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A HÚSVÉTI GYŰZELEM TITKA
". .. dc aki az lsten akara/at cselekszi,
megmarad örökké" (l. Ján . 2: 17)
Sokszor előfordul életünkben ez a kérdő szó: mi

a v irágvasárnap díadalmas hal/eIujája után csakhamar feltűnik a oo/gotai kereszt és figyelmeztet a kérlelh etetlen halálra. A gonosz diadalát vél; ük diadalmaskodni az igazsag felett és könnyen megrendül bizalmunk , hi tiink és teménységünk Isten igazságossá·
gában és örök hatalmában. Sokszor úgy gondolkozunk,
hogy ha van I sten, akkor miért állította Jézus és
mi ndannyi unk életú t jába a kérlelhetetlen halált? Kü lönös számonkérése ez az emberi léleknek Istennel, a
Teremtő Atyával szemben. Gorkij egyik híres munká-

jába n a gazdag ember a kínzó betegség, a közeledő
lJég érzéséve l te szi föl e nagy kérdést a lelkésznek:

miért kell meghalni? S a pap csak ennyit válaszol:
" elég, hogy t ud ju k, hogy van örökélet" és aki I sten

a húsvéti

f eleU v aló diadalának

l i tka!

vallomáual:

Ilyiunk számára ma is érvényes. Nincs nagyobb és
szentebb igaz sága életünknek, mint lsten akaratának
naponkénti teljesítése. tpíteni az O országát, ápolni a
szeretetet és irtani a konkolyt, felemelni a szenved iil.
és bekötözni a lélek sebeit, felruházni a fázót és meg1lyitni az a j tót az éhező elött. Isten akarata az

is, hogy

megtanítsam gyermekemet imádkozni, szeretni, a békességet, i s haza segíteni

a mennyei Atyához a tékozló

ifjút. Nehéz, nagyon nehéz földi utunkon mindig és

minden kör ülmények között csak Ist en akaratának en~
gedelmeskedni, az

O törvényei szerint élni és a H egyi

Bcszéd tanitásait betartani. Hogy mivé lettek és leszJlek azok, akik nem lsten akarata szerint ren dezték be
életüket, a husvét l egyen számukta komoly figyelmeztetés, hogy I sten ismert gyengeSégüket és szólítja öket

is a megtérésre. Az O szava mindig történelmi időben,
hatdrozott körülmények között és meghatározott sze~
mélyekhez szól. 6seink a húsvétot a böjCtel kezd ték
és mi is helyesen tesszük, ha kevélységünkben, önzéseinkben alázatosan meghajlunk Isten akarata előtt,

Az unitál'ius kereszt ény ember számára is lelki élet~ ne k és f öldi útj ána k szabályozója a Szentírás, a Bil)h a . t s amikor m i is fe/tesszük a nag"
" k érdést, ml a
ho/úl, és hogyan győz'tetjük le azt, Pilátus hangja üti

mcg kétkedő sz i vünk et " Ecce homo" _ ime az Ember , i me Jézus , ak'l l S t en akaratat
' cselekedte és megmutatta néked , I!og Y mlt
' k eU cseleked;, hogy megma-

ra d j örök ké. Föl di életünkben so k mindent el tudl/nk
végez ni , sz i nes o' I mo k at, csoda' s ter veket tudunk szőn i
meo tudj u /'.. hó ( f'I
.
'
I tl1l1 a tengerek mélyét , a titokzat os
.. a leg nehezebb sztimunk ra I stell
I:ozmoszt , dc nll'91S
al~aro ttí t csel ek e d UI.
' l e tud j uk győzni a liáboníkat
megblrkózunk a l i tkos bete"l l '_" ', "" kk"'
,"
L

legyőzö

ti

dés minden ember lelkét. Karácsony öröm-ünncpe és

gyöze lem az életnek a "a'a',

a legfájdolmasabb, de a halált

"legI/en meg a Te akaratod" . Ez a 'Uallomás mindany-

lIalál ? Kü{önösen húsvét ünnepén tölti el e kínzó kér-

akaratát csel ek sz i, m".ma'ad
.<.
orÖkké.
Ez

(fink. Az igazi élet ott kezdödött a golgot oi ker eszt en,

búr sokszo!' túl'

Qazda gok vag yunk an"o.
" iakban, mé gsem leljes az éle-

hogy "megmaradjunk örökké". I gy élve és teljesitve
Isten és ember szolgálat törvényét, biz!Osak lehetünk

az l sten és az ember szolgálatának törvényét, bizt osak
lehetünk a/elöl is, hogy örökélet vár reánk.

Leonardo da Vincit idézem : "Gondol; arra, hogy
nnived ne iaszí!sa v issza a néző t, mint a hideg téli feveoő a sarjadó búzát, Iwncm vonzza és megsejtse fe l kél , mint ahogyan a ia vaszi reggel kellemes üdesége
k icsalogatja a föld alól a kék ibolyát és a fehér hóvirágot." Sar;ad6 búza legyen a mi életünk és úgy
cselekedjük I sten akaratát. 1I0gy az oratels óráján
méllók leg I/ ünk lstell üdvösségére.
/{t)/OZS!iár,

Dr. Izsák Vlhnos
uni tárius teológiai profeHzor

A konfirmációi
D. K áldy ZOltiin evangélikus püspök az Evangélik.us
,. ..'ban " M,gkezdődött0. a konrlr~
f:let idei Jnn. 12-1 sZilm
mAdóJ előkészítés" c. elgondolkoztató és mlnd.cn lel-

kész sulmlh'a ütmuta tó vezércikket írt. Hangsulyozta.
hogy a konfirmációs órákra ~yan gyeremekeket va~
31. egyház _ minden kényszer nélKül - akik megfelelo
bibliai ismercteklkel rendel k eznek.
__ .
Az evangéliku~ egyház tudja azt, hogy il szulok es

kNesztszülök a keresztség alkalrnuval fogadalmat tesznek arra. hogy il megkeresztelt gyermekeket ,,~eres~
Iyén hitben nevelik az evangélikus egyház segItségevel." Ha vannnk szü l ők _ írja a püspök - akik gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak, nem
kívánnak eleget term!, mivel közben megVált0rtt a

_____.___-______ = -=

= ,

a.

,= _.

e lőkész ítés

\'jlúgnezetiik, e zt ml nem klfosásolhatjuk, h a nem tudomásul keH venn ü nk. A konfi rmáció és a hazafiság
fognlma nem áll s~..cmben egymással, ezért a konfirmációi órákon önkéntese n részt vevő ifjnk szívében
al(on fáradozzanak, hogy erosödjék a szocialista hazafiság, a szocinlista vívmányok megbecsülése. Idézzük
befejező monda tát. meUyel. mint cik.kével teljes mértékben együttél"tünk - "a konfirmáció; órák nem a
tál'sadalomból való kimenekülés helyei, hanem Olyan
miihelyek, amelyekben l sten formálja hivő keresztyén-

né és igazi hazafivá azokat, akik ott jelen vannak.
n yen szcl!emben és céllal készítsük fe l az ifjakat a
konfirmflciói ünnepély re, az első urvacsoravélelre."
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Kedves e lőfizetőnk
Előfiz.etöink tájékoztatására közöljük, hogy a nyom-

dai és papirköltségek, valamint a terjesztési. és rezsiköltségek emelkedése miatt a többi egyhdz! laphoz
hasonlóan, m i is kénytelenek voltunk lapunk előfize
l ési árát belföldi előfizetők részere evi 36,- forintra,
külföldi efófizetők r észe re pedig evi 44, - 10r intra
emelni.
Azoknak a hivemk nek, akik ezt kerik, továbbra is
kedvezménlles áron, v agy dí jmentesen fogjuk lapunkat megküldeni. A határainkon túl é lő magyar unitá rius tes!Vereink részere, közel 150 példányban k üldjük lapunkat, akik közül egyre többen támogatják elöfize téssel, v agy adománykü ldéssel ez irlÍntfÚ szolgálatunkat. Kerjük hlve!nke t, hogy közöljék velünk nyugati országokban éló, magyarul olvasni tudó rokonaik,
i!meTÖSelk nevé t. hogy amennyiben lapunkat cimükre
eddig még nem küldöttük meg, úgy azt megindi thassuk.
Lapunk expediálását évek óta a POSTA K OZPONTI
HJRLAP IRODA látja el nagy kőrültekintéssel. Afok~
tól a kedves el6fizetöinktől, akik 1914-ben, vagy 1975,
első hónapjaiban a tavalyi árnak megfelelő, 1975. évre
szóló epész évi 30,- forinto$ előfizetési díjat, v agy az
1975. év! első félévi 15,- forbltos előfizetési díjat már
oefizették, kiepé~zítést nem k érünk . A Posta Központi

Hírlap Iroda kérésünkre azonban, az 1975. évi másod.ik félévi el6fizeté si díj beszedésekor az eddigi 15,forint helyett, már 18,- forintos nyugtát fog kiküldeni.
Jó szán dék kal. unitarius nemes hagyományaink szellemében sze r kesz t jük lapunkat, melyet, amint azt sok
hozzánk irt levéi is tanúsítja, sokoldalú sága te sz kedt·elné. A szoros ertelemben vett egyházi hirek mellett megemlékezünk a fontosabb hazai, társadalmi és
mindannyiunk életét erintö kérdesekról, ezzel is szerenyen támogatva a Ha zafias Népf ron t nagy munkajót. Minden hivő ember lélekbő l fakadó kötelessége IL
béke ügyének szolgála ta , ezt Í! i gyekszünk lapunkban
ismételten kifejezésre juttatni.
A lap cikkirói dí jmentesen végzik szolgálatukat, de
a magától értetőd6 adminisztratív kbltségek ol da Uer,edelmünknek az elmúlt években történt emelésével
egyenM aranyban növekedtek.
Amilyen örömmel olvassuk a hozzánk érkező leve~
lek elismerő so rai!, ugyanúgy kérjük az őszinte krit ikát is, továbbá azt is, Ilogy ielkészeink, szór ványQondnokaink lássanak el bI,j hfranyaggal. Enélkül a::
cOyházközségek és szórványok életét lapunk nem tud ja
kellőképpen figyelemmel kisérni.
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Az Okuménikus Ta nács ülése
Az Ök u menikus Tanács el nöksége dr. B a nh a Tibo r
elnökletével a z elmún év dec. 17-én üJésl tartott, m elyen részt vett Mlk l6s Imre államtitkár, .az Ál lami
Egyházügyi H ivatal elnöke, J\oJadai Alldrás főosztál y
vezető kíséretében. Az 1975. évi munkaprogrammal
kapcsola tosan az elnökség elhatározta, hogy meghívja
a Keresztény Békekonfereneiát, Ihogy 1975 öszén, "folytat61agos bizottsága" Magyarorsuígon tartsa ülését. Ez
a bizottsitg hivatott a nagygyülések közötti időben a
K'B K munkájának irányitására. Az Egyházak Vi! (igtaMesa 1975. 6szén Kenyúban tartandó gyűlesen részt
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vesz és a tagegyházak 'k özre működésével tanulmányi
anyagga t járul hozzá a nagygyűlés témáihoz.
Az elnökség elhatározta. hogy hazánk felszabad ulásának 30. évfordulójáról 1975..lben az Okumenikus
Tamícs ünnepélyes 'keretek közölt, Ik i bővített közgyű
lésen emlékszik meg,
Előterjesztés hangzot el. amelynek alapján az el·
elnokség foglalkozolt az Okumenikus Tanács kapcsolalal bóvitésénck és az egy üttmúködés lehe t őségeinek
ké['déseivel, hami nem tagegyházakkal.

Visszaemlékezések
H:l7.ánk felszrlbndulásának hatmincadik évlQrdu!ó·
jIm 'egyaránt "un' alkalmunk a.. viss~~emlé~ezésre és
az clóretekintésJ'c. Egyházunk tobb mmt 'fIégy évszázados történelme sor.'\n sokSZ?r volt alkalmunk. keseregni a nehéz. idők miatt ~ n tk~n akac:Itak évtizedek,
amikor nyugodtan élve, elo!"e tekmlh_eltün~;
1944 decemberében, ktl.l:ácsony elso. napJan ne~ voltam templomban, mert alkalmi budm, lak.ásu~k vl~~ke
_ a Tárogató út _ már a felszabadltó sz.?,:~et elO?r.sök ellenőrzése alá került. Bu~a és Pest ko:-ott a kozlekedés megszúnt. Úrvacsoravetel he'Yett .blZO~y t.alan.
talán szorongó érzéssel vártuk ~ az els.? t.alalko~l. Erre kar:tcsony els6 napján délután ke~1t sor ? T~ro~tó

úton Rajnay Gábor egykori Ifleves szmész Villája elotl.
Az tS házából jött ki két szovjet 'k atona, megkérdezte,
hogy katonák vagyunk-e. Nemleges felcle1Ünk után
újabb kérdése az volt, van-e gyermek otthon. Mutattuk .ri há7A'lt, ahol laktunk, s ahol /kis leányommal
együtt több rokon gyel"ffiek talált trajlékot. Megnyugtattak, hogy ott, ahol sok gyermek van, ott j.ó emberck laknak, igy ideiglenes otthonunkat nem lS kutaIIflk át.
Néhány nap múlva az utcában körbejúró szovjet
katonák magyar nyelvu felhívásokat osztottak szét,
melyben _ többek között - fclhivták az egyházait
papjait, hogy nyissák ki a templomok.1t és tartsák meg
a rendes időben az istentiszteleteket. Pest felelt még
bombák robbantak, ágyúszó hangját 'hozta felénk a
téli szél. Aggód\'a gondoltam arra, hogy mi történt
a pesti oldalon levő Nagy Ignác, Hőgyes Endre utcai
és pestlőrinci temploma.inkkal. Megmaradnak-e a falak, jal'ni fognak-e oda a hivek, ki tudjuk-e majd jClvita ni a háborüs k...1rokat. ..
J','l árciusl1\ fordult az idő, amikor a szovjet hidászok
által ideiglenesen helyreallított mai Szabadság hídon át,
gyalogosan kétkerekű kocsin tolva az ingóságokat és 3
gyermekeket vissUIérkeztünk a oHőgyes Endre utcába.
1931 szeptembere óta Budapestnek ebben a kis utcájában éltl'm, melyet a I'égiek még Rákos utca néven
ismertek. 1948 januárjában költöztem át Budiml, a Var
alá 'al. Attila útra, egy llegyedik emeleti lakásba. Akkor onnan körültekintve még minden romokban he.
vert. Tet ő nélküli, kiégett házakat láttam és együtt éltem át a környék, .a Tabán újjászületését.
Születésem helye után el'délyi származású vagyok o~t
végeztem közép- és főiskolai tanulmányaimnak egy' reszét - de ma én is budapesti nek érzem és tudom magamat, több mint negyvenesztendős budapesti élet és
munka után.
Hazánk re!szabad~l.~sán~k harmincéves évfordulóján
e vnr.os fejlodésén, ujjáswletésén tudom legjobban lemérn.l. azt a hatalmas ívű haladást, amit a romokból
felépult Budapest ma mindannyiunknak jelent. Itt van
egy~.ázunk központja is. Első budapesti templomunk
utcajának neve régebben Koháry utca volt, i llő volt,
hogya Parlament közelében levő ezt az utcát a felsza~adulás után az 1848{49-es idők egyik író-hírlapírójá161, Nagy Ignácról nevezték el. Bizony a szabadságharc és forradalom óta sokat formálódott ez a város
mely akkor még három önálló településool, Buda, Pest
és .O~.uda állott, s még a Margits7Jgetet is csak az 1872.
~l torvényh07.ás csatolta ahhoz a közigazgatási egyghez, melyet ma Budapestnek hazánk fővárosának
nevezünk.
'
Budapest és az o rszág ma egyet jelent s Budapest
mutatta meg a fejtődés útját a vidék sz~mára is Itt
~udapeslc:n . él~é~. át néhányan a még élő idősebb n'emdedék tag~al közul az első világháborü utáni őszirózsás
l 9e~ok.ratL~us fo~rnd~lmat 19~8-ban, majd 1919 március
a ;n lit k~~Lllolt.Lk kl a Szovjetunió megalakulása után
an.csk~~társaságol. 1944-ben a varost a fasizmus
~~~telőná 6rultsé~e el akarta pusztítani. Nincsen euró.]1,
v ro~, melyennyit sz(!Ovedett volna a második
VI a~hábol"u ulalt . Budapest főv[lros lakásai közül _
pedIg akkor még csuk 140 kerületünk volt _ elpus1.-

előretekintés

tuU több mint 13 OOO, használhataUanná vált több mint
18 000, megrongálódott, de részben lakható maradt kő
~e.1 48 OOO !akás. Ak ik 1944-ben vagy 1945. első hóna _
Jaiban a p~ncék és ri. romok közül újra az utcára me~
tek, da~tel képpel találták szembe magukat. A pusztulás lell.:.hatatlan volt, jó, hogy erre a képre ma m~r
csak a ~ozel negyven éven felüli budapestiek emléke-t_
nek, a fiatalabbaknak ez már csak történelem.
A.~ik,or az élet megtndult a romokon, a várossal
eg.ruu .Indult meg az egyházak élele is. Annak idején
elo.adó.J a voila'." a_nnak a bizoltságnak, mely apártok
ul11~ánus kél?vlselo!n~k a vezetésével megvizsgálta akkOrL lelkészemk mullJat, és igazolla őket alkalmasnak
találván az új életben való továbbmunkáikodásra,
A kibontakozás az egyházon belül sem volt teljesen
zavartalan. Orvendek és hálát adok Istennek ezért
hogy 1948-ban tartoU gyűléseinken a józan előrelátók
hangja kel"eke?ett felül, és így fi református egyházzal
azono~. ~.apon ll"~~ttuk alá az állam és az unitárius egyház kozott l é~l"eJott egyezményt, mely azóta is alapját
kcpezi békés egymás mellett élésünknek .
Ne feledkezzünk meg a rról , hogy ezt az egyezményt
1~4 8-ban, húSZ esz tendőre kötötte az állam és az egy~
huzalt, azzal, hogy az állam az add ig adott a nyagi támogatást ötévenként 25%-kal csökkenti, és így az eredeti egyezményben biztosított segélynek 1968-ban meg
kellett volna szűnnie. Az állam azonban megértő és
nagylelkű volt, nem élt a csökkentés egyezményben
biztositott jogával, hanem az államsegély folyósítását
meghosszabbította, legutóbb éppen 1975. január l-én
további öt esztendőre, azonos összegben.
SokSZOl' magyaráztuk el küICöldön élő hiirokonainknak, és más érdeklódőknek, hogy az államsegély II lelkészek részére nemcsak meghatározott összegű havi fizetéskiegészítést nyújt, hanem egyúttal részükre is biztosítja mindazokat a társadalombiztosítási járulékokat
- orvos, kórházi ellátás, kedvezmenyes árú gyógyszer
stb. -, melyeket hazánk minden dolgozója élvez. S
kapjuk ezt anélkül, hogy a z egyhazaknak, mint munkaadóknak meg kellene fizetniük a társadalombiztositó
intézetek fejé a magas összegű hozzájárulásI.
A templomok helyreállítására is jelentős segítséget
nyujtott az elmult évtizedekben az állam, igy különösképpen értékeljük azt az anyagi támogatást és segítséget, amit {l budapesti Nagy Ignác utcai és Hógyes
Endre utcai templomu.nk részére a 'főváros, és amit a
debreceni templomunknak az ősi cívis város tanácsa
biztositott.
A helyreállitott, megujhodott, részben modernizált
templomok és lelkészi lakások egyben mutat ják azt is,
hogy híveink áldozatkészsége sem csökkent'H s az az
emelkedő életszinvonal gyarapodásával egyenlo arányban emelkedett. Az Hyen templomok és lelkészl lakások egyben a városkép díszei, és az idegenforgalmi lá tványosságok egyik fontos gócpont jaivá váltak az elmúlt élvtized megnövekedett idegenforgalma révén.
A kis sarki fúszerüzletektől, az apró javítáSOkat elvégző kisípal'tól eljutottunk a modern á~L!házakhoz és
a szolgáltató vállalatok hoz. Ma már az UJ .~ak~telepek
mellett épülnek fe l az iskolák. óvodák, bolcsódék. és
napközi otthonok, melyek a mai dolgozó ember - .l ~r
il lelkész~k _ életének és munkájának hasznos segltol.
Mi, akik egyházunkat gyakran képviseljük külföldön
is még nem egys:r.er találkozunk a meg nem értés ~ang
jával is. Ezt azonban ma már ..feJül~üljá.k a l!Ie~.7rt,~:
:lZ együtt örvendezés és a velunk .buszkelkedo kulfol
dön élő magyarok megnyilatkozásaI,
."
Visszaemlékezésünk végén elóre kell tekllltenunk.
Tudjuk azt, hogy az országot irányít~ part és kormany
ideológiája nem a1.onos az egyházakeval. ~.egtanu\t.~k
azonban azt, hogy egym{ls mellett kell élnunk. és orvendünk annak, hogy reánk, vallásosan g.?n_dolkodó és
érző embel'ekl'e is szükség van egyre szépulo és gazdagodó hlLz(lIlkbnn.
Dr. Ferencz József
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Budapest, Nagy Ignác utca 4.
Az emlékezés az emberi lélek legdrágább kincse.
Nélküle üres volnn a lélek. trzéselben üres, kü lönösen
az idósebb nemzedék számám, akiknek életében az
egyik legjelentősebb mozza nat az emlékek (e\idézése.
Nekem kell most s7.oll,lálatl tiszlemból fo lyóan emlékezni 117.ok helyett is .•lklk a felszllbadul(ls és a pesti
harcok idején e templom ő r(ll1ói voltak. A ma már néhai Barabás István és Szolga Ferenc lelkészek, és az
évtizedek óta Angliában élő Ke reki Gábor vallástanító
lel kész /ll. ostrom kel:detén amig lehetett a templomban
és a gyülekezeti teremben ta rtották al: isten tis~.teletet,
azután, nmikor szaporodott a bomoaveszély és kozelebb
került a [ront az akkor még Koháry utcának nevezett
templomunkh~z, az épület vastag Calú pincéi~n minden vasárnap hirdették a vlgaszlalás és ablzakodús
igéit a szép slJ1mmal ? tt menedéket ke;esők. résl:ére. .
Mlut[m a budapéstl hidakat a Budara visszavonulo
német sereg [elrobbantotta, a pincéből [eljövök láttak
azt a pusztulást, amit templomunk tetözete és ablakai
szenvedtek. Tóth István, kolozsvá ri rajztanár-(estömű
vész szép rajl:a, mely levelezőlap alakban ma is kapható, örökítette meg a szomorú ébredés e látványát.
A romeltakarítás után megkezdődött az újjáépítés. A
gyülekezetben is lassan félreúHottak a vi~szah.úzas
erői, és egyre Inkább teret nyertel, azok, akLk hittek
abban, hogy a szocialista magym' földön is tovább' folytathatják az egyházak a maguk életét,
Harminc év e l egendő ahhoz, hogy ma máI' gyermekeinknek és a fiataloknak , nemcsak az akkori idők
gondjairól, hanem inkább a ma kitárulkozó jövőről beszéljünk.

Az ostromot. min t fiatal ember Buda pesten ' It
át, és a felszabadul ást is itt értem' meg Az uj k,?~m
tnkozásának, lassan vi r~i!.z(,sba borulás~nak éve\~ v~=
déken éltem át, me rt, mmt fi a lal lelkész elóbb Kacsordon.: ké~bh. Dunapntajon szol ~á ltam . Itt ismertem m
a ~oldhoz Jutott ember küzdelmét, gondjai t é S .. ~g
meLt ~~'aL·ánt. III ,éreztem meg a Slrt1badságnak a~t ;
l.:ve~::o)é~, mely azoln is éltet. A budapesti r omeltaka'_
LHásból ,tt ébredIem az Igazi béke ismereté re
K~sóbb, évtize?e:ken át egy p eremkerület . munkas_
lakó, nak a gondjalvai, örömeivel éltem együtt Ol
nok gyermekei ke r ültek iskolába. egyetemre akik ,,1945.: e10-tt ne m -LS a'l m",,?zhattak.
_...
, e rbels.,
re
Majd Budapest
keruletébe, a mér meguJhodotl és egyce ,-ép--1- , b k --I t
M '
• uo vaos a . eru ~ em.
aL s~olgálati helyem temploma 1008b~n Jele.ntos álla~i támogatással belül ujra megszé~ul~ s. L~ fogadja itteni s~o l gálatomra egybcgyülekezo hLveLnk('(. Sokat eltemettünk már azok közül
akik a romok ~elett Itt Budapesten megkezd ték az u j
él~t arc~n.~k kLalakilás(11. Ma mór egyetértés van hivemk k,özott abban a tekintetben is, hogya szociaH"l.~us épL tése fell' halad6 hazánkban maradt számunkra
IS hely, .ahol lst~n Igéit hirdetjük az .arra s7.omjaz6knak, akLk .a mLndennapi életben együtt dolgowak
azokkal, akLk nem tartoznak a vallásosan gondolkodó
emberek táborához.
Ha így egymás mellett élünk, és elvi álláspontunk
fenntaL't~sával mégis .a szépet, n j6t, al: igazat akarjuk
munkáim, akkor tud juk, hogy körülöttünk béke van.
Husz U J al10s

le~k és"l.

Budapest IX., H6gyes Endre utca 3.
1945. január 12-én bomba hullott háromemeletes há-

zunk hétsó bal sarkára. A lakók nagy többsége az óvóhelyen volt - mi néhányan a lelkészi hivatalban és a
mellette levő diákotthon helyiségében tartózkodtunk a
földszinten; úgy okoskodván, hogy most már nagy bomba nem hull reánk, kis bombát pedig kibír a három
emelet. A bomba elvitte a harmadik emeleti lakást be~
szakította a második emeleti födémct, de tovább 'nem
hatolt. A hátsó lé pcs6házat azonban földig rombolta. A
~ehéz ~ű~öl épcsókből jó néhány benyomta a lépcső al~
Jún levo ajtót, s beköltözötl a szobába ahol kedves barátaink közül öten tartózkodtak, kik n~gy megrökönyödéssel s nem kisebb ijedtséggel né7.ték a történteket. A
le7.uduló törmelék valóságos éjszakai sötétséget okozott,
délután 2 órakor. A légnyomás bent az Irodában a földh.öz vert, vagy a szekrénynek vágott. Ebben a kísérte~les helyzetben P. Szentmártoni Kálmán ny. kdllégiumi
L~azgat6 hangja ébresztett annak tudatára, hogy élünk,
ezeket mondva: "Hol u kalapom?" tn ott a padlón véletlenül éppen a kalapjúru tettem rá' a kezemet, s így
ezt válaszolhattam: " Ill a kalap!" AI,kor nem mosolyogtunk.
1945. január I S-én reggel 8 óra tájban ketten-hárman átmen tUnk valamiért a pince másik SUÍrnyába,
amLkor egyszercsak orosz beszéd ütötte meg a !űlün~
ket. Belénk döbbent valamilyen egésl:en megnevezhetetlen érl:és, aminek fö jellemzöje mégis csak a félelem volt. f::elkészek, egyházi emberek voltunk. Egymásra néztunk, s szótlanul álJapitottuk meg: itt vannak az oroszok. Rohantunk vissza az óvóhelynek abba
a ..részébe, ahol a mi "szobánk" volt. Ez a "szoba" legkozelebb volt a kivUlröl érkezőkhöz, s m ind egyházi
emberek és családtagjaik voltunk benne. Legelőször
hOI:~nk érklY.lCtt kél orosz katona, s úgy, mintha mi
~ekLk barátaik volnánk, csak azt kérdezték: van
yem.ckl katonn? Mrtjd végigjá rták az óvóhelyet, mindenkLt megnyugt.atlak, 'Uzután jőttek mások telt a nap,
~s.te: .leu, lefekvés ideje, s azok közül az or~sz katonák
ozul kettő, akik napkÖZben kétsze r is megfordultnk
n~lunk , letáborol:ott a " papi szobában" lefel,üdtek alud~L. Nem máshova, hnnem hozzánk. Mi sok mindenfélét
h~~ze-v\ssza gondollunk. jót és rosszat - amiket addig
lottunk. Mindenkinek volt cgy-két dugdosott értéke
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- órája, ékszere -, é n éppen az egyház kézi kassUÍját
rejtegettem II pfornfom alatt, 10 ezer pengővel. Ha elveszik, vajon elhiszi-e a Gondnokság. Nos, mintha a
jó Isten küld te volna hozzánk ezt a két orosz katonát,
nekünk ugyan a hajunk sZ{lla sem görbült meg. Azt
ta lán nem is kell mondanom, hogy már este, sőt már
fl nap folyamán gyo1"~a n kiderült rólunk, hogy papok
vagyunk.
Nem emlékszem már pontosan melyik napon; ja~
nuár IB-án, amikor Pest felszabadult, vagy egy nappal később. a z Ollői út ll!). szám alá igyekeztünk azt tudom, hogy Kelemen Miklós, mostani hódmező
vásárhelyi lelkész kollégám is velem volt -, ahová
sl:abad "népgyűlést" hirdetett a Kommunista Párt. Vas
Zoltán volt az előadó. Ez a népgyűlés és az ott elhangzott beszéd számunkra val6ban felszabadító erejű volt.
Amilwr hazaérkeztünk, I'észletes beszámolót keHelt
tartanom az óvóhelyen. Beszámolóm legalább 30 perces volL Nem akartam kifogyni a szavakból. Lelkesen
beszéilem anól, hogy most minden néphel: hű, j~s7.ún
tlékú ember összefogására szük5ég van, mert a szórnyű
pus7.tHás nyomait el keH tünte tnünk, s végre a magunk
számára fel kell építenünk a demokratikus Magyarországot. Hogy ezek rt go ndolatok milyen súlyl jelentettek akkor a mi számunkra, azt most talán nem tudnám szavakkal érzékeJtetni. de aki akkor iU élt, jószerivel újból átélheti. Minden munkás kézre s:o;ü ksége
vnn népünknek. minden egésl.ségesen funkcionáló .gon~
. do lkodó fól hiv az ujjáépítés. Be ke ll állnunk a pIrosfehér-zöld lobogó alá. Harsánynn énekelnünk kell: "Isten áldd meg a magyart ...... hogy tudatosuljon . bennünk tennivalóink nak ezel'réle formája hazánkert ~s
népünkért, amelyet évszázadokon keresztül.nyomoruságba kénys7.erítettek és nagy többségében .kLrekesztettek a nemzet fogalmlLból is. es sorolhatnam még tovább, mert n agyon elevenen élnek benne~ e!mek a
gyűlésnek az emlékei. s amiket itt most rogl:LteUem,
nem az én szavaim, én csak idézem azokat.
tn abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hog>: házbizalminak választottak meg, s ez jó politikai Lskola
volt. egyházi szempontból is. S7-crveztem a rome~.taka
rításl. valamint a SZAbadság-hid olyan-amilyen uzembe hel yezéséhez rt IlIl,okut. Ez a szervezés abból ~mott,

hogy 6vakodtam (lltóL mis1.erinl küldjem a1. emb<!reket valamilyen munkúra, noha e1. volt a "feladatom",
ellenben hívtam é~ mutattam, hogyan I(ell II romeltakarítós munkájt'it és ezer mús apró-cseprö dOI!lot megcsinálni. a Szabud~{ig-hidhoz a gerendákUl vallainkon
cipelni. Nagyok voltak ezek a genmdák. de nem vallak
nehezek", Mint ahogy később, hónapok múlva érdekes
bclsö egyhliú pl'obJémakkal kellett megküzdeni, amelyek vál'[ltlmlok voltok szómomm, dc cAyúltulún ncm
voltak "nehezek" mert a "nép" olda[ál'ól tudtam nézni azokat, s ez nugy eröt kölcsönzött.
E sok tennivalÓnk között nagy örö mmel mentünk,
néhányan, a Magya~ Szinhflz?an sze~VC7,Clt maUn~ra
_ nem arra a legelsore. amelYIken belövés érte a szmhiizat hanem a7, utúna következöre. Darvas József beszélt és Gobbi Hilda szavalt , Nem idézem az Íl'ó szavait s a költemény cimét sem. amit ti művésznö elő 
adott hiszen olyan jelentös aktusa volt ez akkori életünk~ek, hogy szinte " mindenki" tudja: te rmészetesen
kivéve azokat, akik akkor masfelé tájékozódtak.
Pest felszabadula sa után mindjárt, a Högyes utcai
templomunkban megkezdtük a7. istentisztelet tartását,
Szívesen tettük ezt, eleinte csak a házonbelülieknek,

késöbb má,r távolabbról is érke7.tck nagy örommel 56
még cgy lit rekedl r, katollkus plébános ls t 'rt l
templomunkban misét a házban levő hfvelnek a, ott
kérésér~ ezt örömmel engedélyezlül(.
' mive
AHogyes ulcai templomunk azóta többször
u j~ lt. Ahogy teltek az esztendők, s népünk ~rófe m~~_
~el nyomán egyre több jutott mindannyiunk aszt;~ra
u ~ bonl~kozott. kl et,:Yházi, életUnk is. KoPtattuk a
~~,okat éS ,a fal,ak~t, II varuzsolluk Ismételt{)n jobba éK
szebbé: mmt a7.e lott voltak. Legutoljára 1973
á
vége7.tünk egy áHalános felúJi\.ást melynek n,nyar,' n
('7Yese~ szerin.t, s~ebb lett templo~unk s minde~~o~~
7.dtartozÓ helYIségünk
és bercndezésünk, o
mint
n u'J'
nan
'
,
It
vo. É s ez Igy IS van, Olyanok voltak a körü1mé
k
hogy ezt megtehettük. Hazánk felszabadulasána~y~o'
é,::fol~ulóJ~n .C7.t nagy ~I'ömmel és büszkeséggel, jö:
~o?k Irá nti bIzalommal allapítjuk meg. A szocializmus
ePI~ése m á r 30 esztendővel ezelött benne volt abban az
elhintett m~gban , amelyet az on a bizonyos népgyűlésen
a de~ ~ kratlkus Magyarország felépítésének Ihallottunk
ney.~zm. Ennek megnyugtató ál\apotban álünk ma és
11 Jovöben.
Benne Má ri on
lelkész

hU:

Pestl6r;nc
Az a templom, melynE'k gyülekezetét ma szolgalom,
1936-ban épült Pe th ő István lelkész, ma ny, püspöki
he lynök és hivei áldozatkészségével.
Mint diák Kolozsvárt mindig reménykedtem. ho~y
meglátom a szép Budapestet. A mar viszonylag bél<ésen felszabadult Kolozsviu't aggódva hallgattuk a híreket Budapest bombázásál"ól, az esztelen pusztiWsról.
Szorongva gondoltunk arra, hogy álmaink szép varosa
felépül-e újra.
Boldog érzés fogtu el a szívemet akkor, amikor 1963ban Budapestre ólleJepülve meggyőződhetlem anól,
hogy a romokon új élet épült a néppel a népért, a
Szovjetunió és a nagy szocialista tábor segitségével. Az
' azóla eltelt évek óta is csak ;\zl tapasztal hattam, hogy
országunk vezetőinek az a célja, hogy a korszerű vá·
rosfejlesztéssel a nép érdekét szolgálva, lakásol<, hidak, gyárnk épitésével és korszerüsitésével fővárosun
kat. melyhez Pest1 őrinc is hozzátartozik, vil<\gvá!'Osl
színvonalra emeljé k ,
Hazánk vezelőinek bölcsessége lehetövé telle azt,
hogy ebben a békességes légkörben egyhazl~özségeink
is fejlödjenek,

Mint füzesgyarmati beszolg:iló lelkész, részese voll~m a ~emplom külső megjavíttatásának és újra[estésenek, ::5 alapot gyűj tóttünk a torony későbbi megújitá~ára IS, E munka nemcsak egyhazközségünk érdekeit szolgálta, de hozzájárult a község szepitéschez is,
Három esztendeje szolgálok a pesUőrinci gyülekezetben. E gyülekezet is megérezte a vórosfejlesztés következményeit, sok pesterzsébeti hivünk került egykori
kis lakósából új, más g:yülekezelekhez tartozó lakótelepre. Ennek ellenére megjavftottuk temp lomunk tornyát és foly tat juk a belső tatarozás munkáit is. Tudjuk, hogy az emlitett eredményeket. csak az állam és
az egyház közötti megértö jó kapcsolat fennállása mellett érhetlük el.
A Szovjetuniónak és felSzabnditó hadseregének köszönhetjük azt, hogy ma szabad Magyarországon nevel het jük gyermekeinket. dolgozhatunk és tovább képezhetjük magunkat. ami arra kölelez, hogy mindig
hálával emlékezzünk hazánk felszabaditóira,
László AndOr lelkész

Hódmez6vdsórhely
HÓdmezővásarhely

emberáldozat és nagyobb méretű
anyagi veszteség nélkül élte át a felszabadulást, A fa sizmus propagandájának eredményeképpen a vilrosnak
több jómódú polgá ra, s velük néhány félrevezetett család otthonuk elhagyá sát v(i\asztották. Ez utóbbiak közé tartozott az egyházközség akkori lelkésze és kántora
is, akik azonban néhány hónap leforgása után hazatéltek.
A várost felsza badító szovjet hadsereg az élet normaHzálásának érdekében a becsukott üzleteket kinyittatta, a város lakóit eddigi munkájuk végzésére szólí·
totta rel, hozzáfogott a visszavonuló fasiszta katonai
ala_k.ulnlok által eldobalt fegyverek és löszerek összegyuJtéséhez, A felszabadulást követő elsö vasárnapon
megkondulhattak a templomok harangjai II az emberek Istcn házában adhattak hálát életükn~k és javai knak meg mara dásáért, s készülhettek arra nz új _ szabad életre - , amelyet relszabaditásunk eredményezett,
A hódmezővásórhclyi unitárius cgyházközség hivei
le~készük és kántoruk távollétében az akkor! irodahe!Ylségben gy lilte k ossze - S71amba venni erő iket mikol'
is a kél évvel ezelőtt cJhalá lozott unitárius ács~ester
~ajn a i M i h á~y vette kezébe a gy ülekezeti é let irányi~
Uisát. Bá n Sandor és Vajnai Súndol" aliai köuemlikö·
désével ne mcsak a templom aknaSl<ilánktól betört ablakait ~ozt {i k re nd be, hane m hét ről hétre, elóbb az 11'0dahelYlségbcn, ma jd II templom ablakainak rcndbehozása után a templomban ta r tottak istentiszteletet,

Elvégezték vagyelvégeztették az egyházi épületeken
a legszül{ségesebb tatarozásokal, s áldasos működésük
nyoman a városba visszatérö lelkész és kántor, néha i
Biró Lajos és Boros Ámn, ott folytathatták az egyhilzi
élet irányítását, ahol néhiíny hónappal annak előtte
megszakitották,
.
Ez a mezőgazdasági település, melyhez orsz.agunk
legnagyobb tanyavilága tartozott, fejlődésében v?ltozatos képet mutatott. Rövid ideig érdemes munkasm,?~
galmi multja révén mcgyeszékhely is volt, ma már UJra Csongrád megye egyik városa, A ,megye~zékhely~ek
Szegedre való áthelyezése, Szeged Virágzó Iparosodasa
és a kömyékbeli olajkutak a fiatalabb ~emze?éket ~I
vándo rlásra késztették. Mindezekhez, mmt mm,dE;nüU,
hozzajárult a föváros munkáskezct. k.e~esö, clszlvo hatá~, Ezért a hódmezővásárhel yi Unlt.:iflUS templom ma
még nem dísze a fejlődő idegenforgalomm~l r~.ndelke
ző városnak a megkissebbedett lélekszámu gyulekezet
ezt elvégezn'i nem tudja, Egyházi épületei nk tatarozá~ ezért állandó gondunkat képezI.
.
A vásárhelyi unitárius gyiileke7.et harminC esztendeje a város felszabadulásának ünncpé~ mln~en al~a.
lomal hálaadó istentiszteleten emlékSZIk meg a fels~a
badulásról, az új élet kezdetér61. A. gy~tekezet tagjai
a vá ros étetének részesei. Isten IrántI halandás mellett
őrzik azok emlékét, akik életüJ,et áldo;,ták azér~, h?gy
az egykori viharsarokban is, bt-kében, uJ élet sarjadjon.
Kclem en Miklós lelkész
UN ITARIUS .eLET

•

;5

Kocsord
Csak mlnlcJU' két éve élek Kocsord községben, ennél ~
rog~n nincsenek slern élyes élményeim a fclszab~dulás
idejéről és cseményeir61. ezért azokhoz a h(vClmhez
fordullam emlékek feBdézésérc, akik akkor itt tartózkodtak, és a későbbi id6~ben tev61egcscn ,kal?cSO,lódta.k
be Kocsord község rnegujult életének iranyrtásaba es
fej lesztésébe,
A község a felszabadulásig nagyobb reszt a Tisza grófok birtoka volt. A felszabadulás pillanatában gróf Ti~
S7.3 Lajos volt o tulajdonosa o községhe~ tartozó ~e~
múvelt területek 3 4~nek, EnnéJíog\la VIlágosan kltun ik, hogy a község akkor túl~yomó.r:cszt ~~)]dmüves [oglalkozásu lnkoss:\ga a megmuveJt fo ldteruleteknek csak
1(4 részét mondhatta magüénak.
ld. Szédel' Istvan atyánkfia - aki annak idején II
földosztó bizottság tagja is volt - elmondotta, ho~
nagyon kevés földterüleUel rendelkeztek a kO<:SOI:dl
[öldmúves emberek. Javarészének 2-3-4 holdnyI bll"~
toka voJt, amely földterület nem tudta biztositani a
családok megélhetését. Emintt részes munkát kellett
vállaljanak a földbirtokostól, amely munka után awr:ban rendkivül csekély jövedelmet kaptak, mert Olas
vidékek szokásaitól eltéröleg, II megmunkált terülel
termésének nem felét. vagy harmadát kapták, hanem
csak egyötödét, a gróf és még egy másik földbirtokos
csak igy: ötödében vollak hajlandók kiadni fö ldjeiket
megmunkálásra, Munka tehút sok és nehéz volt, jöve ...
delem kevés.
Kocso rd község ilyen viszonyok között szabadult fel
1944. októbel' hó 26-án. E nap a regi sebek és sé\'elmel~
begyógyitásának kel.delét és reményeinek valóra va1tá~
s.it is jelentette.
A következő év tavaszan : 1945. április hó 4-én megtörtént az egész ország felszabadítása és megtisztítása
a fasiszta csapatokióI. Anagybirtokok [eloszlasra ke~
riiltek a megyei földhivatal ok segitségével. Ennek éi'~

t.c l m~ben hajtották végre Kocsord községben is a röld_

lefolmot, amelynek végrehujtó bizoUslÍ!o!ábnn unHá'
v~ll1ás\~ h~velnk is részt vettek : Nagy Ferenc, mi:~U!
~o7.ségl föl~oszIÓ. bizolls6g elnöke. Jnkab J . János és
Zséder Istv,m, mmt a földosztó bizottság: tagjai.
Az emlitettek közül m{,r csak id Zséder Ist ~
?tyán~fia é l. a~i az elóbb emlitett községi helYZ~i~~
I~. f 7hdézte, ak.m ek mag~nak is mindössze 4 holdnyi
foldJe vol~. a földreformlg. s maga is sokat dolgozott
l 5 rész jov,edelemé rt a grófi birtokon annak idején
hogy családj át fenntarthassa. Visszacmlékezett IIrra is'
h.0!:O' 1~45. május hó 22~én - amint ezt a Kocsord
Kozségl Tan.ác~on ~I'zötl jegyzőkönyv is igazolja _
1 57~ kocsordI földm\lvesnek adták át az új birtok-ívet
a fold reform crcdmenyeképpen, miután két földbirtokos 399? h.old bi rtokát. felosztották azok között. akik
azt addIg IS ~.eg.mu.nkalták. A földhözjutotlak közölt
m~r az e~sök kozött IS s?-erepelnek unitárius vallású hí~
vemk. mInt pl. Barút Kátoly a 3.. Kiss Zsigmond a 9
Kiss Ber náth a 26· ként jutott 5-5 holdnyi földhöz stb:
Az elmúlt 30 évalalt a földreform során szétosztott
föld ismét egybeolvudl. mint közös tulajdona a kocsor~
di földmúveseknek Kocsol'{li Újélet mgtsz. néven
amely hlven jelzi ls II lényej.!et: a régihez képest való~
ban új és jobbélcte vun a kocsordi unitárius és müs
vallásu embereknek is. Öreg házat mür alig lehet hltni
kÓl.ségszerte, minden házban rádió, legn]!ibb minden
m}lsodikban te levízió készülék, a községben pedig
mintegy 50 személygépkocsi tükrözi többek kö7.(itt azt
az üj ~Hetet, amit az elmúlt harminc ev hozott közsésünk lakói számára is.
Bizakodvn egy tör'ellenül felfelé ivelő jövendőben,
szeretettel köszöntöm hiveimmel együtt hazánk íel~
szabadulásIinak 30, évfordulóját.
Vég h I\li h aly

lelkesz

füzesgyarmat
Nehéz napok voltak, A háboru véres szekere feletWnk is végigdübörgölt. A szomszéd faluban. Biharnagybajomban napokig tartottak il csatározások. A mi
községünk élete is megdermedt, Mindenki riadtan huzódott meg lakásában és aggódva hallgatta a szűnni
nem akaró ágyudörgésl. MinteiY hál'om hét telt cl igy,
mig végre elcsendesedett a fegyverzaj, Az emberek új~
ra kimerészkedtek az utcára, Magam is sóhajtva né~
zegettem templomom csukott ajtaját, vajon mikor nyil~
hatjuk meg azt, hogy a gyülekezet áhítatos éneke is
hirdesse a békés élet épilő nyugalmat.
Nem sokáig kellett vámom. Rövidesen hivattak il
,.községhllzára", mel't ugymond, szólt az üzenet. a szov~
jet katonai purancsnok beszélni akar velem. Kissé bi~
zonytalan léptekkel lé ptem be szobáj<iba, mit kivánhat
vajon tőlem? Annyi mindent suttogtak az emberek s ezért kissé hangosabban vert fiatal szívem, "On a
~elkész?" kérdezte egy magas szőke szovjet tiszt. Majd
Igy folytatta, miért nem nyitják ki a templomokat.
Már. elmúlt e falu körirl II háboni, kezdjék meg az istentIszteletek tartását. A község háro m papja közül én
maradtam egyedül II faluban ahová csak röviddel azelőtt .nyertem kinevezést. KÖzöltcm, hogy vállalom a
s:o:?lgalatot a, református templomban ls, de a katolikus
mIsét ~I\átm nem tudom. J ól van. mondotta a tiszt,
majd Igy folytatta : ,.ha szüksége lesz valamire, csak
szóljon", E bi:o:tatást kön nyű szívvel vittem haza csa~
ládomhoz, gOndnokomhoz, híveinkhez.
19;J5, tav.as7.:íig minden vasárnap egymást követően
tartottam Istenllszteletet az unltMius és a t ársammá
vált református templomban. Kereszteltem, esketlem
és temetlcm - ha kellett mind a három relekezet hívei részére, minden megkUlönbö:o:tetés és térítés nél~
kUl, mert IIZ élet a folynmnlosságot kivánta meg, Szá~
momra II legnagyobb fizetség nl'. voH, hogy lImikor fel~
6 tJN I'l'ARIUS t Ll,;<r

vellem egyszerű kis pal:', slomat. egyedüli papként a
nagyközség FÜl.esgyarmalon egyszerre három temp~
lom harangja kondult meg, ereztem, hogy mar béke
van, a mi SZllmunkl'a m:ír igazi béke, bál' hazánk fö ldjén még dúltak II harcok.
Ennek az időnek az emlékeként ma is őrt:öm a ti~
szántúlI refm'mátus egyhllzkerület Püspöki Hivatal<inak 1741045, sz, a, hozzúm cinlZelt levelét. mely sz6~
szetint ig:y szól: .. Naoytlszteletil Bajo r János unitárius
lelkész ÚTnak, FilzcsfJyarmat. - l\'l ost, amikor a lelké~
szétól elhagyott fiizesoyarmati református egyházközség lelkészi ioazf/atlÍsdt és gandozdsdt átmenetileg biztositani sikerült, lICrl~ mulasztam cl. hog/l az egyhcizkeTillet /levében öszlntCl~ hci.las ,.. ös'Zönelet lIe mondjak
Nagytis'Zte l eulséaedllek ama valóban kereszty éni test·
ve ri magatarl/isért, /togy árván ~,ar~dt g.yiilekcz~.tün.k
gondját felfogIIi és lelkészi szoloalau~val önzetlenul kl~
segiten i hosszú Időn dt szives voll, FIzesselI m~g Nagyt~zteletúségednek ezé rt II sok régi IW/léz en.lIeket e!f~
ledtet6 eljdrrisáért az az igazstÍgos hteu,. akI s;;en ! ~gc
jében jónak és gyönyörűségesnek mondja az a!.yaflak:
nak, te/!rit az lj gyermakeinek békes~égben egllut~ valo
lakozásat. Tiszteló atl/afi $Zolgája cs testvére a .. Or~
bal' Ré vesz Imre püspijk,"
A templomok megnyItásflval egyidőben ..megin.~ult a
tanitás is az iskolákban, a miénkben oz~ ... Km cses
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Lás:o:lóné végezte ezl a szolgálatot, A.zután .10U a
nagybirtokkal körülvett füzesgyllrm:rtl szege~yek na.gy
öröme. II röldosztns. Ma már két vil'ágzó, 0!"5zagOSlln IS'
mert termelőszövetkezet gazdálkodik .. földeken szép
eredménnyel. A háború sebei lassan gyógyultak: Icmplomunkat kívül~beJüI felújitOtluk és ben,ne.ma.ls lI.~
kesség és egymás mecbecsülésének 111. ,gélt h!rdetJuk,
Dajor J án os lelkén

Dun6ntúl
Levél hn l'mine ev utún,
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tenge re n tulra

Kedves Barátom!
A napokb.1n Icsz harminc esztendeje .. iI:~nak, ho~y
utolj:\ra t.""tlálkozlunk . a zalai dombok kozott. Te mas
vilagrészrc kcrültel, en mnradt,~m. En~edd meg, I?Ogy
mos t, hnrminc év után emlékezzem mmd?rra, ~ml ~14
válásunk óta lÖl'lént - és mivel ez e,:,,~n}~laJdonsag
_ némi számvetést iS wrtsak az elmult ldorol.
Mindig izgalOlt. hogy vnágtört~netin~k m.ondott események miként vMnak el egymas.tó!,_cs .mllyen l-eakciót váltanak ki az csemenyeket atelo kisemberekben:
Erdekes é lménycm van erre is. A. felszabadu.lás al.3.1I1
idöben Lispén dolgoztam az olajielepen. mmt .. lat;'o4
riÍns. Egyik dé lutfln túzriadót. r~ndeltek el: A~. torlenl
ugyanis, hogy egy csendőra~lo územany~gert Jott, és a
személyzet ug.vetJensége miatt a gazohnlelepen €e1 4
robbantak és égni kezdtek a hOl'd~k, ves7.ély~ztelve-az
egész telep épségét. Sutbotázsl sZlma~oló nY11~s "tes~ 4
vérek" rohantak elő és puskatussal hajtottak mindenkit
a veszélyeztetett helyekre, ahol valÓ$aggal elhógolyóztuk a tüzel. Néhány hét múlva a kivonu1ó németek ép p oly értelmetlenül, mint pest~ hi.d~~inkat - ~el
robbantották a telep egyik tel'melo kUlJat, .amely tobb ·
sz<1z méteres I[mggal égni kezdett... Oltása érdekében
ötszáz méter átmérőjü területet kellett körülött.c elárko lni, gátat emelni és eláraszlani. EmlékS7..em, hogy
a lakótelep apraja és nagyja összegyűlt önként, és épiteni kewte a gátat. Valahogy úS)' éreztük, hogy értelme van, mert. a rombolás után az alkotás ,korszaka
kÖvetke:tik.
Arról már biztosan értesül tél, hogy első lelkészi ál4
lomásom Polgárdi volt, a Dunántúli Unitárius Egyházközség s7..ékhelye. Első hó napjaim b izo ny nehezek voltak. Az úgynevezett "margil" védővonal kÖl'zctébe
eselt a falu és majdne m minden ház sérült volt.. A
papilak sem kivétel. Ma is elöttem van a kép. amikor
néh.iny lelkes pres biter gy úJt össze és kitakarítolluk
a templomo t, töredék üvegekkel üvegeztük be az ablakokat. M a is előttem van a könnyes-boldog kép, amikor imaházunkban elŐször hangzott föl: Erös várunk
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nékünlt a~ lsten. Padok n.tél,; nem voltak, mert a németek, akik ~yóAyszerrakt.á rat tartottak benne, ellüzcl4
ték, ~armómumunkat a karZ<1tr61 a templom kövére
dobtak.
A~ut.á~ sona villannak fel az emlékképek előttem.
fl. tul"l.Su rol t vonatok, amelyeken nem volt probléma
az ül őhclly át..ndása, mert ilyen nem is volt benne a
f~lrobbanto,tt ';lt:ak és _hidak, ameJyek egyre inkább' ép
hld~~ká, klé p l~n muutakkli váltak. A:t egyre ujabb
és Ujabb megUJult gyárak. Az első pesti állandó hid
a ma már em.lékként élő .. Kossuth-hid". Valami CSO-:
dálatas és heroikus korszak emléke cseng bennem az
elmt"fit harminc évre gondolva , mely nemcsak külső
életében, hanem belső fejlődésében is adott az embernek.
Emlékszel, az öreg Vári bácsi mennyi reménytelenséggel beszélt. egyházlő l'téneti óráinkon, az unitárius
szellemi reliquiák ,kiad<isának nehézségeiről és mostoha
helyünkl'B1, a magyar történetirásban. Az elmúlt harminc év alatt többet tett a magyar tudományos5-1g,
könyvek kiadásával. alapvető tanulmányok megjelentet.ésével a7. unitárius múltért, mint amit tell az elmúlt
négys zá7. év "kercs7.tény" tudományos világa. E tárgyilagosság is az elmult harminc év kortörtenetéhez
tartozik.
Hogy vdltak és vnnnalt problémaink, a7. természetes.
Enélkül nincs emberi élet. De hogy ezeknek a problémáknak pontosan azzal a jövőt váró biztonsággal tudunk nekihu7.a"kodni, mint annak idején a lispei olajkút eloltásához, egyesült erövel, együttes akaraUal.
Öreg fiú! Messzire sodródtunk egymástól, a kolo7..svári teológiánk meghitt légköréből. De ha megkérdeznéd most, harminc év múlva, hogy végigcsinálnam-e
mindaz!, amit csináltam, a következmények ismeretében, tudom, hogy újra végigcsinál nám és nem tudnám
a te utadat választani , mely lehet hogy könnyebb volt
az enyém nel - de azt nem hiszem, hogy szebb vagy
gazdagabb lett vdlna a:t emberi éjet nagyszerű megnyi JvÍlnu l<isai ban.
Bad.lsaggal ölel:
Sds:t; János
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Az tAln' v~grehajtó bbolLsá.ga. dr.
John Kl e Lty _ a k olouvárl l>gyeteml foku I' rote$tán ~ Teológiai Int!!'.e t h onoris
causa teológiai dokton. elnökletével
iilésezcu j a nuár derekán F~nnkfllrtban. A
gy(ilésen egyházunk k!!pvlsetel~b{'h p üsp ök és fögondnok vetle k l"6!zt. Ar. ilLés
röl(omáJa n1. 1915. aUllusr.tus d erek~n ti
kan 3dal !\l"n\realban tartandÓ k ontt reszs~us ctök észltésc volt.
melynek lárll ya
"U nit y ln dl\"e r~ lly" egys!!g II kilLön böz(iséllben.
Dr. t'e renez JÓZSe! pUspök és Bartók
lJéta fögondnok a fra nkfurti ilLést m e~
elö,.Ö(ln és k övetöcn II h\lmonlSla. m,,tlern On u tsch e U n hllrl"r cInökének EhT '
lLche Tnek meghlvásárll lálogalAsl ICtlel,
és el6adhl I nrLVa. bC8·.élgeté$t folYlat_
\lIk a mIl n ehnni és a nllrnb er~l e~oport
lagjaivIII. K élIöbb pedig mCIlI' logallák :;.
Illesseni gYUlckc7.e\ vezetöjét dr.
K.
K UU' C'I, a k I /f~pkocsIJ'n Morburgbll \$
.,l k Js!!rle vendégci n kct. majd OLLhonában
ls vcnd~gUl hlttn ö ket .
A S 6s1 ell yt ttml VAroB M:Ubu rg teol(i~Ial fakultAdn dr. E, AmmelonJ; profeu~~or tORa dm klkiLldönelnk.,l. A~ clU'e lem
k a vár meRlck lntbe ulán együn ebédelle k • leológlat hallgOt(ik mcnzáj:ln _
ahol p!lS!>ÖkUnk az 1000-lO. Ilkolai !!v .,1_
sö félévéb<!n, mint öszlllndljas folylatott
u.nulm'nyoka\. A mcn1.a v<lzetö lon ' rána k üdvllzlö suval" b dr. AmmcLung
prolesl'.or I'JékO~tIlIÓ beszédére pUsp/)-k llnk vAlano ll. IIrllm<rt jULLawII klf"Jc:..esce. hogy ma ugyan<:l nnlll az antalnAI
ebédelhe.. melyet lanulm'nyld"Jc nlall
meguer<'!tcu. é5 me.LY~rL ma ls hálás. A
menza laJjnl kll7.öll van Kramer e yllrllY
pé"",1 C\>lIna~lLk\l' scgédl.,lk6!z, n k l 1\7.
Idcl lvben fOIYlatJa tanUlmányaIt excn <:I
lCjJN!albll Pro\esulnl n(:me\ t eológiai tnkuluhon,
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Külföldi hírek
Dr.

Jo~epl.

Fishe r , az amcrlkal unttárlu~-\IntverzaLiSla
e Gyhá:.. tö bb clktus
61a vilá :::! eln ö ke. VI rginIa lllta m Ar1!nCt ("ln vfiro~ának lakója. A t"vnlY öu l amcrlkM képvis.,lő_vfi!asztásokoll. n dcmokrllta nárt programJávallndulvlI, nn'l)'
IVbllsé.<l.<lcl v~llIs~toI\Ak mes IIZ amerlknl
k o njlress7. Us _ k é Dvlsell.lhá7. - 1I1.11lnl köz!!. Eo:yldcj,;leo:: cgy másik unitáriu s k~ 
vl~elllvel egYütt a konjlrcsszus egyIk ICjltonlosahb elvi bizottsáGának ls tll llJn
le li. Am.,riknl lapt;ll"$unk hh'éllöl arról
ért.csű lttlnk , hOI:V j elenl.,,<t: 1.1 nz cc)'e tlen
nmerl ka l c.cvhá~1 vllAll'1 VC1.ClI.I. aki CIly4
ben törv!!nvho"61 USZlsél:ct ls betöll.
A lel; II16bbl anJlUal váh's~ltlsokon n 1\b.,rál1s nMt nrogramJávRI uJrl> nl>rll>menti k t'n\"lsf'l6vé vtilas>.totulk Ro<:hdllle
\·.lro$ volt nOIJltlrmnsleré\. az OlIanI unl 4
I~rlu~ ~vil1ek.,zel \'e7.MÖJét. C . Smllh. akI
ma l~ aktiv r <!«z\ vesz az angliai unltáriusok élei ében.
A""tal békckonf.. ...,"clán gyüjtöIIC Ö~7.
sZ., e l-"Ö i>.b<!n. " Z e~zt.,nd 6 clsö napJaib an. India K crala államának. K ottay"m
"árosáb a a KBK e nain' kontin.,ns pro. está ns ~ on hoo ox "llyhllzának k~vlsc1/111. A koMcrenchln megfi'lyelökkel k"n \"1'iClLctte maO(át a buddhisták, a h l ndul ~
!>I k
a shl nt OlstA k c.:yháu. Az Illés dr.
"art ha TIbOr r Cformátus ul nalleln ök"'s
A. K. Thamov a l.. lnökök vezetése mdI N I vészCll j.,lenl6s munkát. mert Nyi.
kodl... Oro~z orthodox m.,tropollta. a
KFlK .. ln ökc. bClc~séile mlall n ~m leh" 4
,,,ti jele,..,. A ~\'nkorl!ll! munkAl dr. T óth
Kárai)' f61l1kár kánv ltoll!l ~ n cvell cur(,pal. (o<o>;a k- ,,~ d éi-am eri kai .,g)'hhl
s7.cm"lylsés!"ck k<;)zöLL Jcl.,nl volt a .... eh
h"".L!a .,gyhoiz érs.ckc dr. ·M . No\'oik pálrlArka 1$.
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Ilcrel l\Url3. akinek Szép "ne khangj <l _
ra m!!g sokan cml!!keznc.k. édesanyja emlék órc 220 forintot kUldö tt az un[járlu~
Elet j avllra . KÖ5zö njijk az adományt. és
SZOlgáljon jó p éld Aul nyu gati orsUigokbon él6 más olvasóInk rész!!r., ls.
l.l ee cl' er "nlln , Ism.,rt am.,rlkal k ölt6
(lsszcgy ilJlöll mtl\'el; .. Collected po.,m~.
1924- 197-1" C. /l Z IsmerI nmerlkal M~e
MUl an klnd ó nál Jelentek m.,l;. Bcceher
munkás . hajós. úJságfró. nyomdász és
szoclológll $ protcss1.or \'01L. A McCa rlhy
Idöbcn ;lllll.'ából elboesájtolti k . mlv.,1
ncm volt hajlnndÓ lOjalItási mulatnl.
Ilce"" c.r római kaloll kusnak szUleteLl. és
néhány éV"cl ezcl611 Imt a Florlda á!lam
el;yl k unHAr!us gyillekcze\!!nck a \lIgJ~.
kUUl>ld! un ItárIus 1"016glal fa ku ltások !!leléb61 adtunk hirI lapunk kal"ácsonyI uámá ban. A szövcg""kben .,Urás
folYlán ITtuk azt. hogy .. az inléret ... nl16r!u5 lag..,ul'lI.ak professzora" Dr. E rdö
János. A h.,lyes szöveg: A kolozsvári
Egyeleml fo kú Egy&éS('S T<!OI 6s1al Intézct
unhAl"lu s !nlcrnátusdnak f.,I.,I6s prOrCS2.SZOra az 1~14 "75. tanévben Js dr. Erd6 "inos. A 8yakortaU lan,zék összes tárgyalt
dr. I UlI k vllme» profes.szOr lanltja. aki
1~14. okl.-b.,n lemondott több min. ~5
é\'cn át belöltött rö tllkárl .ISZLSég~ról. és
ugynnoll t"016,1",1 profO!Sllzorl klnevcz"""
n yert a z unU.rIriu$ 8yakoriatl U,ológlal
tanszék r". E:n&l5!Jl é9 llnk sze rint mtg nLnCll
bctöltv .. o ncgyedlk uniL.iriu$ taMzék. s
sdsztemllt lk .. l. Ennek " dlszClpllnán ak
órlil, ldelglcnC!lcn dr. Erd ö J án01l. dr.
hdk Vilmos '" dr. szabó ArplId látják
el,
A
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Az IARF elnökének üzenete
, i esztendő augusztusában. Montrealban f~l!':nk
Az Ide.
lARF XXIl kongresszusán, Témakorunk
találkozni c;.zűl" b"zóségb~n". Az IARF háromnegyed-

"eguség

II

enn:I~:a alaU egy szinte kizárólag k~.r,:sz:

szdz(ldos f
_ közössé bóL e911 olyan egyesltless.e
tény nabadelvu
md: sok más/ajta irányzatot IS
alak'!lt át, mel," ~O-ban _ a megalakulriskoT a tamaga ban egyes t. aiak és amerikaiak voltak, míg ma

fökt~~t~:;~ képviselteti
m~nd~:lóban világszervezet és
gak

magát benne, hogy ~ost
tagjait tek.intve _vallasok

~{j;ötU valójában mt vagyunk oz ilyen ,el/egu szerve-

ze~k ki~il,:ttzA~~~d~:bf~g

tünn! és ki 1s kell

tűnnie

maid Montreálban, nemcsak azért, mert. vannak nem

keresztény tagegyhazaink. hanem a~ért IS. mert SOk=
szfnúvé váltak azok a szervezetek lS, mel~ek a meg
'nduláskor jórészt egYIorma gondolkodásuak voltak.
~zért tekin tem lontos feladatunknak azt, ..hogy ~ont
realban mégis kifejezéSTe jusson a bennunket oss~e
kötö egység. Ez elsősorban attól fiJgfJ.' hogy mennYI~e
tudunk szabadelvúen közeledni egy~~shoz. Azok, a~lk
hismek Istenben, mindnyájunk AtYla! ke~l, hOgy. I~~
sák őbenne, fajra és bőrszínre való tekl1l.tet ~~lkul.
A más feijogdst va!lőknak is ugy kell tekl1ltenlo~ az
emberiségre, mint egy oszt~at.atlan egész~e, egyseg~~,
ugyancsak fajra és a bőr szmere való tekl1~tet nélkul.
Nagyon könnyu kijelenteni azt, .hogy a Ja1h 0z., a. bór
szinéhez való tény nem befolyasol,a embert~rsamk
ról alkotott véleményünket, de sajnos ~.1;'alós~g !11I.a~
ran félreerthetetlenül ennek ellenkezo1et blZonylt,a.
V ilágunkban ma 01y:~'.I: k.l!"jl!ktus?kkal találkozunk,
melyeket a vallási kulonbozoseg, ~ot. nem eoy~zer az
egy hiten belüli sokféle irányzat taplal, s a vilag dol, .
. . . .
"

.

gainak megítéiéseben a bőr színe még ma is f ontos
meghatározó tényező. Igy alkalmunk lesz ManfreaIban
bizonyitanunk azt, hogy a vall/b dolgainak megítélésében internacionalistak vagyunk, és hogya v ilág dolgaihoz való s.zabad közelitésünk az egyetlen UI, amely
meOQdhatja és biztosíthatja a béke reménysegét.
Hetvenöt évvel ezelőtt alapítói nk azért gyaltek ösz sze, hogy bebizonyitsák, hogy a ml szabad gondolkod/bunk az egyetlen járható ut, mely biztosíthatja az
emberiség együttes fejlődését. Az idők folyamán, mi
az IARF kötelékében is elég kis u tat tettünk meg e
cél irányában. Montreal, reméljük, tanúsítani fogja egy
szabadabb lendület kezdetét. Az emberiség ma valóban szabad akar lenni gondolkodásában és cselekedeteiben, de kétségtelen az is, hogy egyformán érdekeltek vagllunk az emberiség jövőjének a biztosításában, a közös idlét elérésében. Az IARF elöet világos,
hogll Montrealban nem tudja a v ilág összes problémáit megoldani, de bizonyítani akarja ahhoz a szellemhaz v aló tartozását, me!y arra törekszik , hogy a
v ilág összes kérdéseit békében oldjuk meg, az egész
emberiSég javára. Nem elegendŐ, ha Montrealban szép
határozatokat hozunk. Minden egyes tagunknak szabadon kell megnyilatkozni és cselekednie a mindennapi életben, mert az a világ békéjének az alapja.

,
,

D. Dr. J.ohn Ki eUy, elnök
Anglia
Pentiekkel összefüggésben megemlítjük, hogy az alapító ülesen a magyar unitáriusokat, dr. Boros György,
akkor kolozsvári teológiai professzor, később - J9281938 - unitárius püspök képv iselte .
Forditoua: Bajor J á nos
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Albert Schweitzer emlékezete
1875- 1965
Rés:detek Huszti J á nos buda p esti lelkésznek az
1915. febr. l-en a gyül ekezeti n apOIl la Ttott fc lolvasásá ból,

Ha élne ez év január 14-én töltötte vol na be Szá7.adik életévét az az ember, akit tulzás nélkül a XX.
század legnagyobb humanistajanak tart, elfogultsag
nélkül, az egész világ. De a halál 1965. szept. 5-én,
90 éves korában elragadta Lamberenében, azon a helyen, ahol élete jelentős részét töltötte és választott
hivatásának szolgálatát, töretlen akarattal végezte.
Albert Schweitzer a teológia és az ol'vostudományok
doktora. Ezenkívül világhíTÚ még mint kultúrtörténész,
etikus, zenekritikus és orgonaművész. Több világhírű
egyetem és tudós társaság diszdoktora és tagja. Volt
Strassburgban egyetemi tanár, de mindezek mellett, a
lambarenei kórház megalapítását és ott rolytatott tevékenységét tartja nyilván az emberiség.
Felsö-Rajna megyében, Kayscrsbergbc.n született
1815. január 14-én. tdesapja evangelikus lelkész. Gyermekéveit és ifjUsága első éveit Günsbachban, Mühlhausenben és Strassburgban tölti. 1899-ben a strassburgi Szent Mlklós templom segédlelkésze, prédikálora. 21 éves korában már egyetemi magántanár és a
strassburgi egyetem teológiai fakultásában ad elö az
újszőveb<;égi szaktárgyból. 1903-t61 1906-ig ugyanennek
a teológiai szemináriumnak. az igIl7,.gatója. Tudásvágya
tovább viszi és nem marad meg ebben a fiatal ikora
s7.ámára nagy megtisztcltel.ést jelentő munkakörben.
Az orvosi egyetem elvégzése után 1913-ban orvosi diplomAt szerez és még ebben az évben hozzákezd a iam.
barenel kórház megszervez.éséhe7_
Otthagyva a nagy karriert [séró egyetemi tanárságot,
ott a:'. orgonamúvészetet és sok egyebet még, ami másnak talán élete végén ls gazdag és szép eredmény nek
5zámStana, elmegy Gabonba orvo.s-mlsszionáriusnak,
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és kó rházat alapít leprás és á lomkóros négerek gyógyítására, melyet élete végéig a maga költsegen tart
fenn.
Az első világháború idején mint német á llampolgárt
a fra nciák internálják, fogolytáborba hureol~ák, ahonnan csak 1918-ban földhözra gadt szegényen es betegen
szabadul. Visszatér hazájába és nehany évet lázas igyekezettel arra használ fel , hogy orgona-hangversenyek
tal'Uisával, el6adásokkal, cikkekkel, írásokkal össz.e~z.e:
rczzen annyi pénzt, amennyivel megszakadt af~lkal
munkáját folytathatná.. Beut.azza Spanyolorszas:ol,
Svédországot, Svájcot., Angliát, C:;>ch.szlovákiá~ .é~ mmden bevételét a lambarenel k6rhaz lavára gyuJtJ, ahová 1924-ben tér viss7.a.
.
elete munkásságának legjelentóscbb elis.!"~rése az
1952-ben nelti ltélt Nobel-békedij. Ezt megelozoe~ 195~
ben a francia becsületrend tiszti fokozatát kap~a. KIsebb-nagyobb megszakitásokka l 1965. szept. . 5~n .bek övetkezett haláláig Lamberében él. Ez Ido alatt
többszö r tér vissza Európába, de ~k azért. hogy . .8
már emlCteU országokon túl még Dá mában. ~oll~nd.l.a
ban Németországban és Franciaországban eloado-k?rutakkal é.<; hangversenyek rendezésével pé.?z.t. t':ldJon
szerezni afrikai kórháza fenntartására és bovltesere.
Dtóhéjban ennyit lehet elmondani életének fő~b
mOZ7.anatairól. SS ha máI' a "dióhéj!:,ál" ~artun.k, pr~
báljuk meg ebbe a szűk l.érfogatba s urltenl ~l.t IS.'. amit
sokrétű tudományos munkássfigáról felcmhthetunk.
TooIÓ'giai munkásságára már fia!."ll évei.be~ rei1:ff~I
nek Schweitzer külön ös figyele mmel te~~~IZSg ely:~
tárgyává Máté evangéliumának . 10. .
, .m'elmét
Jézus eszkatologikus kijelentései kel~~ fel . CI~lyé\'ei
Jelentős tanulmányban ((ogla,Ilt~iJ~I;nt~~i~;.mAZ Úrés az ebben II részben og II
és r ' bb
vacsora kérdését is behatóan tanulmányozza

°

,

",üben Irjll mc/.! J b :us életét, ]';ü!önös tekintettel az
es"lika tologikus pro blé má kra.
Schwe it.;-.cl· felfog:isa szerint J ézus egész gondolkoWS.·U és cselek vését d ö ntő módon határozza meg az a
vá rakoz.:\sa, a mely s;o;eri n t a z eg~~z tel:mész.e\.i világ e.lmúlik és felvá ltja a zt a ",esslUsl birodalom. Ennek
alapján ért hetővé vá lik J ézusnak messiási öntudata és
etikája. es uGYancsak ezen kereszlÜl válik érth:tövé
P á l apos toli .,Megvá Uás" elmé lete, a mel ynek !etele,
hogy " Szük$égszerü~n kell m~ gh(llnunk . és feltámadnun k a Krisz tusba n . ,.Felkés7. ulten várm a természelf6lötti Is ten országá t", - e z annak a fel!ogásnak az
etikuma <Imely P ill a postolmH II .. Megváltottság" fogalmá t 'jele nti. Ez magá ban foglalja azt is, hogy a
Jézus Kr iszt uss'! l közösségben va ló élés, á télése e megváltásnak, eb ben az Is ten ors zágában va ló letezést,
....agy is II benne é lést Jelent i.
'Művei nagy segítséget jelentenek ma a tudományos
teoJógiai munkál kod ás te ré n, szi nte 3zt mondh~t.nók.
hogy az ö munkáinak eredménye az, hogya mal szabadelvű kereszténység hivatotl tudós.'li tovabb tudnak
mcnni a puszta kl'iticizmuson és a modern keresztény
ember va llásának k o rsze rű és pozitiv oldalait tudják
kimunkálni.
M int kultúrfilozófus Albert Schweitzer "az élettel
szembe ni feltétlen tis ztelet elvét vallja". Erre mint
alapprincipiumm építi fel az tim egész életet és világigenlő etikiljá t. Ennek értelmében: ,.JÓ az, ami az élelet megtar t.ja és a 7. t elöbbre viszi, umi a fejlődöképes
élet legmugasab b é rtékének kibontakozásához segit.
Rossz az : ami az éle tet elpusztítja, ami az életet gátolja, II ml a [ejJöd öképes é let kibontakozását és megvalós ulását megakadá lyozza." Bá rmilyen is legyen
sorsa és megjele nésének mej::hatá rozottsága valamely
életnek, a z e mbe r .... maga életének csak ,.az é lettel
szemben ta n úsítolt feltétlen tis ztelet erkölcsisegén !keresztül ad hat ér té ke t".
Ez Schweitzer etika i felfogásának a magja és lényege. J::rdekes, hogy ez m ilyen közel áJI a mi Brassai
samuelünk esztétikai felfogásához, a ki a "szép" fogallmi megha tá rozását igy adta meg, hogy "Szép az, ami
az éle thez közel áll". l!:s Schweitzer igazolva látja a
maga e tika i fe lfogását a z összehasonlit6 vaUástudományból leszűrt a ma tény ben. hogy minden kultúra
egy élet és v llágige nlö szemlé lelmódra, etikai tartalomra ve zet hetö vissza.
Nemcsa k m in t teológus, kultúrfilozófus és etikus köve\lel figyelme t Schweitzet· magá nak, hanem mint zenész is. e s ezen a léren is kettős minőségben. Mint
teoretikus és min t ze nemúvelő. O a világ legkiválóbb
Bach-szakértője és ti legkiválóbb Bach-orgonista is.
Világhírű Bach-életrajzában és Bach orgonaműveinek
kritikai, gyakorla ti kiadásában egyaránt azt vallja és
hirdeti, hogy Bach művészete nem :az úgynevezet!
,.tiszta- zene", hanem a bachi zenét az a szánd ék hatja
út, hogya költőit és a festöit hangokban tudja kifejezni. E7k rt célja: Bach müveinek hatalmas architektúráját kim u nkálni és a művek tökéletes elóadását
megvalósíta n i.
Mindeze k m-ellett a zonban Schweitzer a leg nagyobb
fi gyelmet mi nt orV05- miSS:t:ionárius keltetle. Kórház.át
a mai Ga bon ,UJam ban, Lamberenében, akkor francia
gya r mati terüle te n lé tesíte tte. A felszerelés és u fennta rtás teljes költségét ö te remtette elö. Azok a könyvek, a melyek beszámolnak ot tani munkájáról és tevékenységéről, a rról az útról, a melyet az európai egyetemi taná ri ka tcd rájától a z afrikai őserd ő emberi magán yáig megte tt, a szines r oma ntika mellett van egy
örök~csü , ma loadandó érté ke, a maga rendkivüli humilm t.... sában. me rt h iszen il szenvedések árán, gyógy ítan i a karó, ős:tl nte igyeke:tet vezette ezen az úton. De
"eái rányította az emberek fi gyelmé t a rra a felelősségre
is, ame ll yel különösképpen a nyuga ti fehér ember tartozik, a tl'a~i kus sorsú, szines bő rúekkel szemben. Magá va l raga dó és mély e mber i tis ztelet<!t és alázatot ki\'á lló va n abban a fel elösségtudatban. amellyel mind en fehér ember ne vében vállaltoa és végrehajtoltu
Schweitzer Albert ezt a munká t.
tletében beteljeSedett é s megvalósult ti Szentirás figyelmeztetése: ,/Mutasd meg nékem il te hitedet a te

c~clekcdct e idbŐ I . " Az O hitétől é~ e hittől "uúr'tt él
1'01 csekkedNel teltek tanÚblzonysúgol. d
o
elLegyen s;o:aood néhány pCrc
k
.
O
en ereszül egy-egy gondol tot Idéz '
a . " ~U, ~az
gondolataibó\. " II:letem és onddla!-Ulm ~Imu könyVében, mely magya r nyelve~ i~
megjele nt, IrJa: .,Egy olyan korban, mely mindent am' l
,":alamll yen módon racioná!isnak és szabadelv- 'k ~
la l és ezért neve tségesnek érléktelennek 'du.nek "
"
d
k
, os ma
es
le~en
. t u" h'
il a ollna
Itél,'
én olyannak vallom
magam
aki blzulmá t az észszerű gondolkodásba helye-á." Mé~
Iyen me~ vagyok győződve arról, hogy az egyház elhan yagolJa a:tt a kikerülheteUen feladatát , hogy a tör-

ténellmi kereszténységben saját kritikai gondolkodása
utján me9különbö:detést legyen az igazság magja és
az igazság burka, tehát ti marada ndó és il múlandó
között. Ezzel nemcsak hogy megsérti alapvetö módon
az igazmondás kóvetelményét, miáltal nem igaz dolgokat ígaz:ságként hirdet, hanem magara veszi annak
búnét és felelÖS5égét is, hogy megszünik e [öldnek
sója és a világ világossága lenni.
Ahog}'3n a kereszténység ismét csak egysze~ü~n. a
régmult idők dogmáiban való feltétlen hitet pred.lka~
la, abban a mértékben sz(inik meg a kultúra ereJe es
erjesztője lenni.
.
Schweitzer -szerint ez a helyzet azzal magyaráz.ha~o,
hogy az eredeti kereszténységben Jéz~snál és Palna}!
az Isten és emberszeretet örök igazsaga egy a JkésOI
7.sidóságban élő elképzelés dogmai b.u~·kába .v~n ágyazva amely szerint minden dolog elmuhk a vilagon vagy
á~~lakul és beleolvad egy természetfölötti vilá!; ~er
mészetfölötti módon való születésébe: Isten ors~lga~~
Schweitzer :a maradandó igazság-mag és a mu an
burok közötti különbségtétel elméletén.él nem tudO~
megállni, illetve nem tudott megeléged.~1 ezzel a Pods:rn
felismeréssel. A keresztény orthodoxIanak a J!I-d'
életre gyakorolt hatásában egyre in~bb ~egg~ozol ~~
sé vált, hogy az orthodoxiák szellemi hatasa alol o Y
értelemben kell kivonni a modem embert, hogy ne
elégedjék meg csak egyszerűen az Isten és embe~~r:l
tet puszta hitével, mevalósulásáv~1 és ~Jfoga~~~d~~
Tehát ne úgy hirdettessék ez~ _mint a~lt eg}s ez az
h i n n i lk e I l! O meg volt gyozodve arr:ol , ':i~ élet'át életö rök igazság sokkal hatékonyabbá válik.
fo rmáló erő, ha a modern ember a . maga SlIl
'ut
termésétől és val6sági smeret~t?1 indltta:va'él",a;dá~á_
el gondolkodás és. megérzés ut~~n ~~!n ;::eg~apozott
sához, hogy ez ~z I~zság ;~srt önmagából kiindulva.
és szükségszeruen Igaz.
h' . kell" alapján
belső meggyőződéssel és nem fl " mili
vallja iga7.ságnak.
. . . A keresztéllYIdézett könyvének más helyén lrJa . " . I hanem
ség a sondolk07.ást nem p6tolhatJ~~~';s~: magábaazt előfeltételként elfogadJa. A kde l I élküliségen és a
véve képtelen únd lennt a gon o ... n
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szkepllei,;m\lson. A kereszténység örökérvényii gon~otatni s1~-'omál"ll fOllé twnnyl; csnk egy, olyan k_or váhk,
amelyben a gondolkodásból s~l"mazo alapveto kegyessé,::. mInt előfeltétel adva v a n . .
.
.
Albert SchweH7.Cr a keresztény hl let nem ak?rJa fl_
I07,ófiúvd! pólolni. min~ ezt ol'lhodox elle~felel gy.a~n a s7..cmérc veteUék. A filozófia S1.ámara csak ul.
~~ I yen II modern ember a m aga ujkori vil.ág-megismcrésével együtt. ön(i.lJólln jut el a ke~eszteny~g elcvül hetetlen. Islen és emberszeretetet hirdető blrodalmáig.
Az élettel szemben tanusitott tisztelet-etikája és fi -

lozófiúJa helyes ut, a,; 11!.l1Z1 kc resztenysé!t felé "ivó
úton. Ezt blzonyitotta az IS teljcs. nagys7.crú élcte.
.:Eletcm é-s gondolalulm" cimú könyvének el!.yik nagy
vallomása II kövclke~.ö : "Ké~ élmény vett úrnyékat
életemre. EgyIk az a feH smeres. hol!}' az elet mcgmagyarázhn\.atLanul titokteljes és hogy lele van $"lenvedéssel; mi!: II másik. hogy az emberiség szellem; al·
konyatának korszakába születtem belé - mindkeItöveI
megbirkóztam azonban, a gondoIkodús útján,
amely az élettel S1.cmbeni tisz!elet élet- és vilagigenlésig vezetett el. Ebben találta meg az életem a
maga szilárd alapJat és célját."
,
- .

.-:.:::.:::::.:.::::.:.:::::........-_._----------_.----_._-_._--

..

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

Egyszázötven esztendővel ezelőtt ...
A XVIII. század masodik felében , az ango~ s.zige~:
ors7.ágban és a gyarmati igát éppen .. 1.7ve~.k~zött UJ
világban, az Egyesült A!lamo~.ban kulonbozo. ?e~ső
erjedés és kIJlső ráhatasok kovet.k~ztéb.en. umtanus
"yűlekezetek keletkeztek. Az angha l' UOltánzmus .el[nditói Lindsey és II lelkész és tudós PriestJey voltak.

,

1625. május 25-en, egyszázö tven esztendővel ezelőt!
az angliai Londonban és az amerikai Bostonban egy~
mástól függetlenül egyugyan<llQn a napon ültek össze az
angliai es amerikai unitárius gyülekezetek képviselői.
hogy közös központi egyházi szervezetet hozzanak létt·e. Az angol unitáriusok 111qulrcr - érdeklödö, tudakozódó - nevcn 1M2-ben inditják meg hetilapjukat,
mely ma is rendszeresen megjelcnvc egyike a szigetOl'szág legrégebbcn alapitott egyházi lapjának. Az
ameriklll unil..lriusolt és a velük egy időben megszervezödött univerzalis ták a nagy ország k(ilőnböző ré·
szein számos folyóiratot ind(toltnk. Szellemi vezér-

Az amerikai unit á rius- unlv e rza lista egyhIiz székháza:
az Egyesült ÁllamOk l\lassachusetts á llamának fővá
rosá ban. Boston. Ennek az államnak II p arlamentje
dön beneIt amerikai zar á nd oku tj á n Kossuth Lajos i ~.
A kU é pület közel van egy m áshoz.
Az angol unitárius gyülekezetek hivei egyaránt jöttek
az anglikán egyházakból, föként a kong regacionálistákból, akik a püspö ki hatalom helyett a gyülekezetek
közösségében látták az új hit gyökereit es tartó osz~
lopait egyaránt.
üldözése kivándorteremtett makeletkeztek kisebb·
ki-

,'0
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;,~,kC'b: iö~nit'.
út követésére .

\

I

•

angol unitáriusok közpo nti székháza, az ,~s~.x Hall,
mell' London egyik röútj:H, a ,St.~a "dot kot~ os.sze a
T em ze rolyó part jával. A regl e pulctet a masodlk \,1lág hábor ti a la tt bom batá madás szé trombo lta, 19 5.~- ban
c pült ujja. A fÖldszi nten az unitárius Lindsey kony\'kia.(Ió könyvesbollja lá Umto.
Ih

alakjai k közül H négerek egyenjogúságaért harc?ló
Th. Parker, a vallásbőlcselcttel roglalkozó 1~lkész-Iró
Emerson és II nagy kültő Lon gfellow II legismertebb
nevek a regebblek köZÜl. A világszerte ismert a me-

,

,'Ilmi IIlI rwnrd c.l.yclcm is az unltal'lu~ok 11lnpi~~s.n.
Ma 'I chicagói és II berkeleyi egyetem mellell műkud,k
te~IÓginl rllkl.llll\~uk. Miután több, ":linl egy évt!.zede az
nmerika! I1nltfil'lu~ok é~ unlve l·1.Il.!Jstfik egyesultek, .s
nm közel egye1.er egyhllzköl'.ségilk Vlln, ~Iljtójukat IS
osszevonták s ma kéthetenként meSj~lenö 1}U \~~R ~~
_ unitórius-l1niven.nllsw vilag - tobb mmt S1.áZC:te1
példányban jut cl az olvasókho1..
. .
.
Az a kapcsolnl, mely ar. angol és ,a z ?menkal U~':
lIiriusokat a magyar - erdélyi .umt:lrtuSokh?z fuz,
test ver! és barfiti és majdnem egYld~ e~h.\zkozponl
jaik mcgalakulfis.ival. Az angol umtlll'lusok a XIX.
s.wUld elejen ular.óktól értesültek IIl'ról, hogy a XVI.
száuadban az önll lló e rd élyi fcjcdelcmségben unit~rius
egyhaz alakult, mely ma is működik: latin nyelvu leveiet intéztek KOIOZ$várra, melYl'e hamnmsan valasz t
kaptak. Ar. angol-maSJ'IlI' unittlrius kapcsolatok szor-

-

,._--,._-_.

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

....

.t:,fllmas flpO]óJa volt cRY ungoJ unH(,riull fÖlÍr, John
I nge t , ilkI Erdélyben mugYllr IlSsr.onyl vett feleség""' é
II sUlbadsá~hlll"C buki\.81l után buJdo8t'lsra kénysz~rUI~
~agy(lfbnrt'll maglltal'tllsa m iatt. 1660 óta rendSzcre!iCn
Jlu'nuk mngyar unltárlm lelkésl'-ek és taná rok 1l1. angliai
O.xfordban és Munchest_el'ben müködő unitárius leológláknl. tanulmányaik bövfl61e c<!ljából
Az amerlkui unl\.árlushoz még egy' erdélyi magyar
unHáI'lus utal'.6, II könyveiböl Jól Ismert Bölöni Fa rkas
~ndol' vitte <:1 az erdélyi un ltári usok el8Ő szóbeli üdvözletét az 1830-as _évek clej<!n lell utja alkalmából.
, Ef!Yh6.7.Un~ vezetol Irásban elküldik üdvözletünket és
Jóklváns!lgalllkat erre a két neVe7.e!es évfordulóra hiszen a kapcsolat az elmult években ujra eleven~bbé
\'011. Is~en áldásflt _kél'jUk további munkájukra. melynek célJa elsöl'enduen a szebb (!s igazabb emberi élet
blzlosltllsn.

,----_._---- ._-_

..

----'----'--------

James J. Reeb mártírhalált halt 1965 márciusában
Az Egyesült Al!nmok protestáns lelkészel dl'. Martin
Luther Kin g kérésére lll. 1960-us években mozgalmat
indiloUak, hogy együtlé["l~ésüket bizonyítsák négcr
tes tvéreikkel szemben. E mozgalom egyik törekvése
1965-ben az volt, hogy minél több fehér lelkés7. menjen el fl déli ál!amokbll és tüntessen II polgarjogaikert
hal'eoló négerek mel!elt. James J. Ree b fiatal amerikai unitárius lelkész éveken át (l washingtoni unitóI'ius gyülekezet m;\50dlelkésze voll - életrajr.át lelkésztársa, dr. Duncan lIowlelt irla meg "The J ames
Reeb Story" címen.

eZI"es tömeg r6ltu le US1.tclctét. Hamvait
sának ].mkllin s~órt:'Lk S1.~ t bUI'útai.

szülőváro

A~. ~Iell'lljzil'ó dl',

Howlelt lelkész reles~ge, az uniIÚI'ius asszonyok ne ll'l7.e\közi s~övcts~gé nek e]nöknőjc,
s e minőségében tn gja az l ARF válllszlll'lanyának is.
J!)74. miÍjus!ibun ö is L'~szl vett II Högyes utcai templomban t..nrtolt összejövetelen, ahol az lARF ve7.ctő
tagjait kösr.öntötWk. Ót kér tük meg, hogy tolmáesolja
együttérzésünket Rceb lelkész özvegyének, aki e szóbeli együttérzés kifejezésének vétele után az alábbi leveiet intézte egyhazunkhoz.

Recb lelkész is egyike volt azoknak, aki úgy érezte,

hogy hitéről vallást kell tennie és elment a többiekkel
együtt, akik közöll abban az évben az élen jártak az
amerikai unitárius-univerzalista lelkészek, akkori cl-

Casper, Wyoming állam, USA, J975, ;anUlir 15.
Kedves Magyar Barátaink!
Negu gyermekem és a magam llevében meoha/ottan
köszönöm megemfékezésüket drága /érjem, James J.

Reeb /Lal álclllllk tizedik évfordulója alkalmából. James
Reeb az emberi szabadság ügyéért Iildozta életét.
Se/mába, Alabcunába ment J965 márciusában - leL·
készekhe::: i lL/ézett felhivásra. Az Egyesült Allamok
ieikészei azért gyJil/ek ott össze. l!Ogy demonstrá/ják
azt. hogll uimogatják a v ád alá he/vczett négerekel,
tekin/et nél kiJ l börUk szl nére.
Túlságosan rövi d életénck IwrmilLcnyolc csztclldejét
férjem elIllek a ?lemes eszméllek szelltel/e, ez vezeilc
a már/lrhalálba. Jsmere!!el! tamadó sújtolta fejbe husallgjdval, amint mellt a vá ros utcáján, Né/lány nnp,
pal kesőbb /Ialt meg kórházbnn, tá volotthondtÓI.

nökük, dr. Dana MeLcen Grcclcy vezetésével, aki több~:eör megfordult hazánkban ls, Az egyik tünetés után,
a vendéglőböl kllép6 néhány fehér protestáns lelki .
pASZtOI"t, a négerek ellen felbujt..ntott fehér terroristák
megtllmadlitk, soraikban voll J, J . Ree b is, aki néhany
nappal kéSőbb sebeibe az egyik kömyékbeli kórházban belehaJt.
PéLdamulutásu mei(rá7.tll U7. egős? mncrikai társadulmat, hamvai elölt Wnsnlngtonbun mllrc. 14·én tartott
gyaSZislent!sztclclen, n Lafnyetle parkban, több tlz.

tgy csaHakozott ó azokllak a bá/or férfinknnk ~s
nRS:Onlloknnk a seregé /ICO:, akik nzért áldoo:fák é/eiuket, liogy közelebb hozzák hozzánk az, ősrégi .álmoc
cgll oly vi lá gról amelyben mindnyájan bekében es szeretelben élhetjj~k eoyUff, ahol n gllalölség, az clóitélet
és a félelem _ nmely n: emberek közöffi kil!öllosé geken nlaps:ik - elLlinlk majd.
..
. . d /l)an
Mindezen hősök emlékére os:toz:ullk millIIn Ily
a reményben és dolyoo:zunk egllÜlt azérI, hogy fénlJesebb nap virradjon e Iöld mlllde,l emberére,

()so:infc IdllUk
!Unr ic II, lteeb

Fordilottll : Sdgcthl Ka lin ka
tJNJ'J'Á IU US I'!:LE'f II

Új Bartók doku:mentu:m
Eddj~

ismeretlen dokumentumot hozott magával
edcsllpja l:ongorajólékar61 BMlők Béla rógondnokunk
amerikai c!&idő kÖrutJáról. E re.lvé!clnck ne.mc~ak az
IIZ érdekessége, hogy jóval korabbl az eddIg Ismert
fclvétdlcknél, hanem ezen Bartók olyan műveit is játszsza, melyeket később már nem rögzit~tt hangfel,:"ételen A Magya r Rádió munkatársa. Bóms Ferenc riportot' készitett Bartók Bél.a főgondnokunkkal és ezt a
Kossuth adó 1974. sz.cptember 24-én "Egy ismer:l1en
Bartók-lemez" c. músorában közvetítette. A beszelgelesből (c!ldézünk néhány részletet:
"A .. Bartók Béla.. név 11 legtöbb emJx:r számára a
~eneszeTzót jelenti, esetleg a ~épdalkutatot és a ~n:
tudóst is. Nagyon ritkán el~htik aron~n az eloado-

érzé-

m'Úvészt , aminek két, cgyal'ant swmoru oka van. Az

első ok természetes. Sajnos, egyr: kevesebbe!"! ,,:,a~nak,

uklk személyesen hallhatták apam 2:ongoraJátekat; a
másik ok viswnt a2: a sajnálatos körülmény, hogy
bár a technikai adottságok megLett.ck volna - de csak
n~gyon kevés felvétel készült apám wngorajátékál"ól.
Pedig hogy ez u zongol"aj{iték kiemelkedő volt, azt sok
mind~n \.anúsitja. Mal" a zeneakoadémiai felvételnél
apámat mindjál"t a második évfolyaml"a vett~k ~e!. tl·dekes tény, de megesett, hogy zcneszcrzésbol JÓ osztály7.atot kapott a Zeneakadémiim: zongor.ázlisból a:wnban mindig jelese volL. Pályafutasa soran sok tamadás érte mint zeneszerzőt, de wngorajátékát még a
megtám~doH művek esetében is mindig elismerték.
Annál nagyobb .kár, hogy csak igen kevés hangfelvételt ismerünk apámló!. Mindössze 29 mű - ciklus vagy
kompozíció rés2:let - maradt fenn hanglemezen apám
előadfisjban, köztük 24 a saját műve, de csak 15 a
zongol"aszóló felvétel, amelyeken saját művei előadá
sáról való elgondolasait tanulmanyozni lehet.
A sokak számára talan meglepetésnek ható, most
megtalált lemez lÖrlénete röviden az. hogy 1973 őszén
előadó körúton voltam az Egyesült AUamokban és Boslonban, egy ott tanuló magyar zongorista, Szász T ibor,
roegmutatta a Walter S. Heebner Recorded Trea.surers
vallalat egyik lemezét. amelynek egyik oldalán Dohnányi Emő 1906-os es Barlók Béla kb. 1920-as zongorajátéka hallható. A leme2: része egy nagyobb sorozatnak: átjátszás az ugynevezelt Welte-féle Vorsetzer fe! vele!ről.

A német Edwin WeHe 1900 körül találta fel az Edison-féle fonográf felveteltöl elterő módszerét zongorajáték rö~zitesére és eu.el il módszerrel annak idején
sok felvét.el készült. Ez a találmány abban különbözött
az abban a korban szokásos hangl"ögzítestől - amely
egy lyukasztott tekercs volt, hogya Wel te-féle rendszer a hangszint és il. hangel·össéget is vissza tudta
adni. Pát" szóval ismertetve a rendszer lényegét : ez
abból á:llt, hogya zongOl·ához k<lpcsoltak egy rögzítő
bel"ende-.resl, amely egy 100 beosztásos papírt.ekercset
tartalmazott. A ~..on"ora billentyűsora alatt egy higanynyal töltött vályú volt, amelybe a billenlyükhöz kapcsolL srenrudak süllyedtek a billentyű leütésének
erósségéhez .képesti mélységre. Az Igy keletkező elektromos hatás a papirlekercsre az ofszet nyomdához ha-
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Katolikus
VI. Pál pápa d r. Em:lrCII Mihály

pécsi segédpüspököt váci, dr. Fábián
Árpád püspök, apostoli kormanyzót
szombathel yi, Kádár László püspök
apostdli kormányzót veszprémi, dr.
Timkó Imre teológiai tanúr, káp~a_
lanl helynököt hnjdudorogi görög
katohkus, dr. Udvardll József pUspiJlt, apostoll kormányzÓI (:snnúdl
megyéspüspökké nevC2:tc ki. Dr. Ka 12 UN lTA IUUS f LET

sonlóan leirt.<I II hanJ;:okat erŐ5Ségüknek mC!l-[elelöcn.
Tcrmés~~t.escn II pedálozás és a sebesség is rögzitódÖIt
e<l(!n az uton.
A darab elhangzasa után a tekercset megfelelő kémiai kezelCs után behelyezték a "Vorsctzcr·.-nek ne~
vezetett készülékbe, amely tulajdonképpen egy automata zongora volt. A készüléken két CSU$W láb volt a
pedálok_ f?IÖtl és 88 zongorabillen~yúhöz tartozó
kelő muuJJ, amelyek vis$1.ajátszották a darabot az ere_
deti hangerővel és ezt alakitották át ujra lyukszalag
iekercsre, amelyet -azután a Vorsetzer tulajdonos a
magnózáshoz hasonló módon használhatott.
. Eze~ a tekercsek és a Vorsetzcr készülékek nagy
l"lt~asag.Ok. erdekességként megemlitem, hogy oa moldval IasI vál·osban levő mÚS7..aki muzeumban hi ttam
löbb ilyen készüléket és tekercset. A felvétel idejét a
[orgalombah07.6 kb. 1920-ra teszi. ami megfelel a mű
vek kelletkez.ési i~ejének. Valószínű, hogy egy külföldi
szereplés alknlmnval örÖkiteHék meg ezt az eloodóst,
talán nem is elö~.etes megúllapodás alapján, mert
édesapúm scm akkor, sem később nem említette nekem ezt a felvételt, holott mind öl. mind engem nyilván érdekcll volna ez a technikai újdonság. Elképzel!letö, hogy npúm 1920-as bcl'iini \.art6zkodása idejen
sLI,el'ült rögzíteni zongoraj:Uél,át."
Ez a felvételi dátum nagyonis val6szinű. A lemezen
hi~!Ihntó legkésőbbi Bartók-mu 11l18-ból való, korúbban nem kerülhet.elt SOl· ene a felvételre. Sokkal később pedig uz.ért nem, mert Bartók bi7..ony~i1-ol ujabb
mú.veiböl játszott volna, s 1924 után már aligha készitett.ek volna vele a nehé ...kes Welle-eljárással hanglemezt - füzte hozzá a riporter, majd igy foly\.aUa:
"Az 1920-as. év melleU S7.61. hogy akkor Bartók - az
I. Viliigháboru befejezte óta elÖSZőr töltött hosszabb
ídőt külföldön, mégpedig Berlinben. Bartók berHni
\.artOzkodása a tervezeUnél tovább tartott. Az úgynevezett Kapp-puccs miaU hónapokra ott rekedt a német
fővárosban, gondoskodnia keHett megélheteseről. Talán így került sor rá, hogya WeHe-féle preparált papirszalagon örökítse meg zongorajátékát. S talán az akkori. 7.aklatott idők is hozzájárultak előadásának hallaUanul fes;r;ült, söt ideges légköréhez. Máskor, más
körülmenyek között bizonyára másként játszott volna.
Kiu·, hogy eAY művel olyan ritkán játszott többször
egymásután hanglemezre, mert ezek összehasonlítása
után több tanulságot vonhatnánk le Bartók zongorajátékának ...állandó" és ... változó" elemeiről."
A hanglemez másolat, amit rögondnokunk amerikai
utjáról magáv..1 hozott, két okból is felviHanyoz.za a
hanglemezbarátokat. Az egyik ok az, hogy az elekt~
akusztikus hangrögzíl.ö eljárást csak W24-ben vezettek
be, ez a fel vétel pedig korábbi. s mlÍs eljál:áss~1 Ikészült. A múslk ok pedig. hogy Bartók eddig ..lsmert
legkorábbi szólófelvétele . 1930-ból. va1ó:. az uJonnan
felfedezett lemez tehát II tlZ esztendovel fmtalabb Ba~
tók zongorajátékát örökiti meg. újabb vonással egeszilve ki az előadóművész-Bartók portréját.
Va d a d y Vera

----.__._----------------_.--,-------

főpapok

kinevezése

József püspök, eddigi györi
apostoli kOMÚlnyzÓ a Magyar Katolikus Püspöki Koar központi intézményeinek felügyeletét lálju el.
A pápa továbbá dr. PatakII Kornél
csanádi
egyhÚ7.megyei
általános
heI.ynÖköt püspökké győri apostoli
kormányzóvá, dl·. Keresztes Sulárd
teológiai tanúr t hajdúdorogi görög

cziba

-

katolikus, dr. Kovacs Endre egri,
szemináriumi tanár t egri, Pálos Iván
budapesti provikáriust esztergomi
segédpüspökké nevezte ki.
.
A kinevezésekhez a Magyar Nepkoztársaság Elnöki Tanácsa az 1957.
évi 22. sz. törvényerejü rendelet
alapján az előze tes hozzájárulást
megadta.

•

Dl'. Timkó Imre hajdúdorogi gö:
rög katolikus megyésPüsPÖ~, akI
mini a budapesti katol.lkUS hlttudo·
manyi akadémia akkon dékánja je·
len volt püspökünk és főgondnokunk
beiktatásán _ segédpűspökével, dr.
Keresztes Szilárddal egyiltt m~ghlv
la püspökünket febr. 8-fm, NYlre~y
hazán tartandó felszentelés! és belk~
lat6 űnne pségeikre. Püspökünk, akI
csak a meghivás vétele után érkezett haza külföldi útjár61, meleg
htUlgÚ láviratban küldte cl üdvözle-

lét az új munkakörben clindul6knak.
Ugyancsak köszöntötte pilspökUnk
levélben dr. Endrey Mihály váci
megyéspüspököt és Pálos Iván esz·
tergomi segédpüspököt, akik szívé·
lyes hangú levélben köszönték meg
az unitárius egyház nevében kifejezett jókivánságokat.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az
alábbi két könyvet: Billnt Sándor :
~aricsony, húsvét, pünkösd. A nagy
unnepck ~a}ai cs középcurópai hagyományvllagát ismerte li -a szegedi
egyetem Világhírű ny. professzora
(~ra 85,- Ft.) Szennai András: "i ~
tu~k sodrá ban. A pannonhalmi fő.
ap.a~ és bUdapesti katolikus akadé_
•
mIa! professzor új könyve gaulag
A'1. Új Ember 1975. jan . 12-! száma gon~.olatok.at ébreszt. (Ara 44.- Ft.)
püspökkari körlevelet közö l a temp- A kQnyvek a Szent István Társulat.
lomi hitoktatás egységes s7.abúlyozú- ná l, 1055, Bp. Károlyi Mihály u. 4.
sz. kapha tók.
sa ügyében.
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Bruce
Helyünk megtalatása" - ez a cim~ annak a gyújteménynek, mEllyet
az edinburghi unitárius lelkész a
Lindsey Pressenél megjelentetett.
Findlow nyelve meggyőzóen egys:w·
I'Ü és ezen az egyszerű, mindenki
számára érthető nyelven unitá r ius
Iheológiát -kíván hirdetni.
Unitárius theologia? Nincs-e bizonyos "contradictio in adjecto" ebben
a szÓÖsszetéteiben? Nem az tartja-e
össze a liberális keresztény egyházakat, hogy nem kötik meg magukat
theológiai dogmák meLlé? De mégis
el kell határolnunk a liberális ke·
l'eszténységet elméletileg is, úgy rt
nem-keresztény, mint a hagyományos keresztény egyhá7.ak felé. Findlow - megítélésem szerint helyesen
- önmagunkban, az emberben véli
felfedezni az unitárius theológia
sarkpont ját. A vallás - emberi mú.
Nem tel'lllészettudományi értelemben vett "felfedezés" (bár megítélésem szerin t felhasználhat természettudományi felfedezéseket is), nem a
hagyományos vallási értdemben vett
"kinyilatkOztatás", hanem az ember
válasza saját helyzetére. Unitárius
hívőnek nem kell visszariadnia _
meglátásom szerint Feuerbach
híres tételétől: "mi nden theolOgia _
IlntropoI6gia".
Nem, ha . " dialektizáljuk" ezt a
gonddJatot és hov.átesszük, hogy viszont minden valamire való an\.ro-

" - ___
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prédikációinak gyűjteménye
pol6gia theológia is. Findlow megteszi ezt a lépést. Harmadik és ne·
gyedik prédikációjában az Istenfogalmat vizsgálja. Nem fél kimondani: l sten nem "legfőbb lény", nem
"atya", nem is személy, hanem három értek - igazság, jóság, szé pség
- egysége. E három érték sajátossága, hogy egyik sem állhat meg a
másik ketIŐ nélkül.
EZ2.e1 Findlow egy meghökkentő
gondolatot fejezetl ki. Megszoktuk,
hogy-az unitárizmust szentháromságtagadásként fogjuk fel - ez pedig
nem egyéb történelmi félreértésnet.
Jézus istenségének tagadása e félre·
értés folytán kapcsol6dotl össze a
hármasság tagadásával, holott az
abban kifejeződő dialektikus trializmus egész európai kultúránk alapját
képezi. Úgy hiszem, nem szőrszá lha~
sogatás ezt leszögezni, mert csak igy
utasíthatjuk vissza pl. Chesterton
híres vádját, .melyet "Orthodoxy" c.
könyvében kifejtett: az unitá rizmus
nem liberális theológia, hanem prekrisztiánus reakció.
E nem-személyes istenképtől kiindulva szentel kül ön fejezetet Findlow imádságának. Az imádság személyes nyelvü, mert emberek vagyunk, de nem jelentheti lsten felhas2-nálását. Kierkegaard szavai val
élve: "Az imádság nem Istent, hanem az 'imádkozót változtatja meg."
De ehhez azt kell hozzátenni (mert

Kierkegaardot ugyanúgy "dialektizálni" keH, mint az ateista Feuerbachot) , hogy ezzel egész emberi valóságunkat vúlto2-tatja meg, tehát
végső soron mégis Istent is.
Az imádság ellentétpárja a kéte!}',
és Findlow - 1'illlch nyomán - leszögezi, hogy a kétely eleme a hitnek. Idézzük Findlowt: " A kétely
kérdés, de nem döntés ... Az a hit,
mely nem túri a vitsgál6dást, nem
jó alapja az életnek ... de az a kétely, melyben nincs hit, szintén az
élet alapjait rombolja."
es nem kerül ki Findlow két
- egyszerre örök és modern témát
sem: magá nyt és szabadságot. A magányosság - emberi, ezért kívánja
az em beri - végső ~oron vallási közeget. A szabadság: az unitárius
hívő nem érzi magát "az isteni akaral dróton rángatott bábjának", hanem szabad személyiségnek, melynek legszabadabb kiteljesedése az
isteni es7..mények S7.abad szolgálata.
Igy kötelezi el magát a szellemi és
politikai szabadság eszményei mellett.
Findlow prédikációi tehát számos
_ egyszerű nyelven kifejezett - értékes gondolatot tartalm am ak. f:rdemcs vo!na a könyvet - de legalább
annak néhány fejezetét - magyarra
fordítani.
SZALAI pAL

Az eS7.a kir unitár1usok _ akik magukat a7. ösi hagyomá nyoknak megfelelöen nonsu bserib ing presbyterJannak nevL'7.ik _ egyik Icgs7.ebb, Belfast városában levő
n O~e ma ry ut cai u nilarlus te mplomát a7. elmúlt hónaIlok ba n bombatámadis érte. A k épen William 1\1eMIIla n lelkész, al!. IARF végr ehajtó bll!.oUságának tagja
1{[lható, aki ablaktalan templomá ban sdmbaveszi a
káro klll .
UNITÁRIUS ";:LET 13

Újabb adatok .János Zsigmond gyulafehél'vál'i akadémiájának tervéhez
Lapunk U173. évi :.I. s:nlm;iban Sütő Nagy László ismeMelte az erdélyi Vita Zsigmond egyik tanulmányának ada tolt. it i mcgcmH t l a szer/.ő, hogy J ános
Zsi"mond l569-bcn. tehát már unitáriusként, külfö ldi
tudÓliOknt ls meg akart hlvnl aklldémlája megszervezl!sere és tanárnnk. Igy hív ta meg mások mellett ,.Pet!'us Ramust. a neves francin filozófust" is. Vita azt ál_
la pítja meg, hogy Ramus "a politikai és egyházi harcok miaU nem Jött le Erdélybe".
A Theológlal Szemle 1972. évi 11-12. számában
Cug/e Imre. a sárospatllkl református gyűjtemények
egyik tudós ápolóju. Hamus életművéról, jelentőségé
ről és mug)'llr hutásáról halála négysl'.ázadik évfor_
du lóJn alkalmából részletes és a lapos tanulmányt irt.
Idevonatkozó megállupítását Idézzük az alá bbiakban:
"Azt is sokan említették már, hogy az ifjú János
Zsigmond erdélyi fejedelem foglalkozott azzal a gondolattal. hogy meghívja Rumus t tanárnak fejérvári iskolájába, s e célból levelet ír~ hozzá." Czegle II jegyzetben megí rja. hogy emliti e levelet először és utá_
na többen, Szenezi Molnór Albert : DIscursus de sum_
mo bono, Lócse, 1630. c. könyve elöljáró beszédében:
_ "Azután 1570. eszt endő tájban ifj ú J ános Itirály
voll il ye n szándékban. Ki a maz neves philoso phust
Pet rus Hamust ls hívatta P{lrisból Fejérvárra. De Ul.
Blundrata orvosnak doha eliss7.0nyitoUa ti bölcseket az

lője. Tolnai Dali .János. később silrospataki tanár volt·
erdélyi hívei közül pedig Apáczai Csere J ános II legis~

m;rtebb. Ramus hatása alatt a refo rmátus Medgyesl
P,II ~ XVII I. s7iizad derekán megjelent könyvében
GelejI Katona !stván erdélyi református püspök cl
!",a~adt orth~ox masatartá'iát ostOroZUl". aki an~ak
Idején az umtáriusok legerosebb ellenfele volt.
Erdemes vOlna tanulmány IArgyává tenni azt hogy
Hamus ,:"ilyen mértékben hutotl közvetlenül unitárius
k~r~ársa,ra és a puritánizmuson át másokra is. Néhai
V.1rI Albert p,.ofesszorunk vizsgMódásait folytatni ke\.
tpne.
Dr. F, J .

odamene t cltől.'·

Czegle Im re így folytatja fej tegetését: "E meghívásról mUj(a Hamus is megemlékezik Theodor Zwingerhez 1570, áprllis lO-én kelt levelében: Literas accep! a
Joanne Hege Pannoniae, quibus annuo quingentorum
talerorum stipendio et plerisque praeterea reg iae beneficentiae argumen t is invHabar. Accepi ejusdem fere
generis e Polonia et Vestphalia: at statui. donec me
res out fides defitiat liber esse. et ut adhuc feci, meo
sumptu vive re. Tehát nem mint Szenczi Molná,. írja
nz unitarizmus és annak doha riasztott.1 volna. s
emiatt u tasította volna el a fejedel mi ajánlatol. hanem azért, mert szabadságát és függetJenségét nem
akarta feladn i!"
Orvendünk annak. hogy két mui református kutató.
a tények világánál túlteszi magát u XVII. századi s
azt követő egykori megállapításokon és a valóságnak
megfelel ően értékeli Ramus fejérvári me"hívását, ilIetve azt a tény t. hog)' o "humanista v[zió" nagy munkálója miért nem vúllalhatott állúst uz erdély! unit<Íriusok te rvezett fejérvár i akadémiáján.
Ugyancsak é l'deklődésünkre tartha t figyelmet unitúrius vonatkozása miatt - Czegle I mre következő
megállapít(lsa ls: "Többen közlik azt a tényt, hogy
Dudith András humanista ró mai ka tolikus főpap, aki
egyházát elhagyva kálvinistává. ma jd un itáriussá lesz
(1533-1589). ismerte Hamust. Ong "Ram us and Talon
Inventol'y" c. bibllogl'áfiai összeállltásában ki[ejezette n ramistlinak mondja - sót ő az. aki a lengyel király megblzásliból Lengyelországba hí vja:'
Ramus - Pierre d e lu Ramée (1515-1S72) _ egyik
magyar hlve, a magym' purilánizmus neves képvise-
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O{,,'jd I·'ercn c egyházala piló má rt ir püspökü nk Ádámosró l származó és a Magyar Nem ze ti Múze um kiállita san I ~í l hat ó elnlCklla dj áról Kalllayn é dr, Scltey Ilona
írt cikket la pu nk tavaly i 3. szám ába n. Olvasóink közül
töb ben kerl ék, hogy közülj ii k e pa d fényké pét is, A
Magya r Nemzeti Mú zeu m rőlga zgat ójának c l őzékeny 
ségéböl lllost bem utatjuk c nekünk Oly drága örökséget jeienIG Ila d fény képel.
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A k Crcnl&!yek h II n"-m k,,-r uzté ny
' ... nd~g munki...,k közölt köt"-nd/l házas_
Sál!ol( U)'h4z1 mel/.ildásfonak a k~rd('$e
rogll.lkozlatja azokat a nyulI(I.\l eg)'háza_
kat, ahOl újabban egy.., több mohamc<.1.11.1'1 vend~gmunkh (\Olgozlk. Olyan VoerInNht java""lr"'k. mely nem 5érll a nem
kcreu.t~ny f~1 vall"'l felfog;\sát. ha prot"'itáns t,,-mplomoon kél'lk hfo~~ssá,uk
mcgáldásolt.
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(A Magyar Nemzeti Múzeum fe/vételeJ

,

nulhassanak. Emla.e 19)' C$sléd Ján túlmenően ls örökre áldOlI marad.
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laikusok kllzremaklklésl!t cnged~lyezl a
keres:tlel~sl. úrvaC$Oral és temelést szollltitn.lb,~n. lelkészI teliIlyelel mcuell.
JU'. Indl.1 Sadlt.aran u ra hmo $.amaj, az
lA lU' clylk legróglbb ti7;Slal tagegyh,jza.
múlt ~ vl!gén .;o.rIOIl évi köz.gyülo!sétKIl
lIdVÖl(!ell!t küldte .,gyh4zunknllk. A I.,..
vele~ B. K. ROy tI\k4r íNa aJá. A megc,"l~k.,zén ,,,eretelIel köSzönjlIk.
(lyam,athy Ta mU ml!rnök. Gyarmath)'
Árpád «.monlal unlllll'lu8 egyhá". s'<á~·
vev':; rla k p i,er Ju dIt, PAger An. al ,smert srlnmllvl!n leánya. Koloz.~várt hol·
U"""gol ktllöllck o!s a koloo:svárl unll:lrlu5 ten,plOmban k~rl(;k h4zaS!l4gukra
Islen M(\~dt. SzeretelIel kös"önjJük M
fiala I párt.
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Hírek
I h\~"é. elSŐ és ",hocl " ",>J"" nnlOybudal

~", pl o m"lnl<ban ur"acs ornO " 1.u\s.~nl

~~~J()lÖII ISIC11l (S7. t~le"!t ta6~~~~Y~~:
cIc It !

b~n

t ~mplonu. ln kb" n ~ 1 ~ 6~!n

QU Iunk

" ,"o kott hel)~~~~,,-;..sn Y1S\enus u';l e\(! k
"'<\"1\(''10,' ,.'11:.., .A l" lk (:lJ"ek k Olön é rlc.Ué.1
I d ŐP,>nI

Tv

ls k .lI d " " " k.
A Ma~y"r Tu<l omi\nyos A.kad~mIR NépraJzl K u trIlÓCsopo r'Ja , " ez etöj c d r. OTIU.al' Cyu la a katlémlkus - eilye tem!, .I?~O
fesszo, li flu J 'n01l .. "Vadrózsa.k ~~< r
öje
~ kad(mla l le, 'cle w 1.:lg h:> lá lao ak
~za~dl k '.."fO rdUlÓj a a lka l mAl)ól tlUl l u Sban ü nn ep~égso.rozaIOI el őad áSOk,",:
A1. ünnepSCllekre meghivtAk 1<r17.,'

~'~~ 05 d~'dun o kll.J'\(.

d r . K Ovacs Lajos ro-

m :l nlal u nl lérius p U..p ö k ö t ls .
~ .. "CW ~ lli rl<O" b uda pcs u
Icl k ~uU nk
,,, u o neu, uCle 8""keU' K. az ;,;\cn uU .... ' cLl
b~<.>IWll IIU OI II t1 o!J.Y~ .t.nllrc mc", t<l"'Plom""" n dyettcsn ..,,,gcl latj uk cl. UeneLc
)\'wt.lO'lIU"C.

t"pUnK

a M gy köl tő n me~{,k I rodalmi áldolgo'
H Um O>! népmesegy ujt o kUICI"I1l 0 1.
' ilY .. z unitanus uu~<'''l\ (.,yorgy ,
lH ,u"", J SnnlUet cll h rlu Jano~ gYUJ"'~ebol
ls valut;llt()\l. UrvenUUllk, hOIlY
c ~e K u l·ccclloe" "'" újaoonn gYÚJll)1I me·
.... 0< . lI y"n nagy p<':loany~za",u. közked·
' ·c" k otctIJen ,ovuOb éJnek.
~"s""o,,

I1\UUKaulrsanaK

m,-

clobb, tdJ eS " ,tjlYUWy utn Sl k!VanunK .
All .-;szak i e\"an g~llkus egyh /!.llker (ll Cl
elr. re",e .., ZOI'an e ll )·C.e ml p roles. ZOl nak urazagos egy h á:t.l le lugye10V(' me~
va la"~la"" loty!a n "' ......e ltre ,..,...e " \in,seg, e
Ur. J\l lhol y uezsol. Ill! Eg(';;zsegui! y l ",,",szt ~ r l um
os~'al y v el! ""'to
nelyel",s ct V11l~sz lOun mell . ~e lklalasa 1~,4. d e c. 4-cll
a u u dn va rL c vanget lK uS te mplomo n n 10 rt('nt , m elye n mell ", va s 10lyl a n egy ha~un" k e p vl$e lel",bcn p us p Ok o:s rOll.cmdn ok ve uek r tszt cs k OU OntOIl " k dr.
Mlh41y Deuo kerUl eli felügyelőt.
Zs"k,; Andor g yUl c k ezetUnk !':rdeme.
tagja. cs lapunk hUSellCS olva sóju cd ~ 
apj a. nchal dr. Z .... kó .\!.dor bU·ó u ,Ue le!k'nck Y5. e sZ' ..... nd06 o.'v.ordu IÓJa e ml"k e re , u z Uni táriu s Elet r eszere 1000.- 10rtlllOt Ildotllá n yozo lt.
Sza rai I' ~l, lapunk munklltársának érdekes c Ikk e jelenI m eg a Thl.'or óri ai
Slemre
1 9 7~ .
évI
II - lZ- I
szá máDan
,.Ja~,," l'S
"' ui\.lli" kultúrkrltlkáJa·· eim en . Ug yanebben a n'm ban j elent meg
dr. Fere " e~ J ózsef .. A Z erd <'t lyl szomoalosok " <;. könyvJ smertet !':sc. melyben dr.
" 4 kol dy Lá~zló Múrton református teológiai p ,.",ess '.or. német nyelven megjelent
.. Der s lebenbi,irgJsch e Sa IJbati.smu s . sc ine
~ntste h un& und s c ine Entwleklung vom
ünltart.... \L~ zum Juden tum sow le sein
U,nerga ng·· c . k ónyvet IsmertetI.
A Mallyar OrthodOX l::spe rcssé; kanonikus fe'"HIIIIIS;lna k 1.5-110 .!vfordul ój a al"",ml\ b ó l tartott j ublJ e uml közgy\il e~ről
már mcge mlékeU unk . A nov . ~.-é n vasamap de. 10 óra kor hlrtOtt Jub ileum i
fopa p l htu rguin, a l'etőfl térI N agYbo ld ogasszony m a gyar orthOdOX te mplom_
b a n e lly há zunk k é pv l~e let('ben BartÓk
Bé l.. fögo ndnOk vetl r t'!$l.t. A? e~ le tarlon
u nne pc lycS foga([ :b o n PUspök CS f6 1(0 n([nok kcpvlsclte egyházun kat .
J '"-kely Zoltán kö!tővel fol y tatott beszélgettst a He form Atu SOk Ulpj Aban dr.
l\Ia~ay M Ikl ós. A rIp o rt elm .. : .,A z ember, p .... lda hatO.lI r e /!.m " . Jéke ly Zoltán
kO l 0~v 4rl lakos k Ol'ában ~Okat járt a
h á:t.<;Qng4 rdl temetőben. "az erd <'tlyl magyar I'anthe o n ··_ba n, ht f" kü sz nt k sze l.
l~ml Oselnk . mondot ta . és Orvend ü nk.
hogya reformol.lll.S J<'tkely Zoltá n a r e[ ormálu, Ap4czal Csere Jánll$ M i.S7. tÓtfalUSI K ISS Ml k ló$, Szen el Moln 4 r Albert
":,cJl Ct t fe iem ilte lte U7. unitárIus Blllönl
farka s Sá ndort és Brass aI Sámuell !~.

Kih 'end r öl elsdrmalloll S"l.IIthrn:iry
,,' gj at ~zUhltk eml<, k e re az elmUl!
unn"pekrc 400 tonntot adCl man)'oz\ .. k "
buonpcsu egyháy.l<ozségnel<. A JÓ ISlen
szerett a h .. HlS sz'vu a oa l<ozóKat.
il.

C~"'OU

SaJtó.<lJti.kozt",ön veu részt lapunk k .... pVlse Je le o.:n " u~~u Janll'> budapest. l~ \ 
ke, 1. , It<,tyellcsllve a külf(IJdo n ,artó z k od ó p U81><>o< Öt. A Magyar Ujságlrók OrszagO!! S zuvet !k'ge tenaezés(,oen <'11Igy Janos
J<,Hlill~· mlmUIC .. -helye\\e s
számOl! be ,,~
nktuulis kill p ohllkal :kt!rd~~ekrol. az Orszagus Be ke lan4~ táj~koZtat óJlln p~'(\lg a
h a:t.l< nkban tartó zkOdo pottugal bcke k UIdut""é //. k"pv,selOI lSmert e ttl:k haza j u~
k lbO ntak Ozo u j életcnek font o sabb e Se ményeit.
114<11ó kUzvetill II l'etüfl adón, az alábbi
vasárIInpokon az unltttrlus egyh4~ vatt1sos [(,.ó ráját. 1~15. j an. 19-én Sdu J4n o~
([una n tu l, kőrlelkés z, mlire. 30-án Ke le·
m e n M iklós hó<lme1.óvasárhel y l telkt:szek
s zolgáltak. Jumu s 1-4n H USZti J4nos bUdapestt lelk{,sz vég zI a szolg4la tot. A k"s ó llbl Idoponlokat lapunk következő sdmábun közöljük.
Az E\"'lnge likus (;Ietben dr. Réd ey Pál
le lkl>!!z m egr "'ndn O cIkkekben Ismertett e
az ItH -ben má r t lrhllllitt s1.envedell nemete LászlÓ evangéllkus letkész ó flIel:lldOl!Ó l:letét . A R crorm 41u sok Lapjában
Pllltlg Nogy Kornél r eIorm41u$ lelkés~.
Iragcdl4járóJ olva stunk. a.ki ugyancsak a1;
IgU (,v l terror lild01.11ta lelt.
D . dr. lJerk l F(,rlz, a magyar orthodox

c gyh áz pro\O lerej. cspe,rcs adm ln lsztrátora , Plnten 6s zcntségét61. Moszkva és
egész Oroszország p3.triarchaJától, a jUbileumI ilnnepSl:g alkalmával a vJlAg1 papak rés zére rendszeresitett legmagasabb
k thinteté st. a patrIarchal mellkereszte:
kapta. amit a fópapl liturgia alkalmával
J o nuthán kisin yovi és moldllval é r sek
nyúJ IOtt át. A khUntetésh ez szeretettel
gratulálunk.
N4tarellt b en, 11 tört{,nelemben most els QIZbcn kenUt.,1< tóbbségbe a mohamedall o k a keresz té nyekkel szemben, A
m integ y 36 OOO lal<OS fele mohamedan, a
tob)) ICI< megos Zlanak a tobbl lelekezet
hi vei k ÜZÖlI.
Sütll N a gy I, á sz ló tb. egyháZi la,11\c s O/;unk. iró és Krlza J4nos emlékéf;'ek
o~zl "te ti5Zt"'1 6 je, tö bb IeidolgozolI .rás at udta át k ö zlésre a kÖZelgő évforduló
a lk .. lm 4 bóJ az IrodalomtörtcneU K özlemén yekn"k, a Magyar Nyelvnek és aZ
I::tno ltraphlana k . Celja a
KriZIl 4ltal
g yujtOtt és eddig meg k IadatlIln any"g
publlkflld~a és egy kötetOen v a ló kladáKrlu János unlt4 r ius püs p Uk ha!4lán ak s záz éves .. vfordulójarói egyhazunk
0>1 a budapeslI e&yhazkouég ls megemIcke~ l k. Az áprili ... ~·én, s1.om ba ton du.
~ ó rako.· a Nagy J.gnáe u. KyUI<,ke~",t! terem))e n tartandÓ eml6kUnncpólyen Kn za
Jano~ munkásságának
m"lI,utas'ra dr.
KereSZtury 0("41<0, akadémlku~ vállalko zO lI .
Ke"uű

B i llnt a szegedi Jóuer AlIIla
1' UdOmflnyegyetem Magyar lrOdlHomtörtcncll Tansz6kl:nck adjunktllSll, január
11-en "Vallá.l_ellc n zékl tö r~kvése k a ma·
gyor k~s6 renCli:t.llllSZban" c . kandldátuA MaI:Y"'ors~ágl MUhodlSta E ~y hiz a st ~rtekezésoét védt.e meg a TudománY01
~\Ult ev v~g~n tartott k özgyu.l~n. a nyu- M l nösitő BIzottság elött. Az én..,kezé<;
gaLo m b a vunult !lecke. Adim n upc rtn- o p o n.:.nsel Plr... 4t Anlat és VaTtlha I mre
\~nde n~ helyére fL ét . !Ieeke r F"TI CYl!s p"_ kand ld 4tusok voltak. Az unitá r ius von at<::<1 le Lkés7.I válas7.tOtin meg a z e gyh~ z új koz490kaI ls Celemtltő érte!<cz('s Ismerte~.á~'(i ?j",(,· A nYu g hL oml>avonulónuk 10 - I l:~l:.'(! k('ső)))) vlssz.atl:rilnk. Aszelledl
~j(y"tCm IrOdalomlörtl:neU Inlé zete EvIII ls Jó cg~~zs..;llet ki"ánunk "" re
mt!ljtlk. hogy a z "Ióddlll ts UgYlln OI YP~ ko n y l' el szerkC$Ztőj é.nek ujabb sl ke"'-;hez
jt:>k ICS7.nCk egYh állun k kapcsolala l n,l n t Sze l'C te llct grntulálunk.
~1esaPJá\'at vol ..... k . A •. új vezel6 m u nk á _
I ra lsten áld 4dt k erjUk.
A kOCSO",' un lUirlus e/{yh!l.zköZ!i~g hiv ei elllat4rozulk l:~ váJlalták n tOrOnyb311
I U . \· r.S Gyula 71 M"~ya r N(opmcsc e. I..,v(l nagyobb harnng újrac5llpágyny.ta l ákö •. k~~VCI\Sé8nek I)rvend ő IroOnlml lit- ><th l:~ vll1amo~meghajtásra való szereltedolgo~.,bU 1974·0"" mli r h ei ed ik k lndá sban kerUh " nerm<' kc k k nrá ~ony f4J " . é,ét . '" felm e rUL O költségek"' t a hivek
"lll.. A7 apr"b<'.u.~ utó~zóbÓI ki d etUI, h ot y "d jO k ö""l!e. M:\ r Lil sokan megtell .... k meg -

Czin.... Mlh4ly nyl.nncggyesl lakos é~
BakO!! Erzsl:bet. a kOC$ordt egyháZk özség
B1.er<'tcll g ondnOk ának BllkOfl Z!llgmond_
nak a leán ya. nov. 3O-4n hézasJágot k öIÖuek h háza!lS4gukra V(:g h Mlh41y lelkész kéne lSten áldás4t. Ster"'tenel köszöntjlik Oket és k ,v4nJllk, hOBY a k ét
ö zvegy békcss('gben nevelje rel a két
leány kát, a~j k márls megszerctt<':k egymálit. s nl'm é rzik, hogy mOStohlllestvé_
lock .
T eS tan. e n t llrn c. jelent meg a GOndolat
k iadónál. 1974_ben a ncves amerikaI uni _
tárIu s épltCs7. és gondolkod ó Frank Lloyd
Wri g h t Irása. A munkát lapunk egyIk
k övetkezi! s z4mában Szá s z János lelke~1.
Is mel' t"'",1 fogjo.
A budapnU egyházkll'Zllt;~ Nagy Igná c
u . fe b r .-I ö,~zeJ övctelén Sxlrm:ay Zoltán
evangellku$
lelkész
tartolt
áhitatot.
Schweitzer ALbert em l(,kh lI u s:ul JAno~
1",lke.~z IdézIe, és a k bzö ns(!g szere tettel
llallgnnR lemeu6 1 SChweitzer Uaeh mavel t.
Jókai MM s7.1I1etése slá>.huswnÖlöd lk
évfo rdulójáról emlékeztek meg nemrl:gl ben IrOdal o mtö rl {,nészek ~ $zobr~ra kOs zorú t helyező dIákok egyarán t . Ogy
gondoljuk.
nln~en
olvasóink
k ö zölt
olyan ember, a k ln"'k ne volna cgy kedVenC Jókai regl:nye. amit többször ls
v~glgol'·RsOtt.
MI uniultrlu50 k k Ul ö nö!
hálával gondolunk reá, aki "Egy :az l .·
t en" c. regényében _ mely sok regényéhez hasonlóan Idegen nyel\'ek(\l'l ls
megjelent _ legend41 történelemmel ötvözte . cml!':kCt áll!tott az unitári US gondOlatnak.
Timir !\Iitl; írónak O$zl Főtanácsunk
Illése alkalmlibó\ tartotl öSl;zejövcttlen
felolvasott és II XVI. századi pécsi dIsputa l"",eg6jét ld "ző történttl clbesz{,le$ét
n P écsett meg/elenö Jelenkor c. fOlyóIrat k özölte 1!t15. évi febru6rl sl!ámában.
A s1.erkcsl!t& ég bevezető sorai igy szólnak: .. Ismeretlen költő s iralmas éneke a
tö rOk Iga 1111.11 sínylődő Pécs város4ról"
A törtl:nelml VISS1.R teklntt'.'s cím e " T ll r tf nt
vala Pécsett ••• " Azoknak ls újraolvasásra a jánljuk, akik a $zer7.ő felolvastl5ában 1974 novcmber~ben gyönyörködhettek. A Jelenkor k iadóltlWltalának dme
,625 Pécs. Hu nya([1 J ános u . IL
A Du d np .... tI egy h li7.ltözMig H ögyes Endrt u. templomában \.IIrlo\l lI"zejöv~I .. len
Sdsz János lelkész tartott áh.tltol.
Ulte r Zita opera énekesnő, Szllvka JÓDef
MgeclCimüvész közremükOdl:sével ének nlim01. ado\l e16. TraJtle r Gábor ",vangé·
IIk"s lelkés7., orllonamüvész D~C h müvekel ad Otl el6 II templom megujull orgo náj án. Zárszót püspökünk mondo\! .
Conrad
Wrlghl a cab rldgel Harvard
egyetem tört('nész professzora. az Am e'
rlka l UnJlár\us Til rt~nct l Társutal elnöke meleg hangú levélben kÖs1.ö~1Il meg
legu tóbbi Ul~.Ukre kUldö" UdVöz)/lIUnket.
A dániai unllirlusok ,.Pro te s tantlsk TIdcnde.' c. fOlyóIratának 11175. évi fcbrmórc. száma I'ólllval eml é kezik mC II , ,"
k penltágnl unitárius gyUle k C1.Ct mcg,,~u!ásána k 1$ éves forduI6jt\ról. A~ el~ö alapíló Wes tenh olz B. Márt" a5SZ0'~ y
VOlt (!s a gy lllekezel legismertebb lelkes ze 1918-IÓI az 196O-as ~vekb<,n beköv e Ike ze lI h~ltlI A I//. Thorvald Klerk~];aar" lel·
k"s7. "olt. nkl 117. IG3l-ben I(OPJlenh~gálllll'
" , r to U li\RF kongresszus sok mun k á t ~l·
d ozó rendezőJe I ~ voll. szeretcIlet k !\,zö·nl jUk ők e l nz ~ \'forduló nt k almábÓI.
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Bélyegsarok

HaLOTTaiNK

Palatka József

IUro (; ,I.I",r dr. Korondi ezlllet ... s([ uni.
orVOSI. Sza rvason nllllY GYá"foOtó
Illbor e l6t~ temette el K elemen Mlkló~
lelk~.~ . A
syAsUl •.erlnnAso" a 81.IITVIIyl
eVllnll"'\lkus lelk":~? I~ szolj(Mt. ~ld~t
adva az ökum(onlkus eKytltt":rzli!! rlll.

1890. Jan. 16,- 1071. no .... 28.

! r.rlu~
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Albert sehwell~cr lB1~ -IM,
A lIIal/Yllf posta Id.:.1 elSő b~lyellúJdotl 
SUl;1l AIOC!'1 Scnwchzcr. u I<IVilló IlUIllI'·
"I~lu IC\lló~us. urvos, zcnct\H1ÓS, <:>cII"l"l-

"'"V~SZ ~'" NODIlI-IJ~K"odiJp~ ni.\lcté;cnck
!UO. cvronlulóJII \lsucleIC"1l IdOdOIl nel
CU lll ctOO\ 11116 muv(osd ~orOZlll Voll. A

ccntcnilrlum .. lkulrnll061 tlJbb uNzll1I pu~ ·
Ul)" Jelenteteu meg Ut!clYCgL'I. Ezek k Ot.11

otl'\Clolnknllk bcmuulIJuk " ./IIl<l:Iyar posh. ~ n · us crt"kCI, melyen 111. W52. i!vl
NobCt-l.l~kedlJ ~zcrepel. amit 1953-000 fId-

,uk UI .\lben SCtlwcllzcrnck. valaIllInt ro
N~"'.,c S111\'C1ScIII KlJzlflfsallátt posu, ja lilu. l kladou 1U plcnnlg n evérl'::"\!. Albert
Schwcl\l~r arckcpt!1 uomzol" bcIYCIICt.
Alben SchWei tzer !>E(lICléséncK centenarlu mAt a vU~1I minde!! r(!s1.én megUnrH:pehék. M"'llaulsárll. lllhin lellnagyszeruub. IOml~ ml I~ c[mondhatunk rÓl!}.
IU~~"C " Mn ln a Frankrun. V4rosl Tan4cs
GOOUle·d1j adom41lYozO levé.! 5ZÖ\'es"";
.. Frank/un ,,!Irom u Qr 1928-lk ",v"'tlen
lll: éllala aInpIlOn Ooethe·dlJat annIlY
en'llerlll. nhnaK. 11 s t rassbou rlll
All:lert
Schwcll7.ernek adomállyol:w, ukll milli
l~ológUSI 61 vallbkutatÓI mlnd<ln fclc-ke1.el egy'om'~n maglllrual, ak i o rílonamll vé.s7.eH' h Johann 3e't13SUlln BIleh méh,
laul... r"'"én II n&nel ny elv halál'okon
messze Iul ls Ismeri zcnem(lv<'sz ';8 Iró.
n k l az :tIAzal08. 5zemélyes 5zolll.álalrn
Slentelte ,;ICI,;I "" eu"n uakilolt egyolcml P~lyAJá"al, ho~1Y mim ol"vo~ A frika
bel~cjében. l;\ vOII ICr!llcleken, a bennsz!l lvHck k bz!ltt fclvellye a harCOt a lC pnl ell
az álomkór ellen. Alberl Sehwclw.cr rUUsII
,wndul k od!ls!lvul p <'lldll.k~ ppé v(al l . S~.<.'n 
ved "'lyes odnndá!lSnl 8zolglllla IIZ emberi
Jóság "'s \ök"'JIrt\,sed<'s e~,.m';nycll. 10'
v!lbbfejleq~.lel l e II hum:tnl~zllku~ Ilondo111\ ~zelleml ö rö k.'léglil. hiveI' d01llozOtt
azérl h ogy u embcrls"'g lelje!ll1se azo.
kUl u lelkl~Y1erelbell leJada lll.h. amelyek
a elvlllzoleló rév('ll ,·e~nche,.ednok és v ....
gül el(éu e~y,;nl~';K"'nek latba vCIl:8': ... el ll. 1.
~t\ ka \ sontlollll s1.cl1em~bCn nagyszabásu
kl~~rle1et leli 1I '·ra. hO~y (,JMI
Nelre
kel\Jole a~. egt... z embcrlsl!8bcn al. lilet ~S
... Uáglgtnlés c r!!I I:'
ValÓban. Albert Sehwelt~l'r a~ a~ ember. akli lu ll'Á~ n":lklJl " xx. 8Zá~..ad leG'
nagyobb hUlYlaniJIlájAn"k tari elfOKultslall
n~lklJl U Cil-l!I<z vl1'". Korunk nIllY ma.
/lYllr g~nlu~~.Il. N"'meth Ulszló a kö ... etke,.őkeppen m"'\III.\Ja; •• "'bcM SehWellz~r
I8Ián Il~ II mOtlern "'nelembcn Vett szenl.
~klVl'l m ... ltÓ!~1I VOlt eJlY ' öld/lolyOn ":Inl.
~II.Y elYlbe"lsellhCl lano'.nl:·

nr. Kiss

.1öl.Scf

Kedv(~.~ OI'Jfl.w';i",h"fll,·

I.~tc,.tm úlrllll', 1,·,' UI!.IIIC!l

1,I;SI)61; iillll/'pl'lw l. !.-íVlíllllt/1.-

I

I

A
budap""u
egyhá'.kll,....;J\
hnlolln.
anyakllnyvének tnnúMij(1I s 7.erlnl ICjlutol.
Só lnpqdmunk megjelenése 61a Illlk" _
~?elnk a következ/l hJ ... el nket
temt't\,;k:
Malmo.. Andomé az. Veress Márla 94
€l"Il'. elltunyt 197~ . nov. 11- ...": özv. Má.
I,,;Hy Ferencn'; sz. C zlgAny MarK11 61
(",es. ellullt n o". 2 ~·(on. lemelli!!":1"<l haza·
Jölt kHtrőldön s7.011lá11l10I t eljesItő fln ts;
K un Béta 503 éves. nO\·. U· ... n: Orbfin
Nagy JO~8Ilr Ismen budnpC$t1 !"(!j;l1 hlvtlnk
ilii "'VI"I. elh n ll nov. :U-én: Slmó Feren C'
n .... sz. Keresztes E r1.sébet. 72 lives, el 11U n~'1 dec. I·(on; Madllra s\ MdMonnli 57. .
Soós RelJeka 78 "'ves. elhalt dec. 21 - "' n:
H (!o ... lzl Mlh:'\lyn": S7.. Gy~rmlllhy MMI" n
.<ve~.
elhlllt deo::. 18·:ln: P!!lrt Krt~~lIm,
92 ~ve~ elhlllt dec. 26_án. annak a C!lUlI!!d·
nak II körliben ahO! "'vllzede k cn dt ti \'el:CttC a háztllrlást. ök Ilondoskodtllk elte'
mc\\e l o!.~"'rlll
ls: ö~.v. K oroknal AntaInt'
sz. 0 "'7_<;) Ju ltfinn ll 87 éves. elhunyt laH.
jan. l3-án: Aes .János"... sr.. Acs MllTlItt
7~ (ov(l$. elhalt Jnn. 8-~n. kfvdm;álléro "z
o butJn l lemelllbell h elyeZlé k ö r ök nyugt. lomrn: 1'111 Olga: 74 éves. elhlllt jan. \4lin; D ensl Mlh dlyné S7. . Mdlht- r{o~..i\ltll CO
"'ves. elhult j8n. u·... n: özv. Balt" [SW!\",
né sz. Szász Anna 82: éves, el hun yt Jan.
8_:'\n. egyIke voll n1.oknak. aki k .~1.orRnl1110"lIn létognl ld l( unitárius bIllegIll nket
...... tlzedeken k eTCS1.tlll. K övér I<II\mdnn '::
51.. Varsa Paula ,8 ,,:vC!! korában febr.
13-lIn lérl mell öTÖk pihenőre.

AId IIs legye.n drága h alo llahl k ~ mllike·
~.elén. A lI~met":s n apját k l;v ~:lll \'as4 rn Q'
pl ISU!II Il5Zlr lel \'ég(m 'a nolg:Uó le lk ~
s~.e k Im/l val b,i cslizta tjAk el hal olla ln klll
II gy(l le keze\lü1, mdyen az elhunyt hOl:7AlurlOzó \ I~ r e ndsze ri nt ré!ll.1 vC$'..\lek, l!..
, 'e IUnk Im4d kozn a k le lk Uk nd,·II~~IlH rl.

Hírek
A "&KS m u nkájáról 8>-:lmol be Eva n '
gellse h e Brulle rhllte e. kladvAnY(I ":s ..:vk ö nyve. mely rőkl:nt a szára1..'l~8 SUJtOttIl
"rnkal ors7.Agok megseg!t~sc. l:rdek~ben
végzen munkát ISmCMet!. A HEK S ál lni
1\ Lo<:arno városa
felell l heKyen fenn t artott Casabl\n. a vl láJ;! mlllden l i\jAról
összclI.yillekezo!í prolC!<lán~ ~9 orthod ox
lelk';s1.eslIl;\do k l alálnAk s7.li p k ö rnye·l.elben plhen15re és gYllkol'latl ~1.tnten Is_
merkednek w. ökuméntk u ~ gondol.~tlIt l.
esymtl.~ tapaSzla latalt k lcser~lve. A'. Idei
l:\'Te egyházunk n!szE:r<:! fe la jllnloH UdU,
l(:ssel egybekötött IlInulmányulra lIu w.t[ JlÍnos budapesti lelkliszt és telesl:g6t
lelölt(lk.
A Ma Kyar Tudom!l.nyos Akad é mi " 11'0dlllomludomA n vl Inl"'ZCt(onek Rene~Zlltl sz
KUlaló csopor i ja. 117. egyelemek r élll mn leyar Irodalomlörténell lan~zé ke l, II S7.eJledl J Ozse! Attila
TudOn,Anyel:yetcm
Köz p onti Könyvlárn (,s K öz~ korl Mil'
K}lar TórtlineU Tan:o;z"'k (onck rende1 ........ ben
nQvember 12_23 napjain S7.llgedcn vita·
ulkt tarlOtl. A nov. :n-lin d"'hll~nl vII\>tlll:!< el&.dOI dr. D4n R óbert (os NtlYl"th S.
K amIln vollak. nklk az el s<'Hzben klndásr!l
kertllő IS8lI.
unItAnus és rCfom'átua
... hapnrtnerek között lerolYI .. I'ée.~l DI~
P"t.~"
nyelvl:szcu (os Ide<.>lólClnturl"'netl
prohlkn ~lt Ismertettf:k. El.' kővetően I' lr'
"'U Antal ,.Ari'nu~ Ollolla" C. n DAvid
Ferenc k o ri la ttn nyelví! tllbll:arordIlO~
lervelT<! VOlUll k o7.ÓOlll eddllC Ö!IIIzellyOJlö tt
ndatal! l:s sz ozokknl kM"C!lOlntO~ re lle·
,',;se k el ",IzolIo. 1\ no,'. 2J-1 t11,;~c n dr.
Klllnle •. ay T ibor prQl/)68z0r "A k ereS'.l ell·
hndJára, ell7.m~e és II MályA, ",lIh05 .... <l.
11I,'IOtl érICke1.{"'II. A •• IIlé~~n, llllIlI vrnCl';1l r ..... 1.1 vCIl dr . •'C I·CII<l1. JO~_~er t>i.Ist>(ik

é,,'
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nek II Kce1lkeméten lllkó Buzogány 1.11.
j09 mellett II volt a másik gond onok II. t'<
nz Illarndl hlllált\IJI. K ésőbb I<lgja lelt II
Magyaror81littt UnltáT1us Egyház F 6tan:\.
cslllla k ":lI K ~pvtseló Tanácsána k . vlIl(l'
nllnl I\zok JogeIOdJ"'nek. az egyház·
körl k6zgy,ílésnek és körl t<ln;\esnak lll.
Szorgalmas. ",nlekl0d6 lis mindig (IZ ob·
Jektiv Iga"lSágol keres/l. $7,em(olyl szlm·
p;\\lálól mentI':!!, elfogulatlan egYháZi ve·
1.<.'lő ember volt.
I97J·lxln egyik mozgalóJa b; Ir~nyflóJa
VOl t a H /lgyes Endre utcai templomunk
renovt\láSI munkAinak . Ugyanis évtlzc·
dekke l korábban a vas utas pAly;\t az
('plt6Ipllrr al eser(01te rel. meri éreZle
ludla. hogy al embereknek la k~srD. a
gyermekeknek ls k ohlra. ó\'od;\ra van
szllksl'lle. Kiváló gYllkorlat! l:s el m éle:!
s:r.nk ludt\sa alapján nagyObb ,;pftésckct
fellllvI7..!igáló, lI11uml szerv revIzornként
ment nyullalombll.
Boldog h M.asságbnn
feleségéve; (:~
rllko~keres'.l\irl há zlI nak kertj ébe n virá·
gOI és gyumölcsöl egya rán t $Iljál ke1.é·
vel Kondo1.oll. A lárs.ndnlml munkából ls
okl lvnn kivelIe " rl:l;zét II XVII. kerIlletI
11/1~arla~ N é pfront várospOlltl k ll1 bl1.o l\·
sá~" elnökeként. TeStv€lre gyermekell ls
szere l ő
~ 1.iVVCI
lrányi1otl/l "'lc \\í'Jukon .
f:mll·ke?(!le legyen (\Idoll.
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A sze rk eszt6 blz on$JIJ;" tagjai:

u a jor J 4no .• (os Deneze l'iI 4rlon
T c rj ulll 1\ MU lya. I'osl". EI/!fJ2e1hclő
b4rmcl y \),,~'a hlv.,nhIlU, " l'O$la hlrlapO"delcibcn i!~ II l'OSla Kilzpontl IIf.lap
Irod 4nM (K IU UOO Dud a pes l V., Jó:t5d
NAdor l4!r 1.) kil:t.vetlenOi vagy pos,",,,,,,Iv~ ny" ", v"l" mhat Jilulnlh",,1 a KIII
tIS-" II! p4!nzforlalm l jeI~6uán.:lra.
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