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XXVII. f.:VFOL1' AM I. SZÁ M

Húsvét
Lukács evangéliuma XXIV. 5-6,

Ha az evangéliumokban a Husvét történetét figyelmesen végigolvassuk, n yomban szemünkbe tűnik
az a tény. hogy az egyes cvangéliumoknak a húsvéti
feltámadásról szóló tudósításal különböznek egymastól. Világos tehát, hogy az evangéliumok szerzői egy
hitbeli tén)'t, a saját illterprctálásuk mértéke szerint
adnak elő, Ez természetes ls, miután ma már tudjuk, hogy az evangéliumok nem történelmi lanköny,'ck, nem azzal az igénnyel irattak meg, hogy tényleges történellld eseményeknek hiteles tud6sításalt
adják. Nem is természettudományos igényű irások.
amclycklu~k

az lenne a célja, hogy cgy rendkivüli
természeti történ és ről és meglcpíj eseményekről szakszcrtl leirlist adjanaJ(, hanem olyan könyvek az evangeliumOk is, mint amelyek keletkezésük korában egy
meghatározott jellegii közösség számára bizonyságot
a~a~t~k tenni a szerzőnek hitéről , benső meggyöző
deserol. Az evangéliumok husvéti történetei ha különböznek ls egymástól az ún. " keret-történe't" tekintetében, egy dologban mindannyian egyezést mutatnak,. hogy az Embernek fia "feltámadoW' ! Az Emberlla feltálnadásába vetett hit a husveti gondolat lé~yegé t alkotla és bizonyos értelemben ezt alkotja ma
IS suimunkra, unitá riUSOk számára is.
Ter~eszetcsell nem arról van szó. hogy mi a szó
nzl~at é~ t elm ében a halálba n megsemmisülö, elporlado tesh feltámadásában hinnénk ha nem abban biliz ~nk , a,:,lben tiskeresztény eleink ' is hittek! Hogy ők
IUI'!.en lullek, azt legjo bban a keresztelésrtiI vallott
hUuk és meggyőztid ésük világítja meg. A kereszteles
ulkalmá\'al - a Keresztelő J á nos által gyakorolt szo~ás szerint is. - a keresztelendtit a folyó vizében telJesen alámentelték, jeiéül a nnak, hogy a hullámsírblln megha l és eltemdkezeU a régi ember akJnek
biineU és régi mivoltát, miként a folyó viz~ a tiszt4talansál:ot , úgy mossa cl <IZ Isieni szeretet áramlásll. A hullámsirból újra fel c m clkedő ember a szú
legmélyebb értelmébe n új emberként halottaiból tá-

madt fel! Feltámndásról van itt is szó és ez a feltámadás egyben nz élet ujjászületését, ha úgy tetszik,
valnminek vagy valakinek az újként való megszüJetését jelzI. Az evangéliumok húsvéU képeiben tebát
művészi képekről van szó, mert a művésd képábrá'zolásban sem az a lényege a képnek, amU ténylegesen ábrázol, hanem az, amit az ábrázolattal kifejezni akar.
Dávid Ferenc is ezért választotta az erdélyi reformált papságnak és saját maga személyének cimeréűl
ezt az itt fent közölt címerpajzsot, pecsétet. Páratlan
a maga ne mé ben. Tökéletes kJfejezése az evangéliumban hirdetett gondolatnak, Jól véssük szivünkbe ezt
a képet , hiszen Dávid Ferenctől örököltük, mint unitárius hitünknek legközpontibb lényegét klfejező
szimbólumát. Jól nézzük meg ezt a képet: az őske
resztények idején Jézust emberi alakban nem volt
szabad ábrázolni. (es ez is szép unitárius gondolat.)
Nem babonás lélelem tartotta vissza őket az emberábrázolástól, hanem a tapasztalat. Túl sok Cézár kőbe
vagy bronzba vésett szoborképH látták a bazl1i~ban
félistenként lelállítani ahhoz, hogy mindent elkovcssenek, hogy Jézussa l ez meg ne történhessék!_ N!m
bebalzsamozoU testet, nem én:ékszerveket gyonyorködtetó alakot akartak Istenként kiábrázolni. Hanem
a képet is az Igazság jelképeként, mint eszközt akarták igénybe venni az evangéliumi gondolat jobb megértéSe érdekében. Jézust mindig az Agnus Dei, Isten
báránya képében ábrázolták. Igy áll előttünk címerpnjzsos képünkön ls. Benne áll al'. Iramló ~olya~. vi·
zében, amely a haladó élet örök váU~zásat ..~ ,?rök
.mozgását Jelképező életfolyama. vlrágfuzér kob ossze
II golgotai kereszttel. Ez a viráglánc is a megújhodolt
élet ta vaszos hírnöke, amely arról beszél, hogya ,,:1rágzást kövelni kell majd a termés b~rés~nek .lS.
a kereszt, amely elválaszthatatlan Jezustol, mlDt
ill'. Isten " bárányá"-tól, üres. Hiába szegezték erre a
keresztre az ember fiának meggyötört és meggyalá'Zott lestét és vele együtt az új és istenibb igazságot, hiába keresed, akármUyen gyötrelmet állott !s
ki a meggyalázott és megalázott testet és a megf~zl
tett és tövis koSl:orúval koronál:OU igazságot - nlDc~
már a kereszten! Nem lehet a holtak között keresn
az élüt mert már feltámadott! A keresden a megkínzott' és mega lázott ember fiának teste helyett oU
van diadalmat veU hitének gyözeImi fehér zászlaja.
Igen a diadalmas hit fehér lobogója a megüresed.e.U
ke reszten! Ez a legunitárIusabb szimbólum. Ei: a David Ferenc-i c ímer unitárius keresztje.
SoksZOr merfllt fel anyaszentegyházunkban a go~
dolat, hogy a kényszeregyezségekkel ránkkénynerlte tt szertartása inknak és szokásainknak unitárius revidóJát , 'égezzük el cs vizsgáljuk meg, bogy ft korszerű és modern unitá rius teológiai ~Ivek sz.e':'l~n::.
jából ne künk van-c "a kereszIról 5'1.016 teolog n
Nos. eme lényeges teológiai kcrdésröl n_cm .kell_ vltatkoznunk, mindaddig, mig hú és korszern követol akarnnk maradni az elsó sz/hudok unitárius kea:esdénységéllek és minden esetre eg)'húzatapItó elso pD.spO~

es

kflnk e m e t eológiai elvéhez. a m ellyel e~t a sz;!mbólumot az e rd élyi unUárl us (egyeté rt ő) lelkes.ze kne k s a
m aga saj át szem élyé ne k el m e r évé. j~l képévé t ette.
Ugyanis a címewap.s tölö ut négy bet u - ST U M a nnyU Jele nt la llnul, mi nt S Ig ilIum T ransUvano,:um
Unl1a ri orum Mi nls lrorum. M agya rul ; Az e rd ely l
egyeté rtő (unitá rius) lelkészek cim ~rp eesétje. A címe r paJu k é l oldalá n l evő F és D bet u Dá v id F e ren c . ~ t;
ve la Un fonnájána k - FTanciscus Davidis n a k a ro vldítbe. Ezt a dmerpajzsot m in t pecsé te t Dá vid F e re D"
minde n hiva talos okmá ny á n hasz nálta.
A Farkas ré tI t em e tó őrzi egyb ázu n k felejthet e tl en
e mlé kü lelkipászto rá nak. a z Ujúság l ángl e lk ű és
Ihl e te tt n evelőjén ek , a fi a t alon elhunyt _ dr. Iván
Lászlóna k sirjá t. Fej tájára az e ml é kezteto kegyelet
all elhun ytna k egy kl asszikussá váJt va ll om ásá t irta
rel : ,.számunkra a ke r esz t aZ élet ér telmé n e k, az ö nzés l egyőzésé n ek és az áld oza tos éle t d iad alá n ak nagy
és szen t Je lk ép e !" Ivá n Lás~l ó m e~~.rt e lte D;'vid F~
rencet m egérte tte, mi ként ml is é rtJu k a leh e r zászlo va l ékesite tl ü res ke r eszt hus vé ti üze ne t é t : Új é le tre
kell é bred ni e az e mbern ek . Le kell v et k őzn ie r égi ö n m agát. ÚJ éle tre kell le Uá m a dn la a nn a k az e mbe r ne k a ki m a m ég m eg tudja ölni a z ő atyja fi á t , az ő
t est~éré t. ()j éle tre kell l eltá m a dni a a nn a k a z e mbe r n ek, a ki m eg ha lt, mini á ldoza t. A7: é rlelme tl enül el_ .
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pu u t ult a nyá kna k és gye rm e kek nek . aki k a na palm _
bom bá k pokoJt üzébe n halta k m eg. Fel kell tá mad ni a
azokn a k, a kik a győl öl et fOlya m é ba n m e r ültek el. (lj
éle tr e kell éb redn ie a z embe rnek , ak it m edeszite tle k VIet na mba n, vagy a kit m egal l'l ztak Afri ká ban
VAgy akit m e~g)·a l ~7.tak .E l!r 6pli ban. Azs lá ba n vag;
Ame ri ká ba n. Egyszoval u j J.á kel sz ületnie lel ke ll
tám adn ia az is tenfi úság ö ntuda tá n ak széps~gében éli
szabad ságá b a n az új enl ber ne k, a ki a illeg üresedelt
k e reszt d ia dalá t h ird eti !
H úsvé t va n, ..Is ten irán ti ha.lából h angosabban m eg~ ob ban ó sziv un k szere tet ével és Dt'lV hl Fe ren etől
ö rö kiil ka pott j éZUSi hitünkn ek jö v őbe tek hltő látá _
s ha l n ézzünk fel a G o l!:oth iir a. FelÍl jjong benniinl;
a h úsvéti lé le k, lát juk az ira ml ó éle t fQlyamáb a n áll ó
Jézus i va lóságo t . a t avaS7.j virágo k meg lÍjhod ~ sát hi r de l ő ígé r e té ne k szépségét és lá tj uk a m egür esedeU
ke reszte l. a m ell yel ott lob og di ada lmasa n jézusi hitün k ne k h ófeh ér d iada lmi zás7.la ja és nem ke r essük
"a h olta k közö tt az élöt ". m e rt tud juk. hogy r ajtunk
ke r es7:t m is él!
•

( Részletek az Unitárius tlet 1967. ls 1968. évi udmalban megjelent írásokból.)
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Diether Gehrmann az IA RF új főtitkára
A hejdelbergi , tavaly nyáron tartott IARF kon gr esszus és közgy űlés értékes határozatot hozott. Meg&%Ünt ette az eddigi félm unkaidöben d olgozó több titká i ei u unka'körét éL<; fófogla!kozásü főtitkárt állított
m unkáb a.
Diether Geh nna nn un~tbius lelkész 1972. november
l -én foglalta e l ü j m u nkakörét H ágában az IARF
központi irodájának élén. 1929. március 5-én született. &iesapja Max Gehnn a n n lelkész az Offenbachba n, még a múI·t szá z.ad !közepén ala k ult szabadel vú gy ülek ezetnek, a F rei-R eligiöse Gemeinde -nak
a lelkipásztora, a'kli a hit leri uralom nehéz éveiben
sok Uld öztetést szenvedett.
Fia egyetemi tanulm ányait a mainzi és a fr ankfur li 'egyetemeke n kezdte meg. ahol pedagóg-iát és
f ilozófiát hallgatott. Teológiai tanulmánya it az amer ikai u nitáriusdk két fóiSkolájában a chicagói és a
berkeley-i teológiai fa k ultáson végezte el 1954-57
közölti év~ben, utóbbi helyen nyerte el lelkészi
oklevelét. Hazaté~e utan édesa p ja utóda az offenbach i gyillekezetbe n, 1958-1966 k özötti é vekben.
K o ra lfj ú sAga ó ta utóbb feleségével, Do rle-val
egy ütt, részt vesz elóbb a sz.abade lv ü ifj úsagi mozgalorríban, majd az IARF m u nkáj á ban. Jelen tős szerepe volt a z említett évek ben 'abb an, hogy az NS ZK
különböző hal adó szellemii és li berális csoportjai között jó együttműködés j ött létre.
1966-67- ben eserele1kéez az ame ri kai p hiladelphiai
univenali.sta gyü lekezetben,
m ig e nnek papja R.
Gelsey ezen idó ala tt Offen baohban .szolgált . 19671972 közötti év~ben az Egyesült A llamokban New
Yorit közelében levó Pomona városában működó unitá rius gyWekezetének lelkésze. 1969-ben tevékeny szerepet vállal a bba n, hogy d r . Robert N. Westet válaszsum meg az u nitáriw; u niverzaJ.i.sta egyház elnökévé.
EmUte tt Idó ó ta ó ké pviseli az a m eri kai unitá ri usokat
az IARF végrehaj tó bi zottságában , ahol széles látókörú
felkészültségéről és gy a korlati kérdések m egoldása
iránti fogékonysá gár ól is blzonysá got telt. E gybangú
jelölés w apján ·hívta el az IAR F 'k özgyülése új m un-

kaköl·ébc. Amerik ába n t öllött évei alatt. ismerkedett
meg közelebbről a faji 'k~lx!és fájó ~e~vel és tevékeny részt vállalt a ras.s:!llzmus e-l1om kuzdelmekben.
Az ő állásfoglalása ala p ján tiltakozott .a z IA RF .elnöki tanácsának . január elején tartott ülése ~ Vietnami Demokratikus Köztársaság terüle tének kiméletlen amerikai bombázása eilen.
Az IAR F új főtitkárn március hó folyam.án látogatást tett C.sehszlovákia unitálius és hus.zlta ~~á
zainál valamint Magyal·ország és Románia. u,:ulánus
egyhú;ainál. hogy megismerje e .három SZOCialista államban levó egyház életét, melyek.nek a XVI. századba
vjsszan.v üló haladó hagyom(myalval már tanulmányai I'endjé n megismerkedett.
..
'
MllgYUI'OI'S7..ági látogatásáró l lapunk legl(oze!ebbl
számában részletesen bes7..ámolunk.

---------------------------------------------...--.
o

•

o

o o •

o o •

o

o o o

---------.--------------------.----

___ • ____•

K e d ves OlllClsóin Jmak Istentől tí/dote
kellemes It ,ísvéti iinnep eket k íll(í tlllllk

o

.-

___'_'•......._...______.._._____.__....._...__...____.____..._._".._._0 ___.....---------..--..--.-2 UNITARIUS t LET

Tanácsválasztások küszöbén
Aprilis 15-én, néh.íny nap mulva urnák elé jftl'u!
hazá n k hétmillió vá!asztópolgára, hogy az el követk ezó négy évre több tfzerer t.1nácstagol válasswn 11 h elyi tanácsokba.
A vájasztáSli e!6készületek már régóta folynak, de
a nngy nyilváno.sság suímúr'l n nyitány t a Hazafias
Népfront Országos Tanácsának február 9-én megtarIott ülése, illetve a Haza f ias Népfront fe b ruár 25-én
a választókhoz írt levele jelentette. Mindkettő közös
feladatainkról szólol t, az előttü nk álló sok tenn ivalóban való együttes részvé t elről, vagyis anmlk mé~

fokozottabb feli smeré.sér61, hogy hauink minden
egyes polgára 11 maga m un kahelyén szocialista társadalmunk hűséges épít ője lehet, illetve kell hogy legyen, mivel azt akarjuk, hogy népünk tovább halad-

I

i<m előre a fel S7.abadulásunk óta követett uton. A
Hazafias Népfront politikája tehát egyértelmu és vi·
lagos: .a kulturális és gazd asági felemelkedés további
biztositása s ebben hazafiúi kötelességtől és a népünk
iránti sze retettől indlttatva t ermészetszerűleg vesz
részt hazánk minden becsületes dolgozója, vallásos
és nem·vallásos beállitottságúak e gyaránt.
A magyarországi egyházak, köztük a Unitárius Egy·
ház vezetői, lelkéS'l...(!i, presbiterei és hivei a Hazafias
Népfront keretében, fórumain, békegyÚ\ésein, társa·
dalmi megmozdulásai n, a 'közös ügy szolgálatát célzó
akciói ban nagy szamban és tevékenyen részt veszne k, hallatják szavukat, elmondják véleményüket s
a zok meghallgatásra találnak, formálják a közvéleményt, vagyis elősegítik a Hazafias Népfront pallUkájának érvényre jutását, népünk felemelkedését,
kultúrájának még erőteljesebb gya rapodását s gazdaságának további erősödését. Egyházainkna'k ez a
következetes és népünk érdekében való hűséges munkája legutóbb éppen a Ha7.a(ias Népfront Országos
Tanácsának február 9-én tartott ülésén kap~a meg a
~éltó elismerést Kádár Jánosn.ak, az MSZMP el ső
tItkárának felszólalásában. Ebből idé zzük az alábbi
nagyon jelen tős mondatokat: " ... a Horthy-rendszerben az egyház."\k nem voltak azonos helY7.elben és a
V~J\ásS7.abadság sem volt korlátJan. A z egy h ámk kö~tt ~OH hegemón helyzetben levő, VissUlszorított és
uldözött egyház. A népi Magyarországon a hitélet
~z.ab.1d, és vallásszabadság van abban az értelemben
I~! ho~, bizt~!lottak a .vallási élet minden megnyi!\anul~~mak torvény~. es egyéb feltételei; biztositva
van al; emberek lelkIIsmereti szabadsága és vallás i
m: gg~~l;öd~se miatt senki t semminemű háll'imy nem
élhet. NYilvánvaló. hogy az a politikai vonalvezetés
amely h,azánkba n ma ervényre ju t, megteremtette é;
ezután IS ~e~teremti egyházaink számára a közös
~un~ál!'<K.las Igen sokféle útját-módját, lehetöségét
J ,nn I IS. I.~ká.bb állithatjuk ezt, mel1; _ s e~ KAd á l:
~nos kulon IS hangsúlyozta _ ha7...1nkban a mun~:fOSZ~ly államvezetési elve és annak gyakorlati alma , sa megteremtette a parasztság az értelmisé
és a kISPOlgárság számára a jobb életlehetőséget.
~~:~e: ~ munkásosztály megteremtette .az egyházak
mu ká s . :"1.,, tevékenységéhez is a lehetőséget A
II SO$l; ... Y nem önmagának h
h zá
.
i:
:,in;
ten!, mindan ny,iunk kö ..
g~~ akarja meg terem-

D;

~::bbd~I~~i!~i~~ if:~áaZ!~~7.áhív!rn~ ,

a~k

~=~li~á~~ s~~I~vezőj;-o! ~:~~f;:v~~p~o~~~ :~~:

Jemél vitte és vis~lle~~g a~s á~z áldozatkészség szels
;t;'k ~~d;:~ ~o~a~~ias rJépfr:~v~~~~~!i g~~I~la~:
gála tá nak na
oz Ja megtalálja a közös ügy szolnek és az ál~~~~~s~~;;:~erU\e,le:~. az öry:r:Ctlenségnen ható erövé lö
• a S?.e eme vahk eleve·
életében Ú
.' e re vIv lcnduletté m indan nyiunk
. gy IS mondhatnók ezt, az egyhúz nyelve-

zetét hasz~á lva, hogy addig nem üdvÖ'l.ü1hetek én
magam, ,mig vannak elkárhozott lelkek; vagyis nem
le het !.eljes az. egyik ember öröme, míg a másik ember lel ~~ telve van SZ(Imon.ísággalj nem érelJteti tiszta lelkIIsmerettel és nyugodt lélekkel egy összkomfortoos nagy lakás Jól ,berendezett kényeimét annak
lakója, míg.. sokan mások lakásra várnak s amíg egy
szobáb~n tob~n szoronganak. A Ha?afias Népfront.
ba? mindannYian ott vagyunk, ott kell lennünk s
nyitott szemmel keH meglátnunk az előre mutató
tendenciákat, a jól dolgozó embereket, a hOséges szol~
g~lattevöket, a tiszta kezűeket és az egyenes beszédueket, és azon kell 'l ennünk, hogy ezek re[Jektor_
fén~ kerü.ljenek, példaadásuk követőkre találjon. A
HazafIas Nepfrontban, vagyis széles e haza minden
munkaterületén meg ke ll látnunk a vis.szahúzó erő
'ket, a mi közös nagy családunk, népünk jobb életé_
nek munkálását akadályozó visszallúzó erőket, a7.0kat, ak ik csak: "szá jukkal dicsérik az Urat", de a
munkálkodás'ban hanyagok, a nép javait pazarolják
s ezek ellen fel kell vennünk a harcot.
'
Unitárius egyházunk szép tradlciót örökített át a
mi számunkra. Azt a tradíciót, hogy az egyházi szol.
gálat, az egyházhoz való tartozás népünk fokozot_
tabb szolgálatára való alkalmasságunkat hivatott el6mozdítani - tehát nem az elkülönülést népünk, nemzetünk sorskérdéseitöl és mindennapi munkájától,
hanem éppen azoknak hűséges vállalását. Ezért kell
jelen lennünk és e zé rt lehetü nk jelen a Hazafias
Népfront politikájának mu nkálói között.
•
Az á prilis IS-én megválasztandó tanácstagok között
ott leS7.nek a különböző egyházak lelkéS'LL és világi
munkisai !közül igen sokan, mint ahogy a népfrontbizottságokban is számosan tevékenykednek, I tt csak
un itári us rés;;;ról Bartók Béla fógondnokunkat említ.
jük, aki a XI. kerületben a 'kerületi Népfront elnökségének a tagja és a kerület! Helytörténeti !Bizottság
vezetője,

H íveinket arra kérjük, hogy a közelgő tanácsi vá·
lasztásokat és annak fontosságát jelző politikai aktivitásban, ennek az aktivitásnak elevenen tartásában
'Vegyenek rész.t mindannyiunk j61 feltogott érdekében; támogassá'k a Hazafias Népfront széles körű
munkáját ti valasztások lebonyolításában S á prilis 15é n, a választás napján szavazzanak a jelölő gyűlések
megfontolt mtmkája nyomán listára kerültek közül
'3 legalkalmasabbakra, 'hogy aztán négy éven keresz~iil érettünk
es népünkért, természetesen velünk
t'gyütt, végez.hessék felelősségteljes munkájukat, hogy
épüljön fel a2. új, szebb, a szocialista Magyarország I
ll!1im:m!!!UJummmm:m!!nmmIl!!lumUIi!UU!IlIlUl!!lUUmUI!lI!!!m:!!mm!!l!!I',IIur.!!!ll!lU

AZ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR REL IGIOUS FREEDOM ELNÖKl TANACSANAK 1973.
JA:NUAR H-tN R. NIXON AMERIKAI ELNÖKHÖZ
INT€ZET'r TILTAKOZO TAvIRATA:
"Elnök Úr!
•
AlulíroUa k az IARF elnöki tan ácsának nevében
mélységes telháborOdásunknak adunk kifejezési az
Eszak-Vietnam elleni állandó bombalámadálJok miatt
és az emberiesség nevé ben kérjük, hogy ennek a borzalmas eljárásnak vessen veget."
John KieUy, elnök, Anglia
lIein7. Sflhlötermllnn, alelnök, NSZK; Han, CrucQ,
Hollandia ; Diether Gehrmann, tőUtkár, tlSA
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A HIT JELKEpES NYELVEZETE
Itta dr. André Gounelle a

montpet~

lieTI prolcsl6ns teológiai fakultás
professzora, aki részt vett az f ARF
heidelbergi kongresszusán. Megjelent az "tIJangile et Liberté" c.
franciaországi
haladó
szeilema

szemlében.
A~ a prote8láns I!beraJizmust, melyhez mi is tarto~unk. ft leQl6gia "simbolo-fi deizmus"-nak nevezi,

ami lényegében azt jelenti, hogy számunk-ra a hit
szimbólumokban, jelképekben fejeződik ki. Valóban,
szerintünk a hitelvek. dogmák, rítusok és minden val-

lás05 gyakorlat jelképes értelmO. Véleményünk szerint a jélkép az egyetlen nyelvezet, amely megfelel a vallásnak. Tillich is ezt vallja: "A vaJlás nyelve a szimbólumoké, a hit máSképp nem tudja klifeje;;"
ni magát s jelképeit semmivel sem lehet helyettesItenI. A Végtelent csak sz.imbOlumokkal lehet megkö__ I

.~_.

~ I "" n.'J.

"

•••

A jelkép többféle éi1telmezésú lehet. Mást ért alatta

a milvé9z, a matematikus vagy a teo1ógus. Probáljuk
hát meghatározni lényegét.
A jelkép olyan valarrti, ami másra utal, mint ami
önmaga, vagyis túlmutat sa ját konkrét valójan. Ime
egy p ár példa: A zás21ló nem csupán esetlegesen öszszecsavart vászoncsíkok együbtese. Sokka! több, mert
egy nemzet közösségét, h'adseregét, hazát jelképe'.:, a
maga történelmével, küzdelmeivel és eszményképeiveJ. Egy szobor vagy egy halotti em1ékmú nem csupán rideg mészkő vagy márványdarab, mert fizik>ai
valóságán tulmutatva ugyanazt az érzést kelti bennünk mint egy fából összerótt kereszt, melyre rápillantvQ rögtön a Golgothára emlékezün'k , Ugyanígy
egy doboz csokoládé vagy cukorka lehet egyszerű csemege, de lehet több is annál. Ha kedves személy tól
kaptuk azt, akkor mélyebb jelentőséget és értéket
nyer, mert arra mutat, aki. szívünkhöz kÖzel áU, Jelképpé válhat a cukorrka is mert érzelem hordozójává
lesz.
Jelkép lehet egy eszme, érzelem, cselekvés vagy
személy is, Gondoljunk Romeo és Júliára, Jeanne
d'Arc-ra vagy Gondhira. Egyikük sem pusztan egyegy történelmi alak, hanem személyük egyben szimbólum is, ak ikben valamilyen eszme vagy érzelem
testesült meg,
A jelképhez nagyon hasonlitanak az egyszerű jelek mégsem szabad azalMt összetéveszteni, mint ahogy
általában sokan megteszik azt. Az ABC betűi vagy
az út menti eligazító táblák hangsülyozttan jelek, jelzések. Ezek is kifejeznek vagy lell'fl'ak valamit. A betűkkel rögzítün'k egy gondolatot vagy körülil"lll1k egy
tárgyal. A közlekedési t:iblák figyelmeztetnek egy útkanyarra vagy megá1\ásra szólítanak feL De a jelek
mindig önkényesek és mesterségesek, céljuk és rendeltetésük megha'táro7.0tt de ugyanaklkor közmegáU<Ipodással [el is csel"élhetők másra. tgy szüntették meg
pl. 1941-ben a gótlrást, felváLtva azt latin betűkre, A
szimbólum valami mélyebb realitást [ejez ki. azon
nem lehet változtatni. vagy egyszeru döntéssel helyette újat alkotni. Szigorú viszony és kapcsolat áll
fenn a jelkép és aközt, amit kifejez, Nem véletlen Pl..
hogy Gandhi élete és életIdeálja egy nép szimb61uma
lett. A jelkép egy olyan roalltásra utal, amelyet önmagában hordoz. A jel egy ismert fogalomra hivatkozik, de nem segit azl jobban megismerni. A jelkép
g~dagabb tartalmú s a fogalmak mélyére mutat,
H Lvatkozzunk itt Mozart vagy Rubens művészetére,
melYek valami olyant is közölnek velünk alkot6ikról
amit különben nem ismerhet nénk meg,
'
VaUásos szimbólumok ls vannak. Ezeknek segítségével feje1:.Zük ki hilélményeínket és ez iranyú tapasz\;a.lattaink.11. Istent sem látni sem tapintani nem
lebet; ugyanigy nem elemezhetjük lényét a tudomány eszközeivel és mÓdswreivel, lsten kívül esik
érdiLksz.erve\nk h3tár3in, Hogyan fejezzük ki azt a
valóságot, amelyl!'t mlnde;:ek ellenére énünk, sejtünk?
4 UNITARIUS tLET

Rá, vagyunk szondva megszakott szav'llnkra és emben., gyakorlatunkra. A vallásos élmény arra kényszerult, ho,gy., láthatókkal fejezze ki a láthatatlant.
véges eszközol'1kel II végtelent,
C~k két ,lehetöség van, Vagy hallgatni. nem monda"'.'L1 semllUt Istenről , miként azt Buddha hívei teszik,
telJes némasllgba vonulva lénye, személye előlt _
avag! s ez a judeo"keres:1.ltény megoldás, \>enéIni Istenrol, de annak tudatában, hogy a használt fogalmak, lanltások mind-mind szimbólikus értelműek Ezáltal ki lehet fejezni az~: ,hOfo/.' ,Isten jelen van e ';ilág~ , ~e , ugyana!cl<;or kul önbözLk is att61, Ezért idéztuk 'Ililhehet "Egyedül a jelképes beszéd fejezheti ki
az Abszolutumot. . ,"
. Bár a re!ol1máctó sok jelképet visszautasított ma
LS, solMt használunk. Onként adódik a kérdés: minden
sl'lln:'bólum egyforma érték? Minek alapján határozhatJuk meg, hogy melyik igaz és me1yik hamis? Le
kell szögeznünk, hogy minden létez;ö kapcsolatban
van !s~ennel, az ,örök Teremtővel. Elméletileg tehát
bármL JelképezhetL Ot, hisz minden Oreá utal, mutat.
A gyakol1iatban még sincs
egészen igy, Számtalan
olyan dolog van a Világban, amely sernmlt nem
mond neltünk lstenról. Ez nem azoknak a hibája hanem a mién'k - nem a dolgok lényegétŐl függ' hanem tőlün'k, a mi (ogékonyságunk1.ól s attól a' kultúrától, amelyhez tartozunk. Egy v.iharn'a k vagy napfogyatkozásnak nem ugyanaz a hatása a mai emberre, mint az ősembelTe volt. Egy intellektuel vagy mű
vész különbözőképpen Cogja fel lsten jelenlétét. Egyénenként és koron'ként a szimbólumok változhatnak s
báL' viSS'tautasítjuk úgy a "szent" mint a "profán"
meghatározásokat, elismerjük, hogy a jelképek nem
egyforma értékűek.
Sabatier mondoUa " A jelképnek őszintének kell
lennie, vagyis az érzelem ne különbözzék a képtől
és viszont." A jelképnek valamit fel kell ébresztenie
bennünk, meg keH mozgatnia bensőnket. Sok haldok1ó srimbólum található ma is az egyházi gyakorlatokban még sem lehet azokat önkényesen elhagyni vagy felcserél ni, Egy jelkép a~or megfelelő. ha
pontosan tükrözi azt az eszmét, amelyet szimbolizál.
A . szimbólumok nem egy síkban mozognak, Vannak olyanok, melyek jobbak másoknál; {gy ítéljük
meg ma, Példának okáért, az Újtestamentum sokkal
gazdagabb és mélyebb jelképeket tár elénk, mint az
ausztráliai bennszülöttek animista vallása. A tékozló
fiu példáz.ata emelkedettebb ('Szmét nyújt mint egy
bánni.1yen szépen faragott fétis, Vannak jelképek,
melyek őszintén szólva ügyetlenel;:. Ilyen a bosszuá.lló és har.agvó Isten fogalma, amely az erőt és szenvedélves isteni szeretetet akarná ld fejezn i, de helytelen módon teszi azt. Legfontosabb feltétele a jó szimbólumn'ak, hogy túlmul.'lSSOn önmagán, Amint eml~
tettük, a hit jelképek által beszél. Másképp nem LS
teheti mert ez az egyetlen kifejezési fonna. amelylyel ~ndelkezik. De ugyanekkor tudatában kell lennie,
hogy azok a t..'\rgyak, képek és fogalmak, amelyeket
használ csak megközeli!6 jellegűek, Egyrészt jelképeket haslffiál. hogy érzékeltessen valamit Iste?- lényéból _ másrészt hangsúlyoznia kell, hogy mindez
csak hibás és szegényes meghatározója Istennek. Adna'k ugyan va lamilyen képet II Végtelenről, de e~
nem tökéletes eszmék, sót bizonyos foleig tévesele
tgy a szimbolikus nyelvezetben van egy örök feszültség, egy b izo nyos fajta ellentmondás és egy állandó
polémia.
Azt mondjuk, hogy Isten király, pásztor. Atya.
Ez iga~ de egyidóben téves is, mert ,Isten egészen
más mint szószerinti értelemben egy kLrály. pásztor.
vagy atya. Ezek a fogalmak ne~ fedik teljesen az
ö lényét. Ellentmondásos, de ugy van, hogy egy
jelkép csa'k aklkor jó ha tudatában vagyunk annak.
hogy a7. rossz Osak ~~kor tölti be hivatását, ha nem
téveszthető fusze azzal. amit szimbolizál. ha senki
sem veheti ezt szószerinti éL'telemben és jelentésben.
Isten felette áll és túlnő minden megjelenítési for-
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Virrasztó az " a vo
eru et en
J ózsef egy há'l:1 ta nácsossa l, a XVII. kerüle ti T a nács Gaulaságl és
(Vá las:ttás e l őili benélge tés Pala tka
Vá ros pOlilika i B i:to Uságll e ln ökével.)

kerületben dolgozik. Egyébként pezsgő élete v.an a
főváros
területileg legnagyobb, lélekszám szerint
:aumban legkisebb kerületének. Lakói szeretik a szépet és ez meglátszik házuktáján is. Mindennek pedig egyik legfontosabb mozgatórugója a Hazafias
Népfronl Felbátorodlunk a szíves tájékoztatáson és
a Kecel utca holléte, utunk végcélja iránt is érdeklódtünk.
A Kecel utcában - mondja szíves felvilágosítónk
- , lakik egy lelkes polgár, a Hazafias Népi·ront agilis tagja. A mellett hires kertészkedő ember is ... !
- Ismernek az emberek - ezt már Józsi bátyánk
mondja -, mert sokat dolgozom a kerületért és nagy
öröm számomra, hogy erre a munkára lehetöségem is
van. A 'Ha"lklfias NépCront nagyszerQ lehetőséget ad
arra, hogyalakossag ötletei, építő javaslatai, .gondolatai eljussanak .az. illetékesekhe-L és valóra váljanak.
Oe nagyszerű lehetőség arra is hogy államvezető
ségünk intézkedései, azoknak kerületi vonatkozású
összes részletkérdései megvilágítást nyerjenek a tómegek elött. Fontos és jó, hogy az emberek megértsék azoknak célját és törekvéseit.
.- Túlságosan elméle tinek 'hatnak ezek a megaUa"pltások - mosolyog J ózsi bátyánk _, de lássuk ezt

o. tények fényéné!. Itt van ez az utca - mutatott saját utcájának hepe-hupás-gödrös autórugó-veszejtó talajára. - Indítványoztuk, hogy az épitkez.éseknél kikerülö k-avicsos hordalékkal tegyük egyenlet.essé. lndítványunkat örömmel fogadták és hamarosan rendezett utca várja a ha-zajárókal. Dc ugyanel. a kezdeményező készség jellemezte a H azaiias Népfrontot
II Dózsa Kultúrotthon építésénél, II strandfürdő létesítésénél, a rende!öintézet terveinek bővítésénél stb.
Kö:.eben bekerültünk sétánkból Palatka József
atyán kfia portájára, ahol a régi háziassronyok hagyomanyait őr.lŐ, meleg szívú felesége üdvözölt bennünket és kedvessége mellé tálalta a hideg időben
oly jóleső (orralt bort. - Saját termés -, tette hozzá
mosolyogva és megint kitűnő alkalom adódott, hogy
Józ.si bátyánk egyetlen sZÓfakozásAr61, a kertjé ről beszéljen. De a maga öröméből sem felejti ki, hogy a
népCr(,ml kezdeményezésére a keliileti lanaes a legszebb kertek jutalmazására díjat túzött ki és a I~
jobbak között az Ó kertje is elismerésben részesül\.,
Es maris a H azafias Népf ront tevékenységéné! vagyunk megint. Elmondja J ózsi bátyánk, hogya lanacs
rendeletéből, az új építkezések érdekében iel kellett
számolni néhány kis családi házat. Természetes, hogy
mindenki ragaszkodott a magáéhoz és sokan nem értették meg a rendelkezések lényegét. A Hazafias Nép(ront a ke r ület országgyűlési képviselője, dr. Káldy
Zoltán evangélikus püspök kezdeményezésére megbeszélésre hívta össze az érdekeItekeL, ahol szakemberek világítottak meg számukra a rendeleteket, magyarázták meg a kártél'itések módját és mértékét s
egyre kevesebb lett al. elégedetlen hang és nagyobb
a megértés.
El nézem a halk szóval beszélő Józsi bácsit. Ogyszeretetét, fár.adhatatlan munka·kedvét az egyházi
életből már jól ismerjük, de most még kedvesebbé,
színesebbé válik az összkép róla. Val ahogy a falvak
egykori virrasztói, őrállói jutnak eszembe. E lind ult
az udvarhelymegyei falujából, lassú szivós munkával küZ'dötte fel magát és mint egy é~itési vállal~t
f"evlzora vonult vissl'l3 a tényleges munkatól. Ma mar
'Ilyugalornban van. Súlyos szivbetegségen esett ~t, de
mint meséli a balat onfüredi szfvkórház orvosai gondos ápolásá'nak köszönheti, hogy újra a k~ség
szolgálatában tölti napjait. Elmondotta, hogy e vbizedek óta részt vesz egyházunk legfelsőbb testületének,
·a Zsinati Főtanácsnak munkájá'ban, és tagja a végre'h ajtó szervnekl, az Egylhá.zi Képviselő Tanácsnak is.
A kétféle mU'llka nem okoz kettősséget, mert á llandóan felelősséggel élt és dolgozott mások~rt, ~ért a
szent célért, hogy emberi életsorsok egy iklssé Jobbak,
.g azdagabbak és boldogabbak lehessenek. Ezért a szép
célért ezért az őrállasért is kivánunk sok szeretettel
eredményes munkát Józsi 'b átyánknak és kíván j~k
.Isten áldását reá, hogy épülő-szépülő ha"Zápkb81l rol·nél többet használhassan az embereknek .
SzáSz Jábos

mán. amelyet valaha is alkottunk r6l·a. A krisztusi
kereszt ls ma~á~n ~ordja saját gyengeségét "és tagadását. Ezért Jó lelkep. Emlékeztet Jézusra a történelmi embe~, ak>it hordozott s Igy mutatja meg annak a máSik életnek az igazát amely már nem a
konkrét,. h~st6riai. ember S'lemélyében él, hanem azéban, akit o képVIselt s aki.t Atyjanak nevezett.
A hit két veszélynek van kitéve; a z orthodoxiának és a bálványimildásnak. Előbbi abszolut értékeket
akar hirdetni s nem jelképként hanem mint az isteni realitások pontos meghatar~zását , feledvén, hogy
Istet;! mjnde~()r ezek mögött és fölött ali. Az orthodOXIa nem tIszteli Istennek transcendens voltá1 . A

balványimádás nem tesz különbséget a szim.b~~um és
az általa kifejezett vagy jelzett va'1óság. közott. I ~t
ól Jelkép Il'\I3gának Imennek a helyét f~lJa el. A pl'lmiUv ember nem bálványimádó, ha tudja, hogy az a
görosös fatuskó, mely előtt áldo~tot hoz, csak m utat va1amire valakire aki meghaladja art; bálványképét. Aki ~ Lélek-Istenben IrisZ, annak tökéletese.b~
a jel.:képe, de ha ő is sz&>zerint veszi azt, ~a elfe lejti,
hogy e-L is csak megközclítés - ei maga IS ba!ván y imádásba esik. Hogy elkerillje e ~lrt a hit nem
lehet rabja saját képzeteinek s egy PIllanatra sem
adhatja fellényegét, a kritikai szellemet.
Forditotta: Bajor Jano!

•

Remélem nem harags...anak meg a XVII. ker. lakói
az alvó" jelzóért. A szót egy kerületbelitöl hallQttuk" attól II kedves nyugdíjas bácsitól, akinél az Általános Vegyiművek buszmegállója iránt érdekl~
tünk a 176-os járaton, amikor Palatka József batyánkhoz utaztunk egy kis beszélgetésre. Az e!neve-

zés eredetét is megtudtuk ; a lakosságnak majdnem
ofele (51 OOO-'böl 22 OOO) csak aludni jár haza, mert más
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NAGypf;NTEK
vá ltozhatatlan, bőlcs és igaz I stenI
Megdöbbenve állunk a kereszt lábánál, melyre a szeretet a jóság az é/6 hit Ilszto lelkű emberét, o Te
leQjobbik gye;mekedet Ieszitette ,leL a hatalmát .. féltő
durva erőszak és a fanatizmusaban elvakult tomeg 6TÜlet.
..',
JósdQos Atyánk! Feltör lelkünkbő! ~ fo;da,~om, ~ keseriiség panasza, s kétségb~esetten, kerde:zuk.: hát ?,Z
Igaznak a legjobbnak is kmos halai o bere Itt a földön? S ' könnybeborult .szemünk előtt megjelenik az
() vérkönnyes szelid arca, amint Hozzád imódkozik
mdsokért ahaIdl ktize/edtén is: "Bocsáss meg nekik,
Uram mert nem tudják mit cselekednek!" és a Te
btilCs~sségedbe vetett rendületlen
hittel suttogja:
Atyoim a Te szent kezeidbe ajánlom lelkemet!"
" Elóm~lunk az élő hit ily maQasztos megnyilatkozósán és megszégyenülten, keserű könnyeket hul/atun'Péterrel gyöngeségünk, méltatLan kétségeink miatt.
GQndolatban eikfsérjilk őt csodalatosan rendkívüli
életútján. Két út alfott előtte: az egyik az egyéni 001-

lté/eteidben

__ _••. •_.
___
0_=
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dogulás naplényes, örőlnvirá008 BZéles útja' a m!'i 'k
keskeny, ,n,I,eredeken lelleié Ivelő ö.!vény: mely;;k
.!z,ikl~s leJI,?1n nem lIyllnak boldogság-v irógok de annal lobb lov~e a megpr6bóllatósoknak, Fel a' magasba Ivel ez IS, de ennek eégén a kere.!z! var ni (I
Koponyák hegyén, .. ! ts O a ke.!keny Ulat Vó/(lsztot!a, hogy tamtIbainak igazságát és a Beléd veteH h 't
gyozhetetlen erejét igazolja. Megremeg a leLkün~.
nyug~I-"nld ke~cs megnyugvást a szomorlÍ. emlékek
tem.et01é ben, hiszen ml is gyakran já rjuk a lelki és
testi szenvedések keskeny ösvényél.
<?h, !eglts Atyánk, hogy ilyenkor Ot lássuk magunk
e1o:tt es az
példájáb61 merltsünk hitet és erőt II
meltatlan bantd.sok elvlselé.sére. Segíts Atyánk h
sz~nve~ése.ink ~,özöt.~ lelkileg megerősödjünk és ~~~
nemkbol ujjáBZl;Ilessul'lk, Kapcsolj őssze a túró szerelet szent erzésevel, hogy lehessünk; testvérek a Te
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A népek közötti barátság elmélyítése
legű Ikongresszusáról van 5'1..Ó: "Viláykotlgresszus a beAz Országos Béketanács n lIarlamentben ülést tarkéért, a nemzetközi biztonsagért és a nemzeti fügtott. Az országos tanácskozás célja a tavaly végzett
getlenségért."
m unka értékelése és az idei év pontosabb feladataiA beszámolót követő vitában elsőként Kállai Gyula,
nak a meghatározása volt.
Sebestyén Nándorné főtitkár beszámolójában éntéa Hazafias Népfront országos elnöke szólalt fel. Olyan
kelte az Országos Béketanácsnak a Béke-világtanács
idöben tartjuk tanácskouisunkat mondotta célkituzéseivel összhangban áUó munkáját. Hangsú"amikor a nemzetköZi életben kedvező folyamatoknak lehetünk szemtanw. A Szovjetunió. a szocialista
lyozta, hogy a vietnami szolidaritási mozgalmat az
tábor, a haladó emberiség küzdelme nyomán a nemúj helyzetnek és az új feladatoknak megfelelően kell
zetközi élet több évtizedes problémáját sikerült megtovább fejleszteni. Még hosszú út vezet a tényleges.
oldani. Megállapíthatjuk. hogy erőnkhöz mérten mi
szilárd indokínai béke megteremtéséhez.
magunk is hozzájárultunk a győzelmekhez, a kedE: rtékelte a beszámoló az Országos Béketanács onemvezőbb légkör lcialakftásához." Európában biztató fozetközi kapcsolatait, melyek egyre szerteágazóbbak.
lyamatoknak, fontos tanáeskozásoknak lehetünk szem" örömmel idézzük a beszámoló alábbi megállapítátanuL fjHtéljűk azonban a líbiai polgári utasszállító
sát: "Az elismerés és a köszönet hangján kell nyilatrepülőgép semmivel sem igazolható le1övését ~ to·
koznunk a magyarországi egyházak békemunkájáró!
vábbra is szolidaritlisunkról biztosít juk a béke és hais. A'I.. egyMzak minden fontos akciónkban rés:iR vetladás mellett elkötelezett arab népeket.
tek, s a lelkészek a ·templomok szószékein, más összeAz ülésen sz.ámos !elszólal:\s történt. A tömegszerjöve~leken hangot adtak egyházuk békea.karoatának.
vezetek, gyárak, termelőswvet:kezetek és az egyházak
&egitelte céljaink valóra váltását az egyházak nem ~
képviselői egyaránt helyeselték és méltányoJták a tazetl{ózi tevékenysége és sajlómull'kája ls."
valyi évben végzett munkát és segllségüket ajánlotAz"l9t~ év fontos feladata a Moszkvában ~gren
ták fel az 1973. évi gazdag program megvalÓSílásáho'l...
dezendő 'Béke-világkongt'esszus előkészítése. A kongAz ülésen egyházunk képviseletében püspökünk
resszus jelszava ls l\ikrözi azt, hogya béke-világmozvett !-es'l..t.
galom történetének leg)~1~ntösebb és egyetemes jel__________ 0 " 0 0 _ - - - ' - - - - - - .000
0 ________________________ ____ '
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A Fővárosi Tanács elnökének tájékoztatója
A napilapok is hirt adtak arról, hogy Sz.épvölgyi
Zoltán n Fővárosi Tanács elnöke február 5-én talál·
'korora hivl-a meg a budapesti vt:!"l.ető egyházi .szeméJyiségeket, akiknek az idŐS't.eru vá rosfej lesztési kér~
désekröl adott érdekes és tartalmas tájékoztatót.
!,>-z eloodás utáni eszmecserében felswlaJtak dr.
Bánk J6z.ser római katolikus megyéspüspök. Szamosköz.i István re[ol'mátus püspök, D. Káldy Zoltán evangélikus püspi)k, dr. Ferencz JózsesC unitárius püspök
Palota! Sándor a S7.abadegyh67.ak Tanácsának elnöke:
dr. ~lfert Gé7.a lU Magyarországi Izraeliták Országos
~épvlselelénck elnöke, dl'. Timkó Imre görög katohkus káPtalani helynök, dr. Berki Feriz. görögkeleti
6 uN1'l'Amus ~U~l'

I

orthodox helynök, dl'. Semptey Lás'l..ló r6mai katolikus általános é z'Sekl hely!m-tÓ.
A tatálkozón részt vettek Kelemen Lajos a Fővá
rosi Tanács általános elnökhelyettese, dr. Hantos János elnökhelyettes, Miklós Imre államtitkár, az Al
laml Egyházügyi Hivat:al elnöke, dr. Trautman!1 Rezső a H;IUlfias Népfront Budapesti Biz.otlSlÍg;ínak elnöke, Tur~li István fővárosi egrházügyi tanácso:. A
találkozón S"/..ámos katolikus és protestáns egyháZ! ve'zet05 veti ,.észl a fels7.ÓlalÓkon kivűl. Szepvölgyi Zoltán tanácselnök a'l.. eS'l..mccserc után fogadást adott
lU találkO'l.Ó rész.lvev6inek.
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A képességet dicséri, ~a !Oll. IlIi.!!esztcn~ós /.iatlt
ember az ország irodalnu kozvelc~nen!lének a figye
mllbc kerül. De igen nagy tehetseget. kell t~ltetel.ez
niink és .ijszeriiséget is. ha II szerkeutoségek e~. a,z ITOdalmi sza/onok világán uH, az ug~/R_eve~et kozepos:o: tó/y is kOlelesség{mek tekinti ismerni ?', vllatko~.nI m1.'vesze /éról és megpósárolni Iőbb kiad/lSball.~ ~Onyv~.H.
Mindez, ha nem is túl uyakorl j~len ség ~ kollcsze~ ..tortéllClébcn nem is szokatlan. MmdannYJan Ismer)uk a

példót, hdnyan szaladlak_ Je~ ily életkorban a hallullal/anstig egére örök Jényu cSillagnak.
De arra már nehéz hasonlót taló/nl
magam ne1!l
is leltem -. 1I0gy euy köl/ö !wszonkét vallY '.III$zo.nhorom esztendös korára egy egesz l1emzet elott Isme' t le9yen. Hogy költeményeit II ~öldm~velö. paras!tok, a halászok, a Juvorosok, a betyarok es Vlllldorla me!.ter/~
gények is betéve tudjak, alko/amadtan e!szaval]ak, _e~
lia úgy tetszik, éneke/jék Is. _Ez.~ ~ele/melo do/ag Pe/ofl
Sándorral megtörlént. Az o kolteszete volt az, amely
még életében - miut irtam e{}~szen iJ~ú korában -egy egész nemzet közkincsévé vo lt. S bar a nemzetbe
Jő/desur, bankár és keresk~dö .is beleta r!ozik, ez .esetben mégis a kŐlIlép szolgaltat)a a csodat, mert )avarész' írástudatlau IétéTe volt képes Jel/igyelni ezekre
a versekre, éS" az/lin lIallomásból meg is tanulni ölcet.
KőWjnek és népnek ily gyors és maradéktalan azouosu/asa euyként késztet meg/latott alázatra és tiszteletre
mind a két Jél i rányában , miiyen órlas kell , hogy legyen a kö/tó, ha tehe tS"ége i ly messzire és mélyre. sugarzik, s milyen nyirolt lelkű és értelmű minden szepre
és igazra a nép, ha azonnal magába foglalja (lZt. Ezzel
végeredméllllben a nemes közhelyet Jogalmaztuk meg:
a muvészel l én yegéböl Jakadó !örvény érvényesüll,
v agyis az író iuét hfrdet. Az em ebrek pedig éhesek az
igazságra. Ez ennek a sikernek a magvarazata. az ismert $zabtilyok szerint. De Petőfi Sándorról szólva
van, ami több és más ennél. S amint gondolkodont Jölötte, lótom. l!Ogy tulajdonképpen ez is milyen egyszeTŰ. Miként a nagy igazságok magátÓlértetÖdÖek.
Petőfi

élete utolsó éjszakáját SzékeJykeresztúron töltötle, amint ez II krónikákból közismert. Ez adta a gondolatot Márkos András, sajnos fiatalon elhalt tanárnak
és szobrászmGvésznek, hogy Petöfi alakját szoborba álmodja és a1.t Székclykeres1.túr vá rosának ajándékozza.
Már kas BandI. ahogyan mi ismertük éveken át Budapesten tanult, az egykori unitárius föiskoUls diákotthon
lakója volt s igy lapunk olva~ól közül sokaknak személyes ismerőse volt, A szobor leleplezése jan. 21-én va-

,

sárnap dc. tö rtént a város
létében. amint erről
c. magyarnyelvu
déglátó város pol
ben: " A
forradalmár
az
rásra.

sokezer ember jelenElőre"

"a ven-

beszédéa nagy
gondolnak
Mákos Andajándékozl. ;';;"
Fazekas Lajos Hargita megye
titkára leplezte le." Ezután
- íl'la az Előre c. Iap beszámo- a szemlélődés perce, amikor
a tömeg a költő szemébe tekintett, a világszabadság
ügyéért, az utolsó nagy csatába induló, hatalmas tüzektől izzó Pelőri Sándor szemébe - aki talán nem iS hal t
meg a szomszédos Fehéregyház!Ín, hiszen éreztük itt
van, itt él közöttünk, s él mindenütt a világon az öt
ünneplö emberek emlékezetében." A szobor talpazatát
elborították a különbözó szervek koszorúi. köztük az
alkotó muvész két testvérének és családtagjainak virágai ls. A szobrot néhány héttel később Martin Ferenc
a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövele ls megkoszorúzta, amint errő! II hazai sajtó is megemléke7.ett.

mai,;öii

Petö!i emlékezete örökké él.
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Petőfi

unitárius előfutára

T iz esztendővel volt idősebb Petőfi Sándorn~1 Szen,ti MillIi lII aki 160 évvel eze l őtt, 1813. máJus 30-an

o'

~v(J~'lrosszékj' Nyár ádgálfalvan születe~t.

Gyerm ek-

éveit a Nyárád szeliden folyó S~.Ó~~ VLze mellett a
Bekecs alatt elterülö völ~ben t~lt ~ tte. Ható':cs ko:
rában apja Székel}'keresztur ro VIS"-I az orszag elso
népi kollégi umába, amelyet azt?!1 neveztek már akkor a nép kollégiumának. m eri va lóban. maga a n~p,
a környékbeli székely kö~ek k.ulturára .. sz.?ITl~~s
népe építette minden hivatalos segItség. felulrol li!vó támogatás nélkül, hogy legyen hol maga:-abb m~
veltségre tan íttassa gyermekeit, s ne ~el Jen ezer l
idegenbe mennie, mert az t _má .~ ..an~·a g akb an nem
birta volna. E kollégium fal~ kazul . mdul e j Szentiván}i igazi életútja, iU szíVja magal?a 3":\ a z . esz.-

meiséget, a mi késöbb egész munkássagá t IránYItam ,
jellemezni rogja,
Innen Kolozsvá rra, az unitárius kollégiumba kerül t
és ott nemsokára tagja lesz nz ifjUság ak'kor már hjres olvasó egyesilletének. It t kezdi meg ir.:xlalmi muködését előbb lkoisebb elbeszélés~kel, majd színd amboi@ál és hírneve! bizlositó éles metszésű bírálataival. Má r elsö versei binilója ul'anyosrákosi Székely
Sá ndor II költópüspök. II nép'kö ltészet elavult formáj a
mcg újítójána'k, az ú j m agyar !ira eli ndí tójá nnk mo nd ja.. A kollégium elvégzése u tá n jogot tanul Ma rosvásárhelyen. ügyvéd lesz és nz ifj úság körében 01>:
nagy a ltmintélye, s-l(!'mlél őnek öt kü! d ik a z 1932. évi
pozsonyi országgyűlésre, a hol megismeri Kossuth Lajost is. Később a kolozsvári irodalm_i .kör tagj'.l' .Mi:
után megnyilt 31. erdélyi országgy ules. Szen hvany~
Wesselényi Miklós tám ogatásáva! n Kossu th pozson~ l
tudósitójához hason ló Erdélyi Országgy üiési Tud ósItásokat szerkeszt i, Wesselén);t e ludósitásokért perbe
fogják és börtönre ítélik. Szentiványi pedig hazamegy
szülöfalujába s szem bekefÜl édesapjá val. aki konze r Viltív szemlélet ű, aulikus gondolkodású tisztviselő.
Az a pa azt szeretné , hogy fia liberális ellenzék,] magatartás helyett Becsbe menne.
A fiú ott hagyja az apai háza t és Erdély belsejébe
megy, a nép sorsának teljesebb megismerésére. Erről
az utazásáról készitett jegyzetei Vimdor alá iriissal a
Nemzeti T ár sa l kodÓ címú budapesti lapban jelenn ek
m",.

Az 1837. esztendő látszólag nyugalmat ígér a vándornak. A kolozsvári kon z.isztÓrium ta nárnak választja meg. Az akkori szokásmtk mcgfelelöcn, a m egválasztot! t anárnak külföldi tanulmá nyutat kell tennie, am it tenné$zetcsen be kell jelentenie a fókormá nyszéknek, amely az utazashoz engedélyt ad, va gy
nem ad , s ezzel ismeri e l, vagy t il takozik a villasztás
ellen. A rebellis ifjú nem Iro pta m eg az utauishoz
- igy tehát tanári állása e lfoglal hat ásához sem _ az
e ngedél yt,
1839-ben jelent meg a Remény első kö te te Kriza
J ános szerkesztésében. Ebben
jelent meg elós7,ö1'
Szentiványi néhány verse, A ikövetke7.ó évben má r ó
látja el az évkönyv sze rkesztésél , Brassai a .,Vasárnapi ÚjsáO" munka társau l kéri fel. később a z "Erdéllli Hfradó" egy;ik szerkesztője lesz.
S7.entivany i úgy gondolja, h ogy irodalmi tekintélyének emelkedésével együtt politika i pályája is emelkedőbe lendül. A k özeledő választásokon képviselő
jelöltként lép fel. de édesapja támadása vi ss~.avon u
lásra készteti. Házasságra is gondol. Rédiger Károly
POOt~ester Eszte r nevű leányát -akarja
feleségül
venni , de édesapja előkelőbb. ga7.dagabb leán yt szeretne, ezért ez a terve ls megsemmisül,
~ pohá r hama r betelt, a sok munka. izgalom,
~lIJdosás, a gyenge ri'Zi kum és a sok csalódás után
különböl'.ó betegségek következtében fi ata lon, 1842,
december IO-én meghall.
Irodalmi é rdeme it Toldy Fel'Cnc rövid lélegzetű
mt.'gemlékel'.ése mellett il I ~ nagrobb e lismeréssel
Horváth János budapesti professzor sreles távla lú
összefoglalóia mé ltatja , A népI lim egyik legtisztább
swvú, legreá llsabb k l fe JC'l.őjé n ck , Petöfi elődjének,
II UN l'r AIU US f: U~T
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Erdé ly Pe tőHjének tartja . Új hang, új jele nség, mondja Horvát h J ános Szentiványirói, .. A magyar irodalmi
né piesség Fa ludi tól Pető/i l o " című köte tében. A nép
eddig csak bábú, áb ránd oo játékszer volt irodalm unkban. 1rólnk nem az elhagyott szegény népet mutattak
be, hanem valami idilli, ü nnepna pi hangulato t t erjesztette.\'; körülötte. Szentiványi az első, aki reális
népi a lakokat hoz elénk az irodalomban . Nem elképzelt figu rákat szerepelte!. hanem konkréten m utatja
meg öket, valóságos helyzetükben tárja fel. Ezért
ta r tja Horváth J ánoo Erdély Petöfijének, Pelöfi legkongeniálisabb előfutárának . Ennél többet egy XIX.
századbeli költőről igazán nem lehet mondani.
Halála után a K riza J ános aJtaI szerilesz\ett Vad rózsákoba n is több verse, népdala jelenik meg Szentiványinak.
Az utókor nem fukarkod ott az e1ismerés -ei. Amikor Kacsóh Pongrác m egzenésítelte a Petőfi J ános
vit é7.~ ala pján k ""'rzült daljátékot, a szövegir ó Bakonyi
Károly és a verseket szerző Heltai Jenő a Petőfi költeményeihez illő korabeli versek közül több Samtiványi versel is átve~tek a dalmúbe, sót Heltai nem
egy új ve rsét éppen a Szentlvány::i verseJ:t. i hlet.~
jegyében irta meg. Idézünk néhánya t a J anos Vl fez
által országszerte népszcrúvé vált Szentiványi ve~k
ból:

es

va gyok II bo jtál'gyerek,
Na ps7..nm után éldegélek,
Na psü tött viz nz il.11OO1,
Kopusz [öld a de réknljom.
Mint az égő gyertya fogyok
Azt mondják, hogy beteg vagyok
Beteg az én szivem tája
Nincs is annak orvossága, pa tikája
Sl.entiványi teh etségének, valóság kHe}ezó erejének
id ő t á lló bizony ítéka a J ános "itéz daljáték csod~
lal osa n szép ve rsei mellett a nép ajkán élő ~al~ IS
"Bekecs alart Nllárád tere ..." k " Marosszéki ptr05
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Siilö Nagy Las:.roló

Az unitárius Torockó
Le utóbb az Ellet és Tudomány c. hetilap 197~. novemt!r N"; számában dr. KÓ5a László tudomanyos

asztala mellett olyan beszélgetés folyi, ami Szaniszlót,
a jeles v:itézt, Igen-oigen érdekelte. A főkapitány melkutató elevenítette fel Torockó és Vidéke c. képel~kel
letJt egy német tiszt ült, aki tört magyarsággal be8zda on lIIu.sztráll íráSában Torockó és a vele S~sreIt.
;zédosg Torockószentgyörgy érdekes.~ mélm~sra mmAmint Rabut in, a császári tábornok belépett a szodig érdemes mult ját. hogy vele uJab~n IS rangsobába, a német tiszt felugrott és fes:ze.o;en jelentkezett:
l"
[gy az utókornak is legyen miért számoniar- Exce~lenciádnak alázatos.an jelentem, ezek az
~nf.' ~evés hely van Erdélyben, melynek nagyobb
urak ~Z aranyosszé.ici székelyek tisztjei. Megkértek..
irooalmll van, mint Torock6nak.
hogy mondjam el nekiik a zentai ütközet lefolyását.
Az eredetét kuta tó irodalomban ~r.. Csánkl De~ő
Rabutin a rcáról eltű nt az érzékenység.
munkássága a JegjeJentősebb. A'I. umtánus Orbán Ba- Ogy? No. Jáml ltrd eklMnek fl hadi dolgok iránt?
Mu ,a 'legnagyobb székely" és dr. Borbély István
mosolygott gúnyosan. Nagyon örülök, hogy legteológiai professzor követték e kutató munkát.
alább szóból a1kalmuk van megismerni a történelem
A szépirodalomban JólMi Mór: EglI az lsten c.
legnevez.etesebb ü!Jközetét. 19y, kényelmes házi filozótöbb idegen nyelvre is lefordított regénye, Gyalla~
fiával megállapithatják, hogy a hadi szervezet. amit
Domokos : Vaskenlleren és Ignácz Rózsa: Toro<;kól
ök képviselnek, egy fabatlkát sem ér. Nemzeti felkegl/ász c. munkáikkal emelték be Torockót az Irolés? Kényes, engedetlen urok cif ra készűlettel? G yadalmi köztudatba.
korlatlan, lölszereletlen paraszlok? .. Vagy a z.aboTorockó társadalompolitikai erejét az a tén~ hat~látJan székelyek? Ugyan, mit tudnak ezek ma már
rozta meg. hogy a föld mélyén vasérc vo:t.: a~Tll pedig
művelni akár várostromnál, aké r mezei han::okon?
már -annak a kornak is legfontosabb pohtlkal és gazEl kel! tűnniök ezeknek a korhadt szcrvezeteknek! A
dasági es~özévé formál6dott. A sok köz- és egyéni
bécsi kOl'mány már gondolkozik is az átalakításon.
vitát a várost és környékét bitol'ló Toroczkay család
készüljenek rája.
érdeke idéz te elő, mert ők is, mint a többi földesúr,
- Mondok kegyelmednek valamit, kedves házigazcsak a jobbágyok verejtékéböl és a furfangos polidám! Ninosen a v ilágon telhetetlenebb ember, mint
tikájükból éltek, és az egyéni érclt>keik védelmében
az alvó ember, ha m ég o lyan hooi dolgakrról is álmomindenre elszántan harcolta'k, hogy fölül maradhasdik ... "
sanak.
Torockó és Torockószentgyörgy lakói még J ános
A jObbHgyokat a nehéz sOI"Suk arl"3 kényszerítette,
Zsigmond fejedelem idején követték Dávid Ferenc
hogy a Dó zsa-féle láz-adáslxlTI is, majd a Rákóczitanit{jsait és unitáriusok lettek. A torockói u nitárius
féle kUl"l.lc felkelésben is a maguk igazáért harcoljaélet szépen fejJMött és hosszú időn át jónevű aInak.
gimnáziumot tartotta'k fenn, melynek l alai között
Gyallay Domokos nagyon szép könyvének egy ideKl'iza JánOS és Brnssai Sámuel is nevelkedett. KriZ.1
vonatkozó részét ma is idézni lehet:
lelkét a lélék mélyére hatoló népi szokások, népi vj,.A szomszéd szobában, nagy kerek as~lal mellett,
solet érlelték a népdalgyűjtés apostolává. B rassai bá'Ilhoroczkay fökapitány
táborozott az aranyosszéki
esi is büszkén vaUoti'a, hogy a két Torockó indította
hadnagyokkal: Csegezy, Pálffy, Gaál, Csongvay, Csép,
el életútján.
Taar, Szilágri uraméJckal. Köztük ült Szanislllő ZsigMegemlítjük, hogy Nagy J ózsef torodkói u nitárius
mond alispán is, ami azert érdemel megjegyzést, mert
lelkész és torockói származásu felesége. a parókia
a vármegye és a székelyek közt állandó patvarkoegy>ik SZObájában k.is néprojzi múze umot re ndeztek
dás dúlt, a vármegye tisztjei és a hadnagyok egytike
be, ahol a sűrűn megfor duló lá togatók torockói búés másik'a között - "'ard koi klard! - vagdalkozások
torokoban, használati eszközökben és szép ruhákb an
is gyakorta
Zsigmond most mégis
lerHökben gyönyörködhetnek..
mert csak inkább húA toroCkói nepi szokások. a népi visele t, a helya székelyek
zódott meg .
amott., a másik szohf?7..kötöttség vas1örvenye alapján remélljük, hogy még
b..'\b::m, holmi
tányémyalókk>al, bányainspeksok századOn át é l és ébrental'tásra. méltó marad .
aszta1hoz. De meg a székelyek
Koós
Lajos
toro\Qkal ,
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amerikai unitárius-univerzalista lelkész Hanoi bombázásáról

--

.

(Omaga

is áléll egy lámadásI)

A~
a merikai
"n ll ' rlu "- un l ~ e r;tal\st a
egyház lapj.. 1912. n uv. 15-1 szá mábA n
Jelen t "'~1I af. & I ~ bbl b eszámoló.

John M. ~ells lelkész, a restoni - Vdrginia állam
:- "Co!""mumty Church" le1.késze aki egyben ügyvéd
IS, egyIke volt annak a négy,tagú amerikai jogászcsoportnak, amely az elmúlt hónapban meglátogatta
Hanoit.
A négy jogászt a Vietnami Demokratikus Köztársaság . jogászegyesületének meghívására _ a Vietn::a mra Irányuló amerikai politikát vin>gáló jogász
~.l'zottsá.g, amelynek sok ame11ika! jogász a tagja je1~lte kl, . h~gy szemtanúi legyenek, ml1yen mertékű
az amenkal ~mbázás Hanoiban és környékén.
- A FrancI~ Nagykövetség bombá7..ása utáni napOkban él1keztunk mondotta Wells lelkész _
..
_
, S
láttuk., milyen
I
J
.
szornyu bomba'kárt szenvedett több
emp om JS. Külön meg kell emlitenem hogy
l'

n
!iPha!á~~~I~Z\~:!
~:~~~~~öe~~r~~~~éstizék~~egi~lá:;
Dlembe
ma s sor n
~

.

nai célponl\ó~ ' :sme y Igen távol van minden katomint egyházi kompale~~Sb61 élesen megfigYelheto,

N

eg;k ~~~~~~~.
út '
I
h I

ut~~a ~'!.s:r.aa
-

Főként

.

~i1~~~~ tapasztalatot

jelenten
m 7...sa. Az első szamú fő·
~t~t"~i~~~ 45 mérföldre Hanoitól.
éjszaka

utaztunk,

hogy

elkefÜljük

II

bombá7.ást. Minde n nek el!1enére Wells lelkész úgy t'8lá'H1a, hogy a nép barátságos érzelmekokeJ v isel tetik
az amel'i'kai nép iránt.
Pham V'an Dong miniszterelnök tszak- Vietnam
miniszterelnöke - az oktatásügyi minisZter és vezető jogászok épp úgy, mint későbbi ta1álkozásaink során Nguyen Thi Bin:h asszony az in!erjúk során
ugyane;:;t a megkülönböztetést tette az amerikai háborús po.itika és az ametlikai nép közöt!. Az amerilmi jogászokat Vietnam igazságügyminlsz!ere látta
vendégül, útjukra helyettese, Bui Lam kísérte el.
- A legszörnyűbb látvány - Wells lelkész sz!!r?nt
il különféle bombMmól él6 erát megsemmIS)tő,
I'epesz-hatású és plasztik, tehát észre nem vehe tő
ún. baseball-bombáktól megcsonkított gyermek e k
'l átványa volt.
- Mély hatást gyakorolt ránk Hanoi népének
bÜSZkesége és egysége, a népé, amelyet gyakMn hallott énekelni. Jelszavuk, mondta, az, h ogy "ott énekeljenek a leghangooab l>an. ahol II legnagyobb il bom bázás".
Wens unitárius lelkészt IIzért válas-Elották erre az
útra. mert szerepe volt a Massachusetts áll a~ban benyújtott Shoo- WeUs
törvényjavasla t elkészltésében,
amely szel'int kétségbe vonják a hadüzenet n élkül!
háború alkotmányosságál.
!Fordította : Szig e l h ln 4! , SVlbó Kala lin
•
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OltJaJluk, láttuk ...
A Magyarok Világs;-.övelsége főtitkára, Kárpát! Jó~.sef tájékoztatást adott arról, hogy hogyan tartja a
kapcsolntot a kültöldön élő magyarság a:/: 6hamval.
A S1.ülŐhazájától távol é16 magyarság érzésben. él'deklödésben mindin!tább Magyarország felé fordul
mondotta a főtitkár. - Erősödik fl magyarsághoz való

tal'to7":\s érzése,

fl

magyal' származás tudata. Tovább

növekszik a hMalátogalók száma: az elmúlt három

évben összesen csaknem 400 ezer magyar, távolban
élő rokon járt Htlhon. Ezen belül örvendetes új tényero a második és még inkább a harynadlk. nemzedC!< nagyszámú jelentLkezése fil': 6hazaban. erdekl6dése a szülök, nagyszü!ók nyelve és a magyar kultúra iránt, igénye a tájékozódásNl. a Magyar Népköztársaság fejJödéséről. helyzetéről.
A határainkon átívelő kapcsolatformálás fejlödését
alapvetóen elösegítette és szolgá'Jta az 1!)70-ben elő
ször megtartott anyanyelvi konferencia.
Az anyanyelvi konferencia munkájában r<'szt vesz
Bartók Béla fögondnokunk is. Az anyanyelvi konfel"enola tevékenységének megkezdése óta többszörösé!"e nőtt azoknak a száma, alcik külföldi lak6helyükön tartják a magyar nyelvet, vagy azért látogatjük a hazai nyári egyetemeket, hogy itt · anyanyelvű
ket gyakorolják. A tavaJy.i nyáron a debreceni nyári
egyetem külföldi hallgatói között tengeren tul élő
másodgeneraciós magyar un~tárjus is részt vett.
A Szabadegyházak Tanácsa legutóbb Pa'lotay Sándor elnök által egybehívott plenáris ülésén, töbOOk
között-, beszámoltak a Szabadegyházak lelkészképző
munkájáról. 19tH-ben indult el ez az Europa-szerle
egyedülálló kezdeményezés, hogy a Szabadegyházak
tagegyházai közös együttmunkálkodásban végezzék lelkipásztoraik szakszerü képzését. Nagy József teológiai tanár jelentésében örömmel állapította meg,
hogy öt év tapasztalatai alapján e munka eredmé-nyes volt. A hallgatók egy része hároméves alapképzést 5zerez. het hallgató pedig I:w::l:sszal tel:>Z lelkészi szakvizsgát a Debreceni Református Teológiai
Akadémián a S1..abadegyháUlk Tanácsa és a Református Egyház Zsinata között létrejött új megállapodás
alapján. E megállapodás következtében Palotay Sándor elnököt a Debreeeni Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli professzorává választotta meg.
Dr. Jan van Goudoevert, a hollandiai remonstráns
egyház 'körűnkben is több alkalommal járt moderátO,rát a duisbut'gi ~gyetem vendégpt·ofesszorként meghIvta, hogya vallastörténet tárgyköréből tat'tson rendszeres elÖ3dásokat.
Dr. Robert N. Wcst, az amerikai unitárius univerzalisla . e~rh<lz 1961)- bc~ meg választott elnöke. az egy~t
Ic.~ Je!o!t a Torontóban a nyár elején sorra kerillő
k~zg}'ulescn meglartandÓ. négyévenként esedékes elnök,:,álasztáson. Dr. West elnök tavaly feleségével
cgyutt egyházunknál is 'látogatást telt.
Dr. H. J. McLachlan Cambridge eA)'etemi város
,:,n ~tárius lelkészének to~lából új hiterősí\ő munk:!.
Jeleni meg "The Divine Image" az Istenkép címen.
A~ angol uniláriusok évi közgyúlésüket Bristolban
tartják ápr. 16-19. napjain, Ezen a gyülésen meghívás folytán Fercncz József püspök és Bartók Béla
fógon~n?k is részt vesznek. A bl'istoli közgyulést
megelo~en látogatást lesznek az angol unitáriusok
londoOl ,közpo!,tjában. az Essex Hallban. Bartók Béla
f~~o~d~.ok eloadást tart Cambridgeben édesapjárol,
puspökunlt pedig Cambridgeben és egykori tanulóhelyén, Oxfordban. az unitárius
teológiai fakultás
templomában prédikál.

D!". Wac!aw Urban krakkói e~yctemi p"ofesszOI' a
It!n~y,;l (lriánusok múlt jának egyik tudós kui(\t6j~
megküldte egyházunk kö nyvtárának legújabb tanulmányát: .,Propaganda Bmel Polskich na Slowaejl w
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Poicrws/eJ cwierci XVII .Stulccia", mely a brnói cseh
\udomanyos szemlében Jelent mcg. E dolgozatban a
~eant'fsZ~ ~e{~:-~~nek a szlovák területekre gyakorolt
Az i~diai Sadharan Brahmo Samaj évi közgyUlését.
1973. Január 27-én tal'toUa Calcuttában, közli 81'Mendra Kumar Roy a szervezet 1itkára az Indian
essenger" c. lapjukban,
"

b '~· p'ál pápa új bíborosokat kreált. A március 5-én
l
rOSI ,rangra emelt 30 új bíborossal S7...ámuk 145-re
'rm,elkedett, ru:n! eddig il legmagasabb a történelem
o yamán - IrJa az Új Ember
k·· ··I··k
ba
tö·,
ö
ozu
u
azon
n
- ~n m r e t \ték 80. életévüket és így a követ_
kezo pápa megvá1asztásában már 'nem vehetnek részt.

" • 'b

.. Budapest, szép fővárosunk fejlődik és szépül Ezért
turelemmel viSeljük azokat az átmeneti kelle;'etllen_
ségeket, n,lelyeket az Alagút és a Lánchíd ideiglenes
lezár~sa Jeler:t. Néhány _hónap múlva megszépülve
példáz.zák majd, hogy a fováros a lakásépítés a köz
leked~i hálózat fejlesztése mellett. sokat kött a cen=
tenánwn évében a város szépítésére is. A meghoszszabbodott metróval is a mi kényelmünket szolgálja
Na~y, Ignác u!cat templomunk II Kossuth Mrj meg~
áJlo.!ol ~ budai lakosok számára ,is könnyebben elér.
heto, nunt volt eddig.
A Ket"es~~ny Békekonferencia tavasszal, május
2~-=-29. napJam Zagorszkban (SzovjetUnió) sorra kerulo FOlytatólagos Bizottsága ülésének témája· Emberi közösség keresztyének feladata a váág fns~e ellen és. a.
békéél't vívott harcban." A prágal nemZet.kOZl
tagjai közül hazatért Bu~
dapestre dr.
refonnátus teológiai prore.~s~r, ak'i
szenteit e fontos Celadatkömek.
Rovldesen magyar evangélikus kiküldött kezdi meg
te~ékenYs:égét ,a prágai titkárságban. A KBK munk~Ja~nak lránylWsa dr, Tóth Károly főtitkár kÖfÜltek'mto vezetése alatt egyre szélesedő munkame-.:őkÖn
Colytatódik,
, A cseh huszita egyház patriarkáját, a körünkben is
Jól ismert dr. Miroslav NOlJákot a csehszlovákiai egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel köszöntötte 65.
születésnapja alkalmából. A huszita egyház prágai
teológiai fakultásának ez idei dékánja, az IARF munkájában ls tevékenykedő dr. MirosJav Kanak professzor, aki székfogla·Ió besredében Husz János angliai elődjéről, Wickliff bibliai kommentárjáról szólt.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának új főtítkárául dr. Pröhle Károly evangélikus teológiai professzort választották meg. aki a jövőben
átveszi a tanács folyóiratának a Theológiai Szemle
felelős szerkesztői feladatát is.
A .. Kirche im Osten" címu évkönyv 1971. évi 14.
kötetében - szerkeszroje : dr. R. Stuppelich münster!
proreszor - magyar vonatkozá"ú beszámolót köLtiItek
il krónika rovatban il hollandiai Enschedenben élő Vera
H-anekamp - Kovács - Sebestyén tollából ,.Aus dem
Leben der protestantischen Kirehcn Ungarns 19651970". A szerző főként a ,.Reformátusok Lapja" és a
"Református Egyház" címu lapo~ban közölt adatokra hivatkozik. A s1.erl'..6 egy-'két !helyen az unitárius
egyház életének jelentősebb eseményeirol is megemlékezik, köztük 1968. augusztus 21-én tartott budapesti emlékzsinatun'król is.
Az angol unitáriusok 1842-ben alapított és azóta folyamatosan megjeleno szernléje -az lnquirer szerkesztőjének személyében változás állott be. John D.
AllerIon kétévi s7.erkesztöi mun'ka után ismét lelkésr-i munklit vállalt Bury város unitárius gyillekeze_
tében. Utóda Fred M. Rl/de londoni lelkész lett, akit
új feladatkörében szeretettel kÖS"löntünk.

•
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Dr. Szabó István

A Ki sküküllő melletti SzókefaJváról elswrmawtl dr. Sz."Ib6 István
ny. postaigazgató, egy.koron .budapesti presbiter, pestl6rmcl gyulekezeti gondnok, egyházi tanácsos.
Egyházköri Tanács tagja, munk .. s.
családszeretö életét befejezve 78
éves korában elhunyt.
Lapunknak h~ú éveken át
munkatMs.a. elmélye<!ó gondolkodású gondolatait szép stílusban megörökítő ember voll, hűséges férj,
gyermekeinek,
unokáinak
féltőn
gondoskodó apja és
nagyapja,
-amint ezt "8 ravatal m ellett mondott gyászbeszédén Peth ő István
főtisztelendő úr, az évtlzedes j6barát meghatott és Oszinte érzései
-alapján elmondotta.
Megemlékezésünk ugy méltó nemes és tartalmas é letéhez, ha kö?readjuk egyik irását, melyben élet- Prológus
.fHozófiáját s.zéDen és maradandóan
Hozzád menekü lök nagy titka a
juttatta ·kifejezésre. A farkasréti temetőben 1973. január 29-én sokan világnak: C s e n d.
Te akkor is voltál, amikor emberkönnyezték mcg örök nyugovóra
va16 térését. Emléke legyen áldott. szfv még nem dobogott, s amiko r a

:'1.

"

a ••

"

világ lelke meg08ztatlan ósáUapothan volt. Megelőzted ct vilá g teremtését, 5 méhedben szendergett ct teremtő

Erő.

. Te ihleUed II llaOIl AlkotóI. s mélllUlkú ualódból új világok születtek:
meglelt az ür

II

létezés örök és szent

harmÓniájáva l.
S amióta törvény lett emberré
lenni, Te 1'0(111 az egyetlen jóság a
Földön.
A sziv lájdo.lmos zokogdsa Bemled
csitul el, s II meg/áradt lélek kebledre pihen u; erót pyűjteni. Az
élet örömeit Te érleled meg , s vigyázol, hogy ne váljanak könnyen ill.o1\6kká. Ösztönösen Téged keres az
alkotni vágI/ó ember, s partjaidnd!
halkul el az élet za:la, az elmúlás
nOOIl pillanatában ...
Benned egyesül az élet és halát.
S örök titkod: hogya halál sohasem tudja legyőzni (1 diadalmas élet
fénylő

sugárzását!
szök efalvi dr. S zabó Istvan

-----------_._-------_._-- -----------_._.-_._. ----------_._-_._--------_._-_.
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HIREK

P bkbd i G éza "Vendégség" c. Pesti
Színházban telt házak ellltt előad ott darabját a
Kossuth RádiÓ febr.
24- én
szom
baton
este
19.1~
órai
kezdettel
k özAz Er;y b hJ K~pvl!e111 TanA!!s d ec. 15-én
vetítette.
A
darab
rendezője, Várkonyi
tartott otés!!n Bartók S~la tőgondnok
elnöklete alatt megtárgyalta e gyes gyü- Zoltán mondOtt bevezetIIt a közvetltés
lekezetek jelentéseit ~S kéreimeit. Meg- elllll.
AltaPItOlla az 1913.
évi köl\.$~gvetést.
A Szo,'je t Szocialista K öztánasa rok
101egkötötle aZ uj k eretszenlldést az Szöve"lSige, megalaku lásának lI t venedik
Altami Sluosltóval és ugy Intézkedell, ivl ol"du loJa a lka lmából az Orsdgos U ~ 
hogy minden a;yUlekezet k öteles lelké .. Ke taml.es iin nepSi!et "ndeulI a P a rlane javára hAzt.artásl blztO$ltást k ötni ment Vadászte"" b en. Az ünnepl meg·
és annak dijalt vJ$Clnl. F oa;lalkozott az cmlik ezht dr. Ortu tay Gyula akad~ml·
1913. éVI k Ülügy i tervvet és au jóvA- kus ~S dr, Sebest y~n N'n do m ~ az O r hagYla. A gy(lIésen szép számmal vet- n'ros B~ketan'es fli t lt k ára ta rtottá k . Az
tek részt a Tanács hl: a vegyes Bizott- ünnepsigen fe ln óla ltak a Szovjeluntó·
ság taglal.
nak erte az aJ k aJomra haz.inkba ~ rke·
zett
küldötlei is. A Szovjetu n ió napa·
Súsz "'nOI d un.lintu U nórványlelkhz. egyháú levéltáros és könyvtáros lal tlsztitottU< meg hazán k fö ldjét az e lés Sep\tkó Eva házl.$sAgot kötöttek. Há- lensigtö l a m bodlk v'''gháború b an. Azusságkötésükre 1913. jan. U-án a pest- 6ta sokoldahi támoratást k ap tu n k tll lük
lllrlncl templomban László Ando r lel- gndaság l ~s sok más vonatkozásb an.
k ész kérte lsten áldásál. Szeretettel kö- Együtt h aladunk a 5zodal.lzm u& ~plti·
S1.t1ntJük tapunk munkatársát és felesé- sinek az útján. v elü k egyQ It ö r vende·
zünk tejhidhiik n ek is gyar a p od isuk n ak,
gét.
melyet az ein tO l! ötve n esztend ll alatt
A budap~UI er;yhhkl)u~g Nagy Ig- c l ~rtek. Az ünnepl ülése n riszt VIIIlek
n~e
utcai gylilekezetl term ében, 1973. a magyarországi egy h ázak vezetlll, kü7.·
február el$(i szombatján lanO\1 összejö- tIIk eG"y h ázun k p üsplike Js,
Vetelen Kanal Oeud budapest! reforVégh
Mihály, volt IItsórAkosl unimátus lelk<ísz tartOtla p~ t1.hltatot. EI- tárius lelkén családjával egy(ltt decemmélkC<lhe bevezetésében
emlékeztette her hÓ közepén megérkezett Kocsordra..
hallgatóit arra. hogy a Szabadság t éri Püspukladányban Bajor János egyltá~1
rClormMus gyüleke>.et mtndlg szeretettel főjegyző fogadta VéSh MltU'lly letkésZI,
emlékszi k vl.sza arra a testvéri segItség- feleségét és há r om gyermekét. Elkisérte
re. amit az unllArtus gyUlekezet nyúj " őket Kocsordra. ahol otthOnra Jeitek. A
101t. amIkor DZ a kkor még templom gyülekezet gondnoka Bakos zsJSmond és
nélkUlI iyUlek Czetn ek hajlékot adott pénztárnoka. Kiss András gondos "llIkémert hosszu Időn át o. ml templomunk~ sz..Jtö munkája nyomán slkerütt elhát1ban tartották a relormátu~ Istentisztele- tanl az elso napok nehézségeit. Az elsll
tet. Az áhitat után Fa raió Laura és Pé- éjstakákat még őzv. Jllkllb Józsefné vente r Ilona rÓllI népdalok és balladAk dégszeret<'! hajlékában tö ltötték, majd
elóadás6val szolgáltak a széps>.ámu gyU- miután butoruk iS megérkezett beköl.
teke'.et elöli.
töztek a parókiára, melyben azóta oltA Rid16 az 1973. esztendőbe n ls hél honosan berendezkedtek. A parókia. átnwdenllzálására a téti Idő elalkalommal k özvetItI a Petllfl-adón reg- épitésére,
multa után kerU! sar. RendelkezéJIünl("'-:
gel l órakor a7. unItárius vallásos lél- AtI fedezetként svájci .szabadelvO testOrA kat. FebruAr .-én Bencze Márion "érelnk lósúvO adománya. Bartók Béla
budaJ)C!tl lelkész, AprIli" l-~n Kelemen rőgondnok a dec. J5... 1 Képv iseld TanAMtktOs hMmezllvásárhelyl lelkész uot- esi utésen mutatta be Végh Mihályt a
g~lnak .
A következő k a~lások ldl!-- tané.cstl1és tagJainak, majd de<!. H-én
Fe"ncz Jóv;ef vezette be Végh Mtpontiait hiveink már mOlt ellljegYH- dr.
hátyt a kocsordi szép templomban szolhetik: jUnluK 3. lullUS 5. ,zeptembe r 1$. gilatába. Lel k ére k ötötle, h ogy minden
október 7. december 2.
Igye kezetévet vegyen részt gyOlek ezete
Kon firmáció el(lkhdtG ok tatást tart életében, de vegye kl r észé t a község
munkájában ls. Sze...-:tettel
Bencze Márton telkéft a lIőgyes Endre tárnadalml
k öszöntjű k k örilnkben. és Istentdl áldott
u. 3. sz. alatti lelkén.\ lrodán minden munkAt kivánunk V<.\gh MthAly lelkészvasárnap de. 9-IG közölt. az 1Btentlsz_ lál"Sunknak és cSJIloldji\nak.
t c tct cllltt, és minden hétflln Clu 5-7
k !lWU II Nagy I gn~e utcai lelkénl;odlin.
lIus~t\ J án.". ICIkés7.. K ~rlU k a BzU!ők et.
h OlY lIYermekclkct, akik k onllnnáclór<t
k b t(\lnek _ kOrho.tlirtól f(1l1l1ctlenUl k Uldj !!k el e~ekre ot alkalm ak .. ,

az egyházi troda csekkel és utmulatást
kUld.
D r.
K a play
Imrét
nem
egyházunk papja temette el a farkasrcti
temetIIben. Ol\vegye
budapesti
presbiterUnk - nagy gyászában őszInte
szivvel os~tozunk. Szorgalmas lálogatóJa voll iste ntisztelete inknek ts Ilyüleke7.etl napjtUnkOn több alkalommal örvendeztetett meg ""Ines útIbeszámolóival.
Emlékezelét k egyelettel ml ls megllrizzUk .
Dr. M inon Dénes a református egyház
lagja volt ~ Komjáthy Aladár budapesti relomlál\ls esperes temelte. Sirját
sokan állták kórül egyháiunk tagiai közu! ls. mcrt gyakori látogalóla volt gyülek ezeti
ö'IS"l.ejllvetelel nknek. Testvére.
budapesti pTesbU('riInk Sel'sl Janosn'"
sz.: MIIrton Ilona gy;L~>.ában őszinte
szívvel O$zlozunk.
o oti r Alad' . egykoron !smert budape~1l fodrlls7.me.' ter. Kolozsv~r sZ[J]ötle.
de a torockói nemzetség egyik érdemes
tagJu U éves korában elhalt. O~vegye
~s hat IAnya. valamint a többi roko·
nok SyáS7.ában egyUtlérLő szivvel 087.10'
zunk. A farkasrétl temetIIben Huszt1 .János budnpesll lelkész bUcsuzt.atta. Ál ..
dott legyen emlékezete.
A s v.lij cl egyhbl segltliszolg ~ lal, a
HIlfswerk der EvangelisChen Klrchen
der Sehwelz. több unitárius lelkész kis·
korU gyermeke keresztapadgá.t v:illalt.a
el. Köszönjük szamosközi István reIormátus pUspöknek és munkatársának.
HOrváth György tanácsosnak megértő segltllkéns"'i é t . A HEKS fenntBftisához
a svájci szabadelv(J gyülekezetek "'S lel ..
khzeik I~ elkUldlk adományaikat,
A rominlal u nitárius egyhiz k özponlJ~ban az elmult hónnpOk rendjén vált otások tö rt énte k. Nyugalomba vonult
d
szathmAry János gazdadgl el/!adó
t:~e$OS éJI Rhmliny Móric. a samvevdség vezetdje. EmIltett két felelIIs
munkakörTe az egyházi v""ellls!!g g ... dasAgl etda dó tno6esosnak dr. Ormösl
K6rolyt, a nyugdijlntézet eddigi Iga>.·
gatójlit nevezte k l. a számve,·lII teen<ldk eltAtád l pedig Tana Ferenc látja
~I A nyugdlJlnté:zet IgugatOt teendőit
II . seP51~1.en t8yörgyl
e.pereslelkhzként
nyugalomba vonult é. i<olQzsvlirra köl·
tö2öll Ormö~~y Gyula végz\. seb<: FerenC e lllndó tanAcsOS továbbra ts elI~t,a eddilII tnunkakörft.
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Bélyegsarok

része az egységes, természeti törvények ;'iltal korm;'inywtt unlvenumnak.
LengyeJorSl'i tg W23 óta többször

r-... -.-. . . . -.-.............. '"1

emlékezett
meg
bélyegkiadfissal
nagy szü1öltjéról, A magyar posta
: ez év. tebru;'ir 19-én emlék.eozett meg
l, ról a Igen szép grafik;'ijú bé1yeggel.
Ezekből muta tu nk be olvasóinknak.
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Kopernikusz Mikolaj

1473. febr. 19.-1543. május 2<.

"MegáUította a Napot és el!ndította a Földet" - ez a tömör mondat áJi Torun-i szülőházának em-

léktábláján.
Koperniku sz

.
500.

születésnapját

az egész emberiség ünnepli. 1973
.az UNESCO védnöksége a latt Kopernikusz emlékév és egyúttal a
lengyel tudomány éve is. Talán .soha sem volt még tudós tiszteletére

olyan nagyszabású ünnepségsorozat
az egész világon és hazánkban egyaránt, mint ez: alkalommal.
tiete főműve "Az égitestek forgásáról" címen 1 543~ban Nürnberg-

'ben jelent meg
nyomtatásban,
melyhen kidolgozta új és merén
tanát az új világrendszerröl, amely
szerint a Föld és a többi bolyg6k
a Nap körül mint középponti

test körül - keringenek, holott az
addig szentesített aristotelesi tan
szerint a Föld mozdulatlanul áll a
világ középpontjában és a többi
égitestek mind körülötte keringenek.

Lerombolva a régi világképet,
megnyitotta az utat Giordano Bruno, Galilei, Kepler, Newton, az újkori tudomány előtt.
Az újkori tudomány és technika
diadala: KopernikUS"l. diadala. Teljesitményének nagyságát Newcomb

,
_" ........... "
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Halottaink

.

ango} csillagil.sz joggal jellemezte a
következőképpen: "Nincs még egy
olyan személy a csillagászat egész
történetében, akinek több joga volna igényt tartani az emberiség bámulatára,
mint Kopernikusmak.
Alig van egyetlen munka is, <a mel y
annyira egyetlen ember teljesitményeként jött volna létre, mint a
,heliocentrikus rendszcr ... " Az új
tanok első követőit Magyarországon
a protestánsok, Sárospatak, Debrecen, Erdély, Pozsony, Lőcse és
'Eperjes főiskoláinak tanMai között
kell keresnünk. Magyarol'szági kopernikánus a Magyar Enciklopédia
szerzője Apáczai Csere János (1625
-1659) a kolozsvári 'kollégium professzora.
A tudomány fejlödését megindító.
a társadalmi haladást előmozdító
történelmi szerepen túlmenócn hatalmas vilagnézeti jelentősége is
van Kopernikusz felismerésén ek.
Alapjaiban rendítette meg azt az
évezredes, a közvetlen sz.emléleten
alapuló világképet, amely a világot
a középen nyugvó Földre és a lényegét tekintve mas jellegű, körülötte forgó égre választotta szét...
Ma már minden serdülö korú gyermek számára magától értetooó,
hogy Földünk nem a világ közepe,
hanem csak egy a bolygók közül;
ég és föld nem két ellentétes világ.
hanem azonos alkotóelemekből álló

NAGYP€NTEKEN, ÁPRILIS 20-ÁN:
Passió éneklés a Nagy Ignác utcai templomban este 6 órakor
Is tentisztelet a pestlőrinci templomban de. 11 órakor
HüSVtT ELSO NAPJÁN, ÁPRILIS 22-f:N:
Nag y Ignác u .: d e. ll -kor
H ögyes Endre u.: de. 10-kor
P estlórlnccn : de. Il -kor
Pesterzsé be te n : d e. 9 órakor
Debrece nben : de. 10-kor
H ÚS VeT MAS OD NAPJÁN. APRILIS 23- AN :
Nagy Ignác u.: d e. II órakor
lIögyes Endre u .: tie. 10 órakor
P estlörln cen: dc. ll-kor.
Flbesgyarmaton: d c. ll-kor
első

,,

... " .. . , . ... l
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KOCSOltUON

Dr. Kiss Józsd

és m ásod n a pjá n de. II óra kor

nús vll:'r MINDKtT NAPJAN úrvacsorát oszt unk hi ve inknek.
Az egyházközségek elÖI,lá.rÓságai tiszteletlel ké rik a hi ve k
liZives adományait az () r asz lala m egteritéséhez.

Gyula virodban "'115 lZórv:l.nyun k hivei
nagyuámú tISZtelI51 k1$énék utolsó
utl~ra a szórv'ny gondnok'I Kiss Ist\'6n ny. aranydlplOmá.s t.anltÓI "'" nl':pmolvélZI 12 <\ves k or~ban . A. temetési
nerlllMht Kelemen Miklós hódmezövásárhelyl lelk"'n végezte.
A h6dmnövhirh~lyl LLnltáriusok gyá5:«11Jllk a 90 éve~ korában elhunyt VIIJnlll Mihályt, aki II gyOlekezemek hoszszu éveken keresZlIlI presbi tere és a
~el~za badul4s UláRI esneRdl5kt>eR egyik
uJJMzervezöJe VOll. A temetés- alkalmáVIII II vlguztlllh Igéit KelemeR Mlkló~
lelkész hintette.
Dadóczy 'l'amás budapesti h!vUnk hOSzSZú nenvedés LLtán elhunyt. temetésén
Pethő István ny . PÜSpöki helYRök hI rdette II vlgasztlllál Igéit. Emléke legyen
áldott.

~

ld. DaJor J á n os , - debreceni lelkészOn k édesapJ:,! hamarosan követte
szeretett fele!lélJ:ét. Hamvasztás után 1973.
jan. 3-án Debrecenben dr. Fe",n"" Józse f pUspök bÚcSlIUlllta. Aldott mllradJon emlékezete.
Gyllrben febr. 9-~n nagy Ténvét mellelt temet ték el Rázmány Eleknét. ak!
10 éves korában halt el. H61ramaradot la lnak vlgasulIlódást klvánunk.
Koc:sordoR n a gy részvét mellett temette el Végh Mihály lelkész özv. Visszás
MIhálynét. gyUlekezetalapltó egyik PI"C$bltertlnk özvegyét. Családjának vlgasztlllódást klvánunk.
Ozv. dr. Lizi r J ánosn é , ny. tanárnő.
budllpe5tl egyház k özségiInk hOsszú évek en át érdemes aondnokának özvegye,
1912 u to lsó hónapjába n elhunyt. NemesIeikol auzony, kiváló pedagógus volt, aki
nagy segltl;(;gére VOll férjének abban.
hO'y egyh6z1 mun káJ6t örbmmel végezh I)$$(! . Emlékezeté~ - CérJéével egyOtt kegyelette.! megllriz.z(lk.
II lbalrazhh: Or. G álffy Zoltán atyánk!lát nem a farkIISrétI temeUiben temettUk (megh. 1912. nov. 9-én: temetése
dec. 2·án vol l) - amil IIzt IIZ Uni tárius
EleI 1912. 4. számát>an lévesen közöltUk.
hanem a Rákoskeresztúri temetöben.
UN ITARIU S eLET

Laptu la jdono,
II Magyaro rsdgl U n itár ius Egybu
FelelIl. nerkuzlll ls kiadó:
Dr. FerenCI: J6zset
IO'~ n Ud~p'-"it IX., 116gyes "Endre u. 3.
Táv b., 131-116.
A l2erkes ... UI

bizottság vezel6Je:
6~"cze roUrlon
Tagjai: OaJor J Uos ls Szúz ,JAno,
TerjenIl a !\Illya r P osla. Elliflzelh e tli
bármtly pO$lahh' alalnál, a POSla b lrlapOzletelben ~. a 1"051a K (izpo ntl Hírlap
Irod;ln61 rK IU "00 Oud . p ut V. , J llzsd
NAdor tofr I.) kli't-vttltnÜl "ary pO,laUlalvAnyon, valamint á .u la lással a KHI
21$-H ln pén.r.torc-a hnl ~lz.-sszámAra.
el'I el6 flUlhl dij »,- fo r int
Klltfllldre é,,1 n,- forint.
INDEX: 25.tI!
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ZrInyi Nyll mda , lIudapest
vezet6, 1I01lAr Imre

