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NyAR
Jakab lev, 5,'J • •• I me a .Úntóvetó vár ja a
földnek dr". l)'amölcsH . . .. "úja mil' reggeli
és estvéll e86' kap.
N1Jó" Vein. • bdr az td6já r cb az elmúlt hetekben inkább liszte.nek volt mondhot6, elérkeutt az Weje CI
je/lemzően 7I.lIárkő%épi teend6knek. Sokan most ve.zlk kl uabott.áaukat, hOC/li azt megérdemelt pihenés.et tőlt,ék otthon., CI Bal4wnnál, (I hegyekben, esetleg
k;(ll!öldön. GlIermekelnk, leledve az elmúlt tBkoLai év

leladatatt, U(I" élvezik CI nabad nap/éntlt, hoOY aUa-

aUg gondolnak CI klJvetkező ukolai év közeledtéte.
Az emberuéa jó hdnllada azonban ezekben a napokban nem CI kénllelme.ebb napokr4 gondol, hanem
ellenkezőle". UlIenkOT ve.zi ki r é.szét CI legnehezebb
munkákból. Bibliai Izóhasznó,la ual mondva, tudja,
hoglJ mindennek rendelt ideje van, é. ősi törvénye
életUnknek, 1I0gll veté. éli aratás meg nem IlzŰnheUk.
Minden evuaknak megvan az elodázllatatlan teendője
azok uámá ra , akik a lölddel loglalkoznak, akik gondoakodnak a betevő lalatainkról, ti nnepíz tl kaId cIlr óI,
izea, zamato. gllümölc, röl é, mindarról, ami azükllége'
a tu t táp úi lá.ára. AUg zajlik le nlláridóben az aratá.
nehéz, de győnlltirtl.ége. munkája, a .zántóvelŐ ember Ilzeme már az ósziekre tekint, hogy egyetlen veteménll ae kdr080djlik, ne menjen ve.zendóbe.
A:z: új Kenyér már iz lelhet ó, 8 mi mindannyian /Iá!állan gondOlunk azokra a .zor" 05 kezekre, melyek
egll egész oruá(lnok bl:z:lollt;lák a:z: egész évi kenyeret.
MI, hivő emberek, illIImkor ts átérenUk a S:z:entfrá.
Igazát, hogy ime, az emberi munka újra elnyerte l sten
á ldá.á t . .
Aki 8zerelt forgatni Bibliánk lapjait, bizon nl/al észrevetle, h0{111 annak fról mennyire 8zivellen haszná l 1(lk tanttásaikban éli példázatotkban a paraszti é let
mo.c:zanatait é. tanu/sánait. Gondoljunk csak Me st eTUnk oYzavatTQ az eOllkorl magvető példá,wtában, avarJY
a mUl lármagról IIZÓ/ó tanHó lIában, Tanu lsdgos a szil!6munká. ok példája é. i(len figyelemre mélló az aho!Illan lanit a magúnllo,an növó veté.ekró l. Ez u'lóbblt
éppen mos t taMn érdemu .zó uerlnt felidézni.,.
".. . az ember beveti a magot a fiHdbe. é. alsziK és
f/j/KeI éjjel é. nappal. A mag pedig kihaj t és feln6,
ó maoa Ile.m t~d ja miképpen. Mert mngától tercm a
fillll. eUlu ör füvet, aztán knMut. n:z:ulán tel jes b!lzd t
a kald ,zban. Mi/w ll/t pedig a gabona aTTa va l ó OZOIl nal Mrlót ererz! rll, mert az aTa1!i1l elérkezett.'.. "
Jel1e{1l ete. kérlét olv ashattuk az ókor! ember szemlélet b, .. k eme idé:z: .. u .or okban , A ZOKban az fd6kben
oz e'll'\,berek a v lld{1ot kjln nek é. be/ejezellnek hi!!ék,
IdUdk. hlen mitl leml v6ltollt1!hafa(/an rendelélét. ellogadldk az eaem l nlleket éli a term ~llZ et 16t8:<'61(1(101
IlIrllénveit. Az akKOri hl1l15 ember méo ne m voU tudafábllT! hlenl61 karjolt képe" n égefnek 1>8 erejének. Belc""11 nm/ván a 11M 3 r c nc.felh l>hc. /I'o'el1e 'lb Imddsángal
"rn/)áltll be/ollllholnl a vele é. KlIrUl/JUa t/l rtenleKct.
Nem IImeT!)~n II v Uá uban leznjli1 e remé nl/e k rUf/Ólt.
71(Om II Ill r lll>nllU l'rlh l>fI "klle71 hltl é. bIzo tt . mhlf 171_
kább Cl ocláKro n /lmHOI!. F.:~ II lello(/d . ",I>fI 71llpjllfnkbnn I ~ II)KOko l K"tlTI . '''' edv #n t:'pf(l(Jolldo"tl hOqu a
(', oddkbon Il len 1"t'Jfeljtl:Jb ltf6u llk,Ut1n j el"nll kl mauát , ami au il ma{1a "tán vonja , hogll eu t/Tlnt ml/éOT

nincsenek jelen a c.odók, akkM JttenneK u távol
kell lennie ért elemszerűen. Madách u it'Jy 10aalmtU
lénIlegében .. • évmUUóktg eliár a világ a tengelvén,.
m ig J.tennek néha közbe kel! nVú lnia. hot'JV annak
kert!kfogán egyet-egyet 'ÚjUson. Korunk' embere ezen
a felfogallon kiad mÓT túllépett, nem IataIu l a, nem
n1/Ugs:lk meg nelleme a végzetszera dolgok e lke r ül_
hetetlen!égében. tni lelkének éa akaratának er ejét
é. tgllekszlk a do lgokat úgV tránllltani, hot'Jy azok
számáTa é8 körnvezete .zámára a leatöbbet és legjobbat adják. Ojra c.ak bibliai nvelvha.ználattal kifejezve, a m41 hlvó éTd, hoall 6 valóban laten multkcuána, akinek mindeneket meg kell prÓMlnia. éli
mindent el kell köVetnie, hogy a d olgok valóban megfeleljenek céljainak é. uWuégleteinek. Nem várja
t étlenül - alaplgénkben Jakab apo' lOl llZu/nt "béketűréSBe!" az ellemt!nyek ktBzdmtthalatlan folydllát,
hanem ésszel, közös öuzelogduo l , technikáva! é.
minden olyan mÓduerrel, amel/vel a természet
lőrvénvelt képes a m4ga javára alKalmazni, IOVeIuzik
az élelet teljeué tenni. (/gV .lkerUlt r övid neOllven
év alatt a lermésátlagokat hazónKban til három-négVIzeresére fokozni, fgll tud gt!pekkel, vet7ll'zerekkel védekezni a mez6oozda ,áo' káTtevők ellen, fgy küzd
árvizek é, belvize k ellen, ft7ll épft vúlározókat vagII,
ha ú"y keU, uárlt kl fél orszdgrt!uekel.)
A nyá r i munká latok idejét éljUk, éli azonos/t juk
magunKat a bibliai idézet szán tóve tójévc!. Mi ls várjuk a löldnek drága gllU mölcseU, mindazt a jót, ami
az élet fenntortáBdhoz I lalán éluezetéhez ill hozzátartozik, de nem tétlenHl, vagy - ahoglI a m aglla r
k özbellzéd mondja _ "a .Ult galambra vdrva", hanem szorg OIl igllekezettc! és met'J/uzlteU becsülete!
munkával. Mit nem bir a:z: ember önmaga, a:z:1 elérheti össuf o(/ott cgl/ütte. er6vel. Hol oyenge az ember
cpycdUI, többedmagáva l még a tc rm t!llzell elemeket
is le tudja gll~znl. Az oko', értelemre táma sz kodó
emberi munka valóban c.odákra képea, Ugyanc.ak
köznapi bölcscuég, hogy a. jó sor lo t. a alkereket, az
eredményeket nem elég várni é. remélni, hanem azoka t kl kell kén1lszerlle ni az életl61.
..
Több mint negl/ven évve l elel6tt. fiatal popnovendékként egyik otlHlekezeWnkben uoloáltam .. Ul. heh/etlesltettem pár hétig. Maid elteli vaoy hu,:z: e,zte neM mikor 'Újra oda rendeli egI/házam tar tds szolgálat~a. PáT hét uMn a oyUleke:z:etllek egll Unleletre
méltó IdCls férfi tagja 1t'J1I kérdezett rám: r.mléKsz~k- e,
lelkész úr hogll húu évvel ele/6tt mór prédlkóU
.z/n l e oye;ekemberként ezen a szá$:z:éken? rge~ó v~
laBzomra lovdbb t!rdeklódlHt az én alI/dmI/a: Ilk~e
szik-e emlékezni hOOll akkor mU mondott ne n
az egll/k ialentl5~tele t alkalmdMI? r~ e,magYObbd
ndlatflmra sem tudtam olllan jele. dologra 170>1 o II ,
mi ennyi idő uldn mét'J eszembe jl/ l olt volna , Nf?S.
/ 01 latla IlZ én emberem, bdr /'alol vol t lelké.1z llr,
Olll~nt tanlWU, mit lJ reg emberként Ilcm felejtettem
cl 1011 Bz61t a példa ..... I<é t bék(l h0rlJ/. bl)(1l1 nem,
CallUer beleesett eOIl tejfel"! köCl llotted·... A ~IZI~:U~~=
IálnaK IQrkd',a>1 az eOlllk békll /emon an s
bee~ .. ll<ln vti rl a. hot'J1I Im/oml csoda /0/l/t6n "'CO~~=
nekIlInek De m/lle! az nem j6tt. mf'flallfll mapdt
.ánllk é,' a mih,be IUlllIl!dl. A má ll ik béka aZO>1 an

k
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·em aktl rc beleUlr 6dftl II r emlnvtelen t>~Qbe, hemem
ktJrb,-klIr be ta posOd: Mo"d. Q~ 'deoen köze"ben, acld'lQ-Gddlg rugdalózQtt. mig a td/ölb61 itali kis szige'i vajat kijpílU mo"a ald, oml,,, /ellwpaukodtldn eg"

:V,duol

uabadbo. az ".'blt "iuzaugroU. Az rmber
,,11 kmlhet halon l6 heIl/telekbe, amlkOT (I tétlenség
Ilet eUm vedó b ún. Az életer' "ektInk u "yakran
~
mr"
kell harcolnun k ." "
Nem tudom. ifjú ember ktnt, hol 'Olv(1Sh~ttam e 'Il",""<Iga. me~it, d e miután (lZ én idd.! baTa /om emlékezetembe idézte, lUó,a én Jem feledt em d.
Vluzolér ve szép "l/áTi blbUal idézetUnk r e. a szántóve tór., kl vó r Ja a f(lld'nek dr ága I1I1Umölcsét, átvitt
lJ

azt permetezéssel,
Itud. tÖTödéssel, újabb
A fő ld d r ága QlIUmölc:se
hasznunkra.

A szellemiség és annak hatalmassága
R énletek N ikky o Niwano. a Rlssbo Kosei- kai elnök én ek

a .. Dharm a World" cím ü folyóirat 1985. 6vl 5. szám á ba n m egjelen t ír ásábó l.
A világegyetem életereje mindennek a mozgatója.
Ezt az erót egyetlen , mindent átfogó szellemiségnek
fogadjuk el, ,am i minden ekben jelen van, Mi, ember ek, minden létezővel, egyformán részesei vagyunk az
egyetemes szellemiségn ek. Ala pvetö Igazsága ez annak
a ta n ításnak, h ogy ez a z egyetlen szellem iség hatja
át a világmi n denséget.
Mivel az egyetemes életerő foga lma sokak számtira
homál yos nak tűni k, m i, buddhisták, ezt az Örök
Buddhának n evezzOk. Ez a megszemélyesités megkö nnyIti azt, hogy világosan összpontosítsunk elTe a
fogal omra, és 82 a képesség, hogy ilyen módon összpontositsunk, a ml erös hitünknek a ,forrása, m ely
szentséget ad a vallásnak.
Az összpontosjtás képessé tesz bennünket a r ra, hogy
szellemiségünk tökéletesen egybeolvadjon Bu ddhának
_ m indenek élelad6ján ak - a szellemiségével. Ez
8Z a esodé.latos á llapot, amikor m i, halandók, összhangban éliln k m inden nel, mert türel mesek .és kö nyörUletesek vagyunk, és ez a legföbb cél abban a
tan tétel ben, hogy min de neket egyetlen szellemiség
foglal magában.
Gyakran gyötörnek bennUnket olyan jelenségek,
amelyek szenvedést, megpróbáltatást, bajt és zűr
zavart okoznak napi életünkben, Ilyenk éppen helyzeUlnket annyira megrontják, hogy az belölünk félelmet, i}'Ú1ö1etet vált ki, és mélységes neheztelést a
nekO nk bajt okozó nemélyekre vagy dolgokra. Ha
Ilyenkor gondolatunkat az Örök Buddhára összpontosftjuk, megszabaduJunk a gyötr6déstől, neheztelésünk.
fé lelmOnk kiváltójától. gyűlölelQnk tárgyától; ezek az
érzéseink eltGnn ek, mert gondolatunk egybeolvad az
egyetemes élet nagy gondolatával. Osszpontosításunk
5zétoszlalja a zűrzavar ködét, é; egyszerre megtaláljuk a megoldást azok ra a problémáinkra. melyek
5zen "edést okozlak nekünk. Az értelmi tevékenysé·
;;eknek ez a sorozata, ami a s zelh' miség ilyen állapotáh oz vezet. hason ló ahhoz, mint um lkor célzunk egy
pUSkával. ElUl a csövö n van a célgömb. hátul az
Irányzék. E kettöt és a tá r gyat egy egye nesbe hozva,
lehetövé v1l1k, hogy eltaléljuk a céll. Ha csak a célra
összpontositunk, és a beálHtásoka t figyelmen k ivill
ha gyjuk, elhibázzuk a célt.
Ha mindig igazán és szabadon akarunk
rQljQk el a k özvetlen
az Orök

. hogy
Ha ÖS5Z·
cselekvésre Irá2 UN ITÁRIUS eLET

n yul, annak ereje van ahhoz, hogy másokat is mozgÓSitson.
Senki sem akar háborút; alapvet6en minden em~
ber békében akar élni, és boldogulni akar más népek
fiaiva l együtt. Ahhoz, hogy ez az áUapot m egval6suljon, mi nden egyes embernek magáévá kell tennie a
béke gondolatát, és csatlakoznia kell azokhoz az emberekhez, akiknek ugyanez a szándékuk. EI'ös megg~6zódéssel k~ll hirdetnünk : nem szabad megengednünk, hogy Világunk embermészár lás helyévé váljék.
E fellépésiln kkel oly hatalmas á r adatot indíthatunk
el, m ely hatása a161 a világ vezetöi sem von hatják
kl magukat.
Fordította: Vadad)' Ver a

'- -

Az á prilisi ifj úsági konfer encia r észtvevői m eg kos:.:or uzták a Dávid Ferenc és Villá nyi üt sark án lev6
bázo n á lló DAV ID FERENC E!\tLeK TA B LAT. A tábla
a latt lá tbatók : Pn:lf. dr. F. Ban:lD" a rn erik a i p rofesszor .
!\t onlQue V8n Zoest. a bolla nd rern ons trá nsok és 8Z
IA RF ké pvlseloJe. Ba r tók Béla főrondn o k és d r. Kiss
J ÓlSef főgondnokhelye tles. (Swz Zsombor feh' ételt)

"EGYüTTMÜKOD~ST, ~S NE SZEMBENALLAST!"
Ali: Idén lesz n egyven éve. hogy a hirosimai atom-

irták alá

támadés II fé lele m . II r e ltegés kors7,akil vC'.I:cUe be az
emberiség történelmében. Ali: akkor ledobott 13 ki1otonnás atombomba 5zbezer ember életé t pustlítolta
cl. Ugyancsak negy ven évvel e ze l6 U, San Francls c.oban uillekU
az ElD'esUIt Nemzetek Szervezete
bogy
8'1, együttműködés kors1l:aka:
s hogy 8:1:
é letet k ö vete lii m ásodik vIIIigháború utlin II
II b ábo-

ruk végérv 4! n)'e5
Frandseo-I konfer encián

a
87,

San
ENSZ

alapoknuinyában, sték hel yiil
jelő lték kl.
A szervezet a k3vetkezi5 fela datokat lü7,10 kl maga

1. II

béke és blz10nsar tenniartása,
tétele II békét fenyegető
_C;,;;;". , " cm egszU ntetésére: 2. II
Y
és egymis érdekei',,,,, :;,,', alapul6 baráti kap-

Segitségnyújtás az elmaradt
terUlelekn ek ga1.dasági. sloclálls és
4.
emberi jogok és aii': alapvető
nemre, fajra, nyelvre vagy
n élküli biztos ítasának elósegívall\mennyl tagja fQggetlen allam,
a nemzetközi vlszalyokat békés
tart67:kodni más állam
ellen irá-

S.n
Pérea de CUellar
minden tagországá t a
béke Qgyének
sz61ltoUa fel. Kifejtette,
bogy 8 dokumentumban letekleteU elvek m á ig érvényesek, mivel e-zek bizonyultak a'li egyedüli reális útnak a béke megőrzésére.
Az ENSZ szere pé ről és j ele ntőségéről b eszélt 'Andrej
~romlko. a. Szovjetunió k6lQ gy mlnlsd ere. aki annak
Idején k é pviselte a Szovjetuni6' az ENSZ létrehozásár61 fol ytatoU tárgl'alásokon. és hazá ja nevéh en ellátta. két,J egy?vel az alapít6 okmá n y t. Az ENSZ alapOkmá~ya aláIrásának különl eg~s jelentőségéről Sii': ólva
hangsulyo'llta. hogy II vIlagszervezet létének célja a
b éke és bizton sá!:, védelme. az államok közötti békés
egy~ás m elle tt élés és együttműködés ápolása. Az
ENSZ alapelveire t ámaszkOllva. a Szovjetunió és il
szociulista országok mlndhc arra törekedtek. hogy a
világszervezet tevé kenységében központi helyet foglaljanak el II. leszerelés, el sősorban II nukleáris les'lerelés k érd hel.
Az " orvosok a nukleáris háború eUen" mO'lgalom
,
az Eltyüttm,ikötlést és ne s'lemben,
szellem éb en ült öss'le. és a nukleárl!!
elleni harcot vallja fő feladatának . A
h elyet foglalt Kádár

és dl
Odvllzló
bes'IIéd
a:..... N
aID'"ébcn
e tte
többek ..
között a ~;:.~~;;::~;~ mon
vlUek véghez
!izerlnt leghumá nusabb
hi vatAsnak
I akik a nukleáris
h áború
on'osmozgalmat k ezdemen)'('.ztllk
t ett llk ••. Önök elólt jól
b mert. ho gy az e mberisé" válaszi, t el é érkezett. A
tudom:\ny és a technika Jelentós viv m án yal m á r a oly
mllll:as 5dntl't ~rtck el . ho gy az emberiség eddi g nem
l:itolt fejlődését. jólétet te r l'm th e ti k meg, d e pusztu·
l:isát III okozhatj:\k . .. Mozgalmuk rllvld. n eh ány éVe!!
fejlildést' bh.on)·iLja. h ogy n em e~ sdnd ckalk tá moga tásra talMnak n em(' ~ak a ktllünbö'I;Q országok ol'\·osal.
hanem II b-:-kén vh)'/) n ép tk körtben . a felelőseD és
reálisan lIolldolkodó pOlitikai Lenyf'zQk IIOrRlbll n ls.
A kfllVe ltl meny l17.ava ol)·an. m lmUnkább jelentős
rdll, té ll)'ez.>. anwl yet !I<' hol . lIenk l ncm h llKy h M
I/UJlIé fll; )"' I11" 1II kl "IlI ..• EK)' h (wa p mí,l vII melll'mlékC1.Unk ar ról III. hO IlY fil eu ró tlal ors7.á!l'o knak. az
A m c r lk ll.l EU'csUIt Allau\okna k éw Ka na!l(mak l\ kép-

MI, unitáriusok, Dávid Ferenc egyhbalapít6 pfis.
pökünk s!ellemében és tolerancláJa Jegyében valljuk'
"EgyliUmuködésl, éli ne 8ZembeniUasU"
.
Dr. Kiss

Jóuer

ORVOS KONGRESSZUS A B~K~tRT
Júl. I-én befejezte tanáeskozlLsát a'l a nemzetközi
o r vOIlkongresszus. melynek felszólalól bangoztallák
hogy a nuk,leárls há ború megelózéséért harcolnak. •
A zá róülésen kladott dokumentumból Idézzük hogy
az 1981 ·ben tartott els6 or vosko ngresszus óta az'Egyes Ult Á llamok és a Szovjetunió 'lakói s a világ más
országaiban élők mind többet tudtak 'meg a nukleáris
h ábo rú következményeiről. Létrejött egy új nemze~
köz i közmegegyezés, amely szerint a nukleá r is háború ves'lélyére egyetlen ésszerü válasz van: a háború megelőzése. E közmegegyezést tükrözi az Egyesült Allamok és a Szovjetu ni ó nyila tkozata amely
célul túzte kl a nuk leáris fegyverek csökkentését, sőt
megszUntetését.
E célokat azonban a gyakorlatban ls meg kell való-sítan i _ mutat rll a lelhlvb. Jelenleg mi n d pontosabb és a ko r ébbl okné l sokkal p US'llítóbb nukleáris
fegyvereket hoznak létre. Ugyanakkor az újabb tudományos kutatások olyan lehetséges vllágméretü ökológiai következményeket jeleznek, amelyek veszélyez~
telhetik a'l élet lennmaradbát a Földön. A fegyver·
kezés i hajszát az ü rre ls kl okarják terjeszteni, s ha
ez megvalósul. akko r s'lámotlevÓen növekszik a világméretű nukleáris konfliktus kirobbanásanak a veszélye. A'l űrtegyverke'léS semmls.o;é teheti az eddig
elért fegyverzetko r h\lozásl eredményeket, és alááshatja a folyamatban lévő tárgyalásoknt ls.
A dokumentum Igy folytatódik; "Meg vagyunk gy6z6dve a n 'ól hogya nu kleáris fenyegetés megszO nte tésé re java;ol t programunk egyezik a világ ~épeinek
kivánságáva l. A program sUrgel! II nuk leárlS fegyverek gyártMónak klpróbtUásénak s telepltésének ellenőr lzhet6 befagy~ztását. Ezt klegyensu lyozoU fegy verzetcsökkenlés majd a fegyverzetek végső megsemmisitése klSV~lhetl. A program olyan védelmi politika elfOll.adósót 6 zor~almazza. amely kizárja a nuk·
leáris fegyverek hannálatát fegyveres öSSlccsapá.s
eselén."
Az orvOSkongresSzuson több neves kO Iföldön é lI'
unl16rhu orv os vett réSzt. KözlHOk felkereste egy hálu nka I dr. Elln F. Walsh. a s kóciai DUNDEE városban
(Nagy_Brltn:l1llnl élő orvosnó. nkl! pü sp(ikü llk kOIföldi útja mlott Huufj Jóno! pUspők helyettes tog Hdott.
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AZ AMERIKAI UNITARIUS EGYHAZ t;LET~BÖL ...
SaJn05, nem beszélhetek úgy az amerikai unitárius
egyházról. ahogy e16adásom cime alapján varni lehetne. Csak rövid ideje ismerkedtem meg az amerikai
un lurlunussal. és csak egyetlen ... Aros gyülekezetével.
Ez a város Lawrenc:e, Kansas államban. Mintegy
hatvanezer l akasú egyetemi váras. l akói közül mintegy húszezer diák. Mielőtt Ide ketilltem volna (tizenöt
éve lakom i tt) . alig ismertem az unitárius hitet. Fele-

ségem révén kerüUem kapcsolatba az unitáriusokkal.
Lawrence vár os fi atal, a múlt század közepen keletkezett, és elsó lakói közül sokan jöttek Bostonb ól.
sőt nevét ls egy bostoni polgárt61 kapta. Boslan erő
sen unitárius je!Jegú, így a v{irasalapitók között s zép
számmal voltak unitáriusok. Jellegzetes, hogy. az uj
véros első temploma nem tartozott egycUen felek ezethez se m, hanem különbözö vallásúak haS%nál ták. Ez
unitárius befolyásra vall, és ez a befolyás felismerhető
a korszak nagy erkö lcsi kérdésének, a rabszolgaságnak megitélésében. A város szembefordult a kans asi
rabszolgasággal. amin keresztill fontos szerepe volt
a polgárháboru előtti és alatti ko rs1.akban, a szellemi
vitákban és a fegyveres hadjára tokban egyaránt.
Ame r ikában az unitarizmus nem pontosan az, ami
Magyarországon. Nevünk sem egyezik pontosan. Unitárlus_unlverzalista egyháznak n evezik. Az "univerUIlista" szó azt jelenti, hogy a ke resztény hitet
nem tekintik magasabb rendunek a többi vallással
szemben. Nálunk nincs semmiféle d ogma. amit hinni
kellene. Ez jellegzetes az amerikai unItáriusoknál. Az
amerikai egyházon belül is sajátos a Lawrence-i gyülekezet. Közösségünket fel lowshipnek (magyar megfelelője: szór vány) nevezik, mert az egyházközség aJakitásahoz kevesen (mintegy l DO-150-en) vagyunk, és
ebbOl negyven..(itven jeleni k meg vasárnapi összejöveteleinken. Lelkeszünk sin cs, é s gyü lekezeti helyünk
(egy régi iskola, amit harminc évvel ezelőtt vettünk)
is kivü l van a varoson. Ezért a diákok, akik n ek nincs
aulójuk, és agyillekezet fiataljait jelentik, nehezebben tudnak részt venni vasárnapi összejöveteleinken.
Akik vették az épületet, ma 50-60-70 évesek és
sokan közülük az egyetemen dolgoznak, vagy dolgoztak, a közösségnek ma is degerosebb és' legmegbízhatóbb részet jelentik.
A . legnehezebb munkat a közösségben az a tag
végZI. aki elókészHi_ és megszervezi a vasárnapokat,
bemutatja aszereplo elóadókat, és befejezi az összejövetelt. A 6zervezés fáradságos volta és a jobb közösségi munka érdekében lelkészt szere tnének sokan.
Legutóbb 26-25 arányban úgy szavaztunk hogy a
legkö:elebbl nagy várossal együtt lelkészt fognak
meghiVni, bár én félek, hogy nem fog s ikerülni megegyezni a lelkész személyében. Az a tapasztalatom
hogy az unitárIusoknak nagyon nehezére esik vnla~
miben megegyezni. Vannak, a k ik attól télnek, hogy
lelkész nélkül a közösség fennma r adása kétséges,
m ert nem t ud unk fiatal okat megnyerni.
Edd ig minden vasárnap más él; más elöadót hallgattunk, más és más témárÓl. Sokszor a tagok maguk
vlllalnak előadást. de sokszor h ivunk külső előadót
az egyetemről , vagy más területrő l. A témák : vall:1<>i
kérd ések, erkölcs i gondolatok, nemzeti vagy n emzet közi politika. gazclaság. zene, utazási élmények. irodalom, müvészet stb. Elöadások utdn vita következik.
és sokszor ez a legérdekesebb. Lehet. hogy nem foglalkozunk eleget vallási kérdésekkel. voltak, ak ik kifogásolták ezt, és el is hagyták k özösségünket. :en
vl.nont 81.eretném hanl;tsúlyoznl, hogy ebben n kOlönleges rendszerben elönyök iS vannnk. Megismerjük
~gym~'lst. Meglepetve láttam, hogy mAs ok \.~ Úgy értéelték az unltarh:must, mint én, és ha ~onlÓ úton ju!otdt.k el houá. Azért lettOnk unItáriusst\.. mert nem
u tu k elfogadni a dogmatikus tendenciákat.
i. S1.eretném érth et6bbé tenni ezt, és e lm ondom. m l~~~ ú t vezetett az unltárlzmush oz. Budán születtem
6 Cl'i aIAdb61. Nalolyandm l!ebéS7.fOOrv o~ volt a 1_" ldó
k6rhbban. Apám Berlinben tanult mérnöknek , és Né• UNITAR IUS eLET

metországban dolgozott
meg édesanyámmal
k ' egy Ideig. Ut is merkedett
buz.gó katolikus, haÍá:ar~ ~:eat á~Armnzásu volt. és
rom testvéremmel együtt kat II~
iS aull lett. HéCel. éi azt jól ismertük, a ui~ót ~ v~al~ásban n? Uünk
édesapam a csepeli Weiss Man! é~ SS . Háboru alatt
de a haború vége [elé _
á r
gyar mérnöke letl,
tette állását. 1944-ben
51: , ~azésa miat t elveszszerencsére édesanyam m~~!:~zol~alatrn osztották be,
került hazatérnie hozzánk
sz rmazása n!vén slelérték a VillAny i utat ahoIA~~~or kaz orosz csapatok
tUk édesapámat ls, lo'szerszálHtá~~a ' több fé~fh, közegy nappal a harcok befe ' é
05:l:totttik be, és
a vArbÓI eltalál ta. Azonn~~~~~:!?tl~ egy német .golyÓ
éves voltam és héborús él é
. n ekkor kIlencmert késöbb erösen berOIY~1~:i~r61 azért mesélek,
kozásomat, Az állandó bombarobb:~~~et aés ~~~ol
házunk körOJ, az éhezést k özvetlen taláik :fu
a
lAli al. nehé z eUelejteni, Sok élmény csak o st a haérthetővé, Nem ~rtettem, miért volt sárga ~m~~be;i~
kabátjan. Késöbb egyik nagynéném beszá.
olvastam sorsukrÓl a né m et üldözések alatt
, ho~.a n ta rtóztatták l e öt CS családját, és
töb_b ~záz sorstárs ukkal együtt ausztriai
szörnyu viszonyok között.
Carl Zuckmeycr, egy dt'áma t a
.. Az ö rd ög tóbornoka" eimen.
A darab végé n B: föhös rájön , h ogy éle tét rossz ügyne~ sz~ntelte . Mikor ..egyik tisztje fe lteszi a kérdést:
.. HISZ o n Is tenben ?! a tá bor n ok igy válaszol'
,.Nem tudom. Vele még nem találkozta m . De az ördög~
ge l talalkoztam. Ú biztosan létezik Ezért talán l sten
is van!" Tudom, hogy egy Ilye n 'vá lasz nem meg!,yugtató, de a h áború élményeib61 n ehéz pozitiv
Iránnyal . kikerülni. .Létezik-e olyan d ogma, amelyik
meg tudja határoZni egyszeru, pozitiv és következetes módon az élet értelmét?! Hn volna ilyen, egyszer űbb lenne az élet, akkor talán nem lenne háború a
v llágban. De a dogmák kal knpcsolatban nekem csak
rossz tapasztnlataim voltak, Sokáig voltam katolikus
és e hitnek sok érdemét tisztelem. de dogmA!, mint
általában II dogmák, nem alkalmasak az élet és világ
sok rétű problémáinak megoldásara és magyarázatára.
A történelem azt mutatja, hogy a d ogma veszélyes
mert alkalmas arra. hogy az ellenfél elleni fanatiz~
must ésszerűnek tü n tesse fel. Nekem úgy tunik. hogy
a dogma és tolerancia ellentétes fogalmak.
Amerikában vagyok egyetemi tanÁr. Néri,et nyelvet és Irodalmat tanít.ok, abban reménykedve, hogy
ezzel hozzájárulok a népek megértéséhez és kapcsolataik javftásához. Munkámban o lyan kérdésekre is
kell felelnem: h ogy lehetett egy HiUer, Goethe és
Schiller országában? Ezenkivül kutatómunkét ls végzek, Faust alakjával foglalkozom. MondAjn akkor keletkezett. amikor a reto rm áció Németországbun és az
unitári zmus Magyarorsz(lgon fellé pett. Feleségemmel egyOtt két évet tanarkodtam Etiópiában. ahol az
ember ek 60kasaga hal meg éhhalállal. Nem his zem,
hogy uz ördög vétkes ebben a dologban, de valahogy
emberileg kellene segiteni ezeken.
A z életemr61 beszéltem, hogy é rzékeltessem, hogyan
Ju tottam el az unitárizmushoz. A ml városunkban,
La w re nceben úgy láttam. hogy az unItáriusok a dogm(lva l. a húborÚval. a z embe rek ü1(1/jzé'<c vc l é<; szenvedésével szemben kö rülbejOl úgy reagálnak. mint é n.
Az életnek és a v ilágnak nehéz prob lémáira nincsenek
egys zel'Ú megoldások. el6bb Jól meg kell érteni azoknt. Ez II megértés viszo nt toleranciát követel mInden
té ren. A vallási toleranein, vagy türelmesség a különböZö n ézetek és val1ások irAnt nlnpvelÖ elve volt az
unItaritmusnak kezdettöl fogvo Magyarországon ls,
a nagy világban ls. Ez nagyon értékes hagyomány,
amit rendkl vOl értéke lnek Amerikában. és tisztelek
én ls.
Prof. Fra nk Baron
(Az ./&ldd" az dprilLtI jfj lbdal konferencián.
hangzott cl'

KITEKINT~S
INTEH ARMA SILENT MUSAE. lóglák között egy üj b- zArta kapuit

Főpásztorunk

az Egyesült Államokban

191t5. jün lus U -én du. O órai kezdettel. Ez lU: új a miénk, az Uni.
Dr. Feren ~ J6uef pU5pök és
tárlus Teol6glal In tézet. Szép 5zt\mü relesége, valamint dr. Kovacs LojOl
érdeklődő gyülekezet előtt. nl'! ujjl!.· kolo~vdrl püspök és felesége az
8zUlelett un itár ius IfjúsAggat lelt bi- ~meflkal Unltal'ius és Univerzalista
a Inlln példabeszéd tnn Ctrumnnk . zo nyságot IntézetOnk az letTöl, er- Egyház, közelebb ról II lek&zönö
Számunkra. n hUS1.ndlk ~úznd má- rőt a legdrágAbb klnc;wŐ I . Oten vé- egyhá.zelnök, dr. Eugene Pickett
sodik {eiét m~gélt emberek sztunn- gezték level ező tngozalun k első évét meghlVáSflra három hetet töltöttek
IlZ Egyesült AUnmokban.
ra snrl.:lgazsltggá, axiómt'lvn vflll II és bizonyították életünket .
tétel. Az axióma pedig ml'gfOl'di!va
Részt velte~ Bostonban dr. Euge_
A KON YVEK VI LÁGABAN KOis igaz. Ha fegy verzajbnn reszketve R OLTEKINTVE ugy jártunk. mint ne PIckett bucsüztatásún valamint
hÚI:6dnak .össze II muzsák, ha gyll- a mesebeJt király, amelyiknek egyik At~antában az amerikai ~nltáriusok
k06 pu.sztilAsok közepetle vcs:r.élybe szeme sir , a másik nevet. Szép voJt éVI nagygyGlésen, ahol új elnököt
kerül mindaz.. ami az embernek is- a könyvn ap, sok szempontb61 gaz- választottak az ottani egyház élére
tenáldotta tehetségéből létrejö tt kul- dag is. és ezért nevetett szemünk. ~'.:ill lam Schub: lelkes:r. szcméb'étúrérték, legyen az valIAsi. Irodal- Voll azonba n vaiamUéle szerve%ési _n.
mi. képzómúveszeti. zenei. drámai. bizonytalanság is benne. ami talán
Bővebb besul.mol6t lapunk legk~
vagy tilmalkotás. akkor ezek II kul- é rthető a .. könyvek utdját" fel- zelebbi számában közlünk.
turáHs értékek kö...e! tudják hozni szán tó
buld6zerek
munkájának
egymáshoz a népek legkiválóbbja it. eredményét látván. De azért szegéhogy elejét vegy ék a feltámadó nyebb VOll mint az előző é.vekben.
fegyvercsörgésnek.
Könyvanyagban is, látogatottságban
Ezek a gondolatok tAmad tn k ben· ls. Kü!önösen hiányoltu k n romániai
TUDÓS ~S MŰV~SZ
nem, amikor örömmel ét1esültem a magyar könyvk iadás reprezentántelev ízió előzetes beszámolójAból, sa It.
hogy ez év októberében Magyaror·
László Gyuláról
kozl-udomasü
A könyv és kultura körébe tarszágon. közelebbI"Ól Budapesten lesz
néhány hir is e területrŐl. hogy az EOtvÖ$ Loránd Tudomany:
a helsinki h atározatot a láiró álla· tozik
egyetemnek
volt
tanszékvezető
mok kulturális kiküldötteinek é rte· Unitárius multunk ré6z1etkérdései egyetemi tanára. a régészeti tudokezlete. Tagadhatatlan. hogy a fen · ma sem hagyják nyugodn i unitá ri us mányok doktora, aki évtizedekig
tebb
Idézett axióma-megforditás és nem unitárius kutat óin kat. Ddn dolgozott régészként a Nemzeti Mu·
igazsága szerint a béke ügyét fogj a Róbert jeles irodalom- és könyv- zeumb.'ln, a kolozsvári és a budaszolgálni, ha hüséges marnd cél- történészünk az Izraeliták 1983/84. pesti egyetemen. A kettős honfogév i évkönyvében " L ibros et fragjához.
menta. . . Judalca m professlonem la~sról szó!ó elméletéről csakugy.
Még valami elgondolkoztató eb- r edolen tes" elmen k öu.étett tanul- ~mt pl.
magyar korona vizsgalaben az örvendetes tén yben. Abban. mányában. Rákóczi György erdélyi tan~k legu jabb eredményeiról, vagy
hogy a szocialista országok közül [ejedelem a zsidózás felszámolása az osmagyarok \·all:l.saról tartott leMagyarors:r.ágol kérték fel a lalM- érdekében biztosokat küld Kolozs- bilincseló elóadásait híveink is nagy
kozó megrendezésére. .en legalábbis várra. Ezek 1638. május 23-i kelte- érdeklOdéssel
hallgathatták.
Azt
ugy é rzem, h ogy a magyar !Szín hely zéssel listát állítanak össze az el- azonban mar ke\"l'5ebben tudjAk,
melleu szavazó érdekeltek tiszte- kobzott gyanús latin és magyar hogy t926-28-ban Szőnyi Istvan
legni akartak azok szelleme elóll.
szabadiskolájában tanult. majd a
n yelvú kön )'vekről, és a l is ta beve- KépzÖmú\·észeti Fóiskolán Rudnay
azoknak a kuJtlirhéroszoknak emlékezeténél, akik a helsinki közeledés zetöjébe kerül 3. cím s zövege. ,.a Gyula. Csók István és Réti JSI\·án
kulturális inditásait jóval ko r dbban zsidózás nyomait magukon viselő ... növendéke volt.
•
életprogrammfl tették. Gondo lok iu könyvek és írások"... A jegyzék
L..iszló Gyulának., a régész-proreszzenész-:z:senlkre, akik kezdetleges régebbrŐl ismert, de néhány kö ny - szornak _ mint azt lapunk legfon ogrAfjukkal járták a magyar vi- vet nem tudtak azonosítani. néhá- utóbbi S1:ómában ma r jeleztük d ékek mellett a román. szlovák, nynt pedig pontatlan u l h atároztak ;iprilis 30-á n · képz6müvészeti kitilliszerb és horvát falvakat , gyOjtöget- meg. Dán Róbert pontosltJa n köny- tasa nyílt meg II Fáklya Klubban.
ték a népzene kincseit, elemezték II
Tus- és ceruzurajzai. ezüstraj:w.i,
kölcsönhatásokat és megtanltotlak vészeti adatokat, meghatározza az olaj- és
olajlcmpera-reslmén..vei ,
elveszett
mÚ\I&ket,
és
számtalan
terarra. hogy minden nép kulturdja
terrakotta-, bronz-, vörösmárvány-,
gazdag és ér tékes. Gondolok köl- mékeny gondolatot pendft meg a muunyag-. alabástrom- és mészk6tökre és muford itókra, akik hozták további kutatás számára. Itt kell szobrai. érme! és domborm uve i
a világ élő lel ké t, és adták a mi megemlItsUk még azt a t ényt is . mind osztlItlan tetszést vAltottak kl
. szellemi értékeink gazdaságát e n - h ogy Dán Róbert kitOnö el6adást a látog:tlókból.
nek a léleknek. K ise rje ,\ldás és tartott a K ossuth rddlóban ..Egyház
Kü lön érdekesség \'olt a 20 alkoeredményesség az összeU1ö konfe- nélküli vallás" cím en. Martin 5eideltásbOI álló ~ Kortársaim" sorozat.
ren ciát. e:VZÁROK A TEOLOGIAmelyben többek közölt lJlrés Gyula.
K ON. JUlius első felében zártak a r61 szólt előadása , pontosabban be- Veres Péter, 5mbó L6rinc, Sinka
magyarországi teológiák
eredmé- szélgetése, az angol deisták elő fu István. Szabédi Lászl6. Juhász Fenyes tanévet fejezve be.' T öbb he- táráról, Bethlen Gábor és PécSi Si- re nc Kodály Zoltán, Sü t ő András,
lyen vettem részt hivatalosan az mon kortársáról. aki s"lOmb::lt06 Kós' Kúroly és Tamás i Áron portrél
ünnepségeken. Volt vala mi közösen alapelvekkel Indul, de ·azoka t toszép és megnyugtató bennük . Meg- vábbfejlesztl, és eljut ahhoz a vég- roglalWk helyet.
Oszinte szivvel és örömme! csath allgatva a Jelentéseket , látva a lel- ső következtetéshez, hogy II messlakészi munka nehéz ut járn induló n lzmus elvetendő. a tl zparancsolnt lakozunk d r. v. k-nak és dr. v. A.bucsuzó ötödéveseket. 32 volt nz l!r~ II zsid 6ságtOI függetl en morális tör- nénak n khiltitús ,·endegköny \"ébe
irt sor:lihoz: ..Tlszteletlel adózunk
wUnk, hogy btennek célja van a
magyarországi egyhé.zakkal. szolgA- vény, hogy nincs szükség ::I kI nyi- a tudósnak és n mU,·észnek. csoda·
latuk gazdag és értékes egyhl\zuk latkoztatás ra, mert mindenki lelké- latos és teljes étete vun a professzor
1i"Zllmára, de van pozitiv feladatuk ben ott van az isteni para ncs. és Ornak. nml csnk ke\"cseknek adatik
a szocialista Magyarország t drsndal- minél jobhan meg tud releln l vnlaki meg. Igy bl!l!tosan megvatóSult a
..kett/ls honfog!:llás-.'·
mában ls.
ennek, a nná l n emesebbé válik.
Orömmel 1izámolhatok be arr61 ls,
Dr. Nyl redY Suboles
Ssia J á nos
hogy a tanévet zá ró budapesti teotanultuk gimnazista tnnk 6 n p'ünkból, n latin nyeh' alapfogalmai! clsajátít"L !"el évtized 8cm telt belé,
amikor II borzasztó vlllt.gélJés k&zeUoghatÓlln bito uyitOIl.'l Ignzsllgt'tt
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II. János Pál fogadta
Káldy Zoltánt

MIKLOS IMRE

I'IIl1lm tltkár. fl ~. Álluml Egyhá:,:üJ(yl
HIvULaI elnöke legutóbb i eh'llldá ,alval és cikkei vel n nápl saJU, bővcn
rogllllko~.()tt. KUI"nö~ figyelmet (irdemelt a külföldi mugyarsfit-l ktol'é_
ben terjNJ:r.tetl MIlOlIIIf HI7ckben
mc:gje le nL r('!IzletllR áll~hr()glaUiH('
I!:rdcmt!li i dé~nl a hll:.:ai vallá~(l~.
ság"a) foglalko7-ó részblil a követ~
ke:r.ó mondatot. " A ml kör01mé~
nyeink kö~.ölt mcgahl po7. ntlilO akár
a vallás ~ors elhalál07..ásá rÓI, akM
a. Y,3I1ásoss{,g fellc:ndU léséröl beszél-

JánO$ Pál pápa júniu s 27-én
ü V~tJkónbun rogadtu KdJdJ,/ Zoltán
cvnngéllkllS püspököt, ri Lutherúnus
"

Vll fiJlsllSvcUlé,ll

zón

/;1.

_

elnöké t .

amelyre

K61dy
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ta1(ilko-

2oltl'innuk

LVSZ clnökevc töZ'lCnt mcgválflsztflsn óloa elsll f'lben ke r Un S;'f
_ megbeszélést rolytattak fl Vatlkdn
él a vllágsz(lvctség kllpcsolulall'ól.
Káldy Zoltán kiséretében voll Carl
Mau, 81. LVSZ r6t1tkára.

n..

meg Sa7lcad! Nam; AaTll a ál~
elnökhelyeUe,nck a DA / LY
egyik Júnlusl H7.ámában. E
az angol nyelven olvaHók rés:r.ére jelent segft~éget és lálékozta~
tást egyhá:':pQIltikánkról.

Az 10114. jún. 21-23. napjain Bu-

karestben az &;S7.CS románJni egyhúzak sz<1 m os külföldi vendég részvételével békckonfcl'c nclál lartol-

tok. Ezen mCllhfvás révén részt veU

Az 1985-61 K6nyvMten ls reu'lIította
Most Jelentek mcg kötetben angol sUrál ' • Kálvin térea a Reformá tus

I)Uspökilnk ls.

E,U'bb Sajt6ontál)'ánllok Protes táns
KiSn),vesboItJIIo. Unltérlus kIadddr. f'crencz Józse! püspök felszóla- nyaink l s uerepeltek • kiSn)'vhétea,
lása. A kiadotl kötetben több fel~ kiSllük • lerúJabban kladoU Dávid
szólalÓ rényké pét is közölték, köz~ Ferenc: Rl!vld útmutat61 e. munkáJa. valamin' Sdu J ános: Dávid
tük püspőkünkét ls.
FereDc c, PIave
nyel ven u konferencián elhangzoU
f elszólnlúsok, közWk a 77. oldalon

Dr. Péterffy Réka

•KÖNYVH~T

POZSGAy IMRE

Az évenként vissza térő fonlos
kulturálls esemény a lkalmából jelent meg a "Tények és tanúk" so~
roza t ban Tóth Eszter "Családi emlékek T Óth AI'midl'ól" c. könyve
(Magvető. 1085). Ebben olvashatjuk,
hogy II tragikus sorsú költö édes~

apja. Tóth András debreceni s:to brás;o;múvész készítette fl "United
a H azafias Népfront országos tó ~ Magyar Socleties (K08suth M o nu titkára á pr. IG-én találkoZOtl a hazai egyMzak képvi selőivel. A talfll~ ment Fund)" felkérésére _ K oss uth

BARTOK B~LA

fel~
t(ljé~

LajOS születésének 100. és ncvezetes
amerikai útjdnak 50. évfordulója
alkalmából (1902) - a Cleveland~l
Kossuth-Slobrot. A szobor-bizottság
azzal a k éréssel fordult MagyarorSzág megyélnek nl1spánjalho;o;, hogy
küldjenek egy~egy "ma roknyi föl de t" _ Tóth Dezs/l eimé r e _ "hogy

f/lgondnok
képviselte
egyhá:c un~
kat a De utsche UnitarI et· júnlus~
ban, Hambu rgban tartotl évi köz~
gyGlésén. A megnyitó ünnepségen ez a magyar szobor Amel'ikábn n Ili
tolmácsolta egyhilzunk üdvözletét ól szó szoros értelmében magyar
föld ön emelkedjék". 'l'on;l(ir6 l az
német testvéreinknek.
alábbi sorok kiséretében é r kezett a
kül d emény: ,.E:t ti föld Torda-Aról~
ny os
vá rmegy ének
s;o;ékhelyérül,
" l\1anaroru:h:1 Unit á r ius Ek)'- Torda v6rosdb61 való, hol a letűnt
hh TeOlógiai I n lb:et e l e h'ttdt hir- d lcsöséges múlt Idükbcn II mllgyar
Ott al. 11I1I:>- 198f\.os tan évr e. l eve~ kl rdlyok és Erdély fejedelmei orl e"l6 l agQuira. 1\7. In l c1.t l lelk é5"le- szággy(ílésckct Illrt otlak, és ahol a;o;
lu:t b norvi nyg ondnok uka t képez.
Ith J.l e lcs tájékozt a tót le vtllJ cll mc g- egész vllllgoll Icgelü~zör mondták
kl II vfllldsszabadSl'lgot és a vallási
kercsl:8 re küldiink.
C:jp'enjogúságot" _ Idézi T óth Esz~
A lJudaoe~tI Unitárius
" ~tó!l l al I nthet I Kal!tll lóllága ter.
1055 UUdavcK l , NaU' IIC m', ,; utca 4.
Ny. Sz.

FELHIv As

6 UN ITAIU US eLET

HUSZTI JANOSNI:
Arkossy Il o n a na gytiszteletű aszs ;o;ony nyugdíjba vonulása alkalmf,ból a kö:r.muvel6dés ben vég:tett kiváló munkájáért a "SzodalIsta K ul túráért" kilOnteUi jelvényt kapta
Köpeczi Béla múvelódésügyi mlnisztertól. A kltO n tetéshC".t szeretettel gratul á lun k.

•

kispesti unitárius kö r zeti orvost, a
pestlörinci
unitárius
gyülekezet
p resbIterét a b udapesti 58. számú
körl.el országgyűlési képviselőjévé
vá lasztották a leadotl é r vényes S7.a~
v8zatok Igen jelentős 67, 1 %~ával.
Szeretettel gratulálunk.

•

,

angol nyelvu iH mertetése

Bukaresti
békekonferencia

kowr61, melyen "ü~pi.ild17!k i ~
szólalt, a napilapok részletes
kO"ltatást ndtak.

•

BENCZE MARTON
b udapesti
lelkésznek, fe l:l1.a bad ulásu nk 40-Ik évfordulóján Budapest
Fővá ros
T anácsának
Végrehaj tó
Blzott.sllga a fővá ros fejlődésében
végzett kIeme l kedő társadalmi munkájn elismerésé re, díszes oklevél
kiséretében a BUDAPESTf:RT kltüntető jelvény t adományozta. A kl~
tüntetó jelvény ünnepélyes átadá~
sára április 23~án ke rü lt sor, a IX.
ker. Tanács VB. ül ésén. Össlesen
ölen részesültek ebben fl kitüntetéll~
ben, n Fáv. Tnndcs VB. küldöttének jelenlétében.
_ _:.-._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PESTLÖRINC
renováldsának mun~
. Sztankócz~ Zol tán
adom(inyozoH. A gyUi;'k;~;;;
ls hálásan köszön~
jük a segítséget.
:..._ _ _:.-._:.-._ _ _ _ _ _ __

Megalakult a KBK
Baráti Köre
A Rclormátus Egyh áz Zsinati
Székhál:{'bnn dr. Bartha Tibor reform6tus püspök, az EgyhIizközl
BékebIzottság elnökének meghivásdra május 10~ én az ökumenikus
torulcs tllltegyh ázal vezetőInek é'
lelkeszeinek jelenlétében mega Ittkult a K B K Bartlll KOrc.

•

I

Tud ományos konferencia az antitrinitarizmusról
A Fou nda ti on Bibliotheca Unita r iorum 1985. május 13-15. közö tt
nemzetközi konfe renc iát rendezett
a XV l. szAzadi antitrInitárIus eszmetörté net tár gykörében. A z 1979.
é vi nagy $Ikerú s iklósi Dávid. Ferenc colloquium, majd a varsóI Soci n us tanácskozás egyenes folyta tásának tekinthető tudományos ülésre az amszterdami egyetemen kt- rü lt sor. A nagy é rd ekl6dés melle!:
leoonyotitoll
ko nferencia
el6adol
közül dr. Theu n de Vries (Amste~
dam) a reformáció kibontakozásanak és fejl6désének kérdésével fOg:
JaikozoU. p ro f. d r . Lech Szczuckl
(Varsó) Dudith A ndrás és az e u rópai a ntitrinitárius mozgalmak kapcsola tairól valamint az általa szerkesztett & rövidesen megjelenó Dud it h- Ievelezés sajtó alá rendezéséről
tartott előadást. P ro f. d r . Jan van
Go udoever (Duisbu rg) az unitarizmus és más szellemi mozga lmak
egységé r telmezésének ál talán os és
egyed l voná.sai t tárgyalta. E sorok
!rója bemutatta az 1984-ben H amburgban felIedezett "Origo et tundamen ta relIgionis ehr istianae" eimú Ma rtin SeideJ kéziratot. K ih a ngsúlyozva , hogy a XVI . század
végi sziléz iai gondolk odó munkássága á tmenetet képez az a n titr in ita r izm us eszmerendsze re és a XV II.
századi morálfilozófiai irányzatok
k özött.
Az Alapitvány a hilversumi .. De
Hoomeboeg"-ban
további
beszámolókat hallgatott meg. igy dr.
Werner Erdt (Hambu rg) a készülö
Bibliogr.:i.[ia
(.. Anti"-)
Soeiniana

dr. André séguenny (Strassbou rg) a .. Bibliotheca Dissidentium et les tra vaux du
GRENE P " további terveiről. Dán
Róbert az erdélyi szombatosság tárgyi emlékeiről lartott beszámolót.
Különös é rdekl6dés. keltett dr. J.
Bungs (Leiden) rö\'id tájékoztatója
egy altala találl Sandius-féle Bibli o theca Antitrlnilariorum példány
szélJegyzetei rÖI.
Az Alapitvány közgyil!ése meghirgyalt3 a Bibliotheca lJnitariorum
sorozat további terveit. jóváhagyólag tudomásul vette a megjelenés
előtt álló 2. kötet. a .. De falsa et
\'et'a" ... kiadói munkálatait, és hat.:irozatot hozott a 3. kötet, a Johannes Sommer: Refutatio Scripti Petri
Caroli címil mil\'e el6munkálatairól.
Tervbe \'elték egy tájékoztató kiadvány létl'"ehozását is, aminek elsó
S7.áma az amszterdami egyetemen
elhangzott el6adásol< szövegel mellett. hireket és infO I'mációkat fog
közölni a Bibliotheca Unitariorum
sorozattal kapcsolatos eseményekről. Az amszterdami elóadásokat és
a hilversumi beszámolókat a résztvevók: angol. francia. svájci, hol land, lengyel és magya r szakemberek az antitrini tárius kuta tás újabb
fontos
hozzájárulasa ként értékelték. Az elóadás-sorozat közönségsikere pedig bizonyítja. hogy a X Vl.
századi európai teológiai szabadgondolkodás kérdései iránt növekszik nemcsak a szakemberek, de az
egyetemi hallgatók érdeklőd ése is.
előmunkálatairói.

D á n Ró b e rt

A CHANNING SCHOOL MAGYAR NÖVENDtKEI

•

Lapunk múlt számában már megemlékeztünk az 1885-ben alapított
londoni unitárius leanykollégium
centenáriumáról. Az ünnepségre az
intézeti évkönyvek alapján Davidsonné Anghi Gyöngyi összeállitotta
az egykori
magyar növendékek
névsorát. Bizonyára sokan ismerős
nevekre fognak bukkanni.
Az alapítók kérese az volt. hogy
a magyar leány ne Jegyen idósebb.
mint 18-20 éves és leqalább egy
ével töltsön el Londonban .
Néhány éVvel az intézet megnyitása után érkezett meg 1892-ben az
első növendék Budapestról Buzogány Má ria személyében aki Buzogány Aron leánya volt és 1893-ban
történt hazatérte után Korcsmfirosné néven élt a budapesti gyülekezetben. Fangh Erzsébet t 893- 94ben volt Londo nban. hazatérte után
Kolozsvárt mint tanárnő müködött
és . él~nk szerepet vitt az erdélyi
uOltárlus asszonyok körében. Telkes
Szilvia 189596-ban járt a Chan_
nlngben és Budapesten élt; Kovács
Irén - Kovács János jeles kollég iumi tanár leánya - 1897-98. évben
járt Londonban és ha?.atérte után
haláhUg mint tanárnő tevéke nykedett. Bcer Lenke 1901-1903 közt

élt az intézetben, régi e rdélyi unitárius családból származott. Kilyéni
Erzsébet
19Q.l.-1905
között volt
Londonban, hazaté r te után Bakóezyn é név en isme r ték.
Zsakó Len ke, az isme rt torockói
származású család tagja, 1904-1906;
aki Erdélyben hunyt el. P ákey Márta 1905-1905 közt volt Londonban,
mint dr. Szent Mi klóssy Lászlóne
haJt el Budapesten. három fia ma
is él az' USA-ban. Pünkösti Mária
d r . tanárnő, !érje dr. En yedy Ró bert. is m e r t jogás? 1906-1907 közt
volt Londonban. Boros Irén a későbbi
dr. Boros György püspök
leánya 1907- 1908 között töltött egy
ével Londonban. P uksa Endre volt
a rérje, aki a kolozsvári egyházi
életben gazd asági tanácsadó volt.
elhalt . J öger Gizi két évet töltött
külföldön 1910-12 között. Erdélyben huny t el. Tompa Má rta 19 121914 közölt volt Londonban. hazatérte utan férjhez ment Szokolai
Bélához.. sterepet játszott a budapesti nóegyle t i életben. irfisai ls
megjelentek
egyházi
lapunkban,
leánya Budapesten él, fia i kUlföldön. Boros R ózsika volt az ulolsó
háború előtti növe ndék. 1913- 14
között: szin tén Boros püspök lea-

nya. (érje Weress Jenő volt, később
New Yorkba költözött. leánya ~
unoká i ls ott
.
Az első
L
Ös ztönd!jas d r.
voll 1920-21-ben.
nem Erdélyböl. hanem
ment kl Londonba 1920-23
néhai
Józse(

'!""

'U

Maria ugyancsak
röl ment London ba, 1922_2-1.
tanult ott. iUhon angol
i~,;~~
is foglalkozott. elhalt.
'~'

~d ~r~~

E'rzsébet.
régi
192fr-27 kö
zötterdélyi
\'olt ·;••
növendéke. majd
d ijat kapott. A
ni idején
ir ányított. majd Ujra
VOZOtl és az USA-ban
. Nővére. Vajna Lajosné Budapesten eJ.
Pálfi Ró zsika, Pálti Márion kolozsvári kollégiumi tanár leánya
1929-31 közt volt Lond o nban. Erdélyb en ment férjhez.
Né~ány évi szünet után ujra Erdélyböl ment K. Nagy Magda Londonba, ahol 1935-37 között tanult.
H azatérte után rérjhez ment Ferencz József, akko r már buda-pest i
lelkészhez s azóta fővfirosunkban
éL Angol és nemet tudását több
nemzetközi találkozón is hasznosította egyházunk érdekeben.
A második \'ilágháború kitörése
elölt még három unitárius leány
tanult az intezetben. Csiki Klara,
19"5 utfin Erdélyben ment fér jhez
Pa ta kfa lvi Sámuelhez és gyermekeivel és un okáival Erdélybe n él.
K oncz Ildikó. a neves K oncz nem zetség tagja, n é ha i dr. K oncz J ános
egyházi tanácsos leá nya, d r. R uttkay
Ivánné, hazatérte után Buda pesten
telepedett le, tagj a a budapes ti gy\ilekezetnek, férjével együtt ak i
más vallású r endszerese n reszt
vesznek u r vacsora osztásos istentiszteleteinke n. ? lindketten 1939-ben
tértek haza.
A harmadik leány Harsá nyi K iára. az ismert író Hatvany Lajos
mostohale;inya édesapja a mfirllrhalál t halt ~mogyi Béla ujsági ró
volt. A háboru utfin Londonban telepedett le. férj e M r. Walters v~lt:
Ma magyarországi könyvek anglia i
piaeokon \'a16 elhelyezésével foglalkozik.
•
••
•
A második világháboru utan mnr
külfö ldröl. A n g\já~1 kerUlt n Channing Sch oolba. B ikfalvi Barb~ra,
néha i d r. K iss E'Iek pu.spök unoknjn,
aki A ngliában m ent férjhez.. két
gyermeke van. férje Szi~ Péter
mérnök. Kerek i Gábor gyulekezet~
hez ta r toztak Croydonban, mn IS
Londonba n é l.
A m ósodi k vílághábol'u után Kolozsvár és Budapest nem tudott. növendékeke t küldeni. Igy n~ a~YJuk
kal Angliába költözött Anghl leáUN ITA.RIUS t:.LET 1

•

nyok , Gy/:lngyl 10411- 40 között, húgn, Ani kÓ pedig 19$1-$7 közön vol tuk nl. J~koln növend l!kel. GyónR,Y1
dr DllVldsun 1111'1 anglll Ugyvéd fc le~Cgc, hM.ns~lÍgábÓl kót gyermek
~zUletett, akik Angllábnn cinek.
A nikó Fl'unk Wh eelc r Ipll r mü vész
re icscge, szintén Angllábnn é l két
gyermekCvCI egy Ul t, Fln, I\1Myás
cilY nyMon n sltro911ulnkl kUUtlldö n
cIc'! mngylll' lIz1t rmnzásu gyermekek
közölt In nullll cdesu nyJa any nnyel vct.
Az ndntokn t közlc'l Anghl Gyöngyi örömmel fedezte rel dcdapJa ,
néh nl Ferencz ,Jó<t.se! pUspőknek
cgy könyvét, melyet lll. olnpílÓknnk.
Emily es Mn tlJdn S hnrpe-nllk kUl dllU am ikor megköszönte lImagylIr
unH6rlusok Juváro le tt n lapitvá nyu ka t, még "o mult század vege n .
Az intezet e leMben nl. utóbbi évtized ekben \lóltOZÚ8 történt, megszUnlcuék a leltnyl nte rnálust és kolléglu m o t, így a Chunn lng School
ma egyike az Ismert nappall tago:wtos lond o ni leúnygimn ú7,i um o knak.
A közölt adotok köztil még érd emes m ege mlltenJ azt ls, hogy Emily
S hnrpc voll az első, nkl 1!lIO-ben
IlO anllol lontos óllapltványá\lul lehető vé telte, hogy ma gyar lelkészek
is tanulhllssana k a Man c hes ter városá ban múködö Unltul" hm College
elnevezésű unitárius teológiai (u kultáson.
K özölve:

Aa , bl 0111 nll'1 ada lal a la pjé.n

A MAGYAR
VÖRÖSKERESZT
és az O rsuigos

Mentőszolgálat

m fmyl küld/ltt /I hc lyrefillfllb cél
jalrn.
Ez é\l lavasdm le\lelben Irt d r.
nen czéd i
Ferenc nty("lkfla
Bor/Ic m/sIza Jóue!n(o/lftk 8 tel tr..·tn nz
cgyh{izkö7..ségnek azt n nllkY gon dját, hogy orgo náj n hn ~z n{ilhulilll nll .
hurmóniuma régi és s zéteső {Illupot ban van, mire re ndkivül nlllO'
Jelentőségű válasz Crkczctl. Ebben
a vá laSzban BornemlSS7 'l ,Iózscfnc
vlsszllem lékezet t
gyel'm<!k kor(.r u,
amikor
a
hÓdme7.óvá s{irhelvl
templomkertben egyűtt jiltszudozött
Borobás István nagytiszlcletü UI'
gyermekeivel. Erzsébettel é~ f s! uá l! naf. Ezek az Idők eletének lesszebb
p illana tai volt.nk Irj{l. E múlt
iránti megbecsülése jeiéül, e&rútlal
a hódmez6vásflrhelyl unlt Clrlus egyházközseg Irán ti ti sztelete Jeléűl
OOO
k"' d
.- FI -ot
u
ölt
egy
ki s
elektrom
os
o
rgo
n
a
v(JsCl
rl
ósál'a,
mely
"
52000, -. fo r intba került. A fenn mara d O II 000,- Ft ö,>szegel d r.
Bcnczédi Ferenc befize tl e a Ic'lkés7.1
n lapl" ll.
", '
ö '
"
1\ u ll'Olt
r um me 57.0 gáltum nz
uj OI'llona-ha rm ónlum hangJul mel leH ti. jún. 2-án tal·tOU l!ltcnlls7.teleten .
Dc n c'f.C M!\rto n
A
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Külföldi hírek
Hírek
SulJó Deuó W

em l~k lllbllljlll !Inielől

mell koszorllzték. A Ubll/. o buda pesti
Jóuef krt. 31/1/.. U. a. hAzon lA Ihaló.
ahol u6zadun k nallY mall yar IróJ/I ~Ie lo
utolSÓ éveiDCn lakott ~. ott i3 halt mell
Budapes t ostroma alatt 19<15. jon U-lIn
" éves korIIbIIn.
Az or'ÚIJyaI6.1 kfipv!lJelllk közé ~öbb
118y h4z1 Ve!eIŐ~ ls me8vll llllllz\()ttak.

m:l A KBK Július elllŐ tíetében la rto!ta
jus 31-én saj t óértekezletet tartot t II kongreS$zuslit
Pt611f1ban, me lyen cllyh4.,11. OI"li7.ágOS ElsősegelynyuJ!ó Ta- zunk81 II U8Z11 JAno. lelk~z-pUR(lÖkhll
n ácskozé.!" e l őtt Lapunk L, képvI- Iy eues képviselte.
seltelle magát.
SzeretelIel k ll'7,ll n~j U k Szobfl. lIIal /lll
Irónől . II debreceni Nagy templom lIyUl,,keze!.énck presbi terét abból uz Ill knlombÓl, hOIlY a Magyaroruilgl Be/ormll"'.
Egy hé? tlsdn tull ellyhllzkerUlet~nek fő
gondno kiIvá vlllantQtt6k meg. A ' ''gondnokl liszt dr, aluli István ha!~l ávol {lreAzok a kevesek, akik közelebbről sedelt meg.
ls Ismertek II hódmc7.övús(u· helyl
1\ 8 n))l l! ta Egy h4>:tn ndcM máj. 22-1 (l lótemplom újJMpí tésén e k ncMz mun- s(in Oyllt t Korn(i ll vlil a ~ttOtlu mell a
káJát, tu djá k, hogy d r . Erd Ő8 MI- Békeh!rnök felelOs s7.c rkeszt")l'i nek. A
lup 'eletős kiadója v lez\~n János buptlsháLy gond nok oz utóbbi négy esz- ta egyhf1Ulnök.
tendőben szá?, és szúz munkanapot
Uj, dr. Gyer!:yay Fennc et Koc háldozott ennek a halnszthatatJan
yernay El"l.St bet Nn. z-~ n II NnllY
feladatnak a t cljesltesé re. Levele- Cl
,,;nác utcai templomb"n k ~ rlék Iliton
zett, hlvat.nlokban eJJ Cl rt , munku\lál- AIdhA t m6sodl k ftOg yermekUk:
r Al
lalókkal tárgyalt, munk(l so kk a l dol - Dern á rd életére. A Kölnb" l érke~ett kl$keresuelo!sl szertart6dn Orbók né
gozolt egyUtl; 11 j ó gll7.da sze m ével tlll
Szen~- I v;!,n yl Ilono le t k~z n olllf1lt.
cs lelkils me retCvel végezle gondn okl
munkáj <'H , 8 m eg unnúl ls többet.
Az1 ls csak kevesen tudják. hogy
dr. BeYlc2édl " erenc o t V\lS, pres bluty á nkfla ls
I az adomá nyok
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11 111",... Ild lk6 ~~ urln 1.1"'". lt)uUI'II blblIakOl'Unk lelke. talu al hin :n-~n k~r!.ék
hdzllnAIIUkto IlIen éldé" ~ a Nogy I
ulcal templomban. Az e'ketétll uertar~
~lIS~ !hll.sz JlI.nos. loolólIl/ll In~utl 19uKIOtÓ v ~ lIezte , ~~ /Iz unlt~rlu~ l!jll.A III
énekkar It .zolg~l l .
Muua OyOr"yl b Ifj. Sdlk.. K'roly
lIln, U-~n foglldlak IlgymtUlnak Ot ök
halé lel a NOIlY tandc utcai templomban.
A népe8 rOkOndl( é~ gyU!eke~O I CIÓll
Orb(}kll~
SZCnl-lv~nyl
1I0no lelkén
nolgdlt. IfJ tlsAgl é nek kIItunk telte méi

DlalolJue dmll , Belglumb.n megJenem le lköd u abadelvil teo lógIa!
fOlyóira t
jonullr-mdrcluSI
szllmábOl
c.. k néhány "nulm'nyt em lltl1nk : p,
Fllh " P<!!ler ulód.-e a pépa, IgaUllhaIó-e a rómBI elsllbbtlég''', P. P . Rlcca
" Lulher t:s apápo", M. VRn de Mell lebroeke " A Vadk'n fill az emberi JOlIok",
F. Houlat1 .. A te,*ubnt1(w kOlógl6Ja"
eim mOI publlkJlt.
A

lenő,

HALOTTAINK
4prlll, IS-én várptlon hlrtelenségelhunyt nylfegyh4z1 BZórvAn yunk
PÓlolh~tatlBnul le lkes t:s lildozalos nlvil
Mondnoka, dr. Dpn"' ~ Pálné SZ. Szabó
El'ZlIébo~.
A teme!.éBI 81oIg41 nlol B9Jor
Jonos vég ezte. Temet.él~n nBlY 8zAmbpn
vetlek résZI ellykorl 1II"ltvAnyal ~ tisztelőI. Pérj(inek é, megS7.0mOrOdOIl ~Z!v(l
CII/lllidjlinllk gylhf.l\bpn /}Btinte ré@zv(:ltel
o,uozu n k.
I~U.
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