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A NEHEZEN JÁRHATÓ ÚT
Az ahi bbi Imád" "t dr. Georges MlU'l.'.hal n e m ·
réa"ibeo elhuny' púir.si lelkész II Foyer de "Ame
,"czelóje hátrahagyott kJadaUa o íl'l'is ei köz(U
köz6Ue ~ fruo!a nabadeh 'ú t:!vanglle cl Libertó o. szemle 1983. évi i prillsi számában. Dr. l\larohal II korabbl ~"tizedekbcn ta gja volt az lARF
végrehajtó blaoUságlinnk.

OrökkévaJ6 I..!Itenünk, \'on ügy, boi)' azt gondoljuk,
boI}' mindent miski nt cscleke dnWk. b a a helyedben
leltünk volnl1. Nagy, világos, szép l:s tiszta szavakkal
sr:6ltunk volna. csak nagy személyiségek szépséges,
Jpz és ueretetteljes 19éJl h allhattad volna ajakainkról.
Osszerilogalhattunk volna e gy gyÜjtcmén)'re val6t a
leJkekb61 faka dt éu ésekbíll, - lélekböl Igazi szép lelkekbOI, csupa J6 cselekedetekb61. A vUág göröngyös Os l"ényeire ezt l eltilk volna le útrava lóul.
De Te bölesességeddel másként ha tároztál, s amikor
kezünkben a r égi t Öll,)'vet storongatiuk " ettiik észre,
bolY T e II oebnen Júba tó utat val asdotlad. Nemcsak
virágos csöndes v/Ugyek öl~ból sz61sz bozzánk, hanem
a forrongó JYÚ.liUködili emberek földjéről. Akara kId sze-

rinl cselekedtél 6 szent szIlvad new. volt mindig ékesszóló. tm e Itt az ös l s2ent s egyben b űnös tör ténések
közölt. ahol b a lljuk a~ egy mást kijvcU. vt!rslcnnyezett
szwdok morajh\su U. m 6gis lIétI a'l. elso nő li egyben
a 'l. utolsó la.
Nyomoniságos és fájdalomtól s újtott emberek körében bnllgutJllk hnngodat. 1\11 Uyen ek vagyunk r égi Syiilölködéselnkkel, csulÓdásal.nkk al, megkeserede tt sdvünkkel. fttégls szer etnénk Atyá nk, h a i mánk önmagunk va l6ságos igaz és b ecs6letcs sl.Ú\lba vélelc lehel ne. Tudva tudjuk s nem C!luP6.n s irunk, s nem csupán
n halá l szem szögé bilil kutatjuk a vIlágosságol, h an em
célunk az II különleges ám fe nséges kala nd, melyre
mlnda nnyian elhlvaltunk, II m e l)' ne m m ú, mmt az
élet !
Szén'elljük m agunka t, hogy bJá ba va lóságokkal foglalkoztunk. K érünk veuss minkd k é%cnfogva a n ehezen j árható ösvényeken . Adj nekünk ai hatot, - m ely
ne m is olya n n C' bezen megta nulba tó erény - bogy Jó
l elkiisnterettel embcrtársaink közöU j árva, k özelebb
jussunk hozzAd.
Am....

Az igazságnak még van esélye
Beszélget& a KBK leszerelési
, konmlhiclójiról

,

A KBK máj. 24-27-én Budapesten .tartotta illését, melynek tárgya
a Jeszerelés el6secitése volt. A Itanács.kozáso.n 28 OlS. égból, min tegy
150 egyházi személy és megfigyelll
vett részt., ak.ikct oa megll)itón d r ,
Tóth Kdr olll refOl~ilátus p Uspök, a
KEK elnöke lli1vÖ%ölt. A megnyitón
jelen volt Miklós I mre államtitk ár
az A'llami Fcy házügy:i Hivatal cl~
nöke, Sa,.ko.di Nagll Bo.N'\a, az Or.
t;zágos Béketanúcs 16titld.ra, és a
ham'! egyháuak, felekezetek képvIselöi,
A konxultácl6I';l érkezett haz:inkba az angliai. KB K csoport. képviseletében George Cox feles égével aki
az anglia i unitárlUSOkat ls kéÍMselte. Cox úr már nem elsőízben
ján tuwmkban, hiveink !körében
Budap ' ten rout vett Istcn Uszte1eteken, evangéll.:u\cl6t tal'tot1. 1981
6súm fogadt::!. 6t Bal !.4&zló az AlInmi Elgyh ázügy1 Hi vata1 f~,_
vCZ(!t6j e, és Kouáa Béla az On;zd gos Békctanács akkor.!. itltkáro.
George Cox ~Mzunk nemzetk özi életében ismert bókeharcos A:t.
IARF f'la gygyru~ek.en békem~ete-:
ket 52lCMIe".-.et't. Evek óta ll:.'. angUai

unitári us egJház szociális és béke
os'l.tAlyának vezetője,
A KBK ~f .eJ'elésl Ikonterencláj:)
alkalmáva l beszélgettünk el vele.
- nflóla vesz r~S'Zt békemunkl\bao 'l'
- Amióta csak !VIssza tudok oml&ezni. Már liskoJAs koromban <Irezd6dött, M Ul'likds csa1:.1db61 swrrmazom, igy az otthoni llevelés ds hozz..'\segitet.t. A 30-as évek végén hUs zéves fejjel csa:i!l::tkoobn'\ először egy

j

,

angliai békemozg.."Ilomhoz. Akk oriban II ll . vUágháború fenyegető bor-

:r..:dma l !késztettek er re.
Azt.1n város.! elöljár6ké nt dolgozrtam Rl,)mout.h..,ban.
A 60--<38 években Ilx=t vettem egy
a nti nukleánIs ikalllp..' myban, a minek
oredménycképp az. érdekelt k ormó'nyol< megegyeztek. hogy nem haszn Mnak els6kónt atomfegyv en1:.
Úgy 5--6 é vvel ezelött .:1 hideg·
Mbor w
hangulat lkiai3kulá s$OI'
kezdte m
aJctivan békemunká mat.
A Kclet-nyuga ti béke·' nevű brit
m o.;f;ruomban a 'lcszerelést, 9. hó,bor ú
elkerülésé t
h-:mgsúlyoztuk.
Ez%el
egyid6bcn ik\lpcsoJódtam be a z .:mgUa.! Wlitárl usok szociális munk:l~
tervébe, s 1917 ... OOn a szociális és
békL"OSZt;1ly verot6jc le ttem.
_

l\lU énz muokiJliblUl a legfontosabbnak ?

_

Legaláb b h a rminc témát tudnék emliteni munka lerilletünkböl,
s .mindeID; k egyaránt fontos. .lIégis.
II ~egnagyobb fe1cl6sség II béke
sztikst!g....négÓilek

f,"ljsme~.

Ah ogy

u b6kcmozgn.1om nelnzetkOrl szintiren is stólesedeU, úgy éreztem nekilnk UlútárlusoJcnnk is uRtívnbb..i
kell v.:íJ.nunk II leszerclés érd ekében.
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MEG KELL ÁLLITANI A FEGYVERKEZ~ST
A Prágában jUniusban tartott lesU!I'elési vil~lál
kor.ón néJ>U'> magyar küldijt!ség vett. részt, akik. ~~zt
egyházi szemé]yek. is voltak ~ prágai találk~n r Zl
vett magyar küldöttség átnyUjtotta azt az üzenetet,
melyet a magyar nép nevében !n~tek a találkozó
l"észtvev6thez akik közt neves közéleti személy.iségek
voltak jelen 'keletr ől és nyugatról és s:zép számmal
ft htll'madik világból is.
.
..
<A magyar nép üzenetéből Idézzük:
.A magyar tárSadalom az elmúlt hónapoldhan ezemél
ls több gyalésen és más összejövetelen. beszélgetet6'
n súlyosbodó nemzetközi hel~etr6l és a Vllá~lálkoz
nyújtotta

lehetőségekről.

TlZezern,y:!

részvev~

~?O~t

hangot reménységének, hogy Prágából a kolcsonös
b izalom új enYhült légköre árad kl Európa és az
egés'-= világ ~I és komnányai elé. A gyűléseken megbfzták a magyar küldöttséget, hogy a magyar nép
nevében szivből k~tse a prágai világtalálkozó
küldötteit>, akik bármely nemzethez, felekezethez
tartozzanak is bármely világnézetet és politikai meggy6ződést valljanak - az emberiség alapvető érdekeit
képvi.~elik. Köszöntjük. mindazokat. alák: az öt világrész másfél szAz országában il nukleáris háború veszélyének elháritásáért, békés. teljes, alkotó emberi
életér:t szállnak sikra.
Magyarország - <Eu ropa közepén - évszázadokon
keresztül a hadak útja volt. Ezereves történelme során
most elá<;zör teltek el olyan évtizedek, amikor nem
örnlő!.t háboriiban honfitársaink vére sem határainkon
belü1-, sem kivül. MI új, szoc:Uilista világot építünk 5 ehhez békére van szükségünk. ~es, szép embeni
életet akarunk, amelybe nem férhet bele ahAború.
A magyar nép e meggyőződése egységes, akarata szilárd. Társadalmunkban senki sem érdekelt a fegyverke'Zésbe.n és a feszültség fenntartásában.

béke-világtalálkozó il; bizonyítja hogy
vagyunk egyedül. TiS2;tában vagyunk a':zal h ogynem
békemozgalom megosztására tŐl"Ckvő er6k '
a
dáj~ ellcn(-re a lJ:éke és háboní ké~ben ~:'~;k
kÖZÖ6ek .Európa es a nagyvilág sok sUizmUlIónyi békeszerető emberével. Politikánkban _ s az
c!a~ta ~ö:/:össég. békePQlitikájában _ ez a ~::~!~
tfrkriY-=őd,k. E felismerés alapja ti mélységesen áté
tt
feleló~. Önöklkel együtt, kcdves baráta· k r'-=e
felc:jtjü~ el', hogy; ötvenmillió élet pusztult ~ 'a
sodlk v,l~~áborúban. és tudjuk, hogy egy újabb világméretű osszecsapás már az emberiség létét VEL'iz.é.
lyeztcl:l. Meg kell akadályozzuk az atomM.bol""Út, mert
ez a legutolsó há~n1 lenne a föld történetében.
Ezért azt kíVánJUk, hogy a világ minden erejét és
gazd.agságát a népek: boldogulására és telemelkedésére
ford lthaS5Uk. Világtörténelmi értelmetlenség lenne az
emberiség javait és ilcincseit fegyverkezé::re Pazarolni
Ezért magunk és utódaink nevében a békéért, az éle~
tért: álljt kiáltunk minden hábol""Únak, minden háborús
tervnek. Felháborod6btam. visszautasítjuk a korlátozott" atomhában.í demagóg gondolatát. Prágában sok
százmJlliő ember et'kölcsi súlyavai támogatiuk a leSzerelési. kezdeményezéseket. A vllágtalálkozó magyarol'S2!ag; el6keszftö gyGlése~n újra meg (tjra elhangzott, hogy nem akarunk rakéták robbanófejeinek célpontjává válni. Tavolabbi célunk az, hogy ne legyenek úJabb rakéták sem kontl.nensüqkön sem másutt!
Új hidegháború helyett a magyar társadalom minden
rétege új megegyezést kíván. Ez egyenlő biztonságot
jelent. Más szóval: jóval kevesebb fegyvert . Ezt a célt
konstnlktfv leszerelési tárgyalásokkal lehet elérni.
Segítse e világtalálkozó a népeket s kormányokat
abban, hogy megtaIálják, am! Ö&SZeköt, s rélretegyék:,
ami elválaszt.
(Rövidített szöwo)
Ez a

=

Ez az út, ezen járjatok
(Eml ék beszéd n éha i K iss Dénes unitárius én ekvezért anitő szfiletésének 100 éves
évfordulója a lkalmár a, Sepslst:entlrYö rgy, 1983. m ájus 25-én)

2z"f4s 30,18 és köv.
próféták között &saiásl:, mint
egyik legnagyobbat tarljuk szAmOJL Nagyságát a lelkében-sT.c.Uemében és lényében rejlő tÚZ2:el szoktuk
ma'gyarázni. Ez a túz égetett és perzselt, ez a túz
melegftett. vígasztalt és reménységet adott az lstent6l kapott parancstól. Ostorozott. intett. fenyegető7.ött, ha \3. bűnök fert.ójében verg6dött népe ; simogatott, ölelt, bátoritotl, biztatott, igért a megbánások
fénylő magasaln. De bánmelyiket cselekedte, elh"i.vatottságának szent tudata, Isten és a nép iránti tüzes
&zeretete Indította mindig prótétálásra. boldog szolI'gálalr"a 1
Igy érezzük ld abból a bibliai ~zb61 ls, melyet
a mal vasárnapra el őttetek taMandó bes7.édem alapjául felolvastam s melynek hallatán _ valljuk be
őszintén ml mai emberek is mélyen elgondolkozunk. pedig ezredévek választanak el "tzsiás korától.
MennyIre emberi és mennyire IdÓ5zenl ma is ez a
prófétai beszéd. Ami minket ma. ennél ls közelebbről
érdekel, amire els&orban figyelUnk fel, mlnt megnyugtató Igéretre. azt Igy fogalmazr.a meg: "és nem
kell többé elrejtÓ'-=ködnlök tanítÓidna'k. hanem szemeid
tanítóidra néznek és !Oleld meghallják il k!láItó s~ót
mögötted: ez az. út, ezen J(il'jalok, ha jobbra és ha
balra elhajol tok."
Uta'kra
melyeknépaz arany
- éz.<;aiü,.,1
b~~
az
kövel ó nemzedékek
f,i
és lányait. A·~ik nem anyagi é$ hatalmI érdeklől,
de az lsten és az ember nolgá latának tiizétől ké"ny.zeritve uabadságot és békeuéget szóltak a keresztAz óte5tamentumi

utakon.

.Ezen a májusvégi vasárnapon hat feln6tt gyermekhe lyben és országhat.á.ron túl élők - családjaiJcl\al
együtt hálás szeretettel gondolnak az- édesapám. aki
Sepsikö.röspata'kon, éppen ma 100 éve szül~tett. Gyű
lekezetünk ls nemes büszkeségge.l emlékezIk arT3 az
unitál'llus énekvezértanit6rn. aid gyülekez.etiinket és
népünket közel hat évtizeden át. hűséges élettel és
kitartó munkával szolgálta. Néhai Kiss Dénesre gondolunk születésének centenál·iumán. aki a székelyireresztúri ,k özépiskola S7.elleml tápl ál~kával, a századforduló első évtizedében, 1908-ban állt először katedrára és vállalt énekvezérl állást Magyarországon.~ ~~
áldozatokolCa.l kirakott útja - 32 év után - B?lonon
és Kökösön át a bölcsóhely közelébe: Sepruszentgyöngyre kanya rodjon vissza s 8Z éves kOr'dban ott
hajtsa örök álomra fáradt fejét. a"hol elótte 4 évvel
szelfd lelkű és alázatos sz[vű, ha segft6tá~: Farkas
Elmma ls elpihent .. .
AmIkor reá emlí$kezOnk. akarva-akaratlan gondolunk mindazokra a kortársakra is, akik népünket ~
anyaszentegyházunkat. Istentől kapott áldott tehetsegOknek birtokában. öntuda ttal szolgálták $ népi és
egy.húzl zeneku1túránk tejlesztarevel. (l JeI1emEL'i ember kl nevelésének hitével és erőS szándékával dol:
gozt.1k életet áldoma, a magasabbrend{1 eszményI
ember' kialakításán, .meggyözódéssel vaJlva: hogy. Isten
mlfeHHOnk valami szebbről és jobbról gondoskod.o tt.
Kiss Dénes egy volt ezek közül! Elletművének res z :
letezésére. áldásos tevékenységére e helyen. kitérnI
nincs lehet6ség. Abból. amit én tudok róla. bsz:e~
tel és nagyrabecsüléssel fillapltom . megé~or aldotta
6 g,Yemlekes esaládapát olyan lelkI ért
e.
.
meg Isten. ezt a néplanftót oly,1n t.ilcntumokJ.;1 ~t.~
tottn el a1. "Or melyeJckel II c:snl(idnak, az g) I
kÖ7..'iégcknek és' népének egyaránt fáradhatatlanul, s •

'ON1T.4. RIO S t::LE'I'
..

,

3

mog ató

~tettcl,

de - ha kellett - . éz;g!ás" tüzes
~oITal tudta mutatni - :I velilk együtt járni ls az egyetlen jónak. llelyes:nek és igaznak vélt utat nehéz időkben ls, egy h05lSXÚ életen át! Nem tartozott
II rejt6zköd6k közé, pedig akárcsak tzsahis korában _ az 6 élete során 15 voltak $\Ílyoo, terhes eszOOnd6k. Csak II ikét vllágháboní ls mennyi életértéket. metmVI emberi ulkotást pusztUott e~ nekik jutott t6bbek között .oz a nemes szerep, mely a romon
vlr:ágot fakaszt. az elpusztított élebé.rté1mk helyébe
újakat varázsol, könnyet törül, árvá'lmt telkarol, ,a
asUgged6nek reményt, a kételkedóklnek hitet, a borúlátóknak biza'kodást nyúj.t s II jobbra-'balro elhajlóknak utat mutat..
nemcsak a katedrán, nem~ az
orgonák mellett r Ifjúsági egyletek, szodlills szove.~.~
7,eti m(T.I.:galmak közóppontjában, dalköl'Ök-gazdakörök
élén álltak emberül s egész életük ma lár.mafa, holnap zsoltárosan zendülö kiáltáS volt: ez az út, ezen
járjatok.
'
Nem könnyd, de nemes hivatás ez a vállalkoT.ás.
Vallották hogy csak a nehéz feladatok azok, melyekért ebb6n a vllágba'n igazán küzdeni érdemes! Vallottálc:
nem félek a széthulló világtól, amíg II
lelkem eros sziklatészek>. en csak S%éthuUó őnmagam
tól félek. Attól, hogy sorsom kén:léseh-e nem csendül bennem méltó felelet!" Mjlyen mások vagyunk
mi mai emberekl MI a széthulló világtól félü!'l'k
szüntelen s széthulló önmagunkra figyelni nincs időnk.

es

"en

A mészkői sIrnál
Balázs Ferenc mlsz"'" slrja rk6ré
odGgyiUt (I falu unitárius népének
n.ogy része, amikor dr. Kovács La;os püspl:ik és felesége 'és d r. Ferefl.CZ József püspl:ik kiséretében két
gépkocsin május 23-án pünkösd másodnapján 1937 óta els6 kbcnez egykori felcség és az eDyetlen
oyermek pár szál virdoot helyezett
el ez egI/kori férj és édesepa szépen
gondozott sfrjdre.
A feleségre. aki epl/korolJ. közel tlz
esztendöt töltött el férje mellett
Mészkőn az i('l6sebbck közü! sokan
emlékeztek. Me ls szépen ejtette Q.
magI/ar szavakat és mondott kiiszönetet mindenkinek. Ilki eljött. A
gyermek. aki most lett. négy gyermek anyjaként. eb6fzben nagymo.m4,
inkább mmol yóval ki)szimte meg a
tiszteletet élf egvattérzést. amit e
méstkói unitárfusok szívűket kltóró
vendéQszerctettcl mutattak.
Balázs Ferenc 'Kolozsvárra érkezett feleseget és leá-nllát dr. Kovács Lajos pf/.sDÖk és 'ofelesége ebéddel várta, majd egvütt utartak kt
Mé.szk6re.
A temetókertben astépen g01'tdo.
zott sfr egYJzerll fejfá.;a hirdettc,
hogy Balázs F'er,nc pap 1937-ben
h!in~ el. Nemrealben. kaptuk meG'
ajándékbc !egyháti levéltárunk részére az 'ClWkori irátárs Tamá~1
ATon a temetoben mondott .szép beszédet. meluet egu nuf.s alkalommd

lapUnkban k(5zöln! fogunk.
Jul.o mini colt eoykorOl!- Baláu
F'e1'enc s fnu a csatád gondozója:
15 ill a' mészkő! temető lak6ja. Lemenói azonban Igaz szeretettel ldtták vendéniH az Amerilcáb61 'haza_
látogatott emlékezóket. Méluen mCQhatotta őket ti látogatás « Debrec:zen! Unió által tervezett he11lreállftott templomban éif pap/lakban. va!amint a B«ldzs fo'ere!I.C 'll-Cttét vl• el6 gvilfeke.zeli tere m.ben.
4
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nlna akarásunk. Lesz~, aki l'áeszmé1tCJi(:h _ ha ök
már temetőben p ihenne1c - hogy élelre él. jövendőre
II ennek igazs..ígára, békességére. értékeket hon:i07.ó és
védö áldásos voltára érdemesek csuk úgy vagyunk
ha füleionk ma Ls meghaU}ak a ldáltó szát: a Jóra'

ISZIépre, nemesre figyelmeztetót.
'
oHinni akarom s meggy6z..ódéssel hirdetni ts egyben
hogy amíg ml mal gyermekek és unokák emlékezni
tudU~ ~álaad:igsal azokm., kiknek Isten után élettlnket köszönhetjük'. Az élet megy tovabb; der(js, könnytelen, agg<>dalmaktól mentes hónapot ép[teJlI lehet t
Ok is így hittek>, ők is {gy tettek ök is Igy álltak'
~nnek .~ hible'k, 'tettnek, megáUbnak kÖSZÖnhetjük
Ol'Ökségünket, melye.t ', ápolni, kötelen 'gUnk. Boldog az
~ ,utód, az a ta:rutvány, aid bizony talankodó életutjan, hallani véli SUlvukat, mintha azt mondanák:
"tA vadna'k könnyil.: menekülhet.
1M'a:dánna'k ikönnyil.: elrepülhet.
Virágn$. könnyil. zárhat kelyhet,
Felhőnek könnyG: !könnyet ejthet.
A napnak könnyG; elborulhat,
Csilla'g nak is Ikönnyil.: lehullhat.
De SOlsa bál1J11ilyenre válik:
Az ember állja meg halálig!"

Amen.
Tar ök Aron

Kriszti 4$$Zony és leánya EnjJc6
Kolozsvárt is .,.égf llme1'ós6kkel és
Budllpesten átutazva '4 Balázs család számos tagjával talá1koztak. Béltekl! Lajosné Baldzs Ibolya epykoron az Operaház tagja. a ;6 testvér
adott otthont részükr e Tövid tartózkodásuk idejéTe.
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Az IARF Szemle
1983. évi első száma clmoldalán
hat képben hat tagegyház életéből
mutat be képet a szel'kes-lw Diether
Gehr11l6nn. akinek a szám összeál_
lításá:nál felesége Dorle a.sszony is
~édkezett. Az egyik képen az erdélyi unitárius gyillekezet templomából istentls;o;lelet után lefényképe'/.ett hlvelnek csoportját látjuk.
A beszámolók nagyréUt a Lucie
Meije r szociálIs mkár á ltal vezetett főként indlal segft6mun'lGIról
számolnak be. A tervek közül k!emelkedik az. hogy /meg akarják
vásárolni Ram Mohun ROV a Brahma Sama; alapítója egy.kol"f földjét..
hogy ott leánykoUéglumot létesít...ek.
A szociális munka újabban kiterjedt az JARF- hC7. nemrégiben form:...1llag ts cs.1tlaKozott és az tndiával szoms2iéd06 Banglades állam
Brahma.
Samaj
gyi.lleke7.eteinek
meg uritésére is. Innen sokan vándoroltak el a nehéz napokban a
nagyváros a z Indiai Calcutta szegény negye<lelbe munkát keresn I. II
ezek körében az iskola.l munka
m~er'Vezése a legjolent6sebb feladat.
A 9. lapon bemutatják a Japán
Riuho Kosd Kai a~on épülelcsoDOl"tjait. melyeket. e tagcgyhá7. :1>:
1984 . évi , vJlágkong. -zusoak dIjmcntesen bocsát rendelkezAsre. A

tokiói kongre<lSzmon az angol mellett japánul is tel lehet srolalnl
azoknak a rés:ztvev6J!!nek, akik a
fogad ó országból gyGlnek Ö6.<lze.
A "kongresszus vezérgOlldolatára
blvja tel a figyelmet a szemle: A
vallásos út a. békéhez. kelet és nyllaat találkoztba az útkeredsben.
1984. jan. 7-13. napjain l-ndidban
tart elókészftő konferenciát a hindu
vallásos gondolatot képviselók csoportja, amelyen számos más egy.ház
képviselő i - köztük európaiak is feL<;7.ólalnak.
A szemle végUl bemutatja az
IARiF-nek az UNESCO párlzsi Iközpontjához delegált új képvisel6jét
Philippe Vasseau.7: lelkes.m, a'ki ;)
nOml'égiben elhunyt dr. Georpes
Marchal párizsi szab.odelvú protestáns lelkw ÖTÖkét veszI át

LUTHER ~NEK8
Dr. Sziget! Jenó advEmtl~ 1elkész. teológiai dékán cildtet írt az
Evangélikus tletben "Luther i!nekei
Q. magyar protestántlzmwban." Cikk'éból idézzük a rólunk szóló r' ll:
" . . . a lutheri énekek hatása a magyar unitárius énekeskÖnyVben ls
kimutathatÓ. A Kolozsvárott 1605ben megjelent ,.Istent dicséretek"
eimO énekeskönyv egyes énekei. is
o. luthel'1l mintákra vezethe tők VISZsza sót 'Ilhordal János 46. zsoltárfordítás.:í nak dallama ls az Eros várunk lutheri dallamát 1db::1."
Egyházunk II ma /$ haszná1atn-;
unlM rlus énekeSköny"\lében szerepel Luther Márton ETÓS várunk
daltama 213. énekünkben. Sztá~1
Mihály XVI. sul:.:adJ zsoltárlordlt;ISlÍval. Unitárius himnuszunkat ls
et' re a dallanrrn énekeljük. Nagy
Lajos dlbl irt szöveggel: Egy Istenünk:. egy édes hazánk eimmel a
21 -1 . énekünkben.

GYERMEKOLDAL
Nagy az lsten állatkertje
(lM6z 1,20-25)

Mindannyian tudjátok, hogya Biblia a teremtés-

,

történettel kezdócUk. l sten hat <nap alatt teremtette
a világot és a hetedik nap megpihent munkáján.
A történetben az ötödik: napon ért el az állatok
teremtél'iéhez. iEl6ször a vizeket töltötte meg az élő
lények pezs(lülésével, aztán külöribözö fajtájú madarak,1t teremtett, hogy repdessenek a föld felett; majd
az egyéb földi tillatok következtek. Isten megáldotta
teremtményeit, hogy azok szaporodjanak, sokasodja.nak a földön.
Az állatok, mint a houánk legközelebbb álló élő
lények _ kedvenc témái a mesékmek. S mióta töltalálták II rajz:filmgyá'Jl1ást, a legtöbb műsor állattörténetekr61 .szól.
Biztos sok'an látták közl.l1etek is ,VU!{ kedv es meSéjét, es talán végig a Jcls rókának ,,szurkolrtunk".
m'ég az embeltr'el szemben ls.
Más jellegű, de még közelebb á lló televíziós r a jzfilmsorozat volt a Vfztp6k-Csodap6k ! A m(ísorban 34
állat-- és 30 növényfa~ szerepelt. A film szemlélet-

módja kU1önSWl ls figyelemreméltó volt. Az ott
r~16 apró állatkák : a vízlp6k a keresztespók a
ticabogár, a lepkék, a levéUeiúk _ mind ~
számunkra, megtalfllh'atók környe:retűn'k:Oen
tartoznak a kedvenc, rajzos állatok. köre. ,mégsem
Pedig milyen kedvesek 0. képemyón s milyen
~t megtud unk élettil®Ol: a kis légnad~ában le-Wt
liftez? víxl,pókról, aid soIcltal okosabbb a keresztes~l; barátairói, a vi%l.csfgákr61 ... ok ls mind a
l~. lsten terembtuéllyei, Ut élnek velünk együtt a föl-

k:-

don.

Ha valamelyikőtök folyó, vagy tópa;-ton nyaralt,
~etán ~ocsaras, lápos vidéken, és volt türelme megfigyelm az apró vÍzparti állatkákat, biztosan rájött.,
h?ID' azok .Is éppolyan szeretetrcméltóak, kedvesek,
vIccesek, mmt a népszerűbb állatok és szerencsére
hiá'nyzik belőlűk minden agreSS1:iv;l~!
~:narosan mozivásznon is lá.thatjuk a vizipCIkot és
tánsalt, s ha elmentek megnéz,nJ a játékf'ilmet jusson
eszetekbe a teremtéstöMimet, hogy a I~ányibb
élölényt ~S Isten hívla életre.
Szen~lván yl

Dona

"Kedves Atvám! Gyógyit!! meg 'minden iireg beteget. Próbálj minden bajból kisegfteni Ifninket.
A1J1en. "
,.tdes Jó Uram! Egyet, vag" ·többet kirek fl'óled, de lcJzt biztosan kérem. hogy gy60yítsd meg
a marná!. NyugodjaMk békében az elhunytak.
Amen."
..Kedves Jó Uraml Kön1lörgöm tartsd meg eletben szüleimet, pa;tasaimat. rbkon.afmat. es mindig békében éljünk :cl (Te aldoH :földeden.
Amen."
.,Draga ~ó Istenem! 1G1I60yit!d meg az anyukám
és ilZ apukám és kérZek, hOOll a testvéreim,
Tokono.im ne legyenek betegek. es II mamám
g!J60yultan jöjjön kl a k6rházból. !Amen."
,.M~ndellható

Isten! Köszönöm Neked, 'hogy életben tartottál, és sok örömöt adtáLl Amen."

G yerm e krajz
Június 12-én tal-:tottuk a Nagy Ignác utcai gyermek
Biblia-órás gyermekek ré6zére a záró ünnepséget. A
templomi Istentisztelet keretében osztottuk: ki a ju talom könyveket, melyeket Csuzér József és felesége
adományoztak..
A nyári szUnet előtt a gyerekek szép imádságclkkal
búcsüztak:, melyek !közül egy párat kivál38"l:tottunk.,
hogy mindannyian egyUtt imádkoihassunk unitárius
testvéri szeretetben.

Protestáns könyv pavilon
Az idén is megrende-.:t.ék a kiad6k és könyvesboltok a szokásos
Ünnepl Könyvhetet, május 27.-júniu.'I 3. között., A Kálvin tilren felúllitotl protestá.n.s egyházi kooyvkladók pavUcmja új mnfoltot adott
az eseménynek.
Nagy örömmel togndtuk pár évvel ezcl6tt a I'l'otaItáns Könyves-

,Mindenható Istenem! Köszönöm Istenem, hogy
meggyógyítottdl milIket. Kérlek máskor is gOl'tdolj Iránkl Atyam! Lelkemben én is sokat gondolok' IRadl Amen."
."Szeress engem, jó Istenem, \
Szü16tmet tartsd meg nekem,
Olta lmazzad c!aládunkat,
Aldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Amen."

bolt megnyitását a Ráday utcában,
ahol unitárius kiadványa inkat ls
árusitják dr. Mezey Gu. Lóráml né
vezetésével.
Az egyházi könyvek terjesztését
szélesltettc ki az 1983. januá rt61
életbe lépett rendelkezé5, mely lchet6vé tette az egyházi kiadóknak,
hogy állami terjesztés úIJ:;n ls á ru"itsanak. Igy került sor 1li"1"a. hogy
ebben az esztendőben először <l protcstáms egyházi kiadÓk II RctOl'fT'látus Sajtóomály s%el"Vezés.ében pllvl-

SZ. I. I.

lont álUthatt."lk fel. Tarr Koilmdn•.a
Református SnHóosz{áiY . vezetoje
rendezte a pavilon megnyrt.1sát. a
protes1áns és cmtodo:< ldadók összefogását.
Mi három kiadvánnYal vettünk
részt a könyvhéten. melyeket nagy
érdek.l6dés kisért.
Köszönjük reformátUS !estvérei!l~
áldozato.<; munk(\j;\t, s !lZ egyház.!
klndói S".:olgáll.ltrll I sten áldás.:'it kérjUk.
UN ITARtUS SLET 5
_ _ _ _u

-

...

ADATOK
a BudapcslI Un itárius Egyb bkö~ég
történetéhez
JI. köz lem ény
16RI. október 2-án délel6tt 10 órára 1117.1(' kl ti budapest! egyházközség, ahogyan egykoron ,tTták ,,:1 Pll;P

felavnt.1s és Ilnyacklémiává -alakulns
ünnepélyt". Az ünnepséget II Deák
téri evangélikus fóiskola dCsztermében tartják meg. Az ünnep&égen az
unitárius egyház képvl.se1etében Fe-

renCz JózseJ' püspök vezetésével népes küldöttség vett részt K olozsvárról T orddról és ti Budapesthez tartozÓ h6dmcz6vdsarhclyi leányegyházközségb6J.

Az ünnepélyen mintegy 3oo-'3n jelentek meg. Az állami 'hatóságokat
Trefort Agoston vallás- és közok,t .,tásügyl miniszter, Háth Klil'oly
Budapest Főváros fópblgármestere
és GerMczy Károly h. polgá.r!fTIester
képviseltek.
képviselő

és

Számos

országgy űlési

egyetemi

professzor

volt jelen. :Egyházi ~ részről Törők
Pál református püspök, Gy6ri VHmos és Schram: J ános evangélikus
lelkészek, Maoyarevics Gere.miás g~
rög katolikus esperes. A 'budapesU
egyházközség vezet6! : Hajós János
miní~teri tanácsos, első gondnok,
Bedö Albert országos f6crd6mester,
másodgondnok, Buzogdny Áron és
Jakab Elek és sQkan mások voltak
jelen. MegemHtek a jelenlevók .közül egy nevet. Kozma Gyula polgári iskol.:ri tanár nevét. akinek mellképét az eM emeleti tanácsteremben órizzük, s aki idősb. dr. Kozma
Jenő késóbbi gondnok édesapja volt.
Derzsi Károly lelkész, imája után:
Jeremiás ~önyve 1., 4. és következó
versei alapján beszéll a leLkészi h.IvatW61. A püspök beiktató beszédében hallg:Sillyozta a'l. unitáIlius
egyház.kö7.ség alakulásdnak Jogosultságát. sz61t az unitárius elvekről. éS
lsten áldásá t kérle '<I Ilelké.~z múködésére és az egyháZközség életére.
Albert János tordtti lelkész úrvaesoral ágendája utlm 4(}-50 férn'I és
2S-30 n6 ve U úrvacsorát.

trdekcs 'feljegyezni azt . .hogy ilZ
akkori buda~tl és !kolozsvári napilapok hosszabb-rövidebb eikkekben emlékeztek meg az ünnepségrol. Igy például a bUI.41pe!.iri Hon, a
Pester lJloyd, P esti Napló, Egyetértés, a Budapcs!ll H frlap, a 'kolozsvári Magyar Polgár és a Prote5tans
Egyh.'izl és Iskolai Lap. A'l. ünnepséget bankett kOvette. melyen ,számos
pOhárköszöntő hangzott cl. A fö!szólal6k kfu:ötl volt ll. vallds- és közoktatásO(t}1 miniszter és Budapest Fő
vá ros rÖpOl,::firmesterc és polgármestere ls. Az cgyhá7..község az elhangzott beszédeket egy kis kötetben ad ta 'kl ötszáz példányban. és
lev6lttlrában helyezte el a be-jktatásl
ünnC'\'lsé~61 megemlékező frá.sokat.
valamint a kÜlönböző leslületekt61
kapOtt lidviYdö Ir;\tokat.
A pü~pi>k fekete börbe kötött c1i~'l.et; IInyakönyvet ajándék ozott ~n
e~yházkÖ".ségnek, Ide II kolozsvfiri
6

VN IT A RIU S tLET

IInyakönyv ~dlltal alapjAn beJegyezték az 1869-18&1. közölti időben
tőrtént <kereszteléseket, esket6sekct,
elhalálozásokat, áttéréseket.
Eleinte minden második vasárnap
délelőtt Jl órakor tartottak istentisz~
teletet 3Z evangéHkus gimná:l:lum
nagytermében. A budapesti anyaegyhá1lköz-'g a hódmezővtls{irheJyi
fiók egyháZköz.séggel való ÖSS7ekÖttetést fontosnak tartja, ÖI'ÜI annak.
hogy a beiktató istentiszteleten részt
vett Pálfi Samu tanitó, és levélben
felveszik a 'kapcsolatot Megyelka
Józseí hódmezővásárhelyi hivünkkel.

KRÓNIKA

. Orbán Balázs: "A S7kkelyrold leIrl'isn" e. két köteles, most újra
megjelent munkájának a la~ _
tása közben otvnsluk a IV. kötet
57. oldalfln a következöket _ és
ugy é~tük, hogy sokak sz.\\márn
örömet szer,o;ó hirndás ez a Homoród, a Nyi:kó és a Gagy víze völ gyében éló unitári\.l5(lkról:
,,Azonban Székely'földön még a
P~cstán:sok között ls e tekintetben
~vál.na.k és elöljárnak az unrtáriu_
ook, rt -int mert sokáig üldö:.we lévén, ez életrevalóságukat [ejiesztetAbeiktató ünnepélyról szóló "re- te; de föleg azért, mert a népneveferádát" fgy feje:r.:1 be a jegy:r;ó- lés ezen hitfelekezel hiveiné.l áJI
könyv:
legjobban <hazánk:'ban. Ezen kedvező
"fgy folyt le a napnak két érde- e~ény leg.'izembeönóbben feltúkes és fontos., a budapest! egyház- nlk Sz.-Gericzen, hol altalánoo jókÖ'ZSégre kOl'S:taka·lkotó eseménye, létben élö, vidor, munkás né~ tanagy reményekre jogosító egy szebb lálunk. Itt a földmívelés jobban
jövő iránt, mely reménye, hogy az f01y, .mint csak a szomszéd falukIsten
segélyével
beteljesednek, ban ls, itt vannak a leghíresebb
mlndny<ijunk óhajtása leend és le- sza..rv~smamák, itt t..ere.m a legjobb
gyümölcs és bor, s főleg az utóbbi
gyen."
a mt viszonyainldhoz rnéPl.en rop1981. október 23-án tartott pres~ pant nagy mennyiségben, mert. 226
biteri ülésen tudomásul veszik oa ko- ho ld szól6je van, mennyi 20 falulo1.Svárl E. K. Tanács határo:r.:atát, nak sincs, s azt - bár a szólőmi
mely az egyházkÖ?ség szervezésére velés sok dolgot igényel _ mind
útmutatást ad. Megálla- maguk a lakosok mívelik, h'angyaa tlsztvlsel6kön IldvűJ ll. szorgalommal, ernyedetlen kitartástagból álljon, mely- sal, mi aztán általános jólétben fejés 4 v:idéki. Az ösz- ti kl jutalmát. - Emellett az unitáválasz- I'ius népesség testvéries, összetartó,
t /3....a egymást kölcsönösen segító és támoLegalább 7 gató, kiválóan becsületes, vallásos és
érvényes józan életll. Azt mondhatná erre egy
. Ez a gyll~ tilI szigorú itész, hogy talán véleti tkere.ntelésl. ~n}'emben résZrehajló vagyok, midijakat, vala- don egy falu lakóinak szebb tulajmint az áttértek által fizetendő be- donairól egy egész néposztályra
íratási dij at. A ,,>teljesen vagyonta- vonható előnyös Itéletet hozok; ezen
lanok nem fizetnek" állapitja lehetó vád ellenében kijelentem.
meg a hawozal. 1981. Jlovcmber 13- miszerint ezen ethnografiai elméleán megvála.sztják 'a lemondott !iók- tem nem csak II Iárgya1ásunk alategyh:izközségi tlszlségvisel6k helyé- t! ralu la'kóina'k, hanem egész vidére al': anyaegyházközség alsó tiszti- kek népélelének figyelmes tanulmakarát.
nyo ....Wn alapszik. S az, aki a két
GOlldnokok: na;ó.~ János és K . Homoród, vagy . a Nyik6 és Gagy
Bedő Albert. Jegyző M. Farlros Sa,n- viy-e völgyének. valamint Aranyosdor és dr. Máthé Sándor. Pénztár- s;o;ék havasalji részének csa'k kizánok Végh József. EgyMzfiak: 'fj. I'óingosan uniUriusok által lakott
Ajtai József, Sz(ghetf ,József. Kebll vidékein behatóbban togja
tanácsosok Bu.zooánv Áron, Daniel életet tanulmllnyozni.
Gábor. Domaniczkll Is wnn, Cál Je- hogy az, ethnografiai
nő. CtUZ Mbert, HalmáOll f Sándo]'. lomm Igazol~nak togja
Eddig az
dr. Halala Péter, Jakab Elek. Sebes
Pál, Serényi Henrik, dr. Székelll Fe- István a
a
I'ene, Székely Elek. ürmösi '~1'IkJÓs. szerkesztője
rövid kommentárt fGzte;
GyőrH Géza. Vidékről a kebll ta" Hogy Orbán Balázs, II Szekelynácsba beválasztották hereeQ Odes~
ca lla Arturt. Nagy Károlyt.. Horváth föld nagy kutatója és alapos ismeGyörgyöt és Maltltu1I$zti Györgyöt. rője ilyen nagyon el6nyös beáll1tásba helyezi az unitárius népet, azt
Az emIítettekhez a következő ml is elismerjük. E nép szorgalma,
években még a követke:r.:ók vlllnu- élctl~va l ósága. rendszerető jÓ7.an.sátattak: Beniczky Gábor, Ferencz ga abban a pillanatban feUllnik, ha
Károly, Józsa Mihály, Telkes Simon. betévedOnk egy marosszéki unitaA gyülekezet első tlszteletb{'1i rlu.-; kördgbe. ts ha a különböző
kebllt.1nácsosa a:1e angol F'rcttwel Ji'í - va llá.sá.rnyalatok befolyásának kitett
felekezet vérzett, somiból válnot S'<r,enos, 1882. december ll-éUil .
deU a hatalomhoz közelálló erösz,,1k.
KÖldi: Dr, Ferenez JÓ'I'. scf mindazonáltal sziklaként á !lolt őrt
a nemY-etl~i vidékek peremén és
nomclink törhetetlen magyarnak biZsinatunk tagja it k é rjii k Jegyezzck zon.vult. dc meggdtolt mindcll sociii az idöpontot : l OSJ. okt. 15-16, vinisztu terjCSl':ked,,'st."
- HJ Uudapcsten ,
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A szétszórt hamvak

Kemény Gábor
.,,'.......
A M~"3r N~ 198J.. ~n JIm, U...\ k I'rioaai
1\>1110"
1. szam..'\OO n ~ClkoIlVi f'f!h:r : ..su.'''ullktMln
cg)~~'g oarutc:xncstere, 51,u: C'o'c .. ml .. ltcUII.
löZÜletel: "'emcn" Gaba," eim e n
m ...~,~uitst u1...
H3<C.Ulk ki\-a. ló p..."'dag~ Er~
dcl,,\"bell II tor"dai unitlirius gi":m;\.~
unmb:m
Colytmott
okmto-oo\-e!ú

munká\.

.,Ö!l&e.tirasa.ból" idézi a
~dfocduló
oh'einek
gimn.l.ziumRI. ahol. a kitúu6 lana ri knr sza ~
\~tec be.. ~ül& crtaMo ttak, ~ :\toptt:ák
'-:-:·· ·o
· tthooa tkban. uj oktat.;\~
si móds~el doJgozt.'l.k Iti
allmllllanak.. Kultur.Uh; renOez\'\.'rI:,·eket c;'$ ..S2AOOd uceunu ónikut" .;;,;lt~r
\"&'t'tt. A oo;PSzP.xü t:m,,'\ri \..\\.1' le\~elly tár:;;adalmi clt...'tet .lll, Rlel,y~
nek Kemén" GdOOr ~ponti alakHALOTTAINK
ja len.
Te",~.keny
és htwymou élettit
l!H8~ban
K ossuth-dijj,.'\! jutl\lmnz~
Dr. Gál Miklós
' \ l'1I nS la\;,odaU,)lIl • •\ rmil.nl:" Ol'ill ~$
!ták és ln;!g ebben 'lZ e\' ben ~_ nt'Je Sarkall,}' 10\10 I llU. J UI. Io.en UlllleJ>l',lt t"1t 1\(1u.S$.l$. ku~UI:: SQ. t",-roroUI6j!l.t.
h;tlt. Barabás lSlnl.n ul\lt:h'il.lli lel- A
N:l@)' lfInli.c u. t"n\plomulll:;~n u 'SA kÖ\"eIldi ~Ú Gál cs-'\It\d kes:.: bUcsÚZt3.tt3..
tW UlII.l d t:.\ uwn . " 1!Jl~'k<)ri dlal::lII ~ dr,
fi3m l t.adát :lZ ismeN tord.'ti ügyJak" b J~n ti Iel.kl'.$a k.!n t': lsten jl alttla$
Aldá $lit • n(':~ csalJ.d"". A t UlUun us
"édet hamar egyhálekiiri felilg.y~ló
~ tl Ja\'j rn ~ UO fU rl n'<J1 lInOI\U n:f<J;lI!\k .
gondnokl.."'á \'jl3SZtobn :lZ ar3l\YOStnrd.:d ~1uizkör_ 1938 19~ k&ölti
nehéz. e\-ekben ,-isclte egyhhunk fögQndnok! tisztet es eg)ike volt
3:ro.lm.'\k. nkik ntinden felmerülő
1Itilh~ (;a. konlibba.n de.b~nl . nlU$t
problémán:\!. Il ~értést és '.megbé- már gyiiri lakost ruéJl. lr."t-l>Ol\ amnydl plo IDas ~PlI~umétn61d okle.\-elli'.l lu nk é lést J..-ert.'Sle.
' ('U<-k k l. melJ.' nU csak mosl ~e",illll nk
A jó ls ten 6t ls megprób.iIt3. fi:3- ludorml.,st. EIn·haz!. életünk trdemu mun·
talo n elyt.'SZtel1e ~ik gyenm.'két. kául utólag U~\cuct J,.~nljük.
Dr, &<lGs M ihi!> hQdrne.l;4\":I.s..'irtlcll·1
iU egyk-on pz~;g szétfos:rlott.
.\ budllj>Qu Refor",al U$ T«II.... lal .\ ka- ."nncm ok bch·.as"'lebdl to:lcpilh-.e. ujT':ll
de 3 !lleg\'áltozou kö..·~lmén.\"e\~t demJa ke, prvfesszora dr. Sub<> (;Io.u U nlca:k~d IU 1\ tcmplom ..os II li:on.Uöu c le'~
belen,y "ugdsssl éi, éJet.böI~~ Sebesl.}·i,n J anos nyUJt:llOl\lba \'Qn ultak. é p\11etcl<: rco.nO\"a.l:l.$i 1l1unklllllt,awa k " veA lIInari Inu- j.'I\'&Slalllra a zsina, ;:0:10111:- iJetUo!t éli \'I!pj. llwk IrI\.'l)'l I:ls31..
\iselte.
sqe. dr, B oll' ld ,J:in os u~.~drell~kml

es

Üjszú\'ttsét:l, dr. B Oross Gm buda·
U J. (;)'ltr\l\.l\lhy I &I:, I Ó k egUtltc a muliosszú é lettt.'.l áldotta meg az 11;- lU.
pc!S1-tö rokCiri lelk~5:n a ~y~lI:o.rlall I~' \'C:s&l. f.-.nyk .... pcltc t at>h~ a J,.".etne::. meu'
Il'n. Néh..'Íny h 6n.."\P hi j :h"lll megérte tOJti M Uln.aék profesuorn\'O:1 nl!\~11l. kl.
Ke.n:.s:l\u f)· {k:rs('i f~do\JtO~b.m ku.ali
feleség.kel Ferenc: Titáml eg,yiitt
ll. I'l'g:\ ll\:l.II~·:.. r lronYI·tdr:..k énl!lo\:iI.
h:izass:\gkötésük" hetvenedik évfor\ " k=lor Tlbur kt"P:ün.u " ~'$:I. l.1.rI:" l.;lt SOdu lóját. Feles..lget kÖlel !Jol é\-"l'Se1\
kMII llIcgt dÜ11t(:II.'k j Unlu$ hu tu!:,·"m;l.n
kisérte ki ,(l. kö\"-eooi csnládi s,íri..-ert~ pem n ·
a K,'!lI-ómUn 'scek saU\'(:t.s"1!ébo.~n , ,\ kl.

be. t.lelének 95., Qomol'Ú Ö%Veg:o."sé-

gének e1's6 t.'SZt\mdejében pihent
meg. Holttestét .a tordai un.itárius
t\mlplornb.m r:watniozták és onn.:m
kÍSt.."rték ki II kövend i CSo.'\ládi temetőbe

jún. 4....:!n. ."13 6; menye.
unokAi és dédunokái Ils az egész
k ö rnyék unit:\riUS31 lti.<o&1& ulolsó
p ihcn6helyél\l. Emlékezete legyen
IUdol\.

Boros Pét er
BorO$ Pérer ~hai dr. C,iki
G á bclI' püspöki helynók uno\..-.ija.
mérnök. életének 31. 6""ében hO$s?"u
és s!ll.)·O$ 8W.Il\·c<k"s ulfan .sJ:ülei
nagy btmatára clhunyt. A Magyar
R adió Törnq::kommunikációs (QU\ ~
lyilnak tudom..'\n,)"OS munkl.:\társ.,l«>nt
.szep Jöv"Cnd6 tilll e lőtte. /lmlt II ha~
ltil tőrl ketté.
A FaricaSl'ét1 l(!IllC;!6ben nag)-SZülei 'ilrlfltxt temotték ul'nt'lj(\t, dr.
Ferenc József püspök és több mUI\ kat.1noa mcle-ghUT\GÍI Ill'-'Iltm\lék~
uu'm .

e.iyha%unkn á l ls

l1I ó dO$itjll k a l\I ag~'.f Udyc"-I r :isl SanI>:lJYU,t o l. A >: e.Jsti helyl'$.lrAs1 SlIab4 1 ~'1:II.101 IUl ·ben nl'OI\l talláli:. p"óta su mus
RlkaJonlmal l\\6dosilOtl:l.k, A Ul\~'d lk 1110dusltoll kil\dása 19.5~·be.n j ;:o:lem I\\t';t'. A
Mal,lyar Tudományos Akad~lI\L " n l·!)'t!ll ·
inis.! b!ilous6J/a (I nlo,st m Ód O$'I<lI\ u.1<'
tml\'1:atten.'C.lNct vit Ata ~s!it\}\llI . A
,·~ri\lllól.,. I!l!~'-kél én~n bclill m "'R1 e.le.n Ö
_lj nclyC$iras.1 IlUbA\" "Il\mak hu$r.Cl.CI'
S&a " as szoj cgyz:o!ke 19 1e.s3. hln en II Ie.jlutóbbi ki'Sz]lt"s~kor 1\\6: I$nlcrol h'.nc k
vOlUIk aJ: Olyan szl\\'alt m h ll A \ d ,Wlr.IÓ.
n ~ m (tóll<':p 61 a J: ű rna,j uus.

nllltils
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~u·lIcdcn r é,· 111:1jUS U·.'n e.lnlll!IWlOIt
dr. Aj"',}' (;·y " .I'" 1l)'U):"hll"r.Otl f<)Qn ·()S.
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L.,o , , ' el oruáa baQ új OrthOdox pQspökOt ,'álasztou.ak és S%<:uueltck fel. .lan
An,.b.hnlul< vIlAgl teológiai tan'l a SZerrendbe \Ön"-nt felvétel után .. J e '
,·ette t el. AZ új blclsld pOsleog)'e1oruAg\ Onhodox
letl a VlkárlU$8.

A Scbweizerisc.b.CC' "ereLo IUr .. rel es
Cbrl.su:otum ezéVi kllZCl'Ülését Lu.u.mben t ~a szepl. st-lS. n.pjain.

ZSlNATONK
a Na,y Irnáe u. 1emplomunkban okt.
I S-én, du. 4 órakor tartja első ülését.
M Os$d.ban. tartja é vi J.:1lz.ryfiléKI ..
dr. Aranyos ZoUf.n eIIIöklete alatl mOk ';- Imo\dkodk HUll~ti J á nos köziigyigaz_
d6 nemzelköZi egyh.!izl üJsAgfro nerve- gató, megnyitót mond : Bartók Béla
zet Olet. el.s6 napJaiDan, melyen l apunk fögondnok.

ls k épvlseJtctni fOgja masát.

prolestán sok" élénken tOJtI:l lk oztatJa az a gondOl", hogya katoliku Prot. dr. HetII'1na Ily. leiden! remOfLSt - sok g enfi széitllelye UJ k atolikus p o'sr áw; p rofesszO ,", - akl el}'koron az lRF p!iksegct kivá nnak al a pI tanI. A !;ondolnutktra vOlt - l' tOaatta m eg hollandiai t Ot SZámos s vá.l cl e gY h áz.! szemle ellen:z:!.
u lja sonin p llsptSkllnk, aki JnS- ben a
SII'Jc:i ArceJI no-Dan tartott tá bo r ban is Dr. H elnl. SehllSle rmann ny. mannhlll merkedett m ell: vele.
ml szabad etV1l pro testáns lelkésZi, :lZ
IARF VOlt alelnökét N n, l~-én k öszöntöl ték 70. szUl etésn a pja alkalmáb61. ug~'lln
csak lelkészi k épe5l léssel rendelkező fe·
lI~sége , dr. Lila Schl6termann t."\rsaslig ltban. Ad muJlos annos!
A s \'AJd

..,.
'"

Lwmcsi Mclus csekehllvt l elkéu it évl

szolt'la! utá.D nY\llaJom ba vonult.
A nalYeAJ'"edi JYIllü::eUt ~ lelkészéR
S.indor Bo\ond székelymuunal lelkmt
on'ute kl, v. Ka ncs LaJa. PÜ$p6k.
\inhadu QUe8t C. Jelell1.k met &2.
a~a1

bM.

IL ,,"" .... P Al p ' p ll nemrégiben meaUitogatta I V. I p ' e H axtm r.n liocbl al !CiS!'Ör OrtOdox p a lrt a rk ..

....

Zsina'unkon k épviselteti mngát az
Állami Egyházügyi Uh' at al. Vendéközölt megjele nésilket bejelen_
dr. Kod cs Lajos kolou vü,ri
,ök
Roy Smith az IARF a lelegyben az angliai unitáriBerlLnu Sam magyar wrmazásll ameo·" ls k épviseli.
rikai lliv1lnk édcsa n)'j6val együtt nénány

évvel ezel6tt l.1togatást t elt pO,splSkUnkn él. Legutóbbi le velében örömmel közli .
h ogy fiatalabb leánya l elkészi pályan
folyUtj a tanulmányalt. Reméli. hOIlY level ezési ' kapcsolat ba k enu Sze nt-IVlin}'1
llonAval.

Vasárnap d élben közebédet adnak
a buda pesti il'üIekezel a ssz.onl'ai.
melyre elsösorban a zs in a ti tagok jelentkezésl'!t vá rj ák a rendezők.

Irinyt T ' szl ót az Qozak _amerlkal pia- - - - - - - -- - -- - - - - - - rtsták els6 · S.,1sz tensét címzetes pO,.pök ké n evezte ki n. ;rAnos P ál p a pa és megLAPZÁRTA UTÁN :
bizta a k illf61d (ln élő magyal'Ok lelki

BOndoZásával.

unitir1usok ,zeml l!:je G eoUrey
~ a.nClla! .. Tbe Unharian " idei JUniuIt. UsbU adne)' ldktl:z surkes%tésében. si súma II eímoldalon közli Leeds vá ros
A legutóbbi u4m!)an Udekes élménybe- unitárius temp l omának a ké~ t. E gyQ .
szo\molót olVlJilt\Ulk eu klnai utazúról , lekezet tagjal a legutó bb t.aI10U IStentlsz·
melyet a SYd.ney-t unitAr1us gyQlekeut t elet u tán m egkoS%oMták a vál'OS közmár e \'.il"05ban Idn,U azllll!ik\ 61 született pontj ában közveUenQl a templom k ö zelétagJa: F'redertck CbODI egyetemi taná r ben áll6 szob nl.! ,Joseph Prl esUey -nek ,
tn. aki életében most ~ tzben l átoga- szQletése 25S. évfOrdUlójára emlékcave.
tOlt el szQlel lIZüH!földj~ re. A nagy .... ro&Ok mellen klsebb falvakat iS m e glátoA frankluni =Uá rlus g y ül e k e zet Mechgatott. örömm el állapítOtta meg bem- tilde Lemeke asszonyt. akl FrankfU raban
molóJában, hogy az elm\Ut évtlt.edekben vége zt e egyetem! tanulmányait a !lyilIeK1n.1ban Igen ,elentós eIOreb.al adá$ tör- kezet UjIlsligl munká t végz6 lelkészi teténi a nevelés és az ellés:z.aéilOayi s zo lgá- e n d61re a lk a lmazta, ElsŐsorban n vallásIlU vona lán, A z ellyUttm OI((ldés éli a lle- tanítás és a g y ülek eze t fiataljalvn] val6
g:lt6késultg u emberek köUStt m a mé r fOGlalk o zás fOgj a fe ladatát k~pe:wl.
Igen j elent6s, mlnOenUtt haUanl a követk ~ kina! mon.c14st : .,b uslang bangzbu,
hW<l.nJt xuexl" &ullSelek a m .lislkon éli
tanuljatOk egym6st61.

Wa nbuq Tiribatlo QnnePéI~'~ kerete k
kö:Ultt nyltoUák meg májUS oj -~n a Lu_
tber "'"et , mell' :il nagy refOrmAtor szUletésének 500. tv"'re emlékeztctte a megjelentekct. A vA r dázterm~ben ta n Olt
m egnyitó Unneplégen az N DK A llam T an4cdnak E lnöklége III kép vbeltette 1IUlgAt. A Kclel-<!Ur6pal luthe r6 n U$Ok képviseletében dr. N lgy Gyula budaPt!!lU
püspök SZólalt fel: .,Luther a ml szAmunkra nem a m':'l té, O ma la na"y és
él6 tanlt6nk kél dOlogban : u. lan1 hit ben á a m'lHlkén v.16 Igu. 1:«>18'lal-

A ZslDat "asárnap de. 10 órakor
roll'tatja 1aoácskod sát. A de. II órakor tlU'tandó istentiszteleten SZ:ls?;
nnos duni\nttjlj s?;órványlC'lkész S'L OI-

Orb6k Endre budapesti pres bit er,
egyházi tanácsos, ól Magyar Televizi6 rendezője súlyos szenv edés
után várat~ul elhunyt, jún. 28-án,
Eg)'házi munJ,."ásság:iról csak lapunk
következő számában tudun k megeInlékezni.
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LaptulAjdo nos
It 1II11/tYIIT0r5z'gl U nitárius €!:)' báz
t'ele lúil uerke sz Ui;
Dr. Fe reno:z J ózse!
F t lt lós kia d (j:
lIu $Z!I J'u os

V .. NIlI )" II " 'C u . 4. Bu d:tpes l.
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57,e . keszll .. ner keuHi bi ~o UsA.g
Tet Jentl " MIlI)'ar POsta. El6fh,etbe tli
b :l.m ,el)' pOstahivatal " ". a P os ta hfrla p n~ eleiben é. a POfial Köz po nti Hirlap
' rGd Anll. l (KIU UOO B u l'l :.peSI , ' .• J eiMet
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