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kcres~lé"y

Ioit,rcudszc r záróköve az örök ii/ct lIiIC. Bcfo.!}c;:ij gondolata. az apostol! hitvaLlásna/.:. ErIc/me és magyarozata II Jöldön kc;d6dö és a.z örö!..:·
k.eva/óságbcn végződő élct/wk. Az ö rök élct hite nélkW II keresztdllU crnbcr élete hason/otos vo/ua. (I Iwrw
gyomrában elvesz6 olaglItIlo::,
Jórws cuclI{Jolista é r td lllczésc szerilit a,:; örök élet
/lZ lsrou
(l~ őrlik

és a Jézus Krisztus megismerése. "Ez pedig
élet , h09u megismerjelwk t éged, cgyediil igaz
lstcllt és akit clkiildöttél. (I Jézus Krisztus!." Az örök
élet tellát lIlIIlI a!!apot, 1WIII földi uagy ég! birodalombCH' !'UM élct, Ilo lIefIl iSlIleret, IIi/beli tapasztalat, (I
mu!cu,d6siig gondolatköre [Ölé emelkedés, az Iste II
küfdöUjc. az Or Jézus megjelölte uton. Isternlck, a
mi mennyei. édesarudnknak ~lclycs ismeretére az Or
Jé:us Kr/s.Huson át jut/lati/nk. Amilyen képet aikotunk tehát .0 : Or Jé:.u.~ Kris:f.Usról, olyan kepet kapunk az lstCIIről is.
.
..u örök elef vize utón epedő 1wUárills lillek 0'=
6skercsztény hllvollrisok alapjáu szazodos küzdelmek
során alkolla meg lIloi hitvallását s abban Jé:us
Krisztusról ezekbe!!1 a szavakball tesz hitet: " Hiszek
Jézus Kris:tusbon, ~ z lslennek egllszfilött fióban, (I
mi urunkban!" Az apostoli hitvallásnak ebben a TÖvid meghatdrozásábo.n berllIC vall a leLelet arra o
két kérdésre: Ki és mi nckű"k az Or Jézus Kris.::tus?
Kótés.::eni magyarázatáb(Lr~ unitárius anyoszentcgyllá:'I unk II Jézus Krisztlut Megoáltónak, lelki királYIInkIlok Krisztusunkn.ak Isten. egl/sziflört fiá.nak,
I
t
,Odoö:!Có llkuek, örök eszmé-

I
Lelki

•

o,bban. az é r tele,r~bell, hogy
...
;~ '-b .•. "k:Ö:Öet ö jutott legközelebb
.."
~
lelki tisztaságban, bl11l-

az örlik
itélkezlk.
,. Istellé,
Erkölcsi szabadilórlk,
amikor minket az isten.fiúság tudatdra ébreszt,
lelsl:ib brc ndti ország polgáraivá avat és az égre mutawa kiemel 'a romlandó
vilá,!, kétségei kö::iiI. l\1eglllluglat o/eI6l,. 1100/1 mi is
~kkclu cselekedhetünk, amikélit /) cselekedett. Az clcrhetctlenuek láts::ó csúcsok meghódltósa Iclretöséo~
~k "eménllét oltja s::foiinkbc, e:::el megmenti lelkünket a. IIlogóbaroskGdástÓI, a. s::árrlyoszegeuség leve~ó halasálól és a lelkivilág csodáit oalósággá fes;:i
s::amunkra.
Megvóltónk, oki mlnkcl életével. tanitósa.ivaJ, példaaddsátlal 'Vá lt on meg az élelre, a nemesebb es::méUllekért való kiadésre, öukéllt vdl/oll Ilolálá tlal. vérehulfolásatloL pecsétel tie meo tisztán tneglrurcolt é/e·
féuek ig(ludgai!.
Or/)k eszményünk. aki erkölcsi épségének leljesst'lQtíben lérlllló napkérlt Tagllog lölöttiirlk sugáro::va
I~ülünkbc az élei lénIIét. vlsszaWkrlkue' a menllyei
Aluu orcá1ának vallásait , tnlnt csendes tó vize az ég
kekjéllek moaolyydsdt. tgre mutató keze, bi:totó
hangja, rnirrdcukit m(lgálloz ölelő szeretete élő bi-
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Z01!yság arról, h091l valóban ~ Is tellnek szerelmes
lia, aldbell az Atya tJl/önlJörködik,
it:: Or Jézus Krisztusról alkotott ilyetén ümere.
tiinknek cguedilH forrása a: Ó eoollgélillma. EvallgélIumalla/c az a r észe. a~rol '(lZ cutberne,", lstenllez való
viszollUáról beszél, iidvösségének ufjclt őrők id6krll
meosUl bja - II hcglJt beszéd.
Ell lwz (l beszédll ez tapad '(l Z cvangéliunt legtöbb
tallítdsa, ·a példázatok, a h asonlatok egész serege az
Atyclról, a mC1I.llyek orszclgriról, emberllek Istenhez
vagy a: emberlzek embe rlrez való viszonlJáról.
;\nl!oszentegyhrizulIk ezeket a cselekedetsze rll beszédekel lIIérlegnek tekilltctte mindetikor, és ma is
anna k tartja. A vallásos lélekt/ck rnhzdellnemú megrllli/atkozlisdt ezen a mérlegeli méri meg. A lükIel ő
so rokOOIl, a tiindökl(j képekóen szemtől-szembe lót ja
iH oz eguedii/ igaz I stent és az Or Jczus Krisztust:
igazolásdt abbeU óllóspontjcillak is, lIogy az Or Jézus Krisztus nlldjá.nak felekezetre tagozódása csak
elkeriillreletlen kénuszerzíség, de Ile Ul kö,'etelménl/e
a Megváltó gOlidolatlinak. Sen~ allegUi beszédblHl,
sem a példdzalok és llasonlatok Borált oegig, se/zol,
egyetlcn igéjébert sincs nl/ama olllan gOlldalatnak,
amir a fe/ckcZllfi képze/l:idés a maga céljaira kisajáIÍtalli tudna.
Az IInitáTius lélek az eszméllyi ismeretek (m aga sságOk) keresése közben sokszor károsodik földi é rdekeibell; az ember plkotta dogmák és Ilagyomán!lOk
sZlik keretein Lúl keresvc lelke nyugalmát, Il itének
igazolását. pótolltatat/(:muak lólszó é rt ékeket áldoz
lö/. Oc ,az ,O r Jézus tanítudrlyanak é rzi maoat, mert
Iral/.ia az cO<.trIgéliuml .ilzeILClet: "ETT Ül ismern!!k meg
titeket. lrog!l a: CIt ta1rltoá't!lairrt uaoytok, ha eg~
máSI szeretitek." A jó 1JdsZlOr nyája tagjának tudja
moyd/, sorozzák a keresztértIl egyház akclrmel'!lil.: aklabo. oa(lY oo nják meg lóle a bet a ernberei a ~er('sz
tény nevezetet. Mindenért kdTpÓlOlja, /logll tudJa: Jézu.s ranitclsa CI Imrii és az ö rök életre is enréllyes.
De hogyan?
Ojjá. kell szület IICd.
A tékozló IllirÓl szóló példázat azt motrdja: "iss-:.a
kell térllcd az lItyai ház kűszőbéhc.::. Ojjtí k('II szule/lwd, bocsd lIofot kell kérned. &s ezt fleke.~ kl'll
"loCgtenned mert tc vétkeztél és llek ed kelL bllnhódnöd. J61 Jésd a lelkedbe. 110011 magadért maga~l~a~
kell Irelyt állo nod! Jsrell kegyelmével. a;; Odvoz~l,?
uWlluatásáoal reled va rr. és ha Ilis.:cI Jé.:us s.za~dllo
IJéldaadásáborr. ha szEvedet ajánlod szent aldo_a~u~
Islenllek a "igasz(l16 szózatot is megllal/od majd.
"Kelj Ibi . és föbbé 71f'. vétkezz!" De "~ g01!?Old: hog~
vétkeidet /srellCl~ 'kIvűl megbocsáthatja mas, ~ a g~
bürllelést átvállalja valaki rólad. Ne álrl!s~. maga al
a.::zal, lrogy bÚrlbell looantaWárr csak burrvs Ichet~z.
l \ blI rz.eset legelidája rémlthene az emberc~et O~dI9.
amig a megválló meg lIem I smerletl~ ve/Zik o~_ Istent az: Atyat. Dc amikor az lj bes::edc e/hong~utl,
érlcirnrtlt'r~né lIá/e (I bosszúálló l sten fogalma: és ..flfogtalra a lre/yé l ll. mcgtévedt gyermeket kebler{' o c lő irgalmas Jsren kápc .

Az IIten lU er.ber! jótlilk teremtetle /lZ életre, é.
nem rouznak a kárhozatra. Azért vapyunk bűnösök,
merr azzá vdllunk, és nem azért. mert bünben sZű
leltünk. Ha er6nk 1000yatélwS, az ls ten.módo t. ad a,,~
ls, hO(lY pyönpe!épűnk eróvé, lélelmlin~ batarscipaa
vdltozzék . Hajvan /tlted /u Or JézUII KrlSZ!usOOn, ~~
szivedet Isten templomdvá avatod, Iste?- - egyedl:ll
Ol _ léiloldoz, örömmel ölel keblére, kl elvesztél es
meglalálraltál, mephaltál e$ l6Itáma~tdi.
Ilyennek rajzolta meg az evangéltumban az Or Jézus Istent, /u Atydt é8 I?lIermekét, az embett. Ez az
alaPljlondolata az evanqéhumnak.
\
Az unitárius vallás ezt az ev~ngélium.i tanítást a
Szentlrás minden más tanítá.a fölé emeli. Ezért szabadítja löl ma,.,át az evangél~um vezető .gondol~táv~l
szembenálló ide,.,en tanok .,.,a;a alá!. Nyiltan htr deh,
hO(fJJ l sten .teremtett világából ':lem az ~s~en, ha~m
a gllatló ember csinál si ral omvÖlgllet. Hltünk szennt
földi tJoldOf1sá,.,unk és mennui üdvösségünk azon fotdul meg hogy l sten segedelmével miként tudunk
sáfárkod~j a reánk bí~?tt talentumo~k~l, mit _és
mennyit 'viszünk be életunkbe a Megvalto lelkébol?
Szilá rdan hiszünk abban, IIogy az Istenne~ belénk
tehelt lelke -éppen azért, mert lsten lelkéboi lelkedzett nem lehet rabja Isem l'I.itrendsze r ek betuinek,
serr: áld ozata (1 számbeli többség nyers erejének; Istennek egyformán gyermekei vagyunk, osztályosai
/(,egyeimének polgárai a mennyek országának, részeseI az örök tletnek. Egyazon reménységre születtünk,
egy/Uon lelket vettük, egyaz?n kenyérrel . táplálkozunk, egyazon. törvény alatt é/unk. Egy ny~! vagyunk,
egy a főpásztorunk. Hitünk, meggyoződésunk, Istenről alkotott fogalmunk lellet más és más, de -rendeltetésünk, cé l unk csak egy. Egyenlő rangú lelkek birája pedig csak az Isten lehet!
Hit és hU, meggyőződés és meggyőződés közölt biró
csak a lelkIismeret lehet! A lelkiismeret szava pedig
lsten szava, az Isten igéje, amint azt az Úr Jézus
evangéliumában reánk haglfla. Ki, mit tart abból és
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Hol temették el
Dávid Ferencet?

Ezt a kérdést lIeti. 1el Kelemen
Lajos eoykort múzeumi és levéltári
főigazgató
Buda1/ Arpád szeoedi
eguetemi régész professzornak J930.
május 24-én trt leve!.czőlapján.
A levelezőlap idevonatkozólag a
következőket tartalmazza:
- "Kedves Barátom, régen készültem mepkétdeznt Tőled valamit.
A Dávid F(erene) temet éséről
Bogátt Fazekas Miklós azt írw,
hogU Déván a várOS k/jrül eoy
kertben temelték sub signo Lysimacht leonis. Mi le /wtett ez a
L. or oszlán1a? Sn nem. tudom,
s nem tudom azt se, 110(11/ hol
játhatnék utána? ... Ezen az alapon fordulok Hozzád arra kérve, hogV válanolj erre a (kérdé$te. Vajjon. nem azokat a. háttal egvm&tlilk forditott oroszlán
szobrokat hívták fgll a XVI. sz.ban, amilVenek oz Erdélyi Múzeumban is vann.ak ? EglI mas
for rás azt Ita, h(ogy) D(ávldJ F(erenceJt egy meuzire látható római kti mellé lemeuék. Ez naQ'lIobb emlékre vall; ámbár je lentheti azt is, h(ogy) a mező
ben a beépltetlen helyen a fehér
ktiemlék messzire látszik akkor
i.I, lia nem nagy ..... _
Eddig to.rt a levelczó!apnak a eímet érlntc5 r.tue. Dávid Ferenc $IrZ UN ITARI tJS eLET

,

az egész szentirárból elfopadhatÓtlilk, kötelezónek
lelki űdv/juégére ufJkségumk, azt eoued ü! az élÓ
hit v ildgouáyándl az lsten mél1l8éoel! " VIzsgdio Mlek dönti el. Ezt az é/ö hllet ajándékképpen kapjuk
Istentől egyliázalapító IlfbpdkUnk. Dávid Ferenc
foga!mazásóban - : a hit lsten ajdndéka. Ajándék. és
nem v olamel1/es f öldi alakulat, feleke:et vagy tábor
alamlunája, amit oluan. mértékben kapunk, (Imi/llen
arányban egyik-másik hitva!lá3 tételeit meglattJuk
vagy nem tartiuk meo. Hit/o rmáknak egYllózaktlilk
IétjO(losultsága csak add ig a pontig va'n. ameddig az
égből alászállt hitet védelmezik, erősitik s annak útját lsten lelé ~ouenqetlk. Mert nem a hit van az egyházért, hanem 4Z egllház a lIlIért!
"Lélek az lsten, és akik öt Imádják, ufJkseg, ItOf1y
lelekben 'és igazsógban imádják." 19l1 tanit minket
az lsten és emberek között eoycdüli kÖZbenjáró, az
ember Krlsztus Jézus. Hiuzük, hogy az ó n'yomdokain
helyesen ismerjük me" az eoyedül igaz Istent.
Az unitá.rius anua8zenteoyház ezeket az igazsógokat olvassa ki az evangéliumból , adja Wektöl léleknek a dráoa ,örökséget. Mindantlilk, aki az egyedül
igaz Istent , és akit elküldött, Jézus Krisztust megismerni óha1tja.
I sten a mi mennyei édes Atyánk, áldott, szent fia
az út, az igazság és az élet. Boldogok, akik az ó igazságában bl:wa -az 6 útján mennek az étetr e, és minde-n ÓTában hittel mondhatják, szivvel érezhetik, IIogy
az örök éle t már ezen II Jöldön az övékl :.4.me11.
(Barabás Istv án a fenti egyházi beszédet 1936-ban
máre. 29-én rádión közvetített istentiszteleten mondotta el. Még ugyanabban az évben többek keresere
nyomtatásban is megjelent. A lapunk terjedelmét
meghaladó hosszúságú prédikáció szövegél dr. Jakab
Jenő lelkész és Orbók Endre e. tanácsos rövidítették.
A közölt szöveg Barabás István eredeti fogalmazását
tartalmazza, csak terjedelme rövidűlt meg. - Szerk.)

helye ma \is !ismeretlen. Elítélői
gondoskodtak arról, IIogy sírja. ne
teheuen kegyelet tárgya. A Dávid
Ferencrő! iró történészek rendszerint a fenti két /01"rásra hivatkoznak. A másodikat Jakab Elek tÖ"Tlénész és .levéltáros emlíH "Dávid
Ferenc emléke" c!mú mUllkájá1l4k
243. lapján, a következőképp;
" ... őt ... István tiszttart ó vitette ki és tétette örök >nyugalomra a városon kivül egll messze ellátszó -római kő mellett." Jal«tb Elek hivatlwzik is az ErdéLyi Múzeum évkönyvei IV. köteIének 99. lapjára .
Még nem ismeretes, hOIJ" mi volt
a feltett kérdésre Buday professzoT
válasza, de lehet, hogy ez a válaszlevél is előkerül. Az ú;abb kutatdsnáL egyéb források előkeresés é nek
a lehetősége is felmerült.
Dr. K a lnokl-K is Géza

ANTlTRINITARIANISM

Barabás István

démikusnak a tudományos ülésszak
megnyitásakor elhangzotl beszéde
francia nyelven. A többi előadás
is a szerző által használt angol,
olasz, német és francia nyelvek egyikén jelent meg.
Az unitá rius szerzők 'kö",űl megemlitjük dr. G. H. WiLliams oharvardi
és dr. John Godbell chicagói teológiai, dr. Jan van Goudoever holland romonstráns, dr. Erdö János
kolozsvári professzorokat.
Az Uléssr.nkon jelen volt dr. Kovács Lajos és dr. lFerenez _József
püspökök és Bartók Béla fogondnok.
Az elhangzott előadások nemcsa·k II
. szúzad második felének kŐ?ép.
országokat
értintő
foglalkoztak, hanem

p::~:i;~~ időben
mozgalmakolasz,

~.

spanyol földön

tarthat számo t
d'.
,;;,,;;; közel 40 oldalas
melyhen fl Ddvi.d
Ferenc
Faustus közötti
Kri sztus
vonatkozó vitát
Ismertette.
kéSőbb e tanulmányt magyar nyelven is megjelentetni. mert ilyen al~pos és
mélyrehutó is mertetése c VItának a
szakirodalomban eddig nem állt
I'endclkczésre.
- fj -

A7. 1979-ben Sik ló.son tmiott nemzetköz..i
kollokviumon
elhangzolt
előadásokat testes kötetben jelentelle meg a Magyar Tudományos
Akadémia Antilrinitarism ln the
6econd hal! o l the 16th Centul"Y. A XVI. század második fel é nek
antitrinitárius törekvései elmen. A
s~erkesztés munkáját Dán Róbertés S·tás;,; János : Dáv id F ere n c c. konyPirndt .Antal lYégezték. lEJoozóként ve II Iclkészi hlvotalokblln kapható,
jelent meg dr. IKlanie7.1iY Tibor aku- Ma 50,- Ft.
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A Béke, mindannyiunk ügye
hm el az Or"1ilgl,úlW, ti Pnnlllnlcot adolt otthont
fl i: Országos Uéketo'ldes iUisének, melllTe talán IlZ
idai tél leg/I/degebb napjón - febr. 7-én ha=ónknak
minden tájáról ei/öllek II kiküldöttek. GJra, mint
annyiszor már, bebizonyosodott, h0t?II.. népünk köz-

véleménye mo kllt égel6 kérdés körul csoportosul:
megórlzhet6-e o béke és hogll van-e lehetósége

fl

goz-

dasdgi me",er6siidésnek.

A ,milt évi beszámoló és az ez évi teend6k ismertetése melleU ez voU hang$ÚlllOZOU témája oz orszógos f6!i1kdr Sar.kadi Nagy Barna el6addsd1Ulk. de ez
;ulotf kffej~;:ésre SebcJtvén Nándorné elnőknó megnllitójában fs.
HoglI fl békemozgalmat u:élesfteni kell és kiterjesz-

teni életünk minden területére, ebben teljes egyetértéssel kell 'Vál/alnla II jószándékú embereknek a reájuk e$/5 felada!okat. Mind az f.fjú&ág körében, mind
pedig ti tár$adalmi szervek életében 'Iatékonyabbá
kell tenni II békemunkát és bátrabban kell felemelni
szavunkat a béke védelmében.
Egységesen _ a sok részfelada! mellett - ez csendü/t ki minden fel$zólalásból. Tudós akadémikus,
hadmérnök alezredes, fószerkesztó, Iró, köllö, színész,
földmüveuzőve t kezell fókönyvel6 és KISZ-szervez6titkár felszóla/ásatból éreztük a béke meg6rzésének
rendkivüli feladatát és sulvát.
Az egyházak részér6! dr. KCildy Zoltán evangélikus
elnök-püspök és Biró Imre katolikus kanonok szó-

raltak fel, és felszólalásalk 'artalmos és nép b l
hog e. ehivők é., nem hiv6k kÖZÖ' CII, cgllmá!t segitve ~álllrlt"
juk és ~égezzük .. el azt, ami éppen a háború, veH:tfokoz6dasa és novekedéae miatt élet és lét kérdésé 11
vált nemcsak a mi népiillknek , hanem az egész e v~

c~engést adtak a. nagll <Ugy Izo/gMatába

beriségnek,
m
Hogy élni tudjunk, ahhoz bike keU E, 19" I
,
., -a
,
"
If
gaz
,
~ ez eszI .,g~:ggy a . béke megvedésének szo/gátalat. Az igaz ugyet hamiS érvekkel nem kell és nem
is szabad alátámasztani, ahogy ezt az e róegyensúl
1!legbontásá~rt a NATO-hatalmak próbálják. ltth~
es a na~II~lláob~n is ezt mind többen megértik és
a magukeva teSZik,
Ebben az évben június 14-20 között a Prágába.n
tartandó békekonferencia jelmondatául választották
- hisszük, hogy eredménnye! - ,oa békóént -az életért - :;I nukleáds háború elkerüléséérl". A magyar
békemozgalomllak is, mint minden békemozgalom_
nak, ha igaz iigyet akar szolgálni cl. jelmondat szerinti feladatot kell vállalnia. Még erősebb összefogással, még nagyobb egllséGbe'I, mh!den eszköz fel~Iaszmilásával annak tudatában kelt vállalni és szolGalni e legnagyobb 'ü gyet, hogya tét nem kevesebb
mi11t maga az élet S mindaz, ami ezt az é.letet ne~
messé és széppé teszi.

Huszti Ján os

A SZERETET A KERESZTV~N ERKÖLCSBEN
Ulurent Gagnebin a párizsi
protest.ins !.3.kultás professzora, a szobndelvu párizsi Foyer
de I'Ame S?..tlbadelvú gyülekezet lelkésze irta a7. alábbi
gondolatokat,
melyek
a7.
evangile et Liberté c. francia swbadelvú szemle 1982.
évi utolsó S7.ámában jelentek
meg.
Keresztény életüket a szeretet
uralja és sugallja, tehát a keresztény erkölcs korántsem az, amit
morálnak
neveznek.
Számunkra

~:;, ~!~:i j~II~~~!~~~,é~~t j:!~nz~
témát. Nem holmi törvényes kényszer, mely gépies ismétlö<!ő engedelmességet követel meg. P3scalnak
volt. iga:m, amidőn kijelentette, hogy
~z igaZI erkölcsiség fütyül minden
ugynevezett moráll'a. Amllyen mértékben a szel'etet erkölcsévé vall k
eI'ki?lcsünk, úgy lesz egyben alkotó
és Ihletö ls. Ez az erkölcs felel&!~günk teljéhez juttat, de egyben
J:Ufosztott.an a szabadsá.g országútJára velet (Sartre). A1..az; nem valami merev elv, előre szabott érvrendszer Slabályozza életvItelünket
~agatartásunkat. Minden lépésnél:
hIC el nunc, u Ilzeretet új megoldásokat talál, melyek eltérnek a
hagyományos módszerekt61, a szokásos emberi megitélésektől, társadalmi adottságoktól és törvények_
tól. A 'keresztónyi szeretet IfI"Ioinden
lehetÖ6égre tárt ajtó. Tárt. ablak a
bocsánatra, al újrakezdésre, új vjdékek megmutatására. A szeretet. u
kegyelem, a bocsánat tekIntete túl
esik a. jón és a I'o.~szon.
Ha Igaz a~ , hogy a szeretethe~

nem szükséges hit, kereszténység,
úgy az is igaz, hogy az evangélumi
szeretet nem akannilyen szeretet.
lA történelem nem ismer a keresztényt kivéve oly3n vallást,
melynek lé nyege és lelke az oly..m
sleretet, melynek etikája nem csupán kötelez, de melyben maga az
lsten döntően és meghatározóan
szeretet vagy semmi. A törvény,
melyne'k gyökerei az ÚS7.ővelségig
érnek, lényegileg jellegzetesen keresztény.
Még ha más vallások, idegen
ideológiák, vagy el'kölcstanok velünk azonos követelményeket is álUtanak "stent és a [elebanIti szeretetet illetően, a mi erkölcsünk, JéZlLS személyén alapulva, akkor ls
jellegzetesen keresztény. Azért ilyen,
mert kl'isztusi; Istenünk tehát nem
aká!1mUyen, hanem Jézus Krisztus
Istene. Teológiánk sem bármilyen,
hiszen JézlLS Krisztuson alapul, és
több oldaltól ezért krisztológia. Szeretünk úgy, ahogy azt az irás ta nítja, mert lsten előbb szeretett
minket. (Hitünknek, tan.1Inknak, ercsak ez a~ alapja.
meghatározója.) Már csak
mel't
amint láttuk -,
hogy
,ég~

alt az
tést ls le
r;;~~;.,::
el'is tulajdonképpeni
köles.
A krisztiánizmus nem csupán a
keresztény morált határozza meg,
de magában véve morál, és e1,ért
ú1talánosan meghatározó. Nem arról
van szó, hogy (éh'eér\Sük u hit és

dogma jelent&égét, de nem ezek
tart.·llmazztik a kereszténység lényegét. A hit éjet/orma, és Sleretet.
Elébb cselekedet, mintsem tan, A
hit Istent vallja, aki azért van, hogy
higgyünk benne. A két parancsolat:
Isten és a felebarátok szeretete, a
szamaritánus példázata, a boldogság tana - nem dogmák számunkra, hanem maga az etika . .Ezek arra ösztönöznek, hogya szeretet legyen cselekvés ünk forrása: Arról ismernek meg, .hogy tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretitek (Janos XlIl!., XXXV.,), Ez világos beszéd. a szeretetet Jézus Igy határoz~
tn meg. Nem valamely dogma, vélekedés, vagy tanitás,... Isten ismerete még kŐlel sem lsten szeretete - Irja Pascal.
-.A rossznak nincsenek séma-ellenszerei, mindenre kész megoldások,
képletek, jól olajozott rendszerek.
Viszont akaratun k van al'l'a, hogy
a rosszat leküzdjük, s ezt a hit
nyujtja. fgy küzdjük le az erkölcsi,
fizlk.:!i, lelki, társadalmi rosszal,
amivel csak találkozunk. Jézus
nem valamilyen rendszerbő l következő megoldást nyujt, hanem gyógyftja a bajt. Ez az ő megoldása,
Nem elmélet, hanem feltámadás
elOrevetltése, lsten győzelme a halál [ölött. Azoknak, akik Jézus~ kérdik, miért vak egy ember születése óta _ nem fejt ki elméleteket,
hanem az egyetlen igaz kert'l'lzté:
nyi választ adja, éló és cselekvo
választ. Orvosol, megment, küzd és
szeret,
(fordltás frandából)
Laureni Gag ntb in
UNITAaIUS eLE~r .1
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KODÁLY ZOLTÁN
Kodály Zolttin voll rlZ a zencmúvész és 1.en~tudós.
Aki a legnagyobb hat ással voJI Bartókra meglsmcr~
kcdésük pillnnatától Bartók élele végéig.
Ez a kapcsolat annyira S~OI"OS és a!1nyir~ sze rteág.~1.6 volt. hogy iu csak a rabb csemenyekIc lehel klterjeszkedn i.
K őzel egy idősek voltnk , egy időben jártak a ..Z~

<.

kadémiára mégsem olt találkoztak. hanem kozos
nea.
H
"k " 'I
ismerősüknél. Gruber
cnn nena.
A külö n böző tárgyköR'ök közül ieg~ama:ább a nép-

dalkut n llÍs és enn'!!k további l ehet osés.~ I !. 370 any~g
feldolgozása és kia d ása volt. amely kazos érd~klo

,

dést váltot t ki bennük, és igen hamar módot talaJtak
közös te rvek készítésére.
t.otindkettcn cikkekben. levelekben é~ előadá~okon
emlékezte k meg egymás tevékenységérol: B,artoknak
pedig elöadómüvészklml is módja volt K odaly zenéjét terjeszteni.
A Jó összekötő kapocs azonban n n é pdal voll, és
mölcse, a .. Magyar népdalok", A mű kp llségeit a ~ét
szerz ő nek kellett előlegezni, és ezzel kapcsolatban ,Irta a gyűjtőúlon levő Batlók Pozson yban édesanYJának hogy: ,Kodá ly na k irtam. Ö most Budapesten van
22-éig; ha pénzt kér tőled. küldj neki,"
Kodály Berlinböl továbbra is be,szamo}! ~a~~tó~na.k
t apasztalatairól. főleg a népdalokrol valo kulfoldl_ tajékozódásróL Újabb kia\itist is te:,'eztek, a.~e.lyrol a
már P árizsba tová bbutazott K odaly 1907, Jumus 17én ígv irt: .. :'t1it lelt a fonográfban? Lesz-e elég anyag
, ön elŐtt? Hallgatásat a népdalokra nézve úgy, malP'~
rázom . hogy nem tartja kiadhatónak azt a par ,!l0tat.
amit elküldtem:' Kapcsolatuk rövidesen bensoségesebbé váJt összetegezödtek, aminek mindkettöjűkné!
nagy jelentósége volt, és zenei kérd éseken kívül egyéb
is foglalkoztatta öket.
Kodály szerzeményeit eleinte igen keveset játszották, és Bar tók igyekezett azokat többféle módon is
népszerűsíteni.

Bartók nemcsak szakmailag, h anem ba nit ilag is
közel került Kodályhoz. majd később Kodalyék:hoz,
mert Bartók egész családja is állandóan kapcsolatot
tartott velük. Bartók h úga, mind két felesége és Béla
fia is rendszeresen látogatóik közé tartozott, és közösen igyekC'l.Iek elösegiteni mind Bartók, m ind K odály érvényesülését.
Bartók összesen 117 hangversenyen (nagyjából
minden ötödik alkalommal) játszott Kodály müvet,
és ezt a szAmot saját szerzeményein kh' ü l, csak Be(!thoven haladta meg néhány esettel. Az elso alkalom
1910, március 12-én a párizsi " Festi val Hongl'ois"
volt, melyen Bartók M, Mihalkovics gord onkamüvésszel Kodály op. 4 gordonka-zongora szonátáját
játszotta.

Az első világháború végeztével a nagyobb lakások ból
sok helyen ké nyszertelepiléssel elveUek szobákat, és
1918 utolsó hónapjaiban Bartók (elesegével és Béla
fi ukkal ide!glenesen Kodályékhoz köllŐl.Öu. hogy megfelelő létszám legyen {l lakásban.
A Tanftcsköztársaság bukása utáni időben Kodály ellen fegyelmit Ind itottak, és hosszú ideig akadálYOzták
működesél. Bartók Irásban és szóban küzdött ez
ellen, közösséget v állalt vele. és Kodá.!)' zenei munkásságát igyekezett elősegiteni,
1920. április 24-én mutatUl be a Waldbauer vonósnégyes Kodály Von(xr;trióját, majd ugyanezt eljátszották zártkörű bemutatón Carl NieLsen dán zeneszerzónek , és Bartók júliu s 2-án cikkel frt a Musical Courier
cimü folyóiratba "Kodály új tr iója - szenzáció külföldön,"
I
Kodály ekkoriban Franciaország felé tájékozódott, és
márciusban jelent meg Bartók Béláról szóló cik-ke a
pár.ilSi UI Revue Musicale-ban, amelynek nagy halása voll. Ezt felhaSználva Kodály májusba.n Bartók ludta nélkül irt Prunieres-nek Párizsba, hogy tegye lehetöv€ "A fából faragot t királyfi" ouani elöadásál.
K odály egy Ideig zenekrit ikusként is működött, és a
Pesti N;:tplóban irt kr itikAi mel1eu ,nagyobb méltatasa i
is jelentek meg, igy nA kékszakállú herceg vára" 191 8.
májusi bem;.ttatója után aNyugatban.
1921-t61 jobban megindult a zeneélet és Bartók most
már kioovítette KOd ~lly - músorát a zongOl'am űvekkeL
Elsösoroan a "Sirfelirat" és ..Székely kCS€rves" ciműeket játszotta. Utolsó olyan hangversenyén, amelyen
KOdály-múveket játszott, 19iL december 5-én Los Angelesben, éppen az idézett két számot ad ta elö.
Bartók a l.:ét háboru között kevese: ján hangversenyre, de K Odály műveit rendszeresen meghaUgatta.
Ba rlók és K odály kapcsol ata lassan fogalomma vált
és mig 1920-ban Ber linben Bartók hangversenyén K od ályt .,G oldáry"-nak írták, az 1929. április 25-én Bécsben \.arlott Bartók-Kodály est után a Wiener Journa l
az t írta, hogy Kodály zongorázott. A7. 1933-as firenzei
nemzetközi zenei kongresszusra együtt hivták meg
öket, és 1934-ben együtt kaptak megbízatást a magyar
népdalok leljes k.iadásá:na'k elökészít.esére. amely. ~z
után Bartók Ame rikába táyo7.ásáig közÖS munkajuk
maradt. 1940. októben 10~n u toLsó bucsúlá19g~tója
Balltóknak a Kodály ,házaspár voll. Bartók megk€rdezte K odály t, hogy lI !ncs-e szándékában szint€n Ik ül~öldre
menD!' a válasz határozott /leln volt. Kod ály né rv.ISzont
úladott Bal't6kna'k egy nemzetiszínű szalagot., hogy ne
feledkezzék meg Magyarországról; ezt Bartók gondosan megőrizte.
EJkkor Játták egymást utoljára,
Bart6k Béla

Az elsö előa dós után Bartók -

más Kodály rnüvekre
is hivat(KolNa - azt irta. hogy: "Kodalynak óriási sikere volt. Valóságos szen~ció volt estélye. hiszen e gy
eddig teljesen ismeretlen ember lűnt fel benne. m int
a legelsők egyike. Általtiban Ikonstatálták Kodá lyról.
hogy sokkal szelidebb, embelubb a zenéje, mint az
enyém",

,

Bartók ekkor mór R ákoshegyen lakoU és ta.nitás,
valamitnt egyéb célból rendszeresen bejárt Budapestre.
ahol azután sokszor előfordu!t, hogy Kod ályékm'tl dolgozott (még magánórót is tartott náluk), és ilyen kor
többször ná!ui<iS alud t. Ez idönkent t.;rtósabban is
volt. igy pl. mikor Bartók fe lesége 1917-ben tátrai
gyógykezelésen volt, és Bat'tók "A fából faragott klnilyf!" bemutatójához készitette az anyagot. egy-egy
hétig ls ou matad t, és kodály is segített II szólamok
átnézésé ben.
4 UN ITA lll US t:LE"f'

Zsin atun ka t 1983. okt. 15-16. napjain tartjuk Budapesten. A Zsinatra a külföldi unitáriusok képvisel6it is
meghívtuk. Román iából : dr. Ko vács Lajos püspököt és
dr. Ba ra blissy Lász ló rőgondnokot; Csehszlovakiából:
dr, Ousan Kafka prágai moderát orlelkészt: az IARF
képviseletében Ro)' SIllUhs alelnököt, aki egyben az
a nglia i unitáriusok vezet6je. Ba rt ók Bela rőgondno*
ku nk aki I'észt vett nl. u ng iilIi unitáriusok O:..:fordb:1O
"
ápI·. 8-12. napjoin tartoll közg,yúléscn, személyesen IS

.

tolmúcsol tll meg hl\'á"unkat.

GYERME KOLDAL
A Hegyi Beszéd
III a tavusz, beköszöntött mindannyi u nk h oz! A bonis. nyirkos Iéi után jól esik újra II napsütés. Al fák
virágba borulnak, a. kert,ek pompázni kezdenek. 50'.:ra nyil nak II tavaSZ I vlrHgok, és zöldell n ! kezd a fu.
Ou hon II szüleim kertjében mdr máj ustói díszlenek a
ró7,sák. A rózsák nemes növények, az e m be rek m in dig különöS figyelemmel gondozzák. ts milyen öröm
rózsát adnI ajándékba!

----,

A rózsárói a Kis herceg kedves, emberi története
JUI eszünkbe. Egy veletek egyidős, kb. tízéves kisfiú
érkezik egy távoli kicsiny bolygóról a fö ldre. Roppantul meglepődik, mikor meglátja a viruló futóró-

NAGY GÉZA
Kevnen ludják, hogll N(lfJY Géz(l
nyugalm(lzott alt(lldllOS illlc.ol(li igaz·
g(lló, bud(lpesH presbiter. örökös
egllhdzi lanáesos, mar 1905l·ben d íplomo,t szerzett a kolonvd" AUami
Tanílókepzóben.
trdernu é. eredrnén",es munkáj(l
méltó ellJrneré.éiil a V I li. ke r ületi
Miivelódési Oszlál", javaslatára a
budapesti Tanltókipzó Főiskola r u·
bin diplomával tünteUe kl, 70 évet
meghaladó tanitól mUIlk4uágdért.
Nag1l Géza ooc!i laká,áll nézegeti
a kapott érmet é, az ellJmeró oklelleieI. Azok köze II hiveIIlk közé
taTtozik, akik nemc.ak szolgálatukat tlégezték példamulalóon minem
eg",há.zl éleIUnkben is Iléldá~al Itol-

7.sákat egy falon. Meg akarja érinteni azok
rózsák !'lcgszúrják. !=:s ekkor fáj6 szivvel elr::~é1~

a~

rózsájának történetét. Otthon a bolygóján elkezd
növekednI egy rózsatő. A báránYOk jöttek és l k ett
ták ]eg.elni. Dc a kis herceg megakadá]y(Ttta~ ~u~~·
V~lOt köré. Nap mint nap Járt és öntözte, gOndozt;
vIrágát. A rózsa egy nap kivIrágzott és a kIsfiú g ö
nyörködött benne. Majd igy fogalma7.ta meg bará;':
gát a rózsához: .. Az 871 Idó, amit a rózsámra ror~.
tottan:" a.~ teszi olyan fontossá a rózsámat."
~ földon.. sok rózsa yan, de ezek mind tövisesek és
szurnak, boknek. A kIS herceg rózsája mosolyogn' .
tu dott. es a kisfiú - talán - utólag döbbent rá h~~;
milyen fon tos volt számára a rózsa. Az övé v~lt, de
nem azért, me rt csupiln önzően birtokolta hanem
mert megdolgozott érte. A'I. az Idő és áldoz~tvállalá;
adja m;g a dolgok értékét az életben ls, amit a rra
szentelünk. Amit ml magunk csinálunk. a saját ke zünk, eszünk munkájával.
.
Ha nektek ls van egy kis virágotok, cicátok. kutyá·
tok, netiln aranyhörcsögötök, akkor tudjátok, hogy
mit jelent a rendszeres gondoskodás. Ha van valami,
amIt védhettek, Óvhattok. aminek szüksége van rá·
tok, akkor rájtlltök az értékére ls. €s ez érvényes az
otthoni munkára ls. a háztartásban való segitésre,
arra, hogy ti magatok pucoljátok ki akiscipöket.
Jutka ls, akáresak a Ik.is herceg tízéves. Hozzánk
jar a Nagy Ignác utcába gyennek Biblia· órára. Tőle
kaptam ezt a g)'önyönl rajzot. ahol Jézust látjátok
tanítványai és az öt követők körében. talán a Cali·
leai tó pal't.ján. A távolban a tavon halászokat lattok
egy csónakon. Tudjuk, Jézus tanítványai között ha·
lászok is voltak .
. ,Amikor J éz us meglátta a sokaságot. felment a
hegYre. és amint leült, odamentek hozzá a tanitvá·
nyaL" _ igy kezdooik a Hegyi Beszéd bevezetóje. €s
e-~után Jéz us elmondja mindazt, ami a keresztény
magatartás alapja. A tanítványoknak is épp olyan
újszerű volt hallgatni Mesterüket. mint amilyen újat
hozó a tavasz a tél után, vagy amilyen döbbenettel
szemlélte a kis herceg földünket. Csakhogy. amit Jé·
zus mond')tl, tanított. c.~elekedett. az alapvetócn járta
at őket. változtatta meg életüket. Hisz abban benne
volt a hit mindent átütő és legyőzó ereje. Jézus hite
I~tenben. a1. emberben, a jóságban. az igazságban a
tanítványok szemét ls felnyitotta . . ,A szem a test
lámpása. E7.ért ha a szemed tiszta. az egész tested
világos lesz.
Forduljatok ti is 651.lnte S1.eretettel Jézus tanításai
felé. 7.árjátok szívetekbe, véssétek agyalokba. hogyha
majd felnőtök szebbé és békésebbé tehessétek ezt a
világot!
szi
Ó.

gdlno.k. NaglJ G éza oac.d I"

mint
pTellbil eT és el!ósO'Too.n mim eouhdzköz.egi ta", hosszú évtizedek
Óla, magas életkorat meghazudrolva. mimlen va.scirno.p ott ül a mdsodik padban, hogll haUha.u·a a Iti·
kipá.szlOf"ok p r'-'di/eóefóit.
Kit/.intetése alkalmából .s:e-relelfel
köszöntjü k , é.s további jó egé.szségel kívánu nk.

CSÓKALANYOK
Kriza J á nos m esekönyv(inek Inásodlk
k iadása
Kriu János mesél ből vá.togaloU eGY
kötetre valót Kriza Ildikó 1972·ben.
os azokat fenti eimen adta kl ol I:\-Ióra Könyvkiadó. Most a karácsonyi

e szép meseSl'.ép
járJ·
azon

mInd pedig
mind az
és a könyv
álta]
swveg
I)ldalán
nem említi meg.
a rne5e·
1I v QJtögetó Kriz.a János egyben unitárius püspök Js volt Volt-e ebben
valami .s.zégyeJJn! való?

A svájci protestáns
Az UPL Un io n prolClltantc IIbéralc hosszu cSlIten(lók ótll 8zon fárlldo1:.lk. hogy rövlden összefoglalja és
kiadja n svájc:l szabaclvück !hitetvei!. E tárg)'ban máI'
sdkfélc részleges kiadvány jeleni meg. dc mindegyiket
Vill~milyen hiányosság Jellemezte: vagy a ro:s.sz nyelvi
rog~lmllzó.s vagy a tárgyalás szűk korlá taI, avagy epL
pen a tcrJe ng6.'i, tül ·hoss7.ú szövegezés.
.
OJy.an gvakorLatlas dokumentumot szeJ1!ltek volna kLadni. ame"Y.fIck szöveg<.' pontos, modern és .kőrkrthetÖ.
Elveik Ismertetését széles tömegeknek szánták. A CeJadat nem volt könnyű . .Mindenekelőtt tisztázni >kellett.
hogy mit értenek prolCSlans. szabadelvGség fog3Im~n,
hIszen napjainkban ann,lk szamtalan arny.alala létezIk.
Gondot okozotl a fO\1lTla és a terjedelem is. Nem lörekedtek hHelvelk te]jes Ismertetésére. Főképpen gondo!atébrcszlésnek l\7.ánt.::ík, nE!rtl tanulmánYfu1. k.
A IMtalmat igy csoportositották: A protestans liberalizmusról, A Bibliáról, Jézusról, Az Egyházról, S végül 'egy pár gondolat e7.en a elmen: Hit és élet.
A t(JVábblakban ismeri<edjünk meg ezekkel a fejezetek'kel.
.

s zabad elvű ség
A filo7.ó[la, a kultúra &i a tudom llny IIcgl\.ségetonYÚH_

hat a lelki élet Tenl1tásl.linak lellárásához. Az Idők foly~má~ keletikezelt esyMzl dogmáVal s7.emben kriti_
kai állasponton vagyunk. Mlndonekelőtt éppen e
gé
liuml nlapok<ról -biráljt.ik és llIérdé6essé tesszük a v:n ._
hflro.rns:Jg ohitelvé,1. BlvctjOk abaiványimádást :nt;
~ág.l-k.~ s1.ertarll~'>Okat, viszont mindenkor Örömmel
I.IdVÖzo!jOk a szenem lIllegnyllatkO"lásalt a vallásban és
a tudományokba n .
A Biblia.

. Elismerjl.ik a. S7.entlrú,'i tekintélyét és értékeit, de
vlSS1.autasltjuk ~.mádását, azt a tévesnek: ítélt nézetet
hogy annak minden .$()t"át ls ten közvellenül tóll~
m?f!dta volna. Az evangéliumok.ban lsten tiS7.ta és haml!"l~atlan gondolatait kercs.'iük. A XVI. századi relofT?ac,ló csak a kezdetet jelenti, a :.-,t folytatni kell. A Biblia uJraolvaslts.:l és értelmezése <nem veszített Id&zerüsegéböl.
A Bibliál olyan I."!mberek írták, akik nem egyformán
voltak itlleleUek, és nem egyformán látták él'tékelték
a ,hitbeli dolgokat. oA7. ótestamentum fl7. újn~k elökésziA szabaddva protestantizmus.
tője. Biblillkl'itlkánk,kal újabb meg újnbb lelki értékeket. kiv.anunk fel\<Íl1Ili. 1\ Bibliál csak szabad szellemEredete visszavezethet6 a XV,I. századra. A mozgk
mel lehet helyt!son olvasni, magyal·ázni. Nem betúinek
lom a mai protestantizmus legmodernebb megnyi1al~O
és szövegének vagyunk hIvei, hanem szellemének. Iszási formája. Jellemzóje a teljes lelk!ilsmereti szabadság, valamint a tiszta jézusi evangéllum tolmácsolása. . merjlik a S7.entll'ási szövegek tév edéseit éppúgy, mint
öl'ők idöre szóló értékeit. Osztályozasa, s7.elektálása
A S"lerkeszlóklle.m adnak abszolút és leljes elvi megmindég aktuális.
'határo1.ásokal, egyszel'Úen csak bizonyos lényeges szemA szabadelvú protestantizmus mindenlcit arra bízpontokat kívánnak I!sztáznl.
tat, hogy mindenkor has'w álja fel értelmét és dntel1iA llberális protestantizmus lélét csak Istennel tudja
gencláját hitének és vaUáso.~ életének kJépitoésében.
elképzelni. Alapja az evangélium. Sziunára a vallás
Új ra hangsúlyozzuk, lhogy tudni kell 'k ülönbséget tenni
élö, megelevenító élmény: fcapcsolat azzal a MÁSSAL,
a közölt, amit Jézus mondott, tanított és a közt, ami t
akit Istennek nevezOnk. Isten megnyilatkozás-·lt leginaz idók folyamán r6la mondtak és tanítottak. Minden
kább az emberi életben és az emberi szellem tevékenygyal"ló emberi vonása mellett is az evangélium üdvösségében Ismerik fel. Isten á llandóan cselekszik az emségünk forrása.
bertlen, s ez a lelki realitás bizonyos értelemben fOlé
nó földi életünk minden értékének. A szabadelvűség
Jézus; az éló l del~ fia
kUlönbséget tesz a hit és "ti vallásrendszerek, valamint
hiedelmek közölt. A Bibliában Ls különválasztja az
S7.ámunkra az evangéli umok tárják fel Jézus SleörD:{érven)'út a gyarlót61 és idószakost61. Az egyéni
mélyét, Ó valójaban a Lelek által lett lsten [ja.
szabad lelki életet semmilyen dogma nem verheti biÓ töltötte be legtökéletesebben lsten akaratát. Benne
lincsbe. nem ko rl átozhat ja tuvékenységél. E szabad
testesült meg legin'kább az, ak it ó Atyának neveleIt.
vizsgálódás alapjait a XIX . század elején fektették le,
Ez azt jelenU, hogya szabadelvúek szeretnék elkerüls [ejlődése azóta is tart. Céljának és feladatának tekin t i
ni azt a hibát, hogy nsszekeverjék Islen és Jézus
az evangéli umok szellemében a keresztény élet szünszemélyét. Jé7.us igazi szom~lyét kl kelJ hámozni ama
telen megújltását. frissítését. H iveinek szellemi igéelméletek hátte réből, melyekben sokan él; sokszor megnyét és értelmi fej leUségét igyekszi"k figyelembe venni.
A tudományokat és a f!1ozóCiát egyaránt Cel akarja ' jelenítették. Igy ö élőbb valósággá válik, mint ha személyé t isten i miszti-kummal vcs.szük körül. Feladahasználni a lelki élet épitésére. Az örök refonmáci ó
tunkn ak tekintjü k, hogy híveink nek ne egy elméletszel1emében minden egyházi tekintélyt mellőz . .A S7.3gyújt.cményt adj"Un k, hanem mutass uk meg az egyetbadelvú 'Protestantlzmus liemm1lyen egyhúzi. politikai
len, élő Isten t és az ó embcvfiM, Jézust.
vagy SlIzdasági irányzatnak 'nem elkötelezeltje.
Hívjuk az embereket, hogy ismerjék I"l'!eg Jé7:US tanításait és példandUsút mint emberi élctün~ el'o,forrálsten.
sai!. Jézwst ncm Iml'ldni kell, hnnem s~.3valból es tet~
telböl örök d!csóílésUnk wl'gyát, Istent kell megisA $zabadelvúek lsten létc1,ését vallják. Is ten, lélek,
merni. Bár Jéwst a7. evnngé!iumokból lehet ,:":gisiga1..ság - olyan !ogalmak, nmelyek életOk és gonriolmel'lli. azt is tudnunk kell. hogy sok s7-élsoseges,
<kodásuk kÖ7.éppontjában állnak . Kevés az emberi szó ellentétes elméle~ és magyar'ázat s7.illetelt ,lZokból a
ahhoz, hogy Istent tökélelesen leírja vagy meghatározkÖ7-el kétezel' év folyamán. E7. Idó alall sok dogmaza. (Sokszor éppen az emberi szó ferdill és torzítja el
tikai han; keletke7.ett a hívei között. Rerol'má t~rok
a lényét.l A liberálJ.sok szorlnt minden <hitvallás és dog sora lett rabja koruk dogmatikai fOI'l"1luláinak Jezus
ma. avagy szimbólum csnk viszonylagos értékű. lstent személyével kapcsolatban. LaSS.lln megtanuJt~k {elisnem lehet kisajátitanl, monopollzálnl. Egyetlen emberm~mi a haszon és él1elem nélkilli dogma kat (pl.
nek, vallésos köz~gnek vagy akár keresztény fele ~
Krisztus isteni sz(,rmaz:\.sa. V,1gy a helyettes el~gtét~!
kezelnek sincs Joga nhhO'.f.. hogy úgy közellL..,en Istentana és mások.l. Az Irások vihíg~, tiszta és I ~telh
hez, mint kizá rólag sajátjahoz. Az élő lsten az em- gens olvasása, értelme7.ése fellúl'ha tja Jé1.us ü7.eneberi történelemben mindenhol jelen voll és jelen van. tének élö és mcltele venl!ó lehelletét, amely lstenhCl:
A reformáció viMza akarta adni Istennek a őt megilemeli 37. ember lelkét.
,
letö hel yet. J~zus tanított meg arra. hogy bc'Ilne menynyel Atyánkat láasuk. Tudjuk. hogy lsten egyaránl köAz eUlIhdz
z~1 és ugyanakkor végtelenűl távol !Van tÖlUnk. Köze lI, Irnlrt forra.~a m inden emberi cszményünknek, neA protestáns s7.ab:,delvúsC).:" <Izt vuUj.l, ho,J:.>· az 1~~mes gondolatunk.nak, valamint ér"~lmelnknek , e~és7.
7.Í, hHhatat!;ul e~yhl\7. a7.okból áll. akik lsten akaratat
sCgell akarállalnknaic és rerrnmységelnknek. UgyanakJézus su'llemében tUl"claizenek mCGvalósltanl. amelyet
kor \(woll, mert embe ri elménk ~ámára megfoghatnlaz evangéliumok sugallnak. Az c.;yMzi Inté7.ményekIa n.
6 UN ITA RIUS eL"fJI'

nek 611 ,/jzerve7,.cteknek csuk vl$l'.on}'lago& értékiik v .. n.
H isszük, hogy az llZ élet. melyet hten lelke és Jézus
t;LnltáM hat át. megdönt mlnd .... n emberi okoskodá~t.
elméletet, hl .... delmet és mlnd .... n egyházi rendszer!.
$11~ztc.má t.
A s7..abtldelvüek

hl$7.nek {IZ örök reformáe i őtmn. Hi.szik, hogy ISlen minden embel·t hiv az akarala szerinU ;'detre. Ez ti hivő szó értelmet ad az életnek,
nkár ,·ála~1.olunk arra. akár nem. E célhoz az egylulznk cstlk e$1:közü\ S7.olgálhntn.ak önmagukban
nem lehetnek céljai a lelki életnek, sőt az egyházaknak maguknak kell tdrekedniÖk. hogy alkalmas e$ZkÖ7.el lehessenek ti hitélet kIteljesedésének, a szellemi és szoch'ill$ Igények betöltésének. Ez a liberalizmus mindenek lelett nyit OlI. Elismeri, hogy magától
értetödö a hagyományok és kultikus fol'tnák sokfélesége. különböz6sége. Ezért állandóan kész helyet adni
a dialógusnnk minda:r.ok számára, akik bánnilyen vallásos gyakol'lat keretében al'. igazságot keresik. A különböz6ségbe n ls keresi az egységet. T isz teli mindenkinek a sajátossúgát, mert tudja. hogy az nem akadálya közösségi életünknek. Küzd minden önkényeskedő dogma! tekintéllyel szemben. Minden formális
hittélel pusztán emberi ki lejellés. amely önmagában
nem elegendő az Is teni Utok megfejtéséhez. Ezek a
formulúk sy~1krlln akadályozzák II kel'eszté nyeket ab~
OHn, hogy vllflsosnn felismerjék az evangéliumi üzene lel és ls te n akaratá t.
Hit és élet

dtill.!!. kÖl.ii.":.~1I1 1nelu'~·II;\Ik01':ft.'l.:li-ban. 1\ 1I~~1badelvúsé
mindenekelotI eJlI' Nctelv és ma!(·.tartftsl r
E g

teklnt!!ndö cllY ~IC~HI)lltnllk. Il lö~6 h·á~Y:~~ÓJii ~..é~t
ncmClI.1k (l proteSlllntlzmus kercte in belül dc
. da .
más vall fis s7.iimftra i$.
.
mm en
Az eredendő bún tanll elvetend(i mint olyan I
amely semmit nem old me~. nem ma al'áz
g e ~,
derékba törl reménYSégeinket és felJlt'tIja a;e .. 1I0~
felel.ósség é,·1.etct. EIlenkel.őleg az enlbemek 18~~é~1S
a vI~iig előtt bátran kell vállalnia belső meggyözö
désbo:!. fakadó es megismert bnmllgát. az embert, aki
- mlké?t Pascal fogalmazta meg _ "a felséges és
nyomoruságos kevel'éke."
a
Kióttvdny
A modern vilflg meg lévén győződve arról, hogv
lsten .lélek. és hogy őt lélekben és iga"l:Ságban keit
I~ád.nl:. valam.lnl áthat.va al>. igazság és az eva~e
h~rru uzenet mint!. húségtől, a ptote.stáns szabadelvu.ség kinyilatkoztatJa, hogy ...

-
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A hit feltétel nélküli vonllódásunk és kapcsolatunk mesnyUatkozásn lsten iránt. Ez a kapcsolat. csakk
is személyes lehet. Ez lsten bennünk való munkál~
kodásfmak Syümölcse. A liberális protestantizmus
úgy vél i, hogya hitel nem lehet sem merev d ogmák_
ba zárni, vagy bibliai szövegekhez kötnI. sem rideg
keretekhez kapcsol ni. (Rftusokhoz. egyházi szeMarInsok hoz.) A hit nyitott.. él ményszerű és mindig új.
Feltételez bizonyos lendOletd és állandó 'k u tatás I. Ebben a szellemben és értelemben a hit több mint II
hiltétel~k .. A szabadelvüséget az elmélyült vi7.sgálódás
és az oszm!e megfontolás jellemzi. Fö elve; megélni
a jézusi tanításokat. s főképp a nagy pa rancsolatoT.
h~g)' .....Szeresd az Istent teljes lIzivedböJ. lelked"!:,ol és elmédből. valamint szeresd felebarátodat, mint
onm3gadat ... "
A .r~formáeió azt tanította. hogy 811 ember hit ált:ll
Ildvözul, és nem cselekedetei átt3!. Szerintünk a hit
feltételezi , hogy egy új élet által teljes önmagunka t
Is tennek szenteljük. €letUnknek mélynek. felfokozoHnak kell lennie mind benső tartalm ában, mind szo-
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t sten leginkább Jézus Krisztusban tárta fel akaratát.
A Bibllál .csak a teljes szabadság feltételével lehet Qlvasm, keresve benne a sorait átha tó szellemet.
Jézus 61ete és tanftásai meg kell hogy ihlessék az
embereket.
A hit több mini ahitlan.
Isten hivjn az embereket, akik szabadon válaszolhatnak erre igennel vagy nemmel.
A vallási kérdésekben minden tekintelyi rendszert
és dogmatizmust el kell vetnI.
A z Igazi egyház láthntatlan, mert azokat foglalja
magába. akik Jézus s1.ellemébe n gyakorlatban élik
meg Isten akaratát.
Al'. embereknek az evangéliu m ok tanítása szerint
kell élniIlk. ahogy azok eredeti tisztaságukban
követelik tóli.lnk.

,
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A szabadelvű protestanllzmus hiv mindenkit, hogy
nyissunk ajtót~ablakot a sllellem és az evangélium
számára, hogv azok jelen életünkben ls szabadon
áramoljanak és hassanak mindenfelé.
(I-1angsúlyozzuk, h og~' fentiek svájci szaba de lvű testvéreink nezeteit tarta!mnzzák. SlIerkeszt6ségünk sz[\'esen venné olvas óink ezekkel kapcsolatos véleményet, levelét.)
Forditotta: Bajor János

ISTEN HAZAI
Közel két évezrede, hogya léJl nnpfol'du\ó Jdején
gyel1mek született Bebhlehc.mben, és az ú csi!laga "megálla a hely fölött, ahol n gyeJ1lllc.k vala".
M.:l.jd egy fél éve?reddcl később megint csak a téli
fordul ó idejen egv másik gyermek látta lIlleg a iI1apv.ilágot az Arab*félszlget sivatagi ege alatt.
Al. els6t Jézusként ismerjü k. és születése napján.
d~embel' 24-én karácsony estéjén Unnepli a keresztÓlly
VIlág.
A másodikat Mohamednek nevezik. és születésének
emlékezetcre január 7-ét. l d-Ell-MauJud napját szen!~lI k a mahamediillOk.. A kerc&ztény világ karácsonyi
u~neplése szerte a v!llll::on szinte hasonló módon foly.ik.
h'",zen ~Z évezredcs rituálé egyérlelmüc.n meghatározr.a ..1. u~neplés _ rendjét. A 'küli.lnbözós'get legfeljebb
(.'~k az ünneplők le~~1 felkészültsége és a karacsony
m~ndcn ~vbcn megujuló cwdájában való 'Várakozás
mibenléte adja meg. Mert nincs Umyegi kÜlönbség a
hóval borított nagv S7.ékeseg~1háUJk harangzúg!iRSal és
Qrgo.nasz6val :IIMeStett éjféli miséJe. v .. gy egy 'kis afrikaI telepIllés puritán egy~7.erúség(j. siv.. tagi porral
belepett, l1.z(I..~z\ó lt>ve!lŐjú. dobokkal és csöI'll6klkel kilóért éjféli s1.eMartiisa közöt!. A gyermek Jézus bölesó-
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jet kŐI,benállók böl'Szlnc mas. 31. (\hitat és a békét hozó megváltó csodá)liban való bi7.akodás ugyanaz. Ha
meg II hivó emberiség másik Jelent& hányadát kitevő mQhamooánok Unnep!ését né1.7.ük, hasonló meg:"llIapítás ra jutunk. A bagdadi aranrmecret dCs.zes kupo1;ljn alalt éppen úg}', mint a sivatag! !)Oros ut ~n
tón csutx'l n néhiiny kövel jelölt és Mekka felé tájolt
imahc1y m~n~nnapi öL~lIöni imájának egyike .rangosabb és hosswbb Id_EI_M,:wlud Mpján. és az imát a
vallasi. és vele ~1.eronódotl politikai élet mélt?ságai
vezetik hirdcWe a mindenható Allah és prófétájának.
Moh[\~ednek dic.sél~tH a földre boI1Jló hiveknek.
A t:ivoTlt. az ismercl.lent, h<:!jl!unos 37. ember fel~
hiimi olvan \·alós. vag)' Csak haJiomásból IsmerI .~u
lönÖli$égScl. llfIlel.vek azut/1Il - ha mcg i~erkedtu~k
velük: _ levetkőzik vngy clvCS1.ttk ezen tu lajdonságaIk
jelentő.i h.-lnyndát.
MOhamedán áltambnn élve. döbbcn r;i az embe.r ,
hogya keresztény é~ mohamedán ünne~?entelé;;;ek ~?
zött,b:\r kUIs6ségc!kben terJTH..\s:wte.wn Igen fiok a külöböz<'iség. nllgy;l hn...<;ClnlÓ$llg: lelki tartalmuk', amely az
ösl.kÖ7.ös gyökórböl táplálkoz!k. hasonló: AZ egy igaz
és m lnden hllló ls tcl\bcn vllló !hit.
UNIT:\RIUS eLET 1
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A két

há.w; a d ják la!jn ;) k-gjobb

példáJiH
l\7.

=be'
lyel válasszon

-tléh',TC

mUlas-

son be NekJ. hogy
l
zu. A ház miként je. egyszerGsCge vagy I
méretei és r:mgossága már csak az épitők koronkénl
vallozó izlésél. anyagi lehetőséget és a vallás életében
•

ben ~ mór uralom vé~ö rl:lvonália' Ora da l
A gyoztcs kerCli<!:lények tCl'ffi<,Slct
' l k"fl
e este.
rölnl a más vallás Istenének em:lé~n! I:
Ivánták tő
l,;ok vagy lcbontásr3 va
:'I,.......
,gyezek a haJléistenhit ízlésének megfei~~~
kerültl:k a mfls
kftl1 v"l
tI
.
e y. mondanunk sem
... .' • oza 'ln maradt, nem bes7.élve a célról
ug)ana:/: maradt, bár megv<i.ltozott formában.
,mell'
lás~al;nv~;i~gl~I~~~~~ben peldáz:/:a e:zt az atalaku_
.{,
o lU mecset. amelynek kö:q,o !'
magJ.l ke\"eS7.tény székeseg)'házzá formált'·k .'
I
bl resz változatlanul ha ása
a. !lt, a tob _
elóbb át kell h-O d . gy . mellelt. A hIVoknek igy
"",a nl a hUJdanvoH mecset
fákkal teleü1tetett udvaTÚn, .majd a me€'.set b~\!~ancs=
loperdején. és c:sak akkor érnek el a keresztér!
osz
hajlf:kához. (Az ötlet amennyire megkapó Ugy~~ hte.n
ra bizarr .Is, és a v ilág egyik legszebb éPül té ,nnYItott m~t ilyen tén átalakitását :még a 1:~~1i~~~
sabb klraly, V. Károly is elitélte.)
Vég ül rej~lZük be n sort a budai vál·ban :ill ó Na _
oo.ldogass'l~.n~-t.(lJllplomunk épille tének lörténeté~~l
MIUtán a toI'Ökök elfoglalták Buda várát a tem l
i
mecsetté alakflot.!:ák ál. és az ls maradi 1511 é:e~á~.
A var 1 686-ban torténó visszaloglahisáig innen hirdette ti müezzin Allah mindenh a tooágát, és csak utánu
lett ismét a keresztény lsten h:iza.
fentri példák u,t.I~.n ~r~keltc~nj tudt~i,k azt az igyeke~.etet, hogy n kulonbözo vallasok bar változó f or~uk'ban. de ilzonos céltól ve'lÓreltetve :méltó hajlékot
klv~ntak ~IHt.1ni Istenüknek. A római Szent P1!lel' tér
zara,ndokalt, a mekkai Kaaba .körül Ö/iSzegyülekC'tö
m~l:hóka ! , vag~ a jeruzsálemi SJrntófalnál leboruló hivoket !fl11nd-mlnd egy cél vezérli: a sok ezer Ih"Vel ezelőtt az ősök által kivalasztott szent helyre eJzal"dndokolva. imát killdeni istenükhöz, mivel az Is ten házának épített hajlékban elsuttogott vagy fennhangon elkiáltott ima közelebb viszi őket az tg Urához.
Ka~ácsony ünnepén távoli vil<ígl'é'I:Ck távoli templomaiban az emberiség ismét megünnepelte a kisded
s:/:ületésél. és bár ezek a le,tplClffio,lc; nagyságban és
stilusban különbözőek. nem ble$zélve a tornyokat ékesiló különböző jelekről. a Mvő emberek szebb. jobb.
iga7.abb élet utáni békevflgya megszenteli e:/:eket a helyeket, és testvéri közösségbe kapcsolja össze.
Mlkó Is tván

bekövetkezett esetenkénti rváltozásokat tükl'Ö7.te. a hely

azonban. a oéllnl együtt, stinle minden alkalommal
változatlan mnradt.
Jeruzsálem példajával lehel ezt Uilán a legjobban erzékcltetni. Nemcsak Jézus élele és kereszthalála s zentelte mcg ezt ti várost, il zsidöJmak és moham edánok-

nak egyaránt sr.cnt ez a hely.
Ahol az első keresztény császár, Constanlin anyja,
57.e nt Helena a 4. S7.lÍzadba n megle lni vélte a kereszt
marad6:ká"t. ál! ti Szent Sir székesegyház, várva a hajdanvolt keresztes lovagok,ka! kezdődött végelálllatatlan -keresz tény zarándokok áramlata!.
EU,ö1 a hely t ől nem !fl1essze emelkedik az a szikla-

csúcs, a'hol az ősidőkbe n Ábrahám feláJdoznikészüJt
fiál biten nek. Ezen II csúcson emelkede tt Sala mon kir.ily temploma. ezt II teplomot rombolt.<'tk le II róma i
légiók. A legenda szeri nt innen szil11l égbe M ohamed
próféta. és ennek emlékére Itt ~ p ült fel a 7. században
a mekkai mecset ut án második legszentebb templom a
az "igazhltúelmek".
Micsoda. gyújtópont ja ez a hely, ez avaros harom
vallás múltjának.
De folrtath.1tjuk a sort a dél-spanyolországi hires mór
városok s1'.ékeseg,,·házainak törté ne tével lis.
Az ösi, föníciai majd kelta egyszerú szentélyekre
épültek rá a TÓIllal birodalom sok-sok iste nségének
templomai, majd az áIlamvallássá lett kereszténység
templomai l olrtalták a sort.
A 71 1-ben bekövetkezett mór uralom csodálatos me·
csetei természetszerú1eg ugyana rra a helyre épültek,
hirdetve a nevében megváJtulott Isten. Alláh dicséretét. Majd eljött az 1492. év. az újkor hajnala és egy-

:n

. r:

EML~KEZ~S SZAB~DI LAszLÓRA
Amikor az ember életút jan elérkezik a hetvenötödik határköhöz, la.'!Sacskan előkésúti az elszakadó mozdulatokat a világtó1. Kihuz, Ciókokat ame·
lyeket régen nem nyitott. ki, és elmereng régi fény·
képeken.
Most (Íppen három fénykép került a kezembe. Harom tizennyolc éves fiatal an:. a koloi'..Sv~ll'i alma mater diákjai. A képeken a Kr/za János önképzőkö r
h~j?ani v~zetói. Az egyiken Széke/lJ La ci, az önképzokor elnokc. a másik kettőn az önképzóköl' nag\"mü!tü, kézzel írott folyólrat<ínak, a Reménynek sze'fkesztői: Borbélll Samu, a tudományos szerkesztő c<;
az irodalmi szerkesztő, az a Itonzu ra nlJlilt J/ala/embe r, ak! én uoltam. Most " szerke!iztő emléke~ik
az elnókrc, aki rövidesen felvette a Szabédi költöi
nevet és ké.~őbb a romániai ll'IlIgyal' irodalmi élet
markáns alakja. II immár közel huszonnégv éve tragikus ha lottja lelt.
.
~agam elölt lilt()m népes oszt:ilyunkat. a falvakról
szarma:/:ó bentlakó dláktársaknt és a városiak - a
nngyré!;zl jómódú fiu.k között a magas homloku, értel'."1"tól !iugár7.6 arcu, dc nagyon su:rén\'en öltözött
S:/:ekely LAnlót. ~bban az időben a tudás. az 01V11sottsá~ és a beesUletes diákmunka tekintélyt jelentett
~ egy pHlanatig sem volt vitás, hog,V ki kövesse a;'
imképz/Skör elnökl tis7.tséilében az Erdélv-<zerle megbecsült elMöket.
•
Székely úÍ!zló Irodalmi él'cttsét;";re mi scm jellemzőbb. ~tnt az. hogy későbbi könyveiben . ilZ Illyés
Gyula al.ll',! ~ Nyugato" ti melet;en fogadott ,.Atkol6
1'I:(1(1énY~"!I c~mú versesköt<:lében, a eseM G yula ál8 UN 1'rA RIUS e L ET

tnl szerkesztett "Te/ehold Vee r A nna alszik", majd
az 1980-ban megJ eleni. válogatott múveit tartalmazó
"Enyém ez a történelem" kötetben számos olyan verse található, amely előszöl' n Kriza János ónképzökör
ülésén hangzott el. It t verset felolvasni szinvonalat
jt>lentetL Az önképzókör vezet6 tanára, a jeles iroda lomtörténész Borbély Is tván ezt n feladatát is tis:/:teletremé1tó odaadás~al végezte. s ti diákok binilatai
után Incme{lyszer v.,lósúgos kis értekezés keretében
érlékeltc ki az elhnng70ttakal.
A h:'lrom kolozsv:iri magyal' gimnáziumban pezsgett a szellemi étet és a klscbbsé~i sorsba keliill.
a na!:"\' megrÚ?:kódtatús után élcde:/:ö magyarság sze"elette! filQ'e1f,e a fiatalok, a jövendó kibontako:/:ásál.
Amik o\' a reformátUS teol6gl,.ll;ok által szerkesztett
Ifjri Erdtó!y páJylÍ7A1tOt h irdete tt a középiskolák diákS!ÍI!II sll'un:lra egy sereg múfajb.1n, mi ls me;!mozdullunk, és komolv dicsősCfi! volt számunkra. hO!lv
iskolánk, al!. unll ál'i us gjmná~iul11 lett a, ~yóz tes ez: n
a szellemi vetélkedőn Kül ön orömet Jelentett szamunk ra, hogy mcgel6ztUk a koloz.svári, rer.ormátllS
gimnázium di:'lkjalt. ahol OI,':U1 évfolyamtars:nnk 1101tak a vetélytársak, mint Grilnplcrrc Emil, Wass Albert. Kováts .IÓ7.scf.
..
Az (kömet a nal,/.)' Il'lagl6l:is követt/'. A SQviOl.SZta
szellemben foglln! AnghC'lesl:u-törvénY vál:atIa nul ekkor léptette életbe tlZ uj baccalnureatllSl ren~szerl.
melynek credménveként al' ismeretlen román V:lz.~g~
blzotL~ág elött a - romál'\ nyelven mcgta~ott \' 17_~l'tan
elvtirlcll V;t13nlCnn~' 1 Jeles dlfikjfillal a ml ~z.tá.lyunk
is, éppen úgy, mint a többi ryt.agyar ko:/:cplskola
csaknem volamennyi él'Ctt.séglzó d,:'ikja.

•
EO!: lL keyyellc n megpr6b:iltatas 8.7.1<ln szél i.~ szórt
bennUnket. Széke/II UszUmak szeptemberben, ,LZ ujabb
nekirugaszkodáskol' siket'U!l n viugája, s m,ég ebben
<lz évben meGjelen t Budapcsten il volt oszlalytál'S5lLl,
Valkó Lósz/óval közösen kiadot! köletilk "Új élet"
eimmel. Példányszámú nagyon alacsony lchcte~t. mert
amikor Miko Imre 1975-ben megemlékezést ll'l Szabédi Lászlóról, megemlíti, h ogy ~hhez a kis gyűjte
ményhez nam ls tudott hozzájutm.
iEkkol' kanyurodlak cl éJcttitaink is cgymastÓI. tn
Budapesten él1~t\ségiztem, Itt folytattam egyetemi tanulm1inyaimat. Szabédi László pedig unitárius cgyházi ösztöndíjasként Franciaországba n, a strasbourgi

egyetemen tanult tovább.

Frnnclaország hozta meg Slabédi László életében 8
n<.lgy cl'jedésl, Mr egyenlségére, gondolkozására tra-

giku." haláláig rányomta bélyegét az az útravaló, amit
Iskoláját61 tanát·aitól. egyházától kapolt. Ez nóla lelki
alapállást 'jelentett: az öt'ökké kereső. kételyeib-en
és
mind másokkal, mind önmagával való vitákban
is egyre tisztuló emberi magatartási.
""~ előttem fekvő. 18 évesen kiadott első versesköteiében olvasom 8 későbbi életére is annyira n\han goló sorokat. amelyekkel élelét, a saját ifjúságát jelh.'mzi:
, .... mcIy kétségek közt egyre kérdez

.1

ts sohse juthat megJejtéshez.
Ame/y 1na .fgy Mt, holnap rúgy lát,
De ma sem, holnap sem hazugság."

Ez az egyre kérdező ember volt SZ4bédi László,

alctnek ·hite mindig ószinte lVolt, és lelki alkatából
folyólag soha semmiféle megalkuvás ra nem volt hajlandó. Önként vállalt nehézségeket, szegénys:égel,
meJJŐztetésl. és amikor a
nemzeti mámor boldog
örömmel fogadta a megnyílt érvényesülési lehetősé
geket, ő a körülményeke! mélyebben megítélve vonult vissza egy kis román faluba, keresve a két nép
együttélésének becsületes lehetőségeit.

ORBÓK ENDRE LEVELE
Kedves J6.nos!
t v elejei taldlkoztUunkkor hallgattalak mindazokról az elképzeléseidról, melyekben arról beszéltél,
hogy szeretnel a hivó embernek a
segítségére lenni a t eremtö I stenhez
vezető út keresésében és megfalálásában. Igy került .zóoo lJZ istentisztelet, é. ezen beIm oz ima sze repé-

".Teljesen

,

eoyetértettem Veled abban, hoOY mindazok a fizikai cselekvések,
melyek
évszázadokkal
ezelőtt egy ~11l tartalom formai
kifejezói voltak. később szokásokká
váltak. napjainkban pedio _ nyuoodt lelkiismerettel le merem írni
- a legtöbb esetben tartalom nélküli monotónidvá alakultak. Beszélgetésünk ,anyagábó! most csak egyet
ragadok ki.
A z imádkozás a lélek lza bod és
hálás érintkezése I stennel. Hogy ez
az érintkezés minél elmélyilltebb
lehessen. 1Íl1Y tervezem - mondtad
- , hogl,l 'az i.ma alatt a hivek marad janak ülve.
Első

hallásra ez igen cre kélU dologlmk lWnik. De csak az el.ső hallósra. Máté evanoélium 26,39. ezt

olvassuk oz imddkozó Jézusról:
" ... é! egy kiné eiőremenve arcra borula ... " _ Márk ev.' 14,35:
" ... él egl,l ke véué előremenvén

a földre esék él imádkozék ... ". ~
Lukác! 22,4U " .•. és 6 eltávozék

o:r

.NaIlY vesztesége a magyar kól!é!;.7.elnek h
S~o 
bedi László költökérIt nem bontakozott UR
ahogy tehetségéből kllelt volna. Enn~k II y h ' I'!unt
jesülésnek bizonyára legfőbb ~kadú\y~ lCI~ö1~O! kllel_
o~da.1ú levéke.~ység, amIt a vllúg nagy válto~ás<~ s~t
kl[eJtett. A koltészet müvelése mellett iri
.
u n
!atolt publicisztikaI tevékenységei. irodal~~~:ié~~;
es .nyelvész. tudós és örök lanár volt aki a ko I
'
magyar Bólyai Egyetemen eSZlóllkát lanilvn y~~árl
ség~vel, kompromiSSzumok nélküli egYénl~~g~t I~
tumtványok sokaságának s7.iv~be frta be klt" ö,'h' "
lenül magát.
or cte\..H itte, hogya háboni utáni új világ form 'l' 'b
alkotó módon kell részt vennie és bízott abba a~ an
~ dolgOk úgy. Is f?rmáI6dhatnak, ahogy ;nn;~' kéog~
onmagában klalakltotta. Ahogya régi Vi!{1
I pé
tudott megalkudni, úgy maradtak töle idege~!~ nCr,tj
rend torzulásai is. A regi világgal való lelki k a~l~
lusát meg tudta. oldani a félrehúzódással m ~ hhoz a világhoz nem fű:z;ték a szerete! szálal ;: k' ~ kuló új világ~al m~s volt a kapcsolata. ugy' érez:: aa Ma~veto kl~dásaban megjelent válogatott múvelne~ CI me ~~ennt -, "Enyém ez a tör ténelem"; és
amikor e tort.énel~ alaKulásának torzulásai folytán
r~~adatal~al klbéklthetetlen kon!Uklusba kel'ült, a lelkllsmereh kérdésekben kompromisszumokra n
hajland~ nagyszerű elme a József Attila-i önkén~~
véget valasztotta.
.. A I'omá~iai ~yar irod'llml élet Szabedi LIiszIó
osszegyűjtott_verSctnek "Rózsahullató la" cimü kötet_
ben való kiadásával emlékezett meg a költő születésének hetvenötöpik évfordulójáról. Mi is csatlakozunk
a megemlékezőkh öz. mert Szabédi Lászlót a miénknek
"'alJjuk és vállaljuk. Bárhol élö magyarOk egyarünt
g~dagodtunk azzal, hogy az író és tud ós Szabédi
Ldsz16, a kiváló jeUem és gondolkodó magyar kö7.tünk volt és fájdalommal gondolunk arra hogy elm~lásával milyen értéket veszltettünk.
'
Dr, Vernes Gyula

töZük m.inteoy kóhajitásnyir a, és
térdre esvén, imádkozék ... "
Tudom én, hoOY sok mindent lehet mondani erre: például hivatkozhatnék a kor szokásaira, oogll
arra, hogy mindez talán 1négsem
pOrItosan ioy tCl r tént. Mindez azonban lényegtelen. A iZényeg, amit az
eV(l..ng élium írói ér eztek, ez: nem
közömbös JI! szituáció, melyben az
l sten és ember közötti párbeszéd
lezajlik. Az ima nem tiszte/etadns.
Az ima több ennél.
Kedves János. aki gyakron
jtirsz uyülekezetbe - , tedd fel az
imádkozó embereknek a kérdést, va ton ki az. ti kl odahaza lígy imádkozik. 1I0f1l.l felállva. teszi azt? 8izoltlyos vagllok benne, hogy se nki. Ez~el szemben sok olyan hivöt fogsz
találni, aki bemenvén szobájába, leü! 'a legmeghittebb helI/ére, összekulcsolja kezét, meohajlja fejét,
esetleg még a szemét is lehuny ja,
hO{Jy szinte kiznrja a külvilógot,
h01l1l fgll teremtse 'meg azt a szituáci6t. melllben elmondhatja ozt,
ami eOllediil az örökkévaló I stenre
tartozik.
Az iStentiSzteleten, az ima a.lotti
ülve maradáuat ezt a meghittebb,
bensőségese bb ",zltuáeiót szerelted
volna úgl/ érzem megteremteni.
Mindazok, akik ma idegenkednek
istentiszteletünk
szertarlás.á1lok
mcgváltaztatd!látÓI. csak o~t btzonyItják, hoO" .szeretettel féltik egl/-

kor sokat üldözött egllhózunk. szokásait. Tisztelettel és szeretettel
gondolok rájuk, amikén! :re is.
Néked pedig azt Ikivánom, hogll
adjon az Isten további erót mindazon törekvése/dhez , melyekkel V4lamennlliünk hitben való megsegítését kívánod szolgálni.
Bp. 1983. Il. 2.
Szeretettel:

Orb6k Endre

EVANGlllKUS SAITÓSIEMlE
A Lutheránus Világszövetség és a
hawi evangélikus egyház testvéri
összefogása és állami szervei nk engedélye alapján 1982 ós~.élól Budapesten német nyelven jelenik me.g
az I'1lformationsdienst fül' lutherc sche Minderheitkirchen. in Europa,
dl". Gottfried J\>lierau szerkesztésében. A lap szerkesztÖ5ége a lutheránus egy haz kÖzpontjáb.1n. Budapest VIII. , Ollői ut 21. sz. a . -kapott
helyet.
_
Az H183. évi első szám szerkesztoségi hírei közöl! dr. Mi r rau közli.
hogya lutheránus egyhá1;akon kf7
vűl a más hazai kisebb lélekszámu
egyházak életét - így az uniláril:ls
egyhá7.ét is _ figyelemmel fogja
ldsérni.
Az uj szcl'l<csztQség ünnepélyes
megnyitásara jan. 27-én a~ Ol1ól
ÜU püspöki hivatalban ke ru lt .sor.
melyen egyhlizunk kép\'is<'leteben
püspök. rőgondnok és Szent-h'ányl
Ilona püspökI titkol!' vetlek részt.
Sz. I.
UNrr,{RmS aLET 9
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"A TEMPLOMBÓL FORRAS FAKAD"
Igazi ökumenikus szellemben ké- és az új

szül! ö.o;.ncáUítást jclcntctcH meg II
Szent Istvón Társului. Levárdy Fcrenc: Mngynr Templomok művésze
te c. rnunltájn. (Budapest, 1982.) A

könyv a régi Magyafors?agon kialakult történelmi, keresztény egyházak rnúvé!;zetót foglalja össze.
A

keresztény

templomok

mint

emberi építmények magukon hordják az emberi törekvéseket. az ember szépségigényéi, a kUJönbözó
korstilusokat a katakombákt61 kezdve n modem törekvésekig . .Ezekbe a
lemplomokba belefért a szilnteJenül

alakuló egyház.ak bármely fonnája. Amint II történelem is iga:.;olla,
il templomokat elfoglalhatják :i kUlönböző

felc'kezetck,

minden

lehet

belőle,

teMt egyetemes lehetőséget
ad n keresztény egyházak szolgálatár.1.

Mendele Ferenc ezt irja il bevezetöben; ,.Mit vámnk a könyvtö[ és
a könyv olvas61t61? Az együttélö
emberek
munkllsságáb6!
!akad6
őszinte párbeszédet a kölcsönös tiszteletbő!. megértésbö[ ere<'lö, vltatkoz6 eg,v i1ttmúködest. Csak ez hOJ;hatja meg a komoly anyagi áldozatokat igénylő munkfink tartós eredményél. nemzeti örökségünk feltö
örzését."
Figyelemre méltó, ahogy a sterzö
<kitér a könyv 141. oldalán a reformáció teljesebb igényú értékelésére is, Méllusz Juhász Péter Helvét
Hitvallását aláíro nyilatkozata után
irja: .. BevetHIk és aláírtuk a hel,'ét hitvallás~.,." Majd így folytatja: "A határozat mar nemcs."Ik a
pápás egyházt61 határolja el magát,
küzd a genfi m~iglran kínszenvedeU Szervét Mihály szentháromságtagad6 tanaina k magyar követői ellen is, a radikális unilárius Dávid
Ferenc Erdélyben mégis s7.abadon
tanitott. s a tordai országgyűlés 1568
januárjában olyan határozatot ho-,
zoU, amely példa nélkül áll a korabeli Európában.
Kimondta. hogy minden pl-(>dikátor a saját értelme szerint hirdesse az evangél!umot, a közös$és: pedig vallY elfogadja, vagy más meggVÖ"löclésü papot hiv, de vallásáét't
üldözni senkit nem s7.abad."
A továbbiakban pedig érdemes
megfigyelni, amit ml unitárius vonatkozású épltészetről (r. Az irracionális barokkból a rin;:ió ur:_lma
fejezetcim alatt, a Kis mesterek
nyom,iban bekezdésben Tilrk Antal
epHe.~z munkássá t::át meltatja .. ,TUrk
a tér kiegyensúlyorott nyugalmi_ra öss~ponto.sit. 5 sz.."Ibadabban 1{<17.dálkodlk a rokokó dÍlszit6 form ákkal. Tilrk teklntélvt 51.el'7.ett mal;á_
nak a templomé pil6Jt tervezgető
egyházi közössél:ek elött. 1792-!)en
szel'7.6<!ótt a ~olozsvarl unitárius
gyülekezet templomlinak megéplté_
sérc."
"Unltárlu.~ templomok egész ~o
,'a (Torockó, Székelys1,cntmihMy
Hom o róds~,entp(,l , Korond, Klssoly~
mtJ'l, Bö7.tk1 stb.) tUkrÖ'li a kolozsvári unHárlu., hatás!.'·
Türk épltés7.elének klasszicizáló
elemd. rokokó dckoráciÓja, a regi
lO UNJTA. Bms

,

átmeneti
stí1~
szinte az egész Székely.
földre s al Aranyos vidékére kltel·jesztette a klasszicizáló 'későbn
rokkot, s ezzel előkészítője az új
klasszicista stilusnak.
Unitárius szcmmel nézve azonban meg kell említenem egy-két
hiányosságot is. Például a katakombák művészete illusztráció! közt
emlftést tehelett volna az ariánus
eredetii
Jézus-monogramból
lett
"ariánus keresztről".
Hiányosnak találtam a HO. ol.
dalon a Magyar protestáns prédikátorok cimszó alatt a refonnáció korabeli Magyarország prédikátorait
feltüntető térképjelzéseit.
Kár, hogy Az ekletika feltámadása fejezetben nem tér kl a Nagy
Ignác utcai templomunkra, mint a
száUldfordul6n Magyarorsz(\gon ls
erőre kapó unitárizmus reprezentáns
épületére.
Ha mé~ ez másutt nem is, de
a templomok felhasz~álhatóságában
a keresztény felekezetek egysége érvényesül. Az ökumenitásnak az
egyik kulcsa maga a lemplomépOlet. amtVy különböző stílusokat hordoz magán, de mindenféle fele'kezetnek keretet szolgáltat. A belső
rész az igényeknek megfelelŐ(m alakítható. Erre már említettünk szép
példát a mai életből is,
A refonnáci6 idejen pedig a reformátusok és unitáriusok használ ták sokszor közösen a katolikusokkal a pécsi Mindszentek templomát.
A kereszténységnek nincs határa
(láthatatlan egyház), viszont a közösen használt épüJetböl ji)het 81. E7.ékiel próféta által megjósolt forrás,
amely megtermékenyíti 8 sivatagot,
amely életet. békét ho1. a lélektelen világba, .,A templomból forrás
fakad" (Ezékiel könyve, 47. rész.)
Az egyház, mint keret, felépitmeny, csak eszköz. Viss1.a kellene
nyúlni 8 forráshoz , (Hogy lehetne
Jobbá tenni az emberi együttélés\.
választ adni az emberi p!·oblémákra ?)
Ha elfeledjük. hogy a1. egyház
csak es1.kö7., akkor már öncélúvá
válik. és ross7. síkra lép. MáI· ki is
csúszott a talaj a lábunk alól. mert
Jézus nem katolik us, reformtitus
vagy unitárius embert akar, hanem
ökumenikus .szemléletú, Iga1.! keresztény emberI.
Pclh lS! Stabolc!!
elemekből

szőlt

Úrvacsorai kancsót
ajándékozott néhai Kádár Károly és
felesége, Zsu.nlkc1 néni a budapesti
unitárius Cl1l1házk/.izsél1rn:k néhai
Filep Imre helyettes püspök emlékére.
Az ajá.ndékozott lirasztali ónknnesó
majdnem teljuen az!HWS azzal a
kan.csÓval, amelyet a gyülekezet évtizedek óIa haszrn'il úrvacsoraoszt,b
alknlmóval bor utóntöltésre.
A kancsót, melyért az aj6ndéko_
zóknak háM! köszőnetíinket fejezzük
ki, a budapesti egyhdzközség Nagy
Ignác utcai templomában az elmult
karócs01ly~ istentisztelet alkalmával
vettilk hasznólatba.

Egy "különös"

Kodály emlékezete

Refonnátu.sok Lapjában 1982.
december 12-en megjelent egy be·
keretezett cikk, ennek első bekezdésében olvasható: "a nagy valh'l.sos géniusz, Kodály, és a humanista Bartók egymás iránti mély
tiszteleten alapuló barátsága .. , a
.huszadik századra jellem7.ő" - erdekes, hogy a jelzők felcserélése
jobban fejezi ki az egymás közti
helyzetüket, így: A nagy géniusz
Bartók és a humán képzettségú Kodöly Igaz erkölcsű barátságban éltek és sohasem merült fel életükben olyan probléma, amit a cikkiró központi. "különös" kijelentése
állft a .. Kodály emlékezete" c, cikkében: Bart6k elvesztette hitét (!?)
Lehetséges volna olyan csodálatos
m(ivel alkotni, mint a ,.Csodálatos
mandarin". ar. emberi hit bi7.onyf·
tékát. nnnak minden akadályt legyözö erejét II zene és a t.ánc eszközeivel ugy kifejezni. hogy Tokiótói Los .Angelesig, Helsinkirol Sydney-ig emberek milliárdjai megértsék, megél'enék, - Bart6k Béla géniusza és hite nélkiU?
Bartók Béla munkásságanak kl·
alak{fúsához századunk elején se·
gitséget nyújtott Kriza János népdalgyújt6 tev ékenysége és Orbán
Balá7.s Székelyföld leirásában bemutatott országj<'lrása is. Talán ez
vezette Bartók Bélát egyházunkhoz. Csak a kortársak tudják. mic.,oda örömmel fogadta .Józan Miklós püspöki helynökünk egyházunk
tagjávó, és milyen tisztelet ?ve7.~e
ft nagy 7.enetudóst a budapest' unItárius egyházban. amikor folyt és
ujra tellángofl II Bartók-Ko~Já.ly 1"1KÖNYVKERES~S
len irányftott háttérbe ~zonta~. Ma már mindkét zenetudósunk
Könyvtárunk részére ajándékként munkássága lezárult és évw.ázavagy megvételre keressük dr, Bor- dunk dlcs6ségc lett. kOfSzakalko10
bély István: A mai unilárlll.~ hit - c:redményeket szolg:Htatva minden
elvek
kialakulásának
történe le Időre.
(Rendszeres unitárius hittanlörlé net)
Bhher. az el nem vesztett hit. lelI. résj':. Al': Unilál·ius Irodalm! Tár- kiismc:reh:,-q munka és mindenek fösnsag Szakkönyvtára, I. kötet. Ko- lé emelkedni tudó bm1óki és kodáIOU;V!ÍI· 1925 _ 80 104. I. ára 50 lej , lyi géniUS? kUldeteU nekilnk.
c. egykori munkáját, i!:rdeklőd6k
Kriza K á lmá n
forduljanak a püspöki hivatalhoz.

~ L.:r
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II hu da p Cll tI unitArius egy h á;,;
t ört6n eteh~

<Egyházi leveltárunk értékei közé
t.artozik egy apróbetűs. kézzel írt

kéUcötetes több száz oldalas munka,
melyet a budapesti gyOlekcT.e1. évtizedeken át presbitere, később jegyzője az. áJt<llam még személye<>en
ismert Újvá ry László gyűjtött ösz-

sze II budapesti gyülekezet múlt jaból. Az 6 adatai alapján közöljük,

hogya leányegyházkőzséggé alakulásl 1816-ban hagyta jóvá a ko-

louvári Egyházi
A

Főtanács.

tJókegyházköz.<;ég

-

ahogyan

magukat a kor szcri<:ása szelint nevezték - első vClct6sége a kövctkczökbö! altot!:

tHelyettes lelkész: Buzooánll Ar on
miniszteri titkár, okI. és felszentelt unitárius lelkész-tanár. Első
gondnok: Hajós Júnoo, llkinck arcképe a Nagy Ignúc u. Központi la-

n(\cstercmbcn látható. Másodgondnok : Kálnoki Bedő Albert (18391918). erdégazdálkodási államtitkár,
pénztáros: Végh J ózsef, jegy-.-:ó: M.
Farkas Simdor ismert költó: A kebli tanács tagjai a fentieken kívül:
dr. Halala Péter egyetemi tanár;
Jakab Elek történész, Dávid Ferenc életrajzának írója; Sebes Pál,
Torock6 szülötte: SzéMly Elek;
SZéMlll Mihály, aki 1881-ben elköl tözik Budapestról, és helyébe 1881
májusában választják meg dr. Székely Ferenc késóbbi igauágiigyminiszterl és VrmősslI Miklós, kés6bb a budapesti Dávid Ferenc Egy_
lel egyik oszlopa, II századforduló
idején elnöke
l880-ban került sor a íiókegyházközségnek anyaegyházköz.séggé alakulására, amikor Péterfi Dénes kolozsvári lelkész és toológi31 lanár
tartott Budapesten unitárius istentiszteletet. Amegalakult anyaegyházkö%Ség lemondott lelkészválasztási jogáról, és a maj. 16-i egyházközségi üMsen felolvassák Ferencz
J6:-.sef püspök levelét. aki értesíti
az egyháZközséget, hogy 1880. szeptember 1-1 hatállyal Der.l.Si Károly
tordai gimnáziumi rendes tanárt.
okI. lelkészt nevezte ki a budapesti gyülekezet első lelkés7.évé. Levelét a püspök e gondolatokkal ;drja: " Buzgó lélekkel kérem vallásközönsegünk életében e nagy és
fontos lép(!sben Istennek szenl segedelmét és áldó gondviselését".
Az emlitett g)'úlésb6l a presbitérium levelet intéz Derzsi Károlyhoz,
melyben többek közt a következő
ket írták: .IEzen szorosnbb kötelékben. melyhe egymáshOl: juto!lunk.
mi is teljes Igyekezettel -készillOnk
'Tisztelendóségedet ezen cgyhátköz$égre nézve ls oly (onlos elhiva_
tásába. őszinte jÓlndulatt."l1 és hitrokoni szeretettel támogat juk. s n
kötelesség terheit minél clvl'K'lhetóbbé tenni (ö t örekvésünk leend.
Islenbe vetett hittel és reménnyel
Ig~ybevé t('lé
öss:rernunká l{Lsunk
vel is ezen egyhá7.köl'.seg minél

('rös('bb megszi\(írduhisI'Lt lehetövé
lenni kfvánjuk."
Az egyházköl'.ség vállnlja, hogy
sz('ptember elsejétől folyooltja II lel_
kesz fizetését, fe lköltötködési költségeit megtériti. ös a (elköltözésre
vasúti jegykedvezményről ls gondoskodnak.
A lelkész szeptember elején megérke?'ell Budapestre. Szept. 20-án
presbiteri ülést tartanak, melyen
megállapitják a lelkész ünnepélyes
beiktatUsának időpontját: október
10. de. 10 órára az evangélikus fő
iskola disztermébe tűzik ki.

UNITARIUSOK AZ
AMERIKAI KOzELETBEN
Gondolom érdekli lapunk olvasÓit
annak megismer~. hogy milyen
s1.ól.alékarányban vestnek I'éstt .
amerikai
unilárillS-unlvenalis~
hatájuk törvényho1.Ó testületeiben
és az egyes államok kormányzása_
ban.

Az Egyesüll Al1amok ötven tagallamból ál), melyek élén választon
kormányl:o áll. At amerikai tör-

Közli: Dr. Fer enC'l József vényhozásnak két háza van a Congress (a parlament-képvise lőház) és a
Senat (a szenátus), melyhe álla_
monként csak 2-2 tagot választa_
nak.
1983. januárjában ült öSlSte az
összetételében megváltotott parlament, melynek az Idén sok új tagja va n. Az új tagok között két uniK odály századik születésnapjara tárius van: Nancy Johnson Connecmegemléke zést i r tam. Szó volt l)en- ticut (ls James OUn Virginia álne a vallásos géni usz K odály
a lamból. Velük együtt nyolcra .szapoprofán humanista Bartók nemes ba- rodott az unitárius törvényhozók
száma a kongresSzusban, meri a körátságár ól is.
A cikk megjelenését követő na- vetkezők megUu1.ották eddigi képpon felhivott telefonon egy igen viselői mandátumukat: Philip Buridős úr. Bemutatkozott, hivatkozott ton, Don Edwards, és Fortney Sl«rk
családjának jeles múltjára; valóban mlndhllrman Calilornia államból.
'k özismert erdélyi családról volt szó. Willleam Ra/ch/ord Connecticut.,
Részletesen elmondta a véleményét: Donald Ritter Pennsylvania és AIszerinte B artók hivő volt, II székely lan Swift Washington iHlamokból.
unitáriusok tiszta hitét vallotta és
A szenátusnak két unitárius tagélte teljes meggyőződéssel. Végig- ja van: William Cohen Maine és
hallgattam. az után felhívtam a fi- Bob Paekwood Oregon államokból.
gyelmét a sajtóban közzétett dokuAz egyes tagállamok kormányzói
mentumokra.
közt Mrom unitáriust találunk:
A .,hitetlen" 'szó a cikkemben nem Richard Lambot Colorado államsterepelt. Csak azt írtam, hogy fia- ban és Richard Snellinget Vermont
tal éveiben elvesztette a hitét, államban választották vissza koramelyben felneveJték. hélni nem mányzóvá. Eddigi képviselŐi manakartam a kérdésben. T udom, hogy dátumát feladva. Michigan állam
nem egészen objektív közlemények korrmányzójává választották James
láttak napvilágot, ellenkező értel- Blanchardot.
mü információim pedig töredékeAz egyik ismert közvéleménykusek. Egyik késói müvében a lassú tató szerint az új 98. parlamenti
tétel jelzése "Andante rel!gioso", ülésszakon II képviselők vallási hoholttestét New Yorkban ravataloz- vatartozandósága változatos kepet
ták fel. Temetésén a7. egyházi szol- mula!. A legtöbb töt'vényhozÓ a kar:ál.atot a New York-i unitárius lel- tolikus. zsIdó. lutheránus, mormon
kész végezte. Ha a telefonáló türei- és orthodox feleketetek tagjai köme~eb b lett volna. va lószfnüleg el- zül kel"ilJt ki. Az elmúlt évtizedmagyanizom ne'ki, hogy mást tart ben csökkent a episzkopáliSOk, me'hitnek Ö. ,m ást én. és talán city har- todisták. presbyleL'lánusok és .más
madik fajta meggyözödése volt Bar- felekezetek képviselöinek aszama.
tÓi{nak. H iszen én magam is másoAz emlHett ös.~zeállitá.s szerint. a
ként látom hit és hitetlenség viszo- törvényhozás unil<idus univeI7.ahsnyilt ma. mint egyetemista korom- ta képviselőinek a száma 1.7°1".
ban. Nagy zeneszerzőnk lelklilsmere- \Ez a szérn 27.14oln-kal nagyobb. mint
ti üg)'eit nem kutatom. ez nem az az unilár iu~oknak az Egyesült Áll'!"én hivatásom; főleg arról nem tud- .mokblln elfoglalt s~áma. ahol arahatok semmit. ml változotl ameri- nyuk c~ak 0,07°'0 ,
kai tarlótkodása Idején. Számomra
~rdekes. hogy a 6 képviselő. a .. 2
meggyőző é6 eléf,l:, amit Francis Poulenc mondott róla (Nagyvilái1 1981 : szenútol' és a három kormán.\,t6 ~<:
263): .. Hogy milyen volt B."lL·t6k val- zül 8-an a dcmokrat."l párt tagJai.
Umi meggyózödése, nem tudom. de 5-en pe(li~ a republikolnusoké.
valahányszor rá gondolok. el(y szent
A fentebb emlitett 13 k5izeleti
képe jelenik meg előttem."
személyiség közü! csa k , ~ no van:
Dr. Bán Er vi n Nnncy Johnson új képvLselo.
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KOZ~RTHETé5 EVANG~LlUM
Bnl:hs !'crcne: KÖ1;(:r tll(~ tü cvn ng éllum. II . ki'lIlás.
KlndJl1 az Unil lirlus F..II"y ház. Kolo:t.!lvár-Nnpoca, 1981.
1J3. I,

HlJ6.ban. 11 Bal(i7.3 Ferenc haláln előtti é~'ben jeleni
meu előSzör ez II kis 4tő';lYv. umelyel a1. eg~á~ mo..~t
Vlíllo·"ntlun lal"l.1lommlll ujra lk1iadott. A szen.o Irodlllml munllásságánOlk nlyan ~yümö!c.'iC e-l. <1mely a. gya_
/" ,nló lelké~l tnpasz!al13 s1.0kségből, II ffll.ndcnk.ol1l ~m·
bt.'r t.\lell-hez kÖ1.e/('illó rnlOden JbAl.q-kép ,h:flOtl ,gcn .... I)ŐI sz01C'!elt meg. Köny;vóvel el$ŐlIOI'ban ,közvetlen hlveli :;kOlrja smlgálnl, hit· és. élett~\(ogásuk al.akltás{I.
b:ln ()ly.an evangéliumot adm kezükbe, amelYIk "nem
hugy blr.ony\.:ilan.'i:lgban", és "ncm zavar meg", hanem
a .• hlvő ember lelki épOléséf' .segit! elő.
CéljOl megvalÓsft.ú.sára, ahogyan crről "evangéliuma"
indi!{L~akor vall, két l,lnak rogadott .szolgálatot: a..:
ignzsMlnak. meg a hitnek .. Igazság útján addig haladtOlm, amfg mngamnak képet nem alkolln~: ez Jéz.~ ....
Az lI1"Cot. melyet a1. cvangéUumokból eloragyogm lntI!un ,most hivő embereknek mes.:mutatnl akarom." MIlyen' ls ez a Jézw-kép'! KllIlnkit ásában Balá)'~.., Ferenc
(lZ eVllngéllumok mellett E. Rennn és Albert Schwelt1.er
.~cgilSégcl omHti, "akik "Úgv mul.'ltlák öt be, mint küzdö ambert n'ki sok tévedésen át és sok gyengeségge!.
de annak ~I lelki lulajdon.ságnak, amit nem keleti, ·h a·
nem n)'ugaU érielmezé$bcn szellemiségnek nevC"lünk,
nkikol",' IOlnujelél adta, mint lalán senki más az emberiség Ismeri történelmében ... ,. "en ós az Alya egy
vngyunk" - mondotta Jézus, s c klJelcntés igazi jelenlését ncm a mllologiku.s dogm.alikn 4teretcben, hanem
az ó életében Lllláljuk. arllelyből az igazság megtalálá·
sánll!<. a magunk k<icsl énjét a mindenek valooág<Íhoz
való hozuíegyezteléséneK <végtelen .ny·ugodl~ága és derfuc o<Iugár"~tI. Olyan ember 'Vnlt Jézus, ak.!nek nem
kelkU nagy dolgok.a~ mOvelnie, hogy nagy J%yen, mert
6 a1. Isteni élei meleg ,"u7..slkáJá\.ó1 zengett, akál\mil
IcH. s ,ha semm!t sem tett. akIk ol" ls."
E kép kdalOlkitúsában a s~.ellom! nyomra vezetók lI11ellett nagy szerepe 'VOlt palesztinai utazásána'k, amelyel
vihígkörüli utja be.fejezéseként te tl. "rgyeke-~Iem el~
Jut n i azokra a -helyekre. amelyekhez élet\örténetének
valamilyen emli,ke fűződik. A Ga1i!eni·lenger. ez a
hegyek foglal atába n csendesen eltekvó <kék vizű tó.
amelynek pnrtjára SZ(lrosan húzódik il halászfalu. TI·
berIus, nom ls esett me..;sze. Kána bili kézre maradt E'1.
Hnlószcsónnkok vitorjaiba szelíden kapaszkodntt a s1.€1.
II mintha nz Intést hallottam volna: .Ereszd m€lyebbre
a háJót!" Talan ott, ;l galileai m()5()IYllós ég alatt . .twl ·
loUa meg 6maga is lelkében felc..;endülni .. az isteni élc'
mele):! mU)'J;ikáját", amely alaplónu.sát adja Közérthető
evangél!tlmának.

..I~/. a

ntÍzárel! ./é..:W1 <:ll'Uörl('O('te ..", hiV ke7.di
konYI/ét. ,.A blbllnkulaWs me~fill'lpltl,!l(Ilnak rényl'bl'n
Im. már máRként látjuk Jézu..' .,élellúrt('ne\\,., k('I"(].('.
!IoI"1 'Tudjuk. hngy 3~ eWlnlj.éllumok nem flkartllk hile!e~ clelr3j~.o\( lenni. hancm hlyan képet állitnnak cl('Ok,
ahogyan II ker('$zlénysl'g abban II knrban megrajzolta
m:.gán;lk Jé7.us t;lnit.ÚsalMk ~ c!K'leke(/e\elnek kéPét
és nrról mint hite t:il'gyáról {'ll tartalmáró l blzonY8ú:
got leli."
Ba 1:'II~~ Ferenc -könyve is clsó/wI'bun bi,mnys.-'u.:lcvés:
az embel' Jézusról, -az IgaZIlág é~ hit pl"ófélújarÓI. AI.
élettöt'lénet csaK keret, amelyl)cn klfcJe)'k.~rc jul tlz
egyctl.lmcs (o1e l ~nl'fnába. Istenb\; bele$i-muló egyén! élet
kUzdelme. C!l1.ményei. pillanatny! buká~u é.~ ürök diadaln. Oe e~. ad létjogosultsligot az életlÜrlénelnek. c..'I<1k
igv tudjuk megfognl a mcgfoghQ.I.,t!ant, II a té,' és idő
dlmenú6i közé 117.on\.anl az ÖrökkÓV3lót. A mi életünk
<--élja ls <ugyana7., Istenben élni (."\ lennI, II v:lgyunk
ml'$lvalósHásában; ezért marad örök péld:ink Jézus
mint ..ÚI. Igazság éi élet".
Balú)'.!; Ferenc -költöi cs1;közökhöz nyUJ, ami-kor Jé.
zus születését és gyermckkorfil mondja el. J!:rzi, hogy
<:[ moncták és mesék színes vllúKa ez, aho l a -próZ-<l csak
úgy tudjOlll11egélnl, ha összecsendlll6 mondatok rimeiben
S1.61al meg. Ké.'iÖbb a kibontakozó élet körülményeiben
keresi és meg ta lálja ozoka"l a lélek!.1nl I"u!(ókat, ame·
lye'k elősegftették n nagy döntL'lleke1. "O nem mOlgának
akut· dlc.~/Sségct, ó a boldog élet _boldog szerelmese" _
m(")ndJu Jézus"I·ól. Majd Igy rolyllltJa: ,,5 hogy az Is·
ten scgrtenl fogja-e őt. n küzdelme.lben? Hát persze,
hogy fogja. Ewr 'különbÖ"l6 módon fogja segíteni. egyik
CSQdálalooabb a másiknál. Lám. most ls eról adott neki. hogy a kísértéseket legyÓZ7.('. ts kil61 cred alefkét
betöllő, csodálatos megLisztulásnak n1. é"-L-SC? Könynyűnek. emelkedettnck, igaznak 4:rezlc mag,h Jézus.
Mintha az ,Isteni lélek, amely neki múr annylsror megjelent az élet jóságában, a búzónak. a kenyérnek dalá~
ban, most oU zengene az ö lelkében s élne már, nem 6
löbbé, hanem általa és benne az Isten."
Ez a BaiMoS Ferenc Jézusa, és ;l ml Jé:/.usunk is, akit
szeretUn'k, élőnek és mainak Ismerünk, elfogadjuk és
követjUk tanításnit és megyünk, amene veze\. Balázs
Fe.renc ott !Van igazán elemében, amikor a lélek mélyén
lejál..,z6dó fo lyamato"klba éli bele magot, s az általa
megl'aJzolt kép igati 40rléke ls ez: n lélekal"C. Ahol hű·
ségesen követi az evangéliumokat, nem ad újat é.'l
mást. csak amit azokban ls oLvashntunk. természetesen
a hely és a ,kép adottságüinnk megfelcl6en szúkebbre
swbvll és oozevonva.
Könvvét hiveinknek és mindaroknak figyelmébe
aján]jük, akik lélekben gazdagodni, bensőjükben növ.~
kedn! akOlllJ\ak s akik úgy hiszik és él-.,:ik, hogy életuk
egyJk e1'6 forrá~a ma is J&us evangéli uma.
Dr. Szab6 Arpád

tes <ÍbrázoUls. Űszlntc.ség, p(il~tlan
súg és tudományos felkészültség jellemzi. de a sorok között a szerző
ért.elmei is <ll-vényre Jutnak. H. Babel az igilzsúl:o~ kutatja, igy Ismertetése nem dicshimnusz. frásában
nr. Henrv Babel a genfi kÖClPonti nem táplál Ilh.izIÓkat. Ahogy még
szckesegyház évtizedek óta műkőd6 :'l Napon is látha tók roltok, úgy a
IIzabadelvű lelkésze Ul81 · bc.n könv- nagy embereknek Ilj vnnnnk g.venvet Irt Le8 quatres hommes qui ont géik.
Jeit GenCvc eimmel. 'Munkájá I :IZ
A könyv eredeti módon Cenf törJ!:vangl1e el Liberté eim{i r!'a ncla
ténetének s7.('mélye.~. me~~yözó ,böl~l.nbaclelv{i folyóirat H)R2. decembel'!
cseleti v(l"~I;"lláv.. 1 végződik. Babel
,~:/.6mábiln Laurent GaoncOhl. II PÚ~
a négy személlyel - föként !Kólvln1·11.~1 prolesláns leológlal fakult{IS
nul _ magyanízZ{l Genfet, dc hang l)l'ofesswru, szu badel.vú lelk&l1. l~
súlyozza földrajzi rekvésénck jelenme,·tellc a:/. alábbiakban.
töségét is. Igy megérthető: hogy ICEz ól könyv elevenen hat. ildalok. heteU szert a népek történetében
1'1
támaszkodik. é.~ ilZ l'I"(.Iekl6d':~ ('lj a
népek
cgyUttműköclésében
lan~'hulásn nélkül könnyen \.llvUli- olyan jelentős ~7.crvprc e vál'OS.
hut(,. A négy arckép - D llvin. Be~a, RoulI.'K'a u ős Du nant _ lendUlc(fordlU\s tronci<ÍbÓI)

Négy ember.
akik Genfet formálták

\

OLASZ NYELVŰ
ZWINGLI-~LETRAJZ
A
lIollandlátw.n
megjelenő
,Zwingli prlnclplcel vl"ij1.lnnig en
~nitarlsch moanblad" - szerkeszti
dr. P . D. van Rol)en lelkész - 1983.
évi jan. szl.mában nlvastunk arI"ól. hogy I980-bAn olUliz földön uj
és részletes élclrnJz OelenL meg
Zwinglll'öl kalolfkus .~1.el·z6 tollú bóL
A "könyv ' elme: "U[rico Zwinglt:
lA vita it /,eIMlero il b"ZI"
tentpo. Nápolyban nyo~tók: A .szerző France.~co EraSmO Seutw, a Cnlaniliban mOköd6 katolikus egvetcOl
lekIOl·a. A könyv I(l:en t"észlete~en
foglalkozik a Jeles I~(ormálor cletével és Olunk(ISS,\~ával. 850 oldalon,
megállapítva, hogy Zwingli sok v~·
n.1tko)'..ásban KálvInt és Lutheri IS
megel őz te.
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KIS N ÉP NAGY FIA
MIKO IMRE "VAlto7.lI tok egy
t ~ m ár l\" Cl, ta nulm á n yköte téhen _
Krlte rlon, Bukares t
198 1, _ rrt fen ll elm e n ~rd ek C1l:
írást , Eras mu s ról , Ki s né pe k
na k vil ágm ér e tű Jelc nlíislS,éról,

"a'

•

•

Nem hl egyé - kcttőé, Hollandia
s<!;ülte, Svájc temette Gccl'Il Gccrstcl,
nki Rottel'dnmí Erasmus néven irt
Latin nyolvú könyveket, tIete ós tolln sok mindent példaz többek
közt azt is, hogyan lehet kis nép [la
II humanisták nemzetek,f eletti köztársaságának vezető t;1.ellt.'I11e, doctol'
universa1.1s.
A népek a lliménelmi fejlődés bizonyos szakaszában szükségszeruen
alkott:.1k rrpr6 államoka t. S az apr6
{,lJamok Ii'~ükt;égszerúen háboroglnK
és harcolt..'lk egymás ellen. amint azt
az Iliász jókcdvő paródiája, a B~(3egél'harc Idl·ja, vagy több mint másrél ezer évvcl k('Söbb Dante megéncidi;
Itália minden v!'i1'()sa apró
zsarnokokk,al tele, s uj M.m:elussá
lesz •
ha pó'il'tol gyűjthet, minden apró
rabló.
De a gÖl'ög várooállnmokb.an rakták 1e mai tud:"sunk alapjait, s Ró ma és F'ircnze, Mi,Jánó és Velence
nélkül nem volna művószetünk.
Most azonban ne Q7. ókori
kö zépkori Kleinm.:aatereiről essék S7.6,
amelyet legkésőbb Németol'S7..ágba'l'l
számoltak tel, hanem a nagy egyesUlések u\.án rennmaradt lcis ál,lami

es

közöségekről.

I

Történelmi és társadalmi okok
mellett a földrajz is kezükre játszott. Görögország ós D.irtia majdnem egészen sziget, Svédország és
Norvégia réoL~ziget, Svájc kontinensünk legmagasabban, Hollandia leg~
méolycbbel"! rekvő földje, Finnország
az e-ter tó országa. S valamennyi
megőrizte il demokráciának a görög
kisállamokban kia.lakult valamilyen
r endszerét: polgár! taJ'ta.lomma! töltötte meg, de azon tu! ncm jutott.
Ezt il holy,i érdekű demok,ráciát
Montesquicu Mró, a Jobbágytm1ó
polgár, annak idején úgy "Ideologizálta mti:"', hogya közt.ársaság il kis
területű országok, {\ monarchia a
közepe.o;ek, a zsarnokság a nagy kiterjedésűek számára "Ildomos". Ne
cáfoljuk - Igyeke:-.eU cáfolnl már
kortársa. Ragyiscsev, aki nem volt

hujlandó belenyugodni aboo, h~y
Oroszors7.á1l: véu-éTvcnyCliOl1 (\ cúrak
zsarnoksága alatt mal"udjan. ln kftbb
UITa emlékezzünk, hogy a ,n ép el
nem idegen!thet6 s1.uverenlulsftnak
e.~?méj e is kis nép !látál 8:-.{lI1nazlk:
Jean-Jacques Rous!;Cau..otól, ti genfi
polgftl11.ól.
Bizonyos oldalról sokat hangoztatott álláspont, hogy il km on!izágok_
nak nincs létjogosuLlságuk, utJában
állnak a nagyhatalmak te1"jeszkedésének, kiváltják a nagy szom.~:-.6dok
féltékenységét - ahelyott, hogy lll.
état.-tapon 5?,crepét töltenék be. Az
olykol' gyakorlatt renyegetést ls jelentö lIlláspont ellen a kis államok
fé['Hai a nemzetközi jog megalkotásával védekC'.:tek - mert gyengének
a jog a fegyvere, en5sneJs; a hatalom.
A holland GroWus és Bynkcloshoek II
a svájci Voatltel [ek,tebte le a háboru
és béke jogának. alapjant., Erasmus
után száz-kétsz.áz évvel.
Igy jö~t létl'é, h á boru ánl;n, a ncm zetköú együttműködés Ilzel'VC'~ctl
formája - ma már sz"zhuszonhét,
tulnyomó rtöbbségükben apró nemzet
l'észvétetével, ahonnan. nemrég a mi
részünkről is a legmagasabb szintröl elhangzoLt az igény, hogya békc éi. biztonság valóra váltásában
biztosítaru kell "a .nagy és kis államok cgyenlö résZvételét",
E}l'asmus példája a jogok egyenlő
ségén tu l, a szeJ!em cmőbtAségél'e is
ulai, A történelem bizonyit.ja, hogy
a politikai hatalomkorlátozolltsága
a szeUémi etet kOl1látlan.ságában
kapta meg az ellenpont.ját. A protestantizmus, amelyhe'~ Erasmus elég
óvatQS volt nem csatlakO'~ni, Svájcban vette [e! a legtöbb színiu1Oyalalot : tekinlsünk csak végig a j·eCormáoió genfi ralán, ahol II m i Bocskaink is helyet. kapott.
A zene hullámain AUS7,tria Németországgal versenyez, a resté.~zet
terén a kis flamand .nép mérhetet.lenül többet adobt a nagy brlt b irodalomnál. S Rembrandt és BeelJloven
fOI'radalmáhO'I. hasonJó follendUlést.
é['t meg a s~.:izadfordulón a d['áma
a h;lrommillió.q NOl"végiából ltiindulVi.l. Ibsen és Björ/lSOn neve egy ö\.oo
vensí'.er akkora nép [jai , Csehov és
Gorkij mellé került.
A szellem csucsteljesltménycinok
egyik viszonylagos ha alem is
csalhata:tolan .4- mértéke a Nobel-dlj.
Az irodalmi Nobel ~dijak egyhanna-

AZ EVANGtuKUSOK
SZÁMA
IOO4-bcn Budapesten tartja soron
k övetkező
vi!ággyúlé.sét a Luther
Múrton tanltásait követö evangéllklUlok vilflgszövetségc; aLut heran
Wl)r ld Federl.ltion.
F.:rdekes olva.'!nl adatokut arról,

h ogy a jelent&; szövetséghez a viLag összes országaib:an kÖ7.cl hel\'enmillió ember ta,·tozik. Ezt :oz
adatot az LWF' genfi inrormácjó.~
Irodájának 1982, é vi adatai alapján
közöljük. A vilag5lQVet.séghez 97 01"-

<ló t kis n(.")lC'k Iról kapták kÖ7.t.Uk
livÓ(I Lllg~rtör. /I norvég 'U ndaet m
rlnn Sllllln()llo,i, a dán JanS(!'O "I ~
11lndL LaJI.'n _, a.r. ír Yeat5 ~ ~I:a
~'lCterl!nc.k , a IWóJcI I h:~'~ a békedlJUSQk ,;omb6l pedig kiemelkedik 11
norvég Hnnsen, EItOl!.lIlt,'Il,g vaJnn
C':'- az Ú'!~ald Ir('k iránt? Dc hlsl'.cn II
rJzlk\ll és k(,mJai t.:lgo:r..lton. a ki '1_
lamak kÖZöLt II hollandok vc:r.e~~
az orvosok. sorában h irtelen ót Of;?~
rakot lu~unk meggZámolni, a Jegtöbb
N~bel-dIJas pedig, az 0l"S7.ág l('lekszamáhO'I. viszonyítva a svájciak k "
zOl kcr1.ilt k i . '
l)Vagy talán a kis nemzetek iránt
volna részrehajló a sv~ akadémia'
N<;"" valószínű. Sót :al scm, hogy ~
rcaUák ter~n a kis ~pek meg ludJ~k -;artant az eiéT!\. szinvonalat. A
d an rycho BrahI': még sajat gyárt_
mányu távcsövén vizsgálhatta a csiiIngQS eget, dc honfitársának, Niels
Bohrnak mát, szupt'rlabomltólliumot
kellett épit.on:i, hogy a mikrokO'I._
mQSz Jelcnségc.it lanulmányozzhnssa.
S hány európai Momfizikust ragadott el Amel'lka, ak.ik most idegen
színben indulnak a népek verseny(o\')
- vagy nem is lindulnak, mert az
egzakt tudományok és a technika t.e~
l'én már csak a kollektív munk~
versenyképes,
Mjndebböl mindössze annyi követ.kel/ik, hogy E)rasmus óta az emberi
szellem uj területeket hóditott meg, s
II haladottabb or'S7.ágok nagyobb gaz~
dastlgi lehetőségeiknél fogva kisajáUtottflk m"guknak azolwt, Nem minden emberi tevékenyq tud azonban
jellegt.elenül és gcpalkatrés=erűen
beilleszkedni egy n:agyobb közösségbe. ,.Az emberkebel korlátot kiván" ír!..1 Madách. A népi, !I'lyclvi, nemzeti
jelleg a nemze!köziséggel öSszhangban pedig nem is kol'lát, hanem szin,
amellyel az egyes az egyetemeshez
hozz~ljÚrul. Vajon ha Hollandia német .t.'lrtomány marad. meg tudb
volna-e ~zülnl Európa s7.á.mára Van
Gogh-ot és Brucghel~t, Spinozát és
Erasmus !'! S ha Svájc nem l'agl.IS:':kodik tügget1cnségéhe'~, menedéket
tudott volnn--c 3dni Romain Rdllandnak, Volt..1h"C- nek és Er;:asmusnaJ,;?
Mindez ólbból oz olkalomból jut
eszembe. hogy DUllkullifS Adám Jlagy
igényű
kis könyvét olvasom. az
Erasmus vilHg{,t, a Kl'iteri()J'] Könyvkiadó T F.::KA sorw..atában,
l\likó Imre

s7.ág luthcránusai tartoznak, lélekszamuk közeL 55 millió. S7.ámos országban élnek olyan luLheránusok,
mintegy 15 mil lió lélek. :akik nem
tal.tnnak szoros kapcsol:atot a vlJágszövetséggel. Az evangé!ikUS~k
léLeks7.ámól a7. eimül! évtizedben roként Á?..slflban és Arrlkáb..'ln növekedelt.
EurópfIban
valamelyest
csökkent a lélekszúmuk.
•
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HALOTTAINK
BELOVARI ISTVANN"
A léli lVIIágo leher hólepellcl la·
kart Icmct6kertjében. kfJértük utol.ó 100di Utjára lebrudr 8-ón hamvall BclOllÓr! hloon,w Mo1'o.d Rá-

chei ICI/vérünket. A ieglőbben ETUS
NtN1NF.K "merlék 6 t .. áDlI Í!

marod meg ,okunk em lékezetében,
akár a templomban, VdOll a Ol/Ulekezeli teremben, akár egI/-cOli családi otlhonooll idéZZük lel drága
em/ékét. A legszorgalmasabb, II leghűségesebb Dilü/ekezcti. munkáJok
eOl/ilre volt. Amfo fIZikai ereje engedte, az összejöveteleken volt scglttégérc egllhdzdnak, éveken ke-

re,zlfll

-

néha

meo

a

lelki-

pásztorok hell/ctt is - otthonaikban
kereste fel hfvelnkcl, e1$6,oroon a
betegeket és SCfllteU, vigaaztalt ne-

mes lelke és
adásával.

j6

,,::Ive müwe:n oda-

A Nag" Igná c utcai templomban
COli általa ajándékozott v/r08báT-

80nll tm:.tnlldlszítésa terlt6 és egy
ugyanilyen szószéki bibliatartó ta karó 6r%1 cmfékét. ts sok, egVkor
szc(lénvsorsú diák szive, Ilkiknek
támasza, segft6je vott, hisz asztalt
terített, adott, ajándékozott 'a reászorultak k/)zött. Ezt 1ejezte ki az
a könnyes mele"hangU ,köszönet ls,
melvet dr. Szabó Elek mondott el
meghatottan sírja szélén.
87 évi" járta földi élete útjait attól a pillanattól kezdue, IhOOll a
siméllfalui
otthonban
me"szüleleH. Mi tudjuk, hogov .az O 87 esztend6s élehitjának !Sok volt a fájdalma, a megpróbáltatása, de erós
hittel állta a vihart és uégezte a
reábízoltakat.
\
'«inya édesanyja emlékére az
Unitárius E:let jnvAm 500 Ft-ot adományozott. K&l'-ÖnjUk .
Hu.sztl János

EGYHAZI

Ökomenikus
Istentisztelet

KONYVTERJESlTlS

Kedve8 és meghitt ökumenikus
találkozó 6z[nhelyc voU januflr 20-án
este a
Budapest 1., BaUhyány
téri Szent Anntl Plébánia templo_
ma. Az este 6 órakor kezdődő misén három egyház lelkés7,c végezte
il szolgálatot. Mócsai Gábor esperes- plébános néhány meleg hangú
Udvö7.ló szava után Huszti Jflnos
Könyvterjesztésünk azonban a KI- unitárius letkés7. evangélizáIt, majd
a mise következett. El.t követően
adói Föigazgatóság és az Allaml
dr. Jakab Mikló!! református .IelEgyházügyi Hivatal együttes Intéz- kés~. tartott bibliamagyarázlltot.
kedése következtében örvendetc.~en
A templomot 7.súfolfuiig megtölkibÖvill.
Budapesten
Anami tölt hivek között mintegy 30-an volKönyvterjesztö Vállalat útján a Bu- tak jelen unHál'ius híveink közül,
dapest, Rákóczi út 14. S1. a. KÖNYV _akik ,le.lk~zü.ket, HUS7..1:i Jánost
a\l, kfljérMk el e ljzép w.lálko\l,óra.
ARuHÁZBAN fogják árusitanl
Mócsai Gábor il umonok bemutatunitárius kiadványokat.
\.u a vendégek nek a Plébánia épüA vidéki megyeszékhelyeken és letében, il közelmúltban létésített
néhány más városban a Művell Nép otthont, umelyröl a Magyar 'I'eleviKönyvterjes:dó Vállalat fogja klad ~ zló febr. 27-én este II Hét músorában rövid riportot sugárzoU. Az
ványaink terjes:r..tését irányitani.
olithonb<ln .helyet kapnak vak és
Emlitett helyeken elsősorban dr. mozgássérilIt gyermekek, ahol bolVarga Béla: Dávid 'Ferenc és az dogan érzik a lálogatók a meleg
és gondoskodó szeretet légkörét.
unitárius vallás és Szász Jnnos: DáA tal:Hkoz6t a s7.eretetvendégség
vid Ferenc c. könyveinket fogják
jegyében tartott vacsora zárta, ahol
árusilani, temélhetóleg a ncm uni a fehér asztal melletti baráti légtárius vallású olvasók is könnyeb- körű beszélgetés jegyében, hozolt
ben hozzájuthatnak majd mostnni kÖ7.el egymáshoz szolgáló letkészekel és egyházakat.
és ezutáni kiadvanyainkhoz.
lAz ullitúdus és mlts protestáns egyházi kiadványokat eddig a budapesti PROTESTÁNS KöNYVESBOLT
terjeszte\,te (Ráday u. 1., Kálvin tér
sarok). Kiadványaink terjesztését
természetesen a jövőben ls elsórendűen ök fogják ellátni.

CREDO
Hiszek az loStenben, ak>i nem késtnek ~remtette II világot, nem mind~
örökre vállO'.:oatJannak, nern olyannak, melyben örök törvénydt határozzák meg, hogy kl a sz egény, é6
Iti II ga7.dag. II j61 Wormált és II be
nem avatott, a hatalmon Icvó és il
kiszolgáltatott.
lli6zek az Istenben, aki Igenli llZ
élő szervezetekben meglevő ellentmondásokat, aki akarja a körülmények megváltoztatását munkánk és
kóz~ég i fclelií6sógtlnk ú.It<il.
Hi:>zek Jkl.us KI'Is\l,~usban. aki emberelret hlv(t'\.t maga mellé, m!,'lM.
szUksége voll I'{aj uk, nkl II kör(.llményelt mcgvállO'l:tatállán mW\kAlko14 UNITAal UB eLET

dO'tlt, és ebbe halt bele. H07.7.á mépve
ismerem fel, hogy a ml éfllelmilnk
elkorcsosult, kép~löerónk elsatnyUlt,
tetter6nk elIogyot.4., mert nem ugy
élünk, ahogyan ó élt. Állandóan attól félek , hogy hiába ha1t meg: bezártuk ót templomainkba, elárultuk
az Ogyét ...

pck kÖ1.(\1Sségében, abban, hogy Ielelősek v.1gyunk földünk sorsáért,
azél't, hogy mi lesz be1lile: a siralom. az éhség. az erós1.ak völgye,
v{lgy pedig lsten várooa. Hiszek az
Igazságos békében, amely megvaIósCtható. Hiszek az értelma;; élet lehet6ségében. Hiszek lsten evitagánuk JOvőj(-ben. Amen.

Hiszek Jézus Krisztusban, aki feltámadt a mi életünkben, hogy megDorothea Sölle
S7.abaduljunk az e1óftéletekt61 l-:s a
gógtöl. a félelemtől. és a gyruölett.6l,
(Az Új Embe[·ben olvasható közés tovább v:igytik az O ügyét, mig lés átvétele. Dorothea Sötle profeszfelépill. az O országa.
8Zornö !ö,..abadelvG állásfoglaIásá ról
HiS7.ek a Lélekben, aki Jézussal cl- közismert ti Német Szövetségi Kij;,:Jötn. a vllágba. HblZelc az

Ö6.~

né-

tá~ágban.)

HALOTIAINK

Or. (l l)ld J tI ... e "' ~ .Z, .'lIkuI Ar 1.111 ei)'rD~ndll(lkunk I)~~ell.v(\ 1'oO.~~Ll
t!OI

Nurl

1/01110"

cUlll4J

k(lr~n

elt(.>ItÖl.~

6Y<:,k

utAII II eyt'~ Ilt>rfUJ{l1I lI udslj)/.'ll t,·n ,.,_
h UIl,Y I. 87.i'J{,·tll. kOJO',lIVl\r1 toll IIUIlIlI), ... \I
1~I,AIIJ\n

,

~"ykO)nUl

~~il , -et(l I Ié J

fOIlIl (1(1I

V"I)(IÓIIUJ M ud l! rJ!J\l('II I1IÓ UI'lHJ\rlll~ l")·
kCoI,,~· k(ll . 'j'Il",ú\éf14 II N'tormfltllH Cyy tl J\1.
/I~(·l'lIlrl:l .• n ~~"rlr1J IIh'll'm tulJr. IQ-ÓlI 10
fi'nrko~r(:(j Illmetllbcll . l';mI6kC1A,lI(!1 Ill CII-

t.! r17.1.I1k.

H~ to ll Jt).,.r, ~rdl hh'llnk &I 6ve!l koMi.
IJIIU (11111111)'1. j~n. 11-(>n Icmetlllk 41Z ~rtll
' .... "'(·llIben lI e nn.1I MfI.10n ltlk~l\ HUl l IUllnlllvu l . 1\1. ,·Ihuny lb. n I:II-b.. )'f renc
1W)'I/Jlvt\rt "I(ind!'> IfUlli t'lM). IC1\WÓ' 'ÓL 10'4II'OOIJII. kj II lem.)I(""1II 1'Í'fj'.t tI< veti t ell'M!wwel bI I/'dnydvnl /'/(yllu. 1\ /111111M
lIyA"'.állun o,.',l n\ 1I ~/.lvvcJ O~~tM.unk,

l:_rIl IIM Oyllr"y, l'(lykoron Rzékclydill'l.II_

hiv Unk 01 k"'N k on1ll1l.n
el h oll. 'remeléNén II 111.01·
WlI Il IOI II nJo r Jllno!! d e lll'('cenl I clk~1.
v~ezIC. U •. ' ·'·l!ye ÓlI KYernH'.ke gyM~lIbn\l
(lOI1.,o~ unk. (A ~1.()m(ml hir kboÖl klW.l~
1IÍ'1 ndmlnl.l'.l r nllv tÓVLo(lk okozl ~.1
bcn UUle\.l'lt

Nyr~Uylub.rln

Hírek
I!.y/olld

K t'!l. vJllr. 11I 'I'IIn't'llunk Ja n u Ar
UlÓIli'n J)1l1'tOIc. Oél ll !(J.
1t,"IlI'lOk e lnökl.lll . A " n n ACII kO:lIYelct-lel éml()keUltl meR K d" ' r Oyuln PI!~U/J
r lncl t)~bLlc r. ellyhllJ::1 11II11IU'I08. Il K épv l.elG T4nl'u::1I IIIKIn eLhunyt.l\ r GL. A III_
nACI! n:t 1983 &I'(on elUldékON Ullnru Idll-pon t jAI oklÓber 15- 16. '1.l)pJlllrn l ~~om.
l"tl-VMlIrrU'1lj I\'IZ!c kl. A bUIIIII)"" U
t:j(yhA1. kö'_~i'1l eUIIJllrÓOl(' Il(tn II Ic Jnvaslnll\ru l' Kjlpvl.~IO 'l'lmlll'~ ej(ylllm gil lna el/JIcrJ('~7.l()<ot Ion
AlIlI.ml El!yhzl,.Ullyl
Illv'UIlI Eln Ö k(ht"~. molyben lWM.e M lklt'oll
Irnm JlllnmUtlulr elnÖk hO~1.1\J4rulll1111
nhhQt, hogy n uhu" II r. 1' llIr llln Q JÓt/u'_
t c\' .,U~ I~kkó ~ II ltrl6k 1)t!IJlt tÖgo"d "okkll Imm~ron ll>; ÖlI~1.el kt"J;d(ktö h nrmlldlk. clklUHr'fI I~ jelölhCIIle.
~4~

UU'WIt

n..

i\ MIl.Yllr t'ON". n vntlk~nl mnr,lynr kll.
vo ln~bnn ell'lIlye1.1l1~ Itlk,(J III80k kopolbOl

VerlII I .IŐ7,1jcr g'·n !lkuI'mClvÓN •. rlljMcrv"l
1I11I1)jO" W,lyllllMoro~nlo~ tug kl ndnl,
Ujjll\ l'jI'lllIlIh'n(l~. n Ic~ydl'<)at
plÓl.)4nln vme\.Öjc. n katollkuH bUkemos/(1110.'1 llln OltÓ IIIKjIt. hOlllloSú ~ • .envcd~
til'"
el h ullyl , Temct~j\n
d r.
I,li knt
1.... lllló bU)01"(lOI i'nlck k UI,..,., Imm kn',onok. bueluh'IIUllk . •:It)'hhn 1IY4nlllmn
ml I~ 0!I~07.tlnk.

Milli

A"Il!ilSIH'.1l\ " "KYMy(llh l rentJ.e~1I11 II IIQ_
t.urlM N(mrro,,~ 1<1. O""1.i\.IIO~ l) ~klllllnll" I_
I~"l (!II m~~ 11I"'1"l nl",1 K7."rvck k /l 1 ICIU'"
41llvlI jnll. 21-j\n l. !'!lln ky I ~ wlln m(lv~_
1(kIÓ!lI ltÖ~I>o"nltln, A nlllfYlly(llt'licn clfYhll:tunk,,~ II nNz lI JllnOl közlllfylllll'.lIn tÓ
k«opvllell",
A " ' tili,)' k o lt'"""" !lIbr. U-I tll tj()n dr.
Ann y i•• 1'.Q1I'" 1I. 1't(>1I el(htd411 .. n~ clfYIl
nem7.lIlkU".1
hJlzI Ilnj ló IIl"I""' I.. " .
~lIyllllmGktlttc'll JCIlY~n" elm"" .

•

:o!dn J Ano. I<!l k~U, I'Ily h ll1.1 leYcll.llrullk
VLOZCIGJN, akt n "k 1)lIvld I'cr.:.nc:r61 ~:tOI'"
kllnyvCl nernrélllbefl jnlllO l meg l'\2. EilYeten\! Nyomdn H •• j\p klJ\llll4HlIblln e<1dllll
m unkJlju m4!ltO cIUtll1er68ek.t\n~ tGvIlI'<a1
1t'Yi'lt.tI mull nev(:7,le kl nUdflfleHt ~'(jy(\_
I~III ' I'n"4CJl n . Tovllbbl m unICJljllhw. Hlken
k.lvAnu n k.
O r. OUJ y k I~ rn cl ny. (lVUnlil'lI kuH pURPÖk
Itk um Clllku~ !/Jlll klh' b\)U.:IllOl llI U~. ~l\)"':
ó.~él . K l.W.voII1ll1 tntHlkmJll'llnl C1. nlkulOm_
ilO! H1.Cr<:ICIICI kÖll1.(lullttltk. A JÓ kJvllnHIIROk h O•. tiCYhll7.unk I~ C~Oll nknzlk .
A U<llltd l JÓ~.d AlIIlIt tlfytl",,, kö" yv •
IAra k iJll zl}netCI "'0" (1011 Cgyhhunknllk
n:tért. hollY II Kf'rtul"- n )' I'I1 n~ytlll e
!olyólrllt
tbbb
dupl u m
póldAnyllnllk
Il.Jllnd~ko •. II~lIvlI l lJn7.dnlfll<>l.lu k gyQjlcm~
'lYlIkei. U l'Ömnlt'-1 kÖ'.tllk. hoKY 111. 1914_
~1 kÖ7.11 (:v tolynmoknt n KulUlrlln kel·cwf. t lll l{olo1.~vll l· ról meg,·c n dCLt';k.

r"má nl lll Ul\ lllirh •• ' (Cy h h tll, n n4
m4relUJI ' ....·lIn renlIM 11 .. '01\ I.Brl.n ll ':;111
lYI'1\ II IClltOIllO!l$hh ulrKYllOrO'.ult • I ti!el(yelml ll1.UbAIYJ::M mÓ(\u~lull\.llnu~nIJl~
lIya/IIRII. <!et t:lJúltlld(\U, vull. A F'GI.Bru\~.,
d r. K" VJ\CM LIIJú~ I>1I.0ök. dr . lI ar""",' _
fiy I.JI.~1.IO <!et d r, (~yllr nll"h y ArlJM tOI{(IlldnQkok elnÖk ll)lc ItLult Ulll!I~"".elt A
t~l"nIl C~ lutlomé~ul VOItC. hOIlY SC ItI.
~ crCrle fl(lnllnl~>.\rnllv ClfJadó IlIndCllOH
IDat. d e comb<lr 31_lov '·I. k1}lcl !U\H1:1CH7;.
lentlel HZOlgtllM utAn rlyujttllombll vOl\uli
F.rd urlIe/I mUrlkJbllAlJlI~ Ill'. UI(oI eltsmenlH~
. lIel mél\i\tUl. A F(lu",II~. meIfCrlIsItt...", !I.
K~OVtsCIG 'rllIlJlt:!l Inthkcd(\ll;(:I. mellyel
Al\d rAlil György Lo(ldlgt JOilUKyl.glv.dad_
WI UUIIIQl08t liS ndmllÚllUrnUv cLö"dó lUnACIIO~1 ttcrldGk eLlIIIA~J\Yul blzlll m"g.
n j()gUicYl-lfW\tlllHAIII \(",(\C~(I!I I rdntlnt.ok
elllll~H~rll pedlll Mik ... I.<l l'lne eddiIII II "~_
(1/11111111 éll~"Ö"1 n e"C'/.IO kl.
A',. Unt\(Irh.ch" IIIlltrr II. nl'n'! clnyelvt1
H1.emlo 1983. (:vI l'11I0 ~1.JlrI1J11 1)llrw l"
Ol'llh',kéne k lI~ell le lle.
i\

Olln l OyOr" ... dr. tnnulmllnYIl: .. M' lfol .
.~AN~
vOn lllk,)dHOk M7; O U7;t h IlHO IIU Ó
Irtld"lomtll rl ~ nllll LMIH.lkbln\ " IIUlulmllnyu
i\ bt:r,,~1 unlldrhl8 uör "'"y Jto\ rnrn kCP_
II ,vmtl"lnl Ny elv- cld Irodnlonllu domJl_
n yi I{ öflem~nye k e. Kze"'lében Je h.' nl vblel/Jju hnloltnk nnpjll tf.J()knn megknKllyl'llncn unimew. i\ tolyól rnl n lnpfló lIZerkC'l~\.Öje ilY. H~ortlzln K Olu:r..1Vtlrt k
t
tlrtUlI
"'8yjnlnk
lIi
r
j!!l.
Q ft7.!1s.·n!tf(!nl IIzJl nnn1.JI!II' /ll ell.J H UllÓ
p818-I DIltI) "o11, u kl UJ:: 1 t60-fl.~ éve k k~
7>cpj\11 II kol01.llvlll'l IInl\lIl'1", koll(,lIl u ", Co"rt New. C. Jr.~lenl meg nJ:: Onttfl r ll>Hdl~kJII vOl l . A tOlylltr'lll ~1.erkCll1. tl!!l(!htll1 UrljV(ll"~II11~ tn Ker tllXléllY S~rvl'Ze~ f:rrlWId ld ttll rt!tl'.l V,'II II rllunl SlImuol IH. 1<Jll ItOJ(mek lD8~ . IIM.-<lce. ~7.Arnl\ n. W.
SOllU lollu'íl~ ~1,c.· ke~ •. I(o~óbcn. Onlmmel
\lIlM" y l Andrlll! flllóml1v(>tr1. ItJIIllfu\~~IlIlI( /l rlz'.(I Ic: könyvI""'"'' k tOIYólrlll(m yngllbn n.
"M.llnl! nnyngrlrn dr. J llry 1'~I('r Iluhllcllttn hfvln ! el fll/yelmllnklll. A ~. Jtnynll Ur, G II I /ll lk ttlN voll enl~Lyl ei(yhhl
Q1. ÓICII lnll./lll l umo\' (l ..~G vII II A'I()~ embt:r Ilolldllukol I.... rdal l.kAHlln kÖIJ::ÖIIWltö
dr. KuvAe.J Llljo~ pll~pOk ("$ fc!CJl~IfC,
~.blvlllllllll IUkn!r;1. i\ kMlIfws n VUI(:IClé
nllk 94. évfot'dulóJA". 'l'Qvoibbr'fl Ilt.
Itbl folk ló r meglll"l;j\Rénl t~ Öf!1tlllnOZ te "
cr(i~ bI JÓ IIKésU~ge, kJvAnu nk .
11I101l1llÓknl.

to-.

/Il IIJl'y"r 'tl re k ell'ylk Idei szJlmllbnn
k 01.11 111. ellykort duna l,nlujl unltlll'luN
lemplom h,-,I/I()j(ol fi'nyk()~'I, meglrvu.
hOIlY nz mu ku au rAIl~ céloknl ",~.ollJll l.
A

UIt""I'''I'' JI
"lI yk url
IOlll l. tulIIlInk.1I
(I
Mnlh'l'" '/'"Iovlzl ó NZc!lem kll""IIU MitId lóJn j nnu(. r 4 ·~n IlCnlUIMIII abból 111.
IIlkf\lnlllból, hOli)' nbblln n l(odOly (!v_
1(.t'dUIÓ 1 1IIztele~1'() eml(!kkIAIlII(o~1 ren d ,••zlek .

Külföldi hírek
A n UljyvJl I" Un knwllkll N "Wyh hmeIlY<l
vC'tc\.ÖJe. dr 1I 0NK~. ll l..olul<t ordlnMtus
blll(!1I8~~" min" nYU lluh"mbn von u lt. II.
J4nQ~ "~I páp" tlr. lIt1ukJll Istvll n ln)daIIlP~.R"IÓl ncye~l" d r . 1I000utl lI. ódAul.
..kin ek II~ 11 1)011011 Pl'(ll.OUOtJIl'IWlI e lm,)1

UJ unIl Arl" . Im ak/Jnyvfn lI~erkHzle\.t tlr.
Kuvllu LIIJOH I,GllpI)k, mely rOvldCflen .
nyomdllbn kllrtll. 341 (!rd(:lyl lelkész"'l
1III'l.IIlm,,~
klllöubÖ>:O
nlknlmnkrtl
Irt
Imllklll_
•
S..,h e I't r e n c, n románJnl Unlult1u~ Egyh1l1. "IGi\lIó IlInllNlOllA, ukl e IInl.C~ kll"ze l
kél ~vllt«len lit löltÖIlO bt:.
ja"
J6t1 nyugQlombn '· ... null. f:t'demC8 munkJl~dglll <''lP'htlu
m()lInllll. A nyugp.lom
éVeire ml 111 JÓ Cllbt7.11~gd kfvllnunk neki. ilki \öbb 1IIknluntn".1 meglntoJCfllI'I
rlfYhtl~ un k budnlJCllll k lt/.pt>ntjAI.
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l. lIr lne,.y Z<lIIAn ny. knlM.HvArt egy h MI
r6:!.,Amv.;vG 93 úVI)fI kW'I\!)II" h alt el MaroNyAHJlrhelyl. I{Oln~~~AI1 . ~rn 'ltlék. dl'.
~;1"d0 .llIn08 pl'O te",,~('II' {w I>zIIbÓ OC'/./IO
lolk j\R1. 8zo11lJIIIIIGvIII.

udumJl n yO~ln.

t: KIMdr J 61.N'" bUdlll,;,8I1 1I1'eNtm"r e. l /l-

nA('HOH MO FI -Ol Jl(l om(\ nY"~.O Il M. UnitA" lll~ 1':1N
r,·" nl nl·tbl kJIll>l~f,l~I";"
I{ij..
M1.ünJUlt.
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uN I1'A, tUUS eu.'T I ~

A spanyoloTszági "DillTlo I G" CI - I"t!:!IUlIrlncl
t emC\lIben:
márc.
2.An
Slaudl S;I;ndom 6 KllP08 1 Anna 'I év ....
mü spanyol napilap a páp.'\ span yolol"SZági Játogat!isával kapcsolalosan K lllpC!ltL temelllbe n : nov. It-An U~7nn}'
I.tv:\n 51 éve!<.
a Mcuiridbon mintegy egymillió cmber elött tartolt misél'ól bel;7.á molva. p e.ncruébe'tl lem elllben : febr. 1_4n:
N agy 7.11lgmo nd G2. eve", - b oklóber
a pápát "Wojtyla Superstar"-nak ne8-án: Farkas Sá ndo r né K lsgyOrgy l!'tn
vezi. A ,.magas vendég" egy miS«
'1 5 éves.
tartqrt alkalmasnak arra, hogy a váC..epell

teme tOben:

okl.

26-án

Na,s

lás és ~ abortusz ellen prédik álj on.
LaJrn; 112 éves ,
és az egyház suí.márn előjOgokat kö- 8udakenl temetOben : s~ept . 29-én T arNlco lae Corneanu dr. Temesv'" és vetel)'en a nevelés Yonalikozásában
bal lStv'n 8-t éves ,
B.áná~ llörűll k eleu onhOdOx meuopoUtája uem0)'es levél~ mondottu_~l1"..!~ is.
Erd l Icme lőben : Jan . Il-én Se be József
nelet pllspOkOnknek. hO')' az
. u...... _
6.t

€telben IsmertettÜk II Metropolita nakIOIYÓ!ratában mecJel elll egyhhtönénetl
vo natkOz4sú el.kkC'l.

ErdOken esl t eme tOben :
S imo n 16 éves, &.

HALOTTA.I NK
Uadhhy I v4n besZIercel lakO$, kOn.bban únJt.árlus lelkés~. levélU.ros autótnlesel 4ldotatakhlt elhuny!.. Jó képességekkel mep.ldo ll fiatal !'!let lön de-

rékba. €desanyJa ~ testvére IlYbzában
osuozunk. Lapunknak hüséges o\vasója
vall.

Balb" Fere n c "Kis Hilllln" e. 1932-ben
TordAn
meiJclcmclet~
ká téJ 4t
kapta
ajándékUl kÖl1yvu\runk testvúo:!t61. ~a
teky Lajos né BaI:I~ s IbolylCát61, több
mb crtékes levélt~rt anyaggal egyUIt.
KönyvUi.runk él le véltárunk unHártus
anyagokoo.n gazdag gy(ljt/Jményt':t máSOk ls gyaraphhatj 4 k , Mi nden unltárius
vonatkozllsu k ö nyv. folyóirat egyes
p(lldányalt ls _ ö r ö mmel és köszönett e l fogadunk és m eg6l"l.Unk,

Baracso n

Lapunknak a2. 1932. jU llus-augu sztu.,1
számáoo.n megjelent S'lo m o rU hlrad ds
óta, a Budapesti Unitárius EII)' h67.köz~':g halOttas anyakönyvébe u
olábbl temetéseket jegye2:IUk be:

AZ Obudal

temető ben

éves,

temettUk :

Nov. I-én: Fehér r.tiklÓ!j 89

N o v. U-én: H orváth Andr.isné. K IM ilo na ln éves> és

r'-én:

A 1. cl k ölW1.öttekre gondolva. és áld ott

emJ(,k Uk ill lapunk h asábj ain felldél'-ve.
Jáno5 J el<mésekról irau könyve u. r ész~n ek 13. VefS (:vel kívánunk néltJk békess(,ges pihenést, le lkUknek hazatal:\.Ihl . 8zere ttelknek vjga.~ual á.st: "Boldo go k II h alott.1.k, ak.ik az úrban ,halnak
m e g .. . "

LAPZA.RTA UTAN:

?usl JánOJ; 76 év es hiv e ink e t.

Orbók Entire presbiter, a TV
rendezője

OJpest Megyerl temet6 ben :
Okt. 19- (:n: GyurkoviCS Ferenc né K e re k es .Jud it 88 éves testvérUnket.

Rákoske r eS'luiri \lj

kl)Ztemető ben:

Aug. ll-én: Dr, Bölcs Sándo rné K ovács
Ev a 41 éves ,

a

lakosság
Okt. ~-én: K ö rilspatak{ K iss Em ő 61
0
/
53 0-a a katoUkllS egyházat J meghaéves,
ladoU intézmény" -nek teKi nti. A N o v. lI-':n: ManllS András 61 éves.
" Panorama Aujow'CI'hui" megMlaNov. iS-én: Budai
, M ihályné Ilerel Ro pitja, hogyamegkérdezettek 7'I%-a
7.álla 88 éves,
úgy vélekedik, hogy a: lelkészek cöNo v, IS-én: Dr. Lőrlnczy Evu. 54 éves.
libátusát meg kell szün\.etni, és házasságban t,lő embereket is fel kell Jan. 2lJ.-án: MOldván Mlkl ós né Andrásy
JuHanna 59 éves.
venni a teológiai intézetekbe.
Jan. 21-én: Tamási Feren c 61 é ves .

egy

ősz

sz.eállitás srerint 1969-1980 között
egymilliól meghaladóan hagyták: el
az eg}'ház.akat, A klilepettek száma
mintegy 171tJo-a az összes egykort
egyhaztagolmak. A nagyobb városok
közül Ha mburg, Hannover, Nürnberg és Mü nchen luther-.ínusainak a
s záma esett vissza. Szentestén. az
egyháztagoknak csak m integy 2d%-a
keresi fel 'il templomokat és egyszerű vasáJ'na pOkon II haUgatók száma
alig haladja meg a 20/o-0L Erekkel
. S7hmben Ml az, hogy a Nürnbergben
t.artotlt Kllochent.ag al.ka1mával mintegy 100-120 ember ~t1akO'Zott ujra korábbl ogyhlízához.
16 UN ITARI US eLET

Jan.

2~-én:

Gyö ngyÖSY Zo ltá n 76 éves,

Febr. l7-cn : K onc:t .J 6:tse! 81
atyánkfiait.

éve s. -

Farkau"tI teD1et6ben:
Szept. 24-é n: J á mbOr Mlklósn é K ékC55Y
Uona 77 éves,
NOV. 5-én: Nagy Sándo rné Lengyel Ilo' na 13 "".. es .
Nov, n-é n: H.:In J óisef 1t éves.
Dec. 3· ;I;n : Gruber Tlv.:tdarné O:\vld Anna st éves,
DC<!. 8-án: Olm~y K4ralyné, Szemen y ei
Jullanna 14 évea hlvelllkct.
Rákospalotai t emetOben :
oucz1(y R6bert ZS évell.

Sze pt.

balesete t szenvedett. Oper á ció utá n állapota javul óban "an.
Munkatá rsun k nak mielöbbi felgyó gyu lást kívánunk.

-

Dr. Utó Endre ny, járásbiró, regi

Szepl. 2o\-(:n: Mo róc'z Is tv án 82 é v es,

Nvugalnémetországban.

Volman M lhályn~

éves.

n~ prnúvész nev~

Franciaorszógban

Pá l

C ombos A n na 89 e vea h alot tainkat.

Dunapal.j ·S~eUdl tó lá Ullvaló lról [r G.6.1

A "Freie! Chris tentum" 1982, dec.
szam..hak hírei közül vá10gattuk az
a labbiakal :

Zf- é n

n · én

Okt. ,-én; B ácsi Anna 15 eves.

Dec.
Mózes : AZ Alföld gyögyfUrdOI és fQrdOl
(pano ro m a . BudapeSt. 1911.) c , k önyvben szépen m él utj a III. egykDrI u nlUlin u ' templo m mű vész i én é két. megem1It" e a te n'uO Szinie LfLs1:lö (:s a m enynyezeti kazetták at festő Vermes JudIt
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