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A dlcs6ség, békesség l!s jónknrat Jézusoon való elrendezödésc olyan győzelmi erő, ::Imely egyedül a lk::llmns
.::Ina, hogy boldog, megclégedeU, az emberhez méltó
emberi életet ndjon az egész világnak. Ez a folyamB4t
31.Onban nem indul be, nem kezdődik el csak ugy masatól mlnl vnlam! mennyeI kéz (:I"intésth"c, hanem mi
magJnk kell elkewjOk önnönlelkOnkben, egyenként
mindnyájan , Erre nekünk, nklk Jézus nyomdokain próbálunk lépcgelnl, n legalknlmasabb idő és a legnagyszcrübb lo!knlom a Karácsony, A szeretet, a tiszt.a, Igaz
öröm a gyermek és a család meghitt, kedves ünnepén
töltse' cl szfvUnket, lelkünket szl!pséggel, béke&iéggel s
kcltsc élctre bennünk n jóaknrat lelkét, hogy mi, .::Ikik
a ked\'esc!nknek nyujtott njtmdékok jóleső érzésétől
elteh"e megérc7.zük Kal"ácsonykor az emberséges élet
szépségét, Induljunk el végre Jézussal .::I nyugtal.::lllságtól rcszillt vlUigbi.m személyválogatás nélkül az ember
felé, Lássuk meg benne Istengyenllekét, a testvérün-

Az
( fi"ohjtatds)

Cikke első l'és?.ébcn, lapunk előző szúl\lúmm, abból
Indul ki n szerző, hogy egy vallás születésnapja az il
nap, nmikol' az i!letel vlllh.\soo mozga lom alapvető eszmél, vagy eszmélnek egyike akár törvény fOl'májában,
ak:í r fOrrndahnl jelszókénl (vaGY bfu-milyen más alakbun) elős7.ö1" kap tál"Sadalm l szentesítést. Mivel az
unItárIzmusnak egyik legalapvetőbb télele a lelkiismerell sZ3b.1dsllg követelése és a tÖI"t6!elem folyamán e z
nyel' e16ször törvényes szentesitést, az unitárius vallás születésnnpjn 1566 január 13" a tordai OI"S7.ággyülés vallási törvényének megel"ősitése" M iután fogJnl kozik néhány cllen tétes né7"cltel és é r tékeléssel, meg;'J.lIapltjn azt is, hogya vnllásswbadság cszméjének
nem sok köze \'an a fcform~íciós nlozgalmakhoz és fe lckezelekhez, hanem a l~ncs1.áIlSz és humanjzmus lényf'géból fakadó új ombcr~l"lékclésnek a gyel1fficke,
Mindezek ismeretében tél'jünk vissza még egyszel'
az 1566 j,mUDrjllban tartott tordui ol'Sz..-\ggyúléshez, Az
Idb:ett tör\'énYS1.öveg l"égebbi Ol"sz..-\ggyülési törvényekre is utal. ("Utunk őfelsége, amjnl az ennekelótte való
gyülésckben orsÚig{u'ul egyUlt végzett a 1"Cligió dolgáról, azonképpen n mostanin is ezt megcI"ősili", "" ) Valóban, 1550-t61 kezdöd5cn az e r délyi 01"S7.(iggyú\és egyI'e-másra hozzu a z intézkedésekct és töl'vényeket vitás
l"alJásl kérdések békés megoldására, Ezek nzonb.1n
konkrét O1;('lekre VU!;y ,fe lekezelekre vonatkoznak és
indokolúsuk l1ycsfélc: " ' " hogya zendüJés magva (os
fOl'l'lIsa eltávozln"~sék", ,": ", ." a viszálykodás mi;:!tt a
kereszténycl! lté\sl!gbc és homályba ne legyenek""," slb,
A7" 156{1-as tÖl'vény vIszont, á1Llliftnos elvi vallóss"..abudsll~ot hIrdet mindenki szónHíra és indokolásn
Il<:m IJOlitlkol, hanem ti huma nIzm us cmbel't~]'tékelo
(ill{ts!oglnlús.a; Legyen valtá.~s1..abndsúg, mel't a kénySl-Cl"\lll n közsé!!: icike nem nyugszik meg, Nem <l IÖ1"vény m<lgolkolásábnn, hanem unnuk egyetemes em~ r l elvi Indoklt\sáb<ln él"vénycsUl D(lVid Ferenc ,"su.:nlmazflsn'", és ennek ~17. elvi tndoklllsnnk semm.i köze
sincs máI" scm ti lutheránlzmushoz, scm a kálvinizmushoz, hanem Mórus T.amru. és DáVid i"ercnc eszméi fut nnk 1)l'lrhu7.omos sfkon,
? Vnll~~tlll\l,)ilónkl'ól
kel'lng olyan tévcszme, hogy "
II ICnlh.1l om:;ftR dogmftJúnak meg!is7.Utlisa amlyit"a igeny_
~ \"etto;, enefl;.lált éli Idejét" hogy dHogó hiU<lnt adni
cm tudott , Ez té\'cd~1 Művclben aktuúHs kérdésekkel fOjllalkozott és ezeknek knpc,tin mondotta el hitelvI tételeit. A tordul ~yGlés indoklúsn Prédlk,iciós

•
PetItó Istvan

püspöki helynök

születésnapja *
kötetének fejedelemhez it"olt ajánl:"lsából lesz világossá.
:,Kélféle Iste.ni tisztelet (Itt vallás értendő a latta) \'nn,
Igoz és haml~"", ,,~kan llZ emberek közü! scm a jó.
sem, n ]'oss~ Ist~nl lisztelettel nem tÖI'ödnek, vagy tu_
gadJák nz Istelll gondviselést, mert h.a volna, hitvitál<
nem lehetnének, "'" Vannnk, "akik a békességnek
okáél"t mindenféle tudományt be\'csznek" "" , " Dc Isten, az ö híveitől különb itéletet és cselekedeteket
VÓI""" "" lsten vctélkedéssel pl'édik:iltatjn Krisztust és
.. ' . " tUSl.lkodás és viss1.ovonás által .akarju meglisztitani az ő igazságM, ", : ' (M6rus: """" hogyha csnk egy
igaz vallás \Inn l!s a többi m.lnd hamis" akkor e l fog
érkezni nz al. IdŐ l>ont, amikor ez a vallás az jgazság
belső ereje I"é\"én kiemelkedik és kitünik,'"!!!) Annyira
eltávolodol t ez a né7.ct a kombeli bibliás reformnciótól. hogy Méllusszal folytatott vitájában kénytelen erre
ll. bibliás nyelvre IcJordítani mondaniv.alóját: " A Szentírásból sehol nem olvastuk, hogy lsten igéjét" II vaJtást
lüzzcl-vass.11 kelljen tel"jcsztcni. Krisztus or.,zága, népe
és annak áldoz..1ta önkéntes, fegy\"CITc:! és fenyegetés sel nz Evangélium etrogndúsál"a senki nem kényszeríthető, '"" Dc még Itt L~ kibukkan a humanista alapelv :
""'" nincs nngyobb eS7.telenség, mint külső erővel
kénYS1.erfteni a lelkiismeretet és ,I lelket, aki lelet t
hatalommal csak tel"emt6je bit", , ." (Mónls: "'" Sehol
király ", " esztelenségnek és ostobasúgnak tartotta" hogy
valaki el"ŐS7.llkl,wl ~.s fenyeget6ekkel kényszeritse az
embereke! lIITlI, hogy amit ig.aznuk t:n't, azt mindenki
anl1<lk lássa","" !t !)
Nngy pll1ml1lt tehlít <I tOI"dnl OI"S7./\ggyúlés" Dávid Ferenc a I"erol"mfllorl protestántizmus nl';lpjaln indult, l.lnIlnk pozitiv oldalát, a mély hItet magáévá teUe" Találkozik II \'allúsos humanizmus embert él"tékelő es7.méivel. Oj v.allásos 11107.gnlolTl indul Illeg il találko7.ás nyomán" HZ unilárlzmus, amely I"ugyogó missziói leljesít
Erdélyben. a török hódolt.~ági területeken, sót a k iI"ály! MngYlll'ol'szág egyes részein ls, Az .n néhány esztendő, nmfg :lZ unltárlzmu6 s1A1b.adon hódított, a magyal" irodalomnnk &; szellemi életnek is ragyogó fejezete voll, E7.ért mosolylkellö a tört<inész s1A-\m:)ru az az
egyházpolitikai nnaki"onlzmus, amelyik aZ1A'll akarju
csökkenteni 156ü értékél, hogy saját lelekezetét kihagyoltnak véli ;1 vn\l:\sswbudság törvénye alól. V.alóblm
kihagy tak minden erdélyi felekezete!. még az unit t'il"Iust, n rejede1tnét ls" Qly.annyh"a kih.agyttik" hogy .'lZ
el"délyl jogalkollb csak Hm -ben soro]ju fel elós1.ör hi\"alaloslln bevett felekczetkén!. Áltnlt'inos én"ényú al.apell"ek IÖr\'énybclkt.1t.-\....'\nlil soha nem solvlnnk fel núnden I...~zlelel!
Az a Iléhány esztendő, omely allltt U7. unilárl7.nlu.s S:t.1_
blldon hódftotl, vulój!\bun hálVlll teljesen sZo.'1blld és néhllny kOI"llllollun sznbud ével jl'lenlett. Azután kő\"ct
kC7.Ctl a dévlIl Irusédtn" "" EzérT uzonbl.lll seOl a feJLod~
Il'm, J llnos ZS I ~mond, :;cm pedig udl"ari J).'Il)ja, Dftvld
~'eI'ene nem felelhetnek, "" A hulildds mártírjai soha
nem felelhetnek Imgédliijuk S7.o11101'\ÍslIgllért,""
Szlisz Jlillos
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Leon Gree/ey, eU Amerika; Unltórius és
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UniversaUsta e,yhdz. elnöke és dr. M . Kopp,
külügyi osztály vezetöjé n ~k tdtogotáso Budapeste"

Dr D Me Lea n Grccley, az Amerikai Unitá,,!-.~ ~
U n jv~Jlsta egyház elnöke és dr. M . Kapp, a kulugYI
tály ,'czctójének látogatása Budapesten.
OS:'r. D. Gree leu és dr. Kapp s~lyé~n ked,:~. vendégei \'oltak a közelmúltban a hazai umtárlu$ kozosség-

ne!_ \"endégek Uszteletére Egyh8zkör i Tanácsunk .. re~d:
;j;" ülést hívott össze, amelyen Pethő István puspoki
szavakkal üdvözölte a vend~geket:. ' ...
_ mondotia többek között a puspokl
úgy !ejezzem . e kedves látogatók
mint a
aki szivárványt lát.
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lildozatának
A püsPÖk,i~;:~
geinkre és I:
Ferenc.::

Isten liJdását kéJ:te vendé-

e lnökl megnyitójában
négyszáz éve hangzott
templom szószéké·
ajakáról magyar nyelven az unitáM>i; mi modern unitariusok: unitárius . A továbbiakban megemlekeévfordulójáról, aki hitbeli
meggyőzódhééI"t halt mártir halált, ham vait öt és fél
századdal ezelőtt szórtak a Rajna hullámai közé, Dávid
és Husz a felvilágosult gondolkodás kiemelkedő kép,'iselój \'oltak, l\1indketten a klerikalizmus elvakult szelleme\'el szemben állottak és népük nyelvén hirdették
az evangélium hamisitaUan Igazságait. A szociális haladás zászlóvi vő! voltak, az emberi szabadság és méltóság gondolatának hh'atott apostolai, nem utolsó sorban
pedig el.'iő kép\iselói a vallási türelmesség szellemének.
Szellemi örökségük napjainkba n kezd ható erő\'é válni,
aminek egyik figyelemreméltó jele, h ogya legutóbbi
vatikáni zsinat az eladdig "eretnek"-nek minősített unitáriusokat is megfigyelőkén t vendégeinek sorában látta,
A [őgondnok a továbbiakban meleg szavakkal áldozott a nemreg elhunyt nagy humanista: Schweitzer Albert emlékének, aki tudvale"óen a \ilégbéke megó\'á.sa
érdekében kifejtett áldo:zatos munkássága elismeréseül
lett a NobeI-dij kitiintetettje.
Ez a bá tor szellem hatotta át J. R eeb amerikai unitárius lelkész test\'é~nket is, aki a faji megkülönböztetés ellen, a polgárjogok kiterjesztésének biztosítása
érdekében Inditott mozgalom élén szenvedett má r tIrhalait. ~ szellem sugallatám cselekszü nk, amidőn _
felemelJük ml is szavunkat a vietnami nagy tragikus
háboru ellen.
A püspöki helynök és ft'lgondnok nagy tetszéssel fogadott s:tavaJért dr. D, ertelell mondott köszönetet és tol- '
m~csol~. az amerikai gyulekezetek és lelkipászt orok
SZl\'es ~oszöntését. F elemHtette, hogy rihiddel ideérke?ése elott Vlelnamban volt, amelynek hős i ncpe áll hatatosan harcol sz.a.badságáért. _ A továbbiakban rátér. arra, hogy az amerikai történelemnek is vannak
D VId Ferenchez hasonló nagy alakjaI. tgy az unitárius
Jaf:f~':50n, a nag)' s:zabadságh6s is a demokratikus eszmék ultörő harcosa volt. - "Három cvvel eze\c'itt Lamberénében voltam - folytatta dr. GTeelell _ találkoztam
a ne.mrég elhunyt Se~weltzer Aberttel: Orvendek, hogy
~ Itt, ls 8ZÓ eselt kivételes egyénisegér61. Meghajtom
a eg}elet zásZlaját a nagy humanista emléke előtt. 3kl

!~::,:

az élettel szembeni feltétlen tlsztelet szellemében a \'j_
lágbéke gondolatának egyik legbátrabb SZÓSzólója voll"
Dr. GTcclc,", a továbbiakban beszámolt egyházuk él':!téről, elmondotta, hogy 1100 gyülekezetUk van, több
mint 800 Iclkesszel, - Az egyház központ! szervezeteben több osztály múködJk. Ezek közül a G. és 7. osztály az úgynevezett külügyi osztály,
népek közötti
együttműkÖdést szolgálja, Ennek
vele egyOtt
érkezett dr. 1\1. Kapp, 6 a hid a
[elekezetek
között is.
Végül dr, Kapp a maga rCszérő} is köszönetet mondott a meleg fogadtatásért. "Eddig önök részemre nevek voltak csupán, mostantól fogva élő valósággá vá.l.
tak" - mondotta többek között,
Végül rö\'lden ismertette osztályának nagy területeket felölelő munkásságát.
F ogadta vendégeinket Veres Pál, az Állami Egyhézügy l Hivatal főosztályvezetője is - aki szivélyes hangű
beszélgetést folytatott az amerikai unitáriusok vezetölvel_
A megbeszélésen jelen volt Pethő István püspöki
helynök, Ferencz Józse! fógondnok és R, Filep I mre

ek. fójeID;zó is,
Egyházunk \'ezetósége szúkkörű ebéden látta vendégül dr. D . Greeley es dr. K appot, akik rövid itt·tart61.~
kodás után Ko lozsvárra utaztak.

----------....-._--.----.._--._------.----...._._.--------.--.-_

dJlell.lLek IIUl.ILkaúÍ.n.il.. tMlt ...
A rád ió hullámai világgá röpítették a t ragikus hírt:
Albert Schweitzer meghall
Ki"ételes egyéniség volt A Teremtó mérteken felül
sokoldalú értelmi képességgel ajándékozta meg, t:s az
a meglepá, hogy különbözó irányti tehetségeit különkülön a tökéletességig tudta fejleszteni. A teológiában,
a filozófiában. a zenében és az {)I" '05tudományban maradand ót alkotott. Egyéniségének teljes kibontakozás ára mégis orvosi működése nyújtotta a legtöbb lehető
séget. On'osi gyakorlatában kezdettől " égig mintegy
ötvöződött megingathatatlan hit~az emberi élet tisztelete és szeretete, és az a szfér ikus tisztaság, amely lelkét naponta átjárta, az ima és a .zene felemelő és üdítő
hatására,
Amikor Öt a leprás betegek felkeresték, nem azt
kérdezte: mennyi aranyad \'an, hane m minden tudása\'al és kifogyhatatlan szereteté\'el igyekezett meggyógyítani Óket. Az Ó honoráriuma embertársai egészségének és é.Jetének visszaadása felett érzett boldog
öröme vol t.
K i n:-Ieles nagysága abban rejlett, hogy mint a szellem fejedelmét nem töltötte el a góg és a hiúság bűne,
hanem minden erej€vel arra t örekedett, hogy az elesettek és halálra szántak önzetl~n gyógyításával kifeje::.ze háltijót t,eremtője iránt. Tulajdonképpen egész
élete egy fenséges és lelkeket magával ragadó istentisztelet volt. Ö nemcsak sza\'akkal, hanem jócselekedetekkel hirdette az igét. Istennek valóban munkatársa
"olt.
Jézus halála óta kevés olyan tiszta jellemű és Isten
közelében élő ember járta a földj ösvényeket, mint
Albert Sehweitzer. Egy tudós, Lisztelói nagy táborából
egy csoport az O szellemiségét továbbvi vó Iskolát letesített. Nagy feladat az O nyomdokába lépni, Aid ezt
akarja. vizsgálja meg ö nmagát és s:zabaduljon me~
gyarlóságaitól, mert csak így reméJMtI, hogy m~gértl
s egyszer majd kö\'etni is tudja Albert Schweitzert,
Mert nem a hiüságok vásarából kell ót dics6itenl, hanem a Liszt.a lelket betöltő emberszeretet magaslatáról.
Legyen áldás földi alkotásán és legyen áldott emléke,
Dr. S:abó lsrvdn
UNJTARlUS 1i:LBT ,

BESZÁMOLO TEOLOGIAI
Isten országának építésében, az uj lelkész nemzedék nevelésében központi helyet foglal el a Ro~~
Népköztársaságban levő közös Protestáns Theol?g.I.31
Intézetllnk. Bár e soeok írásakol" már megkezdódott
az 1965/ 66. iskolai év, mégis .örömmel adj':'k ~ézre ,e
rövid beszámolót mJvel tud juk, hogy unltlmus hlveink mindig örÖmmel és szeretettel vették és veszik
körül Intézetünket és az ott tanult .teológiai i~j~
gunkat. Évnyitó istentiszteleten dr. Kiss Elek puspok
úr szolgált h áJát adván Mennyei Atyánknak, hogy az
első évfolyamra új hallgatókat küldött, vállal ván a

lelkészi hivatás

nagyszerű

munkájának elvégzését. Az

ünncpélyilnket állami és egyházi röhatooágaink képvi-

selőinek jelenlétében

meg. Ez alkalommal
dr. Kovács Lajos, aki az 1964. év folyamán Wbb kül földi egyház! találkozón vett részt, ,,Az 1964. évi KeI'esztény Békekongresszusokról" tartott részletes beszámolót. Ezután dr. Juhtisz István rektor köszöntötte
a 22 első éves hallga tót és felhívta őket a hagyományos eskü letételére, melynek egyik mondatát idéz··
zük: "A lelkipásztori szolgáIatl"a, melyre engem Isten
elhívolt, az O igéjével és imádságával naponta táplálkozva, készülök testvéreim között, alál'.atos és szolgálatkész magaviselettel, arra törekszem, ho~y azokkal, akik velem együtt az Intézet kötelékébe tartoznak,
Isten gyelmekéhez 1l1ően járjak, Isten legyen ebben
segítségemre". Nevezetes esemény színhelye voJt
Teológiai Intézetünk október 31~n, a reformáció e rniékünnepén, amikor Intézeti Tanácsunk D. D. Friedrich
Miii/er püspök urat, a nagyszebeni német evangélikus
egyház ösz püspökét - 80. születésnapján teológiai
díszdoktorrá avatta.
Ez év február 6. és 9. napjain megtartottuk a teoló-·
giai csendesnapokat, hogy Intézetünk hallgatói, tanárai, tisztviselői elmélyülvén lsten utjainak keres 'sében, megacélozott hittel töltsék be hivatásukkal járó
feladatukat. Unitárius részről dr. Kiss Elek püspök úr,
Ormőssy Gyula esperes atyánkfia és dr. Kovács Lajos
teol. professzor tartottak előadásokat " Isten és felebaráti szeretet" tárgykörből Esténként közös esti áhítatokat tartottunk, melyeken Argay György evangélikus püspök és dr. Borbáth Dániel rel. prof. hirdették
az igét. Az év folyamán megtartottuk egyházi ünnepeinket és unitárius hallgatóink több alkalommal szavalatokkal, ének_ és orgona _ és dalárda-számokkal
emelték a műsorok színvonalát. Az 1964, 65. iskolai
évben Protestáns Teológiai Intézctünkben összesen 73
teológus és 10 magiszterjelölt folytatta tanulmányát.
Magiszterjelölt Szabó Árpád a rendszeres teológiai
szakon. Hallgatóink úgy a januári, mint a júniusi
vlzsgaS7,csszióban igyekeztek eleget tenni vizsgai kötele~\~güknek. Legjobb tanulmányi eredményt Kálnoki KISS Tamás Ill. éves hallgatónk ért el, aki jeles
Inde~zel zárta tanulmányait. JúniUS 28-29. napjain
dr. Ktss Elek püspök úr elnöklete aIatt Halmágyi Csaba és Kozma Albe r t szakvizsgát tettek és lelkészi kine\"ezésü.k f!lOSt. ~~ folyamatban. Egyházi Főhatósá
gunk UrutárlUS ifjaink számára teljes &ztöndíjat utalt
eg~z éven át. Hálás szívvel gondolunk mindazokra,
~k anyagi támogatásaikkal lehetővé tették. hogy ifj31nk gondmentcsen \"égezhették tanulmányaikat. H inni
~1.eretnökJ hogy Unitárius Anyaszentegyházunk nagy
a!d?U1th?U1talat megért\·e, az új iskolai évben a teológia! dlsclpllnák elsajátításában, nagyobb és odaadóbb
szorgalmat fognak tanúsítanl.
A%. unitárius lelkész a letúnt sÚlzadokban a felvilág060dás fá.klyaVivóje volt, és korunk nagy örökségét
Balll1J; Ferenc szellemében csak ugy vihetjük előre ha
mQvelt, jól felkés.~üJt, a szolgálatra mindig kész olyan
lelké6i1.Cket ne"("elunk, akik az értük hozon áldozatot
munkMukkal fogják megháláln!. Tanári testilletünk a
teológiai szaktárgyak mellett gondoskodolt arról hogy
hallgatóink az ifJUság! Irodalmi körben közelebb kerülJenek napjaink nagy kérdéseihez és tudásukat gyarnpftva, lelk! mü\·eltségüket is emeljék aÚlltal hogy
olyan irodalmi, földraJzi , történelml, orvO41 előadáso-ol UNITÁRIUS ELET

tartottuk

1964- 1965 ÉVERŐl
kat halljanak, amelyek szélesítik látóköriikel. Az iskolai év alatt összes haJlgatóinknak előadásokat tartot tale dr. Kovács Lajos: Shakespeare sronettjei címen. Dr. Bende Béla J. Svift: Gulliver c. regényét mutalta be. Dr. LőrinczlI Géza Amerikáról tartott beszamolót, Rostás Dénes Azsia életét ismertette Izsák
Vilm?S Roger M. du Gard: Thlbauld család ~. törté_
nelmi regényéről tartott felolvasást. Dl". Juhás:!: István
rektor a ma élő legnagyobb l"Omán lfrikusról Tudor
Argheziről emlékezett meg. Hallgatóink műveIlségi fokának emelésére a legnagyobb gondot fordítjuk A tanári. test~let gondoskodott arról is, hogy hallgatóink
elsaJátftsuk a német és angol nyelvet. Horváth Istvan
és dr. Kovács Lajos professzorok lelkiismeretes munkával készítették fel hallgatói nkat és voltak többen
akik szép előhaladást mutattak föl a modem nyelv ta~
nulásában. Intézetünknek hatalmas teológiai könyvtára, olvasó terme, román, magyar német angol orosz
f~ly~í~.~k a~ltak rendelkezésére. 'E hely~n is hálasan
köszönjuk <?al!fll Zoltán főkönyvt.árosnak, hogy ifjuságunkat mmdlg szeretettel irányította a legjobb köny vek megismerésére. Szeptember hó 8-14. között hallgatólnk részére tanulmányi kirándulást szerveztünk a
Duna delta vidékére, hogy megismerjék hazánk eren
részében folyó nagyszerű építkezéseket, de meglátogattuk az Ortodox Egyház ezen vidéken levő intézményeit is. A tanulmányi rendhez. szorosan kapcsolódik
teológus ifj1.ÍSágunk zenei képességének nevelése, hogy
szükseg csetén mint kántorok is szolgálhassanak. Dr.
Nagy József teol. professror atyánkfia nagy lelkiismerettel foglalkozik hallgatóinkkal. Igy Kálnoki Kiss Tamás több alkalommal énekelt egyházi ünnepeinken,
mig Kozma Albert az orgonahangversenyen dijat nyert
és örömmel hallgattuk orgonajátékát évzáró islentis:!:leletünkön. Az ifjúsá.!!: dalárdája Virágvasámapján
Delly Szabó " Hozsanna" c. mű\·ét adta elő az unitárius templomban és azután átvonultak a tcdlógiai inté1.et df.s zlermébe, ahol a református istentisztelet keretében is előadták a fenti dalt. Mindannyiunk számára felejthetetlen élményt jelentett a köWs dalárda
ilyen természetű szereplésre. Bizonyságtevés volt ez
arról, hogy kialakult ,közöttünk a testvéri szeretet,
amelyről elődeink csak álmodoztak, hogy hazánk ÖS:!~
szes egyházai a jézusi szeretetben élve szolgálják népüket, Isten országának építését.
A III. és IV. éves hallgatóink a sátoros ünnepeken
légáctóban voltak. Kedves székely híveink mindenütt
szeretettel fogadták a légátusokat, és c helyen is hálásan köszönjük lelkészeink odaadó szeretetét, valamint hfveinknek erkölcsi és anyagi támogatását.
E1mondhatjuk, soha ilyen gondmentcsen lelkész nemzedék nem készült a lelkészi pályára, de egyben hangsulyoznunk kell szüntelenül, hogy milyen nagy felelősség hárul azokra, akik a lelkészi pályára készülnek.
Tanári tcstüleWnk a Püspök Urak Idfejezett kÍ\'ánsagára az új iskolai évben sokkal nagyobb követelményeket fognak hallgatóink elé állitani, hogy a teológus nemzedék jobban elmélyüljön a Biblia tanulmányozásában, egyházának és különöscn egyháztörténeJmünk megismerésében.
Intezetünk keretében az iskolai év folyamán két tudOlnányos illésszakot tartottunk. Febl"uár lO-én N(lO/l
Gyula kolozsvá~i re{onnátus püspök Ul· számolt be a
Református Világszövetség Majna Frakfurt-l gyülésérói .J1.iUus 9~n " lsten megbékéllel6 munkája ma .. a
népek között" c . teológiai referátumot ismertetIuk.
Ezen a gyűlésen jelen volt G. Nlcoafescu, a bukaresti
Orthodox Theol. rektora és dr. Sofron Vind, a Nagyszebeni Orthodox Szeminárium igazgatója. Unitárius
résU"ÖI az iskolai év folyamán dr. Kouác. Lajos taol.
protessror ez é\' májusában dr. Sofron VJad nagyszc:
ben! orthodox rektorral részt \·ett Bécsben aPrápi
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segJ lcuc.k .munkánk ch'égzésében.
KllUöldl n~ndégclnk \'oltn.k jUUllS "cgén dl', Eugcn<;
G:II'SQn Bloke 6 dr. JomC<S McCord, nz Amcrllml
EgyesilI T ÁlInmokbnn ]('1'0 Presbltcrl!\nus Egyház kép-

dselöl
. .
E,s('mí'nyckben gadlag Iskola.! c"UnkcI JunlUS 26...fln
rcje;z;ttlk be, c\'wro Istcntlsztelctlcl. E\"Zor6 ünnepeI)'Onke l jünJ u.'; ~-<-n InrIottuk, amelyen dr. Brlldc B éla
lroJ"Ck lOI' D Vargn Zsigmond teológiai munkásságát
~lé!talln. ))1", Jllhási: Is tvnn rektor kiosztotta a j u tal-

makat él! lsten tl.l dll.sát kél'V~ tn téulIünkre es plhcn~re
Induló IfJl'lsflgunk lll. bezárt nak nyllvnnltoltn az 196~6S, Iskolai évet.
II~ er~lI(tj(lk meg, hogy j u llu~ 3-nn TIl IeIq,! \\1 1Mb,
IlZ ujszo\'l'\sé!!1 tanszék re(ormt'itus IlrofCS/izora. teológiai doktori vlzsgnl tell ,IIummn cum laude min&;;tl-seJ.
t OO5. október l -én Intéwtilnk Ujlll megnyltoua ka.
puit. E félév eredményeiről a későbbiekben fogunk
majd bcsu\molnl.
Is tennek békéje, szeretete, tild á.'ln legyen egyhl'lzninkon, IntézetUnkön és n békéért Imfldkozó egést i!mbe.r l~gen!
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A közeJmúlloon ezzel II eim mel jelent m eg Ponori
Thewl'ek Al u'él könyve, II Gondo ln I kö ny vkind6mil.
A ,",zel'w ki fejLi mÍlvébcn, hogy nz emberek egy reszét
válo)::11 tiis nél kill mind en é l'dekll, nml lá tszóing tCl'mé~
s:retfcJetti, csodaszcnl Szel'eIJICk hinni nbban, ami hihe·
telJen,
Természclc.~, hogy l'égen méS u mn me,::szokolt min·
c\('nmlpl események ls csOOtts1ltmba men tek. Azok II lel'·
més1.ctl jelenségek, nmelycknek I11n má r ismerjük nz
okdt és e redől l , \'tllnmikol' még tkt heteUcnek és l'end ·
kivül1ck ,'ollak. A letmészeli jelenségek clllilzott, gyak.
ran rnntaszlikus vlSSUlHlkröz6dése nlkotja a p!"\mil iv
népek \"allásainak magvá t.
De nemcsak rit.kn tennés7,ctu jeJenségekl'öl, csodilk·
tól tudunk. Vnnnak szép szllmmn.l olynnok, amelyeknek nem volt egyéb alupjuk mint n pusztn képzelel.
Persze II régi "c.<;odn"a vizsg lódások u tán már nem
mnrad mngyarzb.ntJan rejtély. Az óscmbcr szlimam fl
\'Uhunlás tC I'mészctJeJelll esemény ,'olt. A \'ilJámsujtoltn tn égésében mn senki sem kel'csl Isten l-endkh'üli
megnyiln tkouisAt.
A Bibliában ls sl.Ilmlnlan olynn eseményt tnhU nl
emJitel! kony" szerz6je. amelyek c.~k nkkOI' t üntek
csodfulnk - dc ma mór nagyon j61 CS könn.rcn ma.
!:yan'lz.hatók. Az iró szerint ls, azok nnk n .szcmél)'ek·
nek nagy része, kike t n Blbl!n felsol'ol AdlÍmlól n hon·
nl.npitásig ~ birák kon\lg - jÓI'észt fl történetl alap nél.
kül! legendák köl'ébe ta\'toznak'. Kifejli, hoS)' nz Oj's7.ö.
\'etsCgel is csnk a történeti hnttér bmel"<:lébcn érthet.jük
meg.
Rend kivül érdckfcszitL'i feJtegetésekeL ol\'nshnlunk n
könyvben az egyes szcnlirási csodók, ma! tCI'mészcl.
ludomdnyos értelmezésérL'i1 és mngynn'tzntÓról.
E l'Övld kis elkk kCI"<:ICben csak egy-két pCJdá t rnsndhatunk kl IL "Biblia! csodl\kból" részben az érdeklő
dés fc1kehésél'e, mt\sl'éstl unitárius gondolkodn.<;llló_
dunk é.~ dHnspontunk Idel'onnt.k ozó Ignzolásál'R
J\z Óteslnmel\lumban neme~'szcr meJ::lephct a p!l.tMdrknk rendkivül ho..'lszu élete' Járed kllencszliz..hnl l'nn_
két é\'cs korában halt meg,
ötsu\z éves volt amikor
g)'el'mckelt ncmwlte. J\~ [ró fenti művébt-n 'mcgma.
gyan'lz.z.1.. hOJ:,)' ez nlall nem n nml 365 napos él' ér~óndL'i, hanem II déli vidékek. régi pnsztornépelnek holclnnpja, Illetve co;zl('noe}t>. Igy ezek a fnntruztikus
élelkorok m ind énhC'tL'ikké válnak n 2'9.5. na j>OS nts2.l\mltá!;Qkkal. Es~rint Mntuzsdlcm ls mintegy kllenc\'"n
th'lJ: éli.

•

I Woollcy l-eghz dsatd.sal rll hlvQtkOz\'a a ViZÖlön blbial elbcs7klésének mintegy ha lezcl' é\'(.'S tÖl,ténelml
'ényél véli (ellsmel·nl. Igazoltna k h\tsllk. hogy nkkorl _

ban, a T igds és /IZ Eufrn leszmen len egy kb. 650 km
hossztl CS 160 km széles lermet ideiglenesen viz a lá keI'ÜIt. A v ita :Lzonban nem :di n til le, me rt m n is \"1ulllak.
akik a kérdésell I'<:tesckel ne m viz, hanem a szel hOl".
da lékának leklnt.lk.
Bábel tornytl ncm nélkU löz minden történelmi a lapol.
Hérodotos ls leirtn ezt és mal tÖl"ténelml ismerete ink
is Iglll.Olják. hogy volt egykol' b:\belJ (azaz Babilon-i)
tOl'onYSZC1'Ú szentély, melyel isteneiknek s fL'ikép p l\'l ar duknak épitették ötezer ev el6ttl h ivei. Sodonm es Gomora nem csodn foly tán pusztulhatott el, hanem n ma
mnr nagyon IS c.rt h elő es SlIjnAlatosnn ne m r ilkn \'ulk/mikus földrengés l!s gnl'..kJtörés, \", Iamlnt szul"okégc..,
kÖ'·el.keztében.
Az egyiptomi lll'. esnpást ls meg lehet nm magyarázni közérthetó jelenségekkt'1 - pl. II vI7.ek. igya Nilus
\'Ize is órndAskor \'Ö I'Ö..~ nlgák m ikroszkopikus tömegétól
tel't ozód lk és olyannó lesz, min thn .. vcITé" ,·t'tltozot!
\'olml . Ez n jelC'llScJ:: az ujnbb korokban is előfordull

mnr,
A tömcg($ sHskujnrlLS minden ujs."igol\'asÓ

előlt

mIL
má r tiszti\7.ott jelenség. A nnpfogyntko7ilsok nem min(lennnpl 1t\1,'t\ n~'QSst\g,1 ,.tényi dedt" az e!:~'lptomi llÖIclség lei rúsára.
Az Ojlcslnm(>nlumi "csodnk" knpc.c;án SOk, AUlLlunk.
unilárlusok fIlll1 1. mál'lsme r t és eIrogndott magya rliznlot
túl' olvnsói clé nz irÓ. T lsz táun a klLrtLcso.nyl ü nnepek
,clópontjiinnk e redete t és lldntokkul igazolja II t6l1 na pfordu ló azonos idópontjái a rég! né peknél . A pogány
lLnpistenck szUletésnapjÓl"ól megludjuk. hogy az csak n
I V. sztLz.nd közepétL'i1 lett egybevetve Jézus születésén!\.
A bctlchem icsl11ng le he tett egy szupernOl1a fellobba·
nAsa is, de még Inkább a Sat urnus és a Ju piter lá tszólagos együtt lIlllisa. ami l'Cndkh'UIi tényjelenségge1 kelJ(>lt, hogy járjon, SzerzL'ink töglll! is ennek va lÓ!1zinü
Időpon t j á t i. e. 7. maj. :!9. é.~ okt. 3. k özöt ti napokm.
Szemeh'cn)"('s fcl!;OroJflsunk, mint emlitetlcm, csak
vAzlatos és puszt ú n azt n meggymödésünket kivánja
Igazolni. hogy bibIIul vlzsgnlódásnink közepeue scm
adhat juk fel kl'iUkai é l'zékUnkcI cs nem követülLk cl
"blint" "nllll.sunk ellC'n - " ha m indeneket megpl'ÓbAlunk" és c."llk n jót és Cl'telmest és nl. ésszer ut fogncIjuk el,
lsten _ hl1ilnk szedni - azé r t áldo1\ meg ..okos érle.
lemmel", hogy éljünk ls .'lIlnnk kepcseg<'\'cl. " Iert Llt
okos érlelem nem sznkit el t6Je, de t1sz ttiu..'1 hal~'2C
tünkct, {{'Iadntninknl és emberi kútelességelnket, IUll~
l)'ek mcg"nló,<;(l hnlóvd t e.~7jk szAmunkra Jézus pnl'nnsnl: .. LeS.y{'lek: tökéletesek"
Bajor Jdllo.~
lelkCs~

IJN I1',4 RI11S Gu n ' a

HíREK
I'8DV&S Ol,.VASQINK.NAK 11I1.::nl(l1

áldOtt

karácsonyt Un_

nepcli:cl Ú boldo. uj ~YCI kIvlInunk. Knrá.::5.;>nykor t.::mplomalnkban ,h"'lIelordl oumnk.
AZ EG"1'IIAZKdRl TANACS dn(lk~gc halotlak napján
"lheJyezle ft kegyelel vlr/lsnlt fl! .::Ihlllt egyházI vCU!tők sir-

Já.a,

HALOTTAINK

Az ottani teme.
elhunyt. A nlkosnyugalomra Pel /tó
;

';:Z~A~'~~Z',iJ;A~OS
duMntáll Jlllké!;:t. tili ,,~ Országos Táj- és
Nc!pkutaló pályétalon els(! (lIJat nrert. Gratulálunk és to-

v~bbl

sikereket kfvAnunk.

OTVENUTtVES lal dlko:ó uoll ti Hllgyes E. utcai templ omunkban szeptember l2-én. A volt kolo7.$vArt gtmnázlumunkban v~lIzeH véndlAkok kÖZÜl megjelent B alogh Gábor. Győ ri
Béla. dr. Kovács Akos. Nngy T ibor és 7...s.okÓ Zoltán (Kolouvir). PellllllSlvdn püspöki helynök s%ó$zékl uolgálatban me-

leg hllllgon emlékezett meg R nevezetes alkalomról. - A taUilkozó ulán n ~'éndIAkok társasebéden vettek rés<!:t.
UGYANAZNAP 'll ~O évvel e~elOu vég,,;ctt véndlAkok ts tahll kozót ta rtottak a Nllgy Igná e utcaI templomunkban, dr.
Abrudbdlllllll JdllOI vezctésével. Istentisz telet után II véndhikokal Glltlr(1I l ilIIdll leLkén UdvözöLte megható szavakkal.
A la1lilkozón megjelent II véndLAkok egykOri tamlm: a SS
évu Cynllny Domokos és FenmC2 József ck. t6gondnok.
LEGSZEBB KARACSONYI /IJdllddk n'l: •• Imakönyv". Kliphmtó 3'1: Egyhdzköri Tan~cs IroddJdban. vnlamlnt n lelkés,,;1
hlvatnlokbnn. Arn: 15 }'t.

Márton lelké",
IglI"tgaló-

R. FILEP AGNES
!Öllek. 11lbnssAguknt
ck. fOJcIlY:ZO áldOtt.a
$ZUl6kncJt és
b/lldog

19 év&-

tagjai

~t~ össze-

.~ii~:

helyez-

:.

m: anlloL unW\l1us eRyház egyik kl,·A, n

~

;;;;;' I I

Rolalld H. JOlIO!.

c gyénlSé$lc elhunyt. _ Ellyhhunk vezetOsége n!szvéttáv\ralban tolmáesoLta bensOséges cgy llttél7.e5et
egyhá,,; vczetOség,';nck.
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angol unttárhl S

Adományok
i l Lclkdul NIIUodlJalapra özv. Ptl ll Mllt1ósné 4, - Prág J cnó,
né 10.- Páli Mlklól 4._ ö,,;v. \VelUn J Ó2lIe rné 12,- Kalona S •
muc! 1!,_ Duk,,, At illa 30._ Nyü~ó Gyutáné 10.- Gy"rt Béla
%0.- Kovács S(I,ndorné 10._ AdorlAn LAntó 10.- Subó StH '
domé 15.- I mreh Károlyné l(I.- K mcty Jánosné 5.- Sdmonl~
dcsz G yuláné 10. - özv. De4k Mlklósné 10.- Szabó )'cn':",'::'
40.- Tordai Borbél y PAl 311.- Fcrenczl ISIván 50.- özv. c., ... ~
JAnosné 10. - ItJ. p ethO István 30.- Öl':v. BIll!,"!; Istvánné 10.Nagy Oéu 30,- FL
Unlldl'lu.t ~"trc dr. CclcL J"'~fné 100, - Györt Béla 50.~-I-OI adomll.nyozt.ak.
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