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PÁSZ TORLE VÉL
"TinIa u i,'ct ten,mls be n.n.em , 6b l sten,
és az

e~ő5

lelkel ú.j ib d m ec

ben nem.~

$ 1. Zso lt ár 12. vers

Az em be ri hi lek é lte t ő ereje :1: I{Ei\lf:NY. Vágyain k csak vclc tör ne k a megva lós uláso k felé es
né lküle n inc:sc nek bet eljesedések.
R e m é n yei n k tö rekvése kettős : van . amiko r anyag i s íko n a k eutl fog ható v ilágban seg it, _ és
'0'1111., am iko r énclm; cs e rl c hll i síkon jelentk ezik cló bb rev ivo c rÖkcmt.
Es _ Is ten ne k h á la - va n egy k ülönös tu la j don sága: min él nagyobb célnk m egvalósit ásá tll tö r,

minél nehezebb és slilyosa bb keresztho rd ozások b an jelentkezik, nem fogy, n em csökken, de növek s rik ereje.
Ösztönöz és meg larl, de mindig p :irosu lva hitte l, m e r t elCrcndö ci!ljainkhoz hozzáka pcsolj a lel.
künket és értelm Ct ad ja kereszthordozá sainknak .
Remé nyseg élteti az egyes ember életét, de reménység élte ti a k is és nagy közösségeke t : a hi"ők se regé t és a hazát, s zül ő földet s zerető n ép gye rm e k eit egyarán t.
Tö rténe lmi korok fennmaradt emlékei v issuidéri k, h ogy m ikor , m ilyen körülmé nyek között
vá lt megtartó erővé és mi kor le tt a n agy célo k va lóraváltásának a karata.
Ma o ly an id őke t é lün k , hogy mi nd az elött ünk :i lló és ki t űzö tt célo k e lérésébe n, m ind a jelen
terh eine k hordozásá ban e le ngedh ete tl e n ü l szüksége "a n élet ün knek a remé nység é lt et ő e re jére. A
k irajzo lódott jövő felé h a lad ásu nkba n épp en úgy sziiksége van életünk nek a r e m é ny öntönzésé re,
m int határa in kon tú l a szö rn yfi m egp róbált a táso kat te m es v:iri " é res kar ácso ny ba n e lv iselő testvéreink é le tc be n. A szenved ő nep vég so m enedé ke ú j ra a j övo be vete tt éleI r em énységének meg tarló
erejé"é V iilt.
A pás·t lorfiúbó l lett n agy kirá ly, Dávid bű n bánati 7.Sol tá rfibó l idéztem, me rt úgy érzem, hogy
e lo tt ü nk járó nagy ösö k t anítáS:lit , énekeit, im ád sága it idézni köte l ező csele kede t.
1990 első regge lé n _ hatá ron belül és h a tá r o n túl _ kivá no k m inde n m agya rokn a k boldog új
esztendőt , ennek az imádságos kö nyö rgés ne k a jegyében. Iste n te re m tsen be nn ü nk tiszta szivet és
újít.sa m eg az erős lelket, hogy űj eszten d ő n knek még is m eretlen 365 na pos ú tjain ez a hitte l páros ult rem é ny, ez az Is te n be vete ll g yerme ki biza lom adj:1 m eg elo rehaladás unk bi zto nságá t.
A tya fiságos stere tetlel:
H uszti J ános
püs pök
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Ame llé kelt karáC!io nyi üd vözle t Frankfurtból
érkezett. A képe n az Un itárius V ilágszö ve tség
fra n k furti titká rságának munk a társai lá tható k ;
bal ró l jobbrll h aladva:
Diethe r Ge hrm lln rűt it k á r, Ant je Gli ndem a nn,
Lude !\Ieije r föt it ká r helye tte5, EJain e Ga llag he r,
Irmt rud Sehm a le n bach és Kla us G linde m a nn köny\'e lö- pé nzlú ros.
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A nenl -.:etkö:ti ti tká rság ,'czetöj e és dolgozói m á r
az 1990-es, nyá ri IARF Kong r essz us t kés~ítlk el ő,
melyet ez Il lka lo mm al az NSZK-beli, lI amburg bll n
r e nd ezne k m eg.

Főpászto";
Ked ~'

At"",, _ kf!,,i,

let'él Kolo%s"árról

Onnq:.16 Oville/uut, Surdd t

Tutwreiml
A '-ik Zso ltÁr, "mellld

_Iam/ kor riQen. klt I, ,ti

ivur edd d ulfUitt (lZ tzTadila IH,illekezllt o:n4!lv áhitattal jnekell iqu kudódik i. oégWd/k: "~h U",,,,,, istenü n k m li., felúge, II te nnllI!d (lZ eg'u 1614őn." A
z,oUdrb.:. .. CI %Olloo .. ne m c.n, ~n I ~en dicsőltlse /lanDz/k h4ne m ezt ts ohlllshQ. t, ,,k: Mlc.sod<l 4z ember,
hogll m.,gemlikezel róm ., Ilondad von reó? Hiszen
kevl,!el te tfed 6t kire bbt az h l e"!,I I, d lcs6slg"."1 ls
tisztel11ggel megkorondztad ól I , "' Tni te tted min d eneken" Ezekben II szavakban /11111 teljesen új, add ig
Vll!i"o~an m eg nem fogalmazott, jelellt6""é~n
düldll6 mondanlvoló jut kije;ezlsre, a m ellInek
lureveui
em~,t. A uoltár

.,

.,

hODI/

, ami

kodóvd uu/,
végű".,;";,;, ,

nek
hez kel! ...
Ktdvt;·;.i:i.f.::

nvniUn ie "411! mlnda ...... /c. ami ;6. iOCZ.á"oJ hfkl,
becJiüctu, IIml eu: emb,," II UÓ nemtI ért~lmfbe~
"mb"....., II te remti, koroll6,iává t"ni.

E::.tr't .... nek II::' eszt"ndó_k II lolllllmán b Ú"II kel l
hivlltásunkllt teljesl tenünk, hOC/II abblln els6.o'llCIn
m tndn.ekd6U gondvi.l:el6 131eniin k ir áRU fd tét l4l" hl :
t ünk jusson k l fejezin-e. UUlIIIM.kkor , f.'e16"é"ünk fd _
; .., tudatábo:r.T\ r 4!ut kell venniink minden olVan neme,
IÖrekv4!,ben, melV a nem::.etl O':Ifo"ull,á" é, feld;enU
kÖfötlséaek, bosszú es aviílö!et fölött álló b4!I<;hebb ál
doua bb világot hi r deti 41, munkálja. Ebben a izen;
tör ekv4!,ben o!s munl<;ában nekünk, a% unltá.iu . lell<;j
kö.töuo!gnek b hivatafUnk van o!s ennek a hhlQtáma k
lángoló lo!lekkel, öntudatos megal/ÓZÓdéuel Ú"II kell
el~"et tennünk, hogll annak kőz4!ppontjában mindig,
mmden kőrUlménllek közöU a keltö. evangéliumi ueretetpa.ancl álljon, hQav Istent imádva él iga% ember_
,égiinkről újra meg újra IlInúbizonllsógot téve , egllházunk, népünk él hll.Mnk ewmenetelét, t>oldo"abb JÖI>Ójét szolgálva, nüntele"iil é .e::.::.űk Istenünk jóváhagyó,
me"szentelő áld ,bát .
IIl1en érzések k özölt hiveinknek é. minden ;JóQka ,at"
embernek b4!k4!., eredmenve., áldott ujerz tendót kivánok.
Atllafi,ágos iidvözlettO':l és főpásztori szerelettel
Kolozs v :i r -Na llo ea, 1990 . jan uá r I .
I)r. lioviC!! LajO!

un lhir/us piispök

Dr. Kovács Lajos kolozsvári p üspök. s.tOkásos új évi
körlevelét. meg 1989. dec. 22- e előtt fogalmazta és
küldte szél. ezért nem térhetett ki benne agyőzedel.
mes fo rradalomra.
Akolouvári pflsztorlevelet, mint minden entendöben, most ls feIolvasIa Hus'l:ti János p üspökünk. a ~
ujévl Istentiszteleten.

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Bár U:tenegy esztendő még hátravan van belőle.
m4!ils szállóige lett már, hogy hazánkban, és talán
egén Európában is 1989 az évszázad éve voll. E gondolal , még láthatatlanul, de már fenn \'oll az égen,
februárban. amikor 195(1 visszakapta rangját. Szeptember re Kelet~Európa útjeUö fénye lett. Bevilágította,
fölébrentette a keleti demokratlkus{?) nemet kÖ'l:társaSlÍgot, aztán Csehszlovikiát, Bulgárlál, 5 most a'l: év
végére, min t egy vulkánkitörés, Románlá! ls.
Ez utóbbi, e páratlan, csodás, mert lsten-rendelte
forradalom Mkünk is gyönyörű vlugára, varázsl a tos
lelki megUjulásra adott a lkalmat. Az egéH magyarság
blzonyithatla végre állala, hogy együtt cselekedni ls
képes. Es e forradalom talán egyhátunk számára is a'l:
évszá'l:ad é\'é\'é tette 1989-et, hiszen százezernyi, mármir vlsSl:afordíthatatlanul elszakadtnak tűnő aty á n kfiihoz nyitotta meg a vllágilOtt ula t.
Pedig már ennek elötte is eredményes entendőnek
Iiuzott u elmúlt. Kocsordi gyülekezetiink $Ors.ának
rendez4!se, aztán éppen a dávidferencI forradalmi es'l:~
'!lék ayőzelmének jegyében : a Dáv id Ferenc Egylet
uJjáélentbl munkái. ~s mIndezek elébe kfvénkozóan;
egyháza ink történelmi rangjának. öná Jtóságflnak vlszazanyerése, köztük a mi egyhátunk önéllósigéé ls.
Mlnde'l:ek ellenére ; a mi vallásunk mo!g mIndig nem
lett Igatim bevett vallás. ,ecepla rel/g/ó. a rogalom ösi,
tlzenhatodik századi értelmében semmiképp . TÖbbszörÖ$en kisebbségI $Grsú egyház a miénk; kicsiny egyház
egy kicsIny ors1.ágban. 1989 uentestéJén II gyönyörű
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magyllr
egyeto!rté$t
magyar . Román
1990-re. ".~:'!

k4!tezer
m i csak
I
Amikor
iránti

De egyhá.tunknak nem csak hierarchikus e llsme .. tetése hagy kivánni vaiÓl; belső egysége ls. Amikor uj ra
közelebbről kezdhettem figyelni : érzelmileg $Gkklll~
öntetűbbnek képzeltem. Adja ISIen. hogy már a z uj
esztendőben ezt II képzelet Illkolta Ö$Szhllngot /IZ érzelmek. Il ~7.eretet valós hllrmóniájll válUlI r.et . Ehhe7. 15
példa lehet egy kisebbso!g lélegzeteláll'tó egysége.

IIrr1Cly elY~g II t öb~g úJjongó Unteletét vlvl.ll kl.
EIY hatalmll5 léptékü példárll gondo lok : a tem~vár ira
(Wir elIsmerem, holP' egy kÖZÖSSég ösuefoglbához mindig a m egpróWiló id6k voll.llk a kl'dv~ Id6k) .
A nagyobb lépté ku egység jegyében : a mt bU$:tke~
, ün k I.$. hOlY az 1989 karácsonyi is tent 19a.2.$á.gszolgáltaw egy biblIkusan önfeláldozásra kész, h& protesláns pap képében , színe alatt Jelent m eg Ro,mlinla lölöll ; T6kh László 6. II sz.lkracsiholó, Rtlom ugy hatott
lU: ó kUldetHe, mintha újra megszUletett volna a Megváltó : 1989 kará csonyán maga az isteni kiny ilatkozl.llt:ds testesü lt meg. Egy magyar nemzeU~gü protestáns
pa p ad ta . hogy (989 ka r:'lcsonya a hit gy 6zelme is leli,
az emberrelszabadítás forradalm:'l\"al egyUtt az isten hi t
renesulnsUl ls.
Er6s vá r unk a z Isten. írta L uther. Erós vá runk a
nyel v, Irta Kos.ztolányi. Es nekOnk , unltárlu ~oknak e
két okból lesz minden eddiginé l erősebb vá run k
Erdély.
Erős várun k. mert továbbélh Unk nagy Igérete, Itt,

Erdélyi krónika
A fltnti cilnCIl la punk ez é v janutlo.já tól, új rovato'
indit , tekintett el a megv á Jtozott erd élyi helyzetre. Egyli tiai sze r etc tte l köszöntjü\!. a románi a i v li llozásoka l,
Rom lÍnia n épeit , s benn e erdély i unitárius tes tvéreinket .
Kem o!lJük, ezután lapunk, ellenté tbe n lit e lmul' é vek
szo morú r yakorlatálól , bejut Erdélybe, oU é lö t~h'é
r einkhez. tpp ezért rendszeresen k ivánunk köuilnJ
erdé ly i tudösi táso ka t, hireket, tanulmá nyOkat.
Az alábbi a kb an egy s zemtanú friss jeleIIléséi olvas·
hatjuk. alll m h: a:t Oes:tte nd ö utolsó naJ)jal ban, lövöl·
döme.k kÖ1Ött vágott Dekl édl!$aJ)Jával en lltt a Szé·
kelyföldll ek.
Kri za 7.11ig mond, a hires Kriza csalá d l euármazoUja,
tnrete mi hallrató. lapunk Ifju k lllsii munk a l áT$a a
su.n.6je az alábbi irásnak.
A ha'co k elmúhisdval, a $egellluáUJtmanllok után
mlt"indult a z uto s/orgalom is . A sebtolben tiuzevásárolt

o!s a z bmer{h őktól I«Ipott o!lelmlszerekd, gIlÓ"IISZere~
ke t, könIItIekel, / Olllói ra tol«ll OZ outóoo zsú/olvo, apám.
mal kettes oen vá"wnk neki o r omániai utnak. A re nd.
sze re, Erdilll·/átOQatÓknok uinte h/hetel/ltn o vál tozás
omelllet a határon tapasztalhat. AZ eddig zord, gllo~
nokt>ó, 'w /ukaT r omán "V(ÍJT\(), mo" /üll" o!ró mosolll'
11/111 oúonll~otja, ho" lI ö mo!g JT\()S! tem tudjo elhinni,
hOgIl "!Il i tőrlint, EW p il lontás t Vitt rakomdnllunkra,
majd. jó utal ki vá nva int: mehelÜnk.
Az ú l me nl i n csa pato kba tlltr(l.döu g lIe rek ek i n kábo
o / ollltononágot, m i nt$ltm a Vá!lOz6SI ;den tik. A U lt.
renc,o!!ebhe k !áQÓ"u m ivo l gazdoQOdnok, s őrömükbltn
V Olt! ut /o",!o~no~ ujjoikból , a il'I/Ózelem ; elit,
Az u te Kö,os/ on ér minket, ahol is mltrósök i s meleg .zoba .1Of1ad . MdsllOp folll!at ; uk utunkol Kolozsvd r
Jeli. A va ' os megsl okott kipi! mutatja, mín d enkl $iel
a dOI"a után . A vÓTosi kórh!1z o!plllete elótt állunk
m e". E"lJ or t/O$ tokonunk k illdeménllét, tlzezer da ra b
inje kciÓ&~a t kel! átad nunk. E"II látadt k la lvallan o, .
\!OS vnzl át, m iköz ben elm esi l i, 1I0gtÍ /eelkendőkból
line. eU", ~OSlná la! után ú j ból k ijózik Itzekel.
Felkerltrtii k az u n itárius pilspökl Irodát is ahol
Kováe. lAljos p ÜSpök ú r fOf1odolt naOIl őrőmm~ 1. Na_
~~ t ol" látt uk lt"vmá $l , ped io a nna k Id ltj én O keu lel t. Most " nes sok idej e rá nk , hisze n éppe n meo.
td~eJf el11l .eOélll'zdllílmánll a z NSZ K · ból. Sum mel
náell~ .:O bna",U I1On~ a k üld embll feilzdllllása a la.
A m e . "U m. Is oltá !l u nk a el pekN6k kijzo!
UO:'dj~Ut/~"ez~o!Vd,a némel Il ú k ItOIl cl merló l me,,~
e
rom n z .ulót k apnak em lo! kü l o!n pedi"
nOll z;;; lalán a f orradalom he"ioen _ öuíelört ara.
'." ,t " Iplz elmer darabkót szedltoefle m öuze ~ IIdz
UUllar n .
tu1j :,.Il !~Ökl irodá ban tö,tén! bu zé/ge". l o ,dn meg.
~
, 0011 az éldmltn túl el lólo. oon d oloOI , egI(.
I 11' 41, könllll 'e, P<lplrra, iróeu köz. e, lo!nllmá 'olóra len.

az any aornAgban lelkhzutánpótlás_hl'ny fenyegetett
és nyomaszlott - várható és remélhető, hogy rövide_
sen uJ.ra m egnyIIha inak elóttü nk a kolOUvár i unitárius
teológia kapu I. (Es nemcsak oda belépók : on na n kUé_
pÖk számára ls.)
A közelebbi jöv6, 1990 : Nagy Icnác utcai templomunk centenáriuma. Emellett a Dávid Ferenc Egylet
az etikai. önképző és útkereső fóru m ei.s6 sz{u-nypró:
bálgalá~lnak éve. ~ ebben az évben egén életUnk,
el):ész muködéIUnk ujragondolandó les:t a uellem lllt"
vuszato!ró Erdély jegyében. E:t az eiiZtend6 itt ls, ott ls:
mmt a mikor egy sokszorosan lakatra zán éltető forrás
nyllik meg a szomjazó elOtt.
Ennek

reményébe n -fényében

kivánok boldog ÚJ.

~sztendOt p UspllkUnk ne k, fOgondnokunknak , lelkésze_

mknek, m inden Itthon és küUöldön olló testvérUnknek.
Eltető egyházunknak , tutvéregyházalnknak. Istentől
áldott , mélyértelműen boldog uj esztend6t!
Tii.iik bm"

nit szükség, hO"1I oz egllházi élet et újra leheuen ind ilan i.
Jdrtunk Bltnlc6 Samuiknál is, a család/ót la,nos
nem laldlluk otthon, csak /elerégo!vel sikerflit benoIInünk: O mcndto ei, hOflll a ne"lts iró a Bóllla i E"IIIt.
tem ujroinditdsán, nemzdisegi iskoláV<i aiakllásán !á.
radozik. Tervei Ultr int hdllet kapnának oenne a ma glla r ok mltlleH a nimelek, sze r bek, ulovókok ls.
JáTtunk MarOlvásárhelUen is, a hol a 16/i ren frissen
Oork4esoJt Itm lo!k/a i 6rizte a for radalom dldozato lnak
emlékét.
A Romdnidló l való búcsú a baTáuá" jeQllo!ben zaj1011: az egllik "V(ÍJT\()I e"u kokárdál él ellII, o sapkájdról
szarmozó kis cí mut adott ajándékba.
Kriu. Zsigmond

Szenresre Nagylakon
1989, dec. 24-éll eli te ökumenikus Ist entl$nell'lct !.ar·
tottak NaJYlakon. a román-magyar hataron , h ét egyhb éj felekeut r és"zvéte lévcl. E gy házunkat Orbókno!
Sze nt· Ivá nyi I lona lelk ész képviselte, aki Ige hlrdetésé·
ben e lmondta , hoJ)' az unitárius vallM Erdély szülötte,
li hon
a to lerancia e h 'é ne k hirdet ése ls az unll arJuliok t ól e r ed .
A löbb ezr es sza badtéri gyül ekezet az Istentiszte le t
b4'reJ~ké ppen en'iitl v eti ÚrvacsorU,
A Magyar T e levízió d ec. 25-é li késó este 6sl;zefog·
l alót surár ozo tt II nagylaki ökumeniku5 egyiiUli lról.

-

Ujesztendői

vers

_ Hánll óra ? Ö t ? - O mi" n ~m til!
Mert m inden percünk számit,
akkor is, ha l ok-sak lehe t

a tlfsno szá m ohhio.
De mást akar ta m JT\()ndan l a vén t ornuon a jén lIt lásd,
ol, 0 110"11 kihú zza maodt a tettI t n é:d, a pompast!
Lent ktizo!pb)rl drnll boron",
dm fent idótlen kO!k.$i,,;

a va tta -/elhók

I~no~n~k,

hOf1I1 !ln la.$Ó"dt védjék .. ,

S ha Ilf az ó ra, m~g se halld ;
!iUl/eid m l oenned zenoh~t.
~ é,ezd. hoOY múló olieted
mOll IJ m~t új , ak.:tzded.
Scgellvi r , t 9H9 dec.
NAGY Feren c
lIe r e!ó" li rl unltlirlus lel .ll.é~:t
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nn k, ha nek ik nem is, de a mul ol- ,,~, - I ré.~zben Ilyen S1.ép !ll~~mmul Sl.e.
vasó u ,ámiira anniil élvewtesebb
/2. ré&7J
köny vet frt ... Kóvd~1I vállalkowSll. repeInek a" unl tfirl usok reform kori
méllaló Uövegrészek
akár.;$II.k t.nnkönyvel: GI/ürge tevékenység!!t
Az é rdekegyesftést hatékonY/ln
latos nak t.artj uk vlswnt ho '
Bzo lg4I\J1 a kor iI~Jj:néps1.en1bb lro- E~dl!llI! utazza, Klilmli'lka tlrum"t a Sajná
~""1bud8ágharc ut.:\nJ kOrsZakkll~
egyben :1 fla tal$ágnnk II
dalmi- publiclszUkal mIlfaja, az út- la1lU/ fo!,lnlkozó
~zbel1 - • ~~ mAr n~
le/rás. II szoclogrMia énékellységéllel termé&~c t_ é& a ~últudományok irá n. MLskolc«y AmbrulI
mu nkája _
tárva fel a Ulrsudalom mély elle'lt- t! érdekl6dósét ls k lfeJelk$ I'c juttatta . mllyen ku/turliUs udal sem
mondásalL (A legslkerilltebb a hu • • •
A III- IX. feje7.ete-ktől ('Lté~n e .
uonévC$ Kővdrll U n ldnak 1841 -ben
- A term~1.eltudományok Iránti szer\ien hiá nY ZIk ez a téma En ~
/l S~ékelllhonról rrt könyvecskéje.)
érdekl6dés láttán V' 51.0nt a? unl tfi - kűvetkezlcben Pl. II te ljes li l: köt~tet
rlus kolleGium Ulnárll, Berd u A~ou elolvu.sva lIem szere~ tudomást az ol
• • •
- P~'$t_ Buda irodalm i élelenek ra _ (a UUlüueménll!(l1l szen!öJe) Te rmé_ V'lSÓ arról, hogy K~I.t" Jáno, _ ~ini
gyogása nyilván elvonta a z olvlUó· sze lb<lral eimmel Ism(""Ctlerjesztö fo- a~ a korábban Id~zett 5,.őlleg~zból
Iyóh'a lot inditott.
kltllnt, "el h" laszIou" - tervei asw .
kŐl.őnség' figyellnet /lZ ottnn i ke.zde•
•
•
zad második telében végül is me _
ményezésekr61, éli nehány tollforgavalÓliultak, h('rvadhalallan érdem~.
A
kolo
.....
vári
plari.sta
tanárok
tónak elvehette u kedvet II továb bi
munkától. Például Krlzlié!, aki a kÖl.őtt csuk alig egy - kél erdelylt UI- kel szerezve a s7,éke ly né pköltés~et
népdalok .gyűjtésével akart uj, nagy. lalunk. a protestáns Iskolák tanárai (balladáknak, daloknak, táncswknak
szabású munkába fogni, de eI6fb.e_ pedig killlóldi egyetemjárásIlk során talátós kérdésf-knek, népJ sajátMsá:
tési felhívása i visszha ng nélkül ma - ismel'hetlek meg III új el'edm ényeket. gOknak, népmeséknek) az összcgy"
radtak. éli te!'ve megvalósitását egy_ Pal'ado", módon viszont a kornak léséyel. ("Vad rózsák", U;63.) Orb':1~
S7.I n~e ,,!llndenl magas szinten nép. Ba lliz", sok lr:inyu, felbecsi:ilhetetle n
el6re el kellett halasztnnia.
szcruSlto
pedagógus-tudós egyénisé. értékű munkásságáról, annak mélta• • •
Bécsben némi aggodalommlll ge, akinek zseniális megseJtéselröl tásúról sem o lvash a ló egyetlen so
~ a konyvben, amit ugyancsa~
f igyelték. hogy kato likus d ifokok II listál lehelne k~zlteni, BrG$sai SIi- oszintén
fájlalunk.
rerOlmátus és az unitári us ko llégiu. muel sohasem volt külföldi ta nul_
Közli: dr , Nylr~dy Sz:. bol cs
mlkö1.ben tuc at nyi
mokba igyekezt ek, melyek tanára i _ mányu io n bár sok kö nyvet adtak nyomdába _ nyelven beszélt -, egyedül al erdé.
in kább kézirntból Umhottak, h ogy Iyi muvelódési éle tben nött fel.
IVcnp es az unihÍTiusok
- A !'ngyogó egyéni telj('sitmé_
kerüljék a cenzura oko~ta megprÓ·
nyel<: mellett a kulturális élet nagy
báltat<isokat.
Bartók Béla f6gon d nOku nk 1989.
vívmánya volt az anyanyelvu$ég kö_ ben Auszlr(jJiában tartott v ilágkong_
• • •
- Az erdélyi tanárok f1Jtnlában vetelményé nek érvényes/tése a kö- '·~s~.zuson reszl \"ell, melyen rajta
megmaradtak a kantiámLS Ihleté&íl zép. és feböoktatásban ... A protell- kl\'ul dr . H. J o('k és dr. D. fla~ring.
gondolkodásnáJ. Néhánynn viszont !áns iskolákban mAr II s~zad elején ro n amer ikai ny. unitárius lelkészek
megpróbálták ütvözn i ti hegelianlz_ e téren i.s komoly törekvésekre ke- is ott \·oltak.
m ussal, mint Székelll Móze" az uni. rült sor, igaz, főhat ósági f igyelme1.Talllor, az emlI telI szerve"tt tittárius kollégium taná ra. ak i 1170 1840. tetéssel is értek véget. Igy aztán "a kára egyik, a sajtó részére kiadott
es évek elején kiadolI Goudolkodó,_ történe tta nárok évenként egy napon szemléjében felsorolta azok nak a
!~nában, m(lj d Eu/aná ban Hegeire mikor előadásaik során a mohácsi va llások nak a képviselőit melyek
hlVa~ozv~ az emberi megismerés új csatához értek, a latin előadást ma - képviseltellék magukat a kongreszI.ehetöség,e lt és a z ember i szabad~ág gyarra vett4!k. s mire szavakat anylI _ szuson. A ki:ilön bözó nem kere,ztén)"
ervényeslté$ének uj távla tai t próbál- nyelv ük ön sem találtak, mert falak . szel'vezetek felsorolása után írta.
ta jelezn i.
nak is fülü k voU". Egyébként ugy hog,l' a keresztények közi,ll katoliku.
• • •
látszi k , a Székelyföldön akkor keve- sok és p rotestá n sok \'oltak je len és
- A politikai publl cisztikának a s ebb volt a bes úgó, mel't Sylvestel' unl láriusok,
Főgondnokunk 'faylor fótitkárhoz
polgári áta lakul:\st mega lapo:tó elő. Dénes 1832-ben, székelyudvarhelyi
seg /t6 jogi szak irodalom szerePit is jogtanári szék foglalÓjáb..1n a z állam í r t lev~lében nehezmény~zte ezt a
keIleIt pótolnia. Itt vetették !el és a tal'Sadalom s zétválas?tásan a k megkülönböztetö felsorolást : leveléSzász, Bölöni Fo~k(l', Wesselény i, SJ;üklléges$ége mellett megtorl:\s nél- re Taylortól nem kapoll választ. de
m ajd a következő nemzedék képvi- kill a r ra is t1gyelmeztethetett, hogy dr, H. J a ck Irt. s ebben megpróbálselólként Szenlh:d,,! Mihály és Ke. "a római hódolás politlkája, midőn to véd en i II fötitkár álláspontját a Z·
mény Zsigmond az iga uágsoolgá lta_ valame ly nem zetnek eszét akarta zal, hogy a világon \'annak olyan
~ás re fonnját. elválasztását 3 köz- veszteni, an nak legelwbben ls anyai keresztény fel~kezetek - egyes országokban -. melyek a z unitá riuso·
Iga7.gllt~st.ól. o büntetési rendszel' nyelvét rabolta el",
A "efonnkor első é v tizedében a kat nem tekintik keresztényeknek.
korszerusllését llzellemének és gyakorl3tának megvál tortatását.
református és az unitárius egyház
Fógondnokunk egyébként részt
széles
körű
önáJló&'igának
kös~önhe_
veli a? egyik a usztráli a i unitárius
• • •
töc
n
sikerü
lt
végre
kis~orJ
tan
l
a
la·
templomban ta rtolt iSlen tintelel(' n
- A Sloaktudomá nYOS$1i g és ö n istin
tannyelvet
II
kollégIumokból
és
és ott dr, Ja ('k prédikációja ulán
meret elengedhe tetlen követelményé.
tanodákból.
fels?'ólalva tolmácsolJa a ma gyarornek_ tettek eleget a kisebb jelentő
•
•
•
szági
és erdélyi unltáriu50k üd vöz·
ségu cikkek és váll alkozások. Példá ul
- A viták hevében a jövőre ma- letél olta n i hittestvéreinknek,
AranJlO$~Qkofi Székelll Sándoré aki radt
Szentivani Mih a lll a zon feUsme- ________ __ _ _ _ _ __
a ha~'1i és talán az egyre erŐsebb
angliaI érdekl ődés vonz.ásában í rta résének ti bővebb kifejtése, hogy " a
Dr, I're.nkl Róbert, ('gyetemi tnnár
a~ erdé lyi unitárius valJ:\s történeté_ politikai ki fejlés bizonyos fokon tú l
beiktatója az Evangélikus Egyház
rol uz első nagyobb szabásu honi a nemz.eliseg terjeutésé nek ellensé- országos
feIügyelói tisztébe 1989.
":rOmtat:\sban ls megjelent egYház- ge. Amely stá tusbnn a külön nem- dec. 6-á n volt a Deák téri eV/l ngézetiségek felébredtek, o~t vagy :l
torténeli munkát.
polgárosod:\sról kell lemondani, s a IIkus templomban, d r, Nagy Gyula
sötétlIég vad korfit vlll~zaóh:ljtani, és dr. HarmaII Bela p llspökÖk s zol.- A. kor tek intélYell történelem_
a nem1.etiségek egybeolvod:\sá- gálat ával.
buváraI elótt vi lágos ~lként szere- vagy
f'Ó1 ábrándozásoknt feled ni, ahelyett
Egyházunkat az Onnepségen Huszti
pe~t Erd ély ma jdani történetének testvé ri szövetséget előidézni, o ly Já nos püspök és Orbókné Suntösszeállításn. Az adatok hiányában nem ~etek között, kiket kli7.ös él'dek, Ivány i Ilona lelkész képviselték.
még statisztikai kézikönyv ÖllSzeá] - közös jövendő egybefűz, kik nek hi_ okik örömmel talál kozta k a gytileIlt:l$..'ira sem me rlek vállalkozni Igy töket a kocka egyszerre és együtt kezet soraiban SlIé pfolusi István, béném i bo$s7.!lnkodá$Sol I~ vették tu- határoz'aI cl".
esI e van géli kus esperessel. a ki szlvdomásul, hogy u f iatal Kővá rll
hez szólóan köszöntötte az új fő
L..d szló, engedve a kiadó unnolásá_
Orv('ndetes szá m u nkra. hogy" 19. gondnokOl.
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KED,' ES UN ITÁ RI US GYERM E KEK !
Nagyon kÖ!l%Ő nö m Nektek. hOD' ol y an sup sd mhan

éti olyan uip sur epl ke.kke l ve ttete k r észt a b ud a pes ti
cn- bizkőZSilJ .."e rme k KaráCSO nyf a ünne pé lye n. Köszönö m II hitokl a tásra járó I)'cnne kek telkéJ:r.ilI ését a
bet lehemes Já té kra, I a kü lón m űso rra. S kiistö nőm
a hilo kl a lisban segitii kne k : M u.srlla Ibolya t a n árnő
nek. aki a m úsort ő!;Suállilo ll a és belanikolla, a ki a
Sz; mull"n c. t v _ m űsorba n 15 sze pc n v allott er ro l az elh h'a lo t lS<ir~ról , köszö n el Vad ad y Altila k :i nto runkna k .
aki ha l'onla egysze r é n ekór :il lart uniti rlu. k ls testvé rtinkne k. s k(inö n d Szász A drie nne ne k , aki lelkesen
és od aadóan fo.lal kozik a k i,e bbek k el.
Ebben a ,dmba n is a J)'er me krajz erd ély i kl, fi litól

5zánn azl k. Soós CSam. 12 éVal. és a hires er dé lyi. v a rIU'asi unil á r lus Soós dinasztia egyi k ifj ú tagja. l'lió ta
;\lalYaro rsz,ig r a k erÜlt szlilel ve l egy i,in. kik mindket ten unil á rl usok. Cu ba r e ndJ;zcr cse n reu t vcsz a hitokl at:ison . Nal)'b;i, ly ja a Lon d onb a n e l ő Soós A ndrás
el3'há.zu nk nagy j6!evŐje.
K öszönjü k Ctaba a sze p I'l óus rajzol
To~'ibbra ls 5zcretettel " árom rajzaitokai, kl5 ir á-

sa itoka! az Uni lá ri us t ldbe.

yoll elll/szer ,elll/ Ja, ki snrete lt eQt/ ki<;.i jiut A 1"
,":lJIdenn4p ~I~.ÖU hozzd, összellllújtöUe le~li!il, ' kon;'~
rllt fOnl bewlllk é. cU:I jdt':Zotfcl, hogll () al: erdő kir dIIIG: F~lfR:IÍSWII a Ja 10rZUte, hintózott ógGin é, ette

"lIíimöleset .. Olll~r bujóc.k;:i t ;átnoll él amikor dfórad i, o fa afflllekábon daludt. A fiu na"lIon sze relt
a lá t ch a 10 boldo" voll.
e
,AZ idő leli. A liú me"nótt és o fa so kszor volt 771 _
"an1/os. E"II napan al:tán a fiú újból eljött a fánaz ~
a Ja monllot~a neki: "G1/ere, Jiam, 1111ere, -rnásudl jör~
ne mre, h,l nlazz álla "nOn, t'wed ol-rnáimal, játsz árn1/ekomban es /éllll bo ldoll."
"Tul nall1/ va llllok ahhoz, hogll fdra rncisszom" mondotta o fiu . "Snretnek sok mindent vásá rolni i
más nó rokozáll keruni, pénzre van sziiksillem luds~
lIt'kem pénzt adni ?"
,
"Sa jnálon:', - mondoua a Ja - de penzem nine,
nak I~velelm vannak es almáim. Vidd az o lmálmar:
f.ia ,,!, t's add el azokat a városban: akko r le,l: penzed
u lIjból boldolI leszel."
1U1/ a fiu fehnánoU a fára, lenedte az ohnákot is
elvit te. A fa pedi" boldo" 11011.
A fi ú ezután fo kái" nem jött ts a Ja fwmor ú volt.
A.Zlán t'''II. na.pa.n o fiu ujOOI eljött t, a fa vidáman
razOllaua aIIali es ,zólt:
"G littl', fiú, rnássz fel ef hintázz ágaimon le"
boldo"."
'
"Tulsallo$O.n elfoglalt Vall1/0k, nem mászhotok fel " mondla a fiú .
.. " ~ázra van .sziikftllem, hOl11l mele"ed n i tlld ja k. Nő
su ln l akarok es szeretnem, ha lIlIt' r mekt'im lenntnek
uü kst"em van a házra. Tudnál nekem eDII házai
adni?"
" Házam nines, _ mondto a fa - az e rdő az in
házam, _ de leuá llha lnád az dgGimal elviheled es
tpllhelsz házat bt/ó liik. Akkor ÍI;ból boldog lead."
J;s a fiu_ .leuá"la az ágClkal , t/vllte ClZOka t, hO"1I
i pltsen bt/ohik. A Ja boldoll volt.
Ezutan a fiu so kái" nem jött ts amikor m ellint m e,,latoyotta a lat, az O/1/an bol doll volt, hO"1/ o li" l udo t t
szólni.
"C1/e re, fiam _ ,utlogta, Ullere és jótu z."
"Jdt ikhoz túlsOllO$(ln öre" val1\lok es szomorú" mondl a a fi ú.
"EglI esónakol fn retnek, mt/II t/ uih etne innt'n merzszl re . Tudsz nekem e"1/ esónakol Cldni?"
"Vágd ki a törzsemet es csinálj csónakol belőle" mondta a fa. " 01111 el tudn hajózni ... és leD1l bold og."
Akkor a fiú csónako t készilett a tÖTl:sból és elhajó ..
zotl ts a 10 boldOlI vol t, de nem igazán.
"Sa;nalom, fiam. _ mondto a 10 - de immá r semmim sinc.!'. mit neked adhatnék. A/malm sinesenek

többi."

"FOllaim túl g1/enyék az a lmához" - mondta a fiú .
"A"alm sincsenek _ mondto o fa. - Többé nem
hintázh alsz rajtuk."
"Túl öreg vaYllok hozzá" - mondta a f iú.

l\-tOZES, a n ép vezére.

KONFIRI-4ÁCIÓ
la~~daP:!'ti Unilár l us f:gy h h község ha marOll a n la an I . uA templomot és a bozd ta rtozó
I!~ "'I~.~l~~k~~i hel,lséreket. A fel úJit ás l munká iapü nkÖSdi
a al. nem reJezödne k be a liwk :l.sos
lösé\le ŰlI)'k':[~J~~áe.ó l l. ell P e~ rt a f{Y üle keu l veze!).en iiliu I
n olt . hofO' a konfl rm ácló l ebben az évke~el és e ~ Iilt pl . végé n l a .IJa. n.e l, efO' últa l a gyÜlekonll. m:'ocló le m ll ~o m 10-0 éveg l:v rordul6Ja III Icu.. A

e -báz a

lat b .. n s a ~a".m r lehet Jelen tkezni a lelkkzl hl va .
oktal b m;i,.cl usb an Indul .

'"1'(j rzsem is oda _

nem tudn jeimászOIi" -

mond la

a fa .
"Gl/e nlle vall1/O k hozzd" - mondta a fiú.
"Sa;ná lom _ sóhajtotta o la. - Szeretnék me" adni
neked valamit, de mór semmim sincs. Oreg csonk va"lIok immár. Sa)nólom .. ."
"Nem sokra van lZüksegem, - m ondta a Jiú esup6n e"lI esendes hel1/ re, ahol illhetek es mel/plhenhe/ek. Nal1l/On fáradt vOl1lfOk."
"Pihen;! _ mondta a Ja és klellllenesedett. ahOQlI
eUlk tudotl. _ E"II őr"" farönknek támaszkod"'" jól
lehe/ illni és pihennI."
A fi li leült és piheni ... és a fa boldog volt.
Al: angUai /nqul re r -ből lord itotta:
Koncz ildikó
UNITA ams eLET
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EmJékezii nk . . .
~a

a elmen

ú j ro " atot IndUunI<
lapunkban. u ~" Ja n uárJ.ilól. Kelemen MIlliós Idll6u. ~ bUj_tIIkÚ' a

ro ... t trleloSse 61 p ndoa6ja.
A z /I d gondol"'.i ból n tlldelt me".
holJ)' a kerek ~vto rd u lókon megem I~ kesilnk el')' hti:lunk . hlltlnk nagyJal~l.

Hlss m.ir hlbb «ener.icló nőlt fe! .
reochlUre5 egy házi. "ali"". hltokt a,,, ni llnl!. a kik as Ismerteb b unitárhu neve ken tú l. nln.-.enek tisztában b.Il·elei ol< ~ I e!hel , mun kássá"á,.a l.

ahon nan kélév i raboskodét utAn Ismi t ~ Iker lll mcgszökn le. Ekkor kez_
dödlk - élete vigéig tartó - bo1)·ongAsa. melynek folya mán megfordu l Prágában. Wlltcnl>ergben,
Krak k6ba n. Kolouv(iron is GyulafehérvAron ia. Az erdély i a n tlt rlnlt árl~muS$&1
való megi smerkedésének Idejét S~c~uckl 1572-re teszI.
Paleologu! 1573 és 1575 között erdélyi tar t67.kodásának Ideje egybeesi k az anlltrJnitárlzmusnak a katollkus és p rotestáns reakcióval
folytatott hareai va !. Ez a kit esztendO Paleologua ir6i munk.b_ágának legel'ÓlelJesebb ideje. A kolou-

Palaeologus Jakab
A nagy unitárius el/klök $Orában
most PaleQlogus Jakabbal ismerkedünk meg, ak i 415 évve l ezelótt m ájus 23-án - ha lálozott e l.
Paleologus Jakabról tudjuk, hogy
egyháw.lapítÓ
püs pökün k.
Dáv id
Ferenc kol'- és munkatársaként jelent6s szerepel tölt be az úgynevezett DáVid Ferenc-I "tiszta unitárizmus" kialakitásában.
Eletével P im át Antal "Die Ideoloder
..." 1961-ben,
"Két XVI.
19OO-ban

m',
'1-

pap i pályára készü!.
belé p a dominikánu_
ma jd az olaszországi
és Bologna váro-

.,
II

UNITARIUS € LET

szlllorU irtelemben \' ell anUtrlnll.4_
rius Istenfoplom képezi, mely szembehelyezkedlk mindenféle másod _
rendG é$ súrmaztatott Isten&égre
von atkozó tanltáasal.
1574-böl Ismert a "Cate<:h esll
Ch ristiana .. ," cimú - irodalomtör _
téneti szempontból is Jelentős _
műve . Ebben fölvázolja az erdélyi
a n titrlnltArlzmus történe tét. méltatJa
Blandrata é rdemelt, Fölidézi János
Zsl.gmond uraimAt. swl Hagymbl
KnslÓfr61. akit az antitrinltárizmus
legbefoly6so&tobb patr6nu sAnak te_
kint.
Egyéb - kézirat ban fennmaradó
- munkAI a kor emberét foglalko~_
tató teológiai nézeteket tükrözik.
Szczuckl szerint Paleologus formálisan nem tartozik az antitrlnlt6_
rius egyházhoz.

•

Paleologusban a XVI. század anlitrinltárlus utazó nagyköveteinek
egyikét Ismerhetjük meg, Szc~uczklt
idézve "élete legtevékenyebb éveit
az
elképzelései
megvalósitásáért
folytatott , meg nem a lkuvó harcnak
szen teli".
Ezért a legnagyobb árra l_ életével _ fizet.
K elem en 1\1lkl6s

vár i anlilrlnitár ius iskola rektora.
Tevékeny részese a Hab5burg- és a
Báthory-p Art lengyel tr6nért folytatoU küzdel mének.
1581 -ben II. Rudolf nyomozást
rendel el a Ha bsburg birodalom területén az Arius könyvek tArgyában.
Ezen keresztül a figyelem Ismét
Paleologusra terelődik.
1581. december 13-án letartóztatJák I áta dj ák az inkvizíciónak. Az
adatok sze rint 1585_ m Ardus 23-án
DAVID FERENC üNNEP
a Torse di Nona római börtönben
KOCSORDON
oltják kl életét.
E Mgy vonalakban föl vázolt életKed ves és megható ünn epség volt
pálya önkéntelenül ve ti föl a kér- Kocsordon,
november II-én. Dávid
dés t, hogy miért üldözi a z Ink vi zíció oly nagy kitartással Paleologust? Ferencre, vallásalapitónkra emlékezn k. A résztvevo vendégek nomAz üldözés o kát Gál Kelemen vi- tü
délután érkeztek és meghitt
lágitJa meg, a ki a korabeli adatokra baton
beszélgetéssel várták a~ ü nnepség
hiv atkozva ír ja, hogy Pa leologus kora
esU kezdetét. Harangouls után
szü net nélküli üldözésének legfőbb zsúfolásig
megtelt a templom , ~s a
oka az. hogy Európa -szerte 6 ter- közönség $Oral
között a szó rdnyJes.tti azokat a ve szedelmes protes - hiveken és a kocsordi
á riusokon
táns tanokat, amelyek Irodalmi te· kívül más vallásúak isunit
szép számvékenysége által vál nak Ismertté. mal helyet foglaltak.
O a Krisztus nem imádA sának és
Az ilnnepség Szász János lelkész.
segi tségill nem hh'ásának a hirdet6je. O ls inspiralja Dá\' ld Ferencet teológiai Igazgató imájá val kezd6vég56 teológiai nézetére s vállalja d ön. aki h álás szivve l k öszönte meg
Dávid Ferenc igazsá gAnak kimuta- Istennek, hogy Dávid Ferencet adta
tását, Szász J á nos "DAvid Ferenc"- az unitár\.l:musnak és a magyarság.
r61 (rt (1982) tanulm ánya fölemliti valamint a világ szellemi és lelki
kett6jilk level e zését, amely ben56sé- életének. Isten áldását kérle a 16,
sulUldi nagy gondolkodó késiil öröges viszonyuk tükre.
1512-ben Krakkóban megJelenó köseire. a hüséges kocsordi Q'üleke" De dl serimine ... " dmú könyve zetre.
Az á hitat utá n T örök Tamás nII gynagy befolyást gyakorol az 1572. év
szept em ber-októberi erdélyi vltAk- szera ell5adásban méllatta Dávid
ra. e munkában Paleologus az üd- Ferenc emberi naQ'ságát, tiszta hivösségre von atkozó áliáspontJát (ejti tét és Igaz emberségét. EI6ad6sá t az
k i. Meglátása az. hogy a rlt us és a teile még vonzóbbá és érdekessé.
sUlbályok csak akadályozúk az ild- hogy kitún6 jellemzéssel értékeltette
vÖ$Ség megnyerését. Amint tanUJa , a két kOf5Ulk, a 16. és a 20. század
az UdvösséS föltétele az emUtellek hasonló vonásai t és jelenségeit, és
nélkUl ls adott. csak é ppen élni kell ezzel mintegy a mai ember számára
vele.
von ta le II 16. századi vallásos gonUgyancsak 1572-ben iródó "De trl- dolkodó tanainak Igazságait.
bus gentlbus . . ," cimú ta nulmányáA műsort a kocsordi fiatalok és
ban a feleke7.etek közötti tilrelmet a beregi szór\'ány lelkes tagjainak
propagálja. Ez a z értekezése az üd- sUIvalata!. énekszámai tellék gazdavözülés fogalmának filozófiai esz- gabbá. VégezetiH a helybeli lelkés,z.
mefuttatását ls tartalmazza.
Nyitrai Levente k/:lSZönte meg a
Az. 1572, é vben Krakkóban 1:11 szerep lökn ek és a gyülekezet tagjainapv I161lot a "Brevis c rudlta " ," ci- nak rész\'é telét .
mú v Itairata. Ennek középpontját a
Ke<h'esek voltak azok a pmana-

•

•

tok amikor az ijnnepség "égezté,'el
a ' lelkészek
a
templomajtóban
/:,lti.tmlj.lIÚtl
Ill)'enként könön tötték a híveket,
meleg kézfogással. testvéri öleléssel.
kikiffl.
hiszen a pilspök: urral a z élen. ,'a\amennyien hosswbb, ,'agy rövidebb
ideit koo:sordl lelkésuk "oltak,
PápoV Judith I. Fevér Zol/án
sz.
rkeutÓk, imm4r harmadizben
Másnap. "asarnap a délelőtti istentluteletre Ismét lisszegyúltek a hivtak meg a SZ/MULTAN c, telekOO:50rdiak, szép kis templomukban. vizió. tJitam~orbcln való réuvételAz unnepi szolgálatot, eun a Dávid re 19&9 decem berében,
Ferenc emlék_istentiszteleten Huntl
Az adá , zárómondatakénl mondJános pilsplSk "égezte, aki ueretet- ram, hOaJI el szerel nék IcitO(1atni egll
tel és hh'ői ráérzésse! mondotta el leánvneveló in tézetbe, vagll egv n6i
a l)'ulekezetnek, mit jelentett David bö rtönbe.
Ferenc kÖ"etőjének lenni korábban ,
Másnap telefonGzenet vá rt a püsés mit jelent ma ugyanez a kocsor- pöki hivatalban, hO(1V FerenczV
di gyülekezet tagjai között.
Gllörgll, a rákospolotal Uánvnevel6
Szombaton este és vasárnap déi- és Jav/tá Intézet igaz Qatója ,zivesen
,.~t z , ~gyik épüleUzátlttnll most
ben a;/; egyházköuég látta vendégiJl lá t , és körbe klIlauzol.
az unnep5ég.-e érkezett szereplőket
Orömmel fopadtam a lehtlcbéQet, u)~lIa tJak le!, ohol európol méree é,
és érdeklődőket. a
főtisztelendő , a megbeszéli időpontban _ való- s::mvonol VGrja nwjd aZ elitél teket,
asszonyt, Török TamAs írót, Gáltfy ban - kinlfllt el6uem a dupla z.HIA ki,babá, lántnln!llÍk kül6n épüGábor budapesti gondnokot és ked- pes nagll va,a)tÓ.
letben kapnak eihell/uéll, ahol
ves teleségét, valamint Bajor János
A maga. falak mÖQött eQII má.ik glJermekűk QondozÓSa egI/e tlen leldebreceni lelkéu testvérunket, ve- vlláQra lel tem. amelV azonban kedé- adatuk, nekik dolgozniuk sem keU,
lem egyun. A beregiekke.l FelhŐlI Ives hangulata val nem i.s ,eJtleue,
A kápolna so rsa az eQ1tlltlen szoSubolcs szón'anygondnok jött el, a hOaJI iu javitóintézeti bünteté,re morU .szin/olr ezen a heil/en, De e.::
mu.sorukat ő ve~ette be.
itélt liatalkoru biinöző leánvok éi- lem egvedi e.et, hilZ ebben az orszóQban, az elmúlt 40 évben számla _
Szomorúan ked"es tselekerlet \'olt nek.
a részh'evóktől, \'Idékiektől és ko A VOll Káralvi birtokon emelt, lan állami vaglJ ál/amodtou intézel
csordiakló! egyaránt, hogy ebéd klinker téglás, ledett oszlop.oro, kápolnája vólt a rombolu, puutuló.
után, a pusplSk úr vezetésével. meg- épületewü ues, elötérben a kópolna- martalékává, A miiemlékjellegú intézeti kápolnát raktárook hasznól_
kos~orúzták a temetőben az ott pi- val, most ilnnepli centenó riumát.
lók. Ireskóit méQ az llwenel évekhenő néhai Végh Mihály lelkész sirFerenclV Gllörgll Igazga tó ur $li- ben leverték.
jál, valamint dr. Jakab Jenő pest- véllleun logadoU, T61e tudtam meQ,
lóri ncl. korábban "olt kocsordi lel- hOQV (u Ide kerülő ldnllok naaJI réAz intezet jelenlegi IIberáli& veze_
kész ~eS3nyjának sirjat, melyet sze lopós. ga rci.zdcuág, prostitlició lóleQe kővetkezó leladatáook lúzle
BakOI János kocsordi kántorunk tJétke miaU kerülnek ide, bi,ó.ógi ki a kápolno ti a houoiépileu melgondoz és lart rendben. De felke- végzés alapján. Kedves munkatársa lekszá rnllak renováldsát, III kap
resték püspökilnk "ezetésé"el mind- kalauzolt végig eu: épü/e tekbe n.
majd helyet a díszterem él az isko azoknak sirjál, akik a több mint fél
lai tantermek, S lal!Ín e/1ll.ur meg Fiatal /línVOk sep ri k ( u udvart, a erjük azl il, hO(1V a kápolnát újra
e"százados gyülekezet épités idején.
lelkel tagjai, presbiterei , templom- konvhón il 6k dolgoznak, A javftó- e redel! rendelteteIének meg/elel6en
épitői ,'oltak a kocsordi gyi:ilekezet- intézeten belü/ arra ls gOndolnak, lehet majd haunálni.
nek ,
hogV a lánllOk szakmátJal a kezükUtam végső célja a: volt, hO(1I1
Mindnyájunk számára felemelő ben kerüljenek ki az életbe. igV megteremISe m, megbeuéljem annak
érzés \"olt, hogy részt vehettünk e sZQ.bó..s-t>arrást, gépi kötést, kőnVtJ IehetóIigét, hOaJIan lehet elvinni az
megható ünnep:légen és az élő kö- kötészetet, kertéuetet is lanulnak, I evangéliumOl, Ilten és embe, sze re zösség lelkével emlékezhetWnk a kbérletképpen. most Indul az inté- tetét a zárt /alak k6::é, , örüllIk,
nal.}' el.}·házalapitÓ Dáv id Ferenc zetben eQV angol é. egll compute r hOOIl a:: igazgató nem zárkózott el
tan/olllam.
életmul"ére,
ettöl.
Szenl - h 'Any! rIon a
Stász János
OUjártamkor épp nagvtakarítás

/iaLa1.lt6t<ú. lá,,1JI'k

HOZÖDl (Jakab) Gyij rg3'
búes lizlalása

•

Baráti nóbeszéd
hozta hiröl :
Bözödi György budapesti gyógykezelésre már ké$Ón érkezett. Hathetes iYölrelmes kúra után meghall.
Kórház, on'osl Ogyelei, kórlap. legközelebbi hOzzátartOZÓja s végül a
pontos adaI: Budakeszin. 1989. november 25-én, hetvenhetedik életévében érte a halál. Hamvasztás
utáni búcsúztatását december 8-án
lartolták a Farkasréti temelóben.
poralt ezután hazaszáUftjtik s később! döntés $zerlnt helyeZik végső
nyughelyre vagy Marosválárhelyen,
ahol élt, "agy Bözödön ahol szilIeleII,
'

•

A kOlOZSvári unitárius kollégiumban éroe ttségizett, majd a v firos
egyetemen teológiAt kezdell tanulni
utóbb jogol él bölcseletet hallgatott:

cikkeit és ,'erseit rendre kisebbségbe szoritottságát mutatja
közlik az erdélyi lapok - EI/cmzék, be, s az ugyanakkor ~!ő falusiak
Keleti Ojlág - "égképp az iráshoz sorsát a NlfuglCllan pc:uzlorokban.
pártol. Elóbb a marosdsárhelyi Eros "al6sfigisrneret, illúziók nélk(lS:o:ékell/ Szó szerkentője lesz, majd li. kritikai szemlélet, az "erdélyi léa kolozs"ári Hitel fómunkatársa, lek" slilizálústól mentes :\brázolása
,'égül a kolouvári Egyetemi Köny,'- jellemzik, 1948-ban letartóztat jak a
tár szabadítja meg a sajtóraboltól, baloldali vezetők egy csoportját, áls egyre többet irhal. Igényes szép- talános "tiutogatás" "eszi kezdetét
Irodalmi, történelmi, szociográfiai a szellemi életben; Bözödi György
mu nká kat. Igy készill el 1935-re 1957-lg szövetkezeti kőnyvelóként
S:o:ékelv emberek - ;::sidó istenek dolgozik. Ezt követ6en kutatói állAst
cimu.
történelmi
feldolgozása,'al. kap. lörténészként foglalkozik az
amely a székely szombatosokról 1562'e! székely lázadással. majd
szól. majd /938-ra Székely bdnja 18~ 8--49 erdél)'1 eseményeivel,
c!mu
szoclogrMiájAval,
Jólleh et
Ham l'a!tól búcsúz"a a tor.zóhan
rendszeresen kö;/;Il írásait a z Erdé- mara dt tehetségek, a nap mint nap
lVi Helikon, e szociográfia kiadására lecsonkOlt reménységüek végtelen
mégsem vállalkozik az Erdélvi Szép- sora Jelenik meg. Szülőföl d, adj bémlves Céh .
kességet legalább porainak ."
Falukutató utja, a politikai "/UBözödi Cyörgy gyászszertartástit
tozások során szerzett tapasztalatai
fogalmazódnak meg Romlós c!mú HU$ztl János u nitárius ptlspök véregényében, amely az értelmiségiek gezle a FarkasrétI temetőben.
~1inthogy
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