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Oszi hálaadás
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek.
atyámfiai .. .
2Tess 1.3
Több mint hűsz éve annak, ohogy az egyik testvéregyhdz meghivott istentiszteleti szo/gá/atára. Osli hálaadást tartottak. Az alkalom -nem volt .,.endkívüli <li én
még sem tudom felejteni az ott l(itoUakal. Nem a
• templom s nem a berendezés képe ragadott meg s még
csak nem is oz laen szépszámú gyülekezet. Az ÚTaszfala, volt csodálatos és felejthetetlen. Ismétlem így
ősz felé járt (IZ idd, akkor a földek, kertek már ;megtermették javaikat. A ayülekezet tagjai elhozták az
úraszlalára, azt amit moga termett és takarított be
munkája eredményeként. A templomi asztalon 'hatalmas tálcákon szép lTendben sorakoztak a szép piros almák, .masolygó kőrték és hamvos őszi barackok.
Volt ott 1énlleshéjú burgonya és karvastagságú esd
tengeri. Paprikák, paradicsomok, csodás fiirtfi, szölők
muvészi rendbe .,.a"va. Mindezt a dús pompát .virá gokkal és aranllló őszi levelekkel diszitették az ügyes
asszonyi kezek. Elbúvö!t a 1öldi és égi áldásnak lkáprázatos gazdasága.
A szolgálattevő lelkésznek nem kellett meg se szólalnia s Imi jelenlevök mind megérezWk olt, az úrasztala
mellett, hogll hálaadással tartOzunk mennyei Iste nünknek, aki az emberi fáradozás t ily gazdagon áldotta és jutalmazta meg.
Most újra ~tt .van (IZ ÖSZ, a. betakarltás ideje. A szántővet6 ember 1I\ár látja évi 'fáradozásainak gyümölcsét. A hivő ember, iéIekben ,köszönetet mond (IZ egek
Urának a jöld javaiért. Mi is csatlakozunk a mezők,
kertek emberéhez, hiszen minden emberi mun.ka, bárhol is végezzük ozt, lényegében vetés és aratásból áll.
Vetjük jószándékunkat, munkánkat, szorgalmunkat és
reménllkedünk benne, hogy igyekezetünk nem hiábavaló. Nem feledjük Atlláink mondását ... emberé a
mun"a asIené ~z láldás ... Miltió lés millió emberszivben rfakad i/ycn"or a. legszebb érzés, a hála. ~rzete.
Minket kereszténlleket názáreti (I1Iesterünk figyelmeztetet/ é.~ tanllott meg a lélekMk e nemes képességére. ~ forte meo mindenkor II. kenlleret hálákat adván.
O flf1lle~mezteue tamtványait, hogy hasonlóképpen
cseleked,enek. (l'óle tanultuk meg hogy embertár.ainkhoz ezer szállal fúz a hála. Se~1 Mm élhet önmagában és önmagának. A gllermek 'köszönettel tartozik sziil.~i~k az liletért, ICI Mve/ésért, a gondoskodásért. Ko!zonet és hála kell h091l áthasson élettár.unk~~t, munkatdrsainkért, 'b ölcs vezetőinkért tS mindenkle.rt, aki jót tesz \Velü n". Megismételve; senki
nem el magánll,OS Robtnsonként, száz és száz seglt6
kell, hogll életünk szep, jó 's eglláltalán elviselhetd
leg llen.
Mit ad~~~ a gllermek szüleinek a tdlük kapottakért?
Csak hála]at és .szeretetét. Embertársaink is többnyire
ugyanezt vd rjá k tőlünk (I zér!, amit érdekünkben tesznek. ls~ennek meo különöse n, ugya.n mivel fejezhetnénk kl ,azt, hogy közvetve vagy közvetle nill mindent
töle kapunk. Az ősi Ihltek és vall(isok áldozatokat mutanak be :né"i. I?e szól lsten a OZ8oltárok könIIvében ...
enem_e ell a bikák húsát, iszom_e vérüket
ember
I!álával aldozzál I stennek ... IZsolt. SO.)
...
,

. Hitün~ pa,roncsolja és "zfoünlc diktálja most is a hd~
lal ~ eleleTI, az cgeszségén, szercueinkért, lehetö sépelnkért ... tesUekérr, lelklekeTI egI/arant. A mindennapi betevő lalat nélkülözhetetlen, de vannak
oIY0!l szü~él1.leleink is, melyek nem anyagi terme _
szetuek, laUzolao megfoghatatlanok és 'mégis mtilho tatlonul .szükségesek, fontosak. ,T áplálék nélkül nem

lehet éln!_ De ru: sem ;élet, meluból hiányzik a szere.
tet, a huség a reménység vagy II becsület. Ezt sem
feledhetjük és ezért ls Jstcniinket áldjuk hoOY emberi
szíVeinket Iképessé telte ezek gyakorlósdra, befogadá-

sára.

lU"ikém a löbbi kereszténuek, úgy II mi Unitárius Egllházunk is készült az őszi hálaadd.!nak jll/ézményes.
szervezett formáira, Meg!eritettük a. templomi úraszlaiokaI s miként o Mester tanított, hálával vettük a
kenuereI, és a bort és közben az a lelemelő érzés
töltötte el keblünket, hogy sok-sok miHió 'testvé r ünk
szive dobbant össze eguazon 'é rzésben.
Unitárius \EgyMzunk ,ezekben. a hetekben jeles alkalomra ,is készül. Főtanáesi ülést IartU71k .,.övidesen. Ez
esemény látszólag független az előbbieklc5l, én mégis
szfvesen kapcso/nam &sze őket. A szán!Óvető, igy ősz
felé fordulván az idő, egy gazdasági évet, élelszakaszt
zár le és veszi számba annak eredményeit ItIagy hiányosságait. Egyházunkban egy-egy főtanács! alkalom
hasonló. Hívek és vezetők éveken át fáradoznak a kö zösségi célokért, egymás építéséért, II hivek gyülekezeteiért. Szorgoskodunk, imádkozunk, hogy (l jé2usi.
célt elérjük, Istenországát megvalósitsuk, vagy bár
csak pár lépéssel közelebb juuunk hozzá. A most
közelgó ülésünkön pedig majd fioyelemmel vár;uk
a főpásztori beszámolót, hogy egyes gyüle"ezeteink
valamint egyetemes egyházunk mennIII! teU meg az
útból, mennyit és mit takaríthat be Iközösségi munkája eredményeképpen.
Hisz em, hogy ŐSzi fhálaadásunkban Istennek azért ls
elrebeghetjük forró köszöMtünket, hogy :megtartotta
templomainkat, hiveinket, egész egyházunkat és azzal
a .,.eménységgel indulhatunk tovább, ihogll küls6 és
bels6 életünk békéje továbbra is töretlen marad önmaounk és emberCársaink boldogságára.

Bajor J ános

Kocsord
A kocsordi unitárius templom fatornyának renová-

lásához szükséges fenyőfa anyag jelentős részét sikerült a mátészalkai ERDeRT Vállalattól közel 90000,Ft összeggel megvásárolnI. Ismeretes, hogy a la.torony
renoválásának költségeil'e egyik korábbl EgyházL Képviselö Tanácsi ülésünk megszavazia a néhány évvel
ezelöU Székesfehérváron elhunyt Bart6k Gabriella (néha! Bartók Géza egykori polgári lelkészUnk leánya)
egyházunkra hagyományozolt közel 300 000,- ~'t értékű
örökségét.
Reméljük, hogy a mátészalkai városi ta~ács által adott
engedély alapján hamarosan megkC'..:dödik a helyreállitás.

•

•

I MADSAG
MIIII/I-Illtllló 1f//l1: 1 .~/I!Il. - gmlt/ul$/J/6 jó )\/1.16>111
111,.'111 .lZ/I!'át'lIl ti, stt' rtrf ll f"I1l1l l'k
imába Jog/air &ohu)dl'a l veSZI'''' Iljkl'lf)lrd "tOHU /U'prlh'I, I/agll k<1ruuc-

lek rjlgocl 1110 ls, mint alll/ul !luh
TlapOll, _
tíldrm óJsil.akáfnak ds
uuppallllnak ouy mtlsl kÖrJIJ/ lJ és w·
va/únó VdltOldsllfbl'UI. - Meri. .fz/U6m

ozl JunJa

(\.~

fl lelkem nI(lIIdja,

'IOYU jó meg!illn' élctem loc/ rálmn
eOIl-OYIl pilla lia/ra , IIOfJlI reád (/omlolásombllu, llOzZlid IIdOllakozásoml/(j11
keressem (I vllled való találkoz,h llll/.

lchelósjlgél. Igy m ondiultom cl kö-

szöneteme/ élcIcm llIeg/arI6s6!!rl, é~
f91l fejezhetem kl hdllimai oont/vj -

sdesetl mhzdcn o/talm6ért ...
•. • JOJJ kös zö lI(jm meg. 110(/U II fájdalmaI,: teremt(·ttI' kÖllnuc/..·,cI. olIJ
sok,'::or /OI(.;rIQd vlgllsz/alásod ('reJévei - tls azt is. IU)f1U lélOVII járá~
son'lba u clloazitud $orsomTtak úljail.
IgU k/.!s::őnÖm IIWO. IIOf/y a liiiek, a
szeiIcIIl viIagálJan f éllIJL Oyú)lasz II
s::eretet meleg ével, - és az t ls kö szönöm Atudm, II000U amikor félc~
lelJl "as : toHa cou-egy szép dlnlOlIl
vagll llemes tiirekvé st:m 1X116ra I!ál~
tását akkor Te 'Vollál a::, aki eloszlal/ad, s:erleiizted a félelmet kel tő
és vl/wrt 110:6 érzéseket. t(lU lett
sorsomban a Te oondviselésed éle~
lem le"naOlJobb áldása ...
.. , ~s köszönöm azt is, 110"11 Tc
adlál uj érzéseket a n é ha -néha cl·
hidegUlö s:lvembc, - és, horHi v~t
kelm fájdalmát elt(lltltscd, Te döb·
benleltél rcd arra ls, /I{)gy köllllyel~
mlíségem, já tszi
gOIl~tala~.á(lom

':0 UII,'rntl!ked

re , . ,
... Kérlek, mindenható I slell, gondviselő j6 AlI/ám, hogll Imádságom Iwzzád fordulá sáball éreztesd
me(l szfvemme/ CI Te szent közelsé lIede t, mert fgy ér ted meg fájdaLmail, sóh aja !t , fOIl látod meg a mcgbd lIások könnyeit, melyek lelkem és
szivem mélyén élllek és égetllek, S
ha f(lll van, ha IglI lesz, akkor még
önmapamlltH is előbb, Te nyltha lod
meg Slá momra (I megtéresnek ha l a-

uiuii úljól.
mhtdenható

t sten, gondvl8elö j6 AII,/álll, lIoglI Qondvi-

se/é.ed

megsegítő

szereteté ben
nyújts lesluér kezct kezem Jclé, ölelö
keblet vdgyakozó ~dve nl fe lé, lIog lI
szen t bllonyosaággá valjon a: én
számomra - és mlndcn benned bl-

DR. B ARTH A TIBOR
KlTÜNTETÉSE
A MlIgyar Népköi\tór,sas(,g Elnökl
T anilcsu dl', Bartha TlbOl'nak, « tl s'l.úntull reform(üus egyh6.zkerUlet
1lili>)lÖkének, a Magyurorszúgl Rdorm;jlu~ Egyház Zsinata lelk~szl clnökl'liek a magyar úllam M "Cfol'~
málUlJ egyhá:r. között kla\«kull jó
vi:;zuny munkM6sn, kÖ7.élet! mun~
2 IJN ITA IU US P. I,I'."I'

e.

t'ég/I'k" urck t'lI11
IL Idl,'/ If. '~l'·
ret.'lct ILordozó /{ill'l, 1IL('(J$%ó1il/~ 8:Uvd ll IlCr!'.z tlH add ~zellt bl :HJlIJ/~á rJul
m031 l',~ mlt,deli IdDocn, hOl/Ji a II0riU
m/lld l'"~(oget bet/J/ló 'Lala/maflal .0II/ISI'III ellellemrt' V/I"II CI/t'lIlll1kr{',
I,a,wm mfndéo jovamra i!s JllVullkrll lordllocl, "'dj6 Ilrzds uk és (I meu
IIl'm őTld8 IltiJLtc sebek, - IlI/IH/l'l! ·
,~é(lérl julott glliJnoe~ éo é8 1l! Uf/ OO/ lásoh/lllak gll/Jtrelmcl ha éltlL és .on
kbércl/iIl $zeoódt('k s fg", kcseriiséfJ
jutott OSZlálllrészl'mlll, - okkor mu ~
tll,~d meo azt mlndcnhal6 18tcn,
IlUfIIl Iwl flyerlwtc/c UI(la8ztu/cht.
ha IIO:zá d mertekIUvc, guütre/mellllbűl v agll meOJJróbdllatds nlmbó l
a o/Ylu::talás forrásá I Tt:l!álad 1/llá ~
10111, ha scyl/sef/ct T/'Iicd nyllrek,
lIkkor vls,~za.rIJlcrl JaItcmcll kerll ~ztili steut blzo nyossáugá válik szá~
lJIomra, hogy Icikeni mellllll(t! jzdr~
ma zásd n kercaltill Jltl/ám OlIUlI nékpm és A~'IIia mhtden főldt gllcrme~
ked nek. Hilemnek igy vipaszrahisl
és boldogságot teremt6 creje IIIcg Ul/lJz arróL ls, hOOIl flyar16 $d(l/l/m, lévedé~etm, m CI/botldsalm és vlÍ/ke lm
fájdahnql nem laagUna k YyÓfll/lrhll-

kozlá,wknak me(lszég IJ1mft 6 ösvé nye-

.,. Kerlek

'. .i
K ri szti vIraga

houLI {III/al

-

8l,'r"/I!II'!lnck mllllj,'nl'k 'L'kIC dtr6

viI! engcm is és szerel/eimet IS a l é~

•

,~ldmára

es

filI/ali sebcket

a:lulm~nek

méll/cII,

." Aldasod megtlsztít6 lrala/ma
er6t ad /lTra ls, hOf/IJ (I lélek lion(Jjdll

lIIeU8z61/116 figvelmeztetcse/d s:crint
_ mclyc kkel Intcsz a jóra, CI $Zé/,re CI uemesre - ve:essem, aeo fl .em
sz~ relle"n életét. Mi/lIcn boldogftó
érzcs az, lia gondolataimat áthatja
az ti tudat IlOgil II '/'e 01l(17)1l1z6 szereteted kiÍerjed uemesak az én élet ~m re, lialtem oz enyéim ele tére i~.
Ezllrt Cllgedd Tóled kérnem azt IS
_ mllldellltat6 I"az l s/ell, gOlldvlselő
ió Atutim - , ItogU tilddsod set/ílse ll
meg terveidnek 'Véyrehajtásá/Jf17I, a
Tc ors : lÍgodllOk munkdtdsáball, all ~
lIak s.:lvünk ben caló megéllltésébell,
Segits, hoOY gondolatainkat ,"s érze~
sci nket /aassa át, járja dt az (I boldog t1!dtlt, hoPU minket emherckel,
mint földi t/lleTllwkeidcl IlIJU ka/Iesolsz lnauo(llloz. /IOf/y al jézusi eleLeszméllyl
kövct(!
el?atdrozásu,nk
mhlllig llJra és Iljra szű leuek, nlln ~
dég rJ; Ta és újra teremt~djék mih~n 
nUnlr Of/Y e rZe'fl. Atl/a.m, lI ogy 100J
leli et 'életem és embert/MW(Írctm é lete lIIunkdm sze pséye n és eredmé~
nlJéll, _
ImádslÍgont állitalán és
ószill te sé(Jén Iw r eJZtiH a Te lIa(1y és
szellt lJeoed dicsőségét é~ mllJdanll~
IIlJiUllk földi éle tét $Zolgd/ó (>$ 1I'l.Igsegí tő

c icI.

A 111 11 '1.

•

UlJflárl LlI Po I!" t " I//Ilk IIh'aBbJII
Mr8, ChrIs/hIt.' Wlse. akit , "I>MI
mInt HIddz. ~'t'r('IIen(ot b llu'rl('k ur
19jO·a~
I'St tl'lId uk/WII
~; rd{>/III:1t"I.
fl'rJi!lwk /937 · 111'11 /wl(/lI'e tkl".'tI ILo
Mici/fi,
~;UJlI/... loul!h'liudslLuk 1I1 ~II/mLÍI' u/
"lI'(/l fl ~r/l'm, hOfJJI 11m/kor Il'fJkHz.'
Icbh ~:rdel/Jbc utazoll1. akknr l' /rágOI
ulsz('k I!C!'LI!)('II Urk r.trj~rll, JI
mLlnk61 ullllárlu. 1('!llI'ldhl'lI nci pt'"
bekl'rlteH ripoll kopJufllR ~f rl'lII lék
je/zi ho{W "l1altlz~ ~'I'r(mt· /ln/l" ukl
1901-19,'17 kijlVII éH /ltt pIlLcIII
UrVk álmát. A .,Iua ,i.lt 8zál kard
vlrdg/l t. le llt'm , Kolouud rl t'436.rol.
Lam II olrágokat, allol c(II/korol! 8a Iá::s "'crCltc /IIIIUIL és Iroda lm i ILIUlIkáuáoát mco'w:dl'lte, 45 éuL.' fLIIu{lk, }IOUIJ \8lrjándl eflllllázlL; és IZ
lIIa fllJUr irók IWV~O C II ~OT6 l drslZ TiL .
mási Aron búC~úzllllLo, Ua/á:lI }o'f rCllcnek Krisllfvel kölolt Iláza nágá hól eOIl leálllJ(l lJc r tll('k uurl'/e l! EII Ik6, aki Amerikában IUL L,l 1lt l érjhllZ
és /Légu f)lJermL'I~ (o(k ~a l!lJja, f;nllw
IIem I,mlerlll édl'slIpjá l, Illert Ddlllá,
ball szíllc/eH cs belcg alJjáhaz már
nelll hoz/lat/ák el Méllzlcóre, Tal411
az 1IIIokdk 1$ tud jLIk azt, hogll a
m ész kői sirbalI III1(JlJIZPJuk lIlIIelI,
- fj_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
JI

DR. KovAcs

LAJOS

A z erdéllJi IlnlMrlus c(JIJ/ld z püspökc (Ir, K ouács Lajos silluos t'IJ/lmÜlé /Cll esett keresz tiII, a kolozsváTi
""'"yetem SebéSleti Klinlkd;thr JOlles-

eu 18m e rt scbé,~zJlTQf.'"szor opcrálttl

meo,

MagllaTorszdal li iI/ci II k ls aggódI/a
flOyeltek a betagllégl!rlJl érke:eu hl~
rekct cs ö römmc! adnak hálát a jó
I St(' II1Wk, /101111 dr, Kováe~ Lajos
koloz,~vá TI pilsplJk Immár 11 OuóglJuIds tltjkll van és Tem éllze lllle(J lI éIláll l/ ILét mIl/ua iÍj rll foll/latllafja
alddsos 'IIIUllkáudgál,
Pll8pökUllk aUf/o 24-27, llapjain
KOlozsvárt t! Idlnikán llIeglti/ouaH t!
dr, K ovács UlJos pi/~pökiH és tobnácM/lta !ógollcl1lOkunk és (.iu:cs hl vel nk jÓki"ánsáuait.

Dr. Szent-Iványi Sándor
köszönete

II lIs:r.1I J ános

kaS!lú~u, vakIInInt II békemozgalom

juv{u'u kifejlett klmngnsló tevékenyM~ge elIsmerésekénI, 70. szUleW,'innp jn nlkalmáb61 a Magyar Népköz l tlr~
sa.~ag I'ubinokk a l ékesllelt 7.tlszlórendje kltUnleté~t lIdom :'l nyo~,!U, ,. A
kltUnt.cté.~t Losonczi PM. az hInoki
'l'unács e lnöke II Parl ament ~n udtll
tit. Jelen voll KatolJa Im re, UI. Elnöki Tu núcs lltkfit'u, Straub IslvÓn. az
AlInm l E gyh!lzUgy l Hivalal elnökhely ..·, ,esc,
(MTI )

1082, nug. 5-én kell CS 1l0h pök,Onkl161. lntézett levelében irJu a kővet·
ke~,őkel:
,
"Meg sze re tném köszön ni Neked ~s
o lubbl kedves hilSorsosnuk. II m,, ~
IeJ! SI~'lvakal. amelyekkel 80. szil!"'·
lésnapomot megkősl'.önldlték , 051.111hogy
t ..,~·~.. r~ót"lI
~,.
. , 'sohase hittem volna,őse/m
megéL'em ezt /I Jw,'t, mert . II
mind kOl'ti bban h<luyták Iti Czl k
vl1úgol, MI azonban me.:va~uc~
mind a ketten G Jcúv,a l (felcW~év kl)~
elteki ntve u lil'klUlésOnkI61 . ('S akO l'_
L;cbb-nugyobb bojoktól. IImlk II
rul Járllok."

•

Béke Istentisztelet New Yorkban

•

A InterMlIonal AAsoclatlon for Religlous F' roedom
_ I AR F - hl az amerikai unltárh,l8-univel"7.aIista egyháznak ar. Egyesül! Nemzetek l;zervezctéhe".l delegált
nem kormánYllzervi képviselője dr. James Olson New
Yorkban 19S2. júniUS 20-re Istent.iszteletet szervezett.
melyen személyesen l'8 levél utján amerikai. angol.
c:;ehs;o;lovák. német, japán. magyar. nigériai. Indiai,
hnJland képviselök nyilatkozatai hangzottak el és !elol\la.~lák fl

M057.kvában m"Jus 10-1.4 napjain tartotl

vallások vIlágkonferencIája üzenetének kivonatos sző

vegét.
A gazdag istentiszteleti a nyagból jelen alkalommal
csak két rövid szövegel közlünk:

Imádság a bé kéért
Vezes..~

minkel a halálból az életre, a hamissagból ar.

iga?..ságl'a. Ve7.es~ minket a rcménytelenségből a re-

ménységre, a félelemről a bI7.<110.rnra.
Ve7.css mi nket a gy(iJöJségbóJ a S1.eretetre. a h áboruból a békére. Engedd, hogy II béke töltse be szíveinket és a világmindenségc\.

•

U n ll á r lulI f{ye r mek levele

A tíz enCend6. Pal/ton COOpe r ame r i/c.(l
Rea"an amer/leai elnökhöz Irt leuele.

I

kblea.nll

Kedv('S Reagen Elnök ür en egy tl7..éves ötöd
lyOli leány vagyok és rellenetesen félek • tó OI5"'l.lJ~etleg nukleáris háborüra kerOlhet 50r,atB~~~
tölt ~I attól a gondolattól, hogy mie1ótt elérném
SUldlk életévemet nukleáris háborü törhet k' E4 hulenne tisztességes. Gondo~on 31.okra az ..1. ''1'' ~
re, akik akkor még nem lennének 13 éves~u otte Arra ~érem, hogy próbáljon békét teremteni a világban. KI..'>érelJen meg hogy meggyözzön minél több
em?e rt . hogya nukleáris fegyverke7.és ellen fogi I'
áJ1~t. Ha van valami amlrc nincs szilkségünk b~n
a VIlágban. az a nukleáris fegyverek . . . Mát ~nn;;
nukleáris fegyver van. hogy azzal a világot ncm ls
egys7.er lehetne el puszHtani.
Ha On t aggasztja a munka nélküll<;ég, togla lkozt.as.wn
ezer embert. vagy még többet, hogy szed jék darabokra a ma lelraktározott bombákat .. .

Barátság láncai
La pu n k elö7.ö számá ba n megjele ni és a kolozsvá ri unit á ri us ko ll ég iu m ra em lékez6 írás t olyla lása,
A kézirásOIi diáklap ls tö bbnyire elveszti jel entősé
gét. sikertelenü l a nyomtatott folyóiratokat utánozza
vagy emlékkőnyvvé alakul át. A katolikus diákok
Hajnala I!J01-ben meg ls szűnik. Az Unitárius K ollegium demokratikus szelleme es sok tehetséges d i·
ákja a7.onhan elég szfnvonalas önképzököri életet a lakit ki. a Remény továbbra ls fórum marad. A z Onképzőkőr I1)01-hen, mikor az Iskola üj, modern épOlete elkeszül. Ielvuzl K Mza Janos nevé l . Létrehozzák
a Remény-alapot. hogy egy nyomtatandó zsebkönyv
anyagi fede7.etét bJztoMtsák. A századfordulótól 1922ig Pálfi Márton, a jónevű filológus a kör irányítója.
Az egyes Remény-számok az Iskolai élet~l ka pcsolato!; ve-"érclkkel, 5-6 verset. I-2 elbeszélést vagy fordilást. e<;etJeg UnnepJ beszédei, valamint szerkesztői
üzeneteket tartalmaznak. A cikkek leg többjét álnévve! jegYZik, de a lap végén feJtUntetik a munkatársak
névsorát.
A száwdunk'oan megjelent Remény·évlolya mokat
érdeme.~ alaposab ban szemügyre vennünk, mivel az
akkori .~zerkes"lt6k. munkatársak közül tö bben a rl}mánial magyar Jrod..1Iml-művelődésl élet neves személyillégei leltek.
•

•

Az I!JO'2-OOn éretséglrett Orbók Loránd Gyöngyös!tanulmánya é.~ Goethe-ford ításai még nem sejtetik,
hogy S7.cr.;:öjOk a magyar művészi bábszinját... zás megteremtője, majd Lorenzo Azé r ti. néven spanyol d rámalró !e<;7.. akinek Kuncz Aladár a Fekete kolostorban állit emléket. V0rf10 Béla Brassai- és Dávid
Ferenc-életraj7.a1 sem utalnak a későbbi rangos filozó rl.L'Ita. Annál kOt!'i7.akalkolóbb a lap történetében
a7. 1903 't004-('5 év, amikor Borbély István a szerke,l.tóje. O maga elbes7.élétlt fr, megemlékezést (Garay J ánosról. E. Kov€lcs Gvulától. Fadrus7.ról. Jókairól) ösz!l7.ehru;onUtÓ tanulmilnyokat. Az utolsó számban így
kHemz i a lezárt évfolyamot: ,.tvek hosszú során át
Reményünket a sok vers töltötte meg. hol sikerrel.
hol siker telenül. nfha megJelen~ egy értekezés vagy
e~beszéll'S ls. Az Idén vált07.tak ól viszonyok. A7. If júsag közül csuk a tehe.i.'iélte.o;ebbck verseltek. nem nagy
,w.ámmal, dc kicléglV:i sikerrel. ( ... ) Az Ifj úsillt murikakedve uz Idén prÓ7.lIfrá..sblln nyilvánult. Elbeszélést,

•

érteke7.é.'11 egyforma kedvvel. nagy számban írtak.
Meg kell emlflenem végül, hogya Reményben az
idén nyitottunk tért a matematikai dolgoza tok elótt
mi eddig nem volt meg. Az üjitáshoz tartozik az is'
hogy az eredményesebb dolgozatokat lIIusztráJtuk sö1
önálló rajzok(aU, festményeket is kÖ7.öJtúnk."
'
Az fgy megújult lapban már az álnevek használatáról
is lemondanak. 1 905 (6~ban Mül!er Gyula elnök a kör
merev ülései ellen lép fel, néprajzi cikkek. a nemze\iségekel bemutató írások közlésél, az önálló esztétikai gondolkodás lejleszté.~ét szorgalmazza. GalIIiI
Zsigmond, a későbbi kJasszlka-[lJológus, múlordftó, az
iskola Igazgatója valamint Orbók Attila. a neves
szerkesztő, regény- és slfnműíró verseket közö!. Borbé l ll Ferenc il. kollégium majdani irodalomtanára itt
jelenleti meg e l ső tanulmányait. 1907-1910 kö1,ött
Ligeti Ernő novella-kfsél'leteJ (és tan ulmánya Kiss
JÓMefröl) valamint T óth István rendkivüli tehetségél
már ekkor sejtet6 llIus7.lníclói teszik érdekeo;.sé a számokat. 1910-tól a rajzok, a festmények mellett feltűnnek a beragasztott fényképek, sőt a kották is eredeti szcr7.eményekkel. A 10-es évek elején a 7.enel
I'ovatnak ad üj lendületet Lakatos I mre (István). a
leendő történész. Bemutatja a zeneirodalom klasszi·
kusait mdcmléke-tik Farkas Odön 7.eneszerzói pályafutásr61. dolgo7.atot közöl Lls7.L Ferenc és a cimbalom
eimmel. Ekkoriban állandósul a kilJön Természettudományi, Néprajzi valamint a Zenerovat.
A viltightiboní uoolsó éveiben BaI6z.$ Ferenc ~ersei.
jelenetei. l'izerver.ő munkája előrevetftlk nem mindennapi tehetségél. Mint a kör elnöke 1918 öszén részletes munkatervct állít ÖSS7.e. Különösen hár.om te>:'ékenységl területet akar lellendítenl: a zene.1 kultura
terje57.tését. az új kor íróinnk (pl. Ady. Babits. KosztolányI. Baliiz.s Béla) megismertetését. ti székely _!l~P
I.'imeret tudatosítását (népdalok, balladák gyuJtese
előadása). 1919. februárjában felveszik a kapc:;ol.3tot
a református és katolikus Iskolák önképzokörel~el.
kölcsönÖSen eljárnak egymá.~ OIéseire, s~t néhany
laps7.ámot lItografálnak, s így azt elJulta~Ják a teslvérkollégiumokba. Ekkol" Jelentik meg lA$z16 Gábor
lizt'rkeszlésében II Remény. A Krlza Onk~pzókör 13~
ja versszáma cfmti 4B lapos litografált t~7.etLe! ~~I6z~
Ferenc, Batiz Dénes, Jakab Géza, Erd ...s "sz
Sill(ler József vcrselvel.
UNIT,iIll VS t U :T l
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Az 1920-.94 éV(>k elején Keménll Ji\.nO$ o. Iap sxerkes7.tője és ICg.;IzorgaJmusabb költője, frója, mellettc Jakab
GéUJ. ri k&lőbb! Ismert kö1t6 verseivel, V6a1l Jól:Scl
_ nev~ újságíró - noveJltllval kell teUGnest. A lapot gépellk, !ltogrllttlIJák. BesztimoJllIIk :1 :et0rmátus
Gruini Pál Onképz6kör nyomt..'ltáabnn megJelenö Reményének elsó nlunalr61. A z újonnan k lbontakoz6
sllJtóélclbcn m indkét Remény fórum nkar len~l, mely
InIhe l !altlln t(1l ls észrevétet I munkatársaI ne vét.
f~21. februMJtlblm KrlzlI ijnkép7.6k~rl tá"rlatot n:~ 
dcznek rrK!lven Nagy Alher! ls kiállit. 192_-ben pe<hg
K riz8 -dlá k bdll, 1922-161 Borbólu Wudn, voJt dlá~
elnök les7. 11 IctIr feJUgycUi tanára. Ekkorl~n lúmk
fel S-éke/y (S:lIbédl) László verseivel, s BorbellI Samu

Remén ybe saJli l k~e frÁlo(Jval beJegyzl Mlkó: e k L\
kötcte t egy 87.ép hngyomdny mél tó lel.lirMo,innk SzlInták.

:\IIíg a többi kollc,l um hiáb(! ké rvé nyezte önké pző
köre engedélyez~él. IlZ u nltár\ usok mint F'erenez Józ3ef UnUtir iu", Kőr 1930. 6s:eétől Vári Albert Ininyi.
tltsával fo ly tatják levéke n ... ~g Oke l, elég rends:eertelenül a Remény ls megJelenik. K iad ója Bodo r András
a leendő tórténé;z. aki né pkölt.é.szetünk r61 ír GáLiIw
Mó7.cs. a k ésőbbi nyelvész ped ig a sakkjá ték 'tö rténetét Ismerteti. 1935/36-ban S ~éke ! 1I (KOml03) Gyula
szerke-;z!i a Rem~ ny t. Ady kö ttés:eeté r61 cikkezi k. 1937{
38- ban Utay La JOS ti szerkesz tőJe és kiadÓja egyszemélyben. Első versel t ör:dk e Inpolt. J ó ha rminc
a tudományos rovat szerkázt6Je (utóbb európa; híni é vvel k'és6bb így emléke:eik vissza ekkori m unk:ljára:
lllo.'\ternntiklL') természettudományi irAsalval. A lap
"Fintai szívvel még, kézi rMos. egye tlen péld (m y ban
szerkesztése elé" felületes . sok a fehér oldal. képnek
megjelen6 la p fölé ha j oltam swbad ó ráim ban régi
kihagyott heir. befejezetlen .szám.
•
swmbat vnsárnap d él utánokon: eg ybcs:eerkeszteni. leA 20-n:'> évek kömpétől Mik6 Imre és. ~ztálytársai
másolni a nagy go nddal megh üzott ke retbe d iák tal' kÖ7.ŰI " szlnmilvéiz K ovács György, a fIZIkus .László
sak ir:lsail, nove!!:lt és verselt. ri POl'tot 6s tud om á nyos
Tihamér terelik új Irányba a kör munkássága!. Föbeszámolót, l11usztl'úlni öket ga llyas és vi l'ágga l, mik leg Mik6 ébreszt! I'á diáktársalt a romániaiság ~ud[l·
roszkóppal és futball- labdá va l. ahogy azt a múfaj
tarH. az erdélyi kultúra hagyományainak. v.áll~lasára.
éppen megkívá nta, sz<'tdlga ln i, slmitga tnl a lapokat
1927 ó.~zén elnök ! megnyitójában ~l ul tUZI kl a roráhajtanl szépen n borító!. rajta II Re ménnye! .....:
~:ln' Irodalom és történelem alapo.<;abb megismerését.
hogy betegyUk a ztán SI könyv t.,1rba , SI régiek mellé.
majd Igy foly tatj a IlZ önkéOí',ökörben "tru·tottak fel Lehetett-c rcményUnk rá, hogy bArki elolvassa a
olvaslIsokat nagy embel"Ckröl, szavaJtak idegen kölszerkesztőn, sze~kesztők ön k ívül ?" (Fiatal SzivVel 2.
töktől de egyet elfelejtettek: Erdélyt. Azt. hogy itt - sz.)
nckU~k erdélyi h·odalmuT'l'k. erdélyi költészetünk van,
1939. januá~Já t 6J. gé pellk. 1940-tőJ litogrufalva sokszoés hogy Erdély ilZ. ami hoz1.ánk legközelebb áll.
rositják a Remény fU ~c l eit. Bennünk Jánoshá.::y
Nem foglalkozt.ak erdélyi probtémftk'kal. nem szavalGyörgy és Sinka Zoltán, ve rsel , Zsakó János eibeI..lk erdély! köJtókt61. Pedig ha a kÖ1,épiskotából kikeS7.élésc.
ralünk. 11 ml SZlimunkra nincs más hátra. mint Itt
maradni ezen az erdé ly i rögön" . Ennek szellemében
H).I3~ban készült az uto lsó Rcmény-szám. Az önképIr M!kó cikke! a trnnszilvanizmusról. Erdély történezőkö r, m e !y 1940-t61 újra Kri.::a nevét viselte. 1947-ig
t! hlvatás:lr61 a fejedelemség korában. Mikes K elefolytalta munkáját. 'A rövid sz/Lne/ekkeL J09 évig
megjelenó Remény haoyományait az immár Brassai
menről. Jóslka Miklósról. Ady és Erd él}" kapcsolata Sámuel nevét vlseló lfeeum 1967- hen "Ileg/mti/olt diról. BlIlassnlról, fordIt Negruzzt, Caragia le. BratescuVolnesti no velIá iból. ~ Ő á llítja ö,'i5ze a k ö r utolsó
áklapja Fiatal Szívvel viszi továhh. újahh és uJahh
gene rdciókal v ezetve he az 6nkép.::es. irás, s~erkesz
nyomtatott ernlék'él: Alm a na c h a ko lozsvári Unitárius
tés 'n~~'ihelytltklliha , nem feledkez v én meg szép örökF6glmnázium " Kriza Önképz6körének" 1927-28. éve\'ót CK o I01:s vár. 1928). A végzős osztály tanul ói nak 12
ségér<51.
verse. cikke tanulmánya olvas ható a 73. lapos. BorGaa l György
hely Is!van el&7.8vá val k ezd6d6 ki s k ö tetben. Min t
o

ÉRETTSÉGITALÁLKoz6
A kolozsvári volt Unll<l"ius F6- Oláh M:lrton. Vida Gyöl'gy. Elj ött
Il imn:lzlumban t932- ben é"ettség! ~ett a találko zóra még háro m ol yan H\ I'diákok mhj. 30-án tartottlIk az 50 s unk is . akik késöbb e n végez tek.
éves é rettsé g! tnlálkozÓnkal. a m a l A la hilkozón elmondtuk uz éleWnkBrassa! S ómuel Ipar! Liccumban . ben azót:, bekövetkezett vti lto7,ftsoabban a tanteremben. ah o va vég - kat , sz;" mot 3dtunk azokról. a k ik betegség vagy egyéb ok m ia tt nem
zósökkónt annakidejé n jf,rtunk.
megjelenn I.
Társas fapot
A délel őtt !) 6rako r elkez dőd ö tt tudta k
t3l:1lko:e6n Pál András. /JIJztlilyt :lr- k Uldtünk azoknak. a k ik betegség
s unk ildvözölte a megjelenieket. vagy m ás ak adály miatt eljönn i ne m
majd névsor olvasást tarto tt. E nn ek tudtak.
alapján a következI'! kép nlnkult kl:
t 1 órakor részt vettü nk :IZ Onne pi
Az egykori 32 fős osztályb61 19-en Is ten ti sztele te n és tes tületileg úrv a élünk. eb'OOl 9-c n Jelentllnk meg: cso rát vetIUnk. A szép temp lo m i
Bikfalvi K:lroly. Cs Udöm Jenő. De- szolgála to t Sla hó Dezső lel kész. dr.
l sl L3 Jos. Gólltu Mózes. Major Pál . S~nhó Arpád teológia i wn:lrok lelPtil Andr.is. id. Pá t JÓ7.ser. Ifj. Pá! készek végezték a né pes g yUlek ezel
J 67_~cf . Pálffu Miklós.
elött.
Az 1!)77-ben ta rtott 1ellu tóbbl ta Ezu ta n e!1 :'i togatlunk a f-Ttizso nlá lk01,ónk óta a következI'! volt OS'ltá ly l(lrsak hunytak cl : Csipkés Ár- gá rdi Temetőbe .
Ifj. P ál JÓL~Cr
p ád. M(\rkol Albert. Nagy Ferenc,
4 UN ITÁRI US f:LET
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KISS ZSIGMOND
,

82 éves kor:lban elhunyt K/ss Zslgm(lnd kocso rdi unitá rius gymekczetllnk egyik alnpltó !.ngjfl. haszs~ ú !d lS n (It presbitere jún. 18-.1n.
Te m eté.~e nttgy rés:evé t mellett volt
jún. 20-án Végh Mihál y lel kész szolg:l la t(Jva l Kiss Z., igmo ndot felesége 3l. Katoll4 Eleonóra mellé tem e tték, a k! fé r je el/5\! 1981. nov.be n h 3lt e!. 68 év i bQldog házas ság ut á n. Két gyermek il k és a lemenők gynszában egy h:lzunk egyeteme is ó.~1.1n le szIvvel osz tozik.
1937 decemberébe n hideg téli napon
Ki u Z$I(1 mo nd af ia csürjébe n tarto tta az első unll iirius Isle nlis7.tele tel dr. Csiki Gábor püspöki helyök és F'e renc~ J ózsef letkész. A?
~tcnt!lI?teleten a z érdeklődÖk százai
\'ettek ,·észt. KörO kből kerül tek ki
a kocsordi gy ülekezet első unitliri us
hivc!.

,

BABEL TORNYA
(I Mózcs 11,1-91
Bábel tornyának kedves bibHul története a nyel vek
Ö8IlzcUlvnrodását. vagyis kialakulását be.~ll'éli el. oe II
s~en:ő mindemellett kritikát ls gyakorol. finom, Ironikus gúnnyal szól a monstrum épftményról, és annak
ö.~szeomll\l;árÓl.

Az egész földnek kezdetben egy nyelve volt - olVAshatjuk. Majd II városok k,ialakulAsával. megindultak II nll~(yméretü épitkezések ls. melyeken a különböző h ódoltsági lerUlelekról összeszedett munkások
dolgoztak.
Az ókori emberek összefogtak, hogy olyan magas.
hatalmas tornyot épitIicnek, melynek teteje az égig ér,
bizonyítva ez:Í:el sajtlt hatalmukat is. Az emberi önteltsé.!:el, nagyravágyást figurázza ki mindebben ti
szerző.

Űr

meglátt..1 II várost és a tornyot; li tudta,
hogy annak épftóit mi vezérlI. S ~ Úr \eszáIt és hal"agjába.n összezavarta az ott levo emberek nyelvét,
akik ezután nem értették egymást; szétszéledtek on~
mm az egész föld színére. s más· és más nyelveken
beszéltek.
Régészeti ásatások során valóban megtalá1ták a bá·
beli. vagyis a babilonI torony alapJát, melyet Nabu~
kadnezár uralkodó éplttetett.
Babilo n ösl mezopotámiai város, az ókor első nagy
metropoUsa volt. Maga a név Bab·llI annyit jelent
"Isten kapuja". Az egész város az elbizakodottság ls·
kolapéldája volt, amit legszembeőtlőbben a bábell toronv bizonyít.
Nabukadnezár minden alkotása pompá7.alos és óriá·
st volt. öt falból álló. hatalmas erődftményrendszer
rel védelmezte Babilont. Babilon faital körüvett négy·
zet volt. minden oldala 22 km hosszú. Az ókori épít·
De az

kezés jellemzöje volt a négyzet alak' I
tru;ok Mezopotámiában több négyze~ :l~e·. Az MIl _
torony,~zerű építmény al<tpjaira bukk t k u magas.
ezek közül ls legs~embe-öt1öbb BabIlan a . De mlnd _
tornya volt. Az épÜlet majdnem k::ka vagG:~. Bábel
91 m X 91 m ala pterU! té'
a
u vol!:
inkább órtás tömbnek t~n':;et~tI P~IYI magas ts. rgy
lépcsó':kel emelkedett a magasb~ .
orony keskeny
bl~ettős célt s"/.olgáI.t: politikai t !ss vallási\. Az etőbn -. kétségtelenül - fellelhetJUk az elblzakod tt
ság, az önteltség jelképét. A7. uralkodó hatalmát ak° i.? iltogtatnl .... leigázott népek elótt. Ugyanakkor k:l~
tIk us (vallási) célokat ls swlgáJt a torony Lcgf~';
fokát a templom foglalta et, ahova csak ap.1l>Ok
hellek be. A csillagok állását ls In ...... n I'"ulm·
pták.
"."
.. "
anYO"l;_

fé

.B.abllo~ akkor világváros volt. falai kÖ7.ött a Je _
különfélebb OI"!i7.ágokból s7.áI"TlUlz6 rabszolgák d I ~
tak. soknvelva nép lakta a várost.
o g07.A Biblia - rés7.oen a zsidó nép hosszu baoilon ' f
sága miatt - igen nagy hara~gal 57.61 Babilon Ivá~~=
sáró!, mely :17. emberi gyarlooag Jelképévé váJt. Baoi.
Ion. uralk?dója az _éggel akart versengeni. mely "17.
oo~övetségl elbCS7.élo, s a mi teológiánk képébe sem
fér oel~! _Nabukad~e"l:ár nem ls annyi ra a~ Úrnak
akart dIcsoséget áHItan!, mint Inkábp önmagának.
Istenünkkel szemben ('7. a magatartás reItétlen el.
Itélendő . .Az Úrnak nem ajándékokkal. hatalmas épO~
Jetekkel iildozunk, hanem azzal. hogy embertársa!n.
kat szolgájuk, s becsületes, jó emberként élünk. még.
ha sok öncsaló, öntelt Bábeli torony ls ves7. körm minket!
S7.ent l vá nyt Ilona

/

Templomjavítás Hódmezővásárhelyt
Az Unitárius tlet 1981. évi 5. szá· kl kellett iavftani. bepucolni,

mába.n bes7.ámoJtunk a hódme7.ő
vásárhelvi templom megmenlé~l-e
iránvuló eroreszilésekról. A hívek
áldozatkész adománval lehetövé tették. hOl!:v a szil!:orúan vett állae:mee:óva.~i munkák berejezé~e után
(ablakok beüvege~he. tető7.et és
es.110rnarendS7.er feluiítása. toronvlavitás és testés). a karbanlarlá.~ és
felujítá~ körébe tarto7.ó munkálatokho7. Is h07.zálás.sunk. Ennek megfelelócn sor keMlIt a Ic-malom villanv.
háló7.atának ui szabvá nyok szeri nti
klcserél~re. bekötésére. a csillár
l elJe.~
relujitására.
felszereJé~ére
"1': 7.1 követte a temol om belsejének
ff'lúiitá!;3. az elbolt és me.l!ronl!:á~
lódott falak kijavilása és hUeh érre
me'>zelése.
PárhuzamO.'''1n e munkákkal, sorkeMllt a torony tönkrement négy ua.
ludfere.~ ahlakán:lk felúHtA.sára . "ev
,ji abl.... k - elkészftése és fel~7.erelé,<;e.
Felúlításra kerűlt il toronyb:l ve7.etn fas:wrkwetG rel.ltír6. a t aro r\\"h{,z korhadt oadlö7.nt.a. a vn~kerítés
kaouia és a fóbetárat! betört If'molf,m:litó. A lemolom má~ all ó!nak
7.áriail I~ {elújítoltuk. kulc.~okkal
cllátluk.
Kljavitottuk li megronl!:filt v'lskerC_
tésI. 'fellcscn (lUfi kellett éoitf'nl 'l
tép:lafal 40 m2-en f\""legron~ál6d ott rr.~zclt. m.1!rI 180 m~ terOIeten a tép:~
Infalker!tés l(n!só és bclsl5 részét ts

u.e:v~

szintén a téalafalkerftéshez csatla·
kozó ee:véb létesftmények falazatá!.
tet6zetét ls.
A felsorolt munkák befejeztével
elvélteztük a templom belsejében. a
1(.: 0101001 udv a rán. a té.l:lufalkedlés
m('lIett hU7. ód ó árok és ~aiálhas7.
n:ilatú járdán a nMytakaritást. Iolazirtás!. az éDítési tönnelék és cll"véb
anvalolok és szemét ÖSszegyújtését.
el~~á II ításá t.
Ezek a munkák / 19m-ben rejez6d~
tek be.
1082. évhen to\·ább folylatluk az
egvházl
eDUletek
feluHt:\slit.
A
templom bercndereselt (padok. sz6~zék. or~ona stb.) újra színeztilk.
fénveztük. s eZ7.el a temnlom belsó
rcl~zével kancsolulos felUlításl munkák. mllr:ldéktalanul betejezödtek.
A meltuiult templomban t.1rtjuk Istent! ~zteletei nket.
1982.ben kOIföldi adomónyból a
tellmlom továbbI. fók6nt kUl~1i vakol(i~linak rtvégzé...ere :l ~ Állom!
Egvhá7.0ltyi HivataJtói 50000.- Ft
segélvt kaptunk a7. E~vhá7.i FÓhatn·
~J:! útján. valamint pU.~OÖkijnk é~
M.e:ondnokunk közben !árá~árn az
elj:vlk svá\ci egvhá7.! .~"I!"élvszel·ve~
"/.ettl51 133 OOO _ Ft-ot. E ké t összel!
nem elegendő a t",molom és 11 '0 ronv homtokzatanak atelles feluli·
tó~nrn. de megkezd tük C7.ek [ethn'lnálásával n vakolat felújításá t.

Más alkalommal fogok beszámolni
urról. hogy elvé~eztOk ebben ar. esztendóben az imalerem és a lelkész!
!aká~ belsö feluiítását ~ me~kezd
tük a7. ee:vházt61 kapott kölcsön {f'I_
has7.nállÍSnval il parókia kOJsó fa lainak felúiítását.
Az egyházközség nevében köszönetünket reje7..<:Ok ki mindazoknak.
akik s7.(ves adományaikkal hoz7.átárultak az eddi.e: elvégzett munkálatokho"/.. Km"n köszönetet mondunk
dr. Benczedi Ferencnenek. alcl az
imalerem ablakolt fehér· nvlon fÜI!"*
ttönvökkel látt., fOl. Igy télen Itt tudluk turtani az tstenti.~zteleket. Dr.
apnc:édt Ferenc presblt.er il fürdőszoba
felúji!ásávol kopc.~olatos
anvagbcs7.Crzés é..~ ~véb tevéken,::séJC k!vltelező blzto.<;ftáAA stb. \"f'vén még betegtillomanvban !s támogalla az c!!vházkö7.ö~sé~ m':!nká*
ját. KIss GyöJ1lV és S zatmá rI, P ál
testvérelnknek kö..r.öniilk a lars.1dalm ! munkát. mellyel a vaskeri\(l·
sek fe.~tését és a templombejá ra t
dfszítését véger.ték.
KérIOk 11 további adom anvokat ;17.
Un;tár!u~ tlel útlán mindazok tól.
akik eddi!! méa: nem !!ondoltak o
hódmezővásárhelvi
unilárius e~Y·
hril'"k/S~sé.l! mef.:"seJtft"~ére. Ist('n Itazda!! .1!d:\.M kérlük mlndaw~~~.
"kik Ildomanva!kl<al edd!.e: hOU~I~
rult'lk lemplomunk me~mentéséhez.
Or. Erdős ~lIh {i b·. ,,"(mdnak
UN ITARfOS eLET :;
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DR. NAGY GYULA
Az f;s~akt EvnnJ(éllkus Egyhú zk c-

rUlct nyuKn lomuu vonult p[l,pökc, dr.
Onlyk El'nő helyébe telje., cgyllungu.~(\ggll l dl',

k\llj

[e"lóglol

NIIUY Gy u l:1 CVllngéllprOrcMzor-ptL~pi.lkhc

lycltc~1 vlÍlnszloLl a Illcg .IZ cgyh{,l'.kerOlel (lj IlUSI>Ökévé.

Onnepélyes t>elktnUls,irn

B uda~s

len >;I.Cpt. 25·én ke rü lt sor. A z Onnc!»égen I)UsptlkUnk es (6gondnok unk képviselte cgyhll'l.unkut.
A 'I. új c\'lllllléUkus pUspijköl, n nemzct ki.hdlcg Ismert tudóst egyházunk

nevében ~1.c rcICltc l köszöntjük.
K(jSZöNET I~T

MONnUN K

az UnitIltius r.lct kUUö ldl olvasólnuk uklk al. ú[múlt hónupokbnn
ndo:"lIln yul llknl tó rn of(H l ltík !1I\lunk
rcn nlul'l:\s1'ivlIl lWllCsu[ntos J)l'oblém ól nkll!. K ös~.ö njük lIZ ndomlin}'o-

11U1, a mcgcmlékcz8 kedves sorokat,
nl'. IlJ!S lll c rő megjegyzése ket és a jó
tanácsokat.
l\usd r:íll(alJU

AJTAY LAsZLÓ
1901- 1982
Sok évU7.edc hűsége,'! és lelkc.~
prcsbl1.cl·ót
vcs7.ll.Ctte
cl
Ajta\,/
Lós;::/óbClII o Bud ape sti Un Hlirlw;
Egyh {L zkö~.'iég. Taltm O volt Ol':, lL
mu élő jdös prcsbilel'Ck közi>U, akit
a legrégebben vlila.s7.l0 tta k, &i péld:lkópe tudati lenni ncmcsa k p,'C.~bl
tcr t{u'Sa inuk, hanem .'1 budapesti
gyulekc7.ctnek, mCl'l a gyűlésckről
csak nagyon komOly ak ad f,lyoz·
tl,lás csetén mal'adt el és II vllsómupl
Istentiszte le teken m indig jelen volt.
ggyháw él; h iUesivérei InmU SlC·
rete tét még gyc,'mekkoru viJ{,ij&ból
h i.>~,ta magával. A h omO I'ód nlm:i~I,
E!'dél Y-Sl.c rlc illmert és nHgy"ube e.. ült lelkész, A j /ali János gyCl1mcleckó n! indult a'o\ életbe , Nehéz körülmények közütt Sl':erezte meg ~,
bányumémöki diplomM. Ta nu lm{Lnylli n.agy ál tJ oza tol és töretlen uku!'IHO\... igényeltell, dc <Ikk or ls, min t mindig - k! tű7.ö t ~ céljút, tCI'velt hűséggel (,;; oóuadúss;ll vógc'o\tc
és látt;} el.
Aug usz t us :l-ún Husl':ti J6nos lelkész szolgálatával bú.csÚzi unk Wic
:lZ Új-Költemetőben, ahonnan maj d
hamvai t véga kal'a\..a s~..c l' int a szi.llő·
faluban Ho moródalm ás t emetőjében
helyez ik örök nyugalomra , Mi szegényebbek lellünk, hal álával, dc
hissl':ük, hogy lelke U7. örök hU 7.ábn
leö!töl',öll, hog)' o nnan vigyá7.za isten örök gondviselése melhla szere tett nagy családja életét. Emlékét
oz egyhá7.kö7.ségi gyülé,<;ck és a ny ukönyvek bejegyzései me llett szívlln k
S7.crelele ór.li. Ald olt élete után, áldott az O c.mléke1.cte is.

köszönelUn l(
sl'l,11
Lá.~dcicz k y n " Borbély F~r/.~cbetnek,
dr, T örök LfiszlónOk, I'utnoky J ól',sclncnck,
Canad {lba : Ualo gl1né Sl':, GáUI [Jo n.. ,
I'a p L..1sl':16
•
Amerik:li I-~U' t!l iilt AUamok : CllI'isUne Wlse - korábban Illll{ll',s Ferencné, t vo Lorand . Ibi Nagy. dr,
l.. urinC'li Gy(iI'gy. Ke lemen Tibor,
j\1ol nár Gw rge, J , F IÓrl á n.
Néme l Szöl'elség l Kilzt ii rsaság: K ol'ács J)()nes, S7.:h 'a Péter, d r, !Ulk ó
Tibor, "arKa [)(I ncs, l'oJte Edi t. Orosz
Anno, II nd60'zy Zoltá n , Ilonl el Mihál)'
Ausztria : ,Ianusc k né. Boros Ild ikó,
Ctcgcz)' ,Jó:(.Sc(,
H, J.
l-"ran clao ruáN: Utö Oábol" I~crc nez)'
Sándor, Gerlldy Lajos,
Angli:l : Ib \' itl ~orm (' Angh l G yöngyi.
Wh cch:rn é Anll hi An ik6, S Imán yin;:
Uokur Zsu'l.sá nn a, ,J. Maso n· lrs(,.\'.
S IJ a n~'o t ors'dl l(: dr, I)lIr UN)' Fercnc,
S " {l j t : Moln{l' Miklós és fia An dn:'s,
dr , 8l'.iHl ős)' A1'IJfLd. ":l1l1cl Francoisc,
A Vi/á{Jos8li fJ c. marxis tu Sl'.cnl[1.!
Izmel : Kurl át h Plt!.
fenti eimen négy II';Jst 1elcntete u
me g "HaM/, kulhíra, Id-rsfldulom",
"Az éWk és a h.alotta k", T e m e f ük·
r ü l, lemetésrö'" é s "Zsúfolt vá rosok
Diplomáciai kapcsolat
új/a;,a lemelük" címeken, S~,ót
emel n(!ok ;J t emetők'bc n elbur jánzó
Ihirom túlnyomórtÍ!ilt evangélikus
lakosságú orSz{Lg: DálIla, Norvéoia múvészietlcn sire ml<'kok, drág" sh'w
és SvédouláO a rerormúcló IJCvC'le- kövek e llen. McgMlupi tja, hOGY :17.
tése óta mOSt eló.'7.or létcsit d lp· em beriség .a mŰv(·s7.eUc! ls klll',döU
lomnclal kupc50latot a VlltikÓnnal. a ha lál ellen. Enne k eltorlult fol'·
Két mnslk észak i {i1\om: ~" lnllor5lóo
és Il!Clnc! Cl>Ctében ene mn r koráb- mája u mai túld islcs cs.1ládl Ju'ipbun SOl' került, Az éswkl úllamok- ták som, Egy újság hír mcgr.llopitj:I,
ban II !akossfignuk több, mint 90 hogy Fr3nci.aoI'IIv,{igl).'1n tubb Cl>.'IIf,szá7.alcka evangelIkus. SvédoJ'll'lág- di kript3 építésére kél'nek engedélyt.
ban Ul ut óbbi Idöben nuvckedetl
II róm:LI katollk u.'IOk !i7.Ómu, latin· mln~ családi hfil'.'I k r.1 ,
amerikai éli lengyel bcv(mdorlÓk !'éf:rdekcs al egyik cikkiró amil
vé n,
megállapításu, hogy egyc$, re,~:r.bcn
CU5WV V!lS1l !ivé<! kltóly 1527- mcgürUlt te mp lo mok cg)' ,'és7.ét lcben 81.akltotl Rómóvni , lll , Kel''Cs'o\·
tény dón klrr, ly, aki cAyben No!'vé- hetne urn:'Lk elhelyC'lésérc felhalllmúw!izl klképz(...;
~Ia uI'ulknd óJ(] ls Vf)!t, iiI. évvel k':'_ n{,inl meg rel el ő
lI()bb,
:.lallJ{Ln.
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,, " c"cu~ J Ó'<JCut b .. ra" c. euy hanll.LllalO~
CIl>c~~,~I~K' 1,1l1.1l1luk " "'L k~,,~ rellt-n)'»)_
H!lU <:/lylk II"IILllo\l>I)1 s,, ~m Ol>an Kr",' )'
(l y nl " l .. lláI>O I. A N/,Url./} Clmonc.lJ~, I\('IIY
" Il lIblIl>urll ~'C " CLlC J(,,_~cr klrályn" k h'.
''ell ~(llllJc VOlt 'l'ok./lJban. A~ Llrnl k.od6
IIICI! bll~"kc voll I,.urára ~ k;lrác80n ytá_
Jnn Vi~lorl" " nll.ol kJtályuOtOI kC'ldvc
LL ,'('>mál pápán rolylD (Va mtndcn ucv~.,.

<:s

IHmc r\l~~l1ck kllldllu bo rábÓl karácsonyi
kóstol6L. 1'.10'1 1!1~~Ullk CBY p~r BO rt :
" K Ö/,CICbb hOULlk mOIlLlnktL<Yl. .'<;lrenc
J6;u;er mll010/llko,uUIII ,'Mt alakjál. ami kor
n kI rály kC1tr r4~ávQI mcgta"IJLlk n~ aJánd~k1 I~t !ln U e rd<' lyl unllárlLlS pOsPÖk nevilt, akt! "Cl<;llltn U\ E't n,onc J óUCfnck hIvluk"

Or. u Ll Tn ,y t 'cre ne IL kOlo;tSvé,rt

kQIl~'

lIlLlm "'IlykorI c.lMkJa v, k010cymlnl&LttrhdyelLC'!. ~P!Lnyolors1.1I.1l1 ollhon.:lból \Id"Ot. lctil: ktUdl lapunknak, ,. a ncrkcs'.lcr
"<'II munká/lii Cllyh/izl b lihalllnos ma_
lIy"r vonn t kod.Uban ""lIyra értékeli,
Ur. ULlrulIY ~"cl'\lnc 10 eso.tendOvru Czel.OIl
~''Cttsélll,Clt a~ Unitárius KO!lt'Mlumban,

,

K (} I Q._~,'lIn,

Gl c~y

Gyllr/ly aJ!. UJ Ember munka!..rlU, a l>Lldape5'l római KOlollkus Akadémhi n lcolólIlal doktori foko~atol n~'e1't
"Llmma CLlm laLlde ml nOshils..~cl, T öbb alklllommnl l~mertCttc e~yhlizl Jdadványaln l,n l kUlolIku' CRyhMI InpokWln.
SI Ll LL" I" ,I..", RILJ lól~)ék071nlón mLltllllák
uj "énwl 6k"mcnl kLl s l>ILUMordl1~", nnl/' Iy ;' Z cgc.., némcI nycl v,crmCt
k~klvO)Itll>I)
kn t"lIk,,~
é"
p rolCiOI~ns

1)c 11't

",(Lkcmb~(.,jne k

k(l,.Il~

mLlnk~ju.

Korl (,1 1I I 'M luaelhcn ~I(I olvn<ónk
.L!)'lLkO,'1 Ic,"clc ll>c n küldi Od\'özk'lél é~
HrllmN feJezi kl. h"l:r 111l"lZlk rcn<k~en
..,IJlL' ken'the"
K U,, )'v I:lrunlt r~.z~r e ItcT" ~s ;lk az CIlY'
ko,'()n
S~"'l<cI ~' I< ('rt'""I,' r"n
",c~JCJcn \
" tj u hA rh .. t; ~ ~' h h" r. "Ollárll's rOly('>~ra
tLllLk 191~ ,,~ IGH kő,flLI ,,"'lllclcnl ,';\fOIyn",(ll" "ILJt>' emU!C1L ~"r<)\ymnok e~yc~
példányait,

tJN I 'I'Á llJ U ~ 1!1.1,o.'1 ' l

KüLFÖLD l
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EGyuAZl FOTANAcSUNK
TII olyrl;l !l'l ; ~ rtle.klŐdGkel is
Ur. Mos u NW': I\I II rO,"~lIlal U..l(16sáll ü lései orsu.j;OS to r "bbiju.t ko~onlöllek 7U. nu- S'liivt'Sl'J\ hUjuk okt. 30-áu, nomL",'eSnu.pJ<\ 1I !lukllrestb(:1l es tObb romil- bnt du. " órakor ke~dGdnek bud" nlal \,[\I'OS U.!.nil!l61:a.J é.bnn. A1. i\nnuPII~
&.:n il nar.al u.ldO egyhb. Is kt'.pvLseIICtlf' pes ti NlIgy Ig nAo u . -I te mplOlnullk "U1gM. A k010!.lll'ári u n ItArius pÜ$pOksél: b im . \"o.slÍ runp de. 10 orakor [olyhtIS kllu:ölIlö tl e II JubUál6 fllPlli>Ol.
lódik n~ ül &.>, t\. de. t l órakor tar-

Ur. gu c,""" ~lIh!U)' lU'. leQh) lIlal proRáday koUt$,um fbljlllljU\o.
Jál köuönlillle eB)' hUól UlJle\~l" .... Ih'fordul bJ'''_ A ne\'u l"1I)'hu\ö"~n~UI CB)'húunk neveben pll;r.pllk & főBomlnok
Ic,-elben kÖliZönlőU ....
f~snon • •

,

.... ~ pSu.bad"'C <,&)'1k ..... \1""'$1 nA·
~HilStt Lajoa Lrá~1 "I' ·aib."\lk.
arrlll. hog)' hOAy.tm köszőnjUnk ... M~il ", nI~'(Ik felek~eu ho,' a.\&n ozaS.ti1 b mell '1laphhat;J\lk k~b lHtsUkbOl; DLcstncs.sék
II J&\lS Krlntus (rOmai Iwtollkull; AIdis b.':kesse,ll lrefonnlllus) I::&y ll>: ISI ru:
'II."IIArlus) :· A hazai malC~·.r lU'elv vo.16blU\ Ila:tdatc .ti \t&l!.öntt:l. tormdkb:ln.
ma m~ 1I)'lIkorOIJ\lk-.' a ~gl tonnAknt.
m,-,t,'ekel Mluf r ~otl Irása IlJ ra dOnkbe \'<:1.1ICU.
,\

mában

.\ bra...;s61 u8'·es fllkll18 U•.mpIUlll ja... éra
at. NSZK-ban élő e&Yko.rt erd~l)'1 .uarmU6$u lu\herAnusok kö~ben iY\l jlt$1
tndllOllak a tenlplom teljes hel)'retllhIo.sanu.k. költs~e1re.
Ur. akban pm" m annha1ml naoodelvu lelku.u 19~. ÓI!I~~(ll felth'e~ l ölt a ehlcagóI unh:\rlus leolOiPli.n to,·li.bblanul'S
c.':l.Jliból.

tnmló Is le ntis~telelen bibllá t oh' IIS
és imádkodk Sltent-h" n)'1 Ilona lelkén, I) rédlká l tlr. J ;tlmb J('n(; nl'.
Icikésll.
A \'asár nap déli k Ü'u b éd re II bu dapesti ~y ül ekezet IIssltonyal S"(('rtl\(' (l el \' lirják II t'ólan áa: tagja.i l es az
érd ek l ődőket. Az ebéd á rn 60 Ft.
Csak a7. okt. 28-Ig jele ntk ellökne k tu dunk e bédel b idosítall l. t\ Föla n á ..s
IArIl)'SOrOZlllá l a r e ndes lagokkal
killön t\l ('!l hh'ó" a l illrjé ben kü"l!ö ljilk.

,h a.uC01 lI1qulrer ei)'lk l~iCUt6bbl Izámll.b:m KÖótlI a b6<1mnó ,-asir"e.!y1 unl\&r1U$ lemplom f~ny ktpE ~ és !elhwist kOlOt a dakozAsnt "gy h annónium "úárlása célJara. A lelhwUI Ci yll .. , ,,ID o, ·ldIOUElnGkség
' Uq:hi .rta. alli. ll1t. DdomAnyOk.!ll ti kö- •_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rt!nkbel1 Ji\..n. (l..org-e Cox ,~' uJ tI .

LA PzARTt' UTAN; V éah l\lihaly
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e I IHlI~!

.\

ro ... Anlal Telc\'íl.I6 "".-Iy .... 01l150 r"
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:l.II-an egyórás ll.O(UlOO\\ cmleke"4C I~
Ll\ill nI1\1<1 0",O$
meg n~ "gykOl1 kOLou\'árl ,,,utáriu:> kollegium Jogutódn a kOlOu,'lI.rt Ilr.,.,.n.t SDU Mni:l'arOl"ll'z4$ 1 u"lt~ rtns EJI::l'b§.~
nmet Ip~\·; Ilceunl ! e nm\IUI.sn ~~~. é v!o,.....
. ' "W I{\.![ S1t.erkes_ I1i:
dUI6J'r6l. A mll~or k",",,16I>"'11 beneit az
Im!:zel Jelenlelll Ign~&a\Oja. L u a . Ol llItDr• •-Utll C~ ,)IÓUef
\'11.11. ll1t. Iskola Ics..lr-elleb.b , ·endlák:,Jn, d r.
. ·et",l (k kIadó:
UOdO. Andri8, (\ k.ulh~glum ~1I)'kor1 !pl.gató tanám. d r . UOlh LajOoi O['\'OS és
lIu.... ll ,)I ' nos
milllok k~lilJ,; a jelenlegi d iákok k~pvt
, '" NilU' IJ,:n 'c ll . 4. uudltpcst . 1m
seJö! ls. S/ljno.s II mU>lOrblln m\.Ildenk1
elfeleJlctt" mcg"mUI,,-nl 11%1, hOIlY a ~ !:!.
'l'II,.\:I .: II ~ -OU
e\'e5 l"IUI:l1I0.5111 ünnepiO mnt ilIko Ln JOIId6dj" az e&)'kori kol0 "",·Arl unllt\riUJI
S1t.crkeU II a 11t.,!rkanu15 bl~oud,:
kOIl~gI\lm \"011.
TcrJCOl~ 1I a Maly:.r 1'051 •• EI(I~luthel(l
b ' rl\u, l)' pOJtAhh'''llt ln'l, a POIla Mrl:.!>III.Ielelb",n ff " 1'l)I<ta' KÖ' Ioonll Itlrl"p
" ,><,sonll J:ylll .. k ne. lln k b .. " Jun . J,-~n
1..." ,,,'1 (KJU "oe tlud&P U' \ ' ., ,)Ióue1
n(,p(!S lI:l'il lcke::et c l6n k onfirmált h:\r'Om
,,'d or I~r I.) kö~" ell ~n i11
poal"ulaln(h'end~k Da IOflh Edit. J a kab Winlb h
'''' '')'0 ''' , ... I,,",Inl " u" . Linal "
Kltl
ZM.dcr C1laba . A% ilnn('pl n OllCMalOI u aJar J á n "" ~. 16J.,..nO é-<l \ 'fl h MIhal)·
: 1_
I ~ pftl~fOfl"I IU' Jd&6u' m 'ra.
Lelk ...... 1"" OI ldk.
~' L d ö flu l .a.t d U :1-1.- lorl .. .
•\ K 't1"lIk tt. S~Ó Q.e r keUIUfb<:n \"LleK nt llll.. re t" 1 51- fo ri."
~t& álli bt' a~ e16,6 "",rkeszl15 ""haIMe. 00a
lap feLel&! klad6Ja : II lrt'>
Im r,·, Uerk l'UH1J'" Snb6 (l h ...
I .... D &." : zun
b 1t.lal Zon' n Ir.) ,.A l'llyu klhIl,J6d.sa" e.
"~y.,t~,,, 1 Ny .. ""I•• - U.UO!I U U<l "I"'~" IS.:!
rew:~n)' ~\ V. 01\·".61< H .. knlllGl .~ ct.
Ir ~I"I (b "Nc l (I: SU n•." M Z ill lAn !.JltQ"tt\
IRn\"'~1IC1 101ta d 1D. I..,hol kll~UI m:\r j~
le n l m~1I 1&I>"n k tu\.~bH"n ls .
U U 18S:o,' 1U3S_ t:l~
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