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KARÁCSONYI GONDOLATOK
Advent időszakában készültünk fel lelkileg a karácsonyi öröm befogadására. Lelkiismeret-vizsgálatot
tartottunk. hétről hétre; számvet~t kész'tett~.nk Istennel való kapcsolatunk~61; s megpr6báltuk megkeremi a názáreti Mester hely ~.t szlvunkbe ~! ~Ietunkbe~. ~~yanakko.r az .adventl helek a várakozás jegyében

telnek el. Nagy eseményre, unnepre készuJunk. Lelki énunk kerest a kIUtat megzavarodott világunk kusza
úlvesztőib61.

S ha megtaláltuk, ha sikerü lt feloldanunk belső ellentmondásainkat - jöhet Karácsony várva

várt boldogsága.
Nagy gonddal készülünk,

nem~ak belső,

hanem

külső

értelem?en is.

Sürgölődünk

az üzletekben, fon-

tolgatjuk az ajándékokat. Megannyi kellemes gond és gondolat, s mindez Karácsony körüli
Várakozunk, gyermeki áhitattal várjuk Krisztus születésének ünnepéti
Talán e.szilnkbe sem jut a nagy tö.megben, hogy a~. ~~cán elhaladó embertársaink mennyi bajt. tragédiát,
gondot hordoznak. Sokakat gazdasági nehézségek gyotornek, melyek még fájóbbak így Karácsony táján!
lsten szeretet. De lsten kihívó szeretetéhez alapv~t6en hozzátartozik az ember válasza erre a szeretetre.
Szeretetről talán túl sokat hallunk. sokszor le IS Járatva ezt a fogalmat. De Isten szeretete több a szó
hétköznapi érleiménél. S nem csupán a hivő ember számára van monda nivalója . hisz a "hit" szót a "bizalom"·
mal is felcserélheljük. Minden emberi kultúra alapja végül is a biza~om, abban. hogy az emberi létnek ezen
a füldön mély értelme van, és ez az élet értelme - természetesen bizonyos korlátok között - elérhető realitás. Ez a bizalom. ez a hit a vallásnak is alapvető tétele.
Ugyanakkor a hivő ember hisz, bízik a közössélo! értelmében is. A hivő ember mint teremtmény egyfelől
társas lény, közösségre vágyik. ugyanakkor szabadsággal rendelkezik a közösség választása terén. Mindkettő, a közösség is, a szabadság is Isten ajándéka.
Sartre. az ejzisztencialista filozófia közösséget elutasító. elidegenedést hirdető nézetei mellett ott áll a
tékozló fiú példázata. Az elveszett és újra megtalál t cél, értelem, jelentés. A tékozló fiú példázata nemcsak
helyes viselkedésről szóló etikai tanítás. Sokkal inkább az l sten álta l adott közösség, és az Isten által adott
emberi szabadság metafizikus példázata ez, mely az isteni feladatok betöltését hangsúlyozza, annak minden
kockázatával együtt. A létezéS értelmének természetét és Isten szeretetét mondja el ez a példázat. Isten
szeretetét az egész emberiségért és szeretetét az emberek által adott reagálásért is.
Ha az emberi lehetőségeket Isten szeretetének értelmezzük, akkor a közösségben való részvétel a mi
emberi válaszunk erre a szeretetre.
Isten szeretete segít összetartani a világot. az emberek közösségét. minden széthúzó erő ellenére. Isten
szeretete újra teremtő erő.
James Lu/her Adams. a kiváló amerikai unitárius teológiai professzor irja: " Isten szeretete olyan szeretet. melyet mi nem adhatunk át. amig azt meg nem kaptuk. E z nem a miénk. melyet odaadhatunk. Ez egy
olyan hatalom tulajdona, melyet soha sem ismerhetünk meg teljesen, olyan hatalomé, melyhen hittel bizunk
Az emberiség reagálása pedig nem más erre a meNe l őleO'ezett kegyelemre és igéretre. az élet értelmére és
annak beteljesítésére. mint hogy választ ad Isten s:r.eretetére."
Isten szeretete hétköznapi tetteinkbe is alapvetően be kell épüljön! Ez azt jelenti, hogy azok. akik
Isten .szeretetét a szabadság és R: kölcsönösség közösségében jelenítik meg, olyan hatalmat szol~.á lnak . mely
megbizható, melyre támaszkodm lehet. Még akkor is, ha Isten szeretetének egy szenvedéssel, faJI, osztályok,
népek közötti problémákkal teli világban kell munkálkodnia.
Imádkozzunk, hogy Istennek ez a szeretete egy jobb. igazabb világot hozz~n l~trel
Karácsony van. KISded született Názáret városában, s itt belli l, bennünk is. S b1SSzuk, hogy Karácsony
mindig elj ől
Szent--Ivúnyi Ilona

KEDVES OLVASÓINKNAK ISTENTŐL ALDOTT KARACSONYT
ts BOLDOG OJ ESZTENDŐT KIvANUNK!
MERR Y CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

lásnak a szcnllrásból meritett lényegél: a keres:tlény élet szabályait
vagy ahogy iS mondja, ..a minde~
Szentábrahámi Mihályra emberrel közös keresztény erkölcst~nt és a ~eresztény egyházat". E
\onatkozásu mondaniva lói a halaSr~ntábraMmi Mihály, u város-- dás szel!emében Iródnak.
ra lvi un itárius le l k~sz fi aként, 1683- .Jó1.sef püspöknek a
ban ST.Olct ctt.
szava szerint ~:'i;1
tudni
.
Tanulmányait a kolozsvári unilá~ nzok
rius iskolában 17W-ben végzi. Mint
kiváló tanulót - az I. .JÓzsef által
Erdély politikai mcgszervezésérc kincvezet~ ,országos bizottság unitárius tagja! mellé - az egyház a papi
teendök végzésére nevezi ki. Itt keMl! kapcsolatba az un itárius Biró
Sámuel fIlkormánys7.éki tanácsossal,
ak i pártfogásába veszi az ifjú
Szentábrahámit. Az 6 erkölcsi támogatását élvezve választják meg
171"2-OOn tanárnak, s anyagi Umogatásával küldik kOlföldre továbbtanulás végett. Gál Kelemen "A
év 1568kolozsvári unitárius kollégium Ulrszerint 21 évre
ténetc" c.
.
Szentábraa latt apostoli
a vallásos élet
, a hitvédelem. az .C::
és ~ nevelésúgy terén.
Ez az emlékezés távolról SCIII
te_szi l ehetővé . h ~y Szentábrahámi
puspökségének mmde n mozzanatát
felsoroljuk. és irodalm i m unkásságát méltassuk. De szándékunkban
van, hogy lapunk egy következő
ncm
számá~an könyörgéseket tartalma~ó
korlati
munkájából egy ma ls id6szerCi imákezetek
ját közöljük. (Szerk.)
tását.
Snnlábrahámit, az egyhazépltöl
Szentábrahámi c limbrochi esz- a IB. század legnagYO bb unilá riu~
Fejúvári Sámuel
méktől eltelve tér vissza Kolozs- teológiai íróját
váITa (1716), ahol minltanár - uni- temetési beszédében fgy méJtatja;
verzális felkészOltségére jellemzően "Bölcsessége és tudománya maga_ tanit. Vári Albert föltételezése san szállott, minden terhet fáradszerint Szentábrahámi tanári mű hatatlanul vitt, és soha 3 dolog e löl
ködése alatt Irja mcg az 1899-ben ki nem tért."
1ván Lász{ó szerint "eszének olyan
Derzsi Károly és részbe n A lbert
János (3., 4. rész) fordftásában A nagy értékeit , mint 6, erdélyi hitke resztény. hittudomány összeg~" rokonaink közü l senki sem hagyta
cfmen megjelenO •.systema Univer- fenn ... s akkora sziv - mondja sae Theologiae Christianae" cimú kevés dolgozott úgy az unitárius
nyclvíi munkajat.. Ez a tanu I- egyházban, mint az eKyetemes keamely a korabeli unitárius reszténységben."
híí tükre, a vallással, a
Ke lemen ~Uk.lÓ!J

Emlékezés

OTVEN ESZTENDőVEL
EZEL6Tr
m A7 nkkor U~iláriu$ f:rleslM n~Den

egjelen6 haDI egyllázi .~:cm /e hfr,
valának ~/s{j híre igy szóll (If/Ji '. 0.l.Le~lor/ salutem! Az UNJTÁlfr/
ERl ES/TO mai számától k
S
sorok trója vetle ál a (eleM~ s ezd:e e
Mi ~S (elellJs kiadói munkdt ~erK
Tanács legutolsó flUu hnlározafá.b~~'
amely szomor/ían vet/e tudomás I'
~!I loá~ László lelkész, surkes~tiJ
egs ge ,:!uptt megválik a la lól
A Tan~cs,:,les {dk~rle Jd:an MiklÓ;
~aspDkl VIkáriust, lapunk alapltóját
. ogy a/apl/ó szerkestl6k~nt szinUri
jegyeue laplfn.kat , s veg!ltn ré.~z/ annak $zelleml IránylUIsában vezérc'k
kek [rásdval.
I Az Unitárius. Értutt6, mely a
csonk?Orsuigl un.'táriusság egyetlen
rendsuresen meg}denlJ sajt6termike
a szabad vélem~nynyilIJánltásnak·
egyház~p[t6 és jóvDI keres6 munká nk~
nak. SZÓCSÓlJe, ahol beszámo/unk az
eddIg végzett munkánk kicMny és
nagy eredménfleir6/, s ahol utat akarunk mutatni felada/aink elvigzés~
hu. A (elel6s szerkesztO szem~ly~ben
IIJrUn t vállozás nem jelenti a lap irányának változását, de természe/es az
hogy minden ember lelkiismeretir;
hallgatva keresi a megoldások (ett
vezető ulat.
[ÁJpunk programja i/nmagdban adva van, eh/lez kérem munkatársaink
és olvasóink szives és megért6 /dmogatásá/.
Ferenc:. Jó:sef"

esz.:

t·

Az Unitarius Értesl/6 n"é
s~.t az 19J9-ben Budapestre
zotl Szent- Iványi Sándornak adtam
át , aki azt 1944 oktdberéig {átla el.
A második világháború befejezése
uMn lapunk Unitárius Elei névvel
I94i~ben
irulult meg. Dr. Csiki
Gábor, Pethő Istuán, majd R. Filep
Imre voltak a szerke.szl6k, s utóbbi
halála után. /9'1 I j anudrjdban ismét
Ferenc:: József velte dt a felelős szerke.~:tői teendőket, és /dlja ti ma is.

'"
Képviselő Tanácsunk

- nem
szim bolikus könyvI
mely "kivé.ló bölcscs.szerénysé.ggel lárja
. .
18-lk száJ:adb eh hité t, s melyet akinyomását
engedélye!,-ö királyi leirat más fe leke.zele k I~yen Irányú mun kái nak
mmtául ajánl".
Szentábrahámi e munk:\ja négy
részben tárgyalja az unitárius val-

.,

-
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okt. 100én tartott népes ülésén sok
egyh ázi kérdéssel foglalkoztunk.
Nogy sajnálatta l vetUik tudomásul,
hOgy kocsordi tem plomunkba alig
nóhány éve vásá rolt új villanyharmóniulllot ellopták, II templomajtó
fe llőrésc nélkOl. A re nd őrség körültekiutő nyomozása sajnos eddig nem vezetett eredményre, és
fe l tételezhető. hogy a lelketlen tolvajok a mintegy 20 OOO Ft értékll
hangszert szétszedett állapotban ért ékesite lték. A Tanács örömmel
velte tudomásul, hogy a debreceni
lemplom és gylllekezeU te rem renoválási munkálatai befejezést nyertek. A jelentőS költségekhez az
Állami Egyházügyi Hivatal 100 OOO

fl-os rendkivüli segéllyel járult
hozzá. Az ut{UlpóUás, valami nt az
ifjúsági munka ké rdéseive l kü lön
illésen is foglalkozni fogun k. Sajnálatos, hogy egyes t anilcstagok kimentés nélkül maradtak távol 1anácskozásunk ról, ami részük ről al
érdektelenséget jelentheti egyház unk gondjai iránt. AT. 1990-bcll
Budapesten tarta ndó IARF világkongresszus rendezésével kapcsolatos kérdésekkel \"a ló fog la lkozásra
hizottságot küldtünk ki. A világszervezet részé ről 1988 februá rjá ha n
érkeznek egyházunk meglá togatására ilZ IARF frankfurti tilkárságának
képviselői, akiknek már most jeleztük, hogya tervbe vett két nap
nem elegendő a felme rülö és megbeszélenaö sokoldalú kérdések meg~
vital t1sárn.

Az International Association for Religious Freedom

II.
Egy kongresszus sikeré t és é rtékét kUlönbözt'S módOIl lehel megállapftani. A l ege l ső lIlód az, ha az
ember II h elyi sajt ó visszhangját kiséri figyelemm el.
Palo AJ 1o, " Stanford egyetem mintegy 60 km-rc
fcks1.ik II szomszédos várostól, San Fra nciscót.61. Ezek
vezete') napil:l.p j:\t lllkulmarn volt figye lemmel kisérni.
s bár igyekeztem igen te rjedelmes oldalait átlapozni,
bcs7.ámolÓra nem akadiam. Amerikai bará laink arról
tájékoztatlak. hogy vallásos - ncm k imondotta n
béke kongresszusokról a nagyobb amerikai városok
orsí:ágos lapjai Ilem szoktak beszámolót közölni.
Az amerikai unit á rius univcrzalisla egyháznak nincsen heti- vagy h nvi lupja, az eddi g i, sllrCíbbcn megjelent szemlét 1987 januá rjától átváltoztallák kélha·
vonkén t megjclenő, tan ulmányo kat köz l ő lappá, s
annak idei negyedik száma még nem jutott e l hozzánk.
Az IARF litkársága által F ra nkfurtban kiadott
beszámolóbó l később fogok ndatokalldé7.n i.
A7. angol unitáriusok lnquirer nev ü, 1842 óta folya·
matoSlm megjelen6 kéthe ti lapjában, a nt'llunk is több
alka lommal járt ismert békeharcos, a KBK munkáját
Angliában igen erősen támogató George Cox beszá·
mo lója é rde kes és t árgyilagos. Később még utalni
fogok éS7. revételei re.
ú t ban a rep ül~épen hazafelé (az erdélyi és a
magyaro rszági k ikiiTdöltck egy gépen utaztak) a hely·
jegyekcl eloszt ó k eze l őszeméfyzet jóvoltából elég szét·
szórtal! kaptunk ülőhelyel a repülőgépen, s Igy csak
ke vés alkalmunk voll a kongresszust egyOlLesen é rté·
kelni. In kább a z t áHapítoltuk meg, hogya ne ves
Pan-Am légitársaság gépei menet is, jövet is a megadott időpontnál jóval későb b indulta k, és érkezte k
meg rendeltetési helyük re. Nem értettük, hogy a
frank furti titká rság miért olyan gépre vásároIta meg
a mi helyein ket, lIlely Los Angeles érintésével érkezett San Francisc6ba, nem említve a menet közben i
ü zemanyag-fe ltölt és okából $ealtlc-ben tört ént leszállás t és időYesz te stlge t. Lehet , hOgy ez a társaság a dta
a legolcsóbb csoportos jegy kedvezményt, de elég h oszszú időre vi ssz ateki ntő t apasztalata im alapján e lmondhato m , hogy az e llátás sem volt hasonUlhat6 az
európai szék helyű, Amerikába repülő gépekéhez.
A frankfurti litkárságnak a kongresszus után kiado tt k őz l eménye szerint az 53 t agegyh áz legtöhbje
képviselve volt a kongresszuson, A kongresszust megelőző ké t l egjelentősebb eseményről szólunk az alál)..
biakban .

BERKELEY
E városban s7.ékel az ame rik a i unitá rius univerza,·
lisla egy ~ áz egyik teológiai főiskolája. A teológiai
k onferenCIának k özel 50 résztvevője volt, s ezen jelen
volt a hár~1l1 s~ocia li sta ors7.ág unitárius egyházámik
több képVIselŐJe. A ren dező házigazda. dr, Gordon
McKttman dekán volt, az e lhelyezés a Berkeley város
feletti helyen fekvő evangé likus teológia d o r mitóriumaiban volt, kényelmes ketágyas szobákban , s az cmlltett szervezet gondos kod ott az élelmezésről is. Az elő
adá~k inkáb b probléma felve tő, gon do laté bresztő tarl ahnuak voltak, s e7.t követőcn három összetételükben gyakran változó vilacsoportban véltünk részt a
feltett, á llaláhan az egyházi é letet é r in tő kérdések
megvitatásában. A gyönyörO helyen fekv ő hegycs úcsr ól belá ttuk az egész San Franciscó-i öböl videkét.
K ét al k a~o mm al jól megszervezell ki rán duláson megismerkedtunk Berkeley városával, s annak unitári us
templ~mévaJ. lelkésze a körünkben is járt és szolgátt
dr. ~Iehard Boeke lelkész. Temploma a városka egy
máSIk dombján épült. Köz e l 500 férő he l y vall II
templomba~, é~ évente á tlag ban 100- 120 esküvőt
lart n~ak gyulekezetilk ben . A templom lIIe lle tti gy tHekezelI t e rme k, konyhai felszerelések alkalm'lsak esküvői, és. más ~sszejövetelek tartására. Gya'k ran nem
umtárlus esküvő tartá~ára is kikérik a templomot,
mely elhelyezkedésénél fog va számos gépkocsi parko-

A Stanford Egyetem föbejárnla

lásár a is a lkalmas, és igy népszert1 hely egy túlzsúfolt
városban. Itt kevés a magas épület, és a vá ros jó
része hegyes-dombos vidéken fekvő villák és szép kertek otthona. Az egyik kirándulás autóbuszon átvitt
a, neves Golden Gate - arany kapu _ nevt1 függő
h idon , és m egtekinthettük a sokarcú várost a hol
utcatömbök szerin t m eg lehet különböztetni ~ spanyol, mexikói, kin a i, japán, fe hérorosz, le ngyel stb.
lakónegyedeket, a maguk sajátos épltési s lllusávaJ.

Palo Alto
Itt t a rtotta konferenciáját az
világszervezete, melyne k elnöki
temberébe n Budapesten ülésezett. A
c ti sz lé ll~ 1 visszavo n uló J ane Lauriat asszony
Az ülés végén tisztújltó közgyOlésen je lölés
megúju!t az elnökség. Elnök. s igy az fARF
nak tagja ho lland asszony lett: NeUy de Roy, a
új alelnők; dr. Glndys McNalt amerikai, New York-I
nége r llgyvédnő, és Űrbókné Szent- I ván,yi Itona lelkésznö letl. A titkári feladat okat Celia Mldg ley angol
lelkészn6 végzi a JÖVŐben, mig a pénztáros is angol,
Chrisline H ay hu rst szemé lyé be n. Az e l nőki tan ács
1987 no vembe r havában ülést tartott Londonba n.
A konuresszus

A S lanford egyetem 7000 di áko t befogadni képes
hatalmas területen fekvő e pOleteiben taláIt otthonra.
Itt nagyok voltak a távolságok, á ltalába n 15 perces
gyalogutnt ke llett megtenni Ll ,lnkószobák és az étkezesl helyiségek között. A helyI re nd ez~sl ~e ladato ka t
23 tagú szervező bizottsá". főként atller.k:uak, a sze rvezet munkáját II ,16 t;\g&'tilkársá~ koordinálta. Kör ü k be n tevékenykedett Orbók Attila le lkészjelölt is,
akinek Igy a lkalma vol t megismerkedni a szerve zési
és rendezesi fel ada t ok jelentős részével.
8 11 rendes kongresszusi tagot szá mlá l Ll szé tk~!d ö tt
névsor. 41 tagegyhl'lz képviselői 17 országból J_ottek
össze. Ezen feHU II környékbeli lelkés7.ek és gyulekezeli tagok mintegy ~O-lQO t:18ú. cso portja ll, kongresszus egyes érdekesebb alklllm:ura, el6.ldásaJ m e ljött, részt vetlek a közös kérd ések megtlHUgatásába n
és részben rn egvitalásában is.
UNITAmus ÉLET
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A kongresszust jelentós világszervezetek képvi se l ői
Udvözőlték részben AZ ünnepélyes megn~itón , részben
egyes ulkalmakkor, köztük prof. dr. Diana Eek aszszony az Egyházak ,-":ilágta~áesát, John K~ene prépost, a San FraneisCÓ-1 ~atohkus érsek kép~I~IOje, o
Vatikánt, prof. Robert TlClman, o nem~et.közl humanista és elikai kongresszust, dr. L •. MlreJov~ky cseh
lelkész n I(eresztény BékekonferencIát képVlselte. A
két legjelentősebb számban jelenlevO tagegyház képviselői élén az amerikai dr. William Schulz elnök és
R japán Rlsso Kosei-kai képviseletében a szeryezet
m!\sodlk embere, Motoyuki Nagallulrfa voltak Je~en.
Dr. Niwallo elnök, akit a kongresszusI k~zgyCi!éS tiSZ:
teletbeli elnökké is megválaszto~t, más Irányu hazlU
elfoglaltsága miatt nem lehetett Jelen.
.
Az eJ6adók közül II legérdekesebb személyiség az
ismert Iró és békeharcos, pszichológus, Sam Keen volt,
aki
felvételekkel kisért na~y elóadásában foglalt
a béke mellett. Jeles uj könyve: The face
of the enemy - az ellenség arca - Amerika-szerte nagy
feltCinést keltett, számos más ismer~ k~nyv me!let~.
Az előadó könyveinek ára még amerikai mértékkel IS
magas 10-30 dollár között mozogotl. A japán tudós
professzor, Masahiro Mori, továbbá. John Cobb é~
Claire Fischer asszony - ugyancsak Ismert egyetemi
tanárok _ tartottak eiOadásokat. Sajnálat.os .yo.lt,
hogy az úgynevezett nagyelőad ésok szerzőI kozött
egyetlen európai személyt scm hallgathattunk.
A Nobel-dljas Linus Pauling relszólalá~a ~H!lIett
érdekes volt meghallgatni az egyre f~g.yó mdlán Oslakosság jeles elöadóját, Brooke Medicine (Eagle sas) asszonyt.
.
A szervezet évi közgyülésére igen kevés Időt adott
a rendezOség, s an nak nagy részét adminisztrativ jellegü események, a szavazati joggal rendelkezők S~rull
bavétele a leköszön O elnök és a tanácsból klv~ló
tagok b6csúzlatása, az új elnök székfoglalója, annyira
elvette az idót, hogy tulajdonképpeni vitára nem
maradt idO. A kongresszusi nyilatkozatot, melyet a
tanácsülés előre kidolgozott, néhány ellenvetés mellett, nagy többséggel elfogadta a közgyíílés szavazati
joggal rendelkező tagsága.
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A tagok között újraválasztotU.k dr. Kovdcs Lajos
és dr. Ferencz József püspököket. Kimaradt a tagok
közül a kevés számú gyülekezetet képviselO régi tagtársunk , dr. Dusan Kafka Csehszlovákiából. A már
emlitett nószövetségi választások eredményeként kimaradt az eddigi elnöknó, Jane T~auriat asszony, az
1986. évi budapesti elnökségi ülés gondOS szervezöje.
A közgyÜlés az 1987. évi Albert Sehweitzer-dljat
Kalyan! Karlekarnak Itélte oda, aki az indiai szociális
programok szervezésében évek óta érdemes munkát
végzett.
Az elfogadott kongresszusi nyilatkozatból idézzük
II következő gondolatokat: MegeröslljUk ama meggyő
ződésünket, hogy a vallásos hagyomány minden formája emberi tapasztalatokat és reménységeket tükröz. Határozzuk, hogy változatlanul együttmt'lködünk
mindazokkal, akik velünk együtt állást foglalnak a
világban való egyetértés munkálésában, valamint az
emberi jogok tiszteletben tartásáérl.
Szeretnénk, ha a vi lág a teChnológiai haladás mellett gondot forditana az emberi értékek megbecsülésére is.
elhalározásunkat,
Végül
indlttatva dolgohogy
,az emberi jogok bizzunk a
jobbItása érdekében.
tosltása és a szenvedők I
F. J.
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Orbókné Szent-Iványi Ilona IcJkésznö ~ezetéséyel
ezentú l ls minden hónap második és negyedik hétfOJén
du. 6 órai kezdettel tarlja öss1.ejöve~elét a N.a~y I. u.
J. c. tanácsteremben. A kör vezetője és taSJal szeretettel vá rják ur. érdeklődőket az öss1.ej övetelek.r~., Cél:
juk 1988. ápr. havában rendezendő 0r5:z~gos .1.~Juságl
konferencia elOkészitése. A legkő1.elebbJ összeJovctelt
jan. tartják.
HU/lz tl János budapesti lelkész már 16 alkalommal
konfirmált unitárius fiatalokat . Nov. 8-~n délutánr,a
összehívta mindazokat, akiknek Jele~legl lakclmétö'került megálla píl:mi. Mintegy 4Q-cn Jelentek meg. rvend nek II kezdeményezés nek és kérték annak folyt at ásá t A legközelebbi összejövetelt febr. 6-án. du.
(szon;baton) 5 órai kezdettel tartj ák ;I gyOlekezetl teremben.
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ÚJESZTEND!i ELS!i NAPJÁN A NAGY IGNÁC UTeÁUAN TARTANDÓ ISTENTISZTELET
UTÁN A BUDAI'ESTI ÉS l'ES rL!iRLVCI HIvEK szoKÁs S~ERINT KÖSZÖNTIK
EGYHÁZUNK PtJSI'ÖKÉT ÉS F(lGONDNOKÁT,
"

UNITÁUIlJS ELET

I:szrevételek Dávid Ferenc Rövid Útmutatás cimO mOvének
újrakiadása alkalmából
Ma{lyaro1'8:1!ágl U nJlárlUlf Egyház kiadá8ft. BudnPM1. 1884

•

Az nlábbiakban a r ra sze rcln~k rámutatni, hogy egyházal npHónk e munkájának nemcsak hi t béli, h a ncm
nyelvi vonatk01:3sU ü1.cnctei is vannak még számunkra.
BclcolvnSJ:lnlvn ugyanis. arra a következtetésre jutottam, ho~y ez utóbbi s7.cm pontból elmélyültebb vizsgálatot é rdemelne. Vélekedésemet a követkcz6kre a lapozom.
1. A mG 15G7-bcll, tehát nagyjából még az ún. k özépmagyar korban k eletkeze tt. (Az ómagyarl a bonfogla lástól naAyjábÓI a mohácsi vészig számftjuk. Ennek II nyelvtörténeti korszaknak II monografikus Icfrása nzönbnn még távlati terv csupán.)
2. A tragikusan lorzóban maradt, föként középm agya r allya~ot tartalmazó lexikográfiai tezaurusz,
a Szólörténeli T á r elsősorban kéziratos anyagot dolgoz
fet. A kor nyomtatott m ilveiben esupán tallóz. S ez
érthető is, hiszen a levéltárival szemben a nyomtatott
anyag bármikor bárkinek hozzáférhető, meg aztán
önmagában is olyan me nn yiségű, hogy teljes értékQ
nye lvészeti kia k názása alig képzelhető el.
3. A magya r nyelv évti zedekkel ezeh~tt megkezdett
Nagy Szótárának megjelenése is úgy látszik várat még
magára,
4. j(öztudott, hogya XV I - XVII I. századi magyar nyelvü könyvtermés jelentős része vallásos tárgyú. Tudnunk kell tehát, hogy c szellemi h agyaték sokszempontil feidolgozásIl s az utódok tudatához való
eljuttatása tekintetében sok múlik a közösségek mindenkori ügyszeretetén, buzgalmán. Ezért scm véletlen
különben, hogy teendőik fontosságának tudatában
l evő, fennmaradt értékeinket megbecsülő, azoknak
tudományos.ságu nkban is m éltó utóéletét szolgáló kutatások _tekmletében má r elődeink korában megindult az ugys7.cre l ő versengés. Volt idő , amikor e tekintetben mi, unitáriusok scm árvál kodtu n k a szellemi
é~et peremén. Ami a jelent illeti, bizony, nekünk is
t~sztá ban kell lennünk azzal, hogy további jelenlétunket a tudományos élet fórumain saját erőbő l kell
bizlosltanunk.
Nyelvi szempo ntból a Rövid útmutatás (a továbbiakban a magyar nyelvészetben megszokott forrásjelzés-re ndsl;ernek meg felelően: RO) eléggé nyelvjárások fölötti,. a mag~ korában már össznépi nyelvi
mére te~ b~ n IS n.agYJábÓI elfogadott, majdnem hogy
n emzeti Irodalmi nyelvnek minősl thető változatot
képvisel. i\tagában hordozva, persze, a véglegesUlés
fc:\ é vezető út számos Ing.o.dozását, keltősségét iS.
. Néhá ny lapnyi he.leolyasás után is ész reve hető JegJ ell em~őbh h n ngtam snJA tsá~a, az ö-zés megléte. Az
e~d~ly l ll):'elvJ árásoka t ismerők jól tudják, hogy köz~IUk J1l~ IS, ko:ábban is e l sősorban a Székelykeresztúr
kornyékl volt Ilyen. Dávid Ferenc e vidékre mutató
esetleges ~nyanyelvlftrási kapcsola tainak gondolatát
azonban sietve el kell vetnünk. Benkő Loránd ugyanis
már korábban felhlvla voll a fi~yelme t arra, hogy az
3-~és a XV I. .századh.an különböző vidékek tollforgat ómak milvCIben majdnemhogy irodalmi nyelvi normána k sz:'imilotl. A töhbi, ugyancsak e korban keletkeze~~ mCthöz hasonlóan bizonyára ezért keverednek
a!- Ru-ha n is oly sQrún az /'.i-ző meg e-w alakok. Szótovekben : b/ftl1 : beWnek, IlJlt: lenni, U/'.ill : peszen; képzőkben: gyúleklizel : emtikaik; birtokos személy jelben:
látták szemiJkktl: kit lállanak szemekktl· múlt idő jele
c h5tti hc:\yzetben: S%~r:IJIt : helyheztelte .. lárgyrag elő tt:
~lelQl: ezeket: többcsJei e l őtt: mindenlJk (,mindenek'):
'heszidek; határozóragba n : ~rlelemhez, p~gh/jz: p~gz~sek

".Eltérő alakok kÖlti vállnkozás muta t kozik

az i: fi
szcmben:'illásban is (i-ző és li-ző nyelvj á r:'isi elkülönülés már az ősmngyarban is volt, de az ómagyar végére
I.ge~ nagyfok . . . keveredés következe tl be): údökl6f:
Ideigfen , kU/deU: kifdiJlt, hUtI (,hilt'), hUti : hit, szil-

vel : sz ipiJkn el.:, kl1sebbel : kill

innepe slh. SzórvánY?Sabbnk az ll: 6
'
kara/akról ,
(jnel.:! : {j k(jullek, lltnle ,
, •.• ".. ' " e.
A RO-ban s más k orabeli emlékekben is válla
.
egymással a -lúl és -tól ragváltozat A réa bb' f kozik
őrzők: Mdridlú l , kirdlyoklul szemb~
",C: I ormát

kéviselő

e16fordu lá~laz HJ~~b a~akot
jaink másik csoportjában meg épren iordi~ot~OZ hr~g
y
Conciliomoklól

zet. AnylItabb magváról tfpussa áll szembe a ek sőbb létrejött és zó.rtabb kirdlyokr ul boldog
~,
tipus. A korábbl i-s á llapothoz képe~t újabb t~l:tt1
egye~ szava~ ~-zése: k~gyó, k~lJdntalik (melyek az irodalmi n~ elv l változathoz képest ma is mindenki számára rehsme rhe ~ő formák). A birtokos személy jelezésben _mu~atkoz? I :. é v~lta~ozás is sűrű n adatolható a
Rtl. ból. c~tlekedellt, kö:.epll, esméreUre, de: dicsősé ét
bevitelét, J..:lland~kUs~r~. Egyértelm úen megőrzött rlRi~
ség már ekkor IS az IlIeszkcdetlen ·szer toldalék: eUJszer, legeUJszer, mely azonban a RO-ban sem eRyedü!i
változat m ár. Az egyes toldalékok irodalmi nyelvi a· o
váltakozása a RO-ban gyengébb fokú, az á lta lá nosabb
az o-zó a lak: nagyobbakot, birodalmak ( birodaJmak')
áill/ataloson, akarafjo!.:, magok s t b , '
,

d\

szóivII.

A hangtaniakon kivül más nyelvi jelenségeket illetően ~s keltő~ségek figyellletők ,meg. Jellemző pl. az
-ál-~ Jeles. mult, az. összete.tt mult idők e leven jelenlé te (e t ekmtetben lrodahm nyelvünk a XIX. sz. második fe lé ig őrzi ezeknek ti -I jeles múlttal való párhuzamos használatát): könylJrge, öszvehordd, Mrsai voltanak, mondja vala. E korban már sajátos ncgativum
viszo nt a (og-os jövő idő használatána k hiánya. Az
akko r már rohamosan terj edő (s a ROoban is meglevő)
ragos fo rm á kkal szemben akad példa II gyé rülő; ragtala n vonzalra is: "az kik az regula kIvül j árnak". Egykori ritka n évelőhaszn á laLi változat emlékét őrzi a
következő m o ndatr6szlet : "evvel ez méltósággal ...
felUlJlaladja az embert".
Á ltalános jeJlemzés[1I felt étlenü l megjegyzendő még,
hogy viszonylag kevés idegen szót használ (noha későbbi szerzőkné l ennek !lem egyszer épp az ellenkező
jét tapasztaljuk). E lgo ndo lásom sleri n t, ennek, a kortárs hitvitázÓ Irodalom egészére ls jell emző sajátságnak a z lehe t az oka, hogy fl sze rzők legtöbbje ~ felekezeti klHönhség né lkül - egyszersmind tud a tos
nyelvújltó is volt. K özé rthetőségre t örekvésük szép
e redménye, hogy l e~alábbis a hittudományt illetően,
siker(ilt belső nyelvi eszközök felha sználásával megoldaniok egy ahhoz haso nló feladatot , melyet az utódok
(Apáczai, m ajd a nye lvujltÓk) létfontosságúnak tekintettek, s megoldtls:'Il oly s(kerrel hajtották végre.
A most kénytelenségből is rővidre fogott nyelvi
jelle mzés lermészetszerOleg mindössze néhány ki ragadott ké rdés vázlatos szóba hozatala es up~n. Meg.kell
v iszont még emlItenünk. hogy - He ltai mOveihez
haso nlóan (erre vona t kozóan I. H orváth János mcgá llapltását) - a RO-ban is taltllkozu nk n~melykor
nyelvi botlással (melynek természcles o ka mmdkettő
jük kélnyelv(lsége. s é letll k során a rendszeres latinul
meg németlll szcrel)lés lehet). Ilye n botlás az ~Iany
és tárgyas ragozás keverese: .. f(risztus az második szem ély az há romságban. amint az Szofisták lanlIana!.:"
(ehelyett: amint nz Sz. tanitják). Erős német és la lin
hatáson kivIl!, bizonyára n szUkség parnncsolta gyorsan-Irás miatt tnl:'ilkozunk olykor rcndhoAYÓ szórenddel, szokatlanul hangzó birtokos szerkezettel : "A 1111\UNITÁIUUS ~I,ET
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sOdS7.or küldöll Timo Leusnnk levelének másodi k részében", Ám ezek n nyelvi sajólsrlgok, bár m cgok olhn-

tók aliglUlnclIl arról ls tomiskodnuk, hogy II RO n em
fonifUs, n cm kész mllvckbt'S1 s7.tllctell új ab b vállo:wt,
hanem eredeti fogalm u7.vóny.
4. Külö nben éppen II rordftás dolgával knpCS?latban
érkezilnk ahhoz n ké rdéshez, amely messze lulrnutnt
mind az erdélyi iroduhlll nycl~ és r~yc lvjMá~ok. mind
li minkcl kegyeleti okok bó l kUlönösebben IS érdeklt'S
mO nyelvi é rtékelésének feladatan. A szóban rorgó
kérdés ugyanis snrkulntosnuk láls1:ik egész középkori
s1.clleml élelUnk további kutntflsa, m egitélése szempontj á ból. Ebben n Vizsolyi Biblia cUSlt megjelent
nlunka ban tömegével találkozunk ugyanis m agya r

nyclvO bibliai idézetekkel. A ké rdéses helyeknek I 'IeltilI- féle bibli nfo rd ltáshoz meg :1 kOlónböző lSl11~rt és
l1~m Ismert, mUijyar nyelvei fordltásrészletek hez vnlő
vlszony:1 Igen fontos lI sztil1_'lndőjn lenne nyelv- és irodalomtudom á nyunkna k egyaránt. Az elmél.yilll vbsgálódáslól u~'Yan i s alighanem Turnay Ando r Igen me·sgondolkoztató megállnpltásainak vonalá ba illeszthető
k övct keztelése k ~t remélhetiink . Vagyis, Mnycgcs kérdésekben egészülhetné nek ki közép kori mllvellsé
g ÜIl~ről való ismereteink. E kuta t ási témába n I>edl ~ávld Fe renc magy:,-r nye,,:,Q lrásainnk össZehasonllt~
VIzsgálata m á rcsak Időrend I okokból scm lenne ta 1_
sng nélkül való...
nu
UJ;rlnCll R/lkn

J~ZUS NYOMÁBAN
SzOletése idején Heródes király umlkodott. A római császár Augustus volt. Máté és Lukács evnn~élisla
szerint a júdenl Betlehemben született. A máSik ké t
evangélista sztJIetéséről nem tesz emlltést. Egyesek
kétségbe vonLAk , hogy J é zus törté nelmileg l é t ező személy volt.
Létezéséről n rabbinikus zsidó irodalom nem beszél.
Az els6 Jézusról szóló pogány közlés Tacitus/ól származik aki az i. sz. második század 20-as éveiben
kelt Annales" cimll mövé ben megemlili Krisztust,
akit Tiberius császár uralkodása alatt Poncius Pilatus
helytartó kivégcztete tt.
Josephus Flavius zsidó tö rténeUró .. Zsidó régiségek" dmCI munkájába n emlltést tesz J ézusról. Ez
azonban lehe t, hogy utólagos betoldás.
Az bizonyos, hogy J ézus gyerme kko r á t a galileai
Názáretben élte le. Lukáes evangélista II 12 éves gyermek Jézusról elmondja, hogy a j eruzsálemi templomban visszamaradó gyermeket szülei a d oktorok közt
találták meg, akik elálmélkodtak értelmé n és feleletein.
Hogyan rolyt az élete 12 éves korMól 30 éves ko rában tö rtént nyilvánosságra lépéséig? Senki sem tudja .
Csak találgatásokra vagyunk utalva.
Hogy Jézus egyéniségének kia lakulását megérthessük el kell vele me nnünk szülővárosába, Názáretbe.
Ott' OI ő mint gyermek a helybeli zsinagóga padlójá n,
tanitója lábainál, társaival egyfitt, hogy nallgassa m esterének oktatását.
Az bizonyos, hogy J ézus nemcsak az Ószövetséget
ismerte, hanem tudós rabbik erkölcsi tanításait ls.
A gerendáról és szálkáról szóló tanllás Tar[on rabbinál található meg. A Mi snába n benne van az a régi
mondás, amelyet J ézus is hangoztatott : "Amilyen
mértékkel mé rtek m:~soknak , ugyn nolya n m értékkel
mérnek nektek is." Simon ben Lakis mo ndta: "Aki
paráznasaggal néz az asszonyi állatra, immúr paráználkodott az O szivébe n." Az úgy-úgy és ne m- ne m
szavak behelyettesitése az eskü helyett. amin t meg vnn
Irva Máté evangéliuma S. részében a 37. versben, hasonló Eliézer rabbi szavaihoz.
J é zus egyes kijc1entéseibOI megálJ:lpitható. hogy O
_ KeresztelO Jánossal együtt - egy közeli világvégét
hirdet6 zsidó iránY1A'l1 ismerOje volt. Egyéniségérc
azonban f6h:p: magasztos ember- és t:lel szerctete jollemző. Gondoljunk itt a kisdedek re vonatkozó IlIcgáUapltásairo, valamint a bOnOk llIegbocs:\tására vonatkozó elmélkedéseire. A szelidek, az irgal masok, a
bekességre IgyekvOk , n há borúsáJ(ot szenvedOk j utaImaról és a harag hiábnvnlóságáról szóló lIlegállapllásalra, melyeket legszebbe n a Jleg y i beszédben. valamint példá1.ntalban foglult őssze.
Tanitásainak alullj.tondolata a szerelet gyakorlat i
megvalósltása volt. "Szeresd a tc Uradat Istenedet
teljes s:dvedb6l , minde n erődből és lelje!> eimédbOl, és
szeresd..a felebaratoda t , mint t e nmagadat." F'elebaral
alalt mmden e mbertársát értettc. A jós:t.!v('l samaria 1ról szóló pétdamt á ból megludhaljuk, hogy akit mi
segltOnk , az II ml fel ebnrlltunk. Felebarátollun á Ilzálta
teszem a7. emhertMsllmat, ha dolgaival löl't'5döm. Ah'"
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hoz, hogy felebaráti viszonyok létesllljenek milldip:
segltőkés zséij re van szükség.
'
A kere.szténység igazi feladata; az egész e mberiséget
fe~ebn rátl knpesolatba hozni. Istenem, hol vagyunk
nu ettOl, az atomháború veszélyének idején?
A, sze r~tetr6 1 vallott felfogásának indító oka J.:yermekle n t~szt a szclld sége és az emberi szelle m bel ső
kéJ)e~sége ~be n való felté tlen hi1..alolll. l\tindössze egyszer Jön kl a héketöréséb61, amikor kiveri a kufárokat
az, imáds..ás házábó,l, At y j á nak házából. J ézus hite
teljesen fuggetJe.1I m~lIdenneml1 hittételtOl . teológiától.
F~lfogása a ~zó IgaZI értelmében de mok ratiku s. A nép
korében érZI jól magat, t~~.ltvónyain:,-k legtöhbjét
nl. egyszerl1 kézmúvesek kozul választja ki. Számos
gyógyításának lelrása azt é rzékelte ti hogy hatalmas
szug~esztiv gyógyítóerOvel rendelkez'ett. Gyógyításai
azon~a l1 esak annyiban voltak lényel!esek szám á ra, és
annyiban lényegese k számunk ra is, hogy nyilvá nvalókká legyenek lsten dolgai. Ha csak csodós képességek kel rendelkezO orvos lelt volna, és nem lsten legjobb fia , az em be riség legnagyo bb tan ltó meste re n
világ ne m tudna többet róra, mint a görögök nagy ~ r
vosflról, Hippok ratészrol vagy az ugyancsak nalty
római orvosról, Galenusról.
JellemzO az elnyo mó rómaiakhoz való viszonya.
Mo ndhatnálll : politikus. Amikor ugyanis megkérdik
tOle, hogy sznbad-e adót fize tni n császárnak , vagy
sem, átlát va a farizeusok hamissngán , nzt mondja:
Adjátok meg n császárnak, ami a császáré, és Is tennek, ami Istené. Ugyanis az Isten ország:'lnak elk6zeledtét hirde tve, fontosabbnak tartja az emberek
belsO megújulásnt, a külsO ellenséggel szembeni sikertelen hare n:'ll.
I
I
tanítteszik meg.
és .:I pró.
és beJ'.An . erOvel,

ra - I sle nt
és
azt úllftolta, hogy
Em her volt, valós:'lgos ember. Emberként született,
élt, tn null, tanltolt, gyötrődött , szenvedetl, és meghalt. N ogy ezen leliil egyes keresztény vall(lsok még
isten i természetet is lulajdonítannk neki. legyen oz
II hitü k szerint. Mi megmar:ldunk Dávid Ferenc hite
mellett. Legyllnk egyek a szerek! ('vallg~ li umának n
hirdclésében, J ézus kövotésében.
Melyek voltnk azok az okok. amelyek mintt. a ra~
rizeusok és r6 pa \>ok Jézust üldözték. és életére törtek.
Elsősorban az. lOgy Istel"!. fi:'lnak mo~dt~ JIIa~át, és
Istent atyjának nevezte. Ez a korabeli ZSidó Intelv:k
szerint főbenj nró b\111, istellk:\rollllá~ volt, rllllclycrt
IInl:'lllul kelktt lakolni. A zsidók szeri nt fste n•. Ja hve
ncvét még kieAteni sem volt s7..ubad. Pilátus kérd~sére
"Tc mondád I' szavakkal ugy vallott, hogy fl ZSidók
királya. jóllehet Ok még a Dávid házából valÓ sz~rmR
z:'lsl\t SCIlI ismerték el, nolut ezzlli csn k messiáSI vol-

Irtl mugyllrr\1.ln. Illert I1zt ls hnngodnttn, hogy DZ cl
ors1.l\gll ncm cl vlll\((bÓI vnló.
1 ~lrOf(:\solll\k 117.t ls. hogy 6 és tflultvllnynl s7.lhn?s,
lőbbé- k cvt'sbé szigo rú rituális 5znblllyt dUu'lgLak. ln-

n/lv ll n)'n i mosdntl"n kézzel eitek, szO/nbnL napokon
IlLunkiIt végc7.tck. kull'!s1-L l éptek, betegeket Ilyógyltolt nk . és II 7.sidÓ vn llósi törvéllyckcllllcgszcg6 ,. bOIlÖSOk k el" bMl'Ilkozlnk.

"N(-kem cselekednem kell nddlfo(" amig Imppnl van,
mert elj ö IlZ éjsznku. Amikor senkI scm munkálkodJl'lUk .. Milye n mély em beri érzések vihnrzanak ennek
rt 'Jéz~s i lIlondóslluk II m ásodik r~szébclI. Mintha el őre

11Itná. nmi történni rog vele. Diadalmasan vonul ~c
J c rm:snlcmbc, ahol II soknság hozsllnnával fogadja
61. Dc <,Ilenfelei mM készülnek az elvesztésére.
IstellIlel való lelki kapcsolatának tudatóban nem
tagadja meg elveit élete árán scm. A jó pásztor életét
adja juhaiért. Szenvedéstörténete a .legmegrendlHl bb
emberi tragédia. A nemrég még neki hozsannázó nép
Barabbás szabndo nbocsátásót kéri öhelyette. Koh olt

vAdnk a lapján, 5za bályszerO koncepciós pert Indilanak ellene Pilátusnál. E1öször azon vitatkoznak hogy
kin e.k a? IlJet~kessé[{e a lá tnrtozlk az tlgy. H~ródcs
Ant}pns vagy Pihl.tus elé. Márk szerint sokan tesznek
tanubizonyságot ellenc, dc n hlzony sáAt~ telek ncm
voltak egyez6Ck.
Neki, az ember fiának, hten igaz fi á nak töviskoronát nyolllwk a fejébe, megostoroztAk, ~s krresztro
fcs7.lLették. Utolsó szav.aivai is Atyjához fordul: É n
Istenem, én Istenem, mIért hagytál cl engem?
MegresT.ite tt~k , hogy többé ne munkálkodhassék,
de a kerent kevés volt ahhoz, hogy ragyogó ep:yéniséf'lének hatását meg tudták volna szüntetni. SzellemIsége I~l~ ls köZöttünk él és hat. AT. emberiségen, rajtunk ~nuhk, hogy o felebaráti szere tetről vallott tanitásRlt, n békes s~~et követi-e a világ, vagy egymáa
meg nem c:rtése nllatt, önakaralából vet véget életének.
Dr. Kálnoki Kb Géza

NEWTON
S1irli éj borltá bé a T trml.sultl,

f../tw/on/ IdUdi az Or: tégyen
TIJroéllytkel"

A. POpt

;100 éve jelent meg a
PRI NC I P I A

A tudományos gondolkodást hoszszú évszázad okra Platón és Arisztotelész hatá rozták illeK. Pla tón, mint
természe tbölcselő , lebecsü lte a tapasztalati kutatást. ~yikük sem
haswálta n malenHl.likát a szerzell
ismeretek rend szerezésére, és a lig
juto tt ebben hely a fi zikának .
A mai c:rtelembe n ve U mode rn
fizika e l ső tud atos müvelöje Galilei
volt. Polémiába keriíl az a riszlo teteliállus tanokkal, s meg halad tn azokal. A nagy természettudós Leona rdo da Vinci is han~ozt atta a m at emati ka szerepét a hzika i kutatásban: "semmiféle emberi kutatás
sem t e k i nth e tő isazi tudomán y nak,
ha nem megy k eresz tűl a Ill l1te matikai bizonyitáson ...
A nasy filozófus Kant is hangsúlyozta: .. Azt hiS1.em azo nban, hogy
mindenféle természettudo mány ba n
csak annyi tulajdonkéllpenl tudo1Il,\ny található. amennyi ma tematika Win benne."
Akik szakltottak a tradlción alapulÓ tudományos go ndolkodással:
Bacon ~s Descartes.
A X V II. szt'tzad u:m a fizikai jelensé~ek l1Iinős~~i kuta t ása helyébe a
k lsér i e tezésből
levont me nn yiségi
Össl.cfQggC:sek vizs~álata kernil. Az
Európában fellendillö kereskedele m,
a fej l ődö polgárság egyre több matem aliknl ~S csillu~i\ sza ti tudást kivánt, uz fizleli élet bonyolultsá~a
pedig ndnd t ökc:Jctesebb szt\molási
módszerekeL
Az i g~nyekb61 kövelkezően egyre
nőtt a tudósok és feltalálók becsülete. Ennek a fellendülő korszak nak,
az üjszerfi. természelkutntásnnk nagy
ala kja ISAAC NEWTON.
Vele kezdödlk a mode rn fi zikn első
korszaka. Newton arra törekedett,
hogy II fizikai törvényeket matematikal formúhan fOijahnazzn meK. Al.. ő
fc ll ~llését6 1 kezdve II lerm~sl..e lludo-

nu\.nyokball az igazság kritériuma u
bizonyltús. Newto n matematikai bizonyltását nyújtjo. Kopernikus és
Keple r igazának.
A newtoni fi zika lényeges mcgá llnpltása, hogy az erő nem a mozgás fen ntart asára, hanem e nnek
m egvt'il lozla túsára
szil kségel teli k.
Megalkotta a természet filozófi ájának matemotik ni elveit.
A mO megjele nése egy csapásra
világhfressé te tte. A 300. évfordulón érdemes visszatekinteni e lángelme életére.
165O-cs években, amiko r iskolába
járt, o. komor hita puritán protest:\nsok uralkodtak Angliában. A tanulók Igya szokásos nál is szigorúbb
ószöve tségi légkö rben nevelkedtek.
Ebben ti világball súlyos bűnllek
számított a vollásos életvitel hiánya,
dc az is vc:tkezett, aki puzll.rolta Isten adományait: é telt, pénzt, időt.
Az ügyes C:s kitartó munkálkod ás
Iste nnek te tsző cselekedetnek számitott. A fiatal Newton szorgalmasan olvasta a SzenUrAst, melyben
némi gyakorlat után minde n erkölcsi
ké telyére válasz t találhatott. K éső bb is, egész életében, egy sok kal
kevésbé vallásos és jóval enyhébb
erkőlcs(l korb<l.n is szenvedélyes bibliaolvas6 m;l.radt, re ngeteg Idő t és
tUd:'l st szánt a Biblia szokszcrO m agyarázatára.
Tehát serdült'Skoranak fogéko ny
eszlendciben jól megis merte és megszeretle aBibliát.
tGGI- be n s ikerOlt bejutnia II Trinit y College-ba, Cambridge egy külön kis vil:lg volt. Egyeteme meg
szó szerint vetekedett t\ vih\g leghiresebb f6isko l:\ival. Élére okos i!s
türelmes elölj áró került J ohn Wilkins személyébe n, akinek MutcmaUk ui mágiájút Ne wton is buzgón tanulmányoz ta. Ugyanott szabadon
csa[>o nghatott a tudományos kivánCSI5:\g. Kivált egy ked ves, öreg fil ozófus, H enry Morc vullo tl n ezeket
a sUlbudabb, vilflgiasabb nézeteket.
E7.l a z uj rHo7.ófiát minde nekelőtt Descartes képviselte: lU; ~sz
szero. é rveMs szükségességének c:s
erejé nek elvét. A megismerés esnk
valamiféle fe llé v~s bŐI, egy merész

ö tl e lből

indulhat ki, ebbő l kell levezetni a következtetéseket. Ez
azonban csak lsten kegyelméből Ismerhető meg igazán. More fiatal tan ilvá nya, Newton volt II lep:nagyobb
cllInbridge-i k arteziánus (Descartes
latin nevéből).
Másik n8SY mestere Barrow, ak i
megismertette Galilei rohamosan fejlődő uj tudományával, o mechanikával, azaz az ep:yeDsúly és a mOZfJAsok tanával. Itt születik az új klsérle t : a geometria a lka lmazható 1\
rénysugarak tudományá l.lOn, az optikában.
Barrow kinevezteti Ne wtont matematika proresszorrá. Innen má r
egyenes volt az út a londoni Királyi
Társaságba. 1664-65 telén szörnyQ
pestis puszlitott Londo nban. Newton haza me ne kilIt Woolsthorpe-ba.
Itt sz ület ett világraszóló felfedezése
1666-ban. A mozgó anyagból álló
univerzum önmagától
a
maga szerkezetét a
erő
által.
A következö évben
kópol készitett. A
felismerést a
vi.lág: elé. Ez a

ferenciiIItOll nok is ezt
ho~ y

M:uton

Prjncipia
rend szerét .
A gö rög mntematikusok alapvető
felis lll er~se i óla, ezen a területen kétségk ivül ez volt liT. emberiség legrontosn bb fölfedezése, a KOI)ernikuszét
is beleértve.
Mert a folytOIlOS:1Il változó menynyis~ge k uj matematikdJa (a függvények elmélete) telle lehet6vé egyedili bogy megolkossuk II fi zika i jel ell ~égck olyun ~ya k o rluli modelljé t,
ami azután alupul sZOlg)\.JIllllott ke l16en pontos elméleti és gyakorlati
szálllltásai II k hoz.
Az e!!:~sz fi7.iku a Prlncipiához Irt
jegyzctké nl fo~lmtó fel . mivel c:tl az
ílJ IllutematIkul mód szert, II rnggvéUNITÁIUUS ":1.1'."
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ban sodródtak és 1Il0rzsalódtak a
XVI. és XV II . század nagy vallási
vIllongásni és háborúságai közepette.
Maga Newton, eredeti latin, görög, héber és szir llyelvQ források
összehasouUU.saval rájött, miként
hmnisitottak meg az egyházatyák
valamikor az i. sz. IV. században a
Szcntlrás szövegét, s m iként csempészt ék be az egy l sten egyetlen személyének helyebe rt hUrmat. E rrő l
szóló feljegyzeseinek egy része megma radt, igy ma már világosan látjuk, hogy Newto n a racionális bibliakri tika nagy úttörőihez tartozik,
s lélekben igazi unitárius.
Newton gondosan őrizte titkait,
hisz nem sokan értették VOlU3 meg.
magy Newton istene az egy igaz élő Isten
és uz. volt, az ószövetség Uril, akinek az
Nagy imádásáér t akkoriban ka lodába, meg
börtönbe zártdk az embereket. Hitéért és meggyőződéséért Inkább lemondott a jó á llásról, esakhogy meg
ne sértsc az a nglikán papi cskUvcl az
egy igaz I stent .
Az ateizmusnak még a gyanúj ától is távol és tisz t án akart maradni.

nyek elméletet kell hasznaIni n fIzIkai jelenségek lefrására és értelmezésére. Leibniz is hasonló felfedezésre jutott. Ám Newton ncmcSllk
tudós. 1089-ben már Londonban találjuk. Bátran és határozottan kiáll
fl zsnrnokstlg Idején is a jog. a vallási tOrelem mellett. I,epviselö lell
1\ parlamentben. Élvezte a vnrosl,
IlZ e l őkelö t ársnsá~ot. A jövedelme.több á llások hoz hivat alos anglikán
papi eskü kellett. Newton nc~ akart
scmmi áron papi eskül tennI. Ne m
mintha kevésbé h itt volna az anglikán pnpokof\l.. Veszedelmes volt
mósképpen hmm.
A XV II. századi
. cgy~ltulán
a vallási
Runl aképe.
hogy

,

UNITARIERTAG 1987,
HameIn
A ,Deut schc Unilarier Religionsgemc'inschan " n II . világháború
utltn jölt Iéi re az NSZI<- blln. Al,
l ARF (világszervezet ünk) egyik l agegyháza. Szept. 25-27-én tartották ez évi kongressz usukat az alsószászorsdgi Hamelnben "A D~delt
sig k~rdése Dilágunkban" témakörrel.
A kongresszusra meghívták püspökünket, de akadályoztatása miatt
egyházunkat dr. Nyiredy Szabolcs
fOgondnokhelyettes képv iselte.
A kongrcsszust most már hagyományosan minden 10. é\'bcn ebben
a bAjos, középkori jellegü, és mégis
modern \'ároskában rendezik, mely
II hagyomány szerint a rról nevezetes, hogy 1284-ben e llepték a patkányok, s azoktól egy vadász szubadltotta meg a várost, aki furulyajlUékával a Wese r folyóba vezette
az allatokat. I l nnen a "Rattenfüngerstadt" (= a "patkányfogó város") elne\'ezés, mely ma is éL)
Minthogy a polgármester nem adta
vadmnak az

Prem elnök is felblvta
az 1990. évi budapesti
resszusra.
A hamelni gyülekezet a kongreszszus befejeztevel meghívta aluUrottat a delután i vezetőségi ülésé re,
mely a kongresszus kiértékelésével
foglalkozott. l <ötetlell beszclgetés
keretében lehetőség nyilt magyarországi egyh ázi é letUnkkel, szervezt!lünkkel, s a rendkivül nagy érdeklödcsre szánlOt t artó magyarországi
élellel kapcsolatos kérdések illegválaszolására is.
Úgy gondoljuk, hogy részvéteIUllkkel milld egyhúzunknak és hazánknak, mind az IARF-nek jó
szolgálatot tellÜnk. A tapasztallak
alapján biztosra vehető, hogy 1990re nepes kUldöttségre lehet szánlltWli a német l1uit áriusok kö réből.
Or. Nylredy SzuIJoieli

Teológusok
katonai szolgálata
E lmulasztottuk rt beszámoló köznapon munkacsapor_ lését arról fl látogatásról, amit már
a vita kü l önböző ké r- egy éve a Ho nvédelllll l\lInlsztériulIl
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Newton vilftgát kétségkivtll lsten
teremtelle. Szcntháromság-Lagadásána~ kétségtelen. kéziratos bizollyitékal csak napjaIIlkban, hosszú és
kalandos vándorlás után jutottak a
kutatók kezébe. A hitbeli zaklatás
a papi eskü követelése c1ég~é kifá:
rasztotta Newtont és vissz..'l.buz6dott
Cambridge-be. AUandóan forgalla
a Biblh'it, mcly IlZ asztalán feküdt a
do 19ozószo báj l'Iban.
Oreg korában a I<irályi Társaság
elnöke, lorddá avatott tudós. K itüntet~sekkel, elisll\er~sekkcl halmozták el, hercegek, s ki rályok versengtek bnrátságliért, ami kor pedig
meghalt, egész Anglia, egész Európa
gyászolta.
A westminsteri apátságban teIllették, az angol panteonban. Munkássága az egész európai dvilizádóra hatolt. Munkásságában tökéletes egyensúlyban van az érlelem és
a_képzelet. Az európlli szellemiség
kovetkező korszakai, a felvilágosodás s a X I X. század elképzelhet etlen Newlon nélkll l. Mi unit áriusok
tisztelet tel emlékezünk reá.
'
Felhős Szabolcs

illetékesei rendeztek, s melynek során a hazai egyházi sajtó munkatársai ismerkedtek a lakt anyai élet
körü lményeivel, és azokkal a kedvezményekkel, amelyekcl a honvédség illet ékesei biztosilanak a katOIlai szolgálatot t eljesll6 e löfelvételes
teológiai hallgatók részére a lak tanyai é let fegye lme közölt.
A teológusok részére kü lön egyházi könyvekcl tartalmazó könyvtárrészleg segili őket tanulmányaikra felkészü lni. A laktanyához legközelebb lakó katolikus vagy protestáns lelkipásztor alkalmilag rendszeresen meglátogatja öket, elbeszélget velük. Köz\'etiti a parancsnokság fe lé esetleges kivánságaikat.
A parancsnokok jelenlétében fe ltett kérdéseinkre a fiúk szabadon,
gátlásnHmtesen valIIszoltak, illetve
tette k fel kérdéseke t, melyek re az
il letékes pllrnncsnokok válaszoltak.
Általában It jó klltonai szolgálatot
teljesítő fiük köz~ tartoznak azok
a fiata lok, akik lllint leendő teológiai hallgatók \'égzik sorköteles katonai szolgálatukat.
Fentiekhez csatlakozva örömmel
adunk hirt arról ls, hogy Bányász
Rezsó IUJarnUtkár, a kormány szóvivője okt. B-i sajtótfljékozlatóján
heszámolt arról, hogya kormány il
teológiai hullgalók katonai szolgálati idejét csökkentette. Az egyetemi előre i véteJes kntonákhoz hasonlónll Ilk is csal.' 12 hónapos sorI:atollai s:::Qlgá/lltot leljt s!lentl.', a korábbi 18 hónap helyett.
Az engedmlny is kUejezőjtl annuk.
hogy az állam és llZ egyház kÖZÖlt
erősöd6 és gYllrapodó kapcsolntok
II lassú lépések IHján is gyilmölcsöznek.

Miklós Imre államtitkár
amerikai útja
.11ikM., Imre állnmtitkár, RZ Állu-

Illi Egyházügyi Hlvotnl e lnöke kUIdöUs~g é lén október 4 - 20. közö l t
Arl/wr Schntier r6mbblnnk, 'rA Lelkiismeret Fclhf"ása" Illnpltvány elnökének 1\ !I1cghfvflsnrn látogatnst
telt lll. Amerikai Egycsiilt Államok-

(

ban.
Amint

Sánta Ferenc

IMADSAG

A hlltvanévcs éyfordutó nlkn lmnUram, Te !I(JI/á/n ékünk hajlékunk
ból a ,no','.'
'h',~nk tll"ljdt, nem:ed~/"ről nemzedékre! Jl.tinek eMIszámos
bcmu- te 1Iegye/,' Idlek és fOld és !Ji/úg formál/aUk, "rOkMI ((Jf/lla, mindör6kké
Te lIagy l s/en. l'e .nabsz: határt a 1I1z:
sz int' (öté a vi/úgossdgnak ts seuts~g _
fIt'/'•• Br6ddd (tlrios:tod a lengert, leIIelt/eddtl megékesfted oz egeI. Te
!logl! a /Il; ollolnlUnk és erósst!lünk, ki
hatvann- olt illu s:enlségedntk IrÓnjáll ki
jó egés?:- megs:itárdftod a: igaz ember ,;'jáf.
gyönyör- lIlul aldk Redd néznek, a:ok (tIvidulkl\'{munk és nak. Viláaosflsd meg a Te orcádal
évi dec. gyü lekezeti
számú Iis7.tclt'li e lölt .~:o lgdldon. és tar/sd meg Okel jóvoltagjai és :11. érdek- todból. Milyen Mséges a Te jóságod,
vendégek örÖllll1lcl kÖsl'.ílntöt- amtlycl ! elm/arlas: a 7'éged (élőknek,
a köriInkben mcgjl' IClll és 1\ jó- ~s megb,:ollyftOfI a lebenned blzókon.
kivánságokat jó 51.Ó"lll megköszön ő
Emlékezzél meg. Uram, i rgalmasIrÓt.
ságodról és kegydmcdrOI, merI Te
iya::sdyban jdra/od az alrualosokat.

EVANGWKUS ÖRStGVALTAS
Dr. Kcl/dy Zol/átl pil spök elhuny- egyetemi

professzort

vlílasztották

tával szinte egy időben í1rescdell
Illeg II keriHeti fclilgycJö tis7.lscgc is.
tgy II d é li egyházkerület előbb püspököl, 3wtnn kerületi felügyelőt
választott. A pilspöki Us;üségre ti
gyülekezetek szinte teljes egybangúsággal dr. Harmati Bita Deák téri
lelkészt, teo lógiai tanárt, n genfi
egyhdzi központban Uz éven ál
nemzetközi egyházi szolgálatban
d olgozott, jÓl ismert személyt választott á k meg. A kerületi felügyelői ti szt ségre il fa sori evangélikus
gimnázium egykori diákjál. Deák
téri presbitert. dr. Prenkl Róbert

IIIcg.
A beiktatás ünncpélyes krrctek
közölt történt, melyen mintegy 40
külföldi egyJlázi szcmélyiség is ~elcn
voll. A beiktatást dr. Na!1Y ('!lula
pilspök-clnOk és a Luthcránus Világszö\'etség elnöke, dr. B. Ilanselmann müncheni püspök végezte.
Egyházunk jókivúnságail llr. Fermr: Jó:se( pilspOk , Uarlók Béla
fŐllondnok és volt tanih'ánya. OrM/mé Sunl-IvlÍnyi 1I0na lelkésznc'S
tolmácsolták. Isten gazd:lg á ldása
kisérje az új szolg:'\laltevc'S testvéri
szellellui munkáját.

AIDS

RADAY KOLLtGIUM

Hazai v iszonylallHl1I (Ir. /l al/án
7.smso orvosjlrofesszor é$ a Vöröske reszt, valnmint külföldi viszonylatban az IARF- kongrcssws ismétellell fig yelmezlct arm, hogy
ezzel az új veszed elellllllel nekiink
is foglalkoznunk kell. Az egyik nemrégl bcn mcgjelent riport mondja
igen h elyesen , hogy Cl. il világszerte
egyaránt pl\SzUtó betegség soktlrcú,
és minden betegen más ~S más k6vetkezményekkel jelentkezik. Kötelességünk. h ogy adotl le hetc'Sségeink
ke retei között támogassuk azokat,
akik II ll1egelözú sz(ír(i\ 'izsgálalo krn
önl;ént jelentkezne k , vagy ha hf\'eink köziB valaki tálll~lItásrn rÁszoru\. EIsc'Srcndt1 Iclkipnsztori fel .
adat az ilyen belcJ(ekre fokozott
figyelmet fordItIIni. Snjnos, a professzomsszony álttll lapunk részére
Igért szuk cikk még nem é rkezett
Illeg. Igy cstlk 111.t fgérhctjOk, hogy
ha megkupjuk, akkor ezen Ul. (rlon
is csatlakozunk m-okhOz, akik ennek
Ul. ország- és konllnens]II\IÁrokon :\l
egyformBn Ilusztltó uj kÓrIlllk Ismer_
lelé~ébe n ré51.t klvnnnllk venni.

Onnepéfyes (elallatásóll eyyM:am
képlliselelében részt Vi'ttem. (;ulinyörIdJdlem a meglÍjhodalt épti/elbell, fl::
lij szúrnyban, és örveJlde.:lem a Silk
vemUygd a re(ar mát u.y egy/ui: nagy
(j n l1ell8égén.
Piatal lelké$zkbll kerti/r!e 11I1(1alu!s tre, 1931 karácsonyán lIkkori eYIIháwe:e.lőn/... engem klll!llJtI ti a kard csony clútti napokblIlI a !Jrol Csldns
diákmemdnak a Rdtlay (olUgium
(Olds%inli helyiség~bell tMtvlt nll/lepslyére. Ott 1I01t dr. Illl/llIs: Ldszló
IJiisplik is, akii még /(olo:soorról
ismertem.
s:dm os
I!tlltt" .;.tur/oll
. 7'ólh
/.:i:(ogá érkezve
hogy
•
I ' II a
re(Qr-cgI/11ft
hogy
a mai Rdday /{ülléglllm tOl/tiM ga:daIIr/ja a haza; t'gy/!d:; illU~mblll'/"
>jard/.

A 7'e er lJsségcllben lJriilünk, a Te
segltségedbell örvenqe.::iink. Az egek
besztlik o Te dicsOségedet, és kezednek mllnkájdl hirdeti az égboftozal.
A T e lörll/:lIyed lökéletes, és megdeoenlti Id/'·(lnkt'1. A Te rtndeUseid helyesek. megvidámiljúk s:/viinkel, a Te
parU/lc>jofalod I/ifágo.~. megvildgflja
s:t'm iinkel. T t' vagy a mi k6szikldnk.
várunk, s:abadf/ónk ~s l1d/JÓsségünk.
T e (tlOlltztl minl.:et uÓI'el, é.~ tökéletessé lts:eil IlIUlIkat, és adod né/alnk
idvess égednek paj:.sál, és a Te jóuollod ftlmagas:la/ minktI. Te tanitas:
minktl a: Uti ilslIényüe, le/jcs örőm
von Tenálad; a Te jobbodon gyiinyörflségek vU/lIlak öriikké. Mily felséges
a Te /lC1!ed a:: egés: (ii/dóII. aki il:
egekre /Ielyt':ted dicsúségedel. $5 iirülflek mim/Ill/újan. aldk bf:llak Benli ed ; örvtllde=nek I~bemled, akik s:erclik lf Te /lCl/ttl cl. Tis:la szlI/d terem/s l!ell11{jnk. és erús lelkel lijils meg
bCllllnll/:. Alld nel,iink a Te s:abodltásodllok örúmél, és ellgedtlmtsség ftlkévd lámoguss lIlinkei.

Uram, nyisd meg a: éti ajkaimol,
hogy hirtlesse szájam a Te dicsére/tdet,
harsogja nytlvcm a Te iga::SlÍgodat.
Nag" a:: cgtJdg a Te kegytlmed és a
(tiM/dg a T~ /ulséged. Magasztaltassál ftl az egt'k (eirIt, óh ls/erl. Mind
a: (yés: (jjlfllilllegyrn a Te dicsőséged.
IJ.'r(Jss~ge 1101tál a gylillgéntlo.·. eróssige
a suglllYllek s:ürtJllgI;sdban; a szllI'ls: eUm oltalom, ámyék a forr!JSI(gbilll. S:lm111/..' "idnad vd9lfoll, tt'lknnk
is /ltllllsiJn/..'bm T éged ktrtsetl. U rUJlk •
Te ads: n~lo.·illl/..' f>1/'·rssigt'l.

Ur. J llku b J fUlij
UN ITÁ IU US ~LhT
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Balázs Ferencre
emlékeztek
\7.

tOOl-ben Koloz.~odroll 57.01e-

te:t . Baldzs Ferenc erdélyi kóltö,
prózufró. mészkői unitárius lelkész,
raluapostol, o szövetkezeti gazdáIkodlis előfutára fiatalon. mindössze
harminchat évesen hunyt cI. Ennek
immár rel évszázada. erre nz évfordulóra em lékeztek szombaton este
Budapesten. ahOl dr. Fere.nc; József
unitárius püspök, Balázs Ferenc
egykori pályatársa idézte fel n jeles
erdélyi magyar személyiség alakját.

el ső
k ~,dRiiemeny
készült,

ben
indU a
mintájára,
széki tervek
1933) találhatók.
kolát állit fel.
csoporlot szer vez,
dorral és Mikó
á llfl

~~:'J~!
;1

őssze

község1\ Ilyilalkowt 1\ továbbiakban
tervet foglnlkOl.ik az emberiség érdekköfal vak zössép;ének létrehozás!,I , egy uj.
Igazságosahh világrend megteremté5ét szolgáló törekvésekkel, majd
a béke és az emberi jogok összelüggéseit elem%!. szorgalmazva a külön~
böző okmányokban deklarált elvek
gyakorlati érvényesltését.
Az újabb, nukleáris háború meg~
aJ;adályo::dsdho:, a nem::etek kiJzötti
knl~nbségek mérsék/éséhe::, a nemzelkIJ%! fes::ültség enyhiUséhe:: elenged_
hetetlenül szükséges az ENSZ befolyásának, tekintClyé nek növelése.

(Kolozsvár,
Imrc szerint
. értelmiségi tra~
az e lsodort
. A rog alatt c!mú, szintén
megjelent emlékiratában világ
körüli utj a óla végzelt munkájárÓl,
kudarcairól ad számot, s az "álmok
szalmájáról" ,melyet soha nem szünt
mcg csépelni.
Balázs Fercnccl Erdély-szerte
gyászolták, amikor 1937-ben itthagyta a földi világot. SIrján azóta
is mindig található fri ss virág, gondoskodnak arról a més:kőiek. szerel ett hiveinek leszármazottjai és az
odalátogatók. A tenyérnyi domb
jelkép és zarándokhely, otl azon a
földön , ahol mára már csak szinte
a templomokban szabad magyarul
beszélni. A budapesti emlékesten
máig ható, megtartó és továbbélő
példaként idéződött fel Balázs Ferenc immár legendás erdélyi alakja,
akiről Gaál Gábor Irta a marxista
Korunkban: "Az emberség, a tisztaság volt példaadó benne." Az unitá~
rius püspök szavai után Jancsó Ad~
r iennc el6adómíivész olvasta fel Az
én megváltásom clmü Ralázs FcrencIrást, majd Agay Karola ének- és
S:endrey Karper László gitármúvész
adott hangversenyt.

Polgárdi

Egyházunknak
Hódmezővá sár_
hely után le~idősebb vidéki gyülemiatt
kezete. A mult század utolsó éveiszáben keletkezett. Sorsa azonos volt
a többi Duna - Tisza menti gyülekezetekévci , ahol túl sok le lkész tul
rövid ideig paposkodolt. Leghoszs..zabb ideig Bartók Géza szolgált
e bben fl. gyülekezetben, aki a faluból lalált magának é letlársat, hO.
feleséget. Gyermekei is ill neveIkedtek.
S itl Ferencz József püspök egy
személyes emlékkel foly tatta : ,,1918A l<épvisel6 Tanács halározata
ban kezdtem tanulmanyaimnt II koalapján egyházunk képviseletében
lozsvári unitárius kollégiumban.
pilspók, dr. Nyiredy Szabolcs föEgyszer megjelent e l őllem egy sogondnokhelyettes, dr. Jakab Jenő
vány fiatalember, s azt. mondta:
lelkész, jogtanácsos és Szász Jdnos
,A nagyapád arra kért, hogy segItdunántúli lelkész t ekint ették meg
sek a tanulásban: Igy ismerlem
a telekkönyvileg most már megoszmcg 6t , aki egyszer egy kéziratcsolott és eladásra megérett cscretelkemaggal küldött el a nyomdába. A
kel, va lamint a ){ossuth utcában
,Tizenegyek' hiressé vált antológiája
volt az, mely 1923-ban jelent meg
levő egyházi ingatlant, amelletle
Kolozsváron. Az erdélyi fiatal irók,
földrengés által is annak idejen SlIkönők _
J{acs6 Sándor, Tamási
lyosan megrongáll egykori templom
Áron. JancsÓ Béla, Kemény János
rom OS épületét. a bérbeadott és az
és mások - szólaltak meg benne,
enyingi ÁFÉSZ által bérelt épü leteakik az akkori jclenben akarta k jöket és lclekrészl. Bizony minden ült
vőt é pitcni." Az antológia bevczctő
azt tapasztalták, hogy az épületnek
tanulmányál Balázs Ferenc Irta, az (Magyar Nemzet, 1981. okt. 5.)
erdélyiségről és a székely Illitológiá~
főként a t c t őze te és a romos tempról közölt gondolatai a csoport esz~
Dr. Hotlik József 10lllrész renoválást igényel.
mei és művészi hit\'allása. Az anto~
A nagyl.:özsé.gi TanfÍcsnál a szollógiában taJálhaló két mcséjc, mi·
gálatilag t ávol levő elnök helyetteután már 1922·I>cn Szatmárnémeti·
sével megbeszélést folytattak a telben Mesefolyam eimmel önálló IllC·
sekötctet adott ki.
kek. az épliletek, a temető és az ott
védelem né lkül álló régi sírkövck
Balázs Ferenc egyháza ösztön dl·
ügyé ről.
jával 1923 és 1927 közölt az angliai
Oxfordban és az egycsült államok·
1'akdcs Jtlnos zsinati tagunk és
(MTI) A Magyar ENSZ Társabeli Re rkcleybcn folytatta tanulmá·
felesége meleg szeretettel készített
nyait, majd Azsián keresztül tér ság nyilalkozatol let! kózzi az ENSZ ebéden Intták vendégü l egyházunk
haza Kolozsvárra. közben beutazta napja _ a.: Egyesült Nemzelek SzerJapánt, Kina egy r(;szét, lndiát és veele llIegalakufásának évfordulója - képviselőit. Takdcs Jánosné szép
Palesztinát. Erről az útjáról Irta valamini a leszerelési hét afkalmdbdf. virágoskert jének ősszel is s7.ép viráBejdrom a kuek Ili/ágot clmű (1929) A dokumentUlII hangsúlyozza: nap- gaival helyeztük e l a megemlékezés
munkáját. Hazntérvc bennlakási fel- jainkban a népek és az államok soha jegyeit az egyhAzunk jnvára alapltügyelő lesz a székelykeresztúri uni- ncm tapasztalt kölcsönös függőség ványt rende l ő B:lrlók Gabriella slrtárius fllgimntl.ziumban, amellelt if- ben élnek egymással. Az egymá5r.1- kövén, és II száz évet élt Császár
júsági konfe renciákat rendez, meg- ulaltság egyre erősöd ik , 5. ezzel János egykori cgyházközség-:,lapító
indltja a KéoeklJtés c!mú ifjúsági együtt növekszik az egész Világot gondnok sfrján .. A polgárdI ~ép
lapot, s egyik a la pltója lesz az á Uogó mcgoldásra váró IJroblémák
Erdél!!i Fiatalok dmCi főiskolás lup- száma és köre. I(QlönösclI igaz ez temetőkert _ saJnOs - bekentetnak. Ügy érzi, élete értclmét, n nJin- a nukleáris pusztitAs egész emberi- Ien. s fgy llZ egykori hiveink ott levő
densé.ge t találta meg, amikor 193().. séget fenyegető árnyékában. Egy sfrjan AHó ~rt~kcs sírkövek is kl
ban a Torddhoz közcli J\Hs:klin meg- nukleáris összecsapás, bárhol ls tör- vannak téve a temel6kben ga rázd AIkezdi lelkészi mOköd(;sét, s olt ma- ténnc, a Föld valamennyi térségét kodÓknak.
Illegrázná.
rad halál!l.lg.
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UNITÁJUUS ELET

IIZt jelentette, kczdőbetOI
1l1UIlistut, ('5 rá is sóztnk rCIlJ.lctcg s7.erl,nt; u Szovjetunió AluRyaror*
cszlcndlH. mig csak (tal:'in II dij)lo- ~zágl lJnrálaillnk '/'ársasllJ,tlL. SImácial kapcsolatok felvélele Id e- mi\ndi Tumá.s nyHtun hanJ,toztatln
jén) ki nCIlI engedték II Szovjetunió- baloldali eszméit, szOkebb körhen
InI. Dll egy vis;wnyll1~ mIlIolIIS be- ko.mmunlstn mivolti\t is ... (35~) p.)
usztf1sú közhivl.talnokknl - még- (Sunálldl esaládjn nem volt S7.0mhozzá b/róval - kapcsolatos!!n ilyes- batos sr.lIrmazásÍl. Szerk)
mi egyszerOc ll IIZ elké pzelhet etlen- ZOLNAY Li\szló; Hlrtl~k és ham_
sé~ blrodalmábn tartozott.
vllllk. (Tények és Tanílk). Bp. 1986.
Dzseki nyomban jelentette Zsil- Magvető,
vny Tibor miniszternek az "eset et". És Zsitvay - némi gondolkodás után - a következö, amn
Régi levél
időkben
jH\rntlnn döntésI. 1107.1a
mel(;
. Az IAHLW - IlZ unit árius nOk
J !lvd fel Sehweinitzert. És mondd vIlágszövetsége
budapesti elnöki ülémeg neki, hofoty nyomban helye7.zék se nlka lm á.val fénymásolIltban
egy
szabm.l h\hra Simá ndi l. az ellene kedves levelet aJóndékowtt egyházi
inditott eljárús egyideJt1 bes;.:{lnletésc levéltárunknak. Az angol nyelvO
llIeJlell. Folytassa ill a munk{ijál. lev~l~t Kolozsvárt kelt<i1.ték 19 13.
Itt ugyanis jÓl a szemiInk elött lesz. április 14-én és II Pontypridd vároDe IlélölJlró nem lellet belőle.
m{\kődő unitárius flyU lekezeLÉs S imándi Tamá ~ U7. ügyeletes sáhan
nek Irták II kolozsvári unitárius
rendörtiszt helyiségében visszakapta asszonyok.
A levélben (Irömüknek
mind cipött17.öjél, mind s . . .nbadsá- admlk kifejezést,
hogy I9IO-ben
gát. Hnznment lakására, l11el,!rur .. n Dávid Ferenc évrorduló alkalmádőlt, meglJorotválkozott - és folyval e gyUlekezetből is s7.ámos látotatta munkAját irónsztala mellett gató járt Erdélyben.
ott, ahol ahbahagy ta .
A levél aláírói között sy.ámos isPersze karriert nem csinAlt. 50- mert, eE(ykori unitárius nő nevét
kun elhúzódtak mellőlc. sokan to- olvashatjuk: Ferencz Józse!né elvftlJbra is megtartották barálságuk- nök , Fangh Erzsébet titkár, özv.
ban fl parasztszü1ökt61 származó, ((r. Nemes .Jánosné Szül. gr. Bethlen
kissé nyers modorú, dc hallallnnul POlixéna, dr. Boros Györgyné, dr.
puritán erdélyi jogászt. A felsza- ITintz Györgyné Boros Ella, Árkosy
badulás után népbirósági elnök lett, Lajosné. S:\mi Err.sébet, Gálfi Löde még II személyi kultusz beköszön- rincné, űrmösi I{árolyné és sokan
tése elő tt megcSömörlött a hatalmi Ilulsok.
játékoktól, n fentről érkező instrukcióktól. Leköszönt magas beosztásáról. mihelyt le hetett, nyugdljbn vonult. és keserQ, meghnsonloU óregembe rk énl hall meg néhá ny
A német anyanyeivfi Budenz
év előtt Zivatar utcni kis lakásá.ban. JÓzsef a modern magyar nyelvtuA Löl'Vényessé~ bekőszön téséve l a domány úttörője lett. Százötven
megújult igazságügyi kormányzat éve született. Az Évrordulók 1986mindent mcgteLt, hogy ezt u régi bnn elmcn llIe~jelellt kötetben Rómozgalmi múllú n agy jogtud{lsÍI nny László emlékezett meg munkAsembert is mét az őt megillető helyre ságáról. Ilt olvasunk róla unitáhclyczze, dc m int ö maga mondta rius vonntkozásl is;
(megtlsztelt a maga rideg módján
"Még egyetemistaként 1856-ba n
baráhágának mcgnyilvAnulásaivnl); ismerkedett meg Nagy Lnjossal I<iégtellL , riam. Sc mmibcn scm II kolozsvári unitárius gimnázium
hiszek. Már mngnmb:m sem. Csend- későbbi tanárával - ak i ugyancsak
ben, észrevé tlenül meghalt, s nw fl göltingnl egyetemen végezte tcomár senki scm gondof reá. Pedig lógiai tanulmán yait. Budenz II mamegérdemelné. ..
Tunly 1.8JOS gyar nyelv iránt érdeklődött tőle ,
s kiváncsisága hamarosan rendszeDr. S im:'md l Tamás egyházunk res tnnulmányokm változott." Nagy
tanÁcsának tagja, az ara nyosvld~ki volt az, aki tanuhnányainnk beleszékcly unitárius ralu szülötte 1077. je7.te után, hazatérőben Erdélybe,
máj. 25-én hall el Budapesten. Nagy megnllt Budapeste n, és beszéll Burészvét melldt temettOk el a Far- dem:nck n magyar nyelv iránti é rkasréti temetőbcn dr. Ferencz Jó- dekl6désér61 HUII{afvy Pállal, a kor
eJ.lyik legnagyobb nyelvtudó~ávll I
zse! pOspök szo l~ál atával.
EmICkét sznl6faluJa . és IlZ unltá· aki órönllnel veHe a német fLatalember érdek lőd ését. Budenz nem·
rius egyház is 6 rzi.
sokára Budapestre került, megta. . . Volt ezenklvU I U7. iJ.lazság· nult magynrul és fiunOl, Ils 1859•
ügyminis7.lériumban
cgy
másik ben II nyMi szünidőben Erdélybe
sejt ls, tagjai kifejezetlen kommu- utazott s ezen út emlékeként Irta
nistának valloltá.k magukat f1943 - meg a' "Székely beszédről" $:lóló
441. Ey. fi llell1r.ctközl osztályon mO· é rle ker.ésllL
Rövidescn Blldelll. Blld3pestre
1.006 - Sim:'mdl Tanuls, sze[.Céllyparaszli eredeU! tábla biró á.1tallélre- kOltőzőtl. s Itt nemsokára egyete mi
hozott és eszmeileg táplá lt kis cso· tanszéket kapott. Itt Irto mcg f6
porl voU; fl "SZOMBATOSOI{" mOveit, lIlelyek 0.1. ugor nyelv erefedOnevet viselte, "kifelé" utalva detét, sr.étágar.,ls:U és a llLuSyllrrll1
magyarázatul Simándinak erdélyi vllló rokoni kapcsointokat tárt:\k
- "szombatos" - eredetére. VaIÓ- fel. 1892-bcn hunyt el.
ICI)!tzlck

k~~~":,':~(1lIlZteolónhd
kon_
lerenclóra,.
unlt{.rltlS lilik
\' i1úUszlh'Cl!léue 'izokúsos kOIlOressZIIIll.fU.
198U Ilyurilll későbh mcU{.IIUI,Ilundó IdüjlOJllban Kolo:t.S\'hrl reulon/llis IAUF kouJert.uclúl rendeznek.

DR. SIMÁNDI TAMÁS
Illeg~

Vissz3cm-

sz[vcs engeunitárius egy-

szerepet j át Tamásra vonat-

szfncs ember
korábcsak itt

1('

mint VC'S1.(I!yu kom- jábulI

BUDENZ JÓZSEF

•

IIcm volt. Tcxlilgynrl
Földes Pál személyémélységesen ember i,
méltó egyéniségére viszugyan már koráhban
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Karlicsony az amerikai unitliriusok
szemével
Az IIl11crlkoi unitdriusok karácsonyi OnncJlszent~

MIC több kérdést vel fe l. melyek kö7.l1l hiveik és Ici·
kéu.clk leggyllkrabbun II kövctkcz6vcl találkoznak:
mit kC7.d II kllrácsonyl Unnllppcl I\r. Ul. egyház. moly
IICIII vElI/Jn Jézus istenséget '!
Nem vitás, hogy II k6rd(;s rcl lcvése teológiailag jn·

dokoll. A választ JJlet6cn nngyok IlZ eltérések. Al. kélségtelen hogy n hivek túlnyomó többsége karácsony
lUcgUnllcpléso mellett Vitn. Els(lsorbnn azért - mondjAk _,lIIert ezt az ünJlepet egyetemes érvényí\ igazságok Igénye hlvln lélre.
.
.
Vllnnak u7.0l1boll olyan unltÚfmsok ls, uklk Ul. ünneJl
mcgtartásál korS1.crQtlcnnck, túl kereskedelmi jelle~Qnck és Igy hclylclcnll~k Inr~Jdk. A lclkészc,k közölt
15 IIkudnnk olynnok. akIk nz Ihlllep lUszcnt JellegéUH
!élve pusztán a karácsony békességet jel e ntő elemével foglalkoznak .. Jó l~éhl\llyan az intellekluá.lis sértetlell~g és az irraCiOná lis impu!zus őrök u.nitÁ.nus elle~t
llIondl'lsl'lval küszködnek, amikor teológuliing kivánjlIk
értelmezni a karácsonyt.
A I{anaddbnn élő Phillip Ilewctt lelkész il többség
vélemtlnyének !ld hangol, amikor lIIegl'tllapltjn, hogy
knrdcsony ünnepe esetleg többet jelenttl(lt annak, aki
'Icm kütödik kizárólagoslIll il keresztény hugyoml'tnyokhoz. Vtlleménye szerint az unitárius univerzalizmus szll/náru II karácsony I't llul felvetetl ktlrdésre nz
ünnep jcllegéböl követkczö komplett válasz a megfele l ő, ellentétben ll7. ünnepnek csak egy-egy sajátosságát hungsúlyozó orlodox lrlldlclón alapuló hit vl'tlaszávai.
Az unitárius univerzlllizmus környezetét jelentő
nyugntl kultúra két a lapvet6 té nyezőt emel ki az
ünneppel kapcsolatban.
Az egyik o. modern emberben is fellelhet6 évszáza-

dOIl télelem a véget ncm tlr6 SÖlé1.5~!t6 1 , melyet csak
II téllllnlJtorduló fénytlgér6 clj6veto o Ky6z le.
A másik pedig az Isteni gyermek szUletéseben való
hll, mely már a kere sz tőnységel jóval megel6:r.öcn
jelen volL az omberi gondolkozásban.
.
A legtöbb amerikai unitArius s1.l'tmnrn nem jelent
problt':lI1t\l n téli napforduló Idejőre es6 llrmeplés még
akkor sem, ha tudjl'tk, hogy lelkUk öröme ,~ilyen
husonló Ilzoknnk Ul. 6si cm!lereknek nl. öröméhcz,
nklknek u hosszabbodó IInppuluk új ~s folytatólagos
é letet Igértek a sötét tél után. Ugyancsak gond nélküli J ezus születésének megüllllepltlse ezen II napon,
bdr u hivek többsé~e nomesak uz O, hanom az összcs
kisgyermek viUtgruJöllét szentnek turtJa. Az amerikai
uniturizmus szánlárn a JáJlzOlbölcs6 legfontosabb jelent6sego az emberi élet szentsegcnek llIegjelenéscben áll.
A kun\csonyi ünnep e moly, vallasos me~tapaszta
lása Őrződ ik Pau/H. Eeallic amerikai unitanus lelkész
szavaiban, aki Igy fogalmuz: "Az élet fájdalmas lüktetése, az örökös harc, uz egyedüllét és a szivfájdalom
ugyanúgy hozzátartozik karáesonyhoz, mint II dal és
az öröm. l!iszen éppen ezek u mely, emberi érzelmek
hozll'tk létre czl az ünnepet. Kllrl'tesony sokkallnkáhb
lehet 1170 emberi lélek ünncpe, mint klznrólagos keresztény Il1cgemlékezés. Egyre löbben vannak, akik úgy
gondolják, hogy karncsony egyetemes jelentőségrt esemény, mely kepes arra, hogy IllegkUWnbözőbb kultú_
rájú és hitfeUogású embereKet egyesitse."
Az amerikai unitáriusok karácsonyi Ünnepszentelésében ez az egyetemesség a legjellemz őbb vonás.
Ebben IlZ egyeternességben pedig II szeretet az, amit
u leginkább hangsLi lyoznak óceánon túli testvéreink.

SZOVJETUNIÓ
Me(l:szlvlclendö {tlhlvással fordullo.k február U-én
a vilá" hivO embereihez a Szovjduni6ban tM egyházak
ts valldsi kDzDsségek vezet6i. Végill március 31-én
nyi/atl.·ozalot fogadtak el a Szovje/uniO-beli keresztény
egyházak és kOzlJsségek vezetOi és ké pviselői. Ez utóbbi
'dokumentum egyebek közl kijelenti: "Mint keresztények, vallásos kötelességünknek tekintjük bizonyságot tenni arról, hogy az általános biztonság szükségessége a kormányoktól erklJlc!lJs magalarldst követel
meg, amely IlZ dl/aldno! emberi érdekeken alapszik.

Orbók AIIlIa

a többi nép
óvi 3- 4. sz.)

350 ~VES A HARVARD
Az Oj l 'ilkDr c. szemle szept. 14-i
sIdmának Világ-Túkór rOf/atábl," e
clmen em lékezett meg az efl1lik amerikai hetilap, a U.S. NEWS &.
WOHLD HEPORr alapjdn az USA
egyik legrégebbi és lefltekinté/yesebb
egye/ell~éró/, mety a Boston met/eUi
Cambrul(Je l1úrosoon (o/ytalja ma is
1I111kl1dáél. A szem/efró s:eritll "AII(JtidM/ mellCkllll purifdllak a{apllalMk". De lény az is, hOflY a X JX.
s:dzad dMén és derekdn az eglletem
kormányzÓ tandcsdnak ve:clái k6zlJII
az amerikai unitáriusok 110/lllk IlJbbségben.
A lIarvard , fe/mállá!a a/wt, 6
e/nDklJl, 29 Nobel-dijasl és 27 Pu(ilzer-dfjast adott Amerikdnak, ..olyan
(rókal, gondolkodókat, mini Emerson,

Thoreau, T. S.
12

~s

másokat. Az emlftetl lIégy név kozlll Mrmall - T. S. Eliot kivételével - unitdriusok vol/ak.
Ennek az egye/emnek (l! emerilus
professzora ma is Geor~e II. Williams, aki jelen volt és e1tJaddsl lartotl
az 1979. ~vi Mr A <if/al rendezell
siklósi anlilrillildrius s:impo:lonoll ,
akiIlek Radical RcformuUon e. .~pa
nyolra is /e(ordlloll mave a X V l.
szd:adi európai anlilriniMri:mlls és
anabapli::mus kutatóinak forrdsm(lve

ma is.

A IJaroardon szerzell okiemU biztos
ajdnlóleoél a szellemi, politikai. gazdasd!1i éJe/beli való dóhaladd!ra. Az
inlúel az igazságot vd/asz/olla mol/ójdul és arra nevelle tl /jvendékcil. hogy
a hazdl és az emberiséget szo/gáljdk.
Eliot, Dos Passo!
A jubileumi Ullllepségen Dll lesz-

UNITÁmUS ~U.,.

nek az amen'kai t lef
Rcagan eltlök kivé/eléoel,
a
gel c. szemle ülesillése szerint
nem
el llZ iillnepségekre, mert
lIe11l lis:lelte me!1 dfs:dok..

,u",

Unitárius mozaikok
"Erdély törl(!ncle" III . kö tetéllek lllpjnil rorgal\'n, örömmel IlI.ttn rll. hogya Miskolczy Ambrus áltnl
Irt I X. rejezet ben sok é rtékes megII.llnpftás olvasható unitáriusoknllk
II 19. százIId elso relében - II reformkorbllJl _ játszott szere péről. Ezeket fl részeket idézzük.
1\)0:

•••
__ HöllJu; Farka~ Sá ndor, a korni
mllgyflf liberalizmus IcgllépszerObb
maID.'nr teorolikusa, hivatalnoksorból lépelt el ő. Éle tlllj a nrra is ptHda,
miként vá ltozott eselekvésvnggyá n
romantikus válsághang ula t. - A
székely katonacsalád ambiciózus
sarja ... guberniumi fogalmazósngig
vitte. l<özbcn Schille rI. Gocthél és
Mfld:Ulle dc S tacit fordftott. És ez
II vi lágfájdlllOmra és önemésztő ö nvizsgálatra an nyira hajlamos. ugyanakko r tell vágy tól égő lélek, az
1820-I\s évek elcjén nrról verselt,
hogy "Nem kelt nz éle t , hogyha
sze nve d őket láts1., s v i,'nod értek
nem leheL" Széchenyi köszöntötte
6t, mint az egyik legnépszerú bb és
legértékesebb m~yar könyv szerzőjét. Ebben az Egyesült Atlamokban mcgtelt uljáról számoll be.
Addig Ame rika a ya tlássza bndság
hazájakén t éll
e rdélyi közl udatezután
lelt
hogy

moglllAsával élve viszon t annál jobban kihasznált ák a poliUkához na·
gyon is szorosan kapcsolÓdó tá rsadulmi élet lehe tőségeit.

• ••
{)j e rő ké nt jelentkezett n diákifjl'ISág, lI1ely már II politikai éle tben is pr6bálgatta ('fejét. umikor
183 l-ben Nngyenyeden n városklín
átkfsért lengyel roglyok melle tt Hinte tett, vagy 1834-ben T(olozsvár
utcái n szem beszállt II kll tonnsággnl.
A d iétai fejleményeket lázas Izga1011111131 fi gye l ő diákok - SUI1IÍ1'úni
/llihá/y foga lmaznsában - hit valláskén t Irhatták a pozsonyi országgyOlési ifjúságnak: ,.Óvju k a S1.ahadság és n nemzetisC!g reánk Illaradott e reklyéit , mint legs1.ebh kinesilnket , s vfvj unk ki lI1C!g többeket,
rontsuk le az emberi ség nyomorú·
sáJ,(árn mesterségesen kitalált közfnlak a t, zÍlz1.uk szét a felekeze tiség
bilincseit."

• ••

-

E l sősorban

az ifjúságnak Illeg
111. új id6 k szavára figye l ő falusi
papnak , tanltónak köszön het6, hogy
II városi kaszinóll1ozgalommal párhuzamosan falusi olvasótársasági
mozgalom kezdett kibontakozni,
nmit nem egy esetbe n amcgye,
vagy egy-egy tekintélyesebb nemesi
birtokos is t á mogatoll. Országos
szinten pedig a Kolozsvári KnszinÓ
p ártfogásával inditott népfelvilágosltó lap, a \'a.~árnapi Ojság ny újtoll erkölcs i támogatás t, olya nformán. hogy szerkesz tőj e, Brassai
$llmuel unitárius kollégiumi profeszszor re ndszeresen t udósItott ezek
tevé ke n ységérő l és a ta n ftók sikeres
korszert1 iskoláztatást cél7.ó eröfeszíl ései röJ. A kollégium i ön képző
körökkel pedig olyan t'gy i.iUmiiködés kezde tt kialakulni, hogya fa lusi
olvasótársaság népda lok, népszokások lelrását Igérte, s cserébe könyveket, folyóiratokat kért.

• ••
-

t {thoz
'lo l/ak
lora;

nódó ';.;'k ,1 ,,;
sult. Vagy t
deizmusba
ltlk lett
konysás
kaknál _
"az ész és
hoz ~,:.~~."it::
rcplÚ nem
tAlyr61.01.

A kolozsvári unilal"ius ko Ué-

gim n diákjainak Uem élll1 c. :;sebklJlIfluél l839-ben az uj erdélyi Illa·
gyar költészet nyitánynként üdvözölte Toldy Ferenc, az erdélyiekkel
szoros kapcsola tok at á l)016 egyik
leglek in télyese bb pesli irodalmi kritikus. l\Hg a reform átus kollC!gi umok
ve rse l ői tö bbnyire a rendi patriotizmus eszrnevi lágából és rctorikájábÓI
kölcsö nöz tck, s hol lemondóan. hol
harcos optimizmussal Irtnk II múlt
nagyságáról. .. az un lll'lriusok inkúbb n népélctböt lIlerHcttek. A több
lIlcnlnyi kollégiumi verse l őből két
Igazi tehetség ker(lIt ki: K ri:a Jdnos
és Sunliuáni MiM/y. Fellépésl\kig
II népdal alakjait gyakran felcicomazott jálékszerkéllt szercpeltetté k,
ők viszont dalaikat a minden napi
sze- gondoktól gyötört jobbágy. zsellé r,
vagy há borlIba vitt székely katona
ajkára adtAk. Ez a néppel valÓ ér-

e1. a
akine k
himnusza lelt a '.
Tc zsellér vagy, én Illeg székel,
Dc eg ünk ő n egy Ilap jő fel.
Egy cső hull a földün kre,
Mérllennék há t killőnb, mint Tc '!
érdekegyesllő

politikát szolgálÓ
reforlller szólalt a tta Igy meg n szabnd székeiyt. .. A költő Ultakozott
Igy a fa lu világára nyomasztóan
halÓ rendi g6g megnyilvánulása
ellen .
K ljzli: dr. N)'iredy Szabolcs
Az

Unitárizmus

a XVI. és XVII.
századokban
E témakörben 1979. szel>l. 25 27-én, :l Magyar Tudományos Akadémia ál tal re ndezetl sik lósi konfercnciál követően, Varsóban is rendeztek e~y kon ftre nciát, melyet a
Siklóson Jelen volt lengyel tudósolt:
L. Szezllc1.kl, Z. Ogonowski C!S J.
Tazbir szervezetek. Ezen, sajnos,
scm e rdélyi, sem magyarországi
unitárius ncm tudott réSzt venni,
hat amerikai és kanadai tudÓs jelen
volt. Az ott elha ngzo tt előad ások a t
n három emlitett lengyel k\ltató
19S3-ban SQci nia nism and its role
in the Culture of the XV Itb to
XVIlll h Centuries - a szocinianizmus szerepe n XVI-XVIII. száku ltúrában e. kötetben is ki-

znlisla
cfmií
Iyet
szor

teológiai
13. na pjain
vezctésével kon. Az emlitett kone l őadások
nagy
nz unitárius univertársulat Proceedings
évi kö tetében, meGodbcy profeszrészére megk OI-

d ő lt .
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A Gl'ERJ\lEKHlTOh.""TATÁST AZ
Ú.JESZTENDOOEN FOLYTATJ UK.
AZ ELSO TALÁLKOZÓT JAN UÁ H
Io--';:N TAHT.lUK. A nENDES IS"'~m Utll ldl.. hogll" m<lUban" ly:netln_ TI':"'TISZTELEI 'I EL AZONOS IUO"",n/.oI" '<Jldll«n.6kNI mlnkel .. ltlldrf",.,~...1
PONTBAN, i\ NAGl' IGNÁC lITCAI
ntm
mrtI'. Tn/dn .. ml /1111/1,,1<, /lql'1I ",m
I. E.\lELETI FÜTÖrr TANÁCSI'E-frkttJkt:d,lnk ftkj8>t.n. A VII~n ~V-
}t./tnl údoll%ltbb tlkktkJtl mindig lomeffeUak, RE.\IBE..\V.

Hírek

MÁSOK - RÓLUNK

iti"'""

'.1.

mjr6nkra 11111 ntm 1I/1~U."
A p..".stdm
old<ll ",,=Mmin~l. tlllI o/,1"n uu..r-.,el lrJbtn !J(l/I. _'i/ntk ml Mm I.MMn" ,agjai.

\'nln/lq7""n ,iQlI Idln'k. M411 CI dfalÓ(1"~ Indi.
fdm ntm a PMt h (J' dl/allll ....""'" iigy".
htm<m ..loMbb .u fgf/tltml (art$:i~Y:k ..al/cbflla%6flaj ,,,,,, b/hllda,,, logtnlko: d pro~Ul'"

,

Jézus etikájának tárgya

Jézus etikaja megfeJlebbezhetetlen. E világ sem határt nem szabhat
Lukoiel J6utf "ro/unoT elhuny/dl 111/ ls neki, sem célt nem Ulzhel ki szá(dp"'j"k. TIil. I>O/ull !>fitt .. "". Ktf't"" l-uplunk, mára. Tárgya maga az ember, eszpoe/um"": l'Óldikn l-/!/6n It/tul.kw .. s:6lI méje pedig az emberi felemelkedés.
CI kolollk"$. rtlormdftls, .""n~l/kulQkrdl. a Ilyképp aká r öncélnak is lehetne
SZbT tagiairól. (lZ l=rodlldkt'Ól, d. m/nhl tekinteni.
Széles e
rntll .m .m//ldl. \ ,,/on ulgas:1ul~ u;. /l1)(}1I
etika,
a /Ia:<If g&ógktltlltkrúl Sl!m Irtr
más
('dli.

M osltQII

ui mtlnka itIeni mtO •. ..1

p,,,""""//%"''''

III

a (III II r

1~18 - 19"'"

~~ie:~~;l

dmtlt. $:ukJtr.16j< " b"daptlll manilia VaIldsl6rltnie. pl'Oltu:,or, L e n d D"I L Fer ene. O"wwh K/rWll, / 917}.

A

/«,tr/ben kűMn

~Imfny't.

'.itul

$%1lI a mOI/"""'''''
a.fQI unlltir/us '11l/fIIl.uo6l, ~ o rtformdtusok
is II: t~lkusok uldn. IIlinkd lIOI"'Ol el a
ti..,iIII '11I/Mopk el6I/. Bd, (I /örltndm/ klalpkwÁS rt.ndjtn Ila:4nkIlan ou t!l(I:ngillJru.J<Ik (I
rt.form61u.J<lk d6lt jdrntl;c.ltJr.

Arólunks:61llelJd'ddr. Solllell Jrn6
Qd ... ntiJ/p '1111l1d.uitlÖk. Ides '11I1/l1:U16rttnú::,
id l:w-6Junk Irtp, aln~ kulmÁS UlM. E,tU
co.: /td.mll mÁS alkalommal ml9 dnl fQ(lunk.
wl61 k-t".,I#!ól Irtat.:
Isnwrtdut •• z 6nktnldtnul If/JJe/f oul " /it,dut, /OOg1l mlnkd Icón>tltenUl ntm /itrdc.htItll IIOÜUI m'11 p =,~1l16, hQ(IlI nem udllalndkooe " mpg""" bem,,/pldsdlt EnnI/II g múllA

~

toll. S
é lni. (A

1950. 1.

KAUÁCSONYFA
tlNNEP';:I.YT
TAUTUNK AMIl\'T EZT !\l.An
KOHÁDUAN IS KÖZÖLTOK, A
NAGY IG~ÁC UTCAI
FOTÖT)'
TE.\IPLO.\lUA..\' nEC. 20-AlV DU.
G óRAKon. A GYEU!lfEKEKET
SZ1)LElK VAGY N.o\GYSZOLl~IK
M/kJ~ Imrt 61lamll/ktir, ou BaIlMrol9wl KiSÉlurrÉBEN
SZEllETETI"EL
II/patal elnlll<e nem '111/ aU.alomm<ll hang.uVÁRJA AZ EGYHÁZKÖZSÉG.

htt:ol ellwMt4k e/lkal klrdbtlud fQ(llal/ro:t.d
mU"~"Ilbl.ot/1dgoI MWak IlIrt OU MTA Urt/I/lopn, mlÍr nIl"{IIfnJeU anal, hQ(IlI eglllk m""kgltirsa r<!oo!n m'11ktr(/tue, /Iogu 1I(lI1-f n ml
k6rallkben I. OOllo'/«>..:I " munkaelOportllan
rUz/ ..enni. K6I::4n/ak. 'dkll/"{,/fa"" <=lia
mtir rUzI ..eit 'u e/6~"Ur./I6 n,unkoikban.

'\/<'%fa, hogll /lludnkIMn OU 61ltunf .IU"",k nrm
, ......k ka/6nbMg1e/ a IIOj/I/ DOfII/ kf. 16d=dmu
'11I1/od%ak w:<itl, • W o ... ~li# filfil/ dlld hl",,-

AZ UNITÁHI US I!:LET EWFIZETOl KÖztlL AZOKAT, AKIK A
lal g~akO<"ol/o u.. Og~ IdI",'k ew>nb.>n, qll POSTA ALTAL OKTÓUEH-NOa nemull k/... /IIId;/ fogol"," mtUelI mtg UU
VE.\IDERUEN KIK tl Loörr HlUS.
kn ....n"nk <U:tiJ.. hog, "",maii"'" b1.te~n
ÉVI ELŐFIZETÉSI NYUGTAT IIÁUkhdo","!:n _1I"nk. E..1 III../Jak• • ónoo:ndünk /lllIInk. l'IoO/I .nnek dltnbe " Iw;ttql '11/1- MILYEN OKllÓL NEll TUDTÁK
MUrIt tlr~róI 011"""'/' ctp (ll.azlu.JOkDl kIJ· KIVÁLTA.'\'I, KÉHJtlK, IIOGY AZ
EtJh'IZETÉSI nfJ}\T
p"nk. U"..I..I':;/k is /"fl /a/k ~silUt m(,U"n- eVI 60
kal is JderulnU/ , •.
UÁIUIELYIK LELKÉSZI lH Vf\TALNÁL FIZESSÉK IJI~. ME .... ÉIt.
Y. J. TÉsOKlrr ELORE IS KÖSZÖNJ tl K.
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UNITÁmuS ÉLET

t:'bur " 67~t,., u. K<lD)'a .-\..,.ka ll a _
rll.nn t~metés~ .U' pl~mh('T :lO-IIn \'011 a Fa._
klUrl:U 1'cmrIMJot'1>. H0l5l,1 $U',wedk "Mn
76 b·c. konllmn l:h'oUlII k6znlllnk. Ji~rkI'",
h,m\\'1I1I szülaftlld)é:n. n mIlTO,,",..!O.bel,1 It'mclilbcn hfolytzl~k lI.tlk nyug;olomrn. Jiolwr
SIIndor rspc,"" ,zolglill. lemelhen.
F~.Je, II Iludllpcs ll F.{(,' M,1kö~ck ktlzci
I~I .",·,dudll prtshltere: k(lszon; rnqt"!lllh
tfnlén 40l"I0._ FI ... , Bdom!lnyoUlt! az Ep'hbkil~n~k. IIZ .tm . "UOtulók s~,"ffé
sfrt'. (;~'A"uálmn 6sdnlr mz-'élttl os~Inz......
k4lzllnetlci Jqcyulll k he B ,.~mf, ndllrrul,.yl.
,h il) n~m~1 k.~ol/k .... pa<p(lkhn elnii'"
nI~vl'\l(lu.l"'tll nemullk az "'SZI~-bo.n. han~m "U'glU'rle meglepelblllkozoll. J. H öHnf' hlboros. klilnl f~k ulód ......1 <tO.
plbp6kö!. K ... I Lebm.nl , ·{dllszloU ... k m<1l".
,\ lenu. lorsdlll gliril1l katall1<"ooi<rOl nlkAn ha ll ... nk hlrt'kel. ,\ mlnll:'f:Y négyszAz('U'r
hlvó! .zAmldl6 ~'hd:t hh'c! mllJdn~m mInd
ukmn nemU lhq;:,iek. I h 055"'; Id6 dI n nlnqton klnc"cret! plhpljkllk.
1I0be.1 IIU M le cgnlerb"n'l nngl/kd,. ~rsek
ls ell~'lkc "011 UOknnk, akl~~1 B IUd .. y 1,0'·
l(:ul\,m Ilnnep!(:ueln " HeformAlus T e<llógln l
Ali"d~mln dlu.lokloml közé ,·lIlauloll. ,\
rO~ldl'\.on (I:t é nek )~~""'lss\fl:OI IJc.zélgcl;!st
,0h' ln lo tt I,nsl>ökünkkrl, m"lyn~k rendtén
mr1tcm\ltclt~ h"l!" Ihlh,1 JHlP kom""n Un,...
pOQlhiln J6 l";rolsAgll<,n ,"o11 nz otlan l unIhIpnpokkal l,.
)I~~"d" ilak, lIan,'"la elmsz6 "I.~U ripo. 101 közöl ilE Utunk t.. kolozs,' lIrl ltodnlml
sumle KII~ma EIu /o\láhlll (1981). oki ~gye
hek kilzött l", szAmol nml. hogy pl. " l"a~'
,'6ntdl SI\.~k,U',,·~ul\ !'>~I>m.h·clbl Hh mn·
Ilyll' nye"' >} u lnj!lHz6 el<)·ntlc<e llz é,· alntl
34 l",muhl~ 6t la,lolI 275 dGadásh:on. bihari
f"h1.kl~.n . 31~;o nW ciIiII. ,\ ma..,,,,k
k{\zt "olt tIP" lIo$utáltllth .• S~I,",rdn,· b.'·.dn" dn"'n. nl<'Iy K.w ~ j".~ .dkcl~· nlpk!ill&utl gy(ljle",~nyf l köz,·ctjt"'I~. A
riport _ .aJno! _ n,'m .wl "mt érdtm<'t
,"dIlaikIlU. """ m"nkájj.rdJ.
" 6)" ,...$0,.. " ll.II)·~1 .U iiHIö4 ..... Kli,..
",nl 1987. május I:;-'{n /~,,·c1tc a Bar\lok
IWI. "","tI, S U glkalomból szip klt\II1Uis'\
k ... d'....
.doll kl. mel,..,1 su. )"U2töoq;ilnk
elmE", s ITIC(!kllldöll "V'lk knh..,s gy6r1
1"'''''ea6 IPllunk.
Knld~l"," elmen jelent n>"1l ~ Sz:obodeg)"hdnok Thná ...... henle n~' MIkalommai .".,::jel~n6 lZeml~je. ~a ~Isli .ilfmlll II klad6 "rudl~
mc" liili~nJúk & ,u,..,tellel IIth'ózölJllk
" n·UlII)'''' 1,,,, l c.~oI.ns ... J16 L1J l,,"h:~n! I,
kl,.,,,,.• hotl)" ,uol"ollja ",j~ t cf~ .... ln ~uln'''''
n&,. a ·n,cgértnt es a 1~.s h·~rI ~)·dé.l""t
.. t öhbl hll~1 eg,U:o:I ...J"lIe.m~k péld.6-

fla''''

/6I>I>l l"(11IhdzrQ,

rQ. O_nMlu, hogl/ l. t " " " " I p' 0/ • • Z_
•• 0' ül kuAhmln~tM ..".dn, om/kor "
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A~ I n~un.Uon.1 1I~IIAlo", .-~Uow.blp _ oz
1,\ fl I' UJúsAlI1 sU'r\"«C'~e "7. Id~n nyli.ron ttlY
.,·ájel heJtlo'I nY'''"116 1~lepcn ... nde~lc n~
kon'e .... ncl&J~I. melyen Cs~.d ,\.,., ... I"lfll
Csili ... sú.~ Z.o mba. ts '""n<l~kén l II konlc... nel" rnunkflJflhnn N:g:cbhen rnsd vctt Ka_
n~:r.k)"n' .z.. dr. ~-arka~ KataUn I, ~ut \"et.
lek. A~ l f\S,~. é'· ... n .~er'·<'"ZI' 1 elnök''''''' nn"OI
lell.nvl , 1:.1ta"M r ....... kt,1 vlllnszloll~k mtg
A jO"6 é" 1 konfe ... nc!a ... "d~7';:;je é. sze..'';
zllje n~ SS7.K-b"n ~16 KI.". Ilon", ... ". A
"~",hnjl6 hl:wtht., 1..1lI,,1 kö;Ú: r.. ~UU)·
ÁrpádO! II m'!1tvt.l~nlott('k. ,\ JI.I.,1i ~"I kon_
fcrcn~láI ~II)' n"nn~ t"dt d.o. kÖZlllé~n [C,' (l
nynn,'6 I <1 horb.~n ....,nd~zlk ml'g JOl. 13- 31.
"""jntn.
,\ ~dJtl c.an l .otRrn ... ba ,,~ Idén Schmidt
611bor " !;rrfjrl,· .-~U~1tin InduUak ~1 elQ"M.
~"nk knldüllelkénl . &llno. (;e~ly Fcllclt.n
&lcs"pjn "ánlllnn n"~ltbcttll,l'<l&c miatt nehOn)' n"t> mIli,·" h"Vluln:wll. Fdcsap"", hAl"
/ .tcnn~k Jobb:'ln '·nn. dt 6 .'In'szklle l'g}'
I\k"m~nlku. k6myeulbl'n eUölthet6 nflp' hll

rt",

"l.,

Ilr. San)' 1l)'U la e" II "':jtLLk,,~ pnlpljk..cln~
kö l "'" or-sUiOO·.ué. ICllutólJbl 1II6én n dr.
1<4Id)' ZolIA" <:,l hlln~· ""'·,,1 megllrese<lc" k~p
vbel61 helyre egyhlIngu hllll\toUl ltnl " kliz~
1l1lArdl hehl .. la.

•

lIa '1 6k lIét. cl,i:ylk néme! nyel"en Itt
'"16 le,-c1ét k~z6Uc h ... onmhbnn to .\ tag)', .
Ic 19117. mAJ. 3-\ ,mm", I~ le,-élben
['ol, • • Tlbo.1 nJánloU" bécsi klod 6j.n nHrCImébe E: kllzl~< " knltöldl mnllyn ..... k"I\k I.
lit tl mct IZeneIt, h\s2~n n ,"nRyn. H Irekel
nerte " nOf()·,'II~gbnn mn mM .:W:et~lIt mn·
II)" " oh'on ... ,
A japAn I hh.' " .un l~I)..,k .tI )"11< . II,IIPI"
y"klh.kn \''''''(1.1''010. aki tL .7.ts<';;é l "1'6. 61
fhln. mini D!), IIrllkllllc, nngol nyet,-en kllny\~I .. dolt kl " Iiami no michi" It l(nml
(Isten ség) IlIJn elmen. A I<I\n)"- ! (JS/-ben
)el~nl meg "70 US.,\-h,,", ('5 nhhoz dr. Slun.'
O, ll. "leken lelk"", Itt .. , /kz6I, nkl Hlbb
h()n0l",n át II bclysdnen ' s t nnulmJIn)'odn "
. hln lo "allJlis u:ert" .tA$a1t és 1'1\'1 I\11>'1ll>OnlJ" ,\ 101m)"" Ismette likére mnJd "Iumll!rilnk.
n ,,,,, rz6 " d h, IIJ:\nMkbR q;)'hAzI
kön Y" ' Arun k nn k.
A Konko_K) o Cbllnh of bu o hel~'cllcl
fGf~~pj~, 0."1.,, ,'(;ro$ lelkésze ,~ztc nz
tg)'hhl uolgdlat t'g). résztt fk rkelC)' unltdrfuI lemplomtlban !lZ nug. 2·1 "II!1l1mnpOn
,te, Ez" jpplln egyház p .hln to "n1l1is05 fd·
fOjfll..nok egyik Immy", Ax egyhl'iz InllLol
sztrtnrlA.nlk során \'ll'1\goka l é, nll\'~nl'('lie l
ha.zn~ln" k. mn l n ~·tl,·en: " tcrméSlAll "klc lml
rN~,L~toknl sw rgnlmnzzll.k a hlLLpnroJodotl
J al'oI nblln, A7.lstenUszl"IC!en pll.!lÖkllnk tol·
m4tiOIIO lIZ TARI" él t'g)'hfizu nk Cid"özletét .
& u6L1 ''''111, hOlI)" 1990-bcn ml ldljuk ,'en,
d~1l1 " kö"etkez6 ""RF kongresszus I.
TIltsuo 'Ilyake mzleles lC\'~lbm m ondott
klSt:zlInelel, hotO' C!(yntt Izo4;álha! OIl pn,.
p6kOnkktl f. 110' a lkalmn "olt a uerlftr16,
,,"nl ntretel\'tnd fp:ofp:en II sok" t megtudni
az ~,'blenh"'6 unlt6riusokrol. akt kneK hite
_ felfogba I~ rtnt _ közel 1\11 az ö\'~khrL
Tud la "zI ls, hO!O' mt.gy:l r "n""'riu.Ok ~In"k
Erdél yben, Homdnta .. g\'tk lartomá n ,'Abnn,
& ktfeJClte ut a rem61y.~él ls, hogy reméli,
hU;y u etnlkn l (:s ""lhb l klsehb.l'gkénl é iG
•'gyMz melfelelll I~hads!igo l l!\,'U tanltlilO.l
~')·A~o r \(...\ Ot,
llr. U"k6 bh' in , lIZ 1'-Ij:yMzllg)'1 H I"a lnl
kalollku. 160lZll'ol,'tlnnk \'cze IOjt! "O é"u.
A jókh'Ar.. áIlOkhoz ml II .un-Iellel ela Ilu·
kozunk, I egés1.s(-..:e l & eredm{'n ye. munkál

i 1....

Italh.< K'rol)'n!. elf)'MzI kÖzpOnt"n!.:
lZOl'\lnlnUIS és lelkll . mere les kön)'''el0 !*nz.
~umml1té lrn c.e ll dl. Már " ja'·uI".
,ilján ,'on, é. IIlnnk6Jd l uJm megknd le n
.roko t! "nZj(nlomlllnl.

"'ro ...

,,"S"

,

kh' ~nunk,

I'~ ... n~..., .. ml~kct"e ké.Obb bh' l"
\'al3k l n ~Z<' rkeulúk fLgychné t. hotel' kora i
dhun,' ln u""n a !>"dnpelll MnlO'~rorsÚlSl
<ile mp ,J6Z1~r lenll)'el blbo.ol. "rlmb meg· 1937. mtlJ. 2!I·1 ,wmolbll n Féja G'za ~mlG.
hivi .. Myto~ln\' hun I.ubothl\'lky ukn\n k~zell mCI! rólo, 1"" 'lI hatt tB" ~rdfhl mauar
bUlOrol érseket - Qkl kll1fllld ön ti - , hogy apDlltol" e. In\stl "''',
" )ö,,6 évben l!l.tognssn meg. é. "CIC egyII tt
ENSZ ..... /lrll nflll .k jellllt e kl n KBK ok t .
JlIollIMjon " lo.nn·goml kegyhel,'en, ú cucl
25·ét,
Ezen a napOn ,zlI mo$ prolC$ttlns k
cml{;keu.cn ek a kll(l\'1 nllgyhereegs'-'l! ken:"l,·
kato;>Uku
5 lIylllekeZCnM!n, kllzt Ok a ml IcmpItnv hitre Ittés6lek ntLLlcnnlumtl"m .
lomulnklmn I.,,, 1,.('(lLk~16 Icll,l:$z $zólt a n 61
1~~o l.1 hlloktatásTÓI olu.z földön .ilabb II nem<:" munkAMI, " mil lIagy Ijp'ekezcttel
felmérést , 'égeziek. E:t:lAlrl nt II Z ol".zok és egy .... blztatóhh l't·ménY'~gj!~1 ,'ége,,"e\< a
Sil.7%.... aZ IskOlai hItoktalA. meLLeIt "an, "" , ' lL 6gszcrvl,'ZC l ~Il1(1nbliUl 'f.:,lU\g~:w tn lban,
!:pk 8 il" .... ellcn<:" Az olan kormAny és a
,\" Okun't .. lkll~ Ta"'u nZ Id~n ls meg·
Vnllk(O;' k özllU klltötl ~onkol'thl.ltlmm,, 1 " rended
.... ~roklhol n:'fonnkl61 eml~kllnnep
mq;k~nJl'ZCtI olalmk 62%·" eg~'c\~rl.
.~t. I~ al~alomlll~1 u SzllAg)'t Denő I~rt
A Vallklin ó Ual cgybchh'oll k töként K rel"rmólu, templombun IonoliA!.: nZ Ilnnent$knek az cgyhád ticiben bet öUött lzere- ~I)'I. meh'tn n \~Ikiszl '~f.Glato;>l dr. fia"
1Mi"el knpo:solato",. n Nl,zlete~ IlI Jékozlath! Ilolond d~bl1'(:<:'nl "oli kOU
un.1 fOlgn:rg:a.16,
n~'uJ I,,""k nz OJ Embe. r1porIJal. i\ .xlnó- mo.t m~ r leolÓ«lto l profe"Ulr \'t<gczIC. i\
dnson febwl,..lt dr. I'ulla l Unió eulel'Koml l"tAlkowm okl. !i l -in Izomba Ion du. 6 óm·
primás ének ls, .. klt 1L JánDI PAl pA"" kor kerIlU so r.
okt. 9-tn nmg!l.nkl hnllgn lóson loga doll .
Evangfllluu Ill i1141II tunde. IIIIJlOI InrIOl·
Ink Iludnpeslcn, ahOl .n ln le"r ' élnáz lIynlekeutMI m\nlq;~' 500 fl .. t.. lIynU ÖlI,ze,
mcghaUsnttu nz clGn " hoktlt. cllylltt énekel·
tek. \'élcményt eleNlUck, e."k ~1'l,'el Idé·
%CI nk, mert ez nálunk I. o1Uand6 nll."g""szt!lél
tárgyn: nCIII llAlrenc.w;s, h" RI Ifj ..... AW tbsor;t"·
)lIvet~l~km . "tO' 1~hl"ottAk között Iul n"gy
II korkliWn!KéC. 15 -18 é.'u Mn, ~rt t'Ilyet
" so- r. éven lelllllek gondolnlo"·a!.
P.nl~k~lIH1I . •'\ béc.1 l<ur1~. e, n~pll"p
k~pe. r1pOrlbnn közlllte 0 1'·... 6" ·a l, h~'
H"llSbur-p: Károl)' hen:cg _ nZ 19 18·. ural·
kOtlott IV \{I\roly klrlolr. unoklojn, QttiS nn Bud"pe.l ~n jMt, ~ t .zlctgc tt .. l"~mull
MU7.f:"mhnn II koronáz/hl ékszerek "'611.
A lI auflu ~f"r ... n l. aE o",ui~o. I)~ke1""';'''", " lI"U)'" ENSZ TII .....!IIII h mth IAr·
.""'dml .zer "ek ors:Wllo~ é, .Clyl Illél'Cln
kép"lsclt$lnk rcndste.el~n réstl "c>znc~.
hO$on lóképpen lopunk kép"I!clt$1 II II Al tJ OSZ
h IlZ ÁlUl kllzOs~n rendeUlI h'ljékozl"ltlln ,
f~1

n,IáZl

Az

A

uNITA m uS -';:LE'l'

Hi

LAP/ARTA UTAN:
. nr . .Szent-lván)'1 ,Mnel ny. miDlsztefl tanácsos, nr, unitárius diák.
otthon ep:ykorl InkÓjn budapesti
presbiter nH'gpróbálÓ sze'nvedés után
7~ éves koráb~n ,,:áratlnnul elhunyt.
Nov. 13-áll bucsu1.tnk UHe rokonai
és barátni, köztü k ö7.vegye és nővére
a Fnrkasréti temetőben . A szolgálatot a régi barnt d r. Ferene7. ,József
püspök végezte,
Öz,'. Kerekeg Gáspárné _ korábban Szenl-h'állyllsl\'Ílnué _ sz. GIl~
csér 1101lA hosszú és sú lyos szenve.
dés ul:'tn no\'. 9-én 52 éves koraban
elhunyt. Lefm)' A 1101111 és Iln Ist\'án
és a népes rokonság gyászában egy_
hazu nk ls osztozott a nov. 28-á n
délután a Nagy Ignác u. templomban tarto tt gyászistentiszteleten.
Hamvait másnap a balatonalmádi
családi sirke rtben helyezték örök
gyémántdiplomás
::;'"az ősi székely család
sarja,
~"
a budapesti egyházközSé~
cikluson át presbitere
hosszu szenvedés után 90 éves korában elhunyt. Nov. 26-án temetésén
""szli J ános lelkész-puspökbel yet _
tes bÜcsúz1alta.
Az r ..URW - az uni tá rius asszonyok nemzetközi szövetsége, melynek közgyOlése az elmúlt nyáron alelnökévé vá laszt otta OrbólOlé Szent~
h 'lul)i Ilona l e lk észnőt, aki k éső n
ka pta meg a nov. 6-án kezdődött
angliai tanácsiIlésre a megb.ivót.
Saj nos az angol beutazási vlzumn
Erdélyi Posta
sem érkezett meg Idejóben.
Az IARF fí}tilk..{U1l Diether Gehr~
(:Imen D~h:\.ny f"Uzedrlel ezellltl lapunkban UlRIlII két na pol töllöll Kolozsvárl.
1'0\'0101 "ezelell d r. Nylredy Gew ana, ~Ienet és jövel rövid időre megállva
mely haiAla u tán abbarrmrndl. l <lőNlI Idő'"
ml ls kllpuDk hl!'eke! a Z cnl~I}'1 mngyal' unI· Budapesten egyházunk vendége volt.
t(u1u$Ok .!:Ietéról lnnen-onnan. hbzen nincsen Megbeszélést foly tatott püspökünk~
rendsun.'J l udÓSll6nk. 1I)'cnekNlI aduok sú· kel és (üoondn{lkunkkal és dr. N)'ire' I

m OI" to,.,.!OOn.
Ta"a Fu" " . rgyhAzl f6nAm"c " (I Il nlnloo
~kö"elkezell ''ÁratInn dhunytAr61 a Uli'
lli<ll nomo . ú Jelentés nla,>Ján ."punk onulI
,úmli.lm n a L.'lpÚrlll ulAn ton.IINln po1or
sorban hir! ad tunk . MoslIlITÓl .!:r1esntUlnk,
hog" .. z egylul.rl \'eze lllsl-g elelada l körrel
F ..".' Ubes eddigi Pl"nzOgy l cl1cn llr! b l" ln
mili nk l a sokllk tl ll nl [snlcrl n~hol dr.
Ulrl~ ez)' (;iu Ic"l. m. hmM '·eje. "arkas
Oén(:, helyél lIu.ug)· l .o. lind loglnllll ~l, "kl
"ddlg l, lagJn " 011 o pénz"gyl blrondllnak.
Nyugl.lo","n "onul F~ h ~. 'pOli" "nil l •. aki
nCm cg~' IIlkalommnl ,"lI.rh. kntdöllelnkc l aZ
éjjeli 6mklmn ls"~ eg)· .u\zll':épk~,I"al. "ngy
kiliTI c\ "Idél<\ t6lot(IlUsokn •.
(Mk"'. " "n pfinkllsd el,<1 napJlin {ln nc!'"
I~ "011 .. Icml'lom Icl~pltés6 l á<!. é,·fortlu.
16111.0. ,lZ {lnncps.!:gen ~ •• Kod"" u j... plls·
plSk pn!dlkAtt. ,\ g )'01eke~ t lelk~ze flalal
eon~T : PélerIt ~ndo., ak i ncm~t1JC1l n (\.
Illtt "!9'.. neaak IClk"zl n ..,.oIlIb61.
K a da""'n ls hO$Onl6 (lnneplfa \'011 lI.ug.
:\O.lI.n. nhol " ' 50 ~'·'·cI C'zc161\ Ej'i! 1I és I:rept'n hclyreél1llol1 Icm"I"",1 llnncl~n p ......
dlkAl I dr. Anies I..-j " r.ll,~k. Aldkk:.
U1 t<1 ,Jóon f. akine k npjá t, 11"\ h .-lik egykori
m"ro.k6r1 lelk"zl ItZ hl ~chhek kOzfl! ,,,knn
bmerMk A pll,pOk. ,'>t IM'" h""".fel~. SZllkt'I)"
",h 'nrhel\'cn "'<'II11I1"~nlht d •. SlAn lI~neo l ,
U Al'" Zilumond k L"k.olul ,\I ,ht~ ny. Ici·
kés:.ekcl. majd l, rtllI ...·nlil yOfllyOn ahol
"''' népt'J uót\·lI.nynnk , ·"n. meri IIO.O",hlj·
Inlu b61 t öbben kOIt O~lek odl< - T Orll k Elt k
.nnMn ny. Iclk~EI.
~I ';J.) End.... b ...... 61 lelkl'E és fdeslg"
bud .. pel U e5'01.oId l IAlognlll. , uk .. lbh"II.,·.' fclkere, lék "1{)'ln\z1 kfl.,lOn t u"ka l , uhol H",zt!
János p{l.plikhcl)·ttte. r""".Ua <1kt'!.
Ur
a .. ,,,"" (lf'Öm rnd u"moll he le"Cl.!:lIen· ';1TÓ1. hOllY n 1{(:renIMY \h.g'...·16
1087 ..... te .....,zcll .;04m~ lh,," I tlbb Ini. 1011
Ino,t)t'lenn l nalllou I'cren~ tmlfkeU'lfre, hQlAla (\h ·""é,·.,. ~,'rord"16j,, Qlk"lm'ból.
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l .. plU •• Jdono.
• l\ .. groro .... du l L'nlt,;rluJ

~;U'hh

,u.kfn lll és k1~d(,:
Ih. l-·~ .... nn ..... ud

I'rldll~

1'.ltl~ _~.rko:nlllb. I)'t Il",:

Sun,o ,,·jo )·. Uon.
Suri<t'S1t;tt ...... 'k~l ~aoUdg,

" ., N"ag)' Iu",e u. 4. \l udapesl. tMS
T.lrfonl 11 3-8'·'
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