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A gazdagság korlátai 
( : va llásos fi llira: 1989. Jan. 22·en :) 

Ala pigc: M tU! e va ngéliuma 19, 16-22. 

K ed\'6 Tes tvéreim ! - K edves Ua Ugat6lm ! 
Keresztény vall ibunk stent könyvének, II 

jttele: az Os'l.Övetség möusi tízparancsola ta. 
SUlr és szere te ttel Idétl.k, hlva lkoll:na k rá, 

Et UirU!ol a1: Idézett reszben amikor 
szerezle, hanem örökölte - és 
lehdőcn mindene m egvan, 
lensegd bitlosltanak uámli.ra , s ez 
orökUenl ügy, holr)' érle ne jöjjön a 
mindeuket megtartva, átmentve cgy 
C!lak az emberi kor leC" egsö hatá rál" a 

ts, h~gyOnk 6szlnték, ncm ls megdöbbentő kerés. 
dagsálban és hatalomban élt koronb fő, mérhe tetlen 
daUa.n \'ágya, reménye, In'ekezele volt egy ilyen örök 

Az Ifjú elmondja 
kiitá blár'a, hanem az 
betartolta.. J hWl j61 
ne parhnilkodj, ne 
mint te nrn.a&ldlt_" -
Or, 1 te lsten;"';;;., ;;~;;;; 
nek.. es az én 

il leg többet Id ézett , és túr' il leg ismertebb fe. 

~::]n~.:m:~k~'~'iH~'~'énYek, hlv6k él nem hivök 80k-vde. 
- 8 m ert Ifj ú , 

é letet 

mel fon t6 
az övé maradhasson, nem-

sZámtalan, valaha laz
kimondott , 'alY kimon-

• 

nemcsak 
Ismeri, k aZGkat 

aUlkal: " Ne ölj, 
telebar'tod. l , 

: Mtn. az 
enlem neret· I 

OlY énem, bolY u 1 kihal)'is nem véletlen, mert a l"udal"dlnak _ 1 valYon és 1 hata lom blrlokl;i.sának 
nem velejtrója IZ Islenbe ,'ete It hU. az Is tenhu ka pCSOló s~re tet , 

Ed a réll, de orok Iklua lltist m aciban hordoro biblia i hist6riát sokszor bontoltam e lemeire. Ismételten 
álszÜJ'lem lelkemben neket az Igéket , neke! 1 b iblia i parancsola toka t, &: akarva-akaratlanul mindi, arrl 
,ondolok, boll' mennyivel Uibb templom, mennyivel több sZÓ!izék , m ennyh 'el tö bb Biblia kellene ahhoz, 
hogy ezelr. a j6tékony er,it hordoro ton'ények álszürödjenek vaiimi üd \'össé,es trans:düzl6val. szellemi li l
öml~el ezekből a ré,l konyvelr.bó l aZ embtri é let vérkerlngi!;ébc. II I~zen ezek me,la rt ilsa, melélése né l
kül nem lebet nyugodt . boldol és félelernmenles az em ber i é let . 

Ezeknek a (ondolltoknak a nyomIin felvetődik az a ké rdés ls, hogy életünk modern. küzdelmes lab i
rintWl:i.ban van-e kiút az anyagiiké rt élö, éle let e rre épitő, vaC)' ezt néha hirtelen eh'e!lZi tó mectorpani
sokból. 1\lert sokszor megtiI rtént , hogy a ,I'lda, az Ö vagyoni mellett tlYlk plUlnatr61 a m li.slkra m úmlávi 
merevedell, vaD' e1vestitve a valYont és a hatalmat, v~g$ő k~t~égbeesésében a ha lá lba " menekii"". 

De bárhoryan ls tlirténl . me,szerezte valY eh 'eszitelte az ember vagyon ' t é~ hlta lmát: szellemi és lelki 
Jótte\'őlt nem é rte lte. lebecsülte és ,oralb61 kirekeszlelle. sőt néha üldözte , bebörtö nözte. melé,eUe, .-a,y 
i! ppe.n keresztre feszitelle, 

Sajnos. aoksUl r bebIZGnY05Odolt , hogy :n: ember, li! tezése merlegH n~", tudla mindi, ~p'~ns úlyba Mml, 
i!lele ktilsli Es helsli harm6n"Ji l nem ludta me,teremtenl. Mer t az ls Igaz. ho,y anyali javak nélkül -
bármilyen felmagllllzlall I~ a tlu les sze,énység _ a haladás. az é let el(lbbre "Ilcll' e l sem képuJhelll. . 

Vi!geredménYben a kuUúra Bok-~ok uépS~Ke az anyagban öl i tes te i. A gundolatok, az tlIzmék. az emben 
a lkot6 lélek és a leremtc'i uellem az anyagban ny llalko1.ik meg. 1\11 lll • .-zQlelésOnklc'i l . szívOnk clsli dobba
nidtól ha l:i. lunklg a fizika i vl1 :i.gnak vaK)'unk a réSUli. éa e bbeli a fbikai vitáIban az anyag a kllejelc'i 
eszköz, - mh a mecnylla tkot.6 lélck uám:i.ra ls. 

Is le ntc'il nyeri kbess~gtl révi!n az ember tul)'lonosan gyúrja, fara,ja az anyagi vIIigui és teremiII. a l
kul6 kEs1Mle révi!n nOleUk mal ~ I etllnknck ls minden ni!psége i!s a technlk:ll ch ' IIIdcl6nak sok-sok ezer 
csodiJa. melyekkel naprIiI napra :i.mula tba ejti önmag" az em ber . N~I,,('!Iak a XX. ubad. hanem a k_o
rábbl évnáUduk lenerácl61 ls fdn iHtek od:i.lg. hO,y már nem fogadják e l. és nem ha llgatják átnellem uU 
areeal a uelénnh ndvhU6 e reJi!r61 mondott prédikác16kat , és az ember nem Ind már mClnyu,odnl ab
ban, hOlY ronnba Iilnnatl BOlllit, majd odaál a mbvll icon b ibork ilnlÖ!be lll thteUk. Ne,n \'Ii rJ:- mi r "'cre 
pmdt nemmel. Imamatmalt perget\'e. hon ölébe hulljon az "'JI "manna". meri rEJen Szakliolt a kli
kOl'1luk labl rlntunlban "aló bo tyongis!la l, 

Az ember birtokba velle a fötdet, és r~m"'IJÜk. hogy len Jú IJyeket.e le él Illretlen lendÜlele ar~~. hOlY 
nem CIIak klaknbza. _ f:s leu ereje . rra. holD' nem engedi bete lJesQlnl a jMla lut. mely nerint s lra!O~ 
"ötlf)'évé

M 

és a "ha lil 'rn)'ékl.v'" 1 .... 21. hanem , hOIfY Ink:i.bb pa rad lCllOmmli va , 'uoIJa. meri nem YalMZ,nu~ 
hoiO' a pa radlC!lOmkerl CIIak eJY milJIIUQnk lev/l i llapo t vall , ... erl hIt IInk böl eredelen en' el611 1lnk le\'o 
d lnak tarthatjuk nl. 

Eúrt nem tek inijük ml. unll~rlu" valluú krraz!ények. átoknak n ls lenl k lnylla tk07.latú t a leren,tk 
hajnalin.k par.dICllOmkertJében. amikor nőit n (l " ".,. fi raddgoll n",nkival i!1J a flI IdbIiI i!lelednek 
minde" napJ:i.,,", ha"em Inkibb en 'Idolt éti nenl lehel/is"',nek, . mellyel aB ember ti né le ti!t h knlsll \'1-
"Cit a 1r.i1JÚ., a nyuCalom, II lI ~zteHi!III:l't J61 i!1 merteremlhi!re tudja felhallm~ lnl h .neli!pUt>nl. 
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De Id~nak fel mé,erYllItr .. lu!rd&t, amit ll'>: Ujú Jézushoz IntheU: "Mil cselekedjem, ho., az örök t le
tel elnyerhessem?" Es ed az ember kérdezi, aki vagyonával is cazda,dgbal mindent déri. EJ), hlánJ' _ 
mU mé,: u "lIl"6k élet", - Szerelte volna ezt is e lérni , é8 ed.! a Ic,emberlbb módon belartolla a pa
rancsolalokat BiZOny"'. sziveal!n adta volna cserébe érte vagyonának 'illY . «zH I~. de mInden vagyonár61 
elsa ,aKdaPáPról lemondanI? Ezt már nem vállaihaUa. Drá,ák és f" lIeltek voUak nám' •• nek a Javak: 

Eposzeríl ft félrd.MbeleUen Ieekéje ennek a bibliai IÖrléndnek. és benne Jhus melfnyllalkoU!iána k, _ 
bolY .. lIrilk é ld "é.déllt nem anyagi "azdapálon fordul meg. 

De erte a problémir. meI'Dl'u, taló v"a.s'Zt ts elfogadható ICaUllásl esak akkor adhatunk, ha a Jhll.~ 1 
é1etnemléleUeI _ &I esa" ezzel - próbalunk behatolni a kérdés lényegebe. 

JélJllS soba. senkinek, leheal nem meandta, heagy az embernek nlnCIII szükSége fizikai, anya!:"1 Javakra. Tiile 
taDui! Imádsia'unkb.n III kózpcmtl belyet kapOtt a ~mlndeDnapl kenyérért" val6 k6nyörltés. Más helyen 
banpúl)'eazza. holY "nemC!lak kenyérrel él ait ember", Ez azt ls jelenti, bogy kenyérrel II . Ormnl és leríteni 
II ludott aldnal menyep6n, amikor ••• nyagl javak egyike. a bor elfogyott. MegváU61 munkájának nil«)' és 
laent cselekedete, amikor nEbány kenyérrel és hallal litezer éhes, elgyiSlört, agyonC!llgbott emberi e lelilett 
mel'. MJnden tevéken)'lEl'e azl .... ~lJa. hogy Jézus jól ismerte az embert él az ember é leiEI. 

KenyErre ls szüksére v.n az embernek. meri szervezele a materiális világból val6, .nnak szerves resze 
ahboz elnakflbatallanul honá tartozik, am íg e földi vlla(l:ban él. Fogyó anyagi energiákal pedll' QJak anya~ 
11 erlikkel lehet p6tolnl. 

Sppen eKrt megvált61 munkájának központi törekvese, bogy megnünlesse a vlSllzá!lságokat az anyari 
jav.k lerén. és boI)' elt»rJassa uo éppen lU mutatkoM eg)'enetlensé(l:ekel. A szellem mellfyiiz(i erejével arra 
törekedetl, bOI)' • vU,," j.valból mindenkinek annyi jusson. amennyire az élet fenntartása érdekEben nük, 
sél'e van, éli holY a normális léUenntarlisban hiányt ne szenvedjen senkI. 

EDnek a nemléletnek a C!IúC!lán azonban - mindenek fiilé emelkedve - oU IOndökllk az örök e let gló~ 
rhija, amelyet legemberibb módon éppen a gazdag UJúval fOlytatott beszélgetésében roga lmalOU mer 
mely szerint : az örök é let nem pénz és nem vagyon kérdése. • 

Amit a I'azclapál' és a vagyon eszközeivellebet elérni, azt az ifjú elérte, Ső t , ezeken túl minden Irye~ 
kezetével me,tartoUa a törvényben el il irt vallási és közösségi törvényekd és paranC!lolatokal. Vagyis. mean_ 
dani Iwkták, önmag-ában beteljesítette és rneIVal6sitotta a "Jó ember" fogalmát, 

Ennek ellenére J ézll!J mégis azl mondja: "egy fogyatkozásod van". 

Mintha eszel azt ls ~!'"~"~ ' 
egész éleld felméred.. Mert te "::" Ilo va-
gyon, a I'azclapág, a gondtalan 
a titka egyedül csak a 
,edén, n • boldogság 
hideg Illobában, éhesen, 
boldogSágot h örömet éru:;;,,',;;,:;;;" 
«orAj'" kereszlill kJáradl '.' 
ne a sUbmágbős, mé,ha 
lát. 21 a boldop,," SlObrál ls 
jal kiSzi" - ha kellett, éJI .;;, 
nyes nemmel mondja el esll 
hon' vellik ef)'ült 6Oka.o mások 
vekbOl. ese.kb61 a l elkekből 5u,án:ik 
mindaz, amiért é lni érdemes és t ini 
I'azdacgá. A le,drá(ább klnes ls, a 
embert. A lecdria'"ább é rc, vaf)' akár a kanaral az 
ember alkotó kélllll!lége lelkének IKpségevel es mec nem 

UnltárhlS hitúnk lzerlnl Islennek orsz'l'a csak itt. a földkonu,k feJ ll5dnének örl5k ritmusában épiilhet 
mer, meri enDek az IstenonÁgának egyediil es.k az ember lehel honpolltára, I ezért lsten nem velheli m ec 
máshol az O orsÁg. fundamentumU, csak ott, ahol az ember é l. SS abban lern lehet 5emml kétség-il.nk, 
hogy bten az O o.-szárál ne.künk BÁnta, nekünk knzitette. Ez az a csodalatos allapot, mely Jézusban leU 
nyilvánvalóvá, és á lta la jövendöltetett meg. és l ehetőségét ls az emberben rejtette e l. EKrl hit hozzuk tel
szinre, épitslllr. mel", valósItluk mer 6nmarunkban. nJal iidvösségünkre. I::rdemes érle kUzclenl , a percnyi, 
pillana tnyi múl6 örömeinket feláldonll érte. Nem várhaljuk. hogy valamilyen kíl/ülriil Jovl5 módon száll le, 
éli Jön el hozzánk. Jézus mondotta. n az evangélium hirdeti: "Islen ondga nem szemmel láthatóan jön el. 
Sem azt nem mondJ:!.k, holD' Imé itt. vagy Imé amott van; mert Is len orszálJa tibennetek van," - Tehát a 
megelégedés. a békesUl', a boldoJllag. az Il'azsál'. a tiszta örllm és a félelemment" é lei üdvoSlIéges á lla
pola: az laten országa. 

EOl'edJük hát . és legítsük önlelkünkben kibontakozni. hogy áradjean szét és !Undökőljön a swllem vllá
gOSll:!.ga. a szeretet m elege. a Jós:!.&, f6nye. a bec:sület e reje. a sziv llröme és az Igaz emberség minden sz6p
sége. Ne legyen lemml, ami utJIU Ulja. hogy valósulhllSSOn meg az egész emberisé, lirömére. Ez az. amil a 
bibliai I'azdag Ifjú epkor e,ész vauonával Bem ludeaU megvcnnl. de. all1e1y minden lellct6sél'ével benne 
van JéZllS lanltása lzerlnl az emberi szívben. Amen. lIuntl JánoJ 
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A WCRP MElBOURNE-t 
KOZGVOltSE 

A WCRP (Világkonferencin II val
lás~rl és a b(1,k~érl) 1970-ben A7.Slá
ban Kyotoban alakult meg többek 
köd>n boldog emlékú Dana Greeley 
keuleményezésére. 

A szerve~t fokoz,1toaan a világ 
minden jelentékeny vallási közössé
gét magába foglalta és al': emberiség 
legnemesebb esunényelt igyekezett 
közkln«sé tenni. 

Az egyes nemzeti sU'rvezetek he
lyi munkáján klvUI több földrészen 
tartotl kÖ1:gyülést. EI6nör 1974-ben 
a be]giuml Leuvcnben, ahol népe
sebb mngyar killdöttség (közte 
Pnskal I..ászló jelenlegi esztergomi 
blboros-érsekl tagjaként én is részt 
vettem' 1979-blm az amerikai Prlnce
tonban; majd 1984-ben Nairobiban 
(ACrlk:'lban) volt közgyúlés. Itt már 
nkkorn volt a létszám, hogy földré
szenként alszervezetek n!akultak, Igy 
az európni, amely P:'lrizsban, Rove
retóban és Brüsszelben tartott $Zek
cíóűlé5t. 

Idén az ötödik világrész, az auszt
ráliai Melbourne volt I I vendéglá tó 
város és január 22-26. között Im
már negyedszer volt módom e mun
kába bekapcSOlódnI. 

A helYSZÍn n Melbourne központ· 
jától eléggé távol esó Monash eOl/e
,em volt, ahol a nagy távolság miatti 
költségek n"gysága miatt 8 vallás 
(keresztény, hindu, mo.slim, buddhis
ta, zsidó, shinto, sikh és zoroaster) 
képviseletében mindö5Sze 62 ország 
632 képviselője vett r~zt. A szokás
nak megfelelően döntő többségben 
voltak a japánok 188 fővel, majd a 
vendéglátó ausztrállaiak 118 résztve
vőveL Európát 12 oruágból 69-en 
képvi.seltük (köztűk Keletről 15 szov
jet keresztény, mozlim, zsidó és 
buddhista, Augustin leningr.ldiarchi
mandritával az élen; 3 jugonlav; 
l -l NDK, csehszlovák és magyar ) 
és érdekes sdnfolt volt egy néhány 
olyan ország. mint Palau vagy 11 
Wallis szigetek. 

A közgyúlés .. 
albizottsággal) 8 
zelt és hozoll 
egyik ülést az 
emlékének 

A főbb 
tak: 
ság és 
kenlésről. 

'!;'~i'~Il:';:"k;tékle~ 

I 

van nt 
a Helsinki 

A konferencia végUI mcgfogalmn
zotl ós elfogadott egy 13 oldalas nyi
lntkozatot, amely összefoglalja II bl. 
7.o t tságok munkásságát és azt meg
telelő helyeken terjeszteni fogja. 

A konferencla nyelve kizárólag nz 
angol valt. al': oros? és Japán nyet
v(jek számára szinkron tolmácso
lAssa!. 

Az egyetlen vasárnap kUlön!éle 
templomokat látoga ttunk meg; regl 
barátainkkal, Donald Harringtonnal 
és Homer Jackkel az unitárius temp_ 
lomba mentünk. ahol átadtam egy
házunk üdvözletét. 

Viktoria állam Parlamentje foga
dást adott számunkra; a hindu kö
zösség és a Brahma Kumaris World 
Wide vendégül látott, valamint kö
zösen meglátogattuk a healesvilJei 
vadrezervátumot. 

A nemes célokra való tekintettel 
mégis bíznunk kell abban, hogy ez 
a szép sorolat nem slakad meg. 

MAftTO N ARON 

5Q évvel nelt'!tt kezdIe meg ,zol. 
g(ilatál (I. gllulafehérv(i r l magllar ka
toliku' egllházmcglléoen. Elődje, dr. 
Majláth Klholll. belllg&ége miatt tá
vozott leladatköréMI. Márto... plb_ 
pök a nép h nemzet ,0r&(I. Iránli 
felelőnég példaképe volt, és marad. 
l': uolg(ilat6.b4n börtönt i.s Ulml/e
deu. C,ak tegutóbb, a MagI/ar Nem_ 
zet ,. évi jan. 28-I u(im6.bo.n olv(l.l_ 
hattunk felelóuégérzetét>61 fakadó 
1.'01/ je1e.u6, v(illaJásáról PliIőp 
Miháll/ közlése jóvollából: Ezt az 
alkalmat b fethasználjuk az emlé
kezete elötti tlutelefadásra. 

Márion Aron püspök jó kapC$ola_ 
lot larlolt fenn erdéll/l egI/házunk
kal. Jelen volt és feluólnlt a kolozs _ 
vári unitárius lemplomban l!~7Z-ben 
dr. Kou(ics Lajos pü!p(lk beiktn/ási 
ünnepélyén. Amikor n belk/atón részt 
vett magynrországl killdöttség kép
viseletében dr. Ferencz József mel
lett iUve, a közebéden hosszabb oe
szélgetést fo ly/alhalolt vele. 

M(\rlon Aron lemetésén dr. Kovács 
Lajos piJ!pök vczetésévet népcs kü l
d/jttség képviselte az etdl!llli uni tá
rinsoknt, 

l\1 O O S Z 

A Mllgyar ÚjságírÓk Országos Szö
vetsége kongresszusán BnM GI/Örgllö l 
választották elnökké és Dr. Szegő 
Tam(ist Mlitkárrá. 

A7.. egyház! újság(rók Sznk06ztá
Iyának új elnöke Tóth Sdndor, tit
kára Komló, Auila lett, az öttagú 
elnökség tagja Orbókné Szen/-I vánI/i 
Ilona is. 

't!.;kÖ~ÚIé5en 
,_ a szakosz

havi bon
melyeket a 

elfogadott. 

Bartók Béla is. 

A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) 
1988. okt. 12-j "de {ac to" megala

kulásáról ö römmel adtunk hlrt la
punk korábbi számában. 

Febr. 23-án az ország különböző 
részeiból "rladószert1en" összehívott 
mintegy 100 cserkésztiszt részvételé
vel rendkivüli közgyOlés meg tar tá
sám került sor, melyen n törvényes 
eJ(jlrásoknak megtelelően kimondták 
a megalakulást és jóváhngyták a~t 
a~ alapszabályt, mely már Pozsgal 
Imre államminiszter előzetes IrásbeJl 
jóváhagyásával került a rendkivüli 
kötgyt1lés elé. Igy vált lehelővé, hogy 
n Szövetséget másnap l. sarszámmal 
vegye fel a Főv, Biróság a társadal
mi szervezetek nyilvántartásába. 

A Szövetség jogutóda nz 1912-ben 
megalap!tott Magyar Cserkészszövet
$égnek és a háború után 1948-lg mű
ködött, melyek keretében dolgozott 
bUdapeslI egyházközségünk 34$. sz. 
.János Zsigmond cserkésZCSlIpata I~. 

A Szövetség első rendes közgyúlé
sére febr. ll-én került sor több mint 
400 résztvev6vel. Ekkor hagyták Jó
vá a Szövetség :1lapszabályát, és vá
lasztották meg a legMbb tisztségvi
selőket. Országos elnök d r. Surján 
László ny. egyetemi tanár, országos 
társelnök, d r. Nyired" Sznboles c. 
egyetemi docens. egyMzunk tógond· 
nokhelyettese lett egyhangú sznvazás 
nlapJán, 

A m01.galom n ]0 cserkésztörvény 
!zeilemében valláserkölC!l! alapon 
kiván foglalkozni n fiatats.ággal. 
Meghatározó :1 2. cserkész tÖl"llcny 
szövege; "A C!lerkész híven leljes[tl 
kötelességeit, melyekkel r s t e n n e k, 
hazájának és embertársainak tarto
zik." 

Ar. alapSwbály n budapesti egy
házközségi Irodában az érdeklődök 
rendelkezésére beteklnté$re á]!. 
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Beszámoló 
(Feren cz J6zse:f 1988 okL-1 13lna lon tartott 

Jelent&enek) II. r&l!:c 

Az JARF-en lulmenóen, közvellen kapcsolatot tartot_ 
tunk lenn amerikai, kanadai, auntrál. angol, ~émet, 
h Hand francia és svájci testvéregyMwkkal. Sajt6nk
bO :lIIMdóan figyelemmel kfsértlik Jelentősebb élel_ 
;~nYllvánuhualkat. KonCerenciAkon előadáso~at tar
tottunk Odvözlctct tolmácsohunk, $ mindenekelott 1l!'I'a 
lörckedtUnk, hogy ezeken al: alkalmakon ls szolgálJuk 
hal.ánk békepollUkáját. 

A 
I'ész:t 

S'" 
kongress:wookon, ahová igyekez_ 
és világi képviselőt ls eljuttatni, 

";'0""' és az itj{ldgra is, akiknek az fA RF 
'~ való rés~élelét különösen az utóbbi években 

rendszeres5é tenni. 

A svájci easa Locarnóban a lcgújabb kivételével va
lamennyi lelkészünk feleségestől. s néhány világi is 
megfordult. Svájci testvéreink ajándékoztak meg gép
kocsival lrógéppel, kisebb méretU sokszorositógéppel, 
mely srolgá.latunk egyes ,területein segítséget jelentett 
és jelent. 

Bár hitelvi különbségek miatt nem vagyunk tagjai a 
hazai Okumenlkus Tanácsnak, a legtöbb hazai egyház
zal bariti és közvetlen a kapcsolatunk. Jelen voltak 
első beiktatásunk alkalmával, és ml ls részt vettünk 
számos új püspök beiktatásán, elhunytak temetésén, 
vagy más jelentős alkalmakkor, amikor oda meghívtak. 

Kénytelenek vagyunk megállapitanl, hogy a néhány 
éve megalakul!, és a Béketanács kereteh bővítő egy
Mzköz! békebizotlságban - bár néhányan abban tiszt
séget is kaptunk - a közös munka inkább csak for
mális, s ml - igy az erdélyi ügyekben tett 1986-05 és 
az Idei közös megnyilatkozások alkalmával, mikor is 
az alálró képvi.selóink neve csak a SOl' végén á!Jt _ 
sajnálatos megkülönböztetést éreztünk. Ennek ellenére 
ápoljuk az egymás mellett élés közös terhelnek hordo
zását, bár itt ls tapasztalnunk kellett, hogy több cset
ben az á llam előtti egyenlőség vonatkozásában különb
ség van a lélekszámban jelentősebb számu és a kisebb 
csoportot képviselö egyházak között. 

Van néha kivétel is, mint volt fögondnokunk kezde
ményezésére, hogy a budapesti XI. kerilleti Dávid 
Ferenc utcában egyházaJapftó püspökünk emlékezetére 
emléktáblát helyeztek el. A pestlórinci templomunk 
mellettl teret pedig a XVI. századi spanyol reformátor, 
Survét Mihályról nevéről nevene el a Fővárosi Ta
nács. A templom falán elhelyezett emléktáblát a kerü
let tanácselnöke leplezte le, s az aktuson a spanyol 
királyság nagykövete is részt vett. 

Ha a statisztikai adatokat tekintjük. meg kell álla
pltanunk, hogy minden gyülekezetünkben többet te
mettünk, mint kereszteltünk, vagy e!;keltünk. Ennek 
oka nem a szocialista állam vagy a párt magatartásá_ 
ban kere!lhető, hanem abban a gyengeségben, amit a 
mil.! Magyarországon élő unItáriusság mutatott Trianon 
után a reverzálisok adásában. valamint a második vi
lágháboni utáni esztendő törvénytelen intézkedései 
Idején egye!l hivek lulzó alkalmazkodásában. A mai 
államvezetés mind a párt, mind a közigazgatás és a 
társadalmi szervek részéről másként nyilvánul meg. 
A nyugalomba vonult á llami, társadalmi szervekben 
dolgozott hiveink közül sokan visszatértek. és a7. ősi 
Sion keretében folytatják életüket, de közben elveszett 
a köZépnemzedék és az ifj(iság nllgy része amit a kon_ 
rlrmáclól jelentkezések gyaraPOdó su'lma' csak halvá
nyan minősithet meglijhodásként. 

Hog)' ezekben és minden egyébben hol és ml módon 
végeztünk keveset, mi az é1enjárók. vagy a gyillekeze_ 
!.ek pásztorai és a Világiak annak megállapUása a tör
ténelem feladata. 

• UNITARIUS eLET 

KÖ7.vetlen munkütársalm közül wbbcn orra kértek 
fel, hogy írJam meg az 11131 6szén l3udapesten meg_ 
kezdett szotgálatom folyam(in tapasztn it egyhá.zl élct 
örvendetes és fájdalmas eseményeit , lia lsten még ad 
e!lztendőket. Ig)'ekJ!zem megvalósi tan!. s a történelem 
asztalál'll letcnnl egy közel 60 e!lztendö történelmének 
ls swmitó helyes avagy helytelenill értékelt tapaszta. 
Iataimat. 

Mielőtt c röv id tájékoztató besz.~moIÓI berejezném 
(igy él7.em, szólnom kell még aZOkrÓl az egYhll.zwi 
kapcsolatos kérdésekről, melyeket államunknnk 07. o 
törekvése Jelzett, hogy a parlament elé kivánnak ter 
jeszteni egy új, sok mindent szabályozó vollásügyl tör
vényt. Örvendünk annak, hogy Miklós Imre áll llmtltkfir 
elnök (ir II tv legutóbbi Hét c. musoráblln úgy nyilat_ 
kozott, hogy vllnnak kérdések, melyek már II? előre_ 
láthatóan csak I090-ben parlament clé kerOlő új val
lásügyi törvény létrejötte előtt megoldást Igényelnek. 

E !örvény alapja az alkotmány. valamint az 1948-ban 
létrejött egyezmények lesznek. Mi, unitáriusok, a ma
gunk részéről, az erdélyi tolerancia szellemét sugánó 
hitbeli felfogásunk szerint ma is helyeseljük azt, hogy 
az új vallásügyl törvény létrejötte után a7. állam gya. 
korolja főkegy(ir! Jogait a magasabb egyházi tisztségek 
vonatkozásában továbbra is. Azt azonban javasoljuk és 
kérjük. hogy az 1957. évi törvényerejií rendelet és az 
AUami Egyházügyi Hivatal 1971. évi rendelete között 
fennál! ó lényeges különbségeket egyesitcnl kell az új 
vallásügyl törvényben, Ne legyen il? állam! előzetes 
hozzájárulás joga megosztva az államfő és az Egyhá~_ 
ügyi Hivatal elnöke közt, ahogy ez II gyakOl'la tban ma 
fennálL 

TovábbI; úgy érezzük. hogy vannak az államositas 
után az egyházi tulajdonban maradt budapesti Ingat_ 
lanokkai kapcsolatban is olyan kérdések, melyek sok 
vonatkozásban a Nagy Ignác utcai épOletekkel kapcso
latban részben megfelelően kerültek rendczés.re, de a 
IX. kerületi Högyes Endre utcai épületünk vonatkozá_ 
sában annak idején az akkori egyházi őrállók bizony
talan állásfoglalásai miatt számunkra hátrányosan 01-
d6dtak meg. Ezeket ma is rendezni lehet, s a módo
zatokat abeadandó kérésünkben részletezzük. 

Szólni szeretnénk röviden könyvtárunk értékeiről is, 
melynek rendbeté telénél az én érdemem csak annyi, 
hogy felkél'lem dr. KapJayné dr. Schey Ilonát, ne saj
náljon hetenként egy délelőtt néhány órát erre II mun
kára fordítanI. es teszi 1974 óta, 

!!!l::~i~i;:'fl~:~ezek A 

"k 

szer
vásá
mun-
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A legéi1tékesebb Dávid Fer~nc 1569.:ben kladott pré
dikáclós kötete. Folyóirut-gyúJteményunk unitárius vo
natkozásban az egyetlen az országban. Itt né.h án~ s7~m 
hiányával l1~ndelkezésre áll minden erdélYI umtállus 
folyóirat mely 1944-lg megjelent. 33-téle folyóirat 284 
évfolyamát őrizzük. Sajnos, Erdély.ból nem tudjuk, a 
hiányzó su'lmok mikrotiJmmásolatalt be!l7.ereznl. MIn
den egyház Jelentős múJtat megőrző értékel közé tar
tozik a levéltár. Szász J ános lelkés:zünk letette II le~él
tárosi államvizsgAt, amivel államI &,zak:levéltár SZInt
jére emelte levéltárunkat. Sokoldalu elfoglaltsága és 
éveken át állami állása azonban akadályozta a tény
leges munkában. Arni levéltáronk n:ndez.éséból meg~ 
történt az dr Kálnoki Kiss Géz.a aria érdeme!l mun
késságAt diCsir!. Azután, hogy ő kivált e teladat~örbót. 
évekig szinte snmml sem történt az anyag /[)'ujtésén 
kívül A levéltárban nemcsak a háborús állapOtok, h~
nem· az egyházi pincében bekövetkezett talajvíz IS 
rendkivül sok értéket pusztított el, Igy nehéz lesz II~ 
első budapestl gyülekezet 100 éves történetét I090-re 
jól megIrnI. 

- foly tat juk -
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Megérkeztem Kocsordra 
NI/J/ral Móze, és Dedk Dorlll, ('111/

korf Ielk~~zck Kocsordon l/l'. JeOI/:6-
könl/tlCI JnOl/6zluk III hónap alIlU. 
193.9--40-bcn. $:olgdlaWk IdeJoIn 10-
I'dbb <Irlllődölf ll:: Iljonnllll OlllkllU 
CJlllhd::kl)::ség. JI /í'mplom mcllá '"d
Illrhdz oI"itésol rc S;:il" l tllll haldro:al. 
melll o Iriké,",' lakd'l il maodbll 
foglalto majd. Ma a: IlJ 'e'k<!,znck 
é, csalddJdnak nI/tili olthont. 

Nllltral II1d:e. Marnnijl'drrd/. Dedk 
Berla Er.::sdlH! tlldrnrrdl érke::e!f Ko
e,ordra. Itt I'dltak hlba,- é, mUllka
tdr~akkd. Ilf Ildrtdk cls6 gllermekil
ket. <I sorok /róJÁr. oki ncgllllellkllcllc 
él' mllh:a oIrkc:atl Kocsordrll. 

$.::lIIc/III kl):e/ ncglll'en t lmn dt 
s.::olgállak Erdé/llbcn. tdesapdlll Ic/
kbd, oIdcralllldm éneklle:éri ér hl!
oktatói ml"ós~gbc lI . /Ilost fJukban 
tértck vlss:a Koc!ordro. 

/(Ilcskés Lajosné a szabédi glliHcka
:el papll~Ja .Is kántora. ründa h!i
gam a zilahi s::órvánV gondnoka. 

Kert6be szakltott ,:ll'l'el, da meo
Iljlllt lend/llcUcl foglaltam <II dllo
mdshcll/emct Koe,ordoll. ahol a buz-
06 hivek csalddlookéllt fogadlak. 
Szil/cm ezért egé$:: s:ll/ kell legI/eJt . 
Csak a: ol/gndalmal haOl/lam az oH
honokérI. a templomokért, él6 lelke 
kért és ho/rak hült pardért, oklkel 
ls/en 6rl::. és a Ic lkés~ek pdsztornl
janak tovóbb. 

zam maOam, 
Ili. hfl'elmmel 
nl Ila~óm lelke 
rdsa s:erblt. ts 
/ágnak, a:: IlJ 
szellemében. 

Kocsord, / 989. )anudr 29., 

NyUrnl Le ve nte 
lelkész 

T\J.\5tyobb II Jólét, minél kevesebben 
Olnek Rsztulhoz. g1krt 1U.ll\n cgyru 
kevesebb n UIVelll·llröme~1 fOIlUdolt 
l;Yermek, hlntn n jövő keveseket 
érde~el. II>; cmbcr(!.k eLete 1\ lelenr~. 
II muló percre korlt1.toz6dlk. A llorlll: 
dulmt lót JelenérdekGvé I'lIlI. lU 
Jegy7.em mej!, hogy n nng)'anlfulot 
ludulOsnn vIllInlók, ILS1.I~ggel Ilon
d07.6k Jórész! II hivők közli! kerUInek 
kl. A vnlll'lstulnnWI;, II hitnélkUlIséI: 
nagyban ho:w'lJftrul a JöVő"'el nem 
törődé!! uralmfihoz. 

II1Il mtlr mintegy sztizezernylre nÖIl 
n ves7A!Lye~letelt gyermekek srÁma 
és sokun vannAk, akiket ncm tari 
Sl.nmon fl St.fIIls1.llkll. 

Minden mutalól fIgyelembe veve 
UlI: egyik Legfontosabb Mtrtlnyt ai 
aJncsony mllveLtségl sr.fnvonnl lelen_ 
t I. , 
Megdöbbentő ndnlok: 
- n felnöttek II ufizalékn sohasem 

o!v(ls ujságot; 
- II gyel'mekek 4 sz!\7.11lékn nem 

veg7.1 el 1l7. á ltalános iskolát; 
- II J,(yermekek 3 sW1.1l1ekll klse

gltő lskolllbn jár. 
Annnk n relnőtt nek, okI nem olvns 

újságot, s6t mást sem, nagy vnló
s7.Jnüséggel II gyel"(~ke sem vdlik 01 _ 
vnsóvá. 

__________ _________ ______________ Az nincsony IskOlaI vep.ettségú 
csuládokból újból es ujból segéd
munkások kelillnek kl, nemU!d~krö! 
nemzed~kre örökltve ti sl.eg(!Oységet 
es tlz nIncsony múvelt.s~get. 

til tizcllhat dil i s:olDólalot Mgl/ok 
a Mlam mlSgöll. tdcsapÓIIl ollhon 
maradI, Ilof/1/ lIyllgolmo:ollkéllt a: 
é/ókben II lelk!'t ta r ls!!. et/clanllám 
két és fél .Ill 6ta pHwlI a: 6sJ rlig 
alaII. Csongor tcst l'ércm a: ddámosl 
gyiil<lke:ct papja. Gl/tillDl.Illé r luigom, 

A gyermek 
• ... ro 

mInt a JOVO záloga 
, , , 
es a szegenyseg 

Reggel 8 óra. A diákOtIk l!s II la
nnrnak IskolAoon II helye. 

A gyerekek lehajtott fóvel dolgoz
nak a feladot t példán. Nézem őket, 
II arra gondolok: Vajon hogyan telt 
II tegnap estéjUk ? Odafigyeltek-e a 
5l'.üleik rájuk? Va}On eitek-e rende_ 
sen? Vllrga Domokos mondat:1 JlIt 
eszembe: "Az ember gyermekével 
átörökltl magát a követkero nemze
dékre:' 

Gondolataim tovább kalandoznak: 
NemClIlIk magát öröklll át, htlnem II 
társadalombnn elCoglnlt helyél ls. Ha 
s~ény, a slegénységet I.s. 

Jelenleg Mugynrorsdlg összlakos
ságálUlk Ifz sl'.áutlé.kll 1I7.egény. Mit ls 
jelent 5"l.O(:lológlal megközelltősben ti 
szegénység? 
Szeg~ny: 

, ,I 

':'0' egyötöde l_~ufolt 
~7.obábnn 

mint 
3~O eze;,,;i'k" ;'~~ 

Inklk. 

csalfld 
cwlM, 
kolt. A 
voll. 
A munkakl)rl.llménl/ek faUn nézve: 
Az O~.cmekben, gyárnkban d olgo-
7.ók nagy réue Ingá"lió, akik na
pont.l1 tObb óml töltenek utn1.ás_ 
~1. 
A dolg07.ók 29 Il'.áutlékll egén.sl!g_ 
re ártalmWl körülmények közölt 
végzi munkáli\t. 

Ez t a~ ö npusztitó életformát ti sze
gények vállalják társadalmunkban. 
A szegények közUI kerOInek kl a 
sutkképzett.séggel nem rendelkező 
sl'gédmllnkások. 
A segédmunkások gyerekeiból s7.ln
te tö rvényszenien segédmunkások 
lesznek. 
Az egés:,éDI dl/apalOkat lekintve: 
A felnőttek 34 sroutlékn panasz
kodik krónikus betegségre. A Itl
koss.ág 3 IIrozaléktl tcsU, mozgás
szervi megbetegedésben szenved. 
A gnzdaságl kényszer okoz.ta túl
terheIlIlég következtében rt neuró
zis valamilyen rokon valamennyI 
nngycsaládbnn mutatkozik, 
A gyerekek potenciálls neurózIs:!. 
e7.ekben a családokban gnrnn lált. 
Jelentős hányaduk veS7.Ólyezletetté. 
vflUk. 
A fODl/au /ás 0Idalá r611'/:sgálva: 
A felnöttek 28 szfl1.nlékn húst. 11-
letvc húskészÍ!ményl két nupmH 
r Itktibban eszik. 
A gyerekek óvodai ős Iskolai ét
keztett!lIének szlnvonatn nem javul 
évek óta. 
A térltési dlJak felemelésé.nek !lZ 
lett o kövelke7.ménye, hogy meg 
több gyerek nem C$7.ik délben me
leg ételt. 
A~ adutokb61 nem nehéz követ

keztetnl: A gyermekek egyre Inkább 
h61rányos helyzetbe kerillnek. Amig 
szUletnek. 

Mert n gyermeket nem nevelő h4-
zaspflrok étet.s:dnvonlllll legal6bb kót
$7.erC5en - ha nem többs7.örösen -
magasabb a több gyermekes pflro
kénAI. A bérböl. fJzetésból élő fo
gyuszláskOzpontú cSIl ládoknAI nnnltl 

A kor gyermek~he7. n telsoroI llIk 
mintl allg vngy e l sem Ju t al. erték
köl.vetitő kullurn. A7. lskoln ott lud 
ennek közveHtesével eredményt el
érni, ahol termekeny tnlaJt talál. A 
szellemI munka, al'. értelmiség le 
ertékel6dése s7.lntén nem kedvez II 
dll'lkok művelódésl Igényeinek feltd
mtl$ztásában. A jelenlegi tArsodnlmi 
körülmények között már remélni le
het, hogy ez megváltozik. 

Közben tnnltványnim elkészült('k 
n teludnttal. Tekintetüket r flm eme
lik. Sl.emOkben remény : talán sIke
rült Jól megoldanI ti példát. 

Jó. hogy nelncsak ti S7.egény$éget. 
hnnem n reményt ls lehet örökólnl. 

l\IUu.ka. I bolya tva 
t.I1nflónő 

E1mel,,,'1 n€LUT ,tNOK 

HusztI János pü~pök egyetértve II 
Budupest terOletén ~zolgl\1ó lelkész
tnrsalvlIl, ellllllá.-oztll. hogy minden 
hó második vllllórnllpján dólutfln 11 
NUllY Ignác. Il Höjjyes lit és II pcst
lórlnci gyüleker.eU .termekbe rendre 
ÖS!Izehlvjn nzokat ll? erdélyiekel. 
nklk letelepUJősük után ls knpesO
latb!1II murndt.l1k egyht\zunkkal, e1m
vfllt01.á.,ukllt bejelentették II akik 
IIzlvesen lsmel'kednek l'gymá.ssal, v~
IllmInt a7. emLItett templomok köru! 
tevékenykedő hiveink néhány képvl
setőJc\"e l . 

Az eb6 tlllálko~ó 1988 dec.-ben 
volt n Nllgy Ignác U.-I gyOlekeutl 
teremben. IIhol Hl15zt l János pilspök 
és Orb6knc Szent- lvAnyl lelkésznó 
uolgAltnk. A jnnuArt találkozón 
Beneloe Márton le lk&z kö,szönlöUe 
6ket és dr. Ferenez ny. pOspök adott 
rövId ttijék07.tattist a mllgya ro..,z.tIlIl 
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unitárius életl"Öl. A februárI tllh\lko
~óra Per;t!6rlncre I. sokan gyllltek 
össze mert kiváncsink voltak II 
meg"JCtott templomra 15. Itt dr. 
Jakab Jen6 lelkész blbllaolvasdsn 
u'u.n a megbetegedett dr. Péterfy 
RéIul gondnokasszony helyett Balogh 
néláné pénztáf'Oll közvetlen SUlvak
ka l kÖ5:eöntötlc a vendégeket s el
mondotta, hogy az els6 háboru utlm 
ide menekült erdélyI unlUiriusok 
Pelhő btván !elkés~ vezetésével épi
tették meg 1936-ban a templomot és 
il terTllet. 

MIndhárom helyen t~ és hozzá
való mellett több órán át együtt volt 
kb. 50-70 erdélyi, aklk egymással és 
II vendéglátókkal is Ismerkedve be
szélgettek sorsukról. Egye!! felmerült 
kérdésekben ls tudtunk tanácsot és 
segitséget adnI. 

A legközelebbI találkozóra II Nagy 
Ignác u.-ban máre. második vasár
napján került sor. melyr61 majd ké
söbb s7.Amolunk be. 

K öSZöNTÖM AZ EROtLYIEKET 

Pestlőrinc - 1089. íebr, 12. 

Emlékszel még? R~g volt, több 
mint IUl éve, amikor a Kárpátok er
d/Is hegyes vidékéről, uj haL''it és 
otthont keresve, sokan települtek ide 
a pestlőrincI és környéki városré
szekbe. A7. akkori AUami lakótele
pen kaptak sokan uj otthont. Am, 
valami hiányzott nekik. A templom, 
ahová elvIhetnék s7.Ívük bánalát és 
öTÖmeil. és ahol találkowatnának, II 

múlt emlékeit Idézgetve. 
A7. áttelepOltek súlyos anyagI gond_ 

joik mellett elhatározUik, hogy temp_ 
lomot épitenek. Tervük 1936-ban 
megval6sulhatoll . Ettöl az Idöponttól 
volt hol összejönni, és M lát adnI 
Istennek sorsuk javulásáért , ami 
lassan kibonWkowban volt. 

Most. 60 év után, ki gondolta vol
na, hogy ugyan nem olyan körül
mények köz,ött, m in t akkor, de me
gint sokan elindulnak, hogy a7. anya
országban, kicsiny magyar hazánk_ 
ban uj ra o tthonra leljenek. 

Akik a templomot épite tték, nem 
álmodhatták a7.t, hogy évtl7.edek 
mulva lesznek. akik _ mInt Ok -
magyarságuk megtartásáért ~rkeznek 
Ide . 

Ml. ama régi C$aládok fiai, unokái, 
kösWntünk benneleket templomunk 
gylilekcwtl tennében, amely egy da
rab a Székelyföldr61. Adja a jó lsten, 
hogy li ls mindnyájan otthonra ta
láljatok, mint elOdeltekl 

Szeretettel kívánunk nektek min
den jót, érezzétek jól magatokat ná_ 
lunk. • 

Balogh Btl'-n6 S7.01. Varrha M'-rla 
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G IMES l'IlIKWS NAGY URI-:G J E I NK 

GYARMATHY ISTVÁN Neve ma ország- és világszerte Is
mert. Nagy Imre sorsában O$ztOWtl 
1958-ban. Történelmi szerepének 
megltélé~e folyamatban van. IrÓl és 
pOlitikusi tevékenységének m~1tó 
megitélésére reméljük hamarosan sor 
kerül. 

90 C/lzten dŐII korában vett részt 
lebr. 12-én az I'tentlnteleten Zi1rich_ 
böl hamh'ltogatott György fiával 
együtt egyhllzunk nagy öregje. 

$7.Ulel dr. G imes Miklós és felesé
ge, dr. Hajdu Lili, mindketten orvo
sok, II VI. kerületi Jóka! u. lakósai 
t920-ban csatlako7.tak a budapesti 
unitárius egyházközséghe7. és az ak
kori törvények szerint követte óket 
6 éves Miklós és m!:Mny hónapOS 
JudIt ncvú gyennekeik. 

Az egykori közoktatási törv{myek 
srerint mindkét gyennek a kötelező 
vallásoktatás rendjén az unitárius 
egyház és szellem .tanltásait ismerle 
meg. 

Judit 19311-ban még konfinnált, a 
nála jóval idősebb testvére, MIklós 
fiatalon ismerte meg a marxist.". esz
méket és csatlakozhatott a kommu
nista pártho7.. 

Gimna7.ista korában még tagja volt 
a7. unitárius 345. S7 .... '1 mU János Zsig
mond egykori erdélyi fejedelem ne
vét vIselö cserkészcsapatunknak. 
Huszti János püspök és dr. Nylredy 
Szabolcs fógondnokhelyettes mint II 
csapat tagjai, a korkülönbségek el
lenére emlékeznek egykori cserkés7.
t:'J.rsuk példás cserkés1.l1lultjára. 

Judit cS"lládjával egylltt kül földön 
él és tevele7.ésben :m ny. püspökünk
kel. 

Reméljük, hogy Nagy Imre és tár_ 
sai, köztük közeli munkatárs."l, GImes 
Miklós földi maradványainak méltó 
elhelyezésére mielőbb sor kerül. 
ÖtÖmmel olvastuk, hogy e tekintet. 
ben a családtagokkal kö7.Ő!'l meg
egyezést szándékomak kinlakitani 
egy közös temetés időpOnt ja én:leké
bo,. 

Egykori hívünk temetésén. akár a 
gyásoolók között, akár egyházi szol
gálattal a család kivánsága szerint 
járunk el. 

Emlékezete legyen áldott. 

OLVASTUK AZ 
t:VANGllE ET lIBERTt:BEN 

(1988 oki.) 

Canterbu'llben (Anglia) a Lam
beth-konferencia, mel llen 525 püsp(jk 
ve rt részt, tízévenként ülésezik, s n 
a nglikán egI/háza t fog őssze, aIIg, J
jén a I«:!ve tkezőket $za IJaz tll meg: 

A lagegl/háza k - amennyiben úgll 
vélik - nó t is je lQlhetnek pUspőkl 
székre, de azzal II meg3Zorftáual. 
hogl/ ezen. ál!á$foglalás ncm jelent 
elvi álláSpOnto! . 

A pápa. ezt megeUkóen lelJe let in
tézett II konferenciához, melybt!n kö. 
zöUe, hogl/ !IZ lll/en dön tés vj ne
hézségeI Qördltene II Rómához való 
közeled~, uljába. 

Az USA episzkopdlis (anglikán) 
egI/háza , a fekele bő r.. 58 tiver 
Barbara Harris asszonl/t válasz totta 
püspöknek. 

A világszerte 70 millió hlvet tö
möntő anglikán felekezetek közllu~
gében 1Z00 női lelkl!szt számlálnak. 

Cs.o.lt\.dJa 6~1 a n\gl ősI nemesIe_ 
velet, mely tanus!tJa, hogy nem1.Ct_ 
liégllnk a lófő-alsóboldogasswnyfalv l 
cl6m!:vvel Jegyzi nevét. 

A budapesti unlt.'\Mus egyház éle_ 
tében, amikol' én Budapestre keri1l_ 
tem, akkor a család szenlora, az 
édesapa, az Újszékelyen született 
Gllannalhll Móze, volt, aki erdéueti 
munkáját Máramaros.szigeten és 
Orsován végezte, aki a7. imperium_ 
változás után 1921-ben jött lel csa
hidjáv,11 Budapestre. Egyh:l.7.l éle
tilnkben mint prcsbiter és a Mlsszi6 
Há 7. blzotuágának tagja tevékenyke_ 
dett több évtizeden keresztill 1942. 
VIII. H -én bekövetkezett haláláig, 
amikor nagy r~zvél\el Barabás 
István búcsúztatla. Most volt szüle
t~ének 125, éVfordulÓja. 

GI/Ilm1a l hll Mózes Wodicska 1I0n:\
val kötött első házasságából k~t fia 
Sz.'\nnazott: István és Zoltán Orso_ 
ván, aho! felesége a második fiuk 
születésekor gyermekágyi lázban 
meghalt és követte őt öt hónapra 
Zoltán ls. 

A második házaS!lág:'J.ból a csiksze
redal Kovács lIonával, született 
László, aki több clkluson át egyhá-
7.unk új vezet6ségének volt a helyet
tes világI elnöke. Továbbá Ilona, fér_ 
jezett Ferenczy Istvánné, aki az uni
tárius nOk munkájában hosszu év
tizedeken át buzgón tevékenykedett. 
tn temettem öt el a Farkasréten 
1986. II , 7 -en. 

GII4nnalllll Is tuán, aki a muegye
lem elvég7.ése után mint gépészmér
nök és sportújságkó tevékenykedett. 
egyházunknál folyamatosan presbite
ri és egyéb munkákat végzett. Egy_ 
házi lapunkban néMny evvel ezelött 
kedvC/l írá.sban cmlékerett vlssw 
diákkori é lményeire. Jemdrassik 
Kornél!ával kötött boldog házassá
gából három gyenneke született: 
GIIÖTQY, aki II budapesti múegyetern 
elvégzése után Svájcban műszaki 
doktorátust szerzett és jelenleg .:J 

7.ürlehl múegyetem tanszl!kvezetö ta
nára, három gyermek apja. Dórll 
s:dnt~n Zürlchben él, s önálló belső
épItész. A harmadik, R/ka, Blaze
jovs'lky Rudolfné közgazdáu, két 
gyermek anyja. Ö Idehaw van és 
gondozz,,1 apját is szereteltel, miu tán 
a nyja 19B5 májusában elhalt, 

GVörQII ak! édCSllpját elkísérte az 
Is\(>ntluteletre, tC/ltvérelvel együtt 
rendezője volt t1nnak az összejöve
telnek melyen a család IIpraja
nagyJ~, rokonok. jó barátok tis7.te
legtek a 90 éVf' Istuán elötL 

. ' u e nc7. J ózsef 
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IFJ1l'SAGI OLDAL 

Egyhá>:unk ifjUsága is örömmel 
értesUlt. hogy a testvér protestáns 
egyházak országos Ifjüságl egyesUie_ 
teket hoztak létre. 

Úgy tűnik, az egyesületek korM 
éljük, de hisz a hasonló gondolko_ 
dású, célú emberek körére minden 
demokratikusan gondOlkodó társada_ 
lomnak és egyháznak szl.iksége van. 

Egyházi életünkben egyre többet 
hallunk a megszűnt Dávid Ferenc 
Egyletről, s annak széles körű ifjú_ 
sági és kulturális tevékenységeiról. 

Bármiféle háború előtti restaurá
ciós szándék nélkül, jó lenne ne
künk is el~ondolkozni azon, hogy 
vidéki és fovárosi unitárius ifjakat 
össz.eJ'ogó országos szervezetet hoz-
zunk létre, mely ifjúsági hitélet! és 

az érvényesülési célokat szolgálna,' ta
lálkozókat szervezne, fellendltené az 
egyháuenei életet. 

sor arra, hogy II 
gének: m inden év 
nác:sülésén részt 
zet fedezte . 
tartózkodásomat. 

. A szerve
és angHa! 

Az angl iai Godalmingban dec:. 29. 
-jan. Z. közölt tartott ülésen c:s,'lk 
az elnökség tagjai vetlek részt, an
gol, holland és német képviselők. Az 
ütésen Ric:hard Rathbone elnökölt. 
Úgy határoztak, hogy az idei nyári 
konferenciára Anglhiban, a Lake 
Districtben, az észak-angliai tóvidé
ken egy Ifjúsági táborhelyen kerül 
sor. Szó esett a szervezet FOIward 
Together - Előre, Együtt! - cimú 
időszakos lap új kiadásáróL A nyári 
konferencia időpont ja júl. 15-22. 
közt lesz, $ utána II szokásos egy
hetes kirándulás. 

A 
1990. evi 
gon 
IARF 
erkező 
dOdó ,.,. 
k" 
i 
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lA történelmi vlSStapillantásban 
dr. Ferencz JÓzsef ny. pOspök volt 
segítségemre.) 

Szl. 

VITAFORUI\1 
A VALL.ASSZABADS.AGROL 

Az MSZMP Politikai Főiskolája 
újabban több érdekes dialógusnak 
volt a szintere. A televhiónézők pl. 
januárban egy késő esti adásban lát
hatták a Magyar Demokrata Fórum 
és az MSZMP vitáját 

Ennek a nyitásnak a kereién belül 
jött létre 1989. jan . 28-án az a vita_ 
fÓrum is, mely egyházi középveze
tők és marxista filozófusok között 
zajlott le. 

A több mint 5 órás vitafórum 
helyt adott elméleti gondolatok ki
fejtésére a valIássmbadságról, a to
lera!1ciáról; és napi, nagyon ls ak
tuális gyakorlati problémák is fel
merültek, 

Egyházunkat az ülésen Orbókné 
Szent-Iványi Ilona lelkésm6 képvi
selte, kinek nyilatkOUltát idézte a 
jan. 28-i. késő esti TV2-es össze
foglaló is, valamint a rádió és a 
napl sajtó. 

Örömmel vettük egyházunk nevé
ben, hogy. felszólalásának - mely
ben utalt egyházunk történelmére, 
elméletileg értelmezte a tolerancia 
fogalmát, valamint az elmúlt négy 
évtized törvénysértéseinek tisztázá
.'lát, és több rádiós és televblós val
lási műsort kért - ilyen jó vissz
hangja volt. 

I\1AGYAR PROTESTÁNS 
KOZI\1CVELOo€SI EGYESVLET 

1989. feb r . ZS-én, a Ráday Kollé
gium dísztermében, mintegy 450 fő 
részvételével megalakul! a Magyar 
Protestáns KözmúvelÖCIésl EgyesOlet. 

Az EgyesOlet elnökévé, dr. Szen!
ágothal János akadémikust, alelllö
kévé Ifj. Bartók Bélát és Nemes 
Nagy Agnest, főtitkárává pedig 
Albert Gábor irót válantotta. 

A választmány, vagyis elnökség 
unitárius tagjai: Huszti János pUs
pök, Bart6k Béla 16gondnok, Lásxl6 
Gyula professzor és Török Tamás 
lró. Dr. Ferencz JÓzse! ny. pUspök 
tlszteletbeU választmányl tag lett. 

A választmány megválasztotta az 
Intézó BI~ottságot, melynek unitárius 
tagja Orbókné Szent- Iványi Ilona 
lelkész, aki IlZ egyesUlel megalaku_ 
lbét megelő7.6 előkészftő munkában 
lS akUvan részt vett. 

Az alakuló közgyúlésen Albert 
Cábor Iró tartott programbe.széd t 

Az egyesUlet első nyilvános ~~ 
mutatkc'Z'!.sa 1989. áprllls 9-én len. a 
Deák téri evangéUkus templomban 
egy kultúl'e$t keretében ahol a;' 
egyhbl kórusok mellett,' a magya~ 
protestantlzmu.~ fejlödését ls végig 
akarják követni a rendezők. Ennek 
rendezésében Török Tamás rendem 
Iró afiu is közrem(lködik. ' 

L6szló allula 

ÁRPÁD NII!:PE 

Magyarul jelent meg és nekünk 
szÓl mindnyájunknak László Gyula 
professzor legújabb kötete. Osi mű_ 
veltséggel rendelkező nép voltunk_ 
Irja a szerző -, tő!Unk tanultak a 
Kárpá t-medencében lakó é$ a kör_ 
nyéken élő népek. A kötet az egye~ 
temes emberi értékek gaz.dag meg_ 
örökItöje. A régész felhasználta a 
néprajz, a művészettörténet, a nö
vény_ és állattan és a nyelvészet és 
történettudomány összes adatait, 

"A múlt nem azonos anal, ami 
megmaradt belőle" - Irja ötven 
esztendő tapasztalatai alapján az az 
unitárius testvérünk, aki minden esz
tendő elw napján ott van az egyhá
zat, u közösséget köszönt6k sorában 
és áldozatkészsége az erdélyiek Imnt 
is példamutató volt. Olvassunk belő
le és tanitsuk igazságait, remélve. 
hogy minél előbb német és angol 
nyelven az egész világ közkine.séve 
tehetjük. 

Or, GELLtRD JUDIT es 
Or, GEORGE WILLIAMS 

H AZASS.AGKOTesE 

Levelet kaptunk az Egl/esült Alla
mokból, melll mou mllr részletesen 
számot adoll aITól az l:Irvendetes hi r
r61, mell/r6l az Unitárius tle t idei 
els6 számának híranllagába!l közlest 
adtunk. 

Az nketé,f szertartást dr. Johanna 
Boeke, Serkelllll unitárius le lkészé
nek meg/elel6 felhatalmazással ren
delkező feleségIl végezte 1988. dec. 
27-é u, Serkelel/ unitárius templomát 
tl:lbbe!! Ill tták azok közül, akjk részt 
vettek az 1987. évi stem/ord; IARF 
kongresszusa!!, ahol Judi! és George 
LI megi.nnerkedtek. Az esketési ,~er_ 
tar"hon az eski/.szl:lveget Judit ma
gl/arul mo!!doua el. A szertartá$o!! 
rént veu és áldllslll adla a fiatal 
pá .... a Rev. Hltoshl lW(llaki, a kali
lorniai japán 'hlnto szervezet, a 
Tlubo;kl nagll SZB!!téll/ papja, vala
mint Rev. Marula japán buddhLlta 
lelkén, oki o Letun Sutrából olva
solt lel rés:leteket. Az esküt>Ón ~
le!! .Iollok a férj el6ző h4zassdgából 
született fia és le6nllB, akik az ""uik 
megk/íldl:ilt képe!! o lia tol pár ket 
oldolan láthatók. , mlntegll llr6m/ík_ 
nllk adnak klleje:ést a férj és fele-

VNITA.RIUS lELET 1 



,Ig II!gl/m4"M fa /4It1sdl'Ól. Az ~SkÜ 
vól JdiVlI!ló f ogadd" f a Baeke ha~a,,
pdr s:ip lok4dban lo rloll4k. A I!~
,a/ok O hóva l barllo f! hegllekbclllOI
flJ ltak pdr napal , majd az ócean 
parfjdn glllinlllirk/idlck O I'alfozatos 
ddék uépségui bcu. A liala/ok Chlco 
vd ros6ban laknak, 0 11 0/ a II r j aZ 
egI/e l em p rofc$szorll. Ge l/ l rd J udit 
egl/elö re elóada$oka l hallgat, és mi.n
denben $egi tl lé rjét, elltltJa a haz
ra rM: t, s remél i, hagll r övidesen en
gcdé'lI' ko p o rvwl h lvOl4so "I/oko r 
/11$6 ro is. T ervezik, hagll a nl/áron 
Magl/Groruágro l: ellá rogafnak. A~ 
amll!nkai unltánu" unhlll!l"Zolis ta cgl./
hdz minden év ben löbb napas köz
gIlii llU fO rt junlurban, s Juditot 
meghfv t6 k. ll ogl1 E rdéll/.6' tarlson, 
ha lehet, kéJX!kkel mU8zt r6 1t e16 -
ad6sI . 

"~NDlAK TALALKOZO 

A kolozsviri és a $'Iékelykereutúrl 
unitárius gimnblumok, valamint 
bármely m lis iskolli.ban tanuU uni 
tárius vagy mlis va ll.:!.sú vendiIikak 
lIurelelle l meghívjuk klvétele
$ e TI 1989 máju$ hó el~ő \'asárnap
ján, auz 'l'-én, de. 11 órakor ünnepi 
I$kntlsnelettel knd6dö szokásos evi 
tal/ilkoWnkra. 

Az Istentl$ztelelel követően, me
lyen űrvacsorát 1$ an i unk, a gyü
lekeutl teremben közebMet adunk 
az arra írásban vagy telefonon leg
ktsl'ibb l. év mli.jus 4-Ig jelentkeze/
teknek. 

Vgyanaznap délután templomunk
ban 5 /irai kezdette l hangversenyt 
larlunk, melyre a véndlikokat és 
JYülekezetünk tagjait , valamint \ ' 3 1-
l:i.sunk id.nt érdek lódő badtainkat 
ill stereleUel melbh'juk. 

Hlrek 

~ UNITAttI US eLET 

" nEL '\'R RtGAZfT As :" 

Ru. Joh .. MIcIlIle, h~ .. h.", ó l o. oUrln· 
ch"ml unl!ó.lu. 9,~le~.. .. .1 10.,., pó .. 'o.o 
.ol! . Ka . ben " ",,,nch.1I unl,ó.lu •• oológlón 
I ••• nd" ••••• n ."""U el60dó.oko' " hoUgo· 
16kno k. "'''\lM.ó"o mo.t el . óHol, ,, ", "ngol 
"nl1ó , lu.ok lo ndoni kÖ'''''" ' !óbo n .. ..1 • .,lól 
0160d61 munka kör .. lIótó.61. Fel""\I • .,In.h 
okl. '.1 " ", " , . 01.0 G, unnórlu' n6 k .ilóg. 
"0'."'11'''.', ol. ok, .. "'U"'ó.o O' I"RF· 
gondolo • ••• jo .. , •• """k. 

,. Az Unitárius tlet 1089. évi el$ó 
sz~m:lbnn néhány sajnálatos tévedés 
csuszott be: 1.) A 1. és 8. oldalon a 
péClli disputára való cmlékel'lé~] 
kapesolatblln meg kell AlIapItsuk 
hogy II péClll G uzsalyos kör makö~ 
déséről semm i hiva ta losai nem tu_ 
dunk, a péesl unitárius s1.órvánnyal 
semmi k..'1pesolatunk nincsen. A hjrt 
más oldah'ól kUldték be és a tudooi
tfls t a pécsi swrványgondnok és a 
d unántúli lelkész tudt:ln ktvlll kö
zölt~k le. - 2..) A keresztény Mag_ 
~'clo 1888, évfolyamában valóban 
,elent meg do lgoUlI, de azt nem 
Kóváry László, hanem Kanyaró 
Ferenc frlll és nem két dolgozfll voll 
hanem egy nagy munkának ké l rOly~ 
tatfIsa, amelyik hala d tovább a ké t 
k~vetkezó évfolyamban ls, söt 
konyvalakban ls megjelent ... 
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3.) Szász J6nos Dávid Ferene meg
~mlékelésén51 volt ilyen vélemény 
's, de a hallgatóság nagyobbik lele 
másként vélekedett:' (n .. j .1 

UNIT"'~IVS 'Ul 

Loptulcjdon •• 
o MOII",,,,,,.ólll UniN ,h .. (II,~ÓI 

Felo ló ......... 16 . , klocl6 , 
D •• f . .. n'" Jon ", 

fel ola. ..o", ... 16I\oI, . lte • 
5 •• n,.I.~n,1 lIono 

5 •• ", . .. n o ... "' . ... 6 b l . . ... 611 
V" No" Ig n6c II. 6. ludo,.", .U' 

lelol ... , 1I]~6 

(, r .lfn .. ".1 dlj 60,- FI 

fil'.' .. a", <il,.., 10,- f, 

MHSZ H<illlft'o""'. _ 1t.0ll" ..... 0 ... " , " " 
fel ........ . f ' ' onuo 0<1"' 

HU ISSN o,n- 12n 


	DSCF8193_resize
	DSCF8194_resize
	DSCF8195_resize
	DSCF8196_resize
	DSCF8197_resize
	DSCF8198_resize
	DSCF8199_resize
	DSCF8200_resize

