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lépések
Testvérlapu nk. az "Evangélikus t let" le81ltóbbl
szamában a "A Kereszté nység egységé"-nek szükségességéröl elmélkedve, örömmel eml ék~ik meg a.rwól,
hogy a Prágai Békekonferencia ls h at ározott á llást
foglalt e kérdésben s á l1ásfoglaJásában világosan elhatárolta magát a téves n ézctcktöl és a hiú reménysegekUíl. Ugyanis köztudom lisú, hogy a római egyh áz feje ha ta lmas adminisztratív appartussal úgynC\'el:elt egységzsina t mcg-s z'1l'VCl'Jésén, összchÍ\'ásán
fáradotJk. Ennek az a célja. ho gy a hitbeli el1en tétek
félre tevés6vel is egységes kercs:ttény frontot hozzon
létre a Kelet ellen. Úgy l átsdk az egyedül üdvö:r:ítö
egyh áz }1ajlandó lenne egy-két d e monstr aliv jeIlep
vlli(laJálkozó erejéig felfüggeszteni . vagy legali,bbis
leállilani mindazokat a rendeletekel és dekrétumok at. a melyek te rm észetükn él fogva éket vernek még
a hivO: emberek közé is (rezervális stb.). Mindezzel
egyldóben k észülöben van 1961. .jtíniusára egy összk eresztény Békekonferencia. m elyet követni fog OJDelhiben a." Egyházak Vllá.~ tan ácsának rendezésében egy vihiggylilés, mely m éreteiben minden eddigi
b asonló jellegű tali,lkozót felül fog múlnI. rtt m á r
a "tan bell kérd ések n em fcszeiet ésével" klzáróhg osan a b eke érdekében l!'J'ekCllnek összefogni majd
a világ kereszténységének legjobb crólt.
MI soha sem szoktunk beles:tólnl m ások dol gaiba.
A'J; sem b ántott bennünket. h o:ty h a az Igaz.ság!tkat
mások máské nt értelmezték s így az összes igazságok forrásá t: lsten lényét Is m áskénp kénzelték el,
mint mi. Most s em olyan !!dndék vezet b ennünket, amikor ezeket felemlftjü k. hogy azt keressük
ami elválas:d, hanem Inkább a d , ami minden ember életében és igy m inden nén élet ében is közös.
Tudjuk jól, , hogy a Vatikán á lta l elkénzeU egyséltu lnatot nyugodt lélekk el m egtart anák n élkii!ünk is,
mint ahogy az Ökumenikus gondolat ,ielt'Yében eddi g
megrendezett minden találkoz6 I ~ n élkül ünk zajlott
le, éppen .. t anbell kérd ések" mia tt. Az orthodox
elYh bak á ltal rende:r:end ö vIIáguü lés elvi a lapjainak leszöge:r:ésében - hála az ellt"ész em bel'lsh b ékevágyának - egy olyan h atározott lénl$t látunk. amelyet eddig n em tapasztallunk s amelyet éppen e:r:&t
orömmel köszöntünk ml ls. Olvan rég6ta esedékes
már ez a h ajnali nansugár, m ely egy új világ flrma mentumán utat tört magán ak végre s talá n 'éppen
a ml nemzedékünk vlvja kl a7.t " Jhusl hrazságl)l,
ho gy kinek-kinek a kereszténységét n e t anbel; k érd ésekkel mérjék, hanem a mindennani életb en jelentkezö kérdésekben mutalo tt magatartásával. E7.
fogja jelenteni azt. hou eU' léues'lel elöbb\'e h al:!.dt
a világ. Az Amerikai UnlU.l'lus él! U nlvenáUsta egyhbak egyesülése alkalmával Dr. Dana M. Gr eeley,
a." unl tll.r lusok elnöke me'fállaplloUa. hogy a két
elO'h b
egyesOlésbel valójában eit Y ,.ú j va ll á s"
született. mely at. új Idók vallása kell legyen. At. uj

vallás az egyéni lélek sze ntségé t minden intézmények föl ébe h elye:r:i, és meg-valős íl Ja a gyakorlatban
a türclmesseól:et, a jótékonysá'(ot és a n emeslelkíiséget. ami t a k er esztén ys ésr ?OOO év alatt inkább csak
hirdetett. 1\lert hogy tur'lják me,:"ohlanl a nemzetek
és faj ok az egymás közötti dlfferen elákal és hogy
eljen ek h lW"móniá ban együtt, ha azok. ak ik vallásosaknak n evezik magukat s az t mondjá k magukr ól. hogy ók egy Is tennek a gye rmekei és h a ngoztatják,
hogy hisznek
az egyetemes embertestveriségb en. de n em tartják tis zteletben 1U0kat II
k ül önbségeket, a m elyek tnnben feltogásaikba n jelentk Cllnek! Tudnunk keH , hogy al: I ~az.ság heucsúcsainak m egközelitéséh ez nemcsak egy ösvény
vezet. Útba n vagyu nk - m égp edig sletö léptekkel a tudomá ny korszaka felé. A vallás, mely a maga
b ens5 világát n e m tudja összha ngba hOl:ni az értel emm el és a tudomány eredményeh'el, nem maradhat meg a tudomány korszakában. Bízunk a bban,
ho gy a tudomá ny nem fog félrevezetni bennünke!.
isteni adományaink. vann"Ílk, melyek alkalmasakká
t esznek arr a. hogy m egism erjük az egész világot, és
az e mbe r i tudásnak egyel5re nincsenek végleges batá r al. A ,'al1ás n em lehet ellenfele, hanem szövetségese kell legyen a tudomány nak. A reaJltások vilá~ba n a vallás realitások nélkül olyan foná k volna.
mint a filozó fia igazság nélkül, vagy az erkölcs
mora litás nélkül, vagy a művészet s:r:.épsélt" nélkül.
ts m égis, a vallás a hit vallása ke.l l legyen. HU az
Univerz umba n , hit az életben, hit Istenben és nagyon ha n g5úlym9itan. hit az e mberben. Ez a géniosa
a lIberálIzmus nak és cll a lelke az unilárizmusnak.
Kell legyenek látásaink és á lmaink s BltTa ke1l törekedjünk. holP' látásaink Igazak luye nek s megvaJós uljanak. Ahogy Channing mondotta. revelállóra
van nü kség\ink, de n em a mennyben. vagy a pokolban. hanem a saját lelkü nkb en. Ebben at. ember benső
r evelatiojában való hitünk vé"etle n. Mert tudjuk.
hogy a végetlen az ember b el.~ő fejl őd ésén.ek lebetősége, végetlen az ö mora litásának Mplráeioja. ~In'
ahogv vhetlen a mérnöki mú\' észetnek kapaCJtása
;C;. Ebben az értelemben a vallás uni ve rsalis, mlnl
I!.ho gy minden embernek. joga. van az Igazságot megI<; mrtr nl. vagy mint aholl".V joga van a. S1:ívnek a szeretethez. Ezért a vá laszt nem lehe t sem hitvallásokhoz. scm sa.eramentllmokhoz kötnI. QI nem lehet
egyházi In tézményekbe zárni. vagy a:r:nkka l elba1:irolnl.
Közel ezer eklézsia hiveinek a lekében lt.Zan~k
~ek a gondola tOk s t elilIk az élete t maguk köruL
1\11 ügy gondoljuk. ez ls blzlató It' nes a békés kibontakozás felé. 'me Innen. a kl e.~lnyek oldalá.c'ól. Is
e lind ult li kereszténység egységének álma a mCl'U·
valÓ<; ulás felé. S h ogy eltörpülnek benne a tanbe
kérd ések a'J; emberi lélek lIa~sa~a mögött!
Pe thő István

Nag yenyed nevezetessége
Al t'W6 \-,161!h.,bonI ulAn 1:1.1 erdélyi m.a&.YursA&: elI.nkadl .!1~h.'",I(' •• lrodnlmt mOl.lJillmn.kbell butdult
rŰ.IELl'J' anlk/ll]ornmal
d ('\'ftlC.'bben.
. hI •
N•• y~n,·rorol kllplul1k n~ v st
ltodllltN UnnC$M''Cre. A rclon116W$ koU ...'ilum lolkcs
tenirl kJ" \'Oll • kettlt'mtn)ell6
OrQllen'I MtP' ~I ls m.t! \oehetclc 61 1lZi!i ...-pelhetek
• feJolu.6 unnc j '~I!.,," V~"' belOlr61 L. láth3lom
Nqrer\,\(.-dc1 EddIS ClIIlk ~. elju.hM. ,""?"tllról eh!« mtlludrftl - pJllnnthlltulm k n>ona alt.
Dr a. ta \'OOJIOII . ho@)' Jó bru'ótaim voltak II tanári
karban. VlcUm. JI;o[~d\'t'5 pajtA ' ok a kolODvArl egy\!tort",d!. JJodJ'Ollht J'noIIhOz k'MUtképpcn 16lk PáI.k fUllc!k . Tantr:l 1«1r6kben ludoU dol08 \"011. hogy
DodNtdiJ', KOSIIuOI Lajo.~ Jt'traJr.ilt akarja m~rnl .
A n)'611 .!óZÜt11d6bc:.. eg)f_lrel MIre feljött Kolou' WTII ! a tdrtbl tekn1l. ~ls6aorbrnl Kclemen L.ajosn6J.
tJecratd Mdlltok IrAnl rdl':kl6dl:! tt. A le\'oéJtArt Id6%d
ulll n kc!ltilbL.... 1$ cl!<lt.1lttlJllunk ~ elüld~ltank egy

Clt!to!O fckctekl\\1! mdlcff
Tt~Á$ QÓ\'\Il

l1\!nd~' re

uz unllAriu..'<Ok rovMlira
.!:, -.'jdQIt. Ad AOkl6 mondani, s~rencse, hoto' :\
n!rt)nmUusok mi1tJ a mult $1..blldokban klp.orllolt.... k :IX
un ill\rlu!Oknl Enytldr6l, mert osak fgy ludt.Ak \t;jro~ulua t ti "U'a kö'~I>C-.'\'l tennI. (GyeJ'C r6r.sám Enyedrc
_ OU a \'UAg közepe,1 HlII most é n ls Sl.:é t n~l.hclck ..
"II~ kőa'PCn.

Vm~r.crctö 1$l16dokn.U kaptunk ~ÚlIIAst. Engem
et,· ~I t(':d M7.llSpit.t'hoz. dr. Jene" Elek M\'('!Szé}c:1 eln6k

cul6.dj6ho& \'CZl!ttclc. A ked\'l'fi, ny4Jas nagyQSsJlOI"I,)'
.. wi fow.lldolt. holy ~ magam ötthon. m<>rt
6 \s unlt4rlus. k_U rokONI ~& Jó:r.sef p\l:5pök
fel~('k. A relolvl\Sll;:t:ra ök ls dJönnek. különben
Unit4rlU5 lu",dl SunUványl Arpád fotUn kalawolboma t int ml. Ismen-.m-e ón Megmondottam. hogy
a S~nthllnyi-esaládot Ism...-ren\ e&)'há~6rténelml érde·
mclkr61, diáktoronlból eml kru>m II n3&YIek:lnt Iyú
Stcnt1\'tnylakra. akik: \' (dékról Q:e egyh..h:l gyOJése!tre
("-Uöttek. A luitnlftbbaJt k6r.i1l JÖ7.W-fet és G!ibor\
~ Arpáddal allOT1ban mlv nem ulálkoztrun.
Amint 113"«1 ~lMlon\fM1 l('I\nl 5l:Okott. Lsmerked~1
dt~
j6ttünt ÖMR. Bodrodl)' J!inos bemulaiott
A~dnak és e&Yn'ldl!; mell
ultctett,
- NŐ. unltir1u.9Ok. &illjetek t'lym1snak, H!lt én
a'l"llltem !lX
f tcdetCtt hidelmmclt. Al'1)ád nagyon
~lénk hatNI ~t1 r3m. ~~'ero killsek ' ''Qh, na·
l1....on IWtJU. u:t:.én)' modorú. Tek.inteh1b6l, SZ8.\'lIJhól hlllest \~ Sl:CH:lct sl1dnon, BIr;;alma9"'g. ami
~ebb 01).." fen)'e! !smertcl4jele , 'olt a:; eg:)'tnásrn
t,IAI6 uniUriusokMk.
A H'at\8,Y8 u6,~kucti k 6tpont rótls.xtviscl6je '-olt,

m

~I"p s.ttrk(\U.t6je, ~1~:ltlet6sü nk i9Qr'An sok
~rt&es l!a1.d1t~ fchlU:\3nslt6st knpmm töle. Meg_
é.lhl.podtunk,
misna I), ~n ttod:tlml Unneps..."'c

'\lInl 9

hof.l'

m"",ke;:d6!e elótt

mq.t~nt JOk

n

,'árus nevezetcs·

(Emlékein/ M I)

ne\.'C!:te\l 7!~ek klcstny helyC!fl csoportosultak.
ruh'id létll után mcl\etlünk , .Qlnn vlssm 8 dlsus
\Al'Tllcgyeh'dtm, lll. lrodnlml Onnep nhlhclyén!. De
Arpjld mOllOlygon, kal'Ol1fO(l.ott és an mondta. hogy
mÓtJ \'lm vnlrunt mutAtni valója.. Egy mell&utc3ba
t&tün~ !XO. K ezdctlegt'll uka volt. Arpád mentegette I$. Ncm.sokAra c'1 leu a ,"t\ro!I r6utcáJa. ez
visz majd ki a \' lI.5üt6l1om6.srn. MegAlHtotl és egy
rAkkaI k6nU~ld~lt tcltlnU!lyes épületre mutatott. _
Ez 8. mi unitánus s:;!itetUnkl _ mondta. Templom
Ls \'an al; épületben. papi 1akAs.. & e&l' rCU.. ami.
ben Inasotthont rendezünk be. OJ epltketts Fe~
Jól;:;Cr pOspök ur s&f!nlelte f6l. _ Nag)' elbrner<!ssel
fQgltdUlm It .k6t.lé$t, 00 k~ gem is \'Olt. _ Aztán
lesz-e elég hl\'6 a templom l.)(~népc$h&ére? _ Első
soroon n 1'onxkó " ölgylekre gondolok. Azoknak
Enyed .a placuk. mm053.n meg ls lelepedtek lit.
Ez a lemplomépOlet össze (~n 6ket l!s megtnrtja.
cgyhAxunk sMmáro,
VISSt:lltcrtOnk ;I. \·AmleK\·ehl\wa. A rendez6 tanó.!'Ok mM oU forgolódt.ak . _ Mit tnl1lt';\l EI\."ed leg •
n:myobb nc\'cte:tcsségcnek 1 - kérdezte Elekes Vlklor
kolléga. Várj, eIT(' én lelelek _ vl\gott .kOr:be
Bodroghy Ján01!l. Blwn\'OSlln 11.,. unitárius tcml>lomol tn láltod a legnevexetesebbnclt,
- Val6ban meglcpct1 arok uttln. amiket ~"3.krnn
113l1ak t6led. An szoktad mnndanl : ,.En~'e<I nem
engedhet.I n~. hog)' ax unltflrlusok bcl'ésr:kellXljenek."
Felndtuk e:r.t az el\"l.1nket - lIe1."Cle1.t Bodrogh)'
J ánOS. ~ pedi\:! Szent1"án"1 Áfl)l\d birt rá.
McghajQltun k nx 6 s r.erete l(=illélt6s'um. ~ nemes bur:Jtt11ma elótt. A ,'ál"OLS ingyen telket adott. Az épit·
kcresr61 eml kextek. Arpid f61nóUtAsA1'8 mindenki
sz.fvesel\ adakozott. Ax ~lct befejubére Arpád
k Olcsöl'ft ,·ett föl Ü\.I(8tlonrul'8.
Elekt"S Viktor ls hozzA.'uólt.
_
10.7. unltérlus
templom Itt ntUunk csaktlitynn
n~' ne\·e7.etcss6L Jelk~ annak. hnE!;\' n smrongat>
tatAs Idc}én relednl tudjuk cllentl!(f>ll\ket l!s eltytf!M
lertlének hord()T,á~ra. sietünk. Arn.id nemes lélekkel
h itt ebben és nem csalódott hitl.obal.
E t.alAlkoz!s óta ~r néxtem II \'ooatrol - e1~
mel~ed6 uf\'\'et
Enl'e(t kön:onalait. Ali. unitárius
wget ls oU dls&llk a haladtis ~ :I szabadság szel.l e~ek ot1honak~ppc;.. 1
Sa!IltidnYi Arpédda l eruttn a kölélet tbén SJ:6..
,·etke1.<'lI él mű,-eI6c!ésl mor;salmakban. eg)' há:d I!YÚ'
l&clcen gynkran tIl ll\l komm, Tudta m. ~, s:teUd,
j 6$Agos mosol,'-:l möq6tt Cf'él"es, munkás alkot6 lélek
lAkozi k , Vártam ~ remélt .. m, eUön al; a)knlom.
nmik01" Ut PC"<ten I~ alkotó ké,,"el n,~1 hOT" CS!:\'.
Mnmk h~ 6Já hor: . i\1~ 8't'rn'oon kialudt. ' miel6tt
:l7. t.>gyháZ1öl léuelml kiUdetél<.t IM Pestcn telleslthette
volna.
1\

Gys llay Domokos

~~dt.
_ _ n

• •

_ _ _ _ _ _ _ _ _

n

• •

n

• • • • •

n . n

_ _ _
•
_ _ _ _
• ____
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•
_ _ _ _ _ _ _ __ _

K ÖII ) ,t:.I:c m

le

Az evangélium fényénél. •.
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------------------------------------------------------------------------------EGYSÉG BEN A H U MANU M Ú TJAN
IlI)rrl upfOU . Il Nt'w York-I ()tl Ul)ulIl'Il Ch'lr('h, a Il'"O"
népcsllOb NflW " 0 1'1.'·1 unlfdrl.U$ uviilrk.... :::.N /í'lId·.$~
I<IrWIlO. I\ts.~:{jnrrtlt l 1I1rullrl.t:-nk· lb M{llilllk 11J 11f)dn

IOl'dbb l'l.ts:ilk il J":::lIsi kl!rr$:f~llllsElU Iirlik.$IpN mOllllol/(), _ Dll 1~)=Mk IlImllr)'ik II' md" l'tlUdlO"
,\s Iilo:t'lflni Irlhlll:nmk III/nl /nllU oII 1ll1111lfilllHlS Ipn:-~
,~donkaf rs n 1110(1"1'11 full a monIl IlIrdlllff! lon:sduokn l
ls. Il :I.:'ll /mdlldo " a ndo/lItu ö,wlOOdbll1l t·l\l'(I jlrt!
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IOOIl /llm. St llbll d,~dU$:::Mrl ('/f/!lk'6t flrNI k'lI/I 1/llh a.'tZ"'lIi/ null k, 110{111 w:okUl,k' n= em/lllrl'k .wk, I,klk ha ll ..
pRtIlIl"- sen/l'" lkr/t, IlIlIlbrót$Sr'ilk' 11.l/dl,tmIlNIWkí\t, Mf!D
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