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ISTEN AJÁNDÉKAI
EJYbázak II változó vIIIigban eimmel mAJ. 29 3 • •
kö~U a történelmi egyhhak részvételével egyházlÖr·

teneH konferenciát rendeztek Esztergomban. Máj. 29én este az esdergoml bulllkában ökumenikus lrnaetll
\'011. Dr. Paskai LáS't.ló blboros-érsek eUUohásu. &
me,nyltóJa után az e)sö á hitatot Huszll János unUirJus püspök lartotta. BIbII" olvasott Orbókné Szentiványi Ilon a lelkész.

Az alábbiakban HuszU János á hitatát köwljük,
Bibliai fesZ: 1\1áté ll, ZS- 30.
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Naponként vagyunk részesei Isten gazdag ajándék ainak. és nem mindig vagyunk tudatában, csak
n éha döbhenünk reá, milyen értékek hordozói, m ilyen kincsek birtokosai vagyunk. l!:leWnknek nagy
cs so rsd ö ntő pillanatai lehetnek azok a feli smer ések, amikor teljes mérte kben feli smerjük - es e
felismer ésen keresztül áterezzi1k Istennek - a mi
teremtö mennyei Atyánknak - velünk törödé jóságát, es m egszakithatatlanul i s métlőd ő ajándél<ozásait.
A sor ozatban elnyert isteni ajandékok k özött van
mégis kett ő, amelyek messze kiemelkednek az öszszes többi közül és óriási méretilkkel, gigantikus
értékükkel az embert a teremtés koronájává teszik.
Az első, hogy mind já rt a teremtés hajnala után
Isten az embernek, vagyis n ek ünk adta a VILAGOT, - az akkori méretek és ismerete k szerint (I
FÖLDET, - és mindent, ami a föld ön van, él és
létezik. Ez az ajándékozás egyben elhivás - es
egy nagy feladatnak a reánk ruhfl'z ása is volt.
A mai kOl' gyermeke számára _ és azt hiszem
minden korok gyermekei számára _ csodálatosa n
hangzik, ahogy keresztény vallásunk szent könyve,
n BIBLIA, mint Isten szavát nyilatkoztatja ki ;
" ... töltsétek be fl földet és hajtsátok birodalmatok alá ... "
A teremtéskor ennél többet nem is kaphatott az
ember , mert ez volt a minden, amivel lsten kijelölt.e sorsunkat es meghatározta hivatasunkaL De
ez?.el együtt FELELOSS~GGEL is felruhazott, mert
a teremtett világ átadasában és értékeinek meg6rzésében megosztotta Isten az emberrel a felelős
sllget . Ezzel együtt kapta tehűt a legtöbbet az ember, mer t az értékek m egőrzésébe n és birtoklásában munkatarsáva választotta és tette a TEREM_
TO a teremtményt .
A második nagy ajándékozós Betlehem éjszaká_
ja, 11 jaszolbölcs6ben szunnyad6 gyermek volt. Hiszen J ézus azért jött, Isten azért küldte Öt, hogy
11 birtoklás és megőrzés _
sokszor minden erőt
igénybe vevő - fiúkai és lelki elfárndnsáb[Jn, O
mCijtartó e rőknek lorr{Jsa legyen . Tudta azt bölen

és tudta Jézus is, hogy sorsa rendelésének vállala_

sában , hivatásanak betöltésében könnyen eUárad
hamar elcsügged az EMBER, az emberi lélek a~
emberi szív.
'
Bizonyosan sok volt akkor is a megfaradt ember
- mint ahogy nagyon sok ma is. Fáradtság, csüggedés, reménytelenség fékezi , megbénitja az em_
beri igaz törekvéseket. Szépet, jót, nagyot, maradandót csak a fáradtság béklyóinak a legyúrésével,
feUri ssülten és megerösödve lehet cselekedni. Ezért
az idézett evangéliumi rész - Jézus hivása _ kéte7.er év óta, minden kor minden gyermekének szól.
A ma élő ember lehet éppen olyan eUaradt, mint
a Jézus k orabeli. Testileg is, lelkileg is. Csak, am ig
a testi fáradtsagon egy pihentető álom, talán egy
csöndes és nyugodt éjszaka segit, a lélek fáradtságát nem lehet így gyógyitani. Ezért Jézus hivásában már benne van a mege rősi tés ígérete is. Nem
önmagát akarja védelmezni vagy di csőíteni a magához h ivássai, ahogyan tették ezt sokan mások az
emberiség történelme során. J ézusnak minden tette,
minden gondolata másokra irányul, másokat követőit, hallgatóit akar ja megerősí teni és gaz~
dagitani. & , ahogy a test számára felfrissí tő e rő
a kenyer és a tiszta forrás üdítő vize, - ugy a
lélek számára, annak kenyere és itala a: HIT és a
hitbő l táplálkozó SZERETET. Test és lélek egyform á n gyötrődik, amikor elfá rad és beteg. De
fele rősödik és meggyógy ul, ha a jézusi hittel és
szeretettel pr6bálja nyugalmát megteremteni.
"Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megterheltettetek és én meggyógyiUak
titeket . .. " ez még szép és elfogadhat6, mondja
az ember de amit a továbbiakban Igér és ajánl,
az teljess'éggel lehetetlen, gondolja és mondja a
meg fá radt, a sze nved ő. Miért felvenni Jézus igáját és Jézus terhét, hát nincs nekünk elég nehéz
igánk és nehéz terhünk és súlyos megpróbáltatá~
sunk?
Igen! _ van, de az Isten ben bízó lélek számára
ez a teher és ez az ige olyan, mint a nő számár a
az anyaság, a szabadságh6s számára a huzájáért
hozott áldozat, _ vagy, mint a próféta számára
népe jobb sorsáért vállait áldozat. Az odaadás és
feloldás terhe és igája ez. mert vállalása szeretc t~
ből születik hit által.
Mint ahogyan egykor a bölcs Irta J ézustól tanultan; "Három kincsem van : a szeretet, a hit és
az alazat. Ezekre vigyázok, ezeket örzöm, mert e
három szabndságot ud és bAtorra teS2 az élet nagy
feladaUiinak II vállah'lsaban".

JÉZUS NYOMÁBAN II. (Ki volt valójában Jézus?)
beri származásának felsorolását is. vetői folytattAk elveinek hi rdetését.
Küldetését kereszthalála á ltal ls tel(Máté 111-17.)
Jézusnak, Máté evangélista áttal jesítette, az egész emberiség üdvére.
Abrahámig
viSS7.amenÖJeg közölt
Nekünk sUIbad akaratunk van.
nemzetség felsorolása és Máté azon Ezért rajtunk mu Lik, hogy az lsten
későbbi kijelentése között, hogy Jé- felé haladva, a testet öltött isteni
zus a Szentlélektől fogant, látszólag szót követjük-e? Vagy istentagadók
ellentmondás feszül, de ez valójá- maradunk, Illetőleg csak külsOségekban nem áll (Máté 1/20,), mert a ben hódolunk Istennek, Istenné téSzentlélektő l való fogantatást nem ve, de nem követve az általa külkell és nem is üdvös a szó vulgáris dött tökéletes embert.
értelmében felfogni. Van ennek maPedig a világ az önpusztltás fe lé
gasztosabb magyara'Z8.ta is.
halad (lásd az egész világon elterA jó Isten, Jézust "szeretett fiá" - jedő környezetszennyezódést stb.),
nak, éppen Keresztelő János által, mert valójában alig követi valaki a
a Jordán folyóban való megkeresz- gyakorlatban az isteni tanltást tol~
telésekor nyilvanítja ki. Szerintem mácsoló Jézust.
"'k.
Ezt az unitárius felfogást olvasekkor lett ő, az ember fia. az Úr
Rövid elmélkedésem alapjául Já- felkentje Messiássá, Krisztussá.
tam ki az ember Jézusról, lsten felnos evangéliuma 1. rész l -3. és 14.
Iga'Z8. volt ezér t János evangélis- kentjéröl, Messiásról, Krisztusáról.
versét választottam, éspedig annak tának abban, amit Keresztelő János Elmélkedve János és Máté evangéangolul irt szövegét, amelyik ma- szájába adott eképp: "Aki utánam liumáról, valamint az ószövetségi
gyarra fordítva igy hangzik : "Mi- jött, megelőz engem, mert elóbb volt Szentírás megfelelő részeiről, kór előtt a v ilág teremtetett, a szó már
mint é n (János 1/15. verS). Az isteni házi betegágyamon feküdve. 1991
létezett. Ö az Istennél volt és ő szó, az elhatározás már a testet- januárjában,
l sten
segitségével.
ugyanaz volt, mint az Isten. A kez- öltés, sőt a teremtés előtt megvolt Amen.
det kezdetén a szó az Istennél volt. és Istennél volt. Ezért Jézus valódr. Kálnoki Kis Géu.
Rajta keresztül alkotott az Isten
ságos ember létére tényleg több volt
mindent, és a teremtésben semmi a p rófétákná l, Mózesnél , Abrahám~
sem lett nélküle." (János lll-3 .
nál. E:n unitárius hitemmel így tiszDávid Ferenc Egylet
vers)"
telem ót.
.. , . . A szó egy emberré (testté)
Mennyivel más é rtelme van így május 26-an a Nagy Ignác utcai
lett és közöttünk élt tele kegyelem- Jézus "Gonosz szólőmúvesek" dmú templomban Kri'Z8. Jánosra emlékemel és igazsággal. Mi láttuk az ő példázatának (Máté 21/37-39. verS) zett. Orbókné Szent-lvanyi Ilona
dicsőségét, mint az Atya egyszülött- " ... Utoljára pedig fiát küldte el lelkész
bibtiaolvasása utan Török
jének (elsöszülöttjének) dicsőségét ." hozzájuk, mert úgy gondolta : Fia- Tamás elnök nyitotta meg az ün(János 1/14. vers)
mat meg fogják becsülni . De amikor nepi ülést, melyen Kriza Ildikó tuMit jelentenek ezek az igen lé- a munkások meglátták a fiá t , így dományos kutató tartott előadást
nyeges sorok Janos evangélistának , szóltak maguk között: Ez az örökös, "Kriza János, oz erdelvi kultúra
Jézus unokatestvérének az evangé- gyertek öljük meg és legyen miénk megmentője" eimmel. A nagy unitáliumáb6l? Elsősorban azt, hogy a vi~ az öröksége. ... Majd megfogták, rius püspök verseiool és a VadTÓlág teremtését megelőzte a szó, az kidobták a szólón kívülre .. . és zsák dmú népköJtési gyújteményböl
isteni elhatározás. Semmi sem lett. megölték ,"
Suka Sándor kiváló művész mutaami létrejött ezen isteni sző, elhatáAz ószövetségi Szentírás (Mózes I. tott be válogatást. A Budai Nagy
rozás nél kül. A szó, az elhatározás könyvében) több helyütt említi : a Antal Gimnázium énekkara Sisak
ugyanis mindig megelőzi a cselek- jó Isten többször megbánta, hogy András tanár vezényle tével Mozart
vést. A teremtéskor a j ó Isten az embert (emberiséget) teremtett. Elő múveiböJ adott elő. valamint székely
emberiséget a szó, az elhatározás ször a paradicsomi engedetlenség népdalokat énekelt. Az ülést Jaka b
képességével is felruházta. (Mózes I. miatt (Mózes I. könyve, 3. rész) . De Jenó főtitkár szavai zárlák be.
könyve. I. rész, 26. vers. Teremt- nem a tiltott almak elfogyasztása
sünk embert a mi ké pünkre és ha ~ miatti ugynevezett "eredendő" búsonlatosságunkra.) De az emberiség. nért. Később Isten azért bocsátotta
Budapesti templomunkat sok külamikor e képességeket fejlódése so- az emberiség Noén és családján kí- földi látogatja meg. 194 3~ban, amirán már használni tudta, azt nem vüli részére a vízözönt (Mózes I. kor egy angol alezredes megszökött
Istennek tetsző módon végezte. Er- könyve, 6. rész. 7-8. vers) . Ezért a németek had ifogságából, és valaről szól a paradicsomi legenda (Mó- határozta el az elbizakodott emberi- milr en hír[orrás alapján lengyel
zes I. köny ve, 2. és 3. rész) .
ség megféke7.ésére a bábeli nyel v - menekültek terjeszthették - meneJános evangélista ezután úgy be- zavart (Mózes I. könyve. ll . rész, déket kért Szent-Iványi Sándornak.
az akkor még Koháry utcai temp~
szél Jézusról. mint ezen isteni sm 6-8. vers).
megtestesüléséről, emberré válásáAzután a jó lsten negyedszerre Iomunk melletti lakásában. T. V.
ról. A " SZÓ" emberré (testté) lett _ elhatározta. hogy egy Abrahámtól, Howie menedéket kapott egyházunk
mondja János.
Dávid házából szárma zó valóságos épületében és továbbmenekülése útMáté evangéliuma közli Jézus em- embert bíz meg az isteni szó, az el- ja előkészítésében jelentős része volt
határozás kihirdetésével, aki ember id. dr. Antall Józse.! akkori miniszm iniszterelnölétére talán jobban tud hatni tár- ter i taná csosnak • Sz,andékosan azért választottam az saira. Akinek a tanitásai megs7.a- künknek édesapja - , akinek az ide
idézett szövegrész angol valtoza- badítják az eltévelyedett emberisé- menekült idegenek., főként lengyetát. éspedig a Magyar Bibliatanács get a bűntől. Nem az ún "eredendő" lek istá polásában elévülhetetJenek
Ref. Zsinati Irodája által 1987-ben bűntől . a paradicsomi tiltott almafa az érdemei. Ma Dél-Afrikában él
"God news for modern man" ei- gyümölcsének evésétól. de a törvé- az id ős n,y. altábornagy. akinek fia
men kiadott kétnyelvű Újszövet_ nyeket csak betű szerint betartó. va- és menye m ájusban ellátogatott Buségi Szentírás idevonatkozó ré- lójában gyarló, önző gondolkodás- dapestre és megtekintette azt a
szét, mert a szövegrészben szerep- módtói. a jó Istent tu llicltálni akaró templomot, mely nek szomszédságáló angol " word" = szó jobban ki- magatartás tól.
ban volt Szent -Ivá ny i Sá ndor püsfejezi a lényeget, mint a magyar
De a világ (sO t saját népe) nem pöki helyn ök lakása. s azt a kis
~,Ordítá ~, ige, Illetőleg a görög nyelv ismerte meg őt. J é zusnak. az ember szobát is . ah ol a menekült hó~apo
logosz szava, ümel yeknek jelen- fiának. az lsten fianak. kínos halál- kon át élt. A látogatás el őkészllésé
tés ta rtaima. még teológiai vonat _ lal kellett meghalnia. Szellemisége ben rés ze volt Kereki Gábor, ma ny.
k07.ásba n sem egyértelmű .
F.I.
a zonban feltámadt . Tanítványai. kö- angliai lelkész ünknek,
Az Unitárius e let 1991 márciuflá 'Usi számában megjelent két cikk
~r~'Az evangéliumokról" (3-6 . . old l) és "Pál apostol unltárlusu~l;erzalista keresztény?" (7. oldal~
adta kezembe a tollat, hogy az em
!itet! két cikk, valamin t az UNt,L
1987 november-decemberi számaban a 6-7. oldalon megjelent saját
. ásom kiegészítéséill elmondjam,
~ogyan látta János evangélista, Jézusnak, a valóságos emb~rnek, lsten
legnagyobb fiának, a mi Igaz tanItómesterünknek a személyét, tanl~l~á+
gul mindazoknak, akik ~ Szentlrast
elfogulatlanul és elmélyulten olvas-
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VITAFOR U M

FŐTANÁCSRA
A hazánkban 1989-90-ben vegbement politikai rendo>zer\'áltást követően II magyaroi'6zági egyházak (köztük hangsúlyosan II protestáns egyházak) mértékadó

tényezői és sajtószervei eroteljesen huzzák aJá a sok-

oldalú önvizsgltlat, illetve korszakvflltás szükségessegét. Zsinati tanácskozásaikon (szemléletesen láthattuk
ezt a Református és az Evangélikus Egyház esetében)
szembeneznek

multjukkal, jelen

helyzetükkel,

meg-

újitják törvényeiket személyi és szervezeti strukturA-

jukat, újra(ogalma~ák egyházpollUkájukat, jövőbeni
szerepüket.
Úgy vélem, elérkezett az ideje, hogy a ml egyházunk
is elvégezzen egy hasonló, á tfogó vizsgálatot, elemeue
itthoni és nemzetközJ helyzetei, majd a nyUt és alapos
"diagnózis" után tökéletesflse szervezetet , irá ny itás4t
s demokratikus szellemben folytassa történelmi küldetését, intenzívebbé, rendezettebbé tegye belső és külső
tevékenységét egy korszeru orientlIcló jegyében, maradványterhekt15l és fogyatékossagoktÓ! megtIsztultan.
Aki ismeri a Magyarorutigl Unitárius Egyház problémáit és felelösséget érez sorsáért, tudja, hogy akár a társadalmi rends7.el"váltás ütemét, akár az egyházakról hozott 1990 : IV. törvény megjelenését (1990.
febru ár 12.) nénük, - az emlitett f e l m é r é s, ilIetve min6ségi előrelépés szükségessége igencsak megérett, s6t vele jócskán késésben vagyunk, hiszen az
unitárizmus nyitott, haladó szellemisége a lemaradást
nem turheti.
Az alkalom a mondottakra nemcsak "az Idők szele",
hanem egyházi életünk rendje szerint is adódik: törvényünk 108. §-a értelmében idén Egyházi Főtaná cs l
ülést kell tartani.
Nézetem szerint egy Ilyen találkozó általában tüzetes elő készitést igényel, de különösen most, amikor
az lenne kivánatos, hogy mérftlldkő szerepét töltse be.
Mérföldkö pedig a magas főhatósági testület ülése akkor lehet, ha élesen és sokoldalúan ti t v i l á g í t j a a
Magyarországi Unitárius Egyházat és úgynevezett
reform-csomag tervet hagy jóvá az Egyház
megújulása, korszakváltása érdekében. A hitéleti kérdéseken kívül szükséges lenne megltélésem szerint áttekinteni az alábbi világi vonatkozású problémakörökel :
J . EDVházpolilikai feladalok: I.
az á lszervekkel, a többi hazai
társada lmi és
rokonegyházakkal, a
szervezetekkel. - 2. Un l(cserkészet, bibliakörök stb.)
művelödési tevékeny ség (alu• szeretelotthonok, rend e7.vé-

KÉSZOLVE

nyek). - 3. Lelkészi é~ énekvezérl utánpótlá~ nevelése. - 4 . Gyülekezeti toborzómunka lélekuámlálás és
gyarapltás, pl . a hazánkban élő és Ideérlle:z6 unItárIu_
sok felkutatása, aktivlul.lása).
lJ . Survf!'ze!i-múködln V4Uozt41lUok: I. Az egyház
szervezeti törvényének megújltása, ideérlve a Teológiai Intézet Szabályzatát és az egyház nyugdljtörvé_
nyél ls. - 2. Az egyhfu: fegyelmi törvényének kidal~ozása . - 3. A lelkészek és énekvezérek válautásárói,
Illetve kinevezéséről szóló törvényelkészltése. _ 4 . Az
egyhtl.zl központ belső müködésl szabályainak megalkotása {ügy.vJtell és irattári szabályzat; számviteli é~
pénzkezeléSI szabályzat, bér. és munkaügyi ~zabályzat
munka- és tGzvédelml szabályzat, levéltári s%abály2aJ.:
a belső ellenőrzés rendje és módja, képviseleti és aláírás i Jogkarök, a főhatósági testületi ülések lefolytatásának ügyrendje (" házszabályok").
lJl . A sajtólevékenllség fokozása: 1. Az Unililri'us
elet terjedelmi, tartalmi bövítése, ~zínvonalának emelése. - 2. Egyházi híranyagra és egyéb publikációkra
irányuló sajtóflgyel6szolgálat és ennek feldolgozása,
tudatosítása az egyhézon belül és kivül. - 3. Megjelenés mind több hazai és külföldi sajtóorgánurnban
(magunkról szóló tudósításokkal , s.zerz6ink elméleti
cikkelvel, teológiai és közéleti írasokkal).
IV . Gazda3ági, "V4l111onpolUikai témák : l. Egyházi
ingatlanaink számbavétele (jogi helyzetük tisztázása,
hasznosításuk jelenlegi módja, hasznosítllsuk jövőbeli
rac:lonálisabb lehet6ségei, a prlvatlzác:ló során viss%ajuttatandó egyházi javaink problematikája) . - 2. Vállalkoz.ások mérlegelése, melynek során megfontolandó
minden olyan (akár szerény) befektetés vagy szolgáJtató tevékenység beindftása, ami bevételt, vagyongyarapítást eredményezne az egyháznak (pl . kft-alapítás
vagy részvétel gazdasági társaságban, v. ö. 1990.: IV.
tv. 18. §).

• • •••
B e f e j e z é s ü I ismételten hangsúlyozom : rendkívül
idószerü egy olyan soktéttl óllapolvizsDólat, mely egyházunk kreatív tagjainak bevonásával az Egyház egyetemes felfri ssüJése érdekében egyfelől a jelenlegi he lyzetet összegezi, másfelől a továbbhaladás irányait, koncepcióit munkálja ki. Ezt követóen " csak" a tényleges
megvalósítás konkrét teendőit kell meghatározni és a
végrehajtást nyomon követni . . . - Am mi lehet méltóbb egy erdélyi fogantatású , gyönyörü eszmevilágú
anyaszentegyházhoz, mint korszerl1 vértezettel helytállni a t örténelem sodrában?
dr. Lórl ncz Emö

•

Konfirmáció Budapesren 1991-ben:
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"
Orbán Balázs szobrának avató unnepsegen
Zarándok ufra k41 mG Q. Illek, ,,."
Mil II ,dk,llIkerelZlúrf glmn4.dum
ddl II Székelvudvarhehl mellett(
SzejIu oldGlóra: OdG ur6ndo/col (IZ
oU feloilllott Idjum néke/lI kcpuk

drk.:idJai aL:lCI II ufl l6/tHd 6,rÖ{le«
4/t1tt pih,n6 "legfUlgl/Obb Izike/lI"
/copja/dkk,tJ!
jei.:ett
riremlékt hez:

Jelen/il liUlre. Jelenllbléte/re 4h~Z
" Géniuuhoz, akinek neve oz ori
wlWd4nk utódj ának homlokzG~n
ismét oU raíTllog. oklnek ne~ét
oiuli ez az utca, - akire cl mult
évben hG1614 wiz éve. évfordulój4n
e ktai széke l ll vó rolkábcn többnl:fr
ts mel1emlékeztflnk, - oki e ku nép
múvel6dél ének
je/femzö
je{1l/eit
Grant/betűkkel rótta lel II nemzeti ,

de oz eall.temu törté nelem l41'jal,o
aki ktmlIvekbe l"ÖQzftette az.lI,'ml é3 anIlagi kultúránk , ok-.ok

il -

•

kGllódó khtCltt, - oki fgaz ember,égre , egym.ú !i.tzteletére, me"beClült,é" - aajar magát adva példának _ nevelt, s akinek uzméi,
élt'tazemlélete mo. is - ztlrzavaros
történelmi korunkban - iránIIt kell
mutassanak.
Jelent jUk, ho"lI bronzba önt(jU
alakja. - a hála il a kei1lleld jeléül - ou áll az eWH a tanoda e16U,
amelvnél O az ta kola létesUésétól
kezdve
me"/ooahnazott
Mvelisi
iránllelvti l.amer e tében, muurint a
tdnadolmi lelefMUudts alapItitételt az, ho a tudománll ntm mo.rad
aak eíilll uúk oBZ14IJ1f14k 00.1111 rétegnek a Idvdltacigo, s ezért onnak
megsztrzését omáll/fo, r étegre, nemzetiségre, lelekezetre, nemre való tekintet nélkül mindenkinek lehetóvé,
BÓt jogává kell tenn ie flJindezen
Moeléd eioekMk az ápoübáért tovább éUetúéért 1816-00.11. SOO 10Tintos, J1I89-0- 100 l oTintos, s haLála
e lőtt három nappal, 1890 április 16án 4000 lorintos jelenUb alapitvánllO""t tett, • amellleknek Ic4mo.taiból - ismert meghatározdsa szerint
- részefÜl tek az arra érdemes tanulók " nemuti és valldBi kíHÖnb.ég
nélkül", J814-tól 1939-10 (jssze'en 355
tanuló: nemzetiséo szerint ; mo.íilllar
33 1, román 15 , szdsz 6, zsidó 3; felekezet szerint : unitdrius Z41, refo r mátu. 63, r , ""tollku . za , aör.Jc.ekti
12, luteránuI 6, "ör.""toliku s 4, izraelita J. ÖSlUsen 108 nem unitdr!us tanuló, oz önzltuzdm lJ mM_
le"".
~ ha most IeIötlIk a #Úrdé s, hoall
ml voll o kereszt'-ri un itári ua tanoI14 noz kH áldotat#Úszséaének az indité"", er re Szentmártoni Kálmánnak, e gimnáziurnndl o szdZ4delón
tanitott uves tőrt énelemtaMr nak
törléniu ir6n4k, el1llkori kedvu ta ~
~ romnak - aki Or bán Bolázst m i g
eletében iamerle - ver etes mondo.tal od_k Ielvflágoaftdat : "Va16a4g_
"ai bcUvdnllozta a székelllú"et
hiU nemzete kUldetésében. H jit ~:
~r: székelll nép géniuszát a nép
M é
n lel tud1a kelteni, ',. szer e.. ".BCltIlJo, '61etl6je volt a székeluane . Mindent beillik tett Ide
l1ánllull eU'sz iról, poIIU""I, idrsa daimt működéll:!'. Célja az VOlt , ' IOfIU
ol

UNITARlOK e l .err

a székelUséget maga magának a..
me" beclIf.iltsér e, saját értékelnek heIu u leUnneréllére t4n"84 , hogll kt'teleaaégtudó, nemele n törekoo, becsületesen munká lkodó, IUogetlen
érzelmtl pol"árokkd tegue. . .. Régl
uzménvképek felkeltésével új nemzedéket akart netlelnl, mel" jooos
önbizalommal, emelt lövel htrdeaae
továb bra iB a székel" dics6.éoet."
S e szép jelkmzést tü krözik ma"ának O r bán 8aldzanak az alapitván"aíl megindokló - mdra ia' érvénVes - soroi: ... .. csekélv oag" onomaI a szellemi élet fejl esztésére,
az htelmesedés fokozásáro szdndékozom áldozni. Mi .zegén", kopár
heWek közé szorított ... nékel"ek,
mint minden, ÚW 4 nevelés terén ia
háttérbe sZOT1lltunk, itt iB, mint
ewebekben, az önsegél"re vag"unk
utalva; azért én csekél" alapit ván,,0m4t ei1ll székel" tanoddhoz, imádott szülö/öldem eíilll 01"01'1. intbetéhez kűLdöm, ame/"ben T14lWon sok
szegény tanuló van, I ameitI e,",
kiaazdmú lelekezet túlfeszített áldozatkészségébő! merítette létét, s ennek köszönheti. 1011l4mato. lej/.ódé sét, eUö l tldrja jöve'l1d6jének biztosítását. Ez a.. székel"kereaztúrf unitáriu'! gimnázium , .. "
S aztán a haLála elötti,alapítvánll'
tetIÓ végrendeletében o népe iránti
neretettnek ö mago... állit emltket :
"A székelvkerentúri gimnázium alapituányánál székelll nemze tem iránti
szeretetem 4Z írán"adó, mert t n itt
í"azdn követem Krisztus tana.U,
hogy oki kóveL dob meg, 4Zt kenyérrel dobom vissza. . .. De t n
aláztatdaomért , kitaoadáaomért
utalva a ker U zlúrí képviselö választókerűletben ért meUóziséirt úgll kivánok boaazút áUnl, ho"" 4
nipn.euelis ewmozdítdB4 által edzem
me" jövóre a népet haza/iaá"ábon."
Ezért irta volt 4 Székelll/öld leírása hatkötet es életműve ela6 kötetében a székelllkerentúr i gimnázium is mertetése kapcsán, hfJrIt/
..... nem a n"ers erö az, mi me,,védt s na"gllá teszi a nemzetet, hanem az ész mindenho tó hatalma. Az
irtelmb éOnek na.g" horderejű felt(jrö szelleme az, mi a nem.:.et jl:loöjét biztosit ja , mi. me"dönthe tetlen
alapja a jőtXi lelvlráozósának és
nag"súgának.
Azér t
nélulye u n
szólva, ke!l6 t laztené" ada aat k ta nodáinknak, s leglltn dldás ozokon ,
kik a zok alapU/isa s felemelbére

me,,-

közreműködIek."

S ime moBl. Hl, O rbón Balázs
sZQbrának lelállitáadval az bkola a
ha/d4n neki dmzett "kelUi tisztenig
4daaaék" hódolat szavatt viaaza~tiU
O red, ííilll t iszte legoe, íC1ll ölelve keblére Keresztúr és azéles e táj népével eQt/Ütt oz ér tUk é lt "Iegnag"obb
székel)lt".
Alkotóját, 4 110..10.1 szob rá szmű
vészt - aki Ut tanult ennek az iskolának lalai klSzaH - megihleuék
ennek CI kebelében újra irleliJd6 a
jövő útjait o r bdnba!dzd szellemben
ker ew tÖTekviisel, s megalkotta _
jöviJbe mutató Ie/klá llóje/kénl _ e

törekv'shez méltó lzo brtit Orbón
BaidzInak. Tekintetébe bele t udt«
á lmodni, bele tudta. BÚritenl a minden fI'IOStdnl él ezutánl szemléWjlli _
hez I%óló hdr mq orbánba!dzri Iig"dmeztelést : IéVII hÜBégel ahhoz a
flSldhöz, ahol szUlettél ; szol"óld konok elsz6nUá"gal drága népedet, I
doloozz kemén" alc4 rá saal . zca badtágodért.
LeC1llenek ezek a liQllelmeztetések
k4pcBClI eg" olJlan loha meg nem.
szolc4dó éM idncnak, ame/SIf1f!!:k ke.:.dd nemei az e ló ttfink járók voLtak
jeleni/.nkben mi tlaC1llUnk azok ~
ÚflII cselekedjünk, hoíilll 4 jövö
szemel la klkovócaolódhaaaanak.
HulljtJn Le moll a Lepel br onzszobrOdrÓl O r bdn Balázs · fooadd d
a me llóle útnak Indltoít jekntést:
Ime, nem leledett d az utókor, nem
feledett e l a szeretett tanodád nem
leledett ei Székelvker esz tú r , ~m fe led ett el a z o nép, amel"nek javáért
otll sokat tettél ; eszméld munkálkodna.k a ma éUikben U, akik suretettel s hdlaé r.zetteL tisztelik emlékedet . Vilá"lt sd meg továbbra ta
azt az utat, amelllen haladnunk ket! .
I rta és e lmondta:

tinc-

dr. Molnár lstviD
ny . l,azga(ó-taDá r

BANGLADES
Magyar ökumen ikus Szeretetszolgálat fe lhlvWt követően a ban~
desl természeti katasztróCa áldou tajnak megsegítésére 1991 . június
25-ig a következő adomá nyo k érkeztek. Deák Sánd orné, Budapest 1000
forint, BBröcz S ándor, Vadosfa 2000
fo rint, Kováts Már ía, Mis kolc 1000
for in t, Vértesi Jolán , Pécs 1000 forint.
Adományaikat tovább ra is várjuk
az
ökum enikus Szeretetszolgálat
OTP V., Defik Feren c utca i fi6k n ál
vezetett, 218-98055-508-4 1.83] -7. számú számlájára. A beérkezett (W'zegek ről az egyházI lapokban fo lyamatos tájékoztatást adunk.

SEGELY BULGARIANAK
Ismét segélyszállltmányt ind ított a
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat BULGARIÁ BA . úUcél : R "cse,
Szófia , Várna. A WCC Egyhaza k Világtan ácsa SegélyOgyi Ontályának
megbízásából és flnanszf rozásával,
malYarorswgl
vásArlásokkaJ
telt
meg a 20 tonnás teherautó.
3600000 Ft é rték befl gyógyszereket, alapvet6 élelmiszereket (IIn~,
cukor, rizs, száraztészta, tartós tej.
kakaó, ká vé, sajtok. hű.skoflzervek ,
levesporok) kerültek az egyeflként
t 2 kilogrammos c.$8.ládl egységcsomagba.
Bulgáriai kis protestáns ecyházakat. és a kOzelmilJtbafl al~ult OrttJdox Papi Egyesülést segit! a Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat
szállltmánnyal, mely nek a tev6legf.'5 szétosztlaAban is részt vállai nak.

a

Emlékeziink ...
Mai emléke:tésOnkben

mostan II

210 evvel ezelőtt , 1781 . április 1 9~én
en Jakán született ld. Kiss Mihály
emlékét idéuük.
Apja Mihály, előbb KÖrtlspalakon.
majd enlakán, végül Klssolymoson
lelkész. Anyja Benczédl Pap Judit.
Alsóbb Iskoláit apja állomáshelyén
járj a . Középiskolai
tanulmányait
Ta rdin kezdi és Kolozsvárt végzi,
mindkét helyen az unItáriusok Isko·
tájában,
ISOJ-ban Sala Mihály ftéJö meste r
Ciainak házltanftóJa. Elvégzi ft papi
tanlolyamot. 180:l-ben a kissolymosi

- - -

de lme és lpora, történele" (l898) 611
a Ke resztény Magvető "Cyánhfrek"
(1 886) rovata foglalkOZik.

- .-

-

Péterfy Tamás 120 évvel ezel6tt
187 1. márciu, 2-an született Nagy _'
ajtán,
Apja Dávid , földmQves a nyja De
meter Júlia.
'
Az e lemi Iskola négy osztály/- t
Nagyaj tá n Já rja, majd Bar6lon ~_
nul az ottani Gazdo.sllgt Fels6bb
Népiskolában.
A megélhetés gondja. az önfenn~rtll s kén yszere és az otthont körü lmények mérlegelése arra készleti , hogy keresked61 pályára lépjen
Ennek elérése vége tt Inaséveit B .
róton tölti. Parajdon és FogaraS:~
~egéd , de d olgozik Székelykereszt_
uron, SepSIszentgyörgyön, Tord án
és Marosvásárhelyen ls. Mar ezekben az é vekben irogal.
Sokoldahi eltoglaltsaga nem teszi
lehet6vé, hogy az Irodalomnak éljen. Ezért szakít a k e reskedői páIyával és Marosvásárhelyen az Iparkamaránál helyezkedik el. Az 1899lk esztend6 közepén Pestre költözik
Ettól kezdve csak az Irodalomnak é l'
€veklg kiseglt6 az Országos Magya~
Gazdasági Egylet lapjánál, hol előbb
gyakornok, később belmunkatárs
végül t6 m unkatárs. Közgazdasági
munká iért az Országos Gazdaszövetség 1904- ben elismerő oklevéllel
tUntetl ki.
Az irOdalommal való foglalkozást
é lethivatás nak és m egélhetési alapnak tekinti. Ir elbeszéléseket humoros tárcákal, költemények~t és
népdaloka t.

Váradi Károly 150 évvel ezelőtt
Előbb
Tardán lelkész. 1808-ban 1841 . november 5-én született Kon ősül. Felesége Koncz Gergely to- lozsvárott.
Apja János, ügyvéd, anyja Forral
rockószentgyö rgyi esperes Zsuzsanna
nev ú lánya. 1813-tól Vargyason pap Anna .
és tizenhá rom éven keresztül az udKözépiskolai ta nulmányait Kolozs_
val'helyl egyht'izkör esperese.
várott az unitárius kollégiumban
1826·161 Szentmihályon
szolgál. végzI. 1860- ban beiratkozik a teoló 1824-ben Bölönben, 1832-ben Nyá- gjára . Ebben a minőségében 1861radszentlászlón a felszentelendő lel - 65-Ig a Torma, a Betegh és a Weér
készek vizsgáztatója. 18U-ben meg- családo kn ál nevelő.
1865-tól G öttingában é s Jénában
hívást kap Kolozsvárra hittantanári
állásra, de a meghivást nem fogadja tanul. 1666-1670- Jg a tordai unitáej , A papsag mellett foglalkozik fU- rius alg imnázium igazgatója, közvészettel, gyógy!táSllal, méhészkedés- ben a kolozsvári egyetem megnylsel, gyümölcstermesztéssel és fa- tásával annak hallgatója. Templomi
faragással.
belktató beszédét "Nevelési Igények"
Diákkorában lefordilja Helvetlus dmen Máté evangéliuma 7. része-ik
"Systheme de Naturale .. ." (A ter- verse alap ján tartja. Ez olvasható a
mészet rendszere .. ..") dmG mun- Keresztény Magvető 1866-lk évfolyakáját, melynek nyolc másolata Is- mában.
1670-t61 a kolozsvári polgári iskomert. E munkája 1953 -ban nyomtatá sban ls megjelenik Bukarestben az la tanára, majd az Ipar Iskolának
Állami Tudományos Könyvkiadónál. és a Felsóbb Kereskedelmi Iskolá1832-ben szélhüdés éri s öt évvel nak igazgatója. Jegyzője a kolozsk.ésőbb, l637. március 8-án elhalálo- vari iskolaszéknek, és tagja a városi
képvise l ő testületnek. Két fzben vár z ik.
Dolgozi k a " Képes Családi Lapmegyei tanítótestületI elnök. A "Csa~I ss. Mihályról azt jegyzi föl az lád és Is kola " cfmú lap alapitója és ban" , ~z " €n Ojságomban", a "Sudapesll Naplóban", a "Molnárok
Umtárlus t let (1958. okt 4 old) szerkesztője.
Ojságjá"-ban, a "Brassói Lapok"hogy "kitúnóen Ismeri k~ra ' tár~~
1 881-től kolozsmegyei tanfelügye- ban, a "Magyar Család"-ban, a " Vidal ml mozgató e r6it. Beszél latinul
franciául és németü!. Eredetiben ol~ l ő. Tagja az Országos Tanító GyG- déki Költők Albumá"-ban és a "Székelység"-ben. Szerkeszti a " Függet~assa L?mettrie, Helvetius, Holbach lésnek.
e~ Martl~~vics frásalt". Magáról pe_
tr II Kere sztény Magvetóbe, a len Ojságot".
dig azt IrJa, hogy "szunnyadó lele- Család és Iskolába és a Magyar POl·
Önálló kötetben megJelenö munb~ rátalt serkentgetl és barátainak gárba . Több lap ~oglal koz i k szemé - kái : "Szé kely atyafiak" (1694), " KétlyéveI.
bilincseit kivá nja elszaggatnl ".
százegy Magya r és Székely Népdal"
1886. augusztus 20-án hal meg (l895), "SzékelytöldróJ" (1896), "MolHa jós Józse[ ("Kiss Mihály" Mű
család" (1897), "A kis vőfé ly"
veit ~ép) Kiss Mihályt a Marx'eltitti párbajban kapott sebesülés követ- nár
~egfellettebb materializmus hlrdető keztében. Ormössy Lajos : " Kolozs- (I8S9) ''Szittya dalok, népdalok és
J~nek m,ondja, Hogy ez a megálla- vá r kereskedelme és ipara történe- versek" (1899), "Gyászklrály" (1901),
Közös sors" (1902), "Cóbéságok"
PItása t~l7.ott, az n em kétséges. Az te" (l698) dmG könyvében igy ír "(1903),
"Clgliny mesé k" (1907), "Szé~ró a mult rendszer kedvében akar felőle: " Ná la buzgóbb tantérfIút Er- kely mesék"
(1903), " VIrágmesék"
l á.rnl, amikor Ily módon méltatja dély nem szült. Nem csak résztKISS Mihály t. Hogy rokonszenvez a v evőj e a szakszera iparnevelési moz- (1907).
franci.a forradalom eszméivel, még galomnak, hanem azok nak kezdeEredeti népda lai közül Dankó
ményezője
és
fő
mozgatója
ls.
Szenem Jelenti azt, hogya fo r radalmi_
Pista húszat, Grelsinger István tiI'ény
ember,
kln
ck
nevét
eIreledhetI
ságban Marx elődjének tek in thető
zenegyet zenésft meg.
az
utókor,
de
nevének
emUtése
nélH.~jJÓS önmaga cáfo lására megálla~
Az " Unitárius €rtesftő" 1930. mó11;. hogy Kiss Mihály HelveUus k Ul II kolozs vári kereskedés-Ipar tör- jus 15-i szá mába n ta lálkozun k neord ltása ne m a z eredeti nyo mtato tt ténetérő l nem lehet frn l:'
€Ietével és munkásságával Ben- vével.
köny v, ha nem valame\y kézira tos
.másolat u tan készült. Igy az sem c:tédl Gergely " A to rda i unitárIus
Húl'om név az unitárius múltból,
~ l képzelhete Uen , hogy Hajós II ma- algimnázium Igazgatói" (Ker. Magv.
~~~~6r.éIJegyzcteH tula jdonltja Kiss 1689), Kenyeres Agnes "Magyar élet- és é let a küzdelmes múltú ErI
Y mu n ká jána k Illetve ezeken rajz i lexlkon"-jo (1967), Péterfi Dé- dély böl. Közülük három olyan irokeresztUI teki nti ma'lcr l1lstá na k.
nes " Vá rad i Ká l'o ly 1841-1886" (Ker. dalmá r, akiket aIIg emlegettünk, € rMagv. 1886), Szi nnye i J ózsef "Ma- demes veitIk megismerkedni és köé .r.l i K llIs Mlh{llyban a zt II lelkészt gya r frók é lete és munkál " (1914), telesség emlékük !ölelevenltésévelaz
I t ke l)Uk, a ki nem zárkÓzik cl o
Varga Dénes "A tordai unitá rius öntudatosabb
unitárius jövend6t
~or mozglllma l e lől , ::lő t ford/t ó l le- f;l.lmnázlum története" (1907) , Musnai épilen i.
\ ékcnysege ['é vé n Igyekszik a zt köz- Ur mössy La jos " Kolozsvár kereskeKelemen Miklós

zsinaton szentelik

,

nil.

ki nccsé tenn I. A Helvetlul ford itA.
ta n úságalnok fölhaszná16d.val azonbon a kezeire bizott egyházkÖZSég
hivei nek szellemi gazdogodásán II
vele az anyagi jólét emelésén mun _
kálkodik,
e letével Sándor J á nos foglalkozik
a Keresztény Magvetl:iben : "Kiss
Mihály egyházi Iró és két hasonnevG
eltidc" (1891. I. tOz.) - és a mó r
emlitett Hajós József. De o lvasha_
tunk róla Benkő Samu " Utazás
tszak-AmerJkóban" (1966), S pieimann Józset " A közjó szolgálatában" (1977) és az Unitárius elet
1956. okt. ha vi IIzóma 4-Ik oldalán ls.

ri
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UNITARIUS eLET 5

Interjú az Egri Erdélyi Konferenciáról
Rlerben l elU. á pr. 11-'.-1.11 Rr d ély m dltJ. H JlI v4Je IIlmmel la" 'nkoúal r end eat ",k. KY6 bb • ro-

mán. majd a bau ' IIlJtéban III ' élreI,theu.: kllmmen"rokat olvuhaUunk
• hI'''''I).6".1 " apclIO'atban.
nr. Murva,. S6muel. ~y h'~1

'a-

n ' _ lllftk, 81t; Erd tjly l Saövelléa H eVeti m e.-yel IIlnök e Interjút adott •

he veIlI IIIrl8p ll. n apila p 1991 . Jlln.
1_' lIúm ában, A lt; alábbiakban ebb61

klhdOnlr. r & tl etek et:

Kb:t:e llOllhaló, po1.IlIv e redmény,
hogy az e"rl ertekezlet utll n meH
t!KY leljell hónap Bem telt el, é8 8r.
IlMDSZ-t, mint ft romIInini magyarsé" kép v' IICJOJét, I eijeR JO&Ú tagként
lelveUék II FUEV- be, Ehhez nU hlR~.cm, uOk,égtelen ft tovnbbl kommtmtár. Uo.,anc,nk kledvez6 Ilotá,IItlk l ekfnthetjUk,
a.:li eleddlo
u)lIL l/l t
"tzonlJ lalankodó
flMDSZ
mo,t mint/w maotita ta/tilt volna, é.
eOIJ érelt képvfae lelf nervI/ez: mél tóan, ' ttlltirozoltan loolal til/Ó" az
ert/éluj ma(1uando jO(Jainak «Lf.merle lé«éért. Nem klllebb Jelento.~éRt1 az
a körü lmény , hog)' mióta az RMDSZ
megalakult. legel86 a lkalommal éppen 117. egt'l értekezleten (oz EI'délyl
S1.öveLllég Hegflségévcl) 1/lI/t.lko1.hntlak mind en erdélyi megyéböl és vIIrmiből meRhfvotl ve7.et61 mRI klHebbsegben él6 maHyarok kUldötlelvel él o Ny ugalon múklkJő el'délyl
v llágslI'-övelBégek képviJIel6lvel.
HO(Jlllln érMkl1f n romdnlal

ho,,,,

vf ..zhanoo l ?

nem boc.álla tot kérvl'! - tOgfldJllk
e l II I'Itklnmllclót, ezzel lI1.t a IIItIlUl101 kellve , mJnlha az ok né tkü l hR _
bOI'Mónak Illllza vo lnn. Vajon n . a jti! nemzeténe k nem Inl·tozJk IlOny lvn l mindenki , nkl Ilyen helY 7.ctben
nyilatkozik , hogy tR l'gy llagollll n, bllrá lláaoNan, de hlltarol'.ollan közölje
n mlislk téllel II tényl : n vlidollkodólI
IIln ptlllnn . E7.lI'.e1 e"yúlln t li lovlibbl
fflllo.JomtllldJá l'lllnak hl elejét lehetel! vlllna venni. Akadt néh á ny mái
"hozzáél' t6" III, uk l l eklC/llnylő , dorgálÓ hnn"ncmbe n kUzölte, hOIJY most
Igazlln nem vel t I d ő.zert1 Ilyen honIlulatot ke lteni . A véletlen játéko vagy tlllán mégsem - , holD' akik
Igy velekednek, UlI'.ok közU I egy lIem
volt jelen. EHylkak !lern vette nzt fl
fllradHáll.OI mngának, hogy leHlllább
utó lng n~zze meg nz é l·tekezlet anyagá t, nmely kU lönben I'endelkezéare
állt. Megelégedte k uzza I n reltételelI'kssel, hogy u Magyllr Televizió
Napzárta m t1soráOllk Romániába n
leml\llolt és I'omán 111.öveggel új r a
átirt vliltoznta ula p ul IIzolgál hotolt
az ottani relhdborodásr8. Ok lIa jnoll,
ezt lIem IlIu ák! Igy aU /lern tudhatják, vnjon n kél változat 8zonON-e"
A IIghu t fl ISlI'.en 111. o Unn l mfll,(Yllt·
Iévé á llftóJag 8zért Ulgndla meg fl
harmadszori k öz l ~s l , mer t n hltelea/léGgel knpcsolalbnn Húlyos kéte lyek
merUJlek fe l.
- A leo,dlvo,abb rdoa lom ti Jtn tdululzld kérd hére uonatko.z:lk ...
- Tudvnievő, hogy 111\ egész rOmán lul hecc knmpány kl záJ'ó lng II
magYO l' tévé NnpzÓl'tfl mt'biorlibun
kö1\vetftett nnyaKon olop.~z lk . Akárm ilye n furcllán nk tOnik, Hem fl NapzÓl'lt\.ban, Nem az elléll1. él'tekczlet
nia U cgyazol' sem hangzott e l a z Q
IIZÓ, ho gy " hatá rrevizió". Sem n
Nnp7.lIt'tn közvetflésébe n , scm 8zon
kfvO I senki oem beHzéll tm'UJetl igényekl'61,
hntll.rok
mÓdOllftá llárÓI.
Azér t nem. mel·t az é rtekezletnek
ez cgy/tzel'Oen nem volt témája .
l::zekkel knpC5011l1bn n jllvasllltol nem
tell , és hnttl l·O....lltot nem hozoit! Az
e l'délyl mngynnlág számára javnsolt
I1 m'cnde lkezesl JOJ( scm num I'cvfzló,
lIem ncm lel'U lell követelés. l~z egy sl'.edlen egy olylln JOli, amil nz CI'délyl mlll(yarlágnnk 10 III- tó l kczd ve
k{/lönböll'.l\ formábnn _ t'omón
l'ésZl't'l1 sokszol' 'uel·tell, de ' mOlitu n lu
ncm adtnk meg.
- A .t érwkezlflt md Mlk " b a,Hi" dlIIló lau u Ilucfollallz mu ~ ~zIM8n. ETI nak (' /(IJ,jdlll. n o/Mil/wt z:drÓIIIIIla.tko::ata . QIIUdll l ll bbek kllzlJU _
l,rm kéri /l(lI/ld'l ld t, lIIond jo rl III a
IllllllZilldUQml Je/leo nlkotmát~IIIJQ

- KevéRbé ke llemes oz, nml Ro mánlábon történik. Az ottan i sajtó,
tévé és mái! szel'vek nOllYon éleI
lámlldIlIlHorOl'.atot Indftottllk It moAyorllág e llen onnak ü r ügyén , hoH,Y
": gerben
" I'evlzlon Ilta -nnc lono lllltn
megmo7.du ld8, lIu:rve7.kedéll történ t."
Egyik kU lpolltlknl Rzakért6nk, ak i
cllaknem két hetet töl t ölt Romónlll _
Imn, él a napokbnn érkezett hal.a,
I. mertette. hoi)' ott n rendkivül nehé? lI.azdnságl helyzet, n S7.0vJctunIóva l köt/Itt kO lll nme",ál lnpodlill ~II
n nyugat-európai támoBntdll hlfl nya
miaU nngy az e lke/lcredé•. Ebben II
helyzetben knpóra Jön égy olylln
/l1tY, Ilmellyel II tlQYelmet el lohet
hiff:!lnl, é. nz egyéb bajok miaU! elkelieredés minden lIulyál n maRYn l'~á H f:!lle n lehel torditnni. K Ulllnö..en
~ZUk/l~ "e8 nek
vélhcllók
e1.t
lll'.
11MOSZ kongt'f'IIN1\U.át kUzvellenül
mege l ő7,ő Id tlllznk hnn.
- 'I·/.lhbtlll uélenuhlllt lklllludnflOl _
rak fU: 1ft/lOlllak közlH f •.
- Am i tn lán m~j{ elll~.om(}J'{lÓb b lf)olaM~áről .
fW. II hll za l " Illetékesek" nyl h\ tk07.a ~
- F;7.zel knl)C Nolulhnll tel lehellltl
ln, IIklk II helyell, hORY n tudnIOlI tenn i fl kCrdjlHI . ml IH Itt II nndoh!t'ftltéHekre nllllllW.oll fll !lérelrn ek nntl ~. I\1UJit? A nem t'OJl1lit'l nem zeti ml/J1l l11 111k07.oklll lelnlcuék volnn SÚMI'ck ulk ollll li nyeH kh·ckcN7. tŐ"U ",I.
Illklibb me"h I.IIl Y IÍ ~1\kod vn _ ellnk ; tlllnmlllkotó k ÖZUII~ét'IKiI , vlIgy II tII tukozá ~ C1\ c:llen? Ali'. any nnyel vt1 INkn lt.k IYW"luHud tlsu /l zon II dnlf' ll.
lA lr' UE;v 117. {tU I'Ól)1lI nepCIIOI)/lI'I Ok 1I0gy
IlmQ,'lk/l! Ilcvl\ ntlorlók "ilII)
U1l16JII , fru;!y 1;7. f:urópfl 'rnn(u,:1I ké"nck'IZ kUWn
IlIkoll1klll '/ Annnk áI1:aylk IW,enlel
1ftlii", hogy " 1. e l'd é lyl mngym'ok
ti

UNI'i'AftlU N P. I.IIT

n<lm " \)Qvánd o"lók", fil nem mOllt
kemek OJ IHkolllknt , ha ne m Clllk n
tIl IIlk cuevel elvett _ eV'7.I\:rAdoa
- I~kolélk egy rhu nek vl.U1AOdA
Nllt kél'l k? U01.7.frtenném még : kl'
veH bé ktlzlllmer t Il 'l. II kUrUlmény,
hOjy DZ earl értekllzteten elfogndott
zt'trónyllalkoznt l.art.alml'tva l melleKYC7.t'I felhivást tOHlldotl e l II FUF:V
I OUO. évi kij1.gyOló/lc, és nu még uk km' - tehát egy évvl!l a z earl e l'hlkezlet f;l161t - me" III kUldle a z
IJleMcu ür c lmére. F::rdekf!N, holY Illl'.l
nkkol' /le m I'evlzlontstlinok, Me rn n nélonnHslánllk nem tltuJflllllk , Inkább
bHlcllen hallgattak I·ó la. Nyomatékosun nerelném hnngllúly07. nl , hogy
/le m mti. nép, sem miii lilium, én
egyá ltlllá n /tc n kl e llen lIe m ki vá nun k
szervezked nl . Inkább 11 '1. eKyült él ő
népekkel va ló 6/17.lnle, ny ilt bnl'átlIá",
meg vn lósttá llul'n
törekszü nk .
Il lsszUk, ho"y KIIl'.~ p - Ketet- E u ró flll
né pei nkkO I' lennének vu lóban bold ogok , hll téh'elennék a naclonoJlzmUII éli 1I0vl nl ~.mUII gerJellztelte Indul nJeknt. és mInd nyájun f;lgyOll
do lRozhatn ánk 111. e"yel6re Cllak ál _
modott köll'.ö!I Európáér!.
J. I.

Széchenyi imája
Ez év szeptem ber 21-e n ünnepli oz
ol'szá" n legnallYobb mallYor, II.ról
Széchenyi I.~lván születésé nek kétIIznzlldlk évlordulÓJát. ..; genius1\ nllamfórtlúl, n lkotól, Irodalmi mt1ködéHét kel\ő he lyen az én!.emell méltntók meH togják tenni. I'észben már
me"leUék. MI Itt n tu lón kevé~be
IMme,·t S :.léchenylt, n mélyen hlv6
Szécheny ll Il:.ler ctnénk Id~1\n l , mé,,pedig nnplóJá t, 11132. ev decem ber
/O. lk l beJegyzését (Széeheny l l s tvá n :
Napló ; Gondollll K Indó, /0711. év;
7:10. olda l) :
" Illtenem, Te mind en Jónak, maUllilzl0ll nllk , Wkély nek, te ljeMnek tOgInlnlJn, töltIId c l 111\lvem, keblem
Szentlelkedde l!
grósfts m CG mcn nyei hntlllmllddnl ,
hogy Icgyö1.hessem fUJdl QYengélmet,
és Wlemelhessem Tehozzád lelkem!
Sznbndflsd meg é r1.ékel met miII(/1'lIt61, n ml flUdl I'ájuk 11I 1)lIfl. éH
tl/!ztftsd
meg e m bcl'tc,·mégzelem.
hogy II " c mt1ved méltó lehessen
"ehozz!1d.
O nt ~ blzod nlmlil lolkembe é.~
ne hndd , hogy ftClkezzc m rt "re 1/lntlcsuld fe ltl l - II még IInnyh'lI sem.
hogy nellin vnlnhn hl kételkcdJem n
'I'c ml ndenhnlóRlhlodbnn, bU!cses.,úUCllbl)n ÓN k Unylll·Olc ICNliéglJdben .
Ald d mel/. vél{ezeHII á ldásod lef/. JuvávnJ enyéimet és bnrá lnlmul
mInd , hllgy cgykf.ll'On mnje! mlndnyáJn n 'I'égud dl cllól'lll'lIsUnk és nHl unll1. llI lhllu unk , ml nd/;I'lIk kt-, Áml'n
Ur nm. legyen Illcg n Tc hkarlltod,
m!1ctln l II nUlnny hll n . uzo nké llPcn III
n filIIlOn IH."
(;y/$rtly IUl któs furdU AlIa

Hódmeló"ósórhe',
Meghatóan bensőséges Istentisztelet keretében május 5-én anyá k napi
ünneptlyt tartottunk hód mezővá
sárhelyi egyházkOzségün kben. A szós7.ékl szolgálatot K iss Zoltán ny. erdélyi lelkész végezte. Az énekvezérl
teend6ket dr. Jakab Jen6né lá tta el.
A músor keretében "Salamon itélete" címú jelenet el6adása, verses
kös7.önt6k mo ndása és anyák napi
énekek éneklése tekintetében nyolc
gyermek nagyszerG szereplése megé r demli . hogy név szerint T á bori
Szilv ia, Tábori Móni , Kis Tamás
Tibor. Kis Dávid. Kiss Tamas, Kiss
Akos, Ara ny Agnes és Kiss Ba lIntot
S7.emély szerint di csérjUk meg. A
szé p Unnepély megszervezése és a
GVÓGVI THATATLANOKÉRT
gyermekek belanItása Kiss Mihály
lelkész és neje K ls~ TUnde érdeme.
A z alapltvánll célja az oruostadoFárad ságukat a szép számu gyüle- mánll által 01/óg1/ithatatlannak Hélt
kezet há lásan köszön te.
betegek, a velük foglalkozó OM.losok,
-Jv - ápolók
, kutatók és intézménllek támooattisa.
Az alapitvánll k uratóriuma minKocsord
d en éuben Lázár-di;at ad ki, ameMájus 12-én, a vasárnapi Isten- l1/et az a személy kap, akt a köztisztelet kere tében konfirmációl Un- vélemény szerint a legtöbbet tett a
ü nnepségeI lal·tottunk a kocsordi gyóoylthatC1t lanokér!.
unitárius templom ban. Tizenegy nöAz alapítvánllhoz pál1lázatot nllú;tvendékti nk konfirmált, négy lány és hatnak be a 01lóOllUhatatlan betegek
hét liú, szüleik kérésé re háro m év- guógllkezelési klil1séOeik fedezésére,
folyam egyszerre,
növé rek, oM.loso k stb. és intézméA konfirmáltak névsora :
kutatti$flnansrlrozására. ÖszDobos László, Dobos Róbel·t, Ha r- nyek
töndl j nyú;tható azoknak a szervesányi Zsolt, Imre János, Jakab Edit, ző,
programozó és a számitástec hniJakab En ikő, Kiss e,'a, Ördög Ti- kábC1n
eg1léb módon k llzremuköd6
bor, Papp Attila, Si mon Csaba, Sófl mun katársaknak
, és mindazoknak,
Zsuzsa.
akik munkájuk eredmén1létfela;ánlA növendékek felkészítése 1990
5zeptem ber 15- 1 kezdettel heU egy ják az alapftuánll számára.
órában folyt, az uto lsó héten pedig
AZ ALAPITVANY
naponta, összesen :17 órában. A konTAvLATI etwAI :
Cirmáclól szereplés altalá nos elisme rés t arato tt. A 180 főnyi közön- . olyan kutalc~intézet létesítése,
ség 7.sú foláslg megtöltötte a temp- amelll a v izsoálatra átadott an1lagolo mot. A konflrmációl úrvacsora kat, módszereket objekUuen, erköladomá nyozól: Imre J ános pl'esbiter csi, anllagi füg06ség nélkül leélt meo·
cs neje. Kodács l Erzsébet s zü l ők .
A kutatá sok jeg llzőkőnllueU minden Az ünnepségr e II szU lők gazda gon ki számára e lérhe t6 ué teszt, itlet61eo
feldfszítették II te mplo mot, vala mint k iad ványt készi t minden éuben bea konflrméció megö l'ökltésére h á ro m lő lak . Mindezt a sa;át kutatá si pr ogd b piros plüss terfUH adományoztak. ramja mellett végzi, amel1let a. kuDobos László és neje sz. Nagy Jú- ra!Órlum által meobfzott bizotlsáO
lianna szü lők 40 d b tilőpárnát ado- fogad el 3 évre.
mónY07.tak templomi haszná latra.
- betegséo megelőzö intézet háAz egy házközség részérő l a kon- lózat kialakítása. e rre pályázatok kifirmáltaknak emlék lapot és Ima- írása. a tőke IUggvln1lében.
kön yve t njánd ékozt unk.
- olllan gyóOyüdül6k létesitése,
Az linne pségre hi veink felújiloUák amelyek
magasszintú eoészségüglli
a tem plo m, a torony és a papilak
fala ina k. farészeinek és bútorzatA- ellátást biztosítana", - a beteg kinak meszelését, Il letve festéset. Az ván sága szeriIIf a.lte rnatfu kezelésekli uetue a.nna~ eredméáldo<:attételekhez Ja kab C. László ket i3 gOndnOk szel'vezéssel és adomány- nllességét.
- Oyó91lItha.latlan, illeMleg nehe nyal, L6rlncz Albertné Csep pentő
Erzsébet pénztá rnok. Lőrincz Al- zen karbantarthatÓ betegségekkel
bert p resbiter, Nagy Gyula pl'esbi- küzdő k segltése normális élelvezeler, Nagy Gy uláné. Moln á r Júllanna, tb megteremtésében és uUelében.
J a ka b S . J ános, Jakab Arpád, ÖI'dög A 3zokásos orvos i. l11JógllkezefésMl
lilé la, Jakab S . László, Nyitrai Leven- klkeri/./6, vagy azt önként elool11JÓ
támogatása,
alternativ
té né, J a kab Aro nné, Farkas Ilona, betegek
, Jakab A"pá dn é, Dnruka Elza, Ö rdög gllÓgymOdokkal ualó megl.smerteté3e,
Bé l6né, Jakab Margit presbiter, Ba- illetv e azok koordinálása a szoká30'
kos Mlkt6sné Molná r Erzsébet. 00- terápiával. Mindezek TIbzeként az
Ix?s Lfl szl6, Dobos LflszlÓne. Nagy uto lsó élet. t4dlumban a ha gllomáJulianna , Ja kab S . El"lka. Imre Já- 11l,1ostdl eltér t! áIWJds, családi és körnosné Kod uc ~ 1 l-: rz!iél)(>1 tursudalml nllezetj terápiával egyiltt.
m unká val járu ll hozzá.
Az alapitvánll tiikára Bencze Gá-

bor compuler programozó, Benc:te
Márton Pü.pökhelllettes kltebbik lia
Kérjük, ho,", amennyiben módjuk
ban áU, támogaudk lU alaplttH1nl,lt.
t.áúr Alapltvdnl/, 1125 Budape.1
Trencsénvl u, 391b.
'
Számlaszám: MHB 2222 1001
MHB "Lázár Alapltuánv"
407 -5 292-941 -31.
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Igen mlues, -;;~;i; I,
predikációual emelte magasba az
e.eménv jelentőségét. A szinte könl/nyezve énekelt Ilékely hlmnull utdn
elhaglltuk a gondosan ápolt unitárius templo mot amely konflrmdlásunk hell,lszlne ls vala e{1J.lkoron, é.
szemerké16 esőben s ienünk a Umalalul temet6 be koszo'úznl elhunl/t
tanáraink (Szolga Ferenc, Nal11J Lajos, L6rinczi László) sirjdnál. Ezt
köueUe az iskola dlaztermében tartott r/)vid iLnnepség, mell,len az 0.1kalomhoz válogatott irodalmi és zenei mworral a jelenkori nöuendék ek ked veskedtek a régieknek, kiegészítve a szociológ us és RMDSzes Gálfalvi tanár úr kisel6ad4sával.
Az osztályf6nökl órát - ugllanaboon
a teremben, ahol a gimnázium VIIl.
osztalyat jártuk - a t örMnelemföldrajzos-muzeológus Molnar tC1nár
Or uezette és apró eoylllnl beucimolólnk után sduhez szólÓ szauak/cal
zárta. A m é rleo: tiz hiánllzó, ebMI
öl osztdLl,Itáu örökre eUáuozoU ...
a c3apat eOllébként (2-3 f6 kivételével) id6közben "nyugáUománubo"
vonult . . .
A dé lutántól estig tartó közös ebéd
órál. jelentették a kÖ8zönt6k és multidéz6 diciksztorik zSibonoását, a sok
társunk meg,zenvedte CeC1usescukorszC1k " kibeszélését", a jelenben
sem kÖflnvll ottani helvzet megpGlitizáiásdt. A hol bús, hoL vidá!"
társaság baráU el7tl/.lUléte, majd bucsúzása a fogadalom erejtIvel, a szere tett swl6!öld és unitá r ius fészek
melegéuel tölt ötte fel a találkozÓ
valamennyi résztue vőj' t.
Az összejövetel kapcsá~, litloel
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kapható jó kenl,lér, és népe"bb a
dt4ksereg. Ami persze a leaszembetGn6 bb volt számunkra : a most méo
köZl!plskOlának nevezett 6si tanoda
Ilomlokzatdn ú j ra Orbán Bal4,zs neve ra(JlJog és a bejaratlldl elk'szült
ké t szobortalap:tat; eOlllkre májusVNITARIUS eLET
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