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JÚNIUS 24-ÉN 
Az unitárius és más szabadelvű vallásokat tömörí· 

t6 vllág!n:crvezet, al: International Association for Re
IlgioU8 Freedom elnöke, a Japán Rissbo Kosel-kai vi
lági buddhista vallásos m07.galom alapítója. aki 1974-
ben hadnkat is meglátogatta a nem kormányszervi 
képviselők között felszólalt az Egyesült Nemzetek le
s:r.erclésl vIlággyülesén. 

A nem kormányszcrvl vallási világszervezetek kö
zül csak kevésnek jutott az a lehetőség, hogy Cl,cn a 
világ békéje szempontjából igen tontos ülésen felsz6-
laljllnak. Köztük volt azonban dr. Tóth Károly refor
mátus püspök, a KBK elnöke, akinek felszolalasáról 
a hazai napisajtó megemlékezett. 

Dr. Nlwano beszédéből - a kapott rövid híradás 
alapján - Idézzük a. követkew gondolatokat. 

" ... A~ IARF is azok köd az egyhálJ világszervc· 
zetek közé tartozik, mely sokféle módon támogatja az 
Egyesült Nemzetek Szervezete törekvéseit. n1int az 

JARF eddei elnöke, mint Japán buddhis ta szólok. an. 
nak az egyetlen nemzetnek a fiaként . mell' elsőként 
szenvedte e l az atombomba sZÖrnyfiségeit. Űgy er. 
'lern, hogy köte lességem szólni ~S e lmondani. hOfO' 
milyen veszedelmet jelent löhlUnkön a nukleáris 
fegyverek elterjedése. 

"A mtíltban a. bada t viselők mindig talá ltak vala
milyen igazolást az e lkövetett háborus cselekmények
re. A nukleáris háború borzalma i és fenyegető csapá
saI között mindenfele védekezés és Igazolás ~rtelmet
lenné válik. Abban a hábor(lban nem lehet gYőztes, 
ahol nincsenek túlélők. Egy nuklcarlll hiború rémé· 
vel szemben - mert az kegyetlenség és a legször
nyübb katasztrófa az élct szentségével szemben -
nem maradhatunk semlegesek." 

MegemlftJük, hogy a többmillió lelket számláló ja
pánl Rlssho Kosei-kai tagjai az e lmúlt hónapok fo 
lyam án huszonhétmilli6 U1takoz6 aláírást gyfijtöUek 
és tettek le az ENSZ kö~úlés asztalára . 
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A VILÁGVALLÁSOK KONFERENCIÁJA 
A MaszktIliban máj. 10-14. napjain tartott Béke

konfercnciáról, melynek fő témilja az volt, hogy 
"MCllxsd meg az .éLetet" a hazai- és egyházi saj
tó, de a világsajtó is bőven beszámolt. rröbb mint 90 
ország kö~el 600 vallási képviselője volt jelen a Pi
men ortodox patriárka. által kezdeményezett üléseken 
ahol a vIlágsajtót 250 tudósító képviselte. ' 

Az Ökumenikus Tanács közgllúlésén a magyar kül
döUség képviseletében dr. Bartha Tibor zsinati püspök
elnök számolt be a kon{erencláról. Dr. PT(}hle pro
tenzor főtitkár előterjesztésében az Ökumenikus Ta
nncs közgyűlése, melyen meghívott.ként ré&zt vett püs
pökUnk is, a~ alábbi nyllatko~atot és felhívást adta kl: 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsá
nak kÖl4'yúlése 1982. m á jus lS-an meghallgatva a vi_ 
lágvallások 1982. maJus lO-It- IC Moszkvában rende
zeit békegyüléséröl sz616 besdmoló$. a következ.ö ha
tirol.atot hozta : 

A MB.g}·arországl Egyházak Ökumenikus Tanácsa és 
lacegyházai képviseletében örömmel és teljes egyel
értessel űd"özö]jük a világvallások moszkvai békekon
ferencllijanak nag}' jelent(iségii batirozatait és illás
roglalásait. lsten iránti balával gondolunk arra, hogy 
II ml nemzedékÜDk életében váli lebeUivé elöször. 

hogy a:z: egymástól annyira cliéró világvallások: a 
buddhista. ke resztyén. mohamedán, zsidó, bi?du, s~ikh 
és ~arathusztra vallások közel 600 képviseJoje egybe
gyülekezzék, együtt tanácskozzék és egyetértésre JUs
son. A nukleáris kataszlr6la .Iehclóségére és az e~be
riség teljes megsemmIsülésének veszélyére t.eklntve 
egyetértünk velük abban. hogy az élet ajand~kát 
szentnek a háborus vCS"l:élyt pedig az éleI eIIensegé
nek tarduk, és ezért a nukleáris háborút soba semmi 
nem Igazolhatja. .. 

Te ljes egészében elfogadjuk és magunkévá tesszuk 
a békekonferencia barom á llIisfoglalását: valamennyi 
vallás vezetölhez és hivölhez IntheU üz~netel, a vi
lág valamennyi kormányához szóló felb.vist és az 
Egyesült Nemr.etek Szervezete máSOdik leszerelési 
ülésszaka ele terjes~tend6 memorandumot, és egyet
értésse! elhatáro~zuk, hogy ezeket a~ á llásroglalá8o~at 
a legszélesebb körben terjesztJük. a vallások vezeto/
bez és hivőihez intézett üzenetet elJutlatjuk az_Oku. 
menlkUS Tanács lage.gyház.a inak valamennyi gyuteke
~etéhez, a. vHág valamennyi kOrmányall~oz szóló rel
hivás t pedig bemutatjuk á llam unk korruanyának. 

Köszönetet mondunk mlndazoknak, akik a vUág
vallások békekonferencláJá.t kezdeményezték, meg
szervezték, és aktiv részvétellikkel bouijárullak 



C!redmenYC$sfjt'éhf'z. KlfeJuzilk 87.1 a. reménysécfinket. 
holt')' a \ 'lIágvallá!lOk elo' behangolt megmozdulása 
nalU'mértékben hllz~járulhat a. világ kii7.véleményé
nek lo\'ábbl mOZjl'Ósltbli.ho 7. ft nukleáris fegyverkezés 
e llen ts az é le t védelme érdekében . M ert meg v a
Kl'unk 8')'/h:ódve IIrrÓI. hogy az emberek millIárdjainak 
közös tudatos fellépt8e hathatósan Sl'gí tbcli a kormá
nyoka t ft fegyverkezési versen)' mcgállUásában és a 
béke megmentésében. 

Budapest. 1982. m ájus 18-á n 

A Magyarországi Egyhá:l:ak 
Ökumenikus Tanácsa Közgyűlésének 

Elnöksége 

D r . f'erl'lI CZ JÓ7.s('( pO'pök cgyhtlzn kél>vbelctében 
levélben fejezte kl e8~'e\('rtését II n\'HatkozntbHn C~ 
f('lhívAsbAn foglaltakkal. I)r. Oarthll TIbor PÜ~I)ök. 
a'1. Okumenlkus Tantlcs clnoke vi\lu~z1('\'elében 11 k(\ 
vctke7.ökcl h·la. 

."A m<1(1ynr ökum('n~ s:6m6ra IUIDI! öröm és erő/or _ 
ras. hagu az ember ilgl/ének !Za1gó /aldban eOl/li l/mu
ködllet oz unitárius lesItlérekkel. Ebben az tlrlelcm
ben háltis köszönelIel fogadjuk (I támagató eDl/clér
tésI. amelyet felekezete netlében a moszkvai dokl!
mentumokka/ és Ökulllenikus Tan6csunk nyllatkOZIl_ 
táuaL Iropcsolatban kinyiltldnitatt." 

ÖT PATKÓ 
"Az embernek Fia ura t\ 6zombatnak ls ... " 

Máté 12.8 

Józan Mikl6s néhai püspökünk ARATAS CI-
11'111 könyvét lapozgatva találtuk a fenti dmii 
emlékező ehnrHkedését, melyet ,aratási idöszak· 
btm lelki gyönyörűséggel olvastunk. Közread
juk olvasóink lelki örömére. 

,,_ Gyönyörű szép arntási ünnep volt. A sarló csak 
ugy 'pengett az életadó munkában. 'A sok szorgos kéz 
ritmikus mozdulataival lankadás nél kUl haladt előre. 
Egyik a másikat játszi könnyedséggel vonta maga 
után. Senki sem akart lutolsó lenni. ,Gyűltek a kévék. 
Nőttek a keresztek. Sűrű sorokban álltak egymás met
lett, mint egy diadalmas tábor. Közbe-közbe fel-fel
csendült az .aratók vidám éneke. A dal ott termett a 
mezőn: a nép nelkében, telve napsugárral, telve a 
reggeli harmat gyöngyszemeiveL Leányok, legények 
úgy vették át a szót \egymástól, mint akik egy terebé
lyes nagy családban türelemmel várnak, amig a sor 
reájuk kerül. Semmi cédas/ig, semmi rendetlenség. 
Az iljúság harmata laz arcokonj a lélek lángja a sze
mekben úgy ragyog, mint az áldott nap a kéklő ég
bolton, ahol még emlékben sem maradt a mai napra 
egy felhőfoszlány. Boldog a gazda, aki reménység 
alatt vetette a magot a barna \barázdába; boldog az 
arató, hogy neki is osztályrésze lehet az örömben, és 
boldog az lsten, hogy az Ő \Szolgái, az esőcsepp, a szel
lő és a napsugár megtették kötelességüket. Mert 
- íme! - iU van az áldás, la legelső valamennyi ál
dás között: a minden1Ul.pi kenyér. 

Nem is kell talán a templomba mennünk, hogy há
tát I<Idjunk é rte, hisz a "templomnal nagyobb vagyon 
itt". Az igazi munkában mil'ldég ott van az imádság 
ereje és a sz[vből fakadó fohász \Csak emeltyű 3Z Is
tenes munka szolgálatában ... Ogy van. De azért csak 
jertek el kedves alyámflai a templomba ts és hall
gassátok meg az én aratasi beszédemet, mert "az em
bernek Fia ura a szombatnak is" ... 

A templom tornyában szent vasarnap reggelén már 
az elsőt harangozták, amikor az én kedves nevelő-

apám mühelyébe beállltott egy ismel'ŐS gazda. Piros
POl'.sgó-<; .. ''Il'CU, tréfás kedvű, jószfvű ember, a Bethlen 
hajdúlnnk ivadéka. Baj 'Van szoms1.édj mOl\dé. Ot 
patkÓ kéne ezekre II lovakra j dc látom a segédck 
nincsenek itt. A fia pedig papnak készill. most ls II 
prédikáclón j(1I' az esze. Milyen !Szép tőle. hogya nlÍ 
öreg papunkat klseglli ... Sebaj, gazdut·am. Az én 
fiam, htl Kcll: ptlPj ha ,ken: kovács. Meglesz az öt 
patkó is, meglesz a prédikáció is! Még van annyi 
időnk, .. Miklós fiam, ~lő azt n bőrkötény!. Fújtllss. 
€n addig két szál vasat tartok II kohóban. Te majd 
reá versz a nagy pöröllyel ezen a szépen csengő üllŐn. 
melynek a szava olyan édes. mint az estharnngszÓ. 
Reúversz úgy istenlgaz.'\ban, mintha erre a mester
ségre szánta lak volna. Hadd sisteregjen a láng! Hadd 
pattogjon a ~zik ra! Nem árt a te úrias kezednek. ne 
[élj. 19y csinálok én igazi urat belőled. Isten szolgája 
és a magad ura csak úgy lehetsz, jhogyha a dolgot 
nem restelledj mert .. az cmbernek Fia ura a szom
batnak is ... " 

€s az én kedves nevelőapámnak - azóta régen ki
hamvadt - kohójában sistergett a láng. izzott a vas, 
az üllőn csengett a pöröly, pattogotl a szikra s egy 
annyi idő alatt, ahogy ez~ elmesélem, kész volt az 
öt patkó a néha való jó gazda örömére. A mesler és 
fia megleUék kötelességilket. A mester Iráverte a p..1t
kókat a lovak lábára; a fiu pedig ezalalL a bőrkö
tényt papI palásttal cserélte fel és elment az Isten 
házába. Olyan áhitatwl imádkozott. cilyan lelkesen 
prédikált mintha még mindég aZ üllő előtt ó!lott vol
na. OU is sistergett a láng, ott is pattogott a szik~·a. 
ott ls csengett az üllő s a szava olyan édes volt, mmt 
az esthurangszó, , , 

Régi történet biz e~ .. De Nasérnapl. munkám ~özben 
a palást alatt mindég oU van a bőrkötény. Az ot pat
kót ls látom még a nup izzúsának lel-foltúnő ragyo
gásában. Messzi távolról Ide hullsz.ik. a csengése ls, 
amint számyalva, sebes il'nmban VISZIk a70 áld~~t, a 
munkát, az életet tOVtl, előre, mIndég csak előre! 

Köz/i: 1111szt! János 

KADAR IANOS KOSZONT/SE 
70, születésnapján egyházunk nc

vében Kádár Ján06 első titkárt, püs
pök és tőgondnok 1ávirallban Jtö
szöntöltc. 

Gyurkó Lász1ó "Arcképvblat WI'
ténelml háttérrel" eimen könyvet 
Irt, melyben Kádár JlInOllrÓl az ál· 
11lnúél'firól <l!s az emberről, ahogy 
maga ls vallja nrcképv{J.zlatot irt, 

2 UNITARIUS f:LET 

A'(. unitárius hivő emberek is em
lékeznek Kádár J ánoo évtll'.edekkel 
ezelőtt ,mltr =eghirdetet1. emJékel.c-" 
tes mondatúra, ak! nincs ellenUni., 
az velünk van. Az egyház Iwpcsola
ta nz állarnmal és az nUam kOlpc50-
lata az egyházzal l'(mdezett és IO~ 
vábbi fejlődést Igér. Ez az et~drTlo.!ny 
annak a politikának az eredménye. 

amelyet bclföl\:lön és küUóldön .':!gy
aránt megbecsülnek és amelYI~b6! 
az a b l ~,.aJom tükröződik. amely klf~ 
Jezl az egysl.crű ,magy ,u' cmberne~. 
tchút LI valiúsOS embcl"oknck I;S bl~ 
:t.almát nz Irónt o polillka Ininl. 
amelyet hazánk Kátlnl' Júnos ... ·;y"e
lésévc1 az elmúl~ évtizt.'dekben kl
alakitott. 

• 
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ÉRTELMISÉGI BÉKETALÁLKOZÓ 
Az O .. s~ágOl! Béketnnncs és a ,Magyar Tudományos 

Akndémhl máj. 27-én az MTA Ulúfolásig meglelt dfs7.
termében tartotta meg a lal(ilkozót, melye.n dr. Szent
ágo/haf János akadémiai elnök megnyl.IÓJ8 ~tán Be
rend T Ivnn profess7.Qr szólt: "hangsu11lozm szeret
nem (1.~ frústudók az értelmiségiek rendkivüli fele-
16sségét és szere"it II hnmls mítos7.0k, az irracionális 
nézetek elleni világméretű eszmei küzdelemben, ami 
nélkOI a háború, az ésszerűtlenség lermész.etesen nem 
nyerhet tért. ami ellen tehát az ész .szava val, az ér
telmiség szavával harcolni kell", . . 

akarno.k méltatlanok lenni el6delkhez. Ez ti kl! ország 
csale ebben a században b egyetemes jelent6ségú mú
vészeleet és tud6sokat adote a világnak. Elég csak 
Bart6kra, KOdályra, Lukács Győrg[lre, Neumann Já
nosra, Szilárd Le6ra hivatkoznI. 

A találkozón részt vettek a hazai egyházak képvI
selői. akik egyönletGen támogatták az ENSZ főtltká
rához eljuttatott alábbi 

Bármilyen kis nép vagllUnk b a világ flépelnek 
flagy családjában, a Italaddsért a szabadságért a bé 
k!ért kiiz~ó mtiitunk, a létező' és eredményes~n mú~ 
ködó sz?cU1I~~us, a Itaza, a vildg sorsáért érzett fe
'.elósségiink fől)ogoslt bennünket arra, hog[l belesz61_ 
,unk a világ dolgaiba. Ez nemcsak jogunk _ köteles_ 
ségiink is. 

~gyetér!iink azokkal, akik az egl/enl6 blzton.ság 1e
gyeben targyalásokat követelnek. ts azok/Ql1 is akik 
a tárgyalások tartalmára a fegyverek számának' befa
gyasztását követeUk. Tudjuk, hogy 01 tömegpu.sztlt6 
feg~verek tov~bbi fIHlullmozása önpusztulásba kerget
he~1 az embenséoet, a tárgyalások pedig elvezethetnek 
a ,elen és a jövő meomentéséhez. Soyetértünk azok
/«tI, akik a hadászati eszk/jzők korlátozására és csök_ 
kenté~~re és a közép~lultótávolsdgú nukleáris fegyve
rek folszámolására torekednek. Egyetértünk azokkal 
akik úgy látják, hogy Európa már nem bir el tl'lbb 
nukleáris fegl/vert; ami főlhalmozódott, annak is fo
kOzatosan el kell tűnnie. 

felhívást. 

Veszélyben a világ. Veszélyben az emberiség. AnI/
nyi tömegpusztít6 feoyver holmoződott fel, amennyi 
mór nem csupán o valódi, vagy vélt eUenségek meg
semmisitésére elegendő, de egész földünket kiiktot
hat;a a világegyetemből. Mindaz. amit évezredek kul
tú rája az egymást követő nemzedékek leleménye, 
Usztel~tre méltó munkája létrehozott, örökrel e!t únhet 
a vildg szinterérő/. 

Ebbe nem lehet b~lenyugodni. Az atompusztuIást 
meg kell akadályozni. 

Mi, magyarok, tu Európa közepén, egy ezredév 
megpr6öáltotáS/1iban vérezve, meofogyatkozvo és 
mindig újrakezdve, megbűnhootük már ·a múltat s 
jövendót. trtelmiségünk legjobb;lli mindig, minden 
korban II haladdst, a szabadságot, a békét óvták, 
gyakran életiik árán is. 

Ki az atomfegyverekkel Európából! 

A moi magyar értelmiségiek, tudósok, pedagógusok, 
papok, oruosok, mérnökök, irók és miivészek nem 

Tudjuk. mennyi türelem és önmérséklet kell ennél 
kisebb feladat megoldásához is. Türelmet és önmér
sék letet kérünk mindenkitől, aki feieMs o békéért, 
a világ sorsáért. Ez kölcsönös bizalom nélkii! nem le
hetséges. Kövessiink el hát mindent, hogy fölszámol
;uk a bizalmatlanságot. 

DR. SZENT-lV ÁNY! SÁNDOR IARF FŐT/TK AR JAPANBAN 

Az ősi háromszéki unitárius ~~
ládból szát1ll\aro Szent- Ivdnyi Sán r 
Marosvásárl1elyen 1902. ~anuár 18-
án született. Ott végezte iskolai ta
nulmányait és együtt érettségizett 
Kacsó Sándor neves 1róval, akivel 
arAlta is meleg barátság fűzi össze. 
1920-:ban kerül Kolozsvarra és kez
di meg tanulmányait az Unitárius 
Teol6gia] Akadémián. Négy év múl
va meg.szerzi lelkés7j oklevelét és 
egyháza ösztöndijával két évre ki
küldik az amerikai Cambridge-be a 
Harvard Egyetem Teológiai Fakul
tására. 1926-ban ,m~zerzI a Magis
ter 'Ilheologiae fokozatot és ameri
kában megismert magyar sz8.l1mazá
sú feleségével Jeiynek Olgával tér 
haza Erdélybe. 1927-ben nevezi ki 
püspöke kolou;vtirl lelklés:z.nek és et
tól az td6t61 oke'7.dve éveken keresz
tUl az els6 -unitárIus szószék igehIr
detóje. Ott elmondott beszédeinek 
egyrés'lkt nyomtatásban ls megjelent 
kötetei ortik. ,.Áldott percek" .. Jézus 
emberarca" .. Világos.s{ig felé". Ta
nulmányai közül megemHtendők: 
.. Jézus gyógyításai" .. Dávid Ferenc 
és a töme~" "Az unitarizmus lénye
ge és fejlödése". 

1934-ben a kolozsvári Unitárius 
'reológiai Akadémia tanárává vá
la~ztják és a gyakorlati tanszéken 
folytatja tovább munkásságát. 

Szerkesztője az Unitárius Köz
lönynek, önálló könyvsoroz.atot .In
dIt, mcJyben több ismert amerIkai 

szerzó munkája jelenik meg az ó és 
mások fordításában. Ma ui íorrás
munkának számit E. M. Wilbur 
amerikai egy.házWrténésznek "A mi 
unitárius örökségünk" címen kiadott 
magyar fordítása. 

1939-ben Budapesien folytatja to
vább munkásságát, mint vallástanító 
lelkész. majd 1941-txm Józan Mik
lós esperesnak püspökke valasztasa 
után a gyülekezet vezető lelkészének 
válas:.rtja meg. 

A második világháború idején 
együttműködött azokkal, Mik az 
egyre erósödő német elnyomás elJen 
[elemelték a szavukat. a háború be
fejezése után mint a Polgári Demok
rata Párt egyik vezetője tagja a ma
gyar Parlamentnek és Budapest F6-
város Tanácsának. Magas állami ki
tüntetéssel ismerte el az új magyal' 
állam a második világháború. alatt 
kifejtett antifasiszta munkássagát .. 

1946 &szén Anglüiba. majd Amert
kába utazott, ahol előbb Jamaica 
Plains lelkésr.e lett 1952-ben hlvta 
meg Lancaster város gyülekezete 
papjául. ahonnan 22 évi lelkésr.l 
munka után vonult nyugalomba. 

AT'I'K'rikai tartózkodása alatt ma
gyar és angol nyelven több könyvet 
és tanulmányt jelentetett mcg. me
lyeknek célja az unltáril2tT\us Ismer
tetése volt. Ma nyolcvan évét betölt
ve Lanca.ster városában él, ahol be
teg feleségét ápolja és onna!! ~üld! 
üdvözletét egykori kedves hlvetnek. 

Diether Gehrmann, az IARF 
frankfurti központjának főtitkára az 
esztendő első felében Mtogatást 
tett Japánban, az 1984-tben ott tar
tandó IARF világkongresszus elő
készítésével kapcsolatban. Látoga
tást tett a RIssho Kosei-kai elnöke
nél dr. Nilikyio NiwalW lARF elnök
nél, és az IARF többi japáni tagegy
házai vezetöinél. Látogatása befe
jeztével a tokyoi Great Sacred Hall
ban, a nagy szent teremben nyolc
e7.er ember előtt tartott előadást al: 
IARF jövőbeli terveir6l. . 

LátogatásárÓl részletesen besza
molt a Dhorma World c. angolnyel
vú japán s:e:emle. 

FRATER Gy(jRGY 
Az Erdély történetében ki~elk~ 

dó szerepet j:ltszó ors:e:ágvezető. ?l
boros születésének 500. éVfordulÓJá
ról Sajólád oközsegben ls megemlé
kezlek, aki az ottani kolostorba:n 
kezdte meg szerzetesi életét .novfc.!
usként 1506-ban. majd 1526-28 ko
zött perjelként állt a kolosl:?r él~f' 
itt Ismerte meg Ztipolya Janos -
álv aki /jt hétig a sajóládi kolostor 

r~k'ó'ja volt egykoron. A kö:e:ség most 
utcát nevc7.et1 el róla. . á 

Fráter Gy/jrgy erdélyi n:unkass -
ga és tragikus halá!.'! Jól Ismert 8Z 

unittirlus Irodalmat olv.'!Sók elótt. 
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ÜNNEPI BRASSAI HÉT KOLOZSV ARon 
A Kolo7.!l\'árt megJelcnö fgauác" c. na pila p máj. 30-1 

námlibl.l1 fCot' elmen frC Is m ertetést a ko~o~.sv' rl 
q.,.korl IInllli rlus koJll:glum. m a IL n agy pohhiszlor. 
n ra,ua l SlI.mue l nevét vlsel6 Ipa ri IIccurn ünne pségci
rol. /\1\ ünn l'! Pl~ IL hagyom ánytisz l t let jegyében a 
nogy ,",:.uti ko llégium fennállásának 425. é"fordulója 
a lkl11mába n kerüli megrendezésre. m e lyn ek sorá n sor 
kerűlt a Kc ne r ád6k talá lkozásá ra. /\Ii egykori unltá· 
rlus kollégiumi diákok csnk IL tá l 'olból gondoHunk 
szere ttei egykori alma mclcriinkrc és n agy tudású ta
miraln kra. 

Az "Utunk" c. Irodalmi 
Létay Lajos a ko llégium 
sdnlba n Jelent meg az 
tollából, me lynek első 
punk kÖvctku.ó számában 

- föszerkesztUje 
; i;", - IL JUD 4- i 

tanulmán y Gaal György 
második r észét la-

DARÁTSAG LÁNCAI 

1829-1982. 

"A feltörő szellemet földi hatalom ideig-óráig gátol
hatja ugyan emelkedésében, de id6folytán kinó a bér
ei sas szárnya , s s1.obad röptében .k ineveti az ólálkodó 
vadásznak szégyenben maradt golyóit" - így kezdi 
Kozma Ferenc: A kolozsvári UunitáTium Collegium 
Ifjúsógi oLvasó és irodalmi kör ének múlt jár ót II ki
egyezés évében megjelentetett könyvecskéjet. Akkor 
m{ir közel négy évtizedes önképzőköri munka törté
netét rögzíti kronologikus összeállítilsában. 

Az Unitárius Kollégium diákjai ugyanis lal. elsök 
között érzékelték a reformkor uj szellemét, álltak a 
kor haladó eS7.méinek szolgálatába. Az általános po
litikai célok mellett leginkább a ~ol1ég ium maradi 
oktatási rendszerének megváltozlatásáért és a latin 
helyett a magyar tannyelv bevezetéséért küzdöttek. 
Már az l8l0-es évek végén ismételten kérték, hogy 
egyes t.úgl"yakat magyar nyelven adjanak eló, de min
dig elutasító választ kaptak. Még az 1840-es években 
is büntették a magyar szó használatát tanítás idején. 
Nem csoda hát , hogy a felsös diákok egy csoportja 
Gólli Sándor vezetésével, az 1829/30-as tanévben Ba
ráti Kört alapftott a tantervból kiszorult anyanyelvi 
műveltség ápolására, fejlesztésére. Rövidesen Szent
iváni Mihály és Kriza János is csatlakozott a körhöz. 
Magyar folyóiratokat olvastak, egymás írásait vita t 
ták meg, s a sikerültebbekböl kéziratos köteteket ál
lítottak össze. Első ilyen gyújteményük a Bardtsóo 
LánC(L cimet viseli, s címlapján az 1829 októberi dá
tum olvasható. Rövid időn belül Kvlcs, Emlény, Ró
zsabokor (IB31, 1833), Viola-emlékfiizer (zsebkönyv, 
1833) eimmel készültek verseket, beszédeket, színda
rabokat lartalma7.ó kötelek, Gá/fi Kriza és Szen/joó
ni kritikai cikke! egy önálló Bírálattárban (1832-
1839) kapnak helyet. E kötetek Jegtöbbje mindmáig 
fennmal"adt a kollégium kéziratában. 

A bölöni Farkas Sándor öSztönzésére 1833-ban meg
alakult kolozsvári uri kaszi nó példájára az unitárius 
diákok 1834-ben Olvasó Társaságo t alapítottak. Ennek 
célja a külföldi könyvek besze~ése mellett. a gondol
kodás és beszédkészség fejlesztése, valamint a tudás
vágy felkeltése volt. A Társaság hivatalos díszkönyve 
a Reménll címet viselte. Ide jegyezték be kézírással 
a legjobban sikerült megvItatott Irodalmi alkotásokat. 
E kezdeti szakaszból a Reménynek 3 'köte te 'maradt 
fenn : 1834/35, 1836/37, 1837-39. Bár nincs rajtuk év
(olyamje\:l.:és, perlodieitásra utaló adat, e Remény-kö
teteJat akolouvárt diáklapok elso jelentkezesének 
leJ.."inthetjük. Mellettük két évig Serdület, majd Viru
lat és Ebredö eimmel ls állítottak össze kéziratos 
gyűjteményeket. Az utóbbi zsebkönyvet J837/38-ban. 
a késöbbi hires történészek, Kővóry László és Jakab 
Elek szerkesztik. Ekkor indul meg az Olvasó Társa
s6gban elmondott hivatalos beszédek Jegyzőkönyve is, 
a Beazidtór (1834-1853) . 

Az Olvasó Társasóg legjelentősebb teljesítménye 
azonban a kéziratos gyüjleményból összeválogatott és 
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nyomtatásban kbZ'i'elett Reménll clmü Zal'bkonlfl' 
(1839) VOlL 377 lapjt'in JI nenó ·ver-;('i. prÓ7.n1 Iró~a1 
ol,,:ashutók. A kötetet megkllldlk Toldll Ferencnek. 
ak, leJke;cdéssel Ismerteti azt a Fil1uelme:z:óben söl 
lltvesz anytlgt'iból, di~rl oz erdélyi ptl:ldamutat~L A 
rend~i,,:ü ll siker szemet szúr a Fókonnúnyszékné!, s 
~egt,IIJá~ .. hogy az egyes .kol\~iumokban létrejön 
önképz~körok nyomtatott könyveket adjanak ki. Erre 
SzentIvani falusi magúnylibÓI visszatér K(lI~várra 
kezébe veszi a Remény szerkesztését. 5 magánvá\la.l~ 
kozásként jelenteti meg ti második és a harmadik ko
teteL A Remény korUlI szerkes~töi-kiadól munka 
egész mozgalmat hozott létre, a reformkori erdélyi 
fiatalság legjavát, Szenlivánill kívÜl Kri:z:át, Kóvóryt, 
Jakab Eleket, Mentovicll Fereneet és Medoyu Lajost 
serkentette munkára. A Remény szellemében nevel
kedett a 48-as kolozsvári ifjust'ig legöntudatosabb csa
pata. 

Ma mar nehé';; megallapítani, hogy a .negyvenes 
években folytatták-e a kézírásos Remény szerkeszté
sét, egyetlen kötete sem maradt fenn, lehet azér t, 
mert a forradalom idején hadikórhaz"l!á átalakitott 
iskolában az Olvasó Társaság kÖnyvt.á ra őrizetlenül 
hányódott. 

Mig a re formkOl'ban a1. önképzököl"i munka o la
tin nyelvOség ellen Irúnyult, az 1tI48-as fOl"radalmat 
követ.öen Bécs németesítő iskolapolitlkájának ellensu
lyozására alakulnak ujra (ll. olvasótársaságok. Erdéi\l
szerte a kolozsvár i Unitárius Kollégiumé az el.söség 
érdeme: már J850 -bell újjóa/akftjá~ olvaaótársaságu· 
kat. Gymé.seik J" endsl.ertelenek, de 1851/52-ben Heti 
Lap, a kövelkező tanévben Rózsa Levelek, végül 
1857-tól alelme ls van: .,Közlöny a szépirodalom köré
ből". A diákok ekkor egyes eredeti alkotások megvi
tatása mellett a magyar irodalom kiemelkedő művei
nek, a forradalmat tükröző költészetnek minél alapo
sabb megismerése, az anyanyelv pallérozása. A Re
mény szokásos verseken, beszélyeken kívül a diák
élettel is foglalko1.lk, leírja például egyik tűzoltási 
akciójukal. Az 1860-as évektól a receptre készülö ver
sek, beszélyek mellett "tudományos" cikkek is olvas
hatók oldalain. 1 865-lől nyomtat ják a Remény elm· 
lapját. kéthasábosan írják szövegét. A Reménnyel par
huzamosan 1862/63-ban Kikelet, 1864-1875 között 
Fény és árny címmel állitottak össze lItézírásos lapot. 
Ez utóbbi " Közlöny a kritika, esztétika és tudomány 
köréból" nemegys7.el" vitába keveredett a ,Remény 
szerkesztóivel. Valóságos sajtóélet folyt a kollégium
ban. 1871-ben 222 lapos Reményből, elbeszélései ból 
válogattak. KözöttUk Jékey Aladát·, Kozffl6 Ferenc, 
RedigeT Géza, Pá!!1. Károly néhány műve. . 

A kiegyezést követően az 1870-es években az ön
képzőkör hivatalos fórummá váll. Mayelód~ét az is
kolai szabálYl..atok írták elő, tették kotelezové a két 
felsó gimnáziumi oS1.tály számá ra. Felügyelete egy
egy megbízott tanár hatáskörébe tartozott. T.ané~ ele
jén megválasztották a d iákelnököt, a titkárt, akl leg· 
többszöl' a lap is volt, a jegyzöt, vala-
mint II lap egy-két - rendszerint alsóbb osz-
tályos diák _, aki fizetség ellenében a lap-
számokat kézírással . 'Hetente tartottak 
köri gyűlést, az ott I anyag~ól állL össze a 
lap egy-egy száma. A Reménynek éVI 20-25 sz~;na 
készült el. Ekkoriban hasonló önképz~köre és d18k
lapja volt mindegyik felekezeti kollégIUmnak. A: ko
lozsvári ReCormátus Kollégiumban 1863-tól szmtén 
Remenu a Római Katolikus Fóglmnáziur:!'ban ugy.a~
csak 1863-tól HajlUIl eimmel állitottak QSSZC ké".!:lra

sos lapot. . d-'kk '· re és 
A századfordulón a legWbb kollégIUm l. o 

d iáklapja teJje;en II tanterv filggelékévé. válik, mun: 
kájának e redményességét nagyrész~ az LSkola. szelle 
me és az irányító tanár rátermeltsege határozza meg. 

(folu/atása a j6v6 számoon) 

Gaal György 
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GYERMEKOLDAL 
Az özönvíz története 

(lMóz 6,1-8} 

A z özön ll;z története több ezer 
éue.!, A z crnlH'riség 8zdJhaoyománll 
lifjdn IIdlll tová bb, édesapák . édes
anl/Ók meselltk el g yermek eiknek, 
unokáiknak . hog" megőrizzék az 
utókor, vagyis a Ti számotokra is. 

A v fzi:izön, a ,moy esó::és az em
be riség eospk le grégibb története. 
Hason/6 m esével tafdlkozhattok az 
india i, vagy más távoli nép kuUurá
j db(Jn is. 

Amit II Biblia mond el nekünk 
Noé történetébe ll, mégis több. Hisz 
Noé azért menek/lit meg az özönviz· 
töf. mcrt Iloi/galott l slen szavára. 

Noé iga=:, h i tl6 ember vo lt, f edd
hetetlen, s kedv es Isten eMU. De 
kortrirsai , II v l/6a. amelyben élt meg
romlott, az emberek rosSz útra tér
tck . l sten cihatározla, IloglI véget 

• 

r 

• 

Lidó IV. o. lantLló rajza , 

., 

-
• 

/ 

Bizzunk Is/enünkben, hin Noe is 
Il zért me nekült meg az özönvfzból 
a fenyegetó veszélllhelyzet ből, mert 
ha llgatott l sten navára! 

vet az er6szakosságnak, lI Tossz nak, 
elpusztít minden él61ényt II föld szl
m! ró/. Noét választotta ki az embe· 
rlség tovabbv ite lé re. Mondta Noé· 
nak . hOOY ép ítsen egy hatalmas bár· 
klit a maga és cstlládja számára. és 
v igyen a nag" ha jóba minde n állat· 
ból, amel" csak o. főldön /é tezik, a 
m4d'arakból, a bogara kbót is keltöt-kettőt . Szent-Iványi n ana 

Noé tigll b cse lekedett, ahogl/ l s· -------------------------------
te n megparancsolta neki. Hatalmas 
bár kát ép/tett és beszállt családjá· 
vol és a sok·sok állottol együtt. e s 
volóoon jőtt a nogll etőzés, m ely el
borltotta a hegyeket is, és !leg l/uen 
napig ta r tot t. Elpusztult mhlden. 
ami csak léte:ett a földőn , de Noé 
bárkája a v i: tete jén m egmaradt . 
Negyven nap multán elállt a.:: esó
zés. l sten .!zelet bocsa tolt tl földre, 
a v iz apadni kezdet t. 

Noé e löször egll hollót engedett ld. 
mtljd egy galam bot, hogy m egnézze 
fe lszdradt -e m á r a főld. Am ig nem 
találta k 8zdraz hetyet amodarak 
visszarepU/lek a ha jóhoz. Majd az 
egyik nap a galamb egll Ieszakitott 
olajfaággal tért v issza - al! O(l1l Li
dó kedves k is raj:ál~ is láthatjritok. 
Ebból tudta me(l Noé. "oa ll a v iz le 
apadt a fö ldról. k is:állhat csa lád j á
val é8 n épes állat.!eregével a Jő/dre. 

Mikor Noé ki jö tt a b!irká ból 01-
• • 

tar t épített l atennek aki ezt Idtva 
• • 
Ig lI szó lt: 

" Amig csak föld lesz, n e m .!zúnl k 
m', 

tl veté.! és az aTatá.!, a hideg é.! a 
m eleg. 

a nt/ár é8 a ldl, a noppal és az 
éjszaka." 

. l sten megáldolIa Noé t család jáva l 
és az 6 utóda!!. Majd az c.!6 u rón 
~ ~ ill6. r vánll jelent meg az égcn. S 
ek k or Ujra meg8zólall Q; Jóistcn: 

" Szi va r vánllsz{vemet helvezem a 
! elhókr e, 

az lesz a jele a szövetségnek. 
melllc r. én a v ilággal k iJWk." 

Or. Harrington Donald 

<Egyházunk regi barátja, aki ma· 
gyar f e.leségével, Sw.n thó Vil.mával 
egyház.i esküvöjét a budapesti Hő
gyes Endre u. templomunkban t..r
tott •• 1939-ben, - J 6zan J'.11klós volt 
az eskető lelkész. 

Chicago egyik unilfLrius gyüleke
zetében kezdte meg lelkészi m unká
ját, majd hamarosan a New York·j 
Community Chun::h le lkészévé va
laszt ották meg s Itt Jett dr. Holm es 

kiválasztott és a gyülekezet által 
megválaszlott utódának Bruce A. 
SOUTH\VORTH uniUirius lelkész
nek. 

Doktori fokozatát a chicagói uni
tórius teológiai 1akultáson szerezte 
és dfszdoktora a kolozsvári Egyete
mifoku Protestáns Teológiai Intézet
nek. 
Mindkettőjüknek a nyugalom 

éveiben jó cgéSr.>éget kivánunk. Dr. 
H<'Lrrlngtontól még tovl'ibbi irásoka t 
vár az amerikai és n nagyvilág unl
tnri us közvélenlénye. 

ismert .nevü unitárius lelkész-teoI6- • _ _____________ _ 
gusna k utóda. 

Feleségével együtt számos aJka
lommaI jártak ha:r .. "mkb."ul, ahová 
több unitá rius turist.n-csoportot ls 
vezetlek. S;~ánlhó Vl!mn .Ielkés:d ok
levelét Kolo7.8vál'ott szerezte. A·me· 
rikában szentelték fe l, s e .minöség
ben ott ő vol t az első magyar fel
szentelt nÓ-Ielkész. Számos m unk:L· 
körben dolgozott., e zek közül a Jeg
jelesebb volt New York-I uniUirlus 
egyetemi hallgatók körében évti ze
deken á t végzett lelkipásztori mun
kája. 

Dr. Ha r ri ngton irodalmi munkÚll 
ságát az U SA-ban m.indlg igen nagy
ra becsülték. könyvei köz01 a ml tet· 
szésünket külÖnÖ;.<;en "A.! wc Temem
be r hi m" c. Jézus életé t. kortJ.irs.'lit. 
t.'lnitványuit e ... ungélluml lh~gge1. 
de meleg irói Wlal megírt beszédei 
nyerték el. _ 

1982. jún. 6-á ll brlc.llizo tt a New 
Y ork - ! Comm unit y Cllurcll-ben gyU
lekezetétől , s álmll.a. II szószéket ;} 

• 

AZ ÖKUl'mNl KUS TANACS 
KöZGYOUSE 

saját kérésére dr. Próh le Károly 
főUUdir proresszort: a közgyúlés fel
mentette több mint ·tíz éven ;'i t nagy 
körültekln téssel végzett főtitká r ; 
tisztje alól. miután egyháza az 1984. 
évi Evangélikus Világkongresszus
SIlI kapcsolutasan más fontos fel
adatkörben kívá nja tudományos 
szakismereiét igénybe \·enni. A ki;iz
gyúlése n jelen levö Straub Jstvan. 
az AIIami Egyházügyi Hivllt;!.1 el
nökhelyettese ls méltutla d r. Prőh
le Károly érdemes munkásságát. 

A k ö1.g r ÚJes d r . Ka/d ll Zoltán 
evangélik us püspökelnök javaslatá. 
L"n 1982. júl!u~ l - l hatállyal d~. Ol!
IlIk Ernő evangélikus püspökö! vLÍ
lusztotta mcg ökumenikus főtitkár
r ti. nk! c feladatkört már korábban 
ls elll'itta. 
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DR. KovAcs GYULA 
.Ellcténck 60. évében váraLlanul el· 

hunyt máj. 2-6,n dr. K ovács G y ula 
a Gabonalröszt :ilwtorvOlSa. 07.ve
gvc ~ü\etctt Andrl1$ik JuUanna. a 
rÓkonOk. barátok és kollégái< jelen
JeIében dr. Ferenc:: Jöu;cl pilspö~ 
bucsuztaU:l .máj. IO-én il Fa.rkasréu 
temet6 rav.atalozójában. 

Hamvn.szUIS után II hódmezővá
sarhelyi családi sIrboltban, helyez
tük el hamvait il családI sIrboJtban 
Szenf-lvánlli Ilona leLItész szolgála
tával, ,május JI-én. 

Dr. Erdő! Mihály a hódmczóvá
sárhelyi unitárius egyházkö~g 
gondnoka búcsúztaUa dr. Kovacs 
Gyulát, aki az unitáriu.~ templom 
alapítójának, néhai Kovacs József
nek és családjának unokájaként és 
utolsó férfi tagjaként távozott az 
élök sorából. Ez a búcstizás a !hód
mezővásárhelyi Kovács nemzetségtől 
Mz..1.! a gondoJatUil történik, hogy e 
nemzetség emlékeit II városban élő 
unitáriusok és n hozzájuk őszintén 
kötődő más vallásúak is szeretettel 
megőrzik. 

Kovács József és felesége adomá
nyából és segitségével 1910-ben éPül, 
fel a neo-gótlkus unitárius templom, 
mellette a7. iskola és a papi lakás. E 
templom fehér falaival, sreles ab
Jakaival kifejezte vallásunk lényeges 
jellemvonását ti világosságot. E 
templomban lélekben és igazságban 
imádko7,ó hivek sokasága erós hittel 
épitették egyházközsegünket és a 
templom falain örök háláj uk kife;e
reseként örökítették meg Kovács Jó
zsef és felesége, született Zlmmer
mann Julianna emlékezetét. 

Erre a gazdag hagyatékra emlé
kezve állunk meg ismét a Kovacs 
sírbolt előtt és ösi népi szokás sze
rint a zt üzenjük, a templomaIapi
tónak és itt nyugvó fiának, hogy az 
évtizedek rögös ut jait járva leküz
döttük azokat a lI'lehéZ.'iégeket. me
lyek .már-már eltemetni akarták azt 
a templomot, melyet az ősök lsten 
imádására építettek. 

A Ihit.l>en erós hivek társadalmi 
össze[ogás.a megmentette a templo
mot és újjászület6ben van a 'hódme
zövásárhely! unItarius gyülekezet. 
Ebben az újjászületésben soha el 
nem múló húlával, mélységes tisz
telettel és kegyelette.l adózunk a 
t€llllplomalapitó Kovács nemzetség
n?k és oda most örök Tlyugovóra 
VIsszatérő unoka dr. Kovács Gvula 
emlékének. l sten adjon örök nyugo
dalmat az ösöknek és a most ideér
kezettnek. Dr. Erdős l\llhály 

látogatás Prágában 
A csehszlovákiai unitáriusok meg_ 

~Iakuhí.sának hatvanadik évforduló
JárÓl emléke7.tek meg. és a7. ünnep_ 
Ségekre egyházunkat is meghívták. 
Képviseletünkben alullrott vett Teszt 
a B.rünben és Pl'ág!\ban tartott ün
nepI összejöveteleken. 

Útban Prág.:!. felé Jün. 3-ún Briin
o~n .. állwm meg kérésükre, ahol a 
kÖl'unkben Jól Ismert Milos Mikola 
lelkész fogadott. A h{,tkö:wap este 
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tartott Istentiszteleten szép .su\mmnl 
gyűltek ö..>:.';zc brünl és környékbeli 
unitiltiusok. Német nyelven mondott 
beszédemet MikOla lelké,~z tolma
csalta híveinek. 

Prágaba együtt utaztunk Brünböl, 
alkalmunk volt részJetesen gondola· 
tokat cserélni a két eg~'h!\z sokban 
közös probJé:náiról. 

A prdgai ünnepség szombaton dél. 
után kezdődött a cseh unltúriusok 
békebizottságának ülésevel. Kéré
sükre itt is felszólalt'l.m németül és 
a hazai egyházi és társadalmi bé
kemunká1. ismertető felsz61alá.somat 
a bizottság tagjai érdekl6<Mssel fo
gadták és utána többen kérdéseket 
tettek fel, melyre választ adtam. 
Pragai házigazdám és vendéglátóm 
dr. Dusan Kafka a csehszlovákiai 
unitáriusok elnök-lelkészt' volt, aki 
gyiileke7..ete vendég.szobújában dátott 
vcndégü!. Alkalmam volt a prágai 
l-égi város emlékeivel is megismer
kednem és vendéglátóim minden al
kalmat megragadtak a beS7.élgetésre. 
Dl'. Kafka múr többs7.ö,' jál'\. hauink. 
ban és nyaralt a Balaton mellett is. 

A hatvane.sztendós évfOl'dulóra és 
az alapító, a német koncentrácós tá
borban mártirhalaIt halt dr. Norbert 
Capekre emlékeztünk a vasárnap 
jún. 6-án délelótt tartott ünnepi ta
lálkozón, melyen az ország minden 
részéből összegyűlt képviselókkel 
eg~iitt mintegy négyszá7..an voltak 
jelen a KarJova ul. 8. sz. a. isten· 
tiszteleti termükben. Hat palástos 
lelkés.szel együtt jómagam ls az 
emelvényen foglaltam helyet és ké
resükre nemcsak a magyarországi, 
hanem a nagyvilág unit<\riusainak 
meleg üdvözletét is tolmácsoltam 
németül elmondatt beszédemben, 
melyet csehül tolmácsoltak. 

Az iinnepségen minden lelkész fel
szólalt dr. Kafka ismertette az el
múlt hatvan esztendő történetét, 
megemlékezve az érdemes elődök 
munkájáról. Az országos szervezet. 
elnöke dr. Hasptne sz. Capek Bohda
na maga is okleveles unitárius lel-• • kész, 86 éves kora ellenére igen el'o-
teljesen szólt a szépsuimú gyüleke
zethez. Előtte való map aJ:)ban az. ét
tere~ben ebédeltem, ahol az első 
unitárius istentisztelet után 1!l22-ben 
voltak együtt az akkori ve7.etŐk, köz
tük az idős elnökasswny is.' 

Az ünnepi találkozó második ré
sze a tulajdonképpeni évente egy
szel' sorrakerüló virág-istentisztelet 
volt. A gyülekezet minden tagja egy 
csokor vagy néhány szál virágot hoz 
magával. amit ·két kis fiatal leány 
kosá.rban gyújt össze. Az istentisz
telet végén. melyen 24 tagú éne~ 
is szerepelt, a szól6t a prágai opera 
unitárius érdeklódésú tagja énekel
te. Az énekszámok között elénekel
te a gyülekezet azt az énekel is 
melynek szövegét .maga az alapító 
dr. Capek szerezte. A7. istentls7.te
let végén a két kosárban összegyűj
tött virágokból, minden gyülekezeti 
tag magahoz vett és hazaVitt laká
sába pár szálat, gondosan ügyelve 
arra. ,hogy ne a .saját maga által ho-
7.<>tt virágból válnssUl. az emlékczés 
szálait. Ez az istentisztelet egyes 
amerikai unitárius gyülekezetek $ZO-

-_.".~~-_., ., .. _---------

kdsát követve tu; összetartozás és a 
testvérlséfl éfl:6OO\. hangslllyozta. 
Öröm volt \.aIAlkoznl .rt gyülekezet 
néhi\ny magyar S7.ármazású tagjá_ 
val. nklk anyanyelvemen kÖSZöntöt_ 
tek l'$ be~zelgettek el velem. eiml.'
selve. hogy budapesti látogatásuk al. 
kalmával a mi Hógvcs Endre utca.! 
\'endégszobanknak voltak a vendé
gei. 

Útban hazafelé rövid Idóre meg
álltam Pozsonyball, ahol tisztelgő lá
togatást lettem dr. Michalko szlo
vák. e\'angélikus püsPÖImé.l.. akivel 
eg)'lk régebbi locarnói tartózkodá. 
som id~jén a .,Casa"-ban ismerketitem 
meg. Szász János 

BARTHA TIBOR 
KOSZONTf:SE 

A ReCormátus Egyház ZSinata és 
az Okumenikus Tanács a szeretet és 
megbecsülés jegyében jÚnius W-én 
a debreceni Nagytemplomban kö
szöntötte dr. Bartha Tibor tiszántúli 
református püspököt, a Zsinat és az 
Ökumenikus Tanács elnökét 70. szü
letésnapja alkalmából, egyben emlé
kezve arra is, hogy 25 esztendeje 
tölti be püspöki tisztét. 

Az ünnepségen Kür ti László, dr. 
Tóth Káro'Jy és Kovách Attila püs
pökök szolgáltak. A jubileUmi illest 
dr. Zsebök Zoltán zsinati világi el
nök nyitotta meg, majd a ~'e és 
a város, a Hazafia.<; Népfront és az 
Országos Béketanács killdötlsegét 
vezetó Miklós Imre államtitkár. az 
AUami Egyházügyi H ivatal elnöke 
méltatta Bartha Tibor püspök TIe
gyedsuízad06 érdemes munkásságát, 
mely egllben szolgálat volt nemzeti 
egllségiink megvalósitásáert. Az 
Ökumenikus Tanács koozöntését dl'. 
Káldll Zoltán püspök, elnök tolma
csolta, aki egyben unitárius egyhá
zunk jók{vánságait is kifejezésre 
juttatta. 

Az ünnepségen egyházunk 'képvi
seletében püspök és /őgondnok vol
tak jelen, akik személyesen is kife
jezésre juttattak egyházunk megbe
csülését és toLmácsolták jÓ'kívánsá
gajkat az ünnepeJtnek. 

BARTÓK SZOBOR 
Párizs fópolgarmestere Jacque.<; 

Chi rac, jelenlétében leplezték le 
Bartók Béla szobrát, Varga Imre 
Kossutb--díjas kiváló művész alko
tását, melyet a Szajna part közelé
ben az egyik lakónegyed újabban 
lJarMk Béláról elnevezett teret di
szili. 

A szobrot Chirac, kérésére Bartók 
Bela fUI , egyházunk /ógondnoka lep· 
lezte le. E7.t kővetó beszédében a fő
polgármester méltatta a magyar 
művész életútját. HangsUlyozta, 
hogy Bartók zenéje 3"- egyetemes 
emberi kultúnit gazdagította. 

Az ünnepségen jelen volt F'arka
sln.,;rky Lajos a Fóvúl'Osi Tanács el
nökhelyetlese. dr. Bényi József pá
rIzsi magyal' nagykövet ~ a J.ranclil 
művi'szell élet számos kivál&>ága. 
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Nl!hlll dr. G~I .. I JOUle r CIIYCleml lIuulr. 
.,gyhhwlk (ö"ond noko eIhRI,jlou\ ~ lin .. k 
30-lk 6vlordulóJ o a1k.1tlm~bóL 1\ &>;CIlOOI 
JóZllcl A\tUo EJU'cterll m u nkálMl be
mUl/uot rendco:ett. A bomutnt,H - Kel~ 
rnl"!1 M ik lÓ!! ~z;:lIedl ]elk~>; ludóslll\~a 
alapJ i111 - Szegeden llJI! hlvelnk mes te
k intetiéi .. 

s •. tKed c n II j(m lusl 1~lenUUleh,len 
ar. Gel<!! J ó.",c t t8 ar. SUI/ka Cé'Ul arial 
eilyhá~1 mUIlkM! tillár61 törWnt mcsem
Itke7.éfI. Az eh'lbbl rö! halála"ak 30-Ik év
fordulóJa, - 87. utóbbinak " "könyv
nap' megrcmlezésc körllll tevékenys~gc 
foJy lll n _ IrJa Keleme" Miklós lelkétlz. 

0"' .... dr. Ko",'CII GyulAnt elhajt lérJe 
em]6k~ 1\ h ódmezOvásárhelyl 8yülcke
zeUlelt 1000 FI-\ adományozOtt . 

.... z OJdlllr6 Ili kolin Ilz 1J81f1Z. évi 
tanév u.r6ünnQPtlyét Jún. U-én tartot
WIl:. Az 1111<014 növendéke ... oh Szen!
l ll<lnllf Ilona leLk8z ls, aki "'zél' Cl"ed
ménnyel tette le önlCIJ vl:r.sgáh, 

Ih európai uldó hltkll",,~,ek növet
_éle máj. vélén tartalta rendes évi kÖZ-
lIyiU(s(rt, melyen a hazai Uild óságot 
H~be~ Imre elnök & dr. sel/ert C éii:tm é 
{ÖUlkj," képviselte. 

Dr. I'.IIz .. 'J'amb történ!! .... rcformátu.1 
tőlliOn()nok . IlJtó 111.11 r(!Tl(k1.\C :I XVI
XVII •• tlhadl \őrU!nelml MIIQynforndg 
teriUeu... _ elllOororban :I törlik h6<loh
lIáll lertlletek cn Jelentke-,.ett '.lnlltrlnlt1,
rius mO"llB lmllkra VOn.'lI.k01.ó ~vtl1.(':d<w 
Ddllt&yaJt.bót.. A -lIlIt.ot It MTA klad~s(;
ban Jelomlk mea. 

Dr, " 'kondy Láu ló ~u.r\(>n refonn(;tu/I 
teolóau.1 protegtor hOll.zllbb kőrhhl 
l<e:r.el4!s után II Javuláa úlj'n, OrvOII tili. 
otthonában. Ve$~prémbcn kcrcal a teJj<lll 
re!&yólliyuláli\. 

IY l'U meJllelénl Ac:él G y6"IIY m"' ll.ller_ 
~lnOk"cly ,nle. oli r'''''lo, '"U'O) "I\ IUntl\_ 
'''''' e" a m\l.iyar kllldllltJiéu lIlIIla,. 

A CMon ll rád m ellyel IIIri .. " IlliJ, U · I 
I,Ó<l",u"v .. ~Arntlly l };1I"lau c lk kl>\!n em
ICK<"lI:lk "'''41 H vA""" 1'0mOlO ~blnfl.&611"
l~rol. f'erlHU "'éla ... cikk .. ~erUiJe "rbm
mcl lIJlllpllJ1I m"", h<.tIlY D v'rOll hlle!<e
'itu.-I ,' .. ,,<IDen IW'lJ4k u .. ...,'plouu.Uu.t o!a 
.. 1111'11 " m<lall( lelll<i.ebb le, .. ku"",,, ""l _ 
'ur, u~Ok ,~ m~II"'I/",,,""k ... .I .. IJ .. k'" .. l 
u,ó"Ó Ö,400ll"'. Orvel\dllnk. hOiY a vol.
rOll kOl<v<!lcményc ill t"IfII1Ylelt " ,,"'plom
.eno,·&\(os. lIlunkAnkra. 

A V".II<lrln d unllátl"" lIy lllekUel lun. 
G·án 1&"\0\1 kÖ~8yulb!f$o I~mé\ K<nm" 
J ano.$l v4!&SZlOIB IlOndokkli, ll<IlOUh IJé
lanól pennarossá, 1/1.<»", Toral/II PoI.I_ 
",801 jegy~b"é. A m~lI"oI.llIs~lOt\ prCflblle
tuk nevét nem kö:tolték Jr4sban ner· 
k ""uő!H!g1l n k k e I. 

Ur. "'If Y Jó~.d 60. uülelbinapJa 111_ 
kahnából a S::.oclaW;ta MlIlilynrOI'$WII f:t
demrend klliiml)lé;!It kapla. AMIJOSZ 
eln bkél és a MagYIH'orsUli\: Il)lel<l~ IUlI'
kC.'ltlŐJét ml ls lI~ztelc\lct kÖ8~6n llllk. 

Clianád Htb. Il b u daPe<l U Katollkua 
Akadémia protesli"ora "VlrdOlld j~lIt1nk" 
eimen ujab!) verlich éli vel'llf(lrdil6nltJc_ 
leutatle meg. Egyik ~z"p Jrhllbó l Idel
zÜk: " EllyszerO Jelek az úl(ln ; egy meg
r6gOl.1 Szem JlInOO krmyér, I!l:ly h OQlzu 
Illsk~JO áll ... Ne !"lj, ez már al< lIU1giil 
,,~gc." 

Ob udal ut<:an e ,'ekről in levelet a Mil
gyar- Nemzethez KOL'ölo tl,zky Mlk~ irQ
dalomtönénész, S ebben megemIlti, hosy 
az l'Bylk. ulcál Orbón UIIláuról nevezték 

". 

KüLFÖLDI HlREK 
Mell ye ; Till<6c e. Jelenik meg o. K o 

vw;:a\o. - régebbi nevén IIll roms:téJ<. -
megye lapJo., melynek Forum e. h"vl 
n(:plrOdalml éli kÖl':muv e l6d t<..1 mellék
Iete 'Jéna eljut bou.4nk 1!l. Al': 1961.. nUll · 
~~Ilmban énékelték C.ch Gw;"tl.liv bi
mert /lr8flkusmüv~,. munkáh, aid t:r
dély ncve>! embere! közU! t"' tvanat mu
tatott be raJ"tllln. A "Nal"" n ~'~c"lb"'''' 
kö~UI, a kik vándork,lálllt.1~on beJ~nák o 
nUllyobb erdélyi várQ!loJulI, o .. ~'6rl.lm" 
12-eI mutalOtt ne emUWI~ >l1Amá blll1 k6-
~úlijk kl)lIen, K rizo J<lIIOI <l. 1)611:1111 Fa.· 
kal Sdlldor hlUlnk tel(l.'lel kn10C t.ar1.01.01l. 
Cseb GI.IS~táv klállltá,<1l1 Il~ erdélyI váro-
5Okb8ll meleg rokOIlliZ<lnv fO.QUd\lI. 

A H é l cúnü Ullka.cstbell megJelen<l 
magyar nyelv(J hetllap!)"n - t olyulIA
&Okban _ az egykori unhAriUJi kollé
gl"mról .. M!lZI<lk é. ué"ve"" c. Oe"" 
GyőrgY, az ismert 1t'Ó mele, /OMlIO clk
kct irt, melyblU IOlklOlm lla,g IlIyeklizünk 
IIUIJd r6szJetet közölnI. A mol$Odll< !oly-
1111"5 a koJJ.églum és pÜ8j)Ökao!c IIZlip 
éptHC1.ét III b(!TlIutatJa 8:t olva5ÓknU. 

A H é l cúnll bukarestl ma/t)'ar heIlIap 
ludomány rovulába'l Cle"j t:lek prQ
f .... u.or " dlá" K elemell UlJ(Jrt'ól emlé
kezett mea 1I1'n- l l16l). CIkkében nAm ... 
ol.J Udatot közö l Kelemell LBj ... pályiJi
nak "Undulá1lAr61. 

A IUbllál eddlll 4U arrUuu· n yelvre .. 
ny"lvJárt.lir a 'ordJtottAk h:. eblXl l 83·rs 
"IllIlJzben. A frlk4ban naponta kb. hll.7-
ezer ember t ér A\ il klllönböz6 kcr~-

Sima ArpU I.OrOll161 lakool (Kanada) 
lapunk h(j8~ea olvMÓja és egYkorO'; 
t.:ImoSal6JIl, elhunyt. HllláJár61 II ",Imo!:re 
klJldöl~ lap vIS~ZlIMke2ésélXll """,,",II I. 
IÜn k. 

Or. \\tIH'llel TIIK~ I, a trankfunl ,unttá
rlu:; lIylllckC"~Ct III vCII:e\1I lelké.s~e mclex 
Hangu levélben köszönle meg üdVözle; 
~oralnk a\, melyckc~ új Itsz\.ébe való 00-

4 klll\Asa Illk:lhn/lból kllldWnk. 

ll . JlI,,,,. 1'111 Iul I'" legutóbb AngliA· 
bOn, mMJ" ArtlCIll lnllban WIl Já\Qllalá.~I. 

A r umánl,,1 'feK A MOrO"lat lJ"n uA ej!· 
I,e. éllll /Sruollllbell" e. 6néI<.;s llinl.ll
mány Jelent mfl& Kotl<lCh Cha é:i BI,,
ucr Pdl uerker;"lÓStben. mely több unl
tarlus vOnlllkozl\llú odatol ls lan.almaz. 

lIodU~y Imre lekCUcsl l'(!!onnA\WI lel· 
ként vilasztotla meg II J"lIos~Jávla1 rt!
lormátull tSyhh uj p\i.splllliwé a nyu-
8010mb" vonult C.CltI K . IIludn n.:ly&
be. A bellClal.1s1 IInllepséJ!:en részi vett 
dr. Túlll Károly p llapllk. a KaK. elnö
ke 1!l. 

".'oI '~llk", ak "lilii""" önmac.il ep>h~
leUI\! • • :' dmen Z:illanl JenlI emlékeizelt 
mcs n:r. erdélyi " FÓrUm" ""r<:. sum:i
bWl 0011)111 P~r"~, S<lndort'Ól. Ejlyben 
kIIzlI lIorlJdl ll lSwli.n mruv.w:1sArhelyl 
táblabCr6hoz Uli. m',,,, IS·tn Irt leve
lét, me1yben (ill\er\kal útja egyes epl· 
~6dJ lllrII 1!l vls$zaemleknctt. 

Dr. KO)v:iel LJlJQS kOlozsvá r i pOspőkő< 
ct>l!k6 bántalmakkal II kolol.llvArI klinikán 
mel/Oper~116k .. MII>l<lbbl rel/lYóllyulAsl ld· 
v/lnunk. 

G,,,,t,,, CIlX a.t Mgo1 unlláriWl béke
b l:r.ottsdllának vC2C1(1Je a s alv p<lorl haza
WO< 1I1dllz~e miatt nyUt levelet In\.étett 
Lord Carrlul'ltO .. "oz, i\ngUa akkori kOl· 
OllymlnL.~\crl!hez. 

A " 1( ,,,1 .08" c. amerikai u nllárius 100-
IÓllla l 1l1.emle 19U. évi e1só uámllnak 
dmOldll1l1n ködi n~vld . 'crene areképllt. 
dr. 1..á.Z\6 G y ula prof<;oSStOr r~Ju uWn. 
mely Ar. 8111101 nyclvd DávId tcr""c kj
ndv6nyunkb"n Jel .... l m,,". K(I~llk kl .. d
"ánYl.lnk lelJI)!j sngol efmk és a meg· 
jelent!<; évét, lJudape<'ll, 1981. 

O r. t1 lU'r lnKlon né S"", ,,, thÓ Vilma 
New York-I unjuJrlU! lelkkr. lIyllle!<&e1.e 
heti n('m~Jéb .... j((jjjzijnt.e mell azt 11 
11IbIJ mini :00 levelet él érdekllSdb;I, me
"M Iylllckezet.<!nek lagJ.It .... 1 Im cll!6 
Mn,"p aiban belegsél!e Idején kapOtt. 
lIála I$I,-",nek m'r fol~pO lt & továbbra 
bi Jó O!JIbZlléSet kJvtlnunk neld. 
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Óli' pz ... olt az elll(l oterel)h~o nll.llyobb 
nytl,·6n~s.1g el(ltl. To ... ~bbl , ..... u !~st kf
\·:~nunk. 

La u.e," Gallne bln 1e1k6lzl . apAriul 
or..abrule! ... a Foycr de l'Ame vewló,m II 
plirll";Sl protasUlnl teológlll fakultás pro
tCS5zora! kOto! ... JUau:totla n'eg. 

ArgentlnAbDn a pápa 14tog.o.lástl.val 
kap.esolalOlSan adDl.Oknt kötÖltek nZ nr
gentfoa l katolikus papokról. Az egyház
megyés papok száma 2~&4. D szenetCll 
papoké 2986. a segítő 1('l!IVéreko! 1\,9. és 
a s~erzetemők sdma pedig 12 441i. 

HALOTTAINK 
Crantni. Sá ml Ilooa Magda -

n"hol Ferencl JÓlsef k010l.II<1.1 plUp6k 
unokája. D londoni Channlng So::hOOI 
egykori növendéke Mlru:tert>cn hosszu 
uen ... edés uu.n 1912. február 13-an el
hunyt. t.eán)·at, GyOl1j:y1 és AnikÓ any
juk hamvait hnakQldt6k és azt máj. 
II-án a f'arka5rétl temet6bcn édesanyja. 
Sdmlm! IZ. FeTenc, 1I0no sirjában he
lyeztük örök nyugalomra. dr. Ferimo::: 
Józ.set pUspOk .uolglillltAvIl1. 

AZ elhunyt lelin)'al anyjuk emlékére 
1000 forintot adomlinyouak az Unl~l'Ius 
elet Ja ... ára. 

Or. U ú r Mlkl li.n i " •• Ke lemen 110011 
fel:>r. j-~. 8'1 i ... es korliban Budapesten 
elhunyt. Toroekón uOletctt és élt htk"z
szu Idlln át abban II gY01ekezetben. 
melynek ogyldőben Józan MiklÓS. Né
meth IStvAn és Benezódl Domokos vol
!.ak a lclkészel. Knpeocoló<lon ahhoz a 
e.'ID.ládtör\.énetl mlllilioz, melyet l.dldT 
tswAn H Kylza J áno. unlt~rlUII pÜfipll
kök nove f6mlc1~. Az utóbbi é ... llzodek
ben. Itt a I II ... árosban. vm nCV(l fia és 
családja kOr6ben hJ otthonában élt:Cy6-
uolJAlc gyennekcl; lU, PIri. VllI és e le
mér. to ... ábbá l11.cncllY unoklija. tíz <léd
unokája. toroekól rOk<m'álla. A HŐIlYes 
Utcai templomunk Bart.ók-cm\(ikmilvé_ 
nek alkot.6müvliue. ZA.llony Sándor II 
... eje voll. A peoste!"l.Sébetl tem~ben 
/lenne MArIOn és Lds:/d Andor lelké
nek ktser\.ék cl utolsó IltJlIn febr. 16-
An. é!I hlnlették /I vlga.uta1ás Igéit. 

Rartalis Akosn é 
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Az OJ-Kö~lemet6bon febr. ~ -l:n a ~ 
{:ves 6<lloU1l. Bétdné Fehér Jlondl, 

t-'Ilrkasrétl temetőben febr. ~·en a 14 
é ... es Bed" Addm-o~ 

Csáka Dead 12 é ... m hlvUnket a "1'1_ 
k05pll lo tal temetóben febr. 12-t'in. 

A }'arkasn!tI temct(\ben tehrular 2.2-én 
B4nhdzl Ollóné N euw4IW IIOII.it 81 é ... es 
konlban. 

P"ler A ndrdrll" Ny6nldy /londt 19 
é ... ""en az Oj-KOztemet6ben febr.23-tin. 

" ,;,/"t Mi1l.<ilyl S9 évesen mMo::. 8·tin a 
FlII'kasrétl tem~'1"ben. 

Pémek ulOOllt 45 é ... esen. mdrc. 39-án 
az OJ-Kö~temctöben. 

Apr. g- (\)1 n Oj-Kö~tomet6ben 16 é ... e, 
korlIban V a rI/OlY Z o Ud n t. 

Az Obuda1 temetllbcn d p r . U-lan 13 (;Vm 
korában BOér f)ru"belel, 

Erd" Jdllosné Széke,y M argitot ápr. 15-
én 63 éves korliban Dunakesz] Oj - lI:öz
temetőjében. 

EJbucsUztunk á p r. U-én n Nagy Ignác 
u-I templomban a lS é ... es Kowes Re
bukd tól, lIklnek hamvait szOlllfalujáb.1. 
vargyasra sulU1tott haza leAnya és ou 
helyezik Orök nyugalomra. 

MIKLÓS IMRE 
FlNNORSlAGBAN 

.A finn oktalúsllllllnill.Z.térium meg
,h~vós :'lra egYhetes lfitogatást tett 
Fmnorsz/igbun Miklós Imre állam
tltkár. az Allami Egyházügyi Hiva_ 
Uti elnöke. L.átogat.á.sa lIorán fogad
ta a klili.igy. a k ulturális, az okta
tásügyi miniszter. t.alálk(17,olt a finn 
evangélikus egy,ház érsekével és 
több ve7.e1ó személyiségével. A linn 
eV.!lng~1ikus eg)lhaz központjában 
eloadQ.~t tartot t az állam és az egy
ház l)l$ZOnlláról MagllarOTuágon. 

PAPI BlKEGYŰLlS 
A Haza/ias Népfront budapesti b i

zottsága jún. 3-fm tájékoztatót tar 
tott il nem7.etközi helyzet a1ct.uálls 
kérdéseiről, ahol az ~16.ad6 dr. Tóth 
Károly reformátw; püspök, a KBK 
elnöke volt. A hozzúsz6lások rend
jén püspökünk is fe1s7.6IaJt. ismer
tetve röviden a ktilrbldi unitár iusok 
béke.m.unkáját . 

A 68 éves Kis, Béla temetése lipr. 3(1- A 
an volt a Kispesti temet6bcn. 

MEGHIvO 

MAGYARORSZAGI UNITÁRIUS 
EGYHÁZ A 68 éves Had: Ferencn" Pap Róla 

temet.ése máj. 5·(in II FarkIlSrett temet6-
,~. 

Az Obudal temetőben máj. 1I-én n 10 
éves Szabó B"/ón" Tég/.b Emma teme
tése volt. és 

ugyancsak a~ Obudal temetőben máj. 
H-(in II 82 éves T6th Ou6n<l JClkab JIl
dllot ktsértilk utots:ó utjára. 

A Més~kő-I {jsl 1f:l1m6gyl családnPk 
Budapt'!f<ten !lő egyik tagját. Ifalrndlly l 
Dé...."t 83 éves koroban mAJ. :U- én a 
RlIk05palotal temet6bcn temetWk. 

JUn. 4-én az Oj-KöZlem~bcn az 51 
é ... eao; korában elhunyt Abonyi Ul oollnll 
841ndll Ro:dll6t temettük. 
'~"':~A az ugyancsak fiatalon elhunyt. U 
:: Oláh Ervin temetése jUn. 4-bt ... ol~ 

jim. 

ll-én a 

Sdrdt JUn. 
'emct-

jún. ~8-~n II 
MIII/do/ndl te-

ZOl/4n 5 és f-"l év(lM t.:l
aid jUn. :W-An halt "'('ti. 

., 'j)'kOri ton:llll s
"'. kor ba.n Budapol.tcn 

FOTANÁCSA 

1982. október h6 30-31. napjain 
(szomba t d élután és \'osárnap dél
előlt) Budapesten a Nagy Igni(: utcai 
templomban mést ta rt melyre a fő
ta nács tagjalt ezüton is - későbbi 
időpontban külön m eghívóval - az 
E gyh b l Képviselő Tanács jünius 7-én 
tartott ül í-sének hatá roz.a.tából atya
rls ógos szeretettel meghívjuk. 

Rartók Béla 
rögondnok 

Ferencz József 
püspök 
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La p tu lajdonos 
" M a ryaw rn6g1 Unll llr l .. o EgyháZ 

.·e1 cl ll~ uetkent.h 
Dr. Fe rencz J /lzsel 

Fe1ehb k lad 6: 
lI UJzt! J II.o O'l 

V .. Nagy Igná .. U. 4. Budapes t, Inn 
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1r.~,,'A"" (KUl ,_ Uudapeot V .• J Or;Set 
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