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PÜNKÖSD
ApCsel. 2,1-41.
Mint egy felvillanó ünnepi fény, mint egy rövid
életű "királllsdg". úgll jelenik meg napjainkban a
"hetek-ünnepe" , va(1llis a húsvétot hét héttel követő
pünkösd. Kará csonl/ meghitt családi hangulata, hus ·
vlÍl tavaszt köszöntő és a megujuló életet hirdetö
örömüzene te mintha hiánl/oznék ebMi a szép, ősi ünnepből. Izrael jeles napnak taTtotta, és részben ar(l.tási (a zsengék) ünnepének tekintette, másrészt a Si·
fiainál történt törvenyadásra emlékezett pünkösdkor.
Az ortodox hagllománl/ szerint a pünkösdi Szentlélek kitöltetése mintegll befejező mozzanata volt
KTisztus engesztelő munkájának. Régeb ben egy egé,,;:::
hétig tartoH az ünneplés, maid két napra rövidült.
Tertullián régi ünnepnek nevezi, vagyis az apostolok
idejében már kialakult kultusza lehetett. Volt vigHiá·
ja böjttel, mikoris keresztvizet szenteltek. Pünkösd
fáján kezdődött a bérmá!.ás, a protesfánsoknál pedig
a konfirmálás.
A prédikátorok, szószékeiken, tehetségük es beállftotlságuk szerint altalában élénk színekkel ecsetelték,
dromatizállák ama pünkösdi lélek kitöltetését: Hogyan huzódtak meg a tanítványok, űzött vadakként,
megriadva, amikor drága mesterüket oly megrendítő
körühnények között veszitették el; hogyan féltetlek
életüket a felizgatott tömeg haragjdtól, s hogyan omlaU öS,sze bennük a hit, s6 t egy egész világ, amelyrJI
0111 sZIvesen álmodoztak, mig a Názáreti köztük volt
előttük jart. trteimetlen és céltalan lett minden'
amié r t eddig lelkesedtek, amiben reménykedtek. Öt ~
ven napig húzták meg magukat valahol a varas szélén, bezárt. ajtÓk mögöu, amikor is egyszerre mintegy
sebesen zugó széln ek zendülése WltöUe meg a hdzat; .. és megjelentek kettős tüzes nyelvek... és a
ta1l1tványok megteltek Szentlélekkel.
Igy ~udóslt cl. szentírás az akkori eseménllekról. Solcsok hlvd nemzedék fogadta azt így el, csodálkozó
lelkes áhitattal. és ünnepelt fenntartás nélkül ezel(~
ben a napokban.
Nl!pja!nk embere, aki szereti a realitások szemszö.
g.~bol !lezni a világot, talán ezéT, si klik el a pünkösdi
torfé.nesek fel eu, mert a tüzes nyelvek formájábc:n
megjelenő Szentlélek számára tUI csodás iTTeális Ta..
Idn ebbdl .0 meg~télésből következóen lle~ veszi ·es.:::re
az, egy~rl . beszamoló lénvegét. az idézett bibliai le.
lras masodlk felét, amely _ a költői kereten túl
elmondja, hogy Peter miként allt ki a város piacte~é~e, és. hogyan mondta el gyújtó hatásu beszédét a
rlSZhm él~tf~rma megvallását , aminek hatására' II
hallgatók kozül mintegl/ háromezren melléje szegód",k. s ezzel lényegében megvefeUék alapját a keres".
f 11'11 egI/háznak.
~
Ha ~ bibliai pünkÖSdi események költői bevezetése
nem leveSZI meg, rá kell Jönnünk hogy ott nem e
pillall,alnl/i, muló és _,Ohr:' nem i;méUőd6 történet~~
~~n , szó, Akkor a fanuva nl/ok lelkében és gondolko ~
asa ban egy olyan fonto. és döntö vállozds zajlott le
a~ell!. Igen tanulságos és (J rök. alta/ánot é rvényíi
Pű!lkoSdl tanllds nem egy napra szól hanem ~",.,
egeu élejre.
''''''
Míg mester~k fénllében és oJtaJmában huzódfak
meg. a tanftvanyok, nemigen volt önálló megnllilat~
kozasuk, JézuI iránllita'át élvezték. Husvét után el.

A

tJesze~t lábuk alól a talaj, megriad/ak, tanácstalanok_

ká valtak. Ötven nap telt el, míg lelkUeg újra magukra ~aláltak, II e~kOT szillte átalakultak, lelkiley,
szeliemtleg naglfkOTUok lettek. Felébredt bennük a

h,i vatástudat, az

el~őtelezetué"

érzése, is bátor kial-

lasuk tette kepesse ezeket az öntudatlan emberek<?t
hogy merjek továbbvinnf a jbusl szellemet, mel1szer:
v~.zni az újabb ,tan!tván1li csoportokat. Valóban új lelkulet hatotta at oket, amelll nélkűl solla nem lett

volna kereszUn:1I egyház.

Hibás értelmezést adnánk a pünkösdi bibliai esemi!-

nyekrói,. ha csak a Szentlélek csodás kitölletéset hanasu1lloznank ez ,alkalomból, mert igaz ug1lan, hogll a
Csel. 2,4 fgll m/ormál: ... "meg /eiének mindnyájan
szen t lélekkel .. . ", de ez ellentmondasnak tűnik a
mózesi tanitassal szemben, miszerint Isten az embert
mar eleve "élő lélekké" teremtette, formálta. Abib.
liai szövegek számtalan helyen utalnak aTTa hogy a:!:
ember azéTt kedves és kiváltságos teremtménye Is·
tennek mert lélelmek szellemnek hordozója (l. Ján.
4.13) ("Isten a maga lelkéb61 adott minekünk.")
Vitathatatlan, hogy az ember azáltal vált ki az éM·
lények sorából, hogy lelke, szelleme és érzelmei és
értelm.i képességei a legfe;lettebbek. pe az ls nyilván való , hogy az ember születése piHanatában nem kész,
kifejlett szellemi, erkiilcsi lényként éTkezik a világba.
Csak fokozatosan leszünk teljes értékú emberekkt!.
(Miként más vonatkozásokban is, az egI/én fej lődése
megismétli a faj fejlődését.) tppen ez a csodálatos
emberi életünkben, hogy bár fizikailag elértük fejM·
desünk csúcsát, sőt itt-ott már a visszafejlődés is tapasztalható, szellemileg, lelkileg még tart az evolúció,
még messze vagllunk a Wkéletességtől.
A fejlődés nem mindenkor töretlen és el11letemesen
felfelé íveló. Egyének és népcsoportok megál/hatnak
egl/·egy lépcsőfokon, vagy nem érik el a maximális
fejlettséget.
A cél: emberségünk tudatos vállalása, s ezzel együtt
hivatásunk, kötelességeink,
egyetemes
feladataink
pOlItos felismerése. Ama pünkösd napján a tanítvá·
nyok szép példája bizonyítoUa, hoQtl mekkorát léphet az ember ezirányban, ha jó ügy szolgála tába áll,
és arra elkötelezi magát. Pünkösd a felületes megíté.
lésben egy apró kis mozzanatnak tűnik a keres~tény
ség történeti kialakulása ban. Sokan nem ismer Ik fel
jelentőségét holott bátran állíthatjuk, hogl/ az hitelvi
és pszichol6giai értelemben talán még tul is nő a
többi nagl/ ünnep mondanivalójá,!,
•
Pünkösd nem egy-két napra korlátozódó tanitast su·
gall. Ösztönző jelentősége egy életre ~ell hogy hasson.
Mindenkor mindenkit arra kell tamtania, hogy mi·
ként Péter és a többi tanítvány bátran kiálltak, hitet
teuek Jézus szellemében a fejl6dés és haladás me/o
leH úgll minden embernek szolgalnia ke/I azokat o
jó 'ügyeket, omelyek oz emberiséget el6bbre viszik.
Senki nem élhet csak önmagának, saját érdekeinek és
kénye/mének. Ha jó tanítványai akorunk lenni a Nf'.ta retinek, akkor nekünk is elkötelezettsIget kell va!·
lall1unk mindhalálig Istenországa épitétében, ame/II
nem más, mint az isten- és emberszeretet boldog, flJl·
di dllapoto, melyben Isten Izo/gá/ata egI/et jelent az
ember szolgálatával.

BaJoI' liDOI

kezdödó

IARF Tokio 1984
Assocl.ati~n fOl:
Religous Freedom. az umtánus és
mas s~!lbadelvú keresztény és. mú~
világvallásOk sUlbadclvü képvIselő'
"dc' háromévcnkén~ esedékes konJ Az International

~~~usukat

.Japánban

!art~ á~

az

ti múködó és mintegy ötmillió 111-

~ot számláló világi buddhista szervezet,

vására.
Az

II

Rissho Kosei -kal

l ARF

1900-ban

meghí-

alakult

az

amerikai Bostonban, és II megalakuhís óla munkatársai közl helyet
foglaltak az á~iai. ,világvallások
szabadelvú képViselŐI IS.
E szervezet ezidci elnöke dr.
Nykkio NIWANO, II világszerte ismert egyházi békeharcos, ak i leg-

utóbb az elmúll lcszen::lési világkongresslUson New Yorkban i s fei-

szólalt szervezetünk ké pviseletében.
A

főtitklÍr

Diether Gehrmo11n né-

mcl-amc,'ikai unHárius lelkész. Az
alelnök Hoy Smllh az angliai, pén..:táros dr. E. PíckeH az Hmcri kai
unitárius uni verzalisták képviselöje .
Yalamennyien jártak már hazán kban és lá togatást tetlck nz Állami
Egyházügyi Hivatalban is.
A konferencia témája: Nyugat találkozása Kelettel. a világvallások
kölcsönhatásának vizsgálata a béke
s7.ols;ála táb an,
A munkacsoportok mindegyikében
a megbeszéléseket egy európai és
egy japán személyiség rogja koordinálni.
Egyházunk képviseletében részt
vesznek a kongresszuson dr. Ferencz
J ózsef püspök, aki n szen/ezet végrehajtó bizottságának is tagja. &rlók Bela főgondn ok, Bajor Jei uos
főjegyzö-püspökhelyeltes és Suntlvanyi Ilona lelkésznű.

A7. európai küldöttek együtt ind ulnak külön gépen Frankfu rtból
júl. 21-én, A kongresszus ülcseit
júl. 27.- aug. 2.. napjain tart ják.

Az angliai unitáriusok
ev! közgyülésüket a te ngerparti
Brighton közelében épült új University of Sussex campusán tartották Arthur Long teológiai dékáll.
ezidei elnök vezetésével, ápr, 1316. napjain, A beszámolóban Roy
Smith főtitkúr ismertette az év le""fontosabb eseményeit és eredm~
nyeit.
A jövő évi közgyűlés szlnhelyéü l
a skóciai Dundee városút választották.
1936-ban
.~,,'~~:!;
ter városá
ban
Ebben
ford i

~ice5-

dr.

KoDnrv(i-
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römkár rogadást adott. A kö;o:gyCi~
lés előkész(lleti munkálatai I. mint
évek óta, Chr istine HaUhurst rötltkárhelyettes végezte.
Az ünnepi istent iszteleten a szolgálatot dr. E. PickeIt végezte. to,mácsolva a testvér ame r ikai unitá rius univerzalista egyház jókíváns ágai i.
A közgyiilés egyhangúan ismLl
nöt választott a jövő év elnökéUl.
NewcasIIe város un itárius nŐSlöVet
ségének elnöke személyében.
Köszönjük a közgyűlésről kUldött
meleg hangú testvéri üdvö7.letet.

Lorenzo Azérti s
S:.:áz esztendővel ezelőtt született
Po:.:sonyban az otlan i tanítóképzö
tanát'a, Qr bók Mó r fiaként a késől.>
bi d r. Qr bók Lorand, akinek szlnmúírói teh e tségére a hazai színházi
világ hama r felílgyelt.
A régi uni t ár ius családban született fiatalember az érettségi ulán a
lwlozsvári egyetemen szerzett tanan diplomát német és fra ncia
nyelvből, és bölcsészetdoktori fok ozatot.
A fiatal tanár-íl'ó 1914 nyarán
Franciaországba ment tudása gyarapítására, Ott érte az első világháború kitörése és a Kuncz Aladár
által megí rt " fekete kolostor· ·~ba
történt internálás. Francia menyasszonya rokonságának segitségével
két évvel később szabadult , és spanyol földre menekült.
Itt ú j hazája iránti t isz teletből
vette fel a spanyol hangzású Loren~
zo Azérl is neve\.. Barcelonában vette feleségül Jeane tte Det ré -t, s mint
spanyol nyelven író vált világszerte
ismertté. Fogadott hazája ir ánti tiszteletből a nagy spanyol festő, Goya
életútját ir ta meg Los Capric/lOs \:.
d arabjában. Egyik m u nkájában Casanova életét. rajzolta meg. Müvcit
német, skandináv és más európai
szinpadokon is játszouák.
1924. jún. 20-án váratlanul elhunyt.
Spanyol földön helyezték lestét
örök nyugalomra . A magya r követség piros-rehér-zöld színekkel diszltett koszol'úja búcsúztatta hazájától.
Irodalmi hagyatékának egy része
a Szinháztudományi I ntézet birto~
l.ába került, s így megma radt (lZ
utókor számára,
-

fj -

NAGYP!:NTEK

un i-

I

lARF vllógkongresszlura
hfvta. lel CI. szép $zámmal jelenlcoe)
Uüld öttek figyelmét.
A vendégek tiszteleté re Roy Smith

ro-

Toklóbun

A budapesti Nagy Ignác u. templomban a nagypéntek dé lutáni istentiszteleten
Szent-I veinyi
lIonn
imádkozot!. majd elhangzott szalagról az az 196ft évi Passio, melyen
Filep Imre és Napy Sándor énekelték II k(ot ve;o;etö szerepet. A Bunapesten átutazó dr. Ko vacs Lajos
kolozsvári püspök mondotta a 'I.flró
Imádságot és áldoUa me!/. a szép
számmal jelenvoltaklll.

Pünkösdi imádság
G,ondVbeló hten! Imádlak n lélek
kl,tő l tésének , az ó8keresztény epuhnz meoalaku/ásának guönyör ii ünnepén. Hálá t adok. 110011 raoyagó
napo:et. új. életet laka szt a lava~zi
me~lIJh~daSban, mint ahopu lelked
ere,e hHet, bálouagot, lelki fén1lt
fakasz t a megriadt lanUványok lelkében. Ami~é~pen a tavaszi melf!O
napsugár uelarad a természet életén, s halásá~4 új élet indul, úgy a
$Zenll~lek . tüze is lelolvasztja (lZ
emben szwek közönyét lelki életünk dermesz tő telét, é; nyomaban
II!t, bátouág, uj remén1lsép fakad
plinkő!d.

ünnepén.

Te

vagu, ki
megerOSlted bennem is a hitet, s
JéZU!
tanításai alap;án vezetsz a
keskeny, de boJ.dogabb életre veutő úton. Jézu! tanitasai által isTIlerem meg atyai j6sagod szüntelen
gOl!do~sápá t irányomban,
Vezér el d
iig·1I életemet, 110l1Y a pünkösdi hit ,
mely a Mester tanitasniból a Jéle k
erejével a tanltvánllQkra szállt és
e rővel, hHte!. életkedvvel lőttö t te
meg lelküket, nyíljon ki bennem is,
s emeljen lel az evangéliumi h it d icsőséges magaslat ára, lU , ezen nz
ünnepi magaslaton, a lélek tüze
égessen le ró lam minden gya r ló,
önző embe r i érdeket, hOI11l megmaradhassak örömet fakasz tó, áldasokat osztogaló jézusi tanítvanyna k,
igazi embernek. Aldom szent nevedet, lIogU a földi élet szüntelen
megújulasónak s a Ie/ki lilet örökkévalósagának
hitét megta rtoUad
bcnnilnk. Add, hogy az é lő hit
emeljen jel a tévelygések útjai ról,
hogy érezhessem a sze ntlélek ki tö/tésének melegét felebarataim ir ánt
tanúsitolt jócselekedeteimben. Töltsd
ki Teám minden Mp lelkednek er ejét, Ka/dd hozzám is a bdtor íló
szent/eiket, hogy mint se besen zúgó
szél, mint keUő~ ltizes nyelv szálljon róm, mint gyó gyító balzsam,
mint der iit jakau"tó. melepségct
a ra~zl6 majusi napsuga r . Amen,

Ben ede k Agaston

Budapesti Egyházközi
Bizottság
Megalakul! az Országos Béketanács ke l'etében mái" múködő ol"szágos Egyházközi Békebizottság ~u
dapestJ helyi szerve. melyn ek nllntegy 350 lelkészi jellegű tagja van,
Az Új Városháza disztermében tartott a lakuló ülésen Bostfai Káro lyné, a Hazafias Népfront budapesti
b izottságának vezetö titkár!" ~on
dolt megnyitót, majd - elolenesztésé re _ megválasztoUák a budapesti bilottság elnökségi ~agjait,
ak ik kö7.! minden budflPt'S\l nem
katolikus egyház képViselve volt.
Majd e bizottság ja vaslatára. a budapesti egyházközi békeblzottsÚ<!
c lnökéOl dr. Schweir;:er József rő
,'ubbit, titkárána k H us~r i János U~lI
tflrius lelkészi. all'lnöknck dr. K ~'
ren. Emil és Adorjón József t'spereNeket v,ílasztottiik mcg.
Eredményes jó munkót kívánunk
az lij bizottságnak.

A MAGYAROR5ZAGI EGYHAzAK 1:5 VALLA5FELEKEZETEK
OR5ZAG05 TALALKOZÓJANAK FELHIvA5A

1984. március 29.
1.
A magyarorná gi egyhizak és vallás [clekezetck vezetői és képviselői m árcius 29-én a z Országhbban tamics kozast tar tottak arr61 . milyen felelősséggel ta.rtoznak a hj"o emberek a hazáért és az emberlsegért.
Mindannyiunkat. akik a tanáe!!,kozáson részt vcdllnk.
átha tolt a közös hitbeli meggyoz6dés: az élet és béke
lsten legdrágább földi aJá~déka. a bá~orú "iszont bün
lsten és embe r ellen. Ezert az élet es béke védelme
minden hh'ü ember szent kötelessége.

flálás szivvel tanúsitjuk : bazánkban a vallásos emberek hitüket háborítatlanul gyakorolva más világnézetll h onfitársaikkal együtt hazá nk és társadalmunk
mai éle tének, békés Jö"óJének épitésében ls odaadással
rés~t vesznek. Fel elősségilnket ki1lönösen átérezzük
lnost , amikor hazánknak - a világ m á s országaival
együtt _ veszélyes nemzetközi helyzetteJ és nehéz gazdasági gondokkal kell megküzdenie. Mert minél nehezebb idők Jirnak, ann iil nagy obb a felelősségünk ,
Ezért alapvetöen fonto snak tartjuk hazánk és tá r sadalmunk kialakult, szilárd nemzeti egys égének megbecsi1lését, me gőrzését és tovább fejlesztését. Országunk
több évtizedes. biztató fejlődése, amelynek gyiimölcseiool "alamennyien részesedünk. csak ennek az
egész társadalmat á tfog6, széles nemzeti egységnek ail.
alapján építhető tovább.
FeJbi"juk biUest"érelnket:
- áldozatos szereteUei. szilá rd elkötelC'leUséggel.
fokozotl m értékben segítsék népünk erőfeszítéseit
elért ereuluényeink megőrzésére és békés fejlód ésünkéri . lud"a azt. hogy e'I. esak a közösen "állalt
felelősség és a közös eselekv~ eredménye lehd!
I\l0st, amikor hazánkban szomorú szívvel emlékezünk
fash;mus
a háború
. ;,.~ évvel ezelőtti

veJe együtt magát az
•nonukleáris hiiborús

"Hasznos tanácskozás"
Kádár János. az MSZ MP első
titkára március 30-án fogad ta dl'.
Bllrtha Tibor reformá tus püspököt.
a7, Országos Bék etanács Egyházkö7.i
Békebizottságának elnökét és Biró
Imre kan onokot, az Onzágos Béke tanács Katolikus BIzotlsága rő tl t
kárát.
A beszélgetés során Kádár János
kifejezésre Juttatta elismerését a
két szervezet rend~l:éSében má J'elus
29_(m , a Parl ame ntben rneg la r lo tt
nany jelentőségű országos t anáeskoz.'is eredményes munká jáért, amely
hamarosan hozzájllru l II hazai val)ádelekezetek nek a békés jövc'\ éJ'dekébe n együttesen kifejtett fára.
dozásai hoz.

ma jobba n, mint valaha _ minden erkijlc~1 telelöss~gct crf.Ő emb;ernck össze ltell fognia!
K é rjük uér! luveinket és tyü1ckelcleinket :
barit ád ra -

-

-

meg

nagyobb

buqósággal

törekedjenek

Ismerni lsten béke-akaratat
kedni;

-

(:s

,

m eg-

aszerint csele-

leljes szivvel vegyenek részt társadalmunk és kormányzatunk békér e Iranyul6 Uradozasa lban.

3.
lsten Iránti MIaval lá tjuk. hogy a hiv6 emberek és
az egyházak vUágs:l:crle egyre szélesebb körben és egyre hatá rozottabban tépnek föl 31. élet és béke védelmében. Ez is arra indit minket, hogy kérissel forduljunk

más országokban

élő

hltlcslvérelnkhez:

-

még eróleljesebben emeljük föl szavunkat - Östsurogva más békeszerető emberekkel - a fe&'Yverke zésl verseny fokozása és az eriirölényre törekvés ellen, a. nukleáris fegyverek teljes betiltásáért és a.~ általános leszerelésért :
- követelj ük minden vitás kérd ésben a bo.~ tárgyalások türelmes folytatását;
- kü~djünk egy igazsigosabb gazdasági-társadalmi
vlligrendért, minde n ország. nép és faj közös biztonságáérl, a m elyek nélkül nem lebet Igazi béke
világunkban :
- lépjünk föl közvéleményt fonnáló módon minden
hidegháborús törekvés ellen és még nagyobb erő
vel vegyünk részt II n épek közötti megértés és biulom épitésében :
_ hivj uk föl konnányainkat a fenti eélok munkálá sára és segítsük őket azok el ér ésében.

4.
A veszély igen nagy. de nem lekii1.dbetetlen. A~ élet

és b ékesség Istene a nménységÜnk. Ez a reménység
adjon erőt minda nnyiunknak az illhataws Imádkozásr a és fáradhata tlan. kÖ'd is szolgiilatra népünk és minden n ép békés. boldog Jö"ójeert ! Bbunk Urunk ígéret ében :
.,A jö"ó a béke emberéé!" (31. zsoltár) .

Pestlőrinc

-

A z egyh ázközség tlz Un itár ius
Énekeskönyvet kapott ajá nd ékba ti
bud apesti gyUlekezettől. " A j ókedvű
a dakozót szereti az Úr."
Az egyhá zközség április l -én tartott gyülekezeti napján á hí tatot
mo ndott Hu szti J á n os bud apesti
lelkész.
Budai Ilona a tő le megszokott
kedves közvetlenséggel énekelt r észben saját gyíljtésíl - er délyi és
felvidéki népdalokal. m űvészi útéléssel.
Ktl.'rtnv Réka és Bart ha Anikó l<ét

hegedüszá mmal emelte a z áhita t
hangulatát. Végül Damokos Albert
veUtett képeket muta tott be u nit3rius tem p lomok ról.
Az estélyen megjelent dr. Fere ncz
József püspök és d r . KiS! J ózsef [6gond nok-helyettes. Müsor után fl
gyü lekezet asszonyai vendégül látlák a megjelen teket,
A húsvét eJs6 na pján tartott istenl1 s:tteleten dr. Jakab Jenő lelkész
prédiká lt , dr. Fer encz J ózsef püspök
mond ott ürvacsora! ágendál. Az úrvacsor a! kenyeret BalOD h Béláné
pénztáros, a bort K ozma J á nos
gondnok a dományozta. Közel hetvenen vettek j'észt II Z Istentiszteleten ,
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lalkoznak azzal is, hogy orgonáról
gondoskodjanak az é pülö templ om
I'észére, és az aradi Dongel cégnél
1300 Ft-ért megrendelIk a )'. orgonát,
Az Irodalomtörténeti Közlemények
mely az asztalos munkákkal egyUlt 1983. évi l -3. összevont számait a
21 50 Ft-ba kerU!.
Klani czay Tibo r 60. születésnapjára
Megállapltják a föbej áratnál jobb- szánt tan u lmányok tették gazdaggá
A budapesti unitárius egyházköz- ról.
illetve balról falba illesztendő A 310 oldalas kö tetben három uni~
ségben öl esztendővel az első leltá l'Jus vonatkozAsú tanulmánnyal
kész , Derul Károly bei kta tá sa u tán. emléktáblák szövegét, úgy, amint 8 Z tal ál kozunk, melyeket az alábbiakma is ott olvasható.
örvendetes fordulat állt be. Budaba n. közlésük sorrendjében, röviden
pest Főváros Tanácsa 1885. július
Gondos körültekintéssel följegyzik IsmertetUnk.
134n kelt 24314/1885. szAmu vég- azoknak a világi és egyha2:i szemé~
zése alapján az egyházközségnek l}'iségeknek a nevét, ak iket a tem p- Bal'7JI Mtb"y: Ohid Fereno valaajándékozr.a templ om és bérház lomavatási ünnepélyre meghívnak. szol Fausto Soz.zlnlnak.
é pítésére ut a lelket, melyen 1888- Ezek között a I'eformátus és evan~
" Mi telte " 'Ok,,
hogy Blon1890 között fel épUlt templom és bér- géli ku s lelkészek mellett szerepel
rendelkező
ház ma is áll.
Magyarevich görögkeleti s2:erb pap droto , a
orvos és
az egyház scPecz Samll müépitész proCesszort és Kóhn zsidó főrabbi is.
nlora mondatokban a
bizták meg a templom és a bérh éz
A tölgyfából rendelt úrasztala s~ rzó
a korépítési tervének kid olgozásáva l, és n 160 Ft~ba kerűlt. Ma ls a2:t hasz- társak a
Holuspach cég a jánlatot tesz a bé r- naljuk.
nitárlzmus
há:!: felépítésére. 50 évi haszoné lveA budapesti egyházközség m isz- t ottak, fellépjen
zetre. A lelkész ör ömmel jelenti.
ellen ?'
hogy a kolO1.Svárl főtanácson a s2:lól munkat ls végzett az Unitárius
" A tisztázást a2:0nban legalább két
"közhangulatoe " megnyerte a temp- Kis Könyvtár s2:er kesztésével és ki adásával, mely elsösorban Derzsi körülmény is megnehezíti, egyfelől,
lomépltéshez.
Károly munkásságát dicsérI. 1890~re kétségtelenül, a források csekély volt r demes megemlftenl azt. hogy már a sorozat 37-39. száma jele nt ta. NIncsenek meg a korabeli Erdély1888. április 20-tól a templom fel - meg. Jtrdemes felemliteni , h ogy a ben oly szokatlan per hivatalos álszenteléséig kik voltak az eg yház- so rozat mérlege az alapítástól kezd- lami iratai ... másfelöl . . . a mégis
község e löljá róI. Lelkész: Derzsi Ká ~ ve nyolc év alatt 1016 Ft bevételt és rendelkezé~ünk re álló forrásokat heroly, első gondnok: H ajós Ján os, 976 Ft kiadást mutatott.
ves polemikus indulatok diktálták.
másodgondnokok: dr. Bedö Albert
s ez komOly neh ézséget okoz."
1899-ről áll rendelkezésünkre az
és dr. Székely Ferenc, jegyz6k: B e~
A szerlÓ három tézist ismertet.
csák Ján os és Telkes Simon. pénz~ a statisztikai adat, hogy a p olgárdi Elsőként Pirnát Antal t961 -ben megtárnok: Kovács Gyula, egyházfi : s. lelkész gondo7.ásaban 337 lélek, a jelent német nyelvú tanulmányát,
hódmezővásárhelyiében 719 lélek, a
Ajtai J ózsef.
mely s7.erint " Dávid bukásat az
budapesti gondozásában pedig közKeblitanácsi
tagok, helybeliek: vetlenül 819 lélek áll, így a buda- okozta. hogy intézményesiteni akarta
Benlczky Gábor, Daniel Gábor . Fe~ pesti gyülekezet összesen 1875 lelket azokat a raclonalisztikus dogmatikai
rencz Károly, Gál Jen ó, Grádl Sá n~ gondozott. A krónikás megjegy)'.i, eredményeket, amelyeket a 70-es
dor , Almádi Sándor , dr. iHatal a Pé~ hogy a megalakuláskor csak 223 évek radikális antitrinitáriusai, fő
leg Sommer és Palaeologus elértek."
ter, Jakab Elek. J ózsa Mihály. Koz- lelket tartottak nyi lván.
ma Gyula, Sebes Pál. Szent-Iványi
A második megítélési szempontot
1890. június l1~én tartott püspijk i az az Id őközbe n elókerUlt dokumenGyula, Székely Elek , Ormösl Mik ló,s,
Malatlnszky Gyö rgy. Nagy Károly vizsgálaton, űdvözlő beszédében l!. tu m nyújtja, mely Leleszi János jepüspök megemlíti, hogy az alakulás z..'Iuitának. a kortarsnak, Rómába
herceg Odescalch i Arthur.
óta ez a negyedi k püspöki vizsgá- küldött jelentését t a rt almazza Dávid
t889-ben a lelkész fizetése 1600 Fl.
Ferenc peréről. Ez a Leleszi-féle jeszálláspénze 6M Ft és irodai átalá- lata .
Megállapítja, h ogy "a k or amaz lentés Bodor Andrós magyar fordínya 48 Ft. A lelkész rendkivüli p .emé lyi p ótléka tOO Ft. és utazásokra áramlatával szemb en, mely a vallást lás6 ban a kolozsvári K oru nkb an is
és egyházat másodre ndű dolognak me,:ljelenl. Err61 a szerző nem tesz
250 Ft.
tekinti. legtöbbnyire háttérbe szo~ említésI.
Ebben az Id6ben uJfya nis a buda- !"Ítja. kissé merész vállalkozás voll
A hfll'madik koncepci ó ugyancsak
pesti egyhá 2:község lel késze Időn a fővárosban egy anyaegyhllzközség
ként meglatogatta II f ia tal segédlel ~ megalakulása. De I sten megsegített, a Pb'nál Antalé. melyet 1979·ben a
készek ve7.e tése alatt működö h ód- s annyira vitte ügyllnket, h ogy ma siklósi konCerene!!! n tartott eloodásilbnn ismertetett. s utóbb olasz nyelmezővásárhelyi és pol~árdl It yUlemá r egy gyönyö rü templom és ép \i- ven jele nt meg .. II martire e l'uomo
kezeteket: évente legal6bb két a t~ let, mint kül ső látható jelvén yek is
kalommal ellátogatott a2: orosházi. t á mogatják, s mint hisszUk, bizto- politIco Ferenc David e Biandrata"
a mezöberényl és vilonya i fi ók-el!)'- sitjak is azt a tényt, hogy h azánk ei mmel nz Akadémia által kiad ott
kötetben. Itt P irnát ú gy vélekedik.
hbk özségekb e. Istentlsz.tele tet tar~
fóvárosá
ban
unitárius
egyh
ázközho/Ol:y 1578 tá.ján Dávid Mathias
tott t öbbek k özölt S7.ab adk {in is.
ség van. műk ödik és áll." Beszédét Vehe-Glirius hatása 1l1á kerülI.
A In'Üleke2:et bánatára 1889-ben befejezve kérI. hogy ,,6rlzzék meg
B8lhs
;I~,~~i
Buzogány A r on a ~yülekezet t ulaj- a h ívek' jövőre is buzgalmukat és
donképpeni els6 lelkésze. volt t it- aldoza tkészségil ket. s6t fokozz6k és
kara, vallas- és kÖ2:ok tatásUe:vi mi- c rősítsék azt; mert kevesen va~
össze:
nln.teri osztálytll ná csos elhaláloznlt. gyunk . s ezért. sokszoros 8 buzgal·
E~khen az évek ben az e2vik k1)z- ma l. hűsé,gel és tevékenységet k e ll
.. A legJelentékenvebb kortárs CSOItVÚlésr61 örömmel jeltyzi föl a kró- bizony ítan i".
elnus). vagy kÖ7.el kortars nonadonikás, hOllv a2:on részt veU bár ó
ran d Istak mezónyén vé~i~pillanh·a.
1890-re
fordulva
fl
léleks1,ám
819
Orbán Balázs budapeslI egyháziaJt
volt. 303-mal több. E három év teMI 87.t látjuk. hogy a K risztu~ nem
I •.
alatt 274-en tértek át s ugyane2:cn Invokálásán ak problémája. e~,:kUk
t889~ben az ell:yházköz..'lég életé- Id6 a1al! 32-en léptek ki. Az Iskola- nél sem j ~lentkezelt olyan klza r~ la
gO$sá/Ol:~a l. mint Dá vidnál. I\fásl'CSzt
ben Jelentős v61toz6st okozott a~ köteles gyer mekek száma 48.
:'lzt ts ha.ngsúh'ozT1lmk kell. hog,v h ogy 11oj68 János, ak i ke7.dett61
A templom építéséMk kö ltség..,i· Giirlus klvéteiével- a fei so rnIt IlonfOll:va hetllltöUe a Kond nokl tisztet
Erdélvbe h azakö1!ö7.1Slt . és lev h l'- hez al'. fll")gllnl és amerlkal unItári u- lIdorll ndlslflk vllágosan e llllllá rnllák
mruwknt a szektás tefldend;\kló1. Az
lvébe 18811. 61")rlll... 14 -t61 Kálnn ld sok is h ozWjáruJta k .
kockt\7.nt nélkUl á lHt ható. hn8.'· az
e"d6 Alberl Mlamtllkftrt választotKÖl:U: Dr. Fereno J6l.Sef általunk c-lemzett Dllvld-ml1 ilyen
ták meg. Ebben Ul'. évben már fog-
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gyelemre mélt6 sz[nvonal ról tesz
tanúságot. Olyan mal v ilágnézeti v i ·
"ódás k ifeJez6déséröl von 111.6, mely
a magunk valIasi é letr ajzának jobb
A matcrlallsta világnézeti folyÓmegért ésére is ösztönöz. Komolyan Irat 1984. évi e l ső száma részben az
veendO ké rdésfelvetésekke l ls ta llil- 1963. Sopronban tartott d laJógus ról,
kozunk, melyek oz eGy házak h ite· részben Luther Múrton szUletl:!sének
lességet (őszinteségét) érintik , sze- 509. évfordulójár61 e m lékezett meg.
mOk re vetve hatalmi érdekeltségei·
A tartalomban gazdag számban
ket. érzelm i beszGkOlésüket és dog- dr. Nflgy Gyula püspök , dr. Prőhle
PIRN.4.T ANTAL : :,.
matikus merevségUket.
Károly, dr. K ocsis Elemér, dr. FaFRANCKEN EGY."
MUNK.4.JA
A megkérdezettek - Ifjak medi- blny Tibor teológiai professzor ok.
és számos marxista tudós tanulmáChristian Franken, Dávid Ferenc táclós, Illetve új
nya jelent meg.
halála után kerUIt Erdélybe, ~s a a negyven éven
szerzö á ltal ismertetett munkája n lel( unltfiriusok és 'i~~i""v
O~i A Debrecenben mGküd6 Bitskey
István egyetemi ta nár ,JA magyar90-es évek elején keletkezett és je- néhány " zöld", tovabbá az "",;;"
valaszok 73%·a alapjan, a sze l'ző országi refor m áció kialakulása és
lent meg.
.
' l" t
Erről a munkáról Kcseril B ln. úgy véli, h ogy "az Isten n élkü li val- fejlödésének tende nciúi'· dmG taszegedi p rofesszor már az 1979. éVI lásosság mindinkább kialakulóban nulmá n yáböl idé:zzilk az alábbi, az
sikl ósi konrerencián is szólt. Fran- van·' (122. 1.) . úgy látja. hogy a unitárizmus ra vonatkozó részt, melv
kenr61 a lengyel L. Szczucki tollából vallás nélküli em berekről alkotott .. A reformáció újabb hullámai" realapos életrajz jelent meg, mely ma- tézisek hitelilket vesztették. Egyfe- jezetben látott napvilagot,
gyar tordításban is olvas ható (Két 101 a személyes Istenbe vetett hitel
" A református egyház ugyancsak
vallók
.
másfelől
az
atelstak
csop
ortXVI. századi eretnek gondolkodó:
kétfrontos harcban szi1árdulhatotl
jával
szemben
egy
h
armadik,
többé
J . Palaeologus és Ch. Francken. Bumeg: egyfe löl a luthe ran izmustól es
kevésbé
panteisztiku
s
lehet6séget
dapest, 1980.)
katolIcizmustól, másfelöl azonban az
ál1ft, melyet a sze r ző "ateista val- an Utrlnitar lzmust61 kellett elhatálásosságnak", illetve ,.személyes Js- I·ol n ia magát, s ez a tény talán inDAN ROBERT: ERASMUS
ten nélkUlI valtásosságnak" mond. kább segítette, mint gatolta autoJOHANNIS .,VIlÁGOS
A volt k atolik u s teológiai professzor nóm hitvallásának és intézményBIZONI'I'd~KAI"
e melle tt a lehet6ség mellett áll kl.
A Dán Róbert által ismertetett méF(pedig e~y .. öko loplkus vo llásos· rend szer ének kialakulását. Az ÖSS7.Erasmus J á n osr61 Gál Kelemen is sáa" mellett (Ökologikus itt: kör- tüzet ekkorra m á r - Szervét halála
megemlékezett a kolozsvári k ollé- nyezetéhez szervesen viszonyul6-! óta - mind Róma, mind a másik
gi um történetéről Irt munkájában. ielent. For d .l. mondván, hogy .. a~ két nagy protestáns felekezet a
MAr In ne n tudtuk, h ogy csak Dávid ö n -elk ötel ezettse~ érzése (das Sirh szentháromságtagad ókra zúd itotla, s
halála után egy évtizeddel került vernhJich tet F ü hlen) a m indenlél- ebben végü l is közöS álláspont alakulhatoU ki a minden egyéb t éren
ErcÍél,Ybe.
lel fAU-5ein) szemben. a,. Isten ~zembenálló felekezetek között. A
Egyetértünk Dán zár6 m egállap i- nélklHi vallásos ember s7.ámára sornak azonban még mindig nincs
tásával, h ogy .,a t öbb mint egy év- j.!.vakran tud atos és releI6sségteli (' ~ vége: az EI'délyben és Lengyelor~
tizedig Er délyben élé és tevéke ny- OIiIalldá~t, a vilá~mindensél!: nailv súgban rövidesen kiépülö un itári'.Js
kedő német "ariánus" egvénl I deolő feHMési tendencialho7.. erkölcsi ér- egyházon belül is további osztódás
glai n ézeteit az Újszövetség betO sze- telemben is vett továbbfejlödésébe" zajlott le. Adorantisták és nonadorinti értelmezéséből merltette . .. A \'aló kancsolódást jele ni"' (125.).
ranis ták álltak egymással szemben.
további kutatások feladata lesz megFelr6hatö fl :" egvébk~n! rondo~'ln m a jd a rabbinikus Iroda lomhoz, a
határozni követéi körét, eszmerend- himnvlt6 szerzónek. hoJ:lY elnnQl/o!- a chiliasmushoz és nz Ótestamenszere ut6életét. De addig is jogosult- tan 6r tetme::i (J s l;<'mé I Jle~ htpnb" tum egyedüli érvényességé hez fornak látszi k. hogy az 1584-ben (400 """ ,eit hitet. Hiszen a ..személ,v('S dulö szombatos szekta jelcnt meg a
évvel ezelött) kiadott "Világos bizo- ' '<len'' mel(n"'"P7."~ iplpfl tésp; a lele- Lu ther elindította mozgalom legnvUékok"-at besoroljuk az erdélyi 7./',< alaDin . tp.h á t !\zemélven feletti végs6 hajlásakénl. sót egyes ereteszmeti:írténet eddig Ismeretlen for· Iilhp roer'<il,"\lirh\ nem ..,p<lie: S7.p- nekké n~'ilvánitott teol6gusok {p l.
rása l köze.'
mély nl>lküli (unoersönHch) . vac" Jacobus Palaeologusl még a vallá- t j - sz('mélyen alatti . A. lénvf'l!ben l\~\'~ sok (kereszténysé/l.. budd h i~u,S.
nar'* ~em távolodik el annvlra. mohamedanizm us) teljes egyenJogu""'dkor a .. mindensl>p--létl'"zé<:l" CA H- ságának go ndo latáig is elj ~ tott.a~.
Sein) _ "melvben ő . .1ekötelezeH- Velük egy ütt válhat e~ak te\Jesse fl
nek . odafordulónak (angesprochen) re formáclóró\ rajzolt összkép. amely;'s elköt ..lezpl\nek "rzi mad'·· - , nek minden mozaikját ezútla,1 n.e~
;I!V (rja körül: .,Az lsten nélkül val- illeszthettük be helyére, mégiS ug}
lbos emberek e7.t a .. mindenség véljUk. emlitésüknek most ls, a reA Deut5ches Pfarrerblatt 1983. létezést'· a ValóságIlak ezt az Ege- formació elinditójának j ubl~eumiint
évi 9 . számaban Ismertetést olvas- szét. az Univerzumot (mindenséget) helye van. Már csak azért IS. ~er
t u nk dT. Hubertu3 Mvnarek volt lólleh et személvtelennek de egy~l- Magyarország szinte valamen,n.vl e :
bécsi teológiai professzor "Religion talán nem sze llem·. lélek- val!Y tn- formációs áramlatnak mel:oele; S}
ohne Gott" - Vallás Itten nélkiil tel llgencia (értelem ) nélkülinek fO~~ s7.(ntere volt, s azon igen ldssz ~~
c. munkája ról dr. Andreas Rönle r, ják tel" (125. U. A Mvnarek által e~rópal orszál(ok közé ~art ozo.
az IARoF t. sz. bizottsága e lnökének. nyomon követett etikai fl lanelvek- ~melyeknek reformációs s~mképe ~
stuttgarti evangélikus lelk észnek a nek e~y ..kozmlkus vaRvakAr öko- lf'~ta rk."ibb. vaUfisl Ideológiaja a~:
tollából. Az Ismertetést az alabbiak- I05Elkus.humanista vaJ1 ásossáp-·' -n<lk ellentétesebb nézeteket ~,S es
ban atvesszük.
(217. l.) ep:v személv feletti (tran<;- rendsze reket is befogadta.
A szerző a mal valllisosság ten- nersonal) htensél!-feJ{ol!ás keret .. denciatról kivant képet nyerni 4000 ben mep:van a maRa i!!az....a.lta. V{o!!személynek,
valamint
különblS1:6 pr l"dménvben il mel(telelő Ist .. nsp.·!vallási szervezeteknek ~~étküld ött felfogás ' k érdését CSflk el!v ml>rt.l>kkérd ö(v elemzése alapján. K özel adó kln:vllatkoz l atá~ válas7.olhat.IR
2000 kérd6(v érkezett vissza. A me/l.. MindeneSelrl'" II ' kereszté"v hit
megkérdezettek ezeken rés~ben val - npm mond h at le a S7,pmélve" kat ... lási tapasztalataikat. ~szben az egy- p-'<'rh'ikr61 al<:knr. amikor " I';!p",;~
h b7..a1 és Istennel k apcsolatos saját tltkR mint szeret..' a Názáreti J{"
IiIM.sfoglalilsukat írták le.
zusbnn megtestesOl.
(l-'ord íllisl
A megnyllatkozé.sok némelyike f i!(,,!'Inéuetú guranchlkat n("m tartalmaz. Sz("rzónk m("gsz{Llloll {os ugyanakkor éles logikavnl h\rJa f("l 8 socinlánus kl'isztolögla ellentmondása it, s úgy túnik, ("g)'á ltalá n nem rordit figyelmet ona, h ogy 8.Z általa
vallott felfogásnnk m ilyen következm ényei lehetnek."
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SAINT-EXUPI:RY
IMÁDSÁGA

Bartók-szobor
New Yorkban
A Magyar Né/lköz t(irsasú(1 adom6nl/ribÓI BCI/cdck Györ(1Y uo/)r6sznll1vész alk otásrit jtl/wrir 26-áll
ava Urik fel a vilá gsze rte bmer t JtIliard zenei f áil/ kola dÍllzferm'ben.
A /elrwatlÍl/OII jelen 110 lt a Ma(11,a r
Népkiiz társasrig New York-i jákoll -

é~
uni táriu ~

,:u/ja

dr. Harrington DOllald Ily,
lel kés,:, hazdnk régi bar lltja. A fc la ua t ast Bartók Béla f6-

(JOlldnokunk végez te, A megemléke zést a föil/ko/a ve~e tójr tarto tta .

KÖNYVJELZÖ
E cfme.n a Magyar Nemzet c. napilap 1984, jan. 31-i szám á ban ve-

l.ércikk jelent meg Buza Péter tollából. Jnnen idézl.Uk a l. alábbiakat:
Minden ku ltú r ána k lehe t nek olllan

Uram, felkél Qru'tigom fe/eit a
nap. agli adatott meg nékem ez t j
regrlel. jritékra kénen , millt a htirla.
Uram. egymás után lépnek k l a
fblllre vtirol/ok, pálmaligetek . $z6n _
t óf{j/dek. oloJlaüllewén)Jek.
ts miért pnnaszkodnám az emberek miatt.? Eze n a ha jna/on 011117no knak jOfJadom el öket , amilyenek. Igaz. homl vannak k öz til k , akik
moM
kt!szUlne k b!Inre. f or ra/nak
tiruldst. e.'zelnek ki haz ugságot. de
1'CII!>'lak mások is, akik Vill.w nt 1111111_
kára , uá nalomra -vaOlI iga:,ágtételre késziilnek. Iga z, persze, /l oml
szebbé akarl/án t emll szrintó/öldcmet, ell ís k/dobá /om a követ, ki t épem a tl!vist. de anélkm. hoo)/
Oll!il ölném a követ vagy a tövi3t.
mert nem ér ze k egyebet. c3ak sze-

kincsei , amelyekllck érvéllyeuége
nem é r vége t az országható r ok ndl, rete let,
s amelyek nek megmentése. feltáráMert. meg/ellem a békét , U1'ant,
sa. kÖ7.zététele köros érdeke a kö7.ÖS múlt irá nt érdekl6dő nemz.etek- imadsrioom köz ben. T óled jövök.
nek.
Kcrcé.sZllek érzem magamat. ak i
Deferuio Frallcisci Dl'lvid is - Dá- lassIl lép tekkel ballag fái felé.

vid Fe ren c védelme, Ez annak fl
kötetnek a cime. amely egy új
köny\'sorozat elsó tagjaké nt blzonyitja: a magya r földön sz.illetelt
szellemi értékek is méltóna k blzon)'Ulhatnnk a közös áld ozatvállaltisra. Ezt a munkát ugyanis egy nemzetkőzi

alapí tva ny ollyagi támogat 6sával adta köz r c az Akadémiai KI-

adó, A
Hollan d iában bejegyzett
Bibliotheca Ullitariorum arra vállalkozot t. hogy finan szíroz7.a il XVI.
századi szentM.romságtagadó irat..,I,
újbóli megjelenését. s bemutatkozásul az erdélyi magyar Dáv id F'erenc szellemi hae:yaték á t választották. A munka szakmai Irányitására
pedig egy m agya r tudományos testületet. az Akadémia rCllenóll'Z kutató e~oportját kérték fel.
Dávid abban az ErdélYben gya k nrolta egyházfő l hi vatását. amely
Hi6i-ben - Európában elsőké n t _
elismerte n vallásszabads/ie:ot. s 'BY
minden hite miatt üldözöttnek menedéke t nyújtva, a szellem. a .e:ondol at szárnyalbát me.'!béklvól.ó dOl/mák ellen kü ldök második hn zá16vá vált. Hagyatékuk ~Or!a most nháli alakult: a: elveiket laglaló i r a tokat tSzzel-van al pu~zlf!ot!a a
lekezetl til relmetlell~éQben tob zódq
u tókor, csonka töredékes oéldánvoll

'C?-

m a,rad tak r ánk művei kből. I!vakor18,t11a~ hozzárérhetetlenek , Az ola111lvllny rak5~lmlle ki adásai ezen 1-1
hf'lyzeten vállozlalnak. ~1.(!1') oéld liJát adva a nemzetközi 11ldomnnyos
"l/:viltlmCiklXl{>snf'k . amelv a közös
(ald01..ilh·állalá:ttól scm r iad v t ss~l\.
(A ~~.övegben nyil ván el! r[L~ a~
:L;6'7-es <'vs7.ám. Minde n bizonn",,!
t~ -ban T OI'dán I1Lr tott on;7nfl_
~vú tés határOl'.atárll kiván uta lni _
'~""rk .)

_

..
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ATOMMENTES ÖVEZET

TOROCKÚ ÜZENETE
Az Igl1%&4(1 c. napHllp ][1111 , Jan.
II-i slámáblln
kÖ7.ö1l(!k
Vern('~
Alldrd." ..Ouzel Torockón" c. restmenyét. melyen a S~.ékelykó elntI!
városka lútha tó.
Vernes Andrá!! n kolo7.wúr i Brassai. Slt,muel I pari L i«vm (a volt
Urutn nus Kollégium) ta n uló1 sorAbóJ kilzdötte fel magát mÜvé9znek.
Korábban nYOmdában is dolgozott.
A képet es által:í.ban Vernes And-

rás müvészetél nz alábbiakban 1smerte tték:
A torockÓ i táj cgycdiesit6

uraló

eleme - sokszor megi rt ák _' II Slekelyk6: roppant tömegével. a faJu
fölé emelkedö Félelmetes lömbjévcl.
Ez adjn meg - lÖbbek küzött _ Ver-

nes müvészetének sajátosságát ls.
Az els6 rátekin ll!sre is ml tünik
S7.embe '! Még u középiskolában la-

nultuk. hogy II róna.sügot bemutató
\ásznak alacsony láthntárúak röléjük nagy kékség n:tül. Il képek nek
uHg egyh,u'mada JUI a föld ábrázo-

lásara, s ké tharmad ma rad az égboltnak . A h avasok ábrázolól viszonl fOI'dítva, a föld részletezésere
sztínnn k több teret. s a légmagasságot csökkentik a kép felső harmadára. Vernes még ennél is szűkebb
ma rku : aká r a Székelykő, akár a
Tilalmas álljo n a kép hátterében,
irombaságuk felél; majdnem a felső
ramáig, alig ju t ott néhány ujjnyi
sáv a mennyboltnak. Mindez hlven
jellemzi a torockói táj zordságá t.
ZRI·tságál. De sziklák szürkesége,
öregsége is ott van képein; jól kim utatható a sok ko mo r, fakó, mord
árnyalatban. ts II szirtek vagdall5ága. szabdaltsága. üressége. odvassága.
egész
karsztos
külleme?
Ugyancsak ott van Vernes vonalvezetésében. ecsetkezelésében : sehol
ep:yellen eg)'enes vonal. szabálv(>s
ív, pontos félkör. nem. Itt minden
összetört . megszakitott. behorpadt.
leroskadt. elgörbedt - akár csak a
Nagyárok sziklaszálai vagy a vá r
ralai
Pontosítsunk nyom ban : az
összetörtség nem jelent a képen
megtörtséget. e rnyedtséget.
Nem.
Vernes ecsetvonásai éppen markánsságukkal. eros kO!'! tyrjaikkal, éles
kontraszt jaikkal Hinnek kl. Ez ls a
torockóiak sa játsága : a bányamélyIyel, kohótúzzel. izzó vassal. köws
talajjal való soks7.ázados küzdelemben nyert edzettség. Me~ l epó, menvn,v ire sikerült ezt a kmönvaló tor<>ckólsH.'!ot fl festőnek visszaad nia.

A na gyvil ágban egyre többen
tesznek ja\' aslat ot kü l önböző terü!f't ek atommentes övezetté Ilyilván ila sál'a.
1944. november 16-án DOren városát egy értelmetlen a me r ikai légitámadás m a jdnem a földdel tette
e~l'enlővé. A gyülekel.et te mp loma
és épUletel annyira me~sérültek .
h06Y újak épités(' vá lt szükséges.sé.
A tá madás 39. évfo rdu !óján Dliren
(NS ZK) város evangélikus !el kés;o::~'i
és I!yülekezeti munkásai ülést tal'tottak, és alOn templom ukat és gyUlek ezeti é pületeiket atommentes ö",,ze tté nyi lvánították , Nyl la tk ozat ukal a;o:: illetékes állami halósághoz
eljultatták.
Her édi Guszti,·
A lelkének és a gyOIek e7.et tiSl.- __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __
tában van azzal. hogy ny Ilatkozatuknak csak er kö lcst értéke van. (It'!
tették abból a m ély meggy6z6clésból. hogy mi ndenki ott és úgy lt1takozlk al. uj amerikai a tom fegy vercl,
tele p /tése ellen, uhogy ar ra alkal ma adódik,
Néhá ny em ber Inoltotta. e l azt ;I
kereszlenységet. melynek ma h ívei
va!,lyunk. Minden Jó szól érdeme
szerin I me!: kell bccsOlnünk.
K&ll.önJUk . DU ren .
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/

I

IFJÚSÁGI BIBLIAÓRÁINKRÓl
1\11 IS SZÓT Kt R VNK
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van

Goudoever

holland

re-

monst ráns proCesszor is velünk encHosszú id ő telt cl az Unitáriul> kelt. Majd ugyanitt februárban fa\'_
Ifjúsági Találkozó hódmezővásá rh e- sangl mulatság ke retében lalálkozlyi eseménye óta.
tak a régi és II mai fiatalok . .EreNagy örömmel sl.ámolhatok ~e deti székely gyúJtésböl származó
arról hogya kis csapat él, létezik, villámtrefák elhangzúsa, majd a z
gyar~podott, és céljaiból jónéhányat elmaradhata t lan gitál'muzsika után
sikerűlt is megvalósltania.
következett az est fénypontja: VadaA z egyik legContosabb eredmény, dy Attila kántorunk búvészmUlathogy a budapesti gyillekezet kel'c- vúnyai. Az egykor i unitárius HataIében létrejöU ifjúsági bibliakörünk, lok nagy örömmel számoltak be samely rendszeresen (kéthetente, hét- jót egyházi megmozdulásaikról.
(önként) találkozik a püspöki hi vlIAz istentiszteleteken egyre gyaktal tanácstermében, Ezeken az estt~- rabban felhangzó g itárzenés zsoltáken imádkozunk, modem gitarkisé - rok is mindinkább elfogadott részei
rettel írt zsoltárokat énekelünk, és egyházi életünknek, t gy Mlkó Gerg ő
vitatkozunk mindnyáju nkat érintő eSkü vőjén is a liturgia részét k ~
kérdésekről. A múlt év végén, Szász pezte a vallásos tartalmu, modern
János lelkész á ltal összeállított so- ritmikus zene.
rozat kezdödölt el, melynek kel'eICjuságunk közül néhányan már
tében, nemcsak Istenről, Jézusról, a tö bb ízben felkeresték Sándor MarBibliéról, hanem világi témákról, git atyánkfiát, aki Buzogány Kálígy a szerelemről, házasságról, a mán lelkészünk unokahúga. Az idönagyvárosi elmagányosodésról, va- .söd6 hölgy, aki mozgásában erősen
lamint filozofikus jellegű témákról: kor látozott,
minden
alkalommal
a szabadságról, a szeretetről, vagy nagy szeretettel fogadott bennünket,
az örökéle t ről beszéigeltünk. Közós és örömmel hallgatta gitáros zsolestéink bevezetó vitaindító elöadá- tárainkat.
salt hol ifjúsági bibliakörunk tagAz ifjusági bíblíaórák során mejai, hol külső előadók vállalják. Be- I'Ült Cel az a nagyszeru gondolat,
szélgeléseink soran a legkülönfélébo hogy ifjúsági istentiszteletet tal·tvélemények csaptak össze, olykoI' sunk, teljesen megújított liturgiával,
magas hőfok on, de mindig a má- melynek lényege, hogy a szertarsik elgondolásának tiszteletben tal"- tásban mind többen vegyünk részt
tásával.
aktívan. Az istentisztelet időpont ja:
Létszámunk jóval meghaladja már 1984. június 18., este 6 ó ra, a Nagy
a H ódmezővásárhely! szerepelt kis Ignác utcai templomban, A lap határsaság létszámát, és alkalmanként sábjain keresztül is szeretettel váruj tagokkal szaporodunk. Az elmult juk, [jata l, és lélekben fiatal híidöszak egyértelműen bebizonyítot- veinket.
ta, hogya hétfői találkozók valós
Ogy gondolom, hogy a fentiek is
igényt elégítenek ki. Olyan törek- azt igazolják, hogy nem alaptalan
vesről van itt szó, mely a fiatal remény az Hjuság újbóli megjeleko!"o~ztá]yban (jbredt fel, és olyan nése egyházi életünkben. Hogy enel'orol, mely mind nagyobbá valva, nek a ténynek milyen jelentősége
nemcsak szeretett egyházunk jelen- van egyházunk j övője szempontjá~egl , de jövőben i é rd ekét is szolgál- ból, azt nem kell hangsúlyozni. IfJa. Összejöveteleinken rendszeresen jUsági körünk vezetője, Szent-'Iványi
jelennek meg idősebb látogatók, s Ilona lelkésznő, fáradságot nem isha idejük engedi, lelkészeink is. tgy merő, lelkes munkája révén, ma
Szász János rendszeresen, de Huszti már bizvást állíthatjuk, hogy az
János és Bencze Márton lelkészek is unitárius egyház ls megtalálta az
voltak köztünk.
utat azokhoz, akik a jöv őt képviseMegvalós!tott céljaink közül nem lik .
kevésbé fontos. hogy minél töhb
Mind szélesebb körűvé váló bib~
~gyházi eseményen vegyünk részt, s liakörünk a kár mottÓjó.ul is "áiasztIgy a gyakorlati életből is kivesz- hatná Madách Imre halhatatlan soszük a részünket. Januárban nagy- I'ait :
sikerű műsoros estet adtunk a Hő- " Karod erós szived emelkedett:
gyes Endre utcai gyülekezetben, Végtelen a tér, mely munkára hív."
ahol
épp Budapesten tartózkodó
_ k _ a
__ _az
__ __ _ ...:._ _ __ _...:._ __ _ _ __ _ _ __ __ __ __ _

Füzesgyarmat

járókat, ho!;y Budap~ len őriznek
c~y 12 OOO H-os bett'ltkönyvet rnely
Imnnk: idején özv. Kin c.e. Uszlóne
adomfinyaból került még neve :>.e't
é leté ben II központ kezelésé be .1
templomrenoválÍls céljána,
A gyülekezet tagJnl sorában kevés II házasságkötés és II kereszte_
lés, és a lelkész leginkább II halotlas anyakönyvel haszná lja az elmú.1t
évek folyamán. A k ics iny nyáj azonban II gondnok tájékoztatása szerint cgyházfenntartól ado mányait jó

rendben befizeti a gyülekezet
tárosa, Ungi ETZSébe! kezéhez.

pén~._

A
látogatókat
Bökfi Jánosné
gOndnokunk felesége látta vendé~
gUI otthonában igazi füzesgyarmati

szivességgel és szeretettel elkészitett ebéden.

Az Unitárius tlet
támogatói
Az elmult hónapok rendjén lapunkat külföldről Bartók Péter néhai Bartók Béla kisebbik fia, egykori cserkészcsapatunk tagja t ámogatta jelentős adományával.
Balogh Ivdllné, sz. GdlJi Hono. kanadai lakos itthon járt gyógykezeltetés céljábóL Néhány ajándékot
is hozott magával egyházunknak,
szép teritőket és néhai édesapja,
Gdlli L.Őrinc egykori teológiai professzor könyveiből néhányat. Lapunk támogalására 1000 FI-ot adott.
Dr. Török Ldszló 0"'0", és felesege
Ausztráliából küldlek csekkel lapunk (enntartására.
A hazai adakozók száma is jelentős vol t. Az év elején özv. dr. Ka lota i Tiborné férje emlékére. a nemrégiben elhalt dr. Imre Lázár zalaegerszegi főorvos emlékére pedig
özvegye küldött 1000-1000 forinlOt.
Néhai Molná r Ist v dn emlékére leányai : Róza, Irén és Erzsébet :>00
Ft-ot, egy magál megnevezni nem
akaró rubindip lo más pedagógus és
Kosz ta Terez ugyanennyit, Csató
Andor 400 forintot, Sárospatakról
meg Korokllay IstlJ6n ZOO forintot
küldött.
Köszönjük!

KŰLFÖLDI HtREK
6:.r,11 vá ros unll Arlus ,tyO lekezeléb~
"eveUe ld dr, Ková cs l..aJ o~ pUs pök a~
nmerlk,,! IOnulmllnyut lA r61 hU,.mé rl Kis
Alpfir le!kés'!'l ápr. 1-IÓI.
A~ Inqulrer eimú anllol ~zeml<lben D~
vid Odlen az IRF elnök e kedvesen emlc'

lána szorul, melynek lényege <I
vl~sza budapes il IAlollatásukra és
templom külső fa lának tartós fes- IIk ezen
d e b rtten l l e mplomban lano lI ISIC,HI SI'tekkel \"aló lefesteséből állana, mi- leletre . m e lyen a kocsordI .lCy ll leknel
,M~rc, 8-én dr. Ferellcz József után az
és asztalos- ber"p. J s zÓr vány.. nak e ll"y Jk IlIlIj áló l e.llY
PÜSPö.k Bajor Jdll03 püspökhelyetUtóbbiak kézzel fe~ telt unlt;lr[ "~ eimen " a pOll
" Irlndckbu.
les . tarsaságában - utóbbi egyben
,;~~~' tett.
gondnok GldoJrBlv)" ("Idn Is mert crd ,,!)'] .IIYó~W
a fü zesgyarmat i gyülekezet lelkésze
)~
n övé n ykutalÓ 9$ ';VC8 k!, r~ b lln Clhuun~'.:
ls meglátoguttúk az unitárius
Maro~ vb;l rh e)YI nelyez , ,,,!' öröl' f~re~~~e '
szószéken és az lom,,",
NN.lln,v h é ttel kvvettC
'
'
t"l!lll!omot és gyülekezeti !ermtll.
új, szép terHöket találOzv.
I
8ű kfj Jdnos gondnok t6rsaságában tak , melyeket özv, Kovdcs Bélcilu!
'llt:gúllapították, hogy az anyaköny _ ajándékak~nt őriz (os használ most
~' :k és egyéb ingóságok agyüleke' mlÍr a gyülekezet.
z~li teremben megfelelő bi z lonsá~~
A vizsgálat rendjén intézkediek,
ba n Vannak,
hogy 11 megfelelő költségvetést ké l'~
A templom egyértelmúen renov;'a- j ~k be. Püspök tájékoztatta az elölVNITA. RIUS eLET 7

KÜLFÖLDI HIREK
"l>n ,.,erJ",.drlt.1 " b~I<~~r~" !ConOolal
J CII )'~ben ~ VU~II "llrö.kerUUe.~el Istt

o~~~n k onllre~8zu51 tartanak. s e'.zel kap~"'OI.1 0un ",nd ezlk mCII II II . vÖrlll~e .
re u I b~kC Vn.l.llkontereneL't. E munkába n .. nazal V ll röskeresU ls \f!v~k(nye"
r~U I

VCU,

Sun t -lv,,,)'1 Jlona anjllllÚ udbesulmolóJA ,'. la b b m.b lrAR terJedelemnl'n)' mlali ."p"nk k 1!velkl!~ szAmara maradt.

L.ekovnld Já"051. a bapl l~ t " e llyh'J;
nyugalomba vonulI eln ö k é t 1\ Mun k a Er·
demrend arany lokozallival tUnU!!t"k kl.
Ut6dJ'u\ elU'hanllilan Vlezl'n J'no ! lel'
készt. a SZET eddiII I rotllká r~t v álU1\ol'
lAk mell.
A.J: a dventista elyhu évi k ö I Ry ol lé1!én

Za rka

~énes

elnö k nely(ibe dr. SaiJetI
Jenő lelkéul villantO tú.k az ellyház eln ö kévé.

Szab6 Jánd pesll"rlnci a.apltó p~bl ·
,cr
beleg'~1I u"'" ellll.n)'l. EmléEgy magát me,n.,veznl nem akaró h lk N kClIye lcll el meR/!r1ullk .
v Unk néhány értékeli könyvve l "J Andl!;kozta meg egyházi klinyvú.runkat. Et.ek
k ö zö lI VOlt egy r~ltI DUlcIlk kladull Unltilrius K't~. mejy kDnyvt llrunkban
eddlll nem volt meg. KöszllnJük.

"""US

AcaSlon J6t.sel korábban beflntett ado·
mányáról szerkeszt6ségUnket nem érlesltették. s ezért csak most tudjuk adoml\nyál megköszlinnI.

welll"r J enlIt. a Lulneránla ének kar

karnAgyát, ft JelC5 zenepedagóll\l S! évtlzede., egyházzenei munk:IJa elismeréseként
az EvpnlléUkuS Teoló!!lal AkadémIa diszdOktor' ... ' avaun. Ml ls 8zeretettel kő

HíREK

$ZÖntjllk.

Dr. Im", Lb'. Ily. kórházl főo rvos .
Ram Illohun Roy-nak az IndiIll 8ratnh"
ZaJaellerUCllen n éves korában elnun)'! . Samaj
e.l:)!"áz alaplt6Jának sirját halálu
PlIsptlkOnk lIyenll~lkedése mlntl nem
vehetett rés zt n HyásU<Zerln r lá ,(ln, me- I~O. évfordul6Ján az anIlIlal Bristolban
lyet m~re. 12-én Sdn János teoI6g!!.1 In- 1983. szeplember 21 -én az Indlat nallyk ö ·
tt\zet! Igugat 6 . le lkt\n végzett. Az öz- vet . Il város főpOlgármestere és az I n_
vellY. gyermek. unOka. lestvér é s a tá- diai Társaság lagjai megko~zortl?;\Ak. a
volabbi rOkonOk Ryásu1ban /Ininte sdv- k ö vetkez/l vasá~nap pedllC a bris toli uni·
!lirlus templomban emlékUnnepélyt tarve l osz to zunk.
101\1<k. melyen E. Wlld lelkén szolgá lt.
il C~onJr'd meJ)''''1 Egyhuk(l:z.l DIA Freie R ellgloo 1984. évi els05 számA·
zOIIl'r alakuló Ult\st\n részt vett és feJban
megemléke:z.lk dr. Heinz Sehlötetlnól"lt K e lemen Mikl ó s s zegedi lelkéDl&nO
jubilewnáró L A
közö lt képen
szünk .
WIdder l ó polgármester mellett püspö'
il lfajdü· Blha r menel EJyh'zkhl 01 - künk ls IAthat ó. Dr. Plllek $zerkl!S~IO le lt.Oth" alakuló Ql t\st\n ",Inö kké A rDUS Fe- kész ugyanebben a aZlimban k~pet k ö zö !.
rene református kertlletl f6J tmyzőt. el- metven Losonal Pill az Elnö k l Tanies
nöksélll ta"gá B a jor János fÖj eJU'ző · pU s elnö ke auguszt US 29·én i lflyüjtotta a
Magyar
Népkli~társasilg
Zás~lórendl él
plIkh e lyettes t villast.tOuJik m e ll.
plispökUnknek.
Sajt6tilJékouat61 adott a Luth e ránus
RelU Andru az EvanRéUkus t;let ell y lk
Vllállst.öve\.Sé ll budapesti Qlést\t'Ö1 dr. K ltutó
bbi sZlimában 1917. évi adatok alapd y Zoltán e vanllé llku s pü s pök-elnö klete
k ö Uli az
alau dr. Karl H . M a II a v ll'gs Ulvet$ég Ján s tatlszllkai klmutatást
Európában
élO
lakosság
vallási
mellOIZfőtitkára . Lapunk" dr. Jaka b Jenő lel·
lásár41:
millió katolikus ~a lakossAg
kész k é pviselt e .
~OO/".a.) 75 millió ortodox (lI.t·,. 1 $4 .6 milB. d r . SlIpka Marda mllv észeUlirt é nés zt lió evangélikUS ('.:W.l. 27 millió angll·
" Munka t:rdemrend aran y tok oUltáva l kán (t. t ',.). 18 millió református (2," '. )
és méll számos más felekezetll ember ~l .
tUnle tték k l.
222 milli ó ember nem tartoz ik eRyetlen
keresztény fel ekeUthez !'em. A z európai
Dr. pot.lonyt U5116t. a1. AIIam I ER}"
h áz ül\yl IIIv"tal fÖOszt:\!yvezet/ljé l a Mun- evangélikusok a világ evangéllkus ságá ·
ko t:rdemrend a r an y fokozntávIll IUntet- nak H "/o-At alkotják.
lék kl j ó munkáj a etls me~seként.

2'"

...

,,, ,

Dr. Finta l 5Iv'n. a Refonnátusok Lapja
felel/l~ s zerk esztllJ e n}'uRalomba vonuit.
Ul6du Koml ÓI Atilla n ? eddiRI fele](is

g~erk es zt 05· helyetle~ ,

Ke c~kemé tl ClylSrgy a z l!taellták lapja
81. OJ elei uerkesZ\ől e n y ullalomba vo·
n ult, Utóda d r . DomJ '" István fő ra bbI.

Dr. BOlly' n Jilno l elhunyta után melyró l ml'>r mellemlékeU Unk - a R eformátu s Ellyh á ~ ncrken t OJévé DII.lua
Fere ncet . • Co nfen lo nerke~J;IIHé vl: dr.
TeniUl S lIndo n n e vezte kl eKYháza !őhll
t Óllá Ra.

Oyó,ynövények a 'YÓly~uatb an c . a
Medle1n a k tadh 'ban li"·~n összefoll '
la l6s Jele n t meg. A alerkes:<tő Irók' Ver~"m~ dr . p elrl Cl lzel1a . dr. Nylredynfi SZ .
r. MIlItla K16n. b IIJ. dr. Nylredy Szab<J.ICI. mk l lelenlell állami fuc1.lö ndljjal
S~ 6 1 eba n fOlytatj a kUlauls a li .
A tJcbrccenl Ko .. uUt &!lyete"" n " p ra j ·
zi t"nsd ke ki adván y ában JelenI n'clI
"eth(;lnfi Cslná r SáraIta OBlze~mtása a
~UCIII 1".alUák Icxlk o n ' r ÓI. ru. (irt,;kes
..... eátUláH M"'.dalt anyaROt ul r lel a J; ér·
d ~l< llldGk nek .

II UNITA RIUS !LET

Borsa Gedeon :
Hoffhalter-pr oblémák
Maayar Könyvnemle

1910. 86. br. 4.

S1..

368- 313 p.

Meltus Juhás.;: Peter: .,Ar. S.:ent
Ianosn,~c tölt lelenesnec .. . magyarazasa elmG. "Váradon 1568"-ban
kladott~. és il nyomd{jsz nevét fel
nem tuntetett mGvét tárgyalja II
szerző. OsszefoglalJa a szakirodalom
fenti kérdéssel kapcsolatos sokirá nyu
és eltéró véleményét. Végül megállapitja, hogy a fen ti kiadvány két kUlön~zó nyomdásr. munklí ja, s kH év
különbséggel késr.ült.
A {órész a Hoffhalter nyomda terméke. Hoflhalter Rarael ugyan kinyomtatta még ezt a reformll.tus kiadványt, de a megjelenésére már
nem ·kerülhetett sor, mivel ő 1567ben felszerelés,:ve l együtt Váradot
elhagyta, hogy ezután Kolozsvárt
';lnltárius felfogású nyomtatványokat
al](tson elő.
Hoírhalternek az unitáriusokhoz
való csatlakozása miatt MeHusszal
megromlott a kapcsolata. Erre utal
'Melius 1568-ban a z "Ajtínlásábim"
való rész egy gúnyos megjegyzése:
"Amaz Roszhalter Raphael pedig aki
a szentháromságot megcsúfolta . . ,"
Igen értékes a cikkben a Hoffhalter család eredetét vándorlását és
J!1ú.ködését részletesen tárgyaló, több
uj adattal kiegészített rész.
LAPZÁRTA UTÁN: fhent-lviDyi
noua lelkésznó és Orbók Attila máj.
5·én Nagy ',.nic utcai templomunk·
ban kérték hizassigkGfésUkre Isten
á ldását. Lapunk köve1kezö számában
bővebben emlékezŰDk meg erről a
szép alkalomr61.

UN IT AR IUS

f.:LET

Laplulajdonos

a Magyarorsz'rl Unitárius Egyhu
~'e leltli

lZe r keszlli és ki a d ó:

Szent·lvá n y l Ilona
V., Nlgy Ig n áe U. 4.

Budap ~SI,

In55

TAvb.: 11 3·OH
S • ., r kenU a nerk es:u 6

bl~otldg

TerJeutL a l'ougyar Posta. El óllzethető
binneJy p.Utah.uta ln ill, a Posta hfrlapQlIletelben is a p OSlal KtI~pontL H irlap
l rod'nill (KIII 1500 Budapest v .. József
n'dor tir I.) kISzvetl enÜl vagy po.c.aUlal·
ványon. valamint iltuc.alilssal a KHI
fU." II! pt"zfor,al ml JelzóSElimra.
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