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A szeretet soha el nem fogy
Az alábbiakban teljes terjedelemben k3'tÖ)jük Huszti
János po.sp6k, Londonban, 1990. áp r. l ·in mondott
prHikáel6já t & imáját.
Alapice : Pál I. Korinthusi level 13. rest 8. V.

Modern világunk energia problémáinak ismerele ben ez lit apostoli megállapítás e lső hallaSr3 talán megkérdőjelezhető. Mert minden fogy, világ unk sorsáért fele lősséget érző tudósok és államférfiak a belá tható jövőbe vetített jósltísokka l beszélnek az e nergiaforrasok mcgszúnéserÓI.
Fogy a tcrmMöldterülct a népesség szaporodásaval. Kimerülnek egysrer ~l szénb:inyák, és megsziinnek hajtóanyagot adni az olajkutak. De még a
I c \'cgő is fogy és romlik a rossz és felelőtlen gazdálkodással - sőt , még a m é rhet etlen arányú
s7.ennye:rodés ré vén a1: óceánok tintasága is e lfogy
és nem tudják többé betölteni a nagy vi1:ek tcr·
m és:l:et egyensúlyozó szerepüket.
Az e lfogyás na k, a kimerülésnek azonban nem·
csak ;I gazdasági világpro blémák szemszögébő l
n ezve va n reálislln e lképzelhető l e h etősége _ ha·
nem saját, egyéni szükre szabott é letünk jóval kise bb adottságain belü l is, ahol ugyan csak az e lfogyás, a kimerii les kérlelhetetlen törvényét látju k
uralkodni.
Elfogy az ifjúság gondta lansága és a múló év·
tizedekkel elfogy az erő, amelyre oly büu.kék vol·
tunk. s az egykor töretlen energiával a lkotóból
erőtlen agg, tétova öreg lesz.
Elfogy az élet is és a mi egyéni életünk számára
minden, amit szereztünk, alkottunk, teremtettünk,
mert a h a liilon túlra nem vihetünk semmit. "Elhull
II virág, eli ramlik az élet ... " _ é nekli, mint örök
igazságot II költő is. Es ha mély ősdn t eségge l néz..
zük saját é let ünket és sors unkat, akkor be kell
v~lIjuk llzt is. hogy számunkra a legtöbb szomorú.
sagot, a legtöbb könnyes bá n atot éppen al: elmúlás, az elfogyatkozás okona.
Minden le mberi é letnek vannak féltve ŐRÖlt értékei, melyeket óvunk, vMünk és né ha ritkán
vessl:ük elő őket. mert ugy gondoljuk, hogy igy
lassabban fogy, kopik, teh,it t artósabban lehet a
miénk. a mi tulajdonunk.
A féltés, az óvás na gy em beri erény, de tliJzottan felfokol:va a féltés féltékenységre, al: óvás rette~és re vezet. Mint, ahogy az önmagunkkal és tulaJdonunkkal szemben túlfúUitt vagy tú lhajtott
suretet önzéssii fajul.
A felolvasott alapige Pál apostol levelében egy

olyan helyről vétetett, ahol al:t bizonyit ja a levél
írója, hogy a szeretet: ERO, energia. Al: emberi
lélek és az em beri sziv energiája, a mely nélkül alélet e lképulhetetl en.
A n agy tragédiák. a szörnyű dramák földünkön
mindig akkor következtek be, ha meggyengült az
ember testvé reket a népek nagy családjába f6w
szeretet, vugy u szeretel önszereteUé, ezen keresl:tül önzéssé fajuit . Különös törvény, de igaz, ha a
szeretetet csak önmagamra hagyom kiáradni és
nem környező világomra és nem embertestvéreim_
re. akkor erősz.akká, önkénnyé, uralkodássá, bir_
toklássa válik. l'Itint az élet minden terén, minden
dolgában, úgy in is katasztrófa á ll eló, ha al:
egyensúly felborul.
Minden ember szeret önmagáról, a saját életéról
besl:élni. Elmondja, hogy milye n az ó világa és
igy fogalmaz : én tudok , én ismerek, én bizom,
vagy én kételkedem, én dolgozom, én igyeksum
a lakítani világomat , de a legritkábban uzt mondja :
én szeretek. Minden. ami vele történik, az tN-he-z
kap csolja, tehát személyiségében jelentkezik és a
személyiség ból kiáradó érzések, megnyilatkozások
kifogyhatatlanok.
Ha a megpróbáltatások sivár világa életünk res-zévé válik, ak kor hossubb, rövidebb ideig sok
mindenről le tudunk mondani. EI tudjuk viselni
al: otthonta lanságo t, a kényelem hiányát, a túlfeszített é letet, az éh ezést, sőt a sivárnak és remenytelennek látott jövőt, de az utolsó sulmaszál mindig a sziv legmélyé n meghúzódó szeret et marad.
Al: a szeretet, amely otthonho'l, haUiho'l, szülő
földhöz, szüle inkhel: és gyermekeinkhez kllpcsol.
Ha mégis errő l II szeretetről le kell mondani, ezt
fel ke ll á ldozni külső erőszak és kényszer hatására, akkor ez a lélek utolsó rezdülését jelentJ, s
ha ezek után az élet meg is marad, kiégeti, érzéketlen, elfásult, beteg sziv dobog al: emberi kebelben tovabb.
Igaz azonban al: is, hogy al: én fogalmának •
m egismerésére és al: én létezésének a megtenmtesére sok minden segithet vagy kényszeríthet. se-gí thet az értelem, a tudás, a törekvés, DZ alkotás,
de kényszerit he t a félelem, 31: érdek, a feDyftés
vagy büntetés és egyéb más olyan ok, indUék és
erü, amelyekkel az é letben találkol:unk. Mindez
autnban mégsem al: igazi, mert a mindenkor jelentkező és termé.~'lCtsl:erúleg jelen lev6 eN párnára kiegyensúlyozott és harmonikus életet és

&onklS:.ISnélet cnk a .zeretet te remthet és teremt
II mlrldenkor ,fi, mindazok ,dm ba, akik a1: ént a
Ml fOIalmába bele tudják vinni. Igy leu a suretet UJ6slécteremtlS erii, s mint közösségten..mló
erii, tennéuetes, h~ kifogyhatatlan és elmúlhatatlan.
t.o ut hisaem, ezért is jocos és legmélyebb
meJysélelben is lJaz. bogya SZERETET; eró,
eneqia. A lélek ereje és energiája, ame ly S1:Ünt elenül s:áviinket serkenti és táplálja. "Az erő nem
= ",edül a fiúkai eszköwkben van - mondotta
eQkor Gandhi, a nagy hindu á llamUrfi - , hanem
a kgyómetetlen aka rásbó l fészkel.
ha bármily
kemény is egy természet, m eg fog olvadni a szeretet tüzébe n. Ha nem olvad m eg, akkor n em elég
erOs a túz." _ ts egy emberi élet, a mely soka k
namá ra talán hosszú ideig é rt elmetlennek túnt;
tűz. oh'asnó túz lebet , hogy a szeret et, mint a leg nagyobb lelki, szellemi energia, érte lmet adjon az
életnek.
"Egy embert a% a tud a t nem t ehet n yomorulttá,
hogy meg kell ha lnia, biszen minden élet vége a
mulandó világ ban a halá l. Ogy é lni a:r.onban, hogy
nem tudni mié rt, dol gozni fájdalmasan , csak a
betevó falaté rt, s aggódni fol ytonosan tört szivvel
és élni kimerülve, e lszigete lve, a% emberi társadalomból kiragadva a nemtö rödöm ség á ltalános közönyétóJ körülveve - vagy a bba be Jetö ródve - ,
é lni siketen , n émán és d arabonk ént h alni m eg,
úgy, hogy soh a, senkinek h aszn á ra n em voltunk:
ez a n yomorult lé t" - á llapitja m eg magyar n epünk egyik ha zájliért m eghalt hő s fia.
Istennek biola, sokan ér emek így és gondolkodnak eszerint, tudván, hogy é letünk ér te lmét és
lényeget Jegtöbbs7,Ör a szeretet feltárásában is merjük meg. Eletünk tartalma és lényege ör ök szabályozója, kiegyenlitöje és h armóniá ján ak biztosítéka
e1: a bennünk munká lkodó és le lk ünk isteni lényéből faka dó s:r.er etet.
Sok szétválasztó tény tétetik, amely megosrtja
világunkban a1: emberiséget - pénz, tudás, jog,
s~rma1:ás, nevelés, különbö1:Ö é letkörülm ények, a
bőr szine, a vallás dogmája, műveltségi és vagyoni különbözőségek, mind mmd elvá laszthatna k
vagy sretvá laszthatnak, - ember ek, n épek , ne mzetek közé violaszfalakat vonhatnnk, de minde1:ek
fölött egyetlen énés, a szeretet énése, n szeretet
toleranciája k apocs u lehet. Aranyhid lehet , amely

es

es

öS~1:eköt és a mesterkélt kmönbözö$égeket megs~nteh'e,

embert ember hez, népet népbe'Z, nem_
zetet nemze the't közelebb vin., a1: El\1BER-TEST_
VERlS-eG felismerés CS ft 5'lCret eth61 ti pl"ko .
humanitás jegyében.
ze
.. I~en: a sutet e! a legtis1:tlibb és legósnntébb
kO'l.Ossegben egyes.thet egymáu al, mert a neretet
a l?C:Sinyességek fölé emel, és az önt.és rnq:nüntetesevel a1: egymásé rt élni tudó emberek vi"gát
tárja elénk.
A s:r.eretet megnü nteti a1: á rvlsiigot és a tár.;t ata nságot, és az egyedüllét helyében a1: ember
testvériség össukapcsoló erejét teremti meg.
A suretet megs1:Ünteti a1: árvasiigot és a tá rstalanságot, és a1: egyedüllét helyében az ember
t estviiriség összeka pcsoló erejét teremti mec.
Ezért mondja a1: apostol, bogy : "A SZERETET
SOHA EL NEM FOGY".
1\1iIyen csodálatos, hogy világunk fogyó energiái
m ellett van egy, a mi nem fogy, sót nó, ga1:dagodiL:,
sokasodik, h a mi nél többet és minél többször élünk
vele és gyakoroljuk.
Egy ősz anyóka a kö rü lötte ü l őknek elmeséli a
Iidé rcfényeredet iit !'IlalCim Gor kij " Iurgil a nyó"
cimű novellájá ba n : - Valamikor a~ ósidőkben egy
kis nomád tör1:S jó stiin diikú bölcs veziire elhatá_
rozt a, hogy népének letelepülési helyet keres. Felkerekedt ek h át, és az orosz s1:tyeppék és tundrák
rengetegében egy (íserdőbe tévedtek. A1: eureves
fák koronái egyre jobba n elzá r ták előlük a világosságot s útjuk bolyongássá, sötétben botorkálássá változott. Ehese n, szomjasan, e lcsigázva ütödtek
egymásho1: és a "k tönseih ez. _ s amint az már
ilyenkor lenni szokott - keserű szemreh ányássa l,
durva szida lmakkal bántalmazzák a jó szánd éku
vere ft . FeUokozott k étségbeesés ükben neki ro ntanak és a1: egyik markos legén y kitépi szivét és a
nép megtiporja a1:t. De akko r csodálatos kékes
fény tör elő a st-ivból és reflektorként egyeUen
irányba mutat. Es a n ép elindul a fénysugarának
irányába, és megtalálja 31: elvesztett utat. A szi",'böl áradó csoda, a s~eretet csodája megmentette
őket.

Igen! _ a szeretet a legnagyobb erő , a szer etet
tülnó a halaion és I cgyő1::i azt, me rt "a szeretet
soha el nem fogy ... " _ Amen.
Tökés Lászl6 erd ~ t )' 1 retormátlU Ilüspök,
SchulI., az amerikai unllár llU egy ház el:
J. AtklllS amerikai parlamen U k~p vlseto
felyétel 1990. Januli.r etején készű lt. amikor
~:~:~::f, del egácl/i ulazott Rom ánlába, az Immli. r fels
unitárius tesivéreket köszön tenI.
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IMA
Utünk eros vára, gODdviscl~5ünk mennyei Atyja,
mindenható lsten!
. '
Im á ra kulcsolt kezünk es előtted kitaruló SZI~
,'ü nk küejeri azt a dgyal. hogy szenl s~~ed elót!
imádko:mi szerel né nk. Hit ünk es reményunk szá~

",-á n száll bouád im ánk. Suvak fonn á lódnak. soh;jok ébrednek, 5 kimondott a n ,' agy ha ngt~lanul
b uád f eJed ,'iszik é rzéseinket és gondolatalDka~.
t~etünk gyorsan tovatünő napja~nak . kü:z.debn~.I ,
fá radalmai utá n jó n ekü nk m egplhenDl szent k,:,xetsegedben. l\1inden imádságga l eltöltött p erc es
minden pilla na ta reá d go ndolásainknak megáDás
CS megpihenés létünk h Ar cá ban. Ilyenkor telitödik
a lelkünk a t e áldott lényedböl kisugárzó gODdviselmel, hogy e nnek nyom á n el csitulha ss~n~k .
gyógyulbassanak be lsó fiijda.lmaink és megszunlenek snvünk sebének gyötrelmei.
Aldott a lkalom az imádkozás azért is, mert ezen
kereszt ül sze nt közelsegedbe kerülv e fe lé bred bennünk vétkeink és megbotlásaink terhe , g yarló sagaink és gyö ngeségein k érzése - de fe lc bred a
vágy is szívünkbe n , hogy jók, va gy legalá bbis jobbak, é rzeseinkben tiszt á bbak, gondolatainkban ne-

Elsőszülött

mesebbek leg~· ünk. ts reményeink is megújuJ n .",
ha azt é reuiik, hogy velünk vacy és segítesz min_
ket. Ez jelenti számunkra mindennapi munkJirtk
e redmé nyeit, vállalt feladatainkban a küzdelem ertelmé t és a megvalós ulások örömét.
Hitünk _ ez a te legnagyobb á ld ásod - segít
eligazodni földi életünk ezernyi útvesztőjében, s
biztat, bá torit , hogy v á lla ljunk á ldozatokat a nemes célok é rt és a t iszta eSDDé nyekért folytatott
küzdelmekból. ts erót is ad - 6, milyen sokswr
ad erót - tóled n yert hitünk, amikor jó igyekezet ünkben , öszint e töre kvéseinkben elfá radunk, elcsüggedünk. Csodilatos és I'thatatlan, de áldott es
s zent kapo cs közted é5 köztünk a mi hitÜDk, biszen
a hit köti össu é le tünket veled, a mi Atyánkkal,
de öss zekapcsol rajtad keresztül a lélek és a szellem véghetetlen felm é rhetetlen régi6ival.
Atyánk Is t e nünk, lé tünk erős vára, gondviselés ünk mennyei Atyja, fogadd köszönetünket és hálankat mos t mindezért, melyet szivünk szavával
mondtunk e l és küldtünk tehozzád.
- Amen.

a sok testvér között
(Pál a rómaiakhoz 8,29)

Egy e rdil5(i uÓrmazá.tú belga auzonv katolikw lélére menue!t hitin uabadon gondolkodni. E gondolkodci$ folyamán egvre c$Qk a dogmákba űtkllzll«, mígnem rájóU arra , hogy Júv.s személve c,$Qk akkor t:ólik
uómara tTthetóllé, ha eZllktól a IlIgh.atórozouabb módon megszabadul. Hdla htllnnllk. manapsóg már nem
ó!.1 l~n ~ wu;IV arra, hogy IImUiU mógltidr~ kllrill~

...

OnóUó gondolkodIisa lolvtdn keril!t

kapeJOlatba, t. a kOOt tku6 kben
u.abb cikkinIIk li/tata kéuül! magvar ~ii;
logtaüisót.
kal

i$

•••

A mai tudomány azt tanit ja, hogy a tizenöt milliárd
é\'llyl evolúci6 ts a tér ropJ)ant nag)-'Sága szükséges
volt ahhoz, hoi)' létrejöjjön a vllégegyetemben az
ember.
,~ n a tudomAny altal kutatott anyagi világ
.. ,::'
ts felteszi saját létflzése éra tudomány nem tud válakutatása tIIrUleté n. H. Reeves
az ember feladata,
de hogy ez al: éra tudomány éHal

mely egy evolució tudatában volt. Prófétál szün telen
emlékeztették a népet az l$ten- és emberszuetet nagy
törvényére.
A r osszba, balsorsba ütközve, elei nte a bibliai gondolkodás ezeket Ú&Y tekinti, mint büntetést az ls ten
iránti húUenségért. J.auanként azonban Istent a jó és
rossz problematikáján túl helyezi, és olyannak látja,
k i nem avatkozik bele a földi történésekbe. Az embert
egyre inkább autonómnak tekinti, aki az e földi élet
vége:sségét6l el választhatatlan likertelenségek közepetfordul Isten felé, alapvttó ~etuük$ég1ett61 indita "kudarc" · lesz az, ami lehetóvé t"' zi
radi káli' végessége tudatában
Inkább a hatalornnéla hatalom hazugnak éra zsid6 nép kollekcs6könyös ragaszkoszegénység" magas In csúcspontj án jelenik meg
volt a vár akozé.s egy beteijesübizonytalan m ivolta tette lehet6megfeleljen; egy meghatározott válett volna, és az emberi személy
ellenkezett volna.
A
Jézus egy abszolút hatalomnéllril.1iséggel vA.l anol. egyedühill6 telj esséiIben valósítva meg
az istentiÚ.ságot, az a utonóm emberi "vagyok"-ot, melJ'
Istentó! kapja ön magát ; btent mint neret6, felszabadító Atyét éli meg, ki az embemek teljes autonómiát
ad, és azt virJa t6le, hogy _ szabadon - atyj'na k
ismerje el ót; Jézus Istenének egyetlen hatalma a felsubadftó szeretet. Jézus mindenki nlmára megnyit ja
az utat ezen A.ltala a v!!pó bizalomiiI 'télt "lsCenthl.sáa" flIIé.
Jézus az IImberi auton6m "vagyok"-nak az Istel'll
• mint az abszolút hatalomnélkOllw&
VNITAlUVS

'I,BT
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"Va&Yo k " ir'n ll crennekl szeretetben az emberi élet
·kerilinek t1l1uihoz veu!, a földi él et értelmét Ul rl. fel.
~nne valósul me, az élö világ utolsó "mutácló"·Ja,
nem blolóClai kénys:terb6l, sem pedig a véletlen folytá
hanem e.-Y ~Ulbad vlU8$ztU foly tán. mely által
n:'lstel\l terméS:&et"-be kapcSolódik, a vép6kl, meg~tet.!tve az emberi lény au tonóm"lát I,u\ mlvol~
ban mely sz.eretó és a l'utos törékenysé,. Ez a mmd ~ema halalomtól abszolút fUggetlen értelem tarth:'la e.-Yedül számon a személy sz.abaddgát és en-edOlálI6. 't.
JnUJ ÖSS:&elllkGzésbe kerllIt korának társadaLm Ivall'-" struklurái val, amennyiben ezek emberek egymás feletti hatalmát Jelentették, s e h a talomnak nyiltan ellene uegUIt.
HalAla nem szüntette meg annak haWát, am i öben.
ne végbemenl, és ami által halála után ls é1önek Ulnt.
Min! tovább ls éUiben, benne gyökerezik a z emberi
autonómia és belsö s;w.bad ság ösues tö rekvése. a
mindenkor lelentkew detenn inlzmusoklull s:&emben.
Jézus nem hoz kollektlv megold Ast. ami kényszerú ség nélkUl nem voln a lehetséges. M inden hatalom,

mely az 6 Ozenetére hivatkozik. ellentmondásha kerUl
euel. l\7.t mondani Jé:tus ról. hogy ö lsten t lj
ellentmond annak, ami ö volt.
• Il esen
Mivel nem hozott kollektív megoldást a:t embe lsé&
továbbra is k l van téve a% aLapvet6 ro.sznak :
ha zugságnak és az ecrmAa feletti uralkodásnak Kétezer
/Iv .C8ek~!ység a tizenöt mllUárd b mellett és "J/!%U8
Idejében vagyunk. Az ö hívására példájár
I d
egyiklInk "újrllllzUle tve·' (Jn l7) • m
a. m n hatalmi ":~!ZOnYOk ZSákutcáiból: & el~~!~e~~I~is\e~
országába • ahol mindenkinek nemély ts adott3á a l
beteljesIlInek
· · ., b an, S
'
., a JÓ-ban
k
' Sz.é"'·ben
..
, l ••.......
zerelet- be n . ,,%U$t
övetve mindenk i beleka
Ih la
·
életét a:t evolúcióba, é!I ezt saJé.t ell'ell ea ~ I ai
~:terint beteljesltheti, mint a-.: élet fájanak v:~ ~USg::
Ezen elgondolásban a Biblia mint vl!gsö '·blológia·'
lúnik fel, elöreJele%ve a:t élet kozmi kus betelJeslllését.
Bruxelles, 1989
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• már e föld i élet örök Jelenében

Gaál G,örgy:

Kelemen Lajos önéletrajzi feljegyzései
Kelemen Lajosról - föleg halála
után - Szl!p számú tanulmé.ny Jelent meg. Ezek k illönbözö oldalról
vilégÍtJák meg életét /!s munkássá-

gát.
A Kolol!.Svárt

megJelen6 KereszI/!ny Magvető 1988. l. számától Gaál
György Kelemen
Lajos kórh bi
ágyon Irt - tőleg családi vonatkozású - emlékeit adja fo lytatásokban
kö:tre. Ezek azért figyelmet érdem16ek, mert közelebb hozzák azt a
Kelemen Lajost, akire bár sokan
emlékezne k, de r/!szletes életrajzot
felőle soha nem olvashattak.
Gaál György ezt a h iányt igyekSZik. - közl/!s/!vel - pótolni.
Kelemen Lajos 1955. november
12-i level/!ben öccsének, az akkor
S:tegeclen élö Kelemen Miklósnak
ezeket IrJa: " NapJaim gyorsabban
lelnek. Az élet vége lel/! úgy látulk,
hogy a zuhanó esés törv/!nye gyorsa.
ságával haladunk a si r felé . Látom.
hogy mennyi minden tervem maradt tervnek S mennyi jószánd/!kom
maradt nándéknak. Sobzor majd a
sl rAs környékez., de hamar é!lzrelérek aual , hogyamegtör tént dolgokat meg nem történtté tenni senkinek sints hatalmában s e:tek fölött
bánkódni ls hiábavaló. Ogy. ahogy,
az nyugiat meg v/!gre lS valameny_
nyire, hogy nagyon sok.llzor nem raj.
tam múlt. ami múlt s az lsten ered_
m/!nyekhe:t is segitett. Sok millió
ember van olyan, akinek /!Ieteredmé_
nye messze alatta marad az enyém.
nek. Sok mi nd en nem a terveken a
terve"Z.Őn és a:t akaraton mullk ; a
vég/!n egyenlö sorsunk: az elmerlllés
a feledés tengerébe."
A Gaál GYÖrgy kö:tölie életrajz ezt
az "elmerülést" hivatott megakadáIyozni. Erre maga Kelemen Lajos ls
5egltséget nyújt emlitett /!Ietralza
meglrásával
Kelemen Lajos 19~. december
l-~ kelt levelében {gy Ir : "Eml/!keLmet megírtam két I dőben. Elemista koromat m/lg akkor, amikor
•
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az 1914/ 18-as világháborúban új sorozds alá kerülve - 191O-es operádóm után - alkalmIlII lettem vol t
újra katonai szolgálatra, s be is soroztak , most már a régi 22-es honI
védezred helyett a 62-es közös gyalogezredbe. Akkor már meg volt II
kicsi leánykánk .s eszembe jutott,
hogy a harcok valamelyikén ott maradhatok, s a kishinykám, ha telnö,
azt sem logJa tudni, hogy apja k i /!s
m i volt. Ebben azonban csak gyermekko rom. llIetve elemistasá gom v/!_
g/!ig j utottam volt."
Kelemen Lajos a naplóírás t ko10l!.Svári egyetem is ta korába... foly tatJa. Ekk or írja meg Kolol!.Svárra
k öltözését /!s "haIMt.atlan szerencsés
elhelyezkedésének" történetét.
Levelei alapján arra lehet következtetni, hogy ön/!let rajzl feljegyzl!s elt 1944 november/!ben folytatja,
mikor i.s eljut az érettségit megelöw élete
sokszor
hb·
idök eseményének megÖrökít/!.s/!ig .
1962. áprllls 17-1 levele szerin t szobák börtönében · "
"idönk/!nt vezetett naplója" 1960-1g, tönök magasabbra
hüszkötetnyl terjedelemben megvan, dan s a természet
s afölött s ajnálkozi k. hogy azoknak IeieIt /!s élt
beköllet/!se sokba kerU!ne s erre éreztetik
kényszerzubbonyt
nines pi!nze.
1944-be... - mikö:tben az Unitá- ben le kell élnie
rius KolI/!glumba n örzött iratok midön
ment/!sére siet - lakását feldÚl ják
és kirabOlják. :eletrajzi töljegyz/!sei
akkor, vagy már elöbb tüntek cl,
azt senki nem tudja megmondanI.
Ga;'i\ György közlé!le alapján a:t sem
kizárt, hogy azok akkor már Deb·
reezeni Lás:tló megörzésében vannak . T/!ny, hogy Gaál György k ö:tleménye már azl!rt ls felbecsülhetetlen érték. meri - legal(\bbls edmeg.
dig _ összefüggö k/!pet igyekszik
szürkeségéig,
nyújtani gyermekkorától haláláig.
A Keresztény Magvetö 1989. /!vl rényes ruházatáig a
2. száma a diák korában kIrá ndu lá- sorok erd6.~égeinek
sokon részt vevő Kelemen Lajost változatos zöldellö
mutatja be. Alljon Itt élel raJu ki. pe és nínJál/!ka
egészít/!sélil _ egy ugynevezett "ro- hangot nyújtoII. hogy
konl(\togató" kirándulásának részLe_ na egész napig is."
te. melyet 1960. július 23-án í rolt
E kirándulás nak másik nagy él-

''.'é'

,i""

1
ménye II sötétben rObogÓ klvihlgltott
gyorsvonat nyújtottIl látvány, mely"H
igy emtet meg ; " Percnél több nem
telhetett el. m ikor II gyorsvonat már
rohant ls felénk selrobogott el6ttünk. Fényesen klvllógitott ablakoIval nekem . akit akkor láttam élelemben először Ilyen t. felejthetetlen
él mény t és emléket nyúj to tt."
Kele men Lajos az é rdekl6d6knek
ne m csak Kolau"'r nevezetességei t
mutatja meg, hanem szivesen e lmegy
velük a \'áros t környező nevezetes
helyek bemutatásá ra ls. Legkedvesebb környékbeL! ki rándulÓhelye a
" KányIIfó". lU elónör az Erdélyi
Kárpát Egyesület szer vezte kilenctagú kirándu ló esoporlt al fordu l
meg.
UtoillÓ emlékezetes klrtindulástira
1960-ban kerül sor. egy, az US A-ba n
él6 ismerose Kolozsvárra látoga tása

IIl kll lmávlIl - autÓb uss UlI. Ismer6se
meghlvJII egy király hágói útra. Err6l
Igy Ir: "Gy önyö rű, szi nes, Uszta erdélyi őszi napot kaptunk. Nem Irok
a változatos út szépSégéről, melyet
Bánllhunyadl g többször élveztem
máskor is. Azon túl minden új volt
nekem, mert é n azon tú l csak vollalon utaztam S bá r az ls szé p, az
orsu\gÚt szin te még s zebb. Ott eWdeltUnk a Királyhágó tetején "ÚjabbDn é plteU kocsma nyári sátorában .
En csak néztem a kékes köd bevl!$ző
erdőlengert, a szigetként
magasló
esúcsokat, a gyönyörű snnpompáa:
h a llgaló környéket. tn raJongóJa
\'olta m egé$Z életemben a terménetnek s Erdélynek. de ennek nagy
részét sohasem látva h agyom n emsokára iU:' MegemUti, hogy II há rom termés:wti szé pSégekben leggazdagabb megyébe: Csikba, Fogarasba

Rokonaink Keletenf

Petőfi Szibériába" ?
A lell l i clmen lehe llilnk hallgatói
a máju.1 Hógllu Elldre ulcal uereUlVelldéglégen; ahol KI.zelll I$ tll4n
alllropológLu-pro/uuor , /I Z
MTA
lagj/l t/lrtolt el6ad Lht /I Bel$ó-Auiá0011 élő u jgur nép ről uóló ku tatá ,ai, ól, m/ljd az /Izóta 111'e"i, $ól,
su.jno, hlrhedU t tlclló Pe tófl-kuta-

IU,ÓI.
Rövid tittekinlérkipJHl'n megemlilem Ju/ ianu$ bartilot. aki má, a

XIII . uclzadooll ind ul t el, mep]etIÓ
krónik6:l nk
a]ap}6:n
megke,eslli
Magna HIIIIg6: ri61. Kijldettise s/ker rel ir Jár!, de a közbejÖtt tat6:rdu/ds
utilszó,'a. illelve magcIba o]van tolla megla]6:11 terlvire/nke t. KövetkeZŐ, kl.ilfÖldön
i.s vildghlruvti wIL
utikelll hauinkfia. K6r ö" CWJIUL
Stilldo r ls ezeken /I nllOmokon IndlIiI
el, ti$ I ......zte tile /e «lj6:1" a magtl4rok
6shaui;6nak ti. rokonainak meg találd.sát. Röuid, tr/lglku. tiil~t ében
naQll tervti t nem si kerilIt me"valósilania. de a Il be ti krónikákban ta Iá]t )eljefl1lzti,ek a hunokról, majd
az ugvnevezett .:llIgu, o krÓI, mege ró,IleIt e fellevé.elt.
Munkáját e názad elejh SU l n
Aurél /O[lItlllla, aki már elJutott
Beilő-A zslába. Ujgu rfába ti. 011 a
vol l u jgur lóváros, Turidn J111!!Íelt
régészeti órat,hOk,U lolvtathatott
meg]epő eredminllekkel. Az uJ"u r
lőemberek rl rm ellék]e te a~ Id6$zclmll,b tlllk Izerlnt! 500·bó] (ara nIIIe_
mu uem ledő. mCl/korong. lóte met _
kezi.) Ilawlllá,4got, "'t azonouá"ot
mutat a maavaror,zá,,1 X. uclzad _
beli főemberek temetk Ui,1 módJá -

a Sdkell//öldön bel-bel ti! belbejj
lormájá ban.
Az ujgu r, igaz kevisbt! dlu e,
"uékelVkapukon" ugllanugl/ me"találhatók a oopjeiktip é, tilelfa clbrd zaIálOk. m int az e red eti ,zikelllka-

pukOIl. A kopjafájuk is kike rUlhe le tt
volna egll ,zékelll l eme lőból, teIejUkön a Nap v agl/ a Hold jelképpel,
al atta a világkerik é, a /U"g6Ie"es,
ille t ve vlzszin tu életfa . Hlmzéselket
a lulipdnnal, róz,clval , t b. és az
tilelláva l akcir I«J:lot4.szegl, VGfI1I tnatIlÓ kézimunl«inak lehetne tekint eni.
ts mig egll érdel«:sség! A tna htit·

és Szebenbe lohasem Já r. Rezianál.
tan Irj a, hogy történelem- é3 föld_
rajzszakoe taná r létére egyetlen Is_
kolai tanulmányi kiránduláson sem
veheteU részt. M ire - IrJa _ "az
eiőkészOl elek bdeJez6dtek, a többi
tanárok lef0llalták azt a helyet
mely el6 tt sorban a történelem ~
földrajzi Ismeretek gyarapítására
rendezett I~ kolal k iránd uláson lel_
els6 sorban a szak tan á rt Illette volna. Engem pedig annál lS Inkább
mert Izakom ban lró il vol tam."
•
Enny it a k lr'nduló Kelemen LaJO$ról.
Klvá neslan \'árJuk Cdi György
közléséne k további folytatás't, hogy
a Kelemen Lajosról lzóló Ism eretek
bővítésével mélyUIJön bennUnk a~ a
tisztelet, mellyel emlékének tarIo _
zunk.
Kelemen Miki"

millió. uj"ur nép balladciiban nvo]c
lijrzs szerepel, ame]lIból egll nl/ll"atra m ent (o. m4"lIar) és ma ls
vl,szavó,j ák óket .
A PetÓ/I·kllrdti"ól Kéri. Edit úJsá"l rónő ls buztilt, aki magát szer élll/e'l "Ielku o.JIUL tór kutatónak "
nevezi, de szlvU-le]két ti! idejtil felt éve munkálkodi k a zon, hogl/ vigre
ez a kutatás is elnl/erje az li t megIIlelő
megbec,illt,t, és efl1l tlven
IonlOS ktirdti,bell ne sze miilIi e llenIétek dö nUenek, hanem a tá'QlIllagonág. Egl/ébktin t ő "Petőft Szibériciban ? J" dmü kőnlluét dedlkóila a
megjelen/eknek. Remi ljUk, hamarosan cl könllue, boltokban " taüilkozha lnak vele azok, akik m ig nem
tudtak houáju tnl.
Bencze Praaciska

ANTALL JÓZSEF

Dr. ANTALL JOZSEF MINISZ- lelt nem jut ulca vagy tér S:wrvét
TERELNOKOT mi unitár iusok ls Mihálynak Budapes ten . Szílletési\nek
tisztelettel köszöntjük magas tl stté- 475. live kiváló alkalom, hogy ezt
korrigálJuk.
_ Bár nem Igé nyel talán kíl!ön
Or. Antall Józse/, még mint a
Semmelwei ss Or vostörtén et! Intézet indoklást, de az unitárIusok a mafőigazgatója. 1936-87-ben állflsfog- gy a r történelemben , a magyar mil]alásával támogatta a z unitárius egy- \'elődés szolgálatában mindIg számhál.Qt. ami kor a zt kértük, hogy a a rányukat meghaladó szerepet töl·
rövórosl Ta n ács nevezzen el egy töltek be. A reformáeló korától $záuteát. va gy teret a s panyo] Sze r uti t mos személyt sorolhatnánk fe]. de
Mihályról 0 511- 1553).
legyen s zabad most c$l k Bölőnl
Az 1987. évi Un itárius Elet eLső Fllrkas Sándorm és Bartók Bl>lára
szá ma a z alábbi a kban Idéz te d r. utalni. Az utóbbit már méltatnl ls
AnIa lI Józsel főlgazgatónak a Fővá Illetlen ség lenne, de nem télen jelent meg angolul ls Böl őnl Farkll$
rosi Tanácshoz Irt levele reszteItt :
- " A spanyol szűletésí1 Miguel t 831-ben kladott és a magyar reServeto, az orvostörténelem számon - for mko rban meghatározó szerepet
Ame rika-könyve, amelyet
tartott nagy egyllnlSt!ge. a medlelna Jfitszó
Tocquevllle
vllághlril mGve mellett
elOrevlv6je, aki orvostörténetl szem~,.
pontból ls megérdemli nevé nek meg- e mlegetn ek. De kiterjedt ez a maA mai. technika lra" mór fejlettebb öröklttisi\t.
$Odlk v ilág háború alatti emhérment6
kutattiWk e redminIlelnek egV risdl
- Legyen szabad ugya nak kor fel - mozgalmakra. a "mÚik MalD'arorml " l41hattllk, illetve hallhattuk hivni a figyelmet killön ls a rra a szág" kUlföldi II! némi magyar elprof. d r. Kllzd., ftloodárd!>an.
rendkivill progre$sziv uerepre, ame- ismerésse l tal dlkozó akelólra ls."
A j""ur nipdalok pentatónlójo lyet tör téneti. vallá s_ és gondolkoReméljU k, hogy dr. Antall J6ufI,
ami !::urópciban " magl/<l,lakla teril~ dastÖftl>netl nempontból egyaránt mint mIninterelnök. fenti szellemleleken egl/ed Gl/, meglepö lIaIonló. betöltölt az unitá rius vallb, Dll ben fogja IrányItIni korm4DYllt. ét
uI{,IOl mIltai a erd n"ó nlpdalokkal éurópal kultúra és filozófia történe_ meg6rzl nerete tét egy huunk Irll161 " b e II - b. II allalóuó a "",j téhén . Méltatlan. hogy a nall)' egy~
culnOÓ nipdalokban ., megtalá[ható, házalapl tók (Luther. Kál vin) me l_ ny tiban II. KGtdI : •r.•'.__
M I tpu
•
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Báró Orbán Baláz sra
(1829. f. br. 3. •

~ Iv 'prüllI 19·1n m~lt ub éve S:teretem eu a
~

!lÚkely tudós halálának. A

hau.1 és az erdélyi sajtó esyarmt
megemlékezett naC' fiáról, akinek
nai)' alkotását -

A Székelylöld le-

{rasát _ u ifjabb generációk nem
I!merhették meg. IlY nem ls tud-

hatják hogy kj is volt Orbin Balhs,
milYen' érdemeiért tartjuk s7.árnon
egycerre il nagy súkelyek és nagy
unitáriusok között.
Az aj Magyar Lexikon 13 sorban
em1ékezik meg ró la . Ebbőlldézek.
''Orbón Blll4zs báró, (l1J3O-90), népraJd és történeti eró, a;r; MTA levelező tagja. 1841·ben beutazta T~rök

ország nagy részét, Arábiát, SZLriAI,
Pales:tUnlit és Egylplomo t. 1849-ben
a Balkánon szervezett nabadcsapattal jött haza, hogy rélJZt vegyen a
szabaddgharc:ban. A világosi leg)'"erletétel után emigrált, majd Jersey
wgelén élt. 185!1-ben Konstantinápolyban telepedett le. 1859-ben tért
haza. 1871·t/51 független ségi párti
képviselő volt. Legjelentősebb mu n kája: A Székelyföld lelrása l-6.
kö;tetben" (1620 old.).
OrMn Balázs kortár$ai "csonlbáTÓnak", de legnagyobb székelynek is
nevezték, aki úgy élt, milli egy koldus, de b6kezúen segitelle az erdélyi Iskolákat, múzeumokat, szegény
dhlkokal. Származása szerint valóban arisztokrata, de bárói eimét
''nem foJ,ytatja", ahogyan a $zékelyek mondották. Önmaga Igy emlékezik 58ját báróságáról: "Egyébként
eladtam a bárÓ5ágomat egy honfitársarnnak , Vámbéry Armlnnak, aki
addig bárózott, amIg megharagudtam, s eladtam ö l krajcárért. Ezt
irásba is foglaltuk ."
Különben OrbAn Balázs baráti
körében akadtak még oJ,yan arisztokraták, akUt szintén nem sokra
beesülték a nemesi rango t. EgyeUen
példát Idézek: "Kossuth Lajos megbízbából Teleki Sándor gróf felkere5te Orbánt, abban a londoni órásml1helyben, ahol akkor dolgozolI.
Bemutatkozott I::n meg Telek i
Slindor vagyok, innen Kolozsvárról"
majd kötiilte, hogy magával akarj ~
vinni levegőváltozás végett. Orbán
Ismét kijelentette, hoi)' ő nem báró.
" I::n sem viselem a grófságot, abból
nem lehet meeélni. Csak olyan vad
gróf vagyOk, ahogy szegény Petőfi 
nek mondottam. Mindenütt csak
Telekine~
uóUtanak, legfennebb
h<n%átesz..k, hogy ezredes." A "legfeljebb ez~e s", akkor é ppen egy
g,yertyagyárban dolgozott , mint C!lOmagoló.

Orbán Balán környe:r.ete
az emigrációban
Sokat hányatott élete során Olyan
jelet férfiakkal találkozott, mint
Kouuth Lajos, Ménáros Lázár
Teleki Sándor, Krlza János Victo;
Hugo, Mau.ini, Luis Bianc é~ mások
Etek kö-zill V. HugO igy benélt rÓla :
II
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fiút , két.náz Ilyen
balázual, meg tudnám dönte ni a
császáuágol. .. Boldo, az a nép,
amelynek Ilyen u ral vannak."
Emlgrách~ja során két évig tartÓ:tkodott a brit birodalom fővárosában.
Már megérkezésének első óráIban
munkát keresett és kapott Mister
Fulton órásmes ternél. Nagy hannát
vette annak, hogy Konstantinápolyban Köpe Andrásnál meltanulta az
órásmesterséget. Szabad Idejében
állandóan látogatta a British Mu-zeumot. Tudása bövltését nagyban
elősegltette az, hogy Londonba érkezésekor már négy Idegen nyelvet:
a francia, a német, II török és a
görög nyelvet beszélte.
Az angol ny elv tanulása közben
"Néha azon kapta magát, hogy este,
amikor felmondta magának az aznap tanult szavaka t, néhányat nem
tud . Akkor felkelt, lámpát gyújtott . .. Addig nem aludt el, amig
hibátlanul nem tudta az egészet.
Reggel Ismét végigment II tegnapi,
tegnapelőtti szavakon is."
A hanpúlyozással kapcsolatban
komoJ,y és Indokolt aggályai voltak.
Mister Fulton p l. csak azzal a feltétellel vette fel órásmúhelyébe,
" ... ha nem beszél sokat, me rt olyan
a kiejtése, hogy nevetésre Ingerli."
Há zlasszonya nőiesen fogalmazott:
"Maga nal1llon jól tud fiatalember,
minden uót Is-m er, csak éppen én
nem értem, hogy mit mond. De
azé rt naallon kedvesen beszél."
A Jó kiejtés elsajátítása érdekében Orbán Balázs eljá r t londoni
bérla kása közelében levő kocsmába.
hosszan elbeszélgetett a környékbeli
munkásokkal. Tudása gyors fejlesztése érdekében vasárnap elment a
templomba, és végighallgatta az istentiszteletet, tudta. hogy a papok
jó kiejté ssel és tagoltan beszélnek.
Ezt II magn hasznára Igyekezett forditanl.
Bizonyára mond , ·alamtl a nyel\"ta n ulók részére ez a példa: sz ivós.
kitartó szorgalom, makacs, törhetetlen akarat 1

Orbá n Balázs írásairó l
Munkái közül rendsze.. lnt hármat
s zoktak megemlíteni: Utazás Keleten, Torda város és környéke, A
Székelyföld lelriisa. Jooual ezt oz
utóbbit tekint jük /6 mtlvénck. Ebben a következőkről ir: AUalános
el61s mertetés a székely nép történelme és jo,vlszonyairól. I. Udvarhelys7.ék. II . Cslkszék. III . Háromszék.
IV. Marosszék. V. Aranyosszék. VI.
Ba rca ság.
Orbán Balázs müvél a korabeli
kritika elismeréssel togadta. A Magyar TudományOII Akadémia 1887.
május 17-én levelező tagjává válasz.
totla. Gyújt6munkáJa során li20 szé·
kely községet járt be. Emberfeletti
munkát vállalt és ' ·égzelt!
Hatkötetes könyvében részletesen

olvashatunk egyebek között " székely rovásirásrói, a-z é nlakl unitárlu •
templommennyezetének egyik koc::k iijiiban fennmaradt emlékr61, a IZé.
kely szombatosokr61, azok legld emelked6bb vezelőjér61, Pé<:s l SImonról , akI feljegyZések szerint 17
n yelvet beszélt. Meggy6z.6 adatokat
találunk a gyimesi és barcasági
csángókr61 ls Orbán Baláu mu nká _
jában.

Orbán Balán bosszúja ...
A megjelen t 8 kötet közül az els6
Udvarhelyuékről szól. Legelőször a
székelykereszturi unitárius templom
és kollégium sze repel a kötetben. Itt
ebben a városban, szeretett unitárius
hivei között bukott meg egyik országgyülé$1 képviselő vá1asztáson.
"Kedv~lt nekelll néphelc: hút1 ~,ut_
aét m~akönnyezi, de nemes bouZtiI
áll, olopltwnllt lesz o uékclykc_
resztli r! unitárius aimrniz iumbon."
Amikor 1816-ban kelt alapl tványl
levelét megfogalmazta, így nyilatko.
zott erről az Iskoláról: " MI, szegény
kopár hegyek közé szorítoU, ez ország szIvétől távol eső székelyek,
mint minden , úgy a nevelés teren ls
háttérbe szorullunk; itt ls, mint
egyebekben
ll:
ŐTI.le"tlyre
vo·
"VUnk utalva, a-zért az én csektly
alapItványo mat egy székely tanodához, imádoU szülőföldem egy oly
tanlntéletéhez killdöm , amely a-zt
leginkább $zOkségli; egy olyan nevel6intézethez, melyben nagyon sok
szegény tanuló va n. s me ly egy kis
számu felekezet túlfes-zÍlelt áldozatkészségéböl meritett életet 5 annak
köuönhetl folytonos fejlödésé t, a ttól várj a jOvendőjének bi ztosi tását.
Ez a székely keresztúri Unitárius
Gimnázium súni népességú vidék
egyedüli Iskoláját képezi, s melyben
leginkább szegény falusi nép fial
küzdenek az önfenntartás és képettetés nyomo rá va!. At ilyeneknél néha csekélynek tetsző segély is jótékonya n hat. miért is alapitvlinyomal ösztöndij alakjában ez intéuttel kapc::solom össze." (A Sztkelykeresztúri Unitárius "Dr. OrMn Balázs" Gimnázium és Unitárius P Olgári Flúl$kola tvkönyve, az 19~344 . Iskolai évről, IS. old.)
Az 1943/44. tanévben Jómagam ls
abban az Intézet ben tanltottom. A
polgári Iskola t. osztályában, amelynek osztályfőnöke voltam, a tan ulók
felekezetek szerinti megoszlása a rég i hogyományOkat tOkfÖtte: 16 u n itárius, 13 református és S római katolikus tanitványom ,·olt.
Valamennyien román nyelvet ls tanultak!
Orbán Balázs könyvében tizen öt
népvlseletl leirást, több szász és román öltözetet, Illetve azok fény képét ls kö"ZÖlte. Közismerten humá nus szemléietéveJ teljes /)snhangba n
áll a kö'·etkew megnyilatkozása:
"Lelkemb61 óhajtom, hogy a tesl\'é-

res!l lo!s e sze n t s:wvetsége tar tós le gyen s terj edje n sret a haw ban
mInden felé. me rt e h4zdnd: jlJv lJje
e$llk f Ull elWe ll rt(} szereteti ben V(ln
bizlOsilll<l ,"
Orbán Baláu művel n ek érté ké!
kétségbevon ha tll tlan ul tU kNlzl a k övetke%li Id éze t ; Jóka i Igy fogalmaW il _ A S!téke lyföld leíráSát a ton
tI~ könyv köre sorolja. ame lyeket
elP' kép~elet bell vnágé gés b61 magá va l mentene.

Orbón Ba/ón haló lónak
centenóriumi ,isszhangja
Mind a haUl I, m Ind a z e rdélyi magyar saj tó sok ré!Oen foglalkozott
Orbán Ba lázs felbe<:sQlhe le ll en é rté kú hagyatéká val u s Urg~ tenn iva lókkal.
Egyértelmú
megállapítás,
hogy A Székelyföld leírása c. mu n ka
forrásé rtékO, h ián yci kk, pótlásáról
sUrg6sen gondoskodni kelt!
A Seps iszen tgyörgyön megjelen6
Hdrornszé k c. tá rsad almi-politi kai
nap Uap ba n (11190. áp r. 14.) Mugya rl
La jos. Egyed Ak os, KIsgy örgy Zoltán. S lkó Z. , Kónya Ad l'l m, dr. Votkore Lászl ó la n ulmá nyj e ll egO cikkben fogla lkozott Orbá n Balá zs hugy a tl! ká val. Ve lUk e gyU lt ml ls re méljü k, h ogy "a ross7.e m lékÜ dik ta túra b ukásával e lhárultak O rbá n
Balázs mú" e l újrakia d ásá nak ( a
szükséges toldásokkal k lcgésd leU kl a dás{mak) akadálya i".
A Ha rglIa c. napilap ped ig, n a gy
örömű nk re arról táJ ékoztllt, hOgy
"Megúj ul a székely ke resztú ri Orbán
Ba láu Líceum . A forra d alom győ
zelme új ból leh e lÖsége! bi ztos ított ,
hOgy Isk olá nk Visszan ye r je régi nevét _ Székelyke resztúri Orbá n BaIM.s Középis kola ."
A cen ten ári um a lkalmáva l a Buda pesten tartott megcmlék ezésen, a
Székely Körben a következ6 Jav asla tok hangoztak e l :
I . A Székelyföld le{rásának 1982ben megjelent hason más k iadását el
kell j Ullatn l Erdélybe. a zokhoz.
a ki k ről szól a könyv (székelyek , romAnok. S7.ászok).
2. Valamely ik magy a rországi kö Zépisko la vcgye fel Orbán Ba l6zs
nevé l és á polja a vel c k a pcsolatos
ha gyomá nyokat .
3. AIIl Uassék emléktá bla arra az
egykori bu dapesti h!lzr8 (voll Lipó t
utca 9.) _ ma l n evén Váci u tca ),
a me lyben 1890. á p rIlI R Lll -é n, sok
megpróbá lta tássa l, mu n ká va l ga zd a gi tott életét befejezte Orbá n Balázs.
Ml, erd élyi s7.ékelyek azt ta nuljuk
meg Orblm Balál'.stól, hogy erdé ly l!"lek. n ékelynek lenni m tnd lg töb b
munk A! 6s na gyobb fe lelősséget je Len t.
dr. KoviC!! P Her
REZI

Elek, kolo.virt leolólI' la l
Prof_~ruDk dokw rl a vatúa. 1990.
Júl. 1-á1 voll a k 6W Prolestin!!
Teot6clal AQ.dt ml' n. MI b nerelet_
tf:I . ralulilun k a IUd om' nyO!! foko "Qtboa..

NEMZETKOZI
UNITARIUS eVFORDUlOK
1990 Jú lius _ a ugus ztus

UNITARIUS KUZLONY elFit."
Is mt l lHJ' ra Indult a Rom' -I,I that_
U.rlu!! Enbb h a vi laoJa. As dal
u4mot 1888. Jan. l -tn a4t4k ld. IllU

J úl. 4-é n haU meg 1826-ban
Th oma s J e/ft rson. a z USA elnöke. 6ta ktn,..~1IQn eteU a rol~ ......
15-én tar totta meg Ra ph Wald o m ostan",. 8 ~etetlel k&n6Dtj1l.k er_
EmerJon n eves, ko r1lzakalkotó u n i- d~I,.1 tinta Dun"-' .
tá rlus szelle mben irt ú n. Dl vln lty ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
School - teológia i In tézeti e lliad á-

....

21-én ha lt meg Ro bert Bu r ru u n i_
tárius amerikai köl tő 1796-ba n.
12-én h alt me g 1891- ben J a mes ft.
Lowell, az ismer t amerikai un itáriu s
kö ltö.
13-án h al t me g 19 10- ben Floren ce
N i gh lin g!lle asszony, aki e l56 előfu 
tára volt a háborús cse le kmé n yek
Idején a sebes ül tek gond ozásá nak.
A krim i háborúba n ö is ré szt v c U e
mu nka irá ny ltásában.
24-én, 18 10- ben halt m eg a z a mer ik a i unI tár ius gondolat ha rmad ik
vl1ághlrO
ké pviselöje,
Theod or e
Park er , filozó fus, író, p réd ikátor.
Egyike volt a m últ s zá zad ba n a
rabszolga ság eltörlése elóharoosaln a k.
K özU: F. J .

FELHIVAS
Aty a fi siigo s s ze r etette l k özö ljü k kedves hi ve inkk e l buda p e s ti ek k e l é s vid é ki e kk e l egyará nt
- , hogya Buda pesti U nit á ri us
Egy h iizk ö zség, Nagy 19 n ne ut ca i
(volt K o h á r y u tca) te mplo m a re lszente lésének 100 é ves jubile umi
ünne pség é t , 1990. szep tem be r 22é n, szom bat du. 5 ó ra k o r ta rtj a.
k a p csolódó
A
ccntc n á riumh oz
te mpl o mi ü n n c pi r e ndezvé n y r e
h íve inke t é s az érd eklődő ket szere t c tte l h ivj u k és vá rjuk.
U gya n csa k az ünne p ség kere t é h en, m 6s nu p , s zept. 23-li n, VA sá rn a p d e. 11 ó r a k o r is te ntis ztele t
le s z, ú.r v a cso raos ztá ssal. A swszéki s zo lgá la tot Kere ki G á bor, volt
buda pe s ti lelké s z, j e le nleg angliai
uni Hirius lelk é sz. lIZ úrvn csomi
ágendu szolgá latot dr. Kovács
Lujos , kolozsv á ri püs pö k v é gzi.

Unitórius kirátyunk tö"ény.
ma is időueJÚ
Or. Karamá n Ferenc, s z.egedl egy_
h ázközség Un k gondnoka h ivta fel a
figyelm Un ket a Délmagyaronzá, c.
lap 1990. á pr. 7-I , u.má ban. fen ti
cfme n megjel ent c ikkre.
Ar lportban hArom szeged i s zármazású, ma a z EgyesUlt Allamokban
él6 pro fesszo r : Ta masz Sándor Kerényi T am ás, Bód iS -Wollne r ' Iván
ny ila tkozott a kö lcsön ös megértés ~
a k isebbségek Joga in ak biztos itása
kérd éseiről.

A ci kk Bódls-Wollner Iván alábbi

m onda tolva l tá rul :
A X VI. n á7.ad ban J á nos Zs igmond

erdé lyi fejedelem és magya r k irály
törvé nybe iktatta, h ogy vallá.sa, véleménye m IaU senk it se lehessen a
politi kai életből k lreken tenl. Jó lenne a v ilAg tudomásá ra hOzn i, hOg)'
a magyar uni tári us k irály uralma
a lalt az emberi jogok e lontos d okumentuma m egszUlelen, • meg ls
valósult - a XV I. szá zadi Erdély·
ben ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

HIREK
Ba láu Ferenc s zolgá lata elmen.
hosszú, igényes értékcl~ j elent m eg,
a K lsaUö ld Maga zi n 1990. máj. 12-1
swml'iban, Cslszér A lajos tollá ból.
A szerzli szépen értékelt század unk
nagy unitári us gondolkodójAnak é letét, lelkészi, és Irod almi tevékenységél.
QrUIU nk , hogy Balázs Ferenc II
ha zaI vHág l sajtóban és fcr li kö~
tud atba n ls m<-gkapj a méltó h elyé t.

Ké n os, a re,ilsijk faluja c. érdek es
ta n u lmá nyna k belllti írás t közöl, a
nagyrész t un Itár ius la kosságú Ud va rhely m cgyel Kénos köuégr(il. a
m a 18 gy akorolt régi rcll6s szokállok at Is merletve, Hála József a Ma gyar Nemzet 1989. évi szept. 16. • záA ce nt e n Ci ri u mi ünn ep séget egy mában. A szerUl t n erkesztÓ!legünk
h é ll e l k ésőbb , s zept. 30-á n, mind- nevében k Ö57.öntöttUk.
Nenuh lben
le tt Huull
ké l budapes ti te mplomunkb a n, az
J
á
no.
püsptlknél
dr.
Mib""
Fereae
őszi h á land ós ünn e pi istentls ztetoront61. kanadai s ubad m&l)'at'
Ic te és úrvn cso raoszt ás zá rja.
gyOlc kezet lel kéIlze. ak t elmondoltll,
hollY hOUZÚ é ve k 6ta uI mpaUZIi I a z
•• •• •
u n llá rlusokkal. i!:l ele réiebbl évtizeA bud upe s li egy házkü zség gyer- deIben barátságban volt KISn'lspatakl
m e k e ine k
KONFlRMAC IOJA, Klu Sá nd or leJ k~IO nkkel, a ki u tol1990. n ov. 18-á n, vasá rn a p d e. II SÓ Iwl gálatl helyé n D NIIIYV'rad
mellett i BIhar köu.!, paroch11l8 voll.
ó ra kor le s z ti N IIg"Y Ig née ut cai ' gérte, hol.)' hazatérte ul'n 1)'1lJtésl
te mplo mba n . a Dávid F e re n c e m - tnd lt 112: erdélyi me nekQ II un lt4rlul ok Ja vArL
lé künn e p Hy k e ret é bon.

• ••••

'''o,.u.,
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OUleflrüjlÖtte

dr. FerencI Jone'
ba tud.~" volt a d me
V~árI-a-tI'Iylll S'ndal egyi k első
Iga:!' venének. Diák voilAm, ami kor
a:!' eleinte csak kézi ratban terjesztett
ven e.'ifik példányá t néha i naif apámnak, özv. Arko»y LAJosné,
jaklnek (érje volt un itár ius) e.'g y
buqtÓ katolikus asszonya református Reménylk "e.'m t - tito kban fe lolvasta. Ma ú jra han,omla ke.'llene
e sz6uatnak. Ml Innen ugyanezt
ilzenjO k, ! blztatn l u eret nénk m in denkit ak i Erdélyben szille.'lett, ma radJon' szOlŐfÖldJén . A nagyv ilág segIlen i akar, de ha mInd enk i ne kIindul akkor kiér t harcoljunk a z
embe~ 1 jo,ok blltosJtásáér t és a k isebbségek emberi éli nyelvi Joga lért ?
Csak együtt érhetOnk el eredményt .

''EredJ

Bá llnl Lajos gyulafehérvár i katoliku' megy és püs pök és dr. T 6kéll
U u .l6 Klr6.lyhág6 mell~kj reformá tus p Uspökök beiktalÓjAn erdé ly i
te.'s tvére inkel d r. Ková cs Lajos püspök ame ri kai útj a m iatt , d r. Erdő
János püspökhe lyettes b J e nei OcUli
főgond nok ké p vise lték . Egyben közö lj Ok a zt a hfrt is, hogy a nyugalom ba vonul ás kö"etkezté ben me.'gü rt'Sed etl erd élyi kol oz,svári reformát us egy házkerület p üspöké vé az
lIletékes egyházi tes tüle t Cs lha K i l m lÓ" eddi gi ma rosvásárhelyi esperest
vá lantotta meg. Be ik tatására nem_
sokára sor ker ü l.
le lkészt

1(, le l(:nek 111" hogy a ROk n em'.etkö~i
egy házi S2erveze~ között a jövő épl_
tés.él. II vallások együttm(\köd é!Jét H
" közös ü KY szolgál atát ta rtj a első
rendi! fel lld!ltának.

A Retorm lertes Foru m c. függet len svájci egy házi szemlében (:rde kes megAllapltásokot olvashattu nk a
Je.'hova T~núl $zervez.elr61, me.'ly ha.
1.ánk ban 's mű ködési jogai kapott a z
előző kormá ny ideJ~n. A riportban
a ... NSZ K-ban él6 Manfred Bennen _
berg e lmon dja, hogy a Jehova Ta_
núin ak gyUleketetei állandóan gyarapodnak . .€rtesOlése neri nt az USA
BrOOklyn (Mass) városában múködő
o kleve- központ k ilencmillió tagot ta rt ny ill város ván a z egé$Z világon. A szervezet_
. 13-án nek szigor ú suabályal "anna k me lyek a szervezetblii ön ként kiváló,
.
vagy a szervezet öregjei által elta·
nácsol t ta gok at Súj t ják.

"

Dr. E. rick ett, a k i rövidese n megváli k Bostonb an missziói lelkészi álA eserlléslUYloq alom újraszOletélásától, közölte a z európa I, nagyséról, az egy kori 345. sz. Ján os
részt k a tona i kikij ldet ésben élő n éZsigmond b udapesti u n itárius eserhány unitárius csa ll'ld nevél, a ki kk el
készcsapatrÓl lapu nk múlt számá ban
II levélbeli
kapcilOlatot felv esszij k.
rés zletesen beszámoltunk. Odahaza
Pá rl1.sba n az Ora loire te mplom ba n
vajon van-e újra cser készcs a pat ?
havonta egy a l ka lommal isten tiszteHogya n indul meg az unitárius ifjúlete t is tartan a k, mely eken részben
sági mozga lom? A N6szövetség ko vil á giak, rés'l:be n sza badSágu kat töllouvá ri elindu lásáró l és tervei ről
t6, arra Járó, főként amerikai lelkéugyancsak lapunkban erdélyi h ir sze k szolgálnak. E vonatkozásban
adás a lapján Irtunk. Itt a nőstövet
dolgozik Steve Olc k croydoni lelkész
ségi mu nkában Perczelné Kozma
is, akivel Hus ... ti J únos püspök angFlóra, Buzogány Anna és Ba ra bás
liai útja során találkOZOl!, s a k inek
Istvánné és tá rsai végeztek egyko ron
Az angliká n egy hhat a Ca nter- a templomába n prédlkalt.
jó mun kát . A kolouvári pé ldát kő
bury é rsek vezeti, a kine k központi
"etni lehetne.
ll. Alexej t, Moszkva és e.'gész
irodáj a mAr évtizedek óta LondonCbristlDe Hllyhurst , a z angli a i b a n mű ködi k . Az anglikán egyházat Oros7-Ország görögkeleti pátriárkájat
un itárius központ hosn ú éveken át VII I. He n rik király családi konflik- fogadta az állam mal fennálló jó
Mtltkárhe lyettese, 1990. n ept. I-én tusai miatt hozták létre.' 1534-ben. kapcsolatOk alapján Gorbacsov is.
megváli k e feladatkörétől , és nem- Az érseke t II mindenkori brit ural- Az lij egyházfő - mint Leningrad
régiben nerzett magasabb közgaz- kodó nevezi ki a m inisz terelnök ja- ~ Novgorod metropolitája - jól isd aság i képesl tésének megfelelő á l- vaslata ala pjan. némi egy házi köz- mert volt az EVT tagegyháza i köré:": ,";;, ,'állal. Egyházu nk ké pviselői vél e mén)'t is figyelembe véve. Az
::.
mindig jó sUll'ldékot tan ús ltoU. a n gli kán egyháznak az egykori angol _________________
munkaköréhez sok s ikert k lvA- világbi rodalomba n mi ntegy 70 mi lUNIlAI I US ILET
Reméljilk, hogy az IALRW az lió hlve v an . Újabban az egyház
nemzetközi nószövetségben missziói belső s zellem i reformaeióLoplul· ld. ....
.
vlillal. E szer- já t szorg al mazó tagj a i nehe1.ménye• 140"."......1 Uftlt6,lu. I"h,h
'l:i k az ed di gi álla pot fennlart.:lsát.
. 1.d6,
A p roblémát 11.7. tett e akt uálissá.
Hus
n
l
JAN0 5
hogy dr. Robert Runcle é rsek, a kin ek politi kai szereplését nem m in ni ,
d en h íve tartott a meg fele16nek. b e0 .106' ''' S•• ~I·I .6n,1 11.,,0
Jelentette.' n y ugalomba vo n ulását . A
5 .. .....1, ... cr_ ,
reform hivei szivesen lá tn ák az e
V" No., l'ft6< u • • • ' ud . " .. I, 1055
Az IARF huu e sztend6n Al volt szellemben dolg07-ó Ifuról p üs pök.
T.t.ton , Iti ZIO I
főt itkára, Dlelher Gebrmann, a h a m- MIchad Ball kinevezését.
,I. ..,1 oM." •• '." 0. EI"I .o","," W.·
b u rgi kon gresszus ulá n ny uga lomba
Az JARF titkársága közöl te a la - h
vonul . Helyére szélt'!! körű pályáza- nács tagJaival, hogy a ha mburg i _I, hhlo pU._ha "".,ohl.o,oIOllI, ° hl<l.,..
tot Ir tak k l. A pályázók között sok kon gresszu sra edd ig 557 személ y Je- U.IM . hillMI , o , • • Iu hl<lo pO. letel _ i ,
Ismert személyiség ls szerepelt. Dr. len tkezett. Ezek k özött va n az II 83 • Hl rlapa li/I•• • .,I " la paUck6.1 l...dó ft61
jHRIR) ludopa. 1 XlU" lAI ",1 u. 10/0 - "00
W . Schulz, II Z UUA elnök e, az IARF személy is vélheilien né me to r- _.
U_~.n al 00., pa,toutoI O<in"'ft, tral ...
TanáC$a képv iselőj e el nökletéve l szági lakosok - , a kik a k ongreszmáj us elején Bos tonban több pAlyá- szusna k csak bi1.onyos programj ain .. Ifti 'luIo16.. 01 a HfUR ZU· " III ~rlo"
ZÓ~ megh allgatott a Selectl a n Com - k Ivánna k részt ven ni.
.... lmI ~ ..i " , - ".
m' Uee, az előzetes jelOlő b lzottslig
1.1 .1 • •hol, . 1 dll' '",- '1
melynek egyetlen e uropa l tagjá
A jap:!.n Rlssbo K0gel-Kal id&! e.'1( " . . ..,'" 6.0 : " .- ,.
dr. Kav ics Lajos p Uspök volt. Tőle n Oke . Dr. Nikkyo Niwa nd egy cI klu kaptuk a t.:Ilékoztatást hogy IIZ em _ son lit e.'ln öke volt a z I ARF-nek és
litett bizottság egyhan'g úla; dr. Ro- a WCRP _n ek is . Egy ik frásába n ,
bert Traer Ismert amer ika i lelkü zt melyet az NSZK h u mani sta u n l" ....... - to.M H ....,.,...... ' ' ' '
teológia i ku ta tó proft'!l3zort. gya~ ri usalnak s zemiéje . az URItarilleh e MflU H6.lft,
'01 ..... _
, . ...n. G6boo.
korló Ogyvéd et jelölte. A Jelölt ér- Blltter Idéz. azt mondotta, dicséretesU1~ nerint , t 943-han szlUeteU ~ tére válik a z TARF bölcs vezeté$éHU lUft ilU- Im
négygyenneket családapa.
n ek és m esszi re előretek i nt6 s zem-
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