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BARTÓK B!:LA HAZAT!:R
Nélliink ;'S f'g\"híizunk ÖfÖnlDlcl huUolt1l n hírt Unrlök néln szii1elésuupjÚJl m(lrtliu!l 23--éu. bogy Uni Uélu é!I
PNer lut%8kis~rik kI~ull.luk iöltli IIlnmtlvilD~'ail , mel)'ek eddig n New York k4zeJében le\"ö Feroeliff temetöjé~
!}eu

.

dó"o,•• e "úrosku Uagyarorszúgon "011, mo fiomllnlához tartozik.
zODfJOrúzOII IlZ ukkor m8g~'llr Ugoesa "áTmegye székházában
mu " Szo\'jetwlióhoz lurtozik.
töltötte. nhol Dugynuyja éli, e v{,roSl mu IJratisln,·u néven Csehszlo-

,'í.ros
Glmnóziumi h 'ei UiIO)'TÍ'szét l'ozson~' hulI
, 'Dkií,lnlll laJilljuk.
l\Iimlbúrom helyen emléktábla hirdeti Ihtrlók Uéla élehítjÍUlak kezdő állomlÍSnlt.
A \"ollás kérdí-se állandóan foglalkoZIn!!" "ariók
kürútjai cfwikén 1908 októberében Járt
II tordai hasudéknál fs ellátogatot! Torockóra is.
. le\'elczőrnpon iid"özü1te ismerősell.
Ft'ltehetiileg e látogatás is rúirán~' ítottll lifJ~'elmét llZ ev~' is tenhitre. ,'nnr Jóknl ismert kibly\'él ls elolvastn c
IlitOfJatás után, 191&-buD fórlelödiiU ntlÓ5áUnl elhatlirozllsll, amikor Budnpesten csatlakozott az unltllrius eu~
hÍlzhoz, s iia UHll Es később Péter is e hitben nc\·elkedtek. ÉletútJa közismert, a Zeneakndémiltn szen.ell ok~
lenlet és ott \'olt lunár hosszú hekeu ál, végiil csak II népdnlgyííjtés munkálntalval toglalkozotl nz Akadémián.
nlllel~' tagjai közé rogadta,
lIallók gyűlölte II hftborlit k rendkh'ii! \'eszedelmesnek tartotta a nemzetiségi eln)'omúst. ,JóIIÍlHa, hDfJ)' Hiller
politikája \"égz('les I!$Z n bEk(' és ~Ing)'arország swmÍlm.
HarUladik amt'rikai utJÍl.m a CoIWllbiil egp~tem hi\'ja meg, s itt tiszteUk meu diszdoktori eimmel. UHO. október
;m..án indul el Uudapestriil, aho\'ú HetélH'll már nem térhetett vissza.
gondolula\: .. Kell, hogy minden ember, miulán iI~rfiúvá fejlődött, megállapítsa
küzdeni, hogy aszerint ulakitsa egész munkálkodásának. minden cselekedetének
mIueműségét,
részemriiI egész életemben minden téren, mindenkor és nlinden módon eg)' célt fogok szolgálni,
magyar nemzeicm és hazám javát."
A húhorú kitiirrse ulm Amerikúhan csatlakozott ltzokhoz, ilklk II húborü sodort mag)'ar népért felemelték sza.~
\'ukat.
Élele ulolsó énll belegségI' teUe Rf:hézzé, Végül kórházba kerül és néhány DUII múh'o 1945. szeptember :1G-án
~Ipihent, R~~~ e.löll mfo le,~'ele~ ka,POII i\lug,rarorszAgról és, belőle örömmel értesüll, bog!' Uélo lia és lelesége
es barátai kuzul sokan, köztük Kodal~'ék ls, ulé1lék n húborul.
Szeptember 23--iin ielranllalozták u Nc\v York~i Lexlugtoll Avenue temetési kiipolnli.jiiban, slIwen kísérték
utols6 Undi Üljitru a Westehester meU)'e Fernelili nevii VÍlfOskúJának temelüJébe !lZ unitÍlrius CO)'hÚZ 8Zertar~
tása szerint, mel~~t dr, [\'eale o LeXl1l9tuIl sugllrúton le\'ő unitárius gyülekezet papja végzett "kevésszúmú meg·
Jelent személ)' elutt",
Fiul most érte mennek, Aki haj6n tÚ\'OZUtl AmerikÚba, onnan is hajón honúk Lmzu, Földi mnrad\'án)'oiuak
utját az egEsz münll \'ilág figyelme kiséri.
Uudapesten unitárius egyházi surlurtÍlS IOzerint, úllaml húesúzlatits utM kiílérik el a Fllrlmsrétl te.meti) dw~
sírjáha, elörelátbatólug Július 7~u,
dr. l~erellez József
j

MINISZTERELNÖK TALÁLKOZÁSA EGYHÁZI VEZETŐKKEL
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1I1lZU1(:rtC ul6n le\'elet irt a mlniszterclnOkllel, mell.
kD6zöüve, boyy 8:r.ú.mszerüleu klst:bb 1(:lcl{Szíu~u de
uégy é\'sz/wndulil nüfJyohb erdélyi lörtt>lIclwi wÖUru
\ 'l8IIzulóekhltij ey)'bú:w nk IlüsllDkél Ilf lUft{Jhi\'tu, Le\'c"
Iében k&l.Ölte, hOU)' II mllliszlerelllük Jü\'u.slutull'ul If II
lebfzólaló egyhúzl \"ezl'tGk telnteu uoudjulval és gou~
dobltalval etlyet4!rtiiuk, t;Yybh.zuuk ls mindeuben tú~

lIIoOlltja II koruu'lIl!'I. hogy II megpróbt\ló bÓ,nnpo~t
u lob1.l Jih'ö rellléw:ében egy ukaruUal Út\"e;;zeljuk.
Eb lell 11 muukltbwl hh"eiUk munkalwl)i1li:DU és il UY':'lL~
dljilllok II beszélyetésekben is támogatJúk II jelenbul
utat kereső kurmúnyt.
!!lzf!rUluzó ~'1;; II Uliu~
legelGre hel)'czii uui~
a kormúny \'ezetúJc
és t'inlekliidésscl teeit",

n,;.

_
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hogy késöbb
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Vallások Világhiradója

bernek -

számunk Lapzárta
hirt adtunk
László

értelemszerűen

olyan
mint

kdsaiban

örtgeknt.k a
hoz, a csendhtz.
a tv lármája is

a
nyos lazább
vol-keleti
vékenyen
táriusok is.

kozlaló; nem is
rock és

meg,

mellé ,!"k
villamos-

autóbuszve-

zeMk
akad nem eglJ, aki nem
veui fiYy'elembe azl, hogya megál/6ban sok ,dos ember szdll fe, s a jclzl)
csenglJ megnyomdsa után mdr zárja
is az ajtói, holott vannak köztük akik_
nek lassabban megy a les=6.lfás:
A (1trontológia tudomdnya sok hasznos Ismeretei ad at id6stkntk a helyts tfeivilelre, de az (skala és egyetem, a munkahel!l is adllatna blUes
tanácsokat a (tlnQvd:vöknek hiSZel!
egykoron 6k j.~ besorako::nak' az öreg
emberek csopor/jdba.
E tárgyban a gondola/okat Mven
lehetne szaporUani. A rdswndó 6rt?9~Ől 0016 gondoskodást az államolI
tu/menően, a oalldsos embereknek
egy~nkénl, II az .'Jkel lJuze(og6 egyháZi
klJw:5s4Ieknek IS úlfand6an napirenden ke/lene tartaniuk.
Nem lehet olyan kicsi ny k/Jllségvetés
ametyMI ne julllalna valamenyny'
emberbarúti cilokra. Nem buulve
a hitktiznapok apró seglt:ségnyújtd8i
klJtdus~ir6l.
F
eteDez József
~
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" Egyazon hithez lIlrtozó emberek
közössége, ahol az egységbe és a
vallások kölcsönös egymásra hatasaba vetett hit, - az emberek szemé_
lyiségének tökélclesltésérc, _ vala!lIint a békés világ lélrchozás<,\1'Il
Irányul, - Buddhn törvényei alapján".
Ezt a szervezetet 1!)38-bun alapítolta egy japán férfiú: Nykkio Niwano, azzal a szándékkal, hogy társ..-uval egyútt az erények tökéletes gyakorlasában éljenek. Tanulmányozla
a buddhista iratokat, de nyitott volt
minden hitbéli felfogás iránt. Szabadelvű közössége hamar kapcsolatot talált az unitáriusokkal. és közös
nézeteik szel'int: minden vallás nlUtassa fel azt, ami tanltásában egyetemesen értékes, szinte kölcsönözzék
egymásnak a nemes gondolatokat..
Ify módon a szabadel vű. buddhista
közösség a következö erények gyakorlását hangsúlyozza: türelem. bölcsesség, bátorság, igazságosság, udvariasság, becsületesség és It felelős
ségérzet mások sorsáért.
S?.crvczetük sajátoSsága. hOBY a
vezetés világiakból áll, és IQ-la emberböl álló csoportokban, úgynevezett 1I0za-ban tevékenykednek. Képzelt világiak tanítják őket és a kisközösségekben őszintén megbeszélik
személyes gondjaikat , OrÖmeiket.
Az wfJplló, It llIH is munkálkodó
és n agy tiszteletnek örvendö, 82 esztendös Nykkio NiwalW aDnak idején
kis
.
meg
ma
gyüvan Japá nban és fenntart
kulturális és szociális intézkórházat.
,JVO

a

szinte hitvallás, gazdag tw·tulmat hordoz, és

Berki Feriz kitüntetése
A Népközttil'sasás( Elnöki 1'al1á- Magyar NépklJztársaság Zászf6r~/~dje
esu dr. Berki Ferf1. esperes-adml- kitUntetést adományo1.ta. A kitün-

nlszlrátornak az á llam és az orthodox egyház közötti jó viszony mun~
kálásában kifeJtetl löbb évtizedes
eredményes tevéke nysége elismeréseké nt
70. szű letésnupja alkulm.1bÓI :1

tetést 1987. dec. 30-án ti pUl'lamentben Németh KárQly az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen, volt
Miklós lmu államtitkár az AlIami
EgyhÓ,Zügyi Hi Viltnl elnöke. Szeretettel köszön tjük.

Az International Association for Religious Freedom
III.
::;"k~:onsresszus
~"

az IARF
végével
• Az érKoiehi

Ar. elhangzott előadások mind gUlldolatébreszt6k
vollak, bár az előadók nngyréue ncm vett részt ko~
rábban az I:'-Rr-: közvetlen munkájában, ŐS nem Ismeri
II S1.ázndeUhg visszamenő múltnl. KOlOnleges volt 'l
Masahiro M~ri tokiói professzor tartotta ell)adás akinck könyve .Japánul nagy siker volt. Buddha és a r0bot volt a CI me.
trtékes. eleme a kongressZlIsnak a vast\mapi kO!önféle gyülekezetekbe, való elláloQ;ntás, és annak során egyes gyülekezeti tagok ot[honában elköltött
!!béd, és fóként a társalgás, melynek révén sokat meg_
IsmertInk a vendéglátó or$7.ág életéból.
Talán D;em jUl?tt elég idO s nem volt rendszeres alkalom mindenki számára a szomszédos világváros

San F~ancisco megismerésére, az Arany Hidat (Golde~

Alma is.

azt, hogya résztvevők
3/4oc ncm
az előző három kongresszuson
(Japán, Hollandia, Anglia).
Az aug. 2-i vasárnap de. környékbeli unitárius gyülekezetek islenLiszteletein résztvettek száma 24 tagország képviselői közül kerültek ki, akik az istentisztelet után a helyi gyülekezetek tagjainak voltak ebéd·
vendégei, s igy alknlmuk volt amerikai unitárius
univel'7.alisla. esaládokkal, lakáskultúrájukkal, étke·
zési szokásaikkal ismerkedni.
A kongresszus után rendezett különböző lúrákat
a többség igen drágának tartotta. Az ezeken részt
vett kevés S1.ámU személy igen kedvezöcn értékelte
a helyi gyülekezetek rés1.érő\ tapasztalt fogadtatást.

Gate) IS csak azok látták, akik egyénileg erre töreked.
tek. A délutáni sok apró, egymást fedő különféle
között nehéz a válogatás. A sok néha ke.
arra. hogy az emberek
cseréljcnek.

Berkeley
templomában

istentisztelet
Japon és magyar
résztvevőkkel

l'roi. André Gounelle értékelése n Koogres!lzustól
Az IARF 198i. nyári kongrcsszusáról eddig csak
két érdemleges értékelést olvashattunk. Mindkettőt
a Montpellierben mCíködö protestáns teológia pro·
fesszora, a fentebb említett A. Gounelle irta, aki 1986
nyarán hosszú évtizedek után francia földön Montpellierben jól sikerült IARF regionalis konferenciát
rendezett. Ezen jutott kifejezésre az a kivánság, hogy
1988 nyarán Kolozsvárt kerüljön sor egy újabb regionalis konferenciára. melynek előadói és résztvevői
zömmel az európai unitarius és szabadelvn protestán·
sok köréből kerüljenek ki.
Goundle professzor két beszámolót irt, az
svájci {rancia nyelvCt szabadelvCíek Genfben
lenő Le Protestant c. havi
.
melyek inkább .
tékelni. A másik
et Libcrté c.

,
Végezetül
gyeimét az

Dr. Gellért .Judit észrevételei
:"!""~t,,,,,~ és egymást felelősen

hoztuk a hfrl Stanlordr61
"sokféle kultúra sokféle
hogy nemet
..
társadalmi
annak,
toldet,
minden

a

,~:~~i~

aug érte el
kongresszuson már 800
titkárság. Az amerikaiak
320-ra becsülte. I!:rthetö
.
mert minden japánt érdekel
I
I
sem túlságosan nagy. A Himlndenkil megrázott, s erna
veszedelemre. Sajnálatlal áUapltJa meg, hogy az európaiak száma nem érte le a 100-at
sem. Ezért helyes a választás, hogy 1990-ben Budapesten tartsák a kö,'etkező kongresszust ahová több
európai is elmehet, lllert nekik ide olcsóbb lesz az uta.
~ás. A ko~~resszus módot ad régiek 1$l11ételt találkoz!'sára és uJak bekapcsolódására az fAR F munkájába.
EI:lY ilyen konRresszus, ahol keresztények és nem ke~eszléuyek (rőként japlm buddhisták és shintoislák)
15. Jelen vannak, meglanft bennünket a többi nagy
vIlágvalláshoz tartozók hitének lisztelésére.
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rthabililtit:ióboll tS
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a Mrsadfl/fJmbi:!o_

J.,tduu ktpuiltUJldrsaiml
meg. hogy II kOltségvetés tárgya-

per(:ct nz cJj:észség k6z0gyének

i V{lgy

;;;C.
a gyakorlati problémákhoz, éraz egészségügyben a bérek bruttó+
másod ill. mcllékálldsokra is, azoncl1llltsem kcnyérndó gnzdám, fl Fő

intézet erre

II

célra

rendszer olyan
muga dönlh<llné
milyen t;1rlalmú és
Ki kell munkálni

Konfirmáció, úrvacsoraosztás
Dr. Szús: Déncs ny. esperes, székelyud varhelyi lelkész t!s felesége látogatást leltek pÜS!lőkflllknél. A
besr.élgctés ;1 fenti két témuk örrc irányult.
ElmesélttIk, hogy a század elején gyülekezetté alakult székelyudvarhelyi unitárius te mplom vOllzáskörc
- UllJlok ellenére, hogy a IIlcgycszékhclycl néhány
éve a romalI hatóságok Csíks1.crcdába helyezték át,
:\lIandóan (,S jelcntőSen gyarallodott. Igaz. hogy :\
varos! gyiileke1.ctek lélekszám szerinli gyarapodása a
környéKbeü székely fal vak ~yillckl.'zetcinck II lélck.
szómat és anyagi tChcrvi!;Cli!si kéj)csségeit gyengiti.
A székelyudvarhelyi gyülekezet presbitériuma első il'.·
hen vflrosra költözött és oLt véglelo( meglelcpcdlltl
fiatalabb prcsbitcrgárdúval erősöóö t.t . A gyillckczcti
munka szükségcssé telle segédlelkész beállilását is.
Elmondották, hogy 3Z őszi hálaud~~s alkalrnán,
s1.e pt. utolsó vasám:\pjt'm, három egymást követő
btcnlisztele l en összelKm 1180 lé lek vell Úf\':\csorát.
A konfirmálás gondos és Hlapos előkész í tést követ el,
hísten ez az utolsó alkalom, amikor a lelkészek a
fio.talkorúakkal találkoznak . 198G--b nn U5 fialal konfl rmtUt, az ide i esztendőben !J:! fiat:11 j:'trult első ízben
",
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d ekében Ismételten át
ágyak arányát,
üres osztólyok
'risz/tI/ Országgyűlés!
Az eRészségügy betegségeivel rog lalk01.ó sz:irnlalan
tanulmányban két jelzŐvel találkozhatunk n leg.
gyakrabban - blirokralikus és feudáli s. A bürokráción nem cgyszeriícn aktahalrn:lzokat értek, hanem
s1.emélyek és sz<~ rvezetek indokolatlanul bonyolult,
II változást, li megújulást, al. e ll e nŐrzé st csak romlálisnu elfogl\dó kusza szÖ\'e\'én yét. Az egész~égügy
ezen bajainak ofvoslflsa csak beruhá:t.ást nem igénylő
új (Is demokratikus irányítási rendl;zerrel oldható meg.
Tisz/elt Ors::ággyiilés!
K étségtelen , hogy al'. egészségilgyi ellátás :'I1t,l1ünos
színvonalát ep:y következetes érde keltséRen alapuló,
társadalombi ztosítási rendszer tudná megoldani, de
azt, amitől fi technikai szlnvonal emberibbé válhat
a materiális ösztönzők mellett és felett - az magas
szinll1 szakmai tudást, alkotókészséget, előltéletmcn
les gondolkodást , lelkesedést, hitel, II közösség szolgálatám való készséget. erkölcsi lIlegújhodást igényel.
Napjaink komor világában fogytán az egymás
irónli llIegllecsíiJés, e]apadóbun :I türelem. Veszit értékéből ti jó modor, llZ iJlemludás. a1. emberséges st!lus. humánus ll111gatartás, divntjllll1Í111 II kérem és il
kös1.önölll.
l\tindc7.ek e llcnére és al1nak tudat;\ban. hogya világban tudományos-technikai fornldalolll ~ajlik . s mi
nehezedő anyagi viszo n yok között élünk, ugy vélem,
méltuUan lenne hozzánk. al'. egészségügyben dolgozókhoz. ha hián ycik ke n\ll\:I fi llledicina egyik legősibb, de ma is alapvető gyógyszere, - az l'mberi szól
(A felszólalás az Ors1.ággyCi1~s I D87., dec. Iti-i.. költségvetési vitájá b:m hangzott cl - rövIdilett szoveg.)
.Jéws nsz talál w1. . B.emélik, hogy :I jövő évben llIég
go ndosal)b cum I)asloralis révén a kOJ\(jrmálók számll
el fogja érni a bílvös t()()-llt. .
..
A kép II székelyudvarhelYI templom beisejct. ábráZOlja, s IV. első sorban székely ruhában a konfll'lJláló
lennyak csoportja látható, II gyíUekezet egy részével.
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AII!/dk ,ra/'jdm g(lml oloo _

lnll il rillS n IIlÍl.!!,,:> itlló rll, f' lI m llg7.ol1 II MUur llf IlL\d h'i 1"'llH! - ml{ls{\I IIIII:

IInn.

III"JI1'1 :I_ill,.

frlll Í'~ ,'h UUllllhl: II U"7.11 .IOII M 1)l l(hll'f'illi III1i1 Í1 rin s 1f' 1\.;{>~:t;, II L\hl !I~·IIrUrg7.ú Ui ' Tnilru i ll!! Em ' luh. Ilih.,lÜkhr h 't llf'-sI' .
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1\1I11.lfJ1': 1.1Ikiu'>! 1;;,11 -:::.'11 t\ l t1ko"l h\ f ili 1II: Itlt\ :r.utu

CSlll'Wl1 Imjjal. IlItg)' bc l ~ó \'!" ó.J:\sokaL U~krö7.6
klhl11y~'s l.ekint e t tel. rblalkorl\ "Mllo!1 1\1\ hid, I'l,ón
a 1. q~"lk chkll}(Ói Wn'.jllyszt: k IMflynlól crlllll h{·n . V ISZs:wcsli b,' n{)7.ú, I)\ld ig mindössz(' csnk I~ esztendős.

TlIh\.ls7.(ir volt judI.Ó11I1.!.zcll)('II, ahClllnan megszokoll,
' I'dl t'irlll soha$e!U beszell. \'ulllll:bo k :llk:.III\A.\'ill .konoknl ImUgal ol.l, S.lIlI szep slóvul, sem II leg.Sll~ Ol'l.lbb
fí'l1yíll"St'kkl'l :l<enl sike~il l l. vlll1o.rn~ ~m ~In.l!. ,ar1t.óíntéuttlnek IIc\'c1l1i SY.erlllt \'llllll1U 11I,Ill)'ll k Jcl\elll,:böl,
meri :.ull1l nem Imrt\U.;or.otl szomorll sorsl:\rs:n \': II.
Mindenki\'cl bizal nmllau. ViSSZllhulÓdó, IIlOg0f\'." lcrmészt'!, Senki , soha nem tudo l t k özelébe fé rkőzl\I an y,wim SCI1l , hogy egy b :mH sl~os szót v~l lls{l n ve!/:"
' Most minden eddiginé l SI'll yOS:lbh bun tclt mmtt :\lI
birói ('h'StI . Az <'gyik klll\'MilSI sikáturban lelilült egy
lIsszony l és ki akal' t :1 f(l~Z lani. B!r:\! - isn~llrvl,} k on,ok.
S!~:\t - ncm is prólll\lJ ilk \':llIa t.lIl . .\ buntt\ ny bl7.on);'!\llsl\m nincs sz(i ks~g , LIleri a holyszincn , :I 1.lI1 n t utt
clkü\'ll lésc kliz uen fug ll\k 0.:1, Elö b bi el rogatásaival
szembe li II kO I 0nbs05~ esnk a n n/' j \'olt, hog y most lIIind en ellcnS7.eglllés nélkül mcglH til magát. NeU! pl'ób:\t t
1J\t' I1\'kíllI1L vag y őrz6i161 e lszabaduhli.
Döbbenetes c:>cnd n eht~ze dik az it élet.rc kcsziihi bifákr:! amikor mind i: n fd szóHl:\s n.\lkill felcmelke dik
he lye~ő l cs bcJelenti. hogy \':\II,l11i akar, Mindig összeszorll o lt. ajkuI resz ket "" l>jlik ki II sZ:I\·:tknl., mi,' j ó l
ismct'l dIlCQS, gyu lölködö l eKinlt:lél k önnyei homKlyosilj :\k d, tod- fcltörő zOkoguslHól sl.;lgglltottan be lo·
ke zd rövid é ll1 ltÖrl.Clle t e dtllondli.s:lb,l:
"Nyolcan \'oltunk t eSl \·ér.' k, s Cll II legfi at"labb.
Id /SseLJlI lest \'crl'i nc\'elh\ l.:., mc!'t al'j :1 I·..iszegcs dur va
embel'. ki, lm dit ta szllküs kcresl' l ét, II klih' urosi kocsImlk \'{'I'Ckedt!s.)i lH)1\ els7.c!\\'\lde U bossZllsl\gait oLlIlOn,
c5:11:\d;:I kÖI'CUCII to rolta tUi:g, An y j :\1 :s é ves kO l'líba n
el\'es1.ll.eUc. Nem is e mléksz ik d. Sokszo\' \'oH. 1111
é hez\'c ken yere t k l'.r t tHlgyollb tcSl\'creH6I, !illeget kl\potl. s illkllbll clmenc k iUl h mmll'ól tls lll': ulClin cS:t\'a rgOll . Qttlegal:\bb nem b.1nlolla sen ki. .\ lopt\sl hamur
megl:Itlt1\l:I, me rt ha valll1uiL :Ikarl I\l!\gtlna k. \:.S,lk igy
érhcllc cl. Jobb n:tllok csak azok voltak:, amikor egy·
egy hclyi:n kÓllyünil e lllől cnni kallO l I. Gyerme kkorab:1Il nc m hallottu, hO:;y IOjJni n i: 11\ :>I.,\bud , m ind:j(\dig
mig rajta nem kallt:\K, s ja\·itóinI.Üclb.: kcntll. Itl
scm \'oH hozl':á sen ki kc d ws és jószivfi, s el':':!'t mcgsl.ükö U, - InllclI :11.1:111 m:\I' Sl11'l1 n v:\ll0l:!flLt:lk egy m:\sl
a IOpl\sok cs a l. elitd.'sck. Ileszéllli SO!l1lll em mert tet.
túi r,)l. llli: rl 11ttól félt, hogy ,lIcg jobban l1Ic}{\·.lI'ik, _
(gy meut cz mind,lddig, amig h:g ul óbbi bl1ntcl l é t CIköv eltc. :\luicrl JlIos t Ht 1\11 bIr ,li c lött. S mig II kÖllyn Yl'k.'L lah\n SOha nem Iülolt Sl.íl Ul Uk _ most dJszöl'
NdelJcn - elslrj ák m inden b: nal;\t, II fd - fc lcsukló
zokogás l>zt!li:SÓ _:.z.(I\'!li":lI IlIO ll~j l\ cl. hogy :tmikor al. ~
a l'. a b7.0ny t kulotl e. s :11. clouko test cs \'cr,'S arc mellől
az ~Ií'jlel, l clioo~na,;,:ol fel:t ,\1'1,1 vl.' nn i, oly.lsmi történI,
Ul1l1 eddig Illeg soh\\ I'Ic tcben , Egy gyel'lncksikolyl
hallolt:nll - mondja _ s cS>' lU ":,, hakilll kislauyl
h\l tt\1l\ llIeuekUlni II rosszul KI\'H~itott ul c;ln, lIlIiint
kClségbeesetlell :\7.t khillozt,\: jaj, :IZ é d uSllII Y:lIllt IZ\:ZCIIl IlIc!:\:\\h, I:.\bllltl elt\elwl.ed c l L AkkOI' még nem
ludtam, IHi \'olt, ;uni lHllg:Ulitott: IIZ öss7.co,nló tcsV!
- II \'U1'es lIre '! _ a lncllcKIUCi 1.:lsl,\ny 'I _ vaSY lll. II
h:l1\g, \lllI uly kl:\ltozoll'! _ PUI'CC klg 1I1\1:un Olt foldu uj.(yOkCI'CZo::tl l:\bb, II, s uz': rL is fog taK e l. ,\ IoSl 1I1.\r LIldom, llOg)' m i!ldcz Hlierl voll., S tm ncm rogn. IK cl,
Ilkkur 1I\!lgatll Je\onlkezclIl. Hlel'l \lllol II 1I11ug ttJI, 111l1eI~:bt. oLI II Júrd" liozch!1\ 11:llIoll:l1I1, non I l udoK S7.lllmd"l.
lU, AZ:I SJ;ó, hogy cd cslllly.lm. :\I1 tmK 1\ Ké tSt.:goeescllllll
klnllo:tó kISIt\nyUII'" 1\ !:tYÚrtlle Kn,lII!:1J.1JI tllI,llIdóall
kl~rl, (I rUICl\lOClI csc ng es egct bchlll'JI, t::1I lIem IllOlId.
tam el.l 1\ nÓI SOllII SC]\KillcJo:, CSa... ncml n.LlIotL:UlI JIIlIsvktól - ug yé l sem vúl \'a ,..\ _, s m.JsL Io:ct.scgoeúj tlk n

óS t'l1I1~ IIl! th alll tl unul \',\(Iul. KOl1yr)l'~ölII. lllinl('sSCne k
u lr).:, ilt:IJoLl ck cl, m er l lU\lgül l clI l eilY ódcsunyi\t··
:\1. nnyui sz l... Aldo u , Illélci:t s1.c rl\tc l é t sohn n~lI\ ér-

zel! e!Ube r kO Ill!yes bl\nat i\Vfll I'I-!J. MI t o t t a vAdlol t
11! ('grcll d~!t bln\1 dólt. mltlt eJ(y uj. huszlI(Uk sZIb:adi
! ~ko:dó flU,. d C.. l1Iál' II lUegb;'lm~sll1\k bün t et cst v!l.rÓ és
~rglllmllt ,k~lIyurgó III!1.zatihlll, Elindullll megtérésne k
,17.~1I III u tján , melyen egy eddig soha nem 11\lolt arc.
az Ismerel.lí'l1 é d es!\I\Y:\I!:ik 1\1. nren kisért\', hogy II Illeg:
bocst\t(Il> c s a ~yerlllekl szeretet eSlHlényé \'é luUgllSZ_
losullan. II f~rfl\':\ nÖ\'ck"ö ember ifjús:\g(\nak lIlindu!l
szörn)' O ulIgy biinél. előtte le \'i}7.ukelje,
Ezt II löb b mint 20 éves szomor ú történe te t olvasom
t'-s :lkllrvíI, akaratlanu l II t.ék ozló fiú uV:lIIgélillll\i ptlld:\~!ltl\r!\ tton!I0..l0k, Az a !1I.md el,1 kc r,esz lény e mbe r elöt.t
ISlIlcrdes, orok szél)ség u jéz.usI l:l1ul1ls, melyet, ha csak
t'1":'~'SZ?" h :lIlOt.~t.lIik is, t öb bé I,ICUI t udjuk elft'lojlllnL
Id cZ/,lIk csak IIJnl, hogy lllég Jobha n II lolkil n kuu \'éső dj ék, cscHlé ny e i~ e n n agy , t a n U!\st. örök figy olmezte l ést. IlHtgllhan rejlő SZ(\\,1\1 lI yolll:ln. H iszen soks7.0r
IlIcgiStlléU6dik é le t.ünkben, LUll rt sok t éko1.16 fiú eltó\'e l yc cl éséről. és megtér ú, haz(IVllgyód óról adolt InóI'
hlrt a z é let.
GOntltlllan, jómódú c m ber. akinek ké tgyertui:ke " IUl.
s II ~ól gye~ lI l ek , két. külön i:gyéniscg. ké t külön \'il:\g,
A z. I d ősebbI k, korlÍ.tull fog"a tS :lZ \IPa ked\'ence, mert
clsősdmu örököse nClllcs:lk II csah\di vagyonnak, ha·
110111 mind ~ n 6 si, sze llcmi h:1SYlltékuuk, Na~y felelősség
\':ll' ret\, s e nne k a nÖ\'tlk"ö rde löss~g é l'l.etnek II tlldaI!lbal1 éH é.le té t. ((odhoz ké pest kom oly, megfontOlt
cgy~lIi sl\g . Szándékosan t'1~y I\cve l t~ k , o lymm:\ fOl'tlll\ll!\k, hog)' II mind ulI rc fe lllgyul6 éd esapa melldt. 111ft\'
fiala lsl\ga kezd etén vegye "ltllaim 1\ CSahl{1i gond ok,
:tz eljövclld ő Il I'1Y tervok e~yik fulH, Férf" ,:\ serdtilt
Ifjú, szellemileg c \'\ltl e mbe\'.
A kisebbik: II csah\cl kedvence, !IZ ö rök gyermek,
Apja és idősebb t estvcN I1Ic llell go ndtlll:ultll ól, Ni:m
a j övőne!;. szentcli clclél, A III1\tHlk lirömeit igye kszik
k ih:tszn:\Ini. i\lIndcnki \'égz.i körülött e II l11a8" munk:\·
i:\l, úgy.lllnyir,l, hOJY n ul<;i semmi t c \'él<;enység nc m
j ut I1I1\r. T~lI e n segé bell l\.lmod01':.í\':\ Villik. s t\ lmaibrul
I>gy szines, :\br:hld os ~ Ict körvonalait raj1.olja k~ mllSa
dŐlt, T :ivol a z otthontól. llllujdOI1l\b:1Il lll': lIpm (Irökségnek . IIIcgesillogltltni II Iwgy \'i1úg lllltl e mberi kcpessége it. TCI'\'eihez, Ululy uket titkon t1Ii1l;:\b:1I1 hordoz
_ igy _ . s1.t1k llc k lal:\lj:1 a szillöi Il:\z:l1. 0lyll1l körül·
méll)'c k kolh:mek neki, !llIol n int·s Illeg a z ürcg, kor 1\:lpj.linak józanOlI ítclő, lIIi lld e nl t1ltlgfontol6 figyel mes.
Ségll, vag y \',n' id ös ... lJb li:st\·o.:- ru ok, lJ:\ lyj:\l\:\k örökkó
foulo skodó, sz:IUI:'!ra lcrhes fJl:i:y,!lmess,\ge. Nl~)'O l ~s
ILlCI'ész.ot gondol. K ikt'ri :IZ ap:u öröks.:!gel, s. II jclentus
V:lsyoll birL okabllJl idcl:(lllI, Ismei'ctJeJl környezi: tb ~
IlItlgy. ahol \'agyolli fiisac~l\l ll ségo.:- ré~'C ll. eS:ll ~k a IÍInllll
szines lIIcsc\'ilag:'lt prÓI)~lIJ :~ felólnlt'.l1l. Almm a1.0nbllll
m ~..:salj :\k, banitn;\k lull I SlIIc rősel UCCS:II'j:\k. CsalÓd l\ui fl\juahn:\b:1ll döbb~ n rl\ I1 rra, hog)' milyen II:~~
gyul \'é t ",cz\ltl. hogy ho,;y:m lell It'Kol.lójll a.un:,lk. auut
dn'l)!,l 111,.li ű/'ö lisq: Ii:ClIl Kcll ul\. \OhHllllcgőn 1':~II Il . ,
'1':1\,,,1 a l. oLlIiOlll.ól, k i:scrws "::.;llóllll.sS:11 fl zetö ldeI-te n kOm)'cl.etúuc n lllind teY lI kl"lbbm l .'S l:ly "kn.I~l>,,:m
1:\l.j II m,lgtt d ől l a z usyKor :'1 "l\m:I!( . i:IlY:Ullrtl n e~ ld~z 6
sl. lllűi IH\I.UI. apja s7.urclolt!l, lI:\ tyja a jll'iskudó JÓS:'lgal.
S Ul1llllt cgykor 011 hOli . II l1IcssJ.i vlltlgba h elyezctt
lUOI1l KOpck ~yötörtu ... t'S kt'il>l. t uLh!k ellullul:l':;r:I. ':ISY
most, Olt lll': lth:gellllcn, :1 1"'~I' 1I e l,IW.8yOll tJll h~1t\ VISZSI., l le rŐ KCI,cl gyulrl K, VJS:.7.a "l~y lk, , 11:11'::1\'.,\gy lk.
És, :I11u!o;ur LU,í r HUlli IlId JIIc~ OIrKózlII IO\'l\\.Ib. 1\
gy.'1'1I1l' ......"r \'ih1g,\unk szill i 11.11.1101, k:JlIcsoló, uJr.1
enc K':~ lIy..:rl CHI kKel \'ul. :Ikkor KI (oszlotl 1In •. KI l.\' m~
1II1 Zutlc n koldllSl>ZÚ"Cll)'cu d u a 1I,,:~gOlill lls fUJdalmll:'
kö,;u )'ch:ul II Ici K.~ n~c1yclt, 'c.lilldu I II,IZ:I. t::deSlllljullak.

bánut és Illi az aggódás. O ruktár07.zn el
gyi'lj tögeti szdmomra II bes7.édnek.
gyor anyan yclvenmek
'.:',~:vi
ször II lelkembe lsten
~-

"

fl

~,~;~,':;'~,Ot'::"a .,okisebbik
:r~ú tény .

i

röldön, melynek
adták volna az
ragaszkodásnak,
szépség, ősz inte
_
az édesanya
I
gyöngyszeme
.
mina fényeaz édesanyák emlékét.
azt talán, amelyik hiven
amely a szivben él ag_
e ls1rl könnyeiért.
"Toldi sze·

cl-

eUlcssegette

II csalóka ábrándo..

nem vonzotta volmert azzal a szépanyai sziv maotthonban i s
fiú történe-

.';i
• ~;,,;;,;;,hogy
idegenbe
volna a tévelygés-

az a

"~~;,~;.~
~

útjait, ha lett
szavával, keze
gyermekéért aggódó,
nem is tudta volna visszatartani,

'"iv.n.

fáj ó lelke

feltörő

zokogásával ott"~"imert. ha mindent legy6zünk
'~
fájó, kellemetlen dolgot clkönnyeit - melyeket lelke
soha nem tudjuk legyőzni

" elitélem.
a mert úgy érzem:
témert nem volt édesany/o a.
.
forró, nagy le kO Ilmgyar mondta
a szó: édesanyam, mindjárt
aranybclOkkel bclrva az élet
mert bölcs6l1k-

cz nem is lehet
:';;';;'OU, kétszer szület-

lllnk. Ez

örömteljes;
vé.gyalt, az
~?"~ (,"
Öolelkilnkbc.
;a
válik cgy
Ilnmagé.l értünk pazarló draga
UT. ÉDES~
ANYA élete.
ElsO csókja nyomán születO é l~.lé$elll az elw él".lés,
amit az élelben l!lpautalok. Kebtenek melegében tll~
nutoUl meg, mit Jelent két OlelO karbOlI megpihenni,
félelem után megnyugodni. Szeméuek csilfogásából
tudom lllCg, hogy ml II mOIoly, mi II szeretet és mi II
boldogs4g. S7.eménck kOnllyeibOI é r7.em Illeg, hogy Illi

üii,,;;ü': ál

to

UNl'fÁlnus f.:LE1'

A, éd,~
reménye
ket s ha
jük
szólaló
., ft

-

vagy vezesoha nem
az :myai sziv szere·
túl, emlékei előlt

kel emléke
ismerő ember.
tete s dobogása ritmusában ,
örök gyermekek maradunk.
Az édesanya emlékét forrón szerető ér.lésekben fogant a gondolat, hogy minden esztendO
elsO vasá rnapját az édesanyák emlékének
Szebb napot nem is lehe tne választani. Az
természet tavaszi zsongásába,
megszentelt ritmusába, l ste n
élet kezdetét jelentO mennyei
cscndUljön bele szívünknck
édesanynk é lO szeretetéé rt,
Ezen az egyetlen
,
nésért csukódjanak
n ő re az iskolapudban az irk!\k,
a toll vaSY a kalapács - hanem
a sok-sok értünk átdolgozott nappall
éjsznknt, amikor, m int órzOnngYlllok
tÜnk, kezelek fölé hajolvo, sliviInkbe n
,,
münkben a llá la könnyeive l,
J::DESANYÁK I
J!:s akinek most köully csillog szemében, mert szent
seb s.znkadt fel szive mélyén, mUlUk le lke szálljon el
a cscmdesség és imádság lemelOkcl'ljé be, s olt, annál
(\ slrhwl tn ál slrja el kÖnnyeit, hol halkml, reszkető
ajakklll czt szok ta mondani: ÉDESANYÁM.
Dr. h 'im LiIszIó halálu 50. (\\'fol"
duló.j,a alka lmá ból t98S. m áj. 8-án
du. ;) órlli ke7.dctlel a Nal:{y Ignác
u. te mplom han - c llllékülIlJCpély t
tartunk. Erre dr, l VIII) László egykori taultv!l.nyuit és munk Usságllt
megbccsOIO h ívei nke t szeretctt el várjuk.
t\ uu:gelulékeUsI kÖ'-!tGe~ Szf'Dd~

re,' KarP-f!r Lils:t.ló {llliu-müdu M
felesége Agit)' KlU'ola operuéud;:esnG
adnuk blUl{l,-enwuyl.

A vallási önzés

legyőzése Gyerekek

Mf1JJelf<nC
a Seb'R"eiurUebes Relonnlertes
Volkshlalt 1981. lapr. ~..I sdméhan
Ha emberekkel lahi.lkoz unk, "alami lenyügOzlil én;Onk, amiről egyikünk sem szIvesen mondana le.
Mindenki én;i azt. hogy a többi
emberhez tartozik, s ez olyan, mint
egy vall.omás mások iránt. Ismeretlenekel.
ismerosOket
fil mez ünk.
!ényképezünk. Részint emberbarát ok vagyunk. Másrészt énékenykeelked,·ellenedOnk, mivel csa·
t:! rnek . K önnyen embergyOMinden megingathol ember;;ci' rajtunk.

kicsinyes dolgok miatt
en azt vélem. 37. cm·
bereknek több megé rtést kellene
lanúsrwniuk eg-ymás inint úgyis
elég hlibofÚ dul e \'iláij:on:" Carl
Friedrich Weiz1icke r Icg úJabb kön yvében, melynek elme "Az id6 sOrget", mintha [I tojás hl'tborU karikatúráJát imá - •.Nem reménytelen Ogy az, ha a kormányzatoknak
arra a gyakorlati megoldásra tesz ünk javaslatot. hogy gondolkodjanak el afelett, hogy a h áború mily
világméretű kataszlrÓftihoz. vezetne.
Fantasztikusnak tanhe t ez ha a
poütika gépezetét ntuQk. AZért fanösszetű:tnck.

lsten álla.1 megmutatott utb
A sajdl hltrn:z való hfi~ hO::~
,nlagdVal a masfajta hit tiszteletét 's..
gy "élunk nyUtakkd és me
I
zollan reményked ökké.
galapoPelU N'ledersteln
FordltolUl: LaUD Gyft"1lJ

IRÁS A NEM n "GEN
ltL'
IDEÉRKEZE11'EKHEZ
Magyaország befogadta u ide ér
kezeiteket. Nem. nagyon vizs
:;~O~~ mert eleget tudtak ~ hitw
. n.;r; orsz6g oem ad ld senkit
;~i::018zá9 kiesi, a gondok nagyok'
- nek ellenére mindenl megteszU.u.k:
" Jlami társadalmi, 65 egyhbi \""ooa~
bOD, hogy li!Uitenl tudjunk lll: új OU·
ont keresikön.
. A magyar parlament segélyt sza~
,azott meg 8 rÍl5ZOrulók megsegi..
IMére. A hal6ságok minden kÖDl··
nyitésl megadnak. Az országos gy6J.
tési a Magyar Vör6skereszt veze1l
Az egyházak az elsők kGzlitt vo":
~. akik segi.tségére siettek a nem~
.""Iben Ideérkezeueknek. tgy tett
és tesz a ml smm szerl.nt kicsin
egyházunk ls. A \idaf;
g~'ü1ekezelek is meglették a magu·
két. Budapesten búrow hel~' en lebet
a ~elkbilZeket tanácsért. jÓ 8ZÓért.
seglt8éfl/irt felkeresru. A kOzpon1l
akCió és irányít~ vezetésére Huszti
"'-nos budapesti lelkészt, püspökb,elyeltMI kértem tel (Címe: V.,
Nagy Ignáe u. 4. II. em., (f'lefonjll
egész nap 113-094).
El6lj6J'óbau keUelt , '0108 idémem
de itt is értelme nn a SZJ)Dak,
egykoron a ma ls Erdéhtben élö
nagy i.tÓ, Sütó Aodrlu ieg')"zett iel
egyik iráslÍban: "Ami pedlO ft NaJll'
Uoml6..sl iUeU: ne kereüétek a ler·
k épen. Mert az benoilDk van. S a
régi te nnészete szerint, In){"el romhí.sból a kiesire mindig esak ullgl·obb
JOn. soha§em kisebb. Emberi létünk
lavl.navcszede1meit ba megproMltnk is esilnddel esitItani el
nem kl'rülheUük. ~(ert akárhogy
helyezkedűDk ls: mindig nlattuk ma·
radtunk, ha o~'Sur odllreDdelt a
Békésebb

tasztikus, amiért ésszeríl. ÉsszerOtlen . l:'ssek bár é:..szcrünek .l \"cs1.Hy
és a számba jöhető ellenség erejének a lábecslése."
l\fegfontol áso m hátterében Jézus
szavai a.llnak ; .. H a ketten avagy
hánnan az én nevemben 6sszegyOIne k. közöttük én is ott vagyok".
Ez nem holmi vigasz, a gyéren látogatott istentiszteletek miatt! Ezt
úgy k~l1 érteni, hogy az Istenhez
való viszony formája nem az ~n
és Te", hanem a .. Mi és T e". '~Iár
J ézus elött is úgy tartot ta a zsidóság, hogy; " H a hárman együtt foglalkoznak a Tórával (Mózes ót könyvc), ezt Isten Ugy tekinti. mintha
szeretem
. ezek ci előtte gyűltek volna össze".
.. Munká m azt llt a hangs uly nem a kis számon hahogy az a meg- nem a többes számon van , 'ami
az ember ész- már a kettőnél kezdlidik. tgy lesz
" lIy széles világos Jézus szava. Istenhez való
épült a tartozásunk személynévmása nem
al. "én", hanem a "mi".
ahogy
viT. két ter·
Ezek után visszat érnék Swift
elem, az emberi lélek két
amin 6 a fele.eleme a szerelet és a gyűlölet. tojásháborújáhO:t
kezeti bábonikat é rtette. Ezekblii
Swift, hablir szeretle az egyes em- pedig bliven akadt ft keresztény
bert, az emberiséget mint olyant s újabban az iszlám vallás történe:
nem ked,·elle, mert az c5szerű tlen té ben. A vallásnak mindenkor a
viselke<l:ésével számtalan baj okozó- " bt.rs6': emberrel van dolga. A
Világra panaszkodik, mert az fásl beke egyben a politikai bé ke
esztelenség erre
i el6feltét~le és lényege. Ehhez nem
bar első hlllldsra
a más hitet vallók kizárása, hanem
Swiftné l a szeretet
a velük való egyiltténés tartozik.
"". nem külónül el.
Legyen a vallási közösség jellemz6je
regényéhez,
a nyíltság. nc a zártság I Nem en,
g~dhel~ meg az, hogy az én hitem
kl akarja Istent sajátItani. A ,.allási
önzés a legrosszabb önzés. S nevet.
séges, a ká r Swj ft tojásháboruja.
Protestáns keresztény vagyok.
Istennek azonban nyilván kedvére
van, hogy más hitúek is létezzenek.
Krisztus szava UUlt talált a szamaritánusok és a rómaiak felé: N em
allol egy _ értsd hivő -, hanem
abol keltő, h árom - értsd keresza tény, zsidó, mozlim - vagy m~g
,
. ;,: több van egyült, ott h t.c ll is veHlk
országába van. Az':rt az ulllber ugymag:íban is
szerez tudomdst, mcgélheli lsten jelenlé tét.
Blduskus között
Is/en/61 kapolt elm~mmel a legjobb
' ;i.~E~n,;nek kiváltó :Ik::.ratom mellett sem tudom olkép~;
; amiatt fo. zelnl azt.. hogy lsten evangélikus.
katolikus, keresztény. zsidó, avagy
:~':~';~:;::;:
mozlim. Nem csupán ell6r6 szinOek~:
nek alkotott - ugy vélem - benn Onket l sten , de hitün ket
röcll fogalmazta meg. Ezen
bOz6ségeket tudomásul kell
s viselni kell lsten súno
mind az egyezOsé-.Seket, mind
~',';;:i1';;
IOnbözOségeket. tJgy tudjuk
~...
II
" ;';ój:. egymást,
ha hivek
az:

áltik

~~árius

"ai-

a",;;,

amit

dr. Fereocz Jó~el

lWilArl1Ü pilipGk
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HlJSVÉTI AGENDA
,.A /1I!lllek 1'1,~1i /lapján pellig jó reggel, amikor még
.~ÜlNcs vafa, odamén/! JH dria ,'fogda/bJa a s/rha:. . •. " Ez
hillo!; Irds(l szerinti t!llulIgelillm 20. reszem:1.- els6
o{'llIshaló.

.~

I,cle .~:('mbe/! ol/ú/( cyyec/iiI Jfs:tlfdell mOI/dall",' fI!l~lIj

res:Ift.~

, mil/lilII

, de s:cme
mi tór/Icm

hO/um
c.~cnd-

nehé: fájdalmál •
. Voll,
.
. megjegyezte h~a[e/é menel, vayy olIhol!
a lakás IICU bizfonsógdban, hogy nem Idillclkezell be semmiféle csoda, Jál/S nem szállt le a kerrszfr6/, és l sfen
,tem fell semmit megmentése Irdekében.
A [ariulIso/.: l.:Iizaf m!hlJnyan emiall nyiltalI ón/trldalek. mert hiszen simán megs::abaduflaJ.- a kiireikel
tO/mró újszerfl prófétától, aki néhány n(/ppat korábban

meg veszedelmei jelen/he/ell rdjul•.'.
A tömeg közl vollak a tanUvállya/.: kiiüll is többen, és
nehány asszony azok köziif, akik Jews haflgalói közé
lorlo:/ak. Az tl1ongéliumok egylJntelLien feljegyzik. hogy
a tömegben ott volt Jézus édesanyja, Mána is, és lübb
más asszol1y. Tal6n volt k{)ztiik olyan beszéIgeiCs. boml
másnap majd ilI6 időben kijönnek a sIr/ro:, és a keresztr ;;t leveli és a= arimalhiai Józse( neves (Rember szép slrjúba beidl lesiet majd zsidó szokás szerint megmossák,
az elm/dásra (elkészltik.
Mária Magdaléna egyediU lokolI kis házában. 7'lIdla,
hogy {1 egll a kivetelfck közill. Esle ő is le(ekiidt, de flyilván alig jött álom szemére, IS úgy vél/e, hogy ő, eguediil,
korán reggel kimegy a sirhoz, esetleg segifeni a többieknek, /ro segilségét egyá ltal6n elfogadnák. Még hajnal
elölt, egyszerü ruhájában már úton is /JQII, s lehajtott
(ejjel, körrnyes szemmel indult el a Gol()oltíro. Mária
Magdaléna ludla, /rogy őt biÍlIlJs asszonynak torlja a Ildros , (éli i.~, /rogy egyáltalán a kalonák, aldk őrizőkii! 011
maradtak, odaengedik-e a s(r/lo:. -''Iário Magda/élla nem
ludotl szép gyolcsot , vagy más szokásos temetési kellékei
vinni magával, (Ie volt néhány nárdl/S cseppje egy livegeeskt!ben, ami még r oss: oss:mry korából megmaradt.
Mftria J\'fagdoléllo az egés: útOIl arra a Jézm,~af va ló
lalálkozásra emléke:etl, amikor öl avaros Iratdrdbafl,
mini blillös asszollyl mea akarták kövezni. AkJ..-or, oli
a: itéletel mondd, őt provolJ..·állli akard (ar izeusok J..·irt/ésere J~:us, lehajtolI (ejjel, e.~ok OIl1lyit mondati, /rogy az
uesse reri a; elslJ kövel, aki Mil lIélkrll voM. Jézl/s mondúsa u/án, a ke:ekbell tar/oll köveket az első sorOkban
állók a (Qldre (fabták, s fasslln-Io.~.~all mindenki elhagylo
a kivégzésre kije/fjlf Irc/yet. Amikor Mária .l1agdaléna
(ti m~rl e emelni a (ejél , és kUrllfné.::el/, /(jI/lI, hogya ha-

ma ill, a .Jé:u.~
igazság/alal/súgra I
~",,__his:ik, hogy

J é:us húsvétkor
himk szerint. Mi úgy érez-

'b::
al

II/(/gllllk líljrill
Magdalénálroz
. ember mds(éle
amilIt

",ib,
.~

nem

:ött ,
közösségél.
M ária MagdalélIa a:OIl a korai órlÍhan nem lá/olt
semmiJ a sír rrjUlyiMf, csak /Itilót adni, emleke:lli, /Íj
életéhez erői merlleni rmllt, :aflindoJ..·oll oda.
JU dria l\1a.qdafbrárlOk azo" a reggele" hite, igazi hrísuétja /lolt. Hi"ni szeretném, /rogy (I mai r eggeltll valamerrIlyierI II1Ísvétra ébredliiIlk.
Jöjjetek, és zor<Ímfokoljalok J é:us as;/al(í/ro;:.
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Modern kínai biblia
Mosl el6S7.ör egys7.eríísftett ir;).5módda l, vlzs?Í nl es sornyom:\ssal jelenl m eg Sanghujban II kfmli nyelvi!
Ú j szövet ség és a Zsollárok könyve.
A 100 (!7.e r Iléldfinyhan me!(je[enl
kiad vány Illodel'n frásil szövegét
l őbb egyházból hilsz
n yugd fj as
nyelvlUllár irt a flt a hagyorm'\JiYos
khlui Irásjelek kel nyOmtatott régi

U

I NITA iti US (.;U:r

s7.11veg ből.:\ 7.sc bküny v alakú kiadváll Yt e l sősorhWI ,\ fiatalsflgnak

szan l ák. :\ suj tótermékel. leglöhbje
évek ó ta !IZ c).lysze r ű,<;f l e U m odern
fr',i ssal készti\. l::7.ulól a7.0llban az
1981 óta kinyom t atot t 2 millió
Bil/liu és Üjszövetség kivétel volt.
mert elekbe n al idősehb h[vők tlllal
iSlll(!rlCbb régi fdsmódol ;ll ka lm Hl-

tá k. :\7. idé n ól d él-Idnni Nanj ing
városban ft Biblia Vililgszövetség
ll\mogatflstivul lIIodern nyomdu h!t esnl, am ely éve nte Jeg(lltibb 250 OOO
BibUM és 500 OOO Ujszővclsége l ,
va lamint énekesköny\'eket és kereszlény lolyói ralokal ;'I\JI! elő.
(L \I' J - (i }' Ji)

A SZENT Es A PROFAN
Nagy

I

l

~ .. d d" t'ld~ssc l

OIV.ISI:U11 :l
\lagntr Ne mzet no\'. ü· j S1.:\ rmí ba n
J\"üriiuml !l Z.m:sll i smcrl ('l~s,' t II
ro m nn Jl/ irct l' Bfim/~. II IWj.lY \';lll:\slörl fn~s7. ll1unk:\jfin;lk mllJ.ly:lr ro rdi l flsfiról. !\h 0lolyan az i smertető
irj: •. -'lifrta 1:"Ii(l(Ie é l" le jaVlI n 'szé t

_ m~ e ls6 viláJ.l hil.horu \"ég('~ óta ..-

Pá r izsban és fök(lnl :IZ EgycsIIJl
}. lI;IIH Okb:1II élle Ic. az ulol só évl!l.cdckbcn :1 ch icHl-!ói j eles egyetem

professzora volt. ~lin~c p ro r~sszor

é rd eklődött :IZ IIlIIlán1.IllIlS IrHn t .
s eb b ől fa kud l az. hogy professzori

dolgozószob:'ija :17. lIJ.lyal1csak ,II c.hic,lgói q~ycIClH hc7. t :l rt.ozó ~lIIltán us
teológiai fakull:\ s, II .Urad,,,lIe 1.<1111bord TlrwlQgical Sc/roo /hafl "011. a
másod ik em el eten. Amikur én Ej ti!}·

ben cgy szc mcsr.tcrcn ál vc ndcJ.lp rofcss~or \"oltam, szoh:'w k cgynHis
M eg i snle rk e d~ sünk
mcl lett vol t.
ut:\n több :lllmlorJlInal volt alll lIál':ának "cnd~l-(e, i!s egymás szobáiba
is több nlkalot1lltml bcnyilotlunk.
Örvendett allJwk, hogy ~ n Jll int m arburgi d iák I 929/30-ban nt~g tahll ko~
tH m ~s h es~~ lgc the tle lll aUlIl a n/lgy
Hw /oI(
némct. \"allásWrténésszcl,
VilovaI. akine k " ilág hlríí nlt-Ivét (Das
Ileilij.!e) Eliade is nagyra lJecsülte.
Az iSllIcrtet':s fel sorol ja Eliadc
több mú"é ne k n elmét , s egyetértúnk azzal. hogyha e~ek közii! n~
hán y magyarul is megjelenné k, föként a Ilalhal atlans:ig és sl':ahadság
cinllil - go ndolom - szh'csen 01vasnák a hazai go ndolkodÓk is.
Egyetértve I\ilrmenrlll Zsu:.sanua
meg:lllapitásai,·al. hogy " mindnydjan
íJri::I1J.· eredeti l!alláso.~~dgunk nyomait, s amennyibm mégsem - Iwgyero(ánol.legylinl. - . (I: a mi bajunk '.
Eliade ad a z ő~11 1aflotot vizsgálja. amelybe n a ..'allás fi valóságterem tés részc "olt, é l c tcl"\~ és ha l alom. Nem ,.m!\kon y" tchá t, s éppen
ne m a ""Ilóságtól '·:116 elfordulás.
Eliade ncm győzi hangs úlyozn i
- irja és idé1.i az ismerte tés hogy .,a vallásos em hcr ki vánsága,
hogy szen t:o>égben é lje n. azt. jele nti ,
hogy az objcklí\' vnlós:\ghnn kiván
élni , ne m akar a szuhjekU" é lm é~
n yc k \'é(.tlele n viszony lagosságának
foglya mar'ldni". RI/ade tudja, hogy
:11. őscmber ugyanúgy mc~szenlc1te
s:lját házál , mint teszi k ezt n1:l is
sokan.
.. A Ilrofán cm ber - idézi a z isme rte tés to,'á hb Eliadét _ a ká r
akarj~. a kár ne m. még mindig őrz i
magába n a vallásos e mber viselkedésének n YOmait. csakhogy czck :l
nyomok Illeg \"a nnak foszlva , 'allási
je lcn tésG kt ő l ."
Eliade nckünk is I{y:l krall ('1111011dottn. h~y a görögkeleti rOllliín vnllásoss(,g 6si forrásait tiszteli. d c jól
ért.i 1l1~át abban a szahadabb légkörbeIl , mel yet szálll{]ra az egyetcm
és II professzori SZOb:l az uni tárius
faku ltás é p{\\el ébe n jelentett.
.\~ ismcrtetést. bár e lég ké ső n
jött . de jobb k ésőn, mint suhasem,
s nlagát a kön yvc t is olvasóink ri g:yehll{·be ajánljuk.

Miko r

H)~(;.

j'ln. elej':ll dön,Or
h' pliink be .~ CI.liclI~~ i :\lead vlll<,!
l.om bard t ' ml:\I'lll s " 'ológia é]lnlctébe. a z egcs~ há7.h,Hl WSlszflg
UJ·alkodoll. s fin om p"rn yc lepte II
falaka l. i>ut orokfll. l{érd6 tekintetünk táttán. el nIOn dtá k. ho~y II h fres egyetemi profess7.or. ki nek d olgozószobája az unitárius teológia
második emelctén vol t. ,lf ireea Elia_
de, pár nappal azclöU flZ ':g6 pilla
hamuj:íl a szcmcleskosárha szórta.
s :IZ Illeggylljtotla II szohá t . II könyveke t. Sajnos su;' értékes kézi ml
égett cl. Akkor még nem is sej tet.to k. hog y a nagy tudósnak nem
lesz m:k a lkalma lediktálni a hián yzó olda la k'll.
A tch't Eliade rra n c i :wrs~(lg i o U-

hon:\ ha n lölllJtlc, s I.I V. I ~Szn l ma r
I~.et{'g(' n é r~(,7.c tl v1ss~a. Az llni t~_
1111' t eo~u~ l ától M rell vi llában 101kou . C hl ca~Óhao, vclU nk SZemben
1Il~~, S mind/Is§zc Cl-lys7.cr volt al~
ka,l~ lI11nk. rövid hCs7.l"lgel ésre rt professzor urral . Szl\"cscn ('mtékczCll
m:l~y;~rorszá:t~ unitárius harát a i ~óI.
U8(,. á p nh~ába 'l kórház Im kerün. ;lh OlH~ ;m ollhonáhfl má r nem
térhetett V'SSZ n. Temctése az cgye~
temet a lallitó Rockefel1erckr61· 1nevczell gyö nyöní neogő t tellll)IO~I_
b.11I voll . nag.y pompa és részvét
HlelleU, a clu ca~ói cl-(yetelll g áswlta nagy halot t já t , .1I ircea Efi~de
professzort.
Orhók-!\zellt.1 \'íUlri

Az értö és látó kéz
Ez ll Z irás II .illliílll ~~issho Kllsci.kni. IJllhl'lllU World (Az igazsúg ViIitI Il)
l'. (UJgol n~eh' u SZI'IIII(' !!JU7. JIII.- all{l. sZ{lIl1úhnu jelenI Illeg . .1
A jap:in nyel v bcn rc n~c tcg a k é~
JI1ozd ulalt:\l kisér t kifejezés. Ez
arra utal, hogy n jap:in cm be l· nngy
fontosságot tulajdonit a kéznek.
Mindezt csak m:é rl emlile lll. hogy
elmondjam: ta rto k töle, a kétke~ i
munka \'észes hi:ínya a llIai japánok körében - s clsősorba n a fintaIokra go ndolo k - kedvezőtlen hatással lesz a jö vőre.
.JÓllehet a több millió évvel cze l őtt éUl cl őc m ber e lpuszlull , eselleg majom V:lgy emberszabáSll majom maradt, az embcri lIem képes
'·olt olyan szellemi te"éken ysép:ek
kifcjlesztésére. amelyckre egyetlcn
rokona sem. Le hct séges. hogy ebben
il Icgnaj:lyobb szcrepel II kéz gy:lko ri
és célirán yos használ ni a játszotla.
Először csullán annyi történt,
hogy az ember fel e melkedett. és e lkczdett ké l lábon járni. Mcl1sö labai igy ulkalnmssá \'álla k e~yé b
te\"ékell ysi!gel.; e llá tasá ra. A k ~sőb
biekben - allnak ll:Llás:írn. hogy
a kéz hasznalat a az agy fejlőd~sél lL: Z
is hozzajárull - cgyre bonyolultabh
nHh"elcteket is el tudo t t végemi.
s u köhajitás tól e ljutott a s~erszü
mok kész ltéséig.
Az agy és kéz közötti sZOrOs kapcsolalot fényesen bizonyit ja a zoknak az idós cmberekn c k a szellemi
frissesége , akik örömüket le lik H kiilönféle Illan uális IlHlllktíkhan, főz
nek. varrnak , k űlnck, fnwk. Ezért
aggódullI, lá tv:1 . hogy sok JIIai j;IIH'1Il
gyermek nCIll képcs e)lY allmit mcghámozni. cgy ceruzá t kihcgye wi ,
látva. hogy llle nn yi fe ln ő tt bizza
magát g~ pckre. S7.crkezcteklX" és
konyhakész életekre.
Pszichés fon tossag:1 miatt II kéz
az éJ"7.etmi élet ben is fo n tos szereIlet játszik. Egy vak lány t megké rtc k. fessc Ic ~dcs:l n yj:\t. Sok kezct
fe stett neki. VakOl! is t:IIH1ST.ta llmtta - a megannyi . érctle végzell
IIllIJlLHlli!' tev~ k enység jóvoltából édesanyja s7.eretc tét. Erre 1I10ndl :1
S hin min Sakalllura, il költő, hogy
Cl' il történe t ig'lzolta sdunám a
könyörülcles, ezerkarÍJ 1{ :mnonn:Jk,
Bodhiszattva egyik IIlcgny!l"ánu-

hls.inak a lé lez~sé t. l(allllon czer
kezé ne k mindegyikében tart \'alamit , ,lIlLi gyógyit ja il hetegel , cny_
hiU a sze nvedést.
S~ám l alall tört~ n ct - Igy I<riszh .IS ké7:r::ltcvéssel való gyógyitása _
bl zollYltJa a k«7.ben rejlő csodálatos
e nergiákat.
Mi . egyszer ű, hétköznal)i emberek
is l c nyeriltl kbe hajtjuk homlokunkat. ha fá j a fejünk . rátesszük a kezünket a rova resipésre, és gyak ran
e n y hfli gyolllorfájásunka t a hasfalra
helyezett kéz.
Nem Szabad azonban :l láb font osságáról sem megfclcd kezni. :<'Iost
hogy betöllöm nyole\"anadik ~Iet~
évemet , llloSt kc zdcm csak a llnak a
mondásnak, mely szcrint n lábunkban kezdiInk megöreged ni. a mély
~ l"le JlIléL \'cn ni. Azok, akik sokat
járnak, fi zi kailag és szeIIcmileg is
to vább maradrHl k fia talok. Egy ősi
keleti orvosi elmélet szcrint, az
,~"at :. láb bollozlltá \"al öss7.cköli
valami. Ez a \·alam;: a meridi .ín.
S hak yamuni Indhíjtibau az emberek rövid idcig éltc k, Shakyauruni mégi s mcg~ .·tc nyolcvanadik
életévél. l·rOSSZll é letét fe ltehetőcn
anLlll k köszönhelLe, hogy missziój:l nak teljesitése kfizhcJl rengetcgct
gyalogolt me~i t.lflb .
l(ez(1nk ~s lábunk em bcri 1IlÍ\'ol_
tllllk forr;.sál képviseli. I-Ia tétrcnü l
hilgyj llk ő k e l. ez fizikai eltunyu!:ist
oko?. és közel hozza agyunk clsziirkülésé nek veszélyét. Ennc k credménye képpen il mások iranti figyeICIlI, cmc legnagyszer úbb érzésilnk
Iwlv:\n y ulni kezd. Ha ez bekö\'ctkezik, az em bert cmberhez ftlz6 kapocs meglazul, s :1 k:\r jó\·átehetetlen.
Ha mi ndezt a lapos'ln .. 'é:p~on
d olj llk. mcsvilágosodik elottilllk,
hogy kezilnk-I:\b,! nk haszl1:Uata IIcm
csupán cgészségünkrc h;ll, hancm
hefol yosolja az emberi nem jövőjét
is. I!:rdc/Ilcs hM reájuk odafigyelni.
NY f{!{/ O ;"'1\\'.·\1\'0

(orcli/olla dr. T ö rök Auilu
Ul\'IT.,ínll 'S 1~ l.In'
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Péterfi Dénes k6rének összefog/aJása

GELLt:RD IMRE
(1920-19801
Az

lInltÚJ'hL~

etll'húz I!IZtí~kl és 8urtartú.~1 szolgí.h.ta
ft XIX. 1I7..MUldhan

Gellérd Imre le lkészr61 Jakab Dénes s7.cntábrahámi
lelkész Irt részletes élet ruj7.ot és méltatást a Keres7.tény Magvetőben (1980).
Szülei kénosi szdrmar.ásúak vo1t9:k, s lS maga is!
rélárvnként, gyermekkorában évekig élt ll. kénOSI
rokonoknál. KOzépiskoláit a székelyudvarhelYI r?"!án
\anltási nyelvfi állami llceumban végezte, s kltun6
nyelvérzékének köszönhetőcn, a.ny~nyelvi r~kon beszéll románul s majdnem ennyire Jól (rancuiu!. Abban Ili: id6bc~1 Székelyudvarhelyen Sigmond Józser
volt a' lelkész, akinek nevelö irányft~sál Gellérd
Imre teológus évei alatt is gyakran dicsérte: tJ:gy
érezle, hogy igen jó clindltást kapott a7.. Umtánus
Teológiai Akadémia relé, ahol 1939. okt. l -Jén kezdte
meg tanUlmányait. Örömmel írom le e helyen, hogy
évfolyamtársak voltunk 5 éven át. Alkalmam volt
látni hogy Gellérd Imre m iként teremtetle elő II
Teol6gia által nyújtott hathatós u'.1yagi támo.gatás
mellé II még szükséges dolgokat; miként mélyll.lt el
fokról fokra az egyes stúdiumokban, és ntiké nt teremtette meg önmagi\ban a szószék követelményeillez
mélló tartalmat, s e tartalom közvetltéséhe7. II szónoki elokvenciát.
A fenti elmen kéziratban maradt dolgozat Gellérd
Imre kiváló tanulmánya. Sok részletét volt.! alkalmam
megismerni már a keletkezés stádiumában.

Pétern Dénestk uRyalllL1.t prédikálják. mint K ridék,
vagy Ferenc1. .Tó1.sefék, csuk ho~y egés1.en másképpen.
MM oldalról világ[tják Illeg il közö!' mondanivalót.
más célokat tOzneK ki, é!' Olas l'!'zkö1.ökkel igyeke1.Llek
elérni a1.okat.
Pélerfi Dénes és köre nem II S1.[vre. nem is az értelemre. hanem az akara/ra Idmas:kodik, arra ak~1r hatni.
SzeriutOk a vallás érzelem éli érlelem ugyan, de egyik
sem adja meg ann;\k sajálos jellegét. Ezt egyedUl
az akarat biztositj~l "A vallás az akarntban. a cselekvésben éri cl tetőpontját - Irja Derzsi Károly _,
ebben csúcsosodik ki. ebben lép érintkezésbe az
élettel ... " Akarat nélkUl nincs vallás. :\.Z akarat
nem zárja ki sem nz értelmet, scm il sziv teológiáját,
ellenkezőleg, feltételezi mindkettőt. .-\ l}Cs1.éd végső
célja ennélfogva nem a tanitás, nem is az ér1.elmek
táplálása, élmények kifejezése, hanem az (Ikaratra
való ktízvttltn halás.
jelJegü, s Péterfi
, érzik, hogy csak

ezaköra
azonban
idealista ez a
a kör: mind a
és azt

Dene7.e MártOlI

Józse! ~raeio
:~~n realizmust kép viseli.
- a szó módszertani
Egy sajátos
mind
ész

Péte/ji Dénes élete
Az unitárius bit szónoka 1851. augusztus 30-án született KözépajtAn. Szü l őföldjének egész életében
könnyes imádója volt, s képzelete mindig hazavitte.
gyógyulni, valahányszor mimóza önérzetét a tiilekedések százada megsebezte. Ifjúsága a kolozsvári kollégiumé. Minden tantárgyat szivesen tanult, de mint
a természet fia , a természettudományokat kedvelte
I~inkáb b. Mint nagy diák, Eötvös munkáit olvassa.
Érdekli II materializmus és a hagyományos idealizmus közötti harc, melyben Brassai oldalán álL Lelkesedéssel olvassa Ch. 8aurt. Ké sőbb kolozsvári segédpap. 1874 őszén LOlldonba megy, ahol MartineIlu
kedvelt tun(tvanyn , III az angol teológián kívül,
te rmékeny ítőleg hat rá II MüHer Miksa, Pfle iderer és
mások kutatómunkája nyomán kialakult összehasonUtó vallástudomány és vallástörténet, igy t anulmányozza a világ nagy vallásait,
Eközben válik ismertlé Darwin !ejlödéselméletc,
melynek filozófiai vetületét Spencer fejti ki. Rájön,
hogy Darwin elmélete nem ellenkezik a bibliai kijelentéssel. A darwinizmusbÓl különösen a biológiai
"célosság" ragadja meg, s ezentúl mindent ebből a
szemszögből vizsga!. Rádöbben, hogy mennyire zavaros, tisztázatlan II különböző elméleteknek egymáshoz
való viszonya, hogy milyen bosszantó diszharmónia
uralkodik a szellem világában. S lassan megérlelödik
benne a vágy: összeegyeztetni, harmonikus szintézisbe hozni XI. elveket, cS"l.méket és gondolatokat. Életének
legdrámaibb pillanata az von, midőn rádöbbent,
hogy ez a status hurmoniae lehetősége tulajdonképpen
magában az unitárizmusball adva van. Ettől kezdve
a gondolat apostolává szerződik, s mllvés.ti lendülettel hir<!eli ezt II bOldo!([~ó. feUedezésé!. 1876-ban kolozsvárL lelkész és teol6gll.u tanár, 18/8. szeptember!)
óta fl Keresztény Magvető szerkesztője. 35 évig tartó
magvetés után 1911-hen "búcsúzás nélkül, döbblmete!Sen, váratlaIlui" visszavonul, Hl25-ig, haláláig.
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UNITAulUS RUn'

és a sziv
ak.aratra
öntése az
mulázás

E,

tottak
nem is
szek), I
ződve '
kiáltó
gyok
credo

v,tOlot) és
vagyok e szent
a készenlétOnknel.:
A fentiek
.
hogy e kör minden tagja
ihletettséggel
s
aJiarj.~, hogy_ minket i~
megihlessen, azaz uz akurula kozvetlenul, p~ófétal
eszk.ö1.ökkel, szuggesztiv erővel hasson, meg toltsön,
megindItson, az élményt és II tudást cselekvéssé váltsa
át bennünk.
t-lomiletik:\l szempontbÓl a kö r tagjai számúra
a főkérdés nem az, Ilogy mit hiszek, tudok és érzl'k,
hanem hogy milyen erővel, milyen inlenzitással hiszek t'udok. és érzek. Nem a"l. élmény, nem II tudat
tart~lrnu érdekli őket, hanem loka, oreje, minősége.
Céljuk: fokozni azt, amit az el~ző körük kiro~cztck.
Leszögeziek, amit _ kétségtillenül - tettilk. E foko~
zás eszköze az lill. többs[kúság. Pl. lényegi, történelmi,

léJrkltlTli. lI\rsad:llmi sikuk. il!lllölcJZ AZ nktualllt.~.
'~rk kOtl l('grnnlO~:lbh a 1~1t'ktnni ~S III. ;\klut\lis
sik. E lwtl6t (Iddifot kell loko)!"I. mig :1 haJl):ató te l-

jí'M'1I u7.onosul

fl

"<-:tll ~zc rkC1.e~i ,IS nyelvi kö\'ct('\ménvekrc s .
1Il1lltl 1Ili1 "észel 1\ szerkc1.cl.nck (15 II nl'elvnek \ulóllfl n
. E kllr lngjni .köZé tnrlO1.ol1 nu ~:1 1«lroll: Orlll(.$;
K ll lmáll (Is II fmtnhtbb nCIll7.edék kO" ·,, dlJ <'o •
1) iniet ·
G
.
,
r . .~ml"'l
( 1 5.
ellé rd Imre doktori dOl go1.:llábÓI

"ol1doln l lnl, ar. é lménnyel.

,\ ll!lltiekböl klh'ctkcr.ik. hogy

I'T.

lma dr. Erdős Mihály
ravatala mellett
"'(lId~11
I.:~rld/r('

gyermO.d
(i.<r:-

,,,-lrá

orV!..'

a kör nogy slilyl
IIl',<;,~igi~/

IliI'f'1I

mWI/.'dlkodoll

t/~Ie

uto/sd ptrréig, Imgy (lJ/(1i maradl1(j·
III/ait egy koporsó, ., mt (I Mr w Ol/dba
:firj(l. ri lile/.'nek a:: 1;"1k/."f.,,lo.~!1 ti
Ir(I:úja, s fi nNir DIl ImIl, A I!!,illk d/f)OI/,
,(;Cll t holldball, mr!1/i.~:t"lIa" a {lildi
e/ri milldclI 9Y'lrldoSligrflOt,
.1/l'gllYlIgSZUllk
al,ora/o(/ball,
(/t a::; r/vril(b mm;s
m('rl 6rlJkre
s:ó/ó a blirsrí:ás.
erilt, Uram.
szt1M, mr/eg/cU,li,
rsúlldbtn rlbfÍcsú::e/.'

jiM/, !rogll laMII
rscpptlOcIl belIIIt
larló
perce,

het, 110(111
1II1'kti i,~

I

/Jem
Iltled! G!Jl'rttk in/ele a

"'()I){)~sól

egyre
. JlOgl/ egy
sóhajIdsban legytll belluc minden, s

McslÍ:nak : Pihel lj csendesen!
Ni/lCs a koporsó mellett (1:: id{Js les/vér

Inu

és övéi. m ert ök ott IIIII/aljú k a Mnatos
könIlyeket Erdél!l~/I, Iiol Msa/l szót
u harang, s :ol.-og a /ilck. {gyal.·arulIl./óled e/McSIi::ni mi il>. ,ló rokO/lOk,

KOSZOR OMEGVALTAS
Kcrtkt., CnbJ)drnt .~:. Grics!!r
I.'olla hah\la IIll'1l1 t ur tott (lllllé klslcn_
IIs7.telet liUm. koszol'úmCMvQltáské t

Ö:II.

az ah\bhi a<1~lIlflnyok é.rkezl~k ~;
109?- 1000 H. pr. S:e11l-/lIdlllli Ta'!l(IS ;.$ S: (IlIlmory Zwlt b t.\'rsUlI
OOO 'ft. O:!!. dr ..~:tnliudllyi J ó:,,~{ni
ldl

500- ..00 I' l. OrMk Ernlrint

OrbóI.' Andrds. dr. Nl/irM!! S:abolts:
(Ir. Jakab Jen(J, 400 Ft ,), S.al"
<·riro Iyn",.
' ·'00 - 300 Fl. '8nlá;s
. - Kciuy
fi
rolyni, (Ir. "'tlplny Imrin'. dr. Kiu
J ó: st{ni,. f!r. J~l'fIoolls András. Gergely . F ellcf(!II, ~ÓO-~ Fl. Pd/{ia
Mar!(/IlIla, Mi.d.:olc:i Zsu:sn, Kiss
IsIIXmni, flr. S:l'n /- Jllci/!yi C.~aMIóI.
~~z adolll(\nyok összege 7300 Fl.
hbböl II .CSHh\d 2000 Ft-ol útu talt 1\
b,~ldn~stl 8Y[jjekc1.ctnek, llIely fl1l oti, \' llilgHoll h~Il1 I)lon1i1l bocSll.totla
lIZ emlékezés nlknllll:\ n l. 5.'100 Ft-<Jl
az Unit:\rius I!:lct javára ulalt llZ
elhunyt cmlékére. I, öszönj ü k.

bardiDI.' ls a: isml'riWJk is IJrlJk búcsúi
IIf!S:1Itk, ls az unitárius egyM:kö:ség,
11I1'Iynek tórtt/letiht iJriJl.-re befrla mvét.
Legutóbb '
011, halalmas Islen! l..élilnk /lagl, számábnn n",n;
Kirdlya! Könnyek 1.'11:1 I/o::ád száll s1.0netel az
1
a nagu vtszle.(égbt/I gyermeked ,~:elll al kalommal az 'I
imádsdga. [(ölö:d bt. a sebei, melyet a
hdnal le/l.'iinkben ej/I'II, ~S s:ell l Iligasmdlial arlj enyh/lte/et, s t1 ml'!)bolliof} ultnak Q";;/" M/.'ess~gel,
Ame/l

UN/TAR/US iLET
évi 4-5.
szív"el

mtg.

colldl tS lj ult.gK i m~g!l ti, hogy
ősi hitnnk s:cnl Sionjfit megmentse a:
6ss:tomldslól ts (tliJltii:/es:sc rigi,
di.~:ts kÖlllűséllr, Itogy a 7'tged I.:t.re.!ők
SUli! imddstigM:a legyen, és rutáll lj
'l!Iomball lXífa.~:oll.- f m - 1101 !/agyok én .
Kás:ölljii/.:, lwgy a Y!jÖnljÖflJ gondolat
IIryrchajtdsdban nekI Il lat mutat/ál,
Iwgy a Ulcl..' s:iI.ratáoirJjdlXll, meleghangú lept/eipcl az egykori alma maler

A

kolo:soJri tgyl.-ori örrgdiál.-ok

laldlko:ójáról be,~:ámoló/ írt lapunk
1987 . illi 4-5. s:ámáball IIr. l!rdós
Mihály. lit tll1lites UJrte1l1 egy jtlerr ler>Q Pdl András landrról, akinek k tresz/nellét tel,edésból 1'(Umiskén l kő
:Dlliik. A: érdeke1ll61 s:íllCS l'ln e: és /

kirliri/.' a: elíráséri.

IfJúSÁ»1 Oiblluknri GsszrjO\'l'II'I6P

tanuldit barútait, os:ta/ytársait, '.c- k t't lartunk :1 Nugy Ig nác u. 4. l. e.
res/c {el .- -' Iw/sild: meg a Mdmt:6- Imu\cslcrelllben, mindig hé t röi napon
Ildsdrht:ly i lemplomunkal! Siessetek!
SegitsdtJ.! IÍlomnak lünt az tgis:, de
dlma valóra 0011, $ egyM:a tr(1ekébel!,
lí$ei Ilyomtlokdn haladtla. rtlldi/lle/el·
len hillel, akaraltr{Jr>t:I. SQl;szor laldll
ltlrelmetltll hangon , a: igazsdg egut-

Dr. Szakács József
nd\'cntislu lelkész, a SZRbadcgyh ú!tuk Tam'u::snnak elnöke, OIUt4tgyÜh~si kéj)"iselO 58 é\'cs kon\b:m ,iéiulI:mul elhunyt. Telllctésén, IIZ Óbudai
t e metőben, egyhftzunk képviseletében dr. Futnt::: J6:,,~t{ IlUSpök és
lIus=ti JlInM llüspOkJlelyetles "cll
réut.

du. 6 órai kezdettel. A legközele bbi
alkalmakat jegyezze elő minden érdeklődő: ápr. 18., 1111\) ,2., Ui. ~S 30.
G)'t'rm ek\'ullt'tsu k h lllÍsl idOjlOlllok
legközelebb; ú~lr. 10 .• 2>1 .. m {IJ, 8. ~
:!:!" ) (111 . I:!. 1\I11ldig vusflfllnp dc. I I
ő rnko r , II rendes Istentiszteletlel
(Izonos IdOI)Olltl)nn ti Nngy IljlU\C u.
4. I. e. n latli tnnl'lcstcremllell .•\ szUlOk. 11Ugyszillök ilyenkor résll vc·
hetnck II rendes istentiszteleten.
\ ' t'i lldi úktulítlkozút lnrtlll1llk m: egy·
kori kolozsvMi és s:r,ékelykl'l'esztúri
unitá rius gimlláziumok \téndiákJlli
máj . 8-1\n dc. t I órnkor. ünnepi istentisztelet t\rvacsoruoszh\ssal, t\ tuló lkozóru btlrulels baud UllllDÚzhll1l
\ 'l'odIAkJAt ls

Ut'~ t etlel

\'llrJll k .

___"

IFIOsAGI IRA SOK
Be/1niink nőjön naggyá

az ember!
Ö rőmlllcl

t np:lszl;llhatjuk.

Gondolatok nagy események kapcsán
"A problcmúk ne m" old?{lnnk I.neg:"

Im r~stell Url':!

várunk , ho'.(y
lorÖdJék \'eluk.' Marlm 1.. I<ing:

hogy

kőnyvki:ulásunk. II lemezek. ll, tele-

vizió I!s rádió musor;l. sz fnh ázl,élctilnk q::-yre ny(llabhall fogl lllko7. lk a

V(llellcn egybeesés lenne, "ugy II
sors játéka. hogy al. 1987-ell évhen
voll llZ I\meri kai Egyesüll Al1atnok
nlkolmünY:1 elfflJ.(adás{mul, 200 éves
évfordulója. éli ehben az é\'hen [rl!lk
nl:1 II szovjet -amerik ai kÖ7éphutótávols(íg:ú rakéták leszerelése ről szóló megállapodást?
Talán :Il. scm véletlen. h ogy ezekhen a hetekben fej ez1em he IleII",
A(/n/lls kön yvét; '/'Immas .Je{{erso ll
elsi! el niiks égé ről szóló, unitMius
vonatkozásokkal
teli , naJ.(ysze rű
tnunkáj:lt. El. a kön yv al. AlIatllok
19. s7.ázad eleji I)árallan kultúrtört éneti t a blój a. Le lki s7.emeink előtt
szi nte (lletre k elnek a hostani iskola
jeles k('pviselöi, akik az akkori
Ul1itáriu.~ s;:e/[emi.~é(fcf, :lZ Államok
vezető rétegét ké p viselték. limersoll.

I1H1s

demokrácia virágkorálm, fH uely el_
választhntatllln volt 1I:t. unitárius
szellcm is~g t61. Az Adallls-család máI'
meglelte a d(inlő lépést a J}uritánizrnusból apnrltalan unitáriussáJk
ba, lUuc lyből külölIösehb h;ítorsáj;C nélk[lJ to \'ább léphetell a tudományos determinizmush:l.
Jdre rson és Adams - mindketten
unitárius szellemben - a rr)szerepet
játszottak ;I Filggetlcrls<!gi Nyilat_
kozat törté netében. .Jeffcl'sontól
szarnHlzik 1\ szöveg: java; li H filozófus, a rrancia felvihígosodás S7.Ó_
használata szerint, Adams pedig a jogász. A végleges szöveg körilIi vitákban érveivel és tekintélyével Adams
állította a .Jefferson-konce['lció mellé a kongresszus kÖ1.han gu latát.
Csodálatos módon, Gorbacsoll rő
litkaI' !US7. d eeember ~-án az aláírás előtti ame rikai
bostoni unitárius iskola
ját, Emer,wmj idézi: ,.A t ettet
hajtása után kell dicsérni,"
nelll véletlen, hogy a szovjet
kár II haLalmas amerikai panteonból
éppen a leghaladóbb szellemfl Emerson i idézt e.
i\!indezekből a dolgokból azt is
látnunk kell, hogy nagy szellemi
elődeink a maguk k orában mindent
megteLLek, amit a lelkii sm erelük
diktált cs a kol' szelleme elvár1

kcrcs:r.tt"n y hitlel. ~é7.lISsnl: az c~~bc
riség Ilugy prófétáJáynl. Ez nckl;mk ,
unil:írius S7.c][cmú rmlnlolwak. Igen
kedves és felemel ő.
Szeretnék cgy-kél nevezetes alkoHist kiemelni, ami minket ill. a kcI ~U végekolI, le lkiekbe n is gazdag il ot t és clgondolkodtnloll.
Október végén csodillutos lv-dnr:lbban gyönyörkődhclli)nk. :>::.iira:;
Györg'! MI'{Joldás dmú. 1 of~~foJ ore/,!korJr61 szóló rendezése II huda]>csti
művésze li hetek keretében. SZlirnunkra azt fl 11lIlul5.1).(01 emelte ki a rendező, hogy nincs b~nnünk elég a,l,\zat. H a ok krisztuSI s1.crelcl szermt
akarunk ~Ini, Ic kell tu d ni mondanunk a rnindrnn!lpi erosz(lkról.
Cllanning, Je{rerMIII, az i-ldams-esaA múl t év utolsó hónapjaiban a lád és Unfo/n, :l kik eb ből a szellem ikönyvpiacon na~y siker "olt a J~zus s(lgből nőttek naggyú.
~Iete c[mil könyv.
A mÍlbl'i1 al. is kicseng máunk SZÓló
Bcnnünk nőjün naggyá :)z ember tanulságk(lnt, hogy a későbbi to"ábblépés, a fejlődés egyik nagy
Al. embe r .J~zus ~11I lú tla elénk hibája az unilárius szellcmiségli vaaz elmúlt eszte ndőben fl baletlszin- sárnapi vallásosság. az érze lmileg
padon Marl.lJ ll>án , Jé=/Is. az ember kihíilt unitÚl'ius hit\'iI.íg. Ah o~y :1
(ill eimmel. A t\'-OOn is láthattuk a szerző is utal rá: a ,.Iangyos. partIIlIÍ\'észi előadást. J~zus csodálatos talan unilárillssá~ " erőtlenn é t eszi a
lényét Markó I ván kel letle élclre. további küzd elmeket. s felnlkcrekeJézus tanilását; a szeretetet és a tú- d elt a konzel'vatizl1lus. Ezek (I 1:1rehnet fogalmazta meg hangtalanul l1ulságok SZ(UllUnkl'll is megszl\'lea llIozgúskultúm kifejel.ő erejével. le ndÖk.
t.őlük.
a balett formanyc l"éll.
Fe l hős h:O[lllilll,\'
Dc t érjünk vissza az amerikai
~em
"életlen el:lybees~ s, hogy
Markó I"án is. akáresnk S7.ár:ll~
György. Tolsztoj nyomán :ll. alázaA köny\' egy bi1.Ottsúg többéves
to t emeli ki. Al.t al. aláwtot. amelylIlunkújúnak az el'edlllénye, melynek
nek embert és közösséget formáló
tagjai <IZ ungol unit:'lrius szellemi
e reje \'an.
,.A mondandó ki{ejel.(1se csakis l/lJmns (or Livillg (Az élet énekel). élet akli\' 1\lllllk{lsai.
Az llj é n ekeskönyv, hi sszük. nemLindsey Press, London , H185.
mélységes aJ{lzullal oldható Ille~.
csak h hl nYI)óUó, dc úlmulató is.
Soha ilyen felhőtlen boldogs.'i~ nelll
éllekes- és II \'alllÍ50s éFI.Olelct serken lő
árasztott el, mint amikor erre ráeszi ének- .. lelki kenyér"- nek bizonyul. 1fozméllem, s legbe nsőb b énem ezútlal
I
nlko- zlljáru l :I szép. ritmikus ének l ~s
csakugyan n él klHözhelellell Ollázallal
változatos anyag;1 fenntlu't:lsához, amely az ang vl UHlt elitödöll." Folytathatnám l\1 arkó
i örökségilket öleli Urius ist cnliszt ele leket jellemzi.
1\'án gondolatmenetél. Jézus, az
i
bővitett fOflllli- Énekei közül többet il Illi énekcsember fia, mindenkibeu benne lakik.
új é n ekek egész sor:'lt könyvOnkben is örömmellatnánk.
..\ jö"ő terveiről beszélve, elmondta, hogy Bartók Béla Szonátáját szelll'zi Elek
mérlékben
retnó ba lettszínpadra állítan!. ,\ J éI
I tr ológi{ll,
zus-arcú művész bizakooásál fej e7.1e
angol ullilarizki, hogy lsten scgilségé\'el. még soo n szt\(öOS UNIT.·\ iti US 11".1VSI\:
káig fogja s1.OIgálni al. e~yel ellles és
GI TALiÍLh.':6Z0T HI~ NUEZÜ.vh.':
magyar kultÚrÚt.
.I ÚNIUS ::!;;-::!(j :\' Al'.II\II\' _ U u n,\~
Szüks~gOnk van a kultu rális megl ' ES1'E~ A ,vJ-\ tiY ItiV\C UA
iljhodásr.l, il jézusi alázatra és szcTKUI'LO.UUA:\' ÉS GVOI.Eh.':EZETI
retetre, ebben az elbálorlal(lnodott
TEI I E\lUE,V. A . UEGNYJTÓT .rú.v~
világban. L e~yen vezéresillagunk e$(y
";J-én ilE. 10 OnAKOH A NAG\
Jézus-:lreú, ujfajta humanizlllus. Nc
iGN '\C U.- I TE.\lI'LOUUAi\' ISTENcsak az üres, felsz[nes beszéd tőlt.s<:
TISZTI::UnTEI. N\' IT.11 K !\Ip•.
ki életflnket, hanem kOl]ljon távlatot
A uunU'ESTI ÉS II VIJ)ÉKI EUéletünk. Ércz.ziik m e$( II mindennapi
n EK I.Ő na Kí n . \SJl.-\ \ . ,I ELE:\'Tmunkánkbtul is a tökéletessé válás
KFZZE~ I:: K. 1\
J. IWEU~K oulehet6ségét, alázattal hagyj uk, hogy
nö·K\' f.: SZENT-n/;\. \ ' \"1 I LUNt\
a jézusi szeretet ve7-csscn hennünket,
U~ L KI~SZ~Ő c í nÉll1:: KOLJ)~,\:p
hogy ezáltal nöjön bennünk naggyá
n liK A NA(öY I. U. 4. SZ, AL.'\ lll
.az ember!
l' OSl'öK I I IW llAu /\.
Né:t.ü Lús:t.lo
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Néhai Ferencz József püspök emlékére
Nagy p IIspö ktInk hllhHtlnak liO. s6 kind:\sáhan - :\Ini ni (j {,1 1< ~le 
('szl c ndcjértl fcb r ul'lrbHIl l' lIIlékc7.- mc n Irjn - még magón hordjn II d ési
eomplnnalio és a Mórin T erl'r.hl
Hlnk.
Fe renc1. ,József 11'135. IIU~. !J·én cCll zúrójától vll ló félelem n yomait,
Al parélcn s7.01clc tL nCls6-S7.~l n Ok De kiadosról kiadósra ve5zl t a reánk
"lIrllle~yÓbe n .
192/01. le br. _O-:\n er6sznkolt dogrn;lk '" cn!ységcböl.
A 12-ik. Vári A lbert átd oll-lo~. t ll kihal t el.
. , 0«
T<ö7.ép iskol:li tmHll má!lyall. "'t"" adós már olyan s1.cllelllct és ta r talbell , té g z i ti k O!OlI:S,·;'lr1 U llIh\r l!IS mat lilkröz. mlle ly kiclégiti :1 IcgI(ollégiurnb{lll. Gill Kclemen - ]-c- szabad elvíí bb v .. llá sos !-\ollllolkoreneT. Józscffe l foglulkozva - mef.!- dót il'.
Másik Ilagy jl"Icnl6st1gtí munkáju
cmliU . IWj{y VII. osztályos korállan
már tanlljn II sr.!'u llhlllt. Az u~yan : il " Hilton'· (WO l ), lllll~ l y 1{lInt silci:11.0n é vhcn le tl érettségi és papi Iemében iródva. résilletesen fej tevi1.sgu ut á n , Pap J/ dus, Nayy' ge ti 1170 I st.en léte mcllett re lsomkozLajos. BII:og(/T!!I Aroll és MaTqsf l utható klilünbiiző érveket. S.,játo(iage/II tMSllsogúbrm fcIS7.cnL('hk, san vegyü l benne a racionuliZlllU S és
majd közlanltónak :llknlmM'.zák. Schleiermaeller é\'zehni a lapo n olló
1857- be n IIlc~válusztjl'ik rc Tl <.lcs la- istcnhite.
H armadik IlHlllkája az ,.Unittírills
rulrn a k, és kilUöldrc kUldlk 10váhb l anuhl s végett. 1\1. erre szánt kis Tiiki.ir", amely t::wtalllluz7.a az
kél évblll egy é vel fl götUllgai, unitú" ius egy ház történelmé t , hitfél ével II berlini egyetemen WIL t'l ve tt, szcrtllltásaiL és nlkotmányát.
A fentIIlarad ó fé l év olott bc- l\lcgjelcnik német rOl"dil,\sban ls.
utnilZ{l Ilollandl :'lt, Bclgi unlot , Fran- Irodalmi mu n kássága HZt lIIutatju ,
ciao rszágo t és Angliát. E7. u t óbhi hogy v"I1:\stanltásunk IIllyngál és
helyen részt VCS7. a B r it és K iil- szcllcmét a XIX. sZl\z:\d m(\,so<!ik
földi Unitárius Társui nt 1859. évi rel étől Ferencz .JÓzse f IIll1nkái irá·
kÖzAyíHésén . Itt ail cgyház kép- nyitják.
Gál Kelemen Fercll cz Józsefe t ri
v iseletéhcn örömét fcjcili ki afelett ,
hogy II Társ ulat kiküldöllei felk e- protestáns szabade l vűség " b{,tor és
mcgalkuvás nélkilli h arcosá"-n nk
resték 111. erdély i unitáriusokal.
szcrint a
Külföldr61 hawj6ve, l(olozs\'!1rt
tudomá n yos
e lfoglalja tanári és 11I:\sod])a l)i álláI
. Imsál. 1861-ben, :1 püspöknek válasz- [ormákba
toll Krim János helyébe lé p ve, nem sze IIcm
Kol ozsvár cls6 papja les1.. A számtantl\J1lt t'ls aló l fölmc ntést nye r és a
g imnázi umban és a teológian vallást
tanit.
1876. aug. 27-én nz flrkosi 7.sinal
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bcn n ,
Iclc
I
F erencz
tanácsos.
kcrü lct
I n05- től
18GO. október
h:\Zlisod ik.
FCleségc GycrJ.:.\'ai AlIIla. H :hasságu kb ól il gye rmek sz'Hclik.
WtO-bclI indltvá n yoilója és iran yi t ójfl Dávid Fe re nc sZli!ctése
400 éves évfo rd ulója kolozsvú r i és
dévai
Ünnel)sé!!énck,
melycn
Ang1iából és .I\llIcrikáhól \)7 un itárius \'eS1. részt .
Hl15-bcn. születésének 80. évfo rdulój;.\n, Clvczi U7. egész tárS:Hlalom IlwghccSll ltlsé t. I{irá lyl k itilntul ést k:lp.
Gal K elemcn sn ját st a liszlikája
sz~ rin l , cgy há7.i tls temclési beszéd~i, é l,cl rnj7.:Ji, lanuhnán Y:II, felolvasas:lI, s7.akmunkái tls tankönyvci
S1.(lIlHl cléri l' 231·eL
Irud:,lmi munk assá!-\lI két célt
!.7.ol/(á l. A .... a l1áslunll{,st és U1. unitórius hite l\'ek kOh.ő sullllllt-ioktúl val6
IIICgliS1.UtásOt. Nátfjll (I{OIOilS.... á,·,
18(1), IlIcly kfzl kön yv il k özépfokl'
és kunfil"nllici6i valJá s tan!lO s hu~., cl-

Bcnmnv
zaciban éltem
Ferc nez
minden
mu tatja bc.
Zoványi J ClI ó ;I Magyn ro rszlif!i
pro l.csb\ns egyháztö rt éneti lexikonban (1977) é rd e mé ííl hozza fe l II
Cl1clI!lIill!J válogatol t mi\ veill cl. f\ll"ditásában va ló rb;7.vét cll."t.
Befejezésü l álljon itt a "Né!JU·~:fi!
év 156S- 1968" HlIllékkiifl!J!I 11I('l t:ltásu: F e renez József ,,52 évre Icrjedő pü spökségc cgylu1.7.IInknl ' 1 l'~.\'C
a fej l6dés és a vin\gzás k'l!"a vol t.
~\1. egyház rlICgllj hod :\s:l, ~1.c r \"eze ti
fctépitése. az unitú ri u!!i hit.c l vek t'lisIlle rte l ésc és a z egyh:\1.i iroda lom
fej lesz l éS<! t c ré n fcll)('l'~ill hctc t lc lI
ért ék li szolJ.::íI:,tn l vég7.elt".

Megújuló egyházpolitika
a Szovjetunióban
Az OI"O~iI Sr.ocillli~hI Sr.öwtségi
l<ö1.ll\rsasá!-\ rlIi nl sztcrtnll !\csa mctt et ~ .lélrch l1z t!\k. 11 vallási iiAyek lan:'l~s(it. VezetőJc Lcony id K olcs7._
I~Y lko \' IH'o[esszor IcH. A p rofe5sr.Or
e bből nr. .alkalomból nyilatkozott II
Novosz!YI 1., lrOgynökségnCk: .. A dc~lo~rác., a k' ~Z~ l cs it~ sé nck folyam a la
" S~.o.\'JctuIll 6 bal\ ana inditntta a z
á~I ;\I1II vcz<' t6ke t , hogy na pirendre
tm:.zé ~ a ":,lInsjlolitika kérdését. és
fe lu l" l z~áIJak a hi\"ökkel szemben
folytatott IlOlitik:\jukal, a vallás!!izllha d sng dve :llapjáll. "alaIIIint
111. ~g.y házat és államot s7.ét .... :\lasiltó
leli 1111 d ckré tulII ~zl; l1cmé hcll. Nem
~~ l cl.nc Illeg ;1 " aióságnak , hogy ha
,) 701 .\llit ull:í m , hogy ezen ater llleten
:! nu',l\.bnn neH I fo rdultak eUi konfI lktu ~o l,. Akadlak eset el.. :lmikOI"
ál lami U sz t s~~ \'lselök lIIegsél" te tlé k
:<1, érvén yes törvényeket. minde!ICke I6t.t II "all:\si kÖ1.össégek beJegyzéSI kéreimének ind okolallilJl
elul.asHtísa :'I1tHI. E sete nként a hclyi
sz~ r vck képvisel6i mega kadályozt ák
il hivek \'lI lhisi i~é nyé nek kie légltésél. bi z t osiló fel t ételek mcgle remtésél. Ez 111. eljárásmód ellcnkezik a
tör vé nnyc l. A "allási ligyek t a nácsanak clnöke azt II meg blzatásl kapta,
hogy 6 rk ödjék a törvény szigorú be·
tar t á sán. ami t ncm ri t k:\n a vall ási
ügyek központi és hclyi illetékesei
s7.cgt ek meg.
A továbbiakban Koleszll y ikov clmond t a, hogy az ,,:\11:1111 " alláspomikáj á t új nlegvilá~[ lá sba kell helyc1. n i a vallásos em berek elött.
I{e resni kc ll :1 p rob lé mák ujszenl
lIlegközc1ilésének módo1.atait, esctenként új megold{lsok:ll kell tn1111111. Dc a Icgfont osabb: :I tü n 'énycsség betarttís:.l ."

(Vj Ember)

Egyháziak konzultációja
akibontakozásról

Az OI"Silú~ns Bék(~ l:III:\c~ Katolikus
és Egy há zh /izi Bé kebizolt sága. \"HI:llninl II Il nzn fias Népfront Budapcstl Bizütl.,áj.(:1 no vember (()-én
:1 Fővá rosi T:llláes d lsztt:!rlllében
pajli bt'k t'gyl'i1ésl ,·clldczett. Peja~
Elllilnel\. a Nt1pfroll l Budapesti
Hizotts:\~a "c1.c tő titkárának megnyi tója ul:11I 1'11 1:11 ~ l ik I 6s. az Ors1.ágO!; T ervh ivalnl clnökhelyettcse tarh:1· 1~ lII lllI ,\lIk his toll c l ő:\d!íst n t:'l .. -;adalmi-gazdas!q.:i kihontak01.áSi progl·:lIl1ról . . \
fe ISZÓlillók
ki fl"j{'zt'~I"(' j uli a tt :\k,
ho/-ty II 1II:,gY:lffJI'sz:l/-li egyh:ízak vezetŐ i , pilpjni fele l őssé!!:c\. ére7.llck .a
kO'·III:'lIIyproJ.:1"a1ll és :I re formok SIKÓSZÓ NT J O K
kerl.' ): ,,;'ltl"{'hujl;\s:'ltlrl. ".el;,g-yőzŐdtl
~ iik, hogya IIc hezeb h k Ől" lIlm'~ lIyc k
SZEREI'E11'EL OJ
köl.ötl i~ Vl\I1allli uk kl"ll II t!\rsada EL6FIZEI'6INKET /
101l1l1lal, a 7. t:gtlS7. néppel "aM kő
zöss('g<' 1.

Az unitárius vallás etikája
Mmllltl
T{jgtl a=
NS7.I(·h~1i
FranJ.'(url ulIilIIri". lell.:~$:e kQllflr·
móló (iatalol.: eMU 1987 -hff' (I: IIIIitdrlus vallás etikájlirdt bt.,:tII. Gond&-lalait idá:ilk II J.:úlltlke:61.bt/!:
Istenhez sok út VC7.et. Jin U7. CIIl-

ber lIye n 1111It keres,

It

IlIHgón kell kezdenie.

kutult\st ÖII-

Ogy n lnkl~sll

világképét, hogy ubblln lI1egtlll~IJn.

5 bclcillcsr.lhessc sajól ll1u.gtil IS II

megfelelő

helyre. S, hll m~t\l kcres~,
1\ többiekben rOSJIt énjét felIcillI.
Az unilt'lr[us etika n lapgo ndo lala:
az ember sokoldalú cselekvéseiben
nd Jálul TUeg, :uni tiszteletet keltő.
KOIönösen nehéz Időkben az erre

fordllolt rigyclcm, bur fárad ságos, dc
célravezető.

Az emberi élet küzdel-

mek és viszOJllngsi\gok sorozata.
Dc ezúton é rhető cl ll1. ember szel-

lcmi fcJlódésc, indul rnc~ az, .11l1i
ru; embert emberré tesi':i. El. nz e tikn
különösen becses Ui': olyan korokban, mindőlI ai': é rtékek és (w. esemónyek cgynlluh'lll nem maguktól
értet/5dlkk. Ezt II nehézségel kl\.)önösen a rilltalok, II (elnő ttti érők
érezhetik. A v(lllás kölcs/jnözheti
ugyan a1. erőt. dc mllg:'m IlZ e mberen, hclyesebben IInllllk beállltottsagán miii ik, hog y szorgalullIzza 1\7.
ilyen értékek kialakitását. fejlesztését. Az ilyen szorgoskodás eredménye - mind l sten dllal adolll:\nyozotl köntös - többel rejt magáblUl, mint a ,.csupasz" leélt életel.
Ha az ember képcs é letének alakltására, fokozatosan meg is teremti
annak s1.ellemi és lelki terél, s ei':zel
mep:közelilheti a legmagasabbat. A
fejltSdés etikai alapfognlom és abban
mutatkozik Illeg, hogy az egyes elllber ll1egtalálja az utat embertársához.
Meg kell t a nulnunk ugy közelíteni
embertársainkhoz, hogy - megisme rvé n őket _ világosan láthassuk, mit mutatnak fel az emberség,
(humanitás) és a türelem (tolerancia) emez unitárius etikai fogalom
tükrében. És elfo~ndni ől,el. E ponton aztán valanu emelkedettet lap:lsztalhatunk: egymas ll1egbecslllését, melyct e lérve, az ember embertúrsaban megtalálja magát. Véglll is
a masikon IsmerjUk mcg önmagunkal. Ez pedig a szeretet etnoszúhoz
vezct el, :uni erő. Ncm llIegU\róse,
vagy pus1.ta tudomásulvétele a másiknnk; ez csupán közömbösség
volna. Meglútni :I másik ember különböz őségllt, észrevenn i :lzt, ami
megkülönbözleti. dc legföképpen
azt, ami közel hozza öt mihozzánk,
az egyezőséget. Ez az, ami nz erkölcsls(gct lehet6vé leSi':i.
A mni időkre talán az elkülönülés
II jellemző, amikor az emberek nem
képesek megtalálni egymásban :I
közöseL Önlllagunkat vizsgálva, a
k{\zöset kell kutatnunk, és isteni
ajándék, ha ezt relleljUk. Ebből nyer
az ember cröt II fejlödésre és haladr,sra. Az egyéni és u közös összehangolása vezct el 1\ magasrendíl kOzösséghe7.\ Ezt az utat Járva végUI is
ÖnmaKunkra találunk, Ami az életet
jelenti, II egyben e r/j t ls ad hozzá.
1~

UNIl'ÁIUUS ~LE1'

Az unit,irius vulh\s :1 kercS7.1ény
go ndointkörbe ta rto1.ik. Örökölt a
késő ókor, II középkor és 1\ rtfornu\dó kereszténységének eszmek!ncseil)/jl. ~ ezeket saját Ilicf!f~alllla
zásáball ITIaga is hirdeti . TorténetUnk a kereszténység története, Sok
van benne abból, IUlli kÖ1Ös. dc V1\1I
olyan is, nmi elkfllönll.
Az lit tIC'" szűk, _ mikénl ;11.t
egyes keresztény fe lfog:\SOk vélik _
hanem II közös meglAtásán fáradoz va. s aszerint tájolodvll - széleS és
nyitott. A7. unitárius vallás története sokrélli, és talán ncm is könynyen ért hctő, dc a hit olyan valami
amiért meg kell küzdeni.
Keresve a közösct, Usztelünk
mindent, ami valóság. mcrt mindenben lsten örökkéval6st'lga nyil\'ánul meg. Tisztelünk mindent: illattunk. lIlellettünk, felettünk, senIIni
emberi nem idegen tőlünk. A türeleHi vezet el ,I felismeré~hez: IIIlt1·
den Ictezóbell ott lelhetjük mag unkat, s mindcnbcn Istent láthutjuk ,
akit eszlinkkcl még f(lJfogni scm
\'agyunk ké pesek. I rányuljon bÚl'
minden igyekczelilnk is e ne, akár
gondolat, kézclet. tognlolH v;lgy l'l brázolás fOTllll'ljában is, mindel. csupán igen szerénycn él"/.ékclleti az
O mindenek feletli tökélyét.

lll. nnltllriusok lIIainl:mak ~7.áz al~kos
n~.jl'kC(~tlM' . il .~e.Iol~~a~r.nl.lb 11:\69 h
HJ _O kŐ1.ötl. 4h.I.1._". S7.en.ő el(yell
lIIegállllpitá~ai - té\·eSl:n - nCl;!ntiv
következtetést elll(ednek levenni '
pl.: ,,(Peth/)
ltyOlckczels1.t' r vez6
módszerének 1I1npja a sze ll,é\yt' ~
k.:,pesoll\lle~e IHtés volt, amellyel 0.1.
1... rdélyb61 Id e~zárlllazo tt:lkllt mrg_
próbálta öss1.c;.:yi\jteni." Akik olvasóink ködI! Ulldllpeslen és kürnyékén é ltek llhb:lll az idős7.l.Ikban.
nagyo n jól tudják. hog )' Pelllt)
tstv.án ~Iem esak mtgpróMllu öw.c,.
g)'(lJt~II\, hancm lis~ :e.b gyüjtlitle a7.
akkon pestnentlőnncl állalIIi lakótelep és a környékbeli települések
erdélyi származásu unitárius lakóti
és virágzó gylllekezelet terem te tt ...:
umit eiJyé~ként pár sor ral elöbb a
szerző IS elismer.
1945 tavaszán az Ideiglcnes cgy_
házi képvisel6tanllcs SIlpka Géi':áv:11
és Mulasics Gézával. eJl:yidő\)ell a
hulhatallnn zeneszerzo és zenetudós
Bartók Bélál választotta tagja"á _
nem filU , mai fögondnokunkat.
amint u tllllullm\ny fe ltilnteli.
A llIugYlworszáp:i unil!h'iuso k mai
slámát n szerzö irreúlisan magllsra:
25 OOO-30 OOO-re becsüli, és hozzátes1.i: "dc nl. aktiv egyházi életet
élők sznllln ennek cS:lk töred tl: kc.
"Meggy6.z6dé~Onk, hogy szcknlariFordltotla.' Loti.u GyörlJY 1.1ílódó világunkban ezt ami
egyébként sajnos világjelenség a többi lörténelmi egyh:íz1.al kapcsolatban is Ic lehetne irni.
A MAGYAR

PROTESTANT1ZMUS
1918/1948
A közelmúltban tanuhminygyújtemé ny jelent meg ;11. MT A Filozófiai Intézete munknesoportjának kiadásáhan, n Kossuth Kiadó gondozásában, melyhez lll. előszót Lcndvai
L. Ferenc Irta.
L:lpunk terjedelme nem engedi
Illeg, hogya kölet valamcnnyi tanulmányt isrncrlessük, dc röviden
foglalkozunk :t ránk vonalkozó (Ui
oldalas) tanulmállnyal, mel yet szigeti JenŐ adventista egyh:\zlörlénész irt az igcn hőséges (57/ hivatkozott irodalom a lapján. E Ismerés
illeti l\ szerzőt, amiért a számára nylJván részletelbcn és főleg Ilal6.ságában ismerellcn allyay öss:edlllldsóra
vúllal kozott.
Egy olyan idöszakról (n közelmúltról), melyet az olvasók jelentős
része átélt, kislklások veszélye nólkül nem lehet ki~:írólag iroda/mi
adatok alal>jt\n imi.
A targyi és II személyekre vonn~
kozó állítasokkal kapcsolatos 111bákat ill nem soroljuk fel, azokat
lalmnk olvusóinak jó része ugyis
észreveszi, csak w!hány rés:1 emelünk ki.
A I T. fejezet ("Az unitá riusok
száma MagyarországoII") 5 oldnIt
tesz ki dc .,ke\'esebb WblJ lett
volna!'" Ilt igen sok semmitlllondó
"statisztikai" és egyéb adatot tulá lunk, s pl. olyan ulatemalikaistatisztikai szemponthól komolytalan számszerű követke7.telést, hogy
" ... azt áHnplUmtjuk lllCg, hogy

Orűmmcl olvas/ul.: viszont;

A sznbaclclvi\ keresztényst!g
(és
ne m
"keresztyénség")
Szent-Iványi altal Illcgfog:lllIluzol t leg rontosabb ismérveit.
és \\'i1burnak uz un itarizlIllls
lényegéről írt pontjait;
b) :lZ egykori egyház.társadalmi
egyesilleteinkl'öl és a Szent:\brnhámi Pihen()..ről írt rész t,
s végUI
c) al. elismerő sorokat SzcntI ványi Sándor budapesti vezctö lelkésznek aT. :lntirtlsiszta
lllo7.gnlombnn és ti blldllpesli
zsidóság mentésében vállIlIt
szerepé ről. (Csak ilzt ne m értjilk, hogy ezck ti sorok miért
"Az unitárius egyház Slervczetének és közjogi helyzetének
alakuhi.sa" e. fej clwlben szerepelnek.)
ll)

Mcgszivlefend6nek tartjuk :IZ :llli.l?bi (szflmunkm lényegé ben nelll Uj)
mególlnpitásokat: .. A XIX. sz. utosó negyedóben ... :ll unit:\rius ;llot
bózisai egyrészt a MagyarofS7.:Igm
be tel cpe dő (sicl) erdélyiek ~oltak,
másrészt 111. e rosz:lkos egyh,ÍZI ,Idó:'
zóstól megrette nő és papn'\lasztásl
bonyodullllnk miaU llIet-:botn\~k?
zott református hivek. (VnIÓszlI~u
leg a sOrll le lkészcsere SC lll lelt Jót
II ." mlssz[Óllilk: 45 év 'llutt Polgárdibnu 13 Icikész próbált szereneséL)" A levonhaló és [c\'onandó
köve tkeztetéseket Illui egyhúzépitő
munkánkhan is sze\1l e l61t kcll !;JrtIInunk.
dr. Nylrct1y Szubolcs

Hírek Erdélyböl

Hírek
19~ 8~1101l i~la alá

em ' Ilapon a
A KertUI~ n)' lfDIIHIÖ 19117. é"1 ehó '7.11m" n.l\IU} IIrofS7i1!11 reiomlútus r.s unité.
m6r nyomdé.bun ,-"n (·nlckllkr~ ..." "rtWk rlU ~ egyhúz uz úUanunul kötGll
megérktr.ésél.
eR) eZOlényt, .. mel~'n ek fU'ümijleselt
1,1'11 6 ,1 'no~ 1'eoIo'.1I19.1 t 9.nulm", )·o k C. ü16_ !!U\ is é h ·c:l3 .uk . Későhhi időpontban
kts k61et ébÖl úJnbl> I><'ld"'nyok «rkut~k n,,· UIlII('\I(oJyCl> lUt'ucmltlk czésekre k erül
<lllpe. tl1! és 80 1"1-0< áron mell"ltlllrnll".Ii,;k. sor.

p,. lI,h'ld (;)-0111 n)'. kolozs\'tui re f. IcoL6.
Will
hmé r.III>ti.v;>lI "'gye!e m dl.zdok lom, Ulb)'
lllkl tW Im"" 'UamH t k"', az Allanll "'''y_
,lz e .... ~J)1 B)'Ulo' .Mn'ArJ kllom ...., eIU"bbnl til )'e " második v llllIl.M loor,; vége óla jeles m u n ka IroJA, nOV. H -én el hun y t . ,\ Fnr- h.... "'l\g~·1 HI\,at,,1 clnöke J,m. 28-án Sllr~ dl
j\:auy .UUUD é.lltllol n ol elnllkhClyettes és
mos l Izen telte r,'l másOlIlk üJ templomát kHS n leol ref . ! c m p lom b<n h.;c~ú7.t o ll ltk .
Da ' Lu z!6 " protestán. f(loszttl.lyveutGje
SCl'sbzcnl gyll'l!rlJn. "hol" M.zcnlclé. szer ,\ Ktl't1lzUn !' i\! 0llutil 1987. ,,"I elsll él ttl.l'liasájl;6b~ n t""!ldh. F ereDcz "6 __ f pUspö.
t:1ThhJlt .Jaka b Antnl " thIJÖk scgédpO~pöke. második
.:W.DUI n éMny n"p!a l,.rke:z.ctt mcg k lH f8 Ililrtl> k lUliI f /kjondnol<ot. Rkik kel mt'!!.
n 5ttkc\y nMmn7,J'o$Ú 1141 nl I..IIJo, voll
Ilngy
ijrijmünkJ'e
rrÓl. T a rtnlmn bt'lttltC IlZ nnltör'l n s qp'hh ront orobll k~r_
kelyudvnrhcLrl r,lébénos v~p;ezlc, ukl l'gyko· l1"zcj"g, hmertet éso:rel{oIOZllvt\
m(-g v isszatérünk.
dtit\!.
ron Jó kapcsoLat "ln {tIli otlnnl unl h'.,1ull!yf.Ickuc tfmkkel.
,U hert U,lne bölöni "nll{\l1"s Lctk~5Z
Az anvll a l un Ué . lu$OkDU két teológiai
1987. d e<:. 3 t ..(;n S(!p sbzentlO'örgylm el.\ . EV.III~WIlI5 k ~bWUI eu) bhak Jnfo.- hunyt
. Temctése he lyér61 él Idejéről nCm fokuU'suk mllklldlk: Oxfordban a Manehester
u";tllnt no 1Ii1. 11I1 onel)'cl Bud"peslen nerCollegc él Manchester váro .... han az egyeslllt
keni dr. GotlTloo l Ureaw Idk&z. (1 0 1.), je- érte,üIlUnk. Emlékét mcgllriul1k.
proles!6n1 fak"Uásnnk, melynek unltárh..
lentI. h~' fl kolouvári IdIzÖI egyetemll ok ..
Dr. Kle in AI H .t nlt erdélyi U.6bz 1I"angl:- lal,!ozn ta ls van. Itt tanult 1\'W.,tóbb IIw
pl'(lles t"n~ tCGI<!Wal l óLskol/irn 8, -ö,ún 82-en IIkus cgyb:\.z pl'lsp!ike. köz.cl bÚSú"cs .tol. ..: iÜl kolouVC....1 teol6fllal el6ad6. Mindkét
kért~k fel\"ét cLllkel. Az 'lIamI hatóságok II g61at ut6n n múli év végén nYD;!''''' Intézet prlnclrm,U,,, lemondott tUllWlról
az
bArom ~yház (ref.••"·,,nj( .. unllfi rl u.) ld- ,'on,,]t. Az erdélyI és " magyarors
eg)'- anllol ulllt'riurok lapjlll pély6zatot kllzlll,~tell LgEnyló ftattllJnI kl:\ilil csak 10 jelenlháznak jó bamt ja '·olt . TO"é,bbm It l !'!Cbz- Ilcli, mclybm c fontos tI~z~k", jelentkekezll fch"éIl'IH engedfl)'t'zték. Holot! " köu l ~t kh1lnunk a n yu galom hein:>.
~kct ,·'mok. A manchest er! dé~ Arthur
egymillió ldket IZlImlII16 ""fonn'lu;; eg)'hh
1.oulI életklln\no IcklnteHel
t llbb éve
ls lelké$zhh'lnnl'a l kOw .•\ Mrt Idéd nZ Új
kérte felmentéstt . AZ oxfordi Batalabb
Ember 1987. nov. 2..H luma. (Az unlt(u1usok
T ool' crou d éUn a lft1úJabb bir szerint
k(izüI két )elent kező fclvHelét enged~]l'ezlék,
munk'u'g:!1 Inkább gylllekczeU mnten
S~rk.)
ak.rj.n folyt a t ni. mint "dmlnl~zlrátor "czeMI
feladat körllCll.
(i ü G)"uJa tg)'koron lorockokuntl(}'őrgyl ;;;;;;~;
]clké$z, "Idnek feltJti!e. a lorockM 'Pélertv
SuUm. J,;on\n. Imgtkus körr,lm~n}'ck ki!WÚ
h~1t el. 1'1" nemréQ1ben I{otOWllolI Ruda- ;.;;,~
pestre ils köz.ölte, hOICY t'desapJn 88. t,·u korn-'
,•.•,,,
IXIn Kolozsd.. , " Ihart.

'w.

"'$

,

mru-

'o.

Ta" a Vr"" "~ ""g.-I n,,1IY gY"'uolólIYllIekeut
elúUI Icmct~n KoleiAr S"'ndor maros'· ... .!orhe])i espet'('s monrloll ,úp huc~Ó%tatól.
é$ fl I lm'l dr. Sv.b6 ,\rp~d l eol~1I1 profel~
nor b(,cl(ozotl n Uh'one"'; plhJ>Ök n evében.
lJr. ~:tdii _
" "...

kolozs"~rI pro f~lIIzor n",

közös konferencl"'n 'pr.
8--10. nRl' Jaln clllndAs! tarl<;.1t ..\ n",rt Seh W('l t:wr hun"lnbmlllR elmen.
I A IU'-Und

Doll

,\ kolo:ud rl KI! III'SZ1'i"::"" · :\L\G\' ..:rő
'986. évi S. ~zU.IIH' ne m t.:glhc n ~rkczett mell
" buda loel ll o'\'as6khoz. A közölt t lUlu hnényok - d r. Sr.:oM Arp.'\<I. dr. ~I ax U lr'leh

BuLslnger. dr. Erdú J"'no> és dr. G ..'l György
toU"'h61 é rdekesek h t"nuls"'l!oliak. A
ki!IlY'"I'OvaILI<1.. mctl:Jelenl egyik In\s t ;'1·
veUOk ul. ünlt'rI,u I'?letbe.

•

o

Kü m ' n G)',," elOn.al ltln6r. lapunk hú"éilU 0Iv{\.6)1•• a 1I0:O;IS)IEIU,:r 1987. 1"'1 S.
.:rámAbltn """ __ FeI'tD~ eml~l<eUle elmen
~I"'II .. "zt D munk'l. "mit tá ..... <lnlml 1~
",n ,·~tI ri,;, L<l élele fOlyamán.

KOC S OHnl
unitúrius fjJiil ekc7.ctűnk llini II h'!I~
utóbhi presbiteri ülésen elhutluo:,;·
ték. llOUY II gy ül ekezet iellJlúll{tsu lU·
nnedik !i,' iordulólán, üIIJWllé l~'l'!l III~
IClltlsztele le l tartanak.
.'\:,; ülluepél)'eslstcntiszt ele l idI5)JOutju
11JU8. UUfjullztus H,~e \ ·IlSáruull. }\
uolyúlatot dr. l~c re ll c z .JÓ zsef lIÜS~
pük, Uajor J{WOI! és Huszti .J(mos
piisjlükllelyeltes , -ég zik . Az i.!l teutlsz~
teleten ún'ocsorÍlt is osztannk _
A gyülekn.et szeret ette l h lvJ n (' rre IIZ
alkalomra UZ ors:l,úU k iUúII IlÜZÜ t er ii·
tetein élö unilÍlriusokut. Azok ré5Xé~
szombaton délut Íln érkl'ZJ If'k
s ZÍllh'ts ról {JontlOllkodllllk.
IIkurók

UNITAm u s ÉUIT

IG

Hírek

n •. TMh kohol)' d,,,,,,nwH~~1 I"do.mM".
pll'I>llklll C1l"'h~zt, ~. hln' l n.crelctlcl kGnönlllll('k 1.II.pökl nO!II"'lol" 10. ~,'ror.t ...16In
I,A'Z·lor' .~ol~~lnlot. I~yhr.~,t c' n "'''II:)·" r· nlknlmMlÓ1. \ rcfn.mMn ••.•• "n l cInIIkéI ml
• ~"ol s""IJ.(ItIJa nCmC_ munk(p,Jo. mdrlM'Z I. ,"C rl·,,,l lel kö_zl;nIJfok , . n"'~1 ~,·tortluI6n .
io~·""bbl erG ! ~. j ó c~é!!z,(,.c l kh'{on u nk.
II •• Cup lk t,)·","" rll)'knr! Cltr! ~t<Ck .zme·
S,·pl"-I .. "~lol<. \z <"II.)·lk I>,."IC"U Cl;()'h .... zl I<',(·n<:k '7.1u"lIk ~"'o.d"MJ(,ról {'n.lékezett
.7..,mlé...·n o"'n,I"I<" kl1,·".'I<exr. ~,de~~, ,!,il'- mell .. 7. OJ Emb,·,. C. kOIolIku. h{'l1hp.
lokni - ~"·"jc 1"~o<.A~{ona l< .rAm" 6 .,_1 .,00. C7.nplk ~,.,.~k mih HI:;~,_I><:n H~I <l nklbl.'"n.
t:t<'I< k6z111 '...·o.nl lud ,,7sr, r.oo. E:tCk köznI .. Béke'·lIfi5: lnnflc. flI~~t<n ~1l""~1 fOll;lnn II le.Z('_
mlnl<'g\" :; 1;,2 726 ~mh<·n,ck ,·"n II1hll{ojn. rel~. éli n I~kc és o nU'fl:'''' M~sn",IH
A hlbiJ"l ul"jdonOfOk 1í/'7.OI n"" .. bn .. c.nk IlIC)·ébcn. . \ IdAO)('k emléke •.cle.
26801[.08-m bl-e<mlk "zok nak n .mm(,'.
kb~rö k6 .... bn(0I1 eimtn
K J\'6 I" ,n.ill _
akJI< oh-;., bl< 15 n l3l"l1{,ból. I)c ,·"jon hAnynn ~Inek .. I. mbJl .. 5zel1cm~lM'n. fCjezl (IZ ej Eml)O!.l.>Cn 1I105S7"~ ,/<!lcnl m",. h~ "
mAl NUll)" l-IIjo. nC",,1 ,' I,cl(, pécSI !(Im·ná_
be k~rd~.é t " szcml~lli.
A fra .. Uurtl nnll,;rlu~ p,·ü l~k0'7.~ tbt" mfl!"" , zlumol ~ ~"d e7..,I(,U " )«1$"II"k nh.pl_
12..fn "C, dr • • ·t",n~ .... 7o.... f pO'I>llk IIZ ~"I IOll ák. ~. hzul~n ~z.~7"..,dokon .... 1 " cl.x~ercl
k6""..·(OI(o,;1 n'''Il"cl6zÖCn loln ..... c.oll.. <"Il")'hfi- rend 1>."pj...,1 .. n .... llék.
z"nl.:
,IzlelN és Ifljék01.I"U " " 1l)'{lIekcrol
Su:rk~~~6 1 Uu:n~l: I ~.p"pk eimére ~ok
hl,'~1t ,,7. 1990. ~,·I bu'h,,,,,511 k"ngre.,,,,,, koxl,·cs hl>'[lIlk llll k"punk dkk .... ~. bf,uámoló~.
l'Sl·",~ny<,.1 riIl.
~,·ford" l ókr61. e,cm~nyckl'Úl htrnd .... s t . Ln_
,h .. hnált supl~ ",brr '·~tI~n I .. rloll 7.dd6 punk korll'il07.on lerJc<lelme mInIl" IM'k"l_
ÚJé'- IInnepéN'. 22 ~, uünet .. Ifln I,,,,~ l d Ult bcsu,mnlllk,,1 uU~s('Il 'zcr\nl oldalt" ....
~"J~I mbhlt k"l>OlI, " A 17.mclll.. I!ylllekczel Jc<lelmllnkro ,"aló oIcklntcllcl Hn\"l .... lcn .... k
.
07. :-;'D":'b"n. ,\z NOI{·ban le"'(5 IzmcIII" ' ·PIO·unk ,.1~,·I(\lIcnl.
(;yij[~ke,.,lek
S~ö ... c l$éf;e
"Z .. "mertcnn
.Jc\\1Sh '.ommlll(.'C" Mmoll:"llfl"·h ,,l. Ts,,"c
:\"e"",,,nnl ,·{OI"s1-loU" mel!. ,\ mbbl l.en·
gyelon>7.ágb61 $1.Arm"zj k. , n konccnln\cló~
' &OOr"ól s,",oo""I,'''. n7. US ,\ -h" "~ntlol"(lll
kl. C.. utfldltot " \{tgerlM'n 611"k mejt.
,\ N~",el kalollkus p(l~ptlkl konfen,,~lo
H A J\lVAl NA I( l-IAZA.lj clnlike nz 51 ~,·es . i\I"lnz-1 1!'-'W6k. IIr. BARTÚI(
to:a.1 IAlunn .. " profenzor ICII. Ez IdAl1C Ó" TÉRÉSI~RÖL a mMe. 25-i orszáICl!flRtRI"hh e IIs7."(ollhl:n. ,\7. ~1,m\ 1I ónl ~os napilapok e l ső Oldalon emlékezfuldnl köZ!;yiil~sen , ·....1""1.\0\ tlo k rnclo(" 1,lbpijkl
lek Illeg. Fiai Béla és Péter itthoni
k"r ,lj ('I"ökét.
~Iár .Imul! ~,,,. he.

11"10' dr. \lf.d ....
"~Im,;p b"ptl.l" \d"~.z .. z .. "",ri " ... C1<·\"~ I "ndl
mOl/y"r ""pU'ln l;(ytllckczcll.>Cn """C~ lelkl-

l

II,,,

,~ );.n6 {'IO'kort n~·OnldA'"LnJdonos. "kl
~,.:~.;.. (,t jloruJo7.6Jn. volt tlZ UnUárl,,~
erll.. ltú ". kl",lIbb (1.7. lnl,III'\,u t:JCI kl,,,~t\
1\ k 110 ' ,h~. kOrob,,,. clhnU. T~mcl~. n
tA ':!3-1\11 1IU!'111 J'"o. lclkl'sl" pO ~pllk
~i~CItC5 l"k.ú~I"III•. Csnládj" gyá,Útb,,"
(i,,d,,lc szh-"cl O,zlO7."n l<.
S:u&lhmÁ.)" ~IJkl<\~ni ~1. f:U.Ják I'n..~be l
unlMrin. IC$I\«:rlink, n hll'~.8t'S Meséli: 6 J6
I':dc.nn"" honz'; .1.~nw~dc' uMn elhull
73 évcs k"mlm". ,\ l'nrkI15";11 1~lllctúl>c"
kisérttik utoll6 nyU$the1yéro pO~pl\k és két
Iclké5Z nolgAlil h. n1l;111"11. ~\ 7. elhunyt c?,'
Mkc~tére " ClInl6d 200U r'I-01 ,,<lom!in~o
Mil uJ: Unltt\rhu Oc! Jn,' ANI.

i

LAPzARTA UTAN:

és nmerikai nyilatkozatnit a Ma~yar Nemzet máre. 25-i száma telnól cSpCre$-szupC .lnl~ndens l . 1I~IUIl TTÖlIkcn jes szüvc~é h en közölte. A rádió
Iclkéswő
~:remtlyébcn.
,\
tcolót;usnö u és II telcvízió i~ elegct tett a jó hir
Hcssen-;-':"ss",,-I <'gyhá7.1 7_llnRl on. ItZ cI$6

H Ul;cu-Xass" ,,-1 ~.·tU'""lIku~ ~U)·bú7.
t örténetéhen 40 ~" u lfm elohzllr " .... I".1-t01l0k
1\

Ur. TIboldi TIbor Belgl.umb:m élll unlhltlu.
o'VOI hldlnk !p'nkmn h\tog"t haz.... IA'(utóbbi lót~hh" "IImlm"'.. n! ,,00 Ft-o t
I<O.ldtttt U UnUMlu. elet !<l,·lI n •• O".:ndc- , ·álAszlJl.sI fordulób<ln. :.'04 Icndott 1~,,"Ozat·
nénk Im minél tilblM'n kllvetn~k ~X Ilyen ból 107-et kapott. , illY a 39 brlozkodfllSAI
megszcrez le a t 6bb.q;CI.
péld/l t.
II~IIIII Trü" l.:t n állr. I-Jét ól ICS7.
1lI~lbt.
Délitk,· LaJ"""~ n. Ilaliu lbol,"a opem·
ének""nli. n~hal Bal~u Fcrene lesh·ére Tra"I ...,ln e$pCres-5zupCrintcnden~ utódn. S
lak/\s,"UozllIl$lo, mllltt nem~ben knplI< ezzel egyOlt fl t"rlom .... nyl egyMVI'CflTc lelmeg az UnItárlu. Illet legulállbl .ZIIrnall, készi koll(:glumának '·C7.Clóje.
• Ilriimmc\ ol ...., ta n le,"·érl,rúl közölt né p
I'roWlllntls1.: Tld~nde n eime " dán Ini
mej(('ml~kcr;ésckcl. To ..:\bbra ls tartá, 10'6- unlt<lrlu$Ok s7.Cmléjének. Újabban Aldmct l.
~...lhl kh·lInunk. K(k:zönette\ ,'ctlOk ~ FI haSZnálnA); "Tldsskrlft tor unlla.bme 0\1
~itom:\n,·"'t lapunk J:...ám.
frlslndet blslfudom·'. Aml ......1 ll. ketlll. megfOjtll lmflms t kh-{in.lllk bnn~sll lyow1.
A b"lanl legll~blJ unitárius templom
E,-enle AltaH'iban 12 "Ikalommal Jeleni k
papja, dr. s...tl remlu.cre&en IllCItkü1dl m~1l". s ~özLlk :lZoknak " "Ih'lgl"knak" ne,~I.
",... l lop.lllt. F..bben oh..... uk. hog,. legulÓbb II nklk" kö,·etkezó hónap , ·,,&.1mapJaln rllfllJ,lk
lO'OI<:'kcttU IIsIZ.cJih'clclen eg}' OTOIZ nak_ ll. szolgálntot.
~i1.6 el&.d:\51 tartott A7. o""'~ egy luhi élet
II n)1I'" tOkl'éhm clmm. m~l)'et érdckL"S
;,1111. klivctell.

,

A IIEKS minden é .. ben hcu.li.ruolót tart
klllllnbijz6 g)"ill~kczctckben II t"JI6d6 on.z.li.·
gokhlln ,·égutt stg116 munkfiJ~ról. ,\'/: I(\~n
mAJ. 7..fn " zllrtch-holllnll:eal 1I:)' ü1ekcUlben
!art belIzt.mol61 aZ In(\l "r tcrlllct~n ;'~(;l.Ctt
uolldarlt4s1 munkl\~I. !'elnólal cg)' Indl,,1
I"dós ls, dr. Grmmll RobinWIl.

kőzlésérőJ.

A", 1,\ IIF

'é~ tolyl

uz

t"nll~ülésll n. r("Szlelc,
1!l9().{" ;\,., budapesti

wCGbesú-

kongre-sz-

Uu.ról. A "'n llcs elükfszil6 blzotbflgot kfildllll kl " ""szlel"k m egbe.sÚlhére. Ennek
I"KJ,,' oz (""rópal tAnácslagok. A Plannlng
Commlt l<.'l" kÜlön ftlWn Dr, I{o,-{ics Lajos
éti FerenC'/: Jóud pÜSpÖkök. mini Ingok,
és O . bókn" Szenl- h 'A nyl 11 0M és dr. K~'\n;:d)'
Szoboles, mini m~g)'elllk reszt wUcl<.
,\1. h' tol~"lI m~n 10"Abbl meglM."SÚJésekre kcr rtl sor.
V"'IJ" n i nM é, frleségc. MAriu. Fr:",kfurt
melleiU olthonukb.1n, ,-"csor:\n IJ\tták \"Cnd6st1ll a ten lebb emlll~ttekct . •\ házlgnzd:.
\·ltreótcl,·~lclcn Ilrllkllclle meg ezl " kcdw·,

'nlfllkozÓt.

Dl elbu fö eb.mall n, IIZ I ,\AF fólltkárn. e,U
tOfflldllst .. dOlI lakfls~n a lanácsiiléscn rés~1
\"c .. 6k tluINct"re. Frrc ,,~ " Ik alom'" m~
"I\·ta I",u el.: z..uu.nn. :tonlloromih't!swl,\
ilki uh·e,,·n JMtn" hllll,l klk"ldllll .... kel.
'

UN IT ,iIlIUS ilLET
l.aptullljdoOIl$
a Mnuyuo'1II.ául Vnlld.lu1 Eurh"z
I'elellll ne.knzlll ,~ kiadó'
Ur. F'ffn e~ "óUf'f
. ·eleIÖl< ne.kHzlilbtlrettu
Sunl_h-lÍn)·1 Ilona

K.'·'eII Uu16a6 u. ~l6rlon 1I0.. a 70 ""CS
kon1hun clhunyt. P<:'br. 4..fn hcl)·C2.tI'lk ö. ök
nyullalomm HunU .IlInOI ,:W11l4InI4w.1.
A leme lhL'll jelen volt IIZ SSZ K -h.. n ~III
rokONI MIIrton Maf'8lt, al<1 500 Ft-ot IIdo_
mán)·oz.ott Inpunk Jn,·'.,.. l(i!oszönJllk.

l\'>; I ,\RF aZ ,,"cnle k"b:rer mCICJ<'le"ó
SZf.l.:«z!l • nerktnliíbJzolU';1I
NEWS - hlnlk - clm.l szcml"jc melleti moJt
IlItenlbllpl e. nens eimcn IlJ Idllkllxl neml"t
V., ,,"ali)' Igm'e U• .f. Uuda pul, 10:;:;
[ndUo\!. mel)' az I:g)"<'1 lu.g cgyhflzn" htrell"/ll
T elefon: 113-m.l.f
l:W.mol be. Szcrke'zl/Jjc uz 1987. (", I nov.
nflm ~zcrtnt Elke Sehllnfk l .. u'.Ua "uPos ra.. EI,Hlutbelil
s:wny. ilki ~,'IIZ<'dek 64, e ..')·II< szellcml "e' Tt.Jtnll a "'all)"a .
U.m~I)· bblllp1.:~zIIflltii post8bJulaJn';l. "
u llljC II Deumhe Uolt.rltr mo:tgnlomnuk.
lú.lap".l1bb1l11kn~l~ 8 I'ot la bfrI8pib.l~lelbe"
Az I,UIP I!lsa. m á r/:. 11- 13. nnpj.~ln fl h
II turlllp-tlllflu:t ul '" Lap~UatúsJ IrodtinlÍl
b ollu.ndlal Uerthtb' ben rit"ld reglonllll~ kon- (IH'LII1, lIudlpell t \ '..
",idor tér I.
,,' eni
ferenclfil ...... noo,..,lI. közösen IIZ Inlcrrellglo - 1900 - , kilznUtnül , ..'U' ,osIMula h ""n, "o",
'OOO
hOIl""d .,..,,,-ezcltcl. A tá'"Ollflg ~S " klllllt!- .,.1~ml"l ,; Iulaltina l II \lELIR :!1i:'-96 IG:
p\"r.ru,
IIck mlllll .... JOII. nc", t udlunk k~p'·hcl6t
zforu8Imi ItlUil!Úmra.
K~1d Ilf ... " MU.zakl Kilny~·tár ny. Il!'Iz_ küldeni ern: <oz "Ikalom ....
lJat6ja 80 (Wel. Az C\l;)'kori Crd~lr irót Ú
~~'I e lUllzelkl dlj 60,_ torlnl
lrodaloml.llrltnéul mib ucrclell~ killZOnt_
EII)·e;o .,.01". áno 10,_ torlut
jnk .. O"\"CI htordulón.
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