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PÜNKÖSD 
Mikor a pünkösd napja eljött, a tanítvinyok egyaka
raUal, együtt valinak. 21 IISD mintegy sebesen zúgó 
szélnek zendülése. és megteIének mindnyijan Szent 
Lélekkel. 

(Ap. csel. könyve.) 

Szerte a világban, hol keresztények élnek. ismerős amaz első pünkösdi történet, melynek ese
ménysorából idézlük a fenti bibliai részt a Cselekedetek könyvéb61. 

A Mesterüket és Tanítójukat elvesztett tanitványok végképp magukra maradtak. A Golgota
hegyi tragédiát szivük még alig tudta elfogadni, mikor rádöbbentek, hogy a következő napok édes
bús látomásai is végképp elmaradtak, megszilntek. O nincs már és senki sincs. aki megértené vesz
teségüket, elhagyatottságukat. Olyanokká leÍ1ek, mint az űzött vad. mint az anyátlan gyermek, ki 
elvesztette testi-lelki gyámolitóját. Eddigi életük rendjét (elborították és most egyikük sem tudta, ho
gyan tovább. Céltalan és értelmetlen leU egész életük. 

Igy telt el ötven nap, ötven álmatlan éjszaka. Mígnem eljött a pünkösd ünnepe és akkor meg
történt a csoda. Bekövetkezett, amire egyikük sem számított . • . ahogy az Irás mondja ... mintegy se
besen zúgó szél remegtette meg a kis házat, ahol félelmükben eddig meghúzták magukat és egyszer
re mintha pitymalló hajnal támadt volna reménytelenségük komor éjszakájában. Mintha valami is
meretlen erő töltötte volna el szíveiket. Mintha Istennek szent lelke és ereje áradt volna el bennük. 
Kik tegnap még csüggedt, bénult emberek voltak, most hősi erőt érezlek magukban. Már nem féltet
ték életüket sem, felismerték a követendő utat, melyet immár maguk választottak öntudattal és szent 
elhivatottsággal. Péterrel az élen oda álltak a tömeg elé, amely talán az O életüket sem kiméli és 
fennszóval vaUották meg, hogy számukra egyetlen út van: a keresztrefesZÍtett Mester követése. A 
nép pedig megértvén őket, mel1éjilk á llott. Ekkor alakult meg az első keresztény gyülekezet Jézus 
tanításának szellemében, a bátor apostolok felhívására. 

Ez volt az első pünkösd csodája _ a Szentlélek csodás megnyilvánulása, melyet a keresztény 
templomokban más-más hangsúllyal, de majd kétezer esztendő után is újra és újra felelevenítünk. 

Lelkesítő, tanulságos történet, melyet ránk hagyott a Cselekedetek írója. Az ünnep maga is az 
esztendőnek kellemes, szép időszakára esik, a kibomlott tavasz . minden bája és szépsége veszi körül 
az ünneplőket. 

Mégis mintha kissé mostohábban kezelné a keresztény gyakorlat ezt az ünnepet. 
Karácsonyra, húsvétra hosszasan, izgalommal készülődnek a hivek. Pünkösd talán csak egy isten

tiszteleti alkalomra köti le a lelkeket. Pedig ennek ls meg van a szép szimbóluma. Amazoknak a 
napkeleti bölcsek költőlen szép zadondoklása, avagy a nyitott sir izgalmas misztériuma ragad meg. 
Miért.nem tekintjük egyenlö értékúnek a pünkösdi lélek látványos kitöltetését? 

Valószí",ú, hogy egyszeríi a magyarázat e kérdésre. A kereszténYSég egy része nem érti és nCJ!l 
értékeli a LtLEK fogalmát. Homályos képzeteink vannak valami te:stt61 független páraszerii kép~d
ményről. Ha ma megkérdeznénk az utca emberét, tulnyom6 százalékban bevallanák, hogy nem vilá
gos számára e rendkivUl fontos fogalom. 

Rendkivül fontosnak kell itélnünk, hogy ki hogyan képzeli el a lelket. Egyáltalán, hiszünk-e b~n
ne? Fontosnak tartjuk_e, vagy úgy gondOljuk. hogy az túl esik a realitások világAn. Talán nem ar
tana a káték tanításait is, kérdésfelteveseit azzal kezdeni, hogy ml a lélek. 
• . A.d senki nem vitatja, hogy vannak olyan emberi tuJajdonsAgok, megnyilatkoz6so~, "!'elyek ~em 

flziluu tennészettlek s nem magyarázhat6k sem a biológia, sem a számtaol képJetek torvenysze~sé
geivel Szeretet, jóság, esunék, es~mények. mind olyan fogalmak, melyelr. egy másik ,életsfkra utalbak, 
de éppen olyan realitások, mint az anyagi világ fogalmai. Ha pedig ezek a képességek, tulajdonsá
gok meg .vannak az em"erben. úgy elképzelhetetlen, Hogy csupán ml, mulandó tere~tmén~eR t en
delkeznénk ezen értékekkel. Igen, értékekkel, mert nélkUlük az ~Iel nem lenne más, mlDt egy tabbé
kevésbé bonyolult vegyi folyamat. 



Elképzelhetetle n egy le lketlen, értelmetlen Univerzum, amely lelkes lényeket produkálha t nemes 
érzelmekkel, lelkesedéssel, reménységekkel és részvéttel telten. A léleknek, amely mindnen vonások 
hordozója, kell, hogy legyen egy Osforrása, a honnan ered és ah onnan tápl6lkozik. A hívo ember 
számára lsten ez az örök máglya, melyból lelkünk szikrá ja k ipatta n. Má r a P éldabeszédek írója uta lt 
rá. hogy meggondolás I) rködik fel ettünk és értelem ~riz m inket. (péld. %,11.) 

Nints m ás magyar ázata a z . ember szellemi, lelkt életé nek, csak ez. Isten szent lelkén ek hordozói 
vagyunk. ill. lehetünk. Mert az sem vitás, hogy ezen égi lá ng n em mindenkor és n em mindenkihen 
egyfonná n lobog. Vannak pillan atok, életszakaszok, a mikor n inte k ihuny tnak tűnik az életünkben . 
Ilyen á llapotba n voltak a h úsvéti tragédia után a t an ítványok , mígnem a pünkösdi költói elbeS2.élés 
során ezek a csüggedt embe rek ö nt udatra ébredtek, fellohhanl bennük a Mester t anításai álta l szított 
lélek és m egtörtént a csoda. T alá n n em is kivülrl)l jött a'Z, h anem b ennük, m agukban zajlott le. n yen 
csodák n em csak egyszer, akkor ott, pünkösdkor törté nhettek meg, d e mindnyájan r észesei tebe_ 
t ünk, h a tudunk erősen h inni Lsten szentlelkének erejéhen . 

Ba jor J ános 

Ana/iai lestvéreink körében 
Kedt1es meghft1/Únak tettünk eleget H uszti János 

püspök úrral ez év ápTiUsában, amikor dr. ROli Smith, 
az Angliai Unitárius Ern/ház fótttkár ának kérésére 
részt t1eUünk évf közgtlúlésük<m, s alkal munk volt 
több gl/ülekezetet js meglátogatnI. 

ApriliS l-én püspökünk a crOl/doni unitárius lelkész, 
Steve Dick fe lkérésére a szószéki szolgá latot lát ta el, 
oU mondott prédikációját lapunk k6vetkezó számában 
olvashatjuk. 

A szeretetről szóló szép és tartalmas egtlházi beszé
det Kereki Oábor tbztelete, fordította, aki hosszü. éve
ken át a crOl/doni gtlülekezet lelkipásztora volt, nyu
galomba vonulásáig. 

Kereki Oábor és kedves felesége, Joan asszonll egtlik 
nap a brightoni tengerpartra vittek el minket, útköz
ben több unilárius imahám! js meglátogaUunk, köz
tük a XV. sZ.-i Ditchling hell/ségben levő l1tIülekezeti 
házat, ahol a papi lakban Kenneth Twinn ntl. lelkész 
lakik, aki jól beszél magtlarul, s már többször járt 
hazánkban. 

H us:d l Jinos és dr. Kovács Lajos püspök ura k között, 
Austln Flb patrlck, leedsl unitir lus lelkész lá tható, aid 
nagyon sokat tett a bazinkba Erkez6 erdélyt menekül
tek megsegit&Ere 

,Az Oz/ordban lev6 Unitáriu, Teológiai Akadémia 
dekánj a meghívására három napot töltöttünk a szép 
el1l/etemi vórosban. Nekem, mint volt oz/ordi diáknak, 
kedVel emilIkeket hozott viuza a látogatá.r s Huszti 
Jáno.t pü.tpök, aki '!IőSZÖT járt Angliába~ és fl1tl 
OZfordban i.t örömmel nIIzte meg azt o heil/et, ahol 
m~ rnGl11/aronzágl é3 erdéll/l unitárius diák tanult a 
multban. PÜ' pökUnJeeI elbúvölte a gazdag köntlvtár, , 
mhtdal: a kulturált, emlék, amit Oz/ord ban látou. 

A leológu, otthonigazgaló, nl/ugdl1a.t amerikai uni
láriu. lelkén leluégével el11/ütt egI/ kedvu vacso rán 
I4ttak vendigal minket. A dékán, dr. Ralph W a ller é.t 
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az otthonigazgató il kifejezték reméntlüket hogtl a 
jövóben is tanithatnak magI/ar diákot. ' 

Az angliai unitáriusok évf közl7t/úlése ápr, 6-9, kö
zött Reading net1ú közép-angliai kis egtletemi város
ban v olt. A kűl/öldi vendégeket , dr. Kovács Lalos ko
lozsvári püspököt, dr. Erdő János jőjegl/zót, Er nes! 

Monique hamburgi unitárius tanacsost, Key Montgome
rI/t , az amerikai unitarius univerzalista egI/haz al
el nökét és minket egtl elegáns szá llodában helyeztek el 
vendéglátó i nk. 

A közgtlűlés ntlitó ülésén egI/házunk nevében Huszti 
János püspökün k üdvözölte angliai testvéreinket, is
mertette egI/házunk heltIzetét, valamint az új demok
ratikus viszonl/okat, a szabad egyházi életet. Hozzá
szólását llagy taps f ogadta. 

A UI/űlések során megválaszcották az ang/i4i unitá
riusok új elnökauzontlát, Eila Forres~er szem!lyéb~n. 

unitárius lelkész csaladból szar ma.tlk. 
óta aktív szolgálója az angliai unitá-

külön megbeszélést folIItatott d r. ROI/ 
f ótltkárral, valamint helllettesével, 

eQtlütt, 
meghfvósának 

egtlházaink jövóbeli 

szeretet él a 
a IIl:lgetországt61. 

vinantlátás remmIIIben 

Szeat-l viDyl Doa. 



Isten szerető akarata a teremtésben 
Fótlsaletendö Püspök Űr! 
Unitárius hitvallásom elmé

lyUese erdekében nemcsak a 
vallisos irodalomhoz igyek
szem köaelebb kerülni, de egy
re üJabb és úlabb kérdésekd 
kszek tel macamnak, amelye
kd ln'ekszem lerjobb tudA
som. és bltem sserInt mec ls 
"AlaszolnL tp' került sor a 
mellékelt nébány oldalnyi 
imra is. De, ba m ár elkészfilt 
a macam !dmira, eDJedd 
meg, bogy Résaedre ls bemu
tassam. Ha pedig esetleg az 
Unitirlus Sle' sdmAra ls meg
teldne és éppen belye ls len
ne, nagy mertisztelte'ésnek 
brtaná m, ba köaölhetné. 

Budapest, 1990. IiprUis f. 

SzereUi tisztelettel 
Sz'anköcay Zoltán 

datunk még teljesebbé válhat. Ha 
arra gondolunk, hogy a ml Napunk 
csak egyike a Tejút-galaxis sziz
millIárdnyi csillagának, hogy a töb
bi extragalaxis is hasonló méretú 
lehet, továbbá a rra, hogy e~t a ha
t6rtalan kozmoszt természeti törvé
nyek tartják egységes egészben, ak
kor Istenhitünk is csak mélyebbé, 
tartalmasabbá vilhat. 

A Bibliában és a keresl:tény teo
lógiai tanItásokban az Istent kereső 
jelzők között talán legtöbbszö r az0-
kat idé~ik - és mi unltáriusok pe_ 
dig különösen -, hogy Isten lélek, 
hogy Isten igazság, hogy Isten sze
retet (János ev. 4. 24., Janos l . lev. 
4. 16.). A világmindenség és al: em
ber teremtésére és fejlődésére vo
natkozó tudományos Ismeretek és a 
mi vallásos h ltünk közötti hid meg
építéséhez is ezek az isteni jelz6k 
kínálják a legjobb kereteket. 

Kezdetben volt az Ige. Isten volt 
az Ige. Minden á ltala lett, ami lett. 
Ezek János evangéliumának beve
zető mondatai. El:ekből a kijelenté
sekbői indul kl a ml Istenhitilnk. es 
mindjár~ feltehetjük a kérdést is, 
hogy miért akarta Isten a világot. 
Isten lényének meghatárol:ó vonása 
alapján Istent kizárólag szeretete 
vezethette a teremtésben. Ha ebben 
kételkednénk, nem lennénk igazán 
Jézus követeii. Istenhitünk és a vi
lág szemlélete alapján tovább is 
mehetünk, és az isteni szeretet va
lós jelel és céljai is megvilágosod
hatnak előttUnk. 

az lsten lel
a világmin

egyre ha
a tudat 
ennek 

A Biblia a teremtés történettel kez
dOdik: "Kezdetben teremtette lsten 
az eget és a földet, az egész vilá
got". A Szentírásnak ez az első 
mondata egyben az istenhívő vallá
soknak a lényege is. Az nevezetesen, 
hogy a világ teremtése Isten aka
ratára, szavára vezethető vissza. Ezt 
sem zsidó, sem keresztény hivő nem 
vonhatja kétségbe, sőt egész hitval
lása ebből indul ki. Nem feltétlenül 
érvényes azonban az a leírás, amely
ben a Biblia a teremtés módját be
sl:éli el. Ez a hogyan ugyanis nem 
vallásos hitünk, hanem mindenkori 
tudásunk függvénye. Más válasz elé
gítheti ki a maj modem gondolko
dást, mint a régi babiloni csillagá
szatra épített bibliai elbeszélés. A 
zsidó idöszámltás csupán évezredek
kel méri a teremtés óta eltelt időt 
Az elsó keresztények még úgy gon~ 
dolták, hogy az eszkatalógla még az 
akkor él6 nemzedékek életében be
következhet. A mai tudománya vi
lágmindenség kiaJakulásának idejét 
évmllliárdokban tudja elgondolni, és 
további fennállásának időtávlatát is 
hasonló mértékűre becsUIi. Míg te- nagyon messze 
hát a bibliai teremtés és az utolsó miként messze van 
nap között nincs kozmikus időtáv- fejlOdésének min6-
lat, követkel:ésképpen a világ és Abban a hitben, ml-
benne. az ember lényegesen nem már a teremtéskor ele-
váltOZIk, addig al: évmilliárdokat át- :v~',í;; i,i,;i;; ., 
fvelö fejllSdéstörténet dinamikus vi- II 

lág- és emberképet tár elénk. Az 
Univerzum születését és fejlődését 
maprarázó tudósok egy része úgy 
véh , ho.gy magyarázataik Isten léte 
és tettel nélkül is elfogadhatók. Más 
tudóso.k vluont hasonló IsmereteI
méletük mellett Istenbe vetett hi
tükben még er6södnek is. Ez a je
lenség a ml gondolat_ és hltvllá_ 
gunkban ugyanígy tükrÖWdhetik. Ha 
arra gondolunk, hogy az egész Unl
venum 6sanyaga a legegyszerűbb 
hidrogénatom lehet, hogy az élet is 
ebből feJlOdöthetett kl továbbá hogy 
az egész él6vllág a s'ejt klal~kulá
sával Indult meg és Jutott el al: 
ember ig, akkor a teremtés és a feJ
lOdés Ura Iránti csodálatunk és Imá-

Jézus 
gyilnk 
l. 4-, 

Az Isten szeretetéből következő 
tervet csak egyetemlegesen értel
mezhetjük. A végs6 célig vezető út 
azonban sikerek és bukások, ered
mények és csapások sorozatávaJ jár. 
Egy-egy csapást vagy bukást nem 
értünk és nem tudunk beilleszteni 
az Isteni szeretet kereteibe, Igy -
például - a~ emberiséget sokszor 
ém természeti csapásokat sem. Eze
ket azonban nem szabad Isten bÜn· 
tetéseként felfogni, h iszen a termé-

Sl:et törvényei szer int követke-LIlek 
be, és e törvények Isten Igauágá
nak részel. Szeretete jeiéül és fejlő
désének eredményeként lsten al: 
embert egyre ínkAbb képessé teszi 
arra, hogy ezeket a csapásokat előre 
láthassa, kikerülhesse, vagy enyhft_ 
se. Al: ember harca és sikerei pedig 
végs6 soron az Isten szeretetének 
célját jelentő fejl&l.ést szolgálják. 
Az emberiség egyedei igen különbö_ 
ro képességOek, és Igen különbözőek 
eredményeik is. Ezek a különbségek 
azonban az összesség fejllSdésének 
fontos feltételeL A fejl6désért foly_ 
tatott egyedl küzdelem viszi el/Sre a 
közösség sorsát ls, és a sikerek jóval 
nagyobb arányúak a bukásoknál Az 
egyedi sorsok keserűsége nem cá
folJa meg Isten szeretetének egye
temességét. EmeUett aj~dékul kap
tuk Istentől a hit optimizmusa mel
lett a hit vigaszát ls, hogy a sike
rekre való törekvés meUett a bajok
ban is legyen az Isten szeretetéből 
fakadó orvoss4gunk. 

lsten egyetemes szeretete az 
egéSl: teremtett világot felöleli, de 
az embert két tekintetben is köz
pontba állItotta. Egyrésl:t ugyanis az 
e mber az egész kozmogenezisben ls 
a fejlődés irányát és tengelyél je
lenti. Másrészt, mert a teremtett vi
lág egészében csak az ember képes 
arra, hogy tudata elvezethesse al: 
Istenbe vetett hithez, s6t arra is, 
hogy tudásának fejllSdésével együtt 
vallásos hite is lépést tart hasson. 

Isten egyetemleges szeretetének 
más lényeges vonása is van, neve
zetesen, hogy nem tesz különbséget 
az embernél, sem fajok, sem nem
zetek, sem nemek szerint. Szeretete 
mindenkinek szól és a kozmikus fej
lOdés hordozója és végs6 állapota az 
egész emberiség. Csak gyarló embe
ri eUogultság vezethet saját kieme
lések és idegen kizárások indokolá
sához. Az egész emberi fejl6dés 
egyetemességét a tudomány és a 
technikai haJadás eredményei és 
hatásai nyllvánvaJóan igazolják is. 
A kutatás és a hasznositás nem Is
mer elkülönülést, és minden ilyen 
elkülönülés egyben lemaradást iS je
lent. A gondolkodás és a tudás egy
ségbe szövi az egész emberiséget. 

Istennek a 

". 
son, 
valódi 
jelent,06~i;:;;;I~; 
dú, n ",;;;,~ christiana". 
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ber számára a legnyilvánvalóbb vá
laszt klnálja. 

Istent szeretni nemcsak azt jelen
ti hogy mint Teremt/H és Mennyei 
Atyát tIszteljOk és Imádjuk, hanem 
kötvetve azt is, hogy szeretjük 
mindazt, amit szerető akarata te
remtett. Szeret jOk a világot, ame
lyet lsten környezetként az élet szá
mára lelklnáU nem csupán az em
bemek, hanem az egész élővIlágnak. 
Szeretjük az életet, amelyet minden 
élőlény így az ember is egyszeri és 
megism'ételhetetlen ajándék~ént kap. 
De ugy szeretjük, hogy egyu~~al sa
ját életünket is aJárendeljük az 
Istent és az embert szolgaló fejlő
dés érdekelnek. SzeretjUk mindazt, 
amit előttünk élt és napjainkban él6 
embertársaink az l sten telé mutató 
haladásban, az ember lelki-szellemi 
kiteljesedése érdekében alkottak ter
melésben, művészetben , kulturában. 

A Hegyi Beszédben Máté evangé_ 
liuma szerint (5, 3-11.) Jézus a bol
dogság kilenc torrását nevezte meg. 
Ezek valóban a keresztény tanltások 
csodalatos szépségG vel"Sel. Tulaj
donképpen azonban a boldogságnak 
szemlélődő, passziv vonásait emelik 
ki. Van azonban az ember boldog
ságának más, cselekvő, aktiv torrá
sa is, éppen a munka, az alkotás, a 
tanitás eredménye, Sikere felett ér
zett boldogság. A nyugati keresz
ténység korán fel ls Ismerte ennek 
jelentőségét, és közismert jelszava 
lett az "Ora et labora". És valóban, 
ls ten az embert nem egyszerűen , a 
teremtés befejezéseként aIHlotta a 
teremtés csúcsara, hanem a fejlődés 
hordozójáva tette, és ennek érdeké
ben nem csak a passzív hitet és el
mélkedést, hanem az aktív gondol
kodást és cselekvés i vágyat oltotta 
belé, amely a vllagmindenség leg-

értékesebb energiája, a fejlődés haj
tóereje. Miként a teremtésben Isten 
szereIÓ akarata nyilvánult meg, úlY 
al: ember teremIÓ munkaja is csak 
akkor szolgálhatja a tejl6dést, ha 
inditékai közvetlenUI, vagy közvetve 
töltedezhet6 benne a Teremtés Ura 
Iránti tisztelet, az emberiség érdeke 
iránti felelősség is úgy, ahogyan a 
jézusi két t6 parancsolat ls meg
kivánja. 

Az emberben él6 Istenhit vala
mint az emberi gondolkodás' és tu
dás nem egymás eUen, hanem egy
más mellett segítik az ember _ 
Isten szerető akaratának megfelel6 
- fej l6dését. Az egyes ember és az 
emberi közösségek jelene és jöv6je, 
az egyházak tól az Istenbe való emel
kedés segitését úgy kívánja meg, 
hogy egyuUal az emberi tudás előre
haladásának fontosságát is hangsú
lyozzák. 

Cserkész fogadalomtétel 
Húsvét hétfőjén délben, az ünnepl Istentisztelet után 

tartott 42 év után ismét fogadalomtételt Nagy Ignác 
u tcai templomunkban a budapesti egyházközség 345. sz. 
J ános Zsigmond cserkésu:sapat.a. 

A fogadalmat tett fiatalokat dr. NlIiredll Szabolcs 
c.;apatpa!·ancsnok. majd a Magyar Csserkészszövetség 
részéről l'arnainé Körmendi Edit társelnök és Gvulai 
GlIörgy orsz. üv. elnök "fogadta" - cserkésztisztelgés
sel és kézfogással - "cserkésszé". A nap emlékére 
minden fiatal emléklapot is kapott. 

Az urvacsoraosztás után körülálIta az úrasztalát az 
" l. sz. Mókus" (fiú), a "2. sz. Rigó" (leány) és a "3. sz. 
Sólyom" (Clú) 6rs húsz tagja. Tóth Adám Balázs ve
zényszavának, "Zászlónak tisztelegj !" elhangzása után 
Bolla Tamás és Incze Katalin. hozták be a templomba 
a csapat 1930-ban felszentelt csodálatosan szép zász
laját. 

A jelenlevőket Gálffll Gábor budapesti gondnok, a 
Szervezö Bizottság elnöke köszöntötte és kívánt a fia
taloknak "Jó munkátl", ugy is, mint a székelykereszt
úri 351. sz. Dávid Ferenc cserkészcsapat 6rsvezetője. 
Ezután Fekete Csaba kérte a csapat parancsnokát, 
hogy a jelöltek letehessék a cserkészfogadalmat. 

Dr. NlIiredll SzabotCI csapatparancsnok figyelmez
tetle a jelölteket arra, hogy mit vállalnak a fogadalom 
letételével, majd PauLik László elmondta a 10 cser
késztörvényt : 

" t. A cserké.sz egyenes lelkű és feltétlenül igazat 
mond. 

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyek
kel Istennek, hazá jának és embertársainak tar
tozik. 

3. A cserkész _ ahol tud - segit. 
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 
5. A cserkész szereti a természetet, Jó az állatok

hoz és kiméli a növényeket. 
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és kész-

ségesen engedelmeskedik. 
8. A cserkész vidám és meggondolt. 
9. A cserkész takarékos. 

ID. A cserkész testben és lélekben tiszta." 
A csapatparancsnok hangsúlyozta : "A cserkészet 

szimbóluma a liliom, mert tudjuk, hogy - amint 
Berzsenyi Dániel megfogalmazta _ "Minden ország 
támasza, talpköve a tiszta erkölcs ... "Ezért tűzte cé
lul maga elé a magyar cserkészet már a század elején, 
hogy a tlatalokból "emberebb embert és magyarabb 
magyart" nevel. 

Fodor Jldik6 elmélyült imája után a csapat tagjai a 
gyillekezettel együtt mondták el a "MI Atyánk"-ot, 
majd elmondták a fogadalom szövegét: 

"tn, ........... ....... ......... fogadom, hogy híven telje-
snem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazám
'"lak és embertársaimnak tartozom. Minden lehet6t 
!lIegteszek, hogy másokon se~ftsek. Ismerem a cser
késztörvényt és azi mindenkor megtIIrtom." 
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A csapalparancsnok szeretettel köszöntötte immáron 
cserkésztes!véreit, s felhívta figyelmüket a követke
zőkre : "Csapatunk névadóJénak - az elsli erdélyi fe
jedelemnek - az uralkodásához fűződik, hogy 1568-
ban a tordai orszéggyűlésen a világon elsli ízben Ik
tatták törvénybe a vallásszabadságot - mig "nyuga-

Nagy Ignác utcai temp~omunk úrasztala ~örül az ilJú 
cserkenek l llnak. az e lotérben Gyulai Gyorgy, Tarnal
né Körmendi Edit és dr. Nylrecly Szabolcs cserkész
parancsnokolt láthatók 

I, 
"Boldogok, akiknek szivilk 

N6k Szövetsége) 

felirataIt: 
tiszta" (Magyar Unitárius 

J 
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" f \ hit 1~len ajándéka" (Budapesti Dávid Ferenc 

Egy cserkész gondolatai Egylet) " "Fiacskáim. szeressétek egymást! (Máté. evangéUu-
maból, a1: Unitárius MIsszióház ualagJa) . ,. 

"E;letem és annak minden ipar.kodasa ha~mé ... 
(Brassai Sámuel Unitárius Ifjusai! Egyesulet) 

"Erdély a hazánk .. . " fDáv ld Ferenc Egyletek Ifjú
sági Körei Egyetemes Szervezetének szala~a: me
lyet nyilván Kolozsvárról kaptunk annak Idején). 

.Még taval" kért Iri Szabolcs bá, hog" leg"ek segit
segére a cserkész mozgalom Ú;raindltásában. 

tn is, mint a fiatalok többdge, fél évvrl ezel6tt 
kezdtem jdrni a szombat délrl6lti ÖUzt;övetelekre. 
Erdekl6dve figveltük, mUl/en lelkesedéuel mesél 
Szabolcs bá. a cserkéuetról. a láborokról i s a cserkész 
életról. 

Nekem eg" logalom és eav feladat különösen. let
szett: a "napi jóteU". mel" ha mindennap megt6rté
nik, ;ó érzéssel tölti el az embert. A leendö cserkiszek 
minden alkalommal beszámoltak napi ;ótetteikról A 
leladat pedig a naplóirás. Ehhez mlÍr emtéketm il 'fú· 
zödnek, bár ezek nem kapcsolódnak a cserkészethez. 
A naplóirás önálló gondolkodásra serkent és egvúttal 
a lIel"e~irds megtanulását is kön nl/ebbé teszi. Ezek a 
szo.mbatok nemcsak a cserkésztörvén"ek, dalok elsajá
títasában segitettek, hanem minket liatalokat is köze
lebb hoztak eg"máshoz. 

A zúszlószenlelés alkalmával kapott utolsó szalag a 
manchesteri 123. sz. unitdrius cserkészcsapattól érke
zett. A gödöl1öi jamboree alkalmából1933-ban kaptunk 
meg egy zászlószalagot, mint a világrendezvenyen 
reszt vett csapat. Felirata: " IV. Jamboree - Hunga
ria", a csodaszarvast ls ábrázoló közismert jamboree
jelvennyel." 

Itt az eg"há.zon belül megtaláltuk új bard/ainkat. 
akikkel eg"UIt vártuk a fogadalomtétel 7l4pját: Húsvét 
lIétfót. Akik ott voltak, b/zonl/dra szivesen emlékez· 
nek vissza az istentisztelet után megtartott ünnepség
re. ~n iz"almamban akadtam meg a sorok olvasásakor 
és kUlönös érzés t öltött el, mikor Gállfy gondnok ur 
és dr. Nl/fred" Szabolcs csapatparancsnok is megakadt 
párszor. De azok a megakadások mások voltak, mint 
az en"ém; kimondatlanul b, de mindenki érezte, mit 
;elen.t, több mint 40 évi hallgatás után újra beszélni, 
meglátni a régi zószlót és az egl/enrnhába öltözött fia
ta l cserkészeket. A sokszor izgóga fiatalok az egész 
ünnepél" alalt ol"an komol"Cln viselkedtek, hO(lll még 
én is meglep6dtem rajta. A fogadalomtétel után min
denki átvette emléldapjdt. és a (llIülekezettel eUlfÜtt 
elénekeUük a Himnu.ut. A zászló é.! cl három ors ki· 
vonulása alatt a cserkésziodulót játszotta az eg"há..z 
orgonistá.ja. Eav emelettel le;;ebb, ahol a szombati ta
lálkozók történtek, terített asztal várta a kicsiket és 

A fogadalomtétel Slertartása után Huszti Janos püs
pök köszöntötte szive teljes melegével - úgy is, mint 
a csapat egykori tagja - az újra alakult 345. sz. János 
Zsigmond cserkészcsapatol és méllatla a cserkészet 
jelentöségét ; az ünnepség megható része volt, amikor 
a püspök a csapat minden egyes tagját megölelte. 

A felejthetetlen ünnepségei a konfirmált cserkészek 
részé~e sorra kerülö urvacsoraosztás fejezte be, majd 
a gyülekezet elénekelte a Hlmnusrl. 

nag"okat. 

Emlékezünk ... 
Lapun.k jelen számdban az 1550 

k<:iriil születeIt Clntitrinitdrlus diplo
mata förtén etlróval ismerkedünk 
meg. 

GyulAyval 

loglalkozó elsó komol"abb tanul· 
m~nl/ 1906-oan Id.t napvilágo!, 
Cardonl/l Albert tolld.bó/. ("Abafáji 
Cl/ulal/ Pál". Századok. 1906. 894. 
old.) Ezt kövel! majd hét évtiled 
mulva, 1974-ben Szabó Gllörg" nek 
a Humanizmus és reformáció so
Tozat harmadik számaként meg
jelenő monográfikus leldolgozá
sa~ mell/et a szerzo a romániai 
kön""tári és levéltárl an"ag fel
használásával állit eg"be. E munká
ban Szabó fin"t derlt a kor politi
kai vi.zonl/aira, föltár;a Gl/ula" le
velezédt • műveinek gondo. elem
%ésével állit ja elénk a XVI, .;.~. 
mGsodik felének 
sebb humanirtdját, 
{r6ját. 

GlIula" 1550 körUl születik. Apja 
és an"ja nflvit lb kilétet homdl" 
frai. 

Iskolai tanulmdn"aU Kolozsváron 
kezdi. Az itteni bkola elvégzise után 
Békis Gúpár an"agi tdmogatdsdval 
II páduai él II bolo"T1al eg"etemen 

tanul. Otévi itáliai tartózkoddsa alatt 
az olasz mellett elmélyíti a lattn és 
görög nIIelvet, de Ii/ozófiai tanul
mányokat is lollltat. Ugyanakkor -
Irja Szabó Györgll - "elsa jdtitja az 
összes tudomán"ok alapelvét, az 
ékesszólást , az e lőadás művészetét és 
megizleli a költészet legtisztább for
rásait is". 

Gyula lI 1512 végén vag" 1513 ele
jén tér vissza Erdél"be. ahol patro
nusa, Békis Gáspár szolgálatába lép. 
A nagynevü és tekintéllles antitrinI
tárius löúr titkáraként tevéken"ke
dik. 

Mikor Gyula" hazaérkezik Olasz
országból. az erdélyi fejedelemség 
Irónjdn már két éve BáthoT'l/ Istud", 
űl. A Bdthory fejedelemséaét elis
merni nem akaró Békés Gásp4r fo
garasi várát megostromol tatja. A 
vdrból kiuökó és Bécsbe menekill6 
Bikés, G1/Ula"ra bfzza a vár védel
mét. Az ostTOm után a fejedelem 
G"uia"it börtönbe zdraHa, de meg
gv6zódve nal11l tudása és szi les lát6-
körű ismeretei lel61, szolgálatába fo
O'a4;a. 

Szabó ugll tudja, hog" a Báthor"ak 
8zol'lIi1atába szegődő e"ula" 1511-
ben LengIIeiországba megll uj ura 
után. Részt vesz a danczkal hadjá
ratban, majd a wladislatolai, a 
dirschaui és a marienburg' fa lak 

Tóth Adám BaláloS 

a/atti harockban. 1517-ben nemessé
get kap. Mint n"en. elóbb alkancel· 
lár, késobb Berzeviczi Márton mel
lett a kancellária hel"ettes vezeto;e
ként miiködik. Több ízben diplomá-
ciai küldetést is teljesít. . 

Ami Gl/ulal/nak az irodalomhoz 
való lűződésé t jelenti, Makkai István 
fölemlfti ("Erdéll/ öröksége" 1941.'. 
hogll irót hagllatékdból nem sok ma
radt fen.n. Elso Ismert verse a Heltai 
kiadásában meg;elen6 Bonfini : 
Mátyds királyról irt művének üd
vözlésére készül. Ez a vers - Szabó 
szerln.t _ azonos szinvonalon áll a 
kor többi, hasonló cé/;Zatú, alkalmi 
dicsérő költemén"ével. 

Nagvobb lélegzetú irodalmi al~
tdsa a mdsodik oroszországi hadja
rat lefrdsa : "Emlékirat I stván királ,,
mik az oroszok nag"fejedelme ellen 
l580-ban vise" sikeres hábonijár61" 
elmen. A bevezet6 rész eltir a ha
sonl6 jellegű munkdktól azzal, MgII 
a tanácsosai vélemin"ére sokat adó 
uralkodót mutatja be. E munkdt a 
leng"eI királlI törtlnetfr6ja, Brutus 
beleszövi a "De rebus ge$tis step.tw.ni 
l. Regl, Poloniae" dmű munka,ába. 

a"ula" 16 müve a vdradi kap,l
tánl/nak, Slbrfk G"örgvnek irt lahn 
nlle/Va levele, amel" Benk6 Samu 
szerint _ ("Haladds tls megmara
dá,", 1979. J23. old.) - népm é. 
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negvon cellemesen for;almazza mer; 
IJ% .rdll'" fejedelems'r; XVI. uá~ 
udt polUlIWjánek I, diplomádáJá~ 
nak alapvető k'rdlselt. A levll ma~ 
war fordft4aban 1663~ban Jelenik 
mer; nllOmtaktsban, Nagt/uebenben 
''Tanácsi T/JkőT" eimen, CaeJYfer;i 
Turkovle' MiháitI munk6jaklnt. Eb~ 
ben a leviiben Gtlulatl sajót Ilete 
pror;ramjót frja mer;. Benne minden 
$iker alapJóul a munk6t tnnreU föl. 
Górdont/Í megftélése nennt a I~él 
minden soróból annt/Í lIetbölcaessér; 
lUr;drzik, hOQlI GlIulal/ban a műve~t 
tudó,on túl a gt/akorlaCi WIlcselót lS 
tUZlelnl kell. Szabó azt frla, hogv a 
levélben minden meQtalálható, ami 
a XVI . ,zózadi poUtikai irónllvOna[~ 
ra jellemz6. Oltlan Irósma ez -
mondja -, melll politikai érettségre 
va!6 nlzetel, a bonlloluU enllllli po~ 
mikai helllzetben való tájékozoH
sdQra és a könnllen értheM {I1/akor~ 
lati tanácsok következtében méltdn 
sorolható politikai irodalmunk leg
klvdlóbb haUJ,lomdnllai közé. 

GtfIllall irodalmi mlltatósaként 
álljon itt SzaM GlIörgll egvetlen 
mondata: "Gllulall azok közé tarto
zik, akiknek munk6ssdga ei6készf
tette irodalmunk mai vlrÓgzÓsÓt." 

GIIUlall valldsi hovatartozásóval 
szintén SzaM GlIÖ'T"" foglalkozik. 
Fentebb jelzeU munkdjában arr61 
szól, hOVII GtfIllall magát antltrlnitó~ 
riusnak vallja, kit bánt a ;ezsuitók~ 
tól még jobban elmerevfteU katoli
kus dogmatizmus. Mint aki szaba~ 
dabb légkörben nevelkedik, az eVII~ 
házról is és a vallásr61 is IiberáUs 
nézeteket vall. E""házáMk hibéges 
támasza mér; a János Zsigmond ha
lálát kővetó nehéz idószakban ls. 

taMI üTÜg&/et 
Szabó Ú"" 

GyulalI 
élénk kapcsolatot tart lenl7llel~ 
ország' és erdélvt luIson!6 műveltsé
gű kortársaival. Cllakran érintkezik 
a lengvel királlI - nála 30 éuvel 
td6sebb - tÖ'Tténetlrójóval - a mdr 
emlitett Brutusszal, aki bírólja mun
k4it b. Letlelezést follItat a sziléziai 
szórmazású orvossal, Carolus Osz
leviusszal és Marcello Squarclalu~ 
pus$Z4I, az olasz filozófussal, az en
ciklopedikus éTdeklódésú természet
kutatóval, királlli orv08sal. A ha
zaiak közül kapcsolatban áll ~tevö
jével, Békés Gáspárral, kinek oldala 
mellett talólható a kerel6szentpáU 
ütközetben. Feltételezhetáen 6 intlzi 
Békés levelezését a császárral, Ru~ 
bellel, a budai basóval és Dudits 
Andrással. Ismertek BerzeviCZll 
MÓTtonhoz, a világot jórt mtlvelt 
államtérfihoz és Hunyadi Ferenchez, 
a Báthoryak orvosóhoz fűz6d6 szá
lak éppen úgy, mint Kendy Péterrel 
fönnáUó kapcsolatai. 

Szabó úgy tudja, hO{l1/ GlIulall a 
filozófia és az antik nvelvek tanul
mónllOzás(1 mellett orvosi képesltést 
is szerez. Demkó szerint r ' A GlIulall 
családról". Turul. 1910) GtfIllall el6bb 
Békés, ma;d Fogaras ostroma utón 
Bóth01'll Istvón udvari orvosa. SpIeI
mann (nA kőzjó szolgólatóban" 1977) 
tud GlfUlavnak egv levelér61, melllet 
Sqll4rcialupushoz ír, s ameitIben 
Paraceizust bírálja. 

Jakó Z.igmond "Irch, könll1', ér
telmi,ég" {1976J dmú munkáj4b4n 
elmondja, hogll a korabeli lalkw 
kultura ler;1onto.abb (1Ócal a feje~ 
delml könllv!4rak, meUettük oz ud
vari 1őU$ztvi.elők I7lItljteménlle. E 
tekinteIben Gllulall kÖRllvtárCl kor 
,zerll an1/4góval emelkedik ki CI XVI. 
názadi udvari emberek luIsonl.6 
könllvgllújteménllel közül. 

GlIUWll Bóthorv Zsir;mond él! 
Báthorv Boldizsár t7iszálllkoaálának 
esik áldozatául, 1592. dec. lD-én. Az 
Abaf41ón tartózkodó GVUlavt, 
Bóth01'll Boldizsór beleel11lezé,ével
a fogarasi várőrség - darabokra 
vágja. Halálát némelllek a pópai kö~ 
vet törekvésével hozzák kapC8olat~ 
ba, akI a fejedelmet össze"eszlteni 
kivánja tÖTökpórti környezetével. 
Mósok összefüggést látnak hD.lálában 
az erdéllIt protestántizmus, s ezen 
bel", az antitrinitóriusok üldözésé_ 
veI. 

Gyulay jellemzésére ólIjon itt 
Szabó GyörUJ,l és Gárdonlli meQité~ 
lése. Az e!6bbi választékos beszédu, 
okos, művelt és szorgalmas ember~ 
nek mondja, aki mindenkit szívesen 
lót maga körül. Az utóbbi szerénll~ 
sér;ét, szónoki képességét modorót, 
feddhetetlen erkölcsét és a vaHás 
iránti tiszteletét emeli ki. Amint 
megállapUják, Gllulall sírba viszi 
negll tudósót, gazdag nllelvismeretét 
és sokoldalú lIeUapasztalaUit anél
knl, hogy azt kelUien felhasználhatta 
volna akór a maga, akár a köz ja
vára. Benne a tórsadalom a muve~ 
lódes lelkes pártfogóját veszítette el. 

Halóla utón nem egészen 15 évvel 
(1607 júniusJ az országgvtllés Teha
bllftólja. Kelemen Miklós 

Unitárius képviselők egykor és most 
Az 1848. évi magllar orszógl71lúlés 

e01lik alelnöke az erdéllIi unitárius 
tarcsafalvi Pálllll Jdnos volt, akit 
beter;sége mentett meg a Habsburg
ház vazalusa, HaVMu retorz!6jától. 
Halóla eltilt naplót irt kortársairól, 
me!lI a Helikon-sorozatban jelent 
meg. 

Az 1867. évi ktegllezés utóni uni
tárius képvisel6k köz"l felsorolhat
juk az eflllkori Ferencz Józsefet 
(1835-1928 között pü,p6kJ, Daniel 
Góbor Udvarhelll mel7llei kirólllbi~ 
1'ót, klsőbb oTSzóggllűléd alelnököt, 
unitórius f6r;ondnokot (1876-1905); 
dr. Orbán Balóut, a Szlkelllfőld le
(róm neves szerző#t, a székell/ke
resztúrí Iskola jótevöjét· Boncza 
Mikló. Iapszerkesztőt, AdV Endre 
ap6sál, herceg Odeschalchi Arthurt, 
a budapesti el7llházközség pre.btte
rél. Az őszirózsás forradalom idejin 
dr. Kadli Nal7ll GlIÖTgu képvIseUI 
terjesztette be a KöztáT,asóg meg
alakítására vonatkozó javaslatot. 

A hazai szoció.ldemokrat4 pdrtndl 
1abb unUdrlu. kép,,"eUl nevét je~ 
l7lIutűk lel, dr. Kunfi ZSigmondot 
és Malarics Glzát. Utóbbi 1945 uCÓn 
il akUo el7llhdzl életet élt. Az 1918-
J940. évek I«Iztt klsebb.ér;t Időkben 
IZámo. unitárius volt tagja a román 
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szenátusnak ls képvisel6háznak. Ne
vÜket dr. MiM Imre jeles könl/ve 
alap;án egyik kés6bbt szómunkban 
fogjuk az emlékezet tiszteletadósá
val közölni. Az 1940-44 közötti 
észak-erdélyt területral behivott 
képvisel6k köziH dr. Székelll Akos 
móramarosi ügllvéd, Botár István 
kolozsvóri szobrószművész, dr. 
GlIÖ'TfIlI József iklóndt birtokos l. 
bir6, valamint dT. Mikó lmTe tar~ 
toztak Mveink közé. 

A második világh4borU utáni id6~ 
szak képviselői közt volt dr. Supka 
Géza, a Magllar Nemzeti Múzeum 
elnöke és dr. Szent-Ivónt/Í Sándor, 
budapesti lelkész, eQ'llházi elnök. 

A kommunista hatalomátvitel ufó
nl években tudtunkkal nem volt 
unitórlus tagja a mal7llar parlament
nek. 

Az e11Vhülés éveiben, nevezetesen 
1985~ben, 1'I4gu fölénnllel t)ÓlaJ:ztof~ 
ták meg a kispesti keTUlet ktpvi,e
!6fl"é dr. PéterhJ Rika f6oroo.t, a 
pestUirinci el7llházköz.ig gondnokdt, 
egllhári tanácso,t, aki független kép
vue!6ként műk&Ultf az 1985-/990 
kl:!zötU parlamenti ciklusban. Az 
1990 tavaszón kezd6dött uj ciklusra 
nem kivánta magát jell:lUetni. 

A mon mel1t'4lasa:tott új kipvl.e-

I6k között szerepel e(1tl réQi erdéllIi 
unitórius család fiatal irdemes tagja, 
dr. Szent-lvánlli István, niprajzku
taM, aki a Szabad Demokrata Szö
vetség kn!ü/1tIÍ vezetőjeként kezdi 
meg parlamenti munkáját. Er;uike 
volt azoknak, akik Horn Gyula küt~ 
ü{I1/miniszterrel egll ld6ben az elsők 
között utazott Bukarestbe a TOmd
niai mat11/ar kisebbség érdekében 
follItatolt tórj7llaldsra. A választási 
kampónll során pedig dr. Hans 
Dietrich Genscher NSZK 
niszter mer;hívósára -
úton volt az NSZK~ban. 
párlja képviseletében az 
úton jórt amerikai unltórius 
dl5ttslg Budapesten át hazatér6 
jdt, dr. Robert Alpemt, IJ% 
unUdrlus univerzálbta e""ház wa~ 
shíngtoni parlamenti irodájának 
igazgatóját. Az els<5 szabadon meg~ 
választott ma""ar parlamentben OII ~ 
ló múködéséhez sok sikert klodnunk, 
bfzva abban, ho{lll tovóbbra is küz
deni fog az erdillll mawar kisebb
sig jogainak biztoritd.sálrt, ősei he
l71Iomdntlónak szellemében. 

Az el7llkorf magllar főrendiház és 
felsőház mal7llar unitdnus tagjaiTÓl 
mds alkalommal fogunk megemlé
kezni. 

Fen!D~ .Jóud' 

, 
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KECSKEMETEN 
r. hó %9~n tartott bú,véli Illentlsz
lelelel ~ úrvacsoraosztási Kelemen 
MIIdó, ~h'zl tUkár-lelk&z. A Jet:
közelebbi Jslenllsde1et wtállára -
Kec:skemélen _ • pünkösdö' kliveto 
v!lSámap, májUS 19-én kerül .or. Az 
blenUsdelel belye az Evan,éllkus 
Egybá. Luther-palola-I I. emeleU 
imalenne. Kczd&ének IdóponUa de. 
II ór •. 

HIREK INNEN-ONNAN 

OSSzqyúJtöUe dr. FereDC'J József 

Tőkés UszJó új királyhé,g6meUéki 
református püspököt megválasztása 
alkalmából Huszti Jinos püspök és 
Bartók Béla főgondnokok táviratilag 
üdvözölték. Orömmel értesültilnk 
arról is hogy amerikai útja alkal
mával Concord városában is prédi
kált, mely az amerikai történelem 
induló szigete volt, s ahol Dana 
McLean Greeley, az IARF volt el
nöke paposkoc!ott évtizedeken át. 

paskai Lászlo esztergomi érsek, 
biboros, látogatást tett a gyulafehér
vári katolikus megyéspUspök, dr. 
Jakab Antalnál, akivel dr. Kovács 
Lajos plispök 1972. évi beiktatásán 
ismerkedett meg e sorok jegywje. 
Örömét fejezte ki a brboros, hogy az 
egykori kalocsai érsekséghez tartozó 
gyula(ehérvári megyésplispökség fe
jét a pápai delegáci6 is érseki rang
ra emelésre ajánlotta II. János Pál 
papának, miáltal az évtizedeken at 
betöltetlen szatmári, nagyváradi és 
temesvári katolikus plispökségek is 
az új érsekség joghatósága alá tar
toznának. 

A& evangélikus egyhá&ban dr. 
Nagy Gyula püspök nyugalomba vo
nulasával megUresedett püspöki 
székbe az északi egyházkerületben 
egyhangúan dr. Szeblk Imre esperes, 
püspökhelyeUest, a budavári evan
gélikus templom lelkészét választot
ták meg. Beiktatásán egyházunkat 
Huszti János püspök és Bartók Béla 
főgondnok képviselték. 

Bálint Lajos erdélyi katolikus se
gédpUspökt61 elnézést kérünk, hogy 
lapunk legutóbbi számában Gálffy 
Gábor beszámolója ban püspöki tit
kárként emlftette. A budapesti Új 
Em~er c. katolikus lap szép riportot 
közölt Balint Lajosról, aki nemrégi
ben Magyarorszagon is latogatást 
tett. 

. Kivédhetó a surárbetq:ség c. nagy 
riport jelent meg hivünkr61 dr. 
Varla Liszlóról, Kocsord fiáfÓi aki 
a Sugárbiológiai Kutató Intézet ve
z~t~ munkatársa. Az Intézet radioló
gIaI osztályát vezeti, és néhány deb
rece~1 kutató térsával együtlmükoo
ve, uj anyagot talált fel, mely ki
védheti a sugllrveszély okozta fert6-
zések~t. A sugárzó Izotópok három
f~le uton fert6zhetlk meg az embe
rIséget : aradloaktlv anyagot tartal
maz.ó leveg6 belélegzésével (Cher 
nobIl), a szennyezett táplálék és fo
lyadék fogyautbával, illetve a test
felszínen keresztül. A kutatást ege-

reken és patkányokon próbalták ki. 
A TVSZ-31 kódszámú készltmény 
radioaktív fémek és mérgew nehéz
fémek felszivódásának csökkentésé
re alkalmazható. A kutatás eredmé
nyeit részleteiben egyelőre azért 
nem publikálja a kutatócsoport, 
hogy azt hazánk részére megment
sék. s majd igy gyümölcsöztessék 
kés6bb kűlföldön is. Szeretettel kö
szöntjük a kutatókat, köztük dr. 
Varga László hfvünket , akinek egész 
családja. gyermekei és unokái is 
gyakorló egyháztagok. 

Húsvétkor a svájci televIzió Isten
tiszteletet közvetített egyik észak
franciaországi régi szép katedrá
!isbó!. A katolikus mise sok új 
elemet tartalmazott, idős és fiatal 
nők és férfiak, fiúk és leányok is 
szolgáltak a katedrális három pász
tora mellett. E kisváros nevezetes
sége az, hogy itt lesz francia földön 
vége annak a La Manche csatorna 
alatti alagútnak, melyen néhány év 
múlva az angliai autósok a föld alatt 
elérik az európai szárazföldet. 

ZürIchben közös magyar protes
táns gyülekezet tartott istentisztele
tet húsvét délutánján, a ZwIngli
ház szép gyülekezeti termében. 
Mintegy 70 ember volt jelen. 
A gyülekezet lelkésze vidéken szol
gált, helyette a szolgálatot Böröczné 
evangélikus lelkésznő végezte, aki 
tanulmányúton tartózkodik Svájc
ban. Dr. Szöllösy Pál gondnok üdvö
völte e sorok ír6ját, majd az evan
gélikus gondnok kérésére szóltam a 
magyarországi egyházi és kibonta
kozó politikai helyzetről. 

A Dávid Ferenc Egylet budapesti 
újraalakoJásár61 írt Szász János la
punk előző számában. Ehhez adaié
kul hozzátehetjük még a következő
ket. Budapesten a Dávid Ferenc 
Egylet 1901. febr. 8-án alakult meg. 
Erről az Unitárius Közlönyben 
Perczelné K ozma Flóra írt beszá
molót, elmondva, hogy a budapesti 
egylet első elnöke, ürmössy Miklós 
ismert tanár, író volt, alelnökké már 
akkor nőt választottak Perczetné 
Kozma Flóra személyében. Az első 
felolvasó esten dr. Boros György 
(l928-38 közt püspök) alapitó fő
titkár is jelen volt, és előadást ls 
tartott. A régi unitárius előadók kö
zül megemUthetjük Kozma Gyula, 
Faluvégi Aron, Mathé György dr. és 
Ojvary László nevét. 

A református Baar-Madas LdDY
glmná'Ziumnak sok unitárius növen
déke is volt. K özülük dr. Viry 
Istvánné Zsak6 Livta emlékezett 
vissza szeretettel erre a neves inté
zetre, melynek jeles igazgatója 
Erdély költője, April,. Lajos volt. 
Osszel új unitárius n övendéke is lesz 
a budai Baar-Madas református 
gimnaziumnak, amint az evangélikus 
fasorl gimnázium megnyitásakor az 
egyházi együttélés szellemében né
hány helyet unitárius növendékek 
részére tartottak fenn. 

Több epbiz anyagi támogatásával 
Indult meg a HarIUlI c, független 

szemle, mely az ökumenikus közele
dés gondolatát Igyekszik ápolni. Fő
szerkesztője Pethd Tibor ismert új
ságíró; helyettese Komlós AUila, a 
Reformátusok Lapja felel/55 szer
keszt6je. E lapban több riport jelent 
meg Orbókn6 Szent-lváD)'l Ilonáról 
is. 

HIREK AZ ERD~l YI 
EGYHAZBOl 

l. A Romániai Unitárius Egyház 
Képviselő Tanácsa február 22-én 
tartotta t. évi eM gyűlését. Tárgy
sorozaton a követkew fontosabb 
Ugyek szerepeltek: a megelőző illés 
óta elnökileg elintézett fontosabb 
közigazgatási és gazdasági ügyekről 
szóló jelentés, a Misszió és Vallas
erkölcsi Nevelési Bizottságok gyűlé
seinek jegyzőkönyvei, a Nyugdij
pénztár Vezetó Tanácsának gyűlésé
ról szóló jegyzőkönyv, a történelmi 
magyar egyházak Szándéknyilatko
zata, a Romániai Magyar Keresztény 
EgyMzak Szövetségének nyilatkoza
ta és mGködési szabályzata, az Uni
tárius Egyház tervei egyházszerve
zetI, egyleti és sajtóügyekben, az 
egyházi épületbiztosItó szabályzatá
nak életbeléptetése. Az ülésen dr. 
Kovács Lajos püspök és dr. Bara
bássy László főgondnok elnökölt. 

2. Február 27-én templom- és lel
készi lakás lebontása ügyében Jenei 
Dezső fógondnok vezetésével kül
döttség utazott a lupényi polgár
mesteri hivatalhoz. A régi lupényi 
templomot és lelkészi lakást 1981-
ben az állam lebontatta azon a eI
men, hogy alatta bányászat folyik. 
Cserébe az egyházközség két épüle
tet kapott, éspedig templom céljára 
egy gyenge barakkszerú épületet és 
vele szemben, az út másik oldalán 
egy lelkészi lakást. A kényszercse
rével lupényi egyházközségünk in
gatlan vagyonának legalább 40%-át 
elvesztette. 

Két évvel ezelőtt ismét kilátásba 
he lyezték a bontást útépités miatt. 
A két épületünk helyett egy vizes, 
romos épületet ajánlottak bizonyos 
javításokkal, átalakítással, bővítés
sel. Ez a második csere körülbeltil 
50%-05 ingatlan vagyon veszteséget 
jelentett volna. Most, a forradalom
adta helyzetben erdélyi egyházunk 
előterjesztette a hívek kérését: 
templomért templomot, lakásért la
kást, ugyanakkora területben ké
r ünk. Csak fgy egyezhet bele egy
házunk a jelenlegi épületek lebon
tásába. 

3. Február 12-14. között vendé
günk volt Frankfurtból az UnitáriUS 
Világszövetség részéről Lucle Meijer 
és Irmtrud Schmalenbach. Látoga
tasuk fő célja a világszövetség nyá
ron a Hamburgban tartandó kong
r~zus utáni, mintegy 250 személyes 
kirándulás előkészítése volt. A ki
rándulás résztvev6i az unltárlnnw 
szülőföldjének egyházközségeit és 
nevezetesebb helyeit akarják meg
látogatnI. 
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4. 1990. fcbruar 22-én az Unitárius 
N6k Szövelsége kolozsvAri tagozata 
_ 42 évi szUnel utAn - újjáalakult 
és megkezdte munkáját. 

Célja bens6ségesebbé tenni az egy
há2.1 életet, tudatosltani az egyUvé
tartozást. küzdeni az elmagAnyoso
dás ellen, segíteni a rászorultakat, 
er6tartalékaikat cselekvő szeretetre 
mOll:gósflani. 

A N6sll:övetség kéri mindazokat, 
akik munkájában részt kjvánnak 
venni. jelentkezzenek a belvárosi 
unitárius egyházközség Brassai u~ca 
6. szám alatti irodájában, ahol mm
den kedden és csUtőrtökön délután 
4 és 6 közölt Ugyeletet tart. 

HALOTTAINK 
dr. Kiss József 

Nagy veszteség érte egyházunkat 
dr. Kiss József halálával. Kisgyer
mek korától aktív egyházi életet éJt. 

A kilencstilzharmincas évek elején 
túnt fej a Kolozsvári Unitárius Kol
légiumban két j ól öltözött ikertest
vér: Kiss József és K iss István. Már 
a gimnázium első osztályaiban be
kapcsolódtak a cserkészcsapat mun
kájába. Fegyelmezett, példamutató 
magatartásukat mindenki méltányol
ta, elismerte. t:rettségi után az Ikrek 
útjai e lváltak. Kiss István közgaz
dasági, Kiss József állatorvosi egye
lemet végzett. Egyetemi hallgatóként 
- a Hógyes utcai diákotthonban la
kott - többs7iir végzett kántori 
szolgálatot az istentiszteleteken és 
aktiv tagja volt a Brassai Sámuel 
diákegyletnek. - Ennek beUltása
kor 6 volt az egylet utolsó elnöke. 
Allatorvosként vidékre kerUIt, de 
ott sem szakadt el egyházától. MI
kor visszakerü lt Pestre - Gödöllőre 
- a pesti egyházközség gondnokául 
választotta. majd egy cikluson az 
Egyház fógondnok helyettese egyben 
a pestl6rinci egyháZközség presbite
re volt haláláig. Pestlőrinci presbi
terként, hitvesével együtt nagy 
energiával - s nem utolsósorban 
anyagi hozzájárulásával - segItetIe 
az elnéptelenedett, halódó gyUleke-
1.et felt ámasztását. Emlékét kegye
Ieltel meg6rlzzOk és osztozunk öz
vegye és rokonsága mély gyászában. 

-JJ-

TORDAY TIBOR 

1902-1990 

Az Unitárius tnekeskönyv 59. di
cséretének kezd6 sorai olvashatók 
gyaUjelentőJének jobboldal! felső 
sarkában : "Téged kereslek köny
nyeimben, kétségim közt hozzád me
gyek", - és nem véletlenül mivel 
Torday Tibor atyánkfia életét mind_ 
végig jellemezte az Islenkeresés ma
Kasztol elve és gyakorlata. Hivő em
ber volt. hten gondviselését mtndlg 
jelenvalónak érell:te életében s ez 
nemcsak Ismeret kérdése voit nA
mara, hanem fundamentum II. Gon
dolkodó és elmélked6 ember lévén 
az érvek és ellenérvek önmagábói 
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és környezetéból érkez6en megérin
tették, s ha ezenközben kétségel tá
madtak, újra és újra odaborult lélek 
szerint lsten elé, és komolyan át
érezte annak értékét, hogy "Honád 
megyek" Uram. Vezérfonala. útmu
tatója volt mindig a Jéll:usl életmű, 
8Z Evangélium szelleme. Megpróbál
tatásai közepette erre támaszkodott, 
különösen. amikor az első háború 
utáni években erdélyi szülőföldjét 
kellett elhagynia - hadapród volt 
_ , majd kUzdelmes életében a to
vábbiakban is lelkében melengetle 
meggyóződését: Velűnk van Isten 
gondviselése. Házasságát Tarcsafalvy 
GIzelIával Isten három gyermekkel 
áldotta meg. Boldog volt unokái, 
dédunokái népes seregének láttán. 
Szomorú volt felesége elhalálozása 
miatt. Polgári állásából nyugalomba 
vonu lván, öröme telt abban, hogy a 
Budapesti Unitárius Egyházközség 
Hőgyes utcai templomában 1971. 
jan. l-től 1985. szeptember 17-lg 
énekvezéri munkakörben dolgozha
tott. Életének utolsó 9 évében Isten 
melegszlvú támaszt rendelt mellé fe
leségében, Gizi kében, akinek gyá
szában egyUttérző szlvvelosztozunk, 
miként gyermekei és unokúi gyászá
ban is. 

Egyházközségünk koszorút helye
zett el sirján. A gyászszer tar táson, a 
Rákoskeresztúri temetóben, népes 
halotti gyülekezet jelenlé tében Huszti 
János püspök és Bencze Márton 
püspökhelyeItes hirdették a vigasz
talás igéi t 1990. március 13-án. Már
cius 18-án a Hőgyes utcai templom
ban tartottunk emlékezetére gyász
istentiszteletet. 

Szeretettel és m egbecsüléssel gon
dolunk Torday Tiborra . 

Bencze Márton 

Fájó szivvel, megtört lélekkel bu
csuztattuk 

özv. Vajna Lajosné 
báró Diószeghy Ilona 

fö ldi maradványait a Farkasréti te
metőben 1990. márc. l -én. lia néni 
mérhetetlen h ittel és bölcsességgel 
élte egész életét. 

desen hagyott Itt min ket. egy mély 
lsten hitben éli emberszeretet ben le
é lt élet után. 

Emléke legyen (1Idott! 
- ul -

VArga Samuka 

A temetések sorában ls szomorú 
alkalom volt 1990. márc. 24-e, a [ 0-
nyódi temető dombon, amikor is egy 
ifjü virágszáltól. egy kétMnapos 
csecsem6t6l bUCBúzolt egyházunk. 

Varga Samuka itt született Ma
gyarországon, de édesapja ágán, az 
6si unitárius Szabéd község Vargái 
közU! való. 

A Szabédról áttelepült édesapa 
egy kiváló fonyódi tanárnöben ta
lálta meg étete párját, s gyermeke 
édesanyját. 

Megtörten álltak a szülők a nagy
mamák a kicsiny koporsó mellett. 
Gyermeket gyászolni - talán - a 
legnehezebb, s legfájóbb. Egyházunk 
nevében is őszintén osztozunk szo
morúságukban, II kfvánunk meg
nyugvást az egy Igaz Isten hitében. 

"Boldogok, akik sirnak, mert ők 
megvigasztaltatnak. " 

- szl -

Özv. Filip Kálmánné 

sz. Bertók Margit, hosszú es meg
próbáló szenvedés után 67 éves ko
rában elhunyt. K is iskolásként dr. 
Iván László tanitványaként mélyed 
cl az unitárius gondolat tisztaságá
ban s ahhoz hú maradt haláláig, la
punkat m ind ig szorgalmasan olvasta 
és példamutató eh5rlzetőj e volt év
tizedeken át. Temetésén a szolgála
tot dr. Ferencz József ny. püspök 
végezte. Balázs Károlyné, egyházunk 
hűséges tisztviselője testvérét gyá
szolja az elhunytban. 

UNITAItIU$ IIlH 

loplVlald ..... 
o MOI,ar""'11 U .. 1t6,lul (I,hó. 

F.lo"' •• lod6 , 
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Rendkívilll erő vol t benne a ké t- Fol.t6, u ....... tl ' 
ségbeejtő helyzetek derűs elviselé- Orb6k"' SI ... 1-I,6",1 Ilona 
sére, a sorozatos újrakezdéshez. A 
második világháború után mindenű- S ...... rt6"" cl .... ' 
ket elvesztették, ami földi érték volt. v .. Na", I,,"K u. 4 . • udo .... l. '1S5 
lia néni hihetetlen erőve l állította T.I.fo .. , 111 2101 
talpra az egész családot. Férjével TlrJ.utl o MOI,ar 'OflO. 1IIIb ...... tII bór
együtt 1954-ben települtek át Erdély- .... 1' hlrlapt"bortltll pallohIMtoln6l, o hlrlapo 
ból Budapestre. A kis pasarétI la- .",,-,II6l"'I, o ""ta hlrlapllrf ... n.... " 
kAst rövidesen meghitt otthonná va- o Hlrfa,ei,lll".' h LOpalr,hul l,.,d6n61 
rázsolta. Szűkebb és tágabb környe- IHIUltj ... da_1 XIII., Lohol u. ID/a - 1900 
zetében egyaránt nagy tluteletnek _ . te ... t/o .. GI "I' palla ..... I ..... "' ..... I .... 
ö rvendett. rnlnt 6tulO!6 .. al a HEUIt ti!." 112 pjndor-

Egész életét a cl:ialádjáért, hozzá- lolrnl \.,.6 .. 6 ....... 
tartozóiért, barátaiér t, másokért él- hl o"'lhot'" dlj ' 1",- FI 
te, bÖlcsen, derGsen, klegyensúlyo- refO' .. 6rn 6'0' 10,- FI 

IIzolg6!6leánya voll. A két világhá
ború között. odahaza, Erdélyben, az 
Unitárius Nőuövetség egyik f6 
mozgatórugója, majd hosszú éveken 
át elnökasszonya volt. lia néniben, 
Erdély egyik utolsó NagyasszonyA
tói búesúztunk, aki 95. évében csen-

• • 
I ...... ' "au 

MttsZ H6"",omda _ " .INSS l~iI.,..", IHO 
, ............. , hM.o CN ..... 
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