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Kié az egyház?
Minden történelmi és egyháztörténeti korszaknak megvannak az aktuális kérdései. A teológiát
hivatásosan üZő és a laikus érdek lódó emberek
megpróbálnak az adott kor és közösség problémáira; a felvetődő szellemi-lelki irányzatokra; a
kihívásokra választ keresni .
. A címben felvetett kérdést több olda lról is meg
lehel közelíteni: horizontális, vertikális síkon;
szellemi és gyakorlati szempontból egyaránt.
Elősz.ör azt vizsgáljuk meg, hogy mi is az
EGYHAZ!
_
A görög kiiriaké ekklészia az Urhoz. tartozó
szent gyülekezetet; a latin ecclesia az Ur szent
közősségétjelenti . Az egyház eredetét Jézus prédikációjában kereshetjük, ahol Izrael népét meg
akarta hívni Isten országába. Karl Rahner, a ne·
ves kortárs katolikus teológus így fogalmaz : ,,Az
egyház lényegét a kinyilatkoztatás lényege felől
lehet meghatározni: az egyház az a legitim módon megszervezett közösség, ame lyben a Jézus
Krisztusban bekövetkezett eszkatológikus és tökéletes kinyilatkoztatás, a hit által a világ szamara, mint igazság és valóság jelen van. Az egyház lényege az, hogy az egyház Is ten hatékony,
hallás útján megismert és hirdetett igéjének maradandó jelenléte a világban."
A hagyományos, ortodox egyház értelmezéstől
némiképp eltér a szabadelvű unitárius felfogás.
De abban egyetértünk, hogy az anyaszentegyház
feje Jézus. O volt az elsó ember, aki legtisztábban · felismerte Istennek az emberekkel való célját. Dr. Csiki Gábor megfogalmazásában: ,,A kő
zönseges, vagy egyetemes egyház nem kisebb és
nem nagyobb, mint azoknak az embereknek a
társasága, kik Jézus példájára Isten szent szándéka szerint óhajtanak élni. Az egyház a lelkek
láthatatlan közőssege. " Az unitárius teológusok
is vallják, hogy az egyhaz legfóbb célja Isten országa ,;Ijövetele, m.ely a~ ~gazsá.g, ~ béke és a szeretet tarsadalmát Jelenti Itt a fóldon . Ebbe a lelki
országba való belépéshez a polgárjogot minden
e~ber saját szívében hordozza . Az egyháznak
nincsenek határai. Kapuja nyitva áll minden
őszinte , hívő lélek előtt.

Istentől

Unitárius Káténkban, saját hitvallásúnkban is
szerepel, hogy hiszek egy közönséges keresztény
anyaszentegyházat.
Az egyház ugyanakkor nem csupán lelki közösség, hahem szervezet is. Amint a léleknek
testre, ugy az eszmének, az evangéliumnak is
külsó megjelenési formára, szervezetre van
sziiksége. Dr. Erd6 János, egyházi főjegyző, kolozsvári professzor így ír erról: ,,Az unitárius ke·
resztény hit követői elkülönítik az egyházat a kizárólagosság, az egyedül üdvözitóség, vagy a felekezetieskedés eszméjétól. A mi egyházunk a lélek egyháza, nyitott és inkluzív, a szolgáló em ·
berszeretet otthona, 8 mint ilyen a hatalmat
~k lelki'f tekintély fonnájában gyakorolhatja.
Allandó feladatnak tekintjük az egyház, a vallási

áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendőt kívánunk olvasóinknak!
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9:.:crve:.:etet rerormálását, hogy megfeleljenek az
evangélium tartalf!1ának, kielegitsék II hit .s'1.,?kséglcteit és szolgálják az ember ~zabadságat .
A jézusi e lvek kel lenne ellentetes, ha az egyház bezárkózna saját gondjai körébe. Az egyház
benne él a társadalomban, így nem hagyhatja fi·
gyelmen kívül az ember és a világ szempontjait
sem . Az egyház saját szolgálatát az emberek között a társadalomban végzi, így reszt is kell vállalflia a problémák Hmegold~ba? _
.
Es ezzel elérkezlunk alapkerdesunkhöz. Tahat
teológiai értelemben az egyház, mint lelki közösség Istené, ó gyakorolhat fel~tte hl;'talmat. Em;
beri oldalról nézve az egyhaz, mmdazon hívo

embereké akik közösen imádkoznak és munkálkodnak a~ egyház céljainak megvalósjtásén .
Nem is annyira a ké rdés elméleti r észének megvá laszolásában adódik rendszeresen a probléma,
sokkal inkább gyakorlati megvalósulásában.
A nyolcvanas évek közepétól, de különÖgen a
végétöl, - a hazai de mokratikus átalakulÁssal
egyidőben - figyelhettük meg azt a rolya matot,
me lya világi elem jelentós megerősöd ését hozta
a hazai protestáns t;gyházak életében. Ennek
több é rthetó motivációja is volt. A kiábrándult
társadalom. mint utolsó mentsvárba, az egyházba menekült; részben sokak érdeklődése ismét
reimerü lt, mondhatnánk úgy is: megszóla lt ben nük egy belső hang. Ez a nagy visszatérés megörve ndeztette az egyházak vezetóit, s a s zentlé·
lek munkáját látták benne, ugyanakkor ki is
zökkentette megszokott é letritmusukból.
His z azzal együtt, hogy a hívek száma megnövekedett, cselekvési hajlamu k is nőtt. Számomra
természetes dolog, hogy a hívek serege nem csupán "nézője" az egyházi életnek, nemcsak aktív
gyülekezeti munkása , de végzett munkájával
arányban részt kér a döntési jogkörbo' is.
Sem a gyülekezeti, sem az egyetemes egyházi
élet nem képzelhető el a papi személy egyszemélyes elóadásában. Ennek ellent mond a protestantizmus 400 éves történelme során kialakult
"egyetemes papság elve", melyet egyházunk is
hirdet. Néhány lelkész más véleményt vall. Attól
tartanak, hogy a világiak túlzott belesz61ása az
egyházközség életébe, saját pozíciójuk csorbítását jelenti. Erthetó is bizonyos rokig rélelinük,

hisz eddig. n:'egszo~atl.ák. rCstben a hagyom{l_
nyos egyhazl rend, mszben a kommunista elnyo.
más nak köszönhetóen azt, hogy egyedüli leki n.
télyek voltak a közössóg életében. De egy demok.
ratikus társadalomban, és egy s zabadelvú dc.
m.ok~atiku.s egyházban elké pzelhetetlen aszóles
k:epvlseletl rendszert me1l6t6 egyházvezetői poli.
bka.

Talán a helyzet ne m mindig ilyen éles hiSt
vannak olyan eoházközségek, ahol ez a ke'ttás _
világi és egyházi - vetetés már jó ideje nagysze.
rűen múködik, és van ahol ez nagy reszültségek.
kel, viharokkal jár.
Kereki Góbor nyugalmazott angliai unitárius
I~l kés.z .1990. szept; 23~án elmondott ünnepi prédikáCIóJát szeretnem Idézni: ,,Az egyházközség
nem más, mint az egyének gyülekezete azzal a
szándékkal, bogy együtt bizonyos határozott cé.
lokat érjenek el. A szervezet mértéke minden
egyház~özségben a gyüleke zet politikájától fUgg.
Akármilye n ez az egyházközségi politika, az
egyéne k jellemét tükrözi. A ti egyházközségetek
mindig olyan lesz, amilyet ti magatok é pítetek."
Vagyis az egyház a miénk. Olyanná válik a jö.
vőben , amilyenre form áljuk a közösséget. Mind.
annyiunk ügye egyaránt. A fel elósséget is közösen kell vállalnunk, kinek-kine k végzett munkájával egyenes arányban.
Ne m véletlenül terjedt el angol nyelvterületen
a ,;minister" szó, mellye l a protestáns lelkészt il·
letik. A szó latin eredetú , és szolgát, stolgálótje.
lent. Ez a szolgálat kettős értelmú, egyrelóllsten
szent ügyének munkálója a lelkész, másrelől embertársai segítője, szolgá lója . Csakis ilyen lélekkel válhat a gyülekezet jó szolgálójává és vezetójévé egyaránt. De ez az alázatos magatartás
ugyanakkor a világia!tra, a hívekre is vonatkozik. Isten toldi munkatársait a jézusi szeretet,
alázat, igazságra való éhség és a szabadság kell
jellemezze. Ha ezek az érzések és eszmék járnak
át minket, ha elrelejtjük személyes sérelmeinket, egyéni érzéseinket, ha ré lre tesszük önző"
természetü nket, akkor közÖgen biztosan sokat
tudunk tenni egyházunk jövójéért.
Ehhez a kölcsönös megértéshez, testvéri é rzés·
hez kérem Isten Szentlelkének erejét.
Orb6kné Szent-Iványí Ilona
:--~

Tóth Ádám Balázs

Idegen
r'öMre csepegett il gyerlya
lángja =Iíden pislogou
az abtakra hideg, fetx;r
vir:igakat lehel! a steI.
s ~ szélesre t:irl kapun
ochurdta az udvarra a havat.

a villllmos.
A l:iny lenb.cu
fekete szoknyájá ....
ahol piros virágok
boI'ílotlóilt alavat.
Újra pislogott.
a &fil elfújla a lingot
S a kelt tó S"l.emere fagyott.
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VEDD
A GYERMEKET
Mt. 2,11
A refonnáció lömnelemfonnáJó szerepe adta a kereszténységnek a kezébe a BibliAI. Ezen belül az unitá·
rizmus tiszta eva'ngéliumol adott a hívek kezébe.
Ezen a karácsonyon Jézusi adjuk híveink kcúbe, a
kiSdedeI, a vtdclcmre, a segf~gre szoruló!. Adjuk úgy,
mini amire mindkét félnek: az ünneplő unitárius embernek éppenúgy szílksége van, minI az újsz.illőllnek. - Emberek oltalmában tud naggyá nóni az újszülött, az embe-

rek meg az újszt1lött61 kapják az evangéliumal, Isten
öl'Ömúzenetél.

Nem valami egyszerű ez a dolog, amire most vállalkozunk. Nem elegendő magunkhoz ölelni egy szülői
szeretet nélkül nevelkedő állami gondozottat, vagy egy
tönkrement család szeretet nélkül é lő gyermekét. Nem
elég puszt.án akarni, még éppen a saját gyermekünkben

sem elég, hogy a segítségre szoruló, kisded Jézusi vcgyük benne a kezünkbe.
_-:::~IrEz~az~

én testem, ... ez az én vérem", - üzeni Jézus,
amikor az úrvacsora jegyeket osztjuk hJveinknek. Még
ez sem elég ahhoz, hogy Jézust magát adjuk álla la.
Mindazonáltal nem egy lehetetlenre vállalkozunk. Az
ú rvacso~ban,hz árvában, vagy éppen a saját gyermekünkben zust is magunkhoz tudjuk, mert magunkhoz
kell ölel nünk. Segítséget tudunk nyújtani, meg tudjuk
menteni, men meg kell mentenünk.
Csak, hogy ez valóság legyen, abhoz sokkal eroteljesebben bele kell tudjuk élni magunkat a hitünkbe, mint
ameMyire ma képesek vagyunk. Sokkal több valóságot
kelllálnunk abban, hogy kell6s a létezésünk. Hogy nemcsak láthaló, anyagi, hanem egy láthatatlan lelki létezésünk is van. Láthatatlan, de hittel érezhet6 és tapasztalható.
Nemcsak azl szolgálja tehát a hitUnk, hogy megismerjük általa Jézust és az 6 világát, hanem azt is, hogy megismeljük önmagunkat, mint lelki létezőt. A lélek evangéliumában él6 kisdedet csak él6 léleknek lehet ma a kelt.
be adni. Olyannak, akinek ünnepe is van, nemcsak hétköznapjai, akinek nemesak laJp'jsa van, hanem temploma
is, a lélek otthona.
Ha van, aki a karácsonyban nemcsak a karácsonyfát
látja, aki nemcsak az ajindékra vár, hanem ünnepelni is
akar, aki templomba is vágyik, - akkor az is van, akinek
kezébe adjuk JéZust, az é16 kisdedet. Akkor nem József,
az egyetlen, aki hangot hallott és angyalt álmodott:
"Kelj fel, vedd a gyermeket, ... menekülj, ... és maradj
ott, ~mrg nem szólok neked, ... mert halálra fogják keresru a gyermeket"
. .
Boldog, aki ezt ma komolyan veszi. Elgondolkozik
~n, hogy negyven évi bujdosás után hány új meg új
Irinyból támad a gonosz. Magához veszi, és tovább menekfti Jézust, mint saját gyennekét.
Amen.

Karácsonyesti ima
•

Istenünk, aki viltigosság vagy, fénye, rdgyogá.~a vagy
lelki életünknek, áldassék benned a fény a rények ünnepén! Aldassék benned a látás, a fé nyben rűnWzó s~.c .
mek! És áldassék a gyermek, akiért fényleni, hítni érdemes!
Lelkünk élete nem evilági, nappali világ, hanem az
ér.lékek nappalát61 messzire eső, titkos éjszaka. Olykor
csend és békesség éjszakája az. Csillagfények és holdvilág bqldog éjjele, mely~n ég ~s föl~ Betlehem kőrül fo rog. Visszatér hozzá mmden éjen, VIsszatér egyszer minddh 'éjben is. Fölkel me1l6le reggel, és melléje fekszik
vissza, mikor az este jön. Elviszi mellőle a tavasz, S mikor az 6sz hívja, visszajön.
Csillagképckb6l áll össze lelkünk éjjele, karácsony áldott éjszakája. Hideg a földje, de egc, a mennyország
meleg. Ott békességből rakják a tüzct, s:t.crctctból gyúj tanak világot, mert Te adtál hozzá tűzelót és csillaggyúj tó egyszülöttedet.
Add Istenünk, Világosság és Meleg, hogy kardcsonyesten, e7.en az égen leljen a mi. csillagképünk is helyet. Hitünk, az egyistenhit csillaghalmaza, mely ma 8:1.
áldott újszülött kőrül forog. Népek és hitek karában bú.
völetesen szép szólamot dalol, és világossággal ragyog.
Hogy végre hangosabb legyen és fényesebb karácsony
boldog éjszakája az érzékek sivár nappal ánáL Hisz nappalnak úgy, mint éjszakának egyetlen Ura csak Tc vagy.
Sarkcsillagává telled gyermeked, ki körül éjjel és nappal
egyaránt forog.
Töltsd meg, Istenünk ma csillaggal az é.ijeli egct, karácsonyi dallal a fázó lelkeket! Legyen é.ijel a világosság
és télen legyen a meleg, hogy annyi hasztalan vágy és
rajongás után az a karácsony jö.ijön el, melynek gyermekét61 várhassuk a világ világosftását.
De várjuk végre azt, amit tenni küldetet!. - És boldogan imádjunk érte Téged, egyedül igaz, áldott Istenün•
ket. Amen.
Nyitflli Levenie
Koao<d

Nyitrai Levente

Az

öreg JózseÍJhez

Királyi gyim, Oreg ácsom,

Újra in van a karácsony;
Kelet fényes hírhord6ja:
Jézust hoz a csillagg6lya.
Kész legyen a jászolfészek,

Ez az istfill6sz0Iészet;
Ercszd be a három bölcset,
Hadd 16sdk az abrakbölcs6c.

Hadd imnák a tömjént, mirhát,
Pásztorok a melcg irhát;
Én is jövök üdvözléssel,
Két ezrcdévnyi ké'léncl.
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In Memoriam
Dr. Ferencz Józsefné
Kaáli Nagy Magdolna
A Farkasréti

temetőben

szeptember 25-én helyeztük örök nyugovórn
egyházunk egyedülálló fényességét Katili Nagy Magdolni!. Családja, a
Kaáli Nagy nem7.ctség évszázadokon kerszlü\ világi vonalon képviselte

lcgfcls6bb szinten egyházunkat és az cls6 világháború! követ&:n magyarságunkat is. Amikor ki kellett állni az unitárius egyház vagy a kisebbstgi
magyar sors védelmében, a Kati!'! Nagyok mindig az élvonalban ~ollak.
Mikor több, mint ötven éve a székelykáli - azóta megsemmisült' - kúriában örök hűséget fogadot! Fercncz József unitárius papnak, későbbi púspökürlknck, két ragyogó csillag találkozol! egyházunk égboltat.atán.
A főtisztelendő asszony Londonban nevelkedett, anyanyelvi szinten
beszélt angolul és mint püspökné kongeniálisan képviselte püspök férje
mellett egyházunkat itthon és mindenütt a nagyvilágban.
Nagyszeru háziasszony volt. A püspöknek szinte állandóan voltak vendégei Keletről és Nyugatról egyaránt. A vendéglátás terheit kedves mosoIyával, ragyogó humorával és szeretetével viselte fáradhatatlanul. A szeretet hatotta át ~saládi életüket is. A szerető hitves, édesanya, nagyanya,
testvér és rokon szeretetet, boldogságot árasztolI környezetében.
Váratlan, korai halála mindnyájunkat mélyen megrendített, s a nagyobb család, az unitárius egyház, őszinte szívvel osztozik a gyászolók
bánatában.
A temetésen az egyházi szertartást a család régi barátja, dr. JaiuJbJenó
lt.:lkész végezte.

Erdélyi
Az elmúlt tizenöt hónap alatt lsten segítségével unitárius kö2.ÖSSégünkért és egyházunk megújulásáért, ismét
sikerült el6relépnünk. Lesz unitárius nyomda Kolozsváron!
Férjemmel, Prof. George M. Williamsszal szeptember
29-én, az őszi hálaadás ünnepére érkeztünk Califomiából KolOZ5várra kincseinkkel, mely mennyiségben és
értékben tetemes volt. Hoztuk a Gellérd Imre Alapítvány vagyonát - a nyomda felét - egy nagyteljesítményú IBM desktop publishing számítógép rendS7.ert -lézer printert és minden softwaret is beleértve. Ezt az unitárius nyomdának adományoztuk, eképpen lehetővé téve, ~gy az IARF a rendelkezésére álló pénzalapot ennek kiegészítésére: egy offset nyomdagép beszerL.ésére
fordíthassa.
A Főtisztelendő Püspök úr vendégeiként Kolo ...sváron
tültött egy hél alal! a csodával határos inlenzíl.ású tanártanilIJány kapcsolat lehette lehetövé, hogy ilyen rövid
iUl; alal! George öt unitárius tcológiai hallgatót képzeli
ki 3.computeriált könyv- és újságszerkesztés mesterfogásaita. AL. igaz, hogy éjs7.akáikat a rögtönzött ,,szerkesztőségbcn" töltötték mind; a lelkesedés, a tanítás és
tcmulás gyönyörúsége S a cél merészsége miatt a test sc
vult erÓte!cn. A hé t ~gé re , m.i.nt "vi7.sgamunka", megjelenI iIZ. Unitárius Teológiai Onképzókör új kJadványa,
mint belső kísérleti példány, a ZIZI (Zord idők. zilált ifjúsagáooz). Ennek tirümét már csak a7. fokozta, hogy
amikm George a mindl:nkllri unitá rius tinképz6kömck
•
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ajándékozta saját laptop sz.ámftógépét és nyomtaIÓját,
valamint egy videokészüléket Tv-vel és 20 órányi vallásos filmanyaggal.
Egyedülálló élmény volt együtt dolgozni, álmodni 29
jövóépítésre elszánt fiatallal. Velük együtt ünnepeltünk
az akadémiai évnyitó ünnepségen és istentiszteleten.
Küldetésünk része voll az az el6adássorozat is, amit
George estér61-estére megtartolI az egyesített Protestáns
Teológián népes diák- és tanárhallgatóság előtt "Vallás
és szabadság" cím alatt. Vatlá~pszichológia, keleti vallásfilozófia,. á7.siai szabadclvlí vallások és gondolkodók
képezték előadásai tárgyát. A hallgatóság angolul nem
tudó része számára George gondolatait én ültettem ál
magyarra. George IOMri pdlyafuldsdnak csúcsélményeként könyveile el ezekel a Iwlozsvdri napolcm.
Az elmúlt év az amerikai·erdélyi testvéregyház prog-

ramban is nagy el6relépést hozott. KétnyelIJIí hírlevelünkkel (a Center for Free Religion, Chico, Cal) s.ikerull
a kétszer 160 testvéregyhá7..at kapcsolatfelvéteIre buzdítani. Ezenjúniusi, Hollywood, Floridában rendezett unitárius General Assembly (és főtanácsi ülés) is nagyol
lendfteu. Három el6adást is tartottam erdélyi egyházunkrol és érte folyó munkánkr61 (úgy is mint a UUA
Thstvéregyház-bizoltság tanácsadója, Nalalie Gulbrandsennel és dr. Roben Traerrcl együn). Az UUA Boston-i
kfmyvcsbollja meghívására ünnepélyesen dedikáltam
angol nyelven kJadon négy könyvünket. Ezenkfvül az
ülésen minden hagyományos unitárius csoport abból a

gyiinyörú góti kUS kchelylx11 veli úrvacsorát, melyet fdesapám, Gellt:rd Imre emlt:kére Gyufal'ári Pdl, magya rIlIl>7.ági S7.obrászmúvt:sz kfs7,Ítctl.
A rcllcndütó tcstvt:r-cgyház program legkb.zelfogha\óbb crcdmt:nye az a több ezer dollámyi pfrv.adomány,
amit 12 egyházkö:t.ségnck hoztunk, levelek (:s csomagok
tucatjaiva l együtt. A Velllc/I a/lIpftvdny megsz,avazon 50
(XX) dolláros templomfpílfsi alap jó rurft is hoztuk, no
meg további segély reményt:\. A lemplomépflési és felújítási program ellcnörLó bizolIság tagjaké nt vfgig látogauu k épülő templomainkat Sepsiszentgyörgyön, Székely udvarhelyen és Baroton. Ezen a körúton többek köZÖII Rev. Peter Hewis, az angliai unitárius egyház elnökével, Dr. Erd6 János f6jegy7.6vel, Jenei Dc7.56 f6gondnokkal utaztunk együtt fs Jánosfalván a HarringtonS:t.ánthó lelkészházaspárt meglátogatva együtt ünnepeIlün k a falu népével.
A kél évvcl ezelőtt beigért könyvso rCY/.3ton túl, idén
már a hatodik könyvünket adtuk ki: Gelférd Imre: Esz-

Az Egyházi

Képviselő

Tanács

sz~ a gyakorllJli 1~0M.gia ""réMl_ Ezt is ajándtkktnt
osztottuk szét az unltánus lelkészek ~ teológiai hallg,.
tók közötl.

Október 3-án jelentenűk be a GelUrd Imre Alapitvány
létTCoo7..ását Erdflyben. Ennek célja az erdélyi unitárius
egyház megúj~ását SZOlgálni, az erdélyi magyar kultúrát védelme?:nl ~ a megbékélést el6segfteni. Az alaplt_
vAn~ társel~ke~: dr. ~rd6.Jdr!os f6jegyz6 és dr. George
Will~. K~I~ tenmvalóJ~kénl az alaprtvAny egy nem:t.ctkÖZl teológiai konferencia megrendeztsél vállalta fel
Ku I07.5vAron,jövl! nyAra n (1992).
Október 31-re adt unk egymásnak találkát Chicago.
ban, ahol George egy hindológiai kongresszuson ad ell!
engem pedig a Meadville Lombard Teológiai lnl&e~
(Praf. Jo hn Oodbey személyesen) hívott meg, hogy éde.
sap~m tudományos munkásságA! ismenessem, különös
tekmtettel a 400 év erdélyi unitárius szellemtönénetfre.
dr. Gellérd Judit
több lW.cmpontból is pozitiv fejlódest mutatott: 1> t&moló
hangzott el elnökileg elinmtt ügyektól (a piJspökhdyelte$
részvétele a Zsid6-Keresztény Tanács ülésén és egy allwbolizmus lekUzdésével foglalkozó értekezleten, 1956-<15 koszorúzá.
solum). Jelentések szóltak. az EKT lrorábbi (Vm. 5., Xl.2!.)
illésein hozott határozatok teljesítéséről , \oVibtá a zárszámadási munkálatok állásáfÓl. ÜIÓ Lajos tan!r.csos kritikus áttekintesi adott az EKT utóbbi hlirom évének dOntéseiról, a jegylÓkönyvek alaki és tartalmi hiányosságaifÓl. Dr. Jakab Jenő lel.
kész-jogtaniosos egyházi ing,atJanaink viSSlaigénylésével Q.pcsolalO5 in\Qkedc'sckel ismertetett. Élénk vita folyi a "Kacsztény ébredes" e . füzesgyarmati kiadvány (stencil sotsrorositású helyi havi lap) egyes közleményeiról, amelyekkel a."! EKT
nem értell egyel.
Az indítványok közül az EKT jóváhagyta az utalványwAsi
jogköroktól , a szolgálati személygépkocsi.ügyek rendezéséről,
egy hittankönyv újmkiadkar6l, valamint a fótitkári státus betöltéséról (munkakörénck, i1Ietményének ideiglena; megállapításáról) szóló elóte~esztésekel.
Végül a Képviselő Tan!r.cs döntött a Zsinati Fótanáos kitúzb.
séről; ennek tervezell idoponlja: 1992. január 18-19.
Az EKT utóbbi (indokoltan gyakori) üléscz ' -; es zsúfolt
tárgysoroza ta a helyuttimázó erófes7itéseket tiikrözi. EmögÖlt az Elnökség intenzív munkája MI: számba venni a személyi erőket, rendbe bo7.ni a 7jlált napi ügyelt<;;!, SUlb:3lyos ügyvitelt kialakítani s ugyanakkor új bel- b; killföldi up:::solatokat
teremteni, egyhazpolitikai koncepciót alkotni. A legtöbb ne·
hézseg a pénz- és vagyongazdálkodás terén mutatkozik, ahol a
megörök.ölt állapotok csaknem kaotikusak, az átadás-átvétel
Yontalottan halad, s eközben kell - a kfrutgó Dnnepelr:kel pérhU7.amosan - felk~iltn i a januárra Jd lúWU Zsinati F6wIáaI
megtartására.
Mindazonfiltal reménnyel élünk, hogy lsten segedelm~yel
túljutunk a.... önviZ5g.lilat purgatóriumán és 1992-ben megúJul.
ya járhatj uk lOyább unitárius hilllnk és egyhhunk útját.
9

ülése
Rendkíy üli ű,lest tartott 199 1. szepLember 2 1-én Egyhazunk
kcpvisclö testülete. Az ok Huszti J~nos püspök-Ielkés-.: aron
bejelentCsc volt, miSl'.crinl életkorára és egészségi iillapotára le·
kintcUcl nyugállományba vonul, teJcit megváli k mind fópilszlori hiyatalától, mind a budapesli egyházközségnéJ belöltött
h:lkés7j állásától .
A föhatooag a lemondást tudomasul vette es a pOspöki teenduk végzése alól ót 1993. szep\. 23. napjával felmentette. EgyidejüJeg [elhívta a budapcsli egyházközség presbitériumát,
hugy lelkészi yonatkozál;ban a maga részéről is tegye meg a
szü ~ges lépéseket.
Az EKT ezt követően meghOZl~ azokat a dön téseket, melyeket a kialakult hely....et indokol. Igy fetállílOua a vagyoni es
nem vagyoni ű,gyek átvételére hivatott birottsigokal, hogy
a:t.ok haladéktalanul megkezdhessék munkájukat. Határozott
tIJY3bbá néhliny slI rgeló szeryezési-ügyviteli kérdésről , nevezetesen:
a) Ideiglenes jellegge:! fótitkilri státust létesitell ~ elrendelte
belóltését 1991. október l. napjával. A fótitkilr a központi egyhá7.igazgatás yezető tisztvisclóje; fel adata az adminiS7Jráció
(ügyvitel) fetelós iranyitása.
b) Elrendelte könyyeló (s-dlmyitcli szakember) alkalmazáSlÍt, hogy az EgyJciz adó-, SZTK- és pénzügyei folyamatosan
cs Sf.abalY"".crúen ve:a:ltes:scnck, S ilymódon az EKT mi ndig
kifogástalan köll.ségvcréssel, zán>'Lilmadással, áttekinthető va·
gyoni mérleggel rendelke-mc:sscn.
cl l isztázta a7, "elnökség" fogalmát, <: 'etételét, jogkörét.
Ez a testmet az egyhazirányitás kollektív szerve, mely az ope_
mtiy döntésho7.atal. végrehajtás érd ekében a s. . lIkséges gyakorisággal ülesczi k és teyékenységéről az EKT-nak re ndsurcsen
hl:s:t.:ímol. Tagjai: püspök, fógondnok, pÜ5pÖkhelyellcs, rogundnokhclyellCS, lOIitkár.
. M . ülés napircndjén szelepelt vcgezcIlI1 a Zsinati FötaBács
Idopunljiinak kitúzésc. Különbö7.u inditványok hangzottak el,
aZllnban dijnté~ nem :v.lIlcteLL, mivel a s:t.cmélyi váltw.isok és
az IIgyek ~tadás · ~tYé tclének kés6bb ;cirul6 folyamata miall az
tXT elegend.. információval még nem lendcJkezik.
lli7.lInyára az EgyhÍQun k 1x:lsó életében végbemeno y!ilt0z3suknak tulajdonítható, hogy a7. l'Jnökség 1991. október 260m
Ujabb EKT ülés! hiyoLL .-...·-..e; igy aITÓl még közvetlenül lap~.ílfta el,in lx:."/Jím<~h~tunk. A napirend a közelmúlthoz képest

Dr. UriDa Ernő

flititUr

Egyházi Gyennek Karácsony

ü hlxn ls _ ' ...........1. buda)l«tI egyhbkllalc .pc...... ~k

ikariaoonyr. ilnIIopftyH, ... uni,," ... pc,.... .... k",II 'na, 1991.
du. lUn, du- S 6ral kndcl"'~ tdlOll N'~ I. ukal "" ....... 6 ·k·
ban, A csornocolif .... r... lnflis .... _ .... ""lkl >'Újuk. !tled'l ti N·
"tk Htilsitfl. A C!'c ......b ... t pod" .rn ~Iik, boto' .. IIMII II
!anuIJ_k bt vend., 1....... 1 ... ih_ptllre.
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ÖT PONT
Lapunk ~gyedik S7.ámában ~ L6.rincz Ifm6 loIl.iból ,egy
érdekes cikk jelent meg, mc:ly y,llit váltolt k. s ezek egy
az ötödik $1.ámban meg is jeleni. Ezek közOl figyelmem Szász
Jdnos írására terelődött, aki évek Óta II Dunántúli n~gy terület

=

unilárius !WSrványainalc gondcnója, egyben Polgárdi gyüleke.
zetének lelkés7.c, továbbá egyházi levéll.ál'Oll és a Teológiai InIéul igazgatója. Szász Janos az egyházi Icvéltárosi reladal~1
másinínyú elroglallSágai miatl érdemben OC,m ~udta elIairu;

Tóbb esl;!cndón ál .scgitségc volt dr. KdJnoJa KISS Gha, aki
nyugdíjas éveiben igen sokat és eredményc:sc:n rendezte,
ben dobozokba , a Icülönböző korokra és tes~lc[ekre yo natkozo
illllOkal. Kös:1.őnel milc mOSI újra. Sajnos egyhá7J és egyházkÖlliégi levéJlárunk az 1945. évben, később 19S6·ban és az
idóközi pince vízbetörés következIében súlyos kimUl S7.cnvedell s így nem teljes.
S7.ász János Teológiai Igazgatói tcvéken,ységéról időnként
bcs?ámolt 87. EKT-nak. Most harom teológiai hllllgatook van,
akik az Evangélikus Teológiai Akadémián lanulnak. ~ü~önbö:
koruknak megfelelő évfolyamokba. A velilk valo érdeml
ro~alkozást is érintve, Sz3sz János öt pontjához, w.revetele·
kel pfÓblIlok fiiZJ1i , több mint hatvan esztendós budapesti - kij·
lönböV'i egyházi tisztségelc.ben szerzett - gyakorlatom vagy ta·
pasztalawm alapján.
Az dSIÓ ponIta vonatkozÓ S:d2 fCle megillapítások.k.al tel·
jes menekben egyetének., bár ezek nemileg összefüggésben
vannak az 6 3. pontjában mntett kéroesekkeJ.

ré&:

ro

Szeretnem hangsúlyozni azt, hogy nemcsak elvileg kell az
öt poniban tctt helyes megállapításait támogatni, hanem agya·
kotlatoon is megval6sítani.
&delyi testvéreink teendöik közill mit tartanak sorrendi vo.
natkozásban a legfontosabbnak.. az tcrmészctesc:n az ő dolguk.
Awnban az ő ének.cskönyveiket használjuk templomainkban,
és ezeket továbbra is használni kell. Ugyanígy a kátél, mely
bár a1.. Ó és mi vCleményünk surint megéreu egy alapos teológiai és uj társadalmi demoloalikus fogalmaink szerinti átdolgo.
cisra., nem támogatnám .sem a balatonparti átdolgozási kísérle·
tet, .sem Kelemen Miklós lelké2 egyéni ítdolgozásának a ki·
adásat. Exul vétenénk a Scist féle elsö és harmadik pontban
teU jó és időtálló megállapítások.k.al szemben.
Erdélyi testvéreink megindították az. Unitárius KO:rlöriyt dr.
Szabó Arpád és társai szerkesztésében, sajnos papir és nyom·
dai problémltk miatt egyelőre nem jelenhet meg rendszeresen.
A másik hazai hiányosság, hogy az 186t·ben megindított és
ma újra rendszeresen megjelenő Kercs:z.tény Magvetőnek ha·
zánkban alig van tiz elófiutóje, 5 nehányan tisztelet vagy cse·
rep!!lliínyként kapjuk. F:z.cn változtatni kellene és a világi hi·
vek figyeImét felhívnám arra, hogy újabban értékes külföldi
tanulmányokat is megjelenIeInek forditfr,sban, mely unilárius
világlátásunkat szélesíthetné. legutóbb a Dávid Ferenc Egylet
iiléstl"l egy evangelikus teológia i profesSZl'1" híVla fel a Magve·
tőre és az Ul"litárius Életre a hallgató:s.9g figyelmct. A Dávid
f'erel"le Egylet elóadásait több OI"SI"iigos napilapban is előre kel·
lene k&-..6ll"1i és kie&'.közölni, hogy egyik-misik napilap ut6la·
gos beszámol6kat is kÖ7-öljön, mert r6lul"lk 87. utolsó években
alig jelel"lt meg érdemi méltatás vagy kritika. 1:3.1 mindazok,
akik sajt6k.apcsolaLOkka! rendelkeznek világi rés;,~1 is támogathatl"lflk.
h harmadik ponttal kapcsolatban eg)'l'tértek a:a.al a ki nem
mondoll megállapitással, hogy az IARF !Ölünk egyre távolodó
5:I.emlélelCt képvisel. h SI'.ckhel)' áthc:!)'cc....'Sével egyel-
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érthctünk, a múltban volt t4tkársági székhely, Boston, London,
Utrecht és ma Frankfurt, s e:c.ck a mindenkori ffititkflrok lakás.
viszonyai mial! változtak. Az IMF utols6 szemléje alig par
sort s egy·két régi képet közöl &délyrol vagy r6lunk. Örven.
detes viszont, hogy az angol unitáriusok szemléje az Inquirer
egyre többel foglalkozik a magyar unilári:anusnak főkent Er.
délybel"l bővülő kapcsolataival. Bár nekik a segélyprogr.amm.
juk megszervezésénél ki kellene kémi előre az erdélyiek véle.
ményét, minden támogatás birhova ér\cez.ik értékes, de Segesvar mégsem jelent5s központja a székelység unitárius falvaink .
Az IARF politikája mellett szólnunk kell aJTÓI az ÖfVendetcs
jelenségről, hogy 1987 óta, amikot Montpellierben mi (Erdő,
S7..ab6, Ferencz) felvetettük egy "Unitárius Szövetség" gonda.
latát, e7.1 Hamburgban egy kisebb köUlss6g tovább vitte és
Sehulz elnök is tervezett 1991. májusar3 Budapestre egy hasonló IaI~koz6t, mely bizonyos okok miatt, 1992·re elhalasz.
tódolt.

lU kell mutatnunk mindezekkel kapcsolatban arra is, hogy
az unitárius irodalmi tennékek könyv alakban való megjelen.
letCsc az utóbbi években meg'P'alradt. Csak arra szeretnék ulaI·
ni, hogy elsö budapesti papunk Derzsi Károly unitárius f"üzctek
kiadását vezette be és ő volt az, aki miután To rdára visl;za.
ment, az unitárius irodalom 18. századi legjelenlÓscbb termé·
két , Szentábrahámi pllspök Summa·ját magyar nydvre lefordította, melyet még a legutóbbi években neves refonnálll'l tool 6-gusok is hasznjltak.
Zoványi Jeoo érdeme volt az első egyháztörténeti leJ:ikon
megjelentetése gazdag unitárius anyaggal, s ennek §tdolgozotl
kiadása (1977. dr. Ladányi) inspirá/hatta dr. Erd6 J4nost arra,
hogy felvesse egy unitárius leJ:ikon tervét, mely remélhetőleg
néhány év múlva meg is valósul.
A gondolatok. gondolatokat szuinek. Ma már stámos vi lági
hívunk. tesz és telt Ulawst európai és Európán kívüli országok ban, rokoni kapcsolatok révén vagy turistaként. Biztatni kéne
őket arra, hogy ezután tervez6 utjaik elÓlt beszélgessenek lapunk szerkeszt6jével és k.étjenek olyan unitárius killföldi ci·
meket, ahol egyén az egyénnel vehetné fd a személyes kapcsolatot is. Az angol unitári"",* nemrégiben kőri!nkben rövid
látogatást tett egyházi elnöke Peter HC!vis szerint ebben az
irányban is bővíteni lehetne a kapcsul .. iokat.
A hívek egy részében él egy legenda, hogya dávidfercnci
erdélyi unitárizmus a szQlóanyja a holland remonstrans és az
angliai és amerikai unitáriunusnak. Az erdélyi unitárius püs·
pök egykoron a világ egyetlen unitarius pOspOke volt, de sem·
miréle szervezeti kOlfOldi kapcsolata nem volt. Az emlitett Of'
szágok önfIll6an saját korszeltemiséguk hatására indultak őnál 16 fejlődésnek .
A személyes kapcsolatokat ma már erósíthetné az is, ha a

budapesti látogatásra érthetően vágyó erdél)'i lelkészek dőre
értC5Ítenek a budapesti iIIeté kcsc:kct, hogy mely vasárnapCIII
lesznek Budapestel"l, hogy szószéki szolgálatukkal is erósítsCI:
a hOZZÍloS7.6If1sban hangsülyt kapott OtOkérvényCl kapcsolatokat.
Örvendetes, hogy a Ke teS7.~ ny Magvetőben végre ismertetés jelent meg mrök Tamás &délyi Melisztó cimu regényéról.
Igaza val"l Szász Unosnak., hogy jó valláskÖf\yvekre is szilk·
ség volna, ennek alapfeltétele a hazánk terOle~n nagyrészt
sz6rványokban élő unitirius fiatalok. &szeírása. Egy kÖZpOnti
körlevél lehetne il kezdet kezdete, hogy az eddig ismert gyer·
mekek névsorat ,. willítsuk.

lil~n egyik-másik. rég~bbi kiadYlin.y uj.ra, való {jt~ol~«I:ás
utáni megjelentctCsc IS pötolhatnli az ,llen, es az enlelYI hlányobl. Thlin néhány erdélyi hittankönyv budapc..oui nyomdai
megjelenletése is uuöró .Iehelne; .e törekvések $",f~glil~táblin .. A
Teológiai Inlé7.c1 ya.ctóje egy ki~bb kör ÖSS't'".ch~Yás;i~al ,elmdítója lehetne az ilyen és hasonlo törekvések elobbYltelenck.
Nem elég a gondolatol .felve;tni, ami~1 egyet érthetünk, de ~/
kell iluJÚtlN Q munJuj, IS. Ma már It.árom fiatalabb lelkész IS
dolgwik hazánkban, akik e téren erdélyi tapA!W':talalaikról is
bcsdmolhatnÍlnak.
A lelkészi kar megbecsOlése alapfeltétel, bár ma majdnem
mindegyikilknek yan másodálIlisa, mely meg6lhet6>llkc;t jobban segiti, mint papi jövc:delme. F32 S7.egénységünk 65 szervezetlenségünk kővc:tkczménye.
A S1.is:r. János által látni véh konrrontáció inkább csak egye;sek kÖ1.Ö11 bukkant reJ, és nem jellernzil magára a két külö n áIlamiságban élő egynaz egészére.
Jó volna halJani minél több ember véleményét, mert az unitári7n1USI nemcsak a tolerancia, hanc:m a demokrncia is jellemzi, s így figyelnilnk kell a másként gondolkowk véleményére
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A megújhodás
megkísértése

Csak egy rontOl katcgooa lélC'l"ik: a fclebarit. Ameddig ez I
Sl.cllem nem halja lit gyülekc:r.ctcinkct, s IZ egyházunk szeret~l......oIgli!~ta. ~em telje~ik ki, addig hiába y;\ruok a meg6julasn .. A JC;Z~ re~ebarah szcre~t vezérelje az. egyhAzi ytza6.
ket, tl5:l.ISCgYucloket, men nci(ik kell példát mUlatni CS ennek
S7.cllemében irányítani a1. anyaszentegyházat. A SI'.cretel kih-.
y.ás, a jöyőn~ II ~.cretelen mú1ik_.~ .nem csak lelki megÚj~.
Issn. van st;~ksé~il,n~ h.ane?" a Jez~ szeretet jegyében Íljja
kell elesztem a Yldeki miSSZIós munkát. a bclmi5S1.iÓl_ Az uni.
tÁrius yallh a megalkuyás nélkOli lelki ketCllZlénységnek a hirdelÓje.
Az emberi lélek iSIeni célok szerint val6 formfllWra és yczetésére vállalkozott, s erősítést nyujt követőinek, hogy ki-ki a
maga erejéhez ér;; tehctségéht'l. mérten törekcdhc · ék IIdvOQsé...
gének munltálásán. Hiszem és vallom, hogy ha a kel"Ql._
ténység az ige S7.crint CS egéS'lségesen viszonyul a Bibliához,
akkor a bibliai meggyőzódés éppenhogy (elszabaditja az tmbereket, CS aktív, teremtő, kereső magataf1iisl munkál ki bcnnilk. lgy termés:r.ctcs szinten fel is kutathatjlik a yjlágban lévő
tényeket, 8 termés:r.etf'ölö lli igazságok swlglilatával egyiItt. Ha
a kereszténység a bibliai hit altal viSS1..anyeti ósi erejét, dínami7n1usát és tartalmasságát, abban az élen járhat a jézusi hitet
hirdető unitári7n1us_

Így 117. emberi életet ho:aá tudjuk segíteni a jóhoz, az igaz_
ságh07.. a szabadsághoz 65 nem utolsósorban az ildv06liéghtt.
Mindehhez igen nagy szükség van arra, hogy ennek a hilnek a
gyümölcsei a sz6rványokban is megjelenjentk és élő hitként
sugiiT07J.on. A tanítványok is lépésről-lépésre jutottak el az igazi hitre. A cél érdekében rugalmas és hathatós szervezeti formál kell kialakítani. ElÓSZŐf is ki kell épitenünk az egész o rszágOl átfogó kÖTlelkészséget.
I. Dunantúli kö rlelkészség

(Nyugat-MagyaTOfSÚgi körlelkéwség)
"Maga a Lélek tesz bizonyságot lelkünkkel
együl! artól , hogy val6ban lsten gyermekei vagyunk"

(Polgárdi, Pécs, S7.ombalhcly, GyÓT)

R6m .8,16

(Kelet-Magyarorll7.ági körlelkészség)

II . 'lisUintúli kö rlelké",ség

(Kocsord, Debreun, Vásárosnamény, Nyíregyház.a, Eger,
Miskole, Fllz.tsgyarmat)
A Kelet-Magyarorsz:igi SzabadelvG Protestáns Kört a szellemi CS lelki megújhodás igénye hívta életre 8 beregi végeken.
Az elmult IS év alatt a beregi unitárius szórvány 8 válságok
sorozatán men\ át. a pártállam ifjtlságellenes CS a megtorpant
egyház szoritlisában.

lll. Duna-TIsza köZi körlelkéS/ség

(Dé1-Magyal"OlS'dlgi körlelkészség)

(Hoomtzóvásfirhely, Szeged, Kecskemét, a Pest környéki
s:rorvanyok)
Éppen ezirt örömmel tapasztaljuk, hogy lsten mérhetetlen
- A vastag betűs városok az iIIetó körlelkészség regionális
szeretele a mi kis egyhazunkat is megérintette, s itt van az clközpontjai szalaszthatatlan történelmi esély. A megadott kegyelmei haszMindhárom körlelkész a Magyarországi Unitlirius Egyház
naljuk ki! lsten megújító szándékát érezhetjük abban az ígéreközpénztárából külö n dOláltassék a szórványbeli pltlSl.J1\unltátes nyillisban, amiyel 1991. östtn egyházunk is a megújulás
ért, a misSZÓS teYékenységén.
útjára lépett. Országunk
egyhilzunk erkölcsi igazságtétcle
Munkájukat akOnelkészi szórványgondnokok segítenék (a
követeli meg, hogy ne csak az uldözöttekról szóljunk, hanc:m
3 könelkész és a houJjuk tartozó 3 szócványgandnok automasz.embesllljllnk az egyház közelmúltjával is. Az. első CS legfontikusan az EKT tagja). A klirlelkészelmck regionális (Pécs,
tosabb teendőnk. hogy a jézusi örökséget (amiről Jézus beDebrecen, Szeged) ÖSS'lejóvetelekel kellene tartani uk. Ezeken
szélt) a maga kO;r.yetlen tisnaságában felmutassuk .
a tenileti gyúl6seken a sajatos problémáikat vitatnák meg.
Jezus nem beszélt Ádámról, az Ó5sziJlók yétkéről eredeti
Így elérhető, hogy a területek (az ún. körlelkészsé~ek) f~ti
bGnről, haragy6 CS diszkrimináló lstenról de besztlt isten or.
képviseleti alapon tárgyalhatnának a legfelső egyhhi vezttes:u.agatól , amelynek keresése tanítványain~k, s így kövelÓinek
seJ. A körlelkészségek egyben egyházmegyei jellegG jogkörrel
IS. feladala . na~mcly Jé-l.USla hivatkozó feleka.ctlehet az ő egy.
bírnának.
haza, amc.nnyfbcn szívén hordozza elJ a jézusi örökséget, az
A feni előterjcszteltek a jövő egyhátinak jobb aklÍyitását
lsten o~"Zaglit, amely a sz.eretet társadal mát jelenti, hisz "az emvan Ilivatya szolgálni. Egyházi nyelven sz.ölVll két iranyat
ber örökkéYllósfigál a szeretet Wja. Egyhá7.aink !cgfonl{l';3bb
csap most Ő!lS7.e a megújhodás jegyében egyházi berkeinkbcn:
feladata - yisstatémi a jézusi örökséghc:zl Az lsten országa
az epiS7.koplilis (a felülről irányított) CS a zsinati-presbiteri (az
a1.onban nem a mennyekböl lec rCS7.kedó titokzatos Jeruzsillem,
most le- . alulról szervez&ló) demokratikus egyhlizvczctés koncc:pci6ja.
Ilancm az ISlen által megleremtett világunkban iu
~eLSé~c:s emberi társadalom, amelynek tagjait meghallir=nl a
Kérjük lsten Sl.Cnt lelkét, hogy a bennilnk !s IOYllibb élő
Jézus. gondolat CS Jézus pétdája.
rendSl'p rombolása, SI'.olgalelkúsége ne hasvm toyább és győ
zcdelmeskodjen a jézuS; S7.eretet CS a já1..an ész!
Az lsten orSl'.aglinak legfontosabb törvénye: Szeresd felebarlitodat, mint tenmagadat!
Felhős Subola

es

es
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A Magyar Vallásszabadság
Eu" " C{m~1I t>dt" I:i 1964·~" az EK)<r4iill Át/amoltba! az DÜO,
",ár 011 J/6 Sunt.I""")'; StindM GJtlf"Ntó lcönyl'i4 amely "l:Iiuljövóbe" Ioauiloltban is tlutJ'~/~ni~ Az Ulli,óri... E~t& ltO<JJiciós hMIeN/,'
"'ag}"aTO,su>gi lel*úz -,Iné*e - is ~tyM1o 'K)' sZÓlnOlU.".J '.0*0",
pDrla,"w.,i p<Ír4 " " DlgQ,; lk",QbfllQ PG" ,bo6k - kDnyWh.tn at
/jóB .Af to.dai " ""'Sgy';/is i",/,n,ósigil és halM/iI miri fel. Eu" jl:IDlI" /ómnybe" "ai/tUi türelme' is valltÚSMborhdgOf - Q világon elWünl -. D....J Fu~ "egysigMvó" (wu",órius) pwpO«, ""'amiN
B/DMI,alo GpKY dan OIVOS ösvlNtUsh" JIin= Lig",CHtd ""il6rius
"clil)./ejeJc'/'m. (8iV nálwd:. ",,,du {&u,n Boubi IsMinnDJt tulaj.
doni/jta t _gyhMduejú meg"y;IIII!qz4f~ IMát C$~'" n'lfYVfll uz-

w ..JÓwl kJsóbbu idózirilc.)
t"s";'""y* Icöw/Jcuuk, mdyd lo,án az/568·ban meghiTtltUll tü_

.ltWtni IáuZDiI. FtI.«uti tllDl/ild:, harcoJr. etyhNn 1uJ""inc ;"jg is tlJ..?6dó háborúig fajulw> - mígn.m "hunD<fk
vára" nagy go"a"I(l/D, <Il öhmt.M tI,.."" i"dult hódi/ó "'jora, hogy
cilj6l: Q ~usZli"ysig ",.gMUlhI4 mi több, 611 ~gy.rICI,,~k "jjáu.
remtúlt ",~g""'iu;tS4 AIDpeI ...: a Jr;ltlvi l:iUÖllbJIC~k dhr.Jyaca/Jsa.fól<, SQl dl;ml~dr.~fói - uuptin a fil~A:sZJimál !~kin""" f~Ckisebb,
Ioagya"'IÍIr}'QÍ sunlV IplU" led~~adDlmibb egyház, al unitárius es~
II.. /(iUtOlI ~ty ideig k;";h~ltlü""tk.
lIogy mégis l~htulges fenrnarltiJoIt .. IlkiUi egyslg. annak sup pél_
dája voll a Ialálkozó, amtlytl aMagy"rorsliJgi Unilárius Egyház. mtI·
leli "" iködó Dátid Ft,tne Etylel ,eNkulI "puUtclVló,i"t:i wU".nus
ft"'plombt.n, s amcly" ,tndha!fYÓ," sUlVhD,omságelvtöl m"gál elh,,·
lároló un;,árw"UStuM: al ölrulftt"ibt" kiöliÖlI htlyil vizsgáll" "'obbi
lÖ/'tI".,I",1 brewiny etyház üp!'isdóintk mtg";lógi"úál>an. 'A. I,,·
náa~".á •..,.. Diluiny E"dn .,6, "Kt,tsvlny trte/misigitk SzDllttsé·
&inó fótilü,,, ,, Ie/ju t~re ....tá IÖ~tln<U pildójwlIl tmNUIIt,
hogy am,' ,iStbbtn tlltipulhtutlt" WJIt: ,ömai kDloIiku.l sajtÓD"án",·
~/_ ",indőrö4re

" péld#. tmh~lúe,
SCm 'llUzil: "kt,esviny elO"
"'wlbtli blÚvilölllQpjainJcr" tgy'~ u..t.5bb
mlgváltj" <ZI ölrulfteni-8""doI«.
10000kTln f,
(Mf~lent _. Új M.gy_ronúc 1991. llO«mbu S_I "'""bUI)

Az amerikai modern protestantizmus három
Jézus Krisztusról
,

A párizsi DESCLEE kiadó ,)ézus és Jézus Krisztus"
elneve7.tsú könyvsorozatának 41. köteteként megjelentette André Goonelle-től " A Krisztus és Jézus " (Le
Christ ct Jésus) címmel három amerikai teológus-filozó·
fusnak (P. Tillich, J. Cobb és T. Altizer) a bemutatását.
Az egyébként katolikus elkölelezenségú kiadó úgy találla, hogy ők hárman az amerikai protestáns reformgondolkodás fontos irányait képviselik és hogy Gounelle, aki a Mon~l1ier-i Protestáns Teológiai Intézel professzora és az Études Théologiques et Réligieuses fo·
lyóirat szerkesztője, hivatott tolmácsolójuk. A dr. Ferenci.: JÓ7,.sef ny. püspökűnknek küldött tiszteletpéldány
alapján betekintést kaphatlunk az általuk valIolI teológiai-krisztológiai nézetekbe, amelyek azért is figye lemre méltók, mert a sze,ro megjegyzése .szerint 7iUit::h és
Cobb felfogásában tüJcrörodiJc az unitá,izmwhoz fúzöd6
kapc.solaluk is. Alti7..er hitfelfogása sem érdektelen, mert
mint az "Isten halála" teológia hirdetője, mintegy ellenpÓlusát jelenti az előbb emHtett kettőnek. Mindhárom
amerikai reformer protestáns gondolkodÓ közös vonása
a nagyfokú hitelvi S7.abadság, amely els6sorban éppen
abban jelentkezik, hogy nem érzi k a maguk számára kötclez6nck a niceai-konstantinápolyi és az efezusi-kalcedoni hitvallások dogmáit, amelyek pedig a hároms7.emélyú Egyisten (a Szentháromság) és Jézus Krisztus kett6s
természete (valóságos Islen és valóságos ember) megvallásának alapjait jelentik.
Ti11ieh és Cobb jelzik azt a véleményüket, hogy a
klass7.ikus reformáció ezekben az alapkérdésekbcn vé-
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képviselője

gül is ortodoxnak bizonyult és csak az unitárizmus lépell
következetesen tovább, amikor Jézus Krisztus lsten-voltát nem épfteue be hitrendszerebe. Teológiájukat, illetve
krisztol6giájukat a "dogmatizmustól" megkillönböztetve "bibliJcusnaJc" nevezik, minthogy a dogmák tól lehetőleg függetlenítve magukat, vaJlásfelfogásuk téziseit a
Biblia közvetlen értelmezésére alapozzák és az a véleményük (miként Dávid Ferencé ,is VCllt), hogy nem ők,
hanem a dogmák térnek el az Ujszövetség Jtnyegétől.
Ugyanakkor nem vitatják, hogy ezek a zsinati határoza·
tok rendkivüli tönénelmi szerepet játszottak a kereszténység megmaradásában és kés6bbi meger6södésében,
els6sorban a7.által, hogy az evangéliumot és a görög·
hellénisztikus gondolkodást egymáshoz tudták közelíteni.
Til1ich és Cobb teológiájában nagy fontosságot kap a
teremtés értelmezése. Számukra a teremtés nem egyszeri teile a Teremtőnek, aki ezzel egy csapásra elindította
a történelmet, hanem lsten és a vitág közötti v~onyt,
kapcsolatot látnak benne, amely folyamatosan fennáll
múltban, jelenben és jövőben. A teremtés ctljaként az
íldvösségel értik, vagyis, hogy Istent a teremtésben az
í1dvözÍlés terve vezette, az a fejl6dés, amelynek végén a
teremtett világ a bcteljesílléssel újra eléri a teremtő
Szellemet. Ennek az í1dvözfté$i tervnek eszköze az
evangélium is és k6zvetrtője, vezetője az egtsz világmindenség számára, te~t univerzalisztikusan Krisztus.
Altizer a teremtés tarlalmát másban [átla, men szerinte a
leremtésscl a megelő7.6 totalitás szakadt meg azzal,

hugy elkillönűl! az isteni és a ~ilági, 8 tran.~)r.ce~denc!a
és 8Z immanencia. Ezt a totális egységet álUtJa majd
helyre KrisztUS a beleljesü!éskor (az eszkatalógia keretében). Mindhárom gondolkodó számára közös kövelkeztetés a)r.onban, hogya Krisztus-szerepet nem lehel az
ósbúntól, az eredendő búnlól való megliszlflásban, az
embcris6gnck a múltban elkövctctl bún6rt való kicn·
gesztelésbcn, az elvesztell paradicsomi állapol hclyrdlHtásában lálni. A Krisztus-szerep nem a múli, hanem a
jelen 6s a jövó, nem a múli bűne és bCinbocsánata, hanem az új ember, az új világ megformálása felé irányul,
amelyel számunkra Krisztuskénl a Názáreti J6zus világítotl meg és jelölt ki.
Közös vonásként jelölhető meg mindhárom gondolkodónál, bogy krisztológiájukal tlatározotlan függetlenftik a Szentháromság dogmájától és azt hangsúlyoZ7..ák,
hogya Krisztus·szerep nem vezelhetó le a második iSleni Személy megvallásábóJ. Nem jelenti ez azt, mintha
antitrinitánusokká váltak volna, de azl mindenképpen
igen, hogy másk6ppen értelmezik a Sl'.entMromság tarlalmát, mint a bevezetőben jelzell ....sinati. hitelvek. Tillich szemében a Háromság nem jelent három személyt,
hanem az egyen belüli viszonyrtásokat, amelyet úgy lehet érteni, hogy az Atya a hatalmat, a teremt6 e!"Ót, a Fiú
a lét értelmét, a Lélek pedig a kettó egységét jelentené.
Cobb arra is hajlik, hogy a háromság helyett az Atya és
a Fiú kellősségébenjelölje meg ezt az Egyistenen belilIi
viszonyt, amelyben fontos észrevenni a belsó dinamizmus kifejezését, amely a teremtés általuk felvázolt tartalmának , lényeges következtetése. Cobb azt is jelzi,
hogy az Ujszövetség olyan helyeit, ahol együtt emlitik
az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, semmiképpen sem lehet felhasználni a Szentháromság dogmájának igazolására, mert még közvetve scm utalnak ilyen tartalomra.
Alti7.er 37. "Isten halála" teológiájából következt5en úgy
látja, hogy az Atya a világtól még elkülönül t transzccnden<; Istent jelenti, a Fiú a világtól ts az embertől való
kmönbségr6l teljesen lemondott immanens Istent, a
Szentlélek pedig a világban ható isteni erót. Nem három
kmönálló személyt, hanem egymást követő, illetve ki.
egészítő isteni tevékenységet én a hármasság fogalmán.
TilIich és Cobb krisztológiájának határO".tott lényege
JézUS valóságos embelSége és istenként való megvallá.
sán~k sem indokát, sem értelmét nem is látnák be. Megtesztk tehát azt a lépést, amit a 20. századi nagy protes.
táns valJáslanítók sem tesznek meg. Ez utóbbi (pl. 8anh
és 8ult~aM) Jé.zus Isten·voltát teológiájuk lényegének
és alapjának látják, azt is vallva, hogy lsten és ember
között átléphetetlen lényegi külön<;ég van, tehát csak
olya~ közvetító ~pcsolhalja őket össze, aki maga is Isten IS és ember IS egyszemélyben. lillich ts Cobb viszont nem vallják ezt az Isten és ember közötti totális
lényegi kUlö~bséget, hanem azt hirdetik, hogy lsten és
teremtményeI kÖzött van hasonlóság, lsten képmása
volna az ember a teremtés könyve szerint és Pál apostol
Athénben IIZI mondotta, hogy az emberek lstcn fiai, Pé.
~er a~stol pedig kijelenti, hogy részeseivé vál halunk az
IstcOl. termés"l.c~nek. Az emberben az isteni hasonlóság
CSl.tnnt ~cm kivételes, hanem éppen általános, jóllehet
mértéke tgen kU!önbö ....6 lehet. Az lsten ts az ember kö)r.ötti kapcsolatnak nem lehet feltétele az emberfeletti*
ség. IIZ lsten· lét, a kettős (isteni és emberi) termés)r"ct.

Cobb szerint a Logosznak Jézussal val6 azonosítása azt
is jelenti, hogy a J..J:l~OSZ nem ~k Jézusban öltött testet,
de a Logosznak mt IS rtSzesel vagyunk.. Altizer sem lit
a Krisztusban e.gyütt létez(!' isteni és emben lermtszctet,
hanem 87.1 vallja, hogya Krisztusban az lsten embent
vált és C7.7"c1 feladta transzcendenciáját, a totális más.
ságból teljes azonosság elótt.
A Krisztus valóságos ember-volta nélkülözhetetlen
feltétele annak, hogy az emberiség számára követendó
és reálisan követhet6 példakép legyen. Az 61 vall6 kereszténynek a Kriszt.usba vetett hite azt jelenti, hogy
hozzá akar hasonulm, hogy lelkl~ben 6t szeretné éNé.
nyesfteni. A bennünk megvalósuló krisztifikáei6, minI
állandó kcresztfny magatartás oda vezethet, hogy hOZ'l.i
hasonlóvá válunk, megközclftjük ót, aki az új ember, a
végs6 ember. Ez nem teljcsülhetne, eleve kiz,án lelUlC
ha a Krisztus·lét egyben lsten-létet is jelentene. A
tus-Iét teljes emberségébO"I következik, hogy Jézus szeplótlen fogantatását nem fogadhatják el, hiszen ennek
megvallása éppen
, az emberfeletti, az isteni származást
akarja igazolni. Ugy gondolják azonban, hogya mitikus
születés elvetése nem törli el azt a keresztény hitet,
hogy Jézus Krisztusként való kiválasztása lsten akaratából történt és nem a véletlen emberi sors eredménye. Jé.
zus megkIsénésében is az emberi lét kélSégeit, ingado.
zásait és ugyanakkor a kísértések feletti győzelemben a
Krisztusi lét igazolását látják.

Krisz:

A mitikus születésnél nagyobb gondot jelent a feltámadás értelmezése. TilIich szerint a szóhaslJtálat nem
fedi az esemény valódi tartalmát. A feltámadás az el6z6
életbe való visszatérést, tehát a halott fIZikai, biológiai
újjáélcdését jelentené. A keresztény hit számára azonban nem a korábbi állapot újrakezdéséIÓl, hanem valami
új születésér6\ van szó és olyan eseménYIÓl, amelyhez
hasonlót a múlt nem mutat fel. Cobb úgy véli, hogy a
feltámadás mftosza a rendkívüliséget, az egyedilliséget
célozza, pedig a keresztény számára a halál és a feltámadás az örökkévaló ismétlódés és ugyanakkor az új
születőben a fejl6dts lépését kell jelenISe. Jézus feltámadása a kereszténység születésének olyan módon való
értelmezése lehet, amelyben a halál el6ui Jézusnál elÓsebb, győzedelmes új Jézust lát a feltámadottban. Altizer veti el a leghatározottabban a feltámadás dogmáját,
amely szerinte csak a transzcendens ószövelSégi Istenkép helyreállftását, az inkarnáció és az immanencia
visszafordftását célozhatja. Az 6 megfogalmazásában a
feltámadás azt jelenti, hogya mi reális világunkban az
isteni az Ige, a Ulck formájában él tovább és nem a lestileg feltámadott Jézusban.
Befejező

megjew.ésként még hozzA lehetne fűzni,
hogy a három vallásfilozófus közül Tillieh jelentősége a
legnagyobb, akit a 20. század nagy protestáns gondolkodói mellé kell állftani. Az 1964·ben elhunyt TilIich f6
munkája a három kötetes "Systematic Tehology" voll.
Az egy generációval fiatalabb Cobb mOvei közül a
"Christ in a Pluralistic Age" és a "Process Theology"
emelhclő ki, míg Allizcmél a "Radical Theology and the
Death of God", valamint a "Tolal Presenee". Mrg Tillieh
Európában is jól ismert, addig Cobb és Altizer hatása
még alig lépte át Amenka határait.
dr.
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Unitárius sorsok
Ei)'

6lévCII ki.lta)' ktl bollll biceg el$_

wn . E1R.Ond • RI_ .• bOl)' "'11=1<. 6
azo.wall boIdoa.a dic:...k:u:ik vclc ls 6de• ayj"'ak llrörakilllllyck szöknek. ~a.e.
Az 6 kWiaya mi, tud ktt bottal i""il
Kj",iI ~voIlbb .rnyoa bibi mUzit. 101·
dO!\,
"issull~ lilik. Az I>f\aOk UI
moadltk róll , lIan lea: k4a egyedill rdülni
_ , dc m.h lllbui is tud
Ezek. ~.kAlnlpill.k llem lIevwer.:! cs().
dik egy Okl6bcr tH ulai hb. .I.gsori rom.Lerml!bea röl1tDtek..lu dolgcWk DIWflyANSD
GYÓ8ylOl"llhz mdvázilOrllol IZIkoktalÓ. NeVl!1 Illia oem IIOW ismerik, de IZOJ6\< cr..ei
mtai. "JI,,,,I golldolll.k li.
AILnII t!)tU;oete t-O' nl él ltelervct. Ki]" ••
ríJj. Ikko. IcQ.d6döIl, miko. lS évvel acton

kacor-

dbaúirozta, hogy az illlt. kidolgawu mód"",,el megprób.il j.vfllni • mCJlg,bktplelell.
net \.Irton gyermekde Jtl.poúin. Egyrészt.

ba, lau. lu bIormiJ)"'n ,dJyos I sériilés,. Ot.

votny-ftle speciil is po·p.(v iwmmozglthul
és lOoMVll teljesen GY6gyrthalÓ, ba n..... ill
ferln epilepsia vigy s~lyos suli .....; s&il1& .
A knelkekM termM:zetc:seD idejében keJl elkndeni & bos ... o\ tvelce.n keresztül fotytami.
Aluu neve I ktlSégb< Elat szül& k&öu
sújról-sújra j.h és O nem tud senki t duwr _
tani, .ki bOnA fordul segftsqtn. Kon hlj _
ultól kb6 estig dolgozik, S 1Wzbcn könyvel
fr, hogy majd az ulOdok folyuth:o.ssik meg_
kndeu mullldijtL
Magintlele szin!/: nincs, m~gis nehéz., küz_
delmes tlelHv:n ~ úrs mindig vele volL ~

egyik I :cene. Oiikkon. Ota rajong Fi3<":ha
AnDie mdv&:zet6&t. Komoly kutaWl v~g .
:cell, Ö'regyGjlÖtI mindenl, Imi összefügg a
hires tongoram nvb>:nO munk:hdgjval, éle·
tivel. ~ anyag egycdiilflló & ~ndk1viil tf tikes, men köztudoll, hogy Fischer Anllie

kúlónbözO orlhop&li.i defonnki ókon, mú.észt azokon •• kik szült.
klWIcn agyUr.-.OOhl szenvedlek.

milldig eltirkózon mindenftle p.lb.
lici tb elOI.
Dt:vtay ADu múik társa I hit.
Un;úrius csahlohln nIlU fel. A ""t_
Ib lW;~gl, p.lriúns!ga, I szabad
akarat trvtoyesQ I&taek elve scgf_
lelte il ~Iete neMz tveil!. Most AD·
U
~vlit SZÓ szerin t idtzve: _
Mikor egy c:seadcs Odn beülök a
templom~, dgy tnem in szüleim_
md goodolatbaa vtgre egyiiu lehe-

ts nemlÖr.:!dómstg is köuejilszon .bban.
bogy Ann1D.k cgy tvtiu:dtbe keriill, mig llehtz körülmtnyek kö-

Szakmai ftUtkenystg

zöu sikCJÜI! létrelulla; saj"
Illrnatenntl. Mosl i. erejt, megremIVe dolgozik, dc rcndldvill to-

...

moly
uedmtayekcl
~r
el_
Módne,tvel a stilltsi agyk:hosodUok g&QŐ$ lŰDeleit jdau6sea
lebet aöklwltea.i _ A mlS'ttbetet ltD gya"lllek eljut odfig, bogy ktpe:s ödJlÓlll aIai, inni ts b.
vt:Utik, jimi. Az. Igyldrmodb
mUik bjújWlu. izomUl tdl pu.

KÖ8zljllÖm ADD., bogy mo:gismerbenelekl

•

,
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EMLEKEZUNK. ..
ElÓSlÖr egy tragikus sorsú unitárius
tanár, Jakab Józsdnek entléleét idézzük, aki 170 eszlendóvel C'a:lőtt, olet6·
ber 29-én született és az 1848-as elbukott szabadsfighafc következményének
egyik áldozataként 18SS-ben fejezte be
életét.

Az unitárius irodalo mban jóformán
alig találkoztunk nevével. Ez anal ma·
gyarázható, hogy a mögönlin1c. hagyo n
irlöszak - mint oly sole egyéb dologban
- csale hangmtalta a fonadalom szüle·
ségszenüégét, dc inkább dfojlá$án,
mint Ititeljesítésén munkálkodolt. Ter.
mészetesen a forradalom áld(Jz.atairól
sem leívánt tudomist venni, kivéve azon
keveseknek - gondolunk itt az aradi tizenhárOlTtra - akik YeZCló,,-,«eptt töllÖt.
tek be, s így emlékOle a kényszeriiség
folytán fennmaradhatott .
De mi lelt azokkal, akiknek csak a
kÖ7.Vellen ho7.7.átarlw.6k illíthaltak em-
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léleet és azok kihaltával még nyugv6helyOk is a föld színével vált egyenlővé?
Ezeknek az elfeledtelrnek egyilee Ja·

kab József.
Pedig jÓllevú unitárius család tagjaként látott napvilágot Szentgericén,
amely olyan unitáriusokJc..al bilszleélleed·
het, mint például a lirileus TIboldi Márton, vagy a szövetkezeti mozgalom
megerii6ítésében és a szentgericei unitáriWi egyhhk6lséa. múltjának feltárásában buzgólkodó Urmösi Károly, valamint Jakab J6zsef testvérbátyja, Jakab
Elek történész is.
Iskolai tanulmányait Szentgerieén
ka.dte TIboidi Márton kez.e alatt. Ez. a
nagyszerii népneveló o ltotta lelkébe a
tudomány alapismerdeit s indította el
Székelykereszlúml (1830), majd KolozsválTil (1839), hogy e két nagyhirii
uoilárius szellemi központban készii1jön
fOl az élelkilzdelemre.

Kolozsvár tagja volt az Olvasóegylet.
nek, melyhen kOlönbö:W tisnségeleet
töltőtt be. Nagy hatássa l volt rá a leor
leét kiemelkedő szellemi vezére, az unilárius világutazó, Bölö ni Farkas Sándor
és Wesselényi Miklós, akinek ebben az
időben gv,datisztje az unitárius egyház
egyik jótevője, Kelemen Benjámin volt.
A középiskolai tanulmányole elvégzése után a leolozsvári unitárius iskolában
leÖltanító és másodfOnök Voll. Bár a banyamérnölci pálya irán t érzett vonzó.
dást, egyháza l84S·ben Icillföldi !ovábbtanulásn jelölte. 1846 szeplCmbetébc:n
8 5 n kereszlOl ti göttingai egyetemre
ment, ahol fizilclt, matematikát, kémiát,
filalÓfi6t és angol nyelvel taDuI!. 'iivolléIében kolozsvári másodpapnak és teo16giai tanárnak jeJöltik. Az em5l nyert
éttC$Ítés után Londonba ment, teológiát
tanulni. A februári franoa forTlldalcm
alau Párizsban tartózkodo!t, ahol nagy
T

ro!tonS7,cnvvc! figyelte a végbemeno
eseményeket.
1848 augusztus végén érkcutl vjSS7~
KoIor.svjrra . BekOSzöntőtt misodpllPI
1lI1Wba és vige:t1C tarúri munldrosságá,t.
Dc cz.c:kcn túJ katonai kikép1.ésbcn IS
~I vcU. He ' 8 5 lelki tusakodás Ulán
1848. november 4-bl bevonult Enyedrc,
a túzérekhc::z s aktív ,ls ....se lelt a szatevt,kenysege
hadsághatcnak. Itteni
részleteiben ismeretlen. Annyit tudunk

felöle, hogy 1849. február IB-án fogság'
ba keriUt. Büntc:Ié$OI besorozták II ManNában á1lomá!lO"6 egyik os:ztl'ik ezredbe. Innen barátai segítségével mc:gsz6kön ts Görögországban telepedett Ic:.
KalIciszban clöbb kOnyvkOt6 volt, majd
a varosi iskola lanarakénl latint, angolt
és francia nyelvet tanítou. Késóbb sai"
iskolát létesített és mint köztiszteletben
álló ember vette ki résztt az ottani társadalmi élet irányílásábon.
A honvágy azonban nem hagyta nyugodni.

Bátyja és egyháza segitségének
igénybevételével hazatéréssc:I probálkolOU, de sikertelenül. Oúskomom.gba
eseU és lasS-ben Nápolyban a tengerbe
ólte magát.

E tragikus élet két kiemelkedő irodalmi teljesítménye egy pályadijat nyert
munka és skódai utaz;jsának az Ipar és
Tennép.etbarátban (1848) megjelent is·
mertetése volt.
A már említett okok miatt neve a lexikonokban még nem található meg. Remélhetóleg a tervezett Unitárius Lexikon e hiinyt pótolni fogja. Életével ed·
dig Fabinyi TIbor: .,..Jegyzetek az erdélyi
uni táriusok angol \capcsolatair6l ..."
1981, - Gal Kelemen: "A kolozsvári
unitárius kollégium története" 1935, Szinnyei JóZsef: "Magyar írók élete és
munkái". 1890 - 1914, - és Varfalvi
Nagy János: ,,Jakab JóZsef életrajza"
Keresztény Magvető 18n. - foglalkoz·
ok.
A másik unitárius atyánkfia, akiről

most megemlékezünk, Péterfi Dénes,
aki 140 évvel (""clőtt augusztus 3-an
!w.ii1eteu, s mint az egyhb: egyik legki.
válóbb lelkész - sz600ka vall ismertté.

Középajlán szaletett. Sl'.ékelykeresz·
túron es Kolo7Svart tanult az unilárius
gimnáziumban. 1873·ban elvégezte a
teol6gial. Két evel képc7Je magat Lon·
donban. I2t kövc:tően - 3$ éven keresz·
101 _ Kolozsvárt rendes lelké$z és toológiai tanár. 1878-t61 1910-iga nagymúltú
Kerevtény Magvető S7.crkc:sztóje, elöbb
Simén Domokossal, később Kovks nnossal, majd egyedül. lU. ő érdeme az
volt., hogy e folyóirnt kibővüIt filozófiai,
neveléstudományi és egyh:í7.történelmi
anyaggal is. E folyóiratban jelentek meg
cikkei és fordítása i.
Amint Vari Albert írja (Ker. Magvetó.
1925, 49. old.) a kol07Sviiri templom
sz6székéról elhangzolt beszédei gazdag
lelkéről és emelkedett írásmúvészetéről
tellek bizonyságot. Munkái az unitárius
egyházi irodalom gyöngyszemei voltak.
Kö'.t.Itedvelt szónok, aki szépen kido1goum és muvesl-icsen előadott bcs-!édei·
vel fényt és melegct varii~lt a temp'
lomba. A sz6széken és az Urnsztala mellett elhang;-.ott beszédeiben alapelve a
vallás és a tudomány közötti összhang
hirdeté>e volt. Vezérelve: egyiltt haladni
a tudománnyal, de a sarkalatos vallflsi
elvek fentartásáva1. A templom nyilvá·
nosságát lsten fórumának tekinlelle,
ahol ennek megfelelő beszédeknek kell
elhangzania. Martineau tiszta theizmu·
sanak volt hlrdetóje, de nem idegenkedett Darwintól sem. Az utókor sok előd·
jénél nagyobb elismeréssel áldozott em·
lékinek. A Kelesztény Magvető 1925. 2.
filzet., 94-ik oldala beszámolt a Péterfi
Dénes emlékiinnepsigtÓl, amelynek
szereplői dr. Ferencz JÓ2Sef, akkori egyházközségi gondnok., Gál Kelemen kollégiumi igazgató, S . Nagy Károly író és
Ürmösi Károly esperes volt.
Ismét két unitárius elód emlékét idéztük. A tragikus sorsot ért Jakab Józsefét
és a közismert Péterfi Oéne.sét, aki egyházr heszédeivel és szónoki képességével emelkedett az átlag kortársak fölé.
Emlékezésünket zá rja le az Unitárius
Értesítő 1925. jünius 15-ikei száma 6.
oldalának eme sorn: "Boldog, aki a7.
Úriinak st.o1gál életével."
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PEN Kongresszus
Bécsben
B~cs~fI,

1991. nov. J-8. kihml IO.r.
10lla ii/hil az 56. flDl'lUtlrözi PEN-Vi.
/dgkongreJfzuJ. E 1a/61koz6hoz B tcsboa, nov. lO-tn a vi/6g II'IiIukn uljánS/
n!sz~

magyar Irók rl.nvtteliwl ma.
gyar irodalmi gdlaesr CSatlakoZOII, a M.

csi Borm:mi.uuJ

Ptfer Tdr.sas6g

~nde

úMb~

Igen sok INJgyar {ro
nidbó~ C~d!·

VClI rÚZJ R0m6S:Jov6Icorn6gbó~ Ma.

b
gyororniJgro/ b a vil6g külonb&6 ul.
jairol

Az alko/amMI a rbuvev6 magyar

irók, az au.ulriai prolesf6luolc ts uniulriU..Jok n6mara UletUiszfefelt!l lanOlI
SúpfalU..Ji l~fv6f1, biai e\J(jng~1í1au es·

peres, o n6.rl~ki $loigálaIra OrbóJcné
SuIlt./v6nyi Ilona lelkinMI kir/e fel.
Az iSlen,isu e/etet lcöveld gáJaeslen
Konrád György, a nemzetközi PEN-Club
elnöke, Gd/falvi Zsolt a romániai ma·
gyar PEN-Club elniJ1r4 f1ubuy Mikl6$ a
magyaror~168i PEN-Club elnöke ts
G)'Örgyey Kldro az amerikDi menekült
PEN·Club elnöke /aru>lt e/6odt1sf. Fel$ld/a/lak erdtlyi unit6rius irolestvtreinJc
u: Odlfa/vi Zsolt, CSt:ke Piler, M olnos
Lajos is.

A: isleflluuefeten

ts a

~ndeZVÓlyt:1l

az Orbók M 1 asp6rofl kivül rém VClr ifj.
BetlCle Mdrlon a fia is csalddjá\J(jL

Korondi
Memento
A népi fau.kasság művelői és szerel·
mesei immár 14 eszu:ndeje évente talál·
koznak Koronaon, ezen az ősi erdélyi
településen.
lU. idei vásámak az kölcsönzött kll·
lön!eges jelentőséget., hogy egybeesctt
egy másik jeles esemény év(ordulójával:
ISO évvel ezelőtt, 1841 augusztus végén
itt t.arI()(taic unitérius zsinatot., me/y bevezette a magyar nyelvu oktatást feleke·
zeti iskoláinkban.
lU. egykori zsinat munkálataiTÓI an·
nak idején Brassai Stimuel S'l.ámolt be,
előrelátó bölcsességgel figyelmeztetve
az anyanyelvi oktattis fon" --ágára. A
másfélS71iuddal ezelőtti tanácskoús tel·
jes jegyzók6nyve szerencsére megma·
radt az utókor sclmÍlra s azt most a szervo,ók a közOnség rende1kezisére bocsíijlhallák.
(A
Kossuth·FahmúJid
1991. szept. 28'; aM'a
nyom6n)
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A beregi
A közösségi 57,cllcmú vallási mű
hely a beregi unitárius szórvány
szellemi el6djénck, illetve ptldaké.
~nek választotta a népművelő Balázs Ferencet.
Az 6 nyomdokain járva bontako-

7.oU ki a tisz3$7.alkai iskolában Felhős S7.abolcs szórványgondnok ts

s7.aktanár odaad6 tcvékcnységévcl
az [skolaszövctkc7,t:ti mozgalom és

az olvasómozgalom.
Ennek a mozgalomnak a tőkéje:
D6l bonlakoZQII ki a 8alús Ferenc -

'alapítvány. Az alapftvány pénzjutalmait és emlékplakclljél a megyei

legjobb

szavalók (Néz6 László
1987-bcn) és ÓS7.abó István debreceni unitárius költó kapták.
Az egész beregi térség szervezet-

Iebb átfogására alakult meg 1989.
telén a Balézs Ferenc nevél viselő
Beregi Népf6iskola.
A

népfóiskola

programjában

hangsúJyi kap a hazafiság és az erkölcs, különös tekintettel a fiatalságra. Az unilAri~ gondolat tehát nem

maradt meg csak vallási területen.
Kultúrprogramot is adott. BalálS Ferenc is hirdette a falu ósi világAhlY.t
való visszatérést. Hitte, hogya nlpi
alkotócm ősi, kimerfthetetlen forrása a falusi ember. Itt a megtanó em
(barátai a falu szerelmeslnck hív~i<l.

Falumegváltó tervei a mának is
szólnak. A lelkészi munkát is ebben
az összefüggésben látja. A kisközösségek jussanak el arra a fokra, ahol
az ember tudatosan vállalja a közösségi célokat.
Tevékenységűnk

kÖ7.ben éreztük,
hogy a1. emberek mennyire szükségét énik egy szabadelvű közösség·
nek, hisz különbség nélkal mind
egyenl6ek lsten elótt és nyitottak az
isteni célok befogadására. Ebből a
meggondolásból és Balázs Ferenc
példáját szem elÓI1 tartva, 1989-ben
életTe keltcllűk a szórvinyunkat
összefogó
Kelet-Magyarof5zigi
S....abadelvű Protestáns Kört, amely
tagja a Magya r Protestáns Közmű
velődési Egyesületnek is, és egyűtl-
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HÍREK

SZÓI vány
működik

a nyfregyházi Keresztény
Népfóiskolával.
A kör programba vette szellemi elődeink nevl! megörökft6 utcanevek (Balázs Ferenc, Orbán Balb.s,
Kriza lines, Bartók Béla, Heltai
Gáspár, Brassai Sámuel) felvételének patronálását, a hagyomány teremtés érdekében emlékoszlopok állítását és a cserkészmozgalom beindítását Seregben. Mindezek mellett
minden hónap utolsó szombat délulánján
Vásárosnaményben, az
ÁFJ:sZ-klubban összejövetelt tartunk.
A nagy egyházi ünnepeken vendéglelkészek tartanak uni tárius,
vagy ökumenikus istentiszteletet.
Titkári és szellemi központunk Vásárosnamény, a centrum pedig Debrecenben van. Eredményes tevékenységünket jelzi Tiszaszalkán az
1989-bc:n felavatott Balá7s Ferene
emlékét is őrző beregi népművészek
tájháza, a Vásárosnamény központjában, az Orbán Balázs tiszteletére
1990. nyarán felállított emlékoszlop
és az emlékpark?t övező Orbán Balázs körút.
Tiszaadonyban zászlót bontott az
1923. sz. Brassai Sámuel cserkmcsapat. Sikeres volt Tis7..as1..alkán a
Balázs Ferenc és a Bartók Béla utcanévadó is, amit S7intén akörünk
kezdeményezett.
Az 1992-es tervek közön szerepel
két emlékoszlop felavatása. (Az
egyiket Balázs Ferenc tiszteletére
Tiszaszalkán, a másikat a tiszaadonyi Brassai.napok keretében Brassai
Sámuel emlékére.) Ez év karácsonyára megjelenik a Szabadelvű
füzetek első kötete, amelyben a kő·
rünkben az frással és költészettel
foglalkozók mutatkoznak be.
Vásárosnaményban pedig. havonta egy-egy hélvégln az ÁFÉSzklubban a beregi cserkészjelöltcknck tartunk elóadássorozatot az ifjúság erkölcsi életérőt.
19yekszűnk
sz.cl1emi példaképOnkhöz méltók lenni és tovibbadni
örökségét.
Deoik J6uer

Vásárosnllmény

V4rdro.f1lllllll!/I)'bm ID! Orbi" Balla
emtékpark gond""klr,t II Kelet-Magyar.
OfSÚIgi Subadc:lvCl Protc:slin5 Kör és lI:l.
Orbin Balm c:sc:rUsaaj közhsc:n vil.
lalta.
A Kt:fe/.Mal{)'l:lrorn6gi Szabadelvű

Protcstlllls Kör 1991. kar.íasonyára megjetenteti a Subaddv6 FIluIc:k első s;zj.

mit ..Kelet retól~ címmel, amc:lybtn lI:l.
iró ál kOlt6 tagok mutatkoznak bt. A kr>vetkC7.Ó számot Nyitrai Levente: unitári_
us lelkész irisainak szentelik.
híven idén is
megemlékeztc:k a mátésvdkai MGvelódáli lUzhan a rcCormáció Onnepér61.. A
mlisorba" a Kelel-Magyarországi Sza.
badelvli Protestáns KOr lisléról Néző
I ánl6, Matkó I &szió, Oláh Sándor,
~bó István 6s ['eIhÓl;; Szabolcs veti
részt.
A

hagyom4llyoldsoz

Ifjúsági Biblia-óra
Ez. év ÓIi;7.étól ismét beindull az.lljúsá·
gi Biblia-6ra a budapesti 16-30 év közötti unit6ril1SOk Slimfin. Az összejövetelt minden héten, csIIt6rt&'őn este: 6
órakor tartjuk a Nagy I. utcai I. emeleti
irodában. A 8iblia-6ra Orbókné SzentIványi Ilona vezetésivel, ál a fiatalok.,
kőztQk is Kriza 8Ixbála aktiv köuemú·
ködáiével folyik . SZCletettel vá~uk
ni inda nny iótoka t.
A BibJia-órlival párhuzam< " n Vadady Attila u"ilArius színjátszó roglalk~
....ást tart a Nagy J. u.-ban.

Koszorúzás
A szolgálat-teljesítés közben
1986 óta meghalt fővárosi rendőrök
tiszteletére rendezett koszorúzást
október 30-án a Budapesti Rend6rfőkapilányság.

A bensőséges ünnepélyen magasrangú rendőrtisztek (köztük az.
1956-os hooök) mellett jelen vollak
a tönénelmi egyházak képviselói is;
Egyházunkat Bcncu: Márton és dr.
Uirincz Emő képviselte.
B6zsöny Ferenc, a neves rádióbemondó Úlrtott emllkbeszédel, majd
a mfcsesek meggyújtása e1611 a
meghfvolI egyházi szemllyistgek
mondtak rövid fohászt a rendórmártfrok emlékt6blája e1611.

EGVRÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL

c:&yházk~g ez

tv)íilius 14A gyOlcke7.et ifjlll tettek bi.zonysigot

m
.
hitOkr6l , a kisebbik

ha~goc IS fe1w:ntelt&. valamint az aldton pli'pOk bc:ilc·
tattl tisztébe Balázsi I kzl6lelk&:zl.

er-

OrOmmd

jdentbetjOk, hogy
kedves k ' dbdyi hívtlnlt, Imre
Sdmuel WományávaJ Korond Dunántúl aJapítvliny jött lf;tre a

re IX alkalomra, a Mgy nyiri h6stg die-

nére teljesen megteit • templom.
Az MlV Vallúi MIlsoroIc Szcrlccsz!&tgc (OJBa!6csopn~ trkact~ az ~
ncpségre Lengyel AgnC:S ren'" ro es
Kiss TIbor &yártásvezet6 veuté:sével.
Az err61 ké;szilll mUsort oIvas6inlr. az
1991. november 3-i OlÓmhir ,dá-hall
láthalt8k..
A szé p egyhizi AssttjOvcld ÚNIIC9()o
raosztással fejczF.dOtt be.

Dávid Ferenc Egylet
Ob 6hu ~bó _timDpj6n UJT/.DlI

lJ

D6viJ

F~,UIC

EokJ ct ~,ur..a6ri1lCi wtiuíriou
1-P'_btPo . Az ...,;~ is IZZ óIIwni·

,.u, ~ ~ iiNotpi iiJÚ~

D,. J~ JutÓ Idkisz bibliD oJlI(tttUll
III"" T6Nk T-.is .. D.F.E. dnou rryitOlUJ
",., al

UJhl

is ~pklQ ~ .",Ub.

Uli """~ Nl8Y NJouj6ról dr. F,:

KtIIiJi.

Jó:.J,{ ny. piispiiC lWNuiTÓl,
NOD M",dt:Jnáról, lMIJ'd ~U lJ ,.o~oIa.u ,~ rúzir6l folUrt DiiDny
ENIT, (ról, ti K,nsztbry truútUsipk szl>...
wla

. '__
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IS. PoIglin:li (Utina kl'lzgylllts.)
- 1991. deeember 22. Nagykanm - Kaposvir. - 1991. de.
cember 26. Polgárdi . - 1991.
do ( i 'liber 29. Szcksrlrd.

Onnepseget rcndc:zeu a filus-
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Kedves., ~eghangú cskOv6 ZliIjlon le
P6csen, 1991. március 9-én. Tulajdonk.éppen minden eskQvó ilyen, de ennek
kGlönös jelcntó9tget adott, hogy a szertartás OIcumtnikus volt és a székhely katolikus templom. BanJUJ AMr4s unitárius testv&ilnk ~jos btolikus feleségével
eskOdött sajlit lel],... Ie, a rokonság ts a
SZfl» r6mú &deldódő előtt, ör6k bllséget
egymásnak, a kedves kép az! a pillanatot
ábrázolja, amikor a két lelkész, az esketés után az oltár elől az életbe lósiri ki a
boldog fiatalokal lsten ildlisa lósérje
életüket.

Unitlirius istentiszteletek a Dunántúlon:
1991 . december l-tn. Gyá". - 1991.
da:uuber g..in Pécs. - 1991. docember

hitoktatás elősegítésére ts tebetstges dunántúli unitárius fiatalok tanuJmányanak timogatá56111 . Az alaptváoy kutat6riuma
megalakult él bcjegyeuettsc
folyamatban VIII . Az alapítvlmy nyiloU
él lehet majd adomány,*kaJ hozz:ijirulni, egyel6re a Dunlinrúli Unitárius EgyhbkOzstg cackkszámlijlm, majd a jogi
szcmf;llyé válb után az alapítvány
csekkszimlijlin.
Imre Simud azt kivánta Im'gkWAnni a1apítvinyávai, hogy sugény dilik
. korában az Unitárius Egyház él a fIÚ,L_IL
·· umtanus
· · · O·Im" , z'Um
.
....
y..u· ,,"on
segítette tanulmányaiban.
Lapzárta után értcsilltOnlc, hogy az áIdalatkész alapílVanytcvó a kesl.thelyi
k6rhbban 1991. DOVember 2-an elbUDyL Fmltte legyen áldott, sokat kQzdOCt lelke pedig pibcnjeo meg tercmtójt.nél.

"lUH b , TtfüczJi L6d6 ,~w..i

adjwWl4~

lIaf'tucl.u

lJ

~t4ji, Ú dr.
C. 1Ul6t;i#i l~ az

. Hiu'-

KbOIY

~giükw ,~ 1'ÚÚr6/.. KiiJlNo
Iii" . O.
IJIVÓn ~ il

lón/M»aM
Q ....nesuWl ddolull dooM. AndnjnJA Judil,
Kiilllry Rib á $mM boll_~bL
Az "ón#! -titiTfd. ItDD ~/ó"-16'" UziT«<'it _,bjWt ~ipNatd:. . . . .t
101, ___ u-rutWol <I Mw'.nÓ ná",ot""", iD _ f t <:fal: ......yit ............áz.IIaAtM
Q J,bQ." d6wlárból, lWtY Q _,Wú/~INn,
su/ftilyu .,,",~ol~ krllu6pbm Mtipil: <UI Q WiI~.......i tu Wlittiriz_
"' .... á /IZ iiIIwnnai lI:&6n ItGpj.anJi"Utn6JL
Az (iIou,,~M ........t.;j....... .. ~ aM OIYOn
~~ ....Mmd: NnI. _lyd; Q SUNMdDptájánal: t>lapj6n dll_ á "uN
Mm 'd"", /IZ "",1áriWS/Jk _
UIO'I'/lZu. aU.
k&i. Tol6lo - iD /IZ ,K)'it dkd? _ i~"
MQtyQ'Q,~ luz I>Z, <Ihol NWJtI<Il&<J/I is
m~,niUtldür. ""'.i"- ul Q korlluowt. O.
5lQM btwin "<I&Y s;,urnl <MlI>ft ~Ió ulenu
'."'e.tc~ m<1jd f:ZI U ....tM .. " ullUUinn Trió
""D ~I,"~"'I' ",..jló
Un" be <I:f dÓQ-

_6,

.....

""",,'Q

Vripl d,. Jalwh Jmó klün, Q D.FE. I6lilli,,, m.ziiruc m~, <I su"PI6lc *'hr_1aiida~1 á UsziJN6lt~ <I ....00' U~ban

",eli",1II ~"'kl6rl;UL
Az 'V · .' IAmS,.."

&n~

Brila /6-

~ is B,rtCu M6""" p;upOkMl~lIu
Up"",I,•.

Ágoston József és
neje Bogdán JuHanna
siremlékéDek felavatására került SOf f.
evi június 16-lin, Y~p du. 4 órakor a
Rikoskercsl.lúri
Uj
KOztemetóbcD
Beoczc Márton lelkész-piispOkhetyettcs
és felesége swlgálatával. Isten irinti hÍIlival emlékezett az egybegylIh nagycsalid a magas kort megért édesapa és
édesanya életére, munkiijAra, és mélt6n,
mivel 10 gyermeket neveltek fel.
Az első, R6:lsi1ca, még Székclyudvarbelyen szo.letett a bomor6daImási édesanya és kadicsfalvi édesapa hizasrigából, kilenc pedig in Budapesten. Az
édesanya 1987. január 31-én az éjsukiiba n)'ű1ó késő esti órákban elvégezte a
nagym06ást és takaríllist s u(jna meghalt. Az édesapa a Vas utcai Balassa
KllrMz hall fejczte be életét -, betegtlirsai ámulattal hallgatták Melóadásait",
melyek nagy irodalmi jál1assigáról tettek tanűbizonyságOl . Mi unitári'lsok tudjuk, hog)' megirta a H6dmC'J'.óvás;áthclyi
Unitárius Egyházkl=ég tÖl1énctél és
Heltai G~ r élete omú könyvét.
KII10nben rendőr volt foglalkozjsál1l
nézve, dc sok mindel'lt csinált életében.

Autodidakta volt a javából, nagy könyvtárat gylljtött ~ ' U: és olyan szépen éDe-kelte egyházi éDekeinket idós koriba.n
is, midón a lelkész úrvacsorát viII octh<>
nába, hogy a legjobb kántor is tanulhatOU tőle. Janos, fiaik klmil a legnagyobb, aki ír6i vénájáról tesz mind
gyambban bizonysagot, Ady-verseket
adon elő; Csaba, a legkisebb !iúk pedig
fclolllllSla az llpa "végrendelelit". János
evangéliuma 15.9-27. vCfflCit, mcly lObbek kOlOn tartalmazza c:uket a veretes
igéke!:: ..... maradjatok meg az én suretctcmb:cn ..... l
Végül elénekcltOk a Székely Himnuszt. A 2ép síremlék felállítása kOrOJ~
tcendóket Csaba $lCtVCZIe--rcndezte, aki
pt'esbitere budapesti gyiilekczctünknek.
ugyen hiborítatlan vé,p6 pihenésük a
szép síremlék alatt, cml.am pedig {ilóon
Sl.:erctteik sdvébcn -. Ilyen gondolatok
foglalkowrták jűnius 23-án, • vasimap
de. 10 órakor tartott gyészi·tentisdCt~
ten is a swlgilattcv6ldkéstt. E8Y lelkiekben gazdag Sl.:0J6pár éli .'t tnOSI mlir
ISlen mindenllll jelenvaló V11ágAbsn, saját életének esemtnyeit. Surctettelgondolunk éldOm!
BM

UNITÁRIUS tLET 13

•

TAIZÉ: EURÓPAI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN

1991. dec. 30. - 1992. jan. 4.
..:url>~

mlnoIkn ornigjból ló bb llulu
""tal jon fI ..... """IC~. " Taldl Köu-lg

állal ..... nu"lI IOŰ!lltlI találkaz6ra. A 1&1·
ziJ ö4<W1'IOn1Icus surul... kÖl :JJf~. amU
F ..a",d"onúgbatO alapllOlI R"I:u ' ... hir
194(I.Mn, mInd"n ""~" tul'Ópa! !.QCidIll!
'."'kawl iJu .....u . A lan!)'1 pr6.fl;al laW .
kolón 110 OOO n.tal nil ~I. II_NoS ta·
WkDWknak adot! oUhont PAr!u, Ró ......
London, Bar<odó,., KóltL •• Eúlla' B .....•
pes! " btulom .. ~mEr.UI ......ndo......•

nak
_
..... lyd
T.hi
'982.!wn
kudrmény.UII _gyik 'Uom6dv' ,,'Uk.
A mllvu61uI bud.pest' ~hi.zköuló·
~k k aaL6dok rogadJ' k. kooloLiku50k k
prott:slÁ..-k rgy.rinl. T-.lúb6l 1.H!",i...,k
is fiatalok csoportja irknrU R ..... pe!lr.
.',.• ptrmhu kO~.pf ... holO' .. lal"kozó d ·

......... ülo"'ll ",",!:uJdjfk. A IObb !luur
Ratal dn'lláw ...... q:yfterG köriJmfnyck
köwlllörtfnlk ét akilc mVHen bd",adninak .. lÓUtvUO'U1 kapcsol"U•• afp,,", ... k "
lelllwulebbl ~hád<~.l ""C " laWkDw~'n.L

A "'''\kozó fO gondotata .. M~1!J6 ile' á
cmb.,.-I nolldaritM". E timi ... aa.:ponto-

átv." r&zt...,vók" BazlliUban,,, Ni~
dIonhol ImidYgn cúnk o.u. Ez.n
hrly""inrk. Iddísdtv. fl mqvtl6gStva, az
lmidoág Iwly~lvc ksz ... k ' ...... klfYL A n._
lalok" d~IeI6Uökd az egyhbkOzsEil'kbtn
IÖltlk. "hol" ,, ' grarok l'11(gOo"'\J'k" mM
ondgokból érknttltkkel " ren-Ény is
lZolidarltis lithaló jtlell DiluUioon.kint
bt!:dlgtl6 ki ...... porlokb.... ....lilkDlnllk

""'" .

,,7,...klo.toll korunk .... gv'Uo~1.a1j1l ogkz
tldünkot. szellemi is Iolkl t~ren egy.rinl .
A!'TII khztet. hogy ~letünk ... k 19"" ~rtel.
.... IIIIIiUunk ... Ekkor sitt scgitsigünkre •
bizalom UrindOkű\J1I1I földön, hogy .... g'
lIIl'Uuk II hit forrisllll. b 4) .. IlitleUük II
lelld ht~~kd," (VACIAV ItAVEI... Ül~'
... te II pri,gllllllWko7.6 rkttVtv6l1w1). Bu,
dllpestl egyhbkO~1nk .. 'OI:..... k
külfiildl n."lobl, hfvtlnkjtlont~z&l:t hl
xgitsigit kérjük!

Egy ének sorsa
Egy het ..ell fves .születbiM tvforduló, Nem emberi, nem aem~nyé. h/lllem
egy doffom~, A trilllloni b~ke o16iráso
U/ÓlI egy ~wel jeleni meg, azóta kttszer
felejtel/ik el (l'lllÓJziniileg nem mindell'
ki), l$ kttner jÖII el6 újra o visszovorw luágMl, Ezen a nfven ismerik., Sz~
kely himn/m.
Erdilynek. iIIet61eg a Szikelyfoldllek
/lem \'01/ Olyllll közjogi kii/önállása, milll
az 1918 el6l/ Iforvá/országnak. sem Ol
e/s6 ,;Iághóború eI6/t, stm a második
világhóború al(U~ amikor o Székelyfold
négy é';8 újra Magyarországhoz tarto·
Wil , /IivoIDIosan /ehál nem lehe/ell sajó/ himnu.fla. Az óllom hi"olaIMon nem
i,f fogadID el, Mi,-el ozonbllll 1940 l$
/944 köwlI o kDl01lOlenekorok is jál.
SZOl/ók, de faclO ál/amilog elismertnek
tekinthel/ük. legalábbis abbon az id6ben.
SlÜleltsér61. szerzóir61 a 168 Óra, o
IMdió he/ilapjo közölt ismerte/ÚI 199(),
mdjus J·jei szómábOll, A szerWJc: Csa,
IlÓdy Cyörgy Ú Mi~Kálmán, oJcik
szenem~nyiilre/ b,~ldi1i: tQbbnyi~ nem
tud_l: róluk.
192/-~n jelen/Ul/el: a lIimllu:r:sull.
ÚJ:)' láLfzik azoMOn, hogy igazi $ikert oz
c,fok uz erdtlyi ,únuc.r%ló,f u/611 ora,
10/1, A hdbcrú '~gt/~I /ilolmU,f dallam
k/I, Amikor uzuMun Ul ideológi"i nori.

jell az~ ahogy<Jn Ol/ Ú oJcJwr gondolkodlok Erdélyr6l.- az id6n1"'(111$i la'
,,"m, amelyek holÓ-fdl'a an hiszik, hagy o
n&lyek Iragtdidja 19J/j-b0ll, majd,
má.fodfzor, 1944·bell keuJ6dÖlt. flolou
o ~mádifolllOi lJUudelem w solt-sok tv\'tI a romÓII oIr.Jwpddó el6l1/Örfbtt. ú o
:szomoníjá/6ctuJJc m.tr lU sem az els6 fel .
VOIlÓ-s" VOll. A dtlkelefi magyar OJtgek
s:uúodo:s pana.n4l Kodály Zol/án miit't,
o Székely ~rve:s fOglo/ja untbe,
n(lgysurl1en é:s hi/e/esen,
Az u/6bbi hdn(lpokbon mil1lhD valami
tönénl vo/na. Mimho o Szikely himmuv.
e/b1e volna a közérdeklddtsnd, OZ" Iwpása, "mely az /956-ro voló emlé1w"bell if (volóban? IIOgy /álSUllro?) je/tili.
kezik. De hire ér!Gaell egy új .rukely
himlWSVIOk. DalltmUI Bartók Es/e a székelyekn~1 c(mú :szenem~nye, lIála ISIen,
nek, hogy a székelyek végre o maguk
!umgján, nem pedig Budapes/ illlon6ció,
jámi szálflak énelmeikr61 és sorsukról.
Wljoll elfogodja-e o lI=i lársadolom?
Szö\'tgé/ az Uj Ember kDtalikus he/ilop
közöile 1990 kDrácsonyDlL Szép. /W1/6i,
mélló a dallamhoz, Szóltljo az Istent is,
de nem olcsó s6hoj-st(fusbllll, Igy hely•
lyel.köuellemplomban is i neke/hetnék..
Az értelmes romárrokm nem ingerelheli,
Jliszell IUdniolc kel~ mit tett Bartók az 6
népUktrl. Jó lenne, Ilo ebben ol új énekben hirdetIIi magál Erdély.
Ideje már, hogy a 1I0000000-hossZJÍ. "szé,
M befejezMjélc egy sup.
~Iy keserve:s
biUI sugdnó magyar oklwrdd"I,

tás lozulni kezdett, é.f az emberek, az újdr, Bán Ervin
$Ógal: buztllli mertek f:rdélyr6l, újra ú
•
egyre gyakrabbolI lehetell /wI/ani, Nyil-'
vánvolá, /wgy - negy.<en ll; feledb
''agy /etsMaldl UlÓII - mtner.rtgesen
keltellék életre. A KirályJufgón túl titok·
ban, zárt ojtó-ablak mögölI é1ltd(~ltélc,
amig Ceouse:scu élt, bőr/öllhe lehetett
jutIIi mialla. A for.rodolom óta lIem lil/,
Et. év július 116 19-én, Nagyváradon a
ják.. Kétségtelen .- mindig olycmJcor leli
Rom ániai Magyar Demokrata Szövetség
id6szen1, "mikor Erdély hovatartozás"
S7.ékhá?lIban tarton rendezvényen jelen" Iéma VO/I ~; 1921-ben, az irredenta
leuék be és adták ál al; oIvaooknak a 744
zászlóbol1lás idején, m"jd É.rwk-Erdé/y
oldalas le"ikon1.
,úswcsol,,/ásolwr - mos/ pedig harBalogh Edgár, a kiadvány CÖS?.erk=madszor i.r.
tője 'Ünnepi megemlékezésében megjeMennyire székely a Székely himnusz?
gye7Je. hogy aKritérion kiadásában
A uékely népnek gazdag t:s erede/i
megjelent lexikon lcalauz és kiállVány is,
folklóra I'an, Barták é:s Kodály mtlys~,
37.ok rés7.ére, akiknek 8l; érdekében ké,
gaen mcritell be161e. A JJimnusz sundi
~iIll,
azonban más fombl keres/ek. Mm nyúlAz ünnepélyes átadáson ott Voll Dot"k az erdélyi da/1onn;lághoz. A dallummoIcos Géza 8.2; RMDSZ elnöke és DábOll még o múlt század nemai-polgári
vid Gyula a Kritéri on képvíselóje is,
magyar zenéj~~ if jel/emzó jambilal.r
Olvasóink aajékoztatására idt:tiink né,
ritmus/ if alig leMI felfedezni. A némel
hiny gondolatot a ICJlikon EJ6szavából.
romatllikD dallam,iMga én6dik inkiIbb
" Ileted ik éve válja mcgjelenését a
benne. Dol/omelemei pIÚIálc, 1101011 o
Román iai Magyar Irodalmi Le" ikon IL
mogy"r unei hagyománybOll tppen o
(G- Ke) kOld , A lelűnt diktatúra elóbb
székely a legdsibb, " legkemblyebb.
relltteleket S1.abott, majd azok teljc:sitCse
De hifun nem o CSDCi Mgyek közöll
_ rövidítések, killagyjsok - ellenére is
fogOll/ meg! A córsodolomNJk abbon Ol
érvelés flélkOl halogatta, végal megaD'
ö\'tulében születell. "melyhez _igen
díilywlII. betiltolta a megjelenést, MOSI
jU/OIl el al igazi mogyor népzene. Kife-

Megjelent a Romániai
Magyar Irodalmi
Lexikon 2. kötete
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etcdcli leljcsségcbc:n adjuk kÖ7.n: az
1983. dooc:mbc:r JI"';n 7.árl mlisodik köletel ..."
Az EJÓ67ilban azt is olvashatjuk, hogy
fiilcg az egyhli7.i vonatkozásokat kifoglisollik a kcúralban, s a mtir 610mba s:r.e.
dell anyagból mcg IX utalás&a t is eltávolították.
A szcrkcsztók JÚnak abban, hogy a
kifogasott $a'okal. gondolatolult a lexikon III_IV. kötelében majd k61.öl hetik.

Érthetö, hogy ugyancsak CCn7.ori elkobzás alá eselt Drecl\sler Miksa, Eisler
Mátyás SZCtepc a magyar irodalomban
c. tanulmánya, de ezt a szcrkcsztÓk máris bes7.óttck a II . kötet soros izraelita
cgyházi irodalom ámszavába.

A megjelent Jellikoo hú és tárgyilagos
képet ny újt a romániai magyar irásbeliség minden lerilletéró1 (S7.épirodalom,
közirás, tudományos iroda lom, művclő
dés) mi nden személyi és kÖ'lületi jelen.
ségéTÓl.

A Lellikon 2. kötetének ünnepélyes
átadásakor, Domokos Géza az RMDSZ
elnöke fc1sx6lalisában a szerkcsztók tö·
retlen hitét dicsérte, amiért szivÓ6an kitartottak 1lI:Clületes és iga;o..ságos álláspCIflljuk mel lett a legkritikusabb években
is. David Gyula a nyomdiisroknak mon-

dott köszönelet good.osan vég:.o.et munk.ijukért.
A napokban érka.en Lellilwn gyors
átlap07ha közben olyan unitárius nevekkeltalálkoztam, mi nt: Gálffy Mózes,
Gál ITy Zsigmond, Gela 16uer, Gyallay
Domokos, Gyallay Pap Zsigmond,
Gyergyay Árpád, Gye rgyay Fcn:nc,
Gyulai mltin, lalulb Géza, lalulb lenő,
láu1n Miklós, 167.se( Jiinos, Kelemen
Lajos stb.
A tervezeU III -IV. kötetben az unilári us egyházi irodalom ketelében foglalkoz.nak majd Erdi5 János é!; Fetencx J67.scr püspök életraj~.ávaJ is többek kő
zött.
A III . kötet megjelenéséte - tervek
S7.eri nt- 1992·ben kerill sor. Il lesse kö·
szönet, h:ila és elismerés a k iadvány (5.
szerke.<:1.tójét, a S7.erkesztóbi7.ottságot, a
Kritéri on t a megjelenéshcz nyújtolI
anyagi támogatásért.
' A Romániai Magyar Irodalmi leliikon 2. kötetének megjelenése feleli é rzett örömömet egyetlen aggoda lom ii rnyékolja be: az, hogy ez a nagyszerú
munka mindössze 20 ezer példányban
jelenhetett meg. Ennél sokkal többre
leMe szükség!

- - - -- -

Marosvásárhely és Vártemploma
Mcdvigy &Idre irodatomtudós szerkCS7Jéséhen jelent meg a [enti eimen a
Ráday Gyűjtemény Tanulmányai soro·
:tatban ez a sok unilárius vonatkOl7..ást
tartalmn6 könyv.

A s;<.crkesztó széles tárgyismerellel és
nagyon S7.erencsés k&ael valogalla
e IC a négyS7..ázötven oldalnyi lanul·
mánykÖlclcl.

AJ. unitárius szer/.óket Orban Balá:r.s
tanulmánya vezeti be, akii sokal idéznek
a többi tanulmány íTÓi is. Ke lemen Lajos ir Marosvásá rhely múltjáTÓl, majd az
"eTÓS var" ciklusban En1Z Gé:ta ismerteti
a reformatus templom történeté!. Közlik
Luther: HEr&! var" dmG verstt az unitárius S1.a'I,edi LáS7J6 fordításában, aminek lapunk korábbi számában mi is
helyt adtunk.
. FIgyelemre mcltó 17. ugyancsak unitánus törté~ Bözödi György tanul-

Lőrin cz i

W1Lc l.or;~ M.hlly alylnlcfll .. abból alt al .
?tomból. hosy 6s <!ve vtgl'.eu a
Sdkctyke'=l~.i laRllóktp:ttbcn b vudip.
Lomhal hl nlene ki .
'. 4t tv"" ll, mini Unlonanhó mOködöll a
SI.tkelylilld I.l'..tm.,. Lclepolben le,lOvibb
és

Lapunk terjedelme nem teszi lehetóvé
,hogy a kötel valamennyi szerzőjét fölsoroljuk, de Molter Károlytól Márni
Sándorig, Illyé!; Gyulától Németh Lászláig CS Móricz ZsigmondlÓl Sütó Andr:ísig mindenki meFÓlal a kötetben.
Tóbb tanulmányban emléJc:ezletnek arra,
hogy egy házunkat 1571-ben a Vártem plomban tartOlI országgyGJésen nyi lvánitották "teccpte teli g io"- vá törvényesen
beveti val lássá.
A képanyagot Fogarasi lslJ7.sa válogatta, sok ízléssel.
Fe lhívj uk ol vasóinkat, hogy aki hozzájut, vegye meg a könyvet, mert minde ou 3000 példányban jelent meg, é!;
idővel nagyon értékes és kereseti könyv •
ri t kasá g Iesz.

Mihály 85 éves

AF .........,. 111. kc.ruleLtnd< mevel6do!:si
~lilya unnep!lyco kc.,etck k&öu k6sWn.

HomOf~~
- n1....
I~ ' o<l

mánya ,,1848. márciusa M arosvásiirheIyen" ámen.

.
'
K"l:&lambfalvin
.

Ka'nagyi diplomil is sur.ull s vegyes !!nek·
karok;U vaelell $ok sikerrel vers<:nyckcn és
ün""JÉgc~en. Nagy gondot fordfrol1 az ifjO·
gg nevelés<!re & <!vo::nle 2-3 sdndal'llbot u_
nllotl be nekik. Az dmdh <!vekhen többször
wp.ctl Union Lcendókct a pesW.cnllOOllCi
rcmplomban.
Eg~hbunk S7./vb61 g"uulAt , "udiplomt·
hol, b lSten IIdWl ké.; élC1é.c!

László Gyula
kidllltdsa
Kipdc, ncbrok, hm)"'Ú C~,
Un/6 Gyula rtgúzprofcJVor /cipz6.
mI1vészCfi mun-':!lJ:Jdgát bmwlal6 kid/I(.
/ás 'lYn, VGS6rnap a sátoraljtlÚj~lyi Kazinczy Mláeumban. A ma 81 azleNJ63
tudd.r, akindc a ~hez loobeJo: /r.ijzi)U a
Keu63 honfoglokú ts a NagyszuumiJdó_
si kincs clmJ1 kön)"'Ú meg(rt1fa is fUz6diJc, 19JJ-ban lligale el a Kipz6mfilli·
SUli F6isJ«JMl, majd /cit ivre r6 rtgi.
su/MI doktartJlt. AzonbCJlt a Idpz6m11vhutl61

soha nem

ptI/urdl el. \.bsárn.ap

nyill Idrlatdn SS {eslminy ts rajz, 12
.szabar ts J6 bronzb61 ön/Öli trem, vaJa·
mini a pro{uswr ö.me.s kön}'\"C ts ludomdn)'Os munJúlja várja a Idlagalólall
februd r 28-ig a sátora ljaújhelyi Ka.
zinczy Múzeumba/\.

Nuvembt r 4 . Magyar Nemut

Göncz Mihály
up.!I!.k 1991. 2. mmloban rövid hCr&dh
jelent meg .TTÓI a H/rek c. .ovatbao, - hogy
GönClt Milr.ily illeJepiih Magyuoazigl'll b
Gy6rbat él6 gyermektntlliJepcdcu Ic.
Ez dton szcrelDtllk a hln hclyesbllelli és
kib6yfleni. G6DC:it Milr.ily lulÍÚriUS lelkész 38
<!ven " smptl Er&!lyben. 62 tves kcriban
ItI;rte • korkedvezmtDyes nyugdfjU\IIÚÁI •
kolouvjri uniúrius egyhU NyugdíjinLt:zat161. Ehhez lll. cagcdotlyl meglarpta. Ezek ulh
1990. jGliusbaa tclcpiilt it M1gy:rrrolSÚp,
boi J gyCfllleke ti, közjjfliik. bódme2.6visir·
helyi unillrius lelktsz relestgc.
iti urrlózkodh.ó\IIióbb (zbcl!. wgzclI egyb.izi SWlg"'lOl ~geden, H6r:lmezo1vúárhclyeD, Budap::stcrr. és G y6rön.
Mivel Gy6r • Nyugal.Dunbl~1 fontos
$tÓrvJnyközporI lj. ts. lelkész (:$lIk ri tkin JUI
el 011 tl6 bfvei ha, Igy goDdoljuk, hogy a jö·
v6bcn m~g ióbb .Ikalommal \IIrthal cgy b.b;i
szcrtallást Göncz Mihály Idkipúzlor. Isten
,,<11$1 leByen 10Vábbi swls'hlhal

Csiszér József
Jóui briai, ahogy mirr.daonyilll ....ólfljuk
cgyllJltunk köztilltleletbcn 'lIó tor nagy sure·
temd< örvend6legiMseN;> presbiterét és egy·
bhi unkMd .. aki 6Iz baja b 85 tve
dleMre is minden i'lentilltieletcn, egyhJzi
rendc:zv~nytll on v.1I.. Up'nkll i. ,end·
szcrClen o/V15$.l, & ismttelleR trejtn (dül Lj.
mOla lU. K""6~jQk mpen c hely",1 !s
iloolt.al05 egybJu mUllkij't, ..... mioyllL
E(I)'bc1l kelydcnel és suretetlel emlékezünk
dhunyt b0Z7..t\ll~n, kedves feltstgtte
KóoY' M.rianntta, & a m.rosvist.heiyl lemct6bcn nyulvó bozú,urtoz&n, C.isdr
Mihtlyn, Uszlórl, llditón, Inlftre.
Az CSY iglZ Iltenünk ildj. meg c.iml József ~elél & .dJon neki jó qbn"Stl.
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Nemzetközi
hírek
[)ONALD IIARIUNGTON és neje
Anikó S1.ánthó-IIarringtOtl S1.o1gált
Nagy Ignác utt;3i templomunkban 1991.
november 3-án. AJ. USA-ból jön unilArillS Iclkisz-há1..aspár hCl>S1.abb misszi6t
vállah Eldelyben, lIomorixljanosfalván
rejtve ki áldásos teve kenysegct. BlIda·
pe.'>!i tart~.kodasukrll éppen abból az alkalomból kerülI sor. hogy aldozatos
munkajllkért a 1~lhlen Giber Alapitványt61 Martoo Arom emlekérmet kaplak. A kitüntetést ünnepélyes keretek
kÓ1.öU f. év november I . napjfln · vetlek
át a OLidavári PalotÍlban Nagy Gáspár
költő laudatio-jával. AJ. esemény mélta·
tásárll legkö1.clebbi S7i1muJ"lkban visszatcruJ"lk.
.

lk

Lőrin~ Ernő

*,

látogatás során ronlOS egyházi kerdc.sckról, a ~bb testvéri együumuködésról Ilir8Y.alt Kovács lajos piispökkcl, dr.
Szabó Arpád teológiai reklOfTal, ' vala"'
mint erdélyi egyhhunk vczetöivel. A
S:fJvc:s vendéglátÍl$l e belyról is kÖSZÖn·
jUk.

*
Dr. G)"QTmatJr.y Gp8YOI a Zürichi
ETIl egyetem nyiivanos rendes t.a.nmt,
az erdélyi ügy aldozatos barátját ludomanyos
mUflkemga
elismeréséért
1991. okt6berében a blldapesti MGszaki
Egyetem kél más neves klilfóldi tudós· .
sal együtt tiszteletbeli doktori eimmel
lüntette kl. Boldog volt a 93. évében járó édesapa, aki jelen lehetett fia ilyen
magas kitüntetésén. Mindkettójükel sze·
retettel köszöntjük e neves alkalomból.

8erei Mária, akit a Brassai Egylet
tagjai és sokan baraui közül erdélyi
népviseleiben láttak a Nagy Ignác u.
templom s2i1zeves jubileumi ünnepse..
gén, most megkmdöue a teljes ünnepség
vidCÓTa felveti anyagát, melyet más al·
kalommal lejáts:t.hatllnk mindazok örömére, akik az ünnepségen személyesen
nem vehettek részt.
Boptista elllŐ~ .cím alatt adott hírt a
nov. 7·; Magyar Nemzel arról, hogya
"prolcst.;Íru; és ortodox" egyhazakat tömörítö Ökumenikus Tanács a Ráday
Kollégillmban, tisztújító közgyülést ur·
toll. Közli , hogy az új alapszabály szerinl az elnöki és ffititJciri lisztel v.állakO'Lva töltik be a tagegy házak képviselói. A Tanacs történetehcn először váA 8udapeSfi Uni/án·us Egyházközség
lasztoll baplista elnököt, dr. Viczián Já·
képviscleteben halottak napja elótt, ez
nos lelkész szcmelyeben és a ffititldtri
évben is elvitték a kegyelet kos:t.orúit a
tisztre Hóna ZoltÍln reformállIS lelkészt
budapesti temelókben nyllgvó egyháloi
választotta meg. A hcszámoló nem tett
hatoltak sírjaira Ilencze Márton, Orbók·
említést, hogy c tiszteket eddig dr. Koné SJo-.cnt-lványi Il ona és Kel emen Mikesis Elemér, debreceni református püs·
lós lelkészek.
. pök és Lehel I kdó evangClikus lel ke·
S:f.ck töltötték be. Egyháwnk az EVT
Kárpáti Molnár János amerikai testalapelvei miatt nem voll és nem lehetell
vcriink, aki a Cleveland-i gyillekc1.ctból
tagja a7. Ökumenikus Tanaesnak.
érkC"/.cIl, egy Commodore 64 tipllsú I'C·
. AZ ERDÉLYI EGY1LÁZAKÉRT kÖ7..Ölt
t adományozott egyházlInknak. Adomáegy nyilatkozatot a csongrádi reformfinyát ~.creteltel kÖt;limjük. Iütpát; úr
tus egyllazközség a Magyar fórum nov.
mar több ízben jart egyházlInknai és tÍI·
7-i S7.:imáhan. Jól esell soraikban olvas-mogatta a7.. erdélyi menekültek gy6gyke·
ni, hogy kUlötlÖSCn mcgütköztek az er:f.clesct is.
delyi katolikus rerormálUS és lInitÍlrills
egyhv.ak ellen; vadak es gyanúsítások,
O,bóMé Sunt-l_oán)"i f/o"a lelkést.,
valamint a román részról kil~tásha heki");I.Ugyigazgaló már ~gcn cscdckc:s
lyC:f.c1l intmedésck ellen. 16 tudni,
mcghivásnak leli eh;gel CS november
hogy egy allOldi magyar reformfItus
gyülekezet testverken! SUíI rólunk uni·
elcj~n K,~n/.sv~rra latngaloU Kri~.a Ilá·
niel, hudapo.:sli T'resbit~r társas:.glioon. A
l:irillsokról is.

I'eler /lewis, az angliai Ui'iitÍlrius CS
S7..abadelvü Egyhá7.. elnöke 1991. okt.
elcjen látogatást tell egyházunknál.
Nagy érdeklOdéssel lIaIlgatta egyházunk
törtéJ"lelmet, jelenlegi helYLCtét, az elmult 40 év hatÍlsail, és az erdélyi menekültek probléináil. Ellátogatott Orbóknt
Szent-Iványi Ilona lelki:sz, kiihlgyi-litkar kíseretebcn mindharom budapesti
templomllnkb:!, 17.. egyházi kÖ1.pontban
találkOZOIt BcTlC"LC Márton pUspök helyett""...... l, dr. Nyiredy Szabolcs ffigondnokheJyeuessel és dr. LőrinC"J. Emő jog.
tanacsc "·al. Igcretet bptllnk, hogy egy'
llúaink között meg szorosabb kapc!lOlatot teremtünk a jövőben .

Személyc:stn: Japinban
hphbla ~ & doIpk • RWM KOIIti
KO nevet vitdO blKklbislll ""'-blddvOdtct
mlg.ibla fogl.lló ACfVCUt, mdylld< \O"CDdt.
gei voltulllc t984-bea • Tok.i6boa tartau
IARF vil'akoagresszll:lOu.. E IZUVCUI egyik
.lapl!ój. & hOT;u....
i' dDÖke,. TempleIon btkcdfjjll kilillltelCn voItlARF elnök., ....
Nikkyo Ni_, aki SS o!tettvtbez kohctodve

'=

mes""l;k e tiwbllt ez tv """"IDber h:aviooa.
A nevei ~mtDy alk.almiból IZ IARF Otjia
III; is mcgb{vút bpt\lllk. reszvtlclre, melytt
m~ .!rddn toQt tes;: u; I \La)' is, hogy
ugyan.klttlr ikbotiik be liw6x [ifI, dL Ni·
ehiko NiwanO!, I római katolikus egyetem
doktorát, a lelktszkqlz.6 illtb,ct iSUgal6jil
fsyhb.ullk ncvtbc:n fliSoodnokuDk aliirtAvaI ln üdvözletet id6be1l elküldtilk. rc:mtl.
jilk. apja fÉld40j'l fia is k.övc:lDi fogja, s egy_
sur O is ell'toglll hontnIt, amint 1974-bcn
az Ipa is b EYztLI a mi H6gyea ~drc utcai

tcmpiomunkb.1n.

lARF hírek
A fentebb emllL/:1I esem6!y miall az IARF
vaet6i. akik Inylgi fomsaik.a! mtrlegdve
clmebe!tek erre I tal.ilkmón, az &li vlgre_
hajtó bizotwgi 01&1 december köa:pbc hI_

lamonik.
A vlletlea dg)' bazil mlgtval, bogy Dtmetonú.gi ullm Mria CaY szombat dloIdOtli
t , YZMgctbcn l.Ililkau.m dr. Tnx; 6j f&it_
k:tmol, aki trdek.l6döt! cgyh.izunkról, men
IlIdu ut, bOSY HUUli Unos pilspök llyuga'
lomba VOIIU]t. Rerutlte, hogy ...EgOI mcgbpjik ll. elmmol"t az ulObóSOOO IItmd m,hk:15 kíl1demtnyr6t _ de ez DCm IÖf1I;DI meg.
dr. Fenncz J6ud"

*
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