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"A rád hízott drága kincset őrizd meg!"
J944 augusztusában tőrtént, hogy lakásom ablakán
zörgettek eall estéli órában. Aki jött, hírül hozta,
hOfll1 a k6rházban van egy barátom és sürgősen be-

szélni szeretne velem. Ol/öztem, indultam, és tÍZ perc
múlva ott i.! áHtam az ágya mellett. Legnagyobb
meglepetésemre, egy olyan ismerősre ismertem a

be-

tegben, aki kolozsvári dUík volt és baráts6pkedvelő.
Az illető stllllOsan megsértilt a harcban, al/omorlővélt
kapou. érezte, ho91l közeledik II vég, tudta, hogy
én a helységben vaoyok, beszélni akart valakive l ,
haal/okozni akart valakinek, akiben megbizhatott. Mi-

után elmondotta sebesülése történetét, könnyes szemmel és jajszó kiséreIében ránézett az ujjára, és iOY
szólt: LálOd. ezt a ayűrűt az ujjamon? En már hol·
nap nem leszek az élők sorában. Délfelé jöjj be, és ha
már meghaltam, húzd le az ujjamról ezt a gyűrűt,
és vidd magaddal. Aztán ha találkozol a feleségemmel,
add at neki, es mondd meg, hogy most, az utolsó
órában, a halál küszöbén. is csak reá, egyedül csak
reá gondoltam, Hazamentem, alvás nelkiH virra sz~
tottam át az éjszakát, egyre inkább tűnődve a sz()~
moTÚ emberi sorson, a fiatal eleteken. Másnap. ahogy
meghagyta, del felé bementem a kórhazba. Barátom
már halott volt. Lehuztam ujjáról a gyűrut, zsebem·
be tettem, és hangtalan búcsúval hagytam magara az
örökkévalóság útjára /(lpett barátomat.
Aztán harcok jöttek, helységkiürítés, vándorlás or_
szágrészeken át. Sokszor nyúlt zsebembe avatatlan
kéz, de azt a kis aranykaTikat en szinte pillarultonként megt~pogattam, hogy megvan-e; a remegés nem
egyszer meg a lélegzetemet is belém szorította hogy
nem veszik-e észre. Aztan egyszer csak kapc;olatot
teremthette~ a feleséggel, és átadtam neki a gyűrűt
az u tolsó uzenettel. Ogy éreztem magamat mintha
valami mázsás terhet vettek volna le v6l1aimrói.
Hogyne, hiszen eleget tehettem egy barátom utolsó
k~vánságának, eleget tehettem a Biblia intésének: "A
rad bizott drága kincse t őriz d meg/"
Nemrég egy olyan folyóirat kerűlt a kezembe ameIyiknek .Iapj~n ké t ember, egy fiatal és egy idősebb
volt. lefe7!ykepezve. Az időseb b vallott az üjságíról14k
a f.la.I~lrol, a fiaról. A cikk kb. ezt tartal mazta: "A
gahcla, harcok alkalmával állófront alakult ki . Egyazer c~ak észrevettem, hogy II két front közötti téren
e~u Itlsguermek airdogál. Talán elvitte feje fölüL a
hazaI ~z ak.na, talán szüleit ragadták el? A gyermek
c~ak alrt . vigasztalanul. Nem törődve paranccsal, tH~~~al, elIndultam CSÚSzva a siró kisgyermek felé.
S li om alá vettem, visszahoztam az egyaéyemhez.
,z !tam ?ozzá, de nem értette beszédemet; az610tt, s
en ~em ertet/em. De azt láttam, hogy - éhes és fá :d k.
Enm adta.m, ruhámba csavartam. A társaim csak ne~~I"~k ~a?tam, hogy meggyŰ;töm a bajomat vele. Ete:: ~e a klagyermekre gondom vol t, mint a sze.
mem világá Ta. Magam mellé fektettem testemmel
melengellem. "': ~i8B~avonuláakor m(lgam~(ll hoztum.
Szin te mesébe '".Ik: utunk a kapunk elott 1'ezetett el.
A. feleségemet ktlnvtam, átadtam Tleki a gyermeket:
t'lgy6zz "rá, Isten rendelte nekünk. A háború után
llazali"erultem. Nem ludom, kié volt, nem tU/lja, kié
t."illt. C$(lk azt tudom, ll00Y auól a pillana Itól kezdve,

ahogy magamhoz vettem, úgy Vigyáztam reá, mint a
s~emem Világára, nevettem, tanittattam, gyermekem
nmcs, nevemre irattam. Mintha felső parancs diktálta
volna: "A rád bizott drága kincset őrizd meg!" Kall ódó
emberi élet, Isten. bízta rá egy másik ember kezére
s milyen szép, hogy az megértette az iateni üzeneteI:
Jó kétszaz esztendővet ezelőtt, pontosabban 1772ben szülőfalumban, Medeséren lelkészváltozás tÖTtént.
Az egyházkÖZSég derek lelkészet, aki egyben es peres
is volt, megválasztottak Bözöd,e. Nagyobb eklézsia,
nagyobb jövedelem, nagyobb tekintély. Elfogadta nát
a kínálkozó szerencaét. Ki volt tilzve a költözés
ideje április 16-ra. Hűvös, szeles tavaszi éjszaka volt.
A lelkész előző napon már öuzepakolt, hogy a masnap regget érkező bözödi szekereseknek ne kelljen
aokat várakozniok: Családjával együtt úgy hajtotta
alomra fejét, mint aki utoljára veazi igénybe a régi
papi hdz éa falu melegét. De hajnalra virradólag valaki rágl/újtotla a meredek tetejű 2sindelyes házat. Csak
akkor vette észre, amikor már a láng, mint óriaa
vörös kakas felfutott a háztetőn s a 10llOOó fény
betöltötte II fé lutcány! teret. Amit megfoghatott, csa_
ládjával menekített a lakásból. Duze voltak pakol114
- ez volt a nagy szerencse -, ingóságának nagy
részét sikeTÜlt nagy nehezen kimenteni az égő házból.
Ekkor már kifordított kemencé hez hasonlitott II meggyúlt épület. Pattogott és lobogo!t még a padlózat is.
Es az esperes-lelkésznek ekkor jutott eszébe, hogya:!
egyház lddája az irodában maradt, s abban benne van
az eg,yházközség és 0<: egyhJzkör minden klen6diuma,
jegyzőkönyve, levéltára. Nem t ö rődve a következményekkel, beszaladt az égő házba. Már emberek kerü~
tek volt oda. Imádságos hang hagyta el az ajkakat: en
Istenem, segítsd meg! Némelyek már lát'ni vélték,
amint a nagy vas pántos ládával az espe'res birkózik
a la ngaló küszöbön. És ekkor egy hatalmas reccsenésaet a hdz leomlott. Maga alá temette a szerencsétlen
embert. Es 19y lett vége ennek a kitűnő embernek,
aki a kötelesaégtel;esitéa példaképeként áll .ma is
előttem. Reggel, amikor jöttek a szekereaek, mar csak
rom volt a ház helyén. Délfelé szertehúztók a széndarabokat, s amint a Ravában megőrzött egykori leírás blzonyít;a, caak egy "fontaika" maradt az esperesből, az egyik lábából. Miért ment be az égo h~zba?
A felelet egyszerű:' Mert lelkében égett az ,steni
üzenet: "A Tád bízott drága kincset őrizd
Mindannyiunkra biz a gondviselő
kincset: reám akkor, a háboTÚ
gyúrút bízta. A katon",,.a a
véget ért
kal és régi . .
a nevelőre a
orvosra a beteget, a
lelkészre a gyülekezetet, az
népét. S ha figyel az ember a
vara, én Í!, mas is hallhatja. olt a
meg!"
got: ,A rad bizott drága kancse
a
Mir'eánk ia egy értékes kincset' bizott a ;jó lsten,
mi unHarius hitünket. Nem súlyban, vagu térfooatbba~
mérhető kincs ez de anllál inkább mérhe t ő em er
maga tartasban. N~m oluan, mit a rozsda, vaoy a 1110111

megeméuthel, de olvan lelki kincs. ez, amelll mag?161
ls oda lesz, mint a kámfor, ha vlgyázaUanul nyItva
felejfjllk szivlln/(. szeleneéjét. Ezt a kincset: '!"I'nt
jéwsi hagyatékot Dávid rere'lc osztogatta elodemkk t(lbb mint négyszáz esztendővel ezellltt. Ezért a
Zfne$lrt "itáztak az elődök a bib!i.ás hU"Itókon. E~ért
k!ncdrt formdlla legszebb betuli az öreg H eltai, a
~ omduz- Ezt a klneut "édeimezték a /Ilrevert har:n/1Ú te';plomkastélyokban. Ezt a kincset próbálták
megégelnj Enlledl György Explie<1Ciones c. munkájáMn amldón nllllvánosan máglllára vetették. Ezt a
kinésel menekítette Toroczk<11 Máté <1 torockói vas_
bánllák felé, hogy a veszély múltóval onnan /lnyezetten hozza majd vissza. Ennek a ~incsnek. (I. [éll1Je
szúrta szemüket az ellenreformáC1ó képV!seloin~k,
akik nem akartak túlteldntenl a maguk homályalJ'
Ennek il kincsnek a védelmére emelte a szeliem uj
barikád;ail az eal/ház mdsodik megalapltája, Szen!ábrahámi Mihály. A nag" adományozók. Zsuki,
AuguszUnovics, Berde, Bra88ai ezért áldoztak. ~a
négu évszázadon ót mindenüket. ts ebben a nu sza_
zadunkban is mennlIi a hósi erőfeszítés, menny' nagl/szerll áldozat ennek <1 kincsnek, ennek a hitnek
érdekében.

Mi hát ez

hit? Nem fJ kfsérletezem ennek mf'Ofogalmazá.ával, hllZen annIII sokan teUék már ugllllnezt. Inkáb6 képlete$en szólok, s azt mondom: lépc.ö
e~, amelV az lst.enhaz vezet; ablIJ/(. ez, ame/Ilnek üvegen kereszWI ~neménl/esell . zépnek látszik az élet,
s naglIon e""!~ermek Jézus ~rea; vlllámhárlló ez, amelll
veszélutelen~h az égi é8 földi feu ültséget; utjelz6 ez,
amelv mindia megmutatj4 a bee.siHetes eauenes irányt;·
s~emafor ez. amely előnkbe mered Ti~szt6 fénvével ~
tiltott utakon; kéz ez, amely letörli <1 könnlle/(.et és
megvigasztal; helves embert magatIJrt6sra kés;tetQ
sugallat.
~z a k~ncs neked, nekem, mindannyiunknak éTték
~á~~ ma IS, amit tiirdemes mea15riznünk. Orizzük mep
/J

Fizikai képessépelnkröl állitják a tudós orvosok
hog1J erönl.~tii~k a al/akorlástól fűgg. Ha szerveinket
nem vesszuk Igénybe, elsahll/ulnak. elsorvadnak. Foko~ottan igy v~n. ez belső kincsiinkkel, a hittel is.
Ez.ert a Tánk bizott drága kincset igyekezzünk meg-

őTlznl/

Dr_ Szász D6nes
A Keresztény Magvev6 1976. tiivi 2, számából.

KÖSZÖN'fBS
A Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia 1978.
június l-én tartott ünnepi ülésén dr, Muntag Andor
dékán megnyitója és a professzorok laudaciói után
díszdoktorrá avatta az evangéllkus egyházi élet és
az egyházi békemunkA szolgálatéban végzett érdemeik
elismeréséül a következőket: Erki Karjo, a "K0timaa"
c. finn evangélikus egyházi lap főszerkesztöjét; dr.
Jan MichIJlkti pozsonyi teológiai professzorI, a szlovák evangélikus egyház egyetemes püspökét; Pa/otnl/
Sándor lelkészt, a Szabadegyházak Tanácsának elnö-

két; dr. Pröhle Karolyt, a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia professzorát, a Magyarországi Egy*
házak ökumenikus Tanácsának Mtitkárát; és Szedres$1J
PaU, a romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyhflz
püspökét.
Az ünnepi ülésen egyházunk képviseletében dT. Fe~
renez József püspök és Huszti János közügyigazgató
vettek részt. Szeretettel köszöntjük az egyházi élet
érdemes munkásait.

Id. dr. M artin Luthe r King látog a t ása
J::desapja annak a néger egyházi
vezetőnek, polgárjogi és békehar- '
cos nak, akinek életét gyilkos golyó
oltotta ki. Elso ízben látogatott el
hazánkba. "Két fiam volt - mondolla az ősz hajú idős ember -,
mindkettőt elvesztettem. Embereket
s~olgálOk 62 esztendeje, mint baptlsta lelkész, és Isten felé szeretném. vezetni az embereket a békesség utján. Meg akarom tanítani
az embereket egymás megértésére"
- mondotta a Hazafias Népfront

budapesti bizottságának: s:rekházában
a június 15-én tartott papi békegyúlésen.
Beszédének mély gondolatai, közvetlen előadásm6dja mély hatást
gyakorolt az egybegyült egyházi
emberekre. A nyilvános ülést követő szúkebb megbeszélésen részt
vett és felszólalt egyházunk képviseletében dr. Ferencz József püspök ls, angol nyelven.
A debreceni Református Teológiai

Akadémia június IS-án tartott ünnepi ülésén id. dr. Martin Luther
Kinget, a
teológiai tudományok
díszdoktorává avatta. Az ünnepségen egyházunk képviseletében Bartók Béla tögondnokunk vett részt.
Több budapesti baptista gyülekezetben tartott istentiszteletet, és beszélt a Deák téri evangélikus templomban tiszteletére rendezett ökuménikus találkozón és az Országos
Béketanács fogadásán ls.

"Isten szolidaritásra hív"
Dr. Tóth Károly püspök, a KBK új elnöke
Prágában ennek ti. vezető gondolatnak
a jegyében ült össze több,
.
mint hetven ország küldötte, hivatalos képviselők és megfigyelók
mintegy ötszáz térfi és asszony, lel~
késl.ek és világiak egyaránt.
~

.

.

megtartott .
békéért, igazságosságért

badUásért" küzdöttek. Lapunk korai nyomdába kerillése miatt az
ülésröl nem tudunk részletesen beszámolni, arról olvasóink az egyházi hetilapok és a napisajtó olda~
lair61 idejében részletesen értesülhettek.
A Magyarországi Egyházak Oku.,'".;•••. menikus Tanácsát népes küldötlliég
,.
képviselte, élén D. dr. Bartha Tibor

ALLAMI TÁMOGATÁS
AZ EGYHAZI NYUGD1JASOKNAK
Allamunk, figyelembe véve a protestáns egyháUlk nyugdíjinté7..cteinek ne~~z anyagi hely".etét, segítsé_
get nyult a lelkészek és özvegyeik
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nyugdíjának rendezéséhez. A támogatá.st részben (I SZOT Társadalom_
biztosítási Fóignzgatóságán keresztül
nyújtja államunk.
Ez nz egyházak számára kedvez.ti
döntés mutatja azt, hogy f(Írsadal-

elnökkel. Megfígye16ként a hazai
katolikus egyház küldöttel, dr. Kacziba József püspök vezetésével vettek reszt. Egyházunkat Bartók Béla
tögondnokunk képviselte.
Bartók Béla !ögondnokunk. vasárnap a prágai unitánus gyUJekezetben mondott angol nyelvú üdvözletet, amit dr. Kafka Dusán mode·
rátor köszönt meg.
munk szociális gondoskodása megktliönMztetés
nélkül
vonatkOZik
minden 11kIgyar állampolgárra. Egy-

házunk köszönetet mond kormányzatunknak és az Allami Egyházügyi
Hivatninak a megértő támogittlisérl.

az
•

Kádór János debreceni beszéde

A világ népeinek békéjéért júniusban ~ hawnkban ~s
il na
vil ágban sok más hely en jelentos és . e~edmegy
"\ tk ozások hangoztak el. Ezek közu! sz.'\~;~k~~g:~~bi emberek számara;_ .igen jelentősek

azo k a megáll a pításo k, a me lyeke t jUbm~d~;n. ~~~~;
ce ni látoga tása al lul lmáva l ta r tott es
e;:t.
J ' 0$ a Magyar Szocia lis ta Munkáspá rt elso ti tkára
r::nd~ti amikor foglalkozott az állam és ~Z egyházak
viszonya'val. E mcgny ilatkoz.ást igen j elentősnek tartjuk és S~ szer int idézzük az alábbiakban:
"Új eleme a belpolitikai fejlődésnek, ~ogy t~lje

sen rendezetté vá lt az á llam és az cgyhazak VISZOnya. Ez a folyamat különösen az utóbbi év~k~en
bontakozott ki és nlent végbe s ennek a szoclahstn
építómunka. a népi állam és az egyházak _szem-

pontjá ból is nagy It jelentősége. új társ adalmi re~~
szer, új világ szüle tett Magyarországon, s orvendetes és jó, hogy a hivő e mberek és maguk az
egyházak is megtalálták benne helyüket.
Jól kifej eződik ez a politikai egyetértés a Hazafias Népfront mozgalomban, amelynek vezető testületeiben társadalmunk minden dolgozó osztálya,
rétege, a pá rttagok , a pá rtonkívüliek, a különböző
világnézetű emberek reprezentá ns ké pviselői jelen
vannak. Nem szabad lebecsülnünk, értékelnünk
kell ezt az egyeté rtést, mert harcban, nehézségek
lekü zdése árán születe tt. Egyes egyházakkal korábba n, m ásokkal később rendeződött á llamunk viszon ya. Most mindegyikk el rendezett, a mi örvendetes,
fontos és jó dolog, m e rt azt jelenti, hogy a materia-

lis ták és hivők, a kiUönbijző világnézetű emberek
egyetértésben munká lkodhat nak a közös tá rsadalmi célé rt, a fejlett szocialista társadalom építésén.
Mi, kommun isták nagy ra értékeljük ezt és a tapasztala tok szerint ugyanígy az egyházak repreze ntá ns ai is."
Kádár János debr~enl látogatást felhasználta ~rra
is, hogy meglátogatta a debreceni reformátUl kollé.
giumot, ahol dr. Bartha Tibor püspök fogadta. Meglá toga tta a kollégium oratóriumát, az 1849. évi április
14-i orS71lggyGlés és az 1944. december 21-i Ideiglenes
NemzetgyGlés színhelyét.
E látogatás végeztével Kódár J ónos a következő
nyilatkozato t tette : "Mi a vaUá.!os emberek lelki·
ismereti 8ZC1bad.!Ógát és az egyház alltonóm életet
tisztel.e tben tartjIlk. Népi állam unk elvárja, s magam
kívánom, hogy e falak közölt a jövőben is neveljenek szép számban jó hazafiakat, a szocIalizmust építö
magyar nép soralnak további gyarapítására, a haza
javára."
Kadar János hangsúlyos szavait örömmel hallgattuk
és Idéztük hIveink számára. A z elismerés és a bizalom
kifejezése mindnyáj un kat megelégedéssel tölt el. En·
nek jegyében továbbra is azon az úlo n kívánunk járni,
melynek elsö megnyilatkozása az állam és az egyházak között 1948-ban kötött egyezmények voltak.
Egyházunk akkor is az elsök között - a református
egyházzal azonos napon, október 7-én - írta alá az
egyezményt. Ogy véljük, hogy annak szellemet megtarloltuk, és a jövöben ls ezen az úlon járva akarjuk
a bizalmat továbbra is kléroemelnl.

ELMÉLKEDJÜNK JÉZUSRÓL
Köztudott, hogy mi, unitáriusok, nem fogadjuk el
és nem tanit juk Jézus istenségét. A többi keresztény
testv éreswházainkkal e kérdés fölött volt a legtöbb
vitánk. Sokan éppen ez okból vonják kétségbe ker esz·
tény voltunkat, hogy mi - űQymond - Jézust "csak
embernek" tartj Ilk, .! ezzel a hagyományos szenthárom ságos hitnek ellentmondunk. Valóban mi Jézust embernek tart;llk. Nem "c sak" embernek hanem igeni8
hangsúlyozva szem~lyén keresztűl is a~ ember magasabbrendllségét, elhivatou ságát. Az alapvető különbség a más val!áslIakkal szemben mös alapokra vezet.
heM v issza. Idézzi/k fel azokat a jézusi szav akat,
amelyeket a János evangélium 10. részében m ond önma~ár61. K/jelentvén, hogy ő a jó pasztor, aki vezett
az o juhait, tan ítá sát azzal erös!ti meg hogy ezt mondja: " ... én és az Atya egy vagyunk .. :" Altalában. eN"e
az Idézetre alapozzák Jézus isten voltát. l.ám _
mondják t it a Mester erősíti meg azt amit a
.!zentháromságe!l enesek tagadnak.
'
. Vélem~nllfin.k .!<:~rint a kérdé s kulcsa az, hogy mit
ertett JeZUI, et mit értiink mi e szavakon. Pontosabb~n, mit j elentett szám ára é, számunk ra !.sten atyasaga. Evezredes v iták uűnhetné nek meg ha tisztázni
tudnánk e f ogalmat.
'

Mi úgy hiuzük: Isten lelke eleve níti meg a holt
anllagot. Az IlI teni lélek mindeneket á that de termé
net lzeT1le ~ a fOk ozatlll(\g féh"eérthetetlen. A. kavic.mái
má s~bb, lobb a rózsa, s az állati élet fejlettebb több
a M vénylné!. Az iste ni szellem, vagll nevezzük akár
Erőnek, az Emberben jelentkezik a legteljesebben
mert bár az emberi élet ls anll(lgi Ö.!szetevókböl vált
élővé, mégis va lami 011lan többlettel rendelkezik mint
semmilyen más teremtmé nll. Az embernek Lelke' Szelleme van. Az ,emberi éle tben ti/ krözódik leg inkább a
T~remtő. MI al/unk legközelebb H ozzá. Nem csupán
kolt61 ha sonlat, hogll az ember Isten ígazi gyermeke.

.ertelme, érzelmei olyan min6dgi pIuuzaI áldouák .
meg az emberidoet, amely kiemeli tl természeti lé·
nyek minden sorából. Nem csodá l ható a zsoltanr ó óthev ült lelke.!edése, amikor Í.! kijelenti, hogy I sten
nagyszerű kepessé",ekkel ruházta fe l faju nkat ", .. Kevéssel tette őt kisebbé az ls tenné l . .. " (8/6). Jézus is
hivatkozik az Idézett részben a 82-ik zsoltárra
.. . "Istenek v agytok, a F elségesnek fiai ti, mindnyajan . .." E ki;elentéseket másképp nem lehet értelmezni, csak ahogy mi tesszük. A JézustÓl tanu lt imádságnak sincs másképpen értelme: ... miért Atyánk II
Mi Atyánk? Názáreti Tanftónk önmagára maradékta ·
lanul alkalmazta az I stennel v aló e","séget, de nem
vont kl e méltóság alól senkit. A bibliaolvasók bizo.
nllithatjók, hogy li szí.vesen használta önm~a megnevezésére az "Emberfia" fogalmát is. VagtttS az em·
berfla az isteni Atllának Í.'l gyermeke. Altalános$dgban
ez í",y igaz, de csak olyan mértékben, amenll,!ire az
ember valóban tükre az uteni magasabbrendű ]egyeknek; a szeretetnek, szépségnek, jóságlWk és igazsóg •

=k.

Meg kell valIanIlnk, hogy mi, emb.e rek, .. akik Jéz,"!:!
követőinek mondjIlk magunkat, legtöb bszor nem kozelítjí./k me", a jézll.!i ember/deáIt. Nemi",en vaglll4 nk
olt,l(lnok, min t (5 volt. O az Atyával álla.nd~ lelki kOf!ta ktusban volt _ mt kevé.!bé; és ez a ml gllengesegünk. l sten swermekének lenni nemc$ak rang é.!
dicsőség, hanem elkötelezett.!ég, hivatás és áldozatvállalá.!.
Hitvallá.!llnk Jézus t lsten l egigazabb glIeTInekének
mondja de e tanításban benne van a kérdés is mi vajon miiI/en gyermekek vaoyunk? Amikor Jézus
isteni eredeté ről v agy vonásairól vallunk, uoyanilyen
értelemben te",yük önéletünket is serpenyőre, hiszen.
neki/nk ls olyanokká kellene lennfi-nk, mint 6 volt.

Bajor János

uNITAmus nBT S

Egy zenemű szűletése a tordai országgyűlés emlékére
Takács Jenő zenCfi,,-erz6 é.o; zongoramúvósz 1902-ben született a. Sopron megyei CinfIllván, mely Jelen-

leg SJegendorf néven AusztrJ~hoz
tartozik. Pályafutás.'l során Igen

sok országban működött., Igy Egy tp:
tomban. ahol az 1 932~es népze,?~1
kongresszuson sok segluéget nyuJtott az odautazott Bartók Bélának,

ké<;öbb a Fülöp-l5zigeteken, Japán-

ban, K ínában,
40-es években

Szombathely~n,

Pécsett,

majd

II
az

Egyesült Allamokban. Jelenleg szülőfalujában él, szoros kapcs~latot
tart magyar zenei körökkel, és 11
közelmültban amerikai tartózkodása
idejéből az alábbi történetet küldte
meg lapunk számára.

· t ICO
· "
A " Toccoto M IS

törté nete
1968-ban az University of Cinci n -

nati professzora voltam az Ohi6 állam ban lev ő Cincinnati városában.
Kollégám volt Lewis W ikeha r t karm ester aki egyszersmind a First
Unilarian Church ot Cincinnati
énekvezere is vo lt. Wike hart azzal
a kéréssel fordult hozzám, hogy
mivel az Unitárius Egyházban eb-

ben _az é~ben ünnepHk az 1568-as táli kö!tépsó résZén vita volt egy
tordai orszaggyű\és 400 éves évCor- liz(nes és egy fehér if" ii .
t
d.ulóját, ebből az alkalomból zené- közölt. Az llitentLsztet~egl k%:liltsem m~. a vaHásszabadságra vo- tolt mGsor a következőt. tartalmaz~~kozó lizoveg megfel.elő részét. A ta: " A partitúra egyedülálló mind
szoveg nem az eredeti - a nagy- koncepcióban mind lit'! b
zesz_ebeni Bruc.kenta.~ Múzeumban le- nelles .szép .s'zámban h.:s~á~n{el uj
v~ magyar. szoveg volt, han~ h~nsz.atokat. A tonalitfu;érzetet kiRichard M . Mtllernek, a helyi unl- küszöböJte hogy helyet
dh
tá!iu.s ~ház tagjának angol nrel- olyan ha~gfürtöknek, mel;ek ~~~
vu fordl~a. Elfo~dtam az a Já':l- termél;zetüknél fogva nem tonálilatot annal .is inkább, mert a .',;zö- sak. Több l'é$zletet "Sprechgesang"
veg . hum~msta ta.rtalma és öku- f0!'ffliioon. vagyLs beszélve adnak
memkus Jellege kimondottan . v~n- elo, más helyen ugyanezt a srovezot~ Igy k~letk.ezett rés.zben ClnCIn_ get éneklik, de különböző időben
natiban. reszben DetrOItban a Toc - kezdik él; fejeZik be mint egy parcaCa Misti~a.
.
ty"-nál. Az orgo~a több helyen
Hogy miért adtam ezt a cimet? elektronikus zene benyomá5át kelA ,.Toccatá"- t meg tudom magya- tL"
rázni, ugya nis nem egyszerü orgoA mÜlIet Európában eloorof 1975.
nak.íséretról van szó, hanem az or- áp r ilis 29-én mulatták be Bécsben
gona szerepe eléggé fontos, tőleg mikor is a Zenei Gimnázium ének~
a virtuózjelleg~ eló- , köz- ~ u16- karát Fr!edrtc.h Lessky vezényeJte.
játékok formájában. A ,.MlsUca"
Takács Jello - aki Egyházunkpedig azt jelenti, hogy MHle r szö- nak nem tagja ugyan, de. szám ára
vegfeldolgozása a misztikus felé m égis maradandót alkotott _ nemhajlik. De hiszen a címek talán rég töltötte be 75. élet.évét. M időn
nem is lé nyegeseIr.
megköszönjük közleményét, további
A mű bemutatója 1968. május jó egészséget és munkát kívánunk
26-án volt a fent emlitett templom~ számára.
ban, ahol kétszer énekelték, II szer-1978. május.
ta r tás elején és a végén. A szertar·
B. B.

Debreceni templomunk ötvenéves
az UlIitaTius Értentő 1928. évi 6. kezelte a kis gyülekezet an,yagi
számának t anUsága szer int, e sza- ügyeit, és végezte a kántori teenvakkal fejezte be beszédét; "Békes- döket.
ség hajléka, állj az idök végéig, béEzekre emlékezve, a ma már ki kesség oltára, rogadd megbocsátó
szeretettel, akik tehoz.zád járulnak. sebb lélekszámu debreceni gyülekezet hívására, 1978. szeptembe r
Allj, Sionom, Isten dicsöségére, em_
25-én szombaton de. II órako r
berek szolgálatára,"
debreceni és környékbeli, füzes Az urvacsora vételére előkészítő gyarmati és kocsordi hivek, Nyírbeszédet dr. Csiki Gábor missziói egyháza, Miskolc és Eger unitárius
szórványának képviselői, és - re lelkész tarto tta.
méljük - népes budapesti küldöttK özebéd után a jelenvol t ak a deb- ség vesz részt az emlékistentiszterecen i temetdben m egkoszorUzták leten.
Szabó Józse! es Zsófia alapítók, valamint Székely Fer enc és Lőfi Jen6
e lső gondnok sirjá t. Hálás szeretettel gondol u nk Kelemen Bélára, aki
a templomépítés munkájának fá zetőinek képviselői.
radhatatlan harcosa volt:, és DerzS1J
Józan Miklós felavató beszédében, Kálmánra, aki éveken át hü.8éggel

Szabó J ózsef és testvére, Zsófia,
debreceni polgá rok, a X IX. század
végén kelt végrendeletük.kel debreceni Hatva n u. 24. sz. alatti házukat és szép kis tanyájukat egyhá·
zu nkra h agyományozták. J::vtizedeken át a hagyaték jövedelme nevelésügyi célokat szolgált.
Az első világháború után meg·
szaporodtak az unitá r iusok Debrecenben ls. Előbb szórván,yt alkottak,
majd leán,yegyhá'l:köuéget. Az utóbbi évtizedekben megtakarított jövedelem fel használásá val az örökha·
gyó által hagyományozott telken
s zép kis templom épült, m elynek
felsz.en telésén 1928. jún. 7-én jelen
volt dr . Balthazar Dezsd református
püspök is. papjaival és a vá r os ve-

Az orosz ortodox egyh áz ünnepe
P átriárkátusa
vis.$l.aállíttlsának
hatvanadik évfordulóján az orosz
ortodox egyház Moszkvában május
25-29. napjain ünnepséget rendezett.
Ismeretes, hogy Konstantinápoly
1453-oon történt eleste után az ortodox vallás szellemi közpon tja
MO$zkvába helye7.6dött át. A XVI.
században választot tak első Izben
pátriárkát, aki az ös.sz-ortodox egy_
háZI érdekeket képviselte. I. Péter
cár 1721_ben saját magát neve-.:te ki
" UN1T.4.R1US eLET

az ortodox egyház fejévé, s ettól az
i dőtől kezdve az 1917. évi
Nagy
Októberi Szocialista Forradalomig az
ortodox egyháznak n em vo lt egy_
házi feje, pátriárkája.
Az új társadalmi rend egyik első
intézkedéseként m egtörtén t az állam
és az egyház szétválasztása, és az
orosz ortodox egyház újra pátriárkát
választ - TichQ1l személyében.
P imen pd tndr kG erre a jelentós
ünnepi évfordulóra számos küWlldl
ortodox egyház veze tőjét _ köztük

dr. Berki Periz esperes-admini;-;ztrátort _ meghívta. De meghívás
folytán részt vettek az ünnepségen a
vatikáni egység titkárság és a p,:?te,stáns világszerve7.etek kép vise!.ol .IS.
Hazánkból dr. Barlha TibO:~ puspök,
az ÖkumenikUS Tanács elnoke és dr.
Tóth Károly püspök, mint a KEK
főtitkára vettek részt' az ünnepségeken.
Szeretettel köszöntjük az orosz .?rtodox egyházat ezen a jelent&; unnepi évfordulón.

I

Mutasd meg magadat
A SZABADEGYH ÁZAKROL BEA Szabade91lllázak Taná·
csának elnöke, P%taJl SÓII- SZeLEK. de ilyen egyház nincs, sőt
dor lelkész, (lZ coongéliklls a S~.nbadegyházak T anácsának nem

egyház elnök püsPfike,. dr. Ká l- is célja az, hogy ilyen cgyhfl7.al létdll Zoltán meghwÓ.!ara eló- reh oZ7.on. Egyszeruen arról van szó.
adást tartott az IH~ng!liklls hOGY a Szabadegyházak Tanácsának
teológiai akadémiá11. HlVei"k tagegyhllwi vannak, és ezeknek a
gyakran kérdezősködnek leve- taGegyházaknak megvan a maguk
leikben a. SzabadegllMzak Ta- sajMos véleménye, né'/.ete, múltja,
n6c"áhQz tartozó eoyházakról. kegycsségi gyakorlata, amely megIde tartoznak II baptisták, II hatllt'o:ua gondolkodásukat. Másként
metodisták, adventisták. piin- közeledve a témához. a Szab.,degytanácsának: tagegyházai a
kösdisták és számos más ki- házak
megjelölt téma egy-egy
sebb egyházi csoport. Az aláb- tárgyban
biakban Tészleteket kÖZW1Zk részkérdésében 87.onos módon nyiaz elhangzott és az Evangéli- latkoznak meg. és azonos magatarkus t/eIben megjelent eló- tást tanúsítanak. de szeretném 8Zt is.
adásból, mely mutatja, hogy ha emellett nyílltá válna az is. hogy
hooyan gondolkodnak ezek az a tagegyházak között e kérdésben véegyházak
"egymásért
és leménykülönbség és eltérés is van.
egl/ütt másokért", ahogyan azt sől , esetenként szembenállás mutataz elöodas elme is megjelölte. kozik.
A témához való közeledést neEZT AZ ALKALMAT AZf:RT hezíti az is, hOGY sokszor jelentös elTARTOM JELENTOSNEK, mert le- térés van az elmélet, az egyházvezehetőség arra. hogy önmagunkat meg- tés szintjén történő állásfoglalás; és
mutassuk. Alkalom arra. hogyan gon- a gyülekezeti életben a tagság szintd,olunk, látunk és cselekszünk mi, jén a mindennapos gyakorlatban.
akiket a jelenlevők és a jelenlevő
AZ öKUMENIZMUST A SZAkön túl maga az Evangélikus Egyház
elfogadott testvérként, Jézus Krisz- BADEGYHA~ TANÁCSA TAGtusban cselekvő társnak, olyanoknak, EGYH ÁZAI IS ma máI' kOl'unk egyik
fonlos kihívúsának tartják, és aZl küakik másokért élünk.
!önbözó aspektusból vizsgálják. Ezek
Hitbeli meggyőzódésem, hogy ma az aspektusok nem valami szükségis és nekünk is szól a parancs, amit szel'a kronológiai sorrendben helyezJézus a betegségéből meggyógyult kednek el; és nem folyamatosan kapbélpoklosnak mondott: "Mutasd meg csolódnak egymáshoz. Nem alkotnak
magadat!" (Mt. 8,4). A ml hitünknek olyan láncolatot, ahol a követke-lÓ léannyira van értéke, ame n nyire sajá- pést vagy éppen a végsö c€lt az elötos kegyességi tapasztalatunk, a J~ zökből meg lehelne állapítani. Azt
zus Krisztussal szerzett élményünk viSZ01lt állítom, hogy ezeket egymasnem marad csupán érzelmi motivum, sal szembeállítani vaa1/ kijátszani
hanem képes volt átalakítani életün- nem lenne szabad, mivel fay téves
ket és a környezetünkben mint egy itl?letre jutunk.
más, egy olyan új ember jelenünk
Az ökumenizmus mégis hosszu
meg, aki kész és képes másokért ideig és talán még ma is a S7.élesebb
munkálkOdni, hanem ha szükséges, köztudatban elsősorban az Egyházak
életét adni az ö felebarátaiért.
Világtanacsat jelentette. Az Egyhá-

Emlékezés

önma:áf.t.~~;:;:~~;::;:
Az EgyhlIzak Világtanácsa elvi'llaszthatatlan attól a tipusú egységtöl'ekvéstól. amelyet a Szabadegyházak
Tanácsának tagegyhálal nem vállal.
hatnak, mi több. az EgyMwk Vili'lgtanácsa egyes tagegyházai sem mind
vaUják ezt Igyamagukénak. Szükséges kijelentenem azonban, hogy
bár az Egyhá?.ak Világtanácsa ökumenizmusának e-.: a jellemzője,
sem ez az egyedüli mutatója.
lenne részünkről , hogyha nem látnánk világosan azt is, hogy az Egyházak Világtamksa számos olyan
tendenciát hordoz létezésével, amely
megegyezik ~ltbeli feHog:isunkkal.
Annál is inkább igaznak tartom e
megállapilást, mert az ·Egyházak Világtanácsa a különböző egyházak, nézetek és irányzatok hatása alatt kercsi a teljes eligazodást, küldetését ti
világban, nyitott akar lenni más hatásokra is, lehetőséget nyujtva arra.
hogy a különbözö vélemények jegyében alakuljon jövőbeli szerepe. Mindenekelött tehát ugy tekintünk az
Egyházak Világtanácsára, mint amely
az lsten történelmet formáló akarata szerint alakult. hogy beteljesítse
Istentől megszabott rendeltetését.
DE KORUNK EGY MÁSIK ÖKUMENIKUS KJHlvÁSÁNAK tekintjük a különböző világvallások, tehát
nem keresztyének közötti cselekvésenek igényét is.
Ugyanakkor egyértelmüen nyitottnak kell lennünk arra ls, hogy erre
az ökumenikus kihívásra cselekvő
módon tudjunk válaszolni , mégpedig
saját teológiai háUeTÜnkból kiíndulva ugy, hogy szűkebb és tágabb ér·
telemben az egész emberiségért a
jót cselekedjük.

Negyvené ves kocsordi
templomunk

Negyven éve már
IlOgy megkinzott testét
elragadto II halál.
De lelke iU él, mig elek én,

s o drága arc elém villon
az emlékezés ködén.
Almomban gyakran
találkozunk,
s köröttünk minden
a régi még,

de ébredve ujra érzem
mily naOIl az a messziseg,
amit el nem erek,
mig lU élek én.
De egyre fogy az Idő és az ut,
mely köze lébe visz,
, majd a meg váltó órán.
bfztllfóon, lelke ha rám IIajol,
3 lIa majd e fáradt szíveLpiheII,

fönn is tartotta .~._
. A

ma"ához intve azt az Vr,
Ól akkor ujra meglelem.

I\'án l\larglt

A kocsordi unitul'iuS gyülekezet
templomát 1938 nyarán szentelte fel
Józan Miklós püspöki vikárius.
A gyülekezet elhatározta, hogy erről az évfordulóról 1978. auguszt.u
27-én délel6tt tartandó islC'tli$zleleten emlékezik meg.
Az ünnepélyen dr. Ferencz József
püspök és Bartók Béla fogondllo~
vezetésével több lelkész és egyháZI
tanácsos vesz részt. Az ünnepséget
előkészítő Vegl! Mihály Iwcsol'dl
lelkészünk ezúton is meghívja a
te.stvér-egyházkö7.ségekben és a S7.6rván,Yokban élő I{özell és lávoli hi~
veinket. (Akik elszllllásolást kérnek.
jrjanak közvetlenül Végh Mihály lelkésznek, 4751 Kocsord, Lenin u..10.)
UNITAKIUS tLE'f \~

Az Unitárius

tárgymutatója
19..,- 191,.

lap történetére vonatk07.6an
közlünk néhány adatot : HA magyardik világháború befejezése 61..'\ har- orsr.ági unitáriusok e lapja a fölszaminc évfolyama jelent meg. Kele- badulás után 1947. március 15-én jemen Miklós szegecli lel.készUnk meg- lentkezik eM s7..ámával. A lap sr..erfrta. n lap történetét és Ismertetésé- kcs7.tője K e r eki Gábor budapes ti
19·19
hez g<!.7.Clagon részletezett tárgymu- lelkés~" 1948 márciusátót
tat.6t készitett. Ennek rendjén az októberéig BarolMs 1stván budapesti
Unitárius tJetben m egjelent írásokat lelkész s ze ~keszti a lapot. 1949-t61
egyháztöl1énelem, teológia, egyház- 1957-ig dr . Csiki Gábor püspöki

Az említett évek közölt Urd/drllls
tie t c. egyhMJ lapunknak a máso-

A

tá rsadalom , áhítat, megcmléker,.és(:k, helynök. A szerkes~ munkliját ekegyház és állam, ismertetések. érte- kor Pethö I stván püspöki helynök
kezések. elóadások, külföldi és ve- Ves7J át. és irányítja a lapot 1966
gyes címszavak alatt osztályozta,
majd a 104-272. oldalakon külön októberéig. 1966 októberétől 1970 den évmuta tóban betúrendOOIll soroIjn cemberében bekövetkozelt váratlan
haláláig R. Filep Imre szerkeszti a
fel az egyes írások s:t.ewit.

lapOt. 1971 Januárjátó l a mal napl~
dr. Ferencz József pUspök a felelós
szerkesztő és kladó.
Az Egyhá;&! Képviselő Tnná~
1978 januárjáb:l.n tartott illésén elismeréssel emlékezett meg Keleme n
Miklós lelkész önként vállalt és körültekintő alapossággal végzett munkájáról, mellyel az 1947- 1977 közötti évfolyamok Irásairól tárgymutatót álHtott egybe. 'A tárgymutatót
a könyvtári órák alatt. minden szerdai munkanapon délelőtt 10-13 óra
közötti Időben , az érdeklődók is
használhatják.

Dr. Bartha Tibor református püspök írja .. .
(Re formátusok Lapja, 1978. máj. 14.) akarata irányít, ott az egyház lélektelen. ü res intéunénnyé vállit.
. ,Hogyan lehet a lélek erejét el- Ennek a fájdal m as lelki elsekélyeny'erni ? Az ósgyü lekezet kör nyeze- sedésnek a visszahatásaként számos
tél is foglalkoztatja ez a kérdés ... mozgalom kibontakozását látjuk a
s a ma élő egyházat is: tud-e erót földteken, amelyek célul túzik ki
venni a Szentlélek által a rra, hogy az Isten Lelkével való élő kapcsoK Msztusról bizonysagot tegyen? Rá la t megteremtését. Mi nem hiszünk
tu d-e hagyatkozni a Lélek vezetésé- abban, hogy az egyházak egységét
re. hogy Urát követhesse. Az egy- újabb és újabb megosztással fenyeházak világában évszázadok óta gető mozgalmak b iztosithatják ...
nagyfokú elvilágiasodás ment vég- Azt sem hisszük, hogy különös felbe. E tekin tetben nem jelent kü- ajzott (eksztatikus) lelkiállapot fellönbséget az a körü lmény, hogy biidézeuvel juthat el az ember Isten
zonyoo
egy házak
rendje
"monarch isztikus" felépítésú, más egy- Lelkének a közelségébe. A Szentház..1ké p ed ig "demokratikus" re nd- írás más utat mutat: a bűnbána t és
s ze rű .
Ahol emberek bölcsessége, a megté rés útját."

Külföldi hír e k

•

ÖrömmeL közöltilk dr. Bartha Ti~
bor ref. püspök, az ökumenikus
Tanács elnökének fenti fejtegetését
- hosszabb cikkének egy kis részét
-, a nnak kapcsán, h ogy Isten
szentlelkének ereje milye n döntően
megszabta az első ke resztény gyü~
lekezet életét, s milyen fontos ma.
Megjegyel-zlik, hogy azok a módszerek, amelyekkel ma sok helyen
a lelkekre hatni kivánnak. a lélek
világosságát oltják kl, s az embert
akaralné!küli eszközzé teszik a z érzelmek ráhatásával szemben. Jézus
igy tanit: "tn vagyok a világ világossága ... " János 8.12.
B. M.

Hírek

Az olth " vfz l u n itá rius gy nt e k cZCI lelállásába márc. 5-én Uj. Máthé Sándor lelkészt Iktatta be dr. Kovács Lajos
A lon do n i Essex Ch u rCh 1971. májUSi pilspők. A beiktatót vllsAmap délután
Ol V. Kin cse. Lászlón é, Irénke néni,
gyülekcutl értesltójébcn megemléke~ett tllnották. Igy azon II kömyékbCU lelké- volt füzesgyarmntl Iskolánk tanitónője.
arról a nOlg41atróI, mclyet állI'. 2- án c szek ls réSZI ,·ehettek. A rom~nlaj uni,
,yOlckelletbcn dr. Ferenc:: JÓZS<lf p(lsptlk tárius egyhAzkörökben március elején néhány éve a békésesabaJ evangéUkus
neutelotthonának
lakója.
vég~ett.
tartották meg II szokásO$ negyedévi lel- gyOlekel.et
készi értekezleteket. melyeken d r . KO- Pilsp6kilnk nemrégiben az Orazágo~ BéKlkzil nJOk azoknak a kUlfőldőn éló vács Lajos püspök és dr. Erd6 J ános e. ketllnáes egyik OIésén találkozott Mekls
unitárius blvelnlmek a megéné!lét. akik f6jegyzö vetlek ré!;zl.
Adám békéscsabai evangéUkus lelkén,
19'18-ra elónlettek. vagy adományt ktlldr>UspÖkhelyette s.sel. al! otthont fenntart6
tek az Unltárius -elet nyomdai és pOstat
L ut h e ri nus VUágsz ílve ls'<:lI" és a Va\!- gylllekezet vczetőjével. Megkérte. hogy
költségeinek rés~bI!nl fed~é5ére. Kérjtlk, k~n közölt 1967 Ótll két ciklusban ls diah ogy mások ls kövessék c szér> r>étdát. lógus folyik arról. hOIlY fl reformáció ó«• tolmáesolja mindnyájunk érdeklődő szcmaradt-c közö.~ tanítás fl két egyMzban. retetét. {,,(!(lkc néni n kedves megemléA Ne w Yo rk- i Al t S n ul ~ U n U" r i ~n Me!lál1apitotMk: ma r adt. nem I~ kevés . ke?ést meJcghanGU sorokkal köszönte
Ch u rc h , egyik legrégibb New YOrk-I uni- Az üléseke n mn~yllr r észn'll dr. Ha- m.eg. Továbbra ls jó egészséget klvátá ri us gyUlekezetUn k lelkésze. dr. Kring fen~eher KárOly Deák t é ri lelkész vesz nunk n szere tetteljes kHrnyeZelben, ahol
több mint ZS évi SZOI~á.lat után nyuga- rés~t.
s1.ép kis szobában lakik.
lom b a vonult. A gyUlekeJ!et egy tlntal.
eddig BOlIIonban szolgáló Iclkbu. J. F o r_
A románia i evan J:,<:Ukusok
é le t'<: r lil.
lI ád m ez{ivás.f.r h c ty l ~yUlc kczetilnk lelrester Church-öt hlvta meg: u lódául. A helyzetén'll olvashatunk II~ E vnngéUkus
készi
vc~etését Jul. I-tól. pOspöki mcgblnatal lelkbz az bmert unitárius Idaho €Ietben dr Rédey Pált ól. E ~7,erlm RoálLambeli 5zenátomak. Frank Church-nek mániában 40 mnJ:yar nnyAnyelVü és 199 uh alapján Bencze /\fIIrIOn budapesti Irla fia. Most készlll alT3. h ogy II lIae-vard néme, anyanyelvü evanGélikus gyntekczet ké';z-eg)' t.ázl e16l1dó UIl,la el. eddigi munk akórt" meg tnrt b.1"al. A 8ylllekuet gondegyetemen letegye dok!ori vlugáJá t.
van. A mngyar anyanyelvi!ek pUspöke ja
II tcmplomllllarozás.
Szcdressy Pál. Kolozsvá r ~7.ékhellyel: n
A n ~m et h u m a n isták (NSZK) Gl /lube
Albert.
.\ 1. e u rópai IfJu sáSI lcnt:: rd ésl lI:o nfeund Tat e. havi szemIéjOk elmét 19'18. n émet anyanyelvlleké Klein
Nagyszeben
székhellyel.
LClkészképzésUk
renelo , mely janudr hónapban Budapesjanuárjától Unl larischc mlitler eimre
változtaWlk.
n koloz.svárl egyetemi foku prolCllt;lns ten ülésezett. klnyllvárUlol!a. hogy az
teOlógián törtenlk.
1918. év a leszerelés. " béke. a blztonAz a mer ikai un lt i r lus u "lvc .-uo llsta k esig 61 lll. enyhUlés trányzntának a szol1:. Re n a n , a Jézus élete dmi! hires g!lHmlba ;iUCtandÓ. "EllY szebb. gazdare.zlé n y ..... e-vezcl .. Good News" e.5zem _
létének szerkesztését Oougla~ \V. Senrs könyv s7.er~ÓJe (1863) 11S év"CI ezelőt! gabb é~ Jobb jövó vM rcánk . Nem hósl
~tonehaml lelké8z. MMsoehu.ells lilIOm.
született. Nagy müvében. pozlllvl~tR né- halottak nkal'\tnk lenni". _ ha ngsúlyo~
vette ~t.
zelc1nek megfelel 6e n. nl. ember J é~ust Mk a konferencl/l z~ródokumentumában.
fibrázolja. MagyarUl eI6 ... ör Llpes~bcn
jelent meg 1864-ben . Néhány .or belőle:
..... e magasUos 5zemélyt. kl még most
l" mindennap vezérli II vlldg som I. m~l
tán nevezhet jOk IstenineK. Nem ablnn
az é rtelemben. mintha Jé'.Ils mngfibn ol·
VMztOIt VOlna minde" Isteni lu lajdon5'l gOI. hnnem a 20n ~nelcmben. hogy J ézus volt az a7. egyén. kl nemét n legnagYObb lépbsel vttte az lSten fel~ ... "
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kés~1
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_Külföldi hírek
Dr. Kov'« UlJ.,. püSpök resz~ vett azon
DZ !nterko nfesnionáLls lIyQléoen. melYet
legutóbb Nagyuebenben tartottak n ro(tl9 78)
mániai OrtOdox és prolcslAns teológiai Inpénztá
rnoki
állása,
az
Elöljáróság
Nem született unitáriusnak. Egy- felkérte ennek az állásnak a betöl- t("l'.etek prOfesuora l.
D IUllutntm'rtonban IPnottAk má.'IOdlk
há:zunlUlt, vallásunk hitvilágát élete tésére. A Kultú ra KUlkereskedelmi negYedéVi
értek<lzlelU kCt kőzérd<lkll és
~ásodik felében ismerle meg. N~gy VéllalatmH évtizedeken ke rcsztül teOlógiai témákról II Maros lll! KUktlllll
hatással vollak rea néhai R. Filep betöltött fontoo állásban S7.crzeLt men~1 unitarIus lelkészek. KörllkbCn dr
Imre prédikációi és előadásai. Azon hasznos tapasztalat..'1i sokban segí- K ovacs La.jos P US!>Ök !; el6adáJ;t lartotl ..
ó bo ldogfalvan a'l. unllánus gyillekekevesek közé tartozott, a~! nem ha- tették Egyhózunkban nyugdlj nzúsn ze~Alssz<!p,
Új. emeletes papll&kás1 éplt~tt
bozott az újonnan megISmertet, a után vállalt e munkájába n, melyet m<)\yet egyhál'J
Unneps~1I kerct<!ben .szen:
számára vonz6bbat a régive l fel- 5 esztendőn keresztül végzett őszin lelt lel jun. U-('1l dr. Ko,,~Ic. Lajos pils_
pök. AgyUlckezet lelké...:e: Rdzmanlf csa-

IIg Ilona

cseréln!.
. U ," .
fgy Jelt a Budapesh
n .... rlUS
Egyházközség egyik leghúségesebb
tagj:a. Még hivatalos áttérése előtt
_ de azt követően rendszeresen -

".

te nagyrabecsüléstöl és szeretettől
körülvéve. Most múr fájó szivvel
Amerikai le lkéou k látosattak CI egyhá.mondhatjuk el reá emlékezve, hogy zunkhoz az elmult he«:l<.bcn. KözüUlk dr
Glibe". New Yorl<. áUam. ROCh"':
nagy segítsége, fontos támasza volt RIchard
ter városánal<. lelkésze. J1ln. ll-én az Oxegyházi életünknek.
fo rdi lARF k on llf CNzUll lémá.járól elmélegyhál'J ~nédében. pll$pökfulk
Emberi értékeit hosszan sorolhat- kedett
tolmác:sol.:lsa mellett. Dr. carl SCOVCI. n
nánk, de akik ismerték, tudják, legrégibb boston1 unJtdrlus gYülek~1 a
hogy milyen volt. Egy jelentés kez- King' ellopel vezet"Je n~h"'y napOs 'ládeményezésről azonban e sorokon togatása során pilsp"I<.Unk és !elesége vendége volt Otth onukb an. Több régi ismekeresztül is meg kell emlékezni. rősét és bn rá!)át l.$ !elkereste. meglátoI973-ban O volt a gondolat felve galla mindké t templomunkal Bud op l'Slen.
tője, majd egyik legodaadóbb való- és megismer k ed ett városunk és a k örnyék neVe7.etesSéSeivel ls.
ru váltója, hogy a Budapesti EgyDr. Szabó Arp'd k olouvá ri !Colöslal laházközség Nagy I gnác utcai gyüle- nM
Ch icagÓbÖI. lanulmányai sz!nhelyérol
kezetében B IBLIAKOR működjék. gyakran iá lOIl"1 el más városol<. unitárius
Újra megindulhatott a bibliaköri gyillekezctelbe 1$ prédntálás ra. Részi \'esz
IARF oxfordi kongrcsszusán, s azután
gyülekezeti munka, amely azóta is az
tér haza.
szép sikerre l és komoly eredményekkel végzi munkáját. A halálát
követö elsö ilyen összejövetelt ezért
szenieltük az O emlékének.
1978. majus 3-án helyeztük ö rök
p i h enő re a
Farkasréti temetőben.
Temetésén fia, dr. Farkas Bence és
családja gyászá ban nagy számmal
osztoztak barátai, ismeJ'ösei, egykori
munkatársai, és nem utolsó sorban
Kerl!S'Zte~ 1 Dénes n y. szabédi lelk ész 00
éves
kor ában hunyt el M arosvbárhelyen.
egyházunk híveinek nagy számú
:I lelkés:tl szolgálatOt BOlha
gyülekezete. Reá emlékezve ug~'an Temetés!!n
Dénes fiatfalvi lelkész "ésezte. akit az elaz az imádságos érzés kívánkozik hunyt Irányított a lelkészi pályára.
szavakba foglaltan paplrra, mint
B író ' %Sá.k ny. szentgericei lelkész 40
évi
szolgálat ulAn fia. Slró József kadá.csl
amelyet temetésén is elmondtunk
lel k ész otthOnában elhUnYt. Temetésén
őt sirató imádságunkban: Áldott és Bdró József esperes. Csongv<ll/ Attila
gazdag volt élete, hisszük, áldott szentgericei lelkész é.~ Scbe Ferenc el6lesz emléke, és csendes megfáradt adó taná csos SZOlgáll ak.
Dr. John C. GOdbey -l . a chicagói unitálelkének pihenése az ÖROK HA- rius
teológIai fakultú előadó tanMái. a
ZÁBAN.
kiváló egyhhtörtén észt nyilvános rendes profe.<s$zorrá nevezte ki IIZ IntéZet
Huszti János
4

látogat6ja, állandó résztvevője
istentiszteleteinknek és vallásos
szejöveteleinknek
Szeretett utazni, ismerkednI,
berekkel kapcsolatot teremtenI.

volt
ösz-

emEb-

ben nagy segitségére volt múveltsége és olvasottsága. A könyv "állandó j6 barátja" volt. Németül t ökéletesen, angolul jól, franci ául elfogadhatóan olvasott, beszélt és fordilott. Nyelvtudását Egyházunk javára gazdagon kamatoztatta.
Amikor megüresedett a Budapesti
Egyházközség
adminiszt.rátor-

Avé d Istvánné 87.. Csl s7,~ r Id a deb l'llcenl
hivUnk. az elmúlt évben ~OOO fOrlnlot adomónyozott a debreee nl egyházi épUletek
I'ethll Ist"'n ny.
pÜSpöki
helynök Javltbá rn. A jókedvQ ndllkOzót szereti nz
h
felesége
Csong~gll
EruébclI, 1918. !sten.
]dUuI 8-án emlékezlek meg házasságköthük ötvenesztend& évfordulójáról. J ÖI.
D e breeenben nemrégiben k ét é~ema
Wn k ~t fiuk és menyelk. unokáik <!ll a hlvünkel t emette el Sa,or J/linos lelkész.
család többI tagjaival egyült r és zt "etlek Bor<lWs Józse/ nyugdíjas BG éves koráa Nagy Ignác u. templomban tarto \l I~_ ban halt el. Séber Lászlóné, sz. Gergely
lentllzteleten, melyen Husn! JA no~ lel- nona 75 éves korában. A hll.tramaradottak
kén uo1gá.lt. Az urasztala elé lé~ házas- gyászában őszinte szívvelOsztozunk.
pAlTa clr. F erenez JÓ>.Se1 püspök kérte 1.'\_
A~ Inquirer, az angliai unllártuso k Bzemlen to\'A bbl sau!os áldásAI.
léj ének május 6-I náma a clmOldalon k özölte dr. K OVó"s LII]Os romIIniai. d r . Ferenc: Józsotl magyarorllzágl unitáriuS puspökök és Bart ók Béla magyarországi unitáriu s egyházi főgondnok Jól slkerUl t a rek é pét, abból az alkalomból, hogy r6ózt
Vette k az IIngUal un itárIusok ápriliSI jubileUm! közgyOlésén, Cambrldlleben.

Hírek

A p ün kös dkor B udapes ten a Nagy I~
náe u. templomban konflrmdll Ifjak n a k
C.I.zé r József budapeslI p resbiter - úgy,
ammt azt már évek Ota gyakorolJ" - érték es könyveket IIdomdnyo7.0tt. A konflrmá ndusok el0k é5zltését JJ ulZlf JánO$
b udll pestl lelk(\sz végezte éli munkáját flIlyelemme l Idséne Gyer"yall Arpá.d te<llÓIIlnl hn\lll"tó 18, tanuundnyi céllnl.

Igazgaló t anAeRa. s,.eretellel köszöntjük.
A kana dai unil á rlu$O k n emiéje a .. Canadlan Unllalian 1 ~18. májusAbnn eml~
k ezetl meg II lap Icmnául1sa hU.<s7.3dlk évfordulóJáról. E S1.J1mban Olvassuk. hogy II
torontói g)'Ülekezet $zocl'lIs b izottsága a
Chilében taPIIsztalt telTor Ogyével fo;;lalkozlk. Gondozbukba veuek egy chilei
menek ültet, akit kor mányellenes röp lapok
terjesztéséért Jtéltek Cl.
.~::.:.:.:_ _ _ __ _ __ __ _ _ __
_

HALOTTAIllIK
LlU'UNK IIWLT SZ,\l\1ANIlK LAPZÁR-

TA OTA A BUDAI'EST I EGYUAzKOZS'::G
IlALO"rl'1 ASyAJ{ONYV'::SEK TANOSA GA SZERINT A KOVg'tKt:ZO IJJV EINK'
TOL UOC SOZTUNK :

P ói J ózsef géplakatos, meghalt ápr. 2(114 éves korábon ; Nagy ENo postai
nn~gdjJns, ápr. 22-én, 112 éves: DII r abci S
lI~la, ápr. 2,_én. 64 évea~ Seldn F<lrencné .
Apr 2G-án 711 éves: E/:drl Endr<l. á p r.2'1én,·66 év~: 01611 Cé~a, Apr. U-á~. 60 éves:
szabÓ J.,ajOll mW. S-án. 80 ~ves. G !llJrgy
Julianna máJus 3t-én. 8:1 éves; ~rsl:" Antalné jJn 4-ón . . . éVl:$: v"rg<l ~dn\s.
jll n il-én' (;ol. éVC5: Jord<ln Cha. jun. 12é ·~O évCs' Dr. X "nlkgV<l,ló Jenő lanAr.
Jn. \s-án 6' évCII: l'<ll"r Jállon".!. sz. Dlu~.
td' lun li-én 88 éves korában.
m "Yak;j~' !JUnk <lkdr MIJunk·. ,, % Un' t
~~glÍ""I<". Pál. \l óm. lU.
á

VNlT.4.RIUS eLBT ,

Bélyegsarok
Frank Lloyd Wright

DR. FARAGÓ ISTVÁN
1898- 1078

s;o:ülöUe és itt szülővltrosüban folytatott. Mint bíérettségizett 1917-ben. Reszt vett az rónak. a jog emberséges alkalmaA~ unitárius lIoodoLll101 és unitáriuS vol- első
világháborúban.
A
szegedi zúsa volt vezérlö elve.
tát Frank LlOyd wright "'Sylk nyllntkOZII- egyetem jogtudományi karán végezNéhány évig mint nyugdíjas csat'nan fgy vallotta; .,Az U NITY-Iemploffitanulmányait, és Budapesten lá~ja körében élt. de 1951-től 1 974~ig
ban ap~lnk unltArlunuSII JutO" kifejezésre te
ép(lIct fonn4Jában egy ivadékuk tévén. 1929-ben bírói és ügyvédi vi zsgát mLnt a hódmezővásárhelyi mentő·
AZ unlulrlus e.u me IIz egység volt. Az tett.
á llomüs vezetője dolgozott, innen
unl!~rlu!lOk a. dOlog eflységében hittek.
1930-ban
Nyikos
Er7.sébettel
hü·
ment immáron végleges nyugalom·
NOS. én lit oLyan épUlelct akllrtam. ltplte7.3sságot
kötött.
Házasságukat
a
jó
l amely kUeJed az egységnek. ezt'" minba.
dent
!tIlOlÓ értelmét",
lsten leánygyennekkel, Zsuzsival
A müsodik világhabon.í utáni
Frank Lloyd WMght amerlkal ép!tész és
ajándékozta meg. Leánya férjhez években
R. Filep Imre volt Hódmezővásárhely
unitá rius lelkésze.
Ekkor kerültek baráti kapcsolatba.
EUől az időtöl kezdve szorgalmas
látogatója lett - feleségével együtt
- az unitárius istentiszteleteknek E
szép szokást évtizedeken át gyakorolta. A hódmezővásárhelyi unitárius egyházközség tiszteletbeli presbiterévé választotta, a gyülekezetIc~\el~
ben végzett munkája elismeréséül.
II'I<"J" •
. ! ' uulJ
Temetésén, a hódmezővásárhelyi
Dilinka-temetöben 1978. június 28.
,,~:~;~:;;~" AIMUlÓ
napján Huszti János egyházi közügyigazgató és Szász János lelkész
végezték az egyházi szolgálatot a külföldön tartózkodó püspök fel·
kérésére. A temetésen a közelből
és a távolból sokan jöttek össze v igasztalni a megözvegyült dr. Faragó
Istvánné, sz. Nyikos Erzsébetet, leámenetele után két unokában gyö· nyát és unokáját. A másik unoka
nyörködött, akik közül az egyik ki· a messzi tengerentúlról kérte Isten
vételes rajz· és festótehetséggel bír. áldását a d rága nagyapa emlékére.
ügyvédként dolgozott H ódmez<;' A jóbarátok között jelen volt R.
vásárhely t 1930-19~O között. 1941· Filep Im réné főtisztelendő asszony
ben Szigetváron kezdte el bírói is.
Dr. F. J .
munkásságát, melyet 194 2·től 1950·ig
( 1 869-1~9)

Hódmezővásárhely

és Sds:!: János lelkészek végezték :I:;::
Obudal temetőben.
07.v. D erzsy IU.lmiDne ~ AdorJ:in Etelka
debreceni Mvlink ~ éves korában elhunyt.
Nagy r(is7.vét mellett temette Bajor JánOS lelkész. A:;:: elhunyt fél1e, néhai De,...
%Sli K álmoin ny. Igazgató • . hOSSZÚ cs:!:l.end ö k ön kereszi lli a
debreceni akk~rl
leányegyhá~k öz.ség pénztárosi t1suét tölt ötte be so k szerető gondoskodással.
LAPZARTA. uTAN: Szomoruan értestlltünk HorMl y István ,.Geg"" vár:ll~an elhunyu\ról. Gylllckezetllnk ncpszeru e,"karl eserkészvezetöJét temettük 12 ves
korábnn.
K ocsordon váratlanul elhunyt Czlne t stván és 5611 József. HátramaradottaIk gyászában 6s1.mtc egyUttcrzéssel osztozunk .

Balogh B éla ny. MAv 161ntéUí 6z tves
koraban, 1918. maj. 20-an, hoss:;::u szenvedes umn elhunyt. Evwedeken at pesllOrlnel gyülekezetünk pTesbltcn~ volt. K övette korábban elhalt édesapJa, a1l. egykori
pestUirlnel templomépJt6 presbiter, );1(110g11 MaMOn peJdAJát. Hamva it a k ' s p esl!
temetőben
helyeztek örö K nyugalomra,
HuSUi János es Lásdó And0" , ldkt.$l.ck
s>;olgálatával. '
Or. Urmóssy K áro ly ny. ügyvédet, gyulai sz6rványunk bu>;g6 tagjat. ápr. 2U·án
nagy r~szvet mellett helye>;lék oröK nYugalomra. A temetési s>;ertan.ilst Kelom/III
M!J<los vége;!;te.
Na!:y Gezáné sz. Széll Erzs~ bet ny. ta·
namo lUn. U-án váratlanul elhunyt. Temetésén a SZOlgálatot Bencze Márton lelkész vcgez\e. AZ elhunyt a korábbl evekben előbb mlskold. késöbb nagykanb"s al
UNITÁRIUS eLET
majd s!lshalml sz(\Tv:ónyalnkban vCgr.ctt
vallástanltól munkát. Hátramaradottalnak
LaptulaJdODO$
a M agyarország i UoltárluS Egyhb
vlgas:u al6dást Idv:inunk.
Ko,'áes Sáodo rllé~ SZ. CSiky AII'u" Ad Felel6s uerk eszUI ts k isdO :
rleo n lun. 6-án, r övid. d c SUIYOII szenveDr. F e reuez JOzsel
dés után elhunyl. Rendszeresen rcszt veu
unlt'rlus fCrJcvel együn gyU!ekezetl ösz1055 Bu da p est v., Nagy Ign'c u. t.
neJövetelelnken. a tav aly OSlIzel saját köl·
Távb.: U 3-09t.
teményelből ls felolvasott a HOgyca utcai
SzukeJzll a u:erkesttll b ú.o«s'g
gy!llekezetl nIIPunkon. Tcmelé!<én. jÜn.
22-én. HaJdu Péter r el. lelkész cs Bencze TerJep:t1 a ~1&gyar Posta. E1liflzetbet~
bármely pOJlahlvat&lnAl, a POIIta hírla p
MáMon lelkész szolgáltak.
Qzle
telben és a pos ta K llzpootl Hlrlalf
Dr. e,enl AUlI'né váratlanul elhunyt. lrodá.nlll
!eOO Budapest V. , 16:5e_
Unitárius f~le révén lelki kapcSOlatai vol- nádor I~r (KHI
I
.)
kll~etlenlll
van' poSlIlulaI
tak unltáMus egyházunkkal . Tcmetlllltl.n n
v
á
nyon
,
v
a
lamlDl
átulllltsJaI
a KW
SZOlgálatot H"Jdu Péter rel. és Uu'ZlI Já·
tl5-!16 ,i2 p~nztol'&'alInl Jelzliu·mára.
no~ lelkés>; végezték.
J::V:I eUlthel~sl d(J U~- IClrlnt
KIlIföldre ~vl 60,- tortut.
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