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HÚSVÉT
Nagypéntek és húsvét eseményei egymáshoz tartoz~
nak. A nagpénteki keresztrefeszítés Jézus halálát hoz~
za, húsvét feltámadásáról ad hirt. NagtlPéntek. a mulandóság elemeit és világát áLUtja előtérbe, husvétkor
kiderül, hogy nemcsak a mulandóság világa helyeződik
vissza. az öt megillető helyre, hanem a róla szóló hfr
is' azaz húsuétkor az örökkévaló értékek Iropnak hangsJlyt. Mégpedig az által kapnak hangsúll/t, ami isteni
elemként jelen van az emberi világ ban, közelebbről
az egyes ember életében is.
Jézus Krisztus olyan mértékben hordozta magában
az isteni elemet, amilyen mértékben ez az emberré
levéshez szükséges. Az emberré válás nagy Ivében,
az emberi fejlődés folyamatában mi mindannyian az·
zal a reménységgel tekintünk Jézus életére , hogy fO~
kozatosan fel tudunk emelkedni az általa _ képviselt
magas szintre. Minél több kitérővel haladunk ezen az
úton, annál döcögősebb, bajokkal telített életünk. Minél jobban összeszedjük magunkat, és minél inkább
résen vagyunk, annát tőbb örömünk és bensőséges .él~
ményünk lesz évezredes-évmilliós léptékeket felvo·
nultató fejlódési páll/ánkon.
Nagl/péntek és húsvét 'Ünnepén, amint minden esztendőben visszatérnek életünkbe. lepereg előttünk az
első nagypéntek és húsvét töményeseménysorozata.
A keresztfán elhangzaMk Jézus utolsó szavai: "At1lám,
a te kezeidbe teszem le az én lelkemet." ts ezeket
mondván, meghala - teszi hozzá Lukács evangélista.
(Luk. 23,46.) Midón. Jézus utolsó szavait idézzük, mely
jelentős emberi magatartást testesít meg a halál be~
álltának pillanatát átélve, óhatatlanul az emberek mn~
Iióira gondolunk, és természetesen ezek között magunkra is. Hogyan élik át az emberek a földi élet
legutolsó pillanatát? Ezt a kérdést magunknak is feltesszük. A választ ne sfessük el, hanem tekintsün1c
JézWlra!
Jézus uetében még a halál is nagl/ példaadás. Arra
a ~y és magasztos tényre mutat rá, ami az ember
életenek fOlyamatosság6t biztosítja. Jézus tudja, hogy
a múland6 földi test és az örökkévaló lélek szimbfó~
zisa véget ér. Számunkra mar az erre vonatkozó pusz_
ta gondolat is kinos érzések.et ébreszt, azonban természetesnek kell vennünk ezt. Ez id05 szerint ennl/lre vag~un~ képesek. Biztaló számunkra is, hogy az első
hWlvet alk4lmával, amint azt Lukács evangéliuma
24,23·ban olvashatjuk, néhánl/ embernek megadatou
a. felismerésnek az az 6röme, "hogl/ O ér·. Tehót vol~
tak oll/anok, eleinte csak egynéhányan, később is kevesen, akik képesek voltak magukban átélni hogya
}~z~si lélek nincs a szikladrba zárva. jele~ van a
Világban. Ez azért fontos és JUlI11/ jelent05ségú mert
jelzi, hogll minden ember várománl/osa anJUlk ~ me,,~
értésnek, mely az ember halál utáni lelki életére vo~tkozik. Természete,en a felismerésben Mgll külonbdgek vanJUlk; a képességtól tűOg.
A halál beálltakor Jézus bizonl/!ágot tett még arró! is, hogl/ a benne jelenlevö ÖT6kkévaló istent elem
nemcsak úgl/ áltaiánonágban, valamill/en módon, kt-

elemezhetetlel1ül, hanem egészen eYlIértelm.úen meamarad, II személyiség legkülönbözőbb jegyeivel, meG'marad, tovább él. Ennek a megmaradá $na k tomib/)-

élesnek biztosItéka a mennyei Atya. ,.Atyám: a te kezeidbe teszem le az én lelkemet." Az ember Istenben
él földi életében és haldia után egyaránt. rsten pedig
mindenütt jelen van. Jelen van az emberi szívben, de
az egész mindenség az ó jelenlétének, teremtő és megtartó hatalmának, szeretetének a tanubizOllllsága. Az

Atyánál lenni, az Istenben elni egészen természetes
valami, ha aTTa gondolunk, ami bennünk az Atya, az

lsten sze~t lényéM! való r ész. A földben lenni, benne

elporladnt szintén természetes valami, ha aTTa gOdoZunk, ami bennúnk földi, ami a föld anyagából épült
fel, testünk gyanánt. Ne gondoljuk, hogy ez a test ér-

téktelen valami. Ez is lsten alkotása, s csodálatosan szép
ez az emberi forma, emberi test, áthatua az élet elemétől. Ez a csodálatosan szép emberi forma eszközül szo/.gál földi életünkben. Lelki értékek hordozója. Testi organizációnk ritmikus rendszere, idegrendszere, végtag~
rendszere ... a kiilvilágot száUitja az emberi benső szá mára. Testünk 011lan tulajdonságokat hordoz, hogy
funkciójában, működésében az emberi lélekre, az emberi szellemre mutató irányultságot tölt be, valóban
alkalmas eszköz az emberré uálás folllamatában. Ami_
kor elromlik ez az eszköz, amikor betöltötte szerepét,
elszált belőle az élet, tőle szabaddá válik a lélek. Ez
a lélek Isten tervében á!1andóan épül, mind jobb és
jobb lesz, s kl.csúcsosodik a jézusi lélek nagyságában,
gazdagságában és szeretetében.
Az els6 húsvét erről győzte meg a világot. A jézusi
szellem jelen van a mi világunkban, emberi életünkben. Halhatatlan lélek ez, örökkévaló értékek hordozója. Hatása és példaadása eleven. Hatásának és elevenségének biztositéka az a temérdek munka és fá~
radozás, meL1I az emberiség fizik4i, lelki és. szelltrni
tevékenységében megnyilvánul. Az embe~1 munka
u01lanis nemcsak azért fontos~ mert e/lenertékeként
mindennapi kenyér kerül asztalunkra, hanem fontos
az emberi munka azért, mert ezáita~ mi is egl/f'!jta
isteni tulajdonságot gyakoro/unk. Janos evaní!éilsta
szerint Jézus ezeket mondot/a: " Az én Atl/án~ mlná ez
ideig munkálkodik, én is munkd.lk~do~. " Az emberi
munk4 kifejleszti bennünk a jobb es tISztább emberi
lelket, létrehozza az érzékenyebb és élesebb szepemet.
Az igy megépülő ember, amit. ma ~ég homall/osan
lát, egl/kor szánröl szfnr~ fog~a lótni. Nemcsak. azt
fogja világosan lótni, ami test' szemel előtt feuarul,
amit érzékeivel felfog, hanem - a jézusi. példaadás
betöltésének aránl/ában - számot tud adnt m?gának
öntudatosan és magabiztosan a lelkt dolgokról IS.
A húsvé li eseménllek Jézus által elhozták az emberiség számára a lélek megújulósának képességét, .. a
lélek halhatatlanságának tudatát. Egl/re Jobban érttu.k
az Unl/árlul Káté jézllSi szellemben fogant talUt~l
sát: a halál nem a mcgsemmlsftö vég, hanem eoy u
élet kezdetc.
Bencze MárlOD

Korai ökumenizmus
A kt\vdk('zli Id&cl dr. Bartók Cyvl'l:lY c l'd~lyl re[mnlltuII I)(\.<;plik nck 1908-bnll II nll"ycnycdl n.lrOl'm(itu~

n~ \"lc rnll ]On1ban CIlUHlgzott vltúgvnst\r'nnpl ~ré~.lk~.
cllJ:'Íbúl VIII<), " f:,,)'h1\zl beszédek ('S elmélkedések CInlll könyvében K()I{J7_~vtlron jclcnL meg 1912~bcn. A be.
ulld textusn: lIoscás 7. fejezetének II . velse.
.
Nehé/. Idök vollok mwlr h:,'IICI nemzetének törté-

nc'iébcn" _ nmlkol' 11 !ll'óMla ezeket II szavaka t h'ln.
Dc miért vonom félre n lepleL e sötét képről? - II
szi nte háromezer éves mu111'61.
_
'Bs miért ép/Jcn moSI. /I mIII iln',cpcn, mld on a keren tI/én viM g ilmlCIJe f ilf, Jézu~ Jeruzsólembe vonuIIisánnk örömünnep!!t? Nem kc!lenc-c nekünk magunknuk ls örömlInnepct Ulnl. fclujitan l azokat az édes
emlékeket, melyek II keres7.tyCn világ e nagy ünne-

pchl!1. W1.Odnek 'r JlJS7.cn C napon rncnl/cl a7. embernek
fI(I Jcr'ul.sálembc, E napon hlnteUék utM} pálmagalyIYllkkal és vln'lgokkuJ. A Jel'uzsálembe gyuJt nagy népIVmeg c !lupon fogudta hOi".sftnnu klftltúsokkal 6t, u
dI csöség Jdnilyftt, II ncpnek Udvét, a mennyekOl'szága
megalnpítójil\. O L'őrn Onn cpct Ol ma II keresztyc!l vilt\g!
!-Iftt ml mlél'! ne m osztllkoz unk ezen öröm ben r es én
miért nem hlrdotem e7. öröm et?
NfJ kérdezzétiJkt Vci/yétek I<ezetckbe ne rm eli törté:;etünk I<önyvét ; en!lek stitét lupjul majd mindeniké n megllll(ilhatjfttok v(Ll'osunl( ne vé t j a leosötétebb
oldalolI, II Z 11M- lk évet foojátok olvasni, Nem7.eU
meghMonlfts, Idege n hatalmu kkal valÓ kacérkodás két
noSy táboITu osztotta a nem zetet, Olyan volt a magyor, mint a bolond galamb: balgal.ag. A török POl'tához kIáltottak segélyért és B('(:sbe mentek, A valódi,
Igllz magynl', ki ncmzctót szere té, bujdosó lett saj át
s1.[I]6(öldJén, A nemzeti szabadsüg a hatalom önkénye
alatt nyögött, II hit bHincsbe volt ver've, és protestáns
po pjoink a gólyombság keserú kenyel'é t ették,
És mlér't s7.nggatnáln fel a már elfelejtett és beheggedt sebcket? Egyet alonban el nem hallgathatok,
A hálás kegyelet kényszerit ró, h ogy o legfájóbb, u
leg vér1.ób b sebe~ reltllrJunl előttetek,"
.. 1704-001' vagyunk, március 14-én, virágvasár!lapja
reggelén,·'
"Vfll'osunk lukói az éj Uditó úlmában kipihe nv e,
örömmel köszönlötték a felkelő napot, mely kelet határaIn bibor flÍnyben e me:lte fel mosolygó U1'cát. Szép
tovas/,i regge l volt; a halmok és melók sleHd fényben
usztak; a tnvIIsl. els6 dulosal. nz égnek szárnyasai hálndull t'!nekelve sdtlltnk lÍg felé, hogy d icsőitsék a 7.
egek ur'át. A vúros utcill benépesOllek, élvezve a r'eggcl boI1_~amos levegóJét. Otthon II családi körben 870
édesa nya gyel'mekcll ünnepl ruhába öltözteti, hisl
ö rÖnlÜnnel~et kelJ vlLlu ma lilni. De Ul öröm csak
rövid Ideig tm'tó vala. A nap alig hagyta c l kelet 01'molt - és (mé vall ULL'mn rérnliletet keltő w;a tölté
be IL vfrrOSI. A csalt'rduk slentélyé be ellenséges katonák
t/knek be és á~,ta l j(l k kaJ'{lv(\Suka~ á,'tallan kisdedek
vérébc, és mIdőn a vé,'[ijrdól e lkészíték , e szent falak
köré csopor·los ul a kegyetlen tábor és a védtelen nép
hus7.talan vórJIL u seg(oJyt. A ké tségbeesett és id e mene-
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Dávid Ferencről
Svájcban

Svftjc\ liberáliS te;\.vérJ..'1punk, II
Le ProtC!lt.'1nt kö~,II, holU' 1082, február 22-én, S.nlnIrSuLJ> iooban
az
e!:tyh(rz\ kö~,!,)ontb.."Ul (Luus<lnne' mellett) 01, általunk ill Jól Ismert
Dr, A~<lré Gounclle, fl montpclJlel'l
lcológral fakultás dékánja, el6u<lfrst
t.'1rto\.l <l lap [ranclanyelv(i 01vns61nak évi UrnftcsUlésén n köv(!tke-~ő eimen , uA XVI, .zd::ad! rfJfurmdció je-
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kmt uny(,k Nlko ltil ~a, u megrémOl t polg6rok ('sengéM',
P árl" - Pn r~a i 6kes.~7.6lá9.:l mind MllI.wlan, A kcgllcUel~
RabtlCI1IItak kegy<!llcn hóhérJu, Tige, tovó bb (ol yt.utta
I~tentelen mOvél.. A vé r'lI1.(,om jus ClIllPlltok 1fm{l.bu borfloll.ak mnr mindent, Az emész\.Ö t.Ű7. nek lángnyelve
má r o lIzen\. helynek fainIt nyaJdollú és a védtc] (' n nép
kétségbceseUon kerCI; me nedéket oU (I muuó k te mplomának falai között, d c hasztalan minden: az ellenség vad hanLgja, Ift7.oS vérszomla ln ls Uldö'!:i öket,
és a (ejUk lelett csapkodó Iá.nghullámok elzárják elő
lUk al cget, hogy Iml'l lk [c l no hut.olhas~annk, A reménynek utolsó sdlu ls elszakadt, m o~t a kétségbeesés tusájo kezdődött, A még életben levő maroknyi
nép, öregek és Ifjak, vének és gyermekek, férfiak és
nők, vnrOsluk (os tanulök végső csatára kel nek és kétségbeesetten vivjÓk a l élet-halól hnrcot, mcgvetve az
élet.el és kel'esvc a halált, hisz meghalni most csak
nyereség lehet, mIdőn hitvesek, gyermekek, apák és
anyák mlnd~ nl l nd ettcmet.ve vannak uz emésztő lángok
ál tal , vagy élettelen fekUslnck uz ömlő vérpatakbnn;
csak nyereség lehet meghalni moot, midőn lángtenger
bol'lt.JIl azt a helyet, uhol U t.egnu p még vlnl.g~,ó vá ros
vala. Oh, hogy S7.cnt vnllásunk örömUnne péhez, városunkhOl Ily sl.Omoru emlékei Hll6dnckl Oröm-ének,
hfllada'l h elyct.t e llenséAcs hadak vad lúrmúJa (os egy
védtelen nép r cmklúlt.úsalnak össlefolyl 7.aJa szállott
az emésztő U.ngnuk szórnyaln u magas egekbe,"
"es m ég rajzolJ am-e tovnbb az iszonynak és rémUletnel, e7.cn sl;\té b l<épé~? Leil'J atn-c a nugy temetést,
me Uyel a visszatért menekOltek halottaikat eltemették,
megslmUók? Hát a kápolnaI csatát, ho l 12 éves w,nuló gyermekek á lltak n labancokkal s7.emben - leirjam-c'! Elbcsi".é!Jem-e a két fűzfa történetét? Bevez es selek-c tit eket a Székelllkó barlangjába, melyct a menekül ö tanul ók és tanárok a Muzsák szentélvévé av attak ? Elvigyelek-e a toroezkóiak unflárius templomába, h ol Enlled református lakót öntik ki az Or előtt
lájdallllukal, szenved éseiket?
leil'jam-c a kfnszenvedett s7.egény népnek azt a lelki öröm ét, midőn uz
elúzöU családok a régi fési".ckbc újr.! viss7.atértek, a
megolvndott ha rnngok összeszedett érczdarnbjaiból
egy kis hurangot öntettek, s midőn kéSlen vala, e város delj\k lelkésze, kl népét a Slenvedések napjaiban
scm hagyta cl, Bujesi András uram meghúza tnú a harangot, és a mélabús har'angl'a, mely a múlt időket
siratá Enyed hazukerilll lukói slemplllái ;rlalt könynyek ragyogtak, és eljöttek ide, az Úr hiizába i,mádkozn!. Qh bi~,ony, (rhltatosnbb tömeg soha sem Jelent
mcg l sten trónzsnmolyu cJótt., mint e napon Enycden,"
f~ddlg uz Idézet az emlékezetes nu gy prédikációból.
MI későI utódok olvassuk II sárguLó lapokon, hogy
ilyen nehé7., vél'zivatnt'os Id ők ben , ahogy alt a nagy
püspök ls idézi, az unitáriusok II Székelykö tövén, szép
és történelmi cmléka torockói templomukban ha
I'övld Ldól'e hi _ Ott/Wil t tudtunk adil i, NaglIenlIed. elüzött, ottll o/l. nélkUl maradt reformátu s népének,

es

lIusztl J ános

A norvég keresztények
NOl'Végla teljes lakos.~ága a I'efo rmltcló kora ó\.o a z eVl.rngéllkus egyház hive, Az oslói egyetem 1906, óta
külónböző felmél'éscket
végzelt :1
norvég evangélikusok vallá.so.~ életével kapcsolatosan, Mcglr.llapltották,
hogy II norvégok 24%-'L tm'tja m1lg{Lt gyakorló keres.zt.én ynek, dc a
mcgkérde:t.Cttek 92"/0-a nem volt
templomban al. előző vMárTJ.upon,
59'Jfo-uk azt mondo tta, hogy leg.'1lllbb
egy éve nem volt templomban , 1\
megkérde'/.cttcknek c:snk a~fo-n mon~
dotta el .azl, hogy az elmult edzton-

d6 aLatt legalább tíz Istentiszteleten
velt L'CSZl.
_
Az 1!!65, és 1977. közöItI idokben
I I mcskérde1.Cltcknek Iot';o-a n~iJ.nt
ko~.olt úgy, hogy igen erőteljesen
részt vesz .aJ( egyházi munkáb.'1n,
Az átl.ngosun rés1.tvev6k s,z.ím.'1 221'61 36%-rn emclkedett,~,
'
A norvég egy/uu. VW.ctOL azt Jnvnsolt.1k hogy II gyUlekc;o;elek P.15Z_
10l'al a '1J2,()\<Asos swlisztik:!i adntok
között JlC cs.nk .LZ úl'vacsOI',Lval élÖ~,
hanem a templombajárók számát LS
tartsák nyllvlln,

Az Országos Béketanács
Febr. 17.én :\ Parlament Vadásztermében tartQtta
idei e1.~ó ülé.<;~ a7. OI'S7.ágos Béketanúcs. Boldizsár
Ivcin. elnökhelyelles nyitotta meg II tllmicskozást,
hang.súlyoZva, hogy II mal nemzetközi helyzet a békcmozg:nlom mcgújhodását köv~teli. ~ megváltozot~
nemz.etkö~.i hcly~ gyakorJ.atilag VISS7A .kell ténu
a kezdetben alkalmaz.ott palitikánkhoz mondotta
Boldi:l.Sál" Ivnn: kapcsolatokat kel! találni b; k!épiteni
II világ bókcs~ erőivel. szorgalmazn,! II p.'irbeszé..
deket, s h:IT\~\j!yozottan kell [ogla.lkCYall Európa ikérdéseivel. Belföldön is új erőket, f iatalokat !kell megnyemi II munka folytatádhoz.
Sebestyén Nándorné a IX. békekongresszus 61a eltelt három és fél év munkájáról tartott elnöki tájékoztatót. Utalt arra, hogll az utóbbi 2-3 évben súlyos tcim~dli.sok érték az enllhü~ési foLyamatot. A
washingtoni politika a fennálló erDepyensuly fenntaT'

tása lielyett an1W1k felborítdscira,

az

együttműkődés

/lelyctt a konfrontációra összpontosít. A Szovjetunió
a reagani háborús hisztéridra és fen1leQet6zésekre hiQ gadtan válaSzolt, és minden fórumot feUlC1Sznal annak
a táfoUlatatlan. érvnek a hanQsúlVozására, hogV a bé-

kés eQymás mellett élésnek nlnts altcrnatíc6JII.

Most az a feladatunk - mondotta SebeJltllén Nán_
dor~ -, hogy felmérjilk, eh.."me:r.zük a nllkJeútis há.
boru ellen Nyugat-,E.ur~pá.b..'\n [ellépö uj tömegmo7~_
male. helyr.elét, politikai tord<,"éseiket és ennek alapján kez?enxmyez.z.~ a párbes7~ a kapcsolatok
felvételen. az egyutlmüködés kinlakitásál. A magyar
~kem~!om [e~<lata . továbbra is II hnz..'mk bel- és

kulpolitikájáben kifeje'~esre jutó Célok tál'Sad.'llmi alálánt.'\SZt.'\sa. A béke folytlttli:iátóL várjuk Qa~dasági
társadalmi feladataink sikeres meQoldásá.t.
~

szamos [e!s7,ÓlalÓ köwtt mcgnyilatk()'4>tl dr. Tóth
Karoly református püspök, dr. VárkonVi Imre ptépoot
kanonok, hnngot adva az. egyházak. békeWrekvései~
Az illés az Országos Béketanács főtitkárává Sarkadi

Nagy Bamát vlLl.as;&totta. ~bestyén Nándorné _

nyu-

galomba vonulósa mellett - változaUanul betőlti az
Országos BékeLanács elnöki tlsz.tét. Az Elnöki Tanács
eredményes munkássága elismeréseként Sebestyén
Nándomérntk a Szocialista. Magyarország trdemrend
kitüntetést adományozta.

BUKARESTI BÉKEFELHivAS
A romániai vallá.sfelekezetek képviselői nov. 25-26,
napjllin tQrtott üLésükÖ1l, fIl-eLyen számos külföldi
vendég is részt vett, CI. jelen'legi nemzetközi helyzet

megvitatásdval fOilalkoztak. ,,'" MeQrendülten al~
lunk a
veszt....elemmel szemben, amely az egesz·

naav

emberiség ellen. iránt/U!."
Felhivó.sukban hangsúlyozzák, hogy "a világ minden
részen éló jóakaratú emberekkel egl/Ütt mélységes aggoodlommaI figyeljük a fegyverkezés, kűiönösen a
nukleáris fegyverkezés óriási méretú kiterjedése', a
feszültségek és ellentétek allandósulását, az uTalko~
törekvésének kihangsúlyozódásat, a ' befol1lási övezetek feletti jogosula.tlan e'ltenórzés foI1ltatódd.sát, amelyek mind a népek biztOMágót és függetlenségét és az
emberek közti egyetértést veszélyeztetik".
"EQY uj háború növekvő veszélyével szemben ne_
künk, CI. szószék szo!.gáinak, akik az emberek és a ne-

pek közti békét, igazs4Qosságot,

egyenlŐSéget

és test-

vériséget

hirdetji/k, szent kötelességünk a földgöm·
bünkőn tzevö életek meQsemmisítésének a megakadá11l0zásáért ténylegesen munkálkodnunk, tudván, hO{1Jl
az élet a leQértékesebb ajándék, melyet lsten az embereknek adott,"
A felhlvás végén az összes egyházak lelkészeihez és
híveihez az egész világ békeszerető embereihez IOT_
duhUlk, hogy mint (I. béke harsonái emeljék fel hangjukat, és eroteljesen mondjanak nemet a feQyverkezési
foL1Ia.m atra, a neutron rakéták és bombdk Európába
való telepítésére, a nukleáris halálra.
Az ülésen a romó.niai unitáriusok képviseletében
kiildöttséQ élén dr, Kovács Lajos püspök is részt veU,
és az ó maguar fOTditdsában közölWk a felhívás fentebb idézett megszivlelendó gondolatait.

Az öregek élete
Nem.régiben a. televizió is fOQlaikozott a Budapesten
éló öregek problémáival, és e fontos kérdésről a napilapok is irtak.
A föváros minden neguedlk lakosa idös korú, ma Budapesten félmillió nyugdíjas él. Az 1981, évi fölmérés
szerint a lakouág lo%,a 10 éven felüli.
A Fővárosi Tanács Egészségügyi FöoSZIÓ'tyán4k heIvettes vezetoje, Csizmadia Tibor tá;ékoztaUa a sajtót
arról, hOQV mit tett és tesz a tanács az id6.s korú emberek támogatásáért.
trdekes adat az, hogy a nyugdíjas
csaknem I százaléka aktiv kereső, '~~~,
voilllll a :

s ezek

egyre
részére 1970- ben
74 millió forintot
88 millió forintot lTÓévente négy a'/kalommal
'b,"..
otthonában történő gon_
a többszöri napl étkezést ts
még csak 25 napközi otthonban

1076 nyugdíjast, míg tavaly már 53 napközi otthonban
2215 nyugdíjas! támogattak, A hatodik ötéves tervben
a. Főváros 35 új napközi t létesit, ami újabb mintegy
kétezer szeméItI ellátására ad. lehetőséget.
•
Kedveltek és népszerűek a IIVugdijllshdzak, Gjabban. ezek a 'lakrészek lakásoknak minösülnek, és ezért
ide csak lakáskiutalással lehet bejutni. A nyuQdíjasnak elözöleg le kelt adnia. a lakását a fanácsna~. A
beutald.s nincs jövedelemhez kötve, a nyuQdíjash~k
lakói. kü~őnbözó támogatást velletnek igéIlybe, íu,,! etkezhetnek az öregek n4pközljében, de hozath?t?ak a
kosztot a vendéQldböl IS. A fővliro~ a köve~kezo otéves
tervben szociálts otthoIli hálózatat ha/sza.::: férőhely
lyel bövíti. 19yeks::ik odahatni, hogy az .id6skorúak le_
hetöleg Budapesten nverjenek elhe!ye7es'. (I. fOQ!laté kosok gondozását pedig vidékel~ oldjak meg, Az elmúlt évben az öregek szociális segélyezésére (I. Hfl':
zaftas Népfront és a V6!Ö$~~reszt kiil6nb6zó .~kC~~
révén tizmillió forint gyult ossze. de ez nem tukrőzl
a társadalmi munka értékét, ami szintén igen jelen-

tós volt

. '

" ...

örvendünk annak a meQbecsUlCsnek, amiben ....:arO$unk a jó munkoit végzett őregek támoQ(lIáSál)a.~ ta_
mísít. EgyIHizunk a maga eszközeivel támogntJa; oreQjeillket és h.itelvi álláspontjából fakadólIII tam,agat
mi..lden t6rekvést mely méltó megbecsülést biztOSit az
Id&ebb emberek' jobb életk6rillményel biztosításához,
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Balázs Ferenc az "Erdélyi Fiatalok" tükrében
Cseke P(!ler beszélgetése Debreczeni [.ászlóval a ro-

málllR! ,.A Hét" c. folyÓirat 1961. november 6-i számábr!D (TaIló<:á6) jelent meg.
Ha 6lne, október 24-én lett volna nyolcvanéves BaIdza Ferenc egykori mészkő! unlt4rius lelkész és irÓ.
A Tlzcnegyek c. antológiábnn mutatkozott be, mint
Iró lll23-ban, az első világMboru után Induló Hatal
nem~cdék képviselőjeként nemcsak nemzedéktársainak, hanem magának az uj erdélyi öntudntot megteremteni hivatott irodalomnak adott programot: első
ként tl./d3tositván a nép (elé fordulás szükségességét.
H(!t évvel késöbb, világkőriHi útjáról hazatérve kijelent!: Csak egynek van ereje, jogosultsága: a tettnek"
egy lehetséges kisebbségi m o d u s v i ven d i kialakft<isáért kUzdve.
Tollat csak akkor fog, ha munkával nem tud már
használni az ügynek. Később, betegsége idején megIrja A TÖf1 alatt c, könyvét, amelyben a dokumentum hitelességével ir .a mészkői papsága idején vállalt
kOtdelmeir6L Könyvében nem az elsodort faluról, hanem a megépüló faluról szól ugy, hogy azzal valóban
kUldetést tölt be és sorsot formál " (Erdélyi Fiatalok,
i"936) ahogy László DezsŐ mondta temetésén: ,,0 tudta, h~gV a kisebbségi sors egész~n új formá;a a magvar eletnek. Meg kelt teremtem ennek az életnek a
meo nem levő belsö tartaimát és kU/ső fOTmáit."
Az Erdélyi Fiatalok c. folyóirat egykori munkatársai közül már kevesen élnek. Balázs Ferenc egyik fő
munkatársa volt a lapnak, és így személye íontossagára való tekintettel készült a maga Balázs Ferenc
élményét megírni Mikó Imre, de II halál megakadályozta abban. Igy járt Kics i Antal monogránája is. Ezt
követően került sor erre a beszélgetésre. A megkérdezett Debreczeni László munkatársként ismerte a
mészkői lelkészt, akinek nagy segítségére volt a múemléktemplom restaurálási terveInek elkészítésében. A
beszélgetés nagyjából a következő témák köré csoportosítható: világnézet, népiség, kisebbség.
Vih\gnczete hatott-e az Erdélyi FiatalOk mozgalmára, s ha Igen: miként?
- Bár mi jól tudjuk, hogy voltaképpen miröl van
szó, mégis javaslom, hogy a "világnézet" kifejezést
mint .. term inust" iktassuk kl beszélgetésünkböl. Szabó
Dezső irta valahol: világné'letlel igencsak kevés ember van bebútorozva. Oe nem ezért és nem is azért,
mintha Balazs Ferencnek nem lett volna ilyen "bútoruta" - mert neki valóban volt _, hanem mert bizonyos összefüggésben némelykor csak jobb- és baloldali világnézetről szokás beszélni. Az 6 életlátása és
világszemlélete semmilyen oldali vllágnézetbe sem
volt befogható, és nem is kötötte magát egyetlen oldali világnézethez sem. Az viszont kétségbe sem vonható, hogy élets7.emléletét és cselekedeteit emberi v iszonylatokban mély humanizmus, közösségi viszonylatokban pedig abszolút szociális szellem határozta
meg. De tudatosa n idegenkedett a dogmatizmustól:
effélét önként vállalni sohasem tudott volna. A szabad kritikai vizsgálódás hive volt, minden tekintetben teljes télekke,1 az ember subad szellemi-lelki,

~~~:sledf~:~~lk~~';a~Ío~t~!=I~~O~Z~!~~'::c=:

Helyesebb lehát ha Balázs Ferenc esetében "csak" a
kevésbé hangzatos "magatartás" klreje;r.é·st használjuk.
Magatat·tásának alapjait benne magában a született
emberben kell keresnünk. A tudományok, ut:a.z.ások
c~ak t\,ld~tositottak a benne rejl05 alapokat, de az egyéniséG: épüleléhC'<: csak a s imltó "kidolgozással" járul haltak hozzá - a homo ethlcust _ eredendően hozta
magával. (-l Egy dologban járt messze mindannviuk
(munkatársai) előu; ez az ó konkTét gyakoTlati munka· lJ., sorsvállaiása, pOZitiv cselekvéue késztető p éldaadasa volt. Amint (lZ elöbblekből látható, az emlitett öneszmélést az Erdélyi Fiatalok táborának ifjabb
föil;kolás évjárataira kell érteni, ér telmeznI. Hatását
ls Ilyen vo;mntkozásban kelt vizsgáin!. Kétségtelen,
hogy eszmel hatása - kUlönösen az unitárius ifjúság
körében - jelentősnek mondható. Vollak akik gyakorlatilag ls követték egyben-másban, De ' Balázs Fe-

renc esetébcn tényleges hatásról csak akkor I('helne
[gazdn beszélni. ha nem csupdn eszmélnek elvi belátásdban-elCogadásában. hanem ha cscl('kv05leg ls többen - életre szólóan - követték vo1na tanitásaH ~
II tőle mutatott példát, magatartást.
Batbs Ferenc n épiségfogalma milyen tartalommal
telft(idöU?
\
- Valamely témának valaki által vnló [elvetése oly
egyéni Inditlatású dolog, hogy arrÓl más ember semmiképpen sem tudhat számot adnI. Tehát ismét azzal keH kezdenem, hogy csak egyetlen ember ... ezúttal maga Balázs Ferenc ... Am Itt a7. érintett irás
elme - Nép, nemzet, faj - hamar eligazil. (_) Sajnos, a fogalom értelmezésében - bizonyos okOk,\ál
fogva - ditalánosan szándé:kos, söt vehemens félremagyarázások és célzatos meghamlsltások t örténtek.
Hogy tehát a feltett kérdésekre kellócn megalapozott
választ nyerhessünk, előbb ezeket a dolgokat kell látnunk. Ugyanis egy sajnálatosan magrar társadalmi
jelenségfÖl van itt szó. A XIX. száznd második felétől
kezdve olyan népe!lenes gazdasági, politikai és szellemi jelenségek mutatkoztak, amelyek a népnek minden tekintetben való kisemmizésére törtek. (-) Fél
évszázadot is jócskán meghaladó Idő táviniából, immdr
senki elött sem kell kommentálni az ügyet. A már
töl'lténelmivé vált tények eléggé világosan beszélnek.
A 22 esztendös Balázs Ferenc az Irásai elött álló mottóban ezt vallotta: "tn azt akaTom. hOfni ... az embeTek eal/más felé testvéTnek született letkeikkel közeledjenek."
..
Úgy tudjuk, a. müemléktemplom r es taurálása. is
qyik nagy csa.táJa volt Balá';ts Fer .ilenek. Ám e';t Debr ecuni László köuemüködése n élkül aligba Járt volna sikerrel .. .
Mi volt az oka annak, hogy Balázs Ferenc nem tudta megnyeml Aranyos-völgyi tervei, elképzelései számára a Ciatal, értelmiségi szakembereket? - Erre vonatkozóan konkrét okot nem tudnék dIlitani, de több
körülményt lehet felemlftenl: kisebbségi életünk kia lakulatJansaga, ami miatt hiányzott a megfelelö segitő szervezet. A szellemi tunyaság. a kicsinyességek.
az önérzeti féltékenykedés, az é rdek önzés, az úrhatnámság s az üjítókka:l szemben való ellenszenv és
lenézés. Külön hosszadalmas és ráradságos munkát
igényelt volna Balázs Ferenctől már az is, hogy a
fi atal szakembereket a kisebbségi életben elengedhetetlen szellemi öntudatra és közösségi munkára nevelje. .. céljai megvalósítására nem futotta sem az
erejéből, sem az életéből. Még a legkiválóbb körülmények között sem lehetett volna egy fél évszázadra
való munkát egy fél évtized nlatt elvégezni!
A kisebbségi élet belső tartalmninak a kitöltését és
külső formáinak a kialakítását voltaképpen miként is
képzclte el Balázs Ferenc? - " ... amilyen mértékben követelte a nemzeti művelődés népi erők által
való megújulását. éppen olyan erŐSen harcolt azért is,
hogy egész kisebbségi társadalmi életünk szervesen
alulról relfelé, népi tömegelnkben épüljön fe!." (László Dezső)
A gyakOl'lali kivitelezést iJIetöcn egy Aranyosszékre
elképzelt vidékegység központi telepének látomását
érzékletesen irta le A rög ulat! c. könyvének egyik
fejezetében (Isten völgye).
Ezek után ugyancsak fel kell tennem az egyébként
ls Idevágó kérdést: annak ti. magatal'tásmodellnek,
amelyet Balázs Ferenc képviselt, lehet-e manapság
egyetemesebb kisugárzása?
Az élet, mint lényeg, bármilyen formában legye.n
is a maga fenntartásáért hallatlan erőfeszítésekre keP~s. Ez alól az ember sem kivéte\. A Balázs Ferenc
á llal képviselt magatartásrnodeIlnek. elvileg '!linden
korban és minden körUlmények között lehet kIsugárzása. Hatása viszont a közegt61 függ. amelyen át kell
hatolnia. IH pedig a közeg ml vagyunk: emberek.
Közli:
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Miquel Servetus
éroel'(h és értékes tanul_
. dmú foly6irnt 1981. évi
a három

E dmcn jelent
Imln~' rr kololSVlhi
Jlil.-.'1ug.
SI)fclmll n nna.•'1
napjai között
téocti KOflg)~
Az adalközJésben

- D':'i'::~

""-

mq%J_
tanulmány
el tarldegés1JI6
lapH.asával
l()'/:unk Neve:tCtt:'\Sei' arn )
megáUap{tru;<::al k'apcso...
Inth..'m: hogy n GyuJafehérváron 1569-ben kia_dott "De
Nono Christi"' ... c. műnek a 5zervét fő muvével, ~
Chrntianismi restlWtjo· ...al való azono.-;{tását ,.f61eg'
Slnn/sla.$' Kot cgykOl1l krnk.k6i lengyel töl,téutn pro-

fossromak tulajdonítják a szerzők.

Az eszmctörténcttel Cogl3.l.kt:J,:zók előtt m:k dr. BorbólV lstcán. 1914_ben ,k özölt tanulmánya 6ta bizon)"ított..·1n ismert.. hogy az 1569-ben Gyulafehérvárott
k-k\dott De iCGlIO Christi c. munkAb.:m a világ SzeIVét
f6 mű'"éne!I:. a csak három példányb..,n f~t
Christi.:uusmi lestitutio-nak a smvegét kapta. némileg
átrendezett fejev.el.ekben, csekély rövidítéssel. A három szerzó biwnyárn nem ismerte Borbély Istvánnak
a Keresztény Mrrgvetóben és külön kötetben. ;s megjelent nA Ma,p'nI" Unitárius Egyház hlt.elVe1 a XVl.
stiiZ3db.:m'· c. Kolozsvárt. 1914.ben megjelent e munk.1ját. s feltehetóleg St. Kot.-nak az 1953-ban a hollandiai Ha.."\rlenbcn megjelent "Autour de Michel Serl'et et de Sebostie,.. Cnstellion" dmű kötetben UI,..fluenee de Serut't .tur le mOtlvement antitrinilarien. en
Pologn6 et en Transllluanie (72-115. lapokon) megjelent tanulmányúban tett kijelentésére épftik ll\ef;áUnpításukat Kot professmr e wnulmányban állapítja meg. hogy minden eló:t6 segítség né.lkül mAr az
emigráci6b..'1n Pári2slxln "a16 tarl61.kodása idején redeT.Ie fel n két munka közötti szoros kapcsolatot.
Megjegyezzük. hogy Kot professzor emlékezetünk
szu int 3z 1920-as évek ...egén egy ,.agy két .alkalom-

m.,t is végzett kutatásokat a

kolozsvári unitárius
könyvtárban és levéltárban. Minden bizonnyal találkozott a könyvt...... rt aklkor gondozó Borbély Istvánnal.
l!s neheren hihet6, hOlO' e L.'llálko:tlusok rondjén ne került volna szób.., a De tegtiO Christi ,keletkezöse és
801"&1. igy a Borbély 1914. évi nyomtatásban is megjelent megállapftásai. Lehet, hogy Kot_nak ./lZ emigrticiób..m már nem álltak rendelkczé;ére azok a j~
zetel mclyeket. korábbl erdél); útján állított egybe.
de a hx'r.isho.r. , 'aló egykori közelsége figyelmen kívül nem hagyható.

S%Övetségűnk

s ....1mu

és Erdély

ro~=éJ.i:!o~3'~ ~tal 1d~tt

dr. Nagy Borna rek·
~"
p,v,~ 1971·ben c:sak 57.Óbe1l
özJést ndott a Rég{ Mapyarors~cigl NI/Omf ,ti.
k
eíml1 munka szerkel!7.t6l.nek $ abb..,
a ~_(n",
Borbély és Kot megálla. ft.1&ti h
n mege, "'" tette
klrrdott munkája és II c';'uJnfe!;érv~ ~~~15~-~;
munka ~evés s~7..t1éktól eltekintve IlZOnoo..'\k
a o
Oh-asómk táj6k«ct..'\tásllro. fitvoss:ttik.
. .
7.6knek az.t a találó ktfe·t:'7:ését.
az erdé\,), SZIet"Ch . ti t sze •
J
hogy a De n:gllO
ns -.
rv t fo m(ive .. rollZ'legell .ijrakladcisállak"
mondhatjuk.
Nem kevésbé érdekoesek a három <!i'dél
_
II Christianismi I'l'Stltutio második t
li S7.et"ZOnek
teklnthetQ" 1790~ü
be'- utánny='"
e1Jcs kJMásának
.,.'" nm,...
d .--,
nek . u"""ancsak
"""'él'"
,"> en) e ] -"''u ,n
vonatkoz:\sal
A kiadó
Chl7'stoph Got~ieb De M:uO" az ált..lla husmált eredetl~ek a ~ cs:\su\.rl könyvtárban eU~v6 példányt
emitt!. rumvel ugyan nem állft valótlant d ..~~
Uetlent !e1tét.\enül.
. e <v. ",.,eDe Murr ugyanis elhallgat valamit. S e ponton érdekes felfededst köszönhetünk a h á rom erdélyt tudós kutatásának. Megállapitották ugyanis. hQSY a
Londonban 1~65·ben SzenltvcinYl Márkos Dá~iel által
vásárolt (később urutárius pÜSpÖk 1684_69. KÖ7.t) é6
~ XVIII. sz;áz~ végén Teleki &'\muel útj..in Bécsbe
JUtott, és m., IS ott 6rzött péld.1nyrój a munkának
Bé~sbe küldése előtt. Teleki Sámvel éppen De MUTT
~éiésé.e egy Vité:: József nevez.etű s:rernéliyel két tel_
J6'>Ci, a?Jl!los másolatot készíttetett ké7.:1rá$..'ll. mel'"ek
az e.edetinek az. olda1ST;ámozását is mo:-gt:lrtott.'\k Teleki az egyik példányt az 1790. évi nümbeIgl ki~dást
sajtó alá rendez6 - s ea:cl kétségtelenül jeles éroemekcl SJ:e.zett - Chrlstoph Gottlleb de MUlT kezéhez
eljuttatta. Az erdélyt szerz.ók jeles é,·deme. hOlO" ezt
az eddi.!! a rudom..1ny áJtal nem ismert ténvt felfedték.
blzonyftotrnk. és ez7.e1 De MUTT én:lemét és Telekivel
szembeni eljl'irás.it bfrálat tárgyává ls tettBe
Megemlítjük még. hog).· Ag1\. István püspök (17581786) utóda a pilspöki S1.ekben nem L..izár GJJörPll,
hanem r ....izár István volt (1786-1811). Az utóbbi utód..'lit \"3.dolta az egykori unitárius kÖ7.\~lcmény a7231,
hogva Restitutio el'edeti példtinvat T ... leld Sámuel kezére jáu7.0t1ák. vét,!m megemlítem. hogy n budapesti
O,~gos Széchényi Kijn\"vtár 1979-ben egy kiUföldi
tlukci6n megvásárolta gylljtemén,,"e részére a De MUlTféle 1790. evi kiad.1s es:yik példányát, s azt a kÖfly\'tár értékei .között tru1jlik számon.

Dr. Fcrenu Józsd

-

IARFNEWS
Nemzetközi
Jének idei

műve

8zemlévisz-

AZ IARF l\1,\R C IUS I Vl,tsr::N
héz helY1.etben levő unitárius lelkészek békemunkájá.ról alig erett tn'házunk kép,'lscle lé bcn Bartók
S7.Ó. Örvendünk viszont. hogy meg. Dé la rógondnokllnk , 'c U rés1.t.
felelő

Connában emlékez.tek meg II
dr. Erdö Jánosi. a kolO1Z\"ári egységes prote5táns teológiai intézet
rektor·prof 'zorát ért kitilntetésr6l.
Dr. Niwano elnök újévi űd\·özJe..
tét .közvetlenül is megkUldte püspökon gresszusa
kU nknek. s fgy annnk alapján mát'
lapunk elro szt\mAb..'\n tordításoon Tokió. Ja pán. 1964 . júl. 22.-aug. 12.
4cöz,ölhettilk az 1962-re kifejezett j6kivánságokat. Az Idei ~-ek közül
A r. IARF az 1981. évi holIDndiaJ
cmHtóst érdemel .co relhívás. hogy a kOllgre&'iUlSOn elhatá~. hOSY eltagegyház.ak küldjenek képvisel6t fogad ja n Japánb..,n múköd6 tagaz 1982. evi, prágai találkoz.1srn. egyhflznk meghh"A.sát. és .a .soron
melv
a
csehslováklal
\Init:hiu~ következő kong" ::"zust a fen ti id6-

Az TARF 1984_ évi

kéjjel:

crtilük a

8:rer-

a sz"-'m06..
köz;vetJenül

CS3k egyes
é,int6 elvi
,
után. legutoljárn számol be arról a l'mtároZ3trol. meJ.y a ma legnagyobb k&-dése t®"ében. a leszerelés érdekében egyhangú h.,tározattal. nagy
t.'1ps kiséretében h anjp,Ott el. E16terJeszt6je rr Kanadai Unitárius Tanács
nevében Vernon Nlcho.ls ott..'1wrrl
unitórius lelk61z volt.
Nagy teret s:renlellt'lk az IARF
S7,ociálls szol(.lnlat.'1 Ismertctésénck.
o:-lli&iorb3n a l': Indhi.ban múköd6 kl_
wbb unitáriu s ~·\okat segitő
munkának. Az és7..'\lHmcsu\.gl ne-

hatvanadik al.1,pitir.si ""fordulóJáról és dr. Coipek 1942-ben
D.l\chaub.:U\ bekövetkezett má"t'i1"l1"'_
lálá'r61 emléke7.lk meg. 1962 deccnlberében ifjúsági kllldöt!Ség k ..1ow:1l
India meglátogattisára. Aoz 1984 . évi
S()I"Onkövetkezó
vi IAgkong, &osrust
Jap.-\nban tru1J;\k '" júl . 2!!.-aug. 12.
kö1.U időben.
egyh..-\z

ponl.rn túzi ki.
A titkárság ké,·i. h~" .a kong,"Có;S:.l:US
ir.int érdekl6dők már jó
előre jegye;.' !-It meg l\ fenti id.6pontot . Megemlítjük. hog)" il $ZOCUlHs:a
ors~b61 Jap.1nb.'l 1~(!(h·ezrt'I<......
I\v;:-seb!>en a S:l:o\'jetunioll keresz·
IÜl lehet eljutni.

lJNITA.RllJSUET5

Unitárius cgyháztörténcti adatok
onnAN nAI,.Az,s A S :l.f': Km .. YFUU) u :fnASAN J\K
ru ASOIltK KI /\uASA lIOZ ti ~Z IT l;.'T'l'
U'I'O I.AOOS TOt.nAS AIII AN
l8fnet<eI('l1. 1!(Ig)' OrMll na /dz" ~' nl\IIu.-:\j(\nnl;
n~~lk kllldl\>;I'I1 ,'nM (~h'\.k~7Jt~1I iljO'SJ',óI\','\n élcle
1,(o;::.-I1t d<>I~)l.Ott, IInUu}I~!t.'" m\lnkllj!\J 1.lpt:'IIkl,., fUK.'(lIe.
's mlndt.·n k\'t. Ill i> ktl..:e ~' USl.I"t kuut:'!ell. l dó J<,...
~"..;t.\t' bt' u\ÓUtl.OON '{W('!tI'I". do:- he!)1UI1énell klllnll'i-

~llIl.'1k cl'(!(ln~)'cl' L~.

IcnY(1:('o<

jnvfl~~nt

6$ t tkiésc.kd 1·~u:1I. nz: t.'1,-'(letl nyomtIIloU SZÖ'·~~l, ,
,
tAIdl!: ;1 na~' m(l<lIOSI'MI:o cls6 t.os mr\..'<Odlk kl~~.lR'lt Ikoteh,\,tffi péJd llll~'IIIt'Ó1 lIt'm ludlunk, A h.'\l'm.'\dlk
éf;. n~~lIk .k(.I('\ Ikl<$.'\.\!!~j t ' lrúI - 111l\elyffi I,,~n
C;o)(!ll íl'!\".. tM':"I'IH b k"'pc'.f.lk - l'Övld bldó.dl .\s~ l;öJÖlt
t' sc.•\'()k h ...... J,:1 A hd I!»JO. r~br, 8_I $7.ftmáb.'\ll KCl,ésbé
lMlIUrf Orbtln /Jllllizs -Ildllft\kok eImIlle!. Az cmHtelt
tijs/lJtclkk<,x nyorn.'\n várn!llll1ul ö""~nd('Ii'S " fOlxhll.'Lt
:\11011. be, mel.t :l Jlt'lvczelL 11Ip mlll'l.:, 1 ,1 ~1 :;.7A'Imftb.'1.I1
Vriró Gytl1'!;y 1\1'1'01 M I (,,~..:.\l1Iunl{\·1l n(!111 h'U~ Ismel'C'~ICJ\) hfl'l, h~' .1

toldll;;(\ltkal ell!\t.olt 1- 11. kö\.CIt
(Udl'mhdy - ~ OifJurJ'lÓk) Ol'l~n ll1l\ál'J; kéool ulód.fl,
II l"'OmMn.n 6\6 Ol,btin .1:\nos lAnYllnn.k \l.IlnJdonábl1ll
VlVl ••~ flnnnk :lI\yugtl n t u d()nl..<\ny~ I'HI\g szzlm ..h':/I m"'S
i!<.1llt)I't'Ilc-tI. V"I\'» tuc\Őf.II~\s:\t elö-,,71h' /3oll('dl'/"~ Knl'Oly
bu(lllj)C'>U hl11l'1.r {'I-&f1()1te 1lle~ 1000. "lll'. IO·,én kell
1()1'ÜIN>ell OI'b;ln JI\noo NIjIlUI.(~,ll scwlIl nlnl>J<\ll, K6;o;6bh !>c<lig - 11R\'{1ll1:Sl1!c A ht.'!l\Jen o! \',I...<.(}!l oikk ny<>ill:\n _ clr. I\1rirlws J~IÓ ~I Mn~'i\l' Nemzet. I fI80 , jl'll,
ZS-I i':.1,ámtib..1n mt%Jclent JI S;:(o/"'I'lll!md lI,fr/isa fil$tbc
IllOIl! IlIri.~()di/'" Idnddsdról c. {>I'(\úkes fr:Lo:ttban.
A hm'\l\\:ldik ('t> n(·.t~rcdlk kötN (H I\ I'OllIsz6k {;s. t-.b~j .1(>ld ";lIlya~\t dl', II1l\'I':!h 11111'1111 mtlso.1ta Ic
1958-62 kÖ7bll CI.S tell.- h 0<7..flfél'1lcJ ö\,Ó n 1>\111I16k 1-('"
s1..ére, I A Jl'17.cU klí'g®Jtkt."k Isn\C1'('h.~ néll;iU nem
lehot IdjC'S m: Ol·\),..\n - féle mOllogl'l'\rlAból vnló d oku_
menl:\.Iódh:. II Jöl'l\bcn. KÜ,·eLkc'l.6.~képl>ell 11 nugy numkl\t (~akls II told Mokkal egyetemben hn.....JIAl hntJuk
klitJ6k~nL ''tili:\".;;..
- klllh.'u'IÖI'~nt'11 tnnulm:\n~-:tink
OOn. A n~'Isol:tlok (u.;........t'$(!\I lű. mcl)'ból ű l,.'$.lk I-IóromMf'\.-.-:-t fQt!lnlJlI Il'l..'ll;Ób:Ul) liO-UO SÚI'\\n ~]>Clt old.'1_

Ion, JObb ]léldl\n~'Ix\ll k t."'" iUtek, s ('lekből öt el'dél~'i
tudom.'Inyos in té'.t'!I('kn~l \'nll ('Ihel)'cz,'c, hol .'17..(11; II
kut;\l6k l'C11del ke~l'\::l M!nak,~ A nlA.o:.oI:\lok tchát
_ n7. el'edell pé.ldányok hhinyflbnn - el,;ódlegcs for1'fu;IOOnL S1A1tnitmlllk ,n ftlunk,
Unl\Ar'!t\,,, ®'hI\l.töl'lénelilnk Ismt'l'ői L\ldnak 111'1''''1.
h~' OI·b.'In B;Lltim nml' Iltnpmüvében ls töbh helyen
1~lelt.~('ll <..,., ~'fllJtll l'Okol\sO:('1I\'\'('1 1\1\I""tjn \Je
n lell1nt. m'l5zt\l''':'ldok J)I'(*,u;.~.dv jellc~\l IIl1i\:\,·i u.'!; töl'Ck.\'6$eH. NO!>. :\ toJ(\,hokl>l\l\~ lIJnl>b S7...'Í.tl\lInkm
font.oo _ ullltll1·iu.~ vOI\"tko7.á.~okk-al ill.1lill,oz\ll\k, melydknek '-'I;Y 1'\"sJ~1 a kol<m;vl'li'i "ölt unlt.'Idu.': koll6gium kOIl)'V I.. Ii'l't\»m \ovő nngyllj t,"l! l';:ov:Í(..,.; l-stván - f61e
~y(\Jmmón)'\)/)1 IIwl'ftölle, 81\1' több
ndntA I H:\r'Olll_
5z6k1'C vOJwlko7.oon KCnQll.i I" l.~lllcl'leU.4 tlgy gondoljuk, n~nl é,'(!edt'!clen HZ Illdbbl vál()glIIM, mivel
mlndltót fO\,'t\.~ ...l~é nehcl'.t'!1I hM:t',Mól'he!6 lll'. ('gyhtl7.köT.iégel.nk IílI·t~lc\l.\\'('1 fOltlnlkOl'.6 lelkoo.cl;: to; 1\
Ket'('6Z.\ény Magvető olvasói s7.funál'll.
A IIAI'OI1\S1&1'I"o1 s7nl6 kt.l le.t toldft..;.nIb.'1 n OrMI1 /3n·
/dzs munkltJII ell'it!~.•wnho:r. e~cket. IrJn Illeg be: , .... n
nOfllZOt.i föJedeln'lök kO~znkáb(ln annak nml' kt'J.delekor n knlhollc\7.ll\us egoo. I l nl'l)ln....J:l6ken té!1\. v('6ztelt,
ll; csrtk II Q;ík'kal SZOIl'II>.... ,' (IO:i IlÓmely f()l'\Ő fnluku.m
1l\;lmdt..'\k C8Ck~I)' ;;;:mnlll hl\'t"k . Jllnos ZqKmond nl/I tt
ali: unllt\lilL~ hit csalolem <'1(ész H llron)......kJ,cct m~hó
ditouOl úgy. ho.:,y tóbl> minI 60 <%yh:\zk~ f{)f:adln
l'\ II tiiSZ\u lL vllllfl.... hHclvclt. do k<-sóbh lll. ~'11Wt k~
,'ele~t (.. ,) r(lj.:-tldn1t':'k . klllun&en Bethle., GfIl)()l' &i
I. n :\k6czl C)"Öif,,'Y nlaU (, . ,I r('lndntuklll túzt&. :kl .n
hftl'OTll.'l.l'JÓkl unlttuiu.'Klk nU6l'll~1. ( . . .J AzonOOIl.
h o,;:y n nagy llelhlt:'l\ Cflbo,' emclk('(\(>U lclkillelo s
SlA'lb..1d !\ZCllt.'11\C 1.:'1\'01 1l\I'IÓ'llkodvll 11 Jt'Ik.Ii~mCI~t .s7~'l 
b;1f~rll {lyukomH e dlll'I'" ~"~ IIctÓ1. Zl7.t lL'f!'\nktibh
Innu.~'tj" n7\\n 1U1'1. !Iult. tO -cn 1\1t.,<lgyt'Mlll kl,,(\(>11 .ktvnlt.'iágll....."lt.'.
111<'lylX'n 117. 1I111tftl'lllS J\'lkev.cl."nek
U!U';Ul.;I'.r.O!1 <kh·l'ItL...~()knl ét; !;7;;.lbadllhn..'l:lmt blztooftJ:I,

mint :unlnöl\kel nl'. 011.o(\{'OlC (rcl0l11\á1t~1' 11ollpo:.k blr1;lk, A:r. ii;.<!Il "'Ixlcku; okm!\ny1 kh'<mntll~ kÖlll>m nm;.

kOI' f~hr!I!\Il.,"\OO(loltM~ll<lk rón)'~ blf.(\nyl~vt\n)'nk\\!ll
A n..'lRY fejedelem - lll)' m{'Ont! - .n SePl>!, K&t.U 6'1
O ,'bnl S""A~bo.."O lIlVÖ o.'toc:to!<u ~ nl'. n r l!\ lIl1s, lln~y nlint
m.'1,J:.uktlL nel't"rjk UnWlrlu vnll:\$ e~' Is ll"flt ~ K Ii~ .....
lust mint fök(\ioo,!llrót hh"Őkn"ok l)llpJnlt n(lőkkal.

mAs h:!l'hckkeJ &< hodi clCp<xllL"iÓkknl tet'heUk slb.. (Ie
mivel ml 1\ \'nlh\&~l'l\b..'1(l"'\loIo1 minden Imnybn.ll ler_
Jt.'I'IZlcnl, s o'lImnk dl<h\Sl"lloon mlll<tt'llklt vnUt\."ktltWlb_
s.'1:' n~kíll lx-szcllelnl nkm·j uk.lI~I't I'\!ndclj{\k :
I -s:d\!'. II~' n:r. u!l.Hd l'l w~ vnll:\iI Pllpjlu. m<:$~n..-I
b/llmBy épil!<'1CI, MáI' ecl~l:dl . .rIkftr · Iskolal t.'éh·"
wll61.. ,'ag,,- 11'(, oly:tl I.~ melyet m.tjl;rul $.Z("I\\Clykl!nl
bh11f1k'. vlI.ltunlnL ~,,61ydk ls mig $'f.Olgfl1at.bl.ln t.I_
Inll' lk, \'ll,,~' M:on klvm is, vuln1l\lnt IIt.yJuk uyom(\<>ko l t kUvc tl'i j.(YCI'mekl'lk. sót m~g l'l.('k Jobbll{:)'nl ls
(ln().u\1l lli COI'\l1l1) 11\ln<len l'Cndes t."s re\l<lId'vtul IldOk.
fi~ll1is ~ ktlnl{lI'nJ hmw.n~ rt~t~tl\l. nél>lcs- ffl pOlA"~d s'l.olg,IIIll~I.n~'ok'lól. IIlttnh\nos &t Imk'l('6 hndl /'11.011.»'btok l ó1 1lll'llt(\>;ltjUlt. 10 m~e\*cdJtik. h~' fl vi1(\W
hllló.~I'If:' fd.!lIUk semmi \le-vl'i J\II~sd\cI\6 1 ne- ~'<Ikol'.)1 hlllOl'Oll. hllll ....m s.aJdt e-A)'hllz\ tönrénycl\(lkcl ~IJcnck .'$
UI,.·yht'tl',J htll6si\~\1tlól f(lggjC'lICk ,
2_~1" lln JIl'. IInil1\l'lw: 1... 1ktl$~ ~ ll1{\Ciltll'Ck hnd
Idejön "nA)' t('I'I\t\<;.7.C' t(~ hl.l l:\l1,,1 kiml'iln:lk. 6\WeQ'dk
mln(\l ld(\ig. mig MI'juJk nevót viselik - , vnhlmlnt
drválk ls II fcnnebbl menl\'lműk\Jen 1 ;zesilln~k ,
3..."t.()1'. A oonlol'Ok föjooe.lml \'édele\ll, s hll S'.r.(l!rséG~ Jml'llnl.'11oi\\Ill..'11 ls tA~tvn évenként ®,h!\zke\'(\Ietelk ~rhllznit 1'fl\.'1,.,,'I~g:\Jjl\k .
"-SZCI'. M \ótn ls ten II 1elk('keL 11\~'vll!\go:o:ItQU{I , nl.
unit~l1"ln \'Illi\s mindig s::mb.'1don I::Yflkől'OlmloU, il Mt
m:\s fclöIH!dlhlt'lk között, de bIImulnt'.oo egyctél'l6<ben,
ő&nelnrt.'l.<;;ooll "'11<-k. cs;tk p!l.. l)Ökllk
(os $.)Illoroktól
ms:-~1"ek . .'mll CZtÍlOII ls fCIlI\l:mt.nndó.
5-~.öI'. A I'('nd fÖllllt.'1rlA.'.n él'(leké\Jen II ~nlorok &;
m($tel'Ck I :) 1I.11>(lnként mindon C1n'hárkel'iilctben n
,'i tás kél'd&;ek~t. eHnlé't:ll6k:,
E-.r.cn obn:\nyl Iklth1~1 G:\bor mllt!fl ~ Péchy Simon
nlMrI\sIIwll nelJa ki fIoJn OI'b..'Ill - , :lzl dlfr'tn 6;
hely\Jen hn~\'tll IMk6cz.! GyÖI'j,.')' 16·17. nmjus 10-én
FOf.,' nl'nslJ61 ikludott. l'Olllfh'llultÓl'lumAb:1Il II ~I'O még
II kö"elkt'7-Ökö!. !1lc;Zlctlo:
1-s;r.Ilz'. 1I0000')' WlClH\S 1'űt:tN'Ok Sz:\m.fI csak olynn
nl'llnyb.'ln Wlt~ 00, hOlt)' nbból vl$Y.nélé; ne s:ml"
mll'l'3ék.

2-lil',o1'. N('ho,,·y l'()Clol' 5)')111\1)11.11 ~~$::y lll\ zl sZfflnólyek_

kén I C$t.'Illlx"t;z\(,..,~nck 1)(. OIYll.1I(lok, kiK nem l11.ók.
:1_Sl'",,·, .A 1)(11)ök ~ 1'(:(:t01oo fllll .~ c-r.ek. 1I16d.'li, még
hit jObbfl)O'! hlll'.bÓl el,«ln6nek, s '1lI~\~ hll n lyt\!k n )'~ll
fh,klll. nenl kö\' ....,nék I~. II ])lcboJl\.~1 s Int 1XI1 klvéletJlek.
(\(' t,'I'!O'/Jll1k 111:\:.. n(lJll~dt'hCT. ,k.... pa;1 16vn l. tct.')·vcl'l'C1
nek'ilnk, II I:&Ininlrnu'k ~ n hlll'A'Ill<lk $)?C)11ffi1nl.
4- 1Ol',cl', A hl\rcml.~l'kkl 11ll!tt\J'iu.~ ('('(;1 00;11111'11 1 OZlltAn
M' ol,t'()(I~-.: (l'Of(ll'1nlll\ls) Ililsllök v!sllt\!JII.
•
:'i-$Ztli'. A U7cnlltÖ(IIl;lll! \r!s!tllclÓl s:t.i~()l'u lln tm'l:
s:\k ~Ib, lI ell'bell hl1.o'\;1 00 IU(rt~ .'17.t II . n llk(lc7.1
C~'I,I'~' Fchén'MI J\ll. 13-:\n tn:)4 -tx-n. Klhll'dctt('l~lt
1!ö!l!l. n p!'i l !4-én IInl'i.l11I).'I'l.Ók!l()k Mllksl\n 1I\1'1t('>\I kÖ1.v..vI1J{~n Iln:':1 "mn..l:< Uil;,WIt.'hW, n ...ld l PIU fóldrillvbh ...... jc!(\IlI(ott.'\Jen , :< hc/.}'bclzl J9 h,1J..')'I,toI L n 3- Ik 1)01\1

k.iveldéwl mC!)'lIök ellt'nbnondottllk,
A IUISO'l;;\.'11 uIlItAI"\\\'~ 11l\iCll11t'-!<lolnl,lorllUlll; boh:lI"'bb ISJlIel'('t,\t s .r.l llgAIJdk tnldn:o:al, rllt'lycl~b61 lIOk ,-x~
dig t.<anel~Uell ndntl'll l)ukkllnlllllk N:ISt)':lj~1 vnU:\s\!jl't(-n~lél'Ö ,·()Il~llk('Q;(\:lT1 . A v!\1'10:-1ll1)1omO\ kl\rUh'<'l''''
h m.ahl~l." tö\(l,.,1n'·I't\1 &; HIIt~~,'Ő1 h'v" ~zeket lllOlIdj .... :
'u •• IIIC1'!
rell<,heIÖ\~ 11 l1l(l<oot 1c-!lol'(lotl. dl' ,-.:,)'1;01' hu_
t!lln'k~~ rmdti;IlI~'fo:t 1)lllISI\!'('>k Ih·C"~ték. s I$:Y ......\. \t:1I1II 1I1'IS k(llt.•• ,'idlit II IkoinIl. 1II('IYII(Ik bt-'\'l-te.!(' ut.in Jtoh<'tel.! c:.;\k II lJclsl'i \(;'lI\>lom.lw"t(-ly h(>'/ kÖllChl('ll! N!ncsClltJk ml . ,I,I lnk I11111t.bllll \,,:016 SZ('I'CPU",I'I'. t;o:h- k'::",~~
l<llenUl n(!!1ll t'lly~.r.cI' nYIijirolt IHC'lhelyc\ ;1 k,I/.'t.1> '.'1~

6 UNITAlt.uS tU:']'
!

tórcfl: $ más ellenség ált.'ll 7~.k\.'ltott lakóina k, hisz
még II múlt SWA'ldlxm i.<;. éreztette védehnét. Ugyanis
a C<;ercl eh5.'ldása S7.clint5 1 7 1 0~ben a kuruczok Nagy~

garázdálkodnak. Alvégen. több házat felgyúj+
wtt.'1k. DonáOl György ét; Púl nemesek házára ütvén.
amit 1a"lállak magl.tkkal vitt.ck, ők maguk (Donáth&)
a kastélyban' háltak. eg}'ctmá:s\lk java is ott lévén.
mentasült. A ~astély azután elhanyagoJtatott. Lázár
István unit'ir, püspök értesUIvén atTÓl, hogy ~gya~
toLtsága Jcginkább onnan ered, hogy NagyaJta nem
unitál"'ius lakót is jogot formáinak hmzá, 1789_ben
felSZÓlította a gondnok által .fl nemeseket s .~, (~e
kezctbelieket. hogy járuljanak II ka:>tély l:<.' tga;"'tásá~
hoz. de C'l;t rmegl:Jgadván, ar. unit hivek ~gaZlWtták
és birtokba vettélc 1802-ben földrengé; a templom
egy résret boontván s a kastély bástyáit is m4tI .....,gálván, .i5unét eIedménytelenül szólitá fel az unit
ajlán

JEG Y ZETEK
I. Az eredeti példányok Blá.. István. a marosvásérhelyl Telekl-t(~ka könyvtárosa. mpJd fölevéltárnok tulajdOnába kerllltek Ismeretlen helyról és módon. Dr. Imreh B. másoló 1939ben már nála használtII. allls fiátÓl ker!llt II két kötet Imreh
tulajdonába 19~4-bcn: amAsolatok elkészitése u tán. ajándékO7.ás r<.\vén. killföldre kerOl tek és értesl1léselnk szerin~ a S~é
chényl Könyvtár állallllban vllnnak.
2 Az Imreh-léle öss,./lSen tíz mAsolatból az els6 négy példány a.. RSZK I\.kad~mi~Ja KOlo7.svári Történ e ti Intéz<lMben,
n kolo7.svAri Ellyctcmi !{önyv\llrban. a marosvá.sAt'hely\ Teleki tékában és a Scpslszent/.'Yöro:yl M,izeumLan található. AZ öt ödik péld~ny mR.lrántulajdonbnn van. Me!dellyezzOk. hO!ilY 1910ben a Sepslszentllyöl"!liyön él6 KovAcs Jen6 hites könYVVizsgáló
ts készitett e.li:Y hH példányból álló másolatot a háromszék!
kötetről, melyból c/!y példány II na/!~'enyedl könyvtá rban van.
a többi öt pedI/! mallllntolajdonban.
3. A 7.Ilvar elkerOlésc véllett és a másolat azonos me8.le\ölése
célJából (mivel a másoló n~ anya.li:nak kUlönösebb dmet nem
adott), '8 munkát a kövelk/!2!ó elm alatt jelöltOk meg: dr. I mreh

Személyes hit
Dr, A. Gounelle franciaországi
teol ógiai professzor í r ását a 1:
tvanglle et Libert é c, l a p 1982.
évi elsö s1.ámában közölte,
protaltantizmus mindég hangsúlyozta a s7.emélyes hit értékét és
fontosságát. Mi értendő e fogalmon?
A válasz ez lehetne: olyan hit,
amelyre jellemző az eretnekség, a
felelősség, a megfontoltság és a tolerancia.
Eretnekség. E szó görög eredetű, és választást jelent. Az eretnek olyan ember, a'ki megválogat~
ja hitének tárgyát és gyakorlatát,
semmit .nem biz a véletlenre. és
semmit nem hagy magára erőszakol
ni. Soha nem fogadja el kritikátlanul a tekintélyek tanítását és vallásos gyakorlatát. Valójában ne."T\
gépiesen mond ellent s nem következetesen ellenzéki - de ugyanúgy
nem mindenben helyeslő és feltétel
nélkül engedeb lFCS...
Mindenkor
mérlegeI és ítéletet gyakorol, mindent igyekszik helyére tenni. 1529~n a spe)'eri zsinaton azok. akik
tiltakoztak (Innen a prolestáns név)
V. Károly döntése ellen, aki be
akarta tiltani a lutheránus mozgalmat. kiJelentették: , .. ,.ami pedig
Isten dicsőségét, az Udvösséget és
boldogságot illetI. mindenki 6ZeméIyesen felelős önmaltMrt és tetteiért .
sen~1 nem h ivatkozhat arra. hOJ!Y
a többsélt akaratát követte. ..Nem
tarto~.lk scm a gyUleke?ett'e. sem
;1 l.smatm, scm a p{Is:~ra, sem m:
A

~ii?~ó~'l má.'I vallásúakat a kllJt3zCtá.<;.hoz val6 hoz...

tdstYál::!.:.':d~-~
k;.~~élY,\assan sOIVad, fedéJtelen.
vu..... .....""....... , uu.o v ~8 szerepét még

gyakorolja. amennyiben a lakosok
bo.
ma. t..~
teltebb Jlolmijukat ou. ._rtJ,... ~ ga náJukat s fél.........
.
. . . . . ilJ<. zaroo kamrákban "'"
re ,""",etett
ör - iut vÍlrporko.lábn k h·
-,
ügyclete alatt."
a
lVnak [el-

or~J~dot!!~t;~~

o.KiköZÖ.lt unitárius v~tkozásu
kútröként használhatók a=;Utén~ Magveto oldalain
z.áférheló toldás másoJd~
, ~ a nehezen hor.kutatóknak SZÜk.~e lenne.t":a az e targ~ölbe" dolgozó
ed~~J;d~::;;t1
hogykét a toldáso~kal kiegés;Q:tet:t..
.
en
utoJs6 kQtet (Arany
:ék
~ Ban:;nJSág) is napvilágra kerül. leh _.
ossz
kiegé'mtett teJjE$ mű újrakiadására.. etöséget. adva a
KISGYÖRGY ZOLTÁN
Barna: Orbán BaJhs slIjdtkeza t Idd
In. és IV. kötetéhez. 195&-1962 Ik~ZI"::11 a Szé kelYf61d le!r~S<l
f. UnitarIa Ecclesl8slicoe Trans!lvankae

di-f~r~~/!~~~:~~
~~~8;~~SfJs:!~1l~I~tttö,r~~m~i~~r~! ~~~osrmJ'i:
~S a atOkat. N!l$IyaJ14n ls halt meg. strja Ismeretlen

Abevezetllben Orbdn BlI.lá7.snOk az unltáriusok Ir:lnt
tett .. egyfajtn rokonszenvÓt'· 19nzolandó (Mr tsmert tén;)mlli
kell mondanunk. hOgy malla .. n nallY v!lmlor·· ls uni ~rl e
volt, Illetve 18fi5-ben Ferenc J6z8et Pl1spök Idején t(;n ti us
mivel el6del ls unltllriusok voltak
v ssza.
Ami pedig MilY mIlvének tOldásalt illeti. annak halo.szthatat_
lan s7.tlk~é!less~lIére 1837-ben (tehá t halála elött három évve-I)
a Kovács István-Mic llyl1jtem~ny kutnt:lsakor Jött rá, melyet
éppen Boros CYörgy bocsátOtt rendelke7.ést;re .•. OIlY vettem
é$7.t"C ír:la Boros -, hOIlY 1\ S7,ékelyföld lcfrá~át e~y PÓtló
kötettel meg akar:la toldan!." Ez tehát .éoocn a toldásan\"DI(
Kiváló nagy munkáJn - Tordn monOllr.Hi~ja - csak lsi9-rti
késztlIt cl. s így érthetö. hOIlY a told:ls.~nyag kladá$."\rn m:lr
nem kertJIhmeIt sor.

ökumenikus tanácsra eldönteni. hogy
én miképpen gondolkodom. mit hiszek és miként látom J61 cselekedni. Ez az én személyes ügyem.
Az eretnekség feltételezi a szabadságot. Létét a megfontolás és szabad
döntés határozza meg. Amikor azt
hallom. hogy sok katolikus már nem
minősíti eretneksémek a protestantizmust. örülök !iIIásfoglalásuknak.
de ugyanakkor nyugtalan és szomorú is vat:yok, mert ez azt jelenti S7...Amukra. hogy a protestantizmus már
nem mérleJ!:elés és válaszL"Í.S eredménye, hanem alkalmazkodIis. Véleményem szerint a keresztényséJtben
léteznie ken ezv örök eretneksé.ttnek
s ez eretnek ek ielenlétének. vngvis a
választás lehetőség-ének. A személyes
hit feltételezi az eretneksél!:et.
Ez a hit felelóss'ée:-váJlaló. Ezt ti~y
értem, hogy az ember meghangatja
a véleménveket és feleJ a7.0kra. vaj!vis dialó!!ust folvtat. Vél ..ménvt
alkotni. eretneknek lenn! a hit kérdéseiben nem jelent elzárkÓ?ásf és
minden áron való eltYénie<;kedésl.
N"'m jelen thet eey olvan bercl ... ror~
dulást. amely nem veszi tudomásul
mások vélemén vét és azt. nmi körülöttünk történik. A ff'Jelö<; ember
~)'beveti nézeteit a másokéval. el~
"fogadja a vitát és a kritikát. odafi.eyel a kU1só aMnlásokra. vélemé~
nvckre s mé02: ihletést is nyer ~1.ok
ból. A felelós ember nem olvan,
mint a süket. aki csak monololfiliil n
pusztában. il!:Y akarván mcc:ór!znl
.!'z"badsá~t és személvisé.l!"ét. Senkinek nincs jo~a diktálni az én hlte.met.. annak a sal;Hnmnak kell lennie. hOi!Y hiteles lelt ven - de meg·
győzódésemnek és sznvnimnak
00-

le kell i1le<;zkedniök
tapasztalatcsere hálózatába.
többi
szólam zenei
. Természetesen ét;
lsten
szavával kell ÖSszhangban lennem.
A keresztény ember számára m~~
határozó az, amit a Lélek sUJ!all nekünk a

Biblián keresztül. E1sőren

den ezzel a hanggal és .szellemmel
szemben vagyunk felelnsek és fele~
leltel tartozók. Ugyanakkor másokra
is fi):!yelünk. mert Isten mások által
is szólhat hozzánk. A meghall):!at.ást
követnie kelJ az ftéletalkotásnak és
választásnIIk (még a bibliai szövei!C'"
ket is mérlegelni kell, hisz ott sem
minden ee;vfonna értékű. nem egy
síkon rnozióJ, Igy ~zülethet meg az
el!yéni döntés. Felelősnek lenni egyet
jelent li válaszadá.ssal a7..okra a hnngokra. véleményekre. ameiveket hallunk. és azokra a körülményekre,
./lmelyekben élünk.
A .<:zemélyes hit .áteondolt és megfontolt. Art mondottuk. hogy az
eretnekség nem túri a parancsolást
n hitbeli kérdésekben. Mindenkor
itélet.'lllrot.ást tételez fcl. Ebből nyilvánvalóan következik ,17_ hogy e
hitn~ át~ondoltnak kell lennie. Sokak számára a hit kizárja ~ gondolkodá.~t. Sokszor hallani (saJnos nem
ok nélkül), hogya vallás ke:<i'...'t'li a
ködösftést és butitást. Sok hIVO "a~
lóban h1Ó7.ik az átgondolást61. a!tól tartvón, hogv az aláaknázza es
lerombolja a hitet.. Valaki e>!vszer
azt mondta nekem: Önök. teoló!!Usok vcs7.élyes emberek. nz EIW ház n<lk el kellene hlllh::nttntnia önlik.. t,
mCl't <lzt kívánják az embl;rcktó1.
hogy gondolk(1(lla mlki a va!las nem
megfontolást jelent, h.:mem cn.l:edelUNITARIUS eLET ,.
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mes:séget és alázatot. ~ az álláspont amelyeket adunk a kérdésdue és a~ mert nem 6gy gondolkodik,
~

teljes!:;) hlMs. Vé.lenoé
11l-en\ stefint éppen a gondol~á·
hiánya teszi ~kennyé a hItet.
mert .az nem tudja .~~I ön:
magát. ha saját aUlP}alt sem ISmen
helyesen s ezáltal olyan képtelen
hiedel~ sodródhatik, amelyek
a legsrerén)'ebb \-izsgálatot sem bfrják el. Félni a gondoUwdástól annyi,
mint félni az iga .... igtól. Nem feledhetjük. hogy Istent nemcsak teljes
szfvúnkból és lelkilnkbóI kell szeretnünk, hanem teljes értebnÜJlkbóI is.
A szahade}vú kel e$zténység ma is,

mint mindenkor, erőfeszítéseket tesz,
hogy átgondolja. a hit dolgait. fi én
úgy vélem, ez helyes még akkor is,
ha ezzel bizonyos kocJcázatot "'állal
(De vajon milyen hit az. amely fél
a koc.l{áz,att6I?). tlni a gondolkodás
képes-fgével annyi, mint élni a sza-

badsággal, a felelősség vállalásával
es a hitelességgel. &teJem nélkül
nincs személyes hit.
VégUl mit jelent a tolerancia, a
vallá$lS türelem? A választás. amelyet gyakorolnunk fi a válaszok,

Az amerikai unitárius univerzalisták külön bizottságot létesítettek,
melynek feladatául azt tazték ki,
hogy előkészítse a száz évvel ezelőtt
elhalt Ralph Waldo Emerson munkásságára való méltó megemlékezést. E bizottság tagjai közé píispökünket is felkérték. Emerson munkásságaról több írásban fogunk az
év folyamán megemlékezni.
Az alábbiakban szólunk életút járól, Gaal GlIÖTgl/ Kolozsvárt 1978ban megjelent Emerson "Esszék" c.
kötete alapján.
Boltonoon, 1803. május 25-én SZÜ'
letett. Ez a város Massachusetts állam
fővárosa volt és az akkori Új Anglia
kulturális központja.
Bostontól nem messze fekszik
P1l/mou!h városa, ahol az első angol
telepesek partra szálltak. és csak egy
kis folyó választja el az amerikai
Cambridge-től. ahol John Har IJard
1636-ban az első, és később róla elnevezett amerikai egyetemet alapította. E környéken fekildt Concord
városka, amelynek alapításában a
XVII. század harmadik tizedében az
angliai Yorkb61 kivándorolt Emer$on c!(Ilt!d ö.el ls részt vettek.
Az Emerson családban apai ágon
hat generácl6n át papok roltak. és
a filggetlenségl háborúban 1775-ben
Ralph W. Emerson nagyapja buzdItotta a függetlenségi háboru egyik
első ütközetében az amerikai csapatokat. Apja a bostoni első unitárius
egyházközség lelkésze volt 1799 és
1811 között. Amikor váratlanul elhalt 42 éves korában. hat órvát hagyott maga után. Az egyik Emerson
nagyn éni támogatásával melyhez a
gyülekezet hiveinek segítsége is hoz_
zájárult. ar: özvegy rangos klklipzésben részesítette gyermekeit. Ralph
fia elóbb bölcsódóbe kerilIt. majd a
bostoni latin Iskola dlák1a. 1817-t61
a nagy: ne.vú Harvard College tagJa. Itt ösz!JSn<JIJal kap, és megismer•
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eswnényekre, sokfélék lehetnek, különbözhetnek. Nem mindég egyezUnk mál;okkal. Körülményeink. éf7kkenység(ink, gyakorlatunk, gondolataink és hagyományaink: :sokszor eltérők. ez te.l!ü:?sretes. Csak egy
~ki módszer egységesítheti az
r I • nézeteket., v"éleményeket, csak
az eredményezhet teljes egyhangúságot. De az il}'en egybehang:T.Ó közvélemény egyben a teljes elszemélytelenedést is jelenti, Ha elfogadjuK
a személyes hit fontosdgát, akkor
tudomásul kell nmni a k ülönbözóségeket is. Ha en ragaszkodom nézeteimhez, hitemhE:z, nyilván más
is igy van a :saját jával. ezért el kell
fogadnom. hogy az Ő választásuk, elvi döntéseik nem az. enY'éim, és hogy
ők nem ugyanazokban eretnekek,
mint én. Lehetek más nézeten mint
ők. de tisztelnem kell másoka t még
ha úgy vélem is, hogy tévednek. Beszélhetek velük, vitatkozhatom velük, és meg kell kísérelnünk köZIÖS
nevezőre, megegyezésre jutni. Nincs
jogom elitélni, kizárni senkit, csak

EMERSON

rrunt én vagy a több ' g. Ha km'etkezeteli
nem tnhe:em. hogy

a nézeten

a saját módél Istennel. A
!eltétele?i a pluralista
áll az egys"ég.
egymásra. párés .,_._l··'
........ """} Ui(.
nézetkülönb"!~
(ami nem tS olyan

vallja, hogy lsten
minket, nem kenynem paranCl'iQI, hanem
jobb
belá'''b-040>Ia
l"\1.
tesz Igy, mert tiszteli s:zemt
lyis"égUnket és szeret. Nekünk is igy
kell téflnünk. Meg kell tanulnunk az
igazi toleranciát, amely nem tehetetlenség és köZŐny"Ö.s- ég. hane!ll annak
(>lismer!se. hogy nincs egyedül üdvözitó, kétségbevonhatatlan hit _
csak személyes hit Van.
Franciából fordította
Bajor János

megismerkedik az akkori angol irodalmi élet nevezetes személyiségeiveI. Angliában, majd hazatérése
után Amerikában is prédikál és elő_
adásokat tart.. Amikor anyagi helyzete megjavul. Concord városában
telepedik le. E vdroska Emerson és
m~odik feledge vezetésével Amerika egI/ik szellemi központjává ala-

kul.
Előadások

kedik a görög-római irodalommal,
majd az angol frók~al.
A fiatal Emerson amikor 1821-ben
a College-ban befejezi a tanulmányait, még nem dönt életpályája fe~
lől. Néhány évig magániskolákban
tanít, és 1824-ben kezdi meg tanulmányait a Harvard Egyetem teol6giai fakultásán. Oklevelének megszerzése után szembetegsége és reumatikus fájdalmai miatt a déli államokban él.
1829 márciusában a bostoni második unitárius egyházközség hívja
meg másodlelkésznek. Munkásságának első éveit tüdőbajjal küszködő
feleségének 1831-ben történt hah\1a
rázza meg. A következő évben gyülekezete nem ért egyet az (Irvacliora
reformjáról szóló álláspont jával, és
ezért lemond állásáról.
Európai körútra Indul. Máltán és
Rómán keresztül. rövid pórlzsl megállás után Londonba érkezik. Itt

tartá.sábÓI tartja fenn
saját és családja életét.. és 1841-ben
jelenik meg Esszéinek első sorozata, majd kés6bb verseit is kiadja.
Elóadásai és politikai szereplése
Amerika egyik igen népszéfÚ embe_
révé tették, aki az irodalmi élet vezéralakja lett. K özben újra elood6körutat tesz Angliában. 1864-ben az
amerikai Müvészeti és Tudományos
Akadémia választja tagjává, néhány
évvel később a H arvard Egyetem
díszdoktori eimmel tünteti ki.
tiete vége felé a város lakosai
gyQjtést indítottak. és ebből a jelent6s összegből az idős költó újabb
európai útra indul. előbb Angliába,
ahol találkozik Carlyle-lal, R . Browninggal, Ruskinnal és Turgenyevvel.
Nagy örömet okoz számára az, hogy
elhaj6zhatott Egyiptomba is. és megismerhette a N!1us völgyét. 1882. április 27-én nni meg tüdőgyulladás
ban. abban az évben, amikor Anglia
Darwin. és mi magyarok Arany János halálát gyászoltuk. Temetése írta H . James a legnagyobb és
legmegrázóbb {rötemetés volt Amerikában. Ezrével özönlöttek az emberek Concord városába. Nagy tanítvánva. a húsz évvel korábban elhunyt 'ThoreClu közelében, anyja és
fia mellé helyezték nyugalomra. Sirját egy csiszolatlan $ziklatömbbel jetölték meg.
Lapunk követke-.ló sz:imában az
egykoron a Keresztény l\'1agvetó~en
megjelent írásalb61 közlÜnk valogatást.
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Ha már ezt a nevet viselem ...
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sul kell venni, hogy a mal lakáskörillmények köú;U nem mlndeniltt
fér el zo nll ora, és má,· csak ez~rt
Fiú az édesapa cente ná rium á r ól
a jó oldalát érzékeltük. Azt például, sem árt, hn upám művcl más hang_
hogy amit magyarázott, au szívvel_ Szereken szólalnak meg.
A századik évforduló jfjabb BaT~ lélekkel tette, és ha ugy tets~ik: neH a ild idb.7,C!m immár
ulolja ra
Mermh ln t : .,"nlsi
Mk BiMra érthetően másokénál na- künk is igy üzent. Sokan vannak,
Szent FC!r cnc á llitólal/: mCl/:ér _
gyobb kötelességeket rótt. Minde- I:s egyr e többen lesznek, akik meg~ e ll e a madarak beszédét _
nekelőtt meg!!"t, illetve megszerkesz- értik apám üzenetét, és ezen at keI Il"Y kelt életre Orfeusz legen_
leU három könyvet: Az első és fl rülnek közelebb nemcsak hozzá, hll~ ájao Ogy érzem, ez az a la pmásodik a Zenemüki adónál Apám nem az egyetemes zenéhez ls.
Ja B~ rtók va lamennyi m ű\'e_
életének króniká;a, illetve Bartók
- Ism ét l\1enuhlnt idé:tem :
nek IS: ugl·a nez a kommun i_
Béla családi levelezése dmmel je" Bart ók s:tíve és elméje a"/;
kác ió
minden
éliilénn ye l
lent meg, mig a Szépirodalmi K iadó
egész emberiségé." KüUöldl
~.~ e ly hida t ver múltun k ~
Mllhelysorozntában napvllágot lá tott
útj ain
tapasztalta-e ,
hogy
J.O vC~lIlőnk köl'-ö U:' Világjáró
a Bartók Béla műhel1lében. cfrna köcsakugyan igy van ez m ár ?
ut jam szerzett-e Ib'cn !aIlantel. Közben szinte az egész évben
- tgy van. Szándékai szerint ő az
ta la toka t édesapja m unk bsá_
járta a világot, és csaknem minde- egész emberiségen belül elsősorban
gá nak h id szerep éről?
nütt előadá~t tartott. Az
legközelebbi hozzátartozóié, a maDulsburgban februárban
gyar népé. Egész életében azt ku- Nem az utazások alatt lupa szzctt ünnepségekkel
az tatta, hogy mit adhatna a ma gya- taltam először ezt a kapcsolatot
utak sora, az ausztriai Kismarton- roknak. A centenárium alkalmából ,,~ommunikáCiót" az élőlények kö~
ban, Krakkóban, utána Philadelphiá_ örömmel tapasztalhattam, hogya jö_ zott: hanem már gyermekkoromban.
ban az amerikai unitárius egyház vő nemzedék: a diákok, a fóiskol á_ Az o vallásos meggYÓl5dése egy ma_
idei kongresszusán folytatódott - sok és egyetemisták közel kerültek gasabb értelemben vett lermészet_
ehhez a New York-I unitárius nemcsak "/;enéjéhe~, hanem egész imádat volt. Nagy erdeklődéssel fi_
templomban tartott előadás kapcso- emberi mivoltához is. Ezt a küiön - gyelte a tc r mészet csodfdatos rend_
lódott -, ezt követte Somfai Lász- féle visszaemlékezések, könyvek jóJ- jét, II növények és az állatok melló és Kárpáti János zenetudósok rosszul igyekeztek megerősíteni.
lelt az ásvanyok és a csillagok vitársaságában Kanada, majd H ollan- Egy m ás ik r és:tlet l\Ienu- lágát is. Harmadik könyvemben kidiában az IARF nemzetközi vallási
hin könyv ébOI : " Bartók ze néje feHem, hogy zenéje mil yen gyakran
szervezetben tett látogatás. Közben
túl fogj a é lni a kül ön bö"/;ö kí - á\1t kapcsolatban a természettel. 51.1\részt vett ifj. Bartók Béla a pécsi
sérl eti iskol ákat, s6t a nagy momra mind kö;;ött a legemlékeze_
anyanyelvi konferencián, amelyet az
dod eka fon komponistáka t ls, tesebb Az éjszaka zenéje. Sajll,( filidén Bartók jegyében rendeztek
a h ogyan Brahms tul élte, túl lemmel hallottam a Békés megyei
meg. Járt Helsinkiben, ismét Ausztfogja é lni kort ársa it, Wagn ert Szőllóspusztán az Alföld nagy csendriában, a velencei biennalén, Brtiszés Stra ussI." Ml II v élem én ye jét, az alig észlelhető apró neszeket.
Ezt do!gozta föl apám, de nagyon
~zelben,
a Csallóközben és csak
erről ?
nemrégiben tért haza Mexikóból,
- Apámnak sohasem volt az a sok muvében van cfm vagy utalás
ahol az egész évben Bartók-ünnep- celja, hogy más zenesze rzőket meg- az állatokra is. Szeretetét jellemzi,
ségeket tartanak; kintjártakor négy elózzön. Ellenkezőleg: az Ó képzele - hogy ha más ;illatot nem is tarthangversenyt rendezt ek, ezeken föl- tében a zene párhuzamos fejlődése hattunk otthon. csaknem n;tindlg
lépett az USA-ban éló Sándor élt. Ezért is tanulmányOzta egyebek volt macska a házban. Apám csoGyörgy zongoramúvész és a világ között a szomszéd népek dalait, de dálta a természetet, és ama nagy
egyik ma éló legnagyobb hegedűse, távoli népek múzenéjét is. Viszony- logikai rend zoészének ta rtotta. ami
Isaac Stern.
lag kevés esztétikai jellegű munká- múveiben is megmutatkozik. ·Ezért
- Ha m á r egy híres h ege- jában igyekezett zenetörténeti ösz- ls védte a természetet, és harcolt a
dűmű vesz n evével fe jezodölt sZe!oglalót adni. Elsősorban a fran- háború ellen. amely nemcsak az embe ul jalnak föl sorol ása, hadd cia és a német zene közli különb- be rt pusztítja el. hanem ti környezeidézzek édesapja egykori jó- séget vizsgálta, de tanulmányozt.a. tet is. Úgy érzem, aplím zenéje az t
tartalmana, hogy ennek u kívülről
i~mero se, Yebudi Menuhin ,,A"/; minden
olyan zenes:terző milvél, nézve parányi földgolyónak össze
em ber "/;en éje" eim ű kö nyv é- amelyhez hozzáfért. Ha némely munek utolsó fe je"/;eléböl n éhán y zsikát szembe álHtott is egymással, kellene kötnie a különböző emberesort. Ezt ir la l\le nuhln 8 a r - ezt nem azzal a szándékkal tette, ket, népeketo
- Végezetül egy nem elYC!5
tók:ról : "M ű vei intellektu á li_ hogy ledoz'ongolja az egyiket vagy
kérd és: m il yen er:tés leh et a
san és .szerke"/;etlleg fclvcs"/;ik a másikat, hanem hogy saját zenéS7.áZIHI legnagyobb zencszenöa versenyt a zenetört énet leg _ jét igyekezzék tökéletesíteni. Mintegy
je fiá na k lenni ? Nehéz vá llalnagyobb a lkotóival, de k ö"/;ben nyolcvan kompozíciója II legkülönni a C!:tl a feladatot ?
egyenen pillanatra sem vész bözőbb múfaJokat képviseli. A zene
el a k ö"/;vetl en han g, a"/; indu- fejlődéseról nem volt merev elkép_ Mi tagadás, jó érzés. de terlat , a r eá bizott ü ze net 32: élő zelése, inkább az általános zenei hes is, mert nagy felelősséget jelent.
n em"/;edékek öröksége: a"/; em- milveltséget igyekezett fejleszteni , Ez vonatkozik például a sok erdekberi ér-zel me k t eljes sk álája." muzsikáját közkinccsé tenni. Ezért l&lőre. akik az egyre fOI/Yó szeméOnnek bizonyára n eh é-,; elfo- Irta át a kétzongorás szonátát, vagy lyes tanúk mellett engem is meggul~tl anul itélkC"l;nle, de ugy a Magyar képeket zenekarra, vagy kérdeznek mindenféléről. A terhet
véh- e, hogy az ember ek _ iU- példá ul az I. Rapszódiát hegedúre !öleg lU jelenti. hogy sok tájékozathop és kü lföldön _ fölfoglá k és zongorára, illetve csel1óra és "/;on- lan ember nem is mindig S7.erencsémir ezt az ű:tenetet ?
gorára, hogy mind több emberhez sen pl·óbálkozik olyasmi iránt érMind Magyarországon mind eljusson.
deklődni amil máshonnnn is megtudhatna'. Ami személyemet illeti: sa.kil1löldön nagyon sokan m~gértet_
Közbevetől eg: m ti.sok is
ték, és sokakban ébresztett olyan
írta k és fmak á t 8 artók- mü- ját sz.akmitman igyeke7..tem elérnI,
g~ndOlatokat,
mint
amilyeneket
vekel. Ezekről mi a7, On vé- amit lehetett, hogy ne csak ifjabb
könyvében
Menuhin leirt. Ennek
Bm"lók Béla. hanem Bartók Béta okleménye?
tulajdonítható, hogya hozzám intéNem zilrkó:wm el ugyan az át- leveles mél'f\ök is lehessek.
zett kérdések közölt az ls gyakran íl"ásoktól, de őszintén szólva nem
Gá bor Ist ván
s~erepelt: vajon apám dinamikus és nagyon örülök nekik. Ha az áldolgorobos~tus ~enéje a családi életben "/;ás a szakemberek szerint értékes.
(Ez (I. riport (I. /I1aoyar Nemis megnyilvánult_e? A válaszom ez akkor hozzájárulok, mert meggyőző
zet 198/ . december 29-I $~ti
voll: ez egyáltalán nem igaz, zene_ désem, hogy mas hnngszereke n ls
mtiban Jelent mea és (I. szer;:ó
je Adyhoz hasonlóan valóblln be- elő lehet adni <Izokat ti mCiveket,
szlvcs honti;áruIdSIÍI'al kő
z·obbant az életbe, de mi ennek csak amelyek l.Ongot·ára frÓdt.ak . Tudomázö/ji/k.J
UNlTÁ RWS t u rI' t
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KERESZTÚTJA
Októbcn' A. A mohamedán világ n.lgy ünnepe: I rl-elKubir. z.."\s"ándokok milliói induln<1k el szerte a mohamedán világból. hOGY ene a n.lPl"a Mekkába ér_
Jent"!k. ét; eleget tegyenek a Korán előírásának: róják
le tkegyelelÜket n szent Knaba kő előtt, ~ ~I egy:
bon nyerjék el a ti.sztelet.l-e méltó Al.haJ! cimet, ann
egyben c·.ango1- ls .'ld viselŐjének.
Akiknek pedig ez nem adntik meg, azok a nap reggelén ünnepi öltözékben összcgyúln?k a. ~epülések
mellett erre .a célra ldalakltott nYIlt térsegeken és
Meklm felé fordulva, a földre borulva távolból csa tlakoznak II ~rándokok közös imájához.
Az ima befejC'aével felkerekednek , ki-ki tehetségéhez mért.en !:yalog. somm."\rháton, v.agy luxus Mercedeseken, és twzaérve rítu.álls mo-J:rlulattal elvágják az
alka lomra mérhetetlen költ:ségért vásárolt koo torkát.
Nemsokám pedig tU:rek ezreinek füstje csavarodik az
ég felé, mint megan.nyi égö áldozati oltáré.
Ar. ünnep rmegke-.dódött: Baz'ka de Sallah.
Különös, eZ'1.heteUen s1.okásnak tűnik mindez nekünk, pedig eredete könnyen fellelhető a Bibliában,
Mózes, I. könyve 22. s'Étlzében a >következóképpen :
Miután lsten megldsélié Abrahámot, és· kéri, hogy áldozza (el nOO fiát., l zsákot, éG O hajlandó rá, ,.akkor
Jctált<t néIU az Úrnak Angyala az égből és monda:
... Ne nyújtsd .k.i. a te kezedet a gyermekre, és ne
bántsd öt ... J!:s felemelé Ábrahám az ő szemeit, és
látá, hogy imé háta. megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a srikcvényben. Oda méne tehát Ábrahám.. és elhozá, é!> azt áldoz.-i meg égö áldozatul az ő
fia helyett."
tgy kapcsolódik össze Ábrahámon, a közös éG személyén keresztül a keresztény. rr:ohamedm és zsidó
vallás a ma ts élő hagyományaivai együtt. A fekete
kontinens szívében, a Niger folyó mellett a legnépesebb afrikai államban, Nigériában C'l a közös, ősi ea
det ma is élö valós.ig. A rendkívül heterogén &9sre-téte1ii lakossog \'aUási hovatartozása is legalább olyan
S2éles skáláju, mint a faji eredete.
A tengeI1)artrol kiinduló keresztény misszionáriusok
a IO-lk szélességi fokig jutottak. fel az egyenlitőtól
északra és itt sr.embe találták magukat a nagyhatalmú
emirek. mohamedán világával. Az Arab-féLslige trol
kiáramló és kelet.en I ndon~áig, nyugaton Jtszak-Af_
rikán át Spanyolországig, míg délen Afrika keleti
partja. mentén, illetve II kontinens közepén a mai Nigéria ét;zaki részéig előnyomuló iszlám itt építette kl
végső állásait. S bál' t1volsága . Mohamed szülőföld
jétől, ezer mérföldek.ben mél'hető, az egyik legprogrt.'SSZlvebb mohamedán bástyája az iS1Jámn<1k Afrikában. E7Zcl egyidőbcn 11 kereszlénység csaknem
minden fclekc7..ete ugyancsak 1.el°mékeny talajra lelt
itt. Katolikusok, pl-esbiteriánusok, protestánsok. - 87unit.'\riusokat ls beleértve _ , valamint a különbözö
szekták végtelen .
.... o:
az ol'SZág vallá_
si életét. Csak
az. egyik, az
1920-as években
olyan Mgy befolyásra
tett S7..ert, hogy nemcsak.
Afrikában, hanem a7-

EgyesUlt Allamokban is milliós léleksz.'\mú gyülekeretet alakitott kl! a fekete lak<l<'lság körében.
A keres~ny gyülekezetek érdekes sajatossága itt
a helyi VlszonyOk'h07. értclemsr.es""Úen és szükségs7.enien történő :n1kn1m.."\r.kodás. A római katolikus egy_
h~özség-eket k~bban a Vatikán részéröl komoly
kntika érte AInk.'1-S7..eI1;e a merev egyházi szabályok
fellazítASA. s:niatt. I I. Ján06 Pál afrikai látogatása azon _
ban a kntika élét letompitotta, mivel nyilvánvalóvá
váJt, hogy az egyházi liturgiáhoe való merev ragasz_
kodás a hivek. egyértelmű elvesztésével. jáma. Az egy_
sr..en1 lakosság tömege, ak.! vasárnaponként m .,,;
föld:6l .. e1zarándokol a legközelebbi templomh07-, valamI tobbet, valami személyhez-szólót vár az istentisztelettől. és a számára sok: esetben érthetetlen li _
turgia aligha vezeti el. az élő Jézushoz.
Ezt .:lZ igényt felismerve, II sok esetben. még ma ifi
m!ssziót teJjesItö fehér- ét; s7-fnesbörű papság igyekSZIk személyes kontaktust tel'emteni a hivökke1 az lstenttszteleOOk., misék. l'endjén.
fgy azután ezek az ünnepi alka:.l11l<lk sokkal inkább
emlékeztetnek. az ös.k.eresr.tények Ö5soojÖlVeteleire, mint
a XX. s:w'1..ad végén. megszabott liturgiákra.
Az isten'lllsz"\.eletek időtartama nagyon elnyúlik a
dobok, sípok kísértt> egyhár.i éneklés minden hivőt
magával ragad, a prédikáció rendjén az eljáró pap a
hivóket kérdés-felelet formájában tevőleges résztvevőkké avatja, Kö~ben az anyák hátukra kötött. &ÍrÓ
csecsem6lk táplálásáról gondoskodnak. a legtermészetesebb módon, a nagyobbak hol csendben, hol zajongva jönnek-mennei< a templomban, a legcsekélyebb
mérltékben sem za.varva a jelenlevők áhitatát.
A templom Igy válik val6ban az élő Jézushoz vezető tit állomásává, az lsten házává.
fgy élnek egymás mellett itt a l egkülönbözőbb vallások hivei, bár párhuzamoo utakon haladva, de a közÖ'> cél felé igyekezve.
A Bólyai_féle térbeli geometria bizonyította a párhuzamosok térbeli, végtelenben történő metsWdését.
Mily különÖ'> látni itt ennek. a számítások realitásával
bizonyított elméletnek a transz!ormációját. A végtelenbe helyezett köz.ös metszőpont egyike Ábrahám
személye, a köt.& ös bibliai alakja. A másik metsző
pont pedig a hivő embetek közös igyekezete: az élő
Isten keresése és az igyekezet a Vele valő találkozáSom. A szigc.rú mat.crna.tika tudománya így válik itt élő
val6sággá, a Niget· menlén, a trópusi nap izzó égboltja alatt,
epiteni Isren ol'Szágát ott, ahol a gyarmati múlt
mérheteUen eJmaradottságot, nyomort hagyott csak
hátra sz<"\zmilJiók számám. Megpróbálni feJszámo.lni
itt ezt a káros örökséget csak a békeszerető emberiség közös akaratával, Cl"ó!eszítésével lehet. hogy a
párhuz.am06 utak, et-öíesdtések közös rnelszőpontja
egy boldog, s~bad kontinens békességben egymás
melletrt. élő millióinak egymásra talá1ás-át jelentse.
Gusau, Sokolo állam, Nigéria

I\likó István

Lapunk olvasóinak lstentöl áldott
boldog húsvéti ünnepeket kíván
a

Szerkesztőség

•
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A vallás

jelentősége

Andreas Rössler lelkés'".t besz.(nl'lOIÓja a..: 1981. július 24-tól 31-ig
NoordwijkCl'hout-ban
(Hollandia)
mcgt.'uwtt IARF kOngresszusról.
A va!hfs jelentibége korunkbl11!

eimmel II F'Teics Chrislcl!tum 1981.
évi J l -ik számában jelent mcg. Rövid ölisr,c{oglalása II következő:
A SZ1l'bade!vú VallásOk Világszövetsége (I ARF) 24-ik kongresszusát
"A vD/ldsosság kiterjedése" (The lidc of religion) jelmondat jegyében
tartotta meg. 20 országból kÖ7.el 500

J"ésmevője volt a kongresszusnak. A

programok szorosan

kövct1ék

egy-

mást, és ezeknek során, a megemlékezéseken és istentiszteleteken, II
párhu1.amosan folytatott bi7.ottságl és
munkacsoport-gyúléseken, II houaS7.ólisokban és vitáklban vezérfonalként szolgált az az aktuális kérdés,
hogy mi II vallásnak a jelent&>ége
kOJ1unkJban. Ha rneglaJáljuk en.nek

lényegé!, ak'kor ez hozzájárul a val·
lásosság megerősödéséhez.
KorunIeban a vallás jelenM!égé.
nek és szükségességének oz a lokméröje, hogy mennyiben ;órul hozzá
o béke iigyéhez, a népek közötti tesevériségi érzés kibontakozá.stihoz. Ma
világszerte mindenütt érezhető n
háttérben settenkedő félelem, az emberiség létét fenyegető olyan vesze..
Iyek miatt, mint fegy;verke'tés, nyo mor és éhinség. környezeti ártalmak,
('m'beri jogok megsértése, faji meg·
különböztetés. Mégis maga az a tény.
hogy az ember ilyen prdolémákkal
kell 6zembenézzen, nem tesz bennünket pesszimistává e problémák megoldását illetően. mert meg vagyunk
grő7.6c!ve arrŐl. hogy mindenütt ól világon - az ellentmondások ellenél~ az emberek lelke mélyén megvan az akarat és a böla;cs~g ahhoz. hogy egymással békében éljenek. Az IARF tagjai erős hittel vall _
~ák az emberek testvériségét, és elltélik a türelmetlenséget, az ön7.és1,
'a tudatlanságot. az előitélete"ket, melyek miat t az embel'isél!et uz önmeg~mmisftés veszélye fenyegeti.
Miben tud a vallás hozzájárulni n viI:\~békéhez, az emberiség létkérdéséhez és boldoguJás-jhoz? Bizonyos.
hogy már maga az a tevékenység is
fontos.. ami az IA RF világs7,övetsé-gben I!?rténik. Itt olyan emberek jönnek OSS7.e. akik különböző politikai
~llHtolbiá~ országoknak és különbö7-ő val1ás~ö7.össégekn ek tagjaI, Igy
Jobban tudják gyakorlati céljaikat
~e~alap07.ni anélkül. hogy ,.univer7.aIIS leolólliáról" lenne S7.6. annál
Jobban érzik, hogy egy hajól).1n ülnek. és nem egyedül. önmaguklb..1n
jelen11k a vallási hozzájá rulást aZ
emberiség boldol!ulásához.
A kongresszusi bizotL<;ágok 7,,'i1'Ó~
nyilatko7.ata arra a kérdésre-, hOIlY
melyek II mi korunk vallási követel_
"ll"Iényei. azt a választ adja. hogy m~
kell kísérelni egy kö7.ős mél'<:ének
M
alkalmaz:\!i."il. ami \;.'1rtalmila"
nem m:t~. mint a ·1. öntevékeny smlgálat. Ez a mérce. valamint a béke

korunkban

Az elmúlt tíz év új templom.í

ügyét szolgáló célok, m6ds:l.erck és
erkölcsi értékek nemco;ak n hivó emberek s7..ámára hozzáfél'hetók hanem azok számára ls, akiknek' semmiféle vallási meggyő7.ödésUk nincsen. A sajátságos vallásI h07.7..ájárulás - a kongresszus zárójelentése
S7.erint - az elkötc.Jezettség az el'kő]csj értékek tiszteletben tartására,
amihc7.. a val1áskö7.ö5ségek alapvető
tanításai t jelöli meg eroforrásként.
Képletes értelemben véve e'L n " tankoló állomás", <lmi a hajt6anyagol
adja, amivel a hivő előbbre jut, s
ahol az ablakokat is megliszti tják.
hogy tisztán lás ......n , és a vlSS7..apillantó tüköllben látja, hogy honn an
jön. és mit hagy maga mögött, Útján figye lmesen kell haladjon, mert
a figyelmetlenség számára vagy mások s7..ámára végzetes lehet.
Az IARF újonnan meg.választott
elnöke, Dr. Nikkyo Ni wano, a szabadeLvű buddhista Ris.<ilho Kosei-kai
mozgalom vezetője "A béke vallásos kereSése" dmú kongresszusi be·
szédében hangsúlyozta az önzés, önteltség és arrogancia leveté.sének
fontosságát, s az olyan magatartás
felvételének szükségességét. ami tudatos alázat mindennek mindennel
való összefüggése alapjim. "Az emberiség előtt álló felada t most az mondta dr. Niwano - hogy felépítsük a világtársadalmat. Ez pedig a
l élek forradalmát követeli. Vallási
feladatunk nem más. mint hl")~y megváltoztassuk a bolygónl;on él ő emberek szívét. Sok-an mondhatják. ho)!v
ez nem egyszeru. de én mell vagyok
győződve arról, hogy mindenképpen
el!yszenlbb . .mint a természet tör\'ényeinek a megváJtoztatása."
A kongl esszus vallásos üzenetét
így határozta meg:
_ a m~smerés síkjában van az Islen. ahonnan és ahová mindeneknek oka és cél ja;
_ a beszélgetés sfkjáb."\n vall a szeretet és az i!!azsál!. ami. Istenben
lakozva, ebből felféllenill következik;
_ az él'zclem síkjában van a bizalom Isten szel-etC"lélX'n, a Ilondviselés és a szabadság él·zése.
oAz IARF 25-ik kOnl!res.5zusAt 1984hen Tokio-ban fOl!iák mectartanl. Vezessilk tovább e gyütt gondolatainkat arr61, ho~v mi a vallás jelentősége korunkban.

A német nyelvú .. Budapester
Rundschau" C. hetilap km-ácsonyi
sz.á~a ,.az elmúlt Hz é.v új templo ..
~l
eimmel bes7..é.lgelést közölt
Mik~ós Imre áUamtitkárrlll. az AIlaml Egyházügyi Hivatal Elnökóvel
a _ magyal·ol's7..ági templomépitések~

Fordította: Vadad y Vera

Az Amerikai Unitárius Egyház
elnöke Magyarországon
A M:acvarors;2J!1 Unil:\lius El(vh:h~
vendé.c:eként hazánkban In,.tózkl)dó
dr. Eugene Pic1.::ett, 37. Amerikni U,..;tArius E.c:yház elnöke éS kísérete
márc. 26-án látog3!.áSt tett Straub István nál. az Állami "F,<tvhl'izül(yl Hivatni elnökhelvettesénél. A rOlr.l<lúson
Jelen volt dr. Ferenct JÓ7..sef. " MaI!varors7..áei UnH;íriu<l f;evház püspöke. (NapilapOk hirad,baJ

"01.

A riJ)Ortel' Pirron Andras _
mes,állap(IJa I.l oovezetöben. hogy
ha~.<m k!ban 3520 rÓm.al és görög katolikus templom, illetve kápolna,
1453 refol'11látus, 646 evangélikus 498
szabadegyháld, 8 uniMrlus, 69 ortodox temptom, valamint 130 zsinagóga van.
Összesen tehát 6324 templom, kapalna vagy imaház.
Az utóbbi tíz évben 57 római ka·
~likus és görög k?IOJikus templom,
11letve kápolna épillt, 18 refonnátus,
15 evangéllk'l.lS
templom és imaház•
•
14 adventista, 29 baptista. 2 őske
resztény, 2 metodlsln imaház, illetve
imaterem létesült és a pünkösdista
feleke7..eleknek 7 lmnhá1..'1. 301 katolikus misézőhelyet, llIetve templomot, valamint 336 plébániaépületet
restaurál tak. Kül ön emJilendő a
XXIII . J ánosról nevezett s7.oeiális
otthon, a nyíregyházi görög katolikus püspökség és szeminárium új
épületcsoport ja, 3 új görög katolikus
plébánia. több, mint ~ református
parókia-épület, 4 új d iakónia-intézmény és 3 új evangélikus szociális
otthon.
Kiemelkedő restaurálási munkák
voltak a 70-es évek második felében
a budapesti kőbányai Szenl László
plébániatemp!omnál 38,5 millió forint értékben, a budapesti bclvá~"OSi
ferences templomnál 10.3 millió forint értékben. nem beszélve az esztergomi bazilika kOJsó restaurálas..íra eddig foroltott 85 millió forintről.
(M. K .}

Antonie Plamadeala
az új nagyszebeni
ortodox metropolita
MLodLn nMlYS7..cbeni metropolita
betegsége miatt ny~alomba \'onu\t;
Helyébe az illetékes ortodox egyhá~
grémium Anlollle Plaffl(lde(lla bU7.aUl
ortodox püspököt választotta meg.
nkinek állmni ell$merése f~br. ~-én
történt meg. ünnepélyes belktat.?-?ra a nagys7.ehenl ortodox kat~r<llIS
b.'1n febr. 7-én került S?r. ,:"-z unnepségekcn a romúnlal uml:írl~s egyh~
ml dr. Kovács Lajos püspok képvl"
selte.
h
. t
Az új nngys~.ebcni érsek a7..a1 ~
nulmányai után Oxfordban ,'1 kaiolI ..
klL<l teológiai fa'kultáson folytatta
t3nulm<'lnyait, és olt is doktOl'ált.
EJQrik budapesti útju alkalmával
püspökünkkel lsmeql"merkedett. é<vele ho.<;S7.nsan e1beSzt'>lgclett. Új
munkaköl"~ben meleg szeretettel kő
sz"n!jük.
U NITA.RIUS 2LET II

\

Gya/lay Pap Domokos ír6 emlékezete
IlIoa- Il/70
f~ng~'m sum .. 1t ki. II meg élól.: .. 00·
mil ,drsastíl/a, 11011101 larl-sak rould
,'rnlt"'l':".ot, II kil(',,('t'~'I~ (,I'es kord·

b/lrl d/lllllyl GlIfllloll PII/) Domonkos
s;:ill(!,fs(ouck 100. el'/ardu/ójd". Vii/.'1IIko:':lolII II ft'lado'rcl. Két okból:

r,ó.~:br, ml'rt hicell 6r:l ti.:: Ullitóril"~

E:O/lh(i=, lIuMoo:ls:or, Ilwr. ,ismer/em.
s:.'rcHrm {'S ,i.t:,clWm, IIl1nt /1ó/orscunal s akit c911 pdro/mllul gtI=d(lO
,'S 5:(oP mng!f!lr Il",('h,a nepr(o,eg. o:
{'rdélyiség 1dlldöU II m09110r irodalomba.
Amil,'or 1970 -bel! IL! Oj Köz/emelő
rat'ota lo::ójdlxln, majd II sirJdmll t'/b,icsú;:t!lnk T6/c. lIem is múrhcltiik
/81. hogll "~i hagyati ill ocnniinket!
.4::6111 riz/,tnké, rszrelld6 futolI cl Jeleltiink: fl mi IlBsllfó léptcink Ls ar-

rafelé

kőtelí,cnck,

ahol

(l

b"":cs~ég

Ilonal. ahol II t>dgtelell CSCI/dCI l1HIda rcsi c,~crgés,
lIul 16fl/l'(I I lat
I'C ri
fe! tat'as:onkdnr, s allol'd ki - kijrir a
fakuló t'mlfikf':ct,
Olyan író, lijsagfró /ap~:/:('rkes:;tő
mil Gyal/ay Domo"ko.~ bát yán.k, aki
kii..:dl'lnu's életpályáján ,~oha IIcm
felejlcttc cl II kopott .,kinccsel-go:;·
dálkodd~"
Ör6kIÖrn\uyct.
Clldnek
élete mindru fa:booon ot! dobolt II
IliI, ut·pblc/..' s:olgololo és rajongó

s:crelCle, A/..i o lonári k4ledrnról
mcss:e 1010tt, s omit onnel hirdelelt.
11:1 maradandó mUve/.t,e Öll'Ö:1e. ha·
gyaléJ.:"U1 II .. mindenkornok" olcasói·
nllk,
10nia'dnl/ailUll.".
tis:te/6inek.
HiU o kimondol1 és o Icirt s:6 halaI·
mdban.
ember/ormol6
erejében,
o:érr fogolt tollal. hogy .szolgálom·
f'ol, emberség..'l'C/, p(l/damufató s..:e·
N'nJl$cgél'~'1 mintául áululsson e16t·
liink. o: ulokor e/lilt.

bdelytol'll. o /..is Bencéden s:.illc·
IcU 1880·bon. I sko lái ell'cg:csc IItan.
a tonari pályáI eli/asltouo élethi·
t'aláml. Arra a póll/dra Icpetr. amely
II.:" 6 kord ball. o s:ázodfordul6 tájnn

selll kecsegt.clelt " hIrre l , dlcs&éggcl,
érdem lI:crinti meglwcMllt'ssel, bó
anYllgiokklll", am Ot nem is eo:: I'e·
;::t"!rejre. A s:wlgrilal. a népnevelés
mogas=tos hite ttilftiUe el: s nem..:e·
dékek s:íl'haUak magltkba. Apác~oi
Csere. lIJis:tólfolll.$i hitéI, Igéit ld;::/!s-tii..:es magyara:lllai sorón. A
t'id Fcr!'lIcek. Bolyaiak, Brassai Sa.
mllekk népt' áhitoU líjkor! prédlka.
tort újsóg író. laps~erkes:ló. ir6.
prédiklitort! - . mert éhes és lI;::()tlI·
jas t.."Olt a nép - a: O népe kiliti.
nooe,,! - II fi.'\Zln $;::6ro, a friss for·
rasro, amelyból /..'orondi koncs6ivol
böséggel. merftctt és odakfnálto a
lI:onljo.::6kllo k.
Nem a..:é r t Ilogyto cl $ziilóföldjét,
Erdélyt. mert a Magyar Nép clmii
képes hetilap, vngy a Pás:torllÍ:
langjo hanmoo holt . Azért t'6gyolt
Budnpesfre, hogy ;nnél i.s s~ítsa a
lii:!'t. 011 tsa Ilitér, ,,,iliI frÓ. f.::es Illa ·
gyor nypluén Ipvább - a tágabb kö·
rI; oluasóknaJ.". Nem 1.'olt 100::6» 11~1l·
s::en;. (mai s::6has~nálnttal élt'e: ct·
cOllalbéli író) hfrnévre. dic,~óségrc
soha IleIII vagyott. Nem véletlen,
Ilogy brir 1920·t61 sorrll ielentek
Illeg regényei. novellál. karcolataI.
"épszinmuvei - . a hieatalos iroda·
IO!llpolitika semmifcfe /átható. ta·
pin/ható /..itiintetcsbell "IIem rés:esf·
1('lIe soho!
P('dig cletműlX' mos l.
s:ámooc('ss;::iJk
kő:el 30 .
kÖletben Idtott napt'ildgot. 1\: Orszagos S:écluinyi KönJlvtrir pOlltosan
harminc kÖletct óri::: katalógus kar·
tonjain. ke~dt.!e a Torda és kÖrnyji·
ke 1913·03 kolo..:svdri kiadásától. ts
o közbülsők. mi/llen kors:akosnl1i·
"l'ek.menllyi tudás, éle!taposZlolal.
megfigl/dés. remek s:erkeS:lés, jel·
lemraj:, n~hánlfOt érd('III('S Ide
)1'(1Y('.:"lIiink. Osi rÖg/hI. elbcs:clb!'/..··
Dat'id Fercnc blicSli:Ósa. tör/éne/mi
s:::injtiték: Ocsu a buzdball. színmű:
S;:.iiret utnn eskilvii. l'Íojáték: Vas·

oa·

Dán Róberl : Vehe-Glirius és Dávid Ferenc
Dán Ró~rtnck ru: tmltáriu!t es,,-·
metQz'lénet kut.1Ws.1ban eléM cred·
ményel mnr reJ:(,n felkeltcHék nz
európnl tudomán)"<I.......1g érdekl6dé!>ét.
A cfmben jel7.eu t."mulm(inyn ls egy
fontos. sokáip: bizonytalannak lct·
",,6 életpllly.1ra delil r"'nyl. i\Jatthlns
Vehe-GlIrlu.<; ri radikális unitiirlus

vonntkoz..1.slmk: bár Kriszlus - nz cl·
küldött - I\lessiós volt, nem ... állott
rnc~ senkll. ember V(!l! és mm";:ldl.
1~len megdic:>Óltette, de viSS7A1jön al.
Utolsó it"élet.ben. és al. l~u:wkk.11
e-gyüll fog uralkodnI.
Látni\'aló, hogy mindez a mnp:ral'
unit.iriusok eg~' re.swlek .. nem Im.i·
don<:ló" (T1()n adOl";:lndu.<;) ~Ielo.'t eró·
srti. és beleknpc.sol6dik D..i,'id Fe-ló"IlC esu1"lercndw.erének klal,'lkul,i·
sábn is. Vehe·Gllrius 1578. oklóbt>r
\'égen bukknn! re.! Kol07"",,\'árt. s al.
unitárius iskoln tanill'ljnként kezdte
terjeszteni es:t.méil. EkkoL' mnr folyt
Dá,'!d
Ferenc
ellen
Blnndr.l\n
Cy(jI1!~' Ilkn...'IJllunk.ijn. amelyl't Fm,.r.shL~ Socin\1S sel!it.<;éJ.:~\·el akart kllc.\·
j{$Ílenl. Ez ulobbl nem ;;okkal Ve·
he--Glidus utAn ért Kolúz.w;irr.1. s
Bl:mdrllt'l me~bf7.n;;:\btl! 1.. I('[WI'\)1,1lot oíllitott ÖSMA.' U,i\"ld F('L"<'"nc .. úJi·
tós"mak" ('!lrt.lat..ira. [)"L\"ld 1~,'n.'I\C

/.!<mdolkodMi (>I!~'lk ~rdek~ alakja:
le\-ekenység"érc lTl.1r a I1.'l,II.Y n"met
iró. G. E. Le<;.s;n~ felfll!;\'clt. $1CT"I"M."b'c aZ01"\()!\ fl Natanael A':"lianus Mat·
IIwflfli.'I álnt"\' alá rcjt67.6 1I'Ó...al. ak!
Hollandiában Mattanjah eimen lett
köuC ep:y német n\'cl\"ü könn'ct
(15781, s ebben. mint Dan Róbert kl.
mutatja. fiT. 1~1Ul;lk tartoll kcrev·
h~n.,.,;é!;:N az Q-"1.ih·et."..'>:ool ('s nem
<ll. OJ.uo\"ets.:!l!b61
kiVánja nlllIlY;'.
rá.l Ili. nún Ro!wrt <'1:1 n XVII Jiml·
IKI el1'jf' l'Itn keL""("Nt nyomtntv,ll1\·t
l'tn.·(:htbt'n LlWl!tilltilln. (:--; doh.tO'~... la\.l..1Il iI;mel"ll.'tl. Clhiu~ l('j.lrnnl(ls;,bb
It>\el('l tCL'Tlw.~l.clt'M'n
kl·I.!I.rlológlnl eL'dt"lyi ellenfelei Ghdw; kony\... búl
~'t

UNI Tl\n ms t l .•IIT

kl!nllérell. regény. hogy csnk néhányal a IlIIi/aji ITK!gllalÓro:ós s~crint
/cll'm l/l sii n k·.
SOkoldahillágaro jeUem:ó. hogy Kolo:st'árott 1935-ben K épes óbée'!' és
oh:osókijnyv eimmel,
Budapesten
pedig az
Akadémia
kiadóstiban
(1959) A s:ékell/ &történet nllomai
az eló Ilyelvben. tudomónyGs TlHtn.
kal i$ köuCtell. Kula/6j(! , vllsgliloja
I:olt a s~ép moglJOr Ilyelvnek; reg elfeled~tt. hist6ridk
újra/el/edezóje,
sokhuru mesler, oki a Ilyei t' hang.
szerén miivo!s.::i 1II0gossógokba emel.
te. alátolt calósógol. a költöi ólmOI.
Fiainál INt amerikai és kalllldai la.
togalÓSa Idején el.bes..:éléseiMI s;:ép
l'Jylijlemény jelent meg dr. S;::enl.
Iv6nyi Sálldor elós:av4t"a1, 1968.ban
Erd,;lyi I('gendák cimen.
Ha1D1I cagyok a so r511ak, II00Y ismer.
/lettem. meglá.toga/hot/anl többntir
S;:elltkirályi u/cal lokásón. Sajnos.
csak éle le uloIs6 évtüedében törtéll.
hetett minde:/:. amikor élt a. Magllnr
PCTl
Club egyik titkeira t'oltam.
'1'öbbs:ör viI tem neki a tagság tisz.
tcletdr. iidvö:letét é.~ paranyi /cis
csomagot - "lIirág Ilclyelt! - . mert
nem bővelkedett e:::id6ben llelll nagll
IIl/ugdijjol, selll s.:amOlfel'ó Irói ke·
Tesettel. De láttam oU üldögéini o
Mú:eum kcrt fói alolt egy padon.
el6rehoJoleo,
botra talllo.s:kodvlI.
nyári cste/..-en. ts okkor odaiiltem
",eI/éje. mini író·tal1ár-tdrs. - ám
tiitiknak érezIcm magam, m('rt törté·
nelei. peldaadó s:erl?lll/sége, hlltal·

mos tórgyi tudósa ott is lenllügő..:ÖIf.
i\lilJlt'II kdr, hogv nincs kö:ölfiink!
S milyen kár. hogll alakjól a feledés
homállIdba lakorja a..:: idő. De mi,
aki/..' láttuk s:ikór alakjat, hal/ouuk
hanoiál. olt'os"lk míi t-ei t. - emlé·
két megÓrL--::ük. J\ hogl/atek lijjó Ne$:tése 0:- iroQ'olomtörténet feladata kUlle, Itt ti..: id('je!
Kopré ,IO"l.Sc!

oh',1n tételckke.l bővítették Socinus
fr!ts.1t, amel~~kkel D..'wid innováció·
Jdl IIkMtfLk igru:olni n fejedele~
(B.ithory Kristóf) elótt. noha az umtáriusok nagy püspÖke sohn,sem
"lIl1oUa ökel. ,'ag~' legalábbis nagy
ré....úiket nem. !)fLn RÓbel1 kétségbe-,'onhatntlnn
t"\"\'ekkel
bizonyítja.
hot:.r D.1.\id Ferenc .sohasem ~1\nitlJlI
judaizáns es-zmékd, az: erdélYt szom·
b.'\lo.."S:\g ki.al:lkulás..;ra nem \'011
köT.\'ellen bcfoly.I.s.n. En állapit.hatjuk Llleg más ne,'es unit:'ilius leo16·
gusok. pl. Bo~ítj F:t7...."kas i\1i.klós
('S('t(-bcn ls. o..in R6bert tanulmanyn
:ozéop hQzu\j:\ro/;'i$ DáVid F~rcne ('ST..
111t'\·ilti,J.::inak ti.sZt.1.2..1sMlOT. is a nagy
m:\ltyar I'donn..ilol· hal.ll:lnnk négy·
:O ....~Ladik

,'d...,,'(!ulóján.

.

A nlall}'.lr ir(ldalom- ..'os esxmetur·

U'nel kUlalój,ib,.11l l$Y sill'!:.. tó lrer·
d ..Is m<'rill rcl. Nt~m lennc ill ."1.1. id~'"
Je- II nUll!y,II'OI'l< ....ijll unit,lrhiS ~,·h:r. .
lurlt'nCle mc;::IL~\!;..t\n;l k? A" első 1;:0·
It-( a k ..,,(\.. t ..klól II dt'si <'(>Ill pIa Ita uoIt:. (\6:Jlll t('\·jt>dhl'we.
n án ImrI'

,

Az evangélikus szór vá nyév tanulságai

Sarlós István előadása

Dr. Ká/dll Zoltán al': evangéliku- A szórv.anyév arra hivtn rel II
A
1 1 .IZIIfi<l_~ Nepfmnt főtitkár ~
sok clnok-püspöke az Evangélikus lelkcszek figyelmét. hogy f'lRYhálluk- miH' hllgYO'In;lnYSZoerU('n taJálk07.ik ilL
.elet-ben sdtmot adott arról, hogy ban minden egyes lélek S7ilmít, és
törIbit II $zórlXÍnllellben.". Is- eso-ellenegyet scm szabad elhan ya.. év elej('n II magynrorsmlU CI1Sházak
gomi. konnyelmOen .. leirni". A 1l'ICg_ ("S felek('zctek \·cz.etóivel. A januar
a>

ben az
duljanak /I .'
gé!1klL'lOk (elé, I
keressék mc~ ott..

ban nem

szereplő"

,;;

"

és k..1pcsolják be öket
vérkeringésébe.
_ Leggyakoribbak ar. olyan szór.
\/ányok ahol 5-10-12 lélek. él.
Egyes 'szám!tások szerint minden
negyedik evangélikus szórványban

láto2ntotl:lk tapas"talhatták. h~
e;.:y na~yobb családhoz tartoznak él;
drtl'!ák annak. SOkan emlegették e,ll:vkori kOnfinnáoióju kat. az első úrvacsorát, a gyüleke?.ctet, vasy l"égi
l>apjukat, és s7"ólt.."lk az "élet vl/la.Tá" _rol , amely ki&odorta őket rest
gyü\ekezetü}t.ból.
- Orülnek. hogy hatezer látogatásra sor került, és a felfedezett üj
h ivek száma 860. Ennél azonban
jóval többen élnek a szórványban.
és a s7.6rvány-hívekkel meg kell teTemteni a kapc!Olatot az emeletes
budapesti házakban csakügy, mint

28-an tartott \;i;ekoztalón r(""l.t vett
Miklós Imre állammkár. al,. A1lami
EgyhtlZüIlVI Hivatal eJMkc ls.
A Uijékodató után tvbb egyhá.ei
v~tö fcISl,ólalt, l déz;o;ük II Magyar
Nemzetet: egYöntetű voll. Il vélemeny, hogy a lelepü\6eket jaNa
magyar és killföldl egyaránt éz-.r..ékel~
heti: az OI'S7.ág~n komoly alkotó
munka folYik, az embcl"C.k elvezhelik munkájuk gyümölcsét, Ennek az
egészséges egyensúlynllk a kialaki.
.
asa a társadalmi, állami \'ezetés
egyik legnagyobb érdeme. Elismerés_
sel szóltak a me~yilatkoz6k. arról a
nagyon átgondolt, az ;\lIam és az
egyházak együttmúködésére is épitő
elvi politikáról, amely kivh"ta az á llampolgárok bízalmát, s amire az
elért életszínvonal stabilizálását, s
m lljdan egy újabb feJl6dést is ép\>teni lehet.

,

él. EJérésOkért, gondozásukért a
le1készeknck sok-sok kilométert. kell a ta.nyavilágban.
- A szórványévet nem zárhatjuk
vonattal, autób"$szal, gépkocsival,
kerékpárrnl és gyalog megtenniök. le 1980-nal, sem 1981-gyel , h anem
Néha egy szórványban élő konfir- azt folytatni kell minden évben.
mándusra fl lelkésmek egy egész Néhány gyülekezet minden évben
napot kell "ráá/doznia". Minden szorványnapot rendez, melyre meg_
egyházmegye esperese még nem ter- hívják a szórvényokban élő valajesztette fel összefoglaló jelentését. mennyi ismert gyülekezeti tagot.
Tíz egyházmegye adatait ÖSS7..egez- Igen jó sZOlgálalof végezhet az egyték, és megállapitották, hogy ezek- házi. sa;!ó. Az egyházi lap olvas-"'jsa
nek az. egyházmegyéknek. a lelké- összeköti a "szorványok -nepet" a z
sZEri kereken hatezer u6rványcsa- egész egyházzal.
A m it fentebb idéztünk, az ne k ü nk
ládot látogattak. meg. Egyik lelkész
saját
gyilleke7.ete
szórványaiban is t a nu lságu i szolgá lhat. A j ó p éllIát
2300 -km-t tett meg, hogy híveit és a gya ko rl a to t köve tni ne m szég)'e n .
meglátogassa. illetve új gyülekezeti J avasolni fog juk a K é p\'iselö T anács tagokra bukkanjon. Volta k, írja a n ak. ho gy 1982. nov e mb e r 30-á n k érbeszámoló, akik nagyon boldogan je szá mon mind e n lelkészúnkt ö l és
fogadták II lelkész látogatását, má- gy ü l ekezetűnktö l al i . hogy há n y u ni sok ,.húvösek·' maradtak, ismét má- t á rius s zórvány lagot ka p csoltak be az
sok a továbbiakban nem igényelték idei és az elmúli esltendöb e n gy ül eKris tó! György (1878-1005) 1903kezelük
tagj
a
i
közé.
az újabb látogatást. A nagy többség
tól a szá szvárosi Református Kun
nem az utóbbiakhoz tartozott.
'"Kollégium tanára volt, 1922-ben lU
új kolo7.Svári román egyetem magyar
nyelv- és Irodalomszakos professwraként dolgozott, 1945--ben történt
nyugdíjazásáig. T öbb erdélyi tanargencrnciót nevelt. Egyik legismertebb tanullT'.ánya Jókai erdélyi utjairól szól. Közel OOO Kisebb, nagyobb
;\1ikó István, Nigéria állam északi Istenben, az Atyában, de az iste nség tanulmánya és cikke jelent m~
résren dolgo7.6 budapesti gond no- fogalmát nem kapcsoljuk a szentJé- hosszú élete folyamán.
Gaal Györ(Jy kolozsvári tanár " K riskW'lk rendszeresen olvassa n New Iekhez és Jezus KMsztushoz, így Egy
N igerian cimú országos lapot, amely az lsten. Az írásban a szerző a K o- tóf GyörGY éle te, iroda lomlljrt énésZl
szombati s7..amaiban a Religion ro- rán tanításaival is összehasonlítást és tanú! munkássága" címen nYújvatban egyházi híreket kÖ7.ö1.
tes7., és onnan és az 0- és Újszövet- tolta be doktori értekezését II kolozsvari egyetemen, ahol a MlniS7.térium
ségból számos idézetet közöl.
"Nagy étueklödéssel fedeztem fel
által kijelölt öttagU bizottság véleSzervét Mihály nevét és a töle sz.firményezte kedvezően a dolgoulot. és
mazó idézetet a lap január 2-i szá1981. jún. 17-én ünnepélycs keretek
trnátmn - írja Mik6 István. A cikk
között védte meg tanuJmlLtly<ÍI, és
többi része ls érdekes eszmefuttatást
e7,J.e1 elnyerte a nyelv- és irodalomtartalmaz, ahol keverednek a különtudományok doktora cimet, mell'
Vallási
kérd
ések
böző \'allások tanításai, de maga az
kb. a haz.ai kandidáwsi fokozatnak
a tény, hogy itt, Afrika közepén laA Német Szövetségi Köztársaság· felel meg. A bírálók köron II legislálkoztam a ,.csillag a máglyán" sze- ban múködő és Bad Boll fürd6he- mertebbek dr. Szigel! Jcm;ef és dr.
replőjével, Szervét M ihállyal. min- Iyen ülésező Evangélikus Akadémia Szabó T. Attila kolozsvári profeszdenképpen említésre méltó". A cikk és aZ IARF minden évben közös s7.orok.
S1-CI7.ője M. A. Ayeni, aki írásának ülést tart. Az 1982. február 26-28.
Gaal Gyöq;y tanulmán)";ínak egyik
ciméül ezt ,ldta: Régi "eretnekség" napjain tartott tanácskozás témája: fejezete " K ristó! György munJ,ás'az lstenról való új keres.ztényfeUo- "Die Frage nach gut und böse in ~ga a két világháborU között a kogásban. Megemlíti, hogy 1553. okló- der Religion" volt. Az előad ók kö- lozsvári egyejem magyar nyel\"- és
ber 26-án Mihael $en.itust (így) mág- zött \"011. Niederstein Péter s\'ájel irodalom tanszéken c. a Kritérion
lyán kivégezték annak a vád nak az lelkész, aki A rossz helye a tapasz- K iadóná!. Bukarest. 1981. jelent me.g
alapján, hogy szentháromság-ellenes talatban elmen tartott bevezető az .. Irodalomtudomány[ b .stilisZIItanításai mIatt elitéltetett min t eret- et&l.dást. Dr. Hubertus Mynarek kai tanulmányok 1981." c. kötetben.
nek. Egy korábbi cikk,ben T. O. Ola- volt bécsi katolikus professzor II j6 A2 új kolo7.5vfiJi doktor több unitábayo. megállapította, hogy hisT.Ünk a és a rossz problémáját vizsgálta et!. rius \'onatkozású írását lapunknak
sz.entlélekben, Jézus Krisztusban és kai szempontból.
is rendelke~é;;ére boc.sátoUu.

KRISTÓF GYÖRG Y

SZERVÉT MIHAL Y HíRE AFRIKA BAN

UNIT ÁR I US
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illlen dolgokkal .!Zeretettel fog lalko.::ik. Örven eVi illll'ni rónllu tevékenllsé"ünk a/aU eglleflC'1l olwó'nl/t, vagl/
lU erctel}1 unilMiu.'< le1ké~ k.1r vir"uhODl/mdt sem adtunk el. dl' emjÓr"lt"hiÍny ....\"c nyugalomba \o:nult l.el.:iil morodt belólük minden olvan
nesl(">ra !!Jal-ben elhunyt. Az clsó 1'1· hazikertben. tem.etóbe-n. ohová wlaJágMborUból hazakerülve. IC:'~~ ki igenI/eit belőlük."
Jt'!le ut;!n ir;tlko1JOtt be .a kol~<ln
unit"iriUS teológiám. t 923-ban eg)háAz okt. 24-en 83 éves korában el·
7-.1 AOll'rikliba killdtc. hogy eleve- h..'\lt Lörinai László, s.zékelykeresz.Inndben CS komrékén az ott él6 ma- tu.n temetésen jelen \'olt a lelkészi
gyar unit.iriusokat pás.zto~lja. E kar jelentös , . sze, sok tanítványa es
munka \régzése közben mezog rm:la - tiS:t.telöje. Unnösrol mintegy kétszá sagl fólskollikon tanulmánrakat foly- zan jöttek el, és koporsója mellett
tatott. 1927-ben került a ~yikó ~ diszőrseget állottak.. A temetési szolti kicsi szekel}" falu papjaként Ka- gálatot Baró József esperes végezte.
dácsba. Később esztendókön . lit ..1 Az egyhaz egyeteme \levében dr. Erdő
székelykereszturi unitárius gImna- Janos főjegyző buesüzott. A sírnál
zium \'allá.stanára. Il""IUjd igazgatója Biró József. kadacsi lelkész végezte
,olt. Végül .az eloo ~yülekeze.!énél aswIgálatot.

LŐRINCZI LASZLÚ

Sz.arkándl Annnval kdliitt második
h.u."\S<Iál;ábOl szárma7.otL Az. anya
k~bb Wesselén); Ferenc: felesége
lett.
At. 1568-ban szuletelt Bekes (lenRyelcsen: Beluesz) l..t'is7.16 érdell.es
karriert futott be. A S7.el"ZÓ közlése
s.u:rint Seket> Gáspár .. vt"grendeletében nem ellenezte. hogy fi.i.t .iez.suiták ne\"eijék. ezért halála után a király a gyenneket abb.1 a puttuski
Jezsuita iskolába adta be. ahol Báthori András is nen~lkedeu. Bekes
1';szló már gyetmekCövel. rendki ...""Üli nyelvérzékl"Ól tett biz.onyságot: 12
é\'es korában már negy nyel\"en beszé.lt. a latint is be.leertve. Kesóbb
derekasan harcolt B>~'Ilána.l. Zamojszky oldalán. a Habsburg-tnínko..
veteló CSo."lpatni eHen. Ill . ZSigmOnd
ud\·.:lI-onea lett. és 1593-ban testvérével en.sütt indigenátust k.."lpott vagyis honositott.i.k LengYelorsz..igban.
1594. nyarán segédesapatával MagyarofS7..i.gon találj uk - G)-ör környékén harcol a törökökkel. Mátyas
Cóhercoeg seregét etósitl. Ezek a Győr
körüli harook augusztus szeptember
fol,yamán folynak, Hurdeck ugyanis
szeptember \'egén adja fel a "arat a
töröknek. BelI.es Lászlót azonban
már korább.'Ul is foglalkoztatják a
török elleni háborU eseményei - etról lanuskociik 1594. jiinius 24-én
Krakkóban kelt lel"Cle. amelyet
Krysztof Radri\\;ll. \;lnói vajdahoz

jelent6sen népesebb Ormos kozség
Emléke köztünk él.
papjaként ment nyugalornb.1. i\lelegszivu. széphnngu predikalor ~·oh. ~
1968 e\'i kolo:r.s\'lLri emlékzSlnton o
mondottu az. imát, amely egyike volt
a legszebb unitárius imádságoknak,
Bekes Gáspár fia
nmiket hallottam. vagy olvastam.
Idézünk egrik leveléből: " Te\"é.Erdély és az unitáriuook történelke ny életem kel"ek ötven esztendóre meben jelentős szere pet. jltts.zott Beterjed. E félszá7..ad eis6 haronadában, kes (nevét gyakran Bekés, Békés stb.
mint unitárius lelkész egy kicsi s:tk- alakban írták) Gáspár, aki János
kely falu eletet múvelt.ml gazd~· Zsigmond fejedelem udvari tanácso~, t.1rsadalmi. kulturális és terme-- sa \'olt. és unival egyidőben csallaszete5.:!n valláserkölcsi \·onatkoz....is- kozott az wtimriusokhoz.
ban. i\lásodik hann."ldában, mint taBekes volt az, ah; a fejedelem
ná! és igtlZl;at6 néhány nemzedék Habsburgok felé tnpog-.,tózó poli!inevelewvel sz.olgAltam ugyanazt a !tájat képviselte, és ura halála után int~zett."
E levélben bE :wmol a magyarorcélt. Harmadik harrn."ldrn egy felboIy- egyike \"011 az esélyes fejedelem-jegatott rmgyobb faIut biztak rám fe- lölteknek.
suigl hadjárat eseményeil"Ól. köztük
letteseim. MunkakOröm egész idő
Több alkalommal szó esett arról Esztergom ostt"Omáról. Itt. tudooít a
alatt a családi életen túl terjedt"·.
is. hogy Beke> egyik németországi nngy költö haló.lá.ról: .. Balassi BalilU
Amikor 19i9-ben egy arnerikai útja alkaL"'lla\-a.l. latin nyelvú unita- ural Es.;t('rgQm o/ali roltom. kö;;ben
unitárius turist.."lcsoporttal UI"1TIÖSÖn rius J.,.;adl'ányokat juttatott el a hei- megölték." Gömöri sZlerint. mivel a
levéUró nem magyar:jrm ,neg. hogy
iártam, a falu másik szülötte. Má- delbergi antitrinit.iriusokhoz.
the Zsigmond nr. esperes ug)' mu·'
Az I rodalomtörténeti
Kö.z1emé· ki \"011 légyen az a Balassi. feltehetatott be, hogy iól.i~r.em Uri,nai nyek 1981. é\'i -I. SÚlmáb."ln ."\ tő. hogy nemcs;.lk Ő. h.."U1em a eimI ~szlót. ~ falu oregJel
s.zemc.~ cambrid.,,"'eben élö Gömöri Gllörgl/ zen K. R.."\dziwill herreg is ismerte.
konny CSillogott. runlkor egykOri irodalomtörténész _ akinek egyik sót az is elk~pzelhetó. hogy utolsó
lengyelországi tartózkodása során
I>3pjukat emlitelték.
ír.i.s.at korábban mi is közO.ltük Lelkészi munkájáról egyi~ .leve1~ Oiabb Bolossi- nllOmok Len(,lllelor- B.."ll$S.i t.alúlk.oZQtt is Radziwill her~
ben Igy t~ I'allomást: .. KözeledIk s:ágban eimen adatokat közöl len- reggel.
Bekes I _iszló l 600-ban Zamojszky
karácsony' ~epe. Ha s.zo~atb."\n g)"el könyvtárakban végzett kutal<.llennék, unnepl beszédemet tgy kez- sairól. Töle vettük át az ahíbbiaknt. és Bnthori Zsigmond j\1ihály \'ajd.."\
deném: k.1rllesonykor 11 legszebb e m- Bekes Gáspárnak h""ét fia \'olt. Uts:t- ellen inditott hadjárata során esett
beri eszme eSi~3ga \"agyogotl [cl, a ló és Gábor. Ez. utóbbi az ap.inak el.
szeretet eszméje. A karácsony é1fl"Ó1
évre
l'iSSZ·1téró
figyelmeztetés:
egyetlen ut Vall, amely kivezelhet az
önzés. irigység. bo.<;sru, hatalmi versengés Sl.omolUs."Ígában S:Gellvedö vi_
J{,gból: n :S1.e'"etet utja. ill ost össze,;z.ámlálom azoknt. akikben fölfedeztem és megtanuham tisztelni a szeretet. a segél)'1l)1ijtás spont.i.n te ..mészetességgel. számitás neIkUl megnyilatkozó jeleit. Ott ,'annak k;';ztilk családom tagjai. b:orátalm. munkatársaim ._'>Uját nevelésű" hiveim.
S ezek tI2. clÖSz.ámlált emberek mind
bi:ton)'S..i~tC"l'Qk a szeretet meg ,·áltó.
békességcpitó areje mellett:'
A' ház körül! gnzdálkodassal foglalkozolt es elTe oktatta a falu érdeklődő
embereiL Leg.v.tvcsebben
gyum6lcs cS \'lrágtt.'1lyésztésscl roglalko;tOtt. Erre utalnak cgylk IrasllA hollandiai 1981. 6\' 1 konf er e nda n Oneté b t.n az é pül el
ból veti kO\'elkel('; sorok. mellyel biocl6tti udVllo ron rOUl án 11lo1 ft! tlllIog)'arorszng l d ell'lflU Uso k
CSlMunk eredményekben g.a.ulag élck ö r éb e n dr. l'etcr Dal ber' \'olt elnö k . ~s dr. Ca rolyn
tHól: "fullpán Ullú)telllcnllüllk ötren
lIowlt.lt b ú('S.Ú:tó etn li knö
l(1JfáQóI, il/t"lvt! vóllozolból dll. A
(Bo rt6k Bblo fuld! lele)
Idl6s legct odaodjuk bórkh,ck, aki oz
I." UNI".rAKIU S f;:LET

HALOTIAINK
GOTHÁRD
ZSIGMOND

gyászdalokat énekelt. Leónlla, dr.
Mezel Gy. Lóróntné Armánkó Ibol ya.. a Protest áns !Könyvesbol t é r_
demes t'eze töje, és az egéu rokonsóg glIászában is osztozunk.
A
csalód a lelojánlOft stóldt
JOoo Ft összegben p'Ü.'lpök javaslatára Armánkó Mmlős emlékezetére az
Unilórius tlet megsegítésére fizette

...

1900-J 982.

Go/Mrd ZSigmond építészmérnök,
Hógye.s Endre u. 3. sz,,. alatti t€!"p-

Iomunk

tervező

mérnöke, 8Z eves

;anuar JQ-én elhunyl.
.
Osi unitdrius csaUid sarja .v0l~; ~

korában

hai édeSD:pja több cikluson a~ t~.lto!

te be a budapesti egl/hazkozseg
gondnok! tisztét. Egllházszer~t~tét

REBI NÉNI

tániwtta 87.ok8t, aklkkel egy hAz...
ban lakott.
El buCSuztunk tőle mi. akik rava.
tala körill Ö$SZegyülekeztünk. ou
hallgaUuk meg LakafOoll GlIlIla homOTódkarác.onllfalvi unitáriU$ leikén táviratat:
.Rebl neni elhalálozésarol S7.0moru .!IZivvel ve.ltOk a hlrt. Vasárnap
a.. templomban kegyeleuel emlékez •
tünk reá. 1 5~n, hétfön 11 órakor
harangjaink is elbuCSŰzt~lják . Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük.
A Rák05kereszturi temetőben febr.
15-én aluHrott és H uszti János lel.
kész. bucsu.ztatták
Dr. Fer enc?: Jó:z.sef

1895-1981

elődeit6l örökölte, és azt hosszu ele-

te során mt!Qörizte. A HÖgIlCS Endre utcai templomunk felszentelésének öwenedik évfordulóján tartott
eléiaddsában a nem szakemberek
számára is érthetó módon tmaOIlOrázta el, hortU mi/yen lIchezsépet
OkOlott a nlgi bérház elsó eme let~
nek kivaLlása, és oda az erdélyi stllusmOlÍvumokat megőrzó ma is szep

templomunk beépitése.
A budapesti egyházközség

pres-

bifériumának és egyházunk zsinatának több ciklu8tm at ha/áldig szorgaLmas, és bölcs hozzó$lólósa:ival tevékenyen résztvevő tagja volt,
Temetése után e{1vik idős presbiterünk mesélte el, hogy ez az erdé·
/yi székelll család hogyan kapta Homoródalmáson a németes hangzásu
Gothdrd
családnevet,
Va/amelyik
öse. még a reformá ció korát megelózó időben.. Gothárd napján (május
5.) szü letett , és az akkori plébdnos
javoslutára a fitlgyermeket az akkori szokdsnak megfelelően a nap viselóje nevére kercsztelték. A család
oz elha.lt emlékének ápoldsdra az
Unitdrius tlet ja.vdro 800 Ft-t adományozott,

ÁRMÁNKO MIKLOS
1908-1982
73. életéllet betöltve, hosszú szenlledés után hunyt el Annánkó Miklós - Felsórakos szülötte térIiszabó, Ol Jpor ,Kiváló Mestere, o
putlőrinci unitárius guül.ek.ez~t több
ciklu.son át !presbitere,
Katon4i IIzolgál4ta után elóbb
Brassóban, majd Bukarestben dolgozott. és /942-ben kerűlt Pesterzsébe tTe. Bukaresti évei 414tt egyike 1I0lt
a -magyar kultúrcsoport vezetőinek.
LAkóhelyén mint kiváló énekes az
iparos énekkar egyik kiemelked ő
tagja vo lt. A budapesti gyülekezet
összejölleteleinek szorgalfl14.S lótagolójo.
Egyhdzi életünk lelke, tómagatójá lól veuűnk búcsút o pesterzsébeti
temetőben februáT
l l-én., amikor
hamVlllt felesége és szülei mellé heIlIeztük el dT. Fen:rtcz Jóne! püspök, Hu szt i Jónos és Ldszló Andor
lelkének szolgálato mellcu. Rovala_
la mel1e~t az iporO$köTi dalárda

A földi élettől az esztendő utolsó
napján bUCSÚ7.ott. Hamvasztás után
ravatala mellett sokan gyűltünk Ö6z~
sze, de lehettünk volna többen is.
Igaz, hogy az egykori unitárius tóiskolás diákotthon lakói kö:z.űJ, akiknek évtizedeken át gondját viselte,
ugyancsak egyre kevesebben vannak
életben.
Az elmUlt esztendők rendjén, ha
mindig tiszta kis otthonában meg látogattam, arról bESZélt, hogy csak
addig kíván élni, amig másoknak,
es töként egyházának szolgálni tud.
Vegrende1etileg is a budapesti uni tárius egyházl«jzséget nevezte meg
örökösélll.
Hódmezökarácson)'falván indult el
élete, s azután a harunincas évek elején a Hőgyes Endre utcai unitárilli
templom kőmyekén ismertük meg
jobban. tiete utolsó napjáig gondozta,. tisztán tartotta a lelkészi irodát
és a főként erdélyiek által látogatott
vendegsrobákat.
Viszonylag f'Övid házasdga nem
volt szerencsés, nem eg)1orma nyelven beszéltek az élet dolgairól.
Gyermekkel sem áldotta meg az lsten. Késóbb akadt egy rokon gyermek , akinek nevelte~ről éveken
át gondoskodott; keresztlánya, tamtói oklevelet szerzett, és Erdélybe
ment féf'jhez..
Szülőfaluja unitári'us
templomáról sohasem felejtkezelt el, és :v: Úr
asztalára szép terítőt küldött. Rcbi
néni is vallotta azt a gondolatot, melyet ravatala mellett alapigeként
választOttam, hogy JéZus úgy volt
jelen ebben a világban, mint aki
szolgál. Az igazi szolgálat volt életeleme.
Rebi néni azok közé a kevesek
közé tartozolt akiből már életében
történelem leit. Nevének emlilése
nélkül. a Magvar Nem;;:et egyik ujsági rója, aki gyermekkorában a H6gyes Endre utcai e g)'házi házban lakolt, meleg szeretettel és Mlás v~
szaemléke?éssel rajzolta meg eg)'lk
irásában Rebi néni alakját, aki a ház
lakóinak eg,)'éni kiváns-1gn i helyett..
mindig a közösség, az egész Jakótá·
bor érdekeit védte. és nem háune:;.ter volt,hanem a7. igazi ér telemben
\'ett házfelügyelő. aki n lakók békességére, a ház tiszta.s.ág..ira. a rend·
rc és abekés egy.más mellett é.lésr~

.

Namíbia

új anglikán püspöke
Néhány hÓMppal ezelött iktlluók
be James Kaulimát, Namíbia elsö
afrikai szórmazásu anglikán püspökét. Elódjet, az anf}ol C. Wintert a
dél - afrikai koMllóny évekkel ezelöU
kiutasította.
trdekes, hogy az uj püspök maga
is hanf}súfyozfa , hogy az anyakönyvezés hiányo miatt nem tudja pontosan, hány éves. Koró bbi becslések
alapjón .,9 évesnek tartj ók. Többne ·
jii edesapjától 16 fi t.'ire es 8 nótestvére van. Az új püspök gyermekkoróban tehénpdsztor volt. majd t911
angol missiói i.skolában tanult. és
1951-ben keresztelkedett meg. Ké·
sőbb Pretóriában a teológiai fóiskolón tanult, majd Kenyában és a::
Egyesüll AUomakban lolllla Ua tevékenIIséget. Csak J975- ben atOllók
lelkésszé, de kél ev mutva -m.dr segedpüspök letl, és ma o Nomibia!
Egyhó.zak Tanácsának Elnökl!. Fo
törek vese a namíbiaiok mef}békiJé,
.~ének

munkólása.

Az egyházi
sajtószolgálat
megbecsülése
Dr. Káld)' ZOltán az ~~ngélik~
egyház piispök-einbke é\'1 Jele~tésé
l:en többek között arra is felhl\·t.'1 a
figyelmet. hogy .. j<:Ibba.n m~ ke~:

ne becSüln i eg)·há7.unk S8Jlószo!gak"
latát". Foly6iratainkból maradn~
még eladatlan példányok - mond~.
UI
Újnbb e!őfizelóket keI.l ene .tatálni' eLs6s0l'ban a1..Ok helyeIt. akIk elha:láloz.1s folytán kiesnek a z elóI,zelök sorából. Jó lenne. ha az Irolt
evangelium nem m..'1radnn ol\'asatlanul ti polcokon.
A lesl\·éregyhti1. püspök_elnokéne.k
fenti in telmei t ol\'asóinl:--n~ és hlvelnknek figyelmébe 1lJanlJuk.
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