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M ondn pedig néki 111 blcn : Bolond t Te esztelen
Do.lonrl l MI mindnyMnn ilyen cutelen bolondok VII.·

ílyunk, Slth,Ugy{l nk II 8Yl1jtés, spórolós, nl. eUiregont'oskod~s. De hát 011 ebben m: eszte.len egyáltalán?

HM nem pont ennek a1 ellenkezője nit csztel en és

bolond : h ll előre (:"ondoskod!\s hel.yelt egyszeruen csak
II mlpnllk Nünk nn~lkill. hogy n holnnp rot is gondoskOdn á nk ' MI~ rt f.ss:r.e ril, ezért tnrlllléko knt gyűjtünk
1>1:, Viszont amilyen módon gyűjtünk, spórolunk és
~o ndoskodunk előre. n
nem éssten1. m ondja Jézus.
~ :tOOO eY óta akar Jt'll.U$ velilnk Ilrrot "Uni komi,
hogy ml iS$lcru es m i nem.
Ceneráclóról generácl61'U mondtnk neki ellent. E-.,.
st/lwdról e\'slAllldra egyre nnQYobb ternlést takaritott
be filC (' mberiség. egyre nagyobb raktárakat épItett,
hogy holnnp is elég legyen m i ndenből , hogy g)'erekt'lnkne k eRys.t.er job~\n menjen. Vuló bnn jobbnn fog
nWlm l II I!Y;::I'ekelnkn~ ediUal ?
tovább lehessen
hoztak letre.

::., gyorm"""'.:I I

nagyobb termest
hogy ezek a n !h'én,yek
magjuk Ugysz61\'án süket.

•

nem kiopt'sek

Ni nt'S

jö\'őjük.

Há t nem tilk~öd i k ebben a találmánYbnn II m ol
Idök et;: ss e$zteJen bolondsága,!, At. ft mód. nhogy
t-~Un k s ~n'l:dtUkodunk. nem " esd számítás bn u jö,·öt.
KQnmk fmlnl sái;n cs.nk N':r.lgntU tnn r dnd iljn meg n
\'I\IIát és moudja 8 t. t1stomo.rh6nn dh'lItossfc lett angol
k!fejetesl e rre : 11 0 ftthlrt" - nines j6v6.
II. Mo.nopo.U ne\'er.N ü tá rsa~:Uf.k 11.. egykori NDK.
bltn . jeit-nll$ s lágere!kk a bolto.kban! tc állt et. a t.
~iU' tk napIlapunk galdasdgi rQ"atábnn nem~. A jnt ~kh~ ~!ldlfkctt l\tmuta tó n kÖ\'etkeIö mondattal kexd&'Uk . A J t\ t ~k értelm;::. hOIO' tulajdonjl\\'akat olyan
t-16nyösell vá roIjunk. adjunk bf.r~ vag:.' adjunk ct
h~' a jAtf.k. \'ég~ ~ leCl;nda,gabb jfltékos f.!; lehet ~
1ti1. monopo.hsla It'-&" ' unk," A jfltéknabAlsok a későb
bl~kbt-n I",· folpnt6dnnk : " A ~ a Játékos, amet.\'ik t6bM.I larto~ k . mInI amit k i tud flIet n i. RI til kell adja
mlndw ~rU'kft . nmctlyd, N'ndl\lk~~ k ti. hlle1e:r:6nek és
I1e1U JA tuhal tovdbb. A ját kot ll. lei;g:uda .... bb ,' ntékos
I I) ~rl
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l11onopo.li nenl 1h'lall1latlan
ft \'11(\1011 ;.. A monO~li ti. legkeSol·etlenebb játék el.e.n
I"'on a " lk 1l1(M10poh so.lI: ember nA m:\rR N en a \'1~
.il 1 os I&auág. A jAt~k('\1 a l~:r:dagabb já_
t k'~1 n,:.erl miti,. I C)' h E
u t'iman me"" a játékuabálv,
~twln ar.onban t'iy' ltalt'in n inC'!! e.nnek a '''toe.kna k II) ttt~~. C5lllt \·~tes~
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:w~~~.f'f,'lt.lli.n a monopQ1lstHnak Il':lke. ami t d\'e.

né, mllgdnyossA. halottA vált? Egy gaulag ember, .. ,
magdbnn Ok05kodék... . mondla a sajdt lelkének ..
Eí1lI ember, - és sehol a közelben "agy távolba'n
cgy máslJ.: em beT. Egy ember II gozdagsá&dval és sehol
II kttte.lbc.>n vagy távolban egy másik ember. Ez maga
II pusztulds. mondja lsten.
" Egy gnzdag embernek bőségesen termett n föld je ... " - valóJábnn egy reményteljes kezdet. Egy történoe.t kezdet e, a mely jól kellene vép6djön. Sok em·
berre vnn szilkség a gazdag termés betakarításához.
A sr.erencsés gabonaterme16 a szorgalmas munkásokat
gazdngon-b6ségesen tudja ja\'adalmunl. Viddm és felsmbadult RZ aratás ün nepe, tánccal. f.neklé5St'l . A gyerekek kacagnak és kergetöznek, jóUakoUak és egész·
ségesek . Szép törlénet!
De a gazdag ember rn"odban okoskod ek ; nagyobb
csilröket építek és a zokba takarom a növek,'6 javalmnt és ha rosSTsbb idők járnak. akkor eladom ezeket.
Minél rMszobb Idök. annál dró.gábbnn. Igy ludom a
sovány t!S:r:tend6ket kövérekké tenni. ts aki nem tud
fizetni, nz kiesik a jdtékból. Egy gazdag ember és sehol II közelben vagy t ávolban egy másik ember. A
gnzdag termésb61 nem javadalmauák böségesen a
munkAsokat. nincs vidóm és felnabndult ünneplés.
th bérért toboroznak napszámosokal, hogya régi (:súrliket lebontsák és he lyükre nngyobbakat épitsenek.
A gyerekne\'elés elnémul. A kis és so"ány arrokból
nagy szeme k merednek éhesen .
" Egy galtdag enlbernek bőségesen termett a föld·
je ... " tgy kezdödhetne egy reményteljes történet;
mégis gonoszul rejet6dik be mindaddig. amig R gazdag
e mber monopol il játuik. és aZI his:.l . hoK" ezl még
meg ls nyerheti.
Kedves Tesh'éreim! Ezt a játékot nem lehet megnyerni. ~ n játék esak \'e.uteseket ismer. Ez egy buta
és esztel!.'.n jálék
Példá nkban J ézus nzokut ti. ~nzdago.kal ne,·eti eSl:telen bolondoknak. akik magukat a k özéppontba heQ·e~i k . miközben másokat szolgákkó lesznek. Ezen a
"ilágo n csnk egyellen módon lehet gazdagnak lenni :
Istenben gudagnak. Akkor vagyunk Istenben gudagok. ha ,' i1dgunk csodálatos gazdaaságn ö.ssr:eköt min·
ket, Ha a z egén részének énem magam és az egész:
reszemmf "tilik. Minden más ezen kivül esztelen és
pu.utit6. 1\11 emberek nem An u nk ennek a "ilágnak
It középpontjá ban, Mi csnk részesei " a&\' unk al. egésznek és az egén II mi réu.ilnk. Nekünk embereknek
n incsenek killönjogaink és prh'Uéglumaink a világunk
nugy ösuetüggésében, Mindnok a jalak és pri\'ilégiUmok. nmcl.reket mégis ki r:lgad unk magunknak mások.
kArMn. en:teleni"k és pusstltóak. Ha a. gtu:dadg és a
ludonl:iny ennek at. ésstt'rüiit!tl:él nem rogadja el. ak kor aI éjgaka sötf:t~-ébt> sodl'Ódunk. abba n éjszakába. amely elkéri 8. lelkünket t6lÜnk. Nekünk embereknek n ll'n\ marad m b ahhOt., hQit\· életben maradJu nk. mint Jéz.us ~rW,e. amely pzdagsigol igér
nek ü nk Istenbe:n.
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Berde Mózsa emlékezete
··EaIl11á.:ullk llak $ok ie lese volf. Ege3z lIo róvnl dicBC·
kedhet ii nk a:wknak. kik ue llemi vagy anVagt killc~ek
kel ga.:dagltouák; de egI/ Jem uolt, kj 011/ lI nmeata go·
dó/a" mint 5 Jzen!elt e vohla 'Oé.z éll e munkájá t egI/lufzátJak s abb4tJ n magI/ar kllzmtlve l6 dell I lómozdl t.ó .
siha k" _ fr la róla élet rajz/rója. munkaldrsa és barn/jfl. 131!lIczédl Ge rga/II·
18154ben $Zü/eM U. Kereszte lésé nek !lap ja d ecember 15. A kis MózeS - ug llllnfs Mózesnek hív'ók, bór
ő magát mindig Móz.u!nak í r/a jó tanuló, példás
mauavllclettl gllllrmek vol t. 18Z5- t61.a szeke/I/kere.,ztúr(
unitárills gimntlz/umbnn tnn\llt, ma,d 1834-be n II t / ra t ~
tó k a ko lozsvári uni táriu s kol/ég/umba. It t végzett
1837-ben minden tantárgl/ ból kItűnően. Ezt követ5ell
Marosl1ósdr/lell/en jogot tanult, s szint én k/ttln6 bj zo~
nllitvánllt ue rezve 1840. decembe r 10-én sike res üg/lvédi viZsgát t eU . Vguvédi hivatásá t Kolozsl/árott kezd ·
fil, allollók ént teki lltélyes ke resked6k j/glleU képvi selte.
Munkájávnl komol ll megbecsIllést szerzet! maganak.
s Igl/ Ilem volt meglep6, hogU az 1848. május 29-ére
összehívotl erdéll/i o rszággl/űl és r e Sepsiszent01lörl7J/Ön
egUhanglilaO követ llek vá/a sztoUák. E01Ilke volt annak
a kilellc kormánybiztosnak is, akiket szep tember 23-cin
II székeille k megnveresé re kineveztek. Berde Harom.székben kezdte meg ezen tevekenységet . K o rmá1l Vbíztosi mtlködése sordn jeles teetek so rát vitte véghez.
Hároms.::ék uolt az cgUetlen lerület, ahová az osztrá·
kak a labukat scm te hették be, s é rd ekesség, 110011 a
1I0vembe r / 5-1 sepsiszc ntgllörglli lIé pg/lti lése ll a já n lkozott rigllúö"teSre Gábor Aran. f: rdem elt l ef1frappá,, sabban ta ldll a felttebb már emlitett Benc.::édi foolalta
össze, amikor IglI Irt róla : "E neh éz hel lle n. sze rze tt
h(lzallúi szolglilata lérl , ha bitó/li n vagl/ börtönben
hunl/'a volna be szeme it, edd ig r ég a haza szelltel
közé so ro:tál; volna ."
Harolllszéki meg bfla tása utan, 1849. mdrciu,~ 17-él! a
Ho nvedelmi Bízollmlinll Berdét Csánlli László erdell/i
teljhata/mú biztos meUé nf!'vezte ki kormállvbiz tosltnk.
Ez idö tdjt kelt Petöli Sándor neki cimze tt leve l e.
nm elllber! kedves cimba rd jd na k és öszinte ba rritjan a k
nevez/e Berdét. Csál/I/iltngllon m eg voll elégedve
Berde lII ultkd; dval. ezé rt 1849. jún ius l·je; Ila tdl/ ya l
kinevezte mini$zterl tanacsosnak a közlekedési minis;:;té riumba. A szaba d sagharc bukása IIlán Berde
évekig bújdosott, majd /85/ elején le la dta magát. A

Lap unk korábbl számában mih h írt adtunk arrú l,
hogy a nSol t est vé r ein k le lké!lz elnöke I' e te r lIewls.
A ké pen szolg(,'atl he lye. II Leleu t er mcgyében ta.1Í11haló IIlnek ley II nl Ulfl u$ t ellllllo m belsti lá th a tó. Ez u
X.VI.II . 117.. eleji temp lo m Anglia lijrlé nchlll miicm lé kel
kőzött Sze repel, a rulat érté k es gobelInek lJoritj á k .
A72 I1al_ 'C!itvérCK)'ház un k szervezeti relépítése ellé r II
:: _ nktol. az elt"yb:h. belliö életét. adml n lszt r {,eI6Jfi t ,
uköd é!llit II , ' Ihígl f6ti1kfir Irfi nyitj:a, II hIt éie lI m unka
', ezeté>iér e . r Cjlrczcnltíclóra Ii l'e n le lelk lisz-elnijl,öt v'i~zt :a n ll'\.
'
'
2:

UNITÁR I US t l.l~l'

lIadUöruenu,zék 1851. december ZJ·dn hirdette ki a
Ilaló /os ftf/elet fe /ette. Harom hónapia uolt " ra /om ·
házban, de uégül meghagu'ók életét, (I. kirÓ/II bünte _
tését néguéul vdrfogWg r(l. odlloz!a ua. A c~ehorJzdgi
Jose/stadlban. raboskodott, foglóga a /aU meglanuU
allgolLd é~ franciául - né m etül már jól tIldott _ ,
gazdasági mlivek tan ulmánllozásával mú/alfa (l.Z id~t.
Négll lJvcs rabsá ga /ejdrta utón jós%Óg!elUgllllló leu
Bethlen K(l.mi1lÓnál. Munkájót ott ls pé/damtd(l.tó
.szorgalommal és hozzáé rtéssel látta el. Szolgdiatál
1867-ben mondla fel gróf Beth/en meleg szavakkal
bucslizo U tóle: "Az Ö r/ sten áldja meg magát, édell jó
Berde, mindazokért. amiket javamra tett ... "
1865-t6~ '.872-10 minde~ orllzáOll'lIÚ lésuek taoja 0011.
s 1867. jumus 26-án belllYllminiszté riumi ollz tállltnná_
e.sosna k js kineveztek. Az orszáOOI/Ii/ésben egueUen be_
szédetmondo tt, 1868. máj. 23-án nz unitárius eUllhdz
segélllkérése benllújtásakor emelkedett nó/ás rn, s bl!szédéne k e redmeltllekent a par/amllnt a többi lelekezet
közül kil,agl/Ott. unll á rius egl//uiznak ls ev l ötezer 10d l/tott szavazact meg. Osz tálutnnácsosi beosztdsát 1871
májlI s vegeig láUt! el . mtlködéséért Csiks:ék és Ha ramszék is elismer5 köllzölletet nl/itvánlCOtl.
Berde Mózes szegé n ll embe rkent kezdte pálllájdt•.~
el et ét i~en gnzdng emberkent fejez/e be. Honnan ti
IlaglI va Ol/on? Mllnka és takarékossá~ - ez volt Berd e
életfelfogása. Legenda! ta ktlrekossagar61 z!ugo rl .
.~ágáról szá mtalan törtéltet maradt fenn . evtizedek!g egy kabátban járt, ú t jai során nlig eVIU, vendégloi pa dokon aludt , hoOY Ile kelljen szobdra költeni.
Saját va llo má sa s~erln t " a vaOllon csnk arra va ló.
IlOglI birtokosa általa lüggetlen l eh essen és a 'ölös legM I jót tehessen". S jácselekedetben kevé., buzgób b
embert lelni nála , lóként az Ullitá rius egllház köszönhet sokat neki.
Berdilt 184S·be n válnsz tot/ dk meg az egyház f ötana 4
csa tagjának. s e tisztét is kötelességnek tekintette,
milldenütt ott volt. aho/ nz eall házlltlk htl es buzoó
ember re voU ~zük.sége. Tevekenllkedett nz eayház ;ogtanácsosaként , jószáglelügyelödgi eln ökként stb.
Adományait szin t e lelsoro/lti is lelleteUen. Ne vét
legfökepp a Berde -cipó ő riz te meg. 1868-ban ;elenlós
összeget ado mányozott a célból, IlOglI a kolozsvári, a
tordai és a széke lllkeresztúri unitárius gimnáziumok
szegenll tt!nul6inak beM /e napontn egy-e911 inUllen cipőt siissen ek. Végrendeletében. d//alános örököseü l a z
unitarius egy/l azat jelölte meg, s Cal/e bek mellett fali
fogal ma zott benne : "F.Oész életemben, úgyszól v a gller 4
mekségem óta, egll sze IIt cé l ért klizdöUem. so kszor
gúny és nevetség tárgl/a vol /nm. rongl/osan ;drtam .
magamtól mindeIt elvezetet meguo ntam. csakhoUlI az
elembe t tlző tt lIaglI célt megk öze lit sem: meg akarta m
mutatni. hogy SZeOe ll1l legé n l/ is lIa sznára lehet a tár sadalomnak. az embe ri séa" ek, nemzeté n ek er5s aka ·
rattal ."
Berde lIIózsa 1891-ben már lwgllbeteg volt. Mivel
nem tudott dolgozn i, nem is euelt. me rt azt tnrtocta,
aki nem do lgozik, ne is egllék. Csak nagll nehezell
le lletett ráve lllli, hogll táplálekot vegllen magálwz. Vé ·
gül gOlldolkodása is megzavarodott. s elborult el mével
élt 1893. szeptember ZZ4en tüdiigll u/ladásoon meghalt.
Mi~t már említettük. hatalma s vagyonót az unitá r ius
egllházra haglltn, abbóL épült lel a kolozsvóri unitá riu s
koll eOiulII es a székelykereszeurl gim názium új épü·
le te. de jutott beMle számta/nIL más llemes cd lra is.
Bellczedi fOIl fr er rő/.' "tIdebe lL ritkán becsülik meg.
halála utall pedig gllorsall Ieiedik a legtöbb arra érdeme! embe rt. Berde Mózsának örök időkre léllues
lIeuel bizto,1t e fejedelmi alapitvánII. melllet a gl/orsan
szágllldó ~zázadok IIOVo touább még tündöklőbbé log!Ink csiszolni."'
EglI nekrológusa fgy bucsuzOH l ii le: "Mcg/lall. ungll
Ilalh a la tlalln á leli Berd e /l16::e5, aki ug/l ell. min t egll
$ze génll jobbdgl/, IlOglI hélszázezcr lorinot IlaOllhassoll
jótekollV celok ra. mint egll lIaiósagos fejedelem . Va.~
Ol/rma E rdeiv é. Em léke a rör téll c/é. Neve a kegl/e/eté.
Ko váe~ 'I'".unás
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lisi módnercket. amelyekkel eljut·
hatunk a legl'volabbi U!6r\·'nyok
uml4rlu5 gyermekeihez is. mind·
.uokhoa. akik \'4rosokban rendne-

hitoktatásban ~~esillhetnek . E
feiadatnItk például olyan vetületei is
, .. nnak. hogy hány unitAriul gyerm~ ~ Magyaroru!\gon és hol r
A harmadik feladattal kapc;:solat·
ban _ sajnos - olyan gondolato·
kat ls lAtunk {e-'bukkanni. amelyek:
"aJamlféJe konfrontációt ,'élnek {el·
ft'(lHllI n erdéJyl es a magyarorSl:ágl uniln.rl:lmus között. Szeretnem
n jih'Ó erdek:eben len6geml. hogy
ennek semmiféle alapja nem lehet.
A maJO'ar unitaritmUS Kolou"óron
születel! és II budapestieknek ls
drAg:i öröksége. A. term~etes. hogy
a kOjsó heJyut megoldWrn. a kijlönbözt'i kul luralls adoUs4gok és lehetösegek klakrubására "annak el·
téresek a két egyhb között. de magyar unitir!us ,'alias csak eg)' "an.
Kicsit más a helyJ:et a többi unitárius teSI,-é:rközössfgekkel kapcsolatban. A I\"upti vHág IlberalilUTtusa
olyan iránywtokat termelt ki a z ot:
tani unitáriusok között. amelb'eJ ml
k&töss"get ,'alIaini nem tudunk hittanilag. Ez atonban nem jelent semmüéle eh'zilaulásl. A lelk iismereti
subadsAg János Zsigmond és Dj'\" id
.'erenc óta kondifikalI szelleme arm
kesz.tet , hogy megtalliljuk "elOk is a
reJ

konSlen:.tust. Egyébként is a:.t a:.t er·
ltésern. hogy a "niaRöveuég életeben I!i megindul egy hiteMlt6 mQ.:l:_
galom és ex a belső hlu~.Iet tiu.t6z6dAsAhot. fog \'uetni.
A n~'edik feladatról uak annyit.
hogy a Iel.kew kar mecbttsOlesel
uj alapokra kell heJye,,"!. Jó munka be.osZ tással oda kell hatni. hoi."
lelld munkd.,iukho:.t a :.t anyagi alapokat megteremtsOk.
Végezetül neretnék meg a ,"Uágiakrol SJ:Ólnl. A XVl. u.ázad \<lla mennyi unibirlus vallásos gcndolkodója , David Ferenct61 Válaszúti
Györgyig a világiak jelenl6sége melleli tört hindwt az. ~·hbban.
Nemcsak a kiUsIi élet, hanem a belső hit"ilág sxemponljliból is. Az. e1nyomatl\.s neh6 idejeben. a XVII . és
XVIII . nrirndban. a villi&i hiwallök
siettek az. egyház. segitségere. hogy
reudális kiváltságaik "iuonylagos
védelmében ,-idjik és anyagilag mmagassák az. iild6z6u vallást. Eterl
alakult egyh4zJogunk is úgy. hogy
jelent6s szerepet juttatott a világi
elemnek. Most azonban többról \-an
SZÓ. Kiterjedt sz.ór\·lÜ\'·"Uligunkban
igen je.l.ent6.s feladatok \-arnak a \'i_
lagi apostolokra is. Felkenitesük
kulcskérdés
unitMius
jö\"6nkkel
kape.$olatban.
S.isa Janos

Véndiák találkozó Pestszentlórineen
Lórinci

O RBAN BALAZ5 EMltKE
Amint a szllk körben forgó es ku
példnnynámban megje.len6 S::l:ikl!lV
Orkcrru6 (I . é\'!. 1990. JUn lu.u. 3)
sú.mából mqtudtuk. a S'o!kel,yud _
\'uhel.)'i Ooku ~ t:ack)s K/:iQyvtár
6ni a diszpolgir-i okle~·e.let. amelyet
O~bdn Bola.::s kapon 1889-ben T o rda
t>IlrO$ és k 6r .. ~ke c, monogr6.fiá.
jáért.
A ~kelyudvarhe1yen me&1e.1.en6
lap dkkiroj3tól - Moln m l!: Hubbes
&\'á161 .- ut is megtudt uk. Ilog)' a
kÖf\l'\'w birtokában van to\-ábbi
ké t. Clleddig kiadotlan l~u'l Orbán
Baláuró.l. A le,' e1ek cimU:ltje Orbin
Ottó (Balázs Gtt:se.). Az egyik doku.
mentum $ZÖ'-q:él u~l.jes egbw;é~
kÖZöljük.
.\lil(tttn Ti.s.::f~h Bciró Or! Kedces
restt'.rén~k, br. Orban Baldzs OTs...:dggl/Úlbf ktpvbelónek. aki 13 ieltEn
d: iskoldnknak bu...-gó OOndnoko is
t.'I(I la. gyacOJ dJllrnvta milll"-n In~~
d6blHtnrólr-9. 1~t:-ei ól f'O hatott iRti.:e_
tünk i~fósdpdfQ i.s. Mi. a ha.:d jelt mindC"nnil jc:Ibban s.::IitN:fÓ li rJi.
.cikelll neper jc:Ivdlirt éld -haló noW
.s..:iklllll emb.r elves::.te.re mellen. 81_
s6so rban bkolaltk mind" dldo:utro
kis: gond nokdt ~.$.;.."'OI'juk ll.: el·
hunSfIban. d~ rudjuk, hOl1ll legige·
lóbb tdjdalom a i\lcilr~tokci. akik
~nne jó te.ncétöke t l'U..
""Ítf'.uik.. Fopadjcik cirt dnipa halottunk le$lI'hei
6e#iJ.: K6:i piskoI4.k iga;:galósciga lepm.lepebb ri.s..-cl tnek
ós.:itue kiJe~:isllt: (I t • .flt,.n i.s 10k-uni mlilSl J1ijdalmc:r enyMIst. II I'jpa.ttt41ás isruf' cb a d u ból j6rd
cútinrfl emberi n!$..."Uit tudata. .... :
unitdrilu K6.:ipiskolo lpa...."OI2tósiig
J890. dprilh: 19. tc:rrott gyUli.itek
hariiro:oldból s=. Keres.: hCr 1.590.
d prilis ?l~n Sóndor JcillO$ wma.
igcga tö. sk,. PilllrJi Lajos sk..'·
Iti.s.::.rige hidnr-ik. M.H.t.J
'l'8jc!ko:tat:uul je&'~m meg II k6"etkH6kel:
P ro"ienc.i&jukat iIIet61et; mind 9
n~' irás feltehet6en Orban Olti;
h alRla (19-->01 u tdn és az 6 hag::rat~
kli.ból jutott " szé:ke.l,)· uch'1lrhrlrl
rom. kath. g imn!i&ium illlomlin".riba
Innen 19fil'-ben II fent j iskola régi
kQn,}"'aTl,)'agfmRk a .. ~h\'eli~lekor kenllt II Ookuml!nl&ciós KöcU,,· t.sr bir-

«.s

r-9l1hd.::k6:o$igiinkbelli
Q.Z Unit4rius &Ollha.::fi roH. A uekldyrw:Itommol mig soha semmil\lt'n kerrs::t'Úri gimna..::iltm pníiO a..::
t.'iRdidk-toliilk""Q;,.-o ncun colt.
~llen. ami n8m Jejfltelmi alapitDr. Kiss GJ,I6rgv. Nimeto t.S...-Ggban t.'Ónllbcil. hanem a .s:il..'1fIV dp 41I!ló hicü.k öthlle t.'OII. hogv a t.'01I do::nlkllcsipiból Ililesült.
kolm:scdri lIuitdriuo$ k'Qllégium ClgIIClKiss Törek Ildikó ts Varvu \' Umm
t~, ls Jóbkolai hallgat6i bennla· n.aWI~1Odi
s::inis::ek
$.,.-atlolallli
kd.sdllCJk még ileftHII' leoo tagjc:li emlll.ék a.: ü"neprig s::im:Ollaldl,
taTfSilllCJk - kiui telesCln Buda·
Bi::s«nSli G""ldd pnribirer as:·
~o$ten rgv laldtl.."U...-Ót. O vdllatja s.:on" irdeml!: a mindenki dltal diIil1Vmond - a s::ervcést es a költ- ciirl IlQgvs::::erll ebc!d. amit a f11/Ülerigtlket. PUI$::e:ntl6rinc bi.:'t»itso II kCCI aM.:onl/Qi ill Q "éndidkok hllfltmplomo l. II gyi!18kccli termel.
L'flm s:olpdlrak /IIJ.
a k&8bid nis::m II konSlhoi kapaA
pohdrk~6nt6t
Dr. Fercrnc:;:.
cird.SI. t'VSI link6Uo$iou bor$O$fokd."t
JbeJ n". püspök 'arlotto, aJd
pIlJis::kdcol
i\I#.hdn" nopra kibirllJtf! a külJtudi BciQllO Andrci,t .:enerer:ö'c.l o;ctori~fCrt'Ók.ek n H60vcs utcai kllt ::0 11 a .teniori li~flln. &.: /Itóbbit tldtlimdégs::o oot, hOC1ll II s:dJla, ne tlÖ:c'Ut~ a .:5~PS's.:ttlllgvÖlVlIf 8'O'lIk'Ori
l\lil..'Ó KoUigi"m diukja.
oI..'Q; :011 kilI6n kiadd.s t n.kik. $ a.:oft- S:::ik'e1v
toktibs.
lelül bL:to.ritolt a banitoklUU min- "ikds Domok-os. t'Olt kolo:SL-.:iri ll'IaA z alma murClr k6n.:0....·t;ini.h~ fúgJolllr lukollZ'wl.
dli!nkhlllk Ii!lhell/'4l::ést.
Lapunk rttrjedehnl! nem ttngedi ~6 kapcso lall" ft k&!.,·\·tár gyllraII1V kerülI sor junilU !ti-4n _
pod&si jegyw könyvebe beirt 6 az
nlillf~01I
~erdoi napon a nagllOn hangl!· m.g. hogy t.'4!omelllllli iskül1li é.rt~t6kben közz. lelt adolatos, bcrns/5.$fges vnnlrp$ture. A .s..'"Ó- 6tt.'{U1 - nb::llHIL'Óf "fu cetrint Ill.'· mál\.\·$.i tanUshJlik . Ad staink. sajno.....
.s..-jkj .s..'"'Q.\gcUatot Dr. Jakab Ju61~1_ $01Olj"nk. de 016 Lajoö: i, Patal..-- e;sak IST'.!-t61 \·tm nak. ~ srerint
kis:: eiocu:. nlajd Dr. Ki," GSI6IVS1 Jalrl Sdndor tanárok hOloon il·ct!1 kilenc: darabot "donl!I\.''OIOtI ~.:l
tarlott bcrct:: <t ló r. s idbe Jcl a 1.."01- e..:1!16u irelt.tlip~tl!k a $::ilkdvk;r- munk:iiból. IC)' ~'ul,.l,si be y .'
ligi~mi bennlakds. ohog" II didbrip re.etilri Unirdrills Gimnd.:::iwmban. ddt. A uekel.rek $l:..imlaz..í.siról e~
ITelamn n8 l'ill;:.fe. o "Pajla" hangu_ Slg,\IIJn(:$Uk homan ;itl4!$ tlnrll,,;lgi (0- int rea.nlt~n",lf'irdl !IoJ:Óló ertot~t d
lalal,
loll.:·o_'Ót ünnl!~" Dr. K 'u: Gl/t'irp". ti B..'1l"Cas.'lJ;ot i.sm l".ttetó kötet!!'t,
\ 'alahogy JOha. $.1'101 • .nnki nem Dr. K ot.'Ocs Fó!!ftI/lc lIIaro.u:cbárlldJ,ri
18i9-bcn 1:1 ~t/!~·kere.utu.ron tarmlllló"lIOlro a..: Ulli td,,", ES1Sfhd:nak JÓOrtlO.J. l\lajor ~'ertfne koIo::.ft'Óri :Ie- to ll unil1irius uin:lt kt'! angol ,~\.
~I ~ jótireminu4r. IISJV Ili4l111011 n,i- flnJ.:adlimiai proJI!u..:'Or. h It .rorok d~t Sl.6f':l.)·fllldl klr3.ndul:ist'l' \'i tIIImalb &.c"D41rr bi..::.tMitort komJor- irójc:l. Il k'Olo::,oori Unit1irilU K o.Il~ te. to.'1 ejtetfl!,k .. ~,'ebek. 1I\.. Ue~ 1 •
lot. kIkponti Itlrisu 11I~:d.:u n hall. oiunl 1'0/1 dicikjCI i,
~kt'.ly ud ''amotlyi ,'O.lt rel. kolh.~glum
gatóknak, i, aki akarta, iginl/be veEgVhd.., 161uuo.mOUl1k'Ut BI!MC:i'I nür akkW" jelenlős k " , ·,:irat iS.
helte a kcnn:ikuul _
~Q1IOnesak Marton pÜ$p6khdV'"t..t kipcl$I/lr • • &l.t 91l esenlenyl R kon.\·\'t.:lrtn~--a
krdt.'L-.ni.S/IIs a1O",
A &::ep ünnepség a kCM dehmi M.i I.id kÖl\n rop,it.i, .-\ ~ t laiÓ;1ii
~I köt.'Ct6e1l B.k. Glflirl1V laruUl órak'" larlott_ ,\1illd llltki <"gli t-cd.t.'ol!' kUditl ,"Ult biro Ql"bN.n 8a 1"~ is..
C"IOOdáu ll! erdélVi 1IIII!kcI!ti i,ko _ nap eml\u"th'l!I rti oo..-o lL
iokrdt, klenl;IIUII. 1100\1 n.: első i$l.."011I
1.e.j~y('1.'(,: d r. Ktn"lles Pi'IH
Ur. J aka b J eo ii
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Sms János InlbeUI"az(ató atyánknának • Teol6slal lD'bet űj szer\' H.etl
nabál)"tala kJdoICvz'dra.
majd tudomásul \'eUe a Kocsord-

biJ;ottsi&' Jeltntisét az ottani egybiuóuieben foly6 lelkészi és tyúlekuetl
munka
eredmbQrelrot
Ev'etértóJea n,yUl"túla .zt ls. boD'
az Abrudbányai ünnepségre Koesordon nem Iden, banem a mánir lelkén hal álá nak %5. évfordulóján.
199f-bm kerüljön sor.
Az EKT ezután enes sq:élykérelmdr. tám'ában döntött s mepuvaZOlt kél kamatmeDtes kölcsönt ls
Smz János és Szol,_ Tőkés Sándor
szamára Jakásproblémálk megoldása
é rdekében.
Az mis központi timiját a Gaadadg' Blt.otui( l. sz. Jelentése ké-

pezte • nyugdíjak, llzetésdr. és más
j.\'adalma%ások felemelésiról. E jelentés az emlitett U1etmények korrekcióJát • Jövedelmi &; árvlszonyok
alakulisara flJYelemmel, az országban batályos bér- és nyugdíjminimumok alapjan javasolta. VUa után
a Tanies - kisebb mődosítisoklr.al
_ a jelentést elfogadta azzal, bogy
a különbiizelek v1uzamen61eres klfizeimre ls ulasitút ad.
SzG ' ' oU mq a Dávid Ferenc Ec'ylet könyvkladul terveril, a locamői
és a duaatündl " beutalások" mikent jéről, u. ökuménikus Tanies
és
az
unltárizmus viszonyinak
kérdéséril, ezek leldntelében
amnbao az EKT erdeml balirozatout nem boxo1t. Indi1dnya upesan felkérte "[szoot Felbős SzabolClI
at.yinkfiit. bon
a nylrsqi nórvanyterúJetek Debrecentöl Kocsordhoz esatolasara néne nyújtson be
.;anslatot.
Püspöki indítványra és Balázsi
üsIlő lelkész megjqyzésére lU EK
T~anáes kiraondta , bogy meg fogja
"'~ráln l az egYbázkózségekben fo1>:0 nllasoktatás helyutét és felblVta a lelkészekel bItoktatási C5C)I>O.rtok szerv"ésén (ax e dlra ígért
~lIn~zlériuml
pénzfedezet. Illetve
0n.:tljkeret remé nyében).
.Naplrendeo szerepe" m ér az ese~~ "es Eubbl FótanácsiHés ldópontJanak meghatirozán Enel kapcsoI~tban . az mekezletfll eln6kló BM\Ok Bela fÓloodnok megiUapította.
~ az 1989-90-es évekre méc
mind1&: nem lévéo benyújtott és el~~adott úrnimadb, a fó!anL-c;1
Ü!e!I Időpontját méc oem lehet kl.
'.ml. - b l il az elófdlételek kialakulba ese'en Iqfdjebb a khetke:ul
EKT-&.sze~n'deo s:dilelbd d6nt&..
A ..n~ilJ á a balasztó Javaslatot
ecybanrulac tudOmásul vette.

• •• •

mo<

szOvegvblatok.
némely bonbdlisok
belyett messze dua tafl'Yiól, s ez nem esekély ülésidó-vesztuéget okO%.
Az EKT-üJések feszült légköre
különben az utObbi idöben mind
több türelmeUensé(et, vUabevületet
tükröz, ami nézetem snrtnt - a közelgó Fótanáesra Is tekintettel összerü,g az Egyházban megoldá,sra
váró problémák felbalmoz6dásival.
Erre a báttérre utalt az ismertetett
ülésen a:l: a körülmény, bon az "elnókileg tntézett iinek" cimú beszámoló [smét balasztut szenvedett,
valamint az a tény, bogy az Egybázi
Képviseló Tanács - soroutos sür,etés, elnapolás ellenére még
mtndlg nem kapott kellöen kimunkált kóltségvetésekei és 'társzámadásokat a:l: 1988 óta eUelt évekre.
Dr. Lórinc:z Ernö
- - - - - - - - - -- - - - - -

LAPZÁRTA UTANI

dr. Codbeynek, hogy Ferencz József
1 9~9-ben Cblc:agoban tartott el6a.dásalt hangs.z.alagra vette, majd kés6bb áU ratta gépiratra, S e:I: a kézirat volt az alapja a most megjelen t
kötet nek. melyet a szerző két alkalommal átjavltott, és a sajlÓ alá
rendező . doktori vl:z.sgájára készülő
C. A . rohller egénltett ki az elhang_
zás utáni évekre vonatkozóan fontosabb adatokkal. Segltségül szolgált
néhány magyar elm pontositásánfll
az fltdo.lgo~kor Cbicagoban tanuló
Andrá.u Gyorgy kolo:z.svá.ri előadó
tanflcllOs Ls.
. Igy a~ utolsó jegyzet valóban a
JelenkOrIg hoz el, amikor közli, hogy
~olozsvárt 1972 óta dr. Kovács Lajos
es Budapesten Ferencz József lem ondását követően 1988. okt. óta
HuS?ti János viseli a püspöki tisztség felelősséget .
A kiadók amerikai erdélyi-magyar
vegyes háussága sokban segitett ahhoz. hogy e kiadásban más munkák
is megjelenhettek, köztUk magyarul
Gellérd Imre egykoron üldözött lelkéS? p rédikác iós kötete, melyet a
h~lás gyermek Judit adományaként
mmden magyarajkú lelkész otthon
ls és Itt ls megkapott.
Néhány vonis a közös múltból
mely biumyltja, hogy az államhaUU:
lehet politikai választófal, de Dávid
Fen:.nc Clröksége, szelleme a magyar
unitari:l:mus örök értéke.
Orbók Alana
- - - - - - -- - - - - - - - -

Huszti J.inos püspök életkorára és
egészség-i illapo1ára valő t ekinuttd,
1991. szepL 30-1 dátllmmal lemondott
A késriilö közoktatási
püspöki és budapesU lelkés:tI áUuitörvénytervezetról
ról Döntéset az Eobúi Képviselő
Tanics 1991. szepL 21-1 ülésén tudoDr. K Ozm4 Tam4$ hhrii.nk, az Okmásu] vette., és 1991. szepl. 23-I dá- tafáskurofó Intézet Jói{j4Zpatója az
tUllUJlaI felmentette a püspöki tuoegyik napiJapban több résIletben
dók v epese alól.
nyllatkoz.ott a tervezetról kritikai
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hangon; a második vele folytatott
beszélgetésben az Esti Hírlap
HUNGARIA.:"l UNlTARIANlSl\1 1991. ápr. 19-1 számában - aripor·
Ferencz József ny. püspökünk ternőnek össufoglalta a közvélefenti cimú angol nyelvű kötete, mény bangját is.
mely a Cen ter for Free Religion kiEbből
idézzük
az alábbiakat :
adéséban 1990-es jelzéssel jelent ..... a
demokráciában az állam.
meg, érdekes mar alcíme miatt ls. tú tn övését egyrészt parlamenti úton,
A XIX. es XX . századi magyar uni- másrészt az önkormányzatok útján
tarizmust kíséri figyelemmel.
kell szabályozni. Teh.H a törvenyAz 1979. év i s iklósi konferencia, ben kell szabályozni azt, hogy mi a
mely történelmi évforduló abban a müvelődésl miniszter joga, ml az
tekinte tben, hogy világi és egybázi önkormányzaté, mi a tanáré és mi
t udósok foglalkoztak a XVI. S?á zadl a tanuló állampolgáré. A jelenlegi
olasz. lengyel, svájci és német, an- helyut eléggé áttekintbetetlen. Egytitrinitárius mozgalmakkal, melyeket részt a pedagógustársadalom alapma i unitarizm usunk ős i forrása inak állásAt _ az elmúlt negyven év bake ll tekinten ünk a távoli spanyol tására, ertbet6en - az "lskolai auto(Clld ön sz111etett S zen'et Mihily nómia, tanári szabadság" kifejezé..
sekben tetten érhető valamiféle vémunkásságával együtt.
E. kötet e lósza vából megtudjuk, dekezés jellemzi. Ma azonban már
amn dr. Godbey , a Meadville Lom- nem azért Irunk törvényt, hogy lebard teológiai fakullás egybáztörté- győzzük a velünk ellenséges állankre írt aki S ik lós elótt mAl" mot. Mosl azért törvénykezOnk, hogy
k ezdemen}' e:l:te, hogy az amerikai a közoktat.ás felel6sségét - amely
angol I!)·elven író, de csak eredeti- alapvet6en óUamj volt s marad ben la t1ll forrásoka t ismerő két naC" megosszuk a k ormányzat, az iskolamelle tt, időnként szólaljon meg az a fenntartók, a tanárok és az áll"m_
magya r uni tárius mú lt is, m elynek polgárok között. De add ig azt is
törtlnelmé t a X VIII. s d izad ,'égé lŐl tisztáznunk kell, mi e tekintetben a
a Kozmák Rézfrá5 ban és az 1830·as pa rlamen t szerepe; azaz miben akar
é vekben Aranyosr ákosi S zékely Sán· :). parlament állást foglalni. mire
dor Pü.spökfmk már nyomta tott ma- hatalmazza fe l a kormány t, az ön kormányu tot, a tanárokat, az egyes
gyar k ötetben vázolja.
Ezin voll elévúl hete lle n érdeme állam polgárokal ...
UNJTÁRIUS eLET

5

ft!hérvári dIsputát emeli ki, me r t _
amin t Irju - "el!!en maga János
Az unitHrlus eJ6dökre való emlé· Zsigmond és sok (6úr is nyiltan á lke~és során ma a 420 évvel e%el6tt lást foglal 8Z uj vallás menete.
Gulyás Pál " A könyvn yomtatás
_ 1571. m árci us )4-én elhunyt
Magyarországon a XV. és XVI. száelw un itá r ius fejedelemnek,
zadban ( 1931) clmü könyvében János
János Zsigmond nak
Zsigmondnak tulajdonitja a Heltai
(ordította " Háló" címÚ.
f1llftunk emléket.
eletével gazdag irodalom foglalkozik, de ezek Jelen tős része egyházi
beállltottságú lévén, m essze marad
tett
n tárgyllagosságtÓI.
A tizennégy napos korában Cél· adás
Józan
és
árvaságra jutó J ános Zsigmond, a
papja"
k iváló dip lomata, Fráter György
gyámsága alatt nevelkedik. A meg- János
keresztelt csecsemőt a Rákos meze- hogy
jén lezajló ornággyúlés Magyaror- is "81.
szág kir ályává választja. A kor- lási
mányzást János Zsigmond nagykoroságáig anyja, Izabella és egy héromtagli korm ányzótanács gyakorolvecserjn. A
nagyváradi békeszerződés
helyell a
pontjait alkalmazni akaró FerdinAnd
vallásszabadellensúlyozására
Frátel"
György,
hajtott ki. O
1540-ben a S7.ultánnal elismerteti
II magyar mű
Jünos Zsigmond magyar ki r állyá vá~ 11
kiváló támogalasztását, de a konstantinápolyi
is" ,
Habsburg-diplomácia mindent elkö~
··A
vet, hogy János Zsigmondot az ural~
magy ar
kodásban megakadályozza.
1541 -ben a basák tanácsa ugy ha~ (1896) " A
tároz, hogy János Zsigmond Erdély Iében több helYen nyilvá nul vágy és
aka r at fóiskolék alapftáséra". János
kormányzója legyen .
Ez évben Izabella János Zsig~ Zsigmond ily célból - 1569-ben monddal Erdélybe indu l, de a de- Ramus Péterrel, a páriZSi egyetem
cember 29-én megkötött gyulai szel'- h irneves tanárával egyezkedik, de
ződés értelmében Erdélyt, a magyar- Ramus a Bertalan éji mészárlás á lországi részeket és a szent koronát dozatául esvén , a terv meghiúsul.
A néhai unit(u'ius fejedelem életél zabel.l a a szepesi hercegségért útadja Ferd inándnak. Az 1542. marc. nek é s munkásságának bövebb t á r29-i tordai országgyülés János Zsig- gyalására Hl nem vállalkozhatunk.
mondot megerősíti a fejedelemség- Csak néhány tárgyilagos megitélést
ben. 1556. november 25-én a ko lozs- soroltunk löl, bizonyságául annak,
vári országgyülés elismeri János hogy az ujkor már szakít a felekeJ á n os
Zsigmond fejedelem ségét, aki halá- zeti szúkkeblúséggel s
Zsigmondot is azok sor ába emel! ,
láig tölti be ezt a tisztséget.
Horváth János " A reformáció je- akik diszei a múltnak.
Halálával kapcsolatosan Borbély
gyében " (1957) clmú könyvében
J;1nos Zsigmond lengyel-olasz re- Ist"ánt idézzük, aki 1907-ben " Heltai
neszánsz neveltetésércSI tesz emlftést. Gáspár" cimú munkájában így ír :
E nevelés eredményének tudja be ti. "János Zsigmondot május 23-án heBlandraUh'al való barátságot és az lyezik sírbolt ba. Temetése dfsl!!telen,
de egysze rűségében is megható. Síri
unitarizmushoz való csatlakozást.
Eltekintve külscS és belsó csatáro- beszédet Somme!' János mond feletzúsaitól, mi az unitarizmus térhódí- te, míg egy o rszág és egy hitfeleketásának előseg itésében látjuk mun- zet könnyezett",
Egy név az unitá rius múltból, kásságának legnagyobb érdemé\,
Amikor Blandrata javaslatára ud- abból III XVI. názadból, amely ből a
vari papjává fogadja Dávid Feren- szűklátÓköruség kevés emléket ha~,:t, nem csak saját lelkének meg- gyou meg. Ezt a keveset becsüljílk
ujhodását kívánja elcSmozdítani, ha- meg és ápoljuk. Tartsuk fönn és
nem a korabeli Erdély minden lakó_ adjuk át azoknak az utódoknak.
jáét. Mint reneszánsz neveltetésű akik n agyobb türelemmel és több
ember, nem idegenkedik a z újtó!. emberséggel építhetnek, mint te tték
Ezt kifejezésre jultatja hite alaku- azt a megelőző korok emberei.
K elemen l\Ukl(is
Jásdban. Segíti II vallás tisztaságát
elő mozdítani kívénó hitvitákat. Személyl!'Sen ves z részt a hires nagyEgyházi kö nyvt úrunk értékei
"áradi h itvitán (1570). Többen is
följegyzik itt elhangzó közbeszóláEgyházi könyvtárunk , rel!!et6je 1973
sát, mely szerint azt izeni Méllus- 6ta dr, Kapla)' Imréné dr. Schey
nak, hogy az "6 birodaIméban ne Ilona múvészel!örténésl!!, budapesti
p(J.páskodjék. a papokat az igal!! val- presbiter és egyházi tanácsos, az
]ásért ne kergesse, a könyveket meg EKT tagja, aki e munkflt általában
ne égesse, mert azt akurja, hogy Ht hetenként egy alkalommal könyvS ~.abadság legyen" ,
tári órát tartva, tá rsadalmi munkáA Klan lcz.al Tibor sz.erkl!'Szt ette ban minden térltés nélkül végzi pél _
" A magyar Irodalom története 1600_ daad6 módon.
ig" dmG munka az 1568. évi gyulaKap]ayné megá llapltá$U szerin t az
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egyhúl.kö7..ségi kön yvtá r alapjait ha:tal, ango] és amerikai h ittestvérek
adományai és egy Dílkk Lás:d6 nevú
reformát~s férf! adományai képez ték. Errol az e l ső budapesti pap
Derl!!sl Károl" ls megemlékel!!ett ~
Keresztény Magvető ]883. évi évfo_
]yamában .
Az 1890. év i püspöki vizsgálat alkalmával megállapftás t ny ert, hogy
a köny v tár állo m ánya 400 kötet. Erról Jakab Elek emlékezett meg Emlékirat a budapesti unitár ius temp_
lom fel szentelési ünnepélye c . 1890ben megjelent !Uzetében.
Vélhetően az első világhábo r ú befejezte utáni évek egyikében vette
át id. László G"U/a n y. Igazgató_
tanftó (László Gyula történész-tudós
édesa pja). A könyvtár u második
világháború alatt sokat szenvedett .
A nem unitárius vagy egyhál!!történeU vonatkozású k öny vek egy re szét az 1970-es években értékesitet _
tük s a befolyt összeget bekötetlen
fcSként fOlyóiratanyag bekötésére for~
dftotluk. Ehhez a törekvéshez a z
egyetemes egyház is j elentős összegekkel járult hozzá, főként az 1970_
80 közötti években.
A könyvtár, amint említettük, a
budapesti egyházköuég könyvtáraként alakult meg, a szép szekrény e_
ket is az egyházközség vásároIta a
második világháború elcStti években.
Valamikor a második v ilágháború
után, az egyházközségi és az egyetemes egyház útján keletkezett igen
értékes unitárius anyag egyesült,
1973-ban vette lit az Igy egyesült
köny v tári any agol s annak feldo lgozását dr, Kaplay né. Új katalógust
fektetett fel é s az any agot a hazai
könyvtári szabályoknak megfelelöcn
IO-es rendszerben kata logizájta, kü lön választva egymústól az unitúriusságra vonatkozó anyagot a protest(J.ns vo natkozású egyéb anyagtól.
Rendezte a könyvtár kíllönleges értékeit képviselő folyóirat a nyagot, a
Főtanácsi jegyzőkönyveket és a kolozsvári és keresztúri gimnáziumi
értes i t ó kből álló részben hiányos k öteteket.
Az Erdélyben 1944-ig megjelent
unitárius egyházi folyóirat anyagunk majdnem hiánytalan. Most töI'ekszünk arra, hogy a Kolozsvár és
Budapest közölt helyreállt jobb kapcsolatok jóvoltából a hiányzó p éldányok felkuta tására a l!! erdélyi egyházközségek lelkészeihez felhívást
intézzünk a kolozsvári Unitárius
Közlönyben.
M ivel a román uralom kezdete 6ta
(1!H8) az erdélyi unitárius folyóiratok szerkesztői nem küldtek vagy
nem küldhettek köteles példányt az
Országos SzéChényi Könyvtárnak,
utóbbi könyvtár kérésére számos erdélyi unitárius folyóirat 19014 elótti
anyagábó l fénymásolat késl!!ítése céljából kölcsön adtuk és rendben v iszszakaptuk a Keresztény Magvet/l b61
n éhány köt etet, az Unitárius Közlönyb6l 13, az Unitárius Swsl!!ék b61
12, al!! Unitárius Egyházból 25. a z
Unitárius Hirnökból 3 év folyamot.
Euel al!! O rszágos Széchényi Könyvtár unitárius any agát jelent6sen gya rapítottuk .
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K6ny, 'llI. runk legéri kesellll köhll tl
V4vld "·urun c /.569- b.n m.uJulelnl
w'dikdciÓ' klSl ll liln. k ured-:' I " ild6 nllfl, mcl.)' IS mcl'ellcn kö nllmények
kÖlöU kerO lI n kö ny "IAI' luluJ doná l.In }\ be i llŐ bol'lló ln pon Uorobd s
IJlni l! lelken JCBy c:d O rel. hogy CI
kolct l>dd l ~ hAnyódoll es mosl ke rill l re ndneres kö nyv tár i gondo zilsb;.. (eJ: k b. 11% 1928 ull\nl é \'ekben
törlent , !nort Bnrllbfís ekko!' kcrUlt
Ouda pt'.,tre lelkél.lIH!k) .
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T oldn IIiUI/ II ó,joppo l IlzuföU kvzd lunk ,I terv. znl 'UI/ ló bor /, 01101
c Ul/ü ll rl)I lhe t ünk . , nothónl/ 1I0po/.
E/ho /OrOlds!.! nkol O r Mk né S:.n /Ivonl/I lIo nQ lelkotu nEl n.k mondtuk
el Qkl hou :;:ti hónapokon dl log/o lk~:01l ve/ilnk , hogll o pUnkl:isd l kOIl li rmodó ro I.I«lIá$un krÓI lágabb ism. r. r. kCl
Sl. rUZÜ nk,
" Olló va l
eg I/il II hamarosan . lkeldWk oz .16keslil ll munká l.
Bor so k ulálloJ6rdsbo ke rülI. de
Ol
. redminl/ m i gb mlluuülel.U:
ouU. 2 1-17. kl:i:l:iU a ma mdr Zánka
GI/. rmekildü /6 C. n/rum notven s:. re plll róbor leli o: IInflárlus lia fa lok lóborhllll/C,
A ug. 21-e n dll , ra ló/kOl /unk a Déli
pd 1lloudvor pé nz lárainól. Kfsirllkénl
Or M kd Sl. nl -Ioánll l 1I0no 1.lkés:,
IHtuz ka l bolua hilok/aló 10lló r és
Vadodu AI/ Ha kán/ o r Jl:i Uek tlllWnk,
A r/ ilo ul nJá Uzó C~opo rl,ával eUllil lt
ol r kezefl , me lllbe n 1111ole év Iö/ötll
rJlle rekek VOi la k , fuu l:iuluen 45 -e n
v ol l
ma gót vlcc utllI "Unl ort "- nok
nev ező cso /Klrt .
Megérkez ve n voll zá llkol ú ttöróvó r oMJa , egll III/árj 'ldlld shclllen
ka ptuk meo slo bd ln kat. A z cl./! dilul á l! alóbo rra l ooló is merkedéssel
es atervak meo beszél éséve l folll /.
Vacso ra Utá'I , IlOglI joboon megism e r jü k e U\l1II6$1 a u in jli lSzó csopo rI
to ojo/ val , játé kkal lö /f 6 Uük el oz csl ét. K erestünk eOIl szfnpo dot 01101
ki.ilöll bözEl j ehlllcle kel adtunk' elEl.
Má,nop de. közös á/lilolo" ve lt ünk
r énl. l1u:llle l bes::élgelés köve lelf,
JIl oj d if j ú. á UI vo/l6. 0. doloko l tan!.! /I !.!nk , Délu t án eUII pdralj a porlro
sll tlillOk le I U rődni, o t öbbiek a uln.
já tS::Ó$okkQI fl vosárnopl a lŐG d6 s ro
kéuil lte k.
I\Jjnde n reggel áhi toUol , /mád kozálM I, elm é/llilllf u e/ kn dl ük o lia.
1)01, IIIQj d Ja k ullalf v ,)rogrom o k kö vet ke::le k, Ildikó irónlllrd. ával eOIl
pá ra n mllll lanul lu nk Q\löIlOI/Öf /11 zni.
voll a k, nklk Vadndl/ Atilla u ln;61uó CJo porl j á val lar lollok, voltak,

°

f: k/il!.!t elt!tt gondol n \Inn IIlluPOtbnn \'ult és nl\1111'oll pO~ I)(\k l m\lll _
kllköréllek e l!it1 ""Iben 11 7. nkkol'l
k\11 1\.I~'(kO"1ll ilny lól IIl ln 1llsegl!lyt kel'l.
t; mlek e r,."c1ll ste1'lnl 12 OOO FI-o t
kn l)OlI , mel)'1JÖ1 o t Ol'St ll"os S 7,tc hjlny l KönY\' IAr II hAnyAl OII ~or.(j
kUtetet letjelwm l'endOOhor.ln, U I. o ldnlukol k legenllelle, • II.)' módon II
Illln cél ~tekr nyben la r tOtl k UIOI Ij;en
jelenlEls szellemi eli 111IYl\",1 é rtékel t
ke p vl$el.
A k öve tkező nlkolomnml réll: letesebben roltu nk s tólnl n ki}nY\'nnyasc
e rdekesebb e5 erMkesebb k ö t e l eI ről
Er.t 117. alknlmll l ls relhosznl\lOln
l11'I'n, hOIJ)' kö nyv lhl'unk Ic ikel ól I'e ndez6j (>ne k, jelenlegi hil5l!IJt'.'1 Ko n doz6j(m ak ,
dr ,
Kn p lny
Ilme né
d r . Sch ey lIon3 kÖlly vttl rOllu n knnk
m indn unylu nk ne\'ébe n klroj c7.1,()1Il

tábo .
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okik Ilonával lb I bO/lllÍ 001 benél (Je II tIk vol/6 JI ké rd éJekrm.
Pénl.k d él utón Huszl l 111110' püspök látoootoll meg bcnnünket. Jáno.
bácsi el1l1 kötelez6 ,,61l/dzo IOI /lird.l ett m aU o:: un itári us UI/crmakeknek,
A lá bo r vé OllU eUII .:abodon ud lQ u totl bibliai részrlll kelleU ó hllatot
Ir nl. 'UII imával. Az elsó he ll/ezell
jövó r e !nUllen "1I0rolhol a.:: unitá rius táborban , A :: e r.dménl/t a ko ráesoltl/' Ullermekil nnep.rigen logjók
kih ird et1.1. Mielótt elb!lcs !lzolt tó wltk Jón os bácsi. minden rész / ve vö l
COli jéokrlmml!1 o Jdnd ekozotl meo,
EllIIlk esi. egI/ meghfvdsnak tellii"k e/euel, EfJlI kl:ize li, is merll. 8:616suo:do
S%olo llllo'ü téue
i nvi tál/
benn ünk". Névntlpja lévé n ml "C·
dig rövid köszönt6ve! kedvukedtIInk.
O r illtihlk. 110011 n jó 11.16 mindm!·
Oig nem haUllott el m i r!k e t ,
VosóNlap, m lndonnlliu nk szd máro
marodOlldó élm én ll voU o n obad/érl
Is tenlü::telel, me llle t S:e n t - l ván ll l
1/0110 larlott. Prédikációját o lé kozló
fill p éld áza tá ro épi te /te, s 11001/ a
má s vall áslíok , V0{111 nem hivők uamá ro i s é r/ hetll leOl/ell, a bibliai
IJé ld dzolol. cOlIUtI e/eve"ftell ék mllO
a :: unltdrius és o sz f njá l ~zó Ol/e re kek, A Bib/iából Rudi é. O r~1 0 11105tak, Ol I mát ped lo . Adrl.nnel é.
Maro ittal kö;:ö~en i Ttuk meg, Al jstellliutelet
bl1fe;ezé.ek'ppel'
oz
egl/Uvétorlozás, o oo r auáp jelk'pekéll r keltllé rrel ve ll ünk U r vac.o rd l,
lIono lool a o kenIIerel, meotö rl el,
veti eUII dorabot , mojd továbbad/II ,
• 1I0llmÓ ! ltak odl)o járt körba o ka ILIIer.
Va sárna p délutdll o nOUI/ s::inház·
l e re mbe men/Ülik , hoOY meunéz::Uk
Veszprémi Ildikó é! Vododl/ Ati lla
rende l i sében a z el6add s t. Az elsEl
dorab cime : EOY Óra -nIIá r , RO li
B rad bury .ci· fl s::er::6 áldoloozoU
mlive v olt , Az el60dás olllall csodá/ot os VOll, 110011 eu o: éhnélll/I 1)11 lJirra ve llll vaOIl elmondani lIem 1.-

11011. ~:. tlIU" I, . :. rel". nlc

m.u 'UII -

n. r ura/ulti/ni a. u"ltó,luaolc n.vl..
/,, " a 'Ok " 'I CI ' ' '''''' UI,mrm.ku e ""_
"'111Ik i . " "(\.:r;61kn. k, Ulá nuk J«:l1I.' ku ltk a "!lOl/obbak, akik lcö: öH
mdr un/tá.lu. ok I. u . rll,'e /l ek.
t;zt lU: e.e md"lIdü.
napO l 'd _
oo r/ üz dr to.
At uIO " ó ,eOOIlIl dhftal ulán
"uIO'Tluk fajó l áhlla la lnlro l If. kl'zö..n }!llno flun k.
Oilurdn tábor vnel6 1nk ue lllk. _
d6 1 rll ndu t.k. m"lIbe" a val/6ltó l,
a 1Z11I}11I1Z6.lg m'nd ' "/'le klrdi.
uOll, SOko/ d. r fl/Wllk a kopot! ",_
odolo kon lb azok m'Ooo/Ó. llállin.
f; ". o V(l ClO ra IllÓ" '111/ lere mbe
Ullil ll bnk, ohol vt'ZellUnk I rllkel /otk
(I vcr. enll Il r.dm' " I/" , Ezt kl)velóe ll
"lhldenkl eOI/-eUII IZ lImllllr. I%ó /ó
emlik" kOPOlI, all ó l JUDoóell, kl
miben vol t okrlv o tábor Idej, oIQU,
Majd a t il::rok6IIe!l/ hU vo nultunk,
0 110/ m'UUllüjlolluk a búcsli ' U::et l.
egU il H 'neka /I Unk,
Sze rel nénk "U!Oköu ö"nl O r bókTtl!
Szent-IvánI/I Ilondnak, Mu ukQ lboIUá .. ak, Veup r' ml IIdlk6 no k, Dedk
" tl lkó llllk, Vadodll Allllállak, Voll 1I0k é. Z,o/ Inok a , ok lórodo::dll é.
Hl rt'J d ill, melllb.n r '.Z.sltellek ben nünket '" köuön}Uk o Budope. U
Unl lá r lu. t; gllllázköZI'unek a lehe lódu" , hogll egI/Uli n\lOralhollunk,
Fodor ildi kó
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BERKelEY POlGARM ESTERE
BUDAPESTEN
Mrs,
Ilona VI/nw
HorringlO"
HA NCOCK, al: Ismert és S an Fran cisco köze lebe n l evő város, BERKE LE Y polgármeslere. Szülei dr.
Dona ld Ha rri ngio n és néha i Súnthó
Vll mu unitár ius lelkészek, 1991 júIIusAba n B udapes tre 161oBa toll ar.
un llárl us polgármesterasszony, Fé r Je, T o m Bat er, hossz.ú ideje Cali (o m\n á ll a m kepvlselElI közé tarto·
zik . B uda peslen egyllll ebédeltek
Demnkl/ Gábor flIpolgtlrmesterrel.
~~lltltoBattak Erdé ly be és o tt Sepsis1.e nt gyöl'(lY ma gyal' po lgármeslere
ls rogadta Elkel. Egyébkén t Masz k·
"tibnn ls jtlrluk , Innjd részt vetlek
egy nem1.etközl környezetvédelmi
konre renclAn , me lye l a S7.lbérlal
Ba Jkól - t6 kÖ1.elében tartottak.

HIREK
CSermlik
" . " yibn é
pcs tUi r inci
ntyilnkfin,
el hn lá/ozott édesanyja
emlékére köny velt cgy htlzu nknnk
ndo m ányoz la. A könyvek n duna:
ruredl nynra ló bo n plhcn6k szellemI
fellldUlését szolWtllják. Köszönet a
s d:p ud o mtlnyérl.
BudapesU U nitár i us ElYhá:t kö~E. Nagy Ignlic utcul lemplom(iban augusztus 16·{1Il U S1.ós:l!éki 5 '(0 1·
gtllntol Ilo na id lI a rrl l1g to n és ~ele
!>ége, 111.llletctt S:tán1 6 A nl k6, IllI nd·
kellen umerlkul lelkészek - végezté k, A lelkesz hlnmspár cgy eV,e l '.dll
egy k icsiny u _ékel)' ralu umtdrlU ~
egyhAzkl)ZlIégé bcll, Ici kll/;\s'(torkén t,
A

UN ITÁ R IUS .eLET

1

Dr. Nyl r edy Szaboles, il Gyógynövény Kutató Inthet R. T . elnökigazgatója, aki októberben érkezett
haza családJlival Svájcból, hété yi
kutatói kikü ldetés után. f. évi junius ll-én védte meg a Magyar Tudom ányos Akadémián " OJ elválasz:
t4stechnikal módszerek a növénYI
ercdetü anyagok kutatásában " c.
doktori értekezését.
Szfvb61 gratulálun k a tyá nk fiá nak
a hh oz, hogy a szak bizottság egyhan gúan malti m álls pontszámma l javasolta' értekezése és a vita ala pjén
a Tudományos Mi n 6s1t6 Bizottságnak "a kémiai tudomány doktora"
tudományos fokozat odaltélését...
A pá pa i ' á logatás a lltalm ával Deb-

recenben tartot t ökumenikus Is tentisz.teleten egyház unk részérol H uszti
Já nos pusp6k és Bartók Béla f6gondn ok vett részt.

ERDHYI HfREK
Lelkésztová bbképzö
tanfolya moI
ta r totta k Ko lozsvárt. melyen 23 lelkész vett részt. Négy teológiai szakcsoportban hangzotta k e l el6adások
és érdemi vita is folyt. A tanfolyam
keretében a Kolozsvárt tartózkodott
tanlirn6. az amerikai Susan Robin
ango l nyeh 'órákat adott a j elen lev6knek.. Az 1991/9Z. tanévben a chicagoi MeadvillefLombard teológiai
fakultás egy an gol szakos tanárt
küld Kolozsvárra. aki a teológián
rog rendszeres angol nyelvü ó rákat
la r tan i.
Ugyan csak a jövő 91/92. tanévr e ,
verse nyvizsga ala pján Ma nchestet
városában múköd6 u n itár ius teológiánkra Máthé Sándor olthévizl lelkészt
. Oxford az ösuöndIJat
i
cseh un itárius
e(Yházl vezető javaslatára egy cseh
teolóllus nak ítélte oda. fgy oda erdélyi lelkészt csak 92 93 tanévre
kiildhetnek majd.
Up',d,1
konfer enciát
tartottak
Szekelykeresztúr t júl. 21-23. no pjain, melyen számos gy üle kezet kép visel6Je vett részt.
Az erdélyi testvé rek nagy gondjo
II
Szervezeti Szabályzat (egyhá7.1
tör vény) átdolgozása, melyet a román parlamenti döntés is lürgel ,
mert el61rja m inden eiYháznok ,

hogy á tdolgozásai kban vegyék figye lembe a megalkotandó kullusztörvény sr.empontjait is. Ezzel kapc:solatban jegyezte meg ('gyik egyháztörténészUk, hogy tovébb kell fej ~
leszteni az egyházi é r vényes tön'ényeket. €rvénye.slteni kellene a zsinat- presbiteri elvet, a zsinat Celadatkörét az új követelményeknek
megfelel6en szabályor.nl, egyházköri
tanácsokat szervezni. (Úgy véljük,
hogy ez a1. életfogytiglani választás
ren djét is módosítani logja ciklusokr a választh atók , c:sak egyszer ismételh etö az újra választás (mi n t az
amerikai unitilriusok nál ls) és a vezető tisztségekre vonatkozóan korhatárt megálla pítanI). Ezek olyan
gondolatok. m elyeket ml ls figyelembe "ehetnénk, h iszen dr. Larlncz
Ern6 múlt számunkban közölt irása
is sok t ekin tet ben erte utal.

felvettek soron kivUI, felvételi vir.sga
nélki.ll. azzal, hogy ö majd Magyar_
országon. fog sr.olgálnl. Oj teológusun~: Miklóssy-Vári Katalin, a nagy _
ne,vu Vári Albert leszárma7.o11ja. a ki
mindössze 2 éve jött át Magyaror _
szágra.
tgen örv end et e!! h i r , hogy t em plomépítés k n dödiUt három helyen:
Seps lszentgyör nön. Súk elyudvarh e_
Iyen és Bar 6ton. Az epftési anyagok
ára újabban ölszörösere emelkedett
am i Jassltanl l ogja a munkák me n e~
tét. A segély. amelyet az amerikai
unitárius univerzalisták korábbi látogatásuk alkalmával ígértek, még
nem érkezett meg.

Kolozsvá rra eljuttalluk az egyházi
lapok szerkcsztöségéhez a Budapesten á pr. 14-en, hosszú
után. ,,'i';h;,u nyt dr.
volt
•
Nagyajl'" jUlius 7-é n Kováts Lajos püspök felavatta d édap ja, Krlsa ról, a
J á nos m ellszob rá t. A m úvész n evét mia
n em k özölte t udÓsftón k. Az isten- a
t iszteleti szolgála tot dr. Subó Árpád
p rofesszor végezte. Szép músorral
szerepeltek a helybeli és UI mösi is- címmel
kolás gyer mekek. A szobrot a falu Ebból
piacterén az iskola előtt lillltották külföldi
fel.

m.,

mun-

Egye!e:mes lelkést:k ört értekezletet
ta r tottak Kolozsvár t szept. 3- é n és
4-én.

szék-

bejárta a
fejletletudáa z ál-

A Június v ECI nakvlZSJin csak
két ifjú tett eleget a követel mé~
nyeknek, RUst: Tibor és T ör ök Is tvá n. A vizsgaid6szakban jeles eredménnyel lelkészké peslt6 vizsgát telt
Ula Sándor, aki m ár hónapok ólo ;~';":~i :•••
Petrozsényb a n szolgál szép ered~
ménnyel. EI6dje oz USA-ba távo,';;,';"
:wtt. Oltan i elhelyezkedéséró l és sorsáról al: erdély iek sem kaptak érdemi tájékozta tást.

Eredményt hirdette k o teológ ia i
F . J.
fel vélelektÖl. mely szerint öt fiú- és
2 leányhallgatót "ettek fe l a szépszámú jelen tkew közü l. A két fel- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
vett leány m ellett még 12 leányp ályázó is szeretett "0Ina bejutni az
UNITA.IUS lLEf
ósszel ta nuln i kezd ók közé. Kov ács
l.pluh'ld . ....
L a j O!J püs pök egy magá nlevélben
• M.',.. ....." I U..lt<lnu. f,rh<I'
arról fr t. hog)' a felvetteken kfvü l
lhhl1.tI J á nos püspök ajánlt\sl\ra egy
h l, 15. . .,rtl,.II"
mng)' ar állampolgársflgú leflnyl is
0. 1><1. ... h,nl.I ~",,1 1' -

So,rtl,.II'''' cl_ ,
V .. N." 1..,.0.: ...

Szakrális orgo1lák Németországból
LegkoT'$zerúbb elektr()nlkus hangkeltés "a lődl orgonnsípok dlglt61ls mlntavételeúsével és táro lásával több v6Ito~tban, n hnrmóniumtól n koncert orgonáig:
- 5-oktávos man ualok
16-36 regiszter , Ha ll-effektus
- 30-billentyűs pedál (lapos v. hnjll tolt)
- beépltetl v. kihe lyer.ett hangsug6rzók
Cl/ó,tó:
Klllu, Red:r.e
II . Sohnrey Stro 44

0-3402 Dranlfeld
Pax : 00 -495~2-3005
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Kipui.fe let :

Dogdány János
Dudapcst
Tel. : 1699499
f.'ox :

175705~
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