,

-

XXXIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

1985. NOVEMBER-DECEMBER

NEGYVEN ~VES AZ ENSZ
1945-ben, a második világhábor u befejezése után ,
az a merikai San Franciscóban irták alá az Egyesült
Nemzetek Szervezete megalakulásának okmányait.
Az eltelt negyven esztendő bizonysága annak,
hogy a szándék helyes volt.
Az első évtizedekben az ENSZ munkáját az
Egyesült Allamok és szövetségeseinek a munkája
sokszor zsákutcába juttatta. Hazánkat is csak sok
és igazságtalanságokban bővelkedő huzavona után
vették fel e világszervezet tagjai közé.
Ma m ár a 150-nél ,több tagország, köztük az afri ka'j és ázsiai kontinensen megalakult önálló államok képvi selői új szelleme t jelentenek. Az ENSZ
munkáját és egységes határozatok meghozatal át
gátolja az, hogy az öt alapitó nagyhatalom kepviselői Egyesült Allamok, Franciaország, Kína ,
Nagy-Britannia, Szovjetunió - a Biztonsági Tanácsban vétójoggal rendelkeznek.
Az Országos Béketanács az évforduló alkalmávaJ , okt. 24-én, a Parlamentben emlékülést tartott,
melyen az OB tagjaként püs pökünk is részt vett.
Az ENSZ jubileumi közgyűlésén, számos m ás
államfő között, felszólalt Losonczi Pál , Népköztársaságunk elnöke is, akinek felszólalását .a napisajtó r észletesen ismertette. Ebból idézzük a következőket :

Magasztos kü1detés
Az ENSZ Magyarország szám á ra is lehetövé reszi, hogy tevőlegesen részt vegyen minden napi-

r endre kerülő téma, probléma megvitatásában a
döntések kidolgozásában és meghozatalában s 'mi
élünk a lehetőséggel. Elvi politikánkból [akad
hogy ne m vagyunk paSSZív szemlélöi a Földünkö~
végbemenő politikai, társadalmi, gazdasági folyamatoknak , hanem kifejtjük álláspontunkat és
igyekszünk e r őnk h öz merten erősíteni a tárgyalások szell em e t. A Magyar Nét:iköztá rsaság az ENSZben folyó sokoldalu véleménycseréket és a kétoldalu kapcsolatokat egyaránt a nemzetközi dialógus fontos, nélkülözhetetlen elemének tekinti , s
elhatározott szándéka , hogy az ENSZ-ben is megpróbál ja a maga eszközeivel elősegíteni egészségesebb nemzetközi légkör. biztonsagosabb világ kia lak itását. Vallom. hogy ez - társadalmi rendszerétől, b el ső rend jétől , államformájától függetlenül
_ minden államnak, kicsinek és nagynak egyaránt
megtisztel ő kötelessége.
Természetesen nem ringatjuk magunkat illuziókban, a valóság is merete a reális politika kulcsa: egyik p illanatról a másikra az ENSZ sem
tudja megoldani a világ népeinek fájó és égető
problém áít, köztük a legfontosabbakat sem. De
meggyőződésü nk , hogy ez a szervezet, a _kor mányok akaratából az eddiginél is s záfo':l~ttcvobb szerepet vívhat ,ki magának a nemzetkozl folyamatok
és kapcsolatok pozitiv irányu formál~s~b~n. Azon
vagyunk. hogya világszervezet leh~.toset;el: e t~ren
tovább . bő vü ljenek, s m agasztos .küldeteset mmél
hatékonyabban teljesithesse.

FELHIVAs
A1; Orszt\gos Béke t a n t\es Egyházk özi Bé kebizo ttdga és Katolikus
B h:ot tsága mély m egr endüléssel és
egy üUér zéssel osztozik a fö ldre ngés
á ltal s újtott dun á ntúli gy üle kezetek, te le pülések, ho nfIt bsak s orsába n és gondjaiba n .
A ká ro k mi nd e n ekelőtt az é rlnteU t érség lakollal, f6ké n t azok szam á r a Jele nte nek komoly go ndo ka t,
a k ik nek
ha jléka InegrongálódoU.
l akh a ta tla n ná. váll. Azo nba n, m iké n'
II";
egyházi
épüle te kb en,
tem plomokban. lelkés'dakok ba n esett
k árok II é r in tik II h lvfik egész kő
tGmlU, úgy II fö1 dr en ges okozta

ká rok hel yreállitása szinté n a z egés:!:
m a gya r társadalmunk, be nne a hivő
va llásos e mberek ügye is .
B éke bizottsá gaink - egy sZÍvvel.
lél ekltel fordulva a hívekhez - bi ~
za lommal ké rik és buzdUjá k őket,
hogy vallás i vezetőik útmuta t ás.a
szerint, saj á t közösség ük gondja ina k t e rmészetes felválla lásá n és
h ordozásá n túl, a tőlük telh e tő és
leh etséges m érté kbe n vegyé k k l részüket á ldozatukkal , a domá n yaikka l
II földre n gés á ltal sújto tt té rséget és
egész magyar társad a lmunk at é rt
ka ro k h el)'reállításá ból is. m egemlékezve a Szentírás szava iról : "az

-irgalmas

igaz
és a da kozó" (ZSolt
31,21).
Abba n a r eménységben, bogy II
IUe nnyei Atya felbuzdítja a .hlvő k
szívé t hiUikból fa k~dó b á~ ad atos
jóeselekedetekre, ké rjuk az o á ldását a j óked1.' ü adakozókra, ado~ á.
n yal kra s megseg ítő kegyelmét lIund en ká rt szenved eU gy ülekezetre és
honfitá rs unkra.
T est yérl k öszöntéssel :
Buda pest. 1985 szeptemberében
az Országos Béket anács
Eg)' h lizközl Békebizottsága
és Ka tolikus Bizottsága

ALDOTT KARACSONYI ONNEPEKET lS BOLDOG OllvET KIvANUNK!

BACH TEOlÚGIAlA

IMADSAGOK
KARACSONYI
l\fegll1ctl'ldö U lé lekkel. boldog (ln·
nepi érzéueJ borulok Ic E l ődbe karócson)' nnpJt'an ImádkoznI, öl"Ökkév :l16 isten i Elődbe, kinek Jósá god
~ énh claUc n . hul.lllmad Ik lfOrkészhctellcn, léted örök . szereteted kHogyhnlflllun.
H osszu

•képpen

n

'6,;;;,;,

cstllug
hoz, J éz u ~

",~~:,

,1.(

zetc!t hllcm t énye, .
lIsz tuini, megpihenm.

Köszönö m, Istenem, hogy II h it
út ján lelkemet mcgtol'\oUnd,

hogy

mint örök égJ csillagfény ulnt muta tott. mIkor kétség között Jhrtam,
fénye

nyomt'ln

Hoz1.lI d .

.Jézushoz,

magamhoz ma hnzatall\ltom. Amiképpen fl föld Utkaibó\ f eJtör ö for-

rás erőt od nz eltikkadt vándo rn ak.
úgy adott enyhe t és erőt nekem sze-

reteted, II munkt'imból, kllortásomból szü letett fl ka rácso nyi nJóndé kok
Ize, fénye, hldóSlI, ör(!:mc,
Atyám, ft Te kezedbe ajánlom o
jövő é vb en jó cselekedeteim minden
jósz6. ndékát - szolgáljon a:/'; ft Te
nagyobb d icsőségedre, neke m és felebarátnlmnak testi és lelki épülésére, Amen,
Ded lS Béla

ÓESZTENDEI

{ol!; múlni az Idővel. ós e l (ogJa veA Le Prote"ant dma , v6Jd u a ·
szHcnl az örök é le tet. K ö nn y ű ke. bndclvll Inpbnn jelent mea lenti
I'l':lnl Téged akkal', amikor mUl' c l. eimen Jean Den..., Kraeae lelk4u
hngyotl a világ, könnyli Neked ti l· irdsn, az alábbiak a szerző aondolad o~ml n7.oknt a pIllanatOkat, me lye- InU kiuonato~(ln ls metle tlk ,
ket 07. élvezet ,mM nem elégHett kl ,
Figyelmesen vizsgálom Bach mu n ·
Oh, de az Ilye n IIzere tet n em áld o· kAsságát, va lami nt életének tetteit,
7.ot, és nem mél tó honám, k l min- Nagyon nehéz meshatlorozn l, ml
d eneket a Tc k ezedtől nyertem,
volt AlIá.,fogla iása a:/'; o rthodoxia és
Atyám, szilárd az elhatá rozásom , a pie tizmus vonalún, A? II kevés
hogy a j övő évet úgy fogom t ekin· szö veg, omelyben meghatúrozza zelen l, mIntha ez volno életem utolsó nei m üves'l:e tén ek cé ljAt, kétérh: lesztendeje. S-r.eretnl akarlak Téged, mü, Egyrés'l:t a zenét egyedül lsten
s.Lel'etn l jobban , m int eddig tettem, szolg61alába kel l élHtanl, s zavai ki_
TeljesHe ni ak a ro m kötelességeme t, nyilatkoztatásának II szolgólatába _
melyeket reám m Int emberre, mint ez orthodo x von a l. MAs részt, a zene
ke l'esztényre és állampolgárra b iz· hivatésIl a sziv fel magosztalása, ne ·
tfll; s1,eretni felebal'átalmut jobban, mes Ilzór okozúsa, fe lüdUlése, Bach
mInt eddig, ellenségeimnek kész orotót'iumalnnk, k:mt{ttainnk, moszivvel megbocsátnnl, li banelmórt te ttálna k , miséinek és passióinak
bocsánatot remél nI.
tartalma nagyon gyakran é rzelme!>,
Kö~zönöm.
Istenem,
legs7.ebb ez az, a mi a pietizmus egyik jel·
ajándékodat, meU yel egykor Belle- lemzője,
hem csIllogfényes, sejtelmes éjjelén
De mInél Inkóbb elóhalad alkotó·
megajándékoztad a hivő ember t, salban, annól Inkább megvullja va·
köszönöm J ézus szU\etéset és oz ő gyakozasá.t a rógi német kan táta
s7.Uletésében o szeretet és jóság ál- u tán, amely a régi lutheri koráIon
dott evangéliumá na k sztlletését,
a]apul.
Ké rl ek, szenteld meg ünnepl éno:éVolt-e rejl/ktés Bach teo lógiai
sel met, li fakassz be nnem forrúst. gon dolkodnsmódjában? Vólasztott-e
fónyt, hogy én ls odhoss,ak lelke m- politikusan helyes kÖ1.é pulat az
ből szé p korúcso nyi ajándékokat. orthodoxia é s a p ietizmus közö tt,
Adhassak Neked, Is tenem, hitet. hogy megvédje megélhetését? Vá·
Add, hogy a remé ny legyen útit á r- lasztott-e
olyan
utat,
melyet
sam , annak I'cmónysége, hogy nem Sch weit7.er m isz t ikusnak jellemez?
múlik c l nyomtalonul karácso ny sziszerke·
vet At járó me lege, Jé7.uS sze r eteté1729-es
nek áldott fénye,
végső
Add hogy á \1h assu l( körül a betúgy allehemi jÓs7.olbö lcsO t mind, ml e m ·
berek békességes érzéssel, gyermekeink karácsonyfójá t tiszta öröm m el. s zengje ajkunk a k a rácso nyi
himnuszt: " D icsőség o magassagos
m ennyekben az Istennek, c földön
békesség, és a z emberhez jó uko r a t!" Amen,
Fau,kas K á rolY

Atyám] Még néh á ny pe rc és ez az
év ls eltünik örökre, mint sok mas,
hogy Is mé t egy lépéssel közelebb
érezzem maga m a sirhoz, mely
minden emberI na gyságnak és d icsőségnek végső hntllra, Hihete tlen
gyorsns:\.ggal su hannak e l mellettem
az évek, II megdöbbenve veszem
észre, hogy engem is n mulondóság
törvén ye sújl, mely o vlrdgzó IfJUságod beh ln t l lassonként az IdO
ezUst hamváva l.
Oh, Aty á m, ha végigtekintek n
hald ok ló év vé gső pillonlltában áldá saldon, melyekkel elhnlmoztó'I,
hossz ú taré.~ ben, mellyel vé tkei m e1lenl!re ls Irgal mnt gyako rolt:\.1 velem, mély MUlVal hajlok meg EIOIted. Köszönöm, hogy é le te met, csoládomnt, Jovalmat megoltnlmnzlatl
minden nllll.Yobb csu pr.stól és veszedelemtől. Köszönöm ll'tOkat a megelégedett órákat és boldo/:: plllunatokat, melyeket a mu ló év ben nyuJtottál. fo-öleg kös:/';önöm óletem megtartását, hiszen mel1ő]em sok klvllló
CS órdemes e mber me nt tH IIZ örök
óletbe,
A-r. őlet Insllnn múli \( mInden gyönyörelvel cl(yütl, Ak I p\)dl~ ti mulandó ilytJnyö rÖkhl}z rusnKzkodlk, el

t UN I'l'Amus e l. ET

KOCSORD
Az Oszi h ál a adás ünnepén, szepte mbe r utolsó vasa rnapján, II szor·
gOA mu n k a és a sz(]ret mIatt csak
rólig volt tele II templom, amikor
B/l.jor J únos és vond~gei, Bartók
B~lll t ögond nok é~ Mik 6 Istvón
teológiaI felügyelő go ndnok megtekintették a megiij ult templomot és
környeket,
A gyOleke:/';d örömmel fogadta
egyhózunk e két ve-r.etőjé!., ok lk o
július vég,I felsze nt elési űnne l>é]yen
m~b
Irá nyú eUoglult.qliguk miaU
nem vehettek I'é$zt. De a hálnodás
napJltn együtt vettek úrvncsol'át l!kocsordi örvendezO gyiHekcze~ je·
len levő hivelve\.
A nasy munk a ellenére l1luradt
azonbu n ha zlg u7.dll Mru 18, hO"y
eb&ltm ]ússn ve ndégl11 a megúJu ll
tem l>lom muglótognIÓsó"'(j érkczet~
ke(\v~ ve ndégeket,

van,
beállítás,
J ézus
van n
középpontban, Itt
a mi hitün k
saj é t ut jaira összpon tos!t: habozésa in k ra és kétségeinkre, A ~ang
suly ezuual a szenvedós tanulnak
és Bach hall gatóinak szubjektlv itá ·
sán va n , a nyomnt ékOAltás ill ill·
kább 1)lctis tn lelt,
A7. 173ü-ból származó mtl ben úgy
tetszik, h ogy a7. a lkotó n pietis ta és
al: orthodox ut aka t egyesitl, és két
évszázndnyl
visswtérést
Ja\'asol
Luther Mártonhoz, Mind Ba,ch ,
mind Luthel' szerint lehete tlen ugy
bes1.élnl ISlennR hogy egyldejÜleg
ne lizó\junk az emberről is, Nem
lehet v iszont jót mo nd onI az emberrŐl, ha nem szól unk Is te~nel
való kopcsolatáról. Nem tudunk Iga'l:án s7.ó]nl It hitrő l és o kételkedés~'Ö], hit nem h ozzul' kn pcsolatba azzal, uml a Golgotá n tö rte nt,
Fl'anclá bÓI rOI'd llottU:
dr. Dlllibor I\llIrhu'lnCl

• LATOGATA$ AMERIKAI UNITARIUSOKNAL
II.

Concordból indul va vasarnap délután meglátogattuk

az ugya ncsak tö rténelmi n evezet csségű Lex ill!1 ton vt\.
ros két u nitári us templomá t. A Folle n c&a lad nevét
viselő templ o m pa pn 6j6 r égi ked ves ism erős. a k i m ár
19GB-ban az egyi k ameri kai hh ogn tó cso por ttnl járt

bu dapesti templ omunk ban. Ot m i nt az e lső nme!,! k a!

un itárius .nólel kés2 t mutatt a m be a k ko r gyülekezetiJnknek. PoUy Loughla nd G u ild lelkésznö. Il város

me llett! erdős területen fek vő Inkásá n ad ott foga dást,
melyen n gyülekeze t szá mos ta gja. köztük a magyarként Ameriká ba ke ril It, és ott un itá riussá lett Katika
ls köszöntött.
NEW YO RK

Jún. l O-én, hétIón r eggel !-epü ltü nk New Yorkb3 ..
ahol a r epül6téren Bruce Southworth lelkész, a Com munity Church új p:isztora fogadott, akivel 1984- OOn
T oki óban és fő k én t 8Z elő tte a Sh lnto sZlmtélyekben
tett köz& lá togat1s al kalmá val kötöttün k barátságot.
Este la k:l.són gö rög szárm azás ú fe lesége késZÍtett érdekes vacsorát. A gyüle keze ti teremben Ulésezo pres bitérium néger elnöke köszöntött, s említette, hogy
ö r vend annak,. hogy ké t olyan vend ég pilspököt fogadhatnak, ak ik évekkel ezelőtt gyülekezetük szószékéro l
ls prédiká lta k.
Délelőtt a New York- i izrae liták legnagyo bb és egy ben legmodernebb zsi nagógáját és a hozzá tartozó
killö nb öző Intézmények te r meit latoga ttu k meg. Dr.
Arthur Schneier f6r a bbi, régi j ó isme r6sUn k. Együtt
szolgált u n k 1984 őszen a budapesti zsid ó t e met ő ben
töb b e zer em ber elott ta r tott emlék- ist enUszteleten.
A ve ndéglát ó ott szokásos regge lin látott vendégü!.
melyen jelen volt a Lel kIIsmere t-alapí tvá ny r eformát us a lelnöke is. Ez az izraelita intézmény a város l'.sid óságá nak egyik b ÜSzkesége.
A főra bbi irodájában ép pen bűcsűzkodt u nk, am ikor
megérkeze tt az ENS Z mellett m úködö kena i misszió
új nagykövete, akivel pár kedves szót váltott u n k. Inne n men tu n k á t az ENS Z mellett l magyar misszióhoz, a hol - Rácz Pál nagy kö vet távollé tében _ a z
els6 tandcsos fogndo lt, aki e lmondotta, hogy mun katá rsaival együtt igen sok a m u n kájuk, fi gyelemmel
kfsém i és szükség esetén véleményt is ny ilvá n itani az
ENSZ kül önböző bizotlságaiban állandó.'-l n folyó t anácskozásokról. Az é pületet is megte k intettük. majd
a pa lotával sze mben le v6 C hurc h Cen ter ben - egyháza k közpon tjában - m ű köd ö unitári us un iverzalista
m issz ió és egy ben az IARF ké pviselőj e. a .má r ko rá bban isme rt dl'. J ames Olsen fogado tt mun katá rsaiva l
egy ü tt.
A délutáni vá rosnézés u tá n dr. Harnnglon Donald
és új felesége, elh uny t nejének unokah úga , foga d tak
vncsornvendégül. t:lveztilk a 27 emeletes ház tetötera száról elénk táruló panorá mát a száz mé ter:nél ma gasabb új közé pületet. melyet nemrégibe n, a Glória
hu rrikan érke zésekor, előzetes biztonságból kl Urilett e k.
Wasbingto n
Ojra repülön utazva, megérkeztünk az o rszág rővá
rosáb!), az e&l:ik, talán legszebb fekvés ű v úrosba, mely
az első amerikai elnök nev~t viseli, Itt az amerikai
unlUrlusok wash ingtoni Irodájának vezetoje, Z. Alperfl
lelkész togadott, és ka lauzolt irodájának megtekintése
utá.n a Fehér Haz u tan legismerte bb was h ington i
é pületbe, a CapitolIumba , mely a 100 t agú szenátus.
és a közel négys zUz kép\' lselő vel rendel kező pa rlament
illés· és d olgoz6termeit is magában foglalja. Az a merikai szenátusnak két, a kc pviselóhámpk (Parlament
vagy Congress) 7 unitárius tagja vall. KözUlilk négyen
avArosban tartó:t.kodtak, és örö mme t láttak ebéden
vandégQl a palota egyik vendégek fogadásara oorendezett termében. A házlgazdal lisztet n már másodszor
VISSUl vAlasztott J ames R. OUn és felesége töitöllék be.

Jelen voltak még Chester ArkilUl, Don Riuer képviselők és Nancy J ohnson képviselÖn6. Utóbbi örömmel
értes ült a beszélgetés rend jén arról. hogy Bud a pesten
nölelkészünk is működik. A négy kép viselő ' közül még
egyik sem járt hazánkban. Hivtuk ő ket, hogy - aká r
hi va talos útjukon, akár tur istaként - , ha Európá ba
jönnek legközelebb, akkor IAtogassanak el két olyan
o rszágba is, ahol az uni tá rius g_ondolat már a ~YI.
s zázad dereka n egyházzá szerveződ ö tt, és azó ta gyulekezeteiben é l. A jelenvolt vendéglá tók közül Hiltel'
képv ise lő e lmond ot ta, hogy szülei Temesvá r kö_r.nyék érő l vá nd orolta k a z Egyesült Allamokba, hogy o már
olt s zületett, és - sajnos - Sl'.ép nyelvüo kbő l csnk
egy· két s zót tudo tt emliteni.
Ebéd után az egyik képv iselő ti tká rságának vezetőj e végigkisért a hatalmas és lát.oga tokkal á llandóa n
tele levő épület Is me rtebb termeln. Egy-egy negyedórára részt vettün k az Ulése:t:ó képviselő h á z és szen!Ílus
Ulésein . ... karzatáró l haUg attu~ a nekUn k s zo~a tl a n
módon folyó felszólalásokat és Id őn ként kÖ'Il beklá ltás t
k ivflltó vitá kat is.
A Capitolium után megtekintetlűk a Lincoln-emlékm u vet Washington magas, vé kony e mlékOSzlopát és ~
v ie tna~ i háboni 55 OOO a merikai katona h l11ott ján~k
e mlé kére állitott emléktá blákat, melyeken az ~ es
nevek az elhah\.loz.ás sOI'r endjébe v:~náa k lóbes~o;oe~
Igén ytelen három fegy veres katon t
r ~o
állÓ
e mlékezteti az oda látOga~Ó~~!, h:l;!:b~:t:~~iselől
rehér mellett a néger és ln n
k d' <5
ls részt vettek ebben az Ame l'ik ánéa~tt;m v~~:&t~~~ll~
ségel hozó h lí bonibnn, ahonnan v g
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nIlpIllI uol51t1lt II lIyUlt'kl',"t H'mnlomlll)lUl, /I. Il'mplmn
, /I huut1 CSll tlll k01u'I Ilpll1f'!i'k ,í(lI>Qk, mfld('I'lwk ,Ii!
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Ktlllilk I'~II I blll'llI ok é~ IlJ I s merősök, /I. kt\lönbs.\g
hllnlm' elm(\.6cl oll, F:~ h n "olt "nlntH'>\ \'IIIIUI1I k(ol'(k''f,111\'016, /Ikkor ot! volt CII, lrl', /Il ('Intik Ilt knmőJe, nkl
k('l1\'e. cJlYénlséitó\Od Ill(olt n'l', III lJornn (('IIU'mt :'lok
köny\', h'nt ~.'1 egy(ob I~nwl' tl:ltö fUlYUII pOn \ll.~ IWI':/lkilld e~óröt l~ jl,ondosk/KIOII ,
\Vfl~hl n jl t nubon /Il /l.lcxnndrl/!I cIO"n,'osbnn IlIkÓ JÓmóttó unitárius l'AAh\dok Oll hont1bnn meR Ismcrlilk ozl ,
hOI:\)' mit jillent I'A~' I't'ndőiI<'l rOitndnl, tH' II hft:t \' 1'1'('
e l!"il" 1:10 \'/111 i\lJhllll mftr 1ll(>tléUHloM: k()l" KUmn vcncI ~II.~:tobók, rUrd~8,,(.bft\' nl, Iln k('(lll!':, 1').:y (lII1N II (,SIltMI kOllyllfl -öl!wzObi'n It reJtAellnN !lokSl'Jnih\Ll mlLIIltl/! Ilwjl. (''f,t nit Óloll.:l, , lll-ott Llli'~lsmOI'k('(tlwUlllll,
LI lI.onclJnlkkli\ 19, Eltylk hn1,ll(nl,{l t\nk ('hne~őHc. ho~y
et;yel1(' n iOyCl'nWltUlt, ;'Rl' 111,1'11111 lI\'CS rh\, cil upn 111-
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pök, Itkl Sli "~'1l!1 dilI j'!luhd.tn Nl\u J{u ll)::~I'rirO rl ,
I/ nlrill\t köN'ltI "III)QU It kolO:'1'tlrl j<U/1I11 OJ~dU
<:"011 'ICIvllnllhf'" dr, Otl1 Kt'klll'''', II:: uul/ariUl
kOIl"olurnllllk tlll ,l:oflllkl'lI dl Illu:UII/6)a, l(jrl~ 1I01lró, frl« o.c «ldllhl "u'gr lll/ék,,:é. r, Mn lr II ~
CuJo rrlul6 r« lokln ll'l101 Ifll}ll_ ' or}ó'III'/m"bl',1 k6:hllll.: II ~ IIII\/,!J\ok/)IIII:

zetlék t)f'lt' lc c,nk 1,1,1 '1Il1111, IIlnl I(,~tl, ll ml iO'('!ll!\tl cS
Hh'JLt('I\)', ~;"y r~l(c bbl n('mM' Mk ludJ:1 CSll k felfejteni
~l lOklll ZI SY,~UtlklLI, nwlyokbOI mCljdncm Ifl ll.cn(!(\s hlrtl':" II'tÖ",l'>,!lk n nllY~l'I:lbi\~I' nhlkJn k{ke, Pl'óbnlOIll fl
Nl.c]\(lmL1I-clo\ót nllwtl't J clLem"olUl~ok kluC)lIo1.!\~iIt , Próbn\om sokrélo Lrnny bun kll:lruló, MIk lér"ll mc.:nl' Unll({,ló !\ ld d~o~ nnlkl!l1éséllck Iluli\(\ ,'uK61t, IlHlköM~e
Irany:lnuk (o~ '1.dlcm (on('k clcmzo.l~C I , Nehcl fdndlll
mo.sl t. r,ljdl. lcun (Iq Il ll'jI,hntollsl'Il;. első p11l fln!l lu lbn n ,
mIk o r II rnjl lalmn~ (\ r'tc~ek drjn urnlkt><!lk t, ]i'lk('ken.
1-'cr'i'ncJ. .' (\:t.~(' f i'~ ltll:{(\nR r\\ lel'~őd (o~ u kh'l\l(\ Jeles,~c
gckkl.'l tlLci{(l ldll!t nll/,:y lél ek. Oh'nSlunk lulc klns~a'.lkll
snn ml'Jjtvj:ln lnl ll1'.O l\ Jdl,' m1..'~ekct . F:I'cl\\lk ~~ui{i:c r:\1ó
I'rej(l hnl lHlI 1 ,.UII Iskolt\k lIilslH:lkt'lwk", ,o;I".tUk é~ 001cI (\I:lIlII 1.'1)l.'lsztnlhnuuk lUf't:~JIÖ k.'l'h'M~(liI(l l "n llY('r~

m t'],. l'k

rh IIZ (-rel,NYI mnllynr kO,~'(!I"t'k e lisl,lel" ltul é8 nlli;J'
~~c~nt~""l kÖl'Ul vNI 1I1hkjn, lit unHM" lL~ ~.gyhí'l~
I[Ól~~\~~bt:lnll"l(lflll I) U~I)ilk \' uevonult II I lh' l ~nl'Ii.'I"
l 'tI "Il
N"hő/, II 'Wi l 1I('n\'I.t:.'IIt'1kn('k t""y\,~ ro lU mnl I UIII\IIIII lit O tÖrl~ n .. I"" nLClkJIl ,'ól. /I. .. ,(Il uN"t UN II'/\ IUU FI ~ I.I\'I'

Iln~lI(lko.ln('I(",

~·e rcncll. JÖ"~l.lf ~1,IlIl('ml nlknln\ 1:'11.)' ci/l'mő kh', tló
J.'l1um vo nlL s ullhlOj,\ \'kYIIIlC~" I C~.1. EiO'lk H'm lejl klí:(L I'önn Ll1ntll1m ",01\\'11 n t lll~'~1 hl",1 lU ... 1"1l','u,,, h lllwm
l'!l.)'U1t Il(\jl\ k Itl1'h'LLI'lml uhIIIJ,IIIn!< lil I fl ulmbuSI,l,
nll'l1yl'l II k O,wé t\,\H(o uy IIOI' Ull't·~ .1

Nemzetének és (ajának rc ndUl cllenül hu fia. Lel kiségének e ncm:wtl lurtalmú al apját nkko r kapta , mikor cgyhl\7..a bIzalmd ból h ivatása n közélet terére szóIllotta. Az abszolutizmus lelkeket rojtogató levegőj e
acélozta m eg IcIke nemzeti irány ú nyilvánulásai!.
Amikor IS61-ben ~1Z alko tmányos élel haj nala derengett, s mikor mtir sza bad volt nyil tan ls magyarnak
lenni, vajon gond olta-e II fiatal paplaná r, hogy köz életi pályája alk o nyá n szűksége lesz még afra a szel-

lemre, melynek a nemzeti gondo lat és a faji kultúra
volt minden napi imádsá ga , s anna k védelme és megóvása minden törekvése. Mi bizonyságo t tehetünk róla, hogy gyenge és erő tle n testében töretlen épségben
és rugalmtlSságban élt szelleme 'l'Iemzeti színe és jellege.
hanyszor kelle tt nekI. a gyenge és erótlen

tes tű

-

es

öregnek bennUnket. liatalabbalrot. hivei seregét,
szavával felemelnie és bátoritanl.a! ts hánys zor épültünk és meritetHlnk v igaszt az ó tör hetetlen hitből,
rajongó szeretetből eredó s zavaiból.
Ferencz J ózse! másik kivá ló jellemvonása az, hogy
mestere volt a szónak, Irás ban és beszédben. Igazán
elemében' akkor érezte magát, mikor a szószé ken hirdette az igét. LoglkdJának természetes tisztasá ga és
lépésr61 lépésre halad ó következetessége férfihallga tói!
kötötte le. S tilusá nak képekkel és hason'latokkal ta rkázott bája nöl hallgatóit ragadta el. Témáinak 'aktualitása, kidolgozásának olyan módja, mely a gyakorlati
élet kérdéseit t isztult valláserköl csi elvek szempontjaiból vllágltja meg és előadásának elragoad6 közvetlensége _ összes hallgató inak szólt és összes hallgat6it ta r totta hat.ása bű vös kö ré ben. Ezért mondotta ót
a közvé lemény ,.a ranyszájúnak". El őadásá nak szívhez
szóló közvetlenségével majdnem a beszélgetés és tá rsalgás hatá ráig menö melegségével korszakot jelöl az
egyházi szónoklás t örténetében, utána Prohászka és
Ravasz képviseli k az irá nyt a nélkül, hogy tőle tanul-.
ták volna. S a kolozsvári unitárius templom történetében <3 60-70-es évek olyan korszakot jelöJnek, mikor
az 6 meghallgatására úgy mentek más vallású tisztelói, mint később Prohászka, vagy Ravasz beszédeinek
élvezésére.
Ferencz Józse! tanító pályáját a matematika tanításával kezd le. A gondolkodás nak az a szlgo ru-an logikus folyamata , melyet ez a t udomány követel, meglátszik hittani köny vein is. Ragaszkodik a történelmi
múlt folyton osságá hoz, és védi és 6vja egyhá za nemes
hagyomá nyait ; de Clgyeló lélekkel tart lépést a ko r
eszméivel, rostálgatja azokat s csak ami jó, azt fogadja el és tartja meg. A d ogma kérdése iben kialakult
álláspontját egyM ztörté nelm i ta nulmányai hatá rozzák
m eg. E tan ulmá nyok közbe n há nyszor kellett fájdalom ma l ta pasztalnia, hogy a hit és gondolat szabadsága még Erdély k lasszikus földjé n is inkáb b kívánalom, m int boldog valóság.
Ferencz J ózsef püs pök egyik kivá ló jellemvonása
szer-:ező és adminlsztrAló ké pessége. A z u nitárius egyháztörténelem utols6 féls zá za da írójának felada ta lesz
I?rngmatl k usan.lelrnl és mé ltatnl az egyházszervezés,
uj alkotások, uj In tézmények, tem plomok, egyházköz ~gek a lak ulásána k, a köziga zgatás modern elvek szermt va ló átalaki t ásána k fe jlódését. De itt rá kell m utatnunk a rm 8 soha k l nem fá radó, mindig kezdemé nyezö lelkes mu nká ra, me ly ból mint a legelsó. kivette
.
húzódott vissza a munkától, hal
terveivel és gondolataival, s a
,~";';,öit
I
,célt uda tos munkájával. Sokáig
'"
azzal a z áramla ttal, a mely a múlt század utolsó negyedében a felekezeti iskolákat k ivette az egyházak kezéből. De a közvé!emónynek ezzel a ká ros áradaUval nem t udott elég erővel szem beszállni. Ma bánatos lélekkel vethetü n k számot magunk kal hogy
minő tévedés volt, m ikor az egyháza k leléPtek az
eddig évszázadokon járt útról, s k iadtá k kezükből az
iskolékat, az egyház veteményeskertjelt. Sok hasztalan kO zdelem után bele[á rad t a mi nduntalan megismét lőd ő áUa mosltásl kérés ellenzésébe, s a nagy változás utá n fájdalmasan állapltha tta meg a magyar
köt,vélt>mM y megtévedésének káros követ kezményeit.
Ez Irá n y térroglalbának természetes követ kezménye
\'011. hoU magyar népünk nemzeti nevelése, fa ji öntudalosltása j6re&z be n kiesett kezUnkbó l. Saj nos, hogy

F er encz JÓUief püs pök portréja
az a me ri ka i un itá ri us elnök dolgozó~obájá ban függ.
A fé ny ké pet dr. R. N, W es t készitette
ez nem elszigetelt jelenscg, ha nem az összes magyar
egyházak végzetesen mély és nehezen jóvátehető tévedése.
Ferencz József püs pök nagy melegscggel és éber fi gyele mmel ápolta az t 8 viszony t, melynek első szálait
Bölöni Fa rk a s Sándor szövögelte az amerikai, angol
és magya r un itúrlusok között. Nem mostani keletű
tehát ez a vIszony. Aldásait az idők folyam án többször
élveztük . legutóbb - a z egész erdélyi magyarságt61
hálás elismeréssel fogadott módon - az impér iumváltozás sötét nélk ülözései és sajgó kere57.tjei között.
M i, akik a megboldogult közeICben éltünk, sokszor
e!-e\feledkezti.ink az ó lelke közellété ról, s csak akkor
eszméltünk nagyságá ra, mikor tengereken túli . rokonainkt61 elragadtatással hallottun k róla beszélm.
Szeretetre méltó közvetlenséggel az "Ő kedves Ferencz PÜSI>ökük" -nek nevezték, s boldo.gsá!,gal .l!I~
dották ró la. hogy 6 a vilég egyetlen umtár!us pus~:
ke. Büs zkék volta k rá, s a történelmi m u.lt nélkuh
Amerika nagy lisztelettel vette körül ó.t, akIt a négyszázéves unitárius gondolat megiesl.eSl tőjének tekintett.
Ferencz J ózsef szellemi alkatának ezek a röptében
vázolt vonásaI. Működésének megrajzol.ásfthoz ma még
hiá nyzik a tö rténelmi tlÍvlat pálosza '. De meg. V8gyl1llk győz6d ve, hogy ez a távlat olyan nak !ogJa . őt
mulatnl az esemcnyek folyamatában olyan .~rá~YI_~ó,
vezető ~rónek oda ál!ilan i, amely öt a nagy puSrkO~
nagy főpapok sorába állflJu. Az unilárius temp omo
szószékeirŐl, s az unitárius ufvekból sok g:~ád~gö:g~
majd felszállani , hogy ndjon az lsten . le ne .
üd vössége l utódJául olyan p..isztort. nkl ezt a szegény
sors ve rte ~l!PCt egy boldogabb Jövő fel é veze thesse.
Dr. G'J KeJ eDlen

Torda és egy kis egyházrajz

,

Több IllI nt f~tllent néke lykRpun kc rCl8:r;tUl vezet n
mCI'C(lek lit S_eJkén Ol'bán tlnlnas IIlrJ,l'Iho., Még nem
dolkodtlun AIOI\, mit Jelenthet ez Erd61y mlsztlk u a~~n dc nincs kllÓrvR. hogy f>iIl.mcrendsllere Ul'rl n t
nl
• "Q.I'iizli,tm ls I'lzékelykllpun kel'<'6. tOl Jut IIZ e m :!..lIle~lI)hO&Y Mllllcnt kell houó Icgnlá bb, mr: a nugyr. I a lolná, Ml'rt Orbtm Bnldu nn gy,ágá h ox nl
~~'~~I~~Aglllln scm fél' k6t$ég, .ft uékeJy!!k pt.'CIlg eGyeI:esen tt h Unltll1 ejti k kl nevót.
Dlh-6 volt. mint lr6tArsnl, Jóslkn, Kemény, de bArósálját CI\Tc tcttc mngntól. purltdnsAgábn ll pedig ve teked ett TolsztoJjnl, n gróffIlI. A kilt önbség köz:öllUk az
' It hogy II de mokru Ullm\lsért Orbnn két évtl7;eden
~~re$r;!UL poU l/ kll1 htlrco t fo ly tiltott. Vonaottn Ke tet ls,
omAt, d c Útjll mns nyonwonll lon h amillt K/kösl
ladt.. 4 fiatal OrbAn lltjn ArábiAba, Sz/r ln, Pnll.lSztlnn
és Egyiptom l e lé knnyarodott. De amikor Ko&suth elkinIt ottn mngAl , hogy vl$zétyben n hllZU, O r bán ezt u
kldll As l mcghnllotln, és Konstn nUn6polyblm 150 föböl
11116 csnl>nw\ S'1,eI'YCl:cU, és sietett \~Ic hmm. Ill59-ben
térhet ett végleg Erdély be, h Of:..v h ounkczdJen o rszágm
szóló mllnkájlihoz, n h nlköt eles Székclytöld lefr:\sóhoz.
Kl'IH! Illondnnom, hogy etnogrl,\fiai. goop,rMin i I..,rrá5B1t o lynn Itgnlommnl ohTassn uz ember, mint \'aluml
kémNlgényt. Lcn)'llgöz tárgy i tudt\sn. In tclllgenclájn.
elegAns s lilusn. Szál'. é ve szOl uttek IrAsui, mégscm po rosnk, és sokknl töb b ndntot n mu embere scm képes
öMzchordanl. vagy uzl egy bizonyos é r tékrendnek
meg(eJelOen O!!:r.tAlyozlll , Nem mu\'elnek é rt éke/Me n
célom, Inkdbb legu to Lsó kötetének. II "Tordn város
kör nyéke" cCml1 mil vének nlllpjá n kivánok egy e l'déIyl város egyháztörté nelérol rö vid ke l'cszlmel.szctct
IIdnl.
Tordu az egyik lcgközpolltibb mUjOTtlI' telepUlése
" 011 Erd ~lynek , Nyilván e m lntt közel szAz ot'Szl\ggyU1& 1 Inrtotttlk (n ini között. S ha OZ erd8yl mng,Ynr kul/Ii rtl két fcUcsvárn Nngye nyed és Cyutafeh~I'\'t'l 1' \'011.
nkk or me.t1ettUk Toro n mint !>OUtt kal k öz pont jöh etett
l'lI,dlllfll.\sbn, A7, &1 hit tc rm 6.>izetesen Tor<lán ls II katolikus \'011 , Arpád-kori erl'detil t emploma m égsincs.
Orbántól megtudjuk. h ogy n régieket n mongol e.<: kun
d\1\6sok pusztft ott t'lk c l. U7. t\Jnk, II 14- 15. szál.lldlnk
Ult & 1 flllldum ell tumokro ÓpUltek, 1I~'el1 lehctcU n
P inc téri ntllO'!emplom ls, nl(~h'nck ht\ll\TlltOlt sorst'ln
,'élllsk(l!é rhctjü k n város cjO'hár.aiMk történ e tót.
Ku,d JOk InlAn (lz!.'1 I. h ogy T ardn nt els6 erdélyi
" á rOSok közé tnrl ozott. nmt·!')' ku p\lt l\\.lton II I'cfOI'lm\d6nuk, Po l}l:nrll l - OSl.tt\ly h eIY7.(Jli1kne.k n'illtfclc1oen n t 6, ~7,nt.nd d er eká n mAr vnlnmenny lcn h lttu,m'ullIlIok,
AIIg Il1l1t n:r.onbll n fel Kol ouváro!t K t\lml.\n~e h l Sllnt il !\tnl'lon, 1'or(\t\ll Fodol' Bnllnl Knlvl n Inl1nlnuk
nyelic ml'!: II rfl~§cn reformált hh'cket , A z erdé!.)'j VlIIlt\st6rvények példnmutntóun kltcl'Jedtek n templomok
hnsznt\lntt\1'Il ls. Orbnll mc~ l rj n. h og)' u ..S7.ékelyföld
vál"O...(ll rn vonn lkozótln 1I lt. ors1.ággy ül&; kl m Olldj n : ~l
kUlt!.nbö:r.6 fe lekezetllek \11U'unnl!on tCllll>tom b:m r.'I-

"tiltva tar tsAk Isteni tIsztelelelket, s

e.ymAs~ nt:'

hA.

bOI'll.ns,sfok " •
Er. ft k OI'nl "ökumenikus dijntélJ" fe lMtelnl holY
nt. lU hit , vngy ft tObb dgrn ~u.kl)dt T'cl'onnllcló' bék~
sen mt'."rért ft katollkuSokknl eiU'Rzon templomba n
mhJt A" Il:l OSJ:loJ.kooL\s kfno.~lm nt'hb fcladat lelt vol~

nn. Igy Torddn n IIzép. góttlms nagytemplomban egymllst vdHaltAk

ft

lulherdnsok és

ft

kAlvlnl~ tt\k n töre-

d ék knl ollkusokk nl. De Kt\.lmnncsehl "mnil'n r hlle"
meJle hnmnrosnn relsornkot:ot\ n Blnndrnln 60s Dávid
(iltnl hlrdeleu unllftl'iunus. V~UI ti hf\'{~k ebben "

hi lbcn nyertek megnyugvást. s II pinci nagytemphl"1
n~OL'it már átvdndoroll at. unlll'irl~ok blrtokdbn. Eddlg l'C ugyan is elfogytak n kl\l0llku80k, de leCSök kent
nz evnl1 g~lk l.ISOk es n re1or m!\tusok szt\llla ls.
Korábba n lS előkerültek uz erdélyi or81Ag~-ülese_
ken vnlll\sUgyl ként l-sek, de 1568-ban _ éppen nz
unltárl:r.muSI pl'irt(ogoló J nnos Zsig mond \'eleh~ 'é\'('1 _
kimondntott. hogy ,,/l papok szabodon meggv6z6d&ük
s:r.etint h i l'd ess~k OJ; e \Tlt ngéllulllot, Az'ert sel;ki ne ill d tl:r.hes5(', It kö:tll~gek olyan pnpot tartsnllok, amint!.
nekik t('!.szik··. Egyszóval n teljes le.1kll.~llle.r('U sznbndság törvénybe Iktottatotl.
A nog.}'- és a többi te mplom sorsa tehM el rendez6dött, ItIbb5~Uk al. unltRriusok~ IcH. II kisebbeken
oszto:rtu k a tö red ék rolekezelek. S ha De b rt..'<:CII a
kálvinis tn, akkor To rda nl. " unltnrlus n.Ómn"" leli. Aa
ls volt mindoddig, omig a békességet meg nem :r.u,Tortn fl német A BAsta- réle els6 nagy mt!gpróbtiltntást még It nagy l ej«lelmek rendbe tell&- némiképpen, d e a 18. szAzad so rán végbem ent er&zakos beII.vntkozl.\s t Torda már ncm !lldta k iheverni. 17J l - ben
ehretlck u nagylemplomot, lll. IskoUit. so cuel uélbe
sz.órták a \'áros nellemi plIrauát. Valóságos helyi hábon\ mellett menl végbe n rekvirálás, tllncly kihatott
a rdormátusokra ls . .. 17:ll-ben t0-20 II kotolikusok
számu, mu (t ano I) 1378," }\ 19, század \'égére ,~i ntc
teljesen fl'lmoruolódtnk ti protestáns egyházak, n ti.
templomból jelen leg (189Q) csak keUót b rrnnk - IUInpUjn mc~ Orbán 8nlnzs,
A 18. l'Il:I'Izad nagy kulhirhnrcn e \'jrdgzó, gnzdag ,'4r os ste\\cmi életet telj~e n megbén itottn. Hm~. n em
rend ().\kol.e tf olynn &!I kolléglummnl, mint n főiskolnl
nmgra emcJked6 n ngye.nyc-dl. de II 16, i!-záznrl ,'cgén
ötosatályos glmnt\alumánnk minden lehet6sége meG,'olt a 10 \'ábbfcJ IGdéshea. Neves. tnnt\rok oktatása
me llett vált vonzóvá o. iskoltl, melyet bulllt6n Inlogottnk I'CfOI'ml\tus Innulők ill,
ÉS ml n h elyzet nnpjnlnkban? Az utllZÓ egy pon:~
1;)'1\\'\'l.\rO$on hnlnd kcl'í..'SztUl. mnJ;t\'/lr i<zót nllg hllll,
Toron~' nélkül áll mcg mindig a Pinc t éri Il!lgytemplom , Nézőjc n incs n sl.U r ke porlól jt-lIeglell!nné"ált c p{\lclkQloss:..usnnk. A turisták Inknbb :<Ietnek kl
II S1,nbllclba, holl..\' n .. hnsnd ~kor', 1'Oro!1 tcnll,~t'tI
eso{lájnl IzI.ssl\k. és otl mtll'('llj;jenck ~I IllI\llon
N MI'~' 1'4'

Amerikai magyar házasságkötés
Dr, Oonnld /I«rrinUIO!! ,:6I11tl1\1I'
J61 islllerf. 16kénl blld«IIi!$11 hlt'rlnk
01611, 1, lnoll ""III 4'OU n/knlOfllmlll
beutlf l NnUII /g lllfl' IH t nl !tHnploIII Uli kl,ltl II. ArrM b ~ok«1I IIldlllk,
h Of1IJ Il!luó/lf'! "'nounr 1I;t$,IWIIII 1'011;
S~d1l1l16 Vllmn. IlkI. ullltlfrltu ,",k;\!:. Dkl IDIIU/llllfll\lull F;,drJlI!J.o.TII
U'QI!: le, ~I fd'Jhl!.:)"''''U~ ll'll' ul611
AUUTrlkdbOIl
UCIIHI! l!dk
hllkéu:!',
IlII rrlll ll! ön n4\ 11 111 IlIlUld ről III/>U II k'
1;)I1111k In1;IIIVI . ~lfllldtlllu ""rOHmlt' _

rOllilII ilhwk NIIUI Yorkldl
!lem m,'u:f:, « LonD /lIlIIIIi I~b..-fUNI'/I 11'1-6 .t~"I), III1Umld!l"Q ;$ alknhnn5 hd.: ül.·tHlII. s "rM 16ritkf"dlittl... lIUDll fllmavo~$dJ.. S~lrrllhd Alli/... Ő hd rom Dllf"rmr-kl'n,'k « kil"itl4fnl"Id,.dl n:: U$lloo. h/JUII II /1J1ó'r lllr-kl'k
nil JOIUtllfhllurik 1.1I1111",u"Y1I'I.'(II.
I\ö:ilIilk II III 1I 1~.t Anil.'ri Iro/6iI1Jt
UQk dldrd,(4lrÓI.
«knr 1/I/ltl//l1 dl /uköh"/~". h (OUS/
I\ ulk~, «ki hdrom HlIOl/otl!> {llI.'r· n~1I111t1 n!llllrlkui I",imrllls /d/.... ',uIII~'I.· fll "$III1U}II, (I'''II/Irn
lIIt!uI.~r4'  kllll lullllll~~1I r/l'hlrJM
k" ~ IiIOIk.
NI!t Mf<' IIInu,11 1)0111101. hnOIl rtkld
•
I hl rrlOlOIOIl /lOIIDId, nkll n N%d_ bmttrl'I$IIU ~ 4'011 /11'$5:11 nml!rll.'II1
blln I'IlIk 1)(I"· "uk bfd: l tlk, fC! ltI.~ u lo :lf~ " ~Ol\'I, IIIinI /lnrrlnUlOII Cr}n
11 # ü) hd:<I$Jl(lfllllk II "h'i.llt>..~ nli
u4\n4'" hllltl/41 lllliu IHfI k4lf 'u4\r.tIÓI 1'1I1t /,I1I11I,.k"~1!11\ hUl ' 1$IIH.rltrr6}MH! II , i,. /II«'UI"~l"dlllt h lIo..:,t.111 alIo'hll kl·
1'd/ IOlf ll

lll' n 1111111 ' 1IId ' OIl , K/lln-

;:u ltn Idl000ntdsrll IrJ/r~I1Q(T SI'p$i~: I' llt
U\lörouön Il1kó JIlldrd$ 111"'11 l esll'~
rI' "Olllk "'1111\1411, (1.: rll'dlr An/köl,
Vi/ITIII /ul ldln fIlDll otl 1$ mcp"«U/J/ 41
férJó!luI..', « mn 7(J h'c~ Ilou- ulII... hu
1I1knllll(ls lIir~,n In/ri l, kö~~lill 11j Il d:nuduo/, me rI mrU$:okln 1I/I"/él','II.
IItlUII lIlIIIllIu l'Oll klirill tilf(! 1',llnld,
ukl Qnll(lO$kl!dolf « IIn;: k it rlm (lf)l -

IlIbn,t~lfU(j r k61t~ lf t!k,

,

M ')$ I

1',ln",,"\

GYERMEK OLDAL
Karácsonyi ajándék
1111105 mlndannyi6tok - IK)' Ad\'c nt Idt5s ukában mA, komol y an k ~u UI a Kar il.c!IOny ra. A gy e rm e k blb·
ll iWrákoD le lki e kb e n k~s:tU l ilnk a n bá r e U J & \IlJ !nUl et~én e k m t! lt4 m cltU nnell16tr e éli annak az örö m üze ne tn e k II. be tO ll' ad 4dra , holl'Y O eljött kih:é nk.
Azonban eten " edbc tetl e n ma mAr, ka,1Clionykor
c lIYmill rn q aj4 nd é koltl'illa . Sxil lók, nalfys 'l!iilllk anyagi
ereJUkhiS% m t rteD vcsx nck nektek ajándékokat. It e:r.t
ti rajzailokkai, k ed ves IrAlIokkal. apró k b imunkákkal

Blandrat a CIItI rOlI Bá tll ori Krb tÓf fejedele m hn for du lt II. D4v ld Ferencet, mhtt hltújl.tót ItIddaU a Dávtd
~'erencet ilrlze toe veUék, majd - holtlO va/6 1)4;fOOl dOra .. flélMk . Nem. /lak kal elulán Ddvld J.'erenc a dltoal
utir b/jr tl.lnébe n meuhall .
f A ké t /lPlItiu1lljború miau a hiv6 k UOllan a v l/óg kU tiJnbl.lző 1'OJlljaln Ic lep4:d tek le, de tl Z öuzetartá. é.
az unl larlz mu. le"jellemző bb III!ajdOrultioa : ti TO 'n E_
LEM oz eddl,,1 megpró bóllO I/bokon b ke rUl: tU I vl lte
uallá.om.al , mo.l anl hellJze té ben ls hellJtáll, é. min_
d ig heIlIt ~0fI állni a. .sZEReTET, a BEKE é. a HIT
védelmében. ..
C . Vera
13 éV e!!

tudj átok vlslI:(lnO'il:n l .

Aw alJ1bbiakb an e,)' lixtp k ar ác:;onyl ajándék ot lIze-

retnék m egmut a tni Ne kte k. m elyet a z elmúli é vbe n
eKY unitárius kis tes iv é rete k kés:r.Jtfl U nallypapija "d mára. E2l II kedv e! unitá rius kar áC!1lony l ajánd é k őrö~
rt; megmarad . 1101lldJII.1ok szer etettel. hisz mindanynylan tanulh atunk bel ől.,.
-

•

8 '.1:1 -

A r ef or máció Idején töb bféle valldsl f r ánvzat alak~iI kl , é. eze k kl)zé tartozik egyben '/Jajá t val/álo m
I., (I z un itá r lu8 valhit.
TiJ bb pnlnt ,400 éve annak, IwOY a :lu th er ánus ,és a
/cdlvlnl.' a eJZmék ,mellett 1iJbb p r édikátor lépett fel a
Szen tllárom l ág lagadá ! a mellett, ame lv csaki s fi! egl/ediU lsten .ember JIHiHtl lé tét é. Vézus, a tökéle tes ~m
ber képét odjo .elénk.
Sak vlszd ll/kodás é. eretnekké ,nt/ilvánUás után
l568-ban a középkor végén :ti 'tordai p rudggyú lés tö rvént/be Iklatto az cvanoélium lz abad ..értelmezéséne k
és a prédikátor szabad megválasz tál dlUlk elvét, Meot il!oua, IloOY bárkit u 'a hUéért rfHd iJzzenek, la mi \o kor
.ajátos tul.ojdo nl ága !,)oH,
Ebben oz Időben élt eOIl 1Iíres prédi/cdtor, akit Al
nép Iuaz él tartalma. uónakla talé rt híien követett.
E rendklvUI m úve lt , a korhoz k épes t felvilág osul t szón ok Dávid lJ'erenc volt , akiben mi unltáriusok megalapl ló nkat tlu teljűk.
. .. A haOyomJinll " zerlnt el.ó prédikáciÓját K olozsvár placterén egy nagy, kerek körő l m ondto (amelllet
a koloz.vá rl templomunk bejáratánál ó rl zn ek), s ezu tán a ",ép hl vdsdra bement a Szen t ,JI.1"lh61t/ .katedrá Ibba, amelll el/ó l ~zdve 150 év ig KJ Z lj hiveinek lmah elve le tt.
1565 - ben Indu lt el valójában a z unitárius reformádó, amiben Dáv id f'erenc, mhll aszabodelvű pátt
ki!pvl seMije /(!pe U Jel. Ke zd et ben IOz ti; szerveze t ne k
még neve nem volt. hl ue n min t minden antllrinllánus eszme a z íIlddfOI v a lM at efOr mot akart a á ta/akl tanl, lIC1n :r>ed fQ eUlI ti j, klH önálló vol/tIs t lé tre h ozni.
A mikor azonban ;a régi ,katolikus ·eOlJház kez dt e Je l bmern', 1I0fJY íIl reformáció milVen t erveket a ka t megvalód tanl, elindltotta oz ell enreformácló t , ilmelll nemhOgy elztlrkó:otl az tillM aoklól, de minden ese t ben
megpró bálta /látrá/talnl az 'új eQVltú zak megerősödését.
Vallá .unk a lapl tója J5G6- ban m ondoIta első temp lomi nó noklalát , amelll ma jd a ké só bbl, tordai hil vlMzó z. lnat 16 ,z6nokává telte. :Még ugyanebben a z
évben ti Ollulale hér vd rl hllv llán került cl6azö r nl/llváM I vita tárgyávó a Szenllláromd u.
A z unlt á riu. va llá . klolokulá sá1Wk Jó Ilell/e Erdélll
volt. Ez a t 6"égl kllllurá val re ndelkezó mép , melvról
nem eOIl h{rea'lInltárl ll ' v alltl.ú néprajztud6. lr t könIIvel, nllá rd llolta mea D Z új va lltl a alapkövei l . A tár sadoimi JeIépiié. lerén. cé hbell polgárok, v áro. i .zegények é. o jo bbáDIlok alkották Dávid .Ferenc IIIveli.
NaOIl lellw.,dé"ei támouolla új eoyházu nkat Jáno,
ZJigmond, erd é lyi f ejede le m . A fejedelem halálakor
a:onba n Illnél u ral omra jlltÓ r eakció 'Dávld f'ercncet
él va ll á.át ú j ra meokllérelle elh.al/ga uatni. Eklwr kő
ve lkeu lt a : unitarlz mll ' leg IJOlIza bb Ideig lartÓ .nellem l harca.
Al:
az uonl a JIU -
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D . Anna , 11 é VI!"!I

Gyermek karácsonyfa ünnepély
A butl aJ)e~ tI .lCY ill e ke~eI , a Nagy IlI"n ác ut cai fütöU
.
••s
du. 1'l' 6ral
te mlJlomban, 19115.
dec 22 - , n, v ..
k ezde ttel rt'lItl eltl IIU'II" a gye rm e ke k ka rácsony i il nn e p~él(llt. Alt UnnelJélyr e ~ lte r e t e Uel vá r j uk gye rm e kei nket ; :.klk ve rss{:I, é n e kkel, '~ c m~vel /lz.:r c pclnl ó haJtana k, azo k n. kt.zll éJI I,mu Or/)ó kn ó Szent- h 'ányl Il ona
Iclkésztl /S nél Jcl c ntk euene k.

·' ,n"

UNI 'l'AIUUS tLt.'T 1

Az é let tisztelete Albert Schweitzer szerint
Sok 816 celk manapsá" ot e.lc ~ le n l!.s pnrnncsoJó jellldM ként mA- be a huma n lub lJ! a ke resztényRg,
tIsz teleiéről. DZ etethet valÓ JOllfÓI. .ok I'Izn m é.rl' Is. oz eJtyénl bI o kö~ ön moalnak tetszelegve, a náudok
rolyam n aOl1yedt".
Mlndcn k lll lH s wbalOSllbbl11l éli lel· zö.,.ségl é.\el épfll!.se do lll:á ba n .
k osebben fejtette kl, mw- InmbllrQKé t meaJe&yzb jelleme:thetl lU
" Az élet t lsztelet~ n ok " köve teln ol tu rlÓllkodtlsl\n tlk kezd etén, A . ménye m ondj o Sch we ltze.' - "élet tlutetetét" l1Iel6 .chwei ner l
SC/l\vcH1.cr II InilStl n é 1.clcll n;/; ffi eKkophllt bennün k, m int m inden . t'lIl M roalo l6.st. Az ellŐ, hOlY
ok
élet tiszteleté t" , helyesebben .,01. nm l eg}'1)zcrO. Jelesül e le m i d olgo t és a cselekvés ha rm ÓniájAban a l~lc l tls zlcJctenc k crkölC'l IOllót" lIIe- fejez ki. Dc, lesd hozzá. ami o m a- kOlin meg. A z Oaoor é habjain r ingó
g unk ts m t&sok szám6ra lényeges é6 csónakba n elmélkedve nem voll
tOcn Mit ls ér teH ezen '!
Kevés hl vntkou'l.~ történik II k e- e Jtető, orról egyszerOe n kell 1I1.61n i. valami rO~a ntLkus hangulata. hl"öStICny ...{>grc azokon 111. old nlnkon, S:o:erlntc ez l.io yJzerlÍ valósá gnn k (0- ,zen ott rtlJ l.O Uak körQlOlte a zok o
melyeken e z zel kapCSOlatos n é:l;c!.ell gllndó fel, és semmlk t ppen sem je- ves:r.élyek, m elyek o mikrob6k kéfej tegeti, M ondonlvolóJll hoz ncm ke- lent primlt lvsége t. Ennek megfele- pében o trópusok emberét fenyegercs látJlMztCkol blbUul Idézetekben. l őe n oz "éle t tisztelete" jele nti oz t ik. Az ember Ilyen körQl mé nyek
Sorol
ncm
tnnú skodnuk
orr61 öntudat ébred ésH és nogy al k a lmát közö lt csupán más é letek megsem_
mint nz nem cgy kCI'oszh~ ny is. Elmond ta. hogy Ogoor ébon, cSó- m lshése árá n képes éln I. Ou, ohol
l:l:crz6nél ch5 rord ul - . hogy OZ é le t n nkon utazva. hOgyAn világosodott a té nyeket l ~gyszerús Lt6 morall~tAk
tlu.tcleté l lUet6cn vnlamely keresz- meg b enn e o rells m cor6s, m int ha u gy véJték, hogy a problémá k r itény Inm'f1 olupoznn, mini amilyen fl f~n y.s u gá r hntol o sötétségbe: ,.tlet d eg, ttlrvényszerO tIla lmakkal megtCI'omlÓS-, vlI gy OZ üdvtlln. Mivel vagyok, mel y él ni a kO l', oly é le tek o ld h a tók, Sch we itzer hotll rozottan
mcllőzte (I haGyományos kcrc.~zl{my kÖI·nyezeté be n. me lye k szintén a z kiá ll egy olyan Caj la, felelősség me lnyelveze tel, ez eset leg torz megvl- é let után vflgynnk!" Közhely lenne lelt. mely n való tények .nyomán
lág ltá sbn hclyezhell gond olat.alt, s a ez o gondo lal ? Semmiké ppen sem ! szU le li k meg. Világosa n leszögezi,
relUJetes, t6j ékozutlnn olvasó ezért Nyomon követi e zt ké t nem k evés- hogy nz egyes helyzetek b en n küarm következtethet, miszerint A . bé megho tt'lrozó megdllnp itáso , vo- lö n böző összete vőke t , II való té nyeSchweitzer nem vol t keresztén y be- lamlnt egy k ivá n nIom.
ket m érlegeln i kell. ü gyelve arra,
álUtoltsógú. Illetve meglazu lhnttnk
Az els6 m egá llapltás hidegen gya- hOgy oz "éJet tiszte le té nek " e lve
II kereszténységhe;,; rOdi k ötelé keI.
ko rlati. Az é le t - m int ezt magunk mi nd ig é r vényre ju sson .
Mnsodik m egjegyzésUn k ah hoz o
Az Ilye n következtetés nem álljll k ör üJ észlelhetjilk - ö nmagá t sem fü :o:6d lk.
meJlyel
meg II helyét. mivel . Sch weitzer m isItI m eg, Azünet n C:lkiil . A termé- sz ő ha sznfl lnth oz
gondo lalalt
kifejez i.
egész éle tében a l ll pvetl~cm keresztén y szet n em Is me r s emm it " az éle t Sc hw eit zer
kl a
volt. De nem s temeUen;,;6sen vo lt Usztelet éböl". Eze r (é le módon , k tip- M int n ém e t a jk ú e lz6.szt nem
lIZ! Szün tele n o lvas ta a Szent irás t , rázt ll\ó vAltozatossá ggal tere mti oz frnnclában is otthonos volt és munkotórslllnn k magynrázto és életet. s e:o:c.r féleké ppen , csodá la tos a " Res pekt"-e t, h a nem nz " Ehrfu reht
ele mezte nzt. t' él (:lel{::t rordltotta vá ltoza t06Sóggnl puszUtjo ls .azt. A vo~ dem Lebe n " -t hosznAltn. mltiszte le iét emliti.
a ;,; evangéllumok tan ulmán yozására. természet szép és nagyszerú, k lvül- d 05 n a z él d
s II leszart tanulságokat n minde n - r6t s ze mlélve. Ha u gyonls a te rmé - Eh r ru rc h t többe t jelent mint Resnop l életben kamntoztotta. Elvégez- szet kö nyv t t Irt pozzuk, a következ6 p ekt. Tiszte letadást , ér7.ésL. hozzáte oz orvosi egyete met. majd ulrn olda lt olvnsv/l, már megremegün k , á ll :u t fejez ki . s ezzel m á r-már valke lt, hogy az eg~z.ség ügy i ellt'ltott- e llsw n yod un k. A legértékesebb élet J t\s~ m agA t8l'tás t közel[t meg. Nem
ságban oly nngyml." I'tékben szOkö l- Lo; ./l legnemtelene bb haszonszer zés fo r got j uk kl Schwell:o:er gondo latai t.
köd6 gabon i (Közé p-Af r ika ) né p o ltárán áld ozódlk fe l (Prédlkúcló. Ezek szer in t e tis ztele t leglényegesebb fo rmája annak oz "ésszerű
kötött gyógy ító tevé kenységet vé- HlI!). febl'. 23-án).
kul tuszna k ". melyr61 PM opostol
geZ1.en.
A második megál1opltás: )O: "tu - szÓlot! . Az é le t tiszt eletében a z a
f:letének és gondolkodúsának moz- dn tl nn, ci az ön zés nek k is zolgáltagató ereje a hit voll, mely J é zus tott" vllágból. ohol ls minden te- me ggyóz6d~~ ve:o:ette. hogy szolgálja
S7.cmélyéhez és ton ll:Uához fOzte ót. remtmé ny sö t ~ tség l'e ktirho:o:tatolt. :l vallást, úgy, a hogynn azt Jézus
Ehhez jt'lrull még rt pál! mls zll kn, egyetlen lény emelkedett fe l odáig, go nd olta.
mely szerint "ne m cn élek, hanem hogy a vllágosságbnn gyönyör ktld- Bertrund HCll nlond
Krisztu , én bennem ". Mid ő n 19 19 jt k . s e z a l!: e mbe r. Bár Le P rote.~ t a n1. 1985. m áj usi szám
febr. hnvábon a s trasbourgi Szl. Schweitzer n em
f'ord ltotta : Lull n Györa
Idézi sohasem.
Miklós templo mban egymás t kö v ető még is mi ntha P asca lt halltmók:
ké t szenl lJC.'J:o:édében "OZ é let IIs z- "r.lég ha n vilá g m eg is s emm isfti.
teletének cr kö1cstanát" fe j tette ki. nz embe r m ég akk ol' ls nemesebb
Halottak napja
a la p lgé h o Szentf rús ból velte. 9 eze k
egylkéoon ragyogó..1 n összegezi né- gyllkosfm dl. m ivel t ud arról . am ir 61
Nove mbe r elsején dé lután hnt
1\ v ilág na k . eJ tel me si ncs: tud ti hlizetei t o Róm 14.7 szellemében "köII né há ny é ve kialaku lt
lálról.
Ez
Il:o:t
je
lenti
.
hogy
!lZ e mber óra ko r zülü nk le nk l scm ~ I önmngánuk. es
SYli ko rln t na k megfe lelöcn szép
senki scm hnl ömllll(tá nnk". Ugya n - rö lt n ybe n van l" E 111cgáll:lp llásso l l!.y ül cke1.et emlékezett ha lotta irn.
nkkor Schweitzer, h lven mlndah- Se h weltz~· Illeg ls hllladl.n P a<:cnll.
Az édesnnyák és édcsnpák. lestAz
a
tud
ás.
amely
el őn yt b lztooit
hO:t, mit nz eva n~éll um ok ból m eri:IZ e mber ré~zére. nem m ás. m int ve r . ..:ycrmek. rokon. Jóba rát emlételt. n em t'>r tetl egyet azzal. hogy :t
ké t td (.z ték a z egy begy01tck. A s :r.olj~us l ajándék ot ~ upán a SI!:(\k kö~ .,az éle t tiszte le tének" I<: me rete. " A gá lnto t Ba jo r J6n os és H u!;:/i Járü Intézmén yes ke res:o: tény elly há- mlt~ok éle téb en való ré~z v ét el : a 1. n o.~ lá tták e l.
1.llkra. vnlam lnt e :o:ek hagyomt'l nyos eg)'U \léz-l.~s tudata. Ez a 7.. nm l ki tanal m korlÓtozÚik. O lya nn yl rll át- eme li a z embert a tudatla n _ágból.
hntoua oz e vangéli u m ton ohm k vl- me lybe n más lé nyek slnyl6dnek."
It'lll.ot 6trOMÓ Q5'lnl t'> Je. volllnlln t ti (A (en t id ézelt préd ikáció.)
Le lkészek békegyülése
belOle lI uttl'lI':O:Ó szcretet. hogy úgy
Onkén t ad ód ik o kél megállap!érezte . IIcl(lten le kell ennek clter- tt'l ~ ból II köve telmé ny : oz i té lőké !)C'!
t\ lmd:\II cs ti "g)'h:'illlk és t d eIclk es1':ci nek r énvé lcl é v e l
J e~ztésé t az C.ltooz vIIfIlIon . .$ t ud nto- ség és IIZ ukn rM .. melt léré.~e ". Az kezd ek
,llnnl nktuáH<, fon tO'lsflgát. Erről ember életé nek rtszévé válik a z nov. t G- thi mlpl békell'YlllL~ t tarlotII,YŐ'l me~ cmU:klrai ulb un ls. Afrl- élet Usztelllte. H lva tá~ t . va lód i hl - la k " 1\I0CVIt'1' sllékhll.d bun.
1\ r e.ultl'll \'linye n Cs l'lll~k JudU. •
kt'lba III u'lér l ulnz lk, h olt y .uz eVlln- vott'ls t jehll1t bevon á~ 1I II k6otcloll.
tegyen vnk é lel bll. E m eggyŐ1.c5dés tÓI)h'l ]ja tulnl szter t:.nL\C!I e1niikllclyelielic 1115" élIum követelm tlo nyeln ek
eh~ltel . VAltyll, hO\ty ne e.s upón II (lzt. nmlt Schweitzer él ő és é ltet6 !!''Ilt'rii beltJoOlltlkal k é rd ése knl l - IObke re5Zlények közölt. hnnem mós e rőnek nevez. Ell n1 nl)j6bun kU I{ln - bek költött nk lu L\ US s1.otl 4tpqllllkal
adott lúJéko:lllaW.L
kultúrt'lk l!! hlt vnll b ok kö~ b en I.s bUf,lk II betnnult. e lna l/.yol t. k lmun- re huhll ok.rol h l1.onylt'lgot teltye n. _ k lkcrU lhl.:lCl_ k (01uUnn, 1I1.(vtcloJ\ e l· k (l l c.~ tő1. ".ncl)'- IIH1Jd kli rd é~ ekrtl \'4111,S10tt,

.lr.

II UN ITA _ti US eU!T

,

IARF BI:KEKONFERENCIA HOLLANDIÁBAN

Nemzetközi s:eruezetünk. az lARF pf.i~
pök éppen enllek kapCSán beA
supt. 10-24. kö zött békekonferen- uel t a rról a széles körII egyűttmüdd t rende;:-eU Hollandiában, t6b b k öd éiról, me/y az egyhózok közölt
f öld rén kép v iselőinek meghfvd.!a- a békemunka kapcsán k lalo.kult.
val, me/llen dr. f'c rencz József püsEZI kóvetóen Nemoto Masahiro, a
pök é! jómagam ve u iink r ész i egll- Rissho Kosei-kal titkö:nág<lllok laglufzunk képvi se le t ében .
ja, elóadasában a bekemozgalomról
A konfeTencilI szillIete az Utrech t .:ólva elmon do tta: "Egy ember
me/le/ti, lest öi köTnl/ezelben fek v~ nem tudja megvalósitani a bekét.
"Ern,,1 Sillem Hoeve" kongrenzllSl De semmit nem le het meguaiósl toni,
omig vala ki el nem kezdi o megIWzponJ. volr.
A vendéalátók nevében Ms. M arg- valósi tásá t."
reet von Deu rsen-Postma, az IARF
Stephen Shlck, az Amerikai Unitana esdnak tagja köszön tötte a láriu. Univer zalista Békemozgalom
Tészvev6k et, ma jd d r . Roy Smith, i gazga t ója egy kedves gllermekmeaz 'ARF elnöke me/eg üd vöz/6 sza- sét idézv e beszélt a há borü teljes
v ak kal nyito!!a meo a konlere nció:t. é rtclme tle nsegé ről es arról a hatéAz első előadó dr. Dusah Ka[ka k oltll bek.emu1lkáró/, melyet sze r veUnitárius zetiik v égez a világban.

Ie/kész, a Csehs::/ova kia i
Egllh dz vezetó;e volt. Besddében

arra a nagllon i$ gyako r lati kérdes r e keresel! válas: t , hOQII hoglIa"

küzd he t az egI/en, ille t ve a kisebb
közösséQ szük.séQes tő ke, vaQY
p olitikai hata lom hiányabal~ a
békéér t. A meQoldast az egymas
közötti, elsőso r ban a különböző or$záQok közö !t i, mind gyakor ibb és
-nyi/rabb k apcsola tfelvé telben talál ta mCQ.

A kö v e t kező felszólaló dr. S heila
Crosskey, a Brit Un Háriusok Köz g""ílésének aleln ök e, a luibo rüs ke szülódés gazdasági oldalá r ól beszelt ,
megd ö bbentő

adatokat szo lgdhatva
a fe {1yve r k ez esi hajszdra fordított
költségekről. Manfred Max Neel - et ,
a Chilében. élő n eves gazdasdgi
szakembert idézv e mondotta: " A
szegénység előb b az emberi jogo kat,
azu tán a békét nyeli el."
A nap uto!.só felszól alója Jukiteru Mu ra yama, a jap dn Rissho
KO$ei-k4i informóciós központ jónak
egyik munkatd r sa v ol t . Elóadd sóban
a miu zló sZi1 kséQességéről és eredmél! yességérő l beszé lt a
békeharc
vonatkozdsdban . Sza v ainak hatékony
n yomat ék ot ad on az a missziós
munka , melye t ez a lassan 6 mUlió
fOr n á m!d.IÓ közösséQ folyta t 1938as megalakuld , a ó ta.
Mdsna p
ök u meniku s
á /Illa tta l
foly talÓd ott a proQr am, m elye n az
am er ikai szar m azósü, de Angliában
szolgaJó Steve D ick l elkész, a Csehszlovdkiából érkezett M ilos Mikota
lelkéu és a j ap án küldött ség tag jai
szolQált ak .
Az azna p i el6ad ások sorát a
C en fb~n

éló dr. Auguste-Raynald
Werner profeuzor , 42 l ARF' ENSZ
ktp visel6j~ indito lto el. Beszédében
az ENSZ embe ri JOQokkal kapcsolato. munkájó ró l szól I .
A k öve t kezó előad ó dr. F erencz
Józser püspők vo ll . a ki a m apya ro rn dll'l békemunkáró l benélt , részlet n en ~I~me.zve az t a tört én~ l mi
Ul ot. mell/en egllházunk jÓ r! az e lmillt Idóben. Ez a tör ténelmi vl.szuaplllan l6.s
r é.:ben
tájtko:rat á.
"Oolt a hazai uni tarum u. '~Jlödésé
r ó l. r énbnl pedig Igen :ló alka lom
arr4 , hOOIl az umerte teu lények
birtokában a n emzetk6zl hallgat ó ság I. ért ékelni t ud ja eg llhoizunknak
a többi el11l házzo: l azono. helllz~t.! t
ét el11len 16 fooo: it luuá.n k ban. A

A d elután' előa dáso k a Hilversum va rosában
lévő,
szobade lvii.
protestáns temp lOmban. hangzottak
el, igya hallgOlósagot a helyi gyüle keze l is kiegész ltette. A templom
lel k észé nek, Frans Fockemn Andreae-nek űdvöz l ő szavai után. dr.
Kovács Lajos kolozsvá ri püspök
tartott elöad ást , kiemelve a béke
bibliai vonatkozásait, többször idézve az evangé liumokat.
A következő e lőadó George Cox,
a brit unitá ri usok szocidlls bizo ttságána k titkára volt, aki resz /e tesen szó lt o jelenlegi hóborüs kon.!liktusokról, s ar ról a sű rgető szükség rő l, me l y minden lelelós e mbert
a béke harc f oly ta tásá ra int.
Az u /.o lsó delu táni felszólalás H iroshi Fuse lelkész -nevéhez fűzödik,
aki a rról beszéll, hogy a Rissho
Kosel-kai k özösse{1e m á r olyan. eró,
me llyel a legmagasabb szinui japán
vezetésnek is szá molnia kell.
A konferencia további p r og ram j a
csopo rtiiIesekkel folytatódou, ahol
a részvevő knek közelebb r á l ts módjuk nyílt egytll(is álláspont jáva l
meQisme rkcdn f.
A követk.ező nap, szept. 22-én,
va sá rnap, a konfe r encia zarookkordjaként, Baam vd rosabon, öku menikus is tentisztelet r e keriilt so r ,
me lyen a helyi lelken, Hens Ter

HaaT Romeni veze tesével dr. Erdő
J ánOIS profeuzor , Caroline Ee rnslman , o japán küldöttség és jómagam szo lgá l tu nk a zsúfolásig meg lelt t emplomban. Az esemény jelentős égé re utal,
hoOY az t Julianna
holland
an vakl rd lynő
jelenléte vel
tisztelle m e~, majd az is tentisztelet
végezt ével
kézfogással
köszönte
meg a r észvev6k szo/gálatát.
A konferenciát köve t ően a külföldi meghfvottak, kiilönbözó hollandiai szaba del v ű kere!zteny gyülekezetekben tellek látooa t ást. t n
az Osterbeek-ben Iévá remonslrán.t
gyalekezetel ke r est em fel , a hol ez
évi budapeul I fjúsági K onfer~n
cw nk kiLl/ö ld i e lőadója. Monique
van Zoest és c8alád ja lárrak vendé-

"d aza "u

a m~hodik világháború
borzalmainak.
~z utolsó estén
. tu Osterb"k_'
glIülekezei vactor at adott a meght_
VO llok tiszleletére. Ez allullommal
el6adá.t tarloltam egyMzunkról é.
Ifjüsági biblialtörűnk munk-ójáról
A ko nferencia egesz léll'köre' a
részvevők bizakodó hangulata' reménl/ke/Id 0011 mindannl/iunk uamá.ra .
Dr. Dusan Kafka szaoa l jutnak
eszembe: "Mtg több ilyen talál/m_
:ót, még töb"b ilyen konfere nciá t
ahol egllmá, jobb és tisztább me,,~
umer ésere ny tuk lehetŐle,,!"

Orbók Attila

________ _ __ _ _ _ __

PESTLŐRINC
Az őszi e lsó gyülekezeti ÖSSl,Cjöveteit szept. 28-án kivétele:.en
szombaton tartottá k Pest!ór incen.
A zsuloláslg megtel t gyülekezeti
teremben az éhltatot Bencze I'rfá. r ton. budapesti lelkész végezte, a
ka ntori teendőket Czirmall 0llÖr"",
látta el.
A gyüleke-zet asszonyai közül a
ko nyh a i teendóket ezuttal Bézsenl/i
C Vuláné, Lárin czi Ferencne, dr. Péte r//y Gyu lané és dr. Peter//y Réka
látték el p éldás gyorsasltggal.
A Pal//i Csilla adományozta tortát Bány ai Emőke arvere-zte, ügyesen és e redm én yesen .
Névnapja
alkal mából
LO r inczi
Millólll vol t h omoródszen t páli kántor-tan itót dr. Jaka b J enő lelkész
köszöntötte, és kívánt neki és hitvesének további jó egészséget, boldogságot.
Az egyházi fóhat 6s ágot ~ dr. Ki.!!
J ózsef í ógo ndnok helyetlcs képviselte aki hitvesével egyűtt vett részt
•
az össze jövetele n.
Torday-Bor bélll Pólné egy Hofmann gyártményú páncélt6kés z.ongorát a domltnyozott a pestJónncl
u n itári us egyházközségnek.
A ókedVÚ adak ozót szereti az

.
Orr'

"

•••

E lke zdőd ö tt a pestlórl ncl templom

általán OlS re lu jitása. Adományokat
szeretettel vá r az egyhltzközség. Kérésre csekket küldök (1054 Bp., Alpári Gyula u. 10.). Remélj ük, hogy
miko r ra ezek a sarok lapunkban
megjelennek - be is fejeződik.
Dr. Jakab JC'n6

prédlkAtorok otyanok. rnln~ a
If)'crtyák. Azok égn ek. és "lIá,055'gü r.
Az IARF u erve.zésében még ell'Y l ot adnak mindenekn ek. is mind enkbző. progra m ra ke rüli .or Amszter- kinek hlL'i'ln i lnak. d t! a'lonkll"lben
da m ban. Ellátogalfunk oz Anne m Clem &zt6dn e k önm a guk.
"ro nk mú zeum- há.zba I • • aho l uomorti lZ ivv~ 1 ~mléke: l ünk mind(Heltai Gispár)
azokra , akik ho. onló módon estek
A

UNITA.RIUS UET •

•
lclyil tudÓl'ln voll, hMwm mint ok -

100 éve született
GELEI JÓZSEF
professzor

tntó ~, neve l ő ill kiemelkedő halMI
llynkoroll
tnnilv4nynlrn
nem~nk
11)ilC8 körO tudlÍlovol, hanem köz-

vetlen, meleg cmbcrséR4Ivcl

I~ ..

TIl!'-

Jn volt n M agyAr 'J'udom(,nyOl'l Aklldóm ldnok. 11141- '14 közti óvckben,
II'Iln t unltódus cgylu'\zl fögondnok,

A tulll H ulO l~ h r\rorrl.~zékl {"Iucsku, Jelent&! llpftö mu n kál véRzeU.
A 'k
sok del'ók muHyoxl lldoU II

;11 ~~k k~h:l(lk lud4srn 00 emberr~ egyaránt klmnlln:JIOU Gole!

:JJÓ~Ifl/, oki

100
20-An 8z0 lel eU .
Gelel

(:'11:,

Kád Ór 7.olUn

1985. augusztU8

Jól.lcr II m lk r OAzkóp

l en-

. Ől alotl megjelenO világ ku lCltó-

~~vnl szcr-I.cll Oly érdemeket. h ogy

KITEKINTI:S

tovább hltOnk
Illten t Intelelen
I
teologlnl eJ6ndó
I
J6noe; Inll-zeU
I~azgntó
dr Ferencl!
J Ó'l.~ef
mC~ Onnepé-Iye'len /Iz
tunl:vet.
Ugynncsak október ben Indul t a
budIIpestI Ifjúsógl BlbllalcÖT blblla 6rn sorOzata, amelynek keretében
minden második hélfőn O órfira
öMzegym az érdeklMő (f]lutlll; hitbeli
p roblémólk
megbeszél~re.
6hltrH t.n r losárn ~ vallllsos témoJIl
előAdások meghallgatásá ra . MlL'I felndotkÖTt ls vóUaltak . 1985. novem ber 16-dn ők rcndezték n Oóvld
I~erc n c Onncpség6t.

nU I)nlch RnJlllund a kadémikuS, ok i
C AI,.A EST voll n b udnpes U Opeedig vlh'lg nc!lwt llcg u\.vol á lloH ló- I'ahdzbo n , a hnztinkban rcndezett
I) (
fr 1-011\ : "A kOl' (U. 8 kÓ I Ku ltu rá lis Fórum Us:.:teletérc. Köz• • •
~~'IIIH.~bOro közt! Id6.~znk) l egkl- t udol!. hogy okt. t 5-e óla Budapesvó!óbb sej lkulnlójn Celel Jó!scf te n üJ6sezlk a "helsi n k I hatMoznSzórvfinybn utnztam aut6bu.~zon,
voU" (A magyar blológin történe te, tokat" aléfr ó ol'!lMgok ku ltu r ális omlkor a rádlóké<lzOléken keresztUl
Bp. 1953. 284 . Iap) . A kolozsvér I fóruma h llJTIllnchórom europal 00 a:!: ICjUSóR problémáIt rejlegeuék.
unltórl us
glm nfndumban
tan ult, kól omerlkol OI'!l7.Óg képviselőinek A ~alédl kötelékek meglnzu lásót,
mnjd ugyanott. az egyetemen, a vl- részvé telével, A mngya r rendező bl- a ... utcflra kerUlő gye rmekek probIlIgh lrú 7.00lógu.,. Apát hy lSlvlln 1.ollSlIg ezzel II gáluesttel ls a ró- lémóJlIt , lll. á ll/l ml neve lőln lézet
jobb keze lelt. aki m ellett mll r I'um ala pgondollllllt kfvÓ I\la repl'e- Ryc n nekelnek ú l rn lnd ulflsQt vozolt.1I
I005-ben gyakornok, m ajd taná l'se- zen túln l: Közelebb kerillnl egymós- nz előadó, erről folyt la m eghlvoll:Iéd . MindössZ(: 25 (:ves, 1l1időn el- hoz II né peknek, mert nkl megsze- takka l II bc-szélgetés a s ludióban é.,
nyeri II Magyar Tudományos Aka- rolIe és t isz teli egy mlls lk nép kul- \'endklvUI szomor ll volt a kép. ami
Mmia Vlté7.-dljl'lt. Apáthy p rofesz- lÚI'újót, megtanulja tisztelni a kul- n bcs:!:é:lgell:s sorón szemUnk elé
SZOl' mellett magán tanÁrrá habllltál- turdt te remtő népet ls. Népi mú- lÓrutt. E: n azt h is zem, ebben admltók
az "összehason lltó sejttan" sor;;zúmok, szóló éneklések és hang- nlsztrativ cszkö7,Ökkel sokat é<I
lór~yk ö rb61. IIlIO-ben II kolozsvllrl szeres el6ndllsok, kórusok vlllantat- eredményest tennI 81.in OO lehetetlen.
unltórlus gimnázium tennl:szelrajz- tók fel egy 1)llIanatrn orszfiguk ga'l.- AmIg tudomásul nem vesszUk, hogy
tanórn lett egyu Uol nl. Er délyi Wog m űvészeti életét ős ha IlZ e16· II tórsndo lm l vdllozll.,ok közepette
Múzeum ől'~vé L, klmwezték. Ta nód adott ma klasszikus szerz6kt61 ls III nz em ber é r zései ben. gondolkOműködése Idején. 1D20-21-ben Je- szórmllzott, a re lcscndUUi óriák, az ÚlSd ban
melegséglgényeben nem
lent me~ "A eh l'Olnoszóm6k h061.- elhnngz6 tenedal'abok és a felsMlló változik'; amIg el nem rogndjuk,
!7..nntl pú rosodllsa, s e folyamnt kórus művek az el6adó orSMg ma- hogy a c.~alád vóllalllsa kö7.ős áldo·
örökléslllnl Jc lent6sége" e. könyve. vészetl értékelr61 tonúskOdtak. ts l:atvállaltis, amely kes6bb szózszoA Budapestcn klodott könyv na~y ez nem kLs dolog! Kül önösen meg- rosan v(ssz;l.lér(JI, nddlg marndunk
jelentőségű új eredményeket nyujt hl1 t6 volt a zdrÓllkkord, nmlkor fl o mal helyzetben és gyennekeink
n sejtlan köreb61. kUlön ösen nz n rl:sz lvev6 művészeket mosolygó fia- nUIJy szllzaléka ke r UI az utcá ra,
mellál\ap[ ló~n. hORY "az é l őlények tnl al'cok köSz/} n Wtték gyönyö r ű vagy jobb esetben dl1 a ml gondokezde tben n Inal hoz képest fele Vll·ógdlokol'l'a 1. Majd a megajnndé- ... lls bn.
eh romo~z6maszt\mmal é ltek", továb- kozotlak ha talmn.s Wmege néma
Újabba n többször bu kkan felol.
bll a chromoszóm(ik hooszanU pll- llszteletodással köszöntötte a tapsoló (Jt'Voslóssal kapcsohltbon e ... a szó :
rO!oollsónnk rclfcdezÓSe. nmely a közönséget. Lehet hogy romantik us IlrevenUv o r vool68. Nem gy6gyitani
genellkusok körében szenzlleióként /IZ á lom, de én his zem. hogy (l bu- kell a beteget. hanem megel/!'w l n
hnlott.
dapesti k ullurdl1s f6rum olyan utat betegséget. Valami llyesMle prevenID24-bCn n Szegeden s7.ékclő Tu- nyIlott meg. amelynek a végén II \Ív tehát megelőz6 kúrát kellene
domllnyegyetem óltnlflnos állattani némán tlsztelg6 szerepl6gdrda, a kifej leszten i n csnlt\dnlnp itással kapés I)sszeho.sonl[tó bonctani ~nll.5'Zé lnp:w16 közönség egyetakarva el- csolntban ls. amely ben k lépltcnék a
kél'e nevezik
k l p rofe~szorn/lk. énekelle n béke és olkotós hlmnu- leendő szülők lelkllsmeretl rele l ős
1 1l24 - 1 9 ~ l) közt szdmos öndl16 köny ségél·zetél. flldo~ n tvllllulfLsót és még
'lót.
ve és közleménye Jelent meg maA kultul'd lls f6rum más ik Jelen- sok hasonló mrlst. nml a ti\rsad a lmi
gyn r és Ide~en nyelven. amelyek a 16s rcn de:.:vénye volt n bélyegkidl- élet legfon tosAbb közösséget. a csnsejttan és az örökl6stnn kérdégel litos, a VIgad6 klllJ1ltllsl termében. lódot ÖSSzelartjn. Nem Jelentéktelen
mellett. fOként nz egysejtű 61016- Úgyneve1-ctt
lematlkus
kllllHtlls a szerepe ebben sem a hitnek, 6em
nyek "Uógfival f~lalkoznnk . Széle- vc.!t. cs.oddlatosan kifejező. nmlkor II szeretetnek. A C"I nllldi élet sazdnsebb kÖl:önségel is érdekl6 mavc nl. emberi szellemnek kll10nlegcs al- gltllsóval és meger6sItMével auto_ többck közt _ oz I04l)-ben meg- kolMal tizenöt-husz ol'Szdg bélyc- matikUSAn csökkenne n s7.ercncsétJelent : •. Allnll tökéletC'S'lég II v6g- "éről plllanlQtlnk vl s,<,za ránk. Bdr len foOrsÜ. sérült lelkíl gyermekek
lény fok6n" c. mave, továbbfl n ri b élye~ k lóllftÓsn. dlsz(t6motivuml1l S7.Ómn.
Hermnn OItÓI'ÓI Irott könyve.
Jellemzők voltuk a kl1,JOesótó 0 1' S d sz J á nos
104l)-ben ell.yeLCm6vel Kolo1.5vdl·rn 8zllgm. a rem ekmű mégIs egyetelér ViSSUl, nh ol 111. lI.Italdnos bloló- mes volt, oz cgész emberLségé. •IÓ
gin és dlUll6nos 61lnttnn tl11lSz6két elgondolkoznl rajto,
töhölle be. 194 ~ -ben elhngyju Er• ••
délyt. vlM7.11térl S7.egcdre, nhol a7.
orvOl'lI knron nz IlJonnnn fclll.llltoU
K6t új munknkCl:déftr61 ls bcsulbiológiai lorul1.ék lan(irn és II blolóillnl Intézet vezetöJe voll 1052. Ind- mol ha tunk egyhflzunk f.Helében . A
Kl rjl)k olvl1S6lnk ol. hon elatl:.:eJUI 20-6n UudllpöSten bekövetkezett T eológini Intézet mhsodfzben nyl101Ll. múg knpult élc mOSI mrll- ke t tblUkct IPS6-r a újUllák nleS'. Ak i "
hr.lfilfill;.
Celel J6:rnet nemcIInk II lIejUnn. (>vfolymn haHaolól l" me,'ktllnek 111. l' os ll. á llni k l k lild lHt ny u ll tá t nenl
II ktl.lönbözO (!"ysellú állatok ~ II unll.(irlUll hlttnn JclIClI.7.ctcs tanftll- ka tlln meg. ké rJük n lelk és zi hh'III1.. <.»nl hmr(.6k (fOként IIzok IlJcn kez- sulval. A jöVO rcmé nyseitel Ok . nklk Ink b all rh:tSSc b e A 60. - f ',""os 6\,1
de1.leg~ Id ell.rend~ '.\!I'lann ), tovflbbd . . "'ykor 10!ünk v<:llzl k flt Dllvid FeeIlifl7.désl elljat.
a mlkrol<-chlllkn nllm7.etkózl tekln- ren cnek M vrUIl~ zutl Györgynek
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Dr, Tiboldi Tibor orvos levele Antwerpenböl

Ojabb adatok
a Boncza családról

ku. ~ én - .ti kör01öttem !\\lók nem
kis meglepet ésére - e-Ikczcllcm éne Egy fiata l e rd ély i tudomtinyt)!.
" Is m ét k özeled ik n z Ido, ,fImi~or, kelni, cl meg S:l:OI'gnlmasnn kottázott.
rt'11l"'lhet61eg jó egcszségben. ujra Fclcsend mt a jkamon 870 "Este n kutató, dr . Gnnl G yö rgy hlvta :1'1
találkozunk. M inél öregebbek 11'- székel.yek né l" ö rókszép melódllljn. aluHrott figyelmet .ti k~vetkez6kre.
K C!d'VelI D adtom !

nünk. annIiI inkább v(\gyun.k arm.
hott\' egyült legyünk II n~gl barnt okka l, Is kolat.írsll kkfll , ,és e lbcszé}gessünk n múltról és :1 Je.lclll~1. Igy
I~ttnd ezt Te is, ;lmik~l' ~s.7.ehh' t.nd

a ml$Szhauz regi diákjaIt, mmt
ahogy Sznbó Gnbi ne~régi ben levélben írUl. Bárcsok köztetek lehetIcm volna! Gabi irl3. h ogy a fényképemet mng:h-ul v itte, és meSmuWlla. Hól ez ls valami! Le~kö~elebb nzon ban, ha h aso nl ó t alálkozo ~a
sor kerül, szeretnék szemdyesen IS
ott Jenni.
... Hadd (rjam le Neked az ut6bb i évek legnagyobb élményét, met)' nek székely és unitár ius vonat ko zása ls va n. Az Qlltwel'peni Egésl':ségügyi Kör m inden év szeptembe:
r ében megrendezi a z Antwel' pellL
Orvosi Napokat. Ezeke n rendszeresen részt veszek. Az or\'osi na poknak van kulturftlls prog mmjn is,
m elyekbe egy hang\'erseny m indig
beletartozik. Abból az alkalomból,
llme lyrói mos t ft'ok, II jó h lni flamand
:t.Ougol·umiivész.
Francois
Glorieux ado tt hangversenyt nagy
lét.számu h allga tóság, föleg orvosok,
hoz.zatartoz6ik és Is meröseik részére. A hangve rseny els6 részének a
végén a müvész bejelentett e, hogy,
ha valaki II szünetben neki eg)' általa Is me retlen daUa mnak a kotlój:'!t od:todja . a műsor m:isodik re szeben ehhez 1\ dallam h oz variációka t fog Improviznlni. G lorleux a
szünetben ott á llL a folyosón, és
várta a jele ntk ezőke t. E:n is ezek
k özé ta l·toztam. Ném i tolongás ut{m
odajutotIam. Elmondtam ne k i, t10gy
nincs n á lam kotta, nem is t udok
h angjegyeket irni. d e e l fogok neki
énekelni egy dalla mot , és é n mcg
vagyok gy6ződve, hogy ő nyo m ban
le tudja kottázni. Megtörtént az al-

.,H nt ez bizony nagyo n s:w p l KI a
Mcgcmlite ltc, hogy Kem pelen 86sze n~6j c ?" kel'd e ztc. M egmond- ln ,.Magym' Nemes C lIlllldok. Bp.
tam. "Nagyon szeretem BllJ'tókot. IOIl, IL kö tel,332. Inpjl'm harom

de ezt n szer zeményét ncm isme- e rd C!:lyI nemes Boncza csnl6dot emrem" _ m ond tn mosolygó szem - Ut, de egyik ről sem ad közelebbi
me!. Az el6adás mnsodlk részét az- Ismertet ést.
zal kezd te. hogy II szünetben tb:cnAz egyik régi erdélyi lalln l,ye\Vü
öt melódi iil kapott. s mivel az naplárban - Nov um ct vetus Caimprovizáció olyan sok nis H\I"Uma, lendar lum ad annum vulgar um
hogy m ég 2~ órnt ott kellene ü1- MDCCCXLV OM5) _ Cllggelékében
nünk, kivulaszlOIl ezek közill ht'lr- KUkU1I6 megyér61 Irvn _ n Proc::um a t, és ti. h árom közül ls azzal kez- nl torcs _ ügyvédek _ kö:r.t emlltl
dio amelyet egy Iti ül6 székely or- Alexius Bonl.7.a de Dcésfalva -t,
vos énekelt c l neki a szü netben a Aranyos széknél Sa m uel BontUl. d e
foJyos6n. mert ez n\l szivéhez a leg- Deésfalva, mint Ordinarlus Not:tközelebb. Megmondt:t n szel'z6 ne- rlust _ megyei jegy%Ót - és Geor vé t és a zenemu eimét is. Követke- Sius Bontza-1. mint procurntor t.
zeit az improv izáció, :lmely kisérteKözt ilk emlitik Bon c~ (l Elekcl,
tiesen hasonlItolt az eredetire. bár r-.tJkl6s &lesa pját, akl r61 Cslnszkn,
volt elég el térés a kettö kÖ1.ött nh- mint di es6szenl111 nr tonl jogvégzett
hoz. h ogy :tzonn nl lássuk a különb- emberr61 irt, Sámu elt és Gergelyt,
ségel. Eredeti improviz..-\ció volt 'l akik ugyanezen felj egy%és szerint
VOS}' mégiscsak is merte a dalla- Elek testvér e i voltak, csnk az az
m ot? Vagy eszébe jutott. mialatt ndatn nem egyezik Csinszka Celjátszo tt ? Sohasem fogom megtudni. ;egyzésével, hogy Snmuel unitári us
A közönség tnpsvlharban tört k i. pa p volt.
-en pedig bold og voltam. Nagyon
18<1.8-ban. a néhány evvel koráb boldog. Az Antwerpeni Egészségügyi ban latinul kladott n aptn r mór maKör kulturális rendezvényei nek ke- gya rul jelen meg "O; és ó . Na pre lében e16S1.ör csend ültek fel egy tá r .. . 1848 Szökő evre Erdély
Bartók-mu dallamai. A hllngver- Nagyfejedelemség
H auná latá ra".
seny ul.\n sokun jöttek h ozzám 11 Ebbe n a ki adásban ls szerepel 11
folyosón. is m erősö k és is meretle- fentebb emlitett három Bontw. :
nek. hogy az "Este a Székelyekné l" Elek m int K Uküll6 megyei ügyvéd,
dallamát megköszönjék.
Bont'zn György Ar:tnyossz~ken UgyArra kérlek, m eséld el ezt az véd és S ontzn Sám uel, mi nt megy,,1
, t t " tók főgo nclnok főjegyz6 (!).
igaz tört ne e
ar
Mo,t k, ••, .m hogl' e nopt~r
urnak es ha alTa is érdemes ne k ta ...... ,
la lod, ' jelentesd meg az Unitárius megJelent-e !849-ben vagy II kövelk". év,kben, és oll ki és milyen
elei hasábjain."
beosztásban szerepel a fenteb b em1me , kedves T ibor , az Unitárius lIteU Mrom Soncza testv ér közül,
elet szívesen adott helyet a Te szép akik közül Elek _ Miklós Ilpj~ és nem mindennapi levt;le dnek.
az 1848/~!) -es szabadságha rc idején
_ Csinszka nap lÓja szeri nt _ életét
B en C2C lU ár ton vesztett e feleségével. Nagy J ozefó-

~-----------------------~------------------

val együtt.
Oj erdélyi adat szer lnl BoncU\
e mléke bennem. I A kozmikus egy- Miklós a z 1002/63. tanévben a to\"Gondolatok
ség I föltárulkozása. f A G éniusz da i unitMlu! glm nnz\\1!1I tanulóJa
VOll.
Diadala." (A Va k Géniusz.)
-rJ a könyvhét kapcsán
.,Világosság nékem öltözetem, J
Lássólok m eg - ez a Világ I szépsége." (A mindenség zsol lara.)
A magyal' u nitári usság ku!tunit
Az egy hllz megu juhisána k fe lté le i smerő és szerető "é tege nyilvá n
lel közö tt ott szerepel az új k orok
büszkélkedhet ne hány igen jeles uj ének uny aglgé nye. Az ifjúság (e r személlyel. a ki k a magya r szellemi re a v ilág sok egyMz:\ban é l ő péld a
é letet gYllfapitolták.
ILLES ENDRE a N épS7A'lbllll s1\~
van) sokszo!' m agá nak ír é n eket.
Napjnink ban - é p l>C11 u könyv - mel·t a t rad íció á llul meg6 r zöU é ne: egyik vnsá rnllpl s zámáb.'ln "To rzó~
hé t ka J)cSl'm - é l'demcs odafigyelni kek csak r ésOlben clégilik kl lelkl elmen egesz o ld nlus cikkbcll 'l 61
OSzllbó István fiatal kö lt ő !'e . Debreportrékul vlllnn t fe l a . kOl'tM~'d~,~7i
cenben él, rómni kato likus h ó. tlér- Igényét.
lh
tásá val Többek közölt uz Cl 'J" ,
~I"demes odafigyelni hti t ::l Zokrn
1>61 tud a tosa n lé p az unlta rizmus _ köo:lÜk Oszubórn ls -, .:1kik fl K l ozsvá~o n élt Nagy Islvón ról CIlI sor07. utban A jövő
egyh(l7...'\nnk
let éteményeseI. lé~ezlk 'meg. Az érdekes f08allllll7.".Jelenik Vele egyUlt vall n ak még né hllnYll.n , sú Irósból Idéz:r.(i k: .,EI·dé ly tnet"'ui:
Az I
~
nkl k univenlll listn · unil t' l'lus go nd o l- történelmi mú lt h\tvá nyflvIl
kod t'ls úak, és II Itö llészet berkei ben 6t hu ne m IlZ n lnku ló tÖl't ~ n e cm
m egoldnndó s:r.oclallstn l )robl(otlll\l ~
is jhratosuk.
val Erdtl-lyl unitári us vé r, mell'
~~';~;;~f}': ver
az
A könyvhét go nd olntok!ll ad ott
__ 'I c''''' Uldözöll rel ckc:I;ct 'n
_ egy köt.:!1 klll)Cst'ln, hogy o hlllló fU- éVl Ot z""
g"..,
"td t ttl munkásIdézn
i:
l.:!knek
és
az
él'z5
sziveknek
tot
orrt
továb
b
n
II a
, t
A z r.:: lct /
mozgalombIlll ., ."
nz Id 6- vAblmdj tllll.
óruszerkezct
(Zoll dn CI/U'II közlésir)
bcregl
f.Jnber , a
vil(\.g ~
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Negyven éve halt meg
Bartók Béla

•

A hlrk /jalés 1945 S7.eptelnberében
n, jjg Ilngyon nkndowU, II JnlliYO r
n éJl mégiS gyor!lll n értmUtl arrÓl,
hogy IIZ Oceán uU.só pllrlj(m cl·
huny L BIlrtók Béln. AIIg hus:r.onnégy
óra keUeU, hogy n gyászhlrt [u:
cgblz ország mcgtudju. A minden·
napo k gondjnl Igen 6úlyusan nehe·
zed tek az emberekre, s vlsUlnyJag
kevese n érleJ me%ték a szomorú cse·
m ényt úgy, mint a nem2:etl trogód io egyik utoL.ó Jele netét : Onnyl
5'lerenc.sétl enség,
an nyi
magyar
pusztuló!n után még egy holdl, o
kor legnagyobb mngyarJáé.
Mert unlluk turthMj uk. KI tudotl
nnnylrn Igaz embe r , Igoz mogyar
morndnl , mint Ő, nzok bun n hllvd nysógot ter m ő Id6kben?
A mngynl' progl'O'lszlÓ, bór mosn
ls kénylchm volt u rombadőlt. or·
ijzág hótköztlopl gondjolvnt vloskoonl, fe lfogtn, ÓI·teUe, mi t Jelent a
hnllll hlr: egy Ilogy fcgyvci"társ clvcszt666t nogy l"67. mel és tórs ndalml
harcok Idején , Egy h éttcl a hu!álh [r
utón, 1045. október 3-tUI, a Mngyor
Komm unista PII1'1 hongvcrsc nyt r en dezett Bartók e ml6kl:r e li ZeneokodémlÓn. Jo vfl ré~zt egysze ro. emberek bő l , dh\kokból ólil a köZÖnsé/ot.
A gyÓ!z döbbent némosága sűrű·
södötl a né2:őtéren , amikor Basllld<:ll MÁria énekelte : "Elmegyek, c l·
megyck, hosszu útra megyek .. ,"
Akkor e2: a népda l mór szinte Bartók sorsszlmbólum3 volt. Elment.
hoss2:ú útra. ame l y ről ~ I ve nem jöhetett vissza többé.
Dolokkol, 7.ongorndar(l,ookknl foly tatódoH n hon ijverseny: a I12:Qnet
utón vonult be n pódlumra n zenekar, hogy az elhunyt m es ter egyik
naRY7.cneknrl műv ~t e löadjo. A
8y:\8z töre tlen 611 Unnepélycs vo lt.
okkor méR Ismert~k a tnpstll:llmnt.
Negyven év tell 0.\ oz6ta. B01·tók
rlll rl l maradványai Amerikában morndtnk, dc n llortÓk·génl us7. új páIyót rutoLt be MURyororllz61,C0n, ragyogóbbal. mint é letében. Szüleik$ének c<:n te nlll"lu mn (0111) a nem zeti kegyel<:! éve volt. Halálának
negyvenedik évfo n.lulóJ n ls meRérdemei egy plllonotnyl c~ende5 crn lékezést.
Dr. o l\n Ervin

hózköz..'lég ltl rlé net.éhez" c. tanuim".
nyult.
Né hai Gellérti Iml'e A Il réd tkdelő
eé lkll a~é.e
d mü
tn nulmán yt\nn k
leR(ontosllbb meg.,\llop[u\.lInlt. la punk
köve tkezO szám6ban kö7.6IJUk.
Az Id c.1 első számban Jelent IlH!1I
S~abó SlImuel "Történelmi so rok II
brassói százcs7. too dős un ltt\ rlus CItY.
házkö:t.~~gr61" clma r~szletes IrAso.
Mind két swmbon erdélyi lelkészek pr4!dlkóclÓlbÓI olvastunk gnz·
dng vdlogntásl.
A2: Egy házI ~Iel - B h'ek rovnt·
ban _ bcsu\molót olvastunk többek
k02:ött OZ 1984. d ec. I- 2. nnpJa ln
lelkés7.ovatással egybek~Hötl Tordt\n
\:.tlrtotl u lno l ról. melyr61 má r kOl'6b·
ban ls mege mlékeztünk. A besu\moló közli a tőt.n.nócs l tagok névso·
ráto A világI részről megvá lnsztottnk
közölt örömmel olvllSluk. n (őtnnllC!I
tRgJ nl közé megvá lusztott nők nóvso rát: Asztalos Zoltónn6 sz. Mlkó
KIMn, dr. NUj:ly Jenön(' /lZ . MU I'vny
Júllo (azóta elhah\lozoUl, (il'. Albert
Zsigmondné sz. Pázslnt I!: vll, Szabó
Zoltónné sz. Kovltes Anikó. Kel emen
Im re nÓ Sz. Ded ő 1301"151(.(1. Kolumb(\n
Katalin, BoIM..s Péte nn é sz. K/SrÖ$SY
Ibolya.
Az e mlített zslnut fl követkcző ti
lel készt szentelte fel : Bnhh.s Sándo r . Szén Sónd or Attila, Sándol' Ilo·
tond Alpár. PHerfi Sflndo r , Varga
Sfm dor Zoltán, Kis Alpár Kt\lmlln.
Várady Zoltá n , S:WS1, Ferenc, Buzo·
g(lny Sánd or. 601á1.8 Tamds ~s n usz
Domokos, akik azóta már különböző
erd élyi unitárIus gyUlekezetekben
teljes itenek lelkészi szolgálatot.
_ _ __ _ __ __ __ _ __ __

Egyházi békemunkások
határmenti találkozója
A KBK ausztr iai és magyarorszá-

gi csopor tJ fmak h nlárlllentl találko·
zójáru l DlJiS. ok t . 11 - 12-én ke rU l!
60r Győrbe n . A találkozól oz I~ijy
ht'lzközl Békebizot.tsá!:t és nz OUT
Kotoll kus Békeblzollsllgll ItÖ1.6Sell
re nd ezte. l3 [ró Imre k un onok, a Ka loHk u ~ Békeblzot.l.sá!t fGtltkÓ!'u köszö ntötte u r ....szlvevGlwt és k lre'Je1.tc ö l'thnCt. hogy a tal Ólllozóc'o ('1._
útlal Mogyuc'orszt'lgon kel'Ult SOl·.
Az QSztr'ók de leijáeló tosja. Adni·
bel'! Krlm.'! (I J~Óf::!ró, " békolllOz!taiGIn I d lls:wrű kérd é<lei rl5l SZÓlt.
Elcme1.tc 11 nenlzelkiJ~t polItIkul
helyzete t, levonlll n1. ('bbIlI adódó
•
kon1.ek venclá kat, végü! pedig a békenkarot ("rosllkéről, nem~.etközl
KERESZT~NY
összefogó:! II~Uk~égos~éRér61 beszélt.
Dr. AranyO!' 7..o1lt\n, az Egyház·
közl DékeblzolUlÓS rc'l l llkórn, klteJ tett e. h oSY fl nemzQlkö:d politikai
Az 1984. óvl 4. 611 a;c 19115. 6vl eb6 he lY"l.e tet tekIntve Illost remélhető
17.ámOI II napokban hozta mel,l n leK t!ijy emelkedő fáz I:! /l ljl\ n vI'POaID. Az et6bblben olvMtuk dr. Ka - !tyunk. R~s;cletcs cn 81.611 B november
Iho!l.4l Gézu "A"1. 157 1 rebruárJ!\I>.'1n ID. I Kenti tll tá lkozÓ \llőzményelről ,
tnrlOtl ál1l l ÓlolI~ hUMl10dlk gyu lu- a? új :!7.ovJet J!lvn ~lnt okrót . 1(llelcnfeh ~rv6rl h llvllo l:!I o \)ut r"lh('O!iz- hllte : legfontQllubb fcladntun\c. hogy
t.hn" : Glilld"cll CUH7.U'iV "Adtl\(·k (I,~ en y hU I ~ 1 tot yulllntot az cgyh t\ Jocobu!l Jllllneol~ u ~ erd elyl ta rlÓ'l.- zak minden c rőve l . ámOlu~, sók.
kodCUJ6hoz: Peterffll Gyu lll "Orbón 11 U ~7. n I\ I JÓ\c fel Il om~olközl kn IH'II()6ul1\1.3 olnphv{myo" é~ SImdll 1)U· lulalkM /17. c t~I'cn e l':'c'Cml\'S /llk(,r
"",,,kOI "Adtltékok 01, !ldómOllI ellY- él"(JekCbcn.

MAGVETÖ

n. UNI 'rt\ Ul lJfoJ

e fA~l'

Kovt\c.\I Attl1n C!I dr. Pnt.nky Kor n(ol
m eKy l.w pU ~ pQk
kUlI1l ln\(}Ue a
~.s:r.tvevGkct ~ tómORllt ásl\ról biz tOllItOttll a eélkltű7.ések ct .
A tlUláe~kotM rilr! zlvl!v(\1 kifeJezték s:dmdckuknt. hogy az OIItt rákmngylll· bcke lal!Ukou.kal (I, jövőben
l/l fotytOlnl kivánJák.
Egyhbunka t o \aIMkozón lI uU l i
J ÓnOlI ké pviselte

KEREKES GASpAR
Múl t ~zámunkbo n már rövIden
hlrt adtunk arról, hogy Kcrekes
Gru;pár Iruglklls buleset követke"l.l6be n e lhunyt. lIanwnlt szept, 28· 1\1'1
helyezték el. órlll.sl részvét mellett
a bnlntonalmádl kertbc.n fetl\tlltolt
esulád! s lr bolt bn. Ke rekes CÓ' pftr
bár knlollkus volt, óldozntOll nlvve l
rOluult ll l. unitárius egyl\l'lz (elé.
ulllt ódus hité letet élt, s Nngy Il,Inóc
utcnl tem plomunkbnn többszö r veti
ú l'vnc.so r:'lt.
Oszinte el,lyUllél'"l.ésse.1 fordulunk
özvegye, Gácsé r Ilonn, neve tt leánya,
Orbókn6 $1.cnt- Ivónyl \l OntI lelk(!fiz·
nő és 1W. egés1. csol6d felé.
S:r.6s% J á no!

~vfordul6k
clmstó alatt emlékC'ltlln k meg lapunk múlt flzámóba n Filep Imre és
Pethő !.stván halálóna k 15. ('1'5 tO.
éves é vfordUlóiról. Ide klvan kozlk
egy házi é leW nkb151 még egy s:romo-rú, bil I' röv idebb Idör61 való megemléke1.és.
A bud upe:stl gyU lekezet, dc egyben egész egyhózunk tl~:r. telt és
szcre tetl kántorn, u t\s2:tc1etcs elm·
mel ~ polh,:;tvl,elésl Jogsol reiruM·
zolt NaC/II Sá ud or imm t\ ron öt c,<;zte ndeJ e hagyln :\rv!ln 87.1 n hnng~ze r', m ely nek segftség(ive l év tl:r.edo.kcn (It vezette II No!ty IJln:\e ut eni tClllvlom bun Imádkozó CS éne kIII Utlltárl us IU'Oleke1.c hlt.

A Nemzetközi
Katoliku s Sajtószövetség
Az UC IP vezet ősége és :12: osl'ltrak
kntollkuS publlcl, ták küldöttséJIe
ok l. IR- 20. közölt lótogatA.~l telt
hazánkban, lIan~ SflSSmllnll UCIPelnök. o I'Ócnlll knlollkus hittudomá nyi IIk nd ~Olln dlu.tenll ~ben elGadá$t
tartolt .. JI kalOlikll' sajlÓ a Z.illu!
~ll rill" eimmel.

Sa:i,'\nlunn el nök elGadásábnn kotön k/XIzön tötte o fenn t\ II t\5ónnk 0\0
tlvtol"du lójt\l {hlllcp l ő OJ f;mbor kft tollkuH helltul}(It.
MI l, !I:r.erot.!tti·1 Udv!:lt6JjUk fl
jubll AIÓ oRyhdzl IIiI)OI & 8l'lOl"kCS:tlöJét, (llIIUllur f'erenC<.lt

,

UNITARIUS ~LET
t CI'l1hl.rIA!1\
kiUls~"elrO)
lell lllM,bl uÁ lll\lnk m ellJclcn é..~c 6 ' 3
" kih'c lk e,;6k 11\. IIHI IIR lh\ k CllyhAd
k l ~(h'A Rl' \ln kal :
LIII/Illik

Unitárius
tudományos napok
Hamburgban

Békekonlerencia
Bukarestben

A 1'()llll1nlll! I.i.~Ud el/.y hl11.lIk ue pt.
A
lI ~me l unitárlUllok s •.,h·els .... ge 16- 111. III1))JIIIII 8 11 orsr.;\g rOv:\rosa_
U100 Ft-ol kOhl OU S ,'AJ",,61 Dd k és a hambuI'gl t!gyelcm közös I'cn - 1\3k "'I/.Ylk (tJ saáUodt\h\ban rcndez. 'Cn!n C. 1000 n -Ol R(h)l\llhIYO~"U de1.~ébcn I!lilfS, JUnlus 1 3- 14 -~1I lt1k 1l1l"g MkukonferencldJukll1 JwUa!"ablb Oábor & n(,Je. ," raHRnul l1em ze tk ijz\ c S!.metö rté ncti kOllfcrclI- lill pllll'llIl'k ll el nGklcle alatt. A
elÓ I
I'cmlcdek IbmbUI'gb:ln, 1\'11. teológ iai fllkulIl\lJ ~ll(\lctC á~p {ti3
1111olal 01l e mail th.k c ml ~kérO!.
Alt aláb biakba n r.:l.\<oroll nnitá rimI "Unitarfz mU$ hatasa o.;: <1uroIJaf- 1111111 tUI. ktwabban oll I"I".ndCIlt<:k II
I c~ "'érclllk a nYAfI I I c"ct.~élf (lk otnerlkal I!&.:m lett:lrt o:l netre" ch",ncl IUI:«Jnló ÖSs1.ejt\vetclckct,
I!r,e rlnl _ MO .' HuU ki se bb iS5Stc- megrcnde1.ctt tanáClIk o'd'\osQlI " v"'" _
A konfercncl u bevezető cl&ldá3Al
"ekkel l a. IIIO I" UA" hllJtmk , nelll cs déglt\tó némel SlIlIkembcrckcn kfvU1 dr, Nicolne Co rn eanu bAntIlI mcthollllnd tudó- J'OIXllltn hlrlotla " A béke ma 8 ml
I'! NJall :
KlII m crlhl1t~
S,,· l·cn ':llI-. lIllIC!'ik;ll, ma@.l'ar
~lalllhl. tlr. 1~lII nH'rl h ""fC, ,Ir. Lii· 80k cl Glldru.ai htUlgzo llak cl. A kon - füldOnk ~Ic ltl Jelcntl" eimmel,
rl nct JŐ l.'Öd. SchmhU J O•.:!cfll é.. ferenci;! b6velkc<.lolt IllIlg,)'lIl' von:l\A kUJ(ö ldl fcls1.óhll ók közö tt voll
k07.ásokban , G . B . William, II kll- OI<1Ulor Gellrnlnnll, at IAUF (őll t
Sá rk A II~' K á.l m AII, Orbók 1~lHl rél\ é.
K üsr,(l Tljilk IUl Rllo lll lhl ~·uk" l .
gyel cS erdél yi :llItl tl' lnltlll'lalllu." kára , ;lkl II ko nfCI'Cllclát mcgel61.6
KiIHühl lln é16 oh'Ilos ólllkn l ;lrta k;l l, csolat.alval foglalkozo tt l!rdeke~ vasn rnllllon
nud Ojlcstcll
templo ké rjilk. h OIlY ,191 6v ford11 10 Já n n e clöadt\ ~á ba\l , E7.1 további ndalokknl munkban l11.olgl\ll , A Lulhcr:\nus
tcl ejlkc'ttl' llck CI IIrnR hogy 11l\lllllk gllzdtlgllolta l{eserlT Bállnl. ::IIti ;11. VIlt\l!s1.övets~!I n e vében dr, ft!lldV
113'0111113' é~ IIos Ca' kUlIségcl R1; eI- cl'd~lyl unllal·l 1.nlus 16_ 17. IIzá:wd l Z olldn, II IIzövc l.~éR elnö ke, budaunt U hÓ1l31111" r cntl jél1 ls c me1ketl- rcj lűd é5~I'Ő1 bes zŐlt. Jo;rtlcf Klára cgy jlCStl jl(1s11t\k ~zó\a1t fel , llk l 1\ !tUolek . /\ Jih'li hCI1 ll" U l1lh1rlu"I I!:1 cl c t I"agy,ll' nyclvü kOl'l.Ibcli vllalnltot yntósl fcihtl.:iZ\Illl v!l, n buk;m:sll 1'1) c~Rk At.Ukmlk Imi j uk kUUőhh'c r e nll - 1ll\llatQa bc, i\t.!rt de Groot a WtO - Im'm 601 1I1llilYa!' a jku evangelIkusok
Iwl !\s:lII'ÓI tt!mjl lomt\bt\ll ls 111'éd lkált.
S_creljcn IOYI\lIhm 18 klll il cl1l, :Iklk cin lallIzIIlus holla nd 11\ I
A l'űt1ll'tnl:l1 \1l\1tt\1'lus e!!,yh lÍ1. Ile·
!ln~' I, " nilll , ,ill~' mInI 1I0kl1l1 etldl g lt\l'lOU el\'Sad:bl, és ohhc7. cS:tII:lllo·
III ' tc ll t k . relHl ~'tercSen l :\mO Il Atnt\k. l'.oH Paul Wrzet:lollko <lI'lckctésc 1\ vébell dr, KovdCl l..0.}0& \l(lsp{\k beEIISre I ~ k ő~'.ő I1 JUk il megért és i , /\7. lt! ngyel s1.Qcinlanl ztnus
tI n Őmc l l!1.óll. "kl n éjlC~ kuldlHt:ség él~n \'c lt
IIdo'll :\ l1 ~ 1I 1111111hRló lIank li IJ:\ n , lColÓtllnl fcl v i1:1 gosodli1 kllpcsolat tl l- t"ts"t II hékéCl't lat'IOU kon(CI~ncllln,
elj.. kk m ellkU hJ 6;(we! , \' IIIt)' n e111'tct - 1'Ó1. Otln IMbcl't ti 16 . szá1.a dl 1\11 11- melyen mlntcgy 400 stem~ly\séi!. ta kUti Ilill'l.l!-~ utlll Yán~'Qll li'ter kes'tl6- t r lnltdrlus C.'lzl1lctijrtŐncl kÖ1.éjlkOl'1 l1\1ko1.oll,
h{ol>c r (orrt'tsall IlIU~lthl be. A kon - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
s&llt llk d m i r e.
lI ulll uM " IU"~Olly t ~II t\ hlott lij fCl'cn clő.t \VerneI' ErdIllek n ICI'vee!I'l.ll"nllll t kll' lh1\1I1k hclf ijtttn n 6!1 1.ctt Bil>lloth ...>c(\ (allt I) - SOcllllt\1l1l
külföldlhl i iG Oh' RS61 IlkIlRk.
dmü munknPI'Ogl"'..nnjÖnak b ... mula SZI\IlKI~ Z'1'OSGG lWi a zárta. Wo lfgang OI!IlIlt!rt n l
unlt.ari zll\us Cilotóf!n\ mond:mlvolólI uloll;:lk 11;IilJa lá.Jékt\.1I a buda j ának é r tékelésével ö&l'.el!.... l te ti
kon fer e n tla elő:ldá~::IH . A n elll%olkU- Ill!.'l ll ~S kUrn~ékbcll külön böző tc1.1 é rdckl6désü tanácskozással 11 16 - mel6kben vlss:m l érőleg elhelyczeU
li . fl1.á1.lIdi an\llrlnltarl7.mu~ lö r té- közel IletU'vcn kOS1.Ol'\\ 11 Uut('lel
IIcle 51.áll1oS ú j fot'T"ással és lIlCll"· ~ m","be<:sulés .... rl'.6s~t ju\t:llja klgyc1é5sel ji,:lzd:lgodotl, Nem kisebb fcjcu~re l11.okktll s1.emben, akik
OklólJur cleJ~n kis \III I1Mlu$ lár- jelcnt&Cgll :11: u h~ny I~ , h ogy a l ellykol'Oll Unlll\l'hls El/.YhlI1.unk éle·
l!o.ii\)1go1 1\ csehek .i1.l!p f6vOI'osi\bnn, 1!179· ben {Il !\ITA l-enCl'lzá n $1: k u · I.ében , mini lelk~1.ek vap.y ,,\lágl
11'1: "A I'un Y- PI'{\gl\"-b llll jt\1'hlll k ,
\1ltÓC~OJlOL' ~ á ltal !!1.el·vczelt O:\ v ld c lölJál'ók 1\'1 nUagosnM jclen t&l~bb
A z ÖVI\I'OS egy k l.'d ve s, !tnllYlIl'gÓII Fe!"Cnc kQn(c l'e nclM kövch~e n 11Il- lIIél'tc kbe n lI1.olgfill" k,
ul cl\Jt\.b:m :I K tu'hJV11 U, flZ, ahitl, 111 (1 1' lWIll C~:lk Lcn gyelo t'szállbnn ~S
A1. 1!8yctcllwS cgyhá" 1."$ fl budtI·
cgy
ko.lclIlelclO!!
műclIllékházlwlI
1Ioll;lIIol:\bu11, do O~ NSZ K - lIlltl ls pes ti elty hfi zköuéi! ez évbcn is kiJIlllt\llunk
II
(,8e h lLllllál'lusok meo flIdtd a l'endS zcl'CS ttld o l11án Y08 I'.ö~(' n hC~''''7. te e l :I mcgcm lék e1.M
székh <htwo cti tCllIp l1>IlH\l'll,
kul nt :b olle n II lel'tllolen ls, IIlcly- k09z01'\\lt ::I1.ukoll :I Sh'UKon, nlc1yek Or, DU I (l1l K(I!"'(I , S'llUI)CI'l nlclldells nek Idenlelltod6 nl~iöldkU\'o vI)l t a ben oly nnok p ihen nek, akiknek ell)'íOloludutl bennunket.
m eleg I!zfv v
jól s7.el've~ U ~S II Itö'1.Ömég énlclt· korl mlLllkl\:~őgtl lilii I~ pcldtl~l(láS
A'. okt. 13- 1 i ~ tcnUs "lcI\'lcn un ~ IOdé!lével kfsél' l IlullluU I'1I.1 konfcl'ell- ~1I1 S7.011t;\) II prc.~bU"'L'('k c., egyht\:!1
111>1111 kib'l.l}ntüH e m II i/.yüleke7.(!lot, dll,
IUII H őh e l'! ItIlld.CIIO~ok, vlllulllhll :I I)ulá sto t \'1IJc~7.Ntel1l cgyh n'll\!UI( ~ICtCI'Ő I , :I ,.
gc16k s'.:\ml\t'a,
I rjll~(I I!I IIIunkl\I'ÓI.
IdOI'61 Idt'h-e a vlMk l neves hll81.1I\'ulmul Ut \\ jOIII1 IUI belkt,llull ,
10 n tlk s/ rjál ls felkerc~{\k , az IdCn
l'Iutnl 1('lk~~ Prokoll Lll'" ki.kn.t\n le
I)k l 30-;\11 II m OlIori lemel6bell né·
I\H~M. I R mU~1I ..."5 Clly hll1.tl n cvébcll
h .. 1 M LMi'il' J;\n08 slrJá!'tI hlltses·
It.ln1ly
üdvi\7.le lét kOldl 1110gYUl
tOk cl II 1lIt!lIemléke~és. vll':illulL
\Lnlltl, lu~ 1(',l vcl'1!hlek ,
1)I\Y !'Cu(\k, hdllY etek a z C'"C"Or. T óth f{tfrolll pUs pöknek. II k .... nl I;' lhetycW tl kt>S1.or\\k fl n\llll
A leml,lulIllcrl1lel htl tk Ulbe ll kllld·
Jli.k a 1",lnlllkAllémltlllllk, Ilh \)\ II K('l'('sztyén Ui kekonfel'('nda cinI}· tlIt.'1tbe<:sOk'-.ie lIIe!l('H cllYMzunk JövClIlOa n\)\'clhlckek 131'Ijak ('\&td • kén('k \1Cllc l ~é\'(' 1 oklób('t 0( _ 17, Vőjét I ~ é llftlk
ICaikat Itt)' A tem \,ll,}Il\!1Ul'\lk lIet.6- kötött ö kunl('nikos ö5llzetélchl 111(\11)':11' cl!yh b\ kUld Olt.~éll te ll 1t\toIt3t r~ VIlIIn"" kl"IQkllv"
Kfn éban, dr, K. If, Tln~ pili!tiM (,Iöt" (>~It' u beo.clll.\'I;I~ IIOm n IAst
dr K!llko ('111(1:0.\ \ k(ll1, h"IlY city l.IOk m:k. a Kin al KCI'1!~7.lyéll 1'.:1I;\'h l\t ak Tan a(~1I el nökének mCllhlvá'liaK &.1 \""1111111 11('111 Icuní'k
IIL'trU A kl na l cp;)' hAr:1 \'e~eIO
tollkAn " h'mplnmbbl1, ml'l~mlll me\l. - n1unk"lá l"'al lellu löb b 1!1 84 ~ben Jdr·
II'tM" .. ItIlIlIIll " "r:ó~Hk\'tll. h"MY l::Ik hll ti\nk ban
n uh I~ 1I~,nh' I 1" \1' "'liII)>' !lml
A mA gyar kUldOtts~M ' n.Jo l A k/I·
llwa nAllv"lIb I\nlm.hll\'t' "",1111'111, n \t'lkeznk
dr, NaUII Gvuln eVllnlt~
h lvdt h,lt' n('1I1\'\'1I (>V ,,181U vlllt
Ilk!.!. pu,pijk. Vi ctldn Jdnos, a Ma
K,.u.mJUk II 1""lvtll·1 ft)Mndlallul l, Itvonlr~.lI1HI UB olI,t a EIlVhtb t'lnukl;'
• "",h·t "IIyUIIIN(ltl
~ !{omW, Atilla , II lIf'tül,nd.lullok
SI, I, La.lllu felt'I GIl .r.el'k~&16Jt'
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Magyar egyházi
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DAVID FERENC

ID~ZETEK
Ail. EIlYc.Ull AllamokblUl mc!Je!en6 CLF New, Bulletin" címu uJ-

da 'i983. oklóbel'i számában ~rdcke8

Idc1.etcket olvashatunk Ismert SUlfrt6kt61. M l nd h6rman II ,,8~pség" Co6lQlmtlval kapcllola l bon rejtik kl véleményüket.
John Galllworl hy (I köve tkewkép-

pun Ir:

"A 87.épsóg málli Jelent egyikünk-

nek és talán egésl:cn mást máslkunk.nak.

Mégis,

amikor

látunk, hallunk. vagy

olyasmIt

olyasmiről

ol-

vasunk, oml mlndnyÓJunk számára

gyvnyöra, minden csetben _ ugyan OIYfln jellegO, s6t mélységu érzést
élllnk ót.

E7.crnyl látvány. hangzás, vagy
szó von, mcly fclidé;thctl bennünk o
lIzépség éritctét.
Egy kórusbIUl daloló

fiu

hangja.

egy iramló hajó. egy nyJ\6 virág,
egy

éjswka\

vá r os,

II

feketerigó

hangja. egy szerelmes vers. egy levél tlrnyéku, egy gycl'n\ek bája, a
csillagos ég, egy székesegyház, egy
tIlvnslIi almafa, egy telivér ]6, egy
hullámz6 folyam vagy aká r n rél~
hold,
Mindezek
esöcseppek
gyanlLl\t
mentik meg nl: emberi lelket a haltil száraz.ságát61. Talán nem is gond ol unk ezekre u csendesen átélt fe] UdUlésekre, melyeket nz állandóan
Jelenlevő szépségek közU] választunk kl. Ugyancsak meglepódnénk,
ha lelfognánk, hogy öntudatlanul ls
mennyi szépséget raklározunk e ]
mngunkban és mennyit veszitene
izéből é1eH1nk, hu ezek nem volnának .
A szépség mosolya tOld a rcán.
meJy mindenki számflra érzéke]hető, csnk szem kell a meglálásához
és akarat a megértéséhez."
Egy másik rövid írás Rolph
\VAJdo EmerlOnt IdézI.

"Várom az 6rét, mikor az a bh'-Onyos leal6bb Su'lpaég - mely a1Oknok a kclct l és [öleg zsIdó embereknek a lelkét eJbQvöltc, és ajkukon
volt minden Időkben - Nyugaton
ls swlnl fog: A zsld6 éli görög szent
Ir6.111ok hnlhatnllan mondatai milliók
swmá rn jelentettek és Jelentenek
mn b lelki lápldlékot. Ezeknek az
Irásoknak azonban nin c."!; epikai telJcsségUk. Töredékes lormájukblUl
nem mutatják Igazi értékUket az
ész számára.
.
Az új oktatót vdrom, aki folytat ja
és meavllágflja ezeket a ragyogó
törvényeket, akI látja majd ezek teljes értelmét és kegyelmét, aki a lélek Wkreként (edezi lel a világot.
ak! észreveszi, hogya gr avltáci6 törvé nye azonos II sziv tisztaságával,
és megmutatja, h ogya Kö telesség. a
Szükség egy a Tudománnyal, a
Szépséggel és az Ö römmel."
Az újság harmadik - Szépséggel
fog]alkozó - cikke Albert Elnsteln
néhány sorát idézI.
"A Misztikum léte a leggyönyörübb dolog, amit megtapasztalhatunk. Ez minden Igaz müvészel és
tudomány alapja. Akinek ez az érzés Idegen, aki nem tud .eltün(ldve
és t isztelettel megállni, annak szenlei zárva vannak.
Az é.letnek ez a belsli titokzatossága a félelemmel együtt vezetett a
vallásosslig kialakulásához. Azt tudni, hogya számunkra felderrthetetlen d olgok léteznek. bizonyit ja a
legmélyebb bölcsesség és a legsuglirzóbb szépség létét, amit tompa
képességünk csak legprlmltfvebb
formliJtlban fog fcl. Ez a tudás, ez
az érlés az Igazi vnlllisosság lényege.
•
Ebben, és csak ebben az értelemben magam is Q buzgó vallásos em~
berek sOI'ába tartozom."

GYÖKEREK
~S TÁVLATOK
elmen jelent meg a KBK kiadásában
dr. Tóth Károlll dunamellékl refor.
mátu$! pUspöknek, a KBK újravá _
lasztott elnökének 548 oldfilaa kőle
te, mely e]őadásalt, IgehirdetéseIt éli
cikkeit tartalmazza.
Orömmel olvassuk a lelk ipásztor
h i tből fakad6 mcgnyllatk07itsllit él!
a béke ügyéért (áradozó pUspök és
nemzetközi egyházi vezet.önek gondolatait, útmulatlw!lt,
A nagyobb terjedelemmel rendelkező egyházi sajt.6 és rumélJUk _
II világI is bővebben fogja méltatnl.
A kötet olvasását els6aorban lelkészeink rtgyelmébe ajánljuk.
- - -- - - - -- - - - -- - -

Segítség a Jehova Tanúí
hálÓjába került lelkeknek
A Néme t Demokratikus Kóztársaságban 25 éve müködik egy egyházi

tanulmányi munkacsoport, amelyik
azt a célt tüzte kl maga elé, hogy
segítsen a Jehova Tanúinak hálójdba kerOIt és onnlUl szabadulni akaró embereknek. A munkaközösség
neve: " Keresztény ~'elelősséfJ". A
munkacsoport ugyanezen a eimen
havi fo]y6iratot jelentet meg. A 25
éves jubileum alkalmából kiadott
ünnepl számban fl foly6irat ismerteti a 25 éves munkát, és felsorolja
azokat a főbb területeket. amelyeken az "Ortorony Társaság" téves
ulra vezeti és a legtöbb esetben emberségUklől ls megfosztja a hatalmába kerített embereket. akik eredetileg a hit Igaz utját keres ték.
-k-a (EVANGt:UKUS eLET)
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A;c 1985. ev l ifjúsági Konfe r e nci a. r észve\'6Inek en'
r észe a pcs tl6 r lncl templom szé kely kapu s beJá r l\ t"
c UUt. A Sze nl-Ivá ny l Ilona k e;cébe n ta rt o!! fe hér
zászlót az I A R F killdte. melyet a mellette i lló
l\Ionlque va n Zoest adott á t. A~ elhah ' á nyuU felirat
\I oe mzelkDzl unitá rius eí nl e rt á brá20lJa

~szak-írországi

unitáriusok között

A közelmúltban manc:hesteri teoJ6gus társam, Jan Gilpin és felesége,
Sandra meghívására egy h6rwpol
töltöttem t.szak _trorsl.ágban a NonSubscriblng Presbyterian of Northem Ireland hivei között.
Nem érdektelen talán, ha vázlatosan foglalkozunk

mult jukkal, jele-

nükkel, teológiai álláspontj ukkal.

Az észak-ír unitárius mozgalom
sajátos történelmi adott-sógok között
járt és jár. Ezért van az, hogy
amint A. J. Long professzor megállapította - a kezdetben erős WlItárius princípiumokat lassan [elváltotta a presbiteriánus jelleg.
Történeti gyökereik 1642-lg nyúlnak vissza. Az erős kálvinista hagyományokat hordow Ir Presbiteriánus Egyház I72I-ben, évi közgyúlésén a Westminsteri Hitvallás aláfrására késztette lelkészeit. Azokat,
akik megtagadták a Hitvallás aláírását alá nem írók"-nak nevezték.
1726-b~n a Zsinat 17 lelkészt és gyülekezetelket kizárta II Presbiteriánus
Egyházból. Ok alapitották meg az
észak-fr unitá rius közösséget, "Antrim-i Alá nem író Presbitérium"
néven.
Az évek során több új gyülekezet
a lakult. 1910-ben pedig megalakult
az irországi unitárius egyház, " Alá
nem fró Presbiteriánusok" néven.
Az egyháznak ma 34 egyházközsége és 3 egyházköre van. 192B-ban
csnUakoztak az angol unitárius és
szabadelvű ke resztényekhez. Egyházi folyóiratuk havonta jelenik meg.
Teológiai alapállásuk sokkal merevebb, mint az angol unitáriusoké.
A BiblilU a keresztény hit és életvitel szabályának fogadják el. Vallják, hogy minden keresztény eUdegenithetetlen joga, hogy önmaga keresse az ist.e-ni igazságokat, és azokról szabadon véleményt nyHvá nítson. Vallják, hogy a vallási tudás
terjedésének lényeges tartozéka az
egyéni Itélet, a szabad vizsgálódás
és a megbeszélés. Priclpiumnak tekintik Jézus kettős szeretetparancsát, tiltakoznak minden olyan törekvés enen, amely unlformlzálni
alwrja a hitet. Az egység útját a
jóság útjában látják.
Több templomot volt alkalmam
meglátogatni, melyeket az egyszerű
ség. de igényesség jellemez. TempIomaikat jó karban tartják. A hivek
templomlátogatók és áldozatkészek.
A vasárnapi temp\omlátogatás aránya 65-700f0. Az istentisztelet elengedhetetlen része .az éneklés és az
orgonajáték. Az istentiszteletek során egységes liturgiat követnek,
m elyhez a "ivek szigorúan ragaszkodnok. T ölem is elvárták ennek
pontos követését, amikor a belfasti
First P resbyterian Church-ben prédikáltam.
Az egyházi vezetésben a patriarkális Jelleg domi nál, á ltalá ban.
Egyetlen n ő i lelkészük va n. A teológUSOk oktatása az an glia i un ita·
rius fői S kOlákon történ ik, újabban
Munchesterben. Jelenleg két teológiai hallgatójuk van.

140 éves a frankfurti
unitárius gyülekezet

A hitoktatásra
. A

keresztelés, esketés, temetés általában a mi szokásaink szerint történik.
Emlitést érdemel, hogy a független Ir államban levő dublini gyülekezet neve unitárius. (ts nem presbiteriánus. Szerk.) Angol unitárius
mintára az istentiszteletet követő
kávé, vagy tea jó alkalom a beszélgetésre. ismerkedésre, az egymás felé történő "lelki lépések" megtételére. Ezt ~zakon nem gyakorolják.
Itt is köszönetet kell m ondanom
Jan és Sandra GIlpinnek, akiknek
áldozatkészsége, sziveslátása nélkül
nem részesülhettem voLna ebben az
élményben.
Egyik este, amint a családi [ényképeket nézegettUk, nem kis meglepetésemre, fedeztem fel az egyiken
Sandra mellett az Unitári us t.let felelős szerkesztő-helyettesét,
Ilonát,
amint "jÓizüen" beszélgetnek Tokióban.
Pillanatnyi
meglepetésemet
megnyugvás váltotta fel: tudtam,
é reztem, én ls jó helyen járok ...
Unitarian College
Manchester
Rez i Elek
A

198$ augMztUS6.ban ünnepelte a
unitárius
gyUlekezet
frankfurti
Unltarische Freie Rellgionsgemel~chaft - fennáll6.sa 140. évfor_
dulÓJát. Hessen t.artomány szabadelvú gyiJlekezeteinek elnöke Hans
Obel nyitotta meg az UdvözÍéseket,
majd a hesseni tartományi kultusz_
miniszter, Karl SchneideT kÖSzöntötte az ünneplő gyülekezetet.
Lapjukban az Unltarisches Mitteilungsblatt Idei okt.-nov. számá_
ban dr. Manual T ÖQe ! Goethe gondolataira alapozott tanulmányában
értékelte az elmúlt közel másfél_
száz esztendő jelent6ségét.
Az ünneplő gyülekezetet, ahol
1982-ben magyar nyelvü istentiszte.
letet is tartottunk, pÜSpökünk köszöntötte levélben.

Historia reformationis
polonicae
Lubieniecki 1685-ben Amsterdamban jelentette meg jelentős egyháztörténeti munkáját a lengyel reformáció történetérÖI. E jelentős munkában a szerző külön fejezetet szentelt az erdélyi reformációnak és
több alkalommal megemlékezett Dávid Ferenc munkásságá ról.
Az 1979. évi MTA által rende~eH
siklósi antitrinitárius konferenCiá n
részt vett és előadást is tartott dr.
George H. WILLIAMS, a Harvard
Egyetem teológiai fakultásooak ma
már emeritus ' professzora angoira
leforditotta ezt a munkát és az elő
reláthatólag a jövő évben az olvasók kezébe kerUI.
A jeles szerző képekkel ls illusz~
rálni akarja az angol nyelvű kiadást és az erdélyi fejeze th ez_ ké pek küldését kérte püspökunktol, és
kérdéseket tett fel egyes blrt~kában
levő képekre vonatkozóan. Oröm~el
tettünk eleget a kivánságnak, s I~'y
csekély részünk lehet e jelentós
munka érdekesebbé tételében.
Williams professzorral júniusban
csak telefonon tudtam beszélni, mert
éppen indult a Hamburgban. . tartott
antit r initárius ülésre, ahol Ujra találkozott dT. Dán Róbert pro{es~z~r
ral, a siklósi szimpozion egykOri Utkárával.
F . J.

Hírek
Köpeul Béla milvl:!lGdélllllyt miniszter, akl egyben a Fó ..... mon rélln vevő
hazat küldöUség vezelŐJe, okt. 9-ére talII.lkozón hlvta meg a magyarországi
egyhbak képviselőit, éli IiImertette a
Budapesten okt. l$-én mcgnylló jelentOs
nemzetközi tal'lkozó munkilprograml'l.
A helSinki konferenc:1a uttn tíz évvel
tehát hmnkat érte a megtinteltetés,
hogy e fórum vendéglátója lehel.
Gyar maUly GerSely nékelykerentúrl
öregdiák lIát, Gyarmathy Zsolt gyulai
tanárt, az alkotmány ünnepe aIkalmábői, a MQvelődUI Miniszter II "Népköztár$lIság Kullüráért" kltllnletésben részeslIette.
Szer.etettel gratulálunk a szép erroményhezl
Miklós Imte államtitkár, az Al!ami
EgyházOgyi lUvatal elnOke éli k.l$érete
látogatást tett Klnában, u ottani áuaml egyházUgyi hivatal elnökének meghi-
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