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ÚJ~VI pASZTORLEV~L 
ünneplő GyUlekezet, kedves Atyflmfiai, Testvéreim! 

A magvető példázat úban olvasható j.~zusi m~ndással köszöntelek titeket újév 
reggelén : .. A jó földbe vetettek (azaz a gyulekezett tag~k) azok. akik hallják az igét. 
azt beveszik és gyümölcsöt teremnek, némelyek harmmcannyit. némelyek hatvan
annyit, némelyek száza nnyit." Hangzik ez a köszöntés híveink Iélek- és szeretetkö
zössége. minden buzgó egyháztag felé. 

Ilyenkor, az óesztendőt magunk mögött hagyva és az ismeretlen új év küszöbét 
átlépve, egy nehány pillanatra megállunk, önmagunkban számadást végzünk és fel
t esszük fi kérdést : mi célja, értelme va n életünknek, mi a helyünk a világban? 

Mi, vallásos emberek még tovább kérdezünk : van-e időszerűsége egyházunknak ? 
Van-e célja és értelme az eva ngélium gyülekezet einkben va ló hirdetésének ? 

Újév reggelén mély. t iszta áhítattal go ndolunk a rra. hogy J ézus ezekre a kérdé
sekre a magvető példázatába n hat ározott. megny ugtató. derűlátó választ adott, 
amely így hangzile az eva ngélium hirdetésének jogosultsága ny ilvánvaló, mert annak 
va lamilyen eredménye minden körülmények között jelentkezik. Ezért gyülekeze
t einkben vasárnapról vasárn apra és minden adandó alkalommal töretlenül. diadalma
sa n hirdetni kell a hitet és szeret etet az értelem világosságáva l egybekapcsoló, az egy
ist enhitet a magasrendü humanizmussal békésen kiegyenlítő eva ngéliumi öröm
üzenet et . 

Hangzik az új esztendő kezdet én felénk, késői t anítványok felé az időszerüségét 
soha el llem veszítő, régi és mégis mindig új , kötelező evangéliumi élet program. amely 
a kettős jézusi szeretetparancs és az ahhoz kapcsolódó t öbbi va lláserkölcsi követel
mények következetes hirdetését és cselekvését fogla lja magában. 

Hálát mondunk örökkévaló Ist enünknek, hogy nap-nap után megnyilvánuló 
gondviselésével. végtelen. kifogyhat atlan szeret etével az elmúlt esztendő folyamán is 
velünk volt ; hogy segített minket abban, hogy állampolgári köt elességeinknek mara
déktalan ul eleget t éve, a szocia list a közösség nemes t evékenységében legjobb lelki
ismeretünk szerin t, úllampolgári öntudattal részt vá lla ljunk; hogy simogató. oltal
mazó . könnyeinket letörlő , remén ységet és békességet árasztó, újj áteremtő áldását 
boldogan. áhít atos érzések közt állandóan élvezhettük . 

. Megelégedé~sel mondhatjuk el, hogy az évekkel ezelOtt megkezdett püspöki 
Vizsgálatokat harom egyházkörünkben befejeztük és a kolozs-torda i egyházkör egy
há~özség.einek egy részét is meglátogattuk . Jól esett t apaszt alnu nk. hogy gy üleke
zetemk kivétel nélkül mindenütt a vizitáció fogadására komolyan felkészültek . a 
t emplomokat és lelkészi lakásokat kijavították, szeretetotthonokat építet tek és egy
h~zszeretetükről . hithűségűkről és áldozatkészségükről újra meg újra áldott tnnú
bizonyságot tesznek . 

. Kérem gondviselő Ist enünket, oltalmazza. védelmezze templomainknt és otth~
nam~~t . Segí~se e~etemes egyházunk . egyházköreink , egyházközségein.k ~ezetölt 
és gyulekezetemk mlllden buzgó t agját. hogy ennek az évnek a fo lya mán IS faradha
t atlan odaadással, eva ngéliumi lelkülettel, jézustanítványokként vegyenek részt az 
eva ngéliu m szent ügyében. . 

Ist en áldása legyen Szocialista Köztársaságunk vezetőin és állnmpolgáram, meg
s7.entelO úldasa nyugodj ék meg szeretett egyházunkon és minden önm~gábó~ békes
~éget és szeret etet árasztó emberen szerte a világon. Egy Istenünk adjon mlJld nyá
Junknak békés. eredményes új eszten dőt. 

Atya fiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel 

Kolouvdr- N apoca, 1987 december haoa 
Dr. Kovúes LnjUl! 

püspök 



Abban d.Ie8trluellk meg az éll 
AC;:iIJD holJY sok Oylim ii le8i1t lerem
Jetek; 'fs legyetek nékem tanltvtt
nyalm. 

Am1keppeu az Atya azuetect flO 
gem, én ls úgy ncrectelek tiieket: 
maradjatok meg ebbeli 9Z én SZ&
reteleIDMD• 

Ha az én parancsolaiaimat meg
tartjlItok. lDtiJDlUradlok az é li 8u-' 
r eleteDllJen; amiképpen én megear
toUam az én AtyArnnak pnrancsola
talt, &J megwlU'udtok al: lJ szente-
Iében. 

Ezeket bes;últem néktek, bogy 
megmaradjon II bennetek az én 
Ort'lmem és II ti OrOmetek beteljék. 

Ez az én pW'Wlcsolatom, hogy 
8zeressétek egymÍIBt, nolikt'ppeo én 
Izerellelek titeket." 

.Jful08 15, 8-12. 

Bór elmúlt január, de hosszúnak 
tanik mig a hdlraUv6 út, ú távolinak 
a cll hiszen nemcsak napok vagy hc* 
lek, 'de hdnapok vannak t/6uank 
1988-bdl. 

Embtri termú::eWnkbtn rejlik an
nak rxfgya, Iwgy a hosuú útra ma
gunkkal vigyl1nk valamit. Nehuen 
!láluJtk el !lalakit61, uüt e1ktrl1nk 
egy (tnyktpd h (tI/ve, 6rizlle tesszük 
d. Vagy emltktdrgyat küünk h úgy 
hdytuük el úti poggyászunkban, 
hogy k6nnyen, keresh nttklll e16-
uehe$$ük. Nthdny sort, rlJllid (rdst 
!leszünk magunkhoz a/ldl, akit61 e1-
!Iáini nehá, és akit a legsz(!lesebben 
magunkkal lIinntnk. 

Velünk szalddt leger6sebb vágyaink 
egyike, hogy távolságot legy6:6 t r
:lésekben legyen velllnk, moradjon ve
lünk az, okit az egyllttlttek 6rDm/eljes, 
boldog 6rdiban szlvank (orr6 és leg
nemesebb üztseille/ !ldtilnk klirill. 

Ntha kegyes 6ncsafdssa/ suretntnk 

ARANYEsKOV6 

,,-

:! UNITÁlU US ELET 

meggy6zni 
lU ~rzts, ua 
te/enat ;s. 
tdj ktpe 
runk szines 
vid~ke. 

'd<, ~i'; keres:tat 

". 

ÁHITAT 

pdr, abban 
akkor szorf/ott 

/la16 (olyamat lehel (u tit/ünkben. És 
amikor boldog (jj~lId klvdnunk oa/a:· 
kinek, Dnk~ntdenlll magunknak II kl
vdnj,!k, mert egytltt klvdnjuk is együtt 
akor)uk azt. 

Hosszú (u út, 1988 úlja, b tdoo/t 
m~g a c~/, 1988 vtge. Erre az útra 
ennek a c~/nak az eUrisUrl kllldjllk 
drdga útraual6k~n t, is $um~l!lhu 
kapclo/tan. lsten uem~ly~/lez h sunt 
(ia Járu tleU/ltz kap~olt drdga b 
sunt útravat6k~nt az országban ts ha
tdron túl lutsz6rtan ~ID /lIveinknek 
olvas6inknak a (enli igtket Jdnos 
evangWumábOl. Jáus által kihang
súlyozotlan, a sziv legnagyobb kincse: 
a suretet, ez az didott útravaI6, meIy
n~1 tDbbet ~s nagyobbal senki sem ad
hat h senki sem kap/rat sem ebben az 
eszlend6ben, sem a m~g hálralév6 ~/et
ben, meri ez teHi Wekben gyamö/cs/)

ez :IJII~ ~s gazdaggd az emberi ~ldd. 

, 
resz/lll. Elk~pulni sem 
milyen lenne egy kardcsony 
és gyertyaldng, a húsvét piros 
n~lkúl, vagy a nemzeti annep 
uli lobogd nélkül. 

Ojév azonban m ég ezeken is túl 
tesz: milli6nyi pezsg6s llvegive/, 610m
/Jnlhtut/. surencsemalacdval, n~gy
lerJt/o. 16her~jivt/ és hosszan lehetne 
sorolni m~g. mi minden egyéb, sze
rencsit hozni remül "amu/ettjtuel" 
is " talizmdnjdual". 

Feledjük azonban azt, hogy tle
tünknek nun sztre1l1:$tre, hanem bol
dogságra van szükstge. Ez~rt is ldl 
olyan szép az újévi kóswnlés. amikor 
nun azt mondjuk, hogy "szerencsts 
új évd" - hanem, hogy .. boldog új
ivet" kívcínunk egymásnak. Erthe
t/Jen, mert a szerencse rendszerint 
egyszeri, mig a boldogság dlland6slt-

A gazdag életutat emlékeiben (el
idézlJ aranyeskűvónek része volt a lel
k~szek és a hivek DdI)Qz/etének, szere
tettnek ~s j6ki!lá1l$dgainak a tolmd
cso/ása is. 

Az iinneps~g szépségét emelte Va
dady Attila kdntorunk küMn ének
száma, énekeskónYllilnk 3ló. sz. egy
hdzi ~neke. 

Gállfy Gábor 

LUKACS JÓZSEF 
emlékül és 

A Magyar Filozófiai T ársaság Val_ 
lé.studományi Szakosztálya - mely 
1987. májusában OrbÓkné Szent.
Iványi Ilona lelkészn6t is rendes 
tagjávA választotta - 1987. dec. 
15=én tudományos UJésszakot ren
dezett a n eves mantista filozófus, 
Lukd~ Jdzse(emlékére. 

Az ünnepi rendezvényen kiválÓ 
marxlsla és keresztény tudósok, 

-dmen

Gondvisel6 Islell - atydink Aty
ja! - Ktrünk, hogy légy lIelDnk esz.. 
lendlJnknek mtg MtraUv6 útjain. Ne 
hagyj ti, 5egltl ts vuus miJtkd, 
mert n~ha elt~vedhdünk ts visszala
ldlni az elhagyott igaz útra, oly nehb. 
Áldd meg lil:ta ~s igaz. tDre/.:lliseinkef, 
nemultsd tnéseinkd, és (eladataink, 
jdl vtgult munkdnk ertilmtnyek~nt 
adj szivünknek btkus~gel és nyugal
mat, lelkünknek /Jnmagunkkal és kat-
56 lIifdgunkkal I»s:hangot, harm6-
nidt. - ~s ha k/JIIU, IDvisu lenm az 
út, melyen járnunk kell, akkor er6-
sftsd mep' hitanket, sokswroul meg
tart6 ue)tt, hogy ne legyen (djdalmos 
megtorpanás vagy tragikus elbukás a 
vtge, szo1J1()n~ be(ejuése ~ldi &tllnk
nek. 

~ 
mányosan , 
pontból is 
zunk kal és 
fogja. 

-dmen-

IIUS:l.I l.János 

_ szl -



MIKLÓS IMRE ÁLLAMTITKÁR BESZÁMOLÓJA 

nem fedi " :'~~:~;:ii,: :;:;il:ii;~;tij~~ , , 
megoldásra problémák 

lottak. 
Értékelte az c/Jyházak küUOIdl szolgálatai t és a 

kOlönböz6 egyhá1:1 világszervezetekben végzett mun
-kájukat. . k" d. " Az állam az egyházak személyi és dologi Ln sru
nak fedezéséhez évi 75 milliÓ rorint 6sszegC1 rendszeres 
pénzügyi támogatást nyujt. Az államscgélyek folyó
sftására vonatk07.Ó megállapodások hatálya 1908 vé
gén h:járt. Kormányunk azonban nz egyházak kéré
'sére úgy döntött, hogy az á llamsegély t változatlan 
összegben 1990-Ig tovább rolyÓsltja. A támogat ás 
nagyobb résl':ét az egyházi vezet/.lk saját hatáskOrük
ben osztják el. Az államsegély /lsszege gyakorlatilag 
nem vál tozott , viszont reálértéke jelent6sen csökkent. 
Indokoltnak tartjuk ezért, hogy megvizsgáljuk az ál
lamsegély további folyósJtásának és reálértéke meg
őrzésének lehetl.lSéjei t. 

Miklós Imre ki elentette: - "Az egyhbpolitika 
fej l6désc történelmileg is értékes tapasztalat okat ho
.zott. Ezek közül a legfontosabbnak azt t a rtjuk, hogy 
beigazolódott: a szocializmus épltésében az emberiség 
ell.ltt á lló problémák megoldásában sok olyan közös 
cél, tennivaló van, melyek megvalósltásáért vallásos 
és nem vallásos em berek tar tósan, eredményesen dol
gozhatnak. és dolgoznak együtt." 

A magyar egyházpolitika elvei és gyakorlata nem
zetközi figyelmet is kiváltott azzaJ, hogy bcbizonyl
totta: a szoeiaJizmusl épltl.l társadalomban az egy
házak nem kényszerülnek semleges, vagy ellenzéki 
szerep vállalására, van más valóságos alte rnaUva: 

(lZ alkotó pdrbes:td 43 tgyallműk{jd~s útja _ mondotta 
beszámolójában az államtitkár. 

Miklós Imre nagy tapssal logadott beszámOlójához 
10 képvi selő szólt h07.zá, köztük a parlament egyházi 
tisztséget betöltö tagjai közül is többen. 

A legnagyobb {igytlmtt Berecz Jdnos az MSZMP 
Politikai Bi:wttsdgának tagja, felswlaldsa vdltotla ki. 
Egyetértett a bcszamolóva!, mely jó politikáról c red-
ményes, sike res évekrOI adhatott számot . • 

l!rdektagolt U.rsadalomban émnk különböző ér
dekek mozgatják az egyes közösségeket. Ezért az tI.!
Iam és az egyh.áz egyUtlmilködése jó példa arra: le
hetséges a politikai megértés, a gyakorlati összefogás 
ha a jelen formálásának, a jövő bIztositásának fele-: 
16sségc vezérel mindnyájunkat. 

A rendezet t viszony a lapja a párlkon~resszus hau'
roza tából idézett ké t mondat: "N~pllnkJavát szolgálja 
hogy az állam ú az egyházak uiszonya rendezett. ~ 
együttmükMú a haza .tor.táérl ~T%ett (eltl6ssigre éplll." 

A kölcsönös megértésért több bizalmat kérünk és 
adunk. "Többel kellene tudnunk egymásról és akkor 
jobban bfzunk egymásban." 

" A politika, amtlyel az állam és az egyház kapcsola
tában eddig kövelt/lnk, tovább sz~lesedik és gazdagodik, 
s javára válik a szocialista Magyarország (eUpltts~nek 
hozzájárul népllnk Itlki egyensúlyának (enntartdsá: 
/WZ - mondotta végezetül B erecz János. 

;;;:; i," 
püsp/lk 

Szervét Mihályemlékünnepély Pestlőrincen 
Tanácselnök űr, 
közönség] 

a 

Illa 

Püsp/lk űr, Nagykövet úr, Tisztelt 

meger/.lsödik az a 
me~fele]ö értéke

blztatást nyújt 

., 
miatti '",",ö", 
vezetett: 

a latt a k", 

mus megerOsltésc során a nem keresztények, azaz a 
mozlimok és a zsidók durva üldözésnek voltak ki téve, 
hitük meg tagadásának kényszeré ig, s/.lt egészen a ki 
irtásukig. Ez a keresztények k/lz/l tt is sok ellenérzést 
váltott ki és Szervét megdöbbenve látta, hogy a két 

ölt vallásnál a szentháromság tagadása is vád
szerepelt, megcsúfol va a lelkiismereti 5za-

ment, 

UNITÁ HWS t U."T 3 



fMdraj:ánaJ.- uj kiadását in tél:l. Vi$$Zamegy Pl\rizwa. 
ahol most már az orvosi tudományoknak szenteli ma-
• á t és C7.cn a té ren jelell tlls eredmé.nyc.kre jut. Több 
~aYéb orvosi cikke mellett , a vér kermgésröl feiállI tott 
új téte lével széles körben is",!crtté telle nevét. Tnnl: 
tott Ls II páriui egyetemen, majd Lyon közelében orvosI 
gyakorlutot kezdett, ahonnan ft Vicnnc-I érsek magán
orvosának hlvta meg. 

III jó körlllmények között élve, nz egyhá?i környe
zet ndtn hcly1.ctbcn foglalkozni kezdett ré~i gondola
t aival és 1553-blln "Christianismi Rtslilull(J" clnllucl 
ujabb könyvet 'rt. Ezl elsOsorban Kálvin Jano! kifo-

g6so1ln; n égy svájci reformátu s egyházkOUég is bl. 
rált.a, ~Z ut6bblak köz01 a genfi fogságba ej tette h 
rövid uton máglyahalálra itélte . 

1553. október 27-én a genfi Champel mezején már. 
Urhalál.t halt. Szelleme azonban nem halt meg. és a 
későbbI reformátorok - e15ősorban Dávid Ferenc _ 
gondointait fejlesztve, azokat diadalra vitték. 

KIvánom, hogy e:t a tér és e:t az emléktábla ezt a 
szellemet hirdesse. 

Uürtók Déla 

a Magyarország i Unitárius EgY/Ilk flJgondnoka 

GREETINGS FROM DR. EUGENE PICKETT 

Ud"özlet dr. EugeDe Pickettöl az IAnF elnökédU 

Dr. Pickett korábban az ameri kai unitárius univer
zalista egyház elnöki tisztét t öltötte be, jelenleg a 
szórványokban szétszórtan élök - Church of l he 
Larger Fellowship - gondo:tó lelkésze. 

Mint az IARF új elnöke örömmel és jó kedvvel kOl. 
döm üdvözletemct és jó kivánsasaimfit a Magyaror
szágon él6 unitáriusoknak. Önök fontos részel a mi 
nemzetközi és felekezetközi szervezeUlnknek, annak 
1900-ban történt megalapitása óta. Ferencz József 
püspökük érdemes munkát végzett és végez s:wrveze
tünk t rmácsábau is. A mi kapcsolatunk fi m3gynr uni
t árlusokhoz régi kele t l1 és állandó. 

Örvendünk annak, hogy tIZ IART-' 1990-ben t ar
tt1ndó vllúgkongresszusára Budnpest t örténelmileg 
gazdag és szép városában kerül sor. Ez különleges és 
l elent~s alkalom lesz arra, hogy az amerikni, nagy-bri
tanniaI és.n világ más részén élő unitáriusok jobban meg
IsmerktdJellek az unitárizmus ősi fo rrásával. 

Ez ti 27. világkongresszus ötven keresztény és nem 
keresztény csoportot gyiljt egybe, akik a világ nagy 
vallási csoportjait képvisellk, 21 nemzetböl gyÜlekez
nek ösuc, ~Sl:ak-AmCrik6.ból, Európából, Á1.Slából és 
Afri k6bÓI. 

4 UN 1TÁ IlI US EU-:T 

PresidelIt of the Internatlona.l Assoelatloll for 
RelIgiolIs l:reedoUlj i\1inister of the Clturrh of the 
l..urger Fellowsblp, Ullitarillll Universulist: and 
torUler l'rcsidenl of the Unilllrlun Ullh'ersulist 
Assoelutlon 

As the new l'retddent oi the IARF, I tuU pleased to 
send fJrcetln{js und l)est ,,,islles to ollr member 
grOIIp in HUllgary. You have heen an 1IIII'0rtanl l,art 
ol Ollr international, iuterfulth oTfJanlzutlon e\'er s lnee 
Its founding o\'er no ~'ears ago. BIsltop Joseph Ferenc:t 
ha" e sen 'ed wlth dis tinetIon OD the IAllJo' Counell. 
Our ties ",ith the lIuDgarian Unitarl8llll have been 

and continuing. 
are pleased that the 1990 World Congress of the 

IARF ",ill he held in the historie and heautUnl clly of 
Budapest. This "'lU he an especlulJ)' s ignificant m eclinu 
lor Unilarians in Norlb America, Great Urltain, and a· 
round the world, for it wIU provide tbem ",Ilh the oppor· 
tunlty to explore tbe beginnwgs ~f tbelr Unitarian faith. 

This 21th World Congress Will brlno touether dele-
gates from over GO Qlrlstlan and non·Chrlstian {JrOllps, 
representlng most of the major relIgioIls ln the world, 
from 21 nnIion.'! III Nortb America, Europe, Asia, and 
Africa, Australla, The IARF promotes dlalo{Jue and 
underslandillg hetwecll dlUerent rellgious l.rnditiolllJ, 
and it provldes ft network of socia l sen 'lees 10 I'Wple 
suflerlng from oppression, poverty, nnd disease. II 
pro,'ides a channel lor interreligious eooperatlOD and 
aelioll in the eause ol peRce and dlsarmument. 

At a time ",hen religious 1lI0tivalion euerglzes the 
ioree!! ol s irIfe und coolliet in so man!' pariS of Ibe 
world, It is good to participate 10 on Inter~fellgious 
organizatlon that strivcs for undersloudinn nnd peoee. 
At the beglnnlno of this ocw year, it ls my I,ruyer thnt 
the nnIloD>! of the world will eoDlinlle 10 move lowanl 
Ihe IOIl{J·sougllt gonl of peaee nnd jus tlee, 

Az lARF támogatja n dialógust és a jobb megér.té~t 
a különböző vaJf6si irányzatok között és szocláhs 
szolgálatával segíteni igyekszik II betegségben szen
vedökön, IHdözötteken szegényeken és éltező~ön. 
Lehetőséget, csatornát teremt a nemzetközi egyUtt
milködésrc cselekvésre, a leszerelés és a béke ügyében. 

Amikor ft világ uámos részében vallásos alapon el
lentét di1I , jó munkáJkodni abban a ncrve~etben, 
amelyik fi kOlönbOz6 vallási né:tetekel egyesltent akor
ja az egyetértésre és a békére. Ennek az csztend~nek 
a kezdetén azért Imádkozom, hogy n világ népei to
vább törekedjenek a régóta óhajtott célért a békéért 
és igazságért. 

A szabadegyházak növekedése 
Romániában • 



Emlékezés Ilona asszonyra 

"Látjátok tebát , hog!' elle l ekedetek~ 
lliU Igazul meg az cmher, és Ilc m 
csupán hithűl. "'ert llm iképpen h olt 
II tes t lélek n élkl!l, akéPllcn holt ft lut 
is eselel.:edetck n élklil." 

J akab 2,:Yo.2G. 

A fenti ige alapján tartotta mcg 
gyászbeszédét dr. Ferenc: József 
pü spök, 1987. nov. 28-6n. kedves 
hlvü"k, özv. Kerekes Gdspdrn~, sz. 
Gácsér Ilona búcsúztlltásán Nagy Ig
nác utcai templomunkban. A gyász. 
istentisztelet első részét Szás:: János 
dunánllíli lelkész végezte, II 1l1-
ágenda után Hus:ti János zárta 
megható im ájával II szertartást. 

A Jakab apostol leve lébő l vett 
idézet kOJönöscn is jellemezte Ilona 
testvérünket. Elszórtan élő hiveink 
közé tartozott, akinek földi életé
ben, mindössze 52 esztendőt szám
láltak k i. 

örökölt erdélyi hagyományhOz, az 
unitárius hit tiszteletéhez. 

Szl!dli~eten látta meg a napvilá- Ilona asszony életének nagy örö-
got, s mivel édesanyját a nyomorú- me volt, m ikor leánya az unitárius 
ság kOJföldre iranyitotta, Igy az lIsi lel készi hivatást választotta, s na~y 
erdélyi, unitárius családból szárma- öröm volt fia egyetemi diplomáJa. 
zó, Lakatos nagymama nevelte Ilo-. Erős hite és a jócselekedetek j elle
nát és hugát, Manyikát. A családi mezték. A hit éltettc, erősitette, 
haj lék a második világháború áldo-. bátorrá tette, hogy m indent meg
zala lett. Az édesapa, Gács~r Jozse( tegyen gyermekeiért, Gazsivaf együtt, 
családjával Magyarkúlon, egyházunk egészen addig, amig a sors vak sze
akkori gyermeknyaraló tclepén t 3- szélye a második kUzdőtársat is el-
lált menedéket és otthont. szólItotta mellőle . 

A gyermekek az elemi iskolába 
Nógrádvenkérc jártak, néha térdig 
érő hóban, a 3-4 km-cs úton. Az 
élet a távoli elzárt szigeten nem 
volt könnyO. A leányok már kisko
rukban megtanultak s1.orgalmasan 
dolgozni, segiteni a betegeskedő 
apának és nagymam6.nak. Ilona 
Vácra járt gimnáziumba, ahol végig 
kitOnő tanuló volt, tanárai, osztály
társai szeretete vette körü\. 

A budapesti unitárius gyülekezet 
egykori gondnoka fiával együtt 
gyakran rándult kl Magyarkútra. E 
látogatfIs szülte a házass6.got. Szent
Iványi Istv6.n fogta meg I lona ke
zét, előbb Nagymarosra, majd Kecs
kemétn~ vitte a MO"észteleprc. E 
házassáe:b61 született Ilona ts Ist
vdn, akik II gyászban a legmélyeb
ben érintettek. 

Nem . minden házasságot kötnek 
örökre, Ilyen volt ez is. A gondvise
lés azonban adott Honanak egy új 
társat, aki nemcsak férj lctt , hanem 
Istvan halála utan ft kél arva mellett 
apa is. ElkerlHtek Kecskemétről 
Balalonalmddiba, s a két gyermek_ 
nek itt is bi7.ony nagy hÓban kellett 
a hegytetőröl legyalogolni az allo
másra, hogya füredi ginmázlumba 
eljussanak. 

'1-mellett 
ft 111-

ágán 

Gyógyfthalatlan betegsége korán 
jelentkezett, de erős hite, és példa
mutató emberi tartása végigkfsérte 
a másfél éves szenvedés során. Le
győzve a fájdalmakat, erős lélekkel 
vitte tovább humánus emberségét, 
továbbra is segitett mindenkin, ide
értve, elslS fé rje második házassá
gából származÓ Árpikát is. 

Otthona nyitott voll aT. erdélyi 
testvérek előtt is, egyházunk kül
földi vendégei is több alkalommal 
voltak vendégei asztalának. Tudta, 
hogy ar. egyházat hivei tartják 
fenn , amikor csak tehette, ar. átla
gon felül adakozott, tudva, hogy 
holt a hit cselekedetek nélkül. 

A Nagy Ignác utcai templomban 
búesúztunk Tőle, ahova őt és csa
Ifldját annyi kedves emlék JOzte. 
Irt keresztelle 

kapta 
t eszlellük meg. 

Az evangélium igéje is azt mond
ja: "andképpen részesei vagytok 
a szenvedésnek, ugyanúgy ft vi
gasztalásnak is". Hamvai innen in
dultak el a balatonalmádi csaladi 
sirkertbe. A lj:y6.szszertartást Szász 
Jdnos dunánluli szórványlelkész vé
gezte IlZ örök élet és a vigasztlI lás 
igéivel. 

Környezetvédelem _ 
önvédelem 

Környezetvédelmi felelösségünket 
a ~anterbury érsek _ tavaly _ 
egyik beszédében teológiailag ala
pozta meg: 

.. Mindamellett lsten szabad aka
ratot adott nekCInk embereknek 
a moralis választásra. fgy fele
lősek v!18yun k a világ megőrzé
séért. EbblSl ered, hogy őrizked_ 
nCInk kell nehogy tlrannuszok le
gyClnk a többi teremtmény fölölt. 
A,z embereentrikusság _ hang
sulyozta - pusztuláshoz ve7et
het, mig annak belátása, hogy 
a teremtésben a mm emberiek is 
benne roglalla/nak, a vUdg megOr
::ését segfflleti elO. A "Uágminden
séR ft szeretet mOve és csak az 
öro~ké meglljuló szeretet tart
hatJa fenn. A tisztelet S7.ükséges 
velejárója a szeretetnek. Tisztelet 
min.den teremtmény iránt. Olyan 
egyUttmOködés a kü lönböző né
zctO emberek között, amely nem
csak önérdeken alapul." 
A tiszteleten túl az önérdek is a 

természeti világ megőrzésére kény
szerit bennünket. A föld, ft viz, ft le
vegő és ft csend értékeinek megtar
tása - minden emberi tevékeny
ségnek célja kell, hogy legyen ipari 
világunkban. A hfvJf ember feleIlIs
sége súlyosabb, az önként vállalt 
kötelezettstlg miatt. Akimunkélt 
környezetvédelmi tevékenység, a 
család az ilzem és a te lepülés jövő
jét szolgálja. Sorozatunk a modem 
környezetvédelem felada tait, ered
ményeit kivánja bemutatni. 

ÁUOSIOU I Aoos 

Az egészség 
megőrzésének 

társadalmi programjáról 
19-én az 

SM-
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GYERMEK- ~S IFJÚSAGI OLDAL 

Gyermekrajz 

hogy 
egy unitárius 

'.j;'i.' . nekünk, ", mcg, 56t teremtsUk 
békét számotokra. 

Irodalmi körkép 
Kocsord szórványában élI! uni

Jás évei ben több cikk is 
!lZ Itt élI! fiatalok 
kibontakozásával. 
sz. A 

1980. 
é!~ 

tárius fiatalság irodalmi téren is ;;;,.~; 
eredIllényeket tud felmutatni. K6-
rünkben tevékenykedik II debreceni 
unitárius egyházközséghez tartozó 
Ószabó I stI/dr! kOItő, a kocsordi gyü
lekezet aktiv tagja, Budahdzi Ist
ván, a Mátésza1kán élő Bartha Gábor 
Iró, a Nyírbátorban alkotó Magyar 
József, a kocsordi iIlet6ségJl Bakos 
Pál és II nyíregyházi Antal Attila 
kOltő, aki a hódmezővásárhe lyi Ba
lázs Ferenc-eslre lrt egy modem 
hangvéteifi emlékversct. 

hAt6 

"". Izóllt 

A budapesti unitárius Ifjúsági 
bibliakörnek ajándékoztuk az 
ÓszaM és Budaházi versesköteteket. 
.AUndennapi munkánkban ~S iro
dalmi est jeinken is az az elv vezérel, 
hogy cselekvő része legyOnk a szebb-
re, jobbra törekvő nagy egésznek. 
A legfontosabbnak a valódi közöss~gi 
szellemet tartjuk. Balázs Ferenc 
példaképünkkel valljuk: "Fm kell 
fedenünk a uifdg lelkit, újjd ke/l 
.:izu/elnunk ualamennyiunknekl" 
Olyan vallasi közösségre van szük
ségünk, ahol az emberi 1~lek telJes
sége a maga szépség~ben kibonta
kozhat. 

'klódy L6sz.Ió 

Művészeti törekvések 
Lassan mar tb.: éves múltra te

kinthet ViS5Z!l a l{ocsordhoz tar
tozó unitárius szÓrvl\ny. Az Indu-

-ti UNITAm us 1ll.ET 

darab emlékplakettet .;;~ '!,' 
Azt tervezzük, h08Y 1990-re, az 

IARF budapesti világtalálkozójára 
elkészítjük B oro Sándor formater
vező odaadó segitségével a legjelen
tősebb unitárius gondolkodók üveg
plakett jeit. Bozó Sándornak mir 
volt egy emlékezetes kiál1ltása eb
ben az évben a Beregi Múzeumban, 
ahol a Dávid Ferenc-emlékplakettet 
és az unitárius clmerünket is kiál
lItották az októberi múzeumi hónap 
keretében. 

GaI nalflzs 

Könyvaukció 
Az Állami Könyvterjesztő Válla

lat antikvár kőnyvaukcióján, 1987 
novemberében több unitárius té
májú tétel is szerepelt. 

Bó/óni Farkas Sándor kétszer is 
szerepel az aukció listáján. Először 
Utazás Észak-Amerikában cimO úti 
könyvével. Sajtó alá rendezte és a 
bevezetőt Irta Reményik Zsigmond, 
Budapest, 1943. 150 forintra tak
sálták. Sok fiatal kedvenc olvas
mánya. Az Egyesült Államok egye
temein ma is kötelező olvasmánya 
történelem szakos hallgatók szá
mára. 

Másik értékes munkája B(j/{Jni 
Farkas Sándornak Az új Erdély haj
nalán elmO könyv. Ez lényegében 
naplólöredék 1835-36-ból. A be
vezetöjét Jancsó Elem~r ,,"ta. Ko
lozsvárott jelent meg 1944-ben. 

A harmadik értékes emlék egy 
Brassai-levél. Brassai Sdmutf A 
MiUenniumról e. kásának tintával 
irl kézirnta. Keltezése: Torda, 1896. 
jimlus 25. A boMték eredeti elm
zésc: Az "Ellenzék t. szerkeszt6sé-

gének, Kolozsv!\rt." A kézirat két le
velének hátoldalán található cimzés: 
"Magyar Tudományos Akadémia 
Nagys. Brassai Samuel úrnak Ko
loz~vár." Ez az értékes kézirat 1500 
fonntra voll értékelve. 

A negyedik unitárius vonatkozasú 
könyv Sándor htudn S:~ktlyhoni 
utaub a kit lIomoród mellett ( 1_2. 
kötet). Bcnc7.édi Pál rendezte sajtó 
alá !<ol?Uvárolt 1942-ben. Az Er
délyi Rltkaságok sorozatban jelent 
meg. 240 forint volt az ára. 

Nagyon jó lenne, ha egy-két lelkes 
unitárius fiatal mcgszerezhetné eze
ke t a számunkra igen becses könyv
ritkaságokat. 

Torma ~lIklós 

PESTLÖRINC 
1987 .. ,~íl~;;-;', vasár-

napján, i;~;ti gyülekezeti 
összejövetel í,';;"~ 

Az áhitatot dr. Jakab Jen6 lelkbz 
tartotta. Ezt követően dr. Zol/dn 
Zol/dn, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa beszéll - II termet 
zsúfolásig meg töltő gyülekezet 
elött - a gazdasági reform prob
lémáiról. A hallgatóság feszü lten 
figyelte az előadót, aki a legbonyo
lultabb közgazdasági problémákról 
is olyan közérthetőcn beszélt, bogy 
mindenki egyszeri hallásra is meg
érlette. A nagy feikészültségIl tudós 
remek e lőadónak is bizonyult és 
töretlen optimizmussal mutatta meg 
a nehézségekből kivezető utat és a 
lehetőségeket. A mOsorl Budai Tfona 
zárta, székely népdalokat énekelt a 
tőle megszokolt bájos közvetJen
séggel. Nagy sikere volt. A vacso
rát követöcn a torta á rverését 

Pluhdr JállOsni ajdndékdt -
dr. Volom Andrásné bonyolltotla le 
nagy sikerrel. 

November negyedik vasárnapján 
az áhitatot Benc:e Márton lelkész 
tartotta. Ezt követően dr. Merlz 
Ferenc főorvos tartott "A neuró
zisról" eimen előadást. Szinte áhl
lattal hallgatta a gyülekezet az ér
dekfeszitő _ mindnyájunkat közel
r61 is érdek lő - el6adást. Vacsora 
közben is sok, sok kérdés volt, amire 
az előadó sokszor szellemes fordu
lattal adott tanácsot, felvilágosí
tást. 

Faragó Laura énekszámaival zá
rult a mllsor. A gyÜlekezet nagy 
tapssal jutalmazta a széki és székely 
népdalokat. 

A vacsorát követö torta árveré~t 
_ Rad6 Judit ajándékát - Sahln 
Katalin bonyolltotta le, igen jelen
tős anyagi sikerrel. 

Közben, az ősz folyamán "Kalá
kában" megéplteUe II gymekezet a 
székely kopu folytatásaként a temp
lom kert front oldalán a farogotl 
deszka keritést. Az egész olyan 
mint egy mese. Évekkel ezelőtt 
Zdgony Sdndor népi Iparművész fel
aJánlotta, hogy iugyell farug egy 
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" Zsuzsa II 

kaVjCSO"l:"o:~ Jdnos ,; 
mar csak ,. , 

IcncsefejO 
s M o/ndr 

lUka 

" léc-

az els6 
l mikor 

Hírek 

lI od. ptll 1I~II."'m'Dfer ll/la k6lclcpo!n n«ll(' \ 
dr. l. ékA l I.ánloi ének kezdcményczl~ ,Il 
11.01011 11."$ cl1)'hhkö7.s<'g nlnpl"hát é , 'LJ 
tcmplo ,n épllhét. ,\ Iwk4lmcgycr1 1I0Ldol! 
Ozséb Icmplon.o! ,zepl . t 3_án mAr AZ "lótl, 
dr. P".k"l I.An\6 szen lelt e fcl nZ l:In"cndu4 
hi vek l'IO~y Je .... génck jclenléUb<'n . , 

. Azóta "" 

kérje egylláz, •• _ 

, 
nevezzenek cl 
MiM/gról, 
legnagyobb 
v~y te re t. 
unitárius mellcUi névte

Mihály té r és a 
,"~[;';,: Szervét Mihály 

FelaVUl'. Il lem"lon. fain melle tt : II kéJ""": 
dr. Taneslk lludolF, .'''"vle. I1llhlo """'yol 
nAgykövet t . u ért1Cl<lokl~k 

A t emplom f (ll án emlóktablát he
lyezett el a főváros. S1.ővege: 
"Szervét. ~1 ihály (M1suel SCl'veto) 
151 1- 1553 spanyol orvos uni t árius 
elveket hirdető t eológus, tUllai miatt 
máglyuh alálra Ilélték." 

A december 2-án tartott avatáson 
dr. Tancsik Rudolf, II XVIII. ker. 
tan~C!i elnöke leple.tte le II t áblá t , 
majd Barlók Bila 16gondnok emlé
kezett meg Szen ·ét MihályrÓl. Az. 
ünnepségell részt vett Janpltr Ru
bio ti Spanyol K in\lyság budapesti 
nagykOvete ls. 

A gyfilekczct asszonyai dr. Pé
tu fy Réka gondnok vezetésével ven
dégüllállák az cgyhegydlteket. 

n r . ,luknl! ,' cllii 

At AIDS-ler16~1t kjlllt6.u ...... k ell,QltI
nll~' lonlolgatJ'k a .~H. I"hhblllle ttke~k_ 0.:0 
A JArvAny e Ucrjed&lnek • messAtolá •• efl
J4b(11 A lerl(l~tt ekc' AdelJdra , qo' Stockholm 
meUeltl u:l~1I'e akArl'k kOldenl, I 011 kQllln 
keulnl. Bar A ,vM t lln 'fnyek me-gengtd lk, 
hogy. hIlt6sAgok korlAtozz4k a Icrt61t1 be
tegek mo~"t, • tervne k vannak ellmZ61". ~~ 

A hllilutalaa ll ómÚ<)1 ls kll><lllnck n~hA 
AdAtOkat. A 230 \100 m"nkan~lknll kllzQI 
75" Ilatal. Euk CIO' ré$U ",ost ClsIl alkalom_ 
mal """relnc mun1u'.1 találnI. A mo~állf
,Qllek .ulma 60 OOO. a nyll,-.l.nta.tott kábitó
ueresek65000. 13(1()(kl meghalad a nOlAI 
ko .... bllnllZ<'lk IzámA. 

kora .~Uemt 
Irodalom b 
IOro""""n 

C.lnh Saraha tartott 
.... kemberek ok l .-OOo 
' anát,lIIh~n . 

,~"~: ' 
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Adoll Sajadeo mol~kval fGno.bbt mnulm6-
nyalt Q budapesti Iznocllta mbbl,ulIJln6.. 
n um""n \"~"le klv6.l<) el'edm~nnycl. E"ck 
6ta Jó munK" vktu, amil bl1Qn)'\t aZ II, 
hOlI)' .. Szo")clunrd 1\ .. N~pek banlhtga" 
érdcml'ffiddd tllnteUe kl. 

KhJII blbo ....... cgyko11l>bo,t ~nek gyak",,, 
~U'I"II"I ma 10 ,-,Mkl iI)'!ilekez.olekbe. 
Grid,.." okl. l~-4!n tartOlI c l.:!adAl \ E4Jyh>l.:t, 
me ..... "CUI az .. ladY elmen. H.nllsIllY .. lt .. , 
hOjP' az eg)"hh ""mcsak JWl.pokbOt hanem 
bh'ckb61 .. 'II .... blveknek _ .. n .Ulabb 
nclDZ<ldtkn<'k l. - '-all.an l. fos "'twlnl .. kell 
.:rt, boorv u clO'hbh<n "'rlozlk. A "",Ilb 
nc"", ... li:mO"6nüIIY _ Iwlqliólyozla a b iboro •. 

o 

KrI .... 6)'II'l1)' hlvOnk. IfJ(lsáj:1 k ör(lnk Lclkcl '''g'''. 1987 I!nén - Ilnt öndiJJal - Lo • 
AngrLcsbe " taUIt! . "rWo G)"DI'II)" ft IZU,,"'· 
nm' ''k teltnll\16 ... u~n M I cl Jcll'1lt60 C~· 
mtn) ... kel. I<lltfötdt taroulmAnyollJ6hoz .ok 
sikert kivAnunk. 

HALOTIAINK 
5Z0nlorol l tl. nl~. Il BudapulI F4I)'ilhkllz. 

'~II 11 .. 101181 Dn)'a"ön)','~bIl L az HI87.lúlhu l /i1 
dcctnlberlg tetlt dll Idlloz"k "lali, 

1)lpeU lI t g)'eri Temeti, 

lill. 3.: Trene.lk K árolynl. Ikrd "'''''liII 
17 hel 

I~pt. 22,: .szlláltY1 Andrá.n~. OtMn Ilona 
17 ~ves 

B.t.ton.imidl: 

ldl. 11.: űAcslt J6zsef 78 ~\'cs 

(ll-Khtemetll, 

ldl. '4.: 
úl,81.: 

.ug t2.: 

okt. IB.: 
okl. 21: 

okt. 29.: 

nov. IB.: 
d ec. 21.: 

1111.20. : 

TamAd Árpád 67 ~,·e. 
h". mnrt6s F""""cn~. SUlke 
Jull"nna 79 ~"es 
F.ragó J/izseln~. 
74 fn. 

Gibar Ilona 

Blrtalan Endre 67 f,.es 
On'akán Lajo.nf. Pala t ka F mm. 
65 é"es 
.sz\montdesz Andnbll l!. Lutz Em
ma. 78 é,·C$ 
Hld,.égby Ilon. 61 he. 
öz .... Szabó Slmdomf. Nter Anna 
86 ~,·U 

Markgraf Is t"énn~ , J36d1 M.rglt 
59 Aves 

R á k OlpalOlal Temelll, 

j\\l. 8 !. : 

okl . B.: 

nov. 6.: 

MAlhé Mlhályn~. Horváth Ilona 
62 ,h'cs 
U$z16 Domokosné. Dénes Ilona 
7& évc. 
Ambrus "'Alyh 6& é ... cl 

EGF:II U . .... n, TemetIi : 

Júl. 20.: Badóczy Márton 69 ~ve, 

Kli p .. tl Temel ll: 

aug. 3.: VIzi MlklÓ$n~. DAllnl Piroska 
85 hu 

nov. 27.: Czupor Sarol ta 73 he. 

Óbudai Te medI: 

ang. 10,: 

ozepl . 18.: 

no .... IS.: 

Mel.mer Up6tn~. D~ny Emma 
92 ,h·e. 
Kh\lYö"I!Y Sándorné, Varró Ro
uli" 7l he. 
Vemn J Anos 71 ~'e, 

U"d.loiIJ TemetII: 

aug. 3.: Sl:abó ~La 68 é"el 

G)'Gm~, 

• ,..,pl. II. : Kov't • 
é,,~. 

• Ge]el Ilona 87 

Okl. 7.: 
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