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KARÁCSONY
Minden születes szép. Szépek a sarpa pihés napos·
csibék. Szépek a jecskefészekb6l kikandikáló fiókók.
Szépek az idét/eniil tébláboló néhány napos kiskutyák.
Egykori kocsordi jóbarótom, Jakab Cz. László pénzl árosom mOlldta, hogy talán nhlcs is szebb a vi/ágon,
mint egy szép csikó . MUycn szép iehetett a földön az

e/só vadrózsa! Hát a vadszegfű! Iswllcm, milyen szép
tI Tisza Órt.erületén, forro lll/orbem mikor a víz

már vissza/oly t medrébe -

a renge teg, pompas vad-

virag.
Szép az ember születése. Mikor a v ajúdó édesanya
szü lési fájdalma megsziinik és felsir az tijszü/ött

I•
•

gyermek. Némelykor úgy tű nik nekem, hogy az édes·
anyák follllalják lsten munkáját: a teremtést ...
JU ilye" szép lehetett az evangélista lelke, mikor ne·
kifogolt leírni Jézus születésének k rónikáját. Ö - bal·
dog ember - még hitt a mennyek országának di·
cs6ségében, az angyalokban; és hitt a pokOl - a
seol _ szörnyűségeiben, a sálón birodalmában. És
hogy szillesebbé tegye a betlehemi jászol ridegségét,
mondhatnánk: Tealitrisát, megszólal tatja a mennyek
országának allgyalát. Micsoda a11gyali lélek kellett alz..
hoz, Il ogy hallani tudja a mellllyei szóza tot: " Dicsóség
a magasságos mel/nyben Istennek, a földön békesség
és az emberekhez jóakarat."
Ez a bellehemi szózat, ami akkor hangzott el, ami·
kor az Ige "testté lón", az azóta eltelt mimegy ket·
ezer es;;:tendli alatt bejarta a vilagot. Északon és délen,
keleten és nyugaton, kar6cso ny éjszakdjan valóban
békesség honol a földön. Még a hdbonlk legöldöklóbb,
le(1hevesebb haTcai közepette is - anélkül, hogy vala·
milyen megállapodás született v olna erre vonalko·
zoo n - karácsony éjszakáján a sok száz kilométeres
frontvonalak mindkét oldalán elhal/galla k a fegy · •
verek.
KaTácsony.
Mi, ullifáriusok, kö vetve els6 püspökünk, Dávid Fe ·
re!lc példamutatasát, 11lindig a béke oldaldn álltunk.
Mnlde~ vifaban kifvitaball - a békés megoldást
k~r.estflk. Akkor is kerültük a lIyers, harcos konfron·
taClót, amikor ll. Janos király az erdélyi fejedelem
a 1IIl vallá5unkra tért _ s mint ilyen lldllket part~
fogoit.
'
Nekünk, Jéz-usl követő unitáriusoknak, ma az a fel·
ada~unk: h~y~ ~e csak kin1lila!koz tassuk az angyali
szó..aIOt. Dlcsoseg a magassagos mennyben Istennek
a ~~ildöl~. beke és. a7' el!.lberekhez jóakarat, hanem te~
{llIuk 1I11ndellnapl elelunk prbtcipiumává. eljiik meg
:nhldeu '.l aP.lsten ~i:aősélJét. Minden Ilap va lósitsuk
neg a foldön a bekel és legyünk embertársainkhoz

ralal vigyük magunkkal és magunkban a hosszú het.

kö;;:napokra i5.
Ne azt cá rjuk, hogy mas ember kezd je, hanem mi
legyün k a békesség, a jóakarat letéteményesei.
hIe rl szazszor, ezers::er hangozhalott el a mennyekből al anoyali szózat. Ha bennem nem hatott, ha engem nem lell jobbá, ha engem nem emelt fe j Jezus
me/h! az istenfiúság ZSamolllára, akkor az én szereletem, a z én megértö lelkem, az én megllocsátó készségem kialszik a gyertyák fényével, 8 én visszasüllyedek
a hetköZIlapok szü rkeségébe. Az igazi karácsonyi ünnepszentelés az, ha megőrizzük ezt a magasztos hangulatot az egész új esztendőben !
Dr. J akab Jenö
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A karácsOlI'll!a gllcrlyóinak fényes ragyogása vilá~II$~ meg . a m l mhldennapjaink élelér egész et,ben. A
karac.onlll hangulat diCSŐSégét, békeuégét és JÓGka-

IARF KONt' EUEN C IA , TOKIO

MINDEN KEDVES OLVASÚNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS ÁLDOTT Új ÉVET KtV ANUNK!

KÖSZÖNTJÜK
DR. KOVACS LAJOS PÜSPÖKÖT
,.5. s7.illelésna pJIit nemr~g lbe" WI . ul án 1972- be n :1 u. lnat Ie ijes cgyHltlt! be dr. KIl\'li.u Lajos, a romá - h a n llrúsá(rol ! \' á l as1.tja m eg a rom áni a i un itári us el,'h ib. közsze re te tbe n n iai unitár lu." egyh áll 28. pils pö k é " r .
S'lámos " üUöltI! ko nfer encián vcU
Lilló p{Jspöke.
Ilosszú
k (llföltll lanuhn á n )'utak réll'I,1 6; ta rtotl e löadásokat. T öbb
után _
J\olarburl{. o"rorll. Stras- alkalommal r és1,t ve tt és re)sl',ólalt
bou rg _ utóbbi ('lfye le m ének le oló- cn'házunk zsl nati n Budnpesten ls.
g lai fak ult ásán 87.erez teológ ia i dok- A lerulö bbl é\'ck ben püs pöki vl:dtorlU usl. SzaklálTya az ÚjS7.ö,'e lseg. tác lót tartotl a'l. erdélyi n ülekezet ek
II azac.é rlc ut á n n t hán )' é, 'c n á l Se p- le/{ nngyobb r Cu:ében. Irásalt öröm sisze ntgyö rgy lelkés7.e. Innen ... á- m el olvass uk, tanítá.sa i mindig űl 
l!lSzlj L'ik meg a koI07.s\'á r l unit árius muta las ul szohcá lla k.
75. st űl c t és napJan n magya rorsúteol ógiai akadcmi n ujszövets égi lanszéltére. E t ls~le l negye d századan á t 1:'1 u nitárius ctl'yhb is tiszte ldte! és
HiUl be és alt utó bbi e l'e kb e n az ne rd et te l köszönti s to vabbra is jó
ó,növelség'i tárgyak oktatlisa. Is fel- egesucget kiv á n\'a kér i ls ten áldáadalkör~h' é \'á lt. Dr. Kiss Ele k püs- sát éle tér e és munkájá ra,
Dr. Fe r cnc:t JÓ:I;Sef
pijk n e k 1971 - be n !örlé nl e lh a lálo7.ása

IMADSAG KARACSONY ÜNNEPION
Embe rek szólalnak meg angyali
nyelven: ,.DicsÖség az Istennek a
magasságos mennyben~" Dicsóség.
tisztelet és imádat Tenéked, édes
Atyánk! Embergyermekeid boldog,
szent karácsonya, csa ládi ouhonok
gyertyafényes kurácsonyfája, glóriát
éneklő gyermekek tisztaszívű dalolása, gyógyulásért, családi otthonén
epekedők
reménykedő
sóhajtása.
mindez ma zsoltár. mindez ma
imádság H07.z..1d, földön és mennyben lakozó Atyám! Az ég és a föld
ma teh'e van Veled. Telve van Veled a pihenő. új tavaszról álmodó
Ilagy világ és az élet gondjait hordozó S1.űntelen küzdö és fliradozó
e mber, Mindenben benne vngy, és
minden Tebenned van: karlicsony
ünnepén szálljon hát Feléd a köszönet és hála.
Koszónöm Atyám, hogy ismét elhoztad karacsonyt a mi sz.1munkra.
Megenged ted is mét megérnűnk öregeknek és fiat a loknak ezt ~ csodála tos. gyermeki emlékekkel gazdag ünnepet. Hála Neked ma azért

az emberér't, ki nemcsnk magáéri.
de másén is imádkozik. Hala Ne~
ked ma azért az emberért, ki
együttérző könnyet ejt a betegágyon
szen\·edoert, ki lélekben ~Ie van a
távolból hazavágyóva L ki nem. tudhat ma együtlünnepelni kedves családja va!. Hála Neked azért az emberért. ki testvérévé es gyermekévé
fogado tt ma minden árvát. minden
szenvedőt,

Áldásod és jóságod leng körűl ma
minden emberi, s mégis gyakran
olyan hálátlanok vagyunk. Süket fülekre talál a7. egi üzenet. kószivbe
botlik a földön járó angyal.
Ma karácsony boldog ünnepén,
minden vágyam a r ra irányul. hogy
valamiképpen kedvesebb, édesebb
gyermekeddé váljak, Hogy ne hulljunak keserű könnyek az emberek
szeméből. találjon áldott otthonra a
haza vágyó, szünjön meg sirni a
szenvedő, gyógyuljon meg: a beteg,
és szeressen. gyermeki tiszta szivvel
szeressen ma minden ember. Amen.
Lö rin cxi K ár ol)·

IMADSAG ÓESZTENDŐ ESTIOJION
Otökkévaló lsten. gondviselő jó
Atyám! Egy esztendő ismét elmerült
a múltnak mély tengerében. s ann ak utolsó óraiban gyermeki hálaé rzettel köszönöm meg Neked. hogy
a mult változó eseményei közölt 61'ködtél feledem és szeretteim felett
Halás szivvel gondolok arra, hog,}:
menny i lelki és tes i i áldásodm, osztogatlad szét földl gye r mekeidnek,
a kkor ls. ha JÓVOltodra méltatJanok
vollu nk. Sámbaveszem azért Ur am
ez év végeztével a mült emlékeit
:l7.2.31 II tudattal.hogy a mult a jövő
tanácsud6ja. a jövö ihletője és formálója azok számára, akik ősz i nte
liUl.mvetéssel és önbil'álattal keresik
annak tanulsá~ail . Igazságos önvizsgálattal \"eszem S7.ámba nemcsak
azt, ami jót tettem. hanem azt is,
amit megtenni elmulllsztollam. l.el2 UN l1'A RI US eLET

kiismeretem mélyén hallom megsz6lalnl az élet Mesterét, Jézust:
T udod-e, hogy mi a legfőbb parancsolat?", és ha tudod, teljesítetted-e? Úgy cselekedtél-e másokkal.
mint ahogy akaratod. hogy masok
veled cselekedjenek? Úgy gyakoroltad·e II felebaráti szeretetet, hogy
arról megisme rjék a1. emberek. hogy
a O!: én ta n ítványom vagy? Megtanultad -e éntőlem. hogy én szelid és alázatos szi\"ü vagyok? Megemlékeztél-e ar ról aO!: intésről, hogy szükség
tinéktek üjjásO!:illetnetek? Mindez
meggondolkoztat, sőt megdöbbent.
amikor tudatoss(. válik bennem,
hogy mennyi mulasz tásom, botlásom
és tévedésem van. Valami ellenállhatatlan e ró késztet megtIsztulás ra
és arra. hogy naponta vessek számot
önmagammal. l\s erősebb elhatáro-

BARTÓK BtLA
f(jg'mdnukunk veu r.., .. n II Whrld
Confcrent(! o n Religi on nnd Petit...
ll)'; un. kyo!!)] konferen<:l:li nil k a kt'nyal N_alroblban tartott negyedik
vllul!;gyulésén aug. 23--:11 , napjain
E konferencia elsó főt i tká ra D Z uni _
tarlus dr, HOmer J ack vol! aki
most adta át tisztét utÓl.ljána'k, rt.
Tnylornak, Ismeretes, hul)' e mozgalo":! mindig más fOldr('nen tartia
Olé~ell. az első KyotÓban. Azsiáblln
volt, II második II belgium i l.euWl"n_
ben, a harmadik az amerikai Prlncetonban, II most kerOlt elsd h:ben
sor egy afrikai városb.1n megtartou
ko nferenclál·a, mell' II béke ügyének
a vallás ütlaln való támogatllsát
tűzte ki célul.
A konferencián az egyik szekció
vezetője d r. Dana Mcl.ei.n Or eeiell
volt, s itt tevéke nykedett rógond no.
kun k is, A konferencián jelen volt
az ismert dél-afrikai nége r püspök.
Tutu is, akit ne m rég iben tün tettek
kl az 19B4. ét:i No bel-békedi Ha l, a kit
ez alkalomból sokan köszön töttek.

Dr. Lékai László bíboros
aranymisés jubileuma
Dr. Lekai László biboros. esztergomi ersek. a Magyar Katolikus
Püspöki Kar elnöke ötvenéves papi
jubileuma alka lmából az esztergomi
bazilikában
szombaton
tartotta
aranymiséjét. amelyen részt \·ett a
katolikus püspöki kar. számos hazai és külföld i vendl\g, A Vatikán
kép\·iseletében jelen volt Luigi Poggl érsek, pápai n uncius.
A szertarll.st követő fogadáson
''''liklős Imre államtitkár, az Allami
Egyházügyi Hivatal elnöke köszón tötte a biborost és m éltatla kiemel·
kedó tevékenységét,
A jubileumhoz ka pcsol6dóan Békbmegyeren ü j római katolikus
templom alapkövét helyezt.ék el.

zással álljak Jézus kö vetői n ek sorába, hogy ez esztendő e lmúltával
végze tt 6szinte önvi7.Sgálat mellett
méltán számíthassak megbocsátásodra és atya i Irgalmadnak. s zerető
gond viselésednek igéretével és áldásával. a lelki újjászűJetés diada lm as
érzet.ével léphessek át az üjesztend6be. Amen.
Gál Gyula

"

GYE R~t EKEK

K A R ÁCSONYFA

VNNEPtLl ' tT

1911 1. dec. t 6-li n vasár nap dl"l utá n
5 órai kezdelld tartjuk a Na n ' Ign:it

ut cai fút öU templomunkban,
A (l'ermekeket és szulelkd suretet·
tcl vbjuk.

,

AZ ORSZÁGOS B~KETANÁCS
19!! • . ok l. ::: -:8. nu pJ:lln I:, r lolla nag)' é rd e k lo d &.>d k {sért X . kOI~ r6S"UlIi Ol ~l .... O rs-d.
JJDS tJ é ktw n :\d. nu~lyC: 1 Se b~ I)'f." Nándorn é d'l ük nyi to tt m e,. Korai lalusáfl a .ulalt lU d 6xe-tC$e1l kür,rt'a doll ii ll ás fo,laJlls -lt n ·t'ZC': Ib61 k iböl Jük khVU4l Ius:u\ a.IIo.h\bbi u k a l :
A b l: kéirl ént' lI rclel ói'St'\r Es tenn hlk a r á.s Je,yé ben
rol)l II l am'icskods. M t«:i.llallitottu, hOl)' " llirsndnlInunk a l:III\'('I 6 é rd e k e it . a~ e mberiséG e(t)'e te nlt's iiilyé t
s:r.o ~:UÓ b é k t'Jllo'Q!1l lolll IdJesitc ll e f e ltullll á l : houájárult abho~. hDtry n Í'1I0nk nu:~tUI)'6:dkn adjOn bangol
Ili r l' lll'~1 bé k eakM'lI l:inak , b ll lásosll n ClIel c k e djc n II bé k e " édt' hll é~ll is H'6~h fH; bt'n_
A konft ren f u rés:r.I\'C\-ö i t llSllluésH:1 nollak a rró l.
h Olt)' II nloq alo m a n t'lllU l kű ;d és a h au l b e b :r:cl bö l
adódó ÜJ kúveu-Imrnyekhe:r. 1r;:Ulodva mC'güj ito lta

mun kájá t,
A 1UlII"ya r bi k emOl!1(a1onl, hau l küldetését te ljesiIn '. :n . elte lt h at e"be n is ho u.iJáruU a bl ke erlJinek
,'illicm&e lü összefOl'lisá h o~ On lnte. nyflt párbeszédet
foly ta tott m ind en olya n kúlfijldi. clsö.sorban európai
s:w r\'C':z(';tteJ. amely erre készség et muta toll. es az
I'JYÜllmúküdés kialakH ásba.. eros ilésér e törekedett.
.'\oz oruágos konferellda küldö"d mcreml ékezh~.k a
S"Lcn ' ne ll béke_vUll.gnlo'lga.l onl e lIndulásá nak 35. é ,' fon'lulój lÚ'ól.
A X. magyar b€kekonfe re nc11l 6sdnt e elismerésé t és
k6n.6 n(';ltl fejnie ki a m agyar bé k('; moI«1' lom minde n
szen ' elÓje nl':k. ..mlve \·Ojén ek és li mogatójinak. a z.
Ornil:os 8tkl' la.n á~ és bi.zol1sá&'ai tagJa ina.k, a n t pfmni bllol1.s:i«okn a k. \':1.11lmint m ás társadalmi es tő
Iltejszen 'ez.ell':k a.k li,' ist á ina k II b éke n e mes ügye 51:01 «á la tába n ve.u11 kezd em ényezö, iJdoz.atkes;r; és e retlmt n)'es mun káj uk éri.

A

nÁ son O ELKER VUIETO

A mllC)'a.r bé kl' mozg-aJolllna. k Illa sJil'lnbe kell n l'Jinl e
II feszúlls eg. a "illig hliborús ,·cs'l.éh' nö"c ked ésé bUl ad6lIö problecmíkka l.
,\ magya r n ép . am ely s ik(';rese n epíti :n új tá rsadalmat
bb lonság ban kh' á n élni. értbelö acgodalommal
rlg)·tJI a nem 'Ulközi esem é nyeket, De tuda tá ban \"IlU
a nna k ls. hog)' az imperializmus m a m lÍl' nem p a raneso tbal a ,-ilig na k. A Szo,' ,;eluni6 - nag)' polilikai.
gazdasagi. ka lonai is e rkölcsi e r e jén e!. tapasz.ta lata inil,
péJd i j:in:i1 es I!'k inl élyen t l foC" . - a béke és a hala d ás

,

fOlll 08 lén)'c:(üjC'. Vde ell)'ült II "LOclaibb. kwiili (
löbbl ur~"a. Il neUl:(ukü:(1 mun kboniiI)' •• nen:.:e~
feh'"la badl16 mu:ccalma k, az I! I Dl'- m " kleuk iJJ.mo1l
a ,-11 :1«0' á tfu,6 bC ktt r(i k 1Io.lkotJik ~, az ,",miatot'
a nlel)' cIIdIc: i aka d"yo'tla II vIIia bi bor ul len ek
I1H~IIU I 6s l l1s' t ls clőru'lheU a béke Ua)'t:l • j!j" öbe
i... Ih onr"ÍI!:OtI békl'-kunfe rl'- nda met;n'ő"dldwel \'Il1I~
!a : ko runkba n a "lIic há boru elkerülh eti, a béke met;or'l.&e t'l h heló eél, érl e t ini, lIol, 01;nl. har colni ér deme..

tn"«yar bt kemoq. alom nenl Ch.k épit a nemUI
a lkotó e:r6 lnc k er edm énye ire . b an em - bau fia.l éli
Internue io naHs la e lköte lel.etLSfci l l'I)' le be ú l,· ű1.'·e _
r I.die ls •• t rt ék eket termeló is ,' éd6 t irn dalmi el'Öfes'lÍ t&eklle k. Mt'l!:n6ződ5 - s'i Villija : aki u h ' éD vllell
a h ala sorsát . a nn ak drqa a ,' Uic béU;e..
,\ bi ke Ilo kÜl ijnbő~ \' Uil oHe, ü. emberek l'f)'etemes
Ül)' l'- . t:Zt jOl tükriSzl. hol)' a mqyar l'-Y)'b úak is ,'11lás fd ekeute k felelós qet ere m ek a blnU., és az
e m be r lsiw-i rl. A% q)'h bkh.1 & a ka toli k us pa pi Mkebi'.w ltdc . minden q yb h éi felekeul k iemel kedó kep,' Is eIó inek haxai és nem :tetkö:d l e,' éke nylqc " ,;ü"öben
i,j érl ekl'S hou!i.jirulás Itn a ki)zvs ü, yhö·, : az elet es
u bék e " édeltnéh e'L
A z Orsz,«os Bé kelan át: . mini :u: "lryiqCS m a,()'ar
békt'lllo'l.fl:a lom ,' ele to Its lül(';te a rra tör ewik, bOC'
a jö" ó b(';n aJ. Id ő k kÖ\'ele hn r.n)'ihez me.: jobban igazodö, korszen1 felfogás ban es m ódnerek kl':1 iri n)' itsa
j). m agy a r bé kl':mo:qalma t, bon' 11'1 d .lbuWll a hau
és a ,'Uág Ja"' t S!.olgiJó. i1doza.lkfn l':m bl".rd; . &eY
le klnl i lYll , á rsada lmi közössqil'e,
A X . Ornlig os Bek ekon ferenda ü noepeb-"
l elhh'ása :
J\

IIONnTÁRSAINK:
AZ EI\I8ERI$.tG VÁLASZ T ELO n
A LL. TEG \ ' VNK 1\IEG MINDENT. IIOGY JO IR--\!Io"l.'BAN
ftALt\OJON TovABB. FEGYVE REK t' USTJE, TEIlROUAK CIOK LANG JA, EI\IBERI SZE...'íVEDesEK
KöNNYE NE 1I0\"ll:\L1' OS1TSA EL AZ UTAT. :\.1'\1[LYEN J Á RNIA KELL. \"IlERT CSAK EGl' V•.( Li~SZ
TAsA "AN . llA I!LN1. l-' EJLOONI
EZ A
BI!KtS EG1' u rrtLts ÚTJA • .'\1\lEL\' A
BIZTONSÁG. A SZ:\B!\.D ts T .').RTAL:.'\IAS
t LET. UTODAINK BlZTOS. Nl'lJGODT
NEK T Á VL.'\TAlT KtN.4.WA.
JOA K A.RAT Ú DIBEREK : TERE..\lTSOSK A \' l u \ GON TARTOS uEKtT !

Gyermek, Ifjúság, Béke
" Mert én példát adtam nt\k tek, hogy mikép pe n
én cselekedtem veletek . ti is akképpen cselekedjetek."
Egyhuunk jövöje attól fúgg. hogy m o. hogyan foglalkozunk gyermekeinkkel ,,"s ifjúS-águ nkkal. Mi ndiG
~agy örof!lmel veszek részt gyermeke in k karácsonyi
unnepélyem és nagy élvezettel hallgatom a csillogó
nemO: gyermekektöl nagy· nagy buzgósággal előad ott
versikéket, énekeket és zeneszámokal_
~t. e!llberformálás könnyú és mégis n eh éz feladal.
Konn)'u, mer t nem kell hozzá ékes szó és nagy tudomány; ne~éz, me r t kell hozzá példlladds. A gy('rmek
nem annYira azt cselekszi, amivel sz6val in téssel reg)'elme~ssel tanítják, hanem a :':l, ami t ' lát és h a ll.
Márpedig a gyer mek soka t lát és sokat hall attól
k~t.dve, hogy kinyílik lelkének kife lé néz6 a b laka. so k
mmdent ,megfigyel és u t4noz. P éldi\s kö rnyezete t ke ll
t~remtenl a gyennek számára a csahid ba n. A szü lők.
k ik &yennekeiket jól aka rják neve lni, m egelöz61eg
magukat kell ne"eljék_ Olyanná k ell lenn iük, am iIyenné a iU'ermeket akarják for máln i. Nemcsak II
&yermeket kell küldeni a templomba, hanem II szU16knek ls rendszeresen el kell jár nI u k oda. M eg kell
fOCnl a gyenneknek II kezét, s igy szóln i hozzá: gyel-e

menjünk, gyermekem. II jó Isten házába_ .Nemcsak
oktat ni kell a munkás élet. a s:rorgalom aldasslm.
hanem munkasn..'l"k. szo rgalnusnak keH Iffinünk magunknnk ls. hogy ezt l!issa a gyermek_
A nevelés legeredményesebb módszere a példaadáS.
.. Mert t!n példát adt.1.m nek tek. hOQ' miképpen it?
cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
Ez.,-t jó, h ogy gyermekeink t'G.)-utt Jönnek a uül6k~e!.
nagyszi,ll6k kel a temp lomba, hogy 1'\.'$%1 vehessenek a
gyermek iste n t iUle leten.
Al': IfjUs.'\gi Bibliakör tagjlli na ~ m~I:51 ~allgat\'a
megn)'ugvus töl tott, el el:lYh:\zu nk J?\'6Jél IUetoen . mert
úgy láto m . van ulanpó!lnS_ Unl~á rll:ls gondolatok t~l:
mflcso táslI és lélekemelo éne kszamu Lk haJlgat~sa kö~
ben ('szembe jutott ne hu i "1l 1lt\st ~Ilt\~m . Va n ~l be r :
;Iki a jovő l illet ően m in ke t, akkor I ifJs kot 19)' okta lolt .
Btinne nnyi rc is ue retem lU un itári us ' -a liAs" mt;&:
~em lIUi tom a zt. hogy a n n ak m ui a la kjllb!ln II. \' 311.\1$1
fej l ődés \'~g~6 foká t elérte_ A CejJódt's: m ml m ag_3 . aZ
ls ten. végtele ll, Az elei folyásá t semm:téle ~~mbetl ..IU:
tol-zkedésscl feltar tóztatn i neID lehel . \ é!l.es .,rtelmu nk
kö\'e lt'li. hOGY h itvatlások h:·gyenek. K.U lön bt>~ nt"~l
tudn ók h itbel i felfogásunka t" másokka l IS m(',~rletm,
De e'Ll'knek ne m az a h iva tása, hogy feleslegessé.
gyék a :.: t'lll berl gon dolkozás i. hanem éppen az. h~

te;.
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ltondolkox(iVII indlUnnak , A legs7.ebb h itvoltás I, c!nk
ll?: eiU' km'bnn ól(l embel'ek közös hitét II nU ls hulv6 ~
nyn ll rcJc1.hcll kl. Kd'rt II hltvnH{,RbÓI b{,lv(inyl c~t~
nIIIni H lilii mint érinthetetlen sl'.entllcllct hogynl Il:r.
utókd"I'I1, 18n7A~á8tnlnn eljlÍl'tisnnk tnl'tom . Minden IC(},' ~
nnk megv'lIlnnk II magn cH1.ménycl, célJul é.~ törekvé·
sel MI előre nem lálhnlllnk be a JöVő Utkaibo , Nn~y
ön;éS voll1II lőiUnk az, hn n JöVő emberét IH II ml koru~k ~zel'lnll Itondolko:tásro nknrná nk kcnys1.erft,:nl . . ,
NI' hlbáztnssn hnt senki n dicső emlékll hUJav, lóknl
n1.é .. I, hogy n kere51.lény vllllás egységét megbo n t Otll'l~,
s 111. embet'eknek kOlönböző ulakat mututtok oz lsten
kercséSére, " Jól hltl6k hál u7.ok II dicső emlék1.l I'C rormlHo,'Ok, hogy minket voll(,sl tekintetben I.~ nagy _
kon)dgru emeltek , Igy hút szabadsúgom van, ho/loy
akármelyik vallásnak legyek a követője."

Ka r ácsony fa ünn epség, 1983.
JOl teszik Ifjaink, hogy nz Ifjúsági biblIakör keretében a vallásról, hitrol beszélnek, vltntkoz nak, él'·
veinek, de soha ne tévesszék S7.em el ő l lIZ unitá1' lu s
vallás szelleméből rakad6 toler anciát, a vallási türe lmet, Mit jelent 11 toleran cia, a vallási türelem? Erre
a kérd~re dr. A. Gounelle, az E:vangile et Liberté e.

J:

lap 1982, évi 1I7iimábun meKJetel\t cikklOben ,"ely,t
HaJOl' HnVH pOspUkhelycUcs fO" d ltoll m"lI.y~rru
IIdlu meg
váln~:r.t : ,.", A vá tQllztlill, umeLyet II.Ynk!I'olunk, H II válaszok, umlllyckct adunk II k(,rdésckre
és ~seményekre, sok rélék lehelnek, k(\IOnb()~he tnek ,
Nem mindig cgyczO nk mÚllokkll1. KOrOlrnényc Lnk ér 7.ékcnYllégünk, Ryokorlutunk, I(.ondolutulnk é~ ha'gyo.
mánynlnk soks7.or eltér6k - ez l erm ''S7.cte~ , Csak eit Y
7-'larnoki módszer egységesIthelI a:r. ö!l.87.e~ né1-cteket
v~ l emé.nyeket, csak Ul. eredményezhet teljel! egyhan:
(tUSáKot. De a:r. Ilyen egybehungl'.ó kö1.vélcmény eKYben o telje.'! e l ~1,emélytelenedé~t ls jelentI. Hu elfogudjuk ~ s:r.cmélyc~ hit fontoHs6gftl, akkor tudomúsul keH
venn, o kOI~nbözóSé.gcket III, Ho én rngUS7.kodom nézeteimhez, hItemhez, nyilván más ls Igy van a sajál~
Jával ... Lehetek más n ézeten, mini ők dc tisztelni
kell másokat, mégha úgy velem ls, ho'gy tévednek.
Beszélhetek velllk, vltatkozhatom velllk és meg kell
kisérelnIInk közös nevezőre, megegyezésre jutnI. Nincs
JOl,lom elItélni, kizárni senkit csak azét't, mert nem
Úgy gondolkod ik, mint én, vagy a többség ...
Meg kell tonulnunk az IgazI toleranciát amely nem
tehetetlenség és kÖ7-önyöss1Íg, hanem ann~k clism(!ré~
sc, h ogy nincs egyedlll üdvö:tít6, kétségbevonhatatlan
hit - csak s:r.emélyes hil van:'
Egyhá1.unk fennmaradásának blztosltékát látja minden gyermekben, m inden Ifjúban, Vigyázzunk hogy
tlsl'.tánllltók legyenek h itükben, bővelkedjenek' Ismeretekben, emberségIIknek fő erénye legyen a jóság, n
szeretet, o testvériség, a béke, Neveljük őket az élei
megszenlelésére, az e rőszak éi gyűlölet elszigetelésére.
Ma Európában békesség von, de vigyáznunk kell, hogy
háborús uszHók, oz agress1.Orok újból ne eszméljenek .
A Biblla al'. élet ~önyve, Jézus ar, élet fejedelme, lsten az élök Is tene, n vallás az élet szolgálója.
Mi unitál'iusok a:r. életet pártol6k, az életet akarók, 01.
életet v&Jök oldal(1I1 állunk,
Dr. Kiss Józsd

l,

Megújult a hódmezővásárhelyi unitárius templom
A h6dmezövás:l.rhelyl unitárius egyházkö1_~ég 1984 ,
szept , 23-án hálaadó Istentiszteleten adott hálát Is~
tennek az 19 10 , évben épült templom és egyházi epü~
letek
(elújllásának sikeres befcjezé~rt.
Az
l IstentlS7.telcten Szent~ l ványl Ilona térj,
Orbók
l!
Imádsága után dr, Ferencz
JÓ7.Sef
a nagyszámú gyülekezetet
és
a templom épitésé~
vlss:l.oemlékezve, [Iz
nehéz kö·
,;;~~' s ar ról az
'."
é l ő unJt{, ~
[I lcml)lom
ban, a
tetét és
adjon

A,

telet

bo"

szereIs tent,
er6sftésére.
napon és Ul. istenlls7.·
ls gondnoki lisztem és egyh(,zl épületek
temp lom
"

hogy a
IÓI. Az
l:leti
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önként fognak hozzájá rulni n templom megmentéséhez,
Ennek, a l,Iondolatnak szcllemében szer keS7.tett körlevelemet Bencze Márton, n hódmezővásárhelyi egyházközség ndm. lelkésze, magam és dr. Benczédl Fe·
ren e presbiter it'tuk a lá teljes egyetértésben. A 1<: ÖI'levél postll7A'lsa ulán nemsokúro meggyő7.ÓdhetWnk
unól, hogy kérésünk nem volt hiába való,
Az adományozók megnyilvánulásai meghat6ak \'0 1tak. Az egyénileg adományozók kÖl'!ül, többen gyermekkori emlékük re, sokan néhai Barabás István és
Filep Imre lelkészek emlékére, mások elhalt férjükre
vagy hoz7.átorlO7.óikru emlékezve, a kolo1.svl\ri unitá ~
ri us gimnt'lzlum humánus neve l ő ha tására hi vatkozás sal küldték, tehetségilkhö7. mé r len, odományoikol.
Meghatódottsággal kell megemlitenem Szesztai Sán~
d orné. járóképtelen <kisvárdai rokkantnyugdíjas lestvérünk cselekedetét, aki a szomsl'!Cdasszony segitse·
gével, o Jó ismerósöktől, m(,s vallásúaktól gyűjtött
össze 600 Fl-ot ti lemplom megmenlésl'i!'e. Folytatom
(I mások megnyl1otkozása l közt tullózva:
_ A gyermckko,'ában uz unitárius tem p lom körill
Játszadozó kisleány, aki felnót\korában külföldre
sod ródott, s hal'!tllátogatásu alkalmával dr. Bencl'!édi Ferenc orvos presbiterünkkel kapcsolatot tc~
remtve, ti templomhOZ és a városhoz rGz6d6 gyer~
mekkorl emlékeire, több mint szá7.ezer Ft-ot adományozott u lemplom reluJltásának bl~losftására.
_ "Bá,. ,'dot'málus vagyok, a n cme,~ cél elől n em
zárk6zom cl" - írja egy h6dmczővtl.sá l'helyl testvérünk és 1000 FI~ot adományozott,
_ " Az egykor megépüU templomot sokszor elnézege.ttem, ez ls indft6ja vo lt annak, hogy é pftészmérnök
leltem" - IrJa Máthé Géza testvérünk Gy6rből.
_ "Ha lsten megsegít, hnzulátogatunk, s reméljük,
hogy u temp lomJavHt'lsi nlt,])r/! killd{ltt ndomán)'unk
ls hozl'.áJI'II'u l a templom megmentéséhc:r." - h'jn
Török Lás:r.tó AusztrálIából.

_ ,.soknt tnlnkódtnm szépséges templonHlI1k mIaU,
1llcl y hc~ fele jthete t len eml~kem Cúződlk, Or(ign
Ul'um, mInt klsdlflk seg(!dkezeLt II tem p lom ópltél;ó·
nél, Filep Iml'e jó burlllunk nugy hite és szel'~tctc
segített l ' hfibol'l.) utun reménytelen élet,~nk u ~rll
kezdésében, elol so ha scm felejtheIcm
lI'tu
_ uzdIn clhllllilozott - űzv, KCiddr K!lrolyn é budapcsll IRkos és MOO f'l -ol ad om(inyol.OU,
en l'O!fOl'lll6.!uS vugyok , fCl'jem unitlll'lus volt és
~;ele jllrlunk I'endszeresen II templombu, Amikol'
a körlevelet megkaptam, ugy d6nt öttem , ha /.ll.
utolsó pórnót kell ls eladnom, akkor ls segitck,
mer t én IstenCc1ő voltam és vagyok " - ír ja özv,
Bánfi Sfi ndorné hMmczővusál'helyi t estvérünk, ukl
1500 I~t- ta l jfll'Ult hozzá a feh.ijfhís köUséselhez,
_ .. Az elszomorít6 tarlalmú levél kapcsán, lelkIIsmeretfurdalás közepette. szel'én y hozzájárulás gyanánt 200 Ft-o t küld ök, A kolozsvári unitárius gimnázium 1920-as évek tanárai. felek ezeti különbség
nél kUl mindannyiunkat egynlfis sz~cletére neveitek, s II szílkös anyugl hely~,etemből küldött e csekély unyugit n szívesen adni akal'lis érzése egészCtse kl annak többszöl'ösél'e" - Irjn P ál !s lv(L n
budapest i tes t vCrünk,
" A jó lsten legyen segítségükre a templom kijavltásábnn , Az egyhá z mcgse~flése mindannyiunIt kötelesscgc" - Ir Ja Nagy Al'pád U6 éves szCI,elykereszt uri véndiák és 1000 n-Ol ad ományozotl.
.. &Icsapám a kolozsvári unitárius kollégi umnnk
volt lakója . 85 éves korában elhuny t. Nevében és
hcl yCl hl a templom l'enoválásl'Lra és karbantartására 1000 Ft-ot kHl{lök" - Cl'lcSIt dl', Hrábéczi Jenö
budapesti lakos ,
- " A kolozsvári unitárius g lmnáziumbnn és kollégiumbon tanII otla k az egyhlLwnk ir ánti szer etetre,
kö telességemnek é rzem tanusflani húségemct, A
templom megmentésére Irányuló törekvéssel maradektnlnnul egyelól'!ve 10 OOO F t összeggel tómogat om II ncmes cél clérését" - nyilatkozta Pál JÓ~.sef
budakeszi lakos,
E nagyszerú m eg nyilatkozások kal kivántam bizo·
nyitanl, milyen réllő s1,eretetlel vették gondjukba unltMlus és mós vallású testvércink ti templom m egmen·
tésének Ugyél.
Teml>lomfelújílós i tcvékenységUnket is mel'tté tcttük.
Az egyháZközség a v ilág minden tá járól sok·sok jó·
klvánsftgot kapott nl. adományozók tól. Bnráli szeretetlt::l és rligoszkodássul kivánt minden unitárius les t·
vé r cnck boldog kuráeso nyi ünnepeket dr, Gya lluy·Pup
Domonkos tcstvérünk Kanod ából, Loránd 8va mind
u mugu, mind II wllmlnglonl egyházkö7.ség nevében,
dl'. Benedek Sándor és Kelemen Tibor tes i véreink al
EgyesUIt Allamokból. J ókfvánságait k üldle a z áldozntkész Kolor.swíri Jenőn é testvérUnk Győl'bó l , Krbm
Káhnún budnpestl tes tvérünl" a ki megellllékezetl UI'·
I'ól ls. hogy 55 éve, Bnrabás Islvún lelkészséJl,e idején,
nagy gyülekezetben \'ell úrvacsor á t H6dmcz6vásárhelyen. A beregi szór vúny 6szi nte hittel klv{mta a
templom felujfl(lsl'Lnak sikeres bdeje:d:slll. Igy folylul~IUk [I . jókt v~nsá~()k és Ul. eg yidejűleg küld ö tt kíl .
lijnbtlző ö~szcgu nd omúnyok . Az egyéni adományok
100-15 OOO Ft közi,lttl összegekből Úlll,lk ,
Az eredményes ndományozásokkal a Illllll>lom álla~án ll k megóvás6rn készllett tervünket tútleljesitvc, il
templom bel ső fnlo zatúnak lel jes felu jClást\t is megoldollu k Ul. 1!)1I1. évben, majd IUU2-bcn SOl' került 11'1.
lmatCI'cm. u lelkioszl lakás belső felújitásat'u és meg.
kew(klhelctt :t parókia. o ká n tOl'l la kás, uz Imalerem
('S hal'nngúzól I,.kt'ls é pUlclel kl.i l ső h omlok zatának fel újltúsa ls. Püst>Okl1n k scgit:;él'<'vel. kOIfö ldi egyházi
\~ tézmé nyek él; l'I:lYh6zközségl'k, vIII umIn t Ul. Alluml
Egy házügyi 1-l1 vlll.ul . ~ mU~H Ul. egy hlo z\ fö hutóság jelentOs un yngl búztst ulzlosltu U IIhhoz, h oJl,y II templom
kU I ső hvmlokla l6 1 la felújithas,suk, A torony kUl~6
h<llnlolnultmak mtu'ndekt.alan felúJlliillúl iI!S fcstésH I ~
clvégcztl1k_ At 101J<! {Iv .. u I'U~z tu 8 hó 22-én felvett
jCRyttlköllyv lanúsfilw Hzerlnt II munkt\Inlok te ljes be.
feJed'lIt nyertek. Az IIHlI - 1UU.t évek khlll lll id6bvn
lehú t III cKyházkd7_~cl:\ templ um:> , ti plu'óld .. (opUletc.
u kautotl tuká, (oa hnaterem, vutll ll1 tllt lll'. oliBzeH járu.

,

lek~

hel yiségek. II lemplomablukok tel jes felúJltásrn
kerültek.
A felújltt'ls I 140 ~ I O n·ba kerU It, A húzllup;os mu n.
ka igen nogy mé r tékbcn csökkentette a feh.'!J't6s költség~I,1. Kö lt ségmegtokarlllisl Jelcntctt az is, hogy (I
feluj.tAssnl kapcsolnt o!l ~jsszes slerve:tó, In'm yltó. cHen.
6 rz6, admlnls~,II:{.el6s és pénzügyI Uij.}'eket, p(!n7.IÍlrosl
tee ndők e t, ,nl. összes levelezéSI és SZTK UP;yintézést
(l l. egyházköz~ég gondnOko vép;ezte.
Az., eijyht'tzközség eJölJu rósfiga met,:bizúlit'tból hálás
kOszo netemet tolmácsolom mindenkinek a'l,ért II fárad ozásért. melynek en,'<lményeként új köntösbe Ollöztettük lelki ha jlé kunknt és egyházi (opületeln ket, Tis;'t\!lcttel éli nagyrabeestlléssel köszöni az elöljúróság "
helyb\!H refO l'lnálus egy házkőzs é.;ek több lelkészének.
a Hazafias N~pfrollt városi bizottsága e lnökének II
hálnadó lslenhsztelelen való részvételUket. Köszön;
Ral>csúk Péter nagytiszteletű esperes urnak a z egy _
h ázközséghez Intézett mcleghangú és szeretetteljes
testvéri levelét, melyben kifeJezés re, jultattu azt, hogy
n h610 felemelő él'zé,~éve l és a kÖszönet imádságos
szavaibó l a r eformátusok ls őszInte szivvel é8 testvé ri
szereleUel kérnek részt,
Köszönetemet fejezem ki a hódmezövásárhelyl I'Cformátus ÚJ templomi Eg)'hb,kö~.ség Elöljliróságána k
lw,é rt a támogatásért, melyet néhn! Cs{lk Józse( nagyti szteletű lell,ész UL' út jún nyújtoUnk templomunk
flllagmcgóvásl munkál Idején azzal. hogy a:.: Új
templom felují tását végzö klslpu l'Osnak e ngedélyt
adott arra, hogy melli!kesen a z unitárius templom javHását ls vCgez~e,
Köszönetét fejezi kl az Egyházközség ElölJúrósága
nagytisr. teletű Bencze MA r ion Icikész úrnak azéri,
hogya templom megmentésének ügye mellé Al1ni szlves volt ,
Az Elöljáróság kös~önetét tolm6esolom d l'. Benezédl
Ferenc presbiter tes tvérünknek,
betegsége
lllellett ls módo t tnlált u n a, hogy
' I rokoni és
orvosi kapesolotnl révén, tekintélyes adomAnyokhoz
juttatta az egyházköl'..séget, \p aluminl a zér t. hogy u
székelykeresztúri véndlAkok körében, II te mplom megmentésének célkltúzéseit bar áti és testvé ri szeretettel
Apoll n, támogatta a fe lúJ ftással felmerült gondok meg:oldását.
Köszönetemct fejezem k i a ké t torockói púl József
osztálytát·samnak, akik 1970· ben. II véndiák találkozón,
határozotl támogatásukról biztosítottak a templom
megmen tésére Ir óny uló gondjlllnkbun.
Az cg:yházkö~.sé g El ő lJnl'Óságn köszönI minden eRYC~
adomúnyozónak 1:1'1. áldowtvlil1a lús t. mel1 ye l lehet6vé
tették, h ugy u teml>lol1l Illegújult köntösben hlrdesso
a hivek hitét. szereletét az lsten hdza ir ánt
A jó lsten terjC6Szc ki oltalmát [I h6dmezövásar·
helyi szent hojlékunkl'U. hogy legyen klmuJ(usló Sion
a z lsten tJrszágátwk terjesztésére, s legyen áldó békessél! II ~yüJekezetben ,
H6dmez(Svfisurhel ye n , !US4, október !J-cn ,
Dr. Erdós Mihá ly
az t'8'y h tizkü7.ség IJondnoka

Az Egyházközi Békebizottság
elnökségi ülése
Az Egyházközi BékcblzoUs ág Bal't hu Tibol· refonnftlu ' püspök elnöklclével szeplember 17 -én üfl,yvezctő
el~ökséJtl Olést tartolt. A tanácskozás kÖ1~I)pontjdbun
az okt óber 27-28, nnpjaln mefl,rendezésl'e kerOIó X.
Országo, Békekonferenclával kllpcsola tO.ll eI6kéll7.0.'el~~
fiJluttok , Mint Ismeretes, a konrerCnclán 501' kerü ~ %;
Ors zágos BCkel;lnúell újra ;l tulcllásárn, oz clllökst& 'Ut
u U~ztsC8vlHel6k 11lellválusztl1.slil'lI. II 11U I>h'Cll(\~k ct ,
egy '1IIlis fogllllá s-ICI'vczel ls. mely ti mn8ynl' b' emor
galo:n prog:rnmjá t fOfl,almllzná mcg. A kon(el~n~ ':
munkfijlit plenál'is Cs bl7.ottságl üléseken tuly 1\ JI
muJd mlnteKY UOO küld';tl és 200 IlleghivutI n![I,7, VÓI~;
lével' A kUld öllc k többHc~éL II zo kbun u kll~l)~st'w~:~e I
vli ta ~z tjfl1C. ulllet yek kCI'elébvn a dcte~átuS(lk Ul' evc
kU I)Csolnto.s tevékcll yMh;Uke t kifejtik .
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JAPÁNBAN JÁRTUNK
az IARF 1984. évi kongresszusán Tokióban
Szep ul voll.
1984 jut. 19-én od,!értünk az A~H
ts At I AUF segilsége\"l,~1. hogy elm:
d lllh.IUunk csejtelmes IIlYol- keletl
utra G ondoltuk. hogy az élményekben gazdag lesz. de a ,:,a!~ág mInden várakOl~ásunkat felűlmulta.
M ásnap reggel mar Frankrurtb~n
vollunk és megkeresve a Rex ~~l
lót ahOl már gyülekeztek a külőn
bö;'ö kOldő tt csoportok, elhelye1!kedtünk.
•
é
·U

Regsel egy

LuIthansa g P VI

Páriuba. Kicsinek kell mondani a
150-200 személyes repülőket ahhoz
a hatalmas gépcsodához. amely otl
\'árl. hogy tovább ,vigyen kelet fele. A dél- koreai légI társaság 420 személyes gépmada ra (B 747) 14 OOO m

magasságban repül min,tegy 9,50
km h sebességgel. Nem kiS csodalkozással olvashatjuk a tájékoztatóban
hogy egyszeri felszálláskor
230 OOO liter üzemanyagot öntenek
bele.
Bájos, kimonókba öltözött fiata!.
mosolygó lányok szolgálnak fel keleti é telfajtakat és Halokat.
Allandóan keleti utat említek. pedig a ml gépünk nyugat felé vette az
irányt felszállás után. Átkelve az
Atlanti-óceán felett. Kanadán át.
meg sem álltunk Anchorageig. Ez a
légikiköt6 Alaszka északkeleti partjan fekszik. örök hó fedte hegyek
között. E tájnak komor szépsége is
nagy élmény volt mindnyájunknak.
Egy kicsit mar elég volt a repülésből . amikor helyi idő szerint du.
négy órakor megérkeztünk Szöulba.
Ez is. akárcsak az alaszkai hatalmas
légikiköt6. óriási forgalomrnal. Az
egész ut során a tisztaság és fegyelmezettség lepett meg leginkább
bennünket.
Rövid pihenő után ismét átszálltunk egy kisebb gépbe és rövid két
óra multán célba értünk. Tokióban
voltunk. ebben a tizenkét miHiós városban. ahol az irdatlan emberára·dat ellenére sem volt tülekedés. tlszlaság \·olt. és mindenfelé jellegletesen keletl mosoLygásu embereket
láttunk.
Japáni vendéglátóink kis zászlókkal vártak a kijáratná!. s autóbuszokba ültetve. kit-kit szálláshelyére vittek. A repülőtér majd 80 kmre van a várostól. Egypárunkat a
Dansan Kajkan new vendég- vagy
.,zarándok"-házba vittek. Ez a testvéregyháxunk
tulajdonát
képew
majd ezer személyes Japán i turista
szálló, ahol rend és tisztaság uralkodott. A folyosókon és a hálószobákban szönyegpadló mindenüt.t.
Már az elócsarn okban levetettük cip6inket. mert az épületben csak papucsban lehet járni. Hálószobánk a
negyedik emeleten volt. h ova négy
reh·onÓt is lehetett használn I. Mindenhol megleptek a méretek és aránvok Mi n~en kaptunk helyet
CJ:.V n'-'1tyven ne mélyes tornateremnYI helyi.ségbcn. se á~, se 5".tek. sc
&117.131. csak egy vIllanyóra a fal on.
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Egy kicsit meglepett. A .. beépített
szekrcnyekból aztán kivetluk a matracok a t. fejpárnákat és takarókat.
Pár nap után már nem ls találtuk
ezt rossznak. Tudomásul vetlük,
h ogy Japánban e7. igy van. Mint
ahogy :17. a biwnyos pálcikával való
evés sem olyan nehéz, m int innen
hazulról gondoltuk . A sar kon va ló
illés. vagy kuporgás má~ kissé nehezebb. de a házigazda nem veszi
rossznéven, ha vendége elheveredik
az étkező asztal mellett, ha nem tud
kele ti módra ülni. Ugyanezt tapasz ~
taltuk azokban a templomokban.
ahol nem számítva vendégekre, nem
hordtak be székeket.
Mi egypáran a T subaki nagy
slentélybe utaztunk a hfres Bullet
vasuttal.
amelynek
szerelvényei
óránként 250 km sebességgel röpitik
ulasaikat.
M ig élünk, a Tsubaki szentéiyre
emlékezni fogunk. Csodálatos hegyes vidék. hatalmas fákkal borított
oldalában helyezkedik el a hét
"templom'·. és a tökéletes ~ényelmet
adó vendégház. Csörgedezo patakok.
vízesés és állandó madárdal rogadott
mindenütt. A japaniak ősi vallásfelekezetének. a shinto vallásnak a
szentélye ez. Megnyerő modorú,
energikus főpap.· Yu kitaka Yamamoto vezetésével múködik ez az intézmény. ahol minket vendégü] láttak. E lőadásokat hallgattunk a si.ntoizmus lényegéről és r..észt vettünk
a szentélyek mindennapi életébe n.
r.'legismer kedtünk a szolgálattevö
fiatal papokkal és az intézményt kiszolgáló személyzettel. Ettünk pálcikával pompás és káprázatos japáni
ételeket. és részt vettü,nk egy olyan
bucsúesten (sajonaran) . ah ol rizspálinka (száké) állt az egyik asztalon.
Láttuk. hogyan készítik el pillanatok
alatt a nyers halból remekelt ünnepi fogást. és élveztük a vendégház
falaiból reggeltől estig áramló halk ,
kellemes keleti zenét.
A sintoizmus lényegében természetimádás. I stent vagy a prófétáit
nem ábrázolják a szentélyekben, de
az ősök tisztelete és a természet szeretete. tisztelete minden szavukb61.
szertartásukból kitetszik. Fő elvük
az. hogy az embernek harmóniában
kell élnie önmagával és Jtörnyezeté\'el. Ezt szolgálja az a festőie n szép
táj is. ahol szentélyeik megtalálhatók . E vallásos csoport tagja az
IARF-nek meggyőződtünk sza\·aiból és írása Iból. h ogy valóban a
vallásos szabadság h fvel és a béke
munkálói.
Visszatérve Tokióba. elkápr ázva
vettUnk részt a kong r esszus megnyitóján. A Rissho K osei-Kal tulajdonát képező Fumon-Hall egy majd
10 OOO személyt befogadó hatalmas.
szép épület. rItt léptek rel gyermekkórusunk tagjai is au!;!. 8-3n.) Ttt
.. rendeztél(' meg a nyitó Onnepséget.
Ijl;en impozáns volt a maga nemében. Három emelet magasból a karz.,tokról
mozgó1épcs6kön
o ldalt
ereszkedett alá a pódiumra az el-

nökség, közlUk

pmpökűnk ,

a tage~hfuak. állami zászlóvivől és képViselői, köztük. a magyar fógondnok
és azok, ak ik ünnepl beszédeikkel
felszólaltak a megnyitón. Ott volt
Nakasone m iniszterel nök titkára a
toki.ól [ŐPolgá~mester, s a sok egyháZI vezetó között a vatikáni megb fzott is részt vett, és szót kért.
Másna p megkezdödtek a kongresszusi előadások. MunkacsoPOrtok_
ban és nagygyGléseken tárgyaltuk
meg a kladott témát, a béke ügyét.
amely felé vallásos utak is vezetnek
A mintegy 100 meghívott ezeket az
~vényeket, lehetóségeket kereste.
VItatta a következő napokban. Az
utols6 napon a kongresszus N}ilatkozatot fogadott el a békemunka
égető feladatair61. A gyúlés r észtvevői kinyilvánították azt a meg~
győz6désüket. hogy az az évi több
mint 800 mUllárd dollár. amit a világ ma fegyverkezésre költ, a föld
lakóinak elmaradt nemzeteit és országait hozzájuttatná az éhhaláltól
való megmeneküléshez és az. égető
társadalmi problémák megoldásához.
Keletnek, Nyugatnak össze kell fognia az emberi fejl&lés és a béke
biztosítására.
Magyar killdöttségünk a következő napokban látogatást tett a t oki6i
magyar nagykövetségen, ahol nagyon barátságos légkörben cseréltiik
ki gondolatainkat.
Jártunk
pompásan
feldiszített
buddhista templomokban, és láttuk
a h íres japáni Kabuk! Színházat,
ahol a nói szerepeket ma is csak
férfiak játszha tják. Sétahajózásra
vittek a Tokiót átszel ő Sumito folyón, amelyet végtelenül sok híd
köt össze, s amelyen kih a j6ztunk
egészen az óceánig. Tapasztaltuk,
hogy mit jelent a mai japán ember
számára a császárság fogalma,. -és
kőrülsétáltuk a császár i palotát és
szép parkját. Meghívott vendégei
voltunk tokiói családoknak, ahol
kettőnket- hármunkat megismertetett
házával és há7.anépével egy-egy szí_
ves vendéglátó.
Visszafele jövet nem a sarkkörön
repilltünk haza, hanem gépünk meg_
kerülte a déi-indiai és eló-ázsiai országokat. Augusztus 6-án érkeztünk
haza.
Egy ilyen nagy útról csak vázla-

tosan lehetett beszámolni. Utazásunk
nagy tanulsága az volt. hogy Világszövetségünk jó szolgálatot tett nem
pusztán a részvevó hivó sok száz
embemek. hanem az egyetemes bé~
ke ügyének, mert közelebb hoz.~.. az
egymás megértés szellemét a kU,lonOOZŐ színú és nyelvú kűldöttsegek
számára. hozzásegített ahhoz. hogy
egy ujabb világfórumon hitet. tegyiin k az emheriseg közös vagy~
mellett, hogy a világ jÓ5Z5ndéku
emberei nem háborút akamak. hanem bCkét.
Bajor J illos

GYERMEK OLDAL
Nyilt levél szülöknek és gyermekeknek ...
UNITARIUS GYERMEKEK , SZULOK
ts NAGl'SZVLOK !
min ali ism e t Veszprémben jártam, s a vir f~.1 6
\-111 uta m. B ár soks~r m egfordulok ebben _ a szep
dunántu li \'árosba.n, m égis gyermekkorom ota. ~ ~m
séláltam fcl a várba. S ~ p~.s~ökl palota ~cJl ctt uJra
megplllantolt8m azt a gyonyaru kis XI. 8za zadl kápol*
nál m elyet Gizella királynérói n evezt e k c l.
C's up án a legkisebbek kedvéért emlite m meg, hop
Gize ll a, bajor h ercegnő. első kir Iilyunk , S7.ent Is tvan
kirá ly felesége \'011-. S mint h ű. n emes . és kere5ztény
aSszo ny Veszprémben apácazárdá t a lap1101I. s udvarhOlg)'el ~'cl egyült, a pa lot a melletti kis ká polnába Járl
im á dko zni.
A nl!nt újra beléptcm a kápoln á ba. rögvest szem e t
sz úrt a b eh 'iség végében álló kis oltár. s rajt a a felIrat : OSEINK HITE A JÖ"O RDIf! NYE.
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Japán gyermekrajz

UNITÁRIUS ÉLET
DR. SZTA N KOCZV ZOLTAN öt

t:-7::."5'i

Már Uibb mint h árom eve vé!l:zek gyerm ekhltok _
latást II Nalll:Y 19 nac utcai gyüleke:.:et ifjainak . Az oda.Járó klstesh 'ér ek tudj ak lelll:Jobban. de a szülők s a:.:
olvasó k ls é rezh etik - r á di ós bellzedel mtöl kezdve kü _
l önböző gyüleke'~eti szolgála tokig - . h ogy menn yi lelkcse dés-t. örö met. e röt jelen t scimomra cz a munka..
Scgétl e.szkö7., megfelelo petlag(lglal felké.'1züllllq nélkül
ke7.t1te m el a nnak Idejim a "VASÁRNAPI I SKOLt\T".
Dc his7. e hh ez ls. mint általába n a gye nn ekneveles_
hez, tiSztá n Ór7.Ött ösztönök, erkötesl érzik és alap ve~
emberszeretet szü ksege ltetik.
Az e lmúlt év btm 43 gyermek \'ett r észt hlloktat:i..son,
II 9 esalá dl á togatásra jutoU am cl.
Az ünne pélyes ev ny ltó l stentisdeldre - m q is _
nagyon ke\'csen gyűltünk össze.
!\ll , un lh\riuso k sokszor olya n büszkék \'ag)'Unk.
Uüs1:kék \'agyunk a rra, h ogy a tö rt énelmi protestans
egyházak közé ta rtozu nk : büszki k vagy unk Dá\'id Ferencre - és joggal - büszkék vagy unk arra, h ogy
c leször a világon Erdélyben kiáltották kl a vallasszabadsagot : büszkén ragadunk toUat. ha egy űjságiró
e lté veszt CCl' ben niinket is érlnt/J d átumot ; büszkén
huborodunk fe l egy színházi dráma latt án, ahol a szerZŐ a rőhögt nem éppen a m eg87.o kott. $ ked\'ezO módon
á llítja. be, s még sorolhatnám ...
lIo vá v ész el e'Z a sok e rö s e nergia. mikor arról
\'an SZÓ, hogy gye rm ekü nke t. unokánkat, unokahligainkat, óttselnket elvi.gyü k hitoktatásra?
{:vró l éne próbálom felhí"n.1 a szülők. a rokonok
figye imét a hitközösségbez tartow felelőssé,ére. Most
is ezt kérem : gondolják vé,lg, h ogy mil yen jÖ vőt , milye n világot neretnin ek! S ha sulid, b ékés világban
suretn én ek élni, ahol az emberek - lölük, s istcru
ado mánya iktól telhetöen - jók, erkiU csőse k , iglU:ságosak - , akkor n em lehet k érdéses válaszuk.
Hogy mi is joggal mondhass uk : őse ink hUe a jövö
reménye.
ORBOKNt SZENT-IVANYI ILONA

KDV Acs BtLANt sz. Hadnagy
Ilo na 74 éves korá ban Budapesten
elhalt. Csokfalvi származás ú " olt , s
temetésén az erdélyi r okon ság k épvi s el ő i is részt vettek , Bud apes ten
élő két testvére emléké re a z Unitá I'ius :elet jav:ir a 5000 Ft-ot adományoztak. Hálásan köszönjük :1 tes tvé r ek megemlékezését.
I.

evvel ezelőtt Déva várában teile a
fogadalmat, hogy édesapja emléké re minden év húsvét táján ]000
Ft-ot a dományoz la p unk részére, Az
idén tévedésből más csekke n fizette
be ezt az összeget, azt csak nemréAZ ADOMANYOKAT H ALASAN
giben kap ta vissza, és magát men legetve küldte el pár sor kiséretében, K OSZÖNJO K,
DR RUTTKAY IvANNf: KONCZ
I LD/KO édesapja em léké r e 500
Ft-Ol fizetett be lapun k javára,
A MI K O CSALAD e lső un oká juk.

Hebeka
kereszte lője
alka lmából
:WOO Ft-ot fizetett be lapun k javára
stólamegva ]tásként. A keresztelés
szolgálatát püs pökünk vé gezte.
Ozv. DR. BORBtLY SA 1HUNt ,
e lhunyt férje e m lékere, stólameg.
vaitlÍsként ]000 Ft-ot fb:ete tt be lapun k javára, A temetési s zolgálatot
püspö künk végezte.
DR. SZtPLAKY LAsZLO. fele:;ége temelése a lkal má ból, stóla megva ltasként 500 Ft-ot fize tett be lapunk javára. A temet ési sz.olgúl atot
dr, Koucic. Lajo. püspök végezte,
DR, W IUNCZ J ÓGsef a lialO l" vos
500 Ft-ot a1.J omanyozo!t a z Unllflr ius
elet kl.ll tségeire.

AZ OPERAHÁZ
ünnepélyes megnyil..1sáról ól napisajtó és a havi és heti képes lapok
bő
terjedelemben megemlékeztek.
Az örven de tes alkalombó l kifejezett
elismer éshez és méltatáshoz csatlakozva adunk hírt nemzetünk eme
nagy te ttéről .a százéves évfordu ló
alkalmaból.
Az ünnepélyes megnyi t ón az egyházak képviselői is je len lehellek,
A k ü lföldön élő mugyarok között
nagy népszerűségnek örvendő M agyar Hírek a <s zóp képck mellett
fé nyképen bcmutatoU néh~ny ~ze
mélyisége t , aki k a megnyIIon I'es~t
vettek, Köztük láthólttuk Bartók Bela fÖgondn okunk:. t, amint Aczél
Györggyel beszélget.

Nemzetközi teológiai
béke szeminárium
"A beke teológiája l elé" volt a
címe <lnnak az ö kumenikus szeminÓriumnak. melye t szeptember ] 722. kÖ7.ötl rendeztek m eg B udallC~
ten. a Raday Kollégiumban.
Ot világl't~sz 32 országának. ismert
keresztén y teológusai gyültek össze,
hogy ól bé ke teológiá j:lról . f0.iy'tassanak dial ógus t. A szemmun um.on
nyolc nemzetközi bék,cszerv~zet kcpviseltette magá t. A reszvevok a 11I.1agyarországi Református Egyház vendégei vo ltak. ah ol dr, Tó t ~ K~ roly
pÜSpÖk és az angliká n egyhaz res z~
ről Stephen Tunniclitre voltak a kozös sze r vező k és elnökök.
. Bár eltérő :\liásloglal:\sú teológ~
sok alkot ták a tanácsko~~t. m~~, s
gyümölcsözö eszmecsere Ja tt le:,e.
A szeminári u mnak nem volt celJa
egy újabb szervezetet létreh~zni.
Sokka l inkább a keresztény .. b~g
szervezetek dlalógusál és e~utl , ködésének folYélOléltát Hkarlak elmdftani.
b'
"·· c~
'LJ'" volt · hogy HZ Iem
K ozos
T criség legjobb é l'dekcinek szo gt! JH n:~k , cs a tlékéérl és i~az.'>Ógoss..\!;é.r,t
munkálkodj llllak I:>j( alkalommal ....
VNI'J'ÁKIVS eLE'l' 'I'

KONFIRMÁCiÓ GYÖRBEN

PESTlÖRINC
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j fllh'Ín folyó irat címe. s fiatalságot jelen,t. I\.
japán s 7.a badclvü buddhis ták S7.crvezctc. ~ ..RLssho
Koscl-kai adja ki havo nta. A szcrkeSl.lősegunknck
megküldött !';zeptcmbcri szám 116 oldal tcrj cdelmú.
tehát jelentőS kl a dványnllk kell lennie.
.
A szám mcgküldésének feltehetőleg az volt ,u: ln ditékll. hogya fo lyóirat egyik s:-.crkes::lójc beszélgetést folytatott püs pökünkkel és dr. Erdo Ján os kolozsvári fójegyzőveJ, amikor együt! v oJtak vend é gei K o jlro Myasaka úrnak, a~ emlilcll szervezet litkárc(Lga
vezetőjének , a n nak Tokió villanegyedében álló hil zában.
S valóban, noha a szövegből semmit meg{cjtenünk

nem adatott. Il folyóiratot változatossá levő számo ~
egyéni és csoportkép közön ismerős al'cokra IcI he t tünk. A lap 9. oldalán dl'. Erdő Jánost láthatjul\. amikor vendeglótójukkal beszélget: a 12. o ldalon levő
kép pedig azt a jelenetet rögzítette, amikor dr. Ferencz József püspök a ház előtt köszön el a vendégIIHó családtól. Feltételezzük, h ogy a képekkel kapcsolatos szövegrészek az emlitett beszélgeté s anyagát
közlik .
A megküldött számban még egy ismerősre leltünk :
dl'. W. Schulz amerikai unitárius lelkész, országos vezctőh elyeUes m·cképé t is re[fedczhettük benne. Vélhetően tője kaptak beszámolót az amerikai un itáriusok
életéról.

liajtÓnli.1 maradva : delegatusaink elmondották ,
hogy rengeteg japán nyelvú napilap és egyéb idősza
kos kiadvány mellett, négy angot nyelvú tokiói napi _
lapot is láthattak, s azok boven beszámoltak a tokiói
k ongresszus escménycirol. Közölték többck között a zt
a beszélgetést is, melyet dr. Ková cs Lajos püspökkel,
a rom(miai unitá r iusQk küldöttségének vezetőjével
folytatott az egyik ango l nyelv o. napilap amerikai
munkatársnÓje.
A

Matthias Vehe-Glirius: Istenismeret és más irások
Ismét gyarapodott azoknak
a
könyveknek a száma, amelyek hozzásegítenek a 16. századi unital"izmus
szellemi háttel"ének jObb megertéséhez. Szerzője eredetileg német, illetve latin nyelven írta könyveit es
azok a közelmultban jelentek meg
holland-magyal" közös kiadásban.
(Robert Dán: Matthias Vehe-GIIrius: Life and Work of a Radic:al
Antitrinitarian with his Collect Writing.s. 19S2.) Ebből készíUoetett bő
séges válogatást és magyar fordítfl st
a kiadó.
Vehe-(5.lirius Plalz-ban szűletelt
és lutheránus nevelést kapott majd
Heidelbergben n kftlvinizmuss~1 foglalkozott behatóan . Erdélyben nyomtatott és PCaJl,ba jUU"ltott könyvek
l)1egismel"tették vele a k ialakul ó I"a~ ikális unitárius gondolatokat, és e l
IS fogadta uzokal, de késő bb tanítóinál tO\'ábbment.. Vizsgalódásaiban a
humanizmus radikális bibliaktitikájára és a rabbinikus it'ásmagyanizá_
S?kl"a építve ugy gondOlta. hogy
"1551..1 ke!! térn i az O-szövetséghez..
mert .csak azon keresztül lehet megértem az Újszövetséget. Eretnek nézeteiél't többször bujdosni ké.nytelen
néha álnéven is. Heidelbergben l';
~rtóztatják , de kiszabadul. Rövid
ldÓI'e .E rdélYbe is elkerill, és itt az
llfl:jtánu~k magas sz.intú kolozsvári
rÓlskolálan lesz taná \". Rövid erdélyi
t.artÓzkodása so rán ösz\.ön zöje egy
S:lJát04 v allásos mozgalom. a szom.
bntosság megszüle tésének. Haza tél"v e
Némctorsz..:igba, ú jra eljál-ás indul
ellene és.vb.sgáluu fogsá.gru u g re t zy]] bórtonbe zár ják. Itt hal mct;
1590-bC!!'l.
Hflrom müvé ból k <.)~.b l bőséges "áh~iltást a konyv. Iw. elliÓ a vl~..sAA .
Inti r~ s;lgbnn Irt " Vádelhal"itó I n ll",
amclyben az l.:1·C\. nekség vl.idjá t uta-

sitja vissza és közben elmeséli korábbi togságának történetét. Második
műve az "Isten -ismeret" (hébel' szóva! " Mattanjah") teológiai koncepciójának szintézise. Ebben a met·esz,
radikális és kora tudományos tárhúzának bó ismeretéről tanuskodó
művében jézusi idézetból indul ki ,
amely szerint a messiás nem azél1
.iőtt, hogya törvényt eltörölje. hanem hogy betöltse (Mt. 5. r. 17-19.
vers). Kétségbevonh a tó hát. hogy a z
Új-szövetségnek
nevezet t
Bibliar ész valóban uj szövet.ség volna Isten és ember között. Mint írja: " Az
uj sl.Övetség nem más, mint a m ó zesi Törvénynek a Messiás Lelke álta! az embel"Ck szívébe történő beírása .. ." (125. 1.). Sajnos, Jézusnak
ez a messiási klildetése II ll·agikus
események miatt nem mchetetl teljesedésbe. Ezért kell viSS1..atérni <lZ
O-szővelséghez es azon keresztül é rtékelni mindent.
Rendk ivül fontos Dávid Ferene
eszmei szempontjítból is az lsten-ismeret c. munkája. H a párhuzamos.m
melléállitjuk ennek a "De dualitate"
c. könyvecskéjét , (magyarra forditotta Márkos Albert 19~ 3-ban), minden kétséget kiz. .\rónn megúllapítható, hogy a szombatoss.'tg: Gliriustól
származik, és ahhoz Dávid Ferenc:nek semmi köze nincsen.
A hal'madik tanulmánynak kul ·
túltörténeti él'dekessége is van. 1578ban hívták meg Gliriust a kolozsvári fóiskolához. A kor szokása szel'int székfogiOltó bes?..édet kellet.t
mondnnia.
A hÚl"(tITI tanulmányt bőséges jl..1;..Yzctanyag és b ibllat idézetgyüjtemény
egkl'J t i k i. A magyar!IW UtÓ6zót
Dán Rób cl·1 il·ta ,
S'lász J á nos

Könyvadomány
Lu?.sáné Pákey 5."'tra és Pákey
Izabella. nagyb.ítyjuk, Pakell LajO$
emléké re igen értékes, rég i unit úrius vonatkozásu könyvcket adtuk
át egy házi köny vt:irunknak.
Jelentősek számunkra azok a 1718. szuzadi művek , melyek eddig
nem voltak birtokunkban. Továbbá
egyik . . másik jó karban levő kö lct
segitségével meg tudtunk határozn i
eddig töredékes, címlap nélküli
nyomtatványokat. Ehelyütt említem
meg az eddig csak ujabb kiadftsokból 'is mert Catechesis·t. mel yet Kolozsvá ro tt 1698-ban adtak ki. .. Ca teches is. azaz: keresztényi vallás ra
való tanitás, mely az Erdélyben le·
vő Unitaria Ecclesiítknak és scho lúknak s zükségckre m ostan kibotsatato lt. Kmita Andrásné költsegevel .. ." CR 74)
.• ,
Az illlyUgOt ga zdagitják II ke:l1·asos bejegyzések. m~ly e k .ra. !<-ony ~
egykOl·j tulajdollosalra v ll<igltunuk
r.\. Az egyik 1746-ban k iado tl l!nitári us nyomtalvún yo n. melynek c~ m
lapján ez olvllshutó: .,Sokfé le .s:"'.lk.ségcinkhez alkalmaztatott kÖ!'YÖ1gések, melyekkel minden rCn~\1 e m .•
ber. . . gyakorolhatja Il!8: at a z
·mádkozusban" (R 75). keZInlSOS beJegyzés közli, hogy ez miir .. 1793-.?":1
dédnagyanyamé voll (Székely Fa! :
kas né Sala Terézin), 1945·be n pedIg
dr. Pákey Lajosé."
..
'I
Néh:Jny knpQtt kölet, Ujabb Il(!dány I jelent swmull.kl":l. Igy ell;
..szcnl~.bl'ahámi L. Mlha!.y:, s~m ~', l
Uni vers.lc Theologille Chl"l s tlUn:l e ~:
cundum Unl t ndos ... Chlud lo po I
17a7." CR 29).
I 1 ilH b
Unil"lriUs e~yh !izunk c IC Y
,
köszö n~tet mond a z ad o m~ m yo):ók
!luk.
K ll\ll n)' IU~ t'icll C)' IhHI.'
kÖII.)' vlá ros
UNITA HI US e L ET II

•

TEMETtS BADENBEN
lzben lemetlcm unitárius embert a Scc" melletti Badenben. A
IÖl' lcnelból figyelmet érdemel II következő néhl\ny adat.
lfl3G-o t kWk. amIkor Ki n ily Zoll;'n
"n]o7.$\'.iri tisztviselő és EmmerUi Nóra ugyanot! lakó ti~zl\'jselón6 egynm~ba szeretlek. A ferli el\';i lt ember
n,l!t, és 11 hcl~'i plcbünia hivatala
köz(ilt e. ho~' elvIlIt k atolikus férfi
katolikus növel kötött h(Ízassaj::(Íl"a
ncm kérheti egyhaul úldasa!. Unitárius rokonaik re \'én kerték mcg az
akkori koloz.svlÍl"j lelkészt. 57.cnl[ vIinyi $<indod. hogy II háznál áld j a
meg htiUlssiiguknt.
19-15-ben ez II hazasplir is v,indorbotol vett II kezébe. és' NyugatEur6p;:iban m{'skapl a nz egyik amerikai unitárius gyülekeze! cimét.
Első

mel,. hajlandó volt otthont és kinindorlási lehetőséget biztositani az
angolul nem tudó házaspá z'nak, Iz,tak Toz'ontóoa, <Ihonnan J, Olson le lkesz. a gyülekezet akkori p a pja meleg szeretettel hívta öket, es ígérte
meg a lamogatast a maga es gyülekezete nevében,
Toronló ban új otthont. munkahelyet találtak. és szinte magatól értetődő \'oJt, hogy a z o ttani unit:\rius gyülekezet köreben találva meleg fogadtatásra. oda tagul is csatlakoztak,
Amikor eljött a nyugdíj ideje, akkor - sok amerikai magyar emigranshol. hasonlóan Európába
akartak költözni. A gazdag Svujc
nem fogadta be a kis nyugdijjal érkezni suindékozókat, igy - Ausztriában élö barátaik példáját követ\'e - a Bécs közelében levő ismert
fürdóvárosban, Badenben telepedtek
le, annak egyik szerényebb utc:ij:iban, Itt élték ut a d ollár édékének
whanásat és újra felemelkedését
hosszú é"tizedeken keresztül.
~ir:ily Zoltűn hoss:r.abb betegseg
utan, melyben felesége gondosan
... polta, 1984. sl.epl. 5-én elhalt. Az
1111ani nemet evangélikus gyülekezet
papja nem \'olt hajlandó vállalni az
elölte ismeretlen unitárius vallásu
halott bucsuztatasat, tgy fordultak
egykori kolozs\'ari ismeretség révén
al~hroUh~~ ,aki a hazai hatÓSilgok
~ors segItsege revén Idejében kiulazott a temetésre. A badeni temetőben az ollan i szokások szerint
tortcnt a ra\'atalouls, A temetöörők
~orfala közö\t mentem a rava talozó_
ba és fel a szószekl'e. A család kéresere '!'agyarul szolgáltam, mert
mondottak. hogy oszlrák családok~al nemig~!n barátkoztak. s igy a
\ ~ghs'Ztessegcn_ csak a Badenben cs
kornyeken élo magyar ismerŐsök
lesznek. jelen, Mintegy hatvan ember
e~61t ~e!;ezlem el a hamvaszIJs után I vegtlsz~~ S'~erIHrtását, gepi
'.('~e ha,ngJal adták a kiseretet. A
~~~rtartas után gyalogmenetben vittek a lemelő alkalmazottai at urnal. II temet" egykori k"polnfoj:'l _
ban lx'rendCI.f.'tt kolumburiumba
Ott ~, n:ta~arul ~zolt;tm, s vettem
v,,~...., bucsut a~ elhunyllól és hir10
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dellem a vigllsl;lalás igéit a magil!'1l
ma radl özvegyn tk,
Temetés uliln több mU",yar csa lliddal beszélgetlem. Voltak köztük
olyanok, akik má I' többSZOl' jal't'lk
az Óhal.ában, és Ismerik a m<li Mi~ 
!lyarorszagot : voltak OIY..lOOk is. akik
IfH5 ót.:. nem voltak lUhon. ezek is
igyekeztek megértöek lenni a m iko\'
hazai helyzetünkröl beszéltem, Al.
Ausztriában levő nagy sz{. mu magyar emigr;íció egyik kis cs:)p:lrtj ll
közt ismerkedtem volt gróf (mu
mérnök) és több nyugdíjas, idősebb
család problémáival. Az egyI:.: n')
csendesen megszólaJt: ~n is unita.
ri us vagyok, kolozsvárI származásu,
Megígértem és elk ü ldtem ne ki a z
Unitárius elet néhány számát. A
Bécs ben szolgliló magyar re!orm:ilus
és evangélikus papok csak rilkán
jutnak el ehhez a szám<;zerüleg kicsiny magyal' szól'ványhoz. Reme!em, hogy a legközelebbí ausztriai
unit{lrius haJolt suimára ők fogj:ik
megadn i a végtisztességet.
Az özvegy stóJamegváltáskent 400
oszlnlk schillinge l ad omá nyozott al
Un itárius :elet nek,
_ fj-

ZWINGLI HATASA
Dr, Zsindely Endre budapesti reformát us teológiai akadémiai professzor a .,Refo rm á tus Egyház" 1911~ ,
évi sze pt. számában lelkészértekezleti tanulmányi anyagként tette közzé "Zwingli hatása Skóci;Hól Magyarországig a reformáció szá7.adában" cfmú nagy értekú t tlnul mán yát.
melynek befejező reszét az alábbiakban közöljük:
.. Témankal összefoglalva meg/ilIapi rhal ju k:
" Zwingli Ulri/(. teol ógia i befolyósa Skóclátót Magyarorszógíg való ball jelent ös volt es kímullIlhaló.
2, Zwfllgli nemcsak közvetítő reológia k on vag],l teológusoko n kereszIül hlZtott a magyar refo r málorokra.
mÜH
I"égebbell gondollók, hanem
műeei réven közvellenü/ is -jelcn
0011 .. a 16, szó:adi Magyarországon,
J. A zü r ichí relo rmólor teológiai
hatása jó részt mégis a .. késői zwinglianizmus.. által érvényesült, elsősorban u lóda Bullinger Henrik lórado:á sai köve tkeztebe n, bó r ilt mco
kell említeniink. éppen magyaro rszág! viszonylat ban, Muscu Ius Fa rkas ugyancsak zwingliónus iranyu
műveillek befO/l/ósót is.
4. Ez a zü ri chi Zwingli-Bu//inger-jéle reológia, amell/e! az ujabb

re/ormációtörténeti irodalomban "ll
másik reformÓltu hag l/oma ny""-nak
is szok lak nevezni (a kaluini meliettJ, Ká l"i n beJoll/ásat megelőzve.
Rl.il;ct azzal pa r huzamosan hatot!
MapyarországOIl is a szdzad k ihe pin, s a reJormálus ranílás kiala k itó.sdban, különösen az l550-es évek
loll/amál!, ueze tö sze repel "iit: késöbb Ital/an hÓtté r be szo r ul t a kalviJli!ta hatá!sal szem ben, de jelellloségzlt sohasem vesz relre el - mint
azt Bullingcr Második Helvét Hitvallnsanak maradaadó tekinte/l/c is
mutatja,"

A HIT ALAPJAI
Karl. Rahner, a nemn~Klben elhunyt Z:imel'l német jezsuita teoló_
g,us ktlny\:e magynr fordlt:i sban rentz. címen Jelent meg. A s~erzö előre
I<ltta, hogy az olvasóban felmel'Ul_
h~l H kérdés, hogy kinek szól a
konyve. El're felel a követkedikep_
pen:
.. Kinek szól ez a könyv? Errc a
kérd~sre mag,l 11 SZCI'ZÖ sem tud
egykönnyen válaszolnI. Leheletlen
egvszcrre mindenkinek megmondani
valamit a kereszténység (ogalmarÓJ.
mert felfogha tatJunul mély titokkal
találkozu nk a keresztényscgben. és
belathatallanul sokfélék az embere k
akikhez a keresztenység szólni pró~
bál. A~ egyik em be r tul .. maga.!_
nak", túl bonyolultnak és túl elvont na k fogja találn i a bevezetést
a kereszténység fogalmába. a másik
pedig túl primití\'nek. A szel'ző valamelyest m üvelt olvasóknak sz.;nja a könyvé\. akik nem riadnak
vissz" a ~foga lom er6fesúté~étöl~,
ezél't bizik benne. hogy lesznelt
olyan olvasói. akik nem találják sem
túl magasnak, sem tul primitívnek
a könyvet,"
A könyv et az olvasn i vágyó embe\'
o lvassa !

AZ ENSZ NAPJA
Az Egyesült Nemzetek Szervezete
napja alkalm1iból a Magyal' ENSZ
Társa ság eln öksége - in téző bizott·
sagának püspökünk is tagja - nyilatkozatot tett közzé a sajtóban,
melyböl idézzük az alá bbiakat:
A dokumentum a többi közölt
hangsúlyozza , hogya II . v ilágháború
óta elteli időszakban miközben
a tagállamok szá ma 51-röl IS9- re
emelkedett az ENSZ jelentös
eredményeket é r t el. Határozatai.
békefenntartó eröi számos esetben
h ozzájál'ultak a konfliktusok korló tozásához és ellenőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy ezek az ütkőzc..ek
ne válhassanak vil<igméretüvé. Dónt ő szerepe volt a gyarmatosítás elleni ha rc elömozditás:iban; abban.
hogy emberek sZázmilliói nyerhessék
el függetlenségüket, szabadságukat.
A szakosilott szervezetekkel együttmüködve segítet te és segíti a [ejlödö ors7.ágok gazdasági és társadalmi
_[_.:;[~ód
~.~,~,~,-___________

Sajtótájékoztató
Magyar Ojságirók Ors.z.:igos
Szővetsége
budapesti szckMzjban
október 2-an Sarkadi Nagl/ Barna,
az AlI<lmi Egyhllzilgyi Hi vatal <ilialános elnókhelyettese llijékoztat Ól
tartotl időszerű egllházpolitikai ker_
désekról az egyMl.i ujsúgiróknak,
A nagy crdeklódéssel kisért elöadasban nz elnökhelycUes - széles körú
külpnlitikai és belpolitikai :Ilteklnles utan - Ix-hatÓlln eh'mezte az
.. nam és az egyh"z..1k kölOtli jó kapcsolzzt alakuhisánllk roly,m1at,ll.
A

Amerikai unitáriusok közgyűlése

Csiszér József
l'~yh:h:1

IIIMc:>OS. Il budapesti gyU Ickezet Icgldl'iscbb presbitere. most
töltötte be UO. élctol\ptll. C~lszé l' Jól'..~cr
fl
m:H'Q~v:'is:'il'hcLyl
unH(il'ius
c~:yházkö:tségbcn
kezdte pl'c~bltcri
~zolgál;lt.11, s Budapt'stt'(' való .Iul'l('pillése ut:'m kaPCsol,ódon he Illeni
Ayülckezetilnk munk:IJliba. S1.orgalmns tcm plomj:ir'ó. II ,,1.6 Jó értelmeben .. bérelt helye" van II tcrnplQJ11bon. Egyike azoknnk, Ilki k sokat 01doznak 8Z Ifjúság vall ftsos nevelé-

"énC!k elŐ$egilésé re . f.:vck ÓHI me~
IIJ.\ndék01.zn

könY"ckkcl

l! .1wnfirffitíndusokat és II "all:lstnnttasrn já-

gyermekek legjobbjait. A z okt.
H -i Istentisztelet utan Huszti Jt\nos
lclk.!s..: kérésél'c püspök ünk köszöntöUe, lj javulást kivIIni rclese!!énck
I'Ó

is. aki belegscgc miatt nem tudta
fo.'det elkiserni a templombn. A lc1keszi irod:!n a tis7. tcJÖk és baráto k
jeles clioportj3 .köszöntőUe a 80.
éh:t~\'él betöltött, örökké vidám, jó
unit:lriuli embert, akinek t ovab bL'n
is jó egt!s:tSeget kivnnullk,
Csiszér JÓ1.5ef és rele~ge, a jeles
l'vfordulóra emlékezve, 1000 Ft-ot
ajándékoz13k az Unit árius J::let ja."ura, melyn('k evtizedek óta szorgalm3S olvasói,

Halottfeltámasztás
24 forintért
Viola József 3Z J::[et és Tu dom;\ny
198-1. évi május 18-i. 20, sziumlbnll
fenti , szokatlnnul hangzó eimen ismerteti a Balál.5 Feren cről három
s7.erz6 által {rt és n K riterlon óltal
kiadoll könyvet. A dm kétségtelenül felhivJa magam lLZ olvasó figyeimét.
Minket az ismertetés következ6
mondata ütött meg ". 193i-ben, lüd6bajban elhunyt, is tentagadó unitárius lelkész igaz.;n megérdemelIIé,
h ogy
annyira
ismerjük.
mint
amennyire a hasonló tragikumü József Attilát, vugy legalábbis Dsida
Jen őt ,

Amennyire egyetértün k az idézett
mondat m ásodik részével. ugyanannyira tIItako7.Unk Viola J ózsef
szerzőnek
az .. istentagadó" jclzo
haum\latll ellen, lia a kön)' \'et 0.'10 lv3stn, tudhatja. hogy Balúzs Ferene hnlálálg gyakorlÓ unitárius lelkész \1011, hogy a !l1'H~szköl slrjlira
állft ott kopjnfán lel van tüntetve
foglalkoz:ísn; .. pop", hogy sírj:lnál.
unitarius lelkésztársalll túlmen6en,
3Z akkori évek legnagyobb erdélyi
Ln3GYllr Ir6jo, Tamási Aran büesuzoli t6\e.
A ~zer. . Ö nyllvun nem tudja az!.
hlJ~ Bn13:t.S }'crcnc annyira nem
\011 h,.tentagod6, hogya s:rerzö emlitell "zoclológl'li tartainllL kön)' vcin
tulmen6en .. Ko:térthN6 Evangélium"
cimen ls iri könyvet, melyet egyhá1..3 K olo:t.SVI~roll n emro.'giben uj kiadl\soon ls mesjelentetclt
A rt'Cenl:ló kúlonben, fenti ml')l:alapo7.H Uan ('I Lra»á tól .. !tl'kinlVe, rv"Lds.!~e ellcnt!rc tartahnL.Ls.

~~"l

kO~' LllésOket

Idén Ohio ul_
tam, Columbus v:lrosil nllk egyetemi
kot1c~ \ umabun turtották. Enől több
nlkulomnm1 bl'szi.moJ t hivatalos !;Lpjuk, HZ UUlVorld, am('r[kul unlt:irlu~ un!verl..allst.lk vll:lga. Most le\'elet knptnm :\1. egyik bostoni lclkl'sztö l. aki a h~g l'égc bbi bostoni _
li igya merikul - unHt\1'lus szcllcmú
gyülekezet papja - j.h't Magynro rS7.,Lt:on ls -, aki személyes me~fI
gye1t'~s .. iról ndott ~mot, Azo k kö1;c
tartozik, ak ik oz611anl unitárlzmus_
b.:m ti kerl'sztéll)' vallásossllgnok azt
3 "Il:ellemet ápuJj.ik. a sok m:is l;.Yülekezctben megnyilatkozó s CSUp.l1Ll
e~' humanlSL'l közpon:ü felfog.lst
:1.l:u'Öz,j aJll'is pontt.ct1 szemben,
Ime megl'illnpi t:ísal közlil néhlLn )'!
1965-ben üjm elnökv;\]nsztós elött
:itlunk, Két jelölt van eddig: dr,
5.'lndra Caron, ,'lk i jogásznő és k~t
cikluson ;\t nz UUA világi elnöke
voll. cs dr. William Schulz fl jelenlegi admi n isztrat ív elnökhelyeIles,
1956-ban Dana l\lcLean Greeley,
mint gyülekezeti lelklp!!.sztor gyózött nz elnökvtilasztason, fl központban dolgozó Ernest K ueblel' ellen;
1968-ban Bob \Vest gyülekezet i [elkész gyŐZÖl! a központb.'ln dolgozó
Deann Sta L'r ellen. aki akkor a lelk[\)(Í.szt ori osztály ve7.e töJe volt. Idén
C'sak két jelölt áll s1;emben egymással. akik közUl egyik s em aktiv
gyUlekezeti lelkész.. bur dr. Schulz
mögött korábbi eredményes gyülekezeti lelkészi munka áll. Va jon ez
a7.t jelenti. hogy . mint eg,rhliz nem
vagyunk érdekeltek a gyülekezeti
lelkkzi munkában?
A7. amerika i unittiriusok \lallasos

csoportja .szerveZle meg li kt>~(j_
lésen az u fva csoraOSZláSQll IstenUsl._
leletet, melyen 140-en vettek rés1;t
n több mint 1100 resztvevö közli1.
A rcg~eI 7 órakor - kor!!'n _ tllr.
t<.ltt I'e~gcli áhitatokon csak neh6ny
tucat ember vctt részt. f; Inozgalom
eIén elndkként uz egyik legertéke~ebb lelkéS1;nö, Judit Boehler án, és
Ug)'vezet6je a néhai SZent-IvánYI
Sándor par6kláj!lLluk, Lancasternek
lelkés7.e, dr, Tom WInt ie. ertéke!J
munk újukért Igaz köszönettel tarto_
zunk,
A központ eélj3 az egység erősi_
tése. Demokratikus úton akarták ujraszerkesztenl az amerikai unita_
rius univerzalIsták hitelvi alapfogaI.
mait - olynn kátészeril kinyilatkoztatás -, amit néhán)' felszólalás és
rövid módositás után a közgyülés
eJrogadolt a[apként aual. hogy a1;t
végleges form:lba önteni esak az
1985. évi közgyüJés fogla.
Dr. Carl Scot'el a bostoni King's
Chapcl lelkéne, az unilárius ortodoxia képviselője is üjraszerkesztette n gyülekezete által hasznalt [mllés énekeskönyvet, melyet az iden
szeptemberben vettek használatba,
hosszas el6kész{llet és számos változtatás utan. Ha 117. igert példany
majd megérkezIk, külön fogjuk ismertetni.
~z 1985. evi közgyiilést Georgia
állnmban, Atlantában fogják tartani, Amerika egyik déli nagy \'afQsában, ahol igen jelentős az unitárius gyülekezeL trdekl6déssel tekintünk hozandó hat:irozataik e.lé.

A nagy gyülekezet

lelkész 25 e,' i szolgalat
uttln most nyugalomba vonult, s elmonc101la. hogy élményei közül a
legemlékezetesebb az \'011. hogy
négy alkalommal meglátogatta Lnmbnreneben dr, A lbert Schwei..:"err, a
hires o rvos misszionáriust, akihez
meleg baL':Ílsllg is (űz te, sakiról
könyvet is irt, E[mondot ta, hogy évti zedeken át napon13 átlagban eg,v
LUcat egyéni levelet irt a magányosan élő unit:lriusoknak, és 62 országban élö unitáriusokkal le\'e~ ..zett
saját ol"szág~\n kívül. 1960- ban e\«'IIte '·'00 le,'elet váltott, legutóbb m:lr
é\'i 27oo-at m ..ghaladta leveleinek a
sz:ima.
t\
A gyülekezetnek kölcs/jnk?~\'t L'a is Vlln, ahonnan az uniw rl zmus
irMII én1eklödóknek kön)' \'eket kötcsönóznek, eladással is foglalk?znak.
E1.t n rnunkat egyetlen nrtm[llLsz~r:l:
tív scgilséggel végzi nz ulllen!tul
unitárlus bostoni központ Icgfels?bb
emeletl1n le\'6 kicsi ket.s.:ob..;s Irud.Lból.
,"
19:,' is lehel cura p.'lstoriL 1'>1 \'egezni.

- tj -

Marshall

Az amerikai unitfLriusnk Church
of the Larger Fellowship néven évtizedekkel e;.o;előtl a gyülekezeleklól
t:tvol és külföldön lakó hi vek L'észére egy lelkészi (Lllúst létesítettek. A
Ilagy gyülekezet tagjui részére 3200
példányIjan küldik a Hiradót, melyben mindig egy rövidebb préd ikadót is kÖ7.Ölnek,
Az Ilyen gyülekezeti munka negyven éve foglnlkoztatja u t:lvoléló·
kel. Az évforduló alkalmából körle\'élben él'deklödtek a cim7.elteknél,
hogy mennyire e.rtékelik az ilyenfn jt..'l szolgá latot. Az egyik legt:\\'olabb lakó olvasójuk, Ahmu R u~sel
tan árnő levelét közlik, aki elmondja, h ogy o mogn néger, de eszkimók
közö lt dolgozik, irni. ol\lasn i Iam t ja
üke t közel az északi snrkkijrhÖz. Uihav [k állomáson, a kanadai Victoria-sz iget csuk időnként megközehthetó pontján, és élmt-ny szúmára a
havonta megjeleno prédikáció, mcly
S:izdug 3nyagOl nyújt. Ulnlhisahoz is,
Az egyik levélil'ó azt jegyezte meg,
ho~y tudomása szerin t az eGész D,\' v m FEItEN C: KOV IU 1l l'lU_UTt\ Egyesiilt Állalllok tel'me ten I;'Z az T /\ S !'Imu nuh ·C', 11Ic1~'et dr, NesllellL
l'AyC'lIl'tl ilyen cgyh:izi szulg,nlut,
S. Kat ali n rt' ndo x lt sajtó al á,
nwll' o.lvtizedd. óta eg:,'IT g)':I.'al)ucl u
januárban lIl Lir kap ha tó lesi[.
::.ui mu emberhe.... j ut el, DL'. C .
UN.TÁRJUS 8LET ti

EMLI:KEZI:S
Néhány esztend6vel ezelótt, ugy az 1970-es évek de-

rekán. az egyik budapesti tartózkodásom alkalmáva l.
egy igen kedves k lelkem mélyé ig megható dolog
lorténl velem a harangokkal kapcsol a tosan, amit megorokilek.
Gimnáziumi évei m utolsó idejében, s különösen teológus koromb an szülc5ralu mba n, ah ol s7.Órako1..asra
nemigen nyil~ alkalom. amikor ott hon. KarácsonyfaI.
vAn tö ltöttem va kációmat, gyakran lesétáltam a szom.'>zt'odos Ok,land ra , ahol sok alka lom ki~álkozott a szórakozásra . Iti is merkedtem meg egy flalal sza b6meste rrel. aki nemegyszer gyűjtötte maga köré a diákokat. s a vendéglőben szórakOlva ga va llérosan visel-

kedett. Meggyengült ru hámat is sokszor javitotta és
vasalla ki, természetesen dijtalanul. Az. első palástomat is ő késútelte c l, egy másik palást ról véve a
mintát. Az~ hiszem, hogy neki is ez vol~ az első ilyen
munkája. l\1i ndezek barátságunkat erősítettek, s tarlóssá tették. A huszas évek végén, vagy a harmi ncas
évek elején Magyarországra repatriá lt. A Keleti p:iIyaudvar kö zelé ben volt a Jakása, műhelye, s igy valahányszo r Buda pest re m entem, a z első u tam hozzá veze tett. s a barálSágunk mindig csa k mélyült. Sajnos,
elég koran meghalt. s a ba rátságot az özvegye, fia és
leánya ta r tották fenn, valahányszor Budapestre m en_
tem. mi ndi g Celkerestem öket. Az egyik alkalommal
a szabómester fia a zzal a kéréssel fordult h ozzám.
hogy a fiát, aki mérnök, tehát a már régen halott
szabómester barátom un okáját eskessem meg. Boldog
örömmel válJaltam ezt az egyházi szolgálatot. Az érdekes a z vo lt benne, hogy a megesketendó völegény
mi nd a pai, mi nd anyai ágon refo rmátus, a menyaszszony magyar görögkeleti, s én, az unitárius, én fogom esketni a budapes ti Nagy Ignác utcai unitá r ius
templomban. A nevezetes szombat nap délutánja is
elkövetkezett ...
A násznép. az érdeklődök eléggé megtöltötték D
templomot. tn az irodában vá rtam az ü nnepélyes
szolgálatra dr. Ferencz József püspökkel. Mikor jelezték , hogy minden rendben van, s a szolgálatot megkezdhe tem, elindu ltunk . K iléptünk az iroda ajtaján a
lépcsőhá..zba, a templomajtó előtti folyosóra, amikor
azt mondta a pÜSpÖk. h ogy itt áll jun k meg egy pillana tra. Nem tudtam, hogy mié r t kell m egállni. de a

kóvelkezO percben megtud Iam. Azt kell~tt mel'v6rnunk. hogya hara ng megszólaljon, hogy harangszó
mellett menjünk a templomba. A harang meg ls SZÓlalt. Szép két h.arang s:l:ólalt meg. E templomnak nincsenek harangjai. s mégis szóltak a ha1'8ngok de
o tyan. s~pen h uzták össze. hogy 8.:1: további megáilás_
I'a kesztetett. A következO pilla natba szinte megállt
a s:d~ve resem •. elakadt a lélegzetem, mert aharangok
hangjában felIsmertem az oklándi harangok hangját ... A következő pillanatban Ferencz József püspök
felé fordultam. aki nagyon rajtam feledte tekintetet
s élvezte az é n megJepetésemet. s ezt mondtam:
Ezek az oklándi harangok! - Ige n - felelte a
püspök - , ez igy illik. oklándi leszármazót esketsz
te ak i oklándi pa p voltál. Aztán bementilnk a temp:
lom b a. s megkezd tem a szertartást. de annyi ra meghatódottan, hogy neheze n jött ki II hang a torkomon.
Másnap. vasárnap a Nagy Ignác utcai tem p lomban
én végeztem az istentiszteletet. l\1ikor kiléptem a lel_
készi irodából, hogy a templomba menjek. megint
ha r angoztak . Ezütlal a homor6dkarácsonfalvi haran_
gok s zólaltak meg. s szóltak azért - mondta Huszti
János •. a pap - , mert én. aki a s zolgálatot végzem.
h omor6dkarácsonfal v i születésű vagyok. Az istentisz_
telet utáni besze.lgetésben elmondották a p esti lelkészek, hogy egy Erd élybe sokat utazó társaság felajánlotta. s ene fel is kérték, hogy egy jó néhimy
erdélyi harang hangját magnetoronszalagra vegyék.
t gy vették fel az udvarhelyi, II vargyasi. az oklándi.
a karácsonfalvi, az almási, a k orondi. a székelyszentm ihál y i. bö löni, árkosi harangok s még m ás templomok harangjainak hangját ...
A budapesti unitárius lelkészek temetés alkalmával
felhivják a esalád tagjait, hogy a következó vasárnap
jöjjenek el a templomba, ahol az istentisztelet befe_
jeztével a gyülekezet együtt imádkozik velük az el~
haltért. Ilyen alkalmakkor annak a fal unak a harangját szólaHatják meg. ahová a halott való volt ... Igen
szé p cselekedet, csak dicsérni tudom azokat, ak ik ezt
megvalósitották.
Ez is igazolja harangjain k jelentós voltát, és igazol
engem is, aki egy szerény munkámban a jelentős szerepet betóltő harangokról irtam.
Kelem en Imre

ZWINGLI ULRICH
Két hónap \'{llasztja e l Luther születésének idóponlj.u a Zwingli-etól, aki 1484. január l -en született w ildhausban. Ig}' e két születésnap félezredik évfordulóját
kis Idő~.öz választja el egymastól. Ez a zt jelentené, hogy
Zwlnghre Luther árnyéka vetődőu mar szUletcsének
pillanatában? Inkább azt hangsul}'ozhatnánk Luther vonalkozá~ba ~. hogy mennyire fü ggetlen. eredeti gondolkodó ZWlnf;ll! Oscar Farner. egy negy kö tetes Zwingli
életrajz szerzóje, joggal Jegyli meg: ..T ü l sokszol' kísérelték meg a német m intakép normáinak alkalmazásat
ti 7.ürichi reformátor esetében".
A gyö kerek Toggenburgig ny úlnak
. Nehéz Jétfeltéte lek uralkod\.ak e magasan fekvó
volgyben. mely &. SenIis déli lejtőjére támaszkodik
Ezek Z.winltllre is rányomták bélyegüket. RealIs tavá,
JÓzanna, tartÓzkodóvá érlelték az érzelmek s az indulatok tekinte tében.
1';ivo~ ólloll tőle. hogy idegenek elölt fontosk odjék,
vagy kitáruikozzék. O. Farner midőn el'ről ír h Ol.1.áruzi:
.
.,Csalúdi öröksége. hogy nem vol t szokúsa a nagyul'ak előtti hajbókolús."
Zwingli élettörténete elválaszthatatlan ti SV;'ljci $ZÖvcL~él'! r~l'!i történelml!tÖI. Togl;enburgl !;7.ölÖha1.:iJa
mar 1436-tól kezdve birÓi joghatósággal rendelkezik.
ilkarcsak Schwyz és Glaris.
Ut UN I'f AltlUS

e U:'!'

lak ói akárcsak appe.nzelli szoms7.édaik, nem csu pán élénk szellemiséggel. ötletcsséggel. de jellemszilá rdsággal. akaratuk szabad kinyilvánításáva l t űn tek ki. Zwingli apja Wi!d hausenben .. A mtm all n". ami ti mai \.anácselnöki lis:.:tségnek felel meg.
Igy az ifju - a késő bbi l-efo r mátor - alkalmat nyer ti
közügyekből való részvállalás megismerésére. Lecke
volt ez. melyre ko ra i haláláig e mlékezni fog. s ez jellem:.:i majd minden gondolatát. cselekedeteit.
Belső fe jlód ését ugyancsak nehezen lehet ti Lulheréhez hasonlítani. Kezd eti fellépése ny ugod t. majd magntart.ása fokozatosan egyre mozgalmasabba válik. Luthe l' reformátori tevékenységének sarkalatos kérdése
az üdv. " Hogynn nyerhelern el Isten J<edv~zését?"
Míg Zwingli sz.ámál"ll a ku lcskérdés a megl~merés.
,.Hol lelhetem meg az Igazságot? A választ erre 19,}' a.dja meg: "Senk i nem lehet .semmi rajta !g~~ágban bl~
tos. hacsak ls ten nem vil;jgosítja és eros/tl meg a SZIFelső-ToggenbUi'g

\·él'".
A HIblia a központ

Glarisi lel kéS1.sége \'égén s :l:ürichi pl'edikJtorsága
kezdetén Zwingli buzgón tanulmá nyozta n hébe~Ó- ~
n gÖl'Üg nyelvü Újszövetséget. ESész a zon n~pl?". ":1dön vil:igoss,í v:ilt elólle az elv. mely alapjáva vaJt ICfumlátori tevékenységének: .. Az Igaz..~g. nlinden ,n;.~
megismer ési lehetöséget ki"-óÁrva n Blblhlban lelhdo

I

fcl." 1 ~ 1(,111 iHCI/)(! 11 11 7. em be,' ('link (m nyit lu (l h lll ,
atn f' no v H 117. Úr' Jó nuk IM e lölle rc ll M n l. M lul/in lll'.
Ú I' :, ,illllhlbllO vl luINlI1 IJl s 1.ólu l m r'l:' 11111111(11;\ ~' lf1]/md 
jn 'unll Ud vo~ Ol ~s ün k c ,'dekCl.len tud n unk kdl. " Nem
k l~'ft n um IIzl . 'll{I~:y h l':l:Iyclck nékt'm, VII lQ' bill'k lnekl

Csllk II S7.cn " " !\~lI ak \ ;)I'\o1.1Ok h i nni , nIc l y IInhn 1I(' ,n

MCKkl l'Jó hnllnnll11: 7. wl n Kll Kl' hll lu ~ 1 mi lli kU \)lIIrny t
,'mIHI. m l", mUltlÍl kU " )lu'I lli rWk In n Jn \,:/\ {I . '.('11 kl.
llIl l nkk",' é r'th uljU k mC~. /H' IJ" /t""?1l1l'l k" d U>lI( (I k Itbell S v!.jc lijrl(tnct(ob,', f: l.I' n Id ill)"" V Il t\K~'P I I .' r<l~r, ::
Ink rel II V/lJ\!! t..'Inl d o~" k ul. A l~o l d"lI 1r" "l.rn,,"y Ouv
t iló lIu \(\'(. I, mint {\ Kla r lll l hllll uk 1J\1)') rl 1,'lk(o.... ,
Zwlnwll II IlaJtit Iw,cm('vcl lt'l ~h hl ltl NI'lV h rlÍn fl1~. M :'
'-ht nnn nfi l. Mb", rdo nnht.. .r l k OI',d" lm" 1 uli'ln h.'v.'~~n

Illlakm:lJU Wt IdCI(.' n b.'n vIII'" 1Il','JI I((, III L IJ II" Il, mtlly II
bibliai Iga ~.sr\go l fc lL;í t'VII, Zwln..:lI megMYŐ7.{) k «r'éKI IIv,~Jc l 8 zBve t ~ l!Ml),' " (ll,vrlll nyl!'i l t'Il" I'jr/H, IW,o rllJllIl
I)ckkcl tu du lja , h ogy em be "; Aye n Mél t! l1 t!nér~ , (I l HIcn
a m ogrl szolg.'\ lat:i!'(1 kö te lez\(! t!1. l ,~ t~ n kl'~,e bl' n ilZZt'i
Cl'. rWin Mhtn ltn, h'.lfol,Y IHm rltr\ r'/lallHIIl l. Krl "~, Lu ~"' rl r"ly '
\U ta nd n /I ~,(HH IUII'c It\ n ~jflt é lclIlIZt-', MI If lt,lw\ n<l Myljll1l
lesz, ami a g)'l'pló a7. Igáll úllul s~ll m:ortl) k!'!~z~ " ana,
hogy ezt.'nk« p legye mug(1t ha ~ 1, nossá a k,u' a vegklmcd l c~(hl(oK, ml n l hu 'IZ Ol' m 'l'u ~ 1,ó H l. h'JI(Y IK"l l hlJ 'd . '~_
II UI11 VIvjuk e h urC' JI c vllfí M vlhlll'lIl t' ll(l nl>bcl1 b('lru n
I'Uh~s lg is. Ezt a következő képpen rogulmu zz3 me,, : "T c
lHl lúroztlltu n l Clla k lIZt n !'! u ,Uk , h.jMY U'" O,· elI)U, Ilki
csu pán s zerszám, gyepl ő vagy h len kezébt!n, Céljo l S7,C·
1I ~,f) IM á lalár;, e lh ivo tt, kéd vc~ek l" Ky Unk, un'a htl~II\(ÍI .
rl nl a lklll m aT.hut. ha sz nál h a t fel I«ged , Nt.' m h agy1an y·
V;I fe l bennUnke t, ;Im!t U d vl)~ n ek Ilel!
hu] n l vagy rozsd tisodnl".
( Az e r ede ti a av4jel Le PrOleI lan t d ma u emh! 1084,
f ebr, u ó m4 bn Jt Je leJtt m eo, A cikk u erzö,e Will )' IlInd.)
fl

A Zwingli-féle Bibliafordítás
Luthe l' MHrton War'l bu l'gbll n csupá n az ú jszövetségt.'t [ordfto Ua Ic,
Zwingli és t ársa i a züric hi MUnst el'·
ben ennél nugyob b mu nká ba fug lak , A z ÚS1,Üvetséget vették e 16, s
munkalem póJuk al Jellemzi , hogy a
G enesisl o t hón a p ala tt for dltollák
le, e zl követte Jób könyve, ti Zso l·
tá rok. a P r óré tli k, majd vé HUI a z
Ú js ~.o vet.~ég,

Egyes 8 ~.akérlak c munkfll úgy
flé ll«k meg, hOgy a fordltús bo n
rész tv evők a z eredeti hé be l' és gUrog for rásokra támas zkodva nu gyobb távolságol tudto k 1;11·tanl II
Vulga tá va l (la tin nyelvű bl b llaro,'d llóS) sZt!m ben, mint ahogy er re
Lu th er ké pes volt. Igy az ő vá ltoza luk volt a rége bbI.
Zwingli ha bozás nélkül belefl1.ó1l
munkátársol te vékenységébe, ha az
crt.'d etl
tlZövegek nek
megfe l elő bb
ro rd itbváltozalot t udo tt a' iln lan l.
En nek II zürichi b ib lia sok, az e re·
d et l héber ("5 görö g IIwvegek ne k
mcgfe lelőbb
kifeje-&!I t köszönhe t ,
me lyek nek h lján a h ive k neheze b -

AZ EGYKÖNYVÜ IRO
" ülü n I ParkalJ Sá ndor " Napnyulall
uta1;ili" " Napló" Sajtó a li re ntlezle
&i lIuntluzla dr. Maller SániJor lIeliku n Kiadó , 1984
'
Bölö ni Pa rkG. S ándort DObrentei
Jedez l e jel. Kazinczy JOf/ad ta íróvó. A Bl:IWni 1\t' vet í. ö tette ' , mer! lé .. , ""zdi e tanu /ma nilaI M.aller
Sllndor, a ki
elIÓ ízben ef/II kiJtet ben adta káne BőIöJt' Farka .
Sá ndor "U tazá. N),Iul1at -P.uró,)ó ban"
t. "Na p ItJ" e. í.,á. "il, é. v elük eUIIUu
"ólogatlut ,,Az utazá. e uak- Am"rII(dbarl c. mút:ébdl, me/Il nek al4 p j4n mthán nevezik eUlIlWn lltHi iróruzk Qt unllá rha Bolőrll F4 rkGI S án -

I)en fogtá k vo lna le l uz lr'úlI mon d unlvalóll,
Ezeket az linnYlllatok a t I dc~en
nyel ven n e heze n le hel ne é .. ~.e kcln l.
Ehhez II ném el n yelvc t, táJI vá lto·
;mtal va l t!gyüll alaJXlHa n kell Is m cr ~
nl. Az é rdeklődő t! I'l ől Wbbe t <l Z Ur lc h l BIblia 1531. évi , mos t úJr " kl ~
adoll elős za vából tudhat meg. uhol
e rre Wbb p é ldlit III talól.
A for d ftfulok kUlönbö1.ői élle é rth ető. A lu t heri rordftá& ny el v i fordu la tai Száll 7.o rll zág ban él T hOrlnlll úb an vol tak c1lerjl.'<.Ivc, " ezeke t ZU ~
rlchben ne m é l'te tlék. Zwlnijll ét
llil'lIal Oly II zókéllzJelb61 merllCllck .
m elyek a z Ő kÖI·nyeze lOkbCrl vu lta k
használa tosa k,
IJcszCdea: JeJlemZÖje vo lt munka ·
m ódll l.crűkne k . hogy a na po nta tordUou r észt a mUJlka b d ejcztével II
l'end!lzcl't'S e n oda« r k ew h Ivők el6H
a~.on
melegé be n Ilme r\.f.!ué k ,
Ily
mOd o n elleni>rlzlé k k Ueje~hl ha.zná
latu k kö~krl hetŐllég ét . S OrCm clő r(J r~
dult, hogy il hivek kérd étlel , m egJegy:tétlel a lapján áldullloztá k a 11,1jvege l.

Zw ln,,1I (Ol 1(,1'111\1 IlI mCl'tl> k oz
l 52:.!· bc n Lu th c l' á lltll !!lrtl ltoU UJIIzö vcllll!ijcl, Talá n n\!nI k" l dl"k VIII ,
na CI "a jÓl mO vU k kö ~r(' lI d(,!ló l. ha
J..ul h cr OIl~.I)Yctll(oM- r Ol'd rU'l_ {I n' -m
k(.,.l k . " (ir.' lmctl " nOI v6r tlik, M"y II
m Ind enki á 1l1l1 érthe tő IQrdltá_ az
e mbe r •.'kh cz c1Ju Hlfm . 1\ zürich i ""
form áció v"1.ctlll, n lIyon crcdm"ny
é rdek éb l.'f1 ••3J6t m un kli)uk nt " IŐIII' 
g ltc nd ő, a luther i furdllÓ!I CIIY"" ,'"
lzcl l válWu l.tla n ".,.<\ve...."'·lIbCT1 6tvették : " nnok c rcd m " nyc :1 t' rI) IIchauc r r Ol elnc vel" t\ Ulb Jla, m"ly
ne vét altól a nyornd Óllztó l nyM ll',
a k i t! f)1unkót 1!l:W- ben e lkew lc .
V" ')llCho uol' II m O m611w lk k lodáIiá ~ 1":H - b cn rHlllYflhl) é. VlVlillhlit6bll
b etGkk l.!l Jelcnte tt .. m"g, e nnek ha
8Onm6. kl<l.JliJlf. va n JelenI" " clllkf<·
AZlth alall,
A zUrlch lt.'k bUiZkék lehetnrk blb~
lIa fordItÓl rnu n kú4lJa"uk r a , mlv!'1 ('/
u né m"l nye lvO 1"lJef blbllaronlltúvég ü l ls ,Il {lvv,,1 II I~uth " ré "illU JeI~n t m " ij

lu. IJéc. 1 IdInll VlUllalÓf/ ulo k ula p,án
kolOZl v4 rl kőn l/ v kere . ked li k ú lJá 11
re ndeli mea u küllő/dŐri mf1uJe lelll
uj abb k6ntlveke l,
S zé eh en),lí ~I
politizál t. 1830
dl
f1Wtte a
elinduljon
ko lonvári

m'.

mo.'

don

Koztlt'tI ember "011, hó b Jcrrdltó, Az 'j kolozlt7,liti Jllnhdz t. Q
k.anilw miködi,tbcn kémefótJlou
robb jordh4ú1 fijmllbe "'elle a lZ'n:
11.4% "_ Olt1CllÓ ember VOJI, a ki Q I_Q Ivbb ludbe kerIlIt kórllfl't'1 elolv4' -

, ra nd4
IIlrt ad o n 11.,'... ;

, á"'4r61. A ~

.á"
túl.
leli,

C~j

il'."

Az 4mt'rlkal ú tl n.ap lÓ " , unD éle -

I'ben kéllUT lt'lenJ

meu,

JIIJ4-btln
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PÁZMÁNY P~TER

~7f'rektöl, ~

MŰVEI
~\ magyar kány\'klnM" tRlnn I('~~
~llln\'t>nalll"nbb
\'tillnlknzll<;{l mind

Illrlnlmllllj:(.

mind

khUhws<lbnn

II

.. J\lnJcyar rt'mekirok" sorozat. Ennek
kt'rt"teben J .. 1Mt mell II közelmtiltban Pazmnn)' Pell'r mün~inek (lnzd .." ,':\!ogalllllll, mely Kempis Tnmös
Krisztus kö\'etcstro\ IfI könl'I'ének
fordittisát ls tlN'!nlmIlDn.
AJ; ellenrelOl'máció legn!l&yobb
alakjn bihari protestáns csaladból
~L'lI·mnzott. kora ifjUs...'\gdban lérl lit
fl ka tolikus \'n\lúsra, mujrl pedig bt'lo'pelt a jezsuita rendbe. Eg....... nis ..Genek alllkultls.1.r8 mindez döntő befolly.lSl grakorolt: az előbbi mflgyar-

(Il\' IIndonov Mát,ráq ~.
('~I kUIUnn-llüspi",k v"l.\, .. kl,<I.'so"\'.'J :1
n~'Pl'~ bur:an,l:al .:~ l'lO'l.'b (ll,Inl\ntull
uniturIUSSl.\j: Mtnl wIllou hitet a
nngyhnr<mnyl
m.LirtLr
Ah'ineti
GybrjO', a "Pécsi Disputut" ir.hb..'l
foglal ó Vátas lUh Györjly a zsolulrsl..,17:6 kblló Bogúll F'ozokas l\1!klós
hl\'f'lnek sxinmagyllr utódjIIiban, II
törökasseg hamis \'ádj:\\"al is i1letl'l'
óki"'l, tüuel-vassnl-eroS'l!okknl ulU'
kiirtotta, hogy 01. unitdriu~lgnak e
területen nyoma sem mnrndt.
Pó r.many Péter mú\'el \·lllogntlt~.lt
ol\'mwa llZ I~ eszünkbe \illan: milyen .uep lenne, pa D;L\'id Ferenc t!s
jeles unlt:\rlus utódai mliveinek husonl6 \'Hlogat:ls:i\'1l1 cgyhnzl,l nk és
könyvklod:\sunk
megnj!lnd~kOl!n:l
bennünket,
Or, Vernes Gyula

",'\gnl határozta mcg és izes. eröteljes mngyM o)'el\'él nlakitoltn kl nz utóbbi hosszas kOlföldi tnnulm:lnyal és ten'kel\Ysege (olytun Dl 01'suig halnrll!o tlilnéz6 európai
\'eltségéne k IllH II (orrasa.
Pázmány ls olyan korban élt, nmikor 8 magynrsag nlegmaradusnnak
sub'os gondjai nehezedtek a kortársakra. Felismerte azt II magyar tor·
h'nelemben é \'századokon át ismellődó h~l}'zetel. hogyamegmaradtls
előfeltéte le az orszagnllk egy mlnel
erősebb hatalomhoz való kapcsolód;Lsa, cs e meioldas érdekében \'LIII
II
török ellenében meggyőződéses
Hnbsburg·pa:irlivd, A vnll:isi megosztoUs.igot. az ebből eredő bels6
kuzdelmeket is - hite nerint - oz
O!'SUII): bajni eiyik ered6ji.'nek tnrlImII, t!s el. a mcggyő1.6dése " e:telle
II klllOlikus cilyház cg)'t-'<iuro lmánnk
\'isszaallit.t~n
f:'rdekében folytatott
irodalmi ~ politikai tevékenységé-

mu-

""o.

-

Bár munkltlt';.ugát, mngntnruisát a
korabeli társadnlom scm togadta
(l!>Ztollan megcrtcssel - igy II besztercebányai orsl.ag.gyülés a rossz hozatl~:i.g bélyeg~\'el IlIIlIle -, az utókor lisztelelIel nlllll)ftja meg, hop,y
az eJlenreform:ieió ho re:! t nemes
eszközókkel : a nagyszombati elyetem alopLt3s."ival, bkolák és nyomdák létesitescvel .:s erőteljes. remek
mnAYllr njeh'en irt Irodalmi munknss;Lgltva es szón oklntn!\'al vh.tn,
A realitlts ir!mti érzékét bizonyilJo,
hogy bel:ittn n mngynrság fennmnrlldlt.s.inak érdek ~'ben a Wbb Vlllhb\1
erdélyi fejedelemség ~zUkségell~éItCl,
és megegyezesre jUIOl! a pr()te~lIIns
ONhlen Gdborrnl.
. A Ta rn óc M' lrton \'ltlog3tasablln,
Jeg}'zeleivel és tömör utÓ$ul\'lIvol
megjelent
rendkLvüI
t nr l o lmtl~
könyv J6 alkalmat nyujt IIr r::. , hogy
megismerhessük P !1zmóny Péter lell.o.:rdemesebb S1.el1emi .a lkot1t~1l1 1 c~
nyelvújltás előtt! mnlt)' llr nyelveze.Iének k!fejez6, b.es, erőteljes voHol
mely t!ppen úg)' haU,s t gyakorOl;
kesóbbl évszltzndnl nk nyel\"eU:lere,
mint Kamil Gáspár blbllaCordltás:l.
Pázmány Pe tei' munkásSllttánuk
mealsmer.!'!lc közben kt'!serüen \111hlnnok eszunktx> IIzok n ke~6bbl
IdOk, mikor Ilf. ellellrefOl'lllác\ó eltert II Phm uny által 1IY0kol'0lt mM It UN ITA KI US eLET

A pAPA SVAlCBAN
II. Jáno.;; Pti! papa $Vlljci l!l t ogatnsáról több köz lemény jelent meg
az Ilgyh:ízl sajtóban is.. A Bündner
Kirchenbote (Crn ubündf'n Ka nton
egyh:\7.i sze mléje) idei liugusztUSL
suinult most kUldte meg ti s:z:erkesztó PIller Nif'derSfCin tomins.i lelk..s:z,
aki tagja voJt annak ti prote~tans
küldöttségn ek, amely n Bem melletti Kehrsllu ökumenikus központjlI ban talalkoxott a p.1ptLval,
Nieders rein, többek kerdésere v:\laszolvn, elmondotta, hogy ti p.;.1p'Lval wnent ké:z:fogis alkalm ltval.
mely l'e n pl"Otestáns kiUdöltek bemutntósu so rán került SOl'. hogyn n
üdvózölle n pápát, Nled e rstv,hl üd \'özlcse nemetü1 igy hangzo lI : Grd"
GOH, Herr Papll, wilkommen" üdvözlöm, p6.po úr , lsten hoz!.1,
A fogadás alkalml'ivnl Niederstein
lelkész - llki egy ciklu!!\m at tugja
\'Qlt a r. IARF \'o.!grehoj t6 bizoltMgának beszélgetést folytatott jún.
H- én Dupl"Oy p{lter rc l, a pll p.'ll ki·
serel egyik tagjával. aki érdeklödt!st
mutatott nmll felfog:\sn irant, hog,'
a z egységtörekv~sek helyett egyehire ti keres.ztény egyhaznk közoui
egyetcl·tést cs eit.\'ü ltlllunkálkodt\st
kellene ('ró.~itenl.
A sIlj t6közlemény mcgenllitl azt
is, hOlU' II pápa II prOte;;u\n;;. kOIdötls~gh (!z Intczctt ~s7.~'<lct nenlct
nyelven uU· lotln.

Magas képzettségű
unitárius nyomdászok
a 16. és 17. században

~zenjl.~t'rtl'k.

Amlk"'r a nyt'tmd.iu 3
t!v ut,ln fl'ls.rubat!ult. akkor J('''It!<lI,
hatnil c~uk Clii .. k,'lal lunulm,Lnv,'k
végzé5ére, to ... llbbll kUllóldl \".\ndor_
utakra.
A kol0Z5vÍlrl H,ltai GÓlpar n,'omd~tulojdonos kö:r;l<i,fTlerteo '\.lde-< kttru tu(lomilnyos vi'gzel1s ...j(ű ~zervel.ó
,:~It, A fU'Qmdn, a s-zakn\d\lofl i~
kepxelt reformator \'eleto.·~e alalt
élte fénykorat Kllld \!Ii"l',u fl ter\'s~enl Irányitns termékeI. Működesl'
k,törillhetetle.n n)""'lOka\ hagyott a
mlllP'llr mlí\'el6d~ törtenetében.
F'in, Ifi, Hehai Ga.spár, qlnt~n
t...'lnuJt él> k~pl.eu ember vou b<lr
apjon:lk kh'alO Irányltó szen~pét
nem tl,l dt-.'l Colytatni. Ertékl'S múvei
~onban különféle irányu képesség~t, tovabba Il'Ói ráterl1\('lts4et bizonyltják.. l1l1\ultságát egy temelesi
vers blzonYltjll, Ebből ugynnis kltün ik. hogy Ll kolozsvári uniturius
iskolll Ign~3t6jo, Femmieh Jnnos
lallll\'únya volt,
A Heltai Nyomda kit!pzett nyomdl\szai közt egy Dlsi Szih..dsi Jano.s
né\' is szerepel, aki Ul: unittlrius
iskola eh'eg;rése ultln került R he.d(!lbel'1i egyetemre.
Ugyancsak a Heltai Ny omdaban
snjlttitotta e.1 n betuszedcs ml'sters"",
gd !\lakai NUlT6 JtillO.$ II 17, Ulizad ban, Deá.kos tanults.'lgMa Ö is II
kolozsvári unitnriusok jeles iskolli}itban teU ~ert, hlSl!:I!n maga IS uni·
tltrlus \,,,1\:\5\1 "''011. A kolouvnri unitárius papság - :I vjrosi tan;lcscsnl ejtyetért\'e - e.lhLlt~ta, hogy
Enyedi György e."plieatlones CLmü
megégetett könyvé\. mngyor fOrdLt6.sh.'ln kindjll. Ezt!rt J:lnos de.'lktll
161 5-ben a bel!löntes mt-gtanuIUS-.'l
céljából külfuldre küldte, ~ a Jnnos denk. akit k~s6bb K6nyvnyomIR tó Mnkai N Jllnos. ne\'en emlit!'·
nek, me,;;l~rség"'l Prdgdban, L~"ll 
gyelol'S'zágbn n es Szilc;'u.lh.'ln tök ....
letesitNte,
i\I nkni ulan Vala$:-uli A lldrtis \'ol!
II
nyomdav~xet 6,
akinek felsőbb
képzetls~ge uintén bizol1.l'ltolt.
Kénosi Tózscr Junos, a 18, SDlza.dl lörlenetiró e.mltt el;.)' S:,h'Qsi
,tlldTU ne\T(I n.y omdn\'l'zet6t, aki
1625-ben egy noptfírt nyomtllluU.
l\!l nd Válauutil, mind 5nh'.lsit
.. i\ndrás dC<lknllk"' emlttlk.
1631)-1ól mtir A brugvi C$I6rav rt
nyomd:l\'ezcló, aki A brudbanyárol.
uniturlus sxülókt61 unl'm:lJ.ik, "
szU!ók lodbbtlll\u laS eéU.\ból fiúklll
n knlM;S\'l!rl unllArlus iskoltib..'l killdik, In nen szegődött ál, m int apród,
majd mini legeny II H elt.Lll-f~le nnlhetybt', Öt is később Abrugyl
Gybrl!)' de.iknnk cmlitlk, t\brU.K\,j
nemesnk
könyvnyomtntó.
hnn~'m
klinyvkótó 1l11,-Sler.<"'gd !< tanult 1)0.'1it!~ killfGldiJn,
A H ~It:li Nyumdn 1660 tlijnn 1l1t!i-

lIe repel Ja nos: A 16-18
~lűnl.
beli kolozs\'á r l
- ""ulll,l' n 6 t's >tuk ma beli
KÖllsv!txe l1llc. 8 1),
~ ....
169-tlHi p,
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kel'C5Zlcnyek uámll. ~ kUlI\nbÖl:ó 'elekt:l\illekhe>: UU' 07.nak. A7. 1978-ban ~t.
d6dötl uJnbb Ir'nYUlI en5re kapA~a ÓlII
tObb. mintegy mILlló kln1l1 nyelvll BIbllá t
lIdIuk. el.
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E!U'lIbklb:1 Ull kcbbo u d . "InöltseIC" Ulllsl W."WIt, meJyen a1. Onl1.lIgOll n6kCI(UW.CS kongrcs~1.lIsl\r1l küldendő kőP

\'lscletc klkUld6!;én'S1 tl(!.tár.n.ou.

O ll r~nl

s!nblldeJV iI pl"OtilStállS \eStverelnk .K la "~ K e uke le.lkbi7. és lillké8zno$
feleségil. CQrne ll:.. Ve7.elé'<(!ovel n:r. Idéll
nyMon L<; ko' I lIe(et Hlltöt t~k Bnlll(QJl s~emes<,-n. nho ! 1'6.<tzUkl·c II s7.Í\ llt"~t egyhá:r.ullk foglal ta IC. A <:8opon Ul Kjnl közt
<:Silllnlo\·tikJal. lengyel és keleUl ~m~l
ors:r.tifl,l vendl'gekil l ls nYllrllllllllllk. Egyh ;h:unk k~pv l~el~l.C!:bCn pnsp~k, dr. KISI
Józ.~e r tÖ!londnOkhelycnes es I h l8ZU Ján os hllkbi:r. J~tog!llttik meg oz tldt!lö ket.
nklkilL n napl bevAsárlh és egy~b gondJaikban egyhti7.unk k~lll'l~cletébcn az e
Illrcn nngy JlYllkorlatlal rc:ndelkC2:4 4 70\'.
lI o rvá lh Toldy I~wanll~ Negitett 1011l\I\c~
ko'ln t .

Maxim paU'larlm. " aolJl:ár OrtOdox
EICyhll.z ve~et(iJe. mellllltQgnun ~tlnkllt
O!R ok t. 1~ - 6n 111.01,;1111 II budn(lCsU [Iolgfol'
OModOX ~~hhkÖ>"'~1I Icmplomi\bon . A
vendégel togadl n SortÓfl IStván Inlnls7.lc ....
eln ök-helyett es és MIklÓfI Imre AUamtllkM.

K" lcmcn Ildlk 6 - t(CIC!llon LajOS lellei\nyo t\;; NJlg y 1IIIkl611 SM!:Ied en
okI- :r7-{,j1 1I'~assáJl,OI kG!ől1ek. A flnlnl
I)d.rro o ~ 6dI!'lSf),1 ko'ne J.oIlen II1dti5t1l.
Cr:lIuIAlunk.
k~

A Szn h lul ~U' ll'nk Tnu4csn mell.Olilkulti-

..u.

~uk
61' totdut 6jn alknlmtl.b61 Ilnnopl
l~lcntl~neJetl!-t 61: Urhlekct. 11lM01I. EItY-

hM.unk k~pvl~tl:lő! II" (tk l . SI-! nlegnyltÓn
vellek rt\;;~I.

Il r. n a<:~ók~ Ue l' t . fl nylreayhtiz\ görög k alollku, hll1udomfmyl tl'ilskolo rektomI. 10. IzUlel~nopjn olkalmllból II
Mun ka F::rdernr<'nd flrony
fokQznltivlIl
lunlp"o'k kl.
K Ur Il l.bWI miskolcI reforml'lIUS p{l ~
pököt lU: tl.Uom és tu: Clyhb. klJ.zÖl.tL Jó
vl~ny tipolMtl
Icf(!oO ~zet'?Ctt (!ordcmej
ellllmerCsck~"'lt
o
Munka
f:rdem r ell,j
or"'ly fOk01~1t.1vlll IUntctl.ék ld.
Ilr. t' lI hlu y Tibor el'lIngéllkus ICQlóalnl
h,nfin. nx ~:\'lIng(!oltkulI Múzcum Igll7.JPll"'jM. SO. M!Ulc!6lnnpJa nlkalml'll)ól "
Munka
F::1'I1ernrf'n(1
e 7.US I
tokOzllt ~Vltl
tUnlett~1< kl.

Il r. F . Forre~ l e r C h urc h . 1\ Ne", YOrk -\
A . 'ra nk'unbll "
melJel ~nű
Un lm rl Ali SOuls gyUlckczel lelké8zc. akJ ha~.t\nR"bitn lS Ján. újabbnn " prusblltnum ~ Chil~ JII11le luII g8b lntbó i ~rte8U1tUnk nrról.
t.IlgJnlból egy cSOpOrtol tobCr/.ou . a Kik h ogy II t l'{\Jlk'urtl un!tárlwt lyUlekezet
>legilen ek neki a kór hI'l7.ak\)nn vagy o tt - ~ll\ln z val'Qs.1oofl ml'lködG l estv~rgyUle_
hon betegen tekvő lIylllek e:zel\ tngok kUCle üj lolkbizt kapott utln l I'e ler
Terno IIzemetyebcn. aki munkAssag:\t ml'lr
megiti 10(llItA$á ba 11 .
h ó n apOk óta 8Zo'lp eredm~nn)'ill véSzI.
uC~7.t\ moló jelent nleg (17. US A-bon dl'.
I,.ore l tn WIlLltlms oSII •. ony tolltIb ó!. nkl
Je len vol l Inva.U7..t\.l o Greot Ihl Cklowb;lJ1
tIlMOU a ngliai IIt.Oelállll éfI b ékillllé6en. II
n\)bM megem1fU. h ogy é rt1ekes és tanulUN J TÁ llI US t::LET
IItií!o.<I VOll II m agyar SZ()Il I-IVányl Il o no
lelkl'!l!1.n6 elő adtiB II .
Fe l e l ős szer kesztii és kla tl ó:
l!\l.ll aUll u ulu d ban C8Y Ilmcrlka1 unltánUll lurtstllC!loport ké6ZUl h ru:luIJcbn ói
Dr. •' cre n cz JÓ7.sef
Itomtinlába It. O rlllOIl Wn.'U\u VáIXl8 \elokbizll vezetés'wcl. UudnpCt; tcn klvUl I)cbl~e Ic lös s·l.cr kcsztli- h el ~'c t tes:
rec~n l
és
lI ódmez4vl\sforh cly l
rogjnk
t!:rint.cnl n kÖ7.öll l e r\! lI!erlnl.

Sze nt- Ivá nyi 1I0nR

\ ! lIh'(luAK elml1 rIl.lll"XlS\n 87.cmle
Idei i)!<.~7.eV01\( 8-$. Hámá l It bo'lke ét< n
Iul bOru k(>td~~nek lI7.en lel!c !.Öbb ~r1ékc.~
Illllu hnáll)'b.m. E IIzámbnn eml~kctlek
1\

EVllngllil e t LIbe rtIl e. IIZftbltdetvu
rl'l\.lwll\. hnl'l 3'l.\ml!e ts megcmlékilZCII
IIrró\, hOgy Ilr . K41dy z:ol lllo mugylll'
I'tiJnS7.lo lulk meg D. Lu !henlnus
nlL"(I: n U/'mle egyik nlnp1tójo. Ibhn POllp{lk(ll
Vllti~tlveUlég elnökéve R kÖViltkc%.4 hét
llitvtin IIklldo'mlkulI. pl"QfC$8'Wr e lhun)'lti- CS1.t.cndGre.
ról <!ol ,,"~k(ltl munko\.oi~(\gflró1.

J hus K.ln .tuli, I\~ r.mbe..nek FI" efmen II k_kemétl K:ItOIUl. J Ó7.!\('( BudnPf!IIton III benmInItn t!:rdeke.'l előadtbtit.
mel)'(!( öL nllt.'lI01n111nl 7.>111'011 nbo6tér
elóll ndtnk elő. ,\ Ihtrob .rbous (!lelcbŐl
l'61ojt,'l,l<ltI r611.lelek nlllllján mUUit r ti nrro. hOgy It jb.u~1 kllldel':;" legfontosnbb
mo ndanl\'lIlója n ~ZllrctCt. f:rde k(ltl j <,-lCnetek lelték ulnCfl!l6 nz előadtisI. JN.UH
Imti(\kOZnl IlUllt.,Ill II Innltvl\n)'nll. majd II
~7.[npn(1 elOtel-e\)t)n l o'lrdclve elmOn/lj" II
MlmyAnkíll. f:tdekC!l .. ~ III, u,mlkor o t e11.07.10 'lu t>Cldti:r.nlál mondJn CI. ,. kUl';bCn
II 117.10pnd rCI~ó IIzlntjo'o JU(Id~ titvesZI lll.
árlll~st!:rt knllOtt JUWllmtll.

A7., .:lIy htl.'l.Ilk VIIAII'Illnác8R új rŐlltkAI'ti_
vA ElIlltto Cau ro 57 ~vil8 u r ugu ny_l metodLst.l\ lillk~>.t vAlIlS7.tollt\k mili " nyugn.lomba vonult ) 'hlttp I'otler UIOOIlUI
nkl nl; elmlllt évt b.edben már kiU&\bö:I:~
b eosztásOkba n lU. J::gyházllk VlltiglnnACll o
kÖ>'.pontJAbnn dolgomtt.
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Im !(ol II nl ltirlusok t o náua j'1V1I501 ll.Z 1985/86 .
elnökkó Sydney
Kn l.t: hl lOndoni le1kt!:!I%.I. IIlelflUkké (aki
19l1li 81-re les.. einOkjelOlt) dr. Shelln
C roukey n'l..uonyt \'t\lIIlI~ •. tlk. nkl II ~7.o_
c lAIlS oS~I~ly l)u r./l.Ó t tll'$n111111111 IllunknUl. h ogy

.wr..

1~t1m.

lIlItolI UlrIl Cl, oz an,,1I111 unlltir\u50k
VOI~ U1 n öke. blrllllnllhoml lelkb<~l tilh\stIb61 n)'\l"ll loml)lI vonult. r.llndll:l meleK
~l'<t\'kl6d('6L t an,,~I\.Olt 1\ II\<I/lylll' I!\tOlll\lÓk kal MUllnbCn .
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