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PÜNKÖSD
•. Es mikor a pllnk66d n a p ja elj ö tt. mindny áj an egy-

aka rattal együ t! \lillának. t s l őn rmgy h lrtele nséggeJ
lIZ ég ből mintegy s ebeSen ", ... gó nél nek l\cnd íll~ e . ..
és nlegjelenlek eUjttük ke ll ös tüzes n y elve k .. . b;
m l!glclének m lnd n yéja n SZem Lélekkel.

Pél er el6.i U,'án a Iizencggyel te lemelte la.a ,'át és

~z óla:

.•. a k ik ö römest ve\' ék lU: 6 b eszedét meg kCT<!S.tld ked <: nek ; és hou.tiJuk csa tlako:.;" k al'!on n nIlpon mlnlegy háromezer léle k."
(A p. Csel. 2 , 1~: H; Ul

Jgy tudósít a biblia író ama piinkösdi eseményekről.
ami kor megalakult ll: e/só kereszté ny gyiHekeze t. tOY
e mlékezik II hagyomány s ürl1lcpli majd kéteze r eszrendeje az első lanírvánllok OO lor kió/lásá, és hitval-

lását II jeruzsólemi tömegek elólt. Még ma scm le het
eléggé értékelnj hosi megnyilarkozásukat.
G o ndo l juk v egig: a ti$ztasz i o ű. ártat/tJn Jézus, aki
mindig olllan megértó és meleg lelkű volt a hozzáfordulókhoz. kereszthalálra itélletett. H iába volt a virágvasárnapi ünneplés és rajongós a tömegek réuéról - 011 a KopOnllák hegyen vagy Pilá tus udvarában senki nem állt meHe, senki nem próbált véde/mére kelni.
I mmár öt ve n napj a, hogll bekövetkezett a tragédia
és a k özv elem é nllt mép mindig foglalkoz tat ják az esemenllek , a kedélyek még mindig nen~ csi/ta podta k le.
A taniI ványa k lelkét nem cJ upán a Meste r halálána k
f á j da l ma tő/ t ö f/e ki, hanem sa j át puszta l étük féltése
/$ eluralta. Alig mertek 1'e;tekhellliikröi elöjönni , hisz
ne m tudhatuík. hagy nem vár j a -e a Ga lgala. Mint
üzöu va dak h úzódtak meg és v árlák a köv etkezménlleket. ere zték, h091l abban a f esz ült légkörben csnk
a csoda segíthet ra j tuk , csak nz tarthatja meg öke t .
A csoda ped ig bekövetkezett az ötvenedik !lap ra JéZUJ ha lála ul á n. Szemiél eI dolga , hagy k i hagIlan é r lelm ezi ezt a csodát. Az " Apos tol a k csel ekedeteinek"
IrÓja. m int lilla lában a bi bliairók , köuői sz ínekkel
fest i le a történteket . Bő fantá z iá val U'dmo l be a
fo rdu la tról. Ldtvanllos képek be n jele nit i m('g a " S('be sen zugó szelet" éJ a " kettös tü zes nye l v eket ".
e VJzQ zado ko n QI ez a sz ineJ bi bliai ké p töltőlte kl a
k eresz ténIl pünkösd i ünnepek hangulatat éJ tan ai mat,
s la lá n éppen ennek tulajd onltható. hogV e . zép egv luili ü nnep az Id ő k lolllamán mintha megkopo tt vol na , m intha el halvanl/u l t v oLna . KarQ CSo nll és H lÍs vét
melleu a p ünkös d i hangulat fe u zinesebbé vá lt . MIként a maoyar szólás lJ eTre 11tal : az átme lleti, lutó
esem ényeket •.p iinkösdi királl/ságna k" ne ve zi. Pár é otizeddel ez e lő tt em ez ü nne p ü nk i, háromJ!apos volt .
ma má r az egllhá z is egll na.pra korlátozza azt.
I'edig a pUn kilsd i "csoda" mCflércl c melné a kom olllll/}b
me ltalá lt . N em küiJi}, kö l t ői MlVanllouógai mialI. Iw nem azért a be/só, lel ki tar/almi 1II0 lldanl va lójáért,
a mehl nem ko rlúl ozÓ(Uk (IZ e{lllkorl jerllz.óle mi förténé. ek re , hallem az e{léfz gOJldolkQdós unkra. hitbeli
áiUi' foula tó ! un k ra kt hat .
Nem a "te bet e J! z ugó tzél " a Iwng. UllIo, a bibliai elbeszélé. ben, Az val óban Clak k eglle . , á j latos olva s-

m~nl!' ~elllet egy napra eJ egysze ri eseményre lehe t
sz ukl/enl . Amaz !ls.? pünkösdkor azonban máJ i3 tör -

t éll~. ~eg~zeruezódo.~t, megalakul! az első Jezust köve.to haromezres gvulekezet, amelV ma",ja lelt a nap_
j ainkban ~rjQ ssa nőtt kereszten II csa/ad nak. Ott éJ
~~kor megmdult egll fal I/amel!, ame/v kialakíloll egU
II) !10I~dolko~a~i formaI. Amit ma kereszténv vag ll
eu r opal kulturanak nevezünk, az lé nvegében az ön-tudatra. é.bre~t lanít lJánllOknak köszönhető. Eltekintve
~ Z o n , h,baktol, ~elyeket a ke r eszt enyek elkövetlek az
eoszaza dok sara II, elvHalhatallaook azok az érdemek
mel"!.eket az emberiség lejfödeséért tettek cildoZ'ato~
szivu kere~zléllll munkások es /cözöss egek. Újra ki
kel! emelm, az eglletemes műveltség es művésze t sokal k öszö nh et és hálós leh et ma lJ Pét ernek. a lelkes tanítványnak, aki fel emelni merle szavá t ott CI
jeruzsálemi piacon, hitet léve az 6j jézusi gondoikodas
és életlorma. mellett.
Ez az első p ü nkösdi kiallós érdeme.s az ünneplés re,
mely nem mitikus maradvanIl, hanem bátor. cselek.vő lepés vol t egll emberibb jövő irónl/aba. M i unitáriu.sok ncm gl/óz;;:ük hangsúlllozni ezt.
Csoda tőrtént valóban a piactéren. Emberi szivekböl
pattant szikra gllujto tta. !anpra a tovabbLepni akarók
értelmét és lelké t. A lélek , a szellem csoda levő erejének I('he t ünk tanui e régi eseménllekben. Az ílllen
természetű "csodak " oiszonl nem egUszer i rendki vü lisége k . A szellem, o. Qo nd ola t , de oatran neve zzük
l éleknek , nagv d olgok ra képe,. P ii nkösd a Szent lélek
(j nnepe. E fogalmat mi uni lariusok a magunk módján értelmezziik. Nem tekl ntjiik kij/ ő n iSIeni .szemé lynek, hallem kiindulvCI a: e rede ti sze nt író si megIwtá roza s ból bebó erŐforrd .sként fogj uk fel.
A z Ó.szövefség a:: ,.Ú r lelkenek" nevezi. s úuu fogja
fel mint ami ls/ennek a hol/ anllagba Jeiket öntő. azt
é l őv é t evő lehele te. Később minden erkölcs i és ér /el mi ért r k f orrQ sónak tekin/elt ék. A fogsóg utóni kor ok teo lógia j ában a bölcsesség (so pIlia) f ogalmával
.szinfe a:o nosla . Páloposlal s: criJlf a Szen t lé l ek Jézus
sz cmélylJéuének a/kató elem él képezi. A negved ik
evangélium kezdi l allitani. hagU a S:f!ntiélek Jézus
1111ivének kiilö n fO/IlIa/ója, ame/u a: {; /a vo: dsá va/ keIClke: ell iirt hi vCl fOIl pótoln i és mÓr k ii/ön lle vel v.l~e lt (Para k /etos). Mim/ez maga Iltá n von la , hogll kiJW n is te Ili s= em élllt IlÍuanak be lIIIe.
.. .
M egmaraclvdll az e redeli (hé ber fI / fl c h és a gorÖ(1
Im4: Uma) é rtelmezéSI/éi mi ,l91l h~SS:ü k : hO(lIl a. szel11'111. fl léle k . amelU természe llzeruell minI l.ftem adomáI/ y ö ll lllllgáball sze IIt , emberi élet ii nk .d rá ga . /art ozé ka . E lnwk birlakábCIII és erejé vel l' Ol/dllk kl a tere mtm é llllek milliói Jo,dból . ti kris td/~s: em . a l arka
ilIalos viróg épp uuu hlen II/li ve , III/kenI az élel~1
reJt ll tojá., //aOIl bd rm eluik ál/lit/aj , d c a Tcremt{;ho:
legköze/ebb a.z embtir áll,. hi3:en am i lll II .zso! /a rf ró
mOlldja éppen ezen blem I é nnIIei , a félekllek ado111dlllllÍooI "alIo ICU kiJebbé " önmagánál . . . (B. 2.1:011.

fl. I'.). fl ,lilrrk/JJdl /'Sl'rrrohlllCk .~$ Ilu,/llho/'" rrrlull""flk ·
fp /.' If ,'rrl' II 'rlckrl' ~. I'lIlwk Jmllflududrll, IIl1fll/llldru
f,lIlIl/lfJdk n JfUI/C/mrl ,
/In elfoGndJuk n .;:el/I'm 1é'~I , II 'f'llkllIJk o;: .'mlM,1

"/l'Ir(l kifl'Jtpfl }ótllkollll '1IJlrI;'\'dt, IIIldllll /I s:éprc, jóm I~ I'.t:nu!nll're bu::::dl., ,,'gif, Ilkkor /I piink6.(fi il ll lII.pcrkllllk /.t t'/u::::a kllll /Idill II rangJrIf, Npm rek hu _
',MJilk muló "IIIIUII/llll1l1k, hlllllJm II: cgé.: él!re ,flgés::::
dlNilllk'fI érr'lul/eslfrlllillk kr/l J':nyd., IlIIeté,él és bá -

fllr/!tI f/lrl ll/llldr, ~; / kr/( JOli/Ir/ illiU /<, minI t'1."lga:d"o.
/I TI'OI flllllftl ,'f,Iml ", .,/1 /éh'k a: /I . om/)l'rl,plI 11111 1 é,.
fr '/m e f IId.wki .. ," (J(~I, l2,II) .... II:

1111'11 '/Nel{

rJ

/lklk 61 'mlld)tlk s:/i kseo. /1 0111/ IN.'kb"1I ti. iflllUlloooll
Imddjrl~ .. . " (JrIlI
Iok OOlldo/1I111 liIet ell hé .
keuco' (Itu"! 8.fi) . •• Ak/ ccr n: .1 IUIII,"'k. n .urMI
arn' !>esud/'lnWI ; /lkl Pplll{! t'l'l II IlIIeknek, II lé l.'kból
ItrM ör6k cI.'ICI (Gnl 6,S"
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EMERSON KOSSUTHRÚL
Köuönele t nlont/unk dr. GII I ist vA n ir6nnk. ho gy
I~merson ha/á hl centen:irhllll:1 ulkulm a ból a !\Ian 'a r Nt' nu:ctb en már m eKJ!'le"t ir ásá t kÜ 'l:lés r e 111punknak ls á t engedte. Emersoll IInltar hlS It"I k és'l:
iról éle tútjá t lalmnk c h'lz~i sdmálHII) m a r m élt:lttuk.
Apr il is 2fl-én volt SU\ladlk évfordulója Ralph \Vaido
Etllcrson lHlllí/:\nuk, A hetven kilenc éves kűrób:1Il eI hUllyt (LllIcrlkni filol.ófus K()sslIth egyik legnagyobb vll(iJ::iI'otl nlml tisztel őj e vol~, lilII crr(ll több Irtisbeli nyomOl is hugyot t.
Kossulh 1851. decumber ~ - t 61 1852. jú lius B-Ig tnl'tÓ/.kodolt nz Egyesült Allolllokbutl. Kls!Íl.silll Internalts:\ II/Iból az osztrák cstis1,ál' és U1. o ros;: ctlr egyre több:;zör
sürgetett kiadatási kéreime elöl Arnerlkn vllltolto ki ,
Kossuth bcul3zta nz Egyesült Alhll1lok jav(l ~·és;:é l. példátl:m mcnnylségú beszédet és eloadúst tal'wa a legküU)nbö;:őbb intézményekben. Tis;:tel6lnek tömege 3 liberális kÖ7.tár'stlsógp{,rtiakbÓI, az unltÚl"iusokl>ól. a metodlslákból, II kvékerekb61, a bapllshíkból. a luter:'ulIIsokból, a k:\lvlnistukból és o szoclnJlstt\kból került kL
A Fehér HAz akkori ell.!\rkó7.0lt politiklljll n politiku:;okm nagy hllltlsl gyakorolt óS csak nóhtllly dil>lot1\a\n
és (1j.~ligirÓ Ludta fölfogni ,Kossuth es~merends7.cl·éllck
tu l halndÓ elemeit. A7. angols7.lisz uni ó és (17. atltlllti
ösudogtis kO,'nél'CU gondolat \'olt akkol' még. A7. ál·
lalo Irányítoll legendás S7.nblldsaghMc jó híre. va1'(\zsos hongja és IcnyügÖlö meJ:Jclcnésc igy ls megtetlt!
n Inagn hallisti!.
Eltekintve a itól. hogy n kornbeli sajtó bősógesen
komme nttilla kÖl'utját, a It'gmnrndandóbb megöl"Ökitíose
mégis az o számos nyil ntkoznt, vers. ildvö7.lct. amit ni:
Ilkkor! amerikai irodalom legjelentőscbb csoportja, a
New F:ngland írói sárdtija hagyon vissza, J. G. Wllil ticr, aki New Yorkba érkezése IIUI)j(\n :I Natiolla/ Erd ban ódflVal üdvözölte és ezt {rla l'óln: .. A földkereksÓgen K O/ls uthn~k nincsen pl\l'jU, _ 6 ti ml lWrunk igm~ l
húse," F. W. Norlltropc n Ncw EIlOlalldcr-ben így dics6ftctle: ,.Kossuth tlZ emberiség cgyetemes leslvél'iségének 111egtesteslt6jel\ént jeleni meg," W, C. B r vanl 1\
nem~.eti StlJtó Ncw York-i banketljén !I IllUgYUl' S1.11bads;\gh1l1'(: VC1.érelt az amerikaI függellenségi IHibo r u h';,·
nylt ólvn l helyezte pÚrhuznmba. J . Il. Lowdl. aki vcrsben 'köszöntölte, a Boston Cut"ierben szówtot Intézett
a z amerikai néphel\. n nwgyurst\g mcgsegitése ügyében .
Lonofellow szcrint Larayette diad a lmenete ótn idegen
vendég nem r~;;csült Ilycn ujjongó fogadtut:lsball.
Emeuon KOss uth amc r ikal útju Idejé n mú r Euról)Úban ls ismert és nevezetes filozófus é~ es~zéiró \·o l\.
KO/lSuthról nemcsak nap/6Jdbtl'l emléke:(cll meg többs1,lk. n~mClitlk l!er$el Irt ról1l. hnncm Concord vt\l'Ostibun lclt lótogntlts,:1 olkalmával a v:'ll'OSházán h(1t1l1mu ~
töml'g előtt 11 lt1kos~ltg nevébcn hosszú és tUI'lalrnHi>
bu:zédbclI ildvijzÜlrc KQlIsulhol. Koss uth amerlkui kli1" Útj(lllilh ötödik hónapjá bun J!\I'L körUI Ncw Enl:\;llldben, Az amerikai függ/'l\enségi 1111bol'(1 tljl'lt'mclmi sdnlerell sol'b:ln Ifltogatva. vcnd églt'ltól a Il1HI:Yl1l' S1.,abnd-

M1ghnr'cr:! emlékeztetlek nz Illeni tij rt ('nc1mi jelenetek
fol!(\czl1S(>vel. Concord vfrl'o~. de valójábnll New t:ngland nevében m ondott bcsz&kböl idé7.7.ük II kövelkeloket :
,,,f: I!dr?~ IllkouóOa o~z l ozik IlOn/ilnullltw/ (I bdtorMl{) élt klforlos bdmu/atában: 6k ls. mhlt IlonJitdual
t!a{)lItllk MIni a;:t a férfhit, akinek rendkivüli ekess~ó
ldltfl Iclll.'ilwk uaOlJsze n7~é"elle l és ,~:lIárdsá{/ál'al párosul. Oli, o SZllbfld sdg cmbe re, dc a so rsé ls, Nem sajdt
Illaga 11C1/lIs;:loHa ezt II s.:e r/' IJet, Iloncm /sl,e n és oz O"
Oélt/ u sza. TI/ildI IICIII OIt,wk ,/(u'IO:ullk kÖMz/illeUI/ I, M
Oubcll a $z obod~dO aug/JR/ót MtJ uk, aki tc noerck és
kOllllllclIsek fölött d/I, pdrfok, nemzetek, !IIagdllérdek,'k tI,~ öntudatok föW u, kellévólas::::lpa lIépcket, amer1'.' Jór. II Illaga pór/jdra , Va llja II J6kol. Félljilk 0111,
Ural/l. 110"11 tú/ sagosan lIép,zert'1 I('s;:; Illldd liallelllle!It'SSil k a meooa ;: daoodd.~ uenélllclre, Eddia ugl/all 011
I'llud elt ornanban Js mi,wen pór/bolt csak a s:zfv em berr/I IlódlI Ot/1l meo , Nem ludom, '1(1nll embe r ez. de
l.)hcl. hOOIl milliónyi MilC ls lesz. Ereje leoyen méllÓ
sikeréhez! De jegvezze meo Urali!. mindett ami lia av
é" rl'ndkfvűli Ir vildOOll, a;: kl$ebb,~éo. 1'dl:ol dIljolI tó -

/illik, hog/l llédeJmiinkbe ~1C(1llllk, i uk r:lbb mi kérhelnállk IiZt O'ltŐ/ ma(1ullkltok 1'udJuk, mIllIcll törl!kelll/
do /ag a szabodsdf/, IloOY tjjro mef/ tíj"t meg kell harCO /III ~rl!l: 10t!II, nopról nap ra Illldidl/lllm r ez ~s dllaudÓRIt ki ,~I/(llk az ok/dl, okik lrelleagnl'k velt!, ozokhoz,
akik kü.zdelwk érte: és O" a ml IIOIJUllkball a SZli bad sdO Icgföbl, harcosa . nekünk kell kéT/lilllk IIZ O" jléle·
roll : kik l s ,'agl/liltk mi, 1100/1 prédlkdllll merlléllk 0 ,,lIek. 011 lIIag v/v la a inlIga Ilarcdr, Ell Ilii alllOlaljuk.
A d olgozó ('mbereknek ez az or;'\'.::riOIl iidcőzl/ Ont. II
IIlIlllk/lS elnbcr!. e: o köztórsasd(J Ollbell cOI/ repl.lbll~
kóllus t iid vQzöl. Csa k lIllIIVi! "WI/dlrafUllk: derek, báfor é.t SQrSSZerli. O " saJci t IlazdJdbal1 kluluta nemcsi
okll'l't' U ' . Mi Illegadjuk Onnek 1101lona:1 a z Ok/Cl'/'ICI ... O" a !i~abadsrig l'f/vctelllénck doktora, kiuilJlII

II jllOOt, hOOIl a Illi lVashin{l/ Ollullkllt lIIar,rllll rŐzza. es
én nem csak milldell l(1oZ amcrikai nUl'ében Je/en rem
ki. ltanc/ll a ;: é r l.c1(/II~ lőruénl/e 1II'I',l ben is. IwOV !tcm
/1 ~I) I" akik lé t/etliil élllek a ró/Il oluEflleult l!drosbllll,
hauCIII Ilzok, /lklk a: e"é,z kerek ul/duolI a: 6 sze//e-

mében chrek, és cselckPdllCk, JoOO~ II/tnk Waslthlgtoll
eszm,!l1 I~i rdelnl. Unlllt, brlr)uilvclI ronló szándékkal.
ii ll;:r!ssel, kö:ömbösségge / IlIlá/koz ik ls Ört, ml jókiud'l SdUU llk1l1 Jejc:;:iik ki ahhoz, hOUII lIIeglolllllla. hoovo tJ
fOl'dIf so a 00/$ 01$01 hallllolllllld, a s;:ó lllli:eSI Ilodjáralld . 1II0S/o'll /CPIIÓ::::clésél /arlw U.V6:C /(' lIl1l1d, MerI 1'':: n,::
u) keres:'c.\' /iadJdral. am e /uel 011 bardli és clle~éU/I$
I ii/eknek /ilrdel , Ilj lrader61'ctése. Öli sajá t é/elél mond til el ebbe" az orszdO boll. palotrIban, klllly/t Óbal!. prdr/kell.
ahoglJ b'uró/Ja és Amcrika parl ja/ minden I,Ó-

es

IIII/I pa/ k /kelebb keriilllek eOUluds/w,;: és COli lIa~oll
IlIo}d 6,~szeotJllldnak. Ita a uril/o:d,,' e/é rkezik. rul mJn~/
ludnl fllOjuk, nlik M«(IIIOror.,zdo JOOlrl ds !mlo/ lb Illlt
klt 'd II lJ SUI billisoOlt:'

Nl'ohlvll llad ik szülelés na pjt'ln I11 c h~K ,zcreleltc l kii"1.lInt jllk n I.nncasterb en étö tő llnl e l cml ő dr. SzenlIvány i SAndori , cn'h t'l:(ull k ellykorl einUkéi,
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Májusi gondolatok
37 él'C. 19'5 májudban Eur~hJában bdejnődöCt a háboru és akkor azt hlltük. talán soha nem 'tr "'issza.
SajnálaIDs módon az eltelt Idő alatt nem l'OIt nap,
hOIr)' a Föld ,'aJamelyik rEszén ne legyenek kisebbnagyobb fen'l'eres össulüzl!sek. helyi háborúk. m~l~ek
a kívánatos megbékélés és szerdet helyett a gyuloJl"·
tet es ali crósukol szítolták.
IIIlnden háború vagy hábonis keszülödés ugrássuraen fejlenti a let'lhnikál és napjainkra el. oda ~e~t!tt~
hogy a technikai készültség Olyan nagy. hogy rOl' ld Ido
alaU képes elpusztUani egész nelleml CS anyagi jólétfinkel. talán 31: egész emberiséget.
Ez ellen minden jö s úndékú és előrelátó ember
igyekl;zik valamit tenni és örömmel \' ehetjük tud?~á.
sul. hogya l'ezelÓ poJilI~~ok. nagyr~ze. megkísere!
szorosabb kapcsolatot kiéinicD! a latszolagos , 'agy
,alósagM ellentábor vezetőivel. hogy az ellentétek kikiiszübölése ugy csökkentése réven megszüntessék a
háborús veszélyt.
Jól eső érzéssel kell megállapítnunk, hogy hazánknak is van szerepe ebben a folyamatban és a gyakori
kölcsönös látogatások mellett ol)'an gazdasági és kulturális megállapodásokat létesílünk, amelyek a mesterse~l'.5cn szembeállított világban a másik oldal értékeinek bemutatasá"al kÖ1.elebb ho'tzák egymáshoz a gyakran teljesen tájékozatlan embeM!ket.
A kö'telmúllban teU nyugati utamon néhány kedvező
példát tapllsztaltam. melyek talán tanulságosak lehetnek. _ Frankfurtban egy utazási iroda idegenvezetójél'el találkozva, örömmel emliteHe. hogy annak idejen II kisérte azt a nyugati csoportot. amelyik Dédn
tiSltelgetl Dávid Ferenc ha"lának 400 éves évfordulóján és milyen nagy élmény volt számára a't oUani lelkes tömeg. de az előzetes budapesti tartózkodás is.
Londonban résrlveUem az oUanl Sepsi Csombor kör
Irodalmi est jen és meghív6t kaptam a negyedik MalI)'ar Folkfeszth' álra : mindkettőn a hivatalos magyar
szervek és a kint élő magyarok egyaránt rés1.h·ettek. Az Egyesült Államok Indiana államában, Bloomingtonban az oltani Egyetmen a közelmúltban Hungarológiai
tannéket létesitettek, ezen ott élő, illetve i\fagyarors zágról kiküldött előadók és professzorok erősítik a
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magyarsá,tudományt - á prilisban többnapOlI 8arl6kKodály lil. lmpoziont rendeztek _ es Ismertetik a
le~etiise':l !ájékoutlon amerikai kÖ~ÖnR"d ha':':.e 'k
mult ját es Jelenét.
...
.~ fejlödó malf!' ar-franeia kapesolatOknak ne
. _
daja lesz a francia államfö kÖ1.Clebbröl esedék! :~_
~a~of5zágl látog~tá.sa , , 'alamint at, holO' május \'é én
PanZSban eo S1.Cp teret Bartók Béláról fOlf11ak e~
vezni es el~eh'e~ik azon Varra Imre Bartók-lzobJr.
E7.ek az apro jelek az emberek ezreit gyözik meg a ' 1
hogy. nem a hábonin~.k ~ell a I~főbb k.aPCSOlo~:k
len!,le a1; l'mbere,k kÖ1.ott es ennek rendszeres békeruntetcseken f:s egyeb meglllozdulásokon hangot is adnak.
Ezen a teren - már csak természetükből fogva is _
elsórendti s zerepük van a "allisi és egyhá~i S1.Crvtteteknek, melyek ,' lIágs~erte kü~denek a háborús s zánde_
kok ellen.
. A G,:nr~en fol~~ Ieszneiési tárlP'a1ásokhoz kapcso_
lodl'a apnlls eleJcn T6th Károly református püspökn('k. ft Keresztény Békekonferencia elnókének vezetésével küldöltség jelent meg Genfben, abol a1. Egyhál.3k
ÖkumenikUS TanáCsa nevében kifejtették a1. atomfegy_
verkezés elleni és a leszerelés metlelti álláspontjukat.
Ugyancsak aprilisban hazánkban járt a Nemzetközi
Sajtótitkárság vC7.etós ége. meglátogatta Lékai László
biboros primást és Bartha Tibor református pfispököt
és április 5. és 8. köZött U1esezett Budapesten. melyen
egyhbunk képvi selői is résztvettek.
E~ek egyben e!őkészitői is voltak a közeljövőben
Mos~k\'ában tartandó ValláSOk "Uágkonlerendájának,
amely nagyszabású békemegnyUvánulásnak ígérkezik.
Egyéb nagy nenu:etközi egyházi szervezetek is megmozduJásokra készülnek sorrakerüló rendez"ényeiken,
igy a1. ún. "Kyoloi konferencia" negyedik ösuejöveteh~t
1983- ban a kenyai Nairobiban : az IARF legközelebbi
közgyútését 198~-ben Tokyóban tartja és ezek fő tárgl'a szintén a Mke megőnése lesz.
Ezekbe a mozgalmakba - S1.Crény lehetóségeinkh('z
képest - Egybázunk is bekapcsolódik. de fő feladahmk.
holl)' itthon olyan légkört teremi s ünk , amciy biztosit ja
békés és boldOg életünket.
Bartók Béla

Világvallások konferenciája
l\lOSZKVA, I\lAJUS 10-14.

•

•

Az Unitárius f::lel lapzártája minden pár-at!an hónap
9-én van. Egy nappal a , ' iJágméretü békekonferencia
megnyitása előtt. tgy csak rö,'id tájékoztatást tudunk
adni arról. ami a fenlejlb emlitett napokon történik.
A találkozón a nagyobb és a kisebb vllág\' allások
kcp\' iselől voltak jelen. köztük olyan ne\'es szemébisegek, mint NIkolausz ortodox alexandriai pátriárka.
Rilly Graham u Ismert amerikai el·angélista. Justin
l\loiscseu a román ortodox egyház pátriárkája. és az öt
"ilágrészből több.sZliun. köztük a magyar egyházak
képviseloi is.
A találko't ót. mint Ismeretes Pimen orosf. pátriarka
hh,ta egybe és nyitotta meg és a1. iiléseken kepvis el tette magát a Vatikán is.
Az egyházak arrÓl beszélgettek, hogy ma mit tehetnek annak érdeké ben, hogy megelőzhet6 legyen a nukleáris katas~trófa .
Pimen pátrl;hka bes~édében bangsUlyoda, hogy a
különböző vallások képviselői kÖt.Ö5 célból gyűltek
össt.e tanácskozás ra , segiteni akarják a~ emberi életet
re nyegető " eszél)' elhá ritás át, ho~"I:á kivánnak járulni
ahhoz. hogy a z ös~zes "allásokban megn)'i1vánuló közös
cst.n'e: a békc és at. iga7..ság eszméje l' alóban megvalós ulhasson a z egesz vllá,on.
Anltol. kanadai és amerikai unitárius tcstvérelnk idei
lavaS7.1 Ól'! közlO'iileseinken fenti s zellemben nyilatkoztak l'5 kert é k , h O'l)' kormányaik tegyenek meg mindent
il be ke fenntartá.'!ára és támogassák az EgyesÜlt Nem~eh:k Szervmete rendkivüli leszerelési közgyűlésenek

munkáját. Ugyanez! határozta vIlágszervezetfink az
IARF is, márciusi tanácsülésen.
A konferencia határozatait lapunk kö,'elkezö számában Is mertetjük.
A Viltigva llások BékekonCe l"eociaja nak ,. ~ernzetközi
~ajt6t itku rsága ápr. ~8. között tal·totta u leset B ud a peste n.
.
- . ~
k
A"I. egyh ázi békemozgalom nagy. Jelento:~egu m osz v a i konferenciájának e!ók és~ilél:eke n t kerii ~ t sor a z. é rte kezle tr e. T i7. orszag egyházi tájéko7,.tatá.Sl sz~rvelllek
ké p viselői a7.t vitatták meg: mik~nt szolg~! h atJa a vallásos hírkö7.1és a béke ügyét. A t~~k~ rság ul~é n ~ ma gyarors~ági villigi sajtó képvise loI IS r~s7..t. vette k!
A sajtóti tkárság ra n,os "('ndége !"t ll~ru~ .v~ ok~
lamszki é rsek. a z OZ·OS7. ortodox egyhaz kladohl\.a tal~
nak \'ezetóje számoll be a májusi békekonferenCIa e lokészületeiről. és adott válas~t a~ ezzel kapcsolatos ké rdések re.

D ~. Ba ~t ha T ibor reform á tus pü~ l?ók. 11 !\f~gya ror:
.' I E vh!Ízak Ökumenikus T u n ácsu nak e!nö e a la
~:~kO~S részvevői nek tiszt('lelére foglld~f~ '~~~~g
A ta n ácsko7.as bef('jezését követően a saJ 011 <
ta{l.;Hi találk07. tak kü\rOl d i IÍjságfró.k~nl.
k "'iban es
A sajtót itkárság szervez6blzotts"gl nlUn al'.. - k'
az üle:<eken egy házunka l Sze n l - l vtinlli 1I00a puspo 1lIt kar képviselte.
UNJ1'I\IUUS íLl."T 3
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Amerikai unitáriusok látogatása
Egyhá:!:unk megliszteló vend~8hi.tó
szerepnek tell eleget 1982. március
24-26 kötött. Látogatást leU nálunk
d.r, Eugene P~kelt. az amerikai uni·
lárlu50k OI'6~OS lelkest-elnöke feleségével. valamint dr. E. Reves. il
chicago! Unitárius TeológiaI Akadémia dékánja, és prof. dr. J. Mal/er a
kanadai unitárius egyhál képvisele-

"'ben.

OT. PIckeU, az amerikai unitáriusok megválasztott elnöke kötelességének érezte, hogy négyéves termi-

nusában tiszteletét tegye az unitár[WI

vIlágközösség

tagegyhbánál.

két

legrégebbi

Magyarországon,

és

Erdélyben. Unitárius barátaink me-

leg üdvözletet ls elhozta

il

tengeren

túlról.
Vendégeinket püspökünk kfséretében fogadta az Állami Egyházügyi
Hivatalban Straub István elnökhe-

lyetles. és Bai László, a protestáns
r60sztály vezeU~jje.
Pickett elnök Is tentiszteletet ta rtott Nagy 'Igni'i c u tcaI templomunkba n. Prédikációjában ha ngsúlyoT-ta
az amerikai és magyar unitárIusok
és tartós kapcsolatát. Tisztelettörténelmi magyar unielótt, és örömét tej ezreszese lehet a ml habsaiás
: .,Mert
vigasságra teremtem,
örömre. Vigadozni fo-

gok Jeruzsál~mmel, és Orve ndeznl
népemmel."
.Isten nemc-sak Izráel népének, d~
m~nden ~mbernek biztosllékot nYÚjt,
manden földön. minden korban.
Később Pickett elnök arról be~?~éLt. hogy II következő hónapban
unnepeljük Rlllph \VaJdo EMERSON
hlllálának 100 éves évfordulóját.
Emerson amerikai unitárius lelkész, filozófus, előadó professzor volt
a <múlt s7.ázad masodlk felében.
Emerson kapcsolatba kerUlt Kossuth
Lajossal is. aki 1852-ben amerikai
ulja során Emersonnál uállt meg.
Emerson hite a természet szépségé_
ben, az emberi lét határtalan lehetőségeiben gyökerezett. Az emberi
létek része a z egésznek, az örökké
való EGY-nek - vallotta Emerson.
A világ isteni volta manifesztálódik
minden teremtményben.
Az alapigében Jeruzsálem az egész
világ felépítését jelenti. mely éppugy helyt ad az dldozatnak . mint a
végrehajtónak ; a szolgi'inak, mint a
meste r nek; az elesettnek, mint a hatalmon levőnek.
Az Istent iszteletet 'az ismert béke
Imával zárta a prédikdló:

FÖPAPOK KINEVEZ!:SE
II. Jónas pdl papa dr. Paskai Laszló
veszprémi megyéspüspököt - kalocsai érseki ulódlási joggal koadjutor érsekké, d.,. Szakos G yula c.
püspököt sl':ékesfehérvári megyéspüspökké. d.,. Szerufi JÓ7.sef teológiatanárt c. püspökké, veszprémi
apostoli kormánp.óvá. dr. Póka
GYörgy teológiai rektort e. püspökké. szombathelyi segédpüspökké. dr.
Be lon Gellért c. apát-plébánost c.
püspökké. péc::sl segédpüspökké ne\'ezte ki. és korára való tekintettel
lemondását eHogadva. tls1!tségéből
felmentette Kir berk Imre s7..ékesfehérvári megyéspÜspököt.
A klneve'!:ésekhez és a felmentéshel':
a Magyar Népköztál"Sllság Elnökl
Tanacsa az 1937. évi 22. számu törvényerejű rendelet alapján az előze
tes hozzájdrulást megadta. (M.T.!.1
4. UNlY ARIUS eLET
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Amerikába va ló hazatérésük után
E~.gene P ickett elnök táviraiban kijszonte meg a felejthetetlen vendég látást... Unltárius lelk~z-elnöki idő
szakom fénypontja volt t'".l az alkalom. Soha nem fogjuk elfelejteni meleg és kedves testvéri megnyilvlinu_
..Oh lsten. ki vagy mindenekben, lásukat. Erősödő kapcsolat unk segités most is jelen közöuűnk;
sen egy békésebb világ megteremtévezess minket a halóIból a z életbe, seben."
a tévelygesböl az igazsógba.

,n

KÉTFÉLE ELŐFIZETÉSI Dll

KISBERK IMRE
Székesfehérvári megyespüspök. Kisberk Imre a katolikus püspöki kar
egyik legidósebb tagja 16 éves korában türelemmel és megadással viselt
súlyos szenvedés után elhalt. Három
nappa l halála előlt még réSzt vett az
esztergomi püspökszentelésen. Máj.
3-án nagy részvét mellett tem ették a
székesfehérvári bazilikából.

Vezen mlnlre~ a kele!l,Iekbót a
remenll"lÍobe,
a lél4!lemből II bizalomlJa
Veze ... !"Inkel a {j'III"iIő/totf61
~zereteIIO,
a
a hdöorúból (I. öékebe
Béke töLt.e meg .zi\l~lnket. ulláounkat és az eoéu vi/6geOll e temet.
Amen..
Az istentisztelet utlin Hu.uti J nos lelkesz. közügyiga~gató. C;.1vfd
Ferenc ~mlekplakettel nyújtott lit az
amerika! umtarlusok elnökének
. Dr., F~ren~z J Ó7.se~ püspök m~gas.
~angu ,e~~egeJnk _ tIszteletére. a hazaI egyhaz! vmeetok, teológiai dékanok, és az Allami Egyházügyi H !vata~ ~épvlseleteben megjelent Bai
Lasz/o. föosztályvezető jelenlétével
logadast adolt.
A küldöttség tagjai innen Romaniába utaztak tovább. az erdélyi unllárius gyülekezeteket latogatták.

Ra/ph Waldo Emerson halála századik évfordulóján az amerikai unitariusok. egykori mükődesének legfontosabb dHomashelyein Bosto nban.
Concordban es Cambridge-ben ünnepségeket tartottak április hó folyamán.
A bostoni unitárius templomban a
bevezető istentiszteletet dr. F. Forrester Chu rch New York-i unitárius
lelkész tartotta. aki nemrégiben egy
nemzetközi bizottsággal hazánkban
i!l járt.
A cambrldgei Harvard egyetemen
tartott emlékünne pséget dr. O. E.
Pickett az amerikai unitáriusok országos lelkész elnöke nyitotta meg.
aki ugyancsak nemrégiben volt haAl': egyik megemlékeL. Richard.on v. igaz,~i ,,~. a bostoni unitáriu~~.~~i
személyisége tartotta.
Emerson filozófiai és teológiai munkásságá t az unitárius történész Conrad Wright, harvardi professzor is mertette. Az Unnepség szellemi vezetője d r. Dana McLean ereeley v.
egyházi és tARF eln ök. egyházunk
régi barátja, az emlékbizottság vel':etője volt. A szcpszámu emlékbizott·
ság külföldi tagjai közé dr. Ferencz
J ózsef püspököt ls meghívták .
Emersonról la punkban folyamatosan
több szá m on át emlékerllnk az idei
évbe n.

A belgiuJfli sza badeivfi protestán sok sze ml éie a ,.Dia logue" tc nntartli.si n ehiz"H~gekke l kün ködik. Elért
1982- ben kéttéle előfizetési dijat á lta tlitoltak m eg. Rendes évi előri~etési
díj 50 belga f ra nk. t enntartási .segély
- az előfi ze t és duplája vagy n égysze rese.
Vajon h á n ya n , rannak híve ink közü l, akik az Unitá rius eletre vonat koztatva az é"j :ii~ forlnlos rendes
elötizetes i dijon fe lül, e nn ek kétszeresét vagy n égys~e resét támogalás
c im én bc külllik a s7.erkeszlőség cimére. 8efizelhetö piros postautalvá nyon vagy teleronon kéri esekke n.
Hclleg vasárn apO nk ént II le lk észi
Irod ák p én ztáráná t.
Köszö njli k azok segítségé t, akik II.
kérn szót e Jó pé lda a la pján meg hallgatják.

DAN ROBERT: ~Iathjas Vehe
GUrius c. angol nyelvü és eredeti
s1.övegkö1.léseket
is
tarUllmazó
könyve
a
Magyar Tudomanyos
Akadémia
kiadásában
198Z-ben
megjelent. Ara : 35-0 Ft.

GYERMEKOLDAL
"Jé;,:U! ekkor jeWI. odllhicla a rizenkelfól, es igll szóll

hoz::djuk: "HII

valaki (!/IÓ olwr lenni. legyen mindenki kÖ~Öfl oz ulol.l6 és mindenki $lo/gaja," t.s mepfogva egll ki.sO'lIermekel közéjiik állilotto. alkoTo/ra,
1I'Wljd ezt mondla nekik: .. Aki oz illlen kisgyermekek
k&:ül eg/ICI is befogad az en neeemérI. (IZ engem
fogad be; és aki engem befogad. !lZ nem engem fogad be, hanem a.zl. (lki engem e/ku/dalt:'
Mk 9, ~5-3i'

S ZERET ET ) EL VDVOZLÖi\1 MI NDEN KEDY ES
UNITÁRI US T ESTV t RUNK ET!

Lapunk külön rovatol indit mindazon ifju testvereinknek, akik vag}' a Nagy Igmic utcai gyermek vullásos oktatásra: vagy az ifjúsági Biblia-órákra járnak; akik szer te az o r szágban aktivan nem tudnak

részt venni a z oket érlntó m u nkában, de lapunk hasábjain súvesen látmik a nekik szóló cikke ket; \'ala~
mint minden érdeklődő kistestvé r ünknek.
Jézus állit ja a hozzá fo rduló tanítványoknak pél~
daként akisgyermeket, al'ra a kérdésre. hogy ki a
nailyobb, ki az eisö. A gyermek tisztaságát. alázatos~
ságat vá rja el mindan nyiunktól, és akkor mellékessé
válik az e lsöség, il nagyság kérdése - hisz a szolgáló

S7.eretet feledteti velünk önző celjalnkat. Ha egy klsI:._v.ermcket fogadunk be. vagy é.rthetjük ugy is: ha
mind azt at ártatlan &..vcrmeki tulajdonságot probálJuk magunkcvil tennI, akkor Jezusl fogadjuk be, és
ha Jcwst zárjuk nlvOnkbe. akkor lstenhet kerülünk
kozelebb.
Számítunk ni.tok gyermekek, az egyháti életben es
a lapban egyarant A jövö egvMzat igy épit jUk
együt!, ha Ti is segItetek. ha \'allásos érdeklódése_
teket úgy is kifejezitek, hogy hitoktatasra templom_
ba jal·tok
Biztosan sokan emlékeztek a Karácsonyfa ünnepélyre, ahol annyian orvendeztettetek meg minket.
nagyobbakat szép sZilvalaiokkal, kedves énekszamok_
kal.
Hivjak és varlak Titeket a gyermek vallásos oktatásra. szeptember - és junius kö;!;t minden hónap
második és negl/edik VasárlUlpjá n, a Nagl/ Ignác utca i központ első emeleli irodájában. Ugyanakkor minden szamban szeretnénk közölni tőletek \"allasos témájU irásokat, rajzokat. Igy szeretettel kérlek titeket
küldjetek nekem otthon készült munkilitokból a Szer~
kesztőség eimére, hogy azt a lapban meg tudjuk jelentetni!
Szeretettel: Szent-Iványi Ilona

GYERTEK G Y E R E K E K!
A Biblhiról, Jézusról, a

kereszténységről,

az idöszámitásról tanultunk már ötödik osztiilyban tónénelemból ir odalom órán, egy-ket bibliai törtenetet is ol~
vastunk: A világ tere m tése, Bábel tornya. Sámson
hőstette, Jónás engedetlensége és büntetésérő\.
Jól bóvitik ezeket az ismereteket a gyermekistent iszteletek fogla lkozása!. amelyeket Szent-Iványi Ilona
lelkész tart, azalatt, mig a felnöttek a nagy templomban vannak.
Az egyházközseg egyik presbiter bácsi ajándékából
minden gyermeket megajándékozott Kis Biblia-val. E

kön,\'\'ben számunkra átdolgozva olvashatók az Ö- és
Újszövetseg történetei. Az énekeskönyekböl énekeket.
zsoltárokat tanulunk,
i\Ii, akik már több alkalommal 011 voltunk, szeretjük ezeket a foglalkozásokat. Biztos, ti is, akik még
nem jöttetek el, szeretnétek. jól éreznétek magatokat,
mert olvasni, beszélgetni. énekelni minden gye~mek
szeret. Jöjjetek tehá~ minél többen a kÖ\'etkezo alkalmakkor!
Janka VI. o.

NA G YP!::NTEK
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AZ ENYHüLÉSÉRT

APRILIS

Borbély Samu
ldtüntetése

NEGYEDIKE

Az OI"8llágos Béketllnács a Parlament Vadász-termében tartoua Idei
lIazánknak a fasls r.ta uralom a lóli megnyitó OJését. mely az enyhÜlés
érdekében a píu'beszédct és az
rels7,ubadtdás a évfordulóján s zoká s cgyüttmüködést tartotta a legjelen_
sze rIni, dc m é llóképpcn c mlckezlc k tősebb te n ye7.Őnek.
m eg az 19H. é vi nch~z s zenved ésekA7. ülést Kállai Gyulo a HM.afias
ről , melyek 19~5 . április negy ediké n Népfront elnöke nvilO li a meg. 1\7. uj
az utolsó nyu ga t - magyarorsuigi falu főtitkár Sarkadi NarnI Bama rcferátumában többek kózött a követ kerels zabadiCásával é rtek n ' gcl. A czél lőket mondotta: A kö7.öS fenyegeGyörgy minIszt e relnökhelyeiles m él y
az az erö. amelyik 37. eltel'ó
. embereket egy frontba totartalmú. minden fontosat h ll ngsú. éljenek akál' Kcleten. akár
1)'07.0 beszéde. Il Rá dió, II Televí7.i6
, hogy hldut verjenek tI
é s' Il nallUapok ha ~ ábjllin olva.'w 3 ,
t<lrs[\(lalllll bC I·ende7.kedémegrogta sdvOnket.
ko r mányai k;";1.Ötl.
ismertette a hazai béAz ünnep estéjen II Parlame nt ku i
I
eseményeit.
polatermébcn Losonczi Pá l az Elnökl
olvasóink a napIlapokból
Tanács elnöke fogadAsI adott, melyen
értesültek. A felszólalók
jelen vollak II hazai közelet és II dip egyházi rés-'!ró l dr. Káldy
lomáciai testüle t veze töi. Jol esett so' Zohón evangélikus püspok-elnök és
rllikban találkozni a haui egyhhak Bi ró Imre katolikus kanonok ismel'tették az egyhflzak legutóbbi béke\'clIctúi"el . akiket mcgbecsiiles foga - IÖrekvéseit.
dolt. Egyha:w nkal II fogadáson piis Lapunk ké pvisele tében az ülésen
pökünk k l'pvls elte.
Huszti Janos vo lt jelen.

Az Elnöki Tanács Borbélll Samu
t1kadémtkusnak, nyugalmazott egYetemi lamirnak 75, szOlctésnopja alkalmából a műszaki szakemberkép_
7.csben. valamint a hővezetés mú,,;:.:aki problémáinak megOldáSában
kifejtett tevékenységéért. clelmüve
eliSllleréseül a Munka trdemrend
anlOY foko7.ata kitüntetést adományozta. A kitünte tést Szentágothai
Jón os. az MTA enöke szerdan ad ta
át 37. Akadémián.
Borbélll Samu d .... 3kadémikus, a
kolo7.svári unitárius kollégium jeles
diákja volt.

[elme n ő i

unitárius gyülekezet
tartoztak .

ped ig

il

vezetöi

tordai
közé

Ökumenikus összefogás
Le Protestani ei men jelent meg a

svájci francia nyeh'ú S7.abadelvű
protestánsok havi folyóira ta Genfben. Az 1982. évi jarluári szám SzefkesztÖ6égi eikkél Bernard Re>'ffiOnd.
korábban teológiai t.1.nar, most lausanne! leijtész írta ti fen li címen.
Az élet, amint azt mondani sLOkás.

akiegyezések um-edéke. így az
ökumenikus mozgalom ls az: hogyan
lehetne eg)'eztetn l a különféle keresztény egyházak vallási elóirásnlt.
ha ehhez egy ik sem járul h07..u\ II
sajátjából? Nem volna egy málolk megoldás ls~ Le lehet-e (okról
fokra mondanI mindenr61. amit Ig31__
nak vagy fontosnak tartunk csu pán
azért. hogy maradjon a szép egyetértés és a bék," gég~ Aloozxuk fel 11
koz& kosár kedviért a bennünk Hó
i~ meggyó7.6dést ~
Jelenleg w. ell'o6 megoldáshol' fúJnak kedv(."1.óbb szelek. mert el. II
kónnyebb és kényelmesebb út Vil'_~
gAljuk csak meg l'J,inatl és blzot\.liá/(1
tanácskOl'.MainkaL
melyeken
hányszoT végeztúnk al/al. hogy al,,írtunk egy hatAro/.allizö\"eget _ bár
azt vitathatónak véitük - , Cllak
hllgy ne s-J.élesíl.!.Uk a katt>llkuook és
protestánsok
közötti
szakadékot
Szcmbeszc.lkö I*lda erre ól kereszte161 formula. Itt UL'ra Irányul a PL'()_
luUanllOk htyekcl.('te, hogy II kl.,tohk~ ~yhá1. \5merje el teJJh ért(okünek a pnlle~tón6 lelk6;z (,illiU ke rt-I.lelést A kt.'I~~ztel&!t úl(y vétvlk.
' "Ji "
ker('lIr.tlcvel~l úl(y flllltJ{,k kl.
h<JKY bWlOyltMk: ;j kerc.,-'!tt'll-li i l l
II UNJTAJU US

e,. ,':')·

AI}'a. f'1ú és S~ntlelek nen]oben törU~nt_ Ez ellen n incs ellen\'etésünk.
sól! Még a magy.ar unilliriusok LS noha rends7.erint aZl'..a1 vádolják öket.
hogy nem trinitáriusok. - ugyanezt
a formulát használják.
De m ien nem keNlSI.telhetne egy
lelkés~ mondjuk a sziilók ki\'án.o;ágára. egyszerúen ..Jézus net:t>ben ".
ahogy ezt az Apostolok Cselekedeleiről Irt könyvhen olvashatjuk.
nliért ne volna e l!s rnerheIÓ az ilyen
keresl.tség, mely a m.1.ga egyszerüs~
gében és nagy.~!tS{lbnn eme apostoll
gyakol'lal S1.erint tÓI·tén\.
N(."ffi kevésbé jellemző a nl:íslk
példa: az úrvac;;ora. Számos protestliM csak azért. hogy elkerillJe .1. katolikusoktól és ortodoxokt61 el térő
~1.6h&7.nfllatot, az Un,.lcsofát euchariliti<l.nak nevezI. és ebből nerrr von
le kUlónöscbb következtetést, V(IItooma pl'l"Sl'.e a kép. ha II pl"OlestánlIOk 1$ olyan sOnin g}'nkol"(llnák a r.
urvacsoravételt. mint ahog)'lln nl n
mlse-knél s;wkálios. kÖJ.eHtve a kato IIkr.u; felfogAshoz. II t(onyle~es jele-nlét kérdésében pus:t,t!on annak al
érvnek az nlapJ!ln, hol:,)' ne \'i~ uk,
ennyivel II> közelebb Jutunk a kn to-

es

likuookho7~

Az il yenf(l jTII én'cl(", koránisem .. hm.. zlijlirulás", Seitl I..cOlOn(Iá.~. Mról II
le hct6ségről, hOllY nYliJlfounk val:LLnll
LI malt\lnkcból . F'Ji cl. (I nu..gjeI-!Y·7.és
<'ltyf(wrrllÍn (.r\'~n)"ClI katollk u!ó(lk ,·,1
(~
J)rot~tánsokru. (17. önCl\Onkltl\s
mindkét felet ('ióyfnrm:'an kl!:<l'rth('\1 .
Az tikurnfnh:mus kornntzsem SZl'n-

\'ed annyit az ellentétes nezetektól .
va!.!.\' a hagyo mányok különbözóse~étöl. mint allól, hogy elkendÖZZüx.
vagy elhallga t juk 31..okat. nehogy a
nő\'ért. vagy fivért azok megbolránkoz-tas......ik.
A p rotestáns szemlélet nem kisebbíti az ökumenikus ÖSS2.efogást azl..al. hog)' megkö,'eteli hh'e!lffi a ref()nnáció lényegének meg-.'allá.sát, az
19a-L-'••'Ígot es a szabadságot. melytől
ncm állhat el. Igaz. hog)' gyakran
egr~ pro tes táns CSoOpOrlok az általuk vallott $1..1.badabb taTKIkra emléke:.:tetnek. \agy egyszeruen elismerik. hogy az ur\·ac.sorát llleJő (elfogfll'uk csak szimbolikus és nem fed i a sz,ent.ségekr6l szóló róm.1i taTKI kat_ S \'an katolikus. aki il ~'enkor
Cl>Od.álkozik. és azt mondja: önök
~ ilt lart.1n.-:k~ Magyarán: ugy
vélliik. hogy önok sokkal közelebb
jutottak már hou~1nk, .mInt ahogy ez
mosl kllO:nJk l\1cntegessilk magunkal :11. ökulllénikUll .menetrcndhez
\'Is-'!Oll\'ílott n]]itól"'J(os késedelem
mIait"' Kornnt.se1ll1 S6t~ mt'l:alapo:r<rJl,ln \'áIaszolhatnók ml protestán~,,: Ilten, mi m.:ir lit tartunk.
A .. zent:.é{:ekről ~ZI.\lÓ la nítas \,t."gül
ll, c:-u p.in -II m.;bodlnl;<)." aspektusa II
kl'rc.,zlény feUog. .... n-llk Lén\'e~t>;<ebb
('nll~l nz életvitel. ~ e ponl<ln e l
kl'lI !sn\crn(lnlc, ho,,)' sWnlO-S katolikus hlv,1 jÚl' elt'illilnk plIldlUllU\!~ 
t(... Ul /I": IgIL;:! /lkuménlkus ll!;s:r.c~ol:n~
II mtisok szolt:,11Il t.1. leldnlel.'-bt'n-

l'.'

(Jo'ordfMs frllllcCllOOII

,

IMADSAG
Btlk.,ssellnck d1dou ' stene!
Mindenható Alurink!
Zugó, kuoorgó - ti1.al es Ilagy$zerüt

,,
•

álmoaú és alkmó kor gyermekeik!!",
kiildjilk imdd~dQullkat Jeléd c CSI'/Idcs vastirnop! reggelen, pihenést keresve, olfalmal remélve Tenálad. JI
mi!tdennapl éle I munkas hetköznapjai ki)zö" 0111 jó érzés ez elfáradt

lelkünknek.

Ilyenkor

ug/l érezzük,

hogy füidhöz kötött sorsunk, rövidre mért életüTtk le/oldódik DenIled
a végtelerm:gben, 4- Jwr/littalanságban. SzitJilnk megerösödik, céljcil IdtJuk életünkIlek, fIIcrt /e.leuilnk oa911

es

átöleled vlldgunka t szent szerelefeddeI. Kérjük je len jél llIeo közöttünk ó/dó kegyelmeddel és hallgasd
meg imádkoztisunkatl
erez/esd meg dics6ségedel a világ
külsö, nagy dolgaiban eppúgy. mint
cOlléni wrsunkban. - egy-egy mcleg simftással, az elfáradt arc redől
lIek feloldásá ual. ,. a ·hit tinllf fOTrósóual. Eugedd. hogy emberek 11'hessiJ.nk, a szó saksz/nli, gazdag és
értékes larlalma szeri l!f.
Engedd, hogll ószinle számvetést
larlhassunk, gyengeségekrÖl, hibákról, és bocsásd meg vél,keinkel, aml-

~~~i:l~rl~~~ti~: 1d~~~ddlé1:k tfi:~~~
uógl/á t II

fJyellgesegektől

való me{/-

Mária és az ökumené
A " Kirchenblatt für die reformierl e
Schwe lz" cimtí egyh ázi Jap 1982. évi
l , számának OI. VASOI LEVr::L rovatában Heinz Tanner . a követ k er.öket írja :
Az 1981. decembel' 10-i Kirchenblatt foglalkozik a "MóTia és az
ökumelle" téma val. Vogel római katolikus lelkész hangsúlyozza a szent
történetben Marianak mint asszonynak a jelentöségét, s ezt igy fejezi
k i : a férf i ereje a világ mozgatója.
ami azonban az asszonyaltal válik
úl<.\úsossa. F1ückiger, a kereszten.y
katolikus egyház lelkésze, Máriát új
F.:vának lekinti, miként Krisztusi új.
masodik Ádámnak ls nevezik. Tehilt Mária Krisztusra ulaI.
A római katolikus lelkész cikkében rámu lat arra, hogy ökumenikus
mozgalmat úgy kell folytatni, hogy
az egyik fél a másikat hitelveil'Ól
való lemondásra kényszerítené. A
római katolikus lelkész számara Múria igen nagy Jelenlöségü, és a M(\ria-imadásról nem tud, és nem akar
lemondani. Nos. mint evangélikus
Krisztus-hivő és lelkés7~ erről én is
igy vélekedem. Viszont az is a véleményem, hogy ez aligha képezheli
komoly vita tárgyát. Mint buzgó
ökume nistának az a tapasztala tom,
hogy ökumene csak olt lehetséges,
ahol egymás sajátos nézeteit tiszteletben tal'tjúk. Tehút a kaloliku~ok
nak meghngyjuk az 6 Máriájukat _
n Máriaim6dás a katolIkusokntil
igen széles spek tl'umú, a hangtalan
formától egészen 1\ szinte mágIkus
formáig. Viszont megfordítva, kato-

i'zabadultis ra , lIa érzed lörekvpsiln_
ket az éleI leljl's harm6nltijáTa, en gedd. hogy jQ~a tl'heuiik gYl'ngeBégeinker.
Aldd mcg surctleinket, hozztink la rtOlóka!, akikflrt élÜnk, imádkOZUllk
éli dolgozunk. Es akik értiink él _
lIek. Imódkoznak és dolgoznak. Adj
('r6t és egészségel nekik is. nekünk
is, hogy sokó/g él l!essünk még eOI/másért.
A betegeknek adj erót, a sirókat vigasztald meg és az örvendez6knek
redd le/jessé örömüket,
Mutasd meg az élet lüktetésében a
békességnek áldo" gyümölcsét é.,
engedd. hogy dOlgozhassunk éTte.
A/dd meg azokat, ak/k a békességen
fára doznak és adjál nekik nagy, szép
és embertszolgáló eredményeket. Táuoztasd el a hóboru rémképell t6IÜllk és ahol szólnak a fegyverek és
ember ember ellen támo.d gyilkos
er6szakkal, szüntesd meg a !fize/. a
könny és vér hullását és értesd meQ
a ui/ág fele/őseivel, nincs olyan dráoa dolo{/ a világon, mint az ell~beri
élet, az emberi otthon és az emberi
alkotós.
Adjál szivük be Ilitet , reménységet
és szeretetet, hogy hiftel Istenben.
Teménységgel a békés és boldog jöu ö
lelé fordulva , eOymás irónti szeretette! építheSSük a Te országodat,
Istel1orszáf,lát, most és minden idő

ben.
Szász J á nos

likus I'esz!'öl is tiszteletben kell tartani azt, hogy al evnngélikusoknál
tulajdonképpen
egyáltalán
nincs
Mária-imádat. Szamunkra Mária a
mi Urunk édesanyja. Hangtalanul
tisz t~ljül, őt, mint Krisztus anyját,
al,i Igenlően jftrult hOZzá fia nagy
feladittához. Azután azonban .. vlsz~zavonult", Ez nem zárja ki azt,
hog.v Marin számunk ra is egy pél dakép jellemvonásait hordja. Azonban t;ívol állunk attól, hogy MariaI
imádjuk. vagy neki dogmatikus jelentöséget tulajdonitsunk. Ahhoz,
hogy valóban ökumenikusok legyünk, itt és mIndenütt az érvényes,
hogy tiszteletben kell tartanunk másoknak a M fH'ia-hltél. miként masok tiszteletben kell hogy tartsák
nálunk ennek a hiúnyal. Az ökumene ugyanis nem Irányulhat a teológiai és meggy6zödésbeli jogosultságok kerdéseinek az elmérgesítésére, hanem sokkal Inkább az azon
való örvendezésre, hogya kerti úton
júrva jó beszélgetést foly tal unk ,
még ha a kerltésen vannal, is IUott be- vagy kivezető kisajtók. Örvendjünk annak, hogy II részletekben nem kell múr megbotlanunk,
hogy mindannyiunk szAmara a köZéppo nt Krisztus. Tisztabban akarjuk látni, hogy végül is egyazon
csónakban ülünk. és sürgetöcn szükségünk van egymásra. Számunkra az
a döntő. hogy egyl'e mindi):! KI'iliztushoz igazodjunk. Ha mindkét olda_
lon fejles7.tenl klvftnjuk az ökumenét. örvendJilnk annak. amit eddig
elértünk, ami eddig lörténl. "Kriulus velünk uan a caó uakba.n" - ezt
soha ne tévesszUk s~.em el61.
Fordította: Vadady Vera
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negedt hus\'611 i",emlnte lelre II kcnyel"lt éG a bort Slg n,ond BeMa. a ke<;Skeméti llrvacsaraoluliJ;hO,. II U7.0~'ny La
Jos hlvetnk adomllnyondk. Mis gymeke:
zelek hasonló hll"lll ls 87.!vCScn kij~ölJllk
ha lelk ...." aflat ldo::J<'cben óMeo;hést k""

denek.

"-

lu lnl ZO!d.n iró-krlUkusl márcIusba n a
! ór>.ef A,tila-dlJjal lilntcuék kl. lulat
ZOllin I~alt engedélye alapján !npunkban ls koo:ötheltUk. SleretiltUlI (lttvÖ7.Öl_
Jlt k.
A" 1982, évi FtOk Könyvében két órdekes kás szólt D beresl IL~~ahIlU t áJról és
nópl l!pltésr.ctl cml~kcll'o5l. Sehli k János:
Kör mös 6!t patatAb!a c. frA.\ában a .. tisArosn orru!nyi Iskolamuzeum kláHftbávll1
(ogh,lkOO:lk. Előbb emIltelt $zen:ő U 11jUdgt Ma.gazln 11111. febr. 2-I s:e:imllllan
megcmlf\l f'elhŐ!! S?.abolcs munkáját. A
kJJIUl101t
IskOlnlörténeU
könyvek
hl
nyomtalv~nyok kÖZött unllltrlus vonntkoztisti anyagot is ltithalllnk.
Klmflrmlicl61 ünnepélyt lartottak a pilnkÖ/ldi JSlentls~le! CI ulkalmllval, ahOl IS
IfJU fiu és leány IClt blzollydgc>t unll~
rlw. .,gyházunkhoz való ragas~lu)d~!<;\ról,
A kontl r mánttu"úkal II usztl Jllnos lelkés1.
kész/lette fel etsli ür\'acsor;IJukra.

Gyermek Is tenl LJztelttel larlunk Nttgy
Ignác uleal templomunkban dl\lellill II
ó rakor t.1rtandó rend"" Islentisztelettel
awnO$ Időben lll! első emeleti tanácsteremben 7-1,-1 éves unlláMWI gyermekek
~szére. minden h6nnp máSodik és negyedik v""árnapj~n. ,\ gyerme k ISlen H.ueleteket Szent- l vllnyl Ilon~ !elkés.
\'eUlU. KértUk a ull!őkel, hogy u (lszfOlytalódó gyermek lstenUszleletek re Je!entsék be a~On n!s~t "ennl klván6
gyermekeiket.
~Zill

J akab p , Sllndor töllt be a kocsordI gyU lcke~c, gondnok! dUIIét, mhlllln Ajlal
János

gondnok

mCl!lIYcngIHI

egé!;:tSig!

áuapOla mlalt e re!lIdntkÖl' e!lAIfi~!iról lemondol\.

Az unitárIus );:!el ell'm •. t.tlllrlH ketillelcnkénti klmulatá"t kapIUlIk" posta Kő>:
ponti Htrlap Jrodál 6!. ~1I\őbb Olvasónk

II II 6!t XI kerü!elbe" lakik. ugyancsak
Jdent6s

éli XVI

akertIletben
ill" v .. VII .. Viii .. XlI.. Xtll.
lakÓ OlVasóink ná-

ma' II 't6bl;oi budape'lU kerÜletben az
eh:lbbleknél minU!iY SO JuzaJékkal ke" eIICbb oh'Mónk !;\ICUc.

UNITARIUS eLET 1

KüLFÖLDI HIR EK
\ k"IOU'-' ''\ nr"" .. ' Sj"",,,1 ~ln.n bJ um
•• eJ;.Ykor1 ""IulrI,,. kOn~um Josu .6d,JtI _ I N:-I>",. "n'I(:I<.'.l k n'''1: lU' Lnlk"
meg"IApluh~n .. k U5-lk ~... ·tordul6-

J,u·ó l.
u al 6u

t ' H""",

rjt.vkort

m&~lll

ldkéolz

IIJf- ban IdlOdoll •. I' ÖZ:k1het6 E'-angélt um"
",mil kun)" ' !!!; ",MOCU\< kl .. dll~ban KOIOJ..w,!r1 nl"gJ .. l.. nl .. n~k

.\ kolou"'.rl "nII ArIus elyhhkör " me,.-

ll"""edC'U kort r"luIY"!Ö 1C0nanOkl tlnl!(I,gre a l0rodcól sUrm!U<l!lU 1'6., AndrAl<
n)"\Igalmazoll kOll~'uml tanár, ,'Alaszlom. meg. TtS1tt~~8;)en a milI"<', Fllla!Ucs
mll'gUŐl<lIecte.

Aromanla ! unlUrlu s t',)' h :b . el1'ulláro.o:-

la. hOlY Ua"'" Fe","-ne arek"'*' az "IIYhArJ lanACSlerer» rezér'e megfl'!<.eU.

MlkÓ In,,,,"-

dr.

,'ol!

kOlou,'A r l

rÓIWnd-

nok .. \ ·:l.l!OUllok eID' , "",arn" Cim" 1anulmAnykMctét " li: r1lerton 19'I-ben ktad la.

TlU' K'roly II kolou\"ll.rI .. Iru .s' ,·· r.
IUlpll:lp 19~. mArc:. 3. u:lméban e n\ll"Im , m~U"'''·a megll llllpltJ a . hog)' Mlk ó
Im re mindlll ,'lhloltOSlUl &il k&éMhe'öen
togalmafotl, .. A. nilmEeUség a nem~et kj,
eslnyiteU mása, jö"6je nem n ass1OIn\1I6 lódas. Il... nem a be11les1Okedés,... Ilmeh'
_ u ti&neUl MozAs tudatában. tasJalnnk
C1P";lw~r...ésl!lx'n
b. nemzet!ségilk mell 11I" Il,á r D., te,1leul .... l!re Irányu ló lIk omt:\.ban nyll,'Anul meg".

:",&" I\al unlntr lusok é\"1 kll101:)'ülésén
nz Essel< HlIlI el6D.dl\~t dr. Ho mer ,\ .
Jark, " fl eUglon and ~acc IIzcrvezet
főtit k ára UlrlOlla a walrsl Lampeterben
.. Enyh/tsU!! II nukle:lr\$ furül\Séget" r.
A2.

•

an~lIal

unlt.blusok .6IhkAra. Ru)'
Smith tu: auntnillal &; Uj - J:élandl u n lláOU$ gyi!lekezetekben leli 1.-I.IOIII\I:\SI II
kora ta,·~ti hónapOkban,
AE

lIU,Ja)"

End~

brassói np<'.ru, ak.! tejes~'el .,.yiJ.1t a $,"1ijcl U)carnobDn pihent. n>'.id budapesti t an6%kodilsa Idején
UIOgD.t6st teu p Usp6Jdlnknél.
K ilmlll16 molOllm az !I1SZK- ban . A N!m ct Sriwet.segl K özt.6.rsaságban ~16 és
011 lanwkOdó mohamedtinok szam't köu.l ketl6mllllóta !)«:süUk. k&tük t ö b b
mint mt\sfélmllltó török uo OOO jugoszlIi,'ial moham~n. Erd ekes, hogy s tllt lsztlkal adatOk nennt II nemetajku mOl Um \"allAsilak száma &600, - A.z NSZK
:n-odlllban Otl, ahol Jelen tÓ$ a lörök lakosdg .$zAma. tOl"ÖkUl beszél6 ne"eló kel
aLkalmatnak, hoiY a UUl6k nil'csebben
kÜLdJék gyer meketkel a német ó,'Qd..IIokbR.
Az euró p ai b a ptl"a n~h'e t5éc legutóbb i
sl'.IIoj<:l tllNicskoul.$fln II hual baptlst ll
egyhhat dr, 5uk'e~ I mT'1!: Onlzll.IJQS Utká r ké-p"tselte .
Gy ..... apodnak a UlbLLa , fordit'SOk . A Ill b .
LLaul.l'!!ulatOk Vll1lguö"elso\gtnck Ismen etése 5lcrlnt nm \ 1311 nyel" ... n ~'r.ert'7.h",6
Ile n Biblia.. A. nyt'.lvellen tennész<":t",ze_
n Ueg a SOktél<": nyel"I.IIornsl ls é n jük. ,\
teUes biblia 271 nyelven ol"nshlltó. at
Ú.lszöl'et.ség ezenk(,'U I m~
mb 518
nye.\ven. \'a gll nyel\'JlIrhban. A Z elm ult
wek.bt!n 15 ul,zö"etsélll fo l'diuls késztlit
nagymzt
afr1kal.
C1él-amenlull
stb,
nyeII'J'l'l1so kban. RNzfonlitru. Jele n t meg
a SUI\'Jetunlóbnn bcSl."1t tat1:u.lk és az
Amer1kal E lIYeUlt Allamokban beSzl!1t
11",11.. valamini rLnnorn.1lgl Inn" nyeh'eken.
T~h10 l\l\ya ke JapAn lelkNz, aki alll p l-

•

tóJa \"01t a Konko-kyo ellyh.lloznak, ame.
1y1k la~n Osaka \'.1Irosl!.ban és mu helyeken IlIn tenn gytlk!kn .. lek<!'t, Jan. U •
~
az IA.RI'" képvisele tében
Goorge
Ma.tab.a ll atnft1kal lelkbIz az i\lbeM
Seh"'e llur U ~ ke ftnmmel I Unlenc kJ
Mlyake lelk&;l.I, aki SS (:o.·e szotad.1 fYü'
le k rze1.ében.
Nleotae, UM ' t N S UIor . Cralo\"a rllm' n
Orlod,."
me u o pollliJa a barnts.'1: JelY6ben t-vek Ól.1l hw;\'oltl Ud"Ő%lelet kUld
ptlSpökllnkn~k. m .. lyel SZ ...... t<!'tIQI vlszononunk,

8 UNITA .tl US t l. ET

i\
h .. llflun,1
su ba,l .. h· ű
proleJt.n.Qk
"'emh'Jcben. a DIl\lOIi'"e 1981, e,'l Jnn,
szá",:\t>an Nlrd~f$leln P~I .. r s~'A J ,,1 1~1 _
k~" en>(lctl1e& n~m etÜl ln .. \kk .. n,eRJelrnl fnlnclu rordtllLoban .. OH"m .. nl~,
me: Unh~ problem , ,,l q u ~" ~In,~n,

Or. otóluC hy Eruébel. az un!~rlu~ok
"""Ion l Chann ln l SehUIIIJA nak eltYk.,rI
nt.... ~ndl!ke. ak..! liNO Uldn rneanef\'uu"" t<ltl'.l\k_et'delyl uocllills aolpiat hálÓ-Mlllt. INI, dec. n· en ,) "".c< korllban
KalLfom"ban csendes"" rlhunyt. l'"eJm"':
n(l
a~ Ose L a Oyergyay nem1:et.s~"'"
Shlnl~blro lmaoka Jap.-\n unllá"us lella~Ia.k.
Budapes' en t.l.6 'C$lvere ~,~ _
IIl!$u, aki nem~l>en I till"'le be "Uza_
s.z...blln
(lazInte
sZl""el OSZIO"unk.
dU< "tete\·et Jan. "~"" a f~nlebb emU,
teltek lI<>szön ' ü\té'k al! IA.Rf· kép\'l<eleUa.nalb l\"rtun ~lD'korl IUlnto n anitó.
,eben.
unl~nus elYh.u.t eneke1nk dallamszer.
A dii...,nl szabadeh' ol Pl"0,.".t~n5 ,)'UI ~ke ' zól~ek ~".,.ye .$lUlelen : Mi.h ~ Jullan_
Ul lelkc's1cl k Ól.ÖlI a prrsblter1umb:ln na mlu..,. ,,'..... .$ul)-o;" ~Z<!'twedés ut"Úl
lönl!nó elnt>lIlols kéte"enkent váltOZik, ~ e.lhUl\$t. •
""..". korllban.. A lem~ésl
IISZ,,,I a~ elmult löbb elklusun ál Klau , 'W,lltIllalOl dt . Sda. D~ ... lb. espercs,
Ken"'e Lelkcs:r, löltöltl' be.. E tellldalk<>n, " I ke.lyud,·arhelyl lelkén \"~e. " sí....
n,I"e1 \O,'abbra I' tt!.1Olct n~m ó!Uljlolla " ' I elt'noek~lta azt II Itu d ny:l.nnld Gyu, ·"Ila lm, a. dtlrenlt"'"
mOSt
1\'01'l:lInl\ la által [n egyh.izl énekünket, melynek
nlndrleh~ lel"'és1OT'1!: ru.háKták. A.:r, Ul "-'- dallam't t&ykOron Ban alls lol:'ino n aenbk n.egy lel"'ésuan;\"al elIenIaben még rezte, A.I: elhunyIban M lithé Gé<r,a ~',
nem JlIM Bud apesle". de "leT'1!:lellel , 'a ... lYór1 szór.,·.lmyc,ondnok II'Swérl:t gyáJUk IIZ lj lalOgIItaSat l~. , \ balalOn! n ~'a szolja.
nulisi CSIOpO n ,-euléset 10\":\bbf"3 is KI/lus
K .. n ... e lelke;.z és lel"'észnO teles"ge. Cu r ' B 1An~r Pi!. SOk ,h 'en 11.1 magyarkűti Ud U·
néll .. k&:ÖM!n vezetik.
t6nk. maj d a Hógyell u tcai templomunk
gondnoka, h0SS2:l\S be'CSSeg u!.llon ;!:Iet!Az Indiai Kb"sl h~ n'e '" között 0'. 11i un i, nek n, ""'eben elhunyt. Temet05m 'pr,
IArlu .o '" e gy ik vuetöjenck MolU lI anl l-én kerUlt SOt" a Farkasml1 tentl!lóben
lannrnOnek ls m~gkUidtdk az angOL tQr- U ~"tze Mlinon és Srin János Itlkffi.lek
d"ásu Vat"jl·" könyvet. amit rmlelcs le- uOlgállllll.vlll. l\Iegbecs tlll!s és sz...-elll\
, ·t'.Iben meg k ÖS7.Önl, VISSUletlll"'k~le lt 111- öve'lle !l:l~ICt $ \I)'en &-zésekkel 6 riuUk
"al)' ! hollandiai luh\lkoxásunkra, elmon- mcg: tOvá b bra ls ernl~ket,
dotta. hogy !I% Oltani egyik leán)·k ij7.~p 01O\"~~ye k6szönelel m o nd hIvetnknek.
Iskola \"Cl<~16Je. s egyben ehneseltc le- nkl \','$ztcsl:gl!b<!n és gyd.szAban őszinte
"eiében, hogy dédunok.ljll II. K, SInGh- t"Úlz\"ét ükcl kilejer.l'sre Juttatták ($,o 500
ne .... aki annakl<lején alapltója vOlt C forintOt adományo7.ott az un.itánus Elet
vidék unitárius gymekHrlclnek . Febn,:\r- jnvárll al. clhal t ra "aló melleml .. k uéstll.
ban mn otUl k evl közgyulesUkel. melyen
az tARI'" lit k ár!lága utján l"'tN'lIozolt K lidlir K' rol)'né, $Z. Á r kOSI Barllbi$
"'apc:so lat re\"M a l\IlIdras "árosblln m\l· L .. n ..... 91 eves korá ban ápr. 21-én ~l
kö<\ó unitárius gyülekezet \$ t.'\~1I "en- hun,yt. ,\ bud npeM! iYUl<'.k~l t e"ékeny
d"gként n'iiZI "el1, Madras váro" u11llá- tagjll "011. II biblIakárben, Iste nl !s1>tele·
riu..~ papJa, Gabrie l lelkén ,'Iszon:r.lbul tetnken. $>;CI"etelVendCgségelnken ha esak
meg hl\'ta óket. hog)' \'e gyenek ~Zl al tehetle. m indig jelen "011, $6t az UnI() december1 ~,"i gyl11é!lük6n , Kár. h ogy t.6.nus EI<!'tben s:r.ln <!:i bes"oInmlól Jelenm.J Ilyen wX'ol ,'a~-unk ezektO! at. ele.- tek mes ArkOS egyhbl éleléből. néhal
\"e.nen d olgozó unitforlus egyhM.... któl.
GyaUa)' POIP Don'okos iro értékes munkdSS:\glIrot, Világ'l antológtiiblln n O' ·ellá·
ja. meséje ls hely<!'t kapOlt. H 61lYes U I '
eni templomunknak <'.iY szép malYó lentől adom'")"Ozoll. l\I.1IJU$ :t-:\n lemellük az Obudal temet6ben Ben ne "'irIon Ivk~sz RoIIli4Iatih·a l. nil. prof, d r.
K ' d'r ZoIl6.n lP'ásd.ban 662.lnte uÍ\-,,'V

HALOTTAINK

DaBas ISTVAN
Szorgalmas székely szülők gyermekl!kent született SzékelykalbarQ ebben a ) 'l aros és a Ny:\.n \.d fol~'6k
költi kis fal uban. Tehetsegét. méHanyol"a küldtek a go ndos sz iJIők :1
k olozs"ari
unitárius kollég: iumba.
ahon n an a negyed ik osz tályt eivé·
gl'zve. a lanitÓ képzöbe ment :It és ott
szerzett oklevelet.
A második , 'ilághá boni bl'fl'jezésl'
ut~i n U"l1:lgy arorsz:i.gi fele sége jog~\1l
te lepült :\1 és Bi:llorbá g.roll telepedt>tt le. Szor galmas munk lÍval. gazdag pedagógiai érz ékkel és ti lenn"'szet szel'etetével apol t n kertjénl!k
rlU t és vi l·ágait. 11 jövő mag.lI:!r nem zedékét pedig a z iskol:\bnn nyuga·
lomba von ul1is:'tig,
A falu ét"lelmisége és la kosai. az iskol:ik mai nÖven dé.kl!i mind jelen
vollak a temelésén. aho l egy h Iizunk
r ésl.\"é.tét dr. Fl!relle: JÓ1.sef pilspOk
és Hlu ;:1i J á n os lelkész to lm ticsolI:\.k. A kopo rsó kÖI'ül az özvegyen.
kel gyei'mekén kivül M: ErrléJyböl
e szom o rü alkalomra feljülI tCSIl·... •
rek es l"(Ikono k ta nüsito\tlik o c;,n·
ládi együttérzés\. a sz(l1óÍ(llu kÖS7.Ön·
tését .
Állandó rés1.I\'c\'Óje voll felC$égé\'el együtt - a Budapesten tar·
lo tt unitár ius Vé11dh\. k összejövetcleknek. 01. ide i ról ImI!' saj no.~ hl(my·
zoli, Családjll. c ml CkC7.cté re 2500
"' t-Ol adom ányozott. s tóhunc!;"IUtnské n ~ !IZ UnH6rius -elet fcnnlllt'I :\sá·
r u . Aldo t t nHl rsd emlckc:.r.elc.

o~:r.toxunk.

LAPZÁRTA UT.4.N: Dr, K o\"a<'S
Gyula. a h6dm ező"Q.snrhelyi unittIMu s gy ülekezet egykori pa trónusi!·
nak. a templ o mép itó K ovacs J Ó7.sef
köd felüGyel ő gondnok nak unok!ijn
v:ír:tt1:m u l elh unyt. Emlékezetét 111punk kö, 'elkezó SzAmlíban idézzük,
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