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A FARKASRÉTI TEMETÖBEN
"A mi segedelmünk és vigaszlalásunk~jöiiön az egy igaz Istentől, a mi teremtő Atyánktól, ki Ura életnek és
halálnak öröktől fogva , mindörökké. Amen."
Ezzel az elöfohásszal nyitotta meg Orb6kné Szem-h'áll)'; Ilona lelkésznö Bartók Béla unitárius egyházi temeléset, 1988. júl. 7-én. Ezután az ösi zsoltár csendült fel , három szólamban, kíséret nélkül; Faragó ÚJura . Tóth János
és Kal/ay Gábor elöadásában:
Tebenned biztunk eleitől fogva ...

dr. Ferencz Józse! unitárius piLfpök emlékezese
Hallgassuk meg azokat az evangéliumi igéket, melyeket néhai való Banók
Béla elötti végtisztességünk ajkaimara, az erdélyi unitárius gyülekezetek
évszazados szokása szerint, megemJékezésem alapjául választottam:
írva találjuk pedig ezeket Pál apostolnak a thessalonikabeli gyiilekezethez
írt első levele második reszenek 17-20. te rjedő verseiböl válogatva a kővet
kezők szerint: TESTVÉREK, mi egy időre elszakadtunk tőletek , de csak
terben, s szívünkben nem. Sőt egyre jobban vágyunk reá , hogy viszontláthassunk benneteket. El akartunk menni hozzátok ... ismételten is. de megakadályozott bennünket asátan.
Hiszen ki volna reménységünk , és örömünk tárgya ... ha nem ti. Igen ti
vagytok dicsekvesünk es örömünk! Ámen.
Bartók Béla a távoli tengeren túlról valahogyan így fogalmazhan3 meg
gondolatait, amikor a sátán megakadályozta abban, hogy hazatérjen oda,
ahonnan nem örökre t<ivozou. Számolta az időt, vajha visszatérhetne mégegyszer erre a földre . Most itt van. Poraiban is a miénk leli.
A világ a mi unitárius hitünk szerint ncm a véletlenek láncolata. Tudjuk
és tudta ö is, hogy minden ami van, van valamiért. Az életcél megvalósítása
sok apró szándék, gondolat kiteljesedésen keres.zlűltörtenJk minden embernek , igya nagy embernek. a génius:znak életében is.
Magyar földön született 1881. márc. 25-én, Nagyszenlmiklóso~. Ez ,a
városka ma Romániában van. A tehetséges és zene ITánt már koran fogekony gyermek özvegyen maradt édcsanyj:'Jval Nagyszöllősre kerűl. Az a.kk?riban Ugocsa vánnegye nagytermében II éves korában zong~nizoH eJo~zor
nyilvánosság előtt. Nagyszőllős ma a $zovjelunióhoz tart,ozlk: Innen, e~e
sanyjával kerül Pozsonyba és ott vegzi gimnáziumi tanulman~al !lagy~es~e,t.
Pozsony ma Csehszlovákiában vnn. Mindhárom helyen emleklabla orzI es
hirdeti az cimondottakat. Mindhárom v:irosba megh ivó menl a mai alkalomra, s remeljük. hogy itt tiSZlelheljűk küldőueikel.
, ..
'
Zencllkadcmiai tanulmányait má r Budapesten végzi. nem csabllJa el Bécs,
és azutan itt kezdi meg oktató tanári munkáját.
,
Korán elkezdte II ncpd:llok gyüjtését és ennek kőrébe n nem IsmerI nCJllZt"tiségi különbségeket.
, . k
Alkotó munkáján:lk mcllatáslI ma m:i:'llak a rellldal:1. Ml CSilk csodalJu
mindazt. amivel megajandékozoll. Bartók II ler~észet,ben t!~h\lla meg azt az
inspiráló erőt. amely a zene vikig:iban va ló elmcJyedesre kotelezte.

Bartók gyűlölte II háborúI. Érezte. hogy II hitleri gondolatok csak veszeBÚCSÜ AMERIKÁTÓl
delmet hoznak népere.
A természetben örömet és szépet találó Bartók talán éppen erdélyi gyűjtŐ
A sajtó. a televízió és a rádió minutjai során találla meg mindazt. ami vallási érdeklódesenek ösvényén új utat dent részletesen megírt és ismertetett
nyitott. Erdélyben több nép él ~g~tt. a nép aj~~n élő ha~yom~nyt akarta iu csak apró mozzanatokat eleveni:
megmenteni. Ha élne. most az o sZIve nagyon faJna azokert. akIk a Maros tünk fel:
és Olt vize mellett a Hargita alján viaskodna k a mostoha sorssal. Hiszem,
A fiuk régi barii.tja dr. Harrington
hogya Belényes kőrnyéki románok szemében is könny csillog, hiszen az ő Donald az unitárius New York-i
népdalaikat is Bartók Béla gy~jtölle. • . .
..
Co~mun~ty templom ny. papja jún
Bartók Béla nem volt a szo egyszeru ertelmeben templomJaró ember. 17-en vasarnap templomában 300 emAhogya zene világában megbecsülte a mások ~allamkincseit. a vallás ber előtt búcsúztatta a nagy géniuszt
világában egyén dolgának értékelte a hit dolgait. Igy saját mcggyőzódését az amerikai unitiriusoktól. Jelen volt
fontosabbnak találta annál. amit őseitől örökőlt.Talán a tordai hegyszoros- Esztergál)'os Ferenc hazánknak az
ban. talán II Torockón tett látogatása. mely Jókaiban is felébresztette az egy ENSZ mellé akreditált nagykővete és
lsten tisztelését. késztette arra hogy 1916-ban elhatározása megérlelódvén, dr. Bánlaki György New York-i fő
csatlakozott az unitárius egyhazhoz. hogy utódai az akkor kötelező iskolai konzul. akik szep szavakkal emlékezvallásoktatásban a Dávid Ferenc-i unitárius hitet, a vallási tolerancia gon- tek meg a nagy halottról. Bartók Béla
és Péter meghatott lélekkel szóltak a
dolatát ismerjék meg.
Életével tett tanúbizonyságot - sokszor idézett megállapitásával "kell. megjelentekhez.
hogy minden ember. miután férfiúvá fejlődőtt , megallapitsa, minő ideális cel
A következő napok egyikén került
érdekében akar küzdeni, hogy aszerint, alakitsa egész munkálkodásanak, sor a két fiú és az amerikai külügymiminden cselekedetének mineműségét. En - mondja - ré sze mről egész nisztérium illetékes kepviselője jelenéletenlben, minden teren, mindenkor és minden módon egy célt fogok létében a hamvak exhumálására.
A két fiú együtt határozta el. hogy
szolgálni, magyar nemzetem és hazám javat."
Életében sokfelé jart, sok nagy és egyszerű emberrel találkozott, azokat apjuk 1945 óta a Ferncliff temetöben
egyfonnán megbecsühe. A nagyok közt volt Thomas Mann is, s iu mondot- pihenő fóldi maradványai hazatérjeták Budapesten - nemzeten kívül nincs művészet ... saját arc nélkül ideális nek a Farkasrétre.
arc sincs: a magunk arculata nélkül csak kifejezéstelen arc lehetséges."
Bartóknak egész életén át volt saját arca, és tudta, hogy mikor és hogyan
kell cselekednie. A sátán, a háború elszakította hazájától, am arca mindig
úTON HAZAfELÉ
felénk volt fordulva .
Mérhetetlen tisztelet élt benne az ember iránt. Megbocsáthatatlannak
ítélte az embertelenséget ... A zenét, melyet szerzeIt vagy játszott, prófétai- Aki hajón érkezeu az Egyesült Állalag kezelte. De tudta azt is. hogya zenével az embert nemcsak jobbitani és mokba . annak koporsója a két fiu
kedves gondoskodása folytán hajón a
szolgálni lehet, de figyelmeztetni is kell.
Élete utolsó éveit az elszakadáson kivül a sulyos és végzetes betegség tette Queen Elisabeth II. óceánjárón tér
nehézzé. Akkor még kevesen voltak, akik segítségére siettek, maradéktala- haza . A kikötőben sokan bucsúztak a
koporsótól. A méltóságteljesen úszó
nul megértenék volna zenei nagyságát. Amikor a betegség mar kórházba
kényszeritette, lsten meg egy vigasztalást adotl. Levelet kapott hazulról, tengeri óriás első megállóhelye az
melyböl megtudta, hogy Budapesten élő fia és menye, sokan barátai , köztűk angliai SOIl/hampto" kikötője volt. lu
a magyar nagykövel. az angol minis:Kodályék is átélték az itthoni szenvedéseket.
1945. szept. 25-én fejezte be életét. New Yorkban a gyászszertartás t dr. terelnök-ass:o,,)' s:emél)'es képl"/:~elo
Neale unitárius lelkész végezte. Felesege és kisebbik fia volt jelen, s kísérték je, az angliai zenei élet és az ott élő
a közeli Ferncliff temetőjében ideiglenes sirjába - a krónikás szerint keve- magyarok , köztük az angliai IIl1iuiriusok kiik/öllei. tisztelegtek az egyetem
sek jelenlétében.
nagycsarnokában felravatalozott koAz amerikai unitáriusok jún. 19-én búcsúztak töle New Yorkban.
Aki hajón indult el a tengeren lulra, azt hálas fiai is hajón hozták haza. porsóelőtl. Francia fóldön Cherhourg
kikötőjében a francia konnány képviMost az úton hazafele egy egesz világ tisztelgett koporsója elÖli, melytöl
most itt Farkasrétcn búcsúzunk, nem messze egykori utolsó budai, Csala n selöi a magyar nagykövet és a hazulról küldött négy kormanyör tiszt foúton lévő lakásától. I 940-ben elszakadt tölünk egy időre , de nem aszívével.
gad ta a koporsót es kisérte a hazafet~
és aki haza akart jönni, most végképp hazatért.
Babits szavaival búcsúzunk töle : Mindenik embernek a lelkében dal van ; vezető hosszÚ uton. Póri:st a koporso
I És a saját lelkét hallja minden dalban./ És akinek szép a lelkében az ének. Útj:l elkerülte. de 011 koncerten emlékeztek a világ zenei nagysagára . JourI Az hallja a mások énekét is szépnek .
A magyar nép határokon innen és túl. és választott unitárius egyházad és /life Bél(l Bartók Cherbollrg le lejui/let
az egész világ ma idegondol és lsten segítségével kiván örök békés pihenest 1988. Azután Strasbollrg, majd a
francia- német hataron Kehl határála haza megszentelt, áldott földjében Ámen.
tomáson már a német kormány képvi(l988.júl.7.)
selő i állták körűl az érkező karavánt.
dr. FERENCZ JOZSEF ln az Einstei" gim"á:iumh(lll \'011 tiszunitárius püspök telgés. Németországban annak idején
sokat koncertezett Banók, de csak
Mii"che"he" a Bajor Ró(~io . Stúdi6j~
b(lI/tudlak nllgyobb megallol tarianI.
ahol a nemet kormány és a nemct
l

UNITÁRIUS tl..ET

zenei világ tisztelgett és magyar mü\'észnök is zongor!ÍZlak müveiböl.
A német--osztn\.k hatá ro n Nagy
JÓIIOS nngykövel fogadta a koporsól.
Bécsben a Musik Verdnssaalban tisztelegtek II koporsó elött. ahol Bartók
életében sokszor hangversenyezett.
A burgerla ndi magyarak is olt voltak.

A MAGYAR HATÁRON
Hegyeshalomban hazánk küldöttsége
élén C;ibere Tibor müvelődesügyi miniszter fogadta a határon átgördüJő
gépkocsisort. Sinkol'ils Imre Ady verset szavalta és a közeli köszegi és
szombathelyi é nekkarok tisztelegtek.
Egyházunk képviseletében Hus;ri Jáfias püspökhelyettes és Orbók A tri/a
voltak jelen.
A hazai földön az első falu Levél
lakosai díszőrseget álltak az országút
mentén. Ez így folytatódott GyiirölI ár
Budapes/ig.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADtMIA
elöcsamokaba érkezett meg a koporsó, ahol hazank népe egy napig tisztelgett a nagy halott koporsója elött.
A főváros veze t ője /rtin)'; Pál fogadta
szép szavakkal ahazaltrl halolla/,
ahogy Juhász Ferenc szép versében
nevezte őt.
A határtól a fővárosig mar nemcsak
Béla és Péter , hat/em Béla felesége Judi/, a nagy halott szeretett menye is
kísérte a koporsót. A család itt elbúcsúzott a koporsótól, s a díszőrség
nappal és éiiel vigyázta a nemzeti
ereklyét.

FARKASRtTEN

\
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az egyházi szertartas után dr. Trall/mat/" Rezsö elnökhelyeues búcsúzott
a hála szép szavaival.
A Bartókról elnevezett győri énekkar szép számai sz61tak a szertartás
során. Azután e lindult a menet, élén
a három temető pappal a közeli sírhoz. A föváros adományozta, a család
választotta a helyet, mely légvonalban
Kod8.\y sírjahoz, valamint utolsó budapesti lakásához, a Csalán utcahoz
közel van, utóbbi ma emlékmúzeum.
A simál dr. ÚilalussyJózsefa Liszt
Ferenc Zenemüveszeti Akadémia rektora értő szavakkal méltalla a tanár,
a zongoramüvész es a nagy zeneszerzö
érdemeit. Rövid egyházi szertartás

után a szolgálatOl vezet6 dr. F{'r(!1/cZ
Jó;sef püspök a nyito tt sírba havasi
gyopárt, s az erdélyi szülőhazáb6 1 é rkezett ősi fóldet helyezett a családi
koszorúk köze.

BORSOS MIKLÓS StREMLtKE
A svéd gránitból faragott emlékmü
már készen várta ö t. aki mindig haza
aka rt térni és most előtte elhalt családtagjaival egy sírban pihenve örök
ál mát alussza. Az emJékmü nem az
embert ábrázolja, hanem az eszmét,
amit kora gyennekkora óta. halaláig
képviselt, a /is;taforrást, és a Iratár/alan s;ereletet a hazáér/, amely orszagvilág tisztelgése közben fogadta sírjába örök pihenésre a hazatért kopor•
sot.

UTÓHANGOK
A temetésen a Nagyszöllőst és Pozsonyt
képviselő
küldöttségek
Csehsz10vákiá ból es a Szovjetunióból
jelen voltak a teme tésen. Nagyszentmiklósrói a szü l őhe l yről senki sem tudott eljönni és képviselet sem érkezett.
A ko lozsvári unitárius tem plomban
a temetés napjan este hangversenyt
rendeztek magyar és román müveszek
szereplésével.
A Magydr Televízió és a Rádió
részletesen közvetltette a nagy temetést.
Több erdélyi unitárius gyülekezet
lelkésze írt, megirva, hogy a rádió
mellett vegigkönnyezték a búcsúztatásl.
Az angliai és amerikai unitárius havi szemiéikben most jelennek meg az
emlékezések. Az IARF is beszámolt
a rról, hogy lélekben jelen voltak a temetésen.
A hazai napilapok részletesen számoltak be a temetésről. A Magyar
Nemzetből kivágotl ismertetést elküldöttem Kovács Lajos e rdélyi püspöknek, akinek eimére ez a levél megérkezett.
A hazai egyházi saj tó röviden szólt
a temetésről. de a Reformátusok Lapja
bövebben emlékezett meg melynek
egyik számából idézünk: .,Tudjuk
egyetlen nemzet sem sajátíthatja magának zeneszerz6jét még akkor sem,
ha az a zene nemzetközi nyelvén nemzetünkröl is oly sokat mondol! el a
világnak. Miért is jó tudni mégis,
hogy az Egyesült Államokból a királyi korona után zenemüvészetünk
egyik »koronója«( is hazaérkezett ?

A feleletet szamomra alak a Sleretctel, ragaszkodást. megbecsülést kifejezö idős és gyermeka rcok adták meg
IIkik virágo t helyeztek a ravatalra:
Azok, a mi gondolatainkat is és nagyrabecsűlésünkel is közvetitö. szi vből
jövö s7.avak, melyeket dr. Ferenc: József unitárius püspök és mindazok
mondottak el. akik az ő éle tművét
méltatták. Egyetlen hiányérzetem voll
csupán, a szülöfalu, az e rdélyi Nagyszentmiklós üzene tét senki sem tolmácsolhalla ... " (n-a.)
O lyan harang az ö muzsikája.
amely a jövő emberének lelkében
méginkább visszhangra talál majd.
Kár, hogy .,Énlaka felett a Finos
lova hatán. leszegezett feijel elaludt a
gondviselés ... " Tam(isi Aran egykori
gondolatait így idézi Timár Mille az
lsten széke alatl c. kö tetében.
Bartók emh!kest Szl!kelyudvarhelyen

hin. 5-én a Múzueum uervezésCben emlékmúsort mutattak be. nagy közönség
elött, melyen Bartha Levtnle, Nemes István es Székely Csaba szerepeltek
Utunk. Kolozsvár, 1988.25. száma
Sopronban

AVarosi Tanácsjúl. 8-an megkoszoruzta Bartók Bda Pócsi úti emléktáblajat, melyen közremúködöu a Bezerédj Amália orszigos zenei tábor kórusa.
Kisalföld, Györ. júl. 8.
A Népszava

e. OfS7..ágOS napilapban. Tamas Menyhert
emlékezett tőbb cikkben a nagy múveszrol.
Mint mondOlIa. neki az adotl jogcimet a
megszólalásra, hogy Bukovina a szülölOldje. ahol Barlók is járt egykoron nepdalokat gyüjteni. Idezte Bartok 011 gyújtalI
régi keservcséből a követke7.o sorokat:
Olyan árva vagyok, mini út me1!ell az ág
Kinek minden ember nekimenyen s levág;
Azén életemnek es most úgy vagyon sorsa,
Mert bokros búbanat azt igen rulkossa.

Dr. Kereutes Szihi rd

beiktatása
A hazai görög katolikus egybiz haj~tido:
rogi megyéspiispöké,·é lll: elhalt dr. T1mko
Imre utódjául II. János Pál pápa dr. Keresztes Szilárd eddigi piispöki helynököt
nevezte ki. Onnepelyes beiktatása. jtil. JOán vol t a nyiregyhizi gőrög ka tolikus
templomban. A beiktatáSI dr. Paskai Láp16 bíboros, esZlergomi érsek végezt~ nagy
püspökkari seg(:dlellel. Az unne~gen a
szabadságidő miatt nem tudtu,nk ~t_,'en
ni de innen kivánunk sok áldas! es oromel
te;hes, de sztp munkaköre betöltéséhez az
unitárius egyház nevében.
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BARTÓK
Kouamezőkön járó ezüst-

koromIs fcjcdelem .
Te lallud, hogy II gyt11ölcIIól
részcg zászlók mint
csupódtak egymás arcába.
s le ncm tudtál II hódítók
láb.1 vert porban fulladozni.
Elmentél. hogy véglcg
hazllérkezhcss!
Állsz
a nepek hangversenycsarnokában
ezüst-koronás mestcr.
Pálcád int. Dalba fog:
szláv, magyar, német és román.
Hannó nia!
Pedig mindenki csak
II maga dalát rujja!
Jaj, csak senki. senki
abba ne hagyja. a Kárpátok
ha ngverscnycsa rnokábll n
összeölelkeznek II hangok.
összeölelkcznek a dullnmok .

*
Ezüst-koronás, lásd e mid
befogad.
a nep szíve befogad.
a népek szive befogad.

ten mllrlldl ITaSIII kÖ7'ött. igy kértük fel e
megemléke7.Q meSírásftra. S7..:nt-l ...dn)'i
Sándor 1946 után Amerikába került. ~
megismerkedeIt ÁgoIl! Fnscttel. akI 117 elJÖ
ungol nyelvü életrajzot irtll l)artÓkrÓI.
12 munka ból SlIját fordításában IdeJte a
szel7.ő Bart6 kot : "Sajt\.t utamnak keresése
kÖ7.l)Cn rajöttem, hogy csak a7 egészen régiból uü!ethelik a7 egw.cn úJ ... 1'::5 az
első ZIIvaros lépések ulán végül is úgy talál·
tam meg az utamat, hogy elmellöztem u
fejllklí:s ama fOflnltit és árumlatuit, !ImeIyek kiburjánoztak idöről időre a kellŐ
kÖ7'öu." Ez volt a Ba rtók módszere. és az
volt a módszere Dávid Fel'l:ncnek is. Állandóan ismételgette. hogy Jézus tis7.ta és
világos tllnitdsait "meghomályoJi/o/ták".
Ö leMt visszatért Jé7.u$ eredeti tanltt\.saihoz. hogy azokból VC'f.cssc le az .,(IZ f!j(Ózell
rii·. a változolI idók után is örö k igaz val·
Ilisos tllnitlisokal.
A7 1981-ben II mlir beteg dr. Szen/! will)'; Sándor Lllncasterböl irta emlékezéséi. az Unitárius Élet 1981. évi első S7.ámábun. melyböl idéztük a fentiekel. Megemlít ve, hogy Bartók véleménye utan váhlsl.·
to ttu meg kántorává a gyülekc1.ct Nagy
Sándort. a ki 1980-ban halt cl.
EMLÉKSZAVAK BARTÓK BÉLÁRÓ L

Ez az cgyház a maga alapjait is Erdélyben
teremtetle meg.. ' . bizonyárll ill tah'l!ta
meg a maga legszemélyesebb hitvalh'tSllt,
ahogyan ... egyik legnagyobb müvét. II
Cantatu profanát nevezik ... Iti tuhilta
Budaházi István meg azt az életelvet szóban is megfogalmazva. énekben is elmondhatóan. melyet
világéletében követeli. azt a tisztaságo!'
Emléktl~k IApunkb.n BArlók Héla
melyet a Cantatc közismert S1.övege c7.i'./:1
szúltl~nek szíÚ,·es évrordulójíra
a S7.elid és kemény paranccsal fCJez ki ...
"csuk /;s;:faforrásbIJ/".
BARTÓK BÉLA ÉS AZ
MálTa; Be/egll Hé/ll unitarius író emlékUNITÁRIUSOK
beS1.l:déböl, melyet uz 1981 . jan. 31-i emléRöviddel Budapestre keruléscm utim. künncpelycn mondotl cl. Közölve uz Unimegiiresedell a budapesti eg)'házközseg tárius Élet 1981 . évi 2. számából.
kantori :illasa .... javasoltam. hogy az allást relkés7ültsCg alapjan töltsük be. (Te· IJARTÓKRÓL BARTÓK
hetjük ezt annál is inkabb. mert olyan kiváló tagjai is vannak uz cgyht\.zkö7.ségnek. RMe)' Pál dr. ev,mgélik us lelkész. iró fenti
mint Bartók Béla, aki ... scgltségiinkre dmi! [rása az Evangélikus Élet 1981. rebr.
lesz u felkb;:iiI/s~g eldöntésében.
I S·i számában jeleni meg, onnan ve ttük át
Bartók Árokháty Béhival, az ismert re- u Sl.cm> engedélyével az Unitárius f!Jct
formátus 7.eneS1.em> és kamaggyal el is 1981. évi 3. s1..amába.
jött. és meghallgatlák a pályázÓk játékat
Rédcy relteszi azt u kérdést is. hogy mió(KözülUk Nagy Sándorra és Gálnu Sán- tu va n szó az 1945-ben New Yorkban CIdorra emlékel./:m).
hult llurt6k lléla hamvainak hazaho7.ataSzünetet kellet! turtununk ... meghiv_ lárÓI.
tam Bartókot CS Arokhát yt egy kis ralatoA fiú elmondja. hogy Ferndiff New
:disra lakasunkba. A beszélgetés közben York hoz közel fekvő kőzség . Szep csendes
mondotta el Bartók az unitllrius templomi temelő
uhol a v:\laS7.lldÓ az elmult eszzcnerc vonatkozó nezetdt .
tendők fol ya m;'," sokszor megfordult.
. ~ngcm. . az lepett rneg. hogy milyen A lu.:lyi szokások ~zeri nt egyszenl kÖl;lp
Jól Ismerte II XV I XVII . S7.M.lld uni tarius borítja hamvai\. A sirköbe ...ésett uda tok
egyhálr 1"cnéjét, dc az is. hogy mennyire jÓl olvasha tók. Kifogust:llun mugyllT heragasill.odolt a7. Istentinteletl éneklés "II I )'e~irással vesték be nevét és születési hecapcl1p" jtlle~hez. Az orgonát csak arra lyét, NugYS7..:n tmikIÓs\. Természetesen
....Iló tcLmtettd voll hajlundó megengedni, jobb lenne ha idehal;1 nyugodna.
hogya 1O.,.:,rO$l unitárius gyülekC1.et el~zo.
Kct kifogás is említésre kerult a ripor tkolt az Cnek lbtÖl ...
ban. Az eg),ik. hogy 8af/ók nem ak:lrta.
(Bartók a'fután levelet irt" szerJönek. hogy itthon nugy tcmeti:sc: legyen. A mámelynek borítékJlat megt:\It.ltuk Budapes_ sik. hogy mar .. koroml hazaho'f,lltul:\ meg-

..

UN ITÁRIUS tU:T

bonlOll1l I I otu\ni magyarságot Voltak
cllen7.öi IS I,ya Bartókhllmvakkal kapcsol:ltban I ~ felmerülhet'le "1YlneL
!JaTtbk valh'lsossagáról 1$ 5161t II fiu
... ap{un '. 87.u badroglulk o7.ú~(1 voh Le·
nyúgö7te :1 t erme.~7.et hurmónl(IJII CS rend·
s~ere..
Nem volt kiilónöscn templomo<;.
dc a vallást v;tlllmi fel5Óbbrendú dologmik
tartoua. Ugyanakkor irtÓ1011 minden
dogm{ltól ...
....J: IlART()K Rtl." I-IÁROM

KÖNYVE
Az 1981. évi Téli Könyvvásl\r erdekessége
volt. hogy Bartók Béla, a magyarországi
unitárius egyház főgondnokll egyS7.crre
három könyvvel idézte/:desupja cmlékét.
Az el sőt és II másodikat a Zcnemükíndó
adtll ki , D " Bar/ók Béla nalád; lel'elezüe"
és DZ "Apam éle/ének krón;kdju" c. munk!'!·
kut . A hUflnadik II Szépirodalmi kiudásábftn jelent meg " Bar/ók B/HII műhelyébe/!"
elmen.
I)urtók Béla fögondnokunk apja halála
utan 3S évvel látta elérke1,clLnek az időt
arra, hogy apja családi levele1.ésének nagy
reszét, melyek eleddig hO'f;J.árérhctetlenek
voltlIk. az ol ... asó elé bocsáss;l. Akiadott
több. mint 900 immár történelcmmé nemesedetl családi levél Bartók életének sok
oldalát világitja meg és gazdagítja :I kutu·
tók munkáj:'l\. Apám életének krónikájában így vullo tt a SZCl7.ő: "Bartók Béláról
már életében, majd halllIa után fokozott
mértekben sok életrajz. visS7.uemlékezés és
leiras jelent meg. E7.tlr: nugy rés'f./: meglehetösen hiányos V;tgy egyoldalú volt, es sok
rossz adat. téves követkcztetés !átoll nap·
világo\. IdŐS7.crúnek látszott. hogy megje·
lenjék egy teljesebb összcállltas. amely
részben a meglevő rorrásokru. részben a
megélö tanú kra támaszkodva Bartók cletpályájának hitelesebb képét adja".
A fiú kalauzol cl IIpja felnött életének
17 OOO napjáról összegyüjtölI 4700 aduttal.
alig 3·4 napos idökölökkel követhetjük uz
életpályA!. Forr3S11i : saját emlekei. családi
reljcgyzések, levelek. naplóbejegyzi:sck.
Ifj . l3artók Béla kön yvei nemcsak ~I S7.lI·
kemberek sdlmltra jeJcntenek forrásta nul·
mtlnyt. de izgalmas olvasmányok mindazoknak. akIk valóbun Bartók Bélát. az
embert altarják megismerni
fejczte be
rccenzióját a..: Uni tarius Élei 1982. éVI első
szammm.
dr. Kiss '/Ó1.,ser

f(irhshtm Oartok Béla tir és szobor léte-

sült. A fmneiak a S:wjna.purt men tén a
főváros kÖ'fpontjában mhllhutó IJruu.llVIIIc tcr egy részét kívá nták B:lrtókról clnevelni. A fruneia magyar targy;tl[isok
után Budapest Varga Imre l);t rtókról ké·
~iilt Sl.obrát ajándékozta Párilsnak. aklL
u ~obro t u róla clnevezetr téren lillilOuál
fel. A szobrot PuTÍzs föpolg:lrrnesterc. J.
Chiwc kérésére ifj. BIITfók B~It/ jJgol/d,I<)
k""k lepl('lIe le nug):' unncpsl:1I keretében.
Erröl \lZ Unitárius Élet 1982. évi t. cs 4 .
szánuioon OIVMshullunk lunul!\!>1

BERECZ JÁNOS :

Az 'stván-i üzenet
napjaink korparancsa
A: Ópu.t::tasu'; TOrtin,.t; Nemzeti ~~ek~arkban -:- ~hol
Anonymus feljegyzései szc~n ~ honro~a.Jo ose,mk ..surc:t eJt~t.

I
I

lék" az ország törzsek koroItI rdOs.zlasanak. es meghataroztak
az uj haza a kkori szol:!isjogait - aug. 20-80 II megyei dO~~?'1:ók
hagyományos alkotmánynapi munkás-paraszt találkozoJan, II

llimnu.t:: elhangzása után SeUI;! !ános IIZ. M~ZMP Politikai
Bizouságának tagja. II Központi Bizottság 11tkara mondott bevide!.
_ Ma együU ünnepel az ors::ág lakossága minda::okka/, akik
illhon ts halÓfainkon kf\'ül él"e is őrzik magyarságukat - mon-

dotta. majd kifejtette. hogy Pusztaszer

II

le.gend~ ~ II va!~g

találkozóhelye, II magyar államiság kezde temek Jelkepe, re,IP es
kózclmúltunk sorsforduló csemenyeinek szi n tere, II nemzeti kö-

telesség

es II haladásnak elkötelezett elszántság szimbóluma is.

- A nemzeli /Udat egészségl'S, elöre is mUlaló vonulalának
crasilése I'egell lorljuk fOll/osnak, "ogy népünk löbbel ludjon
mríltjÚrÓ/. hogy ez a tudás mentes legyen az illúzióktól, a lcegyszerüsítésektól. a hamis romantiká tól és mindenféle gógtól mondotta, - legyen o/yall, amely reális önismerelel, igazi ertekek('/. büszke önl/ldatot, alkotó nemzeli érzületet képes ge'jes::leni. Ma kiváltképp nagy szükség van erre, amikor nepet. nemzetet, embert próbáló nehéz, ugyanakkor megkerülhetetlen törlé·
nelmi fordulat megtetelenek időszakában vagyunk.

Berecz János az István király fellépését megelőzö fontos eseményekre és a magyarság tönénetében sorsrordí tó honfoglalásra, azok ra a gyökeres változtatásokra emlékeztetett, amelyek
nélkül népünk beilleszkedése az európai ideológiai, politikai
környezetbe nem lett volna lehetséges. Részle tesen szólt arról,
mennyiben volt europai és sajátosan magyar István allama. s
beszélt a reálpolitikus illlamalapÍló ról.
Ezutan az István-i "üzenet" szellemében fogalmazta meg napjaink lörlene/menek ujabb korparancsát :
- Nem kisebb feiadaI áll előttünk - mondotta -, mint a
s::ocia!i:mus nreguji/(ua; gazdaságI/nk modernizálása. a fÖnenyekkel szabályazo/ / szociafisla jogálIam felépi/ésbrek befejezese; a szellemi feMrágzás- az erkölcsi gazdagodás biz/ositása;
anyagi-szellemi I'imrán)'aink védelme ésfejlesztése. EZI a felismerést formalla gyakorlati programmá párlunk májusi ertekezlete.
- Tudatában vagyunk annak. hogya milliók sorsát érintő
átalakulások ma sem mennek végbe "egy csapasra", fájdalom,
nehh.ség. konfliktusok nélkül - folytatta - Unyegl'S azonban
a::. hogy az álalokulós csakis a: egész nép mril'e /ellet; érdekében
és (iltala I'álha/ lör/éne/mi teué. Ehhez azonban terd kell nyitni
az alkotó energiák 51.ámara. Ezt a párI csak a nepben élő, a
társadalommal együtt dolgo1.6 eleven mozgalomként hajthatja
végre. Előrehaladásunk döntő rellclele az emberek bizalma,
összefogása az I1lapvetö ú lokban és erdekekben.

I
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- Annal fájdalmasabb számunkra - mondotta _. hogy
történelmi együuelésre. egymás támogatására ílélt népek, mint
a román, a !><:ékely, a magyar, a szász és mások, képtelenek erre
egy barati országban, mert a hatalom nem al kalmas e történelmi
tanulságok megéltsére.
BcsUde végén Berecz János népünk egységének, össlCfogásának !><:Lmbólumáról, az uj kenyérrö/ szólt, s e:acl zána szavait:
- Megg)'özödésem : mi, mai magYDrok. késuk és kepesek
rl.lg)'unk l.I,ra. hog)' Q S::em IS/I'án-i üzenet máig én'enyes szellemében cselekedjünk. önmagunk erejébe és népük töretlen elni
akarásába vetett hiuel. a politika és a társadalom között erősö
dö bizalommal és megnövekedett önbizalommal.

A H6gyes Endre utcai
templomunk felújitása
Isten iranti hálával szívünkben adunk hirt olvasóink nak
hogy t,emplomun~at fel~jítottuk , Esedékes volt ennek ~
munk~nak a~.elvegeztetesc. mivel ilyen nagyobb szabásti
munkat utolja ra 1974-ben vcgeztettünk templomunkon.
Most n,emcsak tem~ l o~un~at tijítotl~k fel, hanem a gyű_
lekezeu termet, tovabba az trodahelYlségeket és a lelkészi
lakás egy részét.
A nagy összegü feltiji~si .költség ~agyobb reszet egyetemes egyházunk scgelyeböl fedeztuk, kisebb részét az
egyházközség tartalékalapjából. Összesen 340 OOO _ forintba került.
'
Orgonánk karban~artását fontosnak tekintjük. Erre
most nem tudtunk penzt fordítani, de reményünk van az
orgona feltijítására is. A Högyes E. utca 3. számti ház
kü lsö homlokzatán, a föbejárati kapu felett valamikor fel
volt ír va: Unitárius Misszió Ház, Az 1964 65-ös házfelujítás kor ez a felirat eltávolíttatott. Azóta semmi sem
jelzi, hogy itt egy unitárius templom va n. Az egyik keresztelés al ka lmával a nagypapa késve érkezett, s panaszolta, hogy rég nem járt errefelé, minden házba be kellett néznie, hogy hol is va n az uni tárius templom. A jtin.
2 1-én ta rtott presbiteri gyülés kötelezte az egyházközség
elöljár~ságát , hogya föbejárati kapu felé helyezze el az
UN/ TAR/US TEMPLOM feliratot , nagyformátumti
fémbetükböl.
Gondunk hogya gyülekezeti teremben nincs elegendö
székünk. Kérjük híveinket, hogy amennyiben fölösleges
székeik vannak, ajánlják fel egyházközségiinknek. Gondoskodunk elszállításukról. Emlékeztetjük híveinket,
hogy már a felújítás e löu beszéltünk arról, hogy a szószék két oldalán a falon, minden felújítás után, hamar
jelentkezik a fo ltosodás, majd a fallepe rgése-lemálása, a
talajvíz és a kicsapódó salétrom miatt. Nyilván igy lesz
most ís.
Szivesen gondolunk a jókedvü adakozókra is 1 Nemcsak azért örvendezünk , mert ajó lsten megsegített ezekben a feltijítási munkálatokban , hanem azért is, mivel a
IX . ker. Házkezelési Igazgatóság helyreállította az egész
ház kéményeít. valamint a tetözetet és az udvart.
Istennek legyen hála az elvégzett munkáért!
Ez a hálaérzet töltötte el szívünket júl. 2-an, szombato n du. 6 órakor, mikor a Högyes utcai templomunkba n,
ünnepélyes ke retek között hálaadó istentiszteletet tarlOItunk a befejezödötl munkálatok után., A szol~alatba~ dr;
Ferencz József püspök, Bencze Mart ~n es I?rbokne
Szent-Iványi Ilona lelkészek, Orbók AttIla teo!o~us, dr.
Gellért Judit orvos és az íQtisági csoport lag]al vetlek
részt.
Bencze MártoD

Az én sorsom már csak ez: Lenni kevesek megértettje

Többeknek kodsz,
Sobk testében tövis Jövlioek magját hordozom!
Ne m a jelennek véres testét
Balázs Ferenc
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GONDOLATOK

Török Tamás:
Mefisztó címü regénye olvasása kapcsán
A szcnö harmadik könyve egy jól ismeri kor titkaiba
vezeti be az olvasót. Az unilárizmus kezdeti időszakának
mélységeit igyekszik feltárni.
Olvasmányos formába önti a száraz egyháztörténeti , és
kortörténeti eseményeket. Ügyesen beleágyazza az erdélyi eseményeket a.felvázolt vilaglörtén,elmi bátt~r.~. ~!
vid Ferenc fellépese ebben a (orrongo reformaclos Idoszakban a legforradalmibb. A igazi kereszténységet akarta visszaállítani az egyistenhívő keresztény egyház megalapításaval. Ezzel elment a legvégsőkig, ameddig a rcformáció elmehetett abban ft korban. Amit tett az dogma
és ver nélküli forradalom , az errékkereszténység megala-

pozása.

A szerző müvet dokumentumokra épiti, így tárva fel a

16. század Erdélyének az egyetlen , "magyarföldön kibonlakozó ~ilágfarradalom" elindulását. A mú összefogta,
szinte filmszerűen mindazt, amit eddig mozaikjaiban,
részletekben villantott fel a múló idő és a szakirodalom.
Ha szamba vesszük, hogy hányan irtak az unitárius kez·
detekről tudományos szinten a multban és a jelenben,
akikre a szerző is utal kútfőként említve őket, akkor
tisztán kitúnik, hogya mai embernek megfelelő , olvasmányos regényben Török Tamás mutatta be szintetizáló
formában mindazI, amit szellemi elődeinkről tudni illik.
A kőnyv kapcsán néhány gondolat merül fel az olvasóban. Blandrala. az olasz orvos és laikus teológus 400 éve
halt meg. Ki volt ő és mit akart? Érvényesek-e meglátásai
napjainkban? Mártirhalálát kellőképpen fogja-e fel az
unitárizmus? (Nyilván az olvasó felkapja a fejét: mártÍr
volt-e igazán, ha egyszeru emberi halállal jutott életének
végére)
Mellelte négy - külön fejezetben - szereplő ember
sorsa nyílik ki kőztuk Dávid Ference, mint a virág. Ök
magyar szellemi forradalmat éltek meg a 16. századi
Erdélyben.
E századnak nagy kérdése is terítéken van a műben.
E kérdés nem kisebb, mint a megmaradás, továbblépés,
vagy beilleszkedés. A kor szelleme az elfojtást, sürgeti.
A megalkuvásra alkalmatlan Dávid Ferenc vezeralakká
válik és ő lesz az új vallási mozgalom - az unitárizmus
- legmarkánsabb alakja . Valóságosan mártírja lesz az
ugyének. Legerőteljesebb pártolója a tovabblépésnek.
A könyv hithatatlan kérdése : ma - hogyan tovább?
A kezdet idején lelkészek és világiak álltak az új eszme
mellé. Ma elsőrenden belső fejlődésböllehet olyan többletet létesiteni, amely a megmaradás záloga. Nem elég a
tradíció őnése, a legsürgősebb feladat a lovábblépés. Új
kor, új feladatokat támaszt a vallási közösségekkel szemben. Napjainkban a laikusok aktivizálása elengedhetetlen feladat. A könyvből kiviláglik , hogy szereplői fiatalon
érzékenyek és képlékenyek voltak a vallási kérdések befogadasára . Mai fiataljaink is azok lennének, ha nagyobb
lehetőségeket kapnának lelkésztől, presbitériumtól és általában az egész gyülekezcttől. Önálló munkaterületet
biztositva számukra, nagyon rövid idon belül meghozna
a maga lelki hasznát. A fialalos lendület nem bün, csak
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tennészetesen a szeretet gyakorlasával érhető el . Nem
mellékes napjainkban a liturgia sem. Sokan azert nem
lépik át a templomok küszöbét, mert nincs vonzó az
istentiszteletben . Kis diszitő elemekkel gazdagított alkalomra volna szükség. Ilyen a zene, az enekkar , ünnepi
alkalmakon a szavalatok és sok mas, motivum. Ma az
egesz világon liturgia-refonnmal találkozunk . Nem mindegy, hogy értelmünk elszánásai melle mennyit tudunk
adni szívünkböl, hitünkböl.
A mú szerkezeti felepitésben cel ra törö, elöbb az uni tá·
rizmus kezdeti időszakának neves személyeivel foglalkozik. Majd a kisebbseg-többség kérdeset taglalja.
Az utóhang Budapestre vezeti az olvaSÓI, ahol a nagy
házak közt megbuvó pestlőrinci kis templomban két
beszélgető szájába adja a ma gyakorlati kerdeseit.
A könyvel a Szépirodalmi adta ki, ízléses a kivitel
képben, betüben egyaránt. A regény elolvasása után azt
is megérezzük, hogy az emberiség igazi haladása, előme
netele leginkabb a nagy elődök által megmutatott irányban folytatott szent törekvéstől függ. A mi életviszonyaink sokkal nehezebbek és bonyolultabbak, de az erkölcsi
probléma - ma is ugyanaz. A reformáció egy szellemi
zajlást inditott el, nálunk nincsenek kinyilatkoztatott és
lezárt meggyőződések. A mi szemléletünkben nem a dogma Krisztusa az uralkodó, hanem aszeretel JézllSa.
Ez folyamatos ujraértékelesre, továbblépésre kötelez
mindnyájukat.
Felhős

Szabolcs

Hazai dolgaink
egymast követö gyors víUodsail, at elörelépéstktt és a megállá.
sokat lapunk JIl5SÚ átfutási ideje és kéthavonkénti megjele~
miaU nem tudjuk követni.
Örvendünk annak, hogy Iij vlJhlsügyl törvény készül. Reméljiik,
hogy ennek révén elmosódnak lXok a ma még fennálló különbségek a nae)' és I kisebb Jéleksdmu egyházak közölt, - legyenek
utóbbiak bár törtenelmiek, VICY újlbbkoriak hWnkban. Értem
allllta ecyebek kllUltt az ee)'hUl vezetll tisztségviselök eskiitételénél elliforduJ6 kWönbKgeket.
_
Szent Isdn szobrit mi is örömmel és tiszteleetei koszoruztuk
meg aug. 18-án és örvendtünk annak, hogy este I b~~ prímás
rogadlisán piJsp6kűnknekls atkalma volt eJberélgetm IZ unne~
geken részt veti pÁpMi k-űlOnkfe$ fdb.t.bDuíffP 1érkezett llUIICI_I.
,. ol
A vaUá5ÜiYi reformmit klpc:sol~tO$ tegjobb lj: llefogta .ast • .dig a Reformitusok Llpjl IUl. 28-1 Rámában olvashlttuk. Mili.~
IM ImreáUlmlitUr szokott n)'UlodtsagávIJ figyelmeztetett, hov
az qyhhak ts feleli!ss!&&eJ tlrtoVlak I nemze! sordért. A ~"
nn éVl'el ezellltt aláirt e&Yezrnények m~állapításaiDak nagy remt IX idö túlhaladti, de /jn'endOnk al államtitUr aml.megállapításának, hogy gyakorlati kérd&eket al új rlUásIlg}l tör.. ~~
D1t'galkotásáig is esetr61 esette rendezni lebet, ezek közé tartozi!,;
al altcmltiv katonai szolgálat figye, a hitoktatás sz~bads.iga;
valamint II. Jjnos Pál pápa mlgyltondii látogltása IS, mt'1}t
mi is örlimmel ild,·lizHlnk.

H IR EK
It '''nilu Néprront országos főtitkár;
tis7.1erÓl Po::sga)' lmrt!' allamminis7.lcrré

•

P1 ro,uky Lajo$M S~ Török Magda, a
vecsési szórvány egyik alapitó tagja elelé.
nek 81 éves korában jún. t l-en ethalt.
HusZI; Jánru a vecsési s1.órvány egykori
gondozója temettette jún, 18-án el.
Emlékét megörizziik.

történt mcra'aszlása miat! lemondott.
A Népfront új főtitkárává Huszór !slvónl.
117 ismeri politikusI választotta meg az orKorond kőmgböl nemrégiben rövid lág.ágos tanács. Ugyanakkor a tanács tagjaivá választottak dr. Paskai Uszló bíboros togatásra Budapestre érkezet! Tófalvi Jáesztergomi ersekcl. dr. TótJ, Kóro'y zsinati nos, aki édesapja temetésére kapott kiutaelnök református púspőkót és dr. Nagy lás; cndcdélyt. Elmon d otta, hogy II g)'ulcke7.et megszereUe az onnan engedely net·
Gyufa evangélikus elnÖk-püspökö t.
kiil külfóldre táVOZOl! Fodo r Dénes telkész
A magya r országgyIllés a köJO;ős listán helyére kerü lt László DéneSI, aki Recsemegiircsedett egyházi helyekre Jegulobbi nyédröl kerűlt válasz után a korondi pa róüJmn képviselővé válaszIolIa dr, Tóth Kó- kiára. Szorgalmasan végzi a vasárnapi
roll' református püspök elnököt és Vic:ión szolgálatoka t és Fenyökúton a szórványban is megtartja a szokásos istentiszteleteJanosl a baptista egyház elnökét.
kel.
Az Elnöki Tanács tagjává választotta
A KE R FSZTtNY MAGVETO 1913.
meg a parlament - az e tisztéről lemondott dr. Bartha Tibor ny. református püs- évi teljes évfolyama hiányzik egyházi
pök helyébe dr. Tóth Kóroly református könyvtáru n kból. Szívesen megvesszuk,
ajándékként is köszöne ttel elfogadjuk. Vazsinati elnököt.
lamiko r régen valak i kikérte, de nem hozta
Az újonnan megválasztott egyházi em- viss1.8.
bereket uj tisztségükben szeretettel köDavid és F1oTl~oc:t P IE RSON amerikai
szöntjük.
uni táriusok 1987-ben az IARF kongreszMagyar Köm yeul1-édelmi Egyesület ala· szuson találkoztak Goda VertÍvaJ. Fiuk
kult Budapesten. Akik e fontos munkában Pécsett koncertezik zenekarávaJ. A szülők
reszt kívánnak \·enni. jelentkezhetnek a néhány napot töltöttek Budapesten Vera
kővetkező eimen: 1360 Budapest, Pf. 6, és növére Kriszti elszátlasolták őket. A há·
A MUOSZ és az Egytuizügyi Hivatal leg- zaspár meglátogatta szerkesztöségünket és
utóbb Tatán tartott ülést a környezetvéde- 2000 Ft-ot adomanyozotl e két unitarius
lem problemáiró1. Lapunk kepviseleteben fiatal figyelmességéért, lapunk fenntartasi
költsége ire.
HI/s;ti János volt jelen.
Budaházi István tanárember, s kocsordi
gymekezctünk lelkes tagja. Autodidakta
uton képezte magát, s az elmult évek során
súp sikereket ért el nepi ihlctésü költésze·
tevel. Szükebb hazájában a Nyirségben
több \'erses kötete is megjeleni, a legutóbbi, "Hozzon jó hirt a szel" címen.

So ka n jelentkeznek kOlfölr61, hogy segiteni akarnak. Köztuk van an nak a Benedek Gyufánok (nagyajtai szánnazasu rövid
ideig nehany hónapot Budapesten szolgált
mielőtt kiment A nglüiba) a/elestge Ai/sa.
aki leveleI irt piispákün knek, s kérdezte,
hogy ö és két fia, hova és hogyan kiildhetnének némi segélyt az erdélyi menekültek
Lapunkban közölt Bartók verse, a teme· részére. Megadtuk a tájékozta tást és már
tésére készült, felkerésünkre, melyet a szer- megérkezett 50 a ngol fontos adományuk.
zö II kel Bartók fiunak ajánlott.
Az erdélyitk résZll re &y Ojlött külfö ldi
dr. Posfay Gyö rgy evangelikus lelkész, a dominyokró l
részletes
tájékoztatást
aki külőnbözö nyugali o rszágokban gon- adunk lapu n k nov.--dcc. számaban.
dozza a magyar evangelikusokat nemrégiben látogatást teH hazánkban. Egy alkaVarga Lajos györi szorgalmas önkéntes
lommal StuHgartban találkozott vele püs- tudósítónk, felhívta figyelmunket. hogy
pákiink, akkor 011 élő és azóta elhalt uni- juJ. 29-en, volt Ke/emen ÚljOS a legjelesebb
tárius magyar Pálffy Ferenc társaságában : erdélyi tőrténeltudós halálának 25. évfor·
A tarcsafalvi PÁLFFY család férfi sarja du lója. Szeretettel emlékezünk ÚljOS báazóta mar elköltözöH a másik hazába.
csira. akinek mi még nehányan az idősebb
unit~iriusok közül tanitványai lehettünk.
Denise Boyd angol unitárius lelkésznöl,
Manchester város történelmi nevezctessé_
A pesti görög egyhá~ köz.ség - mely
gu Cross utcai uni tárius gyulckezcle hivta 1792-ben kezdte mcg őmUló mtlködéset,
me,g .I~lkipaszlorául. Nevezett az angliai amikor a szerb orlhodoxoktól különvá lumtanusok Lancasterben tartott évi köz- tak. áttekin tette 138 év nepmozgalmi ada·
gyulésén ve7.ette a megnyitó szolgálatát ál. tait. Ezen évek alatt 1930-ig 101 S keresztetalános figyelmet keltve.
les, 1501 temetés és 327 keresztelestjegyeztek fel. Az anyakönyvi bejegyústk s:zama
Dr. Bucsay M ih ily ny. refom{IIUS tcoló- állandóan fogyóban van. Oka, kihalás, elgiai professzor egyháztörténész életének költözis, elmagyaro$Odás. kivandorlás,
76. hében vánttlanul elhunyt. Emlékezetét vegyes házasságok, vagy az utódokban vami unitáriusok is megÖrizzük.
ló hitehagyás.

. OT. Bc:~dek SÍI!ldor a kolozsvári un itá_
nus koné~u":l egykori dilikja neves orvO!;
~ E~esult A!lamokban két alkalommal
~ul~ott ad.omanyt az erdelyi menekültek
Javara eddig 2SQ amerikai dollár értékben
~rvendünk .annak. hogy barátai körében
IS másokat IS hasonló csetekvesre biztat.
_ Dr; Mu"a)' Samu, marosvásárhelyi
~gyved, ~Z ~gyházkör felugyelö gondnoka
es ~z erde lYI el!.?'há~ jogügyi bizOHságának
el~oke. a KepYlselo Tanács tagja. gyenne_
kehe~ Egerbe tetepü.lt á t es látogatást telt
egyhaz~n.k v.czetómel. Örömmel vettük je_
Jentkezeset es kertiik, hogy csatlakomk
hazai egyházi munkánk támogatásáho~
K~ Gíbor Erdélyl,l·árak. várkasltlyok
c. meg 1987-ben mellelent könyve. most
akadt egyik olvasónk kezébe, aki felhívta
a figyelmtlnket erre a sok történeti adatban
fényképben gazdag munktira. Unitárius
vonatkozásról csak két helyen talaltam
benne em lítést: a homoródszentpáli kastély ismertetése kapcsá n írt az unitárillS
Korniss családról, akiknek egyes leszannazottai a szombatos mozgalomban is szerepet jatszottak, majd DéI'a ~áráróf megemlili, hogy e ~árban raboskodott és 011 hal/
meg 1579-fxn Dá~id Ferenc, a= elsó uni/árius püspök. Nem bö anyag, noha a= lUIitárius
arban Ba/ázs monumentalis munkája is
sok segitséget adott avárakat ismertetö
könyv megírásához.

es

Levéliá runk és könyvtá runk időről idöre
gyarapszik egy·egy é rdekes és értékes adománnyal. Nemrégiben kaptun k egy lapkivágást, kedves györi önkéntes munkatársunktól, akinek kezébe kerult aVasarnapi
Ujsag 1910. évi 57. száma, mely bes:uimolt
az erdClyi unitárius egyház iinnepségeiröl,
melyeken Dávid Ferenc szúletése akkor
fel tételezett 400 éves évfordulójáró l emlékeztek meg. A beszámoló közölte Ferenc:z
József piispák (1876-1928) palástos, valamint a két akkori fögondnok diszmagya·
ros képét (Fekete Gábor, kolozsvári táblai
elnök volt az egyik es br. Pet richeviehHOMt h Kál má n Kolozs megyei birtokos
a másik). Hason ló emlekezéseket másoktól is szívesen fogadunk. mert ilyenek levéltárunkat és könyvtarunkat gazdagitják.

1988. j úl. 9-én a dél-angliai egyik történelmi kisváros ösi templomában kötött
hlixasságot a skót s:árma:ásU S/uart Davidson Pamela Mayuss:ef. Stuartot 1958ban az akkor Angliliban látogatáSOD járt
Pethő ISU'án és Ferenc: Jó:se/kercsztelték
meg szülei lakásán. ~des~nyja"leánynevén
Anghi Gyöngyi, lapunk k ulrol~1 ?"unkatársai közé tartozik. Szeretettel kivanu nk boldogsagot a fiataloknak.
Dr. Bodoky Richá rd refonná!us le.lk~z.,
a Bethesda kórház voll igazgato lelklpasztora betöltötte 80. élelevét. Számos könr v
írója volt a jeles miss~ói lélek~e~ megaldott prédikátor. ki valóban IIYlngstone
~ j[ő kö - volt egyháza életében. Sze~
tellel kóSZÖntjük.
UN ITÁ RI US tLET
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IFJÚSÁGI OLDAL
Ifjúsági találkozó
A budapcSIl egyhlh:kö7~g ifjúsági biblia
k őre szokásos cV7.aro tnhilkozojá!. 1988.
juJ 2-án tllrtolLa II H6gyes Endre: utcai
gyülekezeti teremben Em: 117. alkalomra
\'idtki lial310k IS sdp számban érkeztek IIZ
orwig különbözö pontjairól: Kocsord,
Debrecen. NyjregyháZl!. Dunantul.
A IIIIálk076 eime: "A hit un;tarbnusa

[dr volt. Erről II temáról tartott nagyon
értékes elöadllst dr, Liu:lónl S:alhmary
Zsu:sa. Etöad:!.sat érdekes viia követte.
Goda Vtra vitaindító beszédcben ameri·
kai egyháZI il]usági könY"ckre is támaszkodott és azt próbálta ernkeltetni, hogy II
mai rohan ó világban. hogyan lehet II tizenhuszonéveseket bevonni az. egyházi életbe,
Az esti ifjúsági isten tisztelet egybeeseIt II
gyülekezet renoválás utáni hálaadó isten-

tiszteleteve!.

Az ahibbiakban egyik ifjú vid~ki hívünk
besZlimolóját közöljük .

Mi vagyunk a jövő
reménye?
"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi :
bune az anna k"
Jak 4, 17.
A keleti ors:zagreszr61 jó paran örömmel
\'eniink riszt, a júliusi budapesti ifjúsági
tahilkozÓn. Ugy érezzük, hogy musorunkkal sikeMI emelniink az ünnepseg szin\'onalat, Az ezt követő szc retetvendégségen
meg is fogalmazódott, hogy az eljö\ocndők
ben több figyelmet és nagyobb segilsCget
kell nyilj ta ni az ifjúságnak. Azon belül is
még jobban fcl kell karoln i a még be nem
illeszkedett unitárius érdeklödésu fiatalokat. Jobban meg kellene becsiilni a lelkes
szórványfiatalok munkáját. Mi a Seregben
el is h8laroztuk, hogy nemcsak az UNÉL
hasábjain, hanem az ifjúsági találkozókon
többet foglalkozunk az ifjilsagi misszió
kérdesével
a sajátos. hel yi problémakkal, mivel jobban meg kell ismernünk egymást, a törekvései nk et és hiteleinket. Nagyon nagy szükségünk va n ezekre a hiterő
sitö alkalmakra, mi vel lelkiekben és szellemiekben egyanint kovp.csoloohatunk ,
Ugyanis akkor eredményes az ember mun kája. ha a hite a mindennapi munkáj:iban
is. a cselekedeteiben is megmutatkozik .
Az ünnepség elótt az iljusagi találkozón
épi tö jellegü volt az öszin te jellegii bemutatkozas, az unitárius hillel való megismerkedés nyilt feltárása és Goda Vera kül.
földi élménybesllimolója. ami l szines képanyaggal tell élvezetcscbbé. Megerösite tte be~~ünk ~lt ~ rég,i igazsagot, hogy jó hi t
csak JO tudasból s7.armazik .
Az esli műsor unkat " Kdet felől" eim.
mel allitoll uk öss:zc:. E l sősorban a keletmagyarországi s7.órványfiatalok bemutatk07.ba volt a. amelyben a fiatalos lendülc.
tü polbcat gitárzene me1lell, amit Koncx
Imre ~7.ólbhatott mcg. clhangozollak Bu-

es
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dahári Istvá n és Ószabó István költö müvei is. Az irodalmi a;t fénypontja a Balázs
Ferenc-dijas Néző LRszló bemutatko7.asa
vol t. Igen ha tásosna k és idöszerünek ighkeze t! Deák József lényegkiemclő előadá
sában édesapám. Felhős Szabolcs egyik
rigebbi ínisanak felolvasása "Az egyház
jövöje. a jövö egyháza~ eimmel. " Meguju.
lás il Jézus-követes utján a lelki halálból
lelki életre való fellamadis. A jövő egyM.
za a ma élő ifjú nemzedék hitvalló szolgá.
la tában fog megvaIÓsulni .~
Az ünnepség végen rendezett szeretet·
vendégség keretében meghitt beszélgetés
alak ult ki az ifjuságu nk hclyzcler61. Mindent összevetve nagyon jöl éreztük magun·
kat, s auton köszönjük meg a szives vendéglátást a pesti fiataloknak . Öszin te hittel
reméljük, hogy okulva a hibákból még nagyobb lelkesedéssel sikerül továbblépnünk
a megujhodás útjá n.
"'elh6s Enlk!)

Amerikai vendég
Pestlőrincen

EMLt:KEZt:S AZ
t:DESAPÁRA
Szcnt -Kirallyi Kalmán születésc':nek 100.
és halálának 25 évfordu lÓjára keg)'e\euel
emlékeztek fiai és unokái. SZent.Kmillyi
Kalmán Szekelyudvarhelyen születeu olt
nevelkedett es jogi tanulmányainak el~ig
zése uta n Udvarhely megyében szolgált
mint fiatal ar.'aszekl ülnök. Uni tarius eg)_
háza hamar megbecsülte és egyházi taná.
csosnak vá lasztotta meg. melyre Magya_
rorszilgra való kilelepül~ utan is büszke
volt. 1940 utan Udvarhely megye alispám
tisztét töltötte be a hatalomvilltozasig.
Visszatért Ka ldra és on is hunyt el 25 e""'cl
eze lőn . Emlckezetét egyházu nk is kegyelenel őrzi. Fiai az Ihforduló alkalmából
1000 Ft-ot ajándékoztak lapunknak.

*
&:mra nevü fia tragikus balatoni vihar áldozatakén t halt el 67 éves korába n. Ham-

vasztás után özvegye, fia. unokái és testvere nagy ba nat ara szept. I-jén helyeztük el
A kaliforniai Davis város unitárius lelké- hamvait a Farkasréti temetőben dr. Fesze Ju)' Atkinson a pestlörinci gyülekeze tbe renez József és Huszti jános szolgálata\al.
irányítona a Budapesten turista csoportl al
ide lá togatott Galya Sosnic asszonyt. Lelkész egyik du. lakásán teán hi tta vendégül
s meghívta a gyülekezet fiataUai közül azo· 8urtok -emltkflllil'ek
kat aki k a ngolUl beszélnek. [gy fiataljaink
is közvetlen találkozhattak egy amerikai 8udapcsttn a Högyes Endre utcai tl.'mpunitarius gyülekezeti ilj úsagi veze tővel. lomban ali 1981 óta egy fából faragott
Vasárnap de. Pherfy Réku gondnok II Burlok-emltkmü, Zagoni Sandor alkotasa.
templomban üd\'özölte a ve ndéget. aki Az emlékmü felállitását a templom lelkéőszinte elragadtatással beszélt aszives fo- sze. Bencze Morton szorgalmazta
Az emlék m ü felavatásan jelen volt 811rgad tatasról
a szep temp lomról. A ven·
dég sok fényképet is csinalt. remé ljük. ták Betu fógo ndnakllnk, aki tájékoztatast
adott a jelent ősebb külföldi megemlekezé..
hogy küld majd belölük .
dr. Jakab Jent'l sekről.

es

Rejtvénymegfejtök
Lapunk múlt szamá ban egyháztörteneti vonatkozású kerdeseket tettünk
fel fiatalj ainknak. A k öve tk ezőktől erkeztek be ha tá rid őn belűl helyes megfejtesek: ifj. Bozó Sándor, Deák ,Marianna, Felhős Dávid, Hegedüs Agota, Kovacs Szabolcs.
A jó munkát vegzettek j utalmazás.jul
mindegyiküknek
mcgküldtük
S:tis: JtiIlOS : Dál'id FereIJc c. kötetet.
Juh~

Fl.'rl.'oc k öltő .. A hazatérő hal ott"
c. hosszabb \'erset kUlön szép kiadásban
jelentette meg az Új Auróra a Kner N)omda gondocisiba n. Erről tudósi t szép sza\'akkal Varjas Endre az Elet es Irodalom
jul. 15-i sz.amában. Erre is győri kedves
banitunk. Varga Lajos hivta fcl a figyelmünkeL ldb:ziik: "A halál Juhan Ferenc
sza mára mindig olyan csomópon t. amelyben azélel egésze és a \'Ílag teljessége őssze
fogha tó ... igy \'lIn (ez) ebben a Bartók·
versben is, melyben az ember nélkUli és az
embertell.'n erőkkel szcmbeszegülő humu·
nus rendet a zene kepviseli."
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