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KARÁCSONY
.. A mikor JéZLL" megszűleret:t'{\ judeai Betdchemben Heródes király Idejl!bcn, ime bölcsek

érke7.tek n.1.pkeletf'ÖI ... " M á té 2.,1

Eljött a karácsony, eljö tt rt béke szent ÜlUle~! .
Az ut óbbi napokb.'\fI öröm volt 0.1. ulc."lkon Járru, az
üzletekben megfordulni, il karácsonyfák 'terén el?lld ~
gálni, s hallgatni a gyermekeik szám~r3 . vnlogalo szulők hangjat, élvezni 3 boldogságOI kCSZltÓ~ !l\06~át.

amint 'tervezgetnek, alkudoz.nak, s egy;mt\s lmnt öntudatlanul is barát.ságra gyúlnak.

Kell nekünk ez a karácsony, a békesség cszméjének
bensós ' ges ünnepe. Ne csak munkaszünette való alka-

lom, ajándékozási lehetőség , szÉ\pérzékUnk kará~y
fadíszekben megje1enö ,kielégülése legyen., ·hanem több

ezek:n'éJ, _ a ,lelkek karácsonya, áldott gazdag é lmény.
mel)' után jobb és .nemesebb, tehát boldogabb leil az
ember.

Ennek az igazibb karácsonynak a titka
ben rejlik, melyhen n keleti bölcsek Jézus . -,k
zarándokoltak volt. Jézushoz ·kell mermünk ~ ..
merL Jézus nélkül nincs igazi ,békxség,
rat, igazi megjobbulás. Jézus nélkül nincs
KöV"etnünk: kell a keleti ·bölcseket BeUehembe.
Úgy otitokban, önmagunk elátt, mi ois mindnyájan
bölcselmek <tartjuk magunkat, de a keleti bölcsek nem
ilyen bölc:sek volt."\k. Társadalmunk lIlyíltan is bölcsnek nyilvánít sok embert, diplomával, hírlapi cikkekkel, elismerő okiratokkal - mint .regen a lovagokat
lovaggá - bölcsekké ütnek sok. embert, - de Q keleti
bölcsek oem olyanok voltak, mint ezek. v.annak közö ttünk, akik sokat olvastak; ma a legegyszerubb polgár is többet olvas egy év alatt, mint Szokrátesz és
P.látó egész életükön át, - de .vajon bölccsé tesz-e oa
sokat-olvasás? Vannak, akik sokat .tanultak. Amtólag
egy negyedik gimnáz.ista többet tud ma a mértanból,
mint Euk-lides és t..'Irsai együtt. De vajon bölcsnek ·l ehet-e nevezni minden negyedik .g i.mnazista tanulót?
Vajon elég-e a bölcsessé6 hez a tanulás? Vannak, akik
sokat utaznak. Egy szorgalmas ügynök többet utazik
ma egy esztendő al a~t, mmt Pál 'a postol egész életében,
s egy valamire való sportcsillag ·több földet !lát, mint
amennyit az egész világot ismerni v é lő hajdani pró[éta, aki a viJágteremtésr61 irt. De vajon bölcsnek iehet-e neveznd ezeket? Elég-e a oböJcs ecséghez az utazás? V-annak borotvaéles eszű embel'ek, .}diknek ·minden egyes szava epigramma, még n nnpi vásárlások
·k özben is sziporkázóan szellemesek. De vnjon hasonIIthatók-e ezek. azokhoz a régi !keleti bölcsekhez?
Elég-e -a ,bölcsességhez, 'ha val.ak!inek j61 vált az esze'!
!Erek közül val ószinűleg egyik: sem menne el mes6ze
országokba, hogy hMol:ltot m~ be egy gyermeknek, még ha Jé2 \\snak is hiv ják, s Betlehemben szUletlk n '

rége n egy nagy urutúrius tudósr6l
ha v.nlahol v.nlartll hires zenész
~elt, s öreg. _
ödött beSttel. te
,you az bármilyen messzire. Egy
n történelem, hogy egés7. életén
de minden gaI'Mát ÖS$zegyíij egyszer Rómába mQhes-

villlghirG festményt.
mélyebb 4!8 szentebb ,v ágy
szivében, amikor ún keltek,

hogy megnézzék Jézust. S ezzel az egy otettiikkel beblzOllyitottllk, hogy igazán bölcsek voltak.
Elmélet, elmtllked6s a kelleténél is több marndt ránk
nz emberiség története fol yam a n, pl. n szépségröl, "szeretetről, a ",nUru. kérdt-cir61.
De bá r csak meg is -tudja-e kÖzeHteni. ez ti. sok. elmélkedés azt az egyetlen rövid -pilla.nntQt, runikor egy
szép arcca1, egy szép szcmpál'r..:U, egy srep emben lényen szembetnl61kozunk?
0 , .mennyit daloltak már a S'Leretetr6l ! .De tud-e
rnérkőzni ez a sok-sok -költemény azM) az egyetlen
szóval. me1y édesanydnk hangjában a szeretet mindenségét tárja lel előttünk ?
0 , mehnydt vibtikoztunk sok véTe6 századon at, melyek mindenlke máglyák fi.L<ltjét61 , bÓl'tö.nök sóhajnitÓl, g!\lyt\k lánccsörgését61 terhes, - mennyit vitatkoztunk már a v&lló.s kérdéseiről! J'9tenr61, megváltásról,
az élet és nz ember rendeltetésérol Itt n földön!
MMnyi hitb€!telt, dogmát felallitottunk, mennyi teológiai munk:át mes.ttünk, és mennyit prédikáltunk.
EgykOrú éleUrója azonban azt mondja assisi Ferencr6l, hogy 'ha cs..'lk végigment lS a vAle s!~a. ~n, ez
az egy rövid .megjelenése többet mondott, ITUnt nunden
prédikáció. oEgyeUen -egy Istenre szomjas és vele megtelített lélek sza.va, élete, cs...lk egycUen egy -kéz.~oz
dulnl..1., mellyel valakit relemel, vagy megfiId, - tö bbet
t...m it a IVaJ.lás titkai ról, mint <ti. teológiai tudományok
valame nny:i tudósának érbe.kezése.
Az élet lém-egét csak az élet mngyarázhatjn meg!
S így van ez k-nrácsonnyal is! Jézus szUletése Q békE egy megértóbb kor egy .rnegbocsátóbb éti sr.er:et6bb
jd6sz...'lk hajn.."'\Ilodását jelenti. De mj n b~? A béke
az a Wrténelm i idöszak, mely egyik háboru vége OS :\
másik hábol'Ü megindításn ·között eltelik? V~, hogy
a lbéke az onz állapot, amikot valnkl n em ugnk ~ ~
sa torkának, nem .t6 reá, nem dö r szuronyt ,(I,
I
közé, mert 'IlCnl merd, vagy nincs alkalma rá ,
HM ez a !béke és ez a ka.riicsony?
.
O mi'lyen más .az a 'béke, amely a betlehenu gyermek arcáról I'agyog, O, milyen más az .n béke,amelyet
.n felnőtt. Jézus mcgtestesit. ~n ~ivjg Jeható SUIvakkal hirdeti Jézus, és milyen igazán a lelke mélyé:
1'61 ;akadó békességgel mondja n.z O~jfá-k ...hegyén .
mindazonáltn:!. ne az én ak.n.ratom (\.~r:nt.es~'}~
a tiéd! Pedig halálra kószOJ, s II 'iya
é 6 vlgaszn kin és 1ájd.:l;lom ónU ellen. .De I'Izél1 ~gtd<: az én
\aljn tanitvlinya.it : ~ességet ~agyoka vU4&: ~dja, ne
b&.' sége....et.; nem ugy ad~
~ féljen I S után
nyugtn.lankodjék 3 <ti 6zive ,se
Jl6dk mert nem
fent a kereszten: MyAm, bocsAss mes:
,
tudják, hogy mit cselekszenek! leél dl daLmns nlel;"
-Mert Jézusnal a béke vállalt 61c
, ~kl 6t látja os
valooCtás, boldog, Vldá7e~,:~~~II~V~~m(''"SIlk uzt érti
megérU, m:l n t n bóke
jé:
I bóke hunOJ1\ kedvot e-...
me", hogy ml
~~t~reml~ meg~al6sltAsdm ls. Jé~
(l1'6t n)"Cl" erme
Ltet nlflradllak l-eAnk. IXI
7,US csodálatos t.'ln1wa~ ~ teos a-[n~tól, s UI"eS sZÓválasszuk el al'lOklat a~ IlliY ó
"""öz6 életrajuA
ha\.rnllzzD, bór ónlekce, de nem me_

k

válno.k. Viszont ne ,tuijjunk bár semmit Jézus tanit.-i·
smb61, de lAssuk 6t lolkI .. ~el, l> k~:eszt"é:?)-eb·
bekJcé leszünk, mintha k onyv nelkul tudnók az OSSZleS
ket' I' ten)' felekezetek hitvallt\sa..lL. Etén kell követ·
nünk a keleti bölcseket, hogy ~"}",!~uk szen"lél), sze-ri,t Jézust - lelkünk élményetben.
csak elméletileg ülnök meg .a -karácsonyt? .Besz.é-Jünk sok mindenrol. s Jézart, ~ mnga 616 va1ós.;lgában
k:!feledjük. üfUlepszenbelésünkb61? .Ez: karácsony Jézus
nélkül. fgy elvész a t a r t a l m a ! .
.
Legyünk olyanok, mint "ti kcleti b ölcs-e-k: kCl'CS6Ük

Könnlle.s uemmd, de mégis biza·
kodó tekinteUel fordulunk feléd, 6 irgolom Atyja, szdmunkra
t1rökös ueretet és végtelen jósóg, ahogu azt nent fiad a nózdreti Jézu.s tanftoUa minékünk.

a

szavak

mondanivaldján túl, - legllen ne·
vedne k dic.sdi!ése, - hiszen mi !lglI
érezzük, IIoglI e mai nap,~k reó,.k
vórÓ munkdja, e mai Itapnak fel·
t.z dalvóllalósa nem. kezdődhet mós·
ként, csak azzal, hogy el.sd szavunk
a Te .szent nevednek dic.söitése, -

lénukedésünk

(S:z.ent·!vónyi Sándor : VilágoUdg felé.,. ~k
elmélkedések Kolomvflr, 1935.) Ktizli: Bentte l\Iirto~

•

Imádság

Imánknak dhftata , -

Jézus h .. lkl képél karácsonykor. Váltodassuk h l d>
csodas történel.ekc1. élö \'al6sllgg6 ma
k n n
III
es:-"\.k ha szeméi)' szerint látjuk. Jézust, ~k ~~\ " ICI'!
bölcsöje4é rakjuk ruá:z.atOSSÓ.lunkat és j6t~ar~
ajándéknit, csak akkor Je6Z er6nk ahhoz hOlY '
,
karácsonyt Unnepeljünk. Mert karncsonyt ' csak J~:aZl
sol lehet Urmepelni.
' .
us·
S2.ent-l vinyl Sindor

zsengé je nevednek
magasztalása legyen - Atyánk !
Ezért mondjuk, hogll áld ott vagu
Te mindenek lelett, és szent , ahOOIl hirdetle egllkoroll ösi : soltd·
ro k alkotója: szent, szent , sze nt a
se regek Ura öröktól fogva mind·
örökkét
Atuánk! - Most úgy jövünk eléd ,
hogy érezzük: ennek az ösi zsoltár·
nak ritmusa, daliama visszlla:ngot

kedvesen és szereteltel, - es áldj síkjón egl/arónt. - és hinni, tudni
meg mindannuiunkDt lZ hitnek azzal az:t, hogy bennünk és Óltalunk t el.
!Íz elöbbrcviud erejével, amelll min- o je.sebb les::: a::: összhang, Nemcsak
den feltétel, félelem és akDdálll le- benl1;ünk és nemcsak egtnná.s között .
gllózésevel a Te oTSzógodnak ügUét hanem o mennu és a föld, az ember
szolgólja,
és a Te világod kÖZött és igU a:::
Ha glIarló, ha tétova is lenne elsö emberlUWérek közölt is. trezlesd
ingadozó járdsunk ezen az: úton, velünk szünlelen, hogll IgU bontaglldzz meg lépésról lépésre, gondo- kozhat ki, fgU leremt6dik meg a
latról gondolatra, érzés r dl erzéSTe, tiszta , o békés és a félelem nélküli
hogy tettünk, cselekedetünk a szebb, elet, melll ör ök vógllo és ör ök rem ea teljesebb, a ;é'::usibb élet megte- nye minden benned bíz6 guermeremtéseért indul, Ilalad és tö r ténik. kednek.
De, ha mégsem lenne {gU, - ak·
KériJnk, Atllónk hogy lásd
Ieor a Te mindent j6ra fordító ir· me" és fogadd kedvesen ezért tloló
galmaddal hajolj le ho.::zónk, törekuéseinkel és óldj meg minket,
Atyánk! - és figUelmezte.s.s, vagll hoall ;ó szándékaink és , nemes föha kell állits meg. Ha nólnánk, rekvéseink az ébredő vdguokon l til
tennénk, cselekednénk valamit, ami is s:olgólha ssok a Te nagll és a Te
nincs szent rendeléseidben, vagy szertt neued örök dicsőségét.
nem a Te ö rök végzéseidben fogan·
E m ost következd óráknak minden
tatott terveiddel eguezó, akkOr add megnyilatkozását, minden érkezd és
szent lelked tü.:ének crejét, hogy múló percét, fordí tsd javunkra il11l,
tudjuk

levetkőzni

gUarló.sógainkat s
lehessünk szándékaidnok végrehajtói, ter veid VQ lóro vál tói, most is és
mindég a mi földi vilóg unkboll.
OlyalI jó lell"lle tudni, Atyónk nIIert II. lelkünkben. S.::elluéged elé hogU ez ig1l t örténik, IhogoU ez igy
kfvónkozó szívünk et fogadd . hát öft testet létünknek fizikili és lelki

mindannt.riunk jal/óra, mindannt.riunknak Istene és örök AllI;a! Amen.
Huszti János
A közügyigazgató lelkb;z nz 1982.
okt. 30-31-J Egyhdzl Főtanács megnyitójlin mondott imája.

BIBLIOTHECA UNITARIORUM
A Magyar Tudományos Akadémia kezdemén~ésé
re 1919· ben Siklós váráb"n, az cgykori török hódolt·
sági területhez tar tozó falub3ol1, me lynek unitárius gyü1eke'J.ete ls volt. emleke'Ltek Il\;!g ~ XVI. s7.3,md máso·
dik fe.\ének antitL'inü..'ir.ius problé rmíiról jeles oflcmzct·
közl eloodótábor jelenlétében, és tisztelettel jdéz.ték oa
négys7.Ó.z 6ve elhalt erdélyi ma gya.r egyll1\zal.lpitó uni·
tárlus David Ferenc emléke zetét.
Az ott tartott előadók közül néh á ny nn beszélgetés
közben felvetették anp ak szilkqességé-l, hogy ideje
volna hasonmás kiadá§ban a hn zai és külföldi kutatók
és érdeklődök rendelkezésere bocsá ta n i azoknt "ll XVL
SzáUldban k.i adott nagy rész t lati n nyel vu munkák.at,
mel)'ck e korszak t.lnul má nyoz.dsu hoz ne lk ÜJÖzhctetle·
nek, s mely ~ közül nem eGY om. . . jeles kÖlly vl[lr{lk félve ő rzött ritkas:ígai közé ·Iarto:z..lk.
A gondQlatot olsót'endúen a hoU:md dr. J an van
Goudocve r professzor érle lte élő vaI6s.:'1ggó, s igy jött
létre hollandiai székhellyel ,.... BIBLIOTHECA UNI·
TARIORUM cimet \'iseI6 alnl)ítv:\ ny, mci)' megfclelő
u.1a lltőker. gyüjtötrt. össze ahlloz, hog y a SOl'ozat kiad..'\sa
kezdetét v,~hesse.
At. alapItvány elnöke p rof. dr. Jan van Goud oever,
Hollandia, Az alapltvnny 1:Itkóra , pénzt.At'06a, jogi. tanncsad6Jn és ellcnő l"e nagy reszt II hOlland tC6tvéregyh nz
\aIJai k&Ul ke rültck. k i.
At. alapitvány nemZet!tÖ7.1 szel'kC6ztö tM..ottdgol a.la.
k!1.o u dr. Klaniu(111 T ibor akadémi k us pl......t.csszor II
siklósi .wmPOt.lon vellet6Je -clnök.lete alatt.. Tagok: 'dr.
Erdő Janos profe sszor, K olo1..s.vAr, dr. Ferenc JÓZ"ef
püs pÖk, Budapest, dr. John Godbell profl'tiSZOC Chicago,
US A, dr. A. de GrOCI, Holla ndia, dr. E. J , Kulpar ret UNITARIUS RLET

monslT6.ns prot sszor Hollandia, Leyden, dr. M . Lienhard pro! . ' wr StrasboUl-g, Francl~0l'l!zág, dr. ~. J.
McLachlall történész, A!ngUa, dr. ?imat A.J:ltal törlé·
nb;z, Magyarország, J. Schippe rs Hollandia, dr, L .
Szc%ltcki professzor Vat'só, Lel1gyelorszllg, . dr. J, Vercrullsse professzor, Belgium, dr, J. H, Williams pro.
fess'wI', Ho rvtl.rd Egyetem, USA.
M , első kötet DEFENSlO FRANCISCI OAVJDlS.
s..'\jtó alá rendezésére dr, Odll n óbert pro~ort két..e
fcl az alopítvnn)', aki a siklósi k onferen cia utk:írn volt.
Az alapítvány rhollond <tagjai o kiadvány é;; Ie\'él·
papirjaik emblémájnul a David IFerenc nUnl IS hns7.nAlI unilárJus clmeM vá ln..<;ztoUflk . n dombon álló g,~'i
lombot, amt'lyet a fark ft ba h..'II'1lpó k Igyó \ tCST.. k ö rű .
Latin nyclvu fclirala : .. Prudentt's s icut se!l)('.ntt'S,
sLmphlces sicut oolumb"lc."
Az e lókes:d t6 munkák eljutott...... k ~1 ~I, hOlp' nz nla~
pltvt\ny képviseletében II nemzetkö1.lll'g tsm~J't d~
GraM holland !cindó S:t.:er"/.t'ldést kötött a MTA ktadÓJ.tI val az első kötet 1kmdásllnl. melyhez clős:t.:ót IIZ .a.l1~pll
Jl
vl'any clnöke Ir. Dr. Jan Vllll Goudoovar nenU'égI?c
Budapesten ",'U'tott e16.."lddst, mely ... lkalomma1 ~. Klo·
nicolI Tibor a ~ó.csa.dÓ rtftlt.i.l1h· I~~ \!ln~~C, ~r'fGl:~::
JÓlsc1 é6 dr ain RóQort e a ...... rm:
Balázs MIhálY szegedi egyetemi előlldót , Imt~d l d(atus!.~
latdn nycl\'O szöveg előtt \lOJol ,")"Clven kör.ro.."lcUu
beVerot/'s nl<'t:lrWra.
M.lnden rcményünk llJeg\'IUl, !hO&)' \l kötct a~ ~~r
dllrrtial l'iad6 is a de Graaf Kiad6 kOz& ,ondOl'vl I A~
bltR t983-.bnn a nagyközönség él fl tudomftnyOél
' ..
érdeokl6dO kulaló.l keZébe k.erül.
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BREZSNYEV
,

N eve év ib ede ken " topJom volt vil águe rte. Munkássá«ána k jövőt é pitó és békét lDe,a ~6 törekv éseit a
röld n é pe i há lás figyele mmel k is kté k. A S zovjetuni ó
veu lóJe b w nknak is 6szinJe barátja voU, tö bb al -

kalomma l meglá togatta róvá r ostlDka t és országunkat.
El h u nytAt o ndg á nak n ép ei és a nagyvilág oszinte

,

u ívvel cyás:tolti k. Mosu u'al te ....,
ll1
n On.7.ácán ak
k ü ld ö ttel és a vil ág népein ek rn aCUraqú ké
á•lltá k körQl kopors6Ját • Ha zánka ' n.au r J nos
pvl!elöl
elsij
tIt k ir, Losonczi. P á l U Elnök l Tanics e in"
..
e
m oszkva I Qagy k ove tünk k épvIselté k.

V"'

•

M

,

,
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" Az élet !IZent ajándékának megmentése" volt a
mottója annak a V!i Jégn$etú e6emenynek, amely nemcsak a vaJIéS('j( történefében, hanem '8Z ember:iség életében Js példátlan, h ogy fil m en ipétriáTcha meghíva-

sára magasrangú, tekintélyes vallasi személyiségek
gyülekeztek össze Mas.zk.vába n, 'hogi a vallásos emberek :képviseletében együtt tiltakozzanak a végső katasz1:r6!ával íenyegetó n u kleáris fegyverkezés ellen az
élet szent ajándékának megmentése érdekében. Mi ndenki el6tt ismeretes, hogy a különböző vallások képviselői , mint pásl<f.orok és tanítók, sürgető vallási miszsziót ércznek, hogy mi nden hivő embe rben, minden
gondolkodó emberben tudatosítsák, milye-n nagy veszély fenyegeti ma a vilagot. Egy nultleáris háború kitör ésének a veszélye valooágos veszély, következményei 'katasrbrófálisak, és ha megengedünk egy ilyen
háborut, akkor öngyilkosságot 'köv et el az emberiség.

Manapság igen élénk vltát folytatnak filozófusok ,
szociológusok, [uturológusok es más tudósok ar.ról,
hogy mllyen legyen és milyen lesz a holnap társadalma, de a legel66 dolog , amit mindenkinek (el kell ismernie 8:t, hogy az emberol társadalomnak életben ikell
maradnla, ha meg Gkarja érni a jövŐt.
EJgy nuWe4Tls haború n&lUa;ak a mal ctviliz.ációt
semmlsl~ meg, hanem megvflltc:xrLatná oz egész organikus életet, holt pusztasággá tenné a F&det.
•

Va1~ azt m ondta : ,,.A béke 02 a .rövid és dicsOséges pillanat a rtörténelernben, amikor mindenki az

újratölt! . sel van eUoglaJ va." Most azonban nem
_
ge?hetjUk Jneg magWlknak, hogy újratöltsük ~_
remket.
A multban is elke.rülhet.eUenül .iszonyú szenvedéssel
es. ·n~omo"íség.ga l' jártak a hitborúk, de p US2:titásuk
mm.dig e. kon fhktus közvetlen tertiletére koI1látozódott.
Ma azonban egy nukleáris 'h áboru okozta pus;ttilásnak
ni nQl földrajzi ·h atára, s ugyanezt keU elmondani {i tő
megpusz.titó biológiai és ,vegy;i fegyverekriil lis. Egy
nukleáris háború elkerülhetetlenül sújtaná a Föld
minden nemzetét és minden emberét, akár közvetve,
akár közvetlenül. K iszámlthatatlan, hogy ·h ány embert
ö lne meg azannal, sa túlél&. szinte nem is r kzesül_
het"nének orvosi segítségben.. A Vatik.é.n1 Tudományos
Akadémia 1 981~ nyilatkozata meg:UJapitot:t.a : "Az.
életkörülmények egy n ulcleáris támadás után olyan
rettenetpsek lennének, hogy az emberiség számára az
egyetlen remény ség a nukleá.ris tu\ború ·blmnely formájá:nak a megakad ályozása."
A B u lletin of the AtOmic ScienUsts szerint : "A nukleáris fölény 6rtelmetlen fogalom. Senki sem lehet
gyóz:tes egy artomháborúban. Az yalamennyi résztvevó
s:támára a teljes katasztrófát Jelentené."
Brezsnyev és Reagan elnökölt is hasonló k:ijelentést
tettek. Brezsnyev elnök m .gállapította : "Csak az kezdhet el .nukleáris háborút, aki öngyilk06Ságra szánta el
magát." Re;gan elnök p ri ig kij elentette: "Qiot nuklearis háborúban az egfm. emberiség veszítene."
~
. Az ENSZ székházában ki van állítva egy nagys;reru
és megragadó szobor, amelyet a Sz.ovjetu,ruó ajándékozott az ENSZ-nek:. Egy fértÜ ábrázol, amlRt kalapác~
val ekevasat kovácsol egy kardból, s ez az. €zS-11~
próféta szavaiban !található bib\lai .reménységJllus;tt~a
ciója: "K9o-rdjaiko61 kapákat kovácsolnak, ~ándzsáik - .
ból metszőkéseket, Nép a népre kardot nem emel,
hadakozást t()bbé nem ·tanul". ,(b 2,4)
E:t a blbHa; reménység csendUl !Iti a világvallá.sok
képviselőinek moszkvai konferenci?Ján elh~grot:
minden egyes fe!szóJalásból, és fettesZl a ~éroést. ,,~
het--e még egyáltalán ·v alamit tenni a végso k~sztrofa
elkerülésére, az élet szent oajándékának a teljes pusztulástól ",aló megmentésére ?"
...
A menekülé;s egyetlen lehet séges út;a az emben osz'Ui ··
sze/ogas a megelőzés érdekében.
Az egys:oenl emberek millióinak, tb;- és sztb ml eunak kell ·felismerniök a rendkívül nagy v~lrt, ~
legelemibb érdekeiket szem el6tt tartva! po1itik~i ~l=
sadalmi, [l8jl, ideológiai és vallásI k~lönbsége
re1.léve koll (1.7.' együtunúködést keresnIök.
ta.n í t;is a:l.a pA mi 'k eresztény
élőkaz, ·hogy Ilsten
oa:t
.A

hí-
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Az ENSZ ·k ol'unk egyik meg~datlan probJémá j:ha
hí vja fel ri figyelmet, amikO'!' oz alábbi demow:átiiai
ad.'1tot közli; 2000~re liOO millió «O éven felUH émben-e
lehet számitali. kélSl'.er annyit:a, m i nt 1970·ben volt.
Európában 2000~re 100 millió 60 éven felUJi 1e61'., !ciknek kétharmada özvegy és nő.
A tudomány mindent megtesz annak érdekében.
hogy oeesak thOSS7..1bb ,Jegyen a)'; életkor, hanem fi<:lkailag szellemileg egészséges, hasznos és tevékeny IS.
A Cen'ü adatok ~ktelmében tudomásul kell vennünk,
hogy az öregség lIZ emberi életnek mind hosszabb S?ll-

kasz.a. Az: ebböl adódó hátrányokat a ull-sadalom nem
szüntetheti meg. de csökkentheU és könnyebbé teheti
elviselésüket. Gondolok ;Ht G 'testi elesettségre, a magányra, a .Jcirekes:dettségre.
, Negyedszázada dolgozom könyv\.árosként, th: éve
pedig egy olyan könyvtáros közösségben, .ahol ma már
feladatnak tekintik az lidósekkel ,való különös törődést.
Az V. kerületben végezzük munIcinkat, atlO l a Lakosság
többsége elöregedett. Koruk miatti elmaradásukért
küldött tuda'kazó levelünk.re kés7.ségesen válaszolnak,
ezekool a levelek ből pedig az derűl ,kl, hogy szellemileg még tigényes, olvasni vágyó emberek, de '1.esti bajaik miatt nem tudnak ellátogatni a ,könyvtárba. Ez a
Lény ösztö!'lzött aztán minket .arra, hogy Uatalabb
munkatársaink vigyék e l s zámukra lakásukba a könyveket. Köny;vekct kapnak, de a tapasztalat szerint
nemcsak a zokat várják. Figyelnek a csöngetésne és
megnyilad<.ozásallt-b6l érezzük, hogy jól esik nelcik az
érdekJődés hogylétük (elő\' és az a néhány embeni jó
szó és vigasztalás, amil egy ilyen rövid ~átQgatás alkalmával elmondhatunk. Úgy érzik, hogy. számukra az
a külvilág jön el hOZ7..ájuk, ahonnan ök lassan k..iszqrulnak.
A legenda szerint, amikor Buddha még Sziddhar:1lha
herceg volt és apja egy pompás palotábu zárva őriz
tette, többször elszökött hazulról, és klkocsikázol.t a
környékre. Első <k:;irá.ndulása alkalmával találkozott egy
nyomorék, fogatlan , ráncoo, kopasz, görnyedt, reszkető,
botjára támaszkodó, <hebegő ember.rel. A herceg döbbenton bámult orá, mire a kO<.'9is elmagyarázta neki,
hogy mit jelent aggastyánnak lenni. - "Miosoda szerencsétlenség" - k.iáltott lel a herceg - "hogy az ifjúságra jellemző gögtöl megszédillt· gyenge és tudatlan emberek nem ' vesznek tudomást a vénségról !"
Buddha igy találkozo tt az öregsé ggel, de mi, akik
együtt élünk velük, nap-nap után figyelhetünk azokra,
akik a világégés után [elépiteUek a romokból egy or-

s7.ágot, alák átdomtol'l s7.(!I'eletUkkel form6.lták
ségUnket, akIk neveltek, lanitottak, oktattak :bergyermekeinket .ls 6vodábo., Iskolába kisérték D még
~as~ott.ak a betegágyak mellett, ha kellett h~IY:tt~~k
s, s ma már sok ese~bcn még a dédun okákat I
dozzúk. Há?yszor pedig, u problémákkal Ö$57~U~~~ =
lMott élet~nlcben , bölcsességükkel Igozitottak I 'I.
tUrcIemre '"tettek bennünket.
e, o:~
CQto írja egy helyen: " Azt áIHtJúk uz öregségr61
hogy elvon bennünket a levékenYségt.ól; de ez téve:
dés, mert nem testi e r ő, nem testi gyoröasflg vagy
Ogyesség kell a nagy d Olgokhoz, hanem belátlls tekintély, véleményadás: - ezekben nem06ak ' ho8,y nem
rogyat~ozik meg, hanem még gyarapszi'k is uz öregség ...
. Nem t..;'~adom, sokszor türelmetlenek vlliY'lnk, ha
u)ra és ~Jra meg kell hallgatnunk tlrök!lté Ismétlődö
1Örténetelket. flatolságuk IdejébŐl és testi fájdalma-ik_
ról, betegségükr61, ffiilgdnyosságukról, mert igaz, hogy
néha még a családon belül is magányosak.nak érzik
magukat. - &nlékezzUnk Ilyenkor arra az Időre amikor még ők fogtak kezünket vagy gyermekünk 'kezét
és átvezetlek az úttesten, amelyen most ök kelnek át
félve, tútovázva, dobogó szivvel a kocsik rengetegében.
Akik még most ls aggód nak értünk, mint Fuka1.avn
megrenditó klisregényébcn, a Znrándoké:nekben szereplő édesanya, aki a végső uton is arra figyel, hogy
na visszataláljon a kopár pusztaságon keresz.tül, ahonnan az Ő számára már nincs visszatérés. Vegy álljon
előttünk santa Ferenc "Sokan voltunk" cfma novelIájának "nagyapja", aki a halálba vivő út előtt megosztja utolsó vacsoráját kedves unokájával.
Néhány SOTommal nem karHativ cselek'Vésre akJarO'k
relhívni valakit is, de szeretném, ha néhanapján úgy
né'..ménk ., tükörbe, hogy necsak a jó frizurát, az elő
nyös kmlemet lássuk meg visszanéző önmagunkban,
hanem a leendő ráncokat is. Befelé nézve pedig vizsgáljuk meg magunkat, h ogy megtettünk-e mindent
azokért, akiket szeretünk, és akik számára szeretnénk
széppé tenni a há1ralevö éveket.
.
Seneca soraival szeretném befejezni írásomat, remélve, hogy nerlJcsak 1982, az öregek éve, hanem minden elkövetkezendő is, O igy fr: "Fogadjuk az öregkort ls derűsen és szeressük. Az öregkor is tele van
gyönyörúségekkel, ha kl tudjuk használni. H.is~en akkor a legkellemesebb a gyümölcsök íze, mikor az
idény a végére jár .. . Nagyon kellemes a lefelé hajló
élet kor is ha még nem rohan a halál telé .. ,
... a létek Ilyenkor bonl:akozik ki teljes szépségében,
mert már nem sok köze van a testhez . . ,"

HARC AZ ÉHSÉG ELLEN
Amikor a fenti lémáv al találko - ben 6 k is tar/annk és rendszeresen
zunk, akkor afrikai, ázsiai, v agy d é/ - hasz nálnak olyan élelmiszerkonzeramerikai
országok
l1yomorg 6ira v eket, melyeknek eladási határideje
gondolunk.
már lejár t , de még nyugodtan foAz amerikai Unl ! ár ius Univerza - Uua szl1lalók.
/Itta Egyház elnöke, az Idén tavasz f;lmesélte, 1I0gJJ Bos tonban a Bea$zal IWrűnkben is me%rdult dr. con l'lill-en levő lakásának házából
Eugene PickeU egl/háza lapjána r: kitekintve nemrégiben il egy hosszU.
idei szeptemberi számában nyilat- sort láto tt, amelyben ör eg és rokkant
kozatot adolt, me/y ben bejelenti , személyek, anyák gvermekeikkel
hogy megkerelIte elöbb a Giant és haladtak sorban a közeli egllházi
Sa/eway amerikai supermarket űz  épüle t fe/é, ahol hlgyen meleg ételt
lethálÓzat központjait, majd 'később osztOHak. Ezek az emberek
még J5 hasonló üzlet hálózatot, java - mOntUa _ nem csavargók, sokan
lolva,
azok cl határidejűk le- kőzUltik széyyen*ezve álltak a sor~árta
áruházakbun már ban. e h esek voltak, és i1Zük$égűk
méu j61 fogyant - volt az iTl(,lyenes étkezésre. "Ameriajándékozzák az kában sokan VClnnak az éhez6k" fe (lZ éhezők között vCll ó
jezte be nyilatkozatát dr. Pickett
ellenőrzöt!
nétolz tá. einlI k.
A diakónial szolgálat t1(Il6ban a
hogy jégszekré nlliik- cselekedelekben mutatkozik meg.
... lJN ITÁRIUS ru.ET .

lI usztlné Ár kossy Jlon a

A ro mán ortodox
egyház pátriárkájának
látogatása
magyarországi református egyház meghívására kedden hazánkba
érkezclt a roman ortodox egyház
delegácl6Ja, Justin pátriárka vezetésével. Látogatás~k során a vendégek eszmecserét folyta tnak a .református egyház ve1.ct6 ,5zemélY4ségelvel, és felkere'inek több egyházi intéz ményt. A pátriárkát és kfséretét
togadta Miklós Imre áHumtitkár, az
AIIami EgyházOiyl Hivatal elnöke.
A taJtllkazón jelen volt Bartha Tibor
püspök, a reConnát ulI egyház zsInatának lelkészi elnöke.
A

GYERMEKOLDAL
A jó pásztor
(Jn 10. 11-15)

A városban nevelkedő gyermekek nem is sejtik.
hogy mit veszítenek azzal, hog)' távol ~ a tenTl.e~
szettől, s a falusi élet örömeit. munkált m a r nem ISmerik.

. J - ' bb
- a eb .....
csak a mesében él. Vagy mese-

Ma m:ir a j uhait legeltető pásztor

S,)"elTllek sz.ámára könyveitek rajzain.

k. pe

vagy szU.le itek ágyalok mellett
mondott lörténeteiból elevenedIk m~g e ~ztorember.

De ha az országban utaztok. aut oz1ok:. kirá f!dultok.
lan kás dombnldalakon, vagy az alföld pusrlá m még
sokfelé lehet látni juh1Úzokat, amint éber tekintettel
kisérlk nyájukat.
.
.
A fejJétt, modern termelőszövetkezetek aUattartasa

mar nem mindenhol tart igenyt a pásztorokra, de
munkájuk a kisebb falvakban még ma is elengedhetetlen.
k
"nk
Nem véletlen hogy Jézus, a mi názáreti j\".esteru
is a pásztorok 'képét állitja példának. Jézus idejében
IZr.le1ben _ Q megélhetés m iatt ds - .nagy szere~
volt a pásztoroknak. Mta1anos roglal k o~as volt. s !'fUkor Jézus beszédeiben a pásztorokról szolt. a nép t~sz
tában volt a k ép ~lmével.
.
De azt mi is tudjuk , hogy csak az a jó pásztor. aki
húség --en őrzi juhait, nem hagyja cserben öket; ha \'enély közeleg. A béres nem érzi magáénak a Juhok.!!t.
nincs is mjricüg velük, s igy nem is cselekszik felel '?5séggel. értiik ; ha jön a farkas elszalad. s a !arkas szét-

széleszt.i és elr:agadja a juhokat.
De a jó pásztor életét adj a a juhokért! Ismeri óket.
s m indig velük \-an. Párhuzamot vonhatunk a történet s a valóság között.. Ahogy az i~a zi pásztor is mind végig kitart nyáj a mellett, s .nem hagyja el öket soh~.
ugyanúgy cselekszik Jézus is h ivei vel. S ettól a törtenet vi lágossá válik! Jézus joggal áUitja, hogy O a jó
pásztor. Nemcsak: tanítása iban, de életével bi zonyitotta , ohogy Ö ismer minket, hogy Ö értünk dolgozott, s
életét adta értUnk!
Adven t idŐSzakában vagyunk ismét. a várakozás
kora ez a Karácsony elötti néey hét. Nemcsak a fe nyőfa alatt levö ajándékok felbontását vá r juk türelmetlenül, hanem elsősorban a sze r etet prófétájának, Jézusnak újjászületését!
A képen látjátok a pásztort juhaival. aki Zsuzsika
kedves rajzán Jézus is lehet. Várjuk Karácsonyt a
s7.eret.et, s a béke ünnepét. abban a tudatban. hogy "
jó pásztor. aid. életet adta és feláldozta értünk. úiia
születik szivünkben, lelkünkben, s magunkévá tesszül.(
lanltása.it!
Szent -h 'ány i llona

Nemzetközi egyházi szervezetek
a libanoni helyzetröl
nyuga t-bejfÜti palesztin menekültek közölü tömegmész.árJas után a KBK \·eze.lősége nyilalkoza tot
adott ki, tovabbá üzenetet küldö tt .a PFSZ V 'pe
ha jtó B Izottsaga elnökéhez. Jauur Ara1afhoz és a
KOl.d-Ke1eti Egyháztanács fötitkárah oz. Gabriel H abibhoz, amelyben ki fejezte srolidariUsilt.
A Keresz tyén Békekonferencia nylla tk07..ataból idézU nk : " M~döbbenéssel és swmofÜsftJ:.gal. szégyennel
és haraggal tekintenek a KBK otagegyháuri a nyugatbejrúti vérfürdÖ're. Bűnös erők bOrLalmas tömegmés7.á r lilst vég:erlek a \'~liel en n6k, gyermek'ek és öregek
között ill. palesZ"Ün menekülttáborokban.
Nem elegendó most s1:lOlTlorúságunkat és felháborodásunkat blzc:myitani és utólagos humanus segitsét!:et
nyuj tani_ Ennek az ór-anak az a feladata hogy a vilaJf
nyilvá1VlEshá:t arra indl"tSa. hogy megüU<;öz'-ét direkt
lettek1té. váltQz.lass a, S a ~ megfogalmazott ENSZhat..ároz.atok lehet.Ó\'é \egyé\<: elO' fiiggellen palesztin
állam ~jöttél a szenvedés ,... haborús félelem oly
sok év15ude után., mi", e(yüttmúködó, békés tagjá l
a K6r.eI-Kelet áUamaioak c:saládjában.
A

•
IZ t"n ZS uzsika r aJu.

HOMORÓDALMAsON
Nagyapám 1902- ben H o m o r óda\móson szüleIeIt, s ez
a falu Erdelyben law/ható, Ho mor ódalmás haldrón
nagyon szép hegyek vannak, melyeket erdő bor ít. Er dély /jlozdag jókban. Ez a fal" is olyan , mint sok e r dellli település. Al út, amely Lövetétól Ho mor ódalmásig veze t, na gllon egyenetlen, ezért kocsival szi nle jór·
halaUan.
A lolu unifóTi"s papjának szep hoza van. Amikor
meglálogottuk öket, épp az óriási keriben dolgoztak.
A munJedC abbahagllva, betessekeUek a ház ba, ot! a
felnőllek beszéigei ni kezdI ek. tn kimenttm az ttdvarra , es láttam, hogy sok baromfijuk van. A lalu lagjaj
szcgényesen élnek. Van, oki ingec va rr, von aki a
szomszéd falukba ;ar zenélni.
EgI/ik délelótt a falutól 12 km.-re fe kvő bar langba
i ndultunk. Tikka3ztó nl/ári napsütésben három ÓTa
alatt ert ünk oda. Zseblámpa nelkiil kockázatos lett vol na beme n ni, ezér t vegül is egy kisebb barlong melle tt
d ö nlöttünk. De JedI', hogy az Orbón Balázs cseppk.ö~ r
langat nem .!ik eTÜU belülről megnézni! A ki ránd"ldst
m ég sze bbé és emlekezeleseb bé teIle, h ogy a vargyasi fiiggőhidon is átmentünk.
Zsiga, I I é ves

A KBK felhív minden keresztényt es egyházat.. h~
mob ilizálja a világ nyil\'ánossága~k körül~t\e l~v~
reszét. A K özel-Keleti Egyháztanacs bék el?~ vesel
és a növekvö izraeli békemozgalom tám~I~~., A
K özel- Kelet minden lakosának emben
meltosaga
megt:artásáról van sző, a ne.mreLközi jog és bék~ .re!l~
jének kölcsönös biztonságon nyugvó ,helYl"e:<Uh~asan?~
és a ,'jlágbéke egyik legnagyob b veszélyg~anak elta
\" olilásáróJ. Mentsünk meg m inden palesztJllt és ar~ ·
b o t szenvedésüktöl és szúkséghelyze,tükból_! M~ntsúk
meg a megszálJt libanoni és paleszti n területekel az
izraeli okkupációtól! Legyen békés egymás J!lelleU
élés és egyiittmUködés Közel· Kele L m illden nepe és
állama között!"

•

A KBK küldöttség
az ENSZ fötitkáránál

keresztény Békekonferencia küldöttsége, éJén.. a
szervezel elnökével, dr. Tóth KlfrolJJ református ~t
pök kel, okt. 6-án látogatást leU J~v.er Pé~ez de
a
larNÍI az ENSZ fótilká ránál , majd H ollal Imréne , .
világs~e rvezel közgyülésinek elnökénél.
I _
A delegació tagjai átnyujtották azt a level~l, a~ek~
ben a nyolc van orsz;áJ;b~n r.nük ~.6 Kere~:!~rt Nem=
konferencia ~ogat.asa1'?1 blzt05lt~aJ,a~·t~~ érdeké ben
zelek Szervezetenek a bék(" megszl r I a
kifeJtett tevékenységét.
(Népszabadság}
A

c.,
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A P~CSI DISPUTA

MITROPOLIA
BANATULUI

,
EC'Y XVI. századi magyar könyv
k rlllkal k iadAsa
Az Ismert történelmi ok o k miatt
három részre sza kadt országban a
Mátyás király idejében kialakult re neszánsz magyar kultura továbbélése fejl6dése mindméig kevéssé ism~rt, aIIg-alig röldcrített tény_ A
míive1tség és az Európa-szerte egy-

más után kibontakozó szellemi
áramlatok furcsa, bár érthető
módon - nem elsösorban a kato-

,

nailag-politikailag érintetlen nyugati határszélen vagy a Felvidéken ta-

lAltak visszhangra, hanem a vazallusi állammá lett Erdélyben, s6t a
lörök megszállta középső orsulgrészben. Ezen területen nyertek leginkább tért 8 korabeli vallási irányzatok, az eszmetörlénet számára
igen j61 nyomon követhetó rendszerek, köztük az 1560-85 éveklól meg-

•

erősödö

antltrinitárius (szentháromság-tagadó, llnitárius) mozgalom is.

,
,

Az Iszlám vallást követő oszmántörök uralom számára ugyanis közömbösek voltak a k(JJönféle keresztény felekezetek. Ezt a viszonylag
szabadabb szellemi légkört tükrözik
a vallási vezetők gyakori eszmecse~éi _ igy az 1588-as Pécsi Dis~ta
15.
1
Ezek a vallési viták - a középkori iskolai módszerek, a disputa elveit követve - tennészetesen élőszó
ban . hangzottak el, több esetben
mégis fennmaradt a hitviták jegyző
könyve vagy egy utólagos beszámoló. A di6puta mint irodalmi múlaj
is jellemzi a kor írásművészetét ;
fiktrv hitviták lelrásával ls találkozunk.
A PécSi Disputa, Vá!o.szúti György
alkotása, noha fontos történeti, eszmetörténeti eseményt örökHelt meg,
részben szintén irodalmi múként értékelhető. Az összesen mintegy ha rminc fennmaradt, kéziratos vagy
nyomtatott polémia között a Pécsi
Disputa az alig tucatnyi magya l'
nyelvú alkotáshoz sorolható, melyek
közül választékos, tömör nyelvezetevel is llitlinlk. A benne nagy szammal előforduló bibliai részletek, idézetek egy magyar nyelvű unitMius
bibliaforditás körvonalait sejtetik.
Vdlatzúli
György
életraJz.áV01
mindmáig adÓ6 az iro:lalomtörténeli kutatás. Feltehetőleg az erdélyi
Válasruton született, Kolozsvárott tanult, 1572-161 pedig a ' J>t<:si unitarius gyÜlekezet segédlelkél$zeként tevékenykedett. 1588 tavaszán elődje.
Jmberényi György halála után Válulilii lett Q város vezető len~észe.
Ekkor azonban a lakosság többségét
képezö unitárius gyülekezet visszás
helyzetbe keruit. A várossal _ különösen a nemzetközi marhakereskedelem terén - vetélkedő Tolna
ref.ormátus gyülekezete ,.eretnekké"
nYllv6.nhotta a pécaleket· ez a klk özösltésse! jár6 határozat lehetetlen
helyzetbe hozta VáJaszúti hiveit. A
tolnalak lelkésze viszont nyIIvAn j61
megfontolt számltásból - nem volt
hajlandó nyilvános vitába S1.állnl az
.,eretnekekkel". A péeslek - !ah'in
6 t1NJTARrus eLET

szintén nem vélellenül _ a budai
pasa előszobájában akadtak öss1.e
Skaricza Mátéval, a neves teol6gus
ráckevei pappal, aki a ztán 1588.
augusztus végén Pécsre IMogatott
majd templomi szónoklatok, viták
és ilnneP,élyes fogadtatás után fölmentette a várost .,bűnelből" . A
most kritikai kiaddsban megJelentetett mil röviddel e látogatás utan
.készült, de csaknem háromszáz évig
- az OI"6Zágos Széchényi Könyvtár
és a kolozsvár i egykori unitárius fő
Iskola - két fenrunaradt kézIratá_
ban rejtőzött. (Korábban Jankovlch
Miklós közölt belóle részleteket II:
múlt század elején, a Tudomanyos
Gyíljteményben.)
,A könyV egyúttal eszmetörténetI
fordulÓpont.ként ls értékelhető. A reformáció a humanizmus hazai fej lődése során ugyanis egyre Inkább
radikalizálódott, A humanisták és ft
protestán s tudósok korabban' 81.
ÚSzövetséget, a Biblia görög és arámi fordításait, majd a héber és az
arab Cilozófia érveit használták fel
műveikbem, 1TÚg
iU, VálasziItinál
már (Sebastian Münster hatására) a
rabbinikus Irodalomnak a viták
eszköztárába való bevonulására is
felfigyelhetünk. Ami azután a protestantizmus szélső hajtásának, a
szombatos áramlatnak éppen Erdélyben való felbukkanásához vezetett. ..
Válaszúti György Pécsi Disputája
bonyolult szerkezetú, vegyes műfajú
munka.' Bevezetőjében - hivatalos
iratok és magánlevelek segitségével
- a h itvita eseményeinek lelrását
adja. Az elméleti-teológiai rész a
humanista tudós és egyházszervező
Skaricza Máté tételeinek módszeres
cáfolatáro t örekszik. Végül a könyv
az anUtrinitárius eszmék loglalatát,
mintegy az
unitárius hitvallást
nyújtja. Külön figye lmet érdemel.
hogy Válaszúti célja - ellentétben
több más kortársával _ nem el1enfeleinek meggyőzése vagy leg,yólése,
hanem saját nézeteinek, igazságalnak eUogadtatása, s hogy az olvasó
több álláspont ismeretében szabadon dönthessen, tiszta lelkiismerettel követhesse választott elveit.
"Azért adom ki ezeke! - fr;CI cl
szerző - , nem valamely félnek Olla -

Lilpunkbon má r Irt unk arról, hogy
il ~ánátl román görögkeleti metro~hta és az aradi román görögkeleti
püspökség kladásábon Temesváron
milyen figyelemre méltó egyházi folyóirat jelenik meg ~Il\avonként
mintegy kél$záz oldalas terjedelem:
ben fenti eimen.
,A foly61rat a homUelikal és kale~Ukal útmulatókon kivül igen bő
terjedelemben közöl a bónáti gij..
r ögkeleti egyház történetével foglalkozó tanulmányokat is. Ebben a rovatban fedeztük fel A radeanul
Eugen professzor tanubnányát ,,4
román egl/házl életre vOfUltkozó
ada lékok A rad kör nyéké ről a XVlXVII. században" eimmel.
Szen.ö szerint három egyház térltöi hulláma érintétte a bánáti ro mánságot. Az első a Witlenbergben
tanult Szegedi Kiss István lutheránus prédikátor csanádi, lippai és temesvári tevékenységével függ össze.
A lutherinus próbálkozást elmosta
a Méliusz Péter által képviselt kálvinista Irányzat, melynek eredménye
a zarándi esperesség (szeniorátus).
Méliusz 1563-ban kiadott p rédiká·
clós kötetében két oldalon kereszWI hangoztatja azt az Igényt, hogy
a románságot áUéritsék a református vallásra.
A harmadik hullám az unitá r iusoké, aldk az ismert 1569. évi nagy-

váradi disputa után a törökök által
nleg5zállt terOIeleken ls _ például
:\
SImándon és Teme$l.Idron - egyh, zközség(!ket slerve1.tek. sót ilZ unitárius egyházon belüli viták miatt többen a radikális s1.árny képviselói köd,1 a temesvál'l török megsdil-

lás a laItI tel'ületre mencl!.ü1t(!k, mini
Karádi Pál és má.~ok .
Egyik Irányzatnak sem volt sike·
vagy magasztalására, ha - re a román tömegek áttéritését ille-

lázatára
nem hogy cl kereszténvek igazat
kettó ki)zött tehessenek, és amit
jobbnak gondolnak, lelkeknek üdvöuégére kötlethessék és megfarlhauá k. Amínemű indulat ból és lelkiismeretból én ezeket Irtam és kl adtam keDveimetek is Ú91I olvassák." '
A Pécsi Disputa beUihű kritikai
kiadását Dán Róbert értékes, tanul-

ságos elószava és Idtiln6 magyarázó
jegyzetel kf.sérlk. A szöveg sajtó alá
rendezése Németh S. Katalin lelkesgondos munkáját dicséri . A k Ony'v a
Régi magyar prózai eml~ek 5. k öt~te, amely a sorozat els6 kéziralközléseként, KesC'ra Bálint lektorI
munkája meUett látott napvIlágol.
(Akadémiai Klad6)
R A J TAMAS

állllpltja meg a szerző Aradeanul professzor. aki Ismeri és idézi a tárg} ra vonatkozó német és mayd vű szakirodalmat. igy pélgyar n d I Bind
érnet BiUketl
dául Lu w g
er n
,
István, ZOvdnvf .Jenő, Juhász Ist' ván PirmU Antal, D<5rnllei Sándor
és Márkl Sándornak il tárgyra vo.
I án alt
naH<:oz6 könyvelt, tanu mY ,
,Kár. hogy lapunk terjedelme 'Jem
engedi meg, hogy ezt a figyelem re
méltó, alapos, tárgyilagos tanulm ""yt t \.
terjedelmében lordi.. "
e Jn
'
tásban közbijUlI.
t6cn -

Pr. J a k a b J enti

DAvID FERENC
Deve:t:eUi go odolatok &11 1983 els/! hón apjaiban
,
m e(Jeleoli kÖDyvMl
Harom t!!nvcz6 hdtdTOZZtJ meg 11% .. ember életét é! '
értékét 4 társadalomban. Welve CI torlene/emben. ~Z
első _ és iegdlCaldnosllbb - o. kaTsz.ak, (lmelllb~n ~I:
a történelem Ifseménllei, a O(U'~(lságl-társadalml hOl:
tér ome/vben nemzedéke létezik; a fO{1!llmok, (lmc
I"ekben gondolkodik; országának, népének s?rsa~. ku!túrája . Második a k&vetlen Jcljrnllczet. A szulöfol~ ~S
társadalom, ome11l1:161 (I gllff"lck ftIn6; (lZ • első !ep~
seket aggódó figvefemmel sigUD csafdd; az ukolal kö·
zönéQ;. mesterek, akik elótu jd,.tak;. munkatársak,
akik vele, tonlttxinllok akik meflóle Indultak el. A
harmadik az ealléni adottságak és képességek egé$~e .
Tehetség és szorgalom, erkölcsi mo,gatortás és !!üseg ,
emberbecsűlis is szolgálat ... Aharom tinl/ezo sokszor egybefonódva, má s kor egymás ellen fo.r~.ulva alakilja az ember sorsát. Ezirt csak szl.ntizlSukben .lehelnek meohatároz6i az eoyes emberrol alkotott veleminynek.
Fooalmazhatjuk e sz~pá lllt fgll is:. Adva ..va n eg~
korszak, gazdasági-társadalmi alapjaIVal, .tortinelmt
eseminyeivel, gondolatvi lágával is emberelvel. .. Ez a
korszak _ pillanatnyi fgin)Jeinek is távlati szuksigleteinek megfelel6en felhívóje/eket bocsát ki. az
ilet minden teru/etin. Keresi a megmaradás Ieheto~i
gei/. Ha, akad valaki o. kortársak közül, ak i megerti ,

e"eu!?g csak eiszteinueriIen megérzi e felhfvójeleket.
u,tmutatóan próbál válaszolni rá, 1.1 felmerült problé_
mák megolddsával, stlt van erkeitcd bátorsága b végigmennl a feUalcUI úton, az a valakI. 1140'11 ember"
Ha nincs utat mutató látnok , veszéllIbe kerülhet a tár~
sadalom. Ha nincs táTsl.ldalmi Igénll, a leghaladóbb
gondolat 1& utópi&ta ábránd marad . Végül pedig, ha
van társadalmi igénll és V4n helyes utat érzc5 ember is, de nincs erk.ölcsl bátorság az i1ietc5ben az út
vigigj4rására, csupán a sZellemtÖMénészek őrőkitik
meg emlékét az HlIen mindent megénc5, de elefántcsonUoronyból szemlél6dc5 bölcs Mk.
. A szabály ;elenre , múltra egllformán alkal1l14zhat6. Ali Dávid Jo'erencre u, aki ellen anl)vI méltatást
(ertikelist is átértékelé,t) k.övetett el az utóbbi évszázad. Hogll az ellenkez:6 jél gl/úlölködésérc51 ne ls
beszéljünk. A nézetkülőnbségeknek az lehetett az oko.,
hogll az értéke lók megfeledkeztek a három meghatároz6 tényezór61: A kors~akr61, a körnl/ezetről és I.IZ
egyeni adottságokr61. Helyette az egész életművet mesterséges vázakhoz, filozófiai, vaOll teológiai elgondolásokhoz alakftották. fgy lett a "ha ladás ba;noka", (1
..türelem
"evangélium prófétája", a "r eformáci6
" (1 "balra tolód6 népi refOTmáció
" "nyugta14n épltó, aki rombol,
.... Felesleges ezekkel az érté",;;;,~ fog lalkozni. Helyesebb életművét a három meghatároz6 lényező szintézisével kora adottságai közé állitani, és fgy jedezni fel Mgystenl
emberségét.

Szász Jánas
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"LAIKUSOK" ESTJE
eiáról, melyet lelkészniSk részére 'tartottak. Vita nem voll
Mikor vezetőnk érdeklődött, hogy
ralásra
ml legyen a következő nap témája
több
- vállalva a következményeket három;;-I~"ik ,~~
foglalkozásúak : mérnök, biológus, eUiálltam, hivatkozva arra. hogy Itt
manager. Mindnyájan protestánsok, a társ aság fele laikusokból áll, ezért
nagyrészt szabadelvúek, Igy aava engedjél( meg. hogy mi is szóhoz
lehetőséget
az emberi és hitbeli jussun,k problémáinkkal. kétségeinkmegismerkedésre.
Feladatom
kel, mert az ilyen katedrális magasmint egyedilll magyarnak - az ad6- ságú elóadások előtt zárva maraddó napi problémák Intézése voll
nak értelmem kapui. A "beavatotKezdetben nem tudtam, mit vá l- tak" megértéssel. a ..laikusok" fielalok, hisz még soha nem voltam Iyesléssel fogadták a javaslatot.
il.v en több nemzetiségű társasagban.
Masnap este a magam avatatlan
Estéről estére, nyolc óra körül, a nyelvén, de szívemból szólva. megbarátságos nappaliban gy űltek ösz- kértem a teológia tiszteletreméltó
sze. én figyel6 szemmel és füllel hú- professzorát: viláf!ftsa meg nekem,
;tódtam meg az egyik sarokban.
hogya XX., majd hama rosan a XXI.
A környezet remek: régi bútorok, század felvilágosult embere hogyan
fe stmények, drapériak, gyertyafény, képzelje el Istent? Hol keresse?
s az óspaI1kból a meleg nyar! esték Van-e egyáltalán szüksége Istenre?
virágillata, tücsökcirpelésseI into'Eddig ugyan is könnyű dolga volt
nált hangulat.
szüleinknek és tanítóinknak. mert
'Az első este mindenki elmondta mindent elintéztek a7.za1: - Isten
rövid életrajzát, majd próféta kül- akarata, Isten rendelése, Isten bOnsejű vezetőjük Klaus Kenke dü- tetése. Még füzeteinkre ls ráírtuk :
reni lelkész - reményét fejezte ki. "lsten szeme mindent lát. el ne lopd
bogy nemzeti, foglalkozás és hitbeli a léniál!" Olyan személyes ismeretkülönböt6ségünk ellenére ls, Igaz ségben voltunk Istennel. hogy ll\lkkeresztényi k özösség alakult ki a két helyét a mennyekben hittűk . kéréhét alatt. Estéink programjai: elo- seinkkel hozaá fordultunk. Ez így
adások, beszámolók éi viták lesz- szép volt és jó volt - eddig ...
nek. Az egyUttléteket zsoltárok
Nemrég azonban. mikor hatéves
éneklése vetetl és fejezi be.
Dániel unokámnak azt mondtam :
A bevezető eHiadást dr. Z. Kulera , jó legyél, mert l sten lát téged ona prágai Huu fakultá s professzora nan fentről , ő magabIztosan kijelentartotta. Gondolataihot stilusos volt tette: .. Hát te nem tudod, hoRY ott
a beethoveni befejezés : .,5eid um- fenn űrhajók repülnek. és se Isteni,
schlungen MIllIonen."
se mermyországot nem taléltak?"
A mé.sodlk esten Renale de Haas
Azóta megrendülten ku tatom a
dret dai telkéun6 tartott szInvona- választ. hol keressem Istent?
las beszámolóI egy svájci konferenA teológia nagy1udasú professzQ-

•

ra ezt válaszolta: A modern embernek meg kell tanulnia több dimenzióban gondolkodnI. A fényt, a hangot, a szelet sem foghatjuk meg és mégis vannak.
_ De műszerekkel mérhetjük hatásukat vetettem ellen.
_ Ez Igaz - válaszolta -, de akkor kedves testvérem ls mérje le
azon mikor válságos órákban kimondja: " Istenem. segíts". Vagy fig:yelje meg a házunk eresze alatt a
fecskék fészkét. mind egyforma.
mégse téveszti el a táplálékot hozó
madáranya, hogy melyikben van~
nak fiókáI. Isten bennünk van. O a
I"end a természetben. Gondolkodjon
el ezen. és figyelje magát és a világot. A válasz megjön, mert az isten.keresés és megtalálás műszere a lermészetben és a lelkünkben van.
Amit mondott, mindenki megérlettc. vagy megérezte.
Másnap kirándullunk Tihanyba. A
nyar! alkonyat bűvölele borult a
Balatonra. Madarak •. daraz~~ surrantak hazafelé. A Világ bajai elslmultak. és végtelen harm6nia volt
körülöttünk és bennünk. Istenre kellett gondolnom, amint József Attll.a
mondja: "Teuen értem az én SZlvembe n."

Majd olthon elmondom a hatéve~
Dánielnek, lássa meg a csodát:

" ...

Hogll

(lZ

elfáradt bogarak mind
h4zatalálnak.

ha esteledik:
S le nyitOlI tenl/érrel, térdig csobogó
nyugalomban
OU d113z az útjuk végén."
V. J .
UNlTARltfs eLET ,
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Prof. dr. Jan van Goudoever látogatása

•

A hollnndlru testver romonslrlln s
cg)'hb egy l:k s1.cllcml vezetője, volt
moocr.1!or,
dulsburgl
vendégllro fCSlizor nkl (I I3lbli othccn Unltnrlofwn l\Jopflvány eln öke, n Magyar
Tudományos A~ndémhl llcneszónszkutató Csoportjn meghlvásllra 19112 .

RAVASZ LASZL6

hangzott cl, s a kérdéscl«rc u s .... erző református .püspök, Kálvin ~Ii lelvlllusl.01L
)(lész S7.U1ct.ése századik évfordulÓja

Dr. Jnn van Goudoover a nom- Illkalmliból a MdaY-'\eTemben embatl napot egyházunk meglátogatá _ lókOnnepséget tartoUak, melyen
sára használta fel. Beszélgetést foly- dr. Tóth Károly p(ispök emlékezett
tatolt püspökünkkel, aki vendégill ~ykorl elődje munkásságának. ér hIU$..
:,~.::::.~"~6:":...._-::-.
Vasárna
p
de.
a
Nagy
Ignae
u.
okt. 13-lIn (I Ménesl uti KolléglumBENCZ~DI SANDOR
b3n angol nyel ven c l 6,'iddst tartott. I.cmplomban HuszU. János .elké!;z UEloo.dásdnnk tárgyn a XVI . s7.tlz.adl lurgikus szolgálaLa után, dr. Oou70 éves
lengyel anUtrlnltá r lu5 mozgalomban doever prédikált. Bes7.édét Szentliona leUc.ész, püspöki utkúr
sze repet játsl'lot1 Jan ZalllOIl!kl len - lvdnlli
tolmncs olta.
BencZ(~dl sandor, aki Benczédi Feave l nemes elellitJá"ak ismerfCfé$c, Az elhangzott beszédet I'öviditve I'eflC
tarcsafalvi unitárius tanitó fiafiYl/elemmel IIZ európai reneszá nsz közöljUk.
ként 191 2. szeptember 16-an látta
kapcsolatok rll .
Dr. Klaniczay Tibor akadémikus meg a napvilágot, nyolc testvérével
Az c!oodóson dr. Kloniczall Tlbo~ V(l.(:S()t'át adott avendélt lisztele. együtl éll s7.ü\ei hbában. Sándor
akadémikus elnökölt. A jelenlevo tél'e.
II éves koráig a falu határát sem
érdeklődök körébö] több feiszólalAs
hagy ta el. "tdes.anYja, amikor még
öt hordozLa, almot latolt: művesz
fiúról álm odott. Elöbb. hegedűt
Beszédetek legyen sóval fűszerezett
nyomtak a kezébe, s még II kereszturi uni tárius gimnáziumban is azBcs::édc!a"- I(loven minden- az egész Igen jOl múködik, mer t az zal kínozták.
"
"
emberek gyak ran túnnek marionettBem.:zédi Sóndorl köA 70
bi\.boknak, szerszámok nak, manlmegemlekezések egyrszöntő,~;;,;;,
puláló
hatalmak
kezében.
Úgy
vlsel~cll tudjo tok 'elchl/." (Kol 4,G)
hogy a riaLa!ember
"
unk, mint kémiai fol yamatok ap- ke
meg a mezei
•
r
részecskéi.
Hol
marad
ar.
erede.Európ~lblln van egy jól Is/h e r t köztehenet, lotis
günk?
Ez
is
komoly.a
bb
oka
lemondás: .,Beszélni ezüst, hallgatni
s ezt látf1l"any ." Miért ? Mert miel6t1. beszé· het ~nnak. hogy az eJetünk olyan va.
IUnk, előtte hallgatnunk kell! Mi - unalmas. mert hi3nyl.ik belőlünk az
el őtt hozz!ltok bl'.Szélek, hal1gatnotn eredetiség és ar. alkot ó kedv.
'Az eredetiség azt jelenti, h ogy
kell titeket! A legtöbb megbeszélés
épp nzért nem válik gyümölcsözóvé, megpróbálunk al. élet forrásából ,
Inert fIldk l'ŐSZt vc.sznck benne. nem eredetéból élni. Al. eredet nem azo.gy
nos
a
kezdettel.
A
kezdet
a
végtelen
hallsntnnk egymflsr.."t. Az odafigye·
hangosan
tu·
lés n cselekvés egyik furmája, messzeségben van, de az élet rorraismertünk és szeretSo."l
itt
és
most
van,
bennünk
él,
minamikor megprObál juk
megérteni,
tünk meg
az 19-10-es évek·
hogy a besl.él ő mit éri ar.on. nmlt den .reggel újjáéloove.
ben. Hazatérte után elóbb Korond
Nem
vlssl.aha
tni,
hanem
válaszolmon d. Mindenki maga dönUleli cl,
hegyéről tekintett le a székely falu
hog)' értelmes-e Sulnlt\.l·a. amit m o.n- ni kell a he1y2etre. " Hatas" és " visz- népé.«, nkik közül kis szobrai~n
dok. Ha értelmetlen. nkkor szavaim szahatás" különböző rolyamatok k i- olyan sokat mintázott meg. Erdell.'
fejezései , melyeket a Cil.ikai tudo- egyik elismert szobrás.za lett, aki
terméketlenné va l nak.
Hogy lsten Igéje mennyi« érthe- mányában használunk. De al. ant- é"eken át a kolou;vári Képzóműve
16, függ nttól is, h ogy a föld őn éló ropológiáb an olyan kifejezésekkel szeli Főiskolá n oktatta a fiata labb
embclU:l:, hogyan ÓJ.'lclmeZlik. és találkozunk, mint "kihívás" és "vá- nemzedéket. UtObb aak művésze
lusz'·. Válaszolnunk keH arra a hely- tének élt. A Kol ozsvá rra látogató
hogynn adj;:\.k tovább.
A r.: élcl kihívás mindannyi unk zetre, amelyben élünk; eredeti és ismerooök Gyakran felke.resik ~ó
lyai uk:!.i mühelyét, mindIg vendegS7.álmll"ll. A kérdés al., h ogyan tu- alkotó m Odon.
Ar. "élet eredelijén " élni, néha azt slerető 'fellegvár! házát. Kiállitiisait
dunk (eleIni enc :I klhivásra. S ebben a \·álfls1.ban SlIját (elcl ő..'iség(lllk jelenti. hogy elcsöndesedünk, s ez Romania namos varOSliban, Budasr.e mtnnúiv l\ leszü nk . t:l csc bben (0 - nleglep6 lehet mások szám:íra. ~e pesten és másult, lisl.lelöinek nag)'
J!tllnmzvn: hog)' f1Z u v ilág. llllllo)lybcn néha ar.t is jelenthet.i, hogy más \11- tábora Intogatta.
..
_
"z örökvid:im. s7.cm unk elött ,o
é lünk. é rldl\les-e s"dt munkra. saját lágot akarunk: egy új te remtésI. kidönt és\l nkt öi fill;g. 1l1indcn pillnnu t- fejezve magunkat a sr.eretetben, évesre öregedett, de m~t is csak ~7.
Igal.Ságban, vagy II költészetben, ze· élet gondjai mellett elsosorban a VI:
b:lIl.
dámakat szobor rá álmodó Be:nc~é(h
G)'nkl'nn ml.'gril;)·clhetjük bnma- nében.
Alkol...-ls nélkül az élet sótlanná S5ndorl I).'lrát! szeretetlel k~.zont
J<unkb..'1I1 is, hogy tele \'agyu nk e16itélclekkel! Úgy gondoljuk, hogy "nlik. izetlenne. Ezért mondja a Pél- jilk . KhTánjuk. hogy mun~aJaöan
mnr elÖl:e birIQkt\.b."ln \'ul;)' unk a dabeszédek irója: .. Az ernberi érte- találjon még sokáig örömet. ~ ~Z?I
mt\slk v3\nn:\nak. me,·t úg,\' hisszük. lem te,·\·ezget. de az Úr ad )."l meg, gáIja to\'ább szeretettel uI\lta~lus
egyházát és uékely népét. - fJ hogy m it mondjon a n)·eJ\'."'
hOl;)' l;imerjUk fl másik"t.
Az a suon)'nak és II férfinak m inSt.tl\':llnk. aelekedeteink lll: adOIl
he\Yl:et !ügG\~nyei : n kor és :J. hely. den korszakban meg kell találnia a
KÖNYVADOMANYOK
ahol élG nk : s.. el. mcginkt\bb nehe- heh'es \'alaszt. Nincs előre meghalA·
J.iti, hOGY alkotó módon tudjunk \'n- I'Ol.OU valan. A meghatározott vnEgyhárl köny\'urunk ~' m~át
Inuolnl. Be kell \'."tllanunk. hOQ' a laszok unalmasak és sótlanok. Vála- megnevezni nem akaró hIvunk il ~
le,tObb elietben, nem \~' unk iga- szol nunk kellene a helyze tre. nmely- mnn)'ából :1 következő értékes um·
un eredctiek. Talnn elért \'311k be-- be S1ü1ettiink. és az embereknek. tárius kiadványokhoz .jutO~t:
szédGnk uoo lmauA es sótlnnna. Elö- n\cikke.1 együn élűnk .
Duc:ipliM ecclesiacUCO: . III usum
l'\! gyArtolt $u\\'akknl k \':Unnokkal
Ecc.lesiarwn Unitariarum ln Trans·
O r . J an \>an Go udoever
&; MldsCaglnl6.sokkal járunk. t:s el
syl\'ania , .. Claudio~lIdo'1~'UtazáS
Bölöni l"ark4s ~n r .
ts ...... k_Amerik"áb:1n, Kolozsvár. 1834..
els6 kiadása e kötetnek.
Id !dó
Boldog karácsollyi ünnepeket
V.U6s0s \Tigasztalisa eD ha
édeSanylinak,
melyet elm.0n~ott u;:
és á/dolt lij es:tendól
Ferenc abrudbin)'al Utlltá~~=:!,
'
kfwíllll1lk lapllItk oImsóillok. nyomtatva Nagyenyeden
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VtGH MIHÁLY
1934 1982

együtt Kocsordra. és at utolsó tir.
esztendŐI ebben a faluban töltötte,
mint az unitárius gyülekezet' p.4sz~
tora. Végh Mihály és családja meg·
ismerték és megszerették Kocsor~
dDt. melynek unitárius hivő népe és
nem unitárius lakói is megtanulUk.
tisztelni azt az embert, aki va.stirnu~
ponként a szószék magasságából
hirdette Isten igéjét, de aki hétköz·
naponként szivesen segitett javitani
a gépeket. és estenként kezébe vette
a "ésőt. és fából
csiUárokat és
mas emlekt3rgyakat
.A Magyarországi
kocsordi

dl unltliriw; pap bücs\i:r.6 könyorgbel. Végh Mihály halála el6tt egy
nappal, szeptembe r 24. -&\ I.. ta meg
a kért imét. & IT'Wlndta art hang _

s:r.alagra. amit a rokonok bau.vlt_
tek. lrnM:.\be.n idqett az 56. zsoltárból. l1'It!lynek megr:b6 igéi itt a te-

~t6ben

61 ls büc.suztatl'k.

"HolIgClld nu", lslcn, 'oz én
(rnad$ógomol, és ne 1"ejud el
. magodat lU én kőnVÖ?"géu'm elÖl.
FI~l'I/elmeu én re6.m, és hollga.u
meg engemet: meri keseregt'e
bol.,ongok és jajgatok'
Az é n szinem renkel bennem. és ~
halál félelmei kÖl'illueuek enoem.
Félelem és rettegé. eseti ream, és
nek
borzoddlV vett körűl engem.
ba vasarnapról
a
Mondám: VOjh4 szal'"nvom t.'()l na ,
sal együtt feljegyezte. A család a
mint a galambnak! Elrepiilnék és
...
min d en a'Id ozalra k'·
""'% éd esap•
t •s
....
.jó férjet gyaszolJa, aki elsórenduen
17..soltárok Könyve 55.2-3 ; 5-7)

··'od-'m.'·

A Magyar Nemzeti Múzeum érlé·

gyermekei neveleséért engedett tíz
egynehány esztendővel ezelőtt hiva·
tali elődöm hivó szavá nak, és az a l·
sórákosi rendes megélhetést bizto-sitó par6kiáját felcserélte .'l. kisebb
jövetk:lmet biztosító kocsordi, kazet·
tás mennyezettel diszitett unitárius
templom szószékével, melyet egyko·
ron hivatali elődje, Kereki Gábor
saaát kezével· festett.
Egyházunk 25 eszt.endővel ezelőtt
Budapesten temetett egy fiatal lel·
'készt. a mindenki által szeretett
Szolga Ferencet, és most Kocsord on
az ugyancsak fiatalon, 48 éves ko-rában varatJanul elhunyt Végh Mi ~
haly haló porai előtt teltünk vég~
tisztességet. Jakab apostol igéi őt
bücsüztatják: ,)'tfinek uláM m.egpró.
bdltctolt , elv eszi az iletnek korond·

kes kincsei között tartj.ak számon az
ád.imosi unitárius templomi papi
széket, amelyről a krónikák azt je~
g)'ezték föl, hogy ez volt ou unitá~
rius egyházat aJapitó Dávid Ferenc
egykori papi padja. El>b61 az erdé~
Iyl faluból, a KiskükUJlő völgye mel~
letti Adámos községböl származtatja ját ( J,J2).
Végh Mihály szolgatársunk teme~
ösi székely szarmazását a Végh család, mely az elmúlt századokban is tésén a bücsú szolgálatát a temp~
sok papot adott az unitarius egy~ Iomban dr. Ferencz József püspök.
háznak. Mi, idősebbek, még ismer~ Huszti János egyházi közügy!gazga~
tük Végh Mihály püspöki titkárt és tÓ. a temetőben Bajor J á nos egy~
Végh Ben jámin egykori árkosi es~ ház i főjegyző végezték. A zsufola·
perest. Itt áll a kOporsó mellett idő sig meg telt templomban unitár.ius
sebb Végh Mihály, egykori homo· hivei nk és nagyon sokan a falu né~
r6düjfalui. később igaztalanul e l- pe köréből imadságos lélekkel 6s a
szenvedett megpróbáltatásai után temetőig tarló hosszu üton buzgó
Kobátfalva és Recsenyéd lelkészI.', a énekléssel vettek végbúcsút attól a
akinek tragédi61n
ma Sepsbzenlgyörgyön a nyugalom lelkipásztortól.
az egész faJut megdöbbe ntette. Az
éveit élő édesapa.
.'\ koporsó mellett ott áH fl jóbnn áldozatkészségé ről jól ismert Ko ~
és megpróbáltatásban hűséges fele~ csord a tragik\ls haláleset bek öve t ~
s~g, Gönczi Irénke , aki az unitariu~ kezte után felekezeti külö nbség nélsok életében Igen jelentős szerepet kül reszt vett az adom ánygyújtés~
játszott Torda városából származott. ben. mely a megpróoalt család javá~
A három gyermek már ott született. ra meglepőe n szép összeget jelentett.
.'\ temetésen egyházunk képvise~
ahová a szülőket a hazasélet re n d~
jén a papi szolg.Uat szólította: a fö~ Jetében Bartók Béla f6gondnok és
iskolás Mi'uilv, a gimnazista Orsi· dr. Kiss József budapesti gondnok
is reszt vettek. kifejezve a többi
ka és az általános iskolás Dórik«.
Végh Mihály 1934~ben Homoród~ gvülekezetek és egyetemes egyháüjfalun született, és papi p,ályájllt :zunk részvétét. Egyházunk Végh Mi ~
két erdélyi falu neve jelzi: Csegez hály lelkészt saját haloujánnk tekinés Alsórákos. Ezt megelőz6en Ko~ tette.
lozsvár, ahonnan édesanyja család·
A temetóben a nyitott sír mellett
ja nármazott, Székely.keresztúr és tartott búcsúztatójában Bajor Janos
Stékelyudvarhely, ahol középiskolai elmondta a következőket. Mtitészaltanulmányait végezte. A lelkészi ok~ kán nem régiben elhunyt egy erdélyi
levelet az unitáriusok" 651 kolozsvári 5zarmazásü ember, akinek sSrjára az
Teológiai
AkalHmláján
szerezte erdélyi rokonok kopjafát h oztak.
meg. Szép énekhanglát az orgona, Megkérték Végh Mihályt, hogy Srjon
vagy a harmónium hang}alval $aját egy imát erre az alkalomra és
maga ls kisérni tudta.
mondja be hangsu lagra. hogy · az
Magyarországi Egyhb.unk hlvásá.~ o tthoni rokonok ls meghallgath as~
ra 1912~ben érkezett családjával s;lk az Erdélyböl sztirmazott kocsor·

Dr. F erencz József
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Teológiai tanácskozás
Bukarestben
A
VI.
D€LKEL-E'I'~EUROPAI
TEOLOGIAI SZ,EM INARIUM Buka·
Testben ülésezeU aug. 30-tó1 szepl.
4·lg. A Román Ortodox Egyhaz bukaresti teológ iai intézetében meg~
rendezett szemimirium fó témája
" Az egyhaz, mint a szentség szükségességének helye" volt. A reodelke~
zésre álló idó egy részében a délkelet.európal térség emlitett egyházai
kü1önböz6 tevékenységének egyház~
és kultúrtörténeti jelentőségét meg·
világitó el6adások hangzottak el.
A szem inariumon elóadast tartott
dr. Friedrich Hever ny. heitk:lbergi
professzor, aki 12 évvel ezelőtt létre·
hozta és ezideig vezette e kété"en~
ként megrendezés re kerüló szemi·
n:l.riumol. A szervezés ezullal mar
utódának, dr. A. M . HiHet heidel·
bergl professzornak a vallán ny ugodott.
A vend6g1ató Roman Ortodox
Egyház legkiválóbb képvi~elói.nek
sorai ból került ki a sz~mH~;\Tl~lm
diszelnöke, Vasile nagyvaradI p~s
pök ls. Magyn ro rslá~ ról dr. Csohany
Jdnos debreceni teológiai professzor
vett részt, aki a magyar reformátusoknak 1796-beli, az eva ngéllku·
sokkal és al ortodoxokkal közÖS
egyetem alapit;\stir:: iranyuló fáradozásairói tartott eload;\st.
_.
,Fogadta a szeminárium \'ezetolt
Just in patriarcha. aki szept. 5-én a
bukaresti katedrá.1isban, a vasárn.'p
délelőtti Istentiszteleten megáldo~ta
a résztvevőket és további munkáJU·
kat.

A Hazafias Népfront
Budapesti BIr.oUsága 1982. no~. 4-én
Papi Békegyúlést tartott az ÚJVárOS·
há1::a nP!l:ytermében. Dr. Molnár Bé~
la II Hat.afias NépfrOl1t OrszálCOI5
~nt'lbsénak titkára tartott érdefces
,t/ljékoztatót II nemzetközi h~l~zet
aldut'lll.s kéltiéseiróJ. A f!:yu~e~e"
részt vettek egyht'lzunk budapesti lelk'é5z.e1 is.
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AZ íREK KÚTJA
Gondola tok eJ)' r ádlóJité k Dyomán
•

Elhangzanak az utolsó szavak, rácsapódik a ledél erre a drámai {o rmdban írott balladara, s fur csa mód
nem A .zentek kútjciMk rádióváltozatán túnódöm el,
hanem az irek történe tének furcsaságain. Sok kis népet> nyomtak el a nagyok , sok k öz: ülOk ugy halt ki az
emberiség nagy CSaládj~l, hogy soha még az öná Uó
nemzeti lét közelébe se jutott. Ma ls ismeriink nem
egy népet b nemzetisége mely olykor kétségbeesett
gesztussal hívta fej magá r a a figyelmet. Ha mar nincs
ereje a térképre kerülni, legalább bombák robbantásával rezze nt! létezése tudatára a világot.
A legtöbb kis nép végső menedéke a nyelv . S éppen
ezen a téren különböznek az irek szin te m indenkItól. Az angol uralom évsdzadal nemcsak gazdaságilag fosztották kl az országot, s nemcsak az követ-

kezett erre, hogy az írek nagy többsége külföldre
emigrált, ha nem mindezt tetézte még, hogy a talán
leggazdagabb kelta nyelv, az ír, századunk húszas
éveiben veszélyesen közel ke r Ult a ki haláshoz. A
független trország megszületése u tán az első, az
1926-05 népszámlálás adatai szerint már csa k háromszázezer ember tudo tt Ir Ul, a lakosságnak csupán egyUzede.
az önálló állami lét jó fél százada
ulán ls csak minden negyedik ember beszéli a
nemzeti nyelvet. Az a ngol olyannyira átitatta az ír
kulturálls életet, hogy sokszor nem ls jut eszunkbe. hány világirodalmi nagyságot könyvelün k el
rossz rovatba. Swi1t, Goldsmith, Oscar Wilde, G. B.
Shaw, James Joyce és Samuel Beckett - hogy csak
néhány Ismert példát emlitsünk. Vigasznak tekintik-e az írek, hogy irodalmi órlé.saiknak nem volt
szükségük m úfordít6kra, nem kellett megvárniuk.
hogy föUedeuék öket, bekerüljenek a fejlódés fó
aramába? Sót, nemegyszer éppen a gyarmatosítók
vIlagnyelvén ő~ maguk tudtak Irányt szabn i apró-

es

•

•

•

za, a költészet, vagy legutóbb - l3('ekett esetében
- a dráma feJl6désé nek.
.
Aká r hogy ls van, paradox dolog. hogy a múlt szazad végén kezdődött "fr ,.eneucirtu" Irodalmát a
golul írták. Még elképzelni ls nehéz, de olyan nmintha Kadnczy tó l Vör ösmartyn át Petőfiig ~
Aranyig minden klasszlk~unk németül alkotott
VOlna.
Az Ir újjászületés nagyjai közül a rádi ó éppe >azt
a ~ohn MilUngt on SlIn"e-et választotta, akln~k a
legt~bb baja volt saját fajtája szélsőséges naeionalIstáIval. Gyú!ölték, d rámálnak bemutatóit ne megy_
szer botrányba fullasztották, mert SlInge a független nemzetté válás feUélelének tartotta, hogy szembe kell nézni a nemzeti karakte r gyengeségeivet. Ellenfelei ép pen azt tekintették Uirhetetlennek hogy
az angol elnyomás ellen harcoló n4!p elé ne~ állitott ro mantik~, hősi Iddlt. nem a rég i dicsőségről
beszélt, hanem pellengérre helyezte a részegeskedést,
a lustaságot, az Ures hetvenkedést. Leghrresebb dar abJában, A ny ugati világ bajnokában (melyhez jobban Illené.k A ny ugati partvidék kakasa cím), ostor01.za legkeményebben a lelkl restsé,;:et, a szellemi
elmara dottságot. A szen tek kútja talán ne m a legjobb drámája. A századel ő fr falu j{inak reális világa
ebben éppen csak sz(nezó háttér. trzódik ugyan az
író mélységes hely- és embensmerele, de a valóságelemek: a környezet, a paraszti élet, a vaskos nyelvezet csupán keret egy nagyon elgondolkodtató példázathoz. Arról , hogy az e mberek kÖ7.öt t kik ls teklnthetók vakoknak. kik a Jók és kik a népek. Nem
k önnyú, mert belelé tekintő példáut ez az emben
lélek kis%ámlth ataUanságáröl, az érlelem szomoruan
véges voltáról.
Rendhagyó. felkavar ó hetven percben r~zesültünk.
Talán a közhely ls megbocsátható, ha leírjuk: töHedezésben.
KöRöSPATAKI K I SS SANDOR

A TORElMI RENDElET
A Theologiai Szemle 1982.

i. száma

kü.tli d r. Juhász
István kolozsvári egyháztörténész professzornak a
T ürelmi Rendelet kiadásának 200. évfordulója alkalmá ból 1981 szeptemberében a Sáros patako n rende-.tetl
Nemzetközi TudománY06 ülésen felolvasott e l őad ását
" A Tfi relmi Rende lel él az erdéll,/i fejedelemség" cimen. A tanulmdny v izsgálja az 1781. nov. 8-án kiadoU
erdélyi EdIctum T olerantiae ha\.ását az Erdélyben akko r múködött
az o rtodox egyhá zra is.
és a magyar protesunitá r iusokkal ,ka.pcsoIClbevezetését
volt,
szenvee"Vházn.ak

rendebele,
az ura la "reunitáriusokTa ls
Az

ki-

rályt

J 6--

uef

. kl

uóban
u
at; uralkodó

~boni~lbon;
~; ';;;;"Ii
•

urakat togadta, s amia központi, m ind a
klneveu!:ln..1 mell6ztetnek,
a tr.lrály~ elé teriente:m él amit
mel(ftQl-u:m." A legföbb un i tárí~ aéanyagi alapjainak a XVIII. a:zobad
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folyamán , admlnisztratfv Intézkedésekkel való majdnem teljes megsemmisítése. P anaszaikat 1762-ben
Bécsbe n tanuló dlákjolik segitségével J u ttattá~ el ll.
J ózsefnek . A diák memorandumot hiva talos Vizsgálat,
majd a pUspök á ltal irt új emlékirat követte. Az 1784
a ug usztusi ka ncellárlal válaszirat azonban alig hozott
valamllycn válw7.ásl. Az unltárlu.soktól 17.16-ban elvett kolozsvári rötérl templomért és ?~árr Iskoláért
az akkor Igért 5000 forirtt kárpótlás klflzctését mos t,
70 év után rendelte el a leirat. Egyes kisebb pan~~~
orvoslása éli a h ivatalviselés! jog elismerése m~ e •
a rókérd és ben : az elvett egyházi alapllványok ugyében olyan válasz jö~t, mely azt 'mutatta, hogy ~sét~k
relm i vaJJáspollUka magasröptfi szavalt nem kl r!
konkrét intézkedések : " A cs4szárnak a keresztyén turelem tárgyában kIfejezett szándéka nem az, hogy
eúltal a régebb i Idők tényei feleleven rtt~en ek ...
hanem az hogy az elmék egyezségre !érvén minde nki azon ~a1Iást amelyben van, lelkIIsmerete nednt
gyakorolhassa és ezáltal az atyfiúi szeretet mind Inkább éf inkább elterJedjen."
6 átélel
A türelmi valláspolItIka elutasft.otta a
Vé lté:
bármilyen útját I az egyhA:takayht
~~~ ka:~I
felé fordftotta. Az unJtárlua eg
á
Jeg
!.árial engedélyt nyert XVJl1h6Iztza~.!o!:f~:J ~fháf~
rontoa:abb műve, Szen,6",.a m
ncfum
.summ4 U,dv.rsae TheoU>gjCle Chrúdall4e leC1.Cozefln
Unita rio." dma dogmatlkája kiadására. A I J 17I1t1.
korszak m'hodlk po.spijke, Ldzár litván ped g
ban kezdód6 I 25 évre tíerled6 azolgál~~:,~t t~m~fo=
házközaégben épftteteU, vagy renov
mot, Vlrnyol, Is kolát.
Dr. JuhúlI lIt YM
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nu]nl sokat lehet tőJük. A British ti szabaddgát?); lát tL~l:t.n 'börtönt revolúc16nak kell kitörni me lől
Museumot többswr ls meglátogatja. magánzárkaval; a 'hirtelen meggaz;~ előbb." J 61 látták. vagy BölönI ;ar
(Csak néhány kl5retel taJál ott, a~ dagodás példáit, a tehet6s polgárok kas láttn Igy, vagy Igy Sl.>erette voln~

a 1<:1.\'011 -hazáro emlé1tertetl).
__ "
Sk6dábal'l valóság~ Irodalmi :1.3rándolrutat tesz. Lenyílgözl a vad
vidék. ,.mlntha Gyergyóba érnénk".
frországban megdöbbenti a szegénység, majd vissza Londonba. s onnan.
harmlnelcilenc napi hajÓÚt után.
előttük van az Újvilág kapuja : New
York..

Ahová S2léehenyi és WeS5'l'lényi
éveldg hiába vágyott. Bölöni Farkas
eljutott. Jó ötven napig járta Amerikát. a távoliak szemében rmegvalósult Utópiát, s .Kanadából is egy sz.e·
letet. Sok mindent !.lIA1t. többnyire Jót. követhetőt, követendót. A
Függetlenségi Nyllatko7..atot ó Cordítja le ell!ször -magyarra : "Minden
ember egyenIl!nek teremt.ctt". majd
a hasonló New Hampshlre-i Alkot·
mányt is. Vajon mit szóltak ehhe..:
az. otthoni nemesek?
Nagy tempójú fejl6dést lát mindenütt, renget.cg napilapot (Talán e7.
segit a közmúvel&!ésben. s j.·lIija
meg a tájékozott polgárok gondola-

európai diva.tmajmoolását; dicséri a
tel jes vallasszabadságot, II megbh;ható Quekereket. Az elnökkel ls találkozik, Mr. Jacksannal; itt 6t Ls
Mr. Fm1I:asnak sz.ól{tJák: ez artán az
amerikai egyenlósi!g!
De észreveszi a Nagy Fény árnyékál is: egy rabszolgaárverés szlven
üti: "sóhajtottam bánatomban". Nem
menteget. csak >bízik, hogy az ár"'"flyék eltűnik a déli államok-ból is.
Ugyanil~ megdöbbentó az. indiánok sorsa: az. lrokh.e1<et ft fehérek
usdtották akkor egymás kIIrtására·

EMERSON GOETHlRŐL

•

•

J50. évfordulója
.sorban idézzűk
föl
vaTlomisat a nagy német
. " Napoleon, vagy a vilag embere" c. esszéjében - Eme!'son - .azt mondja, hogy Bonaparte
a X·IX. századbeli nép "külsó életének és törekvéseinek volt a megt.estesltóje. 'K legészlt6 másik fele a kor
költője. Goetlle, aki teljesen otthonos ebbe!! a században. Olyan idóben túrnk föl. amikor n incs nagy
költó, hanem CSalt költői írók tömege. nincs Kolumbusz, hanem csak
szaz meg száz má.$Odkapitany . ..
Nincs szent, sem próféta, hanem
csak teol 6giai szemináriumok. Nincs
tudás. «ak. olcsó sajtó. Soha sem
láttam
ilyen
tarkabarka.ságot.
Goethe ennek a sokszenlségnek a fi·
101:6fusa .volt. SzIi"clc;eztl ,. Árgus" szemu, .férfIas slellem, aki finom kezével és az Igazság meg!.llálásá nak Indu4tával erejét lstenb61 merlli.
amellyel benső kÖ'ZÖsSégben élt. Ö
nem ·helyzeténe1<; 'köszönheUe ami
volt, hanem szabad és ellen6rz6
lángszellemének. Foglalkozott törte,:,elemmel geol6giaval. vegyta nnál
es csl Uagaszattal ts. GyulöJte a klcsinyeskedést és azt, -hogy TT!eglsméteHe azokat a dajkameséket, melyek
ezer év ó!.l tartják meg.szallva az
emberek "hItét. Po ntosan IzemOJtYTe
ves%l. vajon Igazak-e? .Megrostálja
mintha mondaná: a:l.ért vaJi[yok Itt'
hO(ty e dolgok mértéke és birája le~
ltYek. Miért adjak nekik vaktában
h itet? Ennélfogva amit a vaUflsr61
házassá~ról . szokbokról, tulajdon~
r61 . a hU korsz.akáról. a jelekró1,
1Zet'encW.rlft . .--sr61 s bánni egyébről amit Goelhe mond. azok m[nd
feledhetetlenOl elménkbe vésődnek
t RY ragadja torko n a XIX. század
LZ UNITA al1J S eLET

látnI a Jövőt, s - . közvetve _ mé _
ls esak ezt késdteue elő az 01 '
JÓkban1
va-

""'k
•"n .,
, l

.

. mánia
vallomásai:
'
';::';;;;;:'';; hozott minden szabad in"
magvait. Vérzett szivem ha_
zámbell embertársaim egy részének
rabszolgai nyomatá.sán, melJettök
,harooltam a feudalizmus ellen s az
n yen a hir ünk?
egész nemz.etet 'k ivétel nélkül' egy_
fonnán sUlbadnak 6hajtottam. M 't
Az otthoni 183I-es kolera lázadások vétettem?"
I
hirét szégyenkezve olvassa a helyi
Dr. Man e r Sindo r
lapok>ban; végignéz egy 11hökölyt gú'
nyoló és meghamisltó melodrámát
n:er%ó a Magyaris, 'bizonyára T. E. Hook fércmÚ'Yét
Tén:ire frta.
ami felkavarja: H át ilyen a h/runk
k ö%b1jük laa nagyvilágban? Nemcsak ilyen: "az
Sándor uniamerikai politikusok most ·b l7.0nyost
jelnei közé lartoúgy tartják. hogy a magyarok közt zik.

!

gyülekezetek működnek. E gyülekezetek vezetőjét Devison Maroan14ng-ot tisztelte meg az 1981-ben
H ollandiában !.lrtott IARF K ongtOSZUS az Albert Schweitzer-ról elnevezett emlékéremmeJ.
E gyO.1ekezetek felügye1etét két es_
peresi teendóket ellátó lelkész vég2:1, akik világi munkát is végeznek.
A ke1etl kerület esperese R. Parial,
aki Meghaiaya állam Jowal keTÜleIében Ladthalaboh-on lakik, ahol
egyben egy kis unitári us nyomda
vezetője is. melyet néhány évvel
eZelőtt az lARF szociál!s szolSalatánn.k segi tségével hoztak létre.
Jowai-ban a gyülekezeteket egykoron
pásztoráló Margaret Barr a ngQl unitárius lelkésznl! emlékére elnevezett
kisebb Imézet mtlködik. ahol magasabb tanulmányaikat e városban
végzI! diákok ka pnak olcsó elhelyezést. Al 1981. éV'fÖI .~7.óló jelentés
megemHIl. hogy Moolrhap faluban
a régi helyett úi templomot
tek. Az építkezés költsége;;.,,;;~
sére eladták a g)'Ülekezet ..
nek Ce.nyóIált.
Dél-Indiában Madras városban a
XIX. század első évtizedei óta az
o tt élI! angolok kőriben unitárius
gylllekezet alakult. E gyülekez.eth~z
a kél56bbi évtizedek rendjén számos
Indiai It csatlakozott. E vegyesajkú
gvOlekeret ma.(ányosan éJte életét
távol az. északkeleti hegyek unitárius gyOleketeteilól. 1982·ben első
Iz ben látogatott el a madrasi unitárius gyOle-keu:t néhány vez.et6je
C. 41ngdoh gondnok vezetésbel a
Puriano-ban tartott évi konferen dára. OdvözJ~tOket kOJdlk e gyúJésb6I a naR)'vllág unitáriltS2inak, Igy
jutott el levelük hozzánk ls azzal a
E hatalmas o rszág északkeleti he- klváMá2goJl, hogy köszönöm fs Isgyei kÖ'wlt évtizedek -6ta a helyi ten áldja amit ők egyszóval Igy
lakossag körében alakult un itárius (ejeznek kl " Khublel".

ör<lögét, melynek GoeÜlénél modernnek !kell ·l ennie, európai 'démonnak,
elókeJő úr módjára keH öltöznie, alkalmazkodnia kell a kor swkt\saJhoz , .sétálnia az utcákon. otUlonosnak kell lennie Heidelberg, Bécs
1820 körüli életében. E12.el a régi
mitolÓgiai Öltö2Et1.61. mEgfosztott ördögöt mint Meflszt6felesn vitte be
a modern irodalomba. Századok óta
a német géniusz ezált..al új szInnel
gazdagftotta az. irodalom kIncstárát.
- Nincs helyünk elemezni W ilhelm
Meister e. társadalmi rajzként klarlott munkáját, mely Emerson szerint első a maga nemében. Onéletrajza. ,.Dldhtung und Warheit" Q%enet az emberiséghez: ...azért vagyunk
a világon, !hogy az alacsony egyéni
.'1ikerek helyett. betöltsük Jstent6I
kaoott küldetésünket."
oEmerson', Goethe örökségét Igy
összegezi: Goethe megtanít az élet
bátor_~agára. Neko(lnk ls BIbIlát kell
írnunk. ihogy megint egybekőssük az
ej!et a földdel. A lángész titka , 'hogy
becsüljön meg minden Igazságot aT.által. hogy mindiJ( -követi és gyakorolja. - b:y vált a nagy Goethe
a X IX. sziz.ad .Jelkévé", kinek verseiböl a ·hit és az élet virágai nyntak. Emersont esszéjében Goethe
sokoldalúsága. életfiloz6fiáia. a XIX.
~láz:adot képvise16 gondolkodás:a ra·
gadta meJ(.
(A lenl! {TÓt GlUII GyŐT<lu: Emerso n .. Ess:lik" c, kőnyve II.datal alDp ;án kis:liiU.)
Dr. I zsAlt VIlmos
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GOETHE
vesen mondjuk, hogy ehhez medItára van szükség, vagyis belsó elro~u]6: alkalmából három kü.Ur~nd~ eló
mélkedésre. Pontosan Igy gondolta
.
yházl lapban megJe
"nll'ékérl~_~fl IdézUnk melyeltben a Goethe ls, és ezért Fawt-ot megem e~
•
lé1etét és vakítja. Ezzel a vaksággal azt akarltó
humani.sta
életstem
k
kö
.,
A emlékezése az ja kifejezésre j uttatni, hogy csak,1s
hitét méltatJ k. . z.
Jbl4:tt 1982. a külsó dolgoktúl való elsz.akadásUnitarnches MItteljunD' . .
982 kor gyúl fel az embel1ben az a bel2 számában a Freie Rehglon l ...
3' Sz.ámában' és az Unltal"i!che Blat- só fény, ami ót a teremt6 és megúr 1982. 2. s zámában, jelentek meg. ta rtó hatalom felismerhéhez vezeti.
,E z azonban egyúttal azt jelenti,
A jlroódú családból s:tármazó J?," hagy az emberi lét be1s6 s~érájá
-hann Wolfgang vo n Goethe é.letm':l- ban jelen van a szellem, ami a lévében, a Faust- ban k-inyilatkoztatJ8 tezés alapját koépezl.
azt a meggy6z~l, hogy a végső
Faust megvakulásának lényegét
vallási kérdés lsten valósága a:lapjában véve ~gJ'oghat.atlan marad : azonban · messzemenően nem értetKlt e névvel IUetünk, soha sem ték meg; azt hitték, hogy Goethe
hagyja a maga valóját felderí1eni.' · azért vakítja meg Fawt-ot, hogy ráJohann Peter Eckermann, Goethe mutasson arra, hogy a Faust á'ltal
barátja és munkatársa, aki ..Goethe jart út tévút, és e zért gyakran úgy
életének utolsó évei-ben egyutt vOll magyarázták, hogy ez azt je'le~tl,
vele, kiadta "Beszélgetések Goeth~. ,hogya fawti embert felUl kell mulvel" cimll munkáját, melyben a ko- ,n i' hiSzen Faust a fáradhatatlanul
vetkezökel Irja: "Goethei sokan vá- alkotó ember tipusa, a ki abban a
doJták aZUll, hogy vallástalan. O tévhitben él, hogy megváltja sajátazonban csupán a saját felekezetet magát és önerejéből vezeti végig
nem követle mert túlságosan leszű életét.
kitetlnek ta;lotta, de mélyen istenTalán érthető, hogy 20. századunk
,félő volt." Ezt mondta barátjának: embere kűlöoosen a
rémséges
.A gondolkodó ember legnagyRbb második világháború után - meszÖröme ha Icikutathatja a k.ikutat:fla- szemenően elvesztette az élet szeltókat, ' a kikutathatatlanokat pedig lemi eroiben való hitét; de .ne hagytiszteli. A legtöbb, mit az ember el- juk, hogy megcsaljanak ezek a kül erhet a csodálkozás, s ha 6t az 68- só tapasztalatok. Az elvakultság
jele~ég csodálatba ejti, akkor elé- problémája ma iS megvan, ugyangedett. Még többet, még messzeb- ugy mint az elmUlt évszázadokban
bit ne keressen mögötte; itt van a és évezredek,b en. Betemettük a behatár . .. A valóságot, ami Isten- felé verető ulat. Igy nem csodálkoznel azonos közvetlenül nem ismer- hatunk azon, hogy ma sokan az Inhetjük meg, csak tükröz6dés,ében diai vallások: felé fordulnak, ahol
Ifltjuk, egyedi és összekapcsol6dó je- évezredek óta azt tanítják, hogy lslenségeiben . . . mindenki megterem- ten a létben rejlile Goethe ugyanli a maga Istenét és ezt senki sem ezt tárta fel előttünk, s igy még rpa
tudja vagy ne akarja a másiktól
'is útJnutatóclt. Belül, a le1k~nk méelvenni." Csodálattal fedezi fel lyén nem csak az isteni-szellemi haGoethe Istent a természetben. "Az talmat tapaszt.&l~uk, ,hanem érezzük
élő telJllészetben semmi olyan nem
azt is, hogy mi a helyes irány életörténik, ami ne lenne összefüggéstÜnklben. Goethe lel:lciismerelrö.l beben az egésszel." Maga a természet szél és meg van győződve a rról,
Isten megnyilvánulása. Az a meghogy el bennü nk egy tudat, ami a
gyözödése, hogy egy előrevivő, rend- helyes útra vezérel bennünket és
bentartó és vezetö szellem hat a
tudunk minden gondolatunkban és
természetben. 15tent és a természe- cselekedetünkben e belső hang szetet nem lehet egymástól elválasztan i, miként a testet sem lehet el- r int ig-awdni. Ez a belső hang egy
hívás a világ belső teréből, melyválasztani a lélektől. " Mahomet" ci - ben minden megnevezhetetlen és
mú versében ezt Ir ta Goethe : " Nem
látod az Istent ? M inden csendes for- megismerhetetlen honol, amit mi az
rásnál, minden vi rágzó fa a la tt ta- ., Is ten" szóval jelölünk.
lálkozom ve le, az 6 .nagy szeretetéA bennünk jelenvaló lsten, a lét
ben "
orök
hatalmassága,
megszabadit
Barátjának, Eckermann-nak Irja: bennünket a szolgaságban tartó tn,.Végül ls van a természet és v a- töl ; ez azt jelenti, hogy nem 00gy unk mi emberek , s mindez Isten- e~je által váltja m~ magát az
t61 áthatva, am i megtart. am iben ember, ,h anem megfordítva : a bennünk jelenvaló - nevezzük ezt s zelélünk, lebegUnk és vagyunk."
lemnek, isteniségnek vagy Istennek
Goethe szabadelvCi gondolkodására - ami végül ls ml vagyunk a mau ta lnak azok a szavak, melyeket gunk valóságában, vált meg bena FaulI.oban Ir, amit sokan bibliá- nünket. Ez Goethe ajánlása ls a
juknak tekintenek. Goethe t udja, má nak. amikor ezt írja: "Fordul;
n agy elmélyült gondolkodást köve- belelé és éld belülról ClZ éleled."
tei annak a felismerése, hogy az
alkotóer6ket nem lehet a }elenséOsneálUloUa és lordfloffa:
gektöl elválasztan i. ezek együtt léleznek és á l$zövlk ellYmást. Ma sziVadady V era
na

Látogatás
a Fülöp-szigeteken

költő h a lá lának 150. év-

Az lARF 1982. évi szemléjében
DJether Gehrmann f őtitkár beszámolt a FülÖp-szigetek két különbözö
elnevezésú, de az lARF családjához
ta r tozó eg)"házaknál tett látogatásá_
r ól.
1902~ben

Gregoria Aglipay érsek
alapí1.otta meg a fiiggetlen FülöpszigetI egyházat. Ez az ~gyház egyar!\nt k<üzdött a spanyol kolonializ_
mus és a k>és&bi amerikai elnyomás ellen. 1934-ben a dániai Koppenhágában tartott I:ARF kongreszs~uson jelen volt Aglipay érsek néhány paptársával együtt. A második
világ-Mboni után ez az egyház kétfelé szakadt és egyrészük az amedka episzkopális egyhámoz csatla kozott. A megmaradt rész mintegy I l O gyülekezet 12 esperesi ke.
rUJetben Luzon, Mindan ao és Visayas mezőgazdasági területein mú-ködik.
E gyWekezetek, melyek egykoron a
katolikw egyházból szakadtak ki
sokat megórizlek, fóként külsősé
gekben a katolikus tradícióból. PÜSpökeik, akiknek vezetője Mauricio
Dumlao a főváros Manila Alabang
,nevú gy:tilekezetében
az
IARF képviselőjét. A.
kes 6bb 1I0CO$ tartomány Batac nevű
gyülekezetébe is ellátogatott, ahol a
úlusi kö rülmények között élő gyülekezeti tagok nagy szeretettel fogadták.
A Fülöp-silgetekenazamerikai univerzalista egyház által alapított néhány gyülekezet ma is az IARFhoz tartozónak erzi magát és a
Neg r os Oriental tartomány Dumagete városában lelké:szük Toribio
Auimada szeretettel
fogadta az
IARF főtitkárát.
E gyülekezetek nagyrésze fate~p
lomoJroan tar.t Istentiszteleket kozel
a tengerparl1hoz, vagy fenn a hegyekben. Tlz éve csatlakoztak az
IARF-hoz és nagy szükségük volna
spanyolnye!vú kiadványokra. ~z
IARF szociális szolgálata igyekszL~
e vo natkozásban is támogatást adni.

A Magyar Újságírók
Ors1:ágos SzöVel9ége és az Allami
Egy-házUgyi Hiva'tal az egyházi lapok
szerkesztői és munka'társai rés~re

1982. l1lovember 17-én koozultácLót
s:rervezett a MUOSZ 6z!1.h{u;ában.
ri Cyörgy mérnök-alezredes,
S
""" . szakértő tartot l e I-oa .....
~ s1
ka
I~ti fegyverkorláto?ási
lá r .. Had
__l A kgyalások Genfben" dm"",,,,_
",..zultácl6n Szent-Iványi Ilona, lapunk
munkatársa vett i r l z( ,
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ORBAN BALA7..5

A nyírfa megmentése

A SZi:KELYFÖLD LEIRAsA
Több mint sub: esztOlldeje Jelentek meg Orbán Balázs munkájának
lA Sdkell//t)ld Idrtba förftnelmi,
rtgtuelf, lermtszctrojll t. ntpismerelf szempontból) köte lei az 1868.
és 1873. köZöU! években. Pótkötetként jelent meg 1889-ben utolsó
nagy munkája: "Torda város és környéke". A hat kötet könyvtárak
féltve őrzött kincse, könyvaukciókon
igen magas á ron ke1tek el ritka példánya).
.Közóhaj volt Orbán Balázs munkájának új klad6..sa.
A második vllághálxm.í aiatt Kolozsvárott dr, Szentgericei Jtlkab Jenő tervezte e nagy munká nak hasonmás kiadását. A hires lipcsei kiadó azt válaszolta, hogy erre csak
a háború befejezése után kerülhet
sor.
.
.•
,
~
AzóLa is sokan kfsérleteztek e gondotatlal, köztük talán a legtöbbet
tett dr. Mórkos Jenő, egy,kori hlvUnk, aki a Magyar Nemzet 1980.
évi egyik számában fr t "A Szllkelllft)ld lelróra fUstbc ment második
kiadásóról " eimmel.
IEgy kOlföldön élő magyar iró, az
erdélyi s1..'1rmazású 1/II/és Elemér
rendezte sajtó alá az új, bővitett kiadás t, és Irt hozzá bevezető tanul-

GELLERT
Vallási hovatartozásra vo ló tekinlet nélkül - úgy vélem, !lagyon sokan örömmelolvasták Szentmihályi
Szabó P éter fenti c. regényét, mely
tervezett regénysorozatának második része. Az első rész tavaly jelent
meg "Avarok gy(ir(ije" eimmel, és
dr. LAul6 Gllula professzor Ismeri
megállnpltásl'lt vette mot\ójául:
" Az, amle eddig a 11O'lfoglalásr6/
tanultunK és in'llioltllllk, mind iaaz,
Ebben semmiféle változás T!em törttnt. A 896-o. /lOnfogla lá3 történelme szilárdan áll. Amit a magam Ie/velé'e e/!hez hozzófiiz, CSUI)án anl!lIi.
hogll Arpód maallar;al a Kár1)atmedencében mór ,lavartnt maa llaroka t loldllak, akik elöttiink a 670es évek elejtn I)zl)nWuck ide."
.
A k6t regény tÖI·ténelmi korsr..akokat ölel flt. Olvasóinkat alTa buzditjuk, hogy mindké t .kötelet olvassl'lk
cl. SZentmihályi Szabó PólC!' Ismel't
Iró ös k öltő, akinek ml, unlláriu.<;ok ,
az t a go ndolatéb reszt ő verset is könönhellük, mely nz Unitárius tlct
1979. évi 3, námáball Jele nt meg
"Dávid .' erene emléke" eimen.
Gellért alokjót gazdag Iról kép ~16efővel ábrázolJa: stllusn s1.cpcn
archaikus, Az 11611al sz3rmazásli
m8gY8fUl csak felnOtl korában m l!g~
tanult can nádi PUspUk, később bakonyb(!1I remete alakja érdekesen
él 0lvaJlm6nyos.tIn Jelenik meg szemeink elOtt. M(Ull1r\um(ua n Gellérlhegyi tlzobor ma ls clul6k.cztct.

,

,•

It UNnAlllUS el..l~r
•

má nyt. s kÖ1.ölte ti könyvre vonat_
kozó irodalmat.
Orbán Bnlll7.s előszav á t 1890. Apri'lIs 16-án kelt végrendelete és ecykori kúlliAJlina!t és temetkezési helyé-nek képel előzlk mec, A három
kötetben megjelent eredeU natkötetes munka teljes nyomtatott szövegét Udvarhelyszék és Háromszék
vonatkozásában a szerző eredeti kézIrásos jegyzetel egészítik kl. A
könyv a Firénze-.München BIblIotilo nyomdában
1981-.ben, A
teljes munlm. ára
nyugatnémet
márka.
Úgy ért.esOltünk, hogy egyik hazai kiadónk ls előfIzetést hirdetett
a hatkötetes munka hasonmás kladasára, 980 Ft-os árban.
Nem kaplunk tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogya , Széchényi
Könyvtá r ban őrzött és Orbán által
sajátlkezö.leg javított és kiegészftett
két kötet teljes anyagát terve1.ik-e
megjelentetni.
Örülnünk kell annak, hogy a
nagyvilágban szél8zórtan élő magyarok az idén hozzá jutottak Orblln
Balázs örökbecs(i köteteihez.
reméljük, hogy nekünK, hazaiaknak
ls hozzáférhetővé fog válni, mégpedig az eredeti kiegész!tésekkel.

r.s

GLlRIUS

•

Jo'érJem szUlelnek hdzát mi vettük
dt, allll Ide6U.I hétvégi háznak bl.zo_
nl/ult róz3ákkal leli kertjtvel, o nép
fákkal - mell/ek között eal/ naaU
cédrU.lJo la von, .I a uŐUl hegl/ekkel.
Az embernek azonban ,ehol slncl
nl/ugalmtl . Kt tner mór ma"a.son dllt
a vU: o pincé ben, o leloll/ÓCfő eldugulá,o miau, NOgl/011 vaióu:{nú volt
hogll egl/ nl/irfdnak a csóbe bentilt
gl/lI kerei okozztIk a bojt. O"l/ áll4podlunk meg, hOOl/ először /dvdg_
ják a ldl, ozutón klásrdk is rendbehozzák a le/oll/ÓC3övet.
Ekkor unolcaöed nktDI egI/ igen
Mlor, de egI/ben igen kedves levelet
ka:ptunk: "BIzonIIóra c'odálkoztok,
hoav irok Nektek, de vnn valami
ami engem nem hogl/ nvugodni:
Amikor nemrég uülelmmel beuél_
gettem a Blelersee tóról é, annak
ktlrnl/ikér61, sz6ba;öttek na"l/szüle_
im b. MeUékesen. azt ts megemUtették azU!e/m, hODI/ k' okarjátok vó,,n' a mósodlk nlllrfát ls. Emlékszem
hogll klral/ermekként tn. nOl11lo~
.szeret/em ezt a két fdt, és kml)nös
vonzaimat éreztem irántuk. Néha
UOII éreztem, 1I0gl/ méo beu~lgelni '
is lehet ne velük. Ezért nekem nagl/on ló;, hOOIl ezt a csadólatosan
u'ép nl/lrfdt kt kell Irtani. Altalóbon mindig ellene vagIlok a fók kivógá.dna k, mindaddig mia egtu.segesek, Tudom, hogl/ nem tartozik
rdm, hogl/ mi Il) rténik a nl/irtaval,
de mégi! nlvem legméll/ébőL fokod6an arra kérlek Benneteket, hogll
hogl/;dtok meg a fót, hl.szen e fa l.s
éllilénl/! Killönben 1.1 mór IuL kevelen vannak a fók! A fók gl/ÖnllÖMÍek és békét sugároznak. Meg kellene haallni 6ket, ameddig ""ak lehet,
Mindennek, ami növekszik, ;0"0 uan
az életre l"
E levél orTO inditott bennúnket.
hogt'" visszamond;u k o fa kivdgó$át.
A ba;t okoz6 végil! is egll galo"onllabokor volt, ennek a "I/ökere n6tt
bele a lefol1l6csóbe, A nVlrla me,,menekU/t és to vábbra ls glll)nyörkődte t szépségével.

A Magyar Tudomanyos Akadémia
közösen a lJEIDEN4ben mQködő .E,
J. Brill ismert kiadóval 1982-ben angol nyelven Dán Róbert munkájaként a Studia Humanitatls sorozatban 4{\3 oldalon megjelentette a
Matthias Vehe-Gltrius; Life and
Work of aRadlcal Antitrlnitorlan
w ith his Col/eered Wrtungs művet. ·
Dorolhca K lrehhorer
Matthias Vehe, a Heidelbe rg kÖI'Forditotta: Vadady Ver:!
nyékén 1570 táján pe l\bc fogott német protestáns lelkész munkásságn
a S1.akemberek elött leginkább Gli rius álnevén volt Ismeret es. VeheHalottakn api adományt
Gli rius életét és munkáit ismerteti,
Illelve közli ebben a kötetben a tu ~ lcttek a Budnpestl EgyháUc:özségbell
d ós SZCI"ZŐ ~ megállapltja 1'61.1, hogy a novembe r l -I Istentisztelet alkal1~l dik ális ontihinitádus volt,
Filrlmsné KlsOA kötetben mintegy száz oldalon
Bnrabás Islkerü lt hasonmas német nyelvil szöcmlévegben kiadásra Mnltanjah - Istcn
r~l'adománya - eimen GlIrlus sokáig
elveszettnek tartott munkAJ8, me- je
Iyet Dón Róbert Utrecht város egyetemének kÖnyvt.i.rában fedezett fel.
Vehe néhany évet Erdélyben ls
töltött, és részben jelen volt a Dávid
Ferene és Soelnus között lefolyt vllákon. Erdélyt 1579-ben, n DAvid
Ferenc pere előtt hagyta e1.
A1. erdélyi antItrinitáriusok körében ls m(lködölt és kolléglwllUnkban ll; tanItott Vehe.(;l1!dusról megjeleni kötetet örömmel fogadtuk, és
roméljUk, hogy annuk bővebb Ismertetésére később majd lIort kerll 4
megköuÖIlJük.
helUnk ,

od.on;",,,,,,.,

I

egykor majd ér.tclml {os stelleml hlnnyérze lben
foan.'\k
szenvedni.
ugyanolyan hátrányOIi helyzetben,
IKéi ,'.agy három évtl:l:eddel ezel6\1 mini
amikor még a SEex tabuja volt
n szex még =k tabuként jclentke- ntIplrenden.
letl. Alon dolgok egyike volt, meIgaz,. hogy nem k ö nnyű dolog (I
1}"ekr61 nt; ember ált.'llóoon nem. gyemlekekkel (akAr s,,'ljnt gyerme\' IIIY legföljebb titok:r.at0ss6gb.'1 bur- keínkkel is) II létnek legdöntőbb és
kol\'8 és feszély&elten beszélt.
ll"Gmélyebb kérdéseitől beSl.~lnl . Vi-

•

Egyik tabutól a másikig

.Néhány m:ti SUlkember vélemé- szont lehetséges az ls. h ogy am inye szerin t, elsősorban 1\ gyerme- kor r;\'mulnlunk Q tabuk párhw.nkek szenvedtek eUől, majd óldozlltll mArl!, hmj.ZJlos nevelési 5zemponlQleu ennek a helyzetnek minden fér- kal tar unk fel. Gyel'makolnkn ek
n és nő is, aki a nexuaUtlIs elnyo- föltétlenül szükséaOk vnn arra, hogy ;~~:;;;
mtisával - természetes énje kibonta- n vallá.snak ez az új tnbujo. ne hakozását fojtotta el.
Ma mtlr a:r. effajta tabu megszúnt. talmasodjék el a mi k~ömbösséggel
Kérdés most már az, hogy nem teli életünkben. 56t, gyermekeinkmentl1nk-e tűl messzire e téren ak- nek szükségük van arre, hogy késekor amikor :tz eljövendő generáeiók delem nélkill, minden területen, ahol
feldúlhatjn
lelkMtáguknt,
mA; nem a nnyira a sl:exuólis feh'l- bármi
A " Gu· ... Endre u . lyl11~Ii:Uttb"Q oksegitsége,t
n
ylljts
unk.
t
ób.'cr
17·en t),n oll (IQ:r.~G\'Ctclcn dr. J a.
lágositAs és klbontakozós hiá~'át ó l ,
kab Jcn6 monOOt! ahllaux. UtAn .. "Cllhanem éppen &nMk szemeIen ~Ie
Bernard R c)'mond '''1\ ki!lpekkcl kben'c, Z4Ionl S'indo:r urgetésétől fognak szenvedni. Máris (Le Protesf(lIIf, Genctlc)
lOU eIÖIICl"1 Torockó n~prlJq \"Ó1. "'1
ÖSS%.e,JO"t:lelcn a kÖ1an.él utl.lolAsll 'lItlfeltún nek az elfasultsag jelel: iiatn- Franciából
forditotta:
Kllp/allné löUöttt • lenIlet.
lok, ak ik torkig vannak II szexoló- Schell Ilona.
(lyer,..eIIAl l enUllltel"IN I.rlunk mIn.
gia t.,nításaval, felnöttek pedig,
den hó mi\>iOd\.k. 61 n~)'cdlk "IIII4m.II9JIÚ\
akiknek clegük- van II sok jó tadéIelOtt \I 6 r al kadcttel, a ' .. In/lll ISI en·
ml.csbÓI, és a kik inkóbb, félreve7.et!l~tele\lel .~Ollos Időben . a Nagy 11In'e
Hírek
ve. mint támogatva érzik maguka t.
ulellban ar. ei_ő cm"lC\i kOnyvt'nttem.
ben, lj;~' 1 nIIlók n ek alkalma "an a
A visszájára fordult tabu II szexullliDr. G~'arma\lly Arp" t kol. uu\·.6r1 fő klse!.b lIycrmekek elkisé~e"". A g)'erlas szerteJenné válását, sőt ez 'ut ób- gondnok fcleségé \'CI l'SyULI fili é l UOOkAI mek-lslentlQteLetekct S:r.cn l·t"'nyl Ilon.
bi elson'autásimak utját is egyen- megl'logal,t os'ra
Buoa pcstre
é rketell. lelk6sul6 Vft!Cll. ItU. JanuirJ'ban Jan.
Rt'st.1
vcn
at
ón\
hátlado
ISlemtszlele·
'-m 61 Jan. U-I.n kla foi,:lalltotJ.S.
getheti.
Icn, IAlosal'sl leli pllspllkllnknél.
Ogy túnik. hogy ézzel egyidejúleg
A Römal KaloUkus lIhl udom'nyl Aka·
Dt.
S:r.ln
Enl
iS
e.
tanA.::sos,
budapesti
egy másik wbu férkőzik be körünkdénlla leglllóbbl Ulbén feIvelIc" nlnU·
presbller 4ranydlplomAt kapolI 1 pecsi camus neves nemélylJfltnck. PbmAny
be, méghozza igen erőteljesen : o ~an us Pannoniu," EgyelemlőI n.~ pl. '-én l'é lcrnck .. nevel.
vallás tabuja. Most ez egyike nzon IInn llk emlékére, h OIlY ö l ,' en evvel ez.dolgoknak, amik miatt nem szívesen elótt ott SU:'rf!ZUl mea Jogi oklevel~l.
UOdmuiSvu'rb e lyt
mCllkndOdölt
a
es " lIyUleke.lctl Imal"-~m
beszélnek a felnőtt ek a gyermekek
Rduapj:., B Oros S6..nl1or h41AII 15. i!v- lemplom
_
ah
ol
l
é
lell az IlIentJSI;lelcleket lanel6tt, vagy ha igen, esak blzonyl)s tOf(lulójAra eml&e:r.vc, JanOI.nt 1I0m AI>- Jllk - fllla.lnllk kil"/I vllkotAsl nmnk4jl.
6 u. Uoros Ildik Ó 500 n·Ol adományov;isu...,tartásS:l1. Nem tudjuk, hogy 1n.011
111: UnltArlu$ Elet jll"lIrll. KOullnJIII(
AlI Efyh"'l K 6p""eIO TanJ.t'S oklÓber
mil iS mondjunk nekik ; majd az fé- a plJd4mU1410 emlékezésI.
t-én tartOlt Ultsén IdÓJI.enl hal'roulo16, hogy máris túl sokat mondtunk. Kocsordi gyülekezctnllk 4 Végh lotIMI)' ka. Il<n.Otl II hOdmnó"Wrhclyl. dun'n·
Igy hát e kérdésről éppűgy hallga- lelkes:r. hallUaval megUrese<1e\\ pénzUtnlIJ- IUU éli k ocaordl ayUlekclClekkel kapn;o·
tunk. mint mnga r ól a h itr61 ls, iél- kl tlsuségre Kis Andrlll presbllert kérte IlltOSln. A pesUOrlnel lIyÜlckelClnak :10 OM
lCl. aki e tls:r.tCt korAbban IS k Oz.melclé- n kötpCInu leiélyt IIIalI kl IcmplomJa"Ive hogy a realitás puszta feltórl\sa ge<tésre
IAsra.
l ,h l4 el.
is m~'Ulvarhátja, sőt felk ava rhatja
Andds Tibor l Ulőmdvbr. unllárlus hlB,Cybbi IGtanf.caunk nl~sénck esem~
a fiatalok lelkivilagál A ml kollek4
nk mo1vészi levékenYlé8ét fcl.ljllnloua nyCir61 lapunk következő Id m 'ban su.·
tiv tabujaink közül (a tabu mindig vU
CIIyhAlunk 5:&OIll'II"r.. A:r. .. url Im." m ohInk be. konl lap~'n.ink mIllI.
értelmetlen és kevéssé tudatos va- szővcgét kUJönbG'l:ő nyelveken rajzolta
HII$ZII J , ..... N l"-lu~le no,'cmb<:r 11.lami) a valJas tabuja a legjobb úton meg n nyelveknek m~llcl eló bct\l.Upu.sokkal S 8.1 albumot 10váb!.1 relhnnnll.lbra, ciwdl'lbt'l' II. kOlt klllfll.ldl!.n tiSlllk su.·
halad ahhoz, hogy fe1valtsa n sze4 e s ctleges kllld4sra CiyhAlunknak enged- b lldSAJpllolll. EI6bb mellltr.IOKlltJ'k ~'Yank
xualitás tabuját.
le At. A lovább m en6 ter.'ekl'ól m4 még ('urtbAn e ló f1l1k otlhOnM, majd n~IIY MEz még jó jel is lehelne. Az em- korlll lenne nOlnl, de. k G:t.O~ l e r "e1 nk kl· U!! tOllenek II IIEI~S \'end~ ..ekén l lIIIti·
s"lIjcl CA~n LoClIfnll IIk Ulllenlku~ ild(l\6·
ber nem szivesen beszél nagyon /lJllkulOb~n vannnk.
Cse lt Gll$'tl h' kOloOlJivArl kél.író "hnwlln bell.
bensőséges d olgokról. A mi vallásos
r"
képes eumokAbOI renduell
P 6terfy JUlIIt, II JélllAnc '-mert m(\"~
életünk, Illely az Istennel való kap- l~mbe
k1Allil~SI a r. ELTE klubJAb~n. il. megrllJ- $%<', jlytllekuclunk ell~' korl ked"C~ IIII!.I~·
csolntot jelent i, bizony Igen mélv és zOlmk k ö zölt nerllpel a 1. 1U'lulr\us lI r.l_ nak és lapunk munk. l ~rd.nak. néhnl 1'(\személyes jellegü \'lIlami. Ha \;aIÓ- l a l Gds p Ar. U OIiSn l . 'Il fku SAndor , Btal ' lerty Ll\nlónnk II II'AnylI, nklncl.: 10,·:l.b.
SAmuei. Krlu JAn OlI . KiS"'''1 Unió, bl ncrcpléséh ez .ok $111.t:rt I.:I"'mtnk.
bllll a vallasró\ van szó, különöskép- 1101
Orb:l.n a~IAzs, Da rt 61i: nélll h "elen,en
pen a keresztény hitről , nyugodtan I".ttjos. Cle hldny o Uuk O'"ld )'ucnect,
beszélhet.Unk róla mi b!\rhogyan és aklnck 1",,;,,1I5AI ullyan n IOMénelem nem
bármilyen fonnaban. Ha azonban laMOIla lenn. dc lllképzt'JI Il remhll Kő.
r&Jr& Krlese" Maddr Is men é s II lo f(lal
túlsr.go."" n kib:!regetünk valamit, va . ondggyoh~sl
dbf.holO képén k Oli s mert.
jon nem turkálunk-e nagyon ls emDr. A"lIhl CSllb:> prorc.. ~or 111: Is n, c rt
bel'\ursaink érzelmeiben?
l udÓ!<. n~ il.lll1tkcrl n y. fOIIlIl\' lIaI Ojll ok l .
Hn h elyes úton akarunk Mml, úgy 5·én
elhunY I. Teme l es/lr(l! \'O! I munkfl_
legyUnk m:\sokkal szemben tartÓ:.._ hel)!e gondoskOdO\! . I':rdernl'.lt Clr, Holdas
SAndor f(llgnr.gnt o mél l nlln. AnHU,b('>1 II
ltodók. .
meu!...... hll~ ... j ö \l IIlAn)'nl ü I~~",f.rd
De minden é remnek kél oldain le
1I)I~s •.~blln li~'.lnIC fi7.l""el OUlo •.unk.
van. A diszkréclót más oldalról nézM~d"ISY Endre Ir<ltlalorn lo nénéu.
ve, nevezhetnénk gondolnl8.lnk el- ilkiI)r.tObI)
alkalom mIII .uel'<! p~1I lIytllek ....
kend Őzösének,
vagy eUojtds6.nak. ~t:11 n lll'jnlnkOn, ~·.. r kal ... Clrle.,n .... nel Okl.
H05'l:n6.lunk4C vajon gyermekeink- "_An h A~IUlll'-BOI kOtOn. S~~rel .. IICI ko..
nek aual, ha kitérünk avaIItisos uöntjUk az <,gym'-'I ml'.lI,.,"'1\ flntAlok.l.
én.!'!s, vagy a kercs1.16ny hlt kérdéA
"'diÓ
unllArltU
va.l14,1
f~16rAI
seInek megbeszélése e161, csak hogy kö~"ell • • pelOfl .. d6n dt!C. iS- en. DaJ.. r
érnkenységUkel meg ne s6rtsUk ? JAno. Ielli:tu, co rliJcgl'1:ö nOI.".I"'. ' .
Lehet h ogy ilyesmi is e I6(ordul.
Deb...,ee .. l>cn e. Ftl1u,!;l'.rn.alu n dt!C.
lIyeo esetben azonban az ember ge- 1:iI·~n. K_Ordon d t!C . H - An a "okOII
IdO~ tart IltenUuteLclct ~a .,.u orv.'
nerác i6kat Indlthnt útjukra, akik eaorAl
uD.j or JAn.,. leUreA, Cll'hhl romegfosztva avallasl élményekt61, ICI~.
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Külföldi hírek

•

ve~elre.

2 11e t" Illzhety eimmel Páli Arp'd
lék""etl mell II 4:/5 éves l$kol'r61
em_
Kolouv'l1 Unlt~rtul KoU~1
ró' 1\ VOlt
r05v'd rhelyt megjelen" .(Jt'tJ~!, a Ma_
n . évi U . IIZAmAbnn.
"
•
c. l"a

unltllr1us
hOI'ClOttll..

Ket., ... ..,n

Imre

nyugalmv.olt eaperes-

lelkész és felesége Bt. Be<l1I Bonl k a okJeve;e. unltilrtu$ lelkh%nO rokonI 1"0gatilson hazi\nkt.lI.n tanóz:ko<lIak, és több
gyOlekezetünkben látogatlis, tellek.

Dtuo r ma World c1mmlll Jelenik meg II

,

,apán russhO KO/le.l-Kal nerveut kép,,"
angol nyelvü havi sz('mléJe. Az IN2. évi
NUus! uám4ban t>euémol no k a r ról, hogy
e mOtlalom t1atalja' milyen er6fcufté..eket tennek. hogy II.
kOzvéleményt
II. leszerelés é5 1\ béke meI6r7.... 5f! IIgy~

,.pén

ben motgó.l:ll5ák.
The C· ndla n U nJtarlatl e. kanadai
unit árius szemlét egy t anáC5 uerkesul.
admlnJulralfv ve:r.etOJe Thelma P e t"u.
Az 1N2. évi 5., szept. sdm besz4mol az
évi kl)zgyiilésen eszkÖZölt v'~IUokról .
Elnök: H Ulb P IlIr i ck asszony EdlJlontból.
lÚelnllk AIJ )' n Cl a rk HalLlax bóf, titkár

Ve rnon C. Nlcbol. ottawai lellcé$:t, aki
néMn)' évvel ezeU5u had nkban ls Járt,
és akkor a kUltöldi killdötlekkel egyUtt
III ls fogadta az EgYházügYi Hivatalban
Sl raub ISI"'n elnökhelyettes,
Meg h a layab 61 az Indiai hegyek Shlllong tanományAb61 levelet hoz-ott .a posta D , lItar banlanc egyházi vezetOtO!. ft. IevélbOl megludJl.lk, hogy a Kharana:anban
mllködO k 6rházban az elmult esztendOben H42 t.eleget kezeitek, és a kormAny
,Ital a k6rh'Z tennt.artás' hoz adolt évi
4500 I'lIpLa alli fedezi a k6rházban kezelt
betegek részére vAd r OI! gyógyuere k
',",t. A nl'nyt kllUöldl segélyb61 ledez.lk.

NI,érlll ba n a ka tOlikus egyh 'z s ketnztény.éll jelent15s terj C$ZlöJe. B rian
usan C" CIIlabar katoliku. pUspöke nyl_
tatko~ t Aban elmondotta. nogy a nagy
lerületet eltolllaló és legnagYObb no!:pesséiUlel rendel k ezo afrlk.al onlztallba,o 32
kalolikus pÜ"PÖk mIlködik, IIklk kÖ2.UI
24 bennszUI15tt. A pap<)k körében ta több
min t ezer I,.ennszll lött le llU p hztor munkAlkodlk. Négy t(!Ológlal tnl&et~n kéuülnek a lelkélzl munln\ra a leendO lelkészek. és az egynáz lll tal fenntartOtt
egyik leJlny- k özéplakolllban ~ leány kO!_
szili a p áe'nak. Elöbb-ut6bb afrikai mlszszlon'rtu.ok fognak dolgozn i EUfÓp llban '
és ES1.ak-Amertkllban mondOtta nyi.
latkozatában g pUSp(lk. aki meg van IIYOzÖllve aITÓl. hOIlY a Uturgla alkalmazta,A _
ban Atrlka mé rtOldekk!.'1 a nyugat elölt
Jár. ~s Igy namarább tud a bennnÜlött
lakossllg lelkénez térkOzn!.
A B un d f lir frel ... C brlll t e nl u m n ovem.
ber S-7. na pjain ta rto tta évi k onferen cláj't Franlttunban. A népen látogatott
konterecnel4n az Istenkép vjl'tozásának
ProblémáirÓL fOlytattak t.&náe,kozJIst.
EI$b ct h W e r n er aSlzon y . aki több
mint husz esztendOn lit vezette a HEKS
ll ltal Locarnóban tenntanolt (:nat, 1982.
Jun. v~l:én nyugalomba vonult. KöszönJUk azt a aok JÓindulatOt, amil a easaban járt unitárius vendégekkel szemben
tanusitott, és jó egésuéget kivánunk a
nyulalom éveire. A Casa vezetését Mag.
dalen a K e lle r vette át. akit e mlnOségében szeretettel köszöntIInk.

Az amerikai unIt forlus
univerzallsl :l.
eyUle k nelek IN I. Oszén togadták be II
A 4(1re n l &uba delva protestAns g yU te.
lelkészl karba az els6 néger n6-lelkészt.
aki munkalerve1r61 nyilatkozott a BOs- kezet sokoldalúan sellt! h ivei\. Havi körlonban megjelenO U U W orld-nek. N e\'e levellik b(ll értesUItUnk, hogy ujabban a
Yvonne Reed Ch a peU e. Maryland áUam gyennektelen szUI15k segItségé re siet elSUver Spring. várOSfoból súrma,.dk és nagyott gyerm e kek adoptátAB.a ügyeiben.
IUl- ben a wuhl.Dg!onJ H o"..ard n é ger
egyete men szerezte m eg d oktori k épeslAz Unlt' r lus etet JavAra 4000 forintot
tésél . DOIgouténak témája: fekete ta- adományozott J ames S. Ma s le .... a7. USA
nulmányok, néger tanulsf.gok; kapClioLa- Mon tana I.llam'nak BIllIng! vllrodban
tom a vllállmtndenséghez. Kor ábban két levO unitIirtus gylllekezetének a tagja.
évet töltött Zaire államban m int szociáli. Nyárt kllnhJa rendjén hazánkban 1$ el látogatott. é$ a bevAit.ott doUárJalból
munk'.. egykori elÖllel földjén.
meemaradt fenti
6ss~et
lapunkrlak
Szú ~"e h all m ec Aiben B ltzlu s " 'Jel adoOmllnyozt;l az OTP utjJin.
n abade ivii l el kész, akinek pr~d lkAelólt
F ait h a nd F ree d o m C. jelent mell az
haU.la után h~t kötetben adták ld bar'ta\.. Bl tzlw; a Hlel-l tó mellett fekvO oxfor di ManChester COllege IIregdlAkJal
kis talu. Twann papja ,·olt. é5 47 é"e~ támOllatásával kiadott unlttirtl.l~ teológiai
korábnn halt Cl.
szemle 1982. év tavaszi száma. Roger To·
mas érdekes Ir4$ban sdmolt be a blbllal
Va ll'sl m ecoszlisOk J a p áoban. Egy tanulmányokban az I.Itól..bl éVtizedekben
nemrégen végzett sdmlálA8 au muta tja. bekövet kezett teJIOdésr151.
hogy Jap~n el:ész lakoss:il:ának egyharEn gel t'ran eislla, alll korábban abu·
mada vallOtta magát a shlnto és a buddhista vallás \'alámdylk IrányUl"" követO- dapClltl gyllleketet tagja volt férjével
jének.
Egyes
mcgálla plt:isok
szerint egyIlIt. évtizedek óla SVAJeoon élt. é~ la·
Qzonl..an valnmlvel magasabb ennél atok- punknak hllséges tllmogalóJa volt. A einak Il'ma. ak ik Odahaza lakásukban mére Lau$IInne-ba kUldötl Idei 4. 1I ••á·
h4zl0lt'rokat tananak tenn, O!:S elölte munk elhall jelzénel érkezett vissza .
napl hnAjuknl elmondjók. A kereuléMhzk6r"l n a lA ... Ferenc e. Irás4ban.
nyek szAnla Japánban na.:yon alacsony.
és az 'It~rések Inkibb at Idős emberek mell' a llukarestben megjelen" .. A Hét"
körében mutatko~nak.
c. magYar nyelvll hetilap Idei szept '·1
izJImában jelent meg. A dam av!ls Sándor
A Sch welz"rlach es Rdormlerl u V(>l k s- cmlékulk noJhs Ferencre. halála 45. o!:vblatt " zerkesué5ét Peter N le d enlteln ta- fordulója alkalm'ból. A megemlékezés·
mlnsl lelkbz, a kiadó szervezeb alelnöke ben azerepet a következö mondatrész :
vetle 't.
.. ..• pap. de atellta ts ..... Vajon milyen
Urgyl bizonyitéka van a szen"nck C
~ f.:"an ,Ue et U b ené e . szabadelvú meg'llaplt',ra?
franéla szemle belIdmolt az 11182. Mszabadel~11 prote.táns napo k ról. A léma "A
kereszlo!:nY"ég h no többi vaUhok" volt.
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za".águk 7D. e.Zlendej~ben TOrdlln ~zePI
:-lIn elhunyt. K15vcnden a CIIILAdi sir:
enben ht'lyezto!k örök nYugalomra nagy
részvét mellett.

KiS J ' n (>5 mérnök. negedl lIyOlek~e_
IlInk \al[ja elllunyt. H amv..tlJls uUn a
negedl belvárOSI temet15ben hel yeztUk
örök nyuga lom r a. A szolglIIItOt Kelemen
Miklós lelkész vége:uc.
Nagy Lajos k"faragó meSte r el éves
korában váratlanul elhalt okl. ll-én.
B e n cze M'non lelkész temette okt. 2G-~n
a csepeli temetlIben levO euUid1 afrboJt00. Gyermekei gyánllban Ostlnte .tlVVl!I
OlzIO'.unk. Egyik magát mCgnevan i nem
ak.ró tlsztelöje emlékezetére SDO t"t -ot
adományozott az Unitárius 1:let J."'n.
O~V.

Biró A n talno! sz. Ad a r ján ErzsI!bet . réll torockói eulád nrj ... ti tn':!
korlIban elhunyt. Suceden lI elyezttlc
örök nyugalomra. HattamaradOItalnak
vlgas.:lJIlódást k1vánunk.

LA P ZARTA UTAN:

Dr. Harr ingion Dona ldné sz. Szánth6 Vilma. un itárius lelkész a napfényes Kal ifo rnia S a n ta Fé vá rosában, fia otthonában okt. 15-én sulyos
szenvedés után elhunyt.
e letutj{ir ól és szolgálatá ról la pun k
következó számában emléktttünk.

UN I TARI US

J::L€T

Lllpt . taJdOn05
" M ~gy:.roru' gi Un itár ius E;y llh
FeJ~I6s

szerl<t:Sz t":
D r. Fe r enn J6:utf

v .,

F elel '" kla d 6:
lI IIIUl J'nOS
Sngy Ign'e u. t. B u d a pest, IU$

T'v b .: I U·094_ _ _ _ oO,, '
"·a nerktszt" b lzott",
1'e rJesz tl a Mnlya r p osta. € ltl flzt!lhetoS
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