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ŐSZI HALAADAS
Osidók tó la a számo.dd.s ünnepe. K iiföllOO;:Ó formák·
ban a r:Udg valamennIIi vallásában .megvan. O.n~p

lise alko.lmd t:al tén\lekJuoJ, a termes gazdagsagaval
mondja el bewimoLó;a:t a lápUiló anl/ojöld :
_ [me Embnl Te munkdt áldoztál róm, magokat
&eteUél ólembe arcodnak v erejtikét:el öntö zted barázdiiimat. l:n ';'OSf meghálólom CI fá radozó.!!. Dú/ hoIon v ihar; verheten II jégverés; égerhetett oz (UzIHII;

in me"hdlállam jóradozú4idat. Teremtem harminc-,
r ag)! ulÍZ4nnllit; a.z ölembe hullott mag és 'a ró m
óldol'ott !órad.sá" minösége szerint. Ow gondolom, az &zi /hálaadás ünnepe, a tennél
bet4karitciS4 udmvetésrp ke.szteti az embert magóI is.
A hi1Jö embert lsten elótri ewárnoUiSTa. Csendes ma"anI/óban imddkozva így .s6ha;t Jel:
_ Szerető tdesa1llám, Istenem! Te é lele t, erőI, képességeket és hivatást adtál nekem. SO'7'$OI mértél sza 4
mom ra . Vohak nemszeretem ,idÖk. dú ltak nagl/ v iha -

I

rok éleumben. fenl/egetett betegség, íme én mégis
uamadó.ssal lenek. Szen! talentumaid teremtek bennem; nemell/ik harminc 4• -némeltlik hatllan-, némelyik
pedig lSZózannl/U. Az őszi hdlaadás, a számot adás eszméje azonban
lOtIabb is tagÍlhatÓ. Közismert a kereszténl/ gondolkozáskőrben, hogy Jé-l us kettős alapelv ú parancsola 4
tOOl .d.llapilO'It meg legföbb emberi tör oénykénr: az l sten szeretetét és embertár$atnk szeretetét. O$zintm
meg kell vallanunk, a második paTtlnc$olat betarlása
$okka l nehezebb. l sten nereté$e alázatot és lélekból
fakadó lintele te l követel, de akii ueretünk, az a
végtelen JÓ$ag és Tőkéle teuég. Az ember azonban
nem ,az. Hibakkal terhelt. J ó szdndéka szamta lanszO'r
vallOZik r O'ssz eredménvre éppen gyeng eségei miatl. SÓ! tOtlcibb megllek! Emberek r iválisaivci lennek egy4
m~Ulnak a mindennapi élelben de legalábbis e!len4
télené valik érdekiik. Jézus aki benne élI kora tar sadal~ciban, érzékelte anna'k 'PToblémciit, mégis azt
mmut,a: Szere$d felebarátodat, mint magadat. Látta
ugu~nis, hogy az ember magcinyosan gvenge. a tar sasag egueleme az, ami létét biztosítja. Mert az egllik
em~er u!""etele a m ásik irant fokozza felelősségé1'
.lelei a 'OUág dO'lgaiban. Ho.lzasegiti hogl/ megismerhene önnönmagát a .m á$lk embere~ kere$z lűl. Mindenek/elett pe~ÍQ arra 'alkalmas, hogl/ az ember ki 4
te lj~~se a ~eg ltél humanista szabályait.
_ Jo uton ,áTUnk MI, ha kitdgiljuk a I zamot adli$
unnepér embertár sainkra is. Valahogl/ ilyenforman:
- t~é, lá r.f4dalom! Te biztonságot adtál nekem,
az eguennek. Kerelekel, amelyen belűl megélhetem
és megvalósflhatom önmagamat. NO$, erömhőz és ké -

Krisztussal E.z volt jelszava és programja a
Luthertnus Vilagszovetséi BudaJ)e$len JÚl. 22 4161 a ug. ~ - Ig tartolt
VII naaygy(jlésének
A meanylt6 lstentis:tlelet dr. Kál4
dl' ZoltCl elnok-püspok szolgila taval Jul 224ésJ vol t. m elyet úrvacso4

pességeimhez képest harmi nc4, hatvan.- vagy u0z4
annyit sUQározok vU$za éleledhez. fennálla $odhoz. _
Rendkivul fon lOS hd t az őszi halaada$ ünnepének
$zamadásra hivcUa. Ahogya mindennapi élet pontos
luktetesét az esetenkénti felmerések és uamadcisok
bizlosÍlj cik. úgy adják az emberi lelek úljának rranl/a t, lú ktetésének a Uaradósligát, az óni hdlaadd.s alkalmaval larlOH uamvetesek aidon percei.
Van azonban még egI/ gondolat, ame!lIrő l szeptember l>zamo t adó _- számol vevő han"ulatában kevesebbet szoktak beszélni. pedig le"alább olllan 10nlN
az éleI szemponrja ból. GI/akran 'tliuzalé1'6 gondolal az
Úszöveuég prófetáindl: " ... mé" a !öld lészen., vetés
és aratás soha el nem mú.l nak." Hasonló gO'ndolal04
kat többször .sugÓ roz az OJszővetseg is. Nem ; elenc
kevesebbet ez a gondolat, mini azt, hogll minden aratásnak vetés az elŐfeltétele. és minden a r a td.s t vete$
követ. Ez a lüktetö folyamatosság szabáll/ a tenn6föl d élelére, az emberi lélek Istenre iránuulasá ra, de
a ta rsada lom fejlódé$ére U. Nemc$ak beszámol az őszi.
hálaadás, hanem az új élet iradldasat u beh4rangozza, és ez a szerepe ,sem ki$ebb.
Mi len ne az eletbÖI, ha kulönös tragédia köuet kez tében eflll ÖS Z végelszámola st nlfÚjta na be? Mi lenne
a hivó emberböl, ha e"l/ szeptemberi va$arnapon
u toljá ra fo rdulna Istenéhez, beszámolóra és " Iana 1.:;/:tu Una lel k ébólmindaz a $zín, iz és kinc$, amu a
MennI/ei AlI/a i ránti bizalma j elentett? S mi lenne a
tá rsadaloomm al, ha ősz i $zám veté$ét az~al fejezni! be:
- Ú j magvetés pedig -nem le$z.
Unitari"s múlt un k sajátosa n
a legfajóbb és legsanya rúbb
vé"zett új magvetést jelentettek
drágább pozitívuma volt, és az ma
magvet ő optimizmusa. Ez c$ak
maris a
a szamvetéskor, a megtett út
•
jövendő felé fO'rd ul.
1984 MIaadó ünnepé l tartjuk.. A
szomorú, minI felemeló. Puntitó
re uegtetik életünket. Faji, vallási
borti! hisztériáról tudósítanak a

e$zközök. Tarsadalmi
adnak hírt az 'Újságok.
talán százszorosan 10ntos meggyőzni
emberlarsainkat: "LegI/en ta nulságos minden,
laad ó Izám ve té.riink alkalmcival az elmúlt étJT61! Ezzel a lanulsággal legye n az ő$zi hálaadás az új és
tisztább magvetés elókészltésének ünnepe!"

reménységgel a világért

raosztás követett mintegy 60 le lkész
közremú köclésével és kb. tizezer h iv6 részvét elével.
A kü!önböz6 munka csopor tok értekez 'se!n túl, a ket hét k özbeesö
vasa.rnapJán közel 1000 vend l-g lalop tOlt el 11 2 magyarországi evan-

gé li k us gyüle kezetbe. Hisszük, hotO'
jó al k a lo m volt ez hazank életének
és o hazá nkban folyó vallásos élet
n ek a megisme résel'e
_
Carl Mou a VilógSl /JH Llicg totltk ara a zárÓUlésen, óSSzefoglalva a
tanácskozások tapaszta latait es az
4

"JvelVtdt mu.nku I!redrué,'yoll, Illlut kiKI",.. úlhll I~ WU/,(lII~.HJ(-l:Ik. 8o·ultl}
t~U II vlJdiblm elll " mlUló t;Vafl- kftll. \fol~ kit.~bb ~ nuuy.)bb dolWlJk·
.',UkuI n.tov(oben (I bék(l /U\.~rd.f', btUl '!lWar4nt, • mJndh, vQllek m.~·
It f"lu'v rh'kué~k cj$()kkcnt.éftl éli II fOIl\iJI(u;~ 'nlemh'~ ""ond'/latal II ('-ly"

Dr. Borbély Samu
1907- 1984

,w..

·,'vc.lI"·.J vlllJY I~Jkl probJII
h6ború/lltk elut.ll.lllWu owJlcU. A d e- lIk.I~jtl
1 " l(tlttJ.~ok nuICY .~mbW1 áll9JIt (1)1- nték MJX:'IAn,
P,'I<~~órwk, kel j(jny6nuk, unu
hdWk IlrJJ,·IJ.' tt, hoUY u békl'ot n"m l'okollUlnuk
l:Iy{ltizúl)u(I
(:.ak haboni véil'-élyeztötl, hUfl"m (I kúlnuk,
~r.dWlál(l 1>. t4r'ildulml JJI:"Mli"ta- e~yUtlf>rl'kI;r>e1 obl.tQwnk, d" ml ma"uflk hl vJglll!7.t1llá!lrll ....oruhmk,
luntálj I.,
J~Ir.'ntö. '·..·ménye v"a ti NulJY- ,n"','\. v"llzlellC'!U ~rl<l '·Jláv(Jz6.11ával
"yO!h;tll!k holU' II k.;vctk~7.Ő hét- f{Yul<'k~..... tI életOnkel. Aldja m,·" a
t.vt,:. clkJuMru d r . KáW y Zoltán pU.- jó lllten l'mlt>k(·t IN.
A 13udMl)kl \.o~m,:t.őb<"'n h ... lYl>zWk
pököl váJuIJzwtlu mc"" cJnuként>k.
plh'!n'·.f" uOI ... ' .irju m"1I1I
MI !JI /)fIzwte .zfvvcl kly/Ínunk a.ll ój
"JnUkncJ!; IWk IlIkerl éli hl<.m (IIcJásilt lJen(::c MGrwn ...., IIU l% tJ .I6110f1 1'°1,,"h('z éJ: nUiY f~Jd~iet i"énylc'j kétlzl.'k szoJSáltll(lv;!.l. M " l(lndHó v.~ ,·8('"Il b(lc~úztlllÓt LI.lTfflcd Mihály ny.
(j'ladala clv~fI,:lhKihcz.
Mind a jóJJuIJ 201-I (ln nepi l$ll,ln - kMltor ;ltyú/l.ktJll t3rtQtt.
tJIJzt.eh:l.en, mInd IIZ au"usztull 5-I
wró l.hml18zl.dct.cn UnJtlirlu8 EHYh67.unka t, pOtipők(lnk ét lO"ondn.)kunk tokiói wrlÓzko<!6Ji:a miattI távQllétél>en, JlUtiztJ JánOf "UllpökhclI anHulaws Unnep&(",,, kcretébfn
Jyo:tl!!ll 01 dr. Kllill JÓ~..IIt'r (I.IUondnok- :.mllták It>I a l>elltJőrJncl tcmj)ll)m
1It>ly.' lt.,. képviliClték.
heJ(lralfinál ilz új ,w.ékelykullut.
Az Unncpt>l"[4:cn megjclt;-nt dr. KI"
JÓ%l6f f.6urmdlluklwlyetWli Jdllérctéb",n d r. ~'e renc% JÓ:.6! j)O!lj)<ik, aki a
tt>mpJomJ áhfLlltut I. !.;Jr\.()lta. A ktinJún. lJ ~én hul t me", 05 évI." korá- tol"l leendőket l...6r I1Ic:1 MIM/lj ny,
ban, II IIOkunk állal himert Ici néni, kántor-tanUó látta el.
• Júl. D~én hely(!'dUk d humvalt a
Mlkó ,.tván budapegtl Hondnok,
f'uriuulrétl t.eme\.6bl."O, té l'Je III .. JáI>3, _ ukl ,)1 évi kJkOh.letéfi után a koBencze Márton lelkélz swliálatftv;ll. 7.ehnúltban tprt h3~a NI.,,(>rlából _
A .Idmá i néhány közvet loo mel~i (,·lavUló be~:t.éde ker(>tt!ben l.ldta {.l
lI>wvQI dr. Sza bó Elék l>úCílúzlUUa. lj kapu kui(;~ál Kozm" JánQ! p ,'.tCyá.l.:unkball l5 hálával emléke- lúrlnc:1 ~ondnoknak, aki a III'..uWgol
tünk (Ir. Nylrl.'<Iy CéUlné IKIk ~vlí- elvágl<J (011 ti kuput mt>gnyUnllu.
zede. munkájára C~yházl élctUnkA hivek '-"yMként I~Plék ál a
IlM. Onként vállalt munka volt '!z, II kuput, éli kOJ:lj)nM1Wk annJjk {'>rvemlndlill oU, ahol <:ppen II Jc"naKyobb z~Jél éli mlivé6zl laral:(Óját, Záormtl
/IzOkliég voll rá , Ez anlUlk kÖlizönhe- Sdndo, népJ alkolómOvl!szt, II){I uz

. . , v'·,,$6

Székelyka pu-avatás

ld. dr. Nyiredy Gézáné

tő,

hOijy Ici ~éni mindi..: me"éreztc 1'""yhózköy..se"

(11 megjalla

ti IIlIükllé~l!t.

ma.

Korábban a

iránti
f:z<.'rt>\.CtM I
aJórldékba far;lula a dl/!:t(:/I Is<ipu~.
Ezt kljvct.t'Jen ;) gyUIt>kl.':I... tJ t" r'I'ITIbCJl II prcsbl\.o..>r 3$!i7.()nYllk IJtJll){Jh
IM/d .!é pénztároll veíwt.(1IfvQ), bZ,""'-

N ŐS1.tJVel.liéll &
e"yházt.án'a.dalml ..."yI'tCílctelnk keret,ébcn doJgomu. A !cJ.IIzabadulás után kUJön,jJlcll
Ijokat l~tt II JJ64yl.... uleal UnUál'iulj
Diákotthonban lukó egye(..l-ml 61 főIIIkulai
h8JJ~lók
vaclio l"ázlatás l
gtmdj31nuk alkcl"eJI meaoJdállilért, I
ul'..okllak támo~tá.IIll, (cls<'~é lye~
Oijyéb.;-n , akik önhlháJukon kivül
rliJlI)rultak 8Z e"yOll.érr)) ~m~rck
JeafW'iI(ore, Nauy .zeretelt.cl ápolt;)
az t!l hultak (!mJékét, a:.«>két, aki k
övéi vollak, de <l.1.okét 18, akik "~yházunk ve'.l.Et.ő1 voltak, mIa ltltek.
Adjun a jó hwn ld néninek

Enn1' k keretében dr. Jakab Jen6,
a uyOJek" :I.et lelkétl%e kÖ/l7.önet~t
mondvlt ln Egyhúzl f'óhalÓllÚl(nak ,uz
unya~ 1 tám~at6<1ért, továbbá MfJjnár JIÍlW8 1)/'''ilblwl'nck éli Sz(uz
Z.oIllIlQrn(lk, akik u kllPu b(,IO!l
alupját elk{oJzltHtilk

Deák Ferenc

Világiak képzé s e
hitoktatónak

wtv .>n(.l~Kt>t rl'ndezlek.

KOJön

kell m '>l(dícllé"nl
PtHfIj
C.lIJdI, PúlIfI At/IMt éJI K ralt;. oulca
Eme.ilt , akik a :I$úlolt tero:mhen II
"yUlck"ze(..l·t _ H:,.ln\.o' I)(o)'c~' k 1.l J;J\l
CIi4:I\de. llyuilOdalmal, Ir,lk(·t foaudja _ kfodvt!1l rtilyel"mnwl meul" ázttlt~
"',<i!táhOz az O or.li1.áKilball; három lák.
II n;lk I C:llaládjuklir.lk m l'illlyu"válil _____ _ _ __________
I.Um ukaratában .

Elhullyt dr. H'Jrbtoly Samu akad~.
mikuI, II Budup''1I11 MQuakl EKf'!'
l,~m
nyuWllmtl"-'>ll
hUII:úokveu,lUi
prtll"'U....)ru. At. Ő31 unltárlu. c~lád_
IlÓI 'l'~rma1.ó tudÓI k""..J..DJlk.()\1I1 \.IlnuhMnyalt lj l.<)I"dljl , majd er\Jlek
nll'JI.&l.0néll<:· uUin li k'llo1AVllrl wIltárlu. koll(~luml);.1Il v"ue~\.e, "" ..." lsk'llák huladt), nemclS<'lJ Hb" "álh,
~z,!lh.'fflt> "4é1z életútjára maradandó
hut.bsaJ vol t,
Khmwlkedö \.l'h,ota<-ilC mór kilrkp.
IlkuláJi koráhun j .. llJntk .......lU, éli C'"t.t
pél(i/ÍII
1~I'iI<ilommal
lf.ljJ.e;,;7.tett.e
Már dJókk'lrflilun pJetkol"át meU7.6
m".\Ihala(Jó tudományOl ..,lva.wttaáQ_
ual tájilk,rMIJH IlzakmáJa ti mulcm3llka lérUJ,·t.I'on "
IlIkoJáJu
nU"ym~últú lapjátÍuk, a I{lolMllynek

enoi

ludomanyOli

túl"f!l1.1!rke$l.lŐjek(>nt

m"I(Jepőr'n ~or!'ll tanulmányaival III
bJwnyat.Hot tctt. A7. Iskolájálól kaP"lt IndftuHbok 1l1~"bcca;Oléílé t hl7.onyllJu 3Z W'1~-b"n m"itart-"U 50
{·v.", Í!fctU;éul t.alálko1,ón 1,'016 ré61....
V~tl·JC

III.

Az oJklJlma~.J)lt mUWllIutJka a repUJ('lft.cchnlka és ballisztika' t"r~n
klrelldt tudományos munkáIIIIágá-

nak Il1pltlltá~u ncm feladutunk, de
1"llnYl.'jj lJk talól U,:v(ikMJy8é,,(,nl'k, 11
tanftványalra ilY<ikOI'Qlt IIwgge.ztfv
Iwlátit.nuk jelJemzl'b{'r<: /JIpfI,b mel((JmlftjOk, hogy tanltvAnyal körül
hUl"mlncn61 tilhhen JCltl,lk akadl,oml,..
kusok , '>ij:yeleml wnárok, a m3 t.cmaUkal tudományok doktorai és kundldát ulWk.
f;1.\ II hatálIt 130rhéJy Samu nem
(''"I>uJ)án MlJY .~kmal tudásával élJ
oktulól kép"811~'Kével, hanem nemet!
~mherl tulajdon.:.lgalval prte cl, Cerlnces, nH!ltalkuvfuit, m"lIéb e$z(,l& t
n"m tUfa m:,g!llal·táK<.I, a 117.,lkmájá n
túli I'I.,-Iolel kör(l mCíve.lt&égc, böki
dl.'rOj,> mindazokra h,llállSaJ voit,
IJk ik 6ze renc~/;ek JCh " lWk, hOl( y
aktl!' tanllványl, akM h(lr6tl "'up cl'Jlotba kerültek vele. Jellcm7.óje
VfJ!t az I,l! velhcl(. él borá l ulhoz v aló
h(l~(~, él "Z a ha~g vt>Zf'lte abban

a

kfvánllá~áhun

15, hOiY hamvo lt a

ma"o5váliál'heJyJ ll'metőb!ln _dUci
ml,lllé helye7.l'.ék örök nyu~lom ra.
Az e"yhdzl /jzerlal"táIIt alu,u~ztu/j
2:Hln II Io' arku8réU teme!.<5 boo d r.
f"'r(-ncz ./órAJeI pOsp<lkÜ1lk végezte.
multi uz '!I(yházl IIzertartást köveJ.őorl o MII"yar TudOlluinyoH A k ad é~
miii nevében Geszti P. OtlÓ akadé,nJkUll, II Uu(.llll>etill MGliwkl Eayel<'m !-:PllvJJle!'!léhun F'l/l'kllJJ M Jk lÓII
eKyct.eml ta nar, (I M isk ol ci Nehé"",Ip,1r! MíI~7.aJs1 f;~yetcm t.. Il tanit.vf.uwok ncvll!)en C:tlbt,:re T lbol" Il ka(fpmikuJ mélliJlw ;lZ elhunyt érde·
mllJl, ". Vl'tt ilúc~(jt II m " Uyar ma·
\.l'muUka tudomány IlOUY hll JoUjátóJ.
A jl}v(i IIvbun, UlI/~ · bel1 kélzOIUl-"nk 1/0 (!V\~8 kOJfJ7AJV!1d ér,·t/sé,,1 luhlJk07.4nkn.l. Jo;:O;<'I1 már Borbély Sll ~
mu k\.odvl'fl <)~:ttAJyl!1r8unk, h~gC/l
barátunk Il(>m v",hl.'t rbl1.:t . Vol t o.",·
llilytl1r"li:lk IUY b (lcHÚ7.Unk, /Iwuc'j rJzve
Ii:le.... l<'\l ultlk Jánok C8 sUI(t!rzÓ ,:t,·I·
1"mpll<?k "ml(Ok"l Ur. Vern \!. Gy ula
•

a:

UNI 'rABI UH 2Lwr

KONGRESSZUSI NYILATKOZAT

A 25. IARF Kongres5'Zus Zár6nyll a lko1.atot a dott
kl. A 'Nyllatko2,ft , aki\rcsak a k onfer en cia. fötém ája, II bé kél'cl, a nagy vil ág problé m á inak bék és
m ego ldásá val fog la lkozik. Pontokba sud ctt b ékeprog ramot la rla lm a1.. m elye t fo r dít ásb a n 31. al á b-

biak ban közlünk.
I ARF n l\'! K EPROGR A!\1

Azzal II k ér l:sscl fordulunk az I ARF tagcgyháza lho'l.,
hogy fog adjAk cl . és támogassák a Itövc lkczo ja vaslatot olyan módon, ahogy az sajátos h elyzetüknek legjobban m egfelel.
J. Im ádkozzan ak a bék éért.

2. Szor galmM önfegyelemmel és ,::'yakorlattal Hissan ak hozzá saját tagclCYh ázuk m CfCÚj ílásáho z. II szer e-

tet, az igauag, a Jóság, az ósdntcség, a szabadság és
a bék e jegyében.

3. St!gílsl'ík el6 a kölcsön ös megértést és

együttmű

k öd ést II v ilágva lláso k k özött.
4. Inléucn ck felhívást konn ányaikh oz, a nuklearls
fegyverek gyárt ásán ak beszüntetése, a fegyverkezés
csökken tése, a1:; em beri Jogok , a fcj l o d és~ és a b ék ét
szolgáló polllik a t ámogat ása. é rd ek éb en.
5. K érjék kormányalka t, h ogy a1:; ENSZ szelle m éb en
segitsék elő a vlszilyok b ék és m egoldásá &.
6.
élet m inden t erüle té n , a
r é tegelvel eg)'ül lm úk ödve
a z ENSZ leszerelési m oZ(almá t , és m ás olyan mo zgalm ak at , a m elyek a h ék éért h arcolnak , a nukleáris f egyverek beszün tet ését , a fegy\'erkczés csökk entését, az
újabb fegyverek kut a tásá na k m egakad ál yol:ását, a fejlodés és a bék e problém áinak m egoldását.
'1, Tartsák m eg R- Bék e Ne mzetko1-1 ~vét 1986-ba n.
8. Dolgozzan ak k l elO' Olyan pfOg-ramot a va llás i és
társad almi élet ve1.eUílvel együttm úk /jdve, a közös eélokka l és eróreszitésekk el összha n gb an , n emzetközi
s'Zinten ls, m ely az Igazi em ber iesség m eg újitását, a
vaUb os szellem elterj esztését és a béke filozófiáját
szolgálja.
.. 9. Tám ~:,ssák iL világva llások na gygyíilésén ek l étrejöttél, a kulönböz6 vil ligvallások vezeUílnek p á rtrogásbal, hogy m CJCv Ua th nssák a kl ve7.e tó m egoldás t a
krlzl~b6I . mell yel az egés'" emberiségn ek szembe k e ll
nhn le.
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Már húsz év sincs h ntra iL XXl. századig. Vajon
az életre vezetó utat vála&rlj uk. vagy a súlé lsq: .és a
rombol is itU'n akaru nk Járn i? _ ez az a k érd és,
melyre al: em berillégnek felelnie k ell.
MI , vallllsos e mbe rek, k Ülönös felelósséggel ta rtozunk. hOR)' melrmu tassuk azt al: uta t , m elyet az emb.!,lséI(nek választania ke ll , hOlt Y életet és i ldás l n yerj un k. lit klny llatkozlalj uk. h ogy teljes f17.1ka l és telki
erőnkkel azo n ro~ u nk dolgozni, h olO' ezt a ne m es (lelt
metlvalósltsuk.
. S?vfi~k mtiyé bÖl Imá dkoz unk, hogy a M in denha t6
~1{1L!itllevel jöjjön 1'1 mlll.löbb az cg)'stg és a h éke
n apja a~. e/l:é!.z cmbcrl liég közé.
/\z I AItI" 25. Ku n.gresszu.~a,
'I'okhi, 1984 . a ugusz tus I.

l' ortl llo Ua : O ltnÓK ATI'JL/\

IARF kongresszus Japánban
Nemzetközi szervezet"Onk, az IARF h t\romévenként
I:scdékes kongresszust\t Idén Japán tóvt\rosában T okiöba n tartotta.
'
A kongress7.us jeligéje: "Vallt\sos út a békéhez. Keleti kezdemén ye7.és - Nyugati vt\las7." volt. A rendező a japiin Rlssho Kosel-Kal tagegyhiiz volt, melyne~ vezetőj e, Nlkkyo Nlwano egyúttal a1.: IARF soros
elnöke.
A nagy tt\volst\g és magas költségek miatt a kongresszus r észtvev61nek összetétele eltért a megszokot_
t ól. és a 618 ~s7.tvev6 között a vendéglt\tó 233 japán
mellett 228 USA-bell és 41 kanadai knldött volt fóI~g. a Csendes-6<:et\n partvidéké r61 ; kilenc tengeren_
tult országot 35 \süldölt, mCg nyolc eUfópal országot
mindössze 81 küldött képviselt. Ezek között a Magyafországl Unitárius Egyhdzat négyen (df. Ferenez
.r?zs~ f pUspök. Baft6k Béla fógondnok, Bajor János
p uspökhelyeUes és O rb6kné Szent-Iványi Ilona lelkész). A közgyGlésen két szavazati jogunk aelt. A romániai unItáriusokat dr. Kovács Lajos pUspök vezetésével szintén négyen (dr. Erdő János, dr. Barabássy
Lás~J ó és dr. Szabó Árpád) képviselték.
A hagyományoknak megrelel6en n kongresszus előtt
és után a vendéglátó országban cso porlokra osztva
látogatásokat telWnk. E7.ek zömmel buddhista és
shinto kö7.ö:<;ségek meglátogatásából, S7.ertartásaikon
való részvételból és eS7.mecserékböl óllottak, de móC!
volt családok felk e resésére. valamint múzeum- és
egyéb lótogatásokrn is.
A kongress7.us előtt püspök és Bajor János Nagoya
kör nyékét. Orbókné Szent-Iványi Ilona a nók összejövetelét, magam p edig néhány Toklólól északr a fekvő közösséget kerestem fel. Et utóbbi során K or iyama. Aizu Wakamalsu, Higashlyama és Nlkko városokban veltünk részt szertartiisokon, polgármesteri
fogadáson, illetve műsoros ünnepségeken, melyeken
mindenü tl erős hangsúlyt kapott a béke megórzésének
szükségessége. A delegációk mindenütt ajándékot is
adtak a vendéJotl6\óknak (ez kölcsönös volt). igy az
O hs ugo Nagy Templomban átnyújtoUam egyhá7.unk
nevében egy erdélyi teritőt, melyet örömmel í ogadtak.
Tokióba visszatérve 6 közeli közsélt templomát látogattuk meg. majd másnap megkezd6dött a kongreszszus. amely nélty tag07.8tban foglalkozott a lárgysorozattal . MI a lU . munkacsoportba vettank részt. melynek lár~ya a .,szoclális helyzet és vallásos mozgalom _ Vallási tevékenység a békéért" volt.
A kongresszus kijelölte legközelebbi színhelyét. 1987re Snn Frnnclsco Vál·osát. és mcgválns7. totla új vezető
sé~él. lElnök: 3 é VI'C fl brit unill\ l"iusok rötitklin.1. a z51nalunkon Ilt járt dr. ::Roy Smith . A yezetóségbe újból
beválasztották aszoclaHstn orS7.ágok 3 eddigi képviselőiel : dr. Ferenc7. Józsefet, dr. Kovács Lajost és
Ka fka Dustin l. 11 más ik tag mellett.
A kongresszus utón n résztvevők cgy része (Igy egyházu,nk h6rom képviselője) h azautazott. mintegy 200
ró két csoportban újabb körutazást tett .
Ennek sordn megliitogattunk Nngoya-Clfu körzetében néhány templomot, majd aug. 6-án. az elsó atombomba ledob ásdnak negyvenedik évfordulóján reszt
vellünk H lrosh lmfiban a gyászűnnepség en .
Innen Okayflmdn keresztOl n T subakl Grand Shrine
shinto templomegyUUesben töltöttUnk két napot. kl~
r!indultunk az Tse-I templomho7.. rés7.1 vettOnk egy
ún. tis~tult\sl szertartáson és több Unnepségen. ahol
uz egyes nemzeti delet::lic!ók vezetői kö1,öU n magyar
képviSelőt ls mclegen köszö ntötl~k , amit v ls7.onOl'!tnm.
A konl(rCSs1.us szO netelben és egyéb alkalmakkor
mód volt rl>gi és új barátai nkkal sok bes7.éJgetés r e és
~zervezelelnk kapesolatalnok szorosa bbra fQzésére.
ami remé lhctólel/: a jövőbeli ls gyümölcsöznl fog , els6~
sorbUlI f6 célkitG7.é!lOnk, a béke érdekében
t fl8~

augu ~z\u 8
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IARF Női Konferencia - Japán
Az IAnF KOI!O fP.UZlIsl H e tet c'6k~tlfc rc~ fák ~ ,{j;:
Iok
A jfl,Ui,~ "1I11680kl6/. II J II Plltl lclkű / e lig lok
~rdf'~~:O('OIO{lOal Ismerkedhet/ak fl kiil/őld l rés::vev6 k .

•

A~

('U~rllll!l kll /cf-fwrop al niH d e legdtus/.:é n f a ;:
JARr Nóf Konferenciáján (l A LRW) v,e ttem rés:::t. A 3
napoS 'ffOndc;:uénllTC nem m.cs~c TOkI6t~', O fsob~n. II
CSI) ,ul('~-ócro" 'JX!Tt)dn ker üli so r . A. kO Il J~ rc~c l a ló
ttlmdja. kdJ)csol6lhJ/;r a::: ,1JI R,F NlIOIIOII Il!és h c .., ,a ~ .. e letünk Iwlw rdllJ és lclk, gyöke rei - K el etcn és NyugatO/1-" 1'0lt.
A l1yitó v/a ndris

illésen ad ta m tit II ni td ri~ a5S::01I11aink ilduö:/otét, és Izci molra m be a. rr~' '! mll ~ká 
r 61. a rról a s::c rcpr6 /. m el ye t O$$lOIl Il0,"k tölt en ek. be
eguhdzunk életében.
.
A 78 n61 'I'észveu6 kij;::iH mfndöss:~. l'I él1llc~ v oltu nk
lelkész Iliik, a tö bbilIk p res bite rek, gyu lek e.::e h veze16 k ,
világiak vo lt ak.
M ille l 4 konfe rencla eg yik f ó cé l j a 'aZ v olt, hOO1l
l1i1riosze r l1eze tUnk ~apá" ta geflllllá za it k öz el ebb h o~za
fl n yugatiak /loz, fO Il. t6rmészct csc Il nagyo bb hnnosuly
csetl a }n v án '.:u ltiira, tradlció k, l el ki élet, vallásos
szokások', c j av á n nők /I e l y~c t éllek bem u tntására ,
Az lI/Óa dásokOll kív iU (1l1 cko r lnti. fog lalkozásokat is

surue:tek , n/lol ne mcsa k elm éle t be n is me r hettii k meg
a japán k u/nl ra pá r jellegze t es vo násat, Ilanem azo k
91lll korllísábllll ls ré. z t ve l~ett ü'lk.
E:ek egyike t'oU '/I Il fres japá n " T ea Ceremony"
(ten s:er tn r tás). Kimonób n l:i/t özö tt ja pa n házjasszonyak, kfesi tá/akban, habos ra ve r t , zöld teát szolgálta k
fel. Az egész s.::er ta rtds ,zautÍ, ICsönd es és nag yo n be nsöséges volt.
•
Olyan ku l l/i rall ak és társad alomna k a szok ásai ezek,
ahol van. idó a masok ra va ló odafigyel es re, em be rtarsunk, s az élet liszle/elé re: nllo/ a teáscsészé t m i ndig a mi.nlás jelével l eszik 'a vendég elé, ezze l is k if e;ezve 6s~i'lte tisz telet/iket,

J a p ii n gy e.rm e kraJz
Egy m dsl k Hllen fogla lkozdsOll az " I keba na" - v al , a
j apá n vtrd grend ezé~ müvé~le lévet is mer ke dh eUem
m .rg, A k iilö n bl)zó yi rágokka l, növé nyi rés~e kke l hallg u la l ot. b e l ső le l ki dl/apotol jejez nek ki, d e ugyanakko r mind/g harmón iá ra tö r eked ne k . Két Ri!sho
K ose t-kni. a sszollll mil/atta be a ló bb I keb ana et r ~n.
d ezésl, j orm á kat : Kiuoko Ma lsu mo to és Keiko Ku-

I

bola.

A z "orlgom'''-I, o jnpti n popf rha j toga tás mű vészetét
is me!'}i allulhn ttll k, nIIola. ,j a plÍ n sze n t mada rat , /I da f"ut hn;to!'}a ttu k, a l egkfflönlé l ébb uflle k be n és mé'/'etbell, m a j d jilzé rré jilz t,ük azokat.
A csoport meg b eszé/é~ek en m egv ita ttllk azokat a
nuom a szló p roblémdkot, melye kkel k oru nk osszonyaillak szem be ke l/. nézniilk, Keleten-Nyugaton, t sz a-

kon- Dé len,
Kii!öll bözó tÓ'/'sad af m i felé p ltésl1. k iilő nbőzó klllt ú Táva/. Ira d lciókkal rende l kezö or szágo k ba n élilnk, s
lllégis viselni II n6 i, az a nyaI., anagyanya i. - az asz$2:onll' sorsot ezen a Il:ildön - vala ho/ közös. A küzdés, a fennma '/'adás, a:: örökltés Qsz töne, a z éle t igenlés, az ör ök o p timIzm us - a lapvetden a nó l lényb61
lIakad , Cs upá n a ktu itel, a mód változik. s a lakul II
kör iil mé Ilyek h ez.
A szab ad elvű va llásos asszonyokat - sze rte a v ilágon _ a blzá h it je llemzi, mellyel ne mcsa k Istenük,
ha ne m em ber társa ik, az em ber iség ;öv6je lelé lord u/n ak.
A zá ró l s t e ntis~ te let veze tésére Jan e Lauriat, az
I AL RW el nli k auzo nya e ngem. ké rt fel . A sze r/a r lós
b cj ejezbe k épp a nói k onfe rene Mk haoyo mányána k meo/e /e lőon _ " Wa te r Ceremon y"- t (v iz szer taTtá s} taTl ottun k, A v ilág k ü lönböző tájai ról é'/'k ezett
asszo n yok ki s .-I/ veo vizet Ilo:: /ak magukkal, s a:: t egy
! m gy Ml ba töltö Ué k , tu, j elkép esen a Duna u i~é ve l
vi ttem c l Jap áll ba u uiM rl us asszonyai nk vallásos l elk ét , iJd vözlctét.
E~ a v lzk ö.::össég a n6k összeta r tásá nak, egyiJ ve
tartozásd ua k szlntb6hlma. lett,
Or bókn é Szenl - Iva nyi Ilona

A székelyek nyomában
A közel m últban jeltml m.eg BCllás
Gábor A ~zékelyek nyomába n dmü
munkája, A szerz6 sok d okl/men tl/mra tómaszkodvn halflroz:r.a meg
a székelység moz.gósht, lelelepülését,
nerve7.ctét. A sl',ókelyek elh.:-Iyezk.:-dését, terilletét, címerét irja Ic.
Nem feledkezik m eg a kis települ(osck, szórvány székelyek megcmHI,:sé!'öl scm, MeglelXkn sok klscbbnugyobb IÓls.,.á mu Igen s:t.étszót'l het UN ITt\RI'OS ~LRT

•

lyet sorol fe l a 375 oldalas k6nyvéb=.
A könyv második (eleben ;1 1 székely szl'irmaznsu !kIemelkedő szemé ly é letét irja Ic, uklk munknJukkal. példamu tatás ukknl soknt tettek
il nemze tért és nl'. cm berlséltért. A
székely tu dósok, múvészek. közé letl
v(:zetők közül csak néh(myat ellllil ünk meg. I>\. DÓzsa György, Mlkes
Kelemen, Benedek E lek, Palló Im re,

továbbá uk ik uni tll ri usok voltak: B.
Farkas Sándor, Orban Bnlázs. Kelemen L.1jOS. el"d ekes, hogy a sze r~ó
nem veltc (el a .ne\'es s:t.ékelyek közé Kr/za Jánost. n Vndl'ó:tsák szerkesztőjet , unitári us t>üspőkő l , mondvon, hogy 6 cs:\.ng6 e~eh1.
_
I-I elys~.üke miaU m nes lchel6sé~ünk b6vebb Ismel"let~re. de a fentiek is bl..:ony ilJlik c n";pcsopo r t t1..~
i)e tsl'gét.
Kö!:.li: df, S:t.én Er n ő

Megölte őket a gyűlölet, őrizze emléküket a szeretet
Negyven évvel ezelc5tt, május közep én induHak ti vonntok M agyar országról Auschwitz és a többi halá ltábor irányába. Precizen kigondolt és vég re hajtott mépi rl ásl tervnek mcg fcJ elóen a li g hat hét alaU

szállitottak cl Magyarországról több
szál'!ezer embert és a második v ilágháború végé l"c II mintegy nyolcszázeues magvaI' zsidóságból hatszázezer emberI ölt ek meg. 198<1 . május
13-án vasárn a p délelőtt a buda pestiek ezrei u l'ándokoltak ki a K oz-
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ma utcai régi zsidó temetőbe, hogy
részt vegyenek azon a gyászistenUsz!elelen, amel yet a Magyar Izraeliták
Országos Ké pviselete tartot t a vészkorszak áldozatainak emlékére. A
gyászbeszédet dr. Scheiber Sándor
főrabbi tartotta. Megrázó szavakkal
emlékezett a zsidóság szenvedéseire.
Figyelmeztetett a tlllélök és az Ilj
generációk kötelességére: nem a
bosszuvágy, de az em lékezés és az
uj vészkorszak leh e tőségének meg~
akadá lyozása ke ll hogy minden be~
csületes ember - izraelita és más
vallású hivő és nem hivő - feladata
leg yen.
Megrendülésüket és együ ttérzésüket fejezték kl II m agya ro rszági
evangélikus, refo r mátus és unitári us
egyházak képvisel61.
Dr. Bartha Tibor református püs~
pök arról szólt, hogy mai életünkben
az egyenjogllság minden hitfeleke~
zetre kiterjedt, s a veszk ors zak túlél ői az egyházak között is méltó helyet kaphattak .
•
Dr. Káldll Zollán püspök az evangélikus egyház szerepéról szólva a nehéz idókben, elmondotta: letagadhata tlan történelmi tény, hogy a keresztény egyházak nem tettek meg m indent a népirtás megakadályoZ-ására.
Személyes megrázó emlékei t idézte fel dr. Ferencz József. az unitárius egyház püspöke, és hangsúlyozta a ma él ők felel ősségét azért, hogy
ilyen események soha ne ismétlödhessenek meg.
A gyászistentiszteletet dr. Schneier
Art·iir New York -i rő rabbi beszéde
zárta be. Ú a tanúk felelŐsségé l·ől
beszélt. "A vilag aludt ebben az év·
tizedben" mondta és idézte Nle mö ller monda~iit: ,.Először azt hittem ,
hogy a komm unis ták ellen mennek
- és én hallga tta m. Azután láttam,
hogy a zsidók C!l1en indulnak - és
én hallgattom. Azután o katolikus
lengyelek követkeltek - és é n nem
szóltam. Azután értem jöttek - és
nem volt mM. aki segItsen." Mindannyiunk kötelessége hogy ne hallgassunk többé.
'
A gyászistentiszteletet emJékeló
gyáslgyülés követte a M IOK székhiizúban lev6 Goldmark-teremben.
A . vendégek kÖ7.ölt jelen voltak ha~a1 tá .. sa~almi sze rv eink képviselői
IS : Kál/Q! Gyula. a Hazafia s Nép.
r~o nt el n~ke : Sa rkad i Nagy Barna,
az AUa ml Egy házü"yl H ivalal el.
nök hel yeUese ; Sebestyén Nátldo r né,
117. Ol·szágos 13ékctanáes elnöke; dr.
G?U" tOlllll JÓII (Jf, a Magya rok V ilügszovctségc főlilkára ; Norm Richórd,

a'

FővárOSi

Tanács elnökhelycltese;
dr. Lékai Lósz16 bíboros, valamint
a különbÖlŐ országok ban élő zsid óság képviselői.
Az emlékező gyászgyülcsen a MagyarorSlági Unitárius Egy házat dr.
F"erencz József püspök és dr. Ki ss
Józse! főgondnokhelyettes képvisel·
ték.
Dr. Salgó Uu16 fő rabb i emlékbeszédében idélte C öring marsall náci
háborús fóbünös mélységesen cinik us mondatát: " Egyetlen ember halála tragédia. hatmillió ember halála statiSltikai adat:' Ennek a cinikus kegyetlenségnek elszántsága emberek millióinak halálát és sokszDl
millió slemtanú közönyét okolta . De
nem csupán k özönyös szemtanú k
akadtak. ,.Erk ölcsi kötelességünk
nyomatékkal kimondani azt is, hogy
még a háború szörn yűséges idejében
is voltak nem kis számmal olyanok,
mi'nt Bartók Béla , Kodaly Zoltan.
Som/ay Artiir és még sokan, akik
nemcsak memorandumokban emelt ék fel szavukat az antiszemitizmus
té bolya ellen, hanem teltekkel küzdöttek a gyilkosok ellen .. ,"
KaL/ay Gyula visszapillantásában
elemelte azokat az okokat, amelyek
Mag yarországot a világháborIls kalandba sodorták. KUlön kiemelte az
akkori magyar vezetés felelősségét
az üldözésekben, majd a következő·
ket mondotta: " A fel elősség kérdésén, úgy vélem, mégsem tehetjük
ilyen egyszerűen túl magunkat. A
múlt felett már nincs hatalmunk, de
a jövendő nagyrészt a mi kezünkben
van. S most mindannyian felelősek
vagyunk azért. hogy mindez többé
ne ismétlődhessék meg."
Dr. Lékai LáS%ló bíboros visszaemlékezésében többek kölött czt
mondta: " Ma mélyen meghajt juk fe ·
jünket azok előtt a magyar polgár·
tá rsaink előtt. akik vé r üket és életüket ad ták oda áldozatul abban a
szörnyűséges világégésben, s hogy az
ember az embernek ne legyen többé
fark asa. mostanában azért kérjük az
emberi történelem iránti gondvise·
lést. adjon er ő t "Ilekünk, hogya méltán y talanságokat - ha nem is tudjuk e!(elejteni de iparkodjunk
,me.ebocsá tani e.eymásnak." Mi unitádusok négyszaz éve hirde tjük és
valljuk a szeretetet és a toleran ciát.
és ezen idő ala tt számos üldöztetésnek. megkülönböltetésnek v oltunk
ki téve. Mi unitáriusok is 194 5~ben.
felszabadulásunk után nyel·tOnk teljes vallásszabadságot és egyenlősé
ge t. Unitárizmus és vallásszabad ság
el(ymástól elválasltha ta t lan. Az uni·
t árizmus nem egyéb. mint szabad
vizsgálódá s a keresztény vallás dol gaiban, béketürés a más nézetekf'l
vallókkal szemben. Mi unitáriusok.
hogy mit tettü nk az antlszemi tl:lmus
f'lIf'n. elég ha idélünk Adv Endre
1903. dec. 6-án a B udapesti Naplóban .. Rabbi fl. keresztény templom·
ban" cimú cikkéből .
• • • • • (I
terpeszkedő. nat:.'" I'clfSiók
IrásturJÓi rökö nyöd tck mel( csupán.
Inikor a minap a kel·c~ z lény temp-

Iombs. belépett a rabbi , hogy oU igéket hIrdessen. A rabbi, főtisztelen_
dő d r. Kecskeméti Lipót pedig al/:
Olestamenlum prÓfétá irÓi szólott az
Istennek Ko~áry utcai (ma Nagy Ig_
nác utca) haJlékában ... Föt isltelen_
d ó Kecskemé ti Lipót főrabbi úr fölolvasása különben is csak annyi bel_
s6 slenzációt rejtegetett, hogy ezekért az igékért néhány rabbitársa
már- má r rn,;'Iglyára vitte a főtiszte_
lendó úr lelkét, miként lelkestül-tes_
testül máglyára hurcolták annak
idején a flemes Villonavus mestert,
a De trinitatis e rroribus szent makacsságú mes teré t, amo iJléhai való
tudós Servet Mihályt ... Előre sejtettük, hogy a1agyon sokan mennek
el, pedig a próféták nincsenek na.
gyon divatban. Al emberek szeretik
megbámulni a ritka látványokot. O ,
nagyon megbámulták ezt is: a ke·
resztény templomban a rabbit! .. .
€s igazuk van, akik megbámulják
ma a rabbit a keresztény templomban. Cs upa nagYSle r ú csodákkal,
eredményekkel ékes el a kor. S13bad megvetni a vallást. Szabad új
vallást hirdetnI. Szabad átbocsátani
a történelemnek m~ndent, ami a
vallások köz t és körül leviharzott.
t s mindezek mellett megdöbben a
világ, ha a relfgiók mermek csupán
addig is eljutn i, hogy egy al Isten
és egy al élet ... A relígiók1lak persze mern szabad engedniök. Azért relígiók. A magyar protestáns irodalmi tll rsasá g legutóbbi gyűlésén teszem - nem volt egy öklömnyi
unitárius.
nagy fölháborodás leSlen abból, hogy a Dávid . Ferenc
Egylet, az unitáriusok irodalmi társasága nemcsak al óket kitagadó
p ro testánsokat invitálja meg, de
meginvilálja a :zsidókat is, meginvitál minden eszmehirdetót. Hat Dáv id Ferenc azért PUSltUIt el a dévai
vár t ömlöcében, hogy pár szál év
mlllva felekezete megszégyenitsen
tü relmével minden felekezetet? ...
... Menn y i leeke ez, s hányfelé
szól, int és pirit el a lecke: az ,is~en
tudomány egy zsidó tudósa Igeket
hkde t egy ket·esztény templomban ... Áldassanak a próféták, kiknek ne veit keservesen magoltuk
mint iskolas gyermekek. Ime, az IS
révükön történik egy jó, nem~s, lel·
kesitlS és slép dolog olyan l.zgága,
beteg és homiilyos tá rsadalomban,
aho l ó, jaj, fölöttébb. ritkák az e mberséges, fölemelő, tlslta spekt.ákulumok .. :'
Dr. Kiss Jou:et

es

Unitárius Ifjú Testvéreink!
A Budapes ti Unitá rius Egy?á~köl/.
seg az Idén ls folytalJa az IfJu ság~

Biblia-ór á ka t, a boya S"U'"!tettel ~ ár_
juk mindannyiotokat. Az osszejö,e~
lek a n yá ri nünet után okt. 1- n
foly tatódn ak, II Nagy Ilfnác uteai köZ'
ont P üs pöki Hivata lában,
II Al/. ifJuságI Blblia·órák Id6pantja
11l84.ben : okt. l .: .oklt, 15i~ ?k~~I;:~
nu\'. 12.: n oV. 26.. I cc,
.,
este 18 órai kc:r:deUel.
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V1SSlATEKlNn:S
lelkészi szolgálatom negyvenedik évfordulóján (1943-19831
V.
Jeleztem m ár a H őgyes u tcai templomunk hábor,u
aténi áJlapotával kapcsolalosan. hogy betört ablakait
yelabOlYan pótoltuk 1945-ben. Egy esküvő aztán még
jobban bohésegiteU e hiányosság további pótlásához.
/I.z. történ t, hogy egyházi esk.ü~őre }eJ~ntkc;zet~ e~
unitárius va llású völegény. rnlnlszten Ils'dVLSel? ki-

nek menyasszonya II Minis~t7 ..elnök.sé.gen tltkárno volt .
A tanú pedig maga II mmlszlerelnok: Nagy Fer:enc.
aki látván II templom ablakainak szedett-vedett allllpotái, utasCtást adott, hogy kaledrál üveggel üv:egezzek be az ablakokat. Ez bi:wny nagy segIt ség volt. és
nagy öröm egy\ittaL Az eskető lelJresz dr. Csiki Gábor
püspöki helynök volt. en örömmel asszisztáltam a

szertar táson.
Hamar megkezdődött nMunk a bibliaól'Úk tartása i~,
a melyeken elég gyakran szolgáltam én is, egyúttal meg
is szerettem ennek közvetlen és ben sőséges légkörét.
Diákolthonunk nagyjából 30 rós létszámmal működött .
Jelentiis feladatot jelentett az itt lakó egyetemi hallgatók vacsorázlatása. mely Nösz!:lvetségünk rá radhatatlan
munkjjával, id. dr. Nyiredy Géz1Íne vezetésével és Lidi
néni és mások adományai jóvoltából eredményekre tekin thet vissza. Csak annyit még e kél'dés kapcsán. hogy
egyetemi hallgatói nkat országhatár választotta el szüleiktő l. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel tekintünk
vissz.a szorgalmukra és kitartásukra; nagyon nehéz körillmények között végezték tanulmányaikat. Közülük
jónéh;inyan ma presbilereink között találhatók. mások
még jelentósebb egyházi tisztségben végzik munkájukat. Ehhez az alapokat abban a m indennapi munká ban szerezték meg. amelyben orvos-, mérnök- vagy
közgazdászhallgatókként kiválóknak bizonyultak. Az
1944-ben az Unitárius Misszió Haz lelkészeinek gondjaira bízott Duna-Tisz.ak!:lzi Unitárius Srorványegyházköz.ségben is megindult a lelki munka. Erról a:l:Onban. mivel nagyon megszívlelendö mozzanatai vannak.
egy későbbi "Visszatekintés"-emben külön fogok szólni.
Egyesületeink közül a Brassai Sámuel Unitárius IfjUsági Egyesület j elen tőségéről kell néhány szót ejteni.
mivel működési központja itt volt a Högyes utcai gyülekezeti tennünkben. Tagjai az unitárius vallású ep;yeterni és főiskolai hallgatók voltak. akiknek egy lelkes
csoportja Diakotthonunkban lako tt. mások a főváros
ban, de a7. orsuig különböző r észei b en is. Védnöke dr.
Gyulay Zoltán professzor voJt, az európai hírű tudós.
Ez az Egyesület. mélt6 módon névadójához, a nagyhirű Brassai Sámuel proresszorh oz, k ülönösen az 184849-es centena riumi ünnepségek szervezésében és rendezésében végzett kiváló munkál. Kitű nó előadásokat
hallhattunk e témában.
U t térek rá n <tulajdonképpeni feladnlOmra. melyet
magam elé túztem e mostani .,Visszatekintés"-emben,
Ez pedig a Hógves u tcai gyülekezeti n apok és ai ezzel
szervesen összcfüggő s7.eretetvend égségek kérdésc, Budapesti egyházi-gyülekezeti életünkben e tekintetben
a legjobb példát a pestlőrinci gyülekezet s1.oll!áltatta.
Pethő István ottani lelkész. későbbi püspöki helynök
vezetésével. szervezésében. A Hőgyes utcai gyülekezeti
le rm ü nkben 6; templomunkbnn időnként SZCl'veztünk
evangéli7.áciÓkat. irodalmi és zenei műsorra} kiegészitve. Ezek azonban nem voltak rendszeresek. Rend5Ze. usé 1~8 tavaszán
havonta
kétszer. Az
kérésem.
min-

betanulluk, J először ~z elsú felvol"\ását adtuk elő n égy
helyen, a Hogyes ulcal, majd n pestlő rin ci a Nllogy 19nac I!.lcai és a I'á~ospalolai (MAV telep)' gyülel\ezeti
tc'n:nunkben. Aztan a második lel vonást ugyanígy,
majd h<\SOnlókeppen a harmadik felvonást. s amikor
mindezeken túl voltunk, elóadtuk egyszerre az egész
da rabot mind a négy helyen. Nagy volt az érdeklődés
elejétől fogva. nem fértek az egybegyűlt hívek, gyüte.
kezeti tel'meink ben. A szereplő gárda ls "kiváló" volt :
dr, Nyiredy Géza. Pethő hw(,n, Miklós Kúroly. Deák
Ferenc, Bencze Márton. Huszti János, Bencze Mártonné. Zsakó Judit és mások voltak. Közülük há.rrnan már
az Isteni vilagból "figyelik'" a mi földi életünket. Nyu~
godjanak csendesen!
!!:rde mes vol na gondolkodni azon, hogy néhai
Gyallay Papp Do monkos írónak ezt a színművét könyv
alakban megje.lenlesse egyházunk.
fzelítöül egy rövid részt Ide iktatok. A megértés
kedvéért elmond om, hogy a színmű első felvonásában
ige n éles korrajzot kapunk a rról, hogy Dávid Ferenc
tevékenysége m ilyen társa dalmi feszültségeket oldott
Cel, amikor a fejedelem, a fóurak na gy része ~ maga a
paps.;g és a nép tömege i ls a kezd őd ő unitári u s rcform:kió életízél megérezve, annak szolgálatába állott,

•

S most jöjjön az idézet Gyallay Papp Domok ostól :
.,Bogáti: Beszéljük meg a nagy híreket.
Feri: M~i~i-csoda? Semmi nagy hírt nem hallottam ...
MLnd: Mi történt? Micsoda hirek?
Bogáti: Orömhírek. A városházára Filstik fábíró úrhoz fu lá r érkezett: elmondotta, milyen nevezeles ese·
ményck zajlottak le a tordai országgyűlesen (l568-ban
vagyunk). Dávid Ferenc, t.'madói e.llen. olyan hathatós.
nagy ékesszóbissal védelmezte meg tanít6sait, hogy az
országgyúlés színe-java meJléje pártol!. s az ő javaslala szerint szavazta meg il tÖI'venycikkeket.
Molnos: No, no! Igen korán örvendeztek, A törvénycikkek megerósítése fejedelem urunk dolga, majd ö út~
jat vagja a tévelygés elharapódzasának..
Bogáti: Nem mondtam el egészen, János Zsigmond
eddig is jó s7.ívvel volt Dávid Ferenc iránt, [igyelt ta·
nításaira. helyeselte szózatai t, amelyeket a hitvit<ikon
hangoztatott, s most aztán az országgyűlés níne előtt
nyíltan az egy igaz Isten hivének, Dávid Fel'enc követőjének vallotta magát. Pl"Ófétánkat udvari papjává
tette, másik vezető emberünket. Blandrala doktort, 13niícsosi meltóságra emelte ....
Benke: A fejedelem papja. Akkor remélhetöleg elköltözik innen a fejedelem mellé Gyulafehérvárra.
Bogáti: A rőbíró azt mondja. hogy nem kell áliandóan a fej edelmi udvar ban tartózkodnia. Kolozsvár
I'agaszkodni fog ahhoz, hogy Dávid Ferenc az ő tekintélyét e melje papi szolgálatá val.
Molnos: No. ilyet nem m ond luthe rán us főbíró.
Bogóti: Sót többet is m ond ennél. fmént, amint a
híradásnak örvendcztünk, elávette naplóját s megmutatta: Ő már két évvel ezelótt érdemesnek tnrtotta röljegyezni, hogy Dávid Fel'ene .J éws ember volta '!lel.
lelt tett vaIlomást prédikáCIójában, Azóta - ugymond _ magános ónii ban buzgón elmélkedik Dávid
Ferene Irás ain.
.
Molnos: Há t ez aztán ármányos világ ! A róblró titokban az eretnekekkel tart.
Benke: Valóságos Sodoma!
.
Molnos: Nem is maradok itt tovább. Me:~ se~, allok
a S1.epességig: Eperjesen, Késm!II'kon s il tobbl Jilm h?r
városokban nem ln)::"adollnak ('I"l"e~arra Luther köve tol.
Benke: Együ tt kelünk útra. en oebr('C('nben állapodom me,:: .. ,
. ,.,
,. ~t....
A
' rost
Oogati : NlnCll miéd ;\lctnlOk, JO bi, ),1110.
\Ill
,
nem hagyhnU lik C'1. mert :~ fóbiró úr ('nne~, '.' tord aI
ka punak a klvc\cl.ivd. az i ..~~('s .kapu.k:'!t bezl.,!atta.
1\10l nos: No h;"t, sz('pen kezdődIk DaV Id FCltnc ur11s/,ga.
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VISSZATEKINT~S

lelkészi szolgálatom negyvenedik évfordulóján (1943- 1983)
v.
Jeleztem mflr a H6gyes ulenl templomunk hábor,ú
utá ni :'illapoU\.vnl kapcsol/Hosan. hogy ?c\.Ört ablakaIt
valahogyan p6toltuk 1945-ben. Egy esküv? nzt.'\," még
jobban hoh1segitctt e h lányosSlig továbbI pótlasához.
Az történt. hogy egyhti:ti eskU':'Ól'C jel~nlk~zell egy
unitt\rlus vallású \'ólegény, minIszteri tisztvI selő. kl·
nek "menyasnonya a i\1lnlnterelnökségcn titkárnő \' 0 11.
A lanú pedig maga a mininterelnök : Nag)' Ferenc.
aki I:itván n templom ablakainak Iizec!eU-\'cdelt állapotát. utaslL'\st adotl. hogy katedrál üveggel ü~cge:t
ték be n:t tIbiIlkokaI. Ez bIzony nngy segHség ,'olt. és
nagy öröm együttal. A:t eskető lelkész dr, Csiki Gábor
püspöki helynök volt. en örömmel aSS7.lszláltam II
su-rtnrtason.
Hamar mcgkezdódött nfllunk n blblla6rák tartása is,
amelyeken elég gyakran szolgáltam é n is, egyúttal meg
is szereltem ennek közvcClen és ben sőséges légköré t .
Diákotthonunk nagyjából 30 r6s tétsz.'\mmal mÚködÖtt.
Jelentős feladatot jelentett az Hl lak6 egyetemi hallgatók ,'acsoníz.tnllisa. mely Nőszővclségünk fáradha tatlan
munlclJával. id, dr. Nyired)' Gé7.nné \'ezelésével és Lidi
néni és mások adományai Jóvoltából e l'cdményekre tekinthet ,·issza. Csak unnyil még c kél'dés knpcsán, h ogy
egyetemi haUgnt61nkat országhatár választotta e l szOJeiktól. Nagy tisztelettel ~ megbecstiléssel tekintUnk
\'j za szorgalmukra és kltart..isukra: nagyon nehéz körülmények között végezték tanulmányaikat. K özülOk
Jónéhányan ma presbItereink között találhatók, mások
még jelentósebb egyháZi tiszLségbcn vég:tik munkájukat. Ehhe:t az alapokat abban ti mindennapi munkában nere:tlék meg. amelyben orvos·, mérnök- vagy
közga:tdászhallgalókként kiválóknak bb.onyultak. Az
194-4- ben az Unitárius M isszió Ház lelkészeinek gond·
jaira bl:rott Duna-T!szaközi Unitárius Szórványegyházkö:t$égben ls megindult a lelki munka. Errö l azonban. mivel nafl)'on megsdvlelend6 mozzanatai "annak,
~ kés6bbl " Visszatekinlés"-emben kOlön {ogok szólni,
Egyesületeink kOzQ! a Brassai Sámuel Unitárius If·
júsági Egyesület jelent6ségér61 kell néhány szót ejteni.
mivel múködésl központja Itt volt a H őgyes utcai gyillekezeti tennÜnk~ . Tngjai az unltirius vallásu e~e
terni és r6lskolal hallgatók voltak, akiknek egy lelkes
csoportja Diákotthonunkban lakott. mások a fő város
ban, de az ország különböző réS:telben ls. Védnöke dr.
Gyulay Zoltán prof6S'l.Or volt, az európai hifÜ tudós,
Ez az EgyesOlet. méltó módon névadójá hol.. a na~y
hírű Brassai Sámuel pro{esszorhoz. különösen az 184849-es centenárlllTnl ünnepségek szerve7.éseben és rendezésében végzett kiváló munktH. Kitűnő elóadásokat
hallhattunk e Wmában.
.Jtt térek. rt!. a tulajdonképpeni feladatomra. melye t
magam elé Hiztem e m ostani .. Vl s~7...1teklntés"-emben.
E:t pedig a HógvCll utcai It}'ülekezetl napok és a7. ezzel
szervesen összefUgg6 szeretetvendégségek kérdése. BudaDe.'lIl egyházI-gyülekezeti ~letOnkbc n eleklntetben
a lCJtlobb példát a pe!ltl6rlncl RyUleke7.et s1.oh!áltatla ,
Pethő István oUanl lelkész. későbbi pUspökl helynök
veutésevel, szervezkébcn, A H6gyes utcai K}'G1cl<ezeli
termOnkben 61 templomunkban ld6nk~nt Sl.el·ve1.H1 nk
evangé1l71c1ókat. Irodalmi és 7.cnel mQo;orral kleg~
nItve. E7.ek 31.onb,m nem voltak rendszere ..ck. Rend~
nerC!lllé 1948 lUa57'ón kezdtek vt!.lnl el ő.zör havonlll
kétszer. Az ell:yik &sszcjövmelOnk alkalmával kérésem·
re szava7.áSIllI d /Jntöttek hiveink amel1ett. ho~ mInden hóna" htJrmadlk vasárnapján lart'lunk gvOlekezetl
ÖU)'.cJövett-1t é'I II'l.crf'tcMndkséRet. Valójában 19048
tavaszbn vúlt flIlandÓvii. re.nds-/.c~~ éo: Intézmén~1é tlYUlekc7.cUinlmek ez n s1.é" /i<:.7.cJövelele,
C'l.t lulaJdonképJ)('n GllolwlI Pa,m Domokos Iró, c!tYruhi tan6c.ot011 atyánkfiának kll'll.lInhl'tHlk. IV (~ IMrlalml IPvékenYBégént"k, mely(·t n ml n<lI~(Ih..lunkba l\1IItott n('hány j\vcn :\I. OlylU!p!X'n. h' ,KY tUbb ki'ICbb ll'·
1('11".11(1 f'lCyf,·lvnn(j!\t)!l8. el(yh{lt.1 tl-májű pr67.ll1 Ir:\sa
ul.;·,n I'~v n:,~y~/.tlh(,.lI. h(,rrlrn teIVltO!•• o!! Iil.lnm(ivl' l rrt
tJdrld !,erl'nf' t,'.ltnne'lturna elmen. 1':l.t II .1.lnmOvel
A

belanulluk. s először az első lclvOllását adt uk el6 négy
helyen, n H6gye.'! utcai, majd a pesUőrlncl, o. Nílgy Ig~
n.'lc utcai és fl rákospa lotai (MAV telep) gyUlel\e:tetl
te'rmUnkben, Aztlln a második felvonást ugyanígy
majd hasonlókéPI>cn n hnl1lllndlk felvonást, II amiko;
mindezeken tul voltunk. elöadtuk egyszerre az egész
darabot mind a négy helyen. Nagy volt lU: érdeklődés
elejétő l fogva. nem fé rtek az egybegyúlt hívek, gyüle~
ke7.c1i tel·melnkben. A s:r.erepl6 gárda ls "kivfIló" volt·
dr. Nyircdy Céza. Peth6 TsLv(m, MIklós Károly Deé.k
fo"crenc, Bcnc:r.c M arton, Il u$:r.U János, BcnC7.c r.1árton_
né, Zsnkó Jud it és mtbok voltak. KözlHUk hánnan m..'\r
n:t Isten i világból ,.fIgyelik" n ml földI életünket. Nyu.
godJunak csende!len!
erdemes volna gondolkodni a:ron, h ogy néhai
GY/llhly Papp Domonkos Irónak e1.t II szinmúvét könyv
uln k bnn megjclentesse egy h ázunk.
h.eHt6UI egy rövid rószt Ide Iktatok. A megértés
kedvéél'\ elmondom, hogy fl szlnmú első (e!von{isúban
igen éles kO ITajzot kapunk arról, hogy o.'\vld Ferenc
tevékenysége milyen társadalmI feszUIt&égeket oldott
fel, amikor cl fejedelem, a főUl'llk nugyrésze és maga a
papság és II nép tömegei ls a ke1.d 6d ő unitárius reform áció életí1.ét megérezve, annak szolgálatába állott.
S most Jöjjön az Idé'f.e t Gyallay P app Domokosiól :
"Bogá ti : BcszéljUk meg a nagy hireket.
Fer i: M-I-I-csodn? SemmI nagy hirt nem hallotIam ...
Mind : Mi történt? Micsoda hlrek?
BODóti : örömh Crek. A városházára Filstlk fó biró ú.rhoz Cutár é rkezett : elmondotta, milyen nevezetes ese.
mények zajlottak 10 a to rdai országgyűlése n (I568-ban
vagyunk), Dávid Ferenc, támadói ellen. olyan hathatós.
nagy é kesszólással védelme:t\e meg tanításait, h ogy az
o l'Sz.'\ggyülés szlne· java melléje pt!.rtolt. s az 6 JavAs·
lato szerint s:tavazta meg n törvényc:Jkkeket.
M o/nos: No. no! Igen koron örvendez:lek. A lörvénycikkek meger6sítése fejedelem urunk d olga, majd ó utj tH vágja a tévelygés elhnrapód:tásának..
Bogati : Nem mondtam el egéS:ten. János Zsigmond
eddig is jó szivvel volt Dávid Ferenc iránI, figyelt ta·
nlt.1salra. helyeselte s:tózatait, amelyeket a h..itvitákon
hangoztalott, s most aztán 470 orszllggyüJés s:tine elölt
n}líllan az egy Igaz l sten hívének, Dt!.vld Ferenc köve.
lój~nek vallotta magát. P r6!étá nknt ud\'arl p.1pjává
tett.c, másik vezető embcrÜnket. Blandrata doktorI., tanác~s l méHóságrn emelte ....
BI'II"e: A fejedelem papja. Akkor remélhetőleg elköllö1.lk Inncn a fejedelem mellé G yulareh~rv:lrra ,
Bogdtl : A róbíró uzt mondja, hogy nem kell állan·
dÓ"o 8 fejedelmi udvarbrm InrI67.kodnla. Ko lozsvár
'·ugas1.kodni fog nhhoz, h ogy Oflvld Feren c az ő teki ntélyét e melje p..1pl szolgálatával.
Mol no, : No, Ilyet nem mond lu t herónus fÓbírÓ.
r;loali" : Sőt többet III mond enn~1. Imént. amint !l
h lrndlbnak Örvende7.tUnk, eI6\'cttc nnplójlil s megmu\nUn : " mM kN évvel ezelőtt érdemesnek tartotta fölJl:ItYe1.nl, hollY O;\vld fo"crenc J éJ:u'l ember voila melleH telt vallomlIs t pri.',(\lkácIÓJábll n. AJ:óta úgymond _ ma.l(J\.nos óráiban bU1.gÓn elmélkedik Ojvid
Fert"nc írásain
"folno.: Hát ez lI ztfln IIrmflnyos világ i A lőbfró tflokban nz eretnekekkel tnrt
BCllke: VnlóSt\"o~ Sod(lmal
MaII/O': Nem ls nlllrndok Itt tovll bb. Me!: sem állok
u SzelX'''~RI" : EpcrJe ~en. KI .. "~lrk(l,, $ II többi Jámbor
v(lrO$okb"n nem In"ndol/ll1k ~'rrC-nI'rll Luther köveIliI.
O/'I/kft .• fo~~)' OH kelOnk lit!'1I tn Oebr(.'CCrlben 111181»d"m
me,l( ,..
.-l bO'
UQ"d'"
Nlne>l ,lIlé,1 j:ll'lnl~ .k. jv
• •\' nl. t vúrost
lir ~'nnt'!k II /(lrdHl
nem hultvllllljrlk cl. nwr~·1 <'u v
.
:t
klll)tmnk II klv,~I~'I . '\·d . [II. nve~ kApuk, lt be7,árnt a.
M/}hlQ~: Nuht\t. 8/,"I~1I k{'7.lh'kllk O:lvl(/ fo\'~nc urasáltu.
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Benke: Igy bccsill!k m ~ (I polg ~ro k s1. ~ ba~súgú t . ." .
He il Il! é. BoglÍ f i :J kapun dl l! sztnre k IS(!t.lk Dá vid
Fe re ncet s fölsegftik a kerek korc. Mind nyájan meg-

llIelódve várnak Dávi d Ferenc s zavára.
Dávid I' crene: Ked ves híveim . s li is m indnyájan,
a kik más lelki ra nílókra ha llga tlok, d e ls ten után
a tyá mfia i és testvéreim vagytok, hirdete k néktek na gy
örömet, meJy re ménységem s zeri nt az egész népnek
öröme lészen . . .
Hallgassátok meg, hogy a tordai O ~S~g~ (ilés mIlyen
á r tik ulusl ikta toll törvénybe a küJonböz6 val lások
gyakorlásá ró l!
A lIép : Ha llj uk ! Hallj uk!
Dávid Fe renc: .. . Nem engedteUk meg senkinek,
hogya ta nItásért bár kit is fogságg a l va gy helyétól való
megfosztássa l fenl'egessen, mert a hit Is ten aján déka ,
az hal!ásból leszen, mely h a llás l sten igéje á ltal va-

Freizeit erleben -

gyo n .... Rövidell szólv(in aH jelentl ez: Legyen SZfIblldság! r...cgyen sza bad az e mbernek megta rtani hitvalláSá t, nmelyt61 a föld ön lelkiisme rete cseodességét.
a me~nYben il~vö$Ségét reméli, de legyen Szabad v i u~
gntódaso kknl, Igemngyarázatokkal uj utakon keresni
l.'ltennek szent törvényeit . ... Most pedig h iveIm JöJ.
jelek, és menjünk e l a m i templomunkba '.. .
Molnos: An mo ndja. hogy legyen szabadság.
Benke: Ha szabadság lesz, akkor nem szabnd ezután
gáncsolni és szidalmazni őket.
Molnos : De minket sem bánthatnak
Benke: Nem kell elszaladni a vA~oo. ból.
Molnos : ... a szabadság! . . . az csakugya n na gy nye_
reség! Nagy megkönnyebbUlés ...".
Amint mond tam, 1UlOII hatá.ual adtuk elő!
Ben cu Mártan

Mongóliában

A szabadidö eltöltése

Ez volt a témája az 1984. {ovi IRFkonferenciá na k, amely jul. 28. és
aug. 4. közölt került meg ren dezés re
a1. NSZK-beli Kli ngbergben. Ezen ti
tanácskozáson egyházu nk ifjuságAt
ketten k épvise ltO k Pá lffi Cs ilJé va l.
J\fegé rkezésünkko r nagyon kedvesen
ragadtak a ren dez6 német fia talok,
és ha marosan összeba ré tkozt un k.
Elhelyezésü nk, ellátásunk kifogástalan volt, vendéglátóink igazi házigazdá lma k b izonyultak.
A konferenc ia ülései ! á ltalában
délelőtt tar tott uk. A témá t több olw
d alról kö zelitettO k meg. Szó esett a
szabad id6 felhaszná lásának lehet6ségeir 61. a z e téren j e len t kező általános és egyén i p roblémákr ól, va lam in t ezek m egold ásá ról a gyako r la t ban. Ige n é rd ekes vol t számomra.
hogy e vitá k során be piJlantha ttam
a l1JyugaU fi at a lok mi ndennapjai ba.
Délutánonként az IRF szer veze ti
ülései voltak. melyeken megfigyelúkén t vett Unk r észt.
Nagyon te tszett, hogy a szervezők ·

a taná csk ozás szüneteiben és esténke nt s zmvonalas programokról gondosk odtak. Eze k k özött vo lt liImvew.
Iltés. tá ncház. kül önböző csoportos
és egyéni játé kok, vetélkedők. A
konferencia
félidejé ben
k aptunk
egy teljes szabadnapot, am iko r az
egész tá rsaság hajókir ándu láson és
kastélylát oga láson vett részt. A hajón gitárklséret mellett új stílusú
egyházi da loka t énekeltünk. A közös
éneklés egyé bkén t is k edvelt idótöltésünk vo lt .
Utolsó n ap v idám zár6estet rendeztünk. Eze n minden külMtt.ség
önálló mű sorral lépe tt fel. Mi egy
rövi d k is jelenetet adtu nk elő. majd
elénekel tünk e gy magyar népdal\. A
vidámsé g órái után a bucsu m eghatott per cei következtek. Kö rbeálltunk a s za bad ég a latt, és egymás
kezé t fog va halk énekléssel, csendes szava k ka l bucsuz tun k egy m ástól és a kon fe renciától.
Szász Zsombor

Az Unitáriátus tlet támogatói
P..gyh b.u.nk lapja támogat ására az
elmUlt hónapokban az alábbi jelenllisebb adomöinyok érk ezte k :
Külföldről : Bartók Péter JOO dol w
11Ú"1. Sz.a bó t..ást16 is dr. Tijrijk
1..á~l ó amerik a i. ill etve ausztráliai olvasó ink 25-25 dollár adományt kilhltek. Enikő Young _ néha i Baláu Ferenc lelkész leán)'a
2000 PI-oI, André Molná r genfi 01 vasóok. fia keres'ltelése alkalmából
1000 Pt-ot. Friedrich Ebrlleh cr , a. n émet un itáriusok ve:tet6s~1 lagja
budapeslI látogatilia alkal m bal 169Ó
Ft.-ot, Klinegh l László. bazal átoga_
lka alkalmával 500 forin tot adományowU.

Hu.a i olvasóink közül: Árkossy
De-Lso kórház b61 történt hazalér ése
után. a család dr. Nyired)' Gézáné
emlé.kezetére, dr. Imre Lázárné. elhalt férje emlékére 1000-1000 Pt-ot.
Simándi András e l őtl1.etésekre 700,
Gáspár Gézáné unok áJa. keresde lise a lkalmábó l 500 Ft- Ol. S1..athmáry
l'lliklós es KOllzegröl Koszta" Teréz
500-500 FH! adományoztak.
500 forintuál kisebb összeg ü t~
mogalás é.rkezett be Emmerth Bél ~
nétól Svájcból, dr. Elek C!l JSlvántól ...
Ármánkó Dá vidtól, Bod Ádámtól
..::gerbiii. Csath6 Aodortól, Siska Fercneno':tól, Varga Józseftől és másoktól ls.

KEDVES GYEREKEK!
A Budapesli Unit:irlUll P....' h:izközMe I)'enntlr: Blblla-órill. a ny" l
nanet után októberben új ra folytal Juk.. .1\1. d M talilko1.ó október mA.!IOdlk vau rnapJin, okt. 14-én les.. de
II 6rakor a Nap- Ilnáe uh:al PQII~
.,ak! Ulvalalban. A I)'ermek IUblla-

ó.a
211. ;

".
Jük a
unll:iiriuJ

A Mongol Népköztársaság Minisztertan éCS!"i mellett működ6 Egyházügyi Tanács meghivásárn Mongóliában járt nz Álla m i Egyházügyi HIvatal k üldöttsége, Miklós Imre államtitkát" veze tésével. Ki nt tartózkodásuk sor án tárgyaltak Sz. S%o,%orbarammal, a Mongol EgyházUgyi
Tanács elnökével, a tanács több
más vezet6jé vel a két hivatal közötti
együltmuködés he lyzetéről és ' t·ovábbCejlesztésének
lehelÖségei ről.
Kölcsönöse.n tájékoztatták egymást
időszer(i egyházpolitikai kér désekrÖI. Miklós Imrét fogadta G. Adja,
a Mongol Népi Forradalmi P árt
Központi Bizotts ágának tit~ára. A
küldöttség május 30-án él·kezelt huza . (MTI)

Árdeleán Pál
vikárius beiktatása
A magyal'o rszági Görögkeleti Ro-

mán

Egyházmegyei Konzisztóri um
Ardeleón Pál magynrcsanádi lelkészt
vélasztotta konzisztóri um l elnökk é
és püspöki v ikáriussá. A magyarországi román ortodox egyház új vezetőjét dr. VasiJe Coman nagyvárad i
püspök a gyulai ro mán ortod ox
n a gy templom ban ik tatta be tisztségé be. Az ünnepélyes beikta tásná l jelen vo ltak az Ál lami Egy házügyi H Ivatal, Békés megye és Gyula város
ál la mi , társadalmi szervei nek kép v i se lői.

Dr. Szent-Iványi Árpádné
Elhunyt IIZ erdénlll lIaOlla$JZonll.
aki férf e, dr. Szent -Ivánlll Arpád
melleu _ kawlikU$ létére - "okat
teu eGllházunkérl . flén t ue tt a nagll elllledl unltáriuJ !I'!fnplom épEtésében. me/Ilet oz " Eflll IglIZ IIlen tI-!:telet ére" emeltek ; négll unitáriw/IUI
nevelt, majd 8udaputre va/ó kljöuetelü k után részt ve tt a budaputl
uyülekezet életében.
Hllmv a/t 198f. ' .lepI. 6-dn helllezték ö rök nyugalomrll II l"arka ,.,étl lem e t őb en a kal,)llke" aOllház szerl(lTtá,a .ze,lnt. A temetésen ott voll a
fI./lglI CJa/ad. V<illamlnt /"pá sz l oru nk ,
dr. ""erencz JÓzse/. é. Hu.zrl J6JW1
lelké. z ~,.
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.... Su.b ad"cyhbak 'f'aII.'tAnak uj (6Uu.. ... S rtc ..' Ollv~ kl"PtSU baptista
1.,lkflu.
u

LAh,U -p' '/'nd n>Llf.1 .. pr.p~ _ klrdal
I)J Cmbert>en f(l\<tCl. rnbban H öh'MyI

Oyllorgy. Ramu,,,,

..-ra. hon .öbb helyen

.. fa.t1.J$1 papol nem mi"","- vOnJAlC t>t= ..

helyi mt'lmld& n,u!\kiJ.ba. !<;
n""'l'C)oua" map .. pap lU ob.
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Külföldi hírek
A s • ..,01 un h~rlufOk
t'ÓIUOl vett éi 1elu6lal! dr.
rorrwlon1al. unllartu$ pilsp6k

Dr . l1D.' ~ro " _,:aon.. ~r U INCo.' 'TRQ '" al,," ~\~n I$rnerteu~ ..
FalUl I: F . adom (' r &n.IIOl unitárius tolyótraln..n rn~.-.lenl eclk cikkei .• Re-
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HALOTIAINK

LItH.'.flft '· dmen.
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K demeu Imre ny. (lkl'!'ICU esperes IHk s tamwmlnyt in lU erdl!1)'1 unitártus

U\lld<~

h~&lró.I.

A~

enafl!l

k~l.nnos munka tCYUt példllnyá. lev6l·
'-'Nnknak -.J'nd&ona. A ~ulm6nyb61
kl!s(lbb r ! a~tuc!c foaunJt kO&6lnl.

A Ko IOQ~~ mec~l"nG KERESZTE."I\'
KAG\fETO ua. 6\.'1 :. 611 t r n ám .. 61'-

céll.s

tanUlmin)"Okkal pwaciwa ~h.k!
trocSalmunbl., ~ek:ot.. A k6tetoeket k6-

s6bb r '; Heteten 1smeru:tJllk.

D r. Enl6 Já n lKn" Darkó K1úa 6ietl!n.tIII:: n.. 6\-H>en JllUutl tj..m Kolo~v," .
h' 7 "l 5 slllyoa tllCe!wtd& !,lan. elhall.
FS16n1!k 61 «Anak IlYMdban 6n..inte
uN~·e.I OUlOZ\lnk.
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