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BARTÓK BÉLA
gyémántdiplomás mérnök
az Unitárius Egyház fögondnoka
Született 1910. augusztus 22-én Budapesten.
meghalt 1994. j6nius 17-én Budapesten. tIt két hónap hiján 84 évet.
Utolsó hónapjaiban egyre gyengült. életereje fogyatko"lou, mígnem jl1nius 1 7~ re
virradó rcggelen máT ncm ébredt fel, szfve
megszúnt dobogni.
Fé~ért aggódó felesége - Judillr::a - ,
unokaöccsei. kÖ7.tUk kercntfia, Vásárhelyi
Gábor sieItek hírül adni Egyhhunknak a
bekövetkezett szomorú eseményt. egyúttal
kifejezve mind az elhunyt, mind ft család
végakaratát. hogy szolíd, csendes temetést
kémek az Unitárius Egyháztól. Az Unitárius Egyház annak tudat4ban, hogy az immir néhai BIIJ16k Sélában nagyn evú rogondnokát veszítette el. Ol saját haloujánnk tekintelle. s II család akaratával egyelértésben nem II kUlsóségekre, hanem a
bensőséges egytlllél7.ésre és Istcn iránti
hálára éreZle elkötelezve magát. Teile ezt
abban a felismerésben, hogy 1971 -1Ó1 _
négyeikluson ál, eg~ ciklus 6 év _ olyan
fc5gondnokunk voll 0, aki Egyházunkban a srolgálatot lekinteile fontosnak, s b:lnnerre járt II nagyvilágban _ és sokfelé
megfordulI - egy pillanatra ~em feledkezelI meg arról, hogya
vihlghirú zeneszer.tő - Banók Béla _ [jaként az Unitárius Egyháznak elkötelezett hitvallója, és II jézusi életeszmény megformáJ6ja a lehelő legmagasabb fokon. Ennek ismeretében. a
nagy veszteség súlyának hordo zóiként kísénük el utolsó fóld i
úlján a FlI1kasréti temetőben, majd helyezztük el Koporsóját
édesapja mellé, ama dfS7.s'rhelyen, melyet a Főváros adományozott. amikor BarlÓk Béla zeneszenő hamvait hazaszállitották, és az Unitlirius Egyház sunarlisa szerint a honi fóldben
el ~e lyezték, dr. Ferenez József _ akkori pUspöK _ és segílÓtársal szolgAIatával.
Banók Béla főgondnokunlc: temetésén az orációt Beocze
Múton pÜspö!r:.helyettes-egyhbi elnök taroma, imádkozott Orbökné S7.ent-lványi Ilona le Lltés7~ majd a jelenlévő gyászoló
gyUI~kezet e~yUIt mOndotta fellllhangon aMiatyánkot. MindwIllylan meg!llelÓdölllélekkel indultunk a ravatalorob61 a közel,i dfsl,.$!rhelyhez, ahol B en~le Mirton pUspökhelyelles búC~U7.o~t a család, a mKonság. az Unitárius Egyház és annaKtestü letel nevében. Eközben palástos lelkészeink népes csoportja
és a kántorok 117. e célra jelölt idókö7,öKben egyhá:lj énekeinlc:ct
énekell.:!k. Megh~tó volt, és a gyászln.n is felemeli5 dr. Szabó
Árpad rektor b1k~úja a Kolo7..svár-kllzpC>mú Unitárius Egy ház
nevében. Ezt Követ6cn Vlhárhelyi Gábor, nagy halott unk uno-

kaöccse-kercsztfia felolvasta Bartók Péter
- a testvér - levelét, melyet Amerikáböl
kUldött, v~gsó istenhozzádot mondván
benne. Bibliai igéket idézett Bencze Márton pOspökhelyenes, miközben a kojXIoo
a mélybe süllyedt, s az. édes anyafOld.
majd a koszorúk nagy sokasága elt"odte
drága halottunkal.
A nyolcvannegyedik évEben elhunyt
Bartók Béla fógondnok emléke in maradt
közönOnk, Az Unitárius Egyház hívei,
gyUtekezetei, vezetá testületei lsten iránti
Mlával emlékeznek a köztük és érettillc
végzen munkájára. Nem feledjük, hogy áldozatkész vol t hosszú évtizedeken át. Tudatában volt. annak, hogy az Anyaszentegyh:l.7.nak is vannak anyagi szükségletei. Ezeknek a szllkségletelmek az elóteremtésében olyan példát mutatott, melyet
csak II legnagyob b egyházvezetó személyiségeink tevékenységéhez hasonHthatunk, Áldja meg II jó lsten érette még haló poraiban is!
A temetési szertartáson több egyház és állami Slerv képviseltene magát: a Magyarországi Refonnátus Egyházat dr. Hegedús 1..6r'nt pIIspök, a Magyarországi Evangélikus Egyházat
dr. Hannati Béla pllspök. a MAZSffiISZ-t Lazarovies Emó fő 
rabbi, a Múvelódési és Közoktatási Minisztériumot Kálmán
AIIlia államtitkár.
Egyházunk vesztesége rendkívül nagy az cl eltávoz~,v~1. Ez
jutOlI kifejezésre a gyászistentiszleleten. melyetl99~. JU?US, 3án tartottunk a Budapest. Nagy Ignác utcai közponlJ umtári~
templomunkban, ahol fISgondnokunk özvegye és rokonsága IS
jelen volt. Szolgátt Bencze Múton puspökhelyettcs, Orbókné
Su nt-Iványi Ilona l elk~S'l, dr. Lórincz Emő fógondno~~lyel
tes. valamint a klllönböző társadalmi szervezetek vezetöi, megbízottjai. altik mind Isten iránti hálával emlékeZlek nagy halotNnha.
lsten veled, dtiga Halottunk, _ Bartók Béla főgondnok! Példaadó életed tovább él:l gyászol6 családod minden szfvdobba:
násában: tovább él az Unit.árius Egyház és sok-sok társadalmi
szerveZCItagjainak em lékezetében,
lsten Veled, Islen vel link! Ámen
Bencze Márton
pOsp6khelyettes, egyházi elnök

Semmit ne félj ...
"Semmit ne Rlj tuoktdl, amiket szen vedned kell .. _
Ugy hiv mindhaMIig ... "
(Jel. 2:10)
KihlVásos korunkban az emberi magatartásformák tömkelegéval, feng91sgével taJélkozunk. Mert . minden ember
más és más, külön világ; Ady Endf8 szavaival: .észak-fok,
titok, Idegenség", A Jegszembetünöbb magatartásformákat
olyan helyzetekben lehet 1911elni, amikor az ember szenvedéssel áJi szemben, amikor sok a kellemetlenség, amikor a
sikerélmények messzire elkerülik házunk tájékát. A szenvedés vállalása, a természetellenesnek elfogadása embereket lahal naggyá vagy sú~hal semmivé. Bármilyen termoszelÚ legyen is a szenvedés, emberségük zsinórmertéke lehet annak vállalása. tietOnkben .tisztítótűz", értakteremtö Qro szerepét játsz halja.
Egy régi, aláhúzogalott, kijegyzetelt Biblia könyvjelzöjén
olvashattam egyszer: .,A szenvedés lsten költés zete"
(azokra méri. kiket nagyon szeret), Az életben boldog csak
az lehet. aki nagyon sokat szenvedett". Sokféle gonqplatet
ébresztenek ezek a serok. akárcsak maga a szenvedés fogalma. tartalma. milyensége. A soksz[nú. széles szenvedés-skálából az egyik leggyakoribb az, amit a "vallani és
vállalni " magatartásforma hordoz: a meggyőződésért. hit·
lelfogásért. életszemléletért, állhatatos kiállásért. kitartásért. gerincességért. egyenességért, meg nem alkuvásért
időnként. helyzetenként kijáró szenvedés. Első hallásra,
lontolgatásra ellentmondásosnak tűnhet, hogy ezekért a
soha el nem évülö értékekér1 a szabad akarattal teremtett
ember élete néha keserűséget virágzik. szenvedést gyümölcsözik. Ez az ellentmondása któl, furcsaságoktól. érthetetlen dolgoktól. törtánésektől roskadozó világunknak tudható be.
,.
Elegendő hely és idő nincs rá. hogy a szenvedés erede·
tével. minden fajtájával foglalkozzunk. de ezektől terhes

mindennapjainkból egy'egy mozaikképet felvillanthatunk.. A
történelem nem szokta ismételni önmagát, de helyzetek.
idők sokszor hasonlitanak egymásra. Egy. Jézus utáni kornak, nagy-nagy hetylállásl kérő kornak bibliai biztatását
idézném és adnám a ma szenvedései előtt álló. félelemmel. aggodalommal telt embernek: "Semmit ne félj azoktól.
amiket szenvedned kell!...; Légy hív mindhalálig!" Annak a
Jézus utáni kornak. a Jelenések könyve tanúsága szerint
is. minden pillanata kegyetlen szenvedések elé állította a
jézusi örökséghez hűséggel ragaszkodni akaró embert.
A Jelenések könyve utalásain túl is tudjuk. mennyit kellett szenvedniök Jézus követőinek. Minden élethelyzetükben: katakombák mélyén, ha a kenyér megtörésére készültek imádkozva és dicséreteket énekelve: cirkuszi porondoken, arénákban. amikor kiéheztetett vadállatok elé dobták.
hogy szenvedésükkel, haláltusájukkal gyönyörködtessék
az őrült u.rakat ; amikor szurokkalleöntött testük meggyújtva égre vIlágItófáklyaként kellett a bomlott agyú hatalmaskod6knak szolgáljon. - mindig simogatóan hatott. bátorltást
adott e Jézus szellemét idéző biztatás, üzenet.
Manapság már nem feszülnek trónok, koronák, fagyveres katonák a keresztény életformát, egyszeruen a vallásos életformát etfogad6k-vallók elébe. De a szenvedésnek
sokkal változatosabb formái jelentkeznek, amelyek a szabadnak teremtett embert erösen megpróbálják. Bibliás vi·
lágról éppenSéggel nem beszélhetOnk napjainkban, de mi,
v~lI~sos emberek azt tapasztalhatjuk. hogy körOlöltunk a
B.lbhánkból. a kere~ztény eszmeiségböl táplálkozó értékek
Világa borul fel, ami mérhetetlen hosszú időkre jóvátehetetlen szenvedéseket sZül.
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. A nihilista. semmiben nem hlvö, semmilyen értéket nem
t lsztel~ emberek rombolása. eszményeink sárba tiprása
emberi kOldetésünk teljesIlésének megakadályozása ~
szá!"unkr~ oly énékes jézusi örökség semmibe vétele: és
az eppen Ilyen énékes erdélyi fogantatású unllarizmus Dávid Ferenc-i tUrelmességének visszautasltása el nam ismerése. történelmi tényének egyenes tagadás~ nagy-nagy
próbatétel. Ezek is tesznek minket sokszor megkeseredett
szívűekké. De a mindig földi létUnk énékessé tételére nézo
hitünk és életfelfogásunk nem engedi, hogy borúlátók legyünk, mert kis közösségünk történelme népünk történelmének jókora szemléltető darabja megta~ított arra, hogya
legnagyobb szenvedésben is derűs. bizakodó világnézetünk megtart. felemel. megerősít.
E világlátásunk Istennek abból az akaratából fakad
hogy minden teremtménye agyforma, valamint Jézus hús:
véti di~dafának abból az örökérvényt:i igazságából. hogy
az. ami szép. nemes. felemelo emberi énékeket, Istennek
tetsző célokat szolgál. azt nem tudja semmilyen hatalom.
kényszer elpusZlítani, elhallgattatni. Az isteni értékek élete
az örökkévalósággal mérhető. nem földi okoskodássali A
szenvedésekben kOlönböző árnyalatok, fokozatok lehetnek. Sokszor megdöbbentő az, hogy az emberek valósá·
gosan felülmúlva egymást a hisztéria-keltésekben. nem
tudnak holnapban. jövőben gondolkozni, elvesz~ik magukat a mindennapok aggodalmaskodásaiban.
Teller Edétől . századunk nagyelméjétől hallhattuk. hogy
a jövé a kapzelet világa, a jövőt mi alkot juk meg. de úgy,
hogy mindennap újjáteremt jük magunkat. újjáteremt jük a
körülöttünk levő életet. E gondolat fényében a holnapért
meg kell keményen küzdeni. vállalva a szenvedést rejtegeto kihívásokat. nehézségeket. nem sopánkodva. zúgolódva
verdesni. csapkodni térdeinket az elszaladt lehetőségek
láttán.
Olyan kevés hely maradt volna annyi hittépő évtized
után a jézusi gondolatnak? "Mit ér az embernek. ha az
egész világot meg is nyeri. de lelkében kárt vall?'- "Ha már
a Biblia tanMsa nem tud hatni. az .előttü nk járók" példaadásának ereje elillanóban. akkor is légy ht:i. tarts ki. semmil se félj, mert lsten világa nem csak szenvedésből, próbatéteiboI. szennyből. mocsokból, földresújtó. megaiázó
dolgokból állI Ha ez most idonként, helyenként [gy is néz
ki. emberi kötelességed, hogy a21 igyekezz te is mássá
tenni! Szenvedések árán is ! Ha semmi módon nem csituj
háborgó lelked vihara. haUgass Vörösmany csodálatos soraira: "Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába,legész világ
nem a mi birtokunk,lamennyit a szív felfoghat magában,lsajátunknak csak annyit mondhatunk •. .. kincs. hír. gyönyör./lagyen.bár,mint özön,la telhetellen elmerülhet benne,ls nem fogja tudni. hogy van szívöröm. " Sokszor lehet.
hogy jobb lenne megfutam~ni. hagyni ~inde."t:. De ~r
mi lesz a hűséggel. emberi hIVatásunk, kuldetesunk telJesrtéséhez megvalósltásával. itt a Kárpát medencében, az AIföleMI a hegye~igl A min.denh.ez v~ló h~ség okc:'zta sze~ve·
dés elfogadásanak módja, miként/e, mIndannyIunkat mlnosa, jót, rosszu l.
Reményik Sándor .Akácsor ösz utóján" cfmú versében
arról Ir. hogy annyira tele a szíve keserűséggel. hogy maga
körűl mindenütt tövist tát ",övis, tövis mindenfe!öl", Panasz.
zúgolódás az elet - réved~zik Oszi ak~cok között j~".'a.
Egyszer csak az akácsor tulsó felén lál/a, hogy valaki JÖn
vele szembe. egy fehér glóriás alak. töviskorona a fején.

vérzik homloka, arca. Ahogy közelednek egymáshoz, nem
hall egyetlen szót, panaszt, zúgolódást a látomás beli lény
ajkairól. Jézust látja benne, és hasonlóságot vél felfedezni
szenvedéseikben. Oe meggondolkoztató tanulságot von le,
amelyik mindannyiunké lehet: lehet, hogy egyformák a
szenvedéseink, fájdalmaink, a keresztjeink súlya, de .másképp viseljűk a koronátl"
GárdonyI Géza mondja, hogy a szenvedés vagy tehetet·
len beletör6dést, belenyugvást ad mindenbe, vagy serkent,
buzdit. lázadóvá tesz minden ellen, ami okozza a szenve·
dést. Valóban [gy van ezl Vállalva a szenvedést Jézustól
tanulltürelemmel, nem Jelentheti annak beletör6déses, belenyugvásos elfogadását, hanem jézusi hittel küzdeni kell a
szenvedés kiirtásáért, mert ez a ,ióságos, szerető lsten világának nem természetes tartozéka! Jézus derűlátó életfelfogásának szellemében "fÖldre nézO szemmel, égre figyelO
lélekkel" siker01het ez mindnyájunk életében.
Mi nem azért kelJ vállaljuk a szenvedést, az ellene való
ádáz kOzdéssel együtt, hogy majd jól legyen dolgunk "ott
túl a fénylO kárpiton", hanem azért, hogy Istennek tetszO,
tartalmas, igaz emberi életet éljünk itt, hogy teremto3 Atyánknak ne nyugtalansága, boldoglalansága, teremtO álmainak csOdje, hanem a teremtés koronája, Istenünk boldog békessége legyünkl Az ilyen élet állhatatosságot, kitartást, hűséget kér. Nem a rideg, hideg számIIás, mérlegelés
segllhet ebben, hanem Horváth István költöl idézve: a sziv
kell ehhez! "Tedd a kezed szivedre, ha van/lázas karunk
ma csodákat fogan/és szörnyO bűnöket/nem elég az
agy/szived kell legyen, hogy ember maradj I" lehet, hogy
az eredmény nem lesz látványos egyik naptól a másikra,
visszhangos és világrengeto3.
De a küzdö kötelessége a kitartás, a hűség a koporsóig,
és a sokszor éhezett, szomjazon enyhület a már idézett
Reményik Sándor költO álmodásában jönni fog . .Ne vá~
nagy dolgot életedben,Jkis hópelyhek az örömök/szitáló,
halk sziromcsodák,/rajtuk ál lsten szól: Jövök".
Ahol a gondvise\ö Islen olt van, ott véget ér elf>bb-utóbb
az embert megptóbáló. de ugyanakkor tisztIt6, edzo3 szenvedés. Tompa lászló székelyudvarhelyi köM buzdllása
szerint: "nagy, köbe koppant, Zúzott fejedet, emeld fel, emberi"

Megszédült világban nem elég csak bizonyságtevö vallomásokat magunkévá tenni, hanem itt és most, alkalmas
és alkalmatlan ld6kben, amikor oly nehéz és hosszú az út
~ lélektOl lélekig·, egymást is kell biztassuk, és önmagunkat
IS nagyon, mint Kányádi Sándor erdélyi erdOben eltévedt
kis székely lagénykéJe, hogy .fátót fáig" jussunk ki az élet
~gyre félelmetesebb, s(ir(ibb erdejéből , rengeteg6b61 a
tlSz:tásr~, ahol megfoghatjuk leh"l6tt, komoly játékban az elSo3 IStem napsugarakat.
.Orra bukva az avaron is" biztat Farkas Árpád egy másik erdélyi csikós hang - menjOnk tovább, hwog.rtva az alvó jegeny6ket, a még hitetlenségOkben, reménytelenségOkben, bátortalanságukban szenvedöket. Ezt meggy626déssel, nem szalasztva el semmilyen lehetOséget, a kétk6d6knek falébe ketl kiáltani Juhász Ferenc szép szavaival'
.Hlúság volna hinni a megváltó küldetésben?/t:s épp ma?
t:pp mai id6nkben: idején a reménynek/és a retteneteknek
idején: a tébolyoknak/és az újat akató tisztaságnak?l"
'
Szenvedések lehet6ségeivel , jelenvalóságaival túlterhelt
mindennapjainkban a bibliás támasz és az lsten-ihlette vallomások mellé t:nekeskönyvank 255. számú éneke _
longfellow gyönyörO versére - helytállásra hangoló lehat·
.Mert, élni, mert, föld gyermeke,ltermészet titkos re:
meke,lparazsat re~O porhűvely,lporkönlösödben élni
merj.lI...elked az ég lehellete,ta mennyet hozd a földre
le,lporköntösöd, ha földre ránt/szárnyad van, bontsd ki, és
ne bándVMerj, élni merj, föld gyermeke,la mennyet hozd a
földre le,lez-e az út, ez-e a cé1,Jne kérdd: SZERESS, BIZ·

ZÁL, REMELJIII"
Ha még mindig nincs összhangban szived a nagy harmóniával, mert ezer és ezer kérdés, kátely fogalmazódik
meg benned annak lánán és hallatán, ami körüJöttiink zúg,
morajlik, talán a már többször idézett Reményik Sándor
papköllO sajátos úri imája, Miatyánk-ja a döbbenet erejével
megmozgathatja mindannyiunkban a minden nehézségek,
szenvedések ellenére is szent élni és tenni akarást, az
egyetlen, emberhez, a teremtés koronájához, lsten munkatársához méltó magatartási formát: ..A mi mindennapi tózséinkat add meg nekünk ma/Add, hogy a kenyér mellen
rózsa ls legyenVAdd Atyánk, hogy megéljOnkltf>bb tózsán
és kevesebb kenyéren VÁmen
Balázsi László

Mindannyian mások vagyunk ...
Az EIOftéletektOI Mentes Világért KözkereseU Társasag
(ELME), mely diákkezdeményezésre jOn létre a közelmúltban,
rendezett ezzel a címmel egész napos programot június 5-én az
A/rrWssy Téri Szabadidőközpontban. A rendezvény mottója: "Al
el61téletektOI mentes világért a Holocaust SO. évfordul6Ján".
Az esemény fővédnöke Göncz Árpád köztársasági elnök voll.
TamogalÓi kOzOtt szerepelt tObbek kOzOtt a Magyarországi Holocaust EmlékbIzottság, Demszky Gábor főpolgármester és
Farag6 János, Erzsébetváros polgármestere.
A rendezvényen igencsak sok színben képviseltetlék magukat
a .másságok' , mint pl.: a HallássérOltek Országos Szövetsége, a

Vakok és Gyengén/átók Országos Szövetsége, a Mozgáskor/átozottak Országos Szövetsége stb. Ezen kMil különböző nemzetiségi szervezetek: MagyarofSZág; Bem Mzse! Lengyel Kuttu·
~b's EgyflS(j/et, Magyarország; "jú Németek Közössége, Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete. A résztvevők sznpadon léptek lel, metve stanclokon mutatkoztak be és ismertették
kladvinyaikal. Ezek kOzött szerepelt a Magyarországi Unltár!-

us Egyház is. Cserkészeink Vadady Attila kántor vezetésével
rendeztek be egy asztalt unitárius vanásunkat bemutató kiadvá-

nyokkaI. Köszönet illeti iijainkat, akik kora reggeltől jelen voltak
a rendezvényen, és aktívan részt vettek az eseményeken is.
Délután sor került egy vallási vitalórumra is, amelyben a következo vaHásfelekezetek képviseltették magukat, szintén a
.másság" jegyében: dr. Mlhálffy Balm sejk-eJnOk (Magyar Iszlám Közösség) dr. Hacker Frigyes szuperintendens (Magyarországi Metodista Egyháza), GyOr! Kornél főtit!W (Magyarországi
Bablista Egyház), dr. Reuss Andris evangénkus teológiai tanár, dr. Bolyld János re/onnátus leológiai tanár, Vkz Jen6 Jezsuita páter, dr. Menon Menachem főrabbi. Egyházunkat Ká·
szonl ~'ózSef lelkész képviselte. A találkoz6 - melyen az érdek·
lód1Ik nagy számban voltak Jelen - ökumenikus szellemben, és
a másság elfogadásál1ak egyetértésében zajlott A késö estébe
nyúló eseménydús napot táncház fejezett be, ahol neves énekesek, egyOttesek léptek fel a nemes cél érdekében.

K,J.
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VIII. rész
A vallásgyakorlat kérdései - Az imádkozás
Vallása lel4pt~ a ht.<6 ember a Méb6I indul ki. Hlél a képzelel
segtség4V91 tárgylastja. Eue! alaktja vallésos mr.v9s.zetét, jrodamál
és vaIIásgyakorialál is.

~~ .. " legbensőségeseb alWna az
alapvető felté1e1e a hM. Az. az
magel6zb és az ut.ina kOwtaz azt felifmúló erók

jelzés~.

Az imádkozásban js nélkülOzhetetlel1 a képzelet, mellyel a megismerés számára nehezen éfték91hetb megéfzés&inket pontosljuk. Körvona·
lakat raizolJnk vela lsten személyének. Meghalározhalóvá tesszuk a
nappal világosságában elmosódó csillagfényeket, lsIen felé zar~oklá
sunk közÖIi jellés&~.
Mai életunk erösen eMlágiasodon és e\atlyagiasodon. Csak a gyakortalban hasznod haló ismereteinket vagyunk haPmosak becsülni.
Fantáziánk is csak a gyakorlatban megvalósHtlal6 e$(épzeléseket szeret
aJkoIni. Ebben az erbs ellenszélben inkább lemondunk az imádkozás

gyOmóle:seiröl, minthogy Islent, az imádat tárgyál a képzelet seg~ségé
vel keljen lavet~enünk. vagy imádságunkat saját szavainkkal kelljen
megfogalmaznunk.

De a többségi felekezetek hiveM se teszi sokkal imádkozóbbá az,
hogy IstenI nem az egyéni h~ és látásmód rajzolja könil, hanem a dogmarendszer, és tIogy imádságaikat sem maguk fogalmazzak, hanem

mások hált
Az &/világiasodás világjelenség, am~

l'IeITl lehet úgy jellemezni, mint

a szülelést, amikor a csecsern61 az édesa1Iyával összekO!ö köldökzsinórt 91 kali szakiani, meri a csecsemöl elszakihalatlanul erős lelki köldökzsinór: a szeretet ÖSZIöne kOIi össze az édesanyjával, mili a hivő
embert a h~ fsllKlneL Ennek késöbb sem szabad elsorvadnia az emberi

"""_.

A természet Ulává (I . Möz. 1:28.) nem a kömyezetrombolás tesz,
hanem a termeszel fölé emel!.edö kÖlödés ISlenhez, mint a Jn.15:9-I1·
ben haljuk Jézustól.
Ez a kOIödés a vallásgyakorlatban hal ki az ember magárr és közösségi életére. Akultuszban jlll kilejezOdésre, amin belül erre a legközvetlenebb alkalom az imádkozás.
Imádkozni bárhol és bármi yen aJtaIomból 'ehet, de tudnunk kell,
hogy a hely és az ido erősen Idlal az imádkozás minőségére. Az alkalom meghatároua a lelkiállapotunkal. Gyakran támad az imádkozásra
nézve káros lelkiállapotunk. Ez egyenetlenül mOködö zsiliprendszerI képez lelki csalomAinkon. Istenhez való emelkedésünket nem egyloonán
szolgálja az alkalmak klilönléleségében. Istenhez va16 lolyamodásunk
útját olykor egészen megrekeszti. Isten szeretetét is klilönoozö mértékli
nylonsággaleresZli le lelénk. Olykor egészen el is ADja az útját. Emberi
tökéletlenségünket, életk6túlmérlyeink zavarait jelzi ez a gátlás.

leklizdésúkre szolgálnak a vaUsgyakorlal a1ka1mai. Ezeldull élnünk
kel. Hogy élhessünk velük, keresnCInk kell ezek.el az alkalmaka!. Ha klI"IáIkoznak, meg kel ragadnunk 6ket. Hogy hasznodhassuk, meg kali
tanulnunk lelépteni és el6adni az imAdságIJnka!.
~a egyre több lyen alkalma! kihagyunk, egyre 9yarl6bban éptjúk lel
az ImMdgunkat. Számos magyarazatát is adjUk 9I"\I'IéI(. Amagyarázatok közt talán a legtragiltnsabb. ha nincs szükségünk az imádkozisra
Meg is indokoljuk, miszllrint az imádkozásnak is van haláa. A Júl sok"
imMkozas I"I9m lenne méltó egy I91világosull vallás gyakortatMloz, m&l1
elmaradonságra vallana, mert szekIás ellerdülések túnete lenne.
.De ez.eknek semmi köze sincs &gymáshoz. MOVeletIen ember is van,
aki nem Imádkozik, és mOVeh embemek is lehet, SOt kell legyen igénye
az Istennel való sOrfJbb beszélgetésre.
Az ima beszélgetés, és nem valamiféle egyirányú közlekedés lsten
felé. Az imádkozást lsten kezdeményezi azzal,l\ogy m&gsz61~ja az emberi, felajánlva neki a $leretetét. A család ad ene nagyon szép szemlé~
tetö példáI: előbb az édesanya szereti magzatát, csak késóbb a gyermek az édesanyját. E\6bb is szólftja meg, a gyermek csak azlllán lud
válaszolni, megszólnani anyját, miutAn tóle megtanuHa.
Az Islen·imádat sem az ember egyszeru válasza. amit maga magától
végez. Az imádato! is Islenlöl tanuHuk, milt mildent, ami magasztosat
az életünkben feHedezhelUnk. Isten elóbb imádon minket, mint mi ol. Mi
csak azután tudjuk viszonozni, miután tole megtanuHuk. Amegsz6litást,
az imádkozást is töle kell tanulnunk. Imádkozássá az Istenhez szóló beszédet csakis ez teszi.
Mi nagyon sokat adunk arra, hogy lsten elOlI is felrlotté legyünk. De
nem a felnőn embene, hanem inkább a lázadozó kamasua vall, hogy
ezt Islen szeretetétől való elszakadásban lássuk megval6sul6nak.
.Ehagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodil feleségéhez".
(I. MOz. 2.24.) - De ha Istenéi hagyja el, nem lesz akihez ragaszllodnia.
A hiány kozmikus nagyságrendü CIrI jeleni, m8ft .nem jó az errbemek
egyedúllennr. (I. Moz. 2:18.) A tesli egyediillél ideiglenes, mili a földi
lét, mégis káros és szenvedést okoz. De a leki elmagányosodás katasztrolális, meri mi Istentol, mini létünk céljától liiggó gyennekek vagyunk. Ebben nifICS 'elnbné válás senki"lek. Isten nélkiili magányunk
cékalan boIyongást eredmérlyez. Elóbb-utóbb értelmetlenné leszi az
életünket.
lsten teremtett az embemek o5gglo lársat. houá ilol", de életcéh
nem teremteti, meri az életcél ö maga. Isten nem helyenes!elle önmagát az életünkben, és mi se vagyunk képesek ót Ilelyellesfteni. A bolygórendszer kózpontját képezö Napot se lehet semmivel helyehesleni.
Az ember pályaflJtásának. éppúgy kOZpDfltja lsten, mint bolygóinknak a
Nap. Az ember lsten köni! kering, mint a Nap köril1 a Föld. Ezt a pályát
elnagyni hiú ábrándunk marad. Isten nekiink örökre az marad, ami Fö~
diinknek a Nap. A Nap, melytől lényözonkénl kClf)juk az élteto szeretetel. Imádságunkkal visszatüluózünk belOle egy-egy kevesel.
Nyitrai Levente

Supka Gézára emlékezünk
KiemelkedO szelemiségli unUrius elődúnk
tIt éve, 1~ szúletett Bl.It'ajJ8sten. Tanulmányait Budapesten, Kolozsvárt. Grazban
és Párizsban végezte, majd 1904·t61 a Nem·
zeti Múzeum régi$égtárában dolgozott.

molula Párt titká/aként a Vilag clmli nilj)iapot
is ó szerkesztette.
Számos régészeti műve és POI!Jári demok·
rata szemlelelü ti5rléflelmi lanulmánya, p...t>Ii-cisztikai Í"ása, ~ia jelent meg az akkori sat

Késl)bb Bécsben éli és lant ott Ell követ6en visszatéfve a MagY?l Hí1ap pOOicistája
lett, és lit&ralura einen ifodalmi és bibliográ.
iai Iotyóiratol szerkesz1ett. t945 után a Nem.
zeti Múzeum elnbke vok, majd a Polgári De-

Az egyhllZ életében is akt'" szerepet jálszolI, hle, felfogása dogmamentes volt. Hitt a
toleráns szellemi erőben, a szeretet emberségében s eszerint éh.
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Az il kezdeményezésére rendeztél< az elsó
kOnyvnapot
Magyarországon
1927-ben,
amellyel egy késObN kulturáis hagyomány - a
kOnyvhél - alapjait I9f8tnlehe meg.
Az idei má;Jsi klInyvhét megrendezése alkalmából, valamint halálának 38. évfordulóján
tisztele/lel emlél<eZÍlflk Supka Gézára.. Emléke
legyen i1don.

Muszka Ibolya

Akadémiai napok -1994. május 7-14.
EURÓPAI RÉGIÓK - RÉGIÓK EURÓPÁJA?
•

A l; luszni ai Felsóórben (Obcrwru1) ~ o sziov btiBi Lendv lin

(Lcndava) ez év május 7-14. közölt EURÓPAI ~GIÖK R~GI 
Ú K EURÓ PÁJA? címmel akadémiai napokat szerv ezett az E uropal Protestáns Magya r Sza budegyelem. amely idén ünne pelte fcnnáll 'sának 25. év fo rd ulójá!. A meghívottak köz ül számos
rég i. ked ves i s merősI köszO nthellll nk mi. ak ik a Ma gyaro rszági
Unit áriWl Egyház képv isele tében ve lIUnk rés'zl a re ndezvénysoro-

zaton.
E lsó nllJXlII a Mura-vidéki magyar képzómCivészck Ki állításának meg nyit6ján. majd Hajós R rcn<:, S7Jovénia magyarország i
nagykövete e lóad3sán vettem részt.

Kedden. a reggeli Múlal után autóbusz-ki rándulást szel"iezetl
az EPMSZ. Útvonal: Lendva - Ptuj (peuau) - Mari bo r (MIIIbur&) _ Lendva. Gyönyörú vidé keket kerestünk fe l. de a többször

J

l

is eleredt eső az am llgy is szűkre szabott idót még jobban lefÖvi·
dflelle. Ez csak an nyiban jelentell há lTlinyt. hogy a kirándulás
utlinrn tcrvezell két elÓadás. és az azokhoz kapcsolódó viták miali a keddi napunk é.üel kb. egy órako r ért véget. A késó esti két
clóadás: Protcstánsok Szlovéniában (M árkus Mih6Jy tatai-veszprémi reformá tus püspök) és Mngynrok Szlovéniában (Göncz
Látz/ó. a Mura-vidéki Magyar Ncmzctiségi Önigazgatási Közösség titkára.)
Az akadém iai napok rendczvényénc k egyik fénypon tja a M agyar kiifpc{i/ika a régiók E'lrópájában címmel megtartott kerekasztalkonferencia volt . Résztvevók: JesuflSZky Géza JdjJilgyminiszter (MDF. Budapest). SmlJTanda Enache. a romániai •.Liga
pro Europa"· elnöke (Marosvbárbe ly~ Balogh György (KDNP.
Budapest). Néme/h Zsolt (Fidesz) 117. országgyűl és Emberijogi.
VallllS(lgyi és Kisebbségi Bizottságának elnöke. Törzsök Erikl.
az SZDSZ kül ügy i osztályának munkntársa. A kerekaszta l-konferenciát Opiatka András, a Ncue Zürcher Zeitung külpolitikai
n .Alrkcsztóje veze tte. A re ndkíviJI élénk, nagy érde klódéssel kísért
elóadáso k. tárgy köréhcz több hOZl..ászólb hangzott CI (Kán./or LajO$ - Erdély, Németh Géza ref. lelkész Budnpest, SzöJlösy Pál _
Svájc, Czigány Lóránl - Anglia. KaJORa Ádám _ Székelyudvar_
hely, Fülöp D énes ref. lelkéS"l - Marosvisárhely, Ko/csÚf Sáttdor
un it. es peres - Marosvisárhely.)
Május 12-én áldOzÓcsütörtökön dél után egy újabb záró je Ueg ű
autóbusz-kirinduláson vellünk részt. Útvonal: Lendva - Muraszombat - Mártonhely - Bántoma - Szécsiszentlászló _ Lendva.
Szécsisze ntl áS"l l6 református gyülekezete meghat6 kedvességgel
Jána vendéglll a buszok utasait. Mi nd a magyarországi, mind a
romániai unitáriusok népes küldöttségének egybehangzó véleményét idézve megjegyzem, hogy olyan csemény részesei voltunk e
pár napon, amelyre mind a hivatalos kUldötte k. mind a felkeresell
magyar ajkú helyi lakosok, mind azok. gyermekei, unokái hosszú
idén át kedves emlékük között fogjáJc sz.ámon tartani a ,.lendvai
konferenciát". A Magyarországi Unitoúius Egyhiz k etIŐs sikert is
magáénak ludhat: megkaptuk III EPMSZ :illal lciadou könyvek
kizárólagos terjesztési jogát, és nagy örömUnkre beválasztottáJc
az EPMSZ vezctóségébe Orbókné Szent-Iványi Ilona lelkésznót
un itárius referensnek.
Este, III ünnepi búcsúvacsorá, követóen irodalmi műsorr al
kcdvesk.edtek a konferencia rend~:t.ói, melyen az andorrai esekits
Jánl>S, a kaposvári Takáts Gyula, a lendvai Sumyogh Sándor és
JJetIC1C Lajos. a kolozsvári Lá~7.l6ffy Aladár írók illetve költők
mriveiból ad tak eló neves mri yészck (Illyés Kinga, Bánffy
Gyö rgy, Lbzlóffy Aladár).
KösZÖnel a rende:t.l5knek, élükön Kótai Istvánnak és Sz61/ősy
Pál elnöKnek. és az uniláriusok köu:t.ereletben álló mecénásának. Ferenczy SátldQmak. a ko tozs yári Brassai Unitárius Kollégium öregdiákj:lnak a nagyon gondos. rendkfylll alapos, és minde n bizonnyal fárasz16 szervező munkáért.
Géttfy Gébor

A magyar küldöttség és Kolcslir Sándor
marosvásár helyi esperes a feleséghel.

Az áldozócsUtörtöki istentiszIelet hagyományosan egyben a konferencia ünnepi iSlentisztelele is. A szolgálane vő
lelkészek eddig református vagy evangélikus vallásúak.
voltalc. Épp ezért is volt oly nagy jelentősége a közel ötven
erdélyi, nyugat-európai , és magyarországi unitárius számá•
ra a konferencián. hogy Aldozócsütönökön unitárius lelkész, Orbókné Szent-Iványi Ilona is szolgált. Bárnay
Gyula. bázeli református esperes javaslata alapján, a szervezel Elnöksége úgy döntött, hogy ebben az évben, az eddigi hagyomán yoktól e!térócn unitárius-reformálUS dialógus prédikációra kémek fel kél lelkéSZI. A választás Balogh Zoltán református lelkészre ese lt - aki jelenleg doktorál a bonni egyetemen - és Or bókné Szent-Iványi lJona
lel késznőrc.

Áldozócsütörtökön a nagy létszámra való leldnteuel a
lendvai katolikus plébániatemplomban gyülek-ellek,a konferencia részt vevői, valamint a helyi magyar· ajkú hivek,
minlcgy ötszázan. A lilurgiál a helyi evan gélik~us !elJsészesperes, Skalics Gusztáv vezetle, mely ulán következeIt a
dialógus prédikáció. Talán azl is mondhatnánk, hogy újkori hi tvitát, újkori dialógust hallhauak aje le n l évők, két képzelI. fiatal lelkész cseréli eszmél I stenrő l. Jézus Krisztusról, a Szcnlháromság dogmájáról , toleránsan , nyitoUan ,
magas teológiai színvonalon. Határozouan elkülönültek a
különbségek a liberális és az ortodolt prolestantizmus közölt. ugyanakkor a kél prédikálor azl is kidomborította,
hogy a modem proresláns igehirdetésben már nincs is
olyan nagy különbség a kél szárny közölt. hisz a leglö~
bibliai esodatélcll. történetei szimbolikusan értelmezik.
Lelkileg fel emel ő voll ez a bizonyságtétel. és köszönjük a
lelkészek swlgál:l.lát, mely sokáig emlékezetes marnd.
szerk.
Egyházunk nevé ben köszöntjük

dr. László Jenő afiál,
aki júli us 6-án lö lti be 90 . évér.
Sz ív bő l gratul álun k, és életére lsten áldásál

kérj ük.
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Az Alma Maler falai között
Dl. rész
n6gyszólamú vegyeskara volt. A szóAltldkral ketten
Aladár

unitárius

I

RI-

ko"-

mér diákkorában
mutatott az énakkarunk.. Reváltozatos volt. 1949-ben a lohengel6adtuk Schumann .Clgányélet" clmCivak szólól komoly er6pr6bát jefiú 65 lány számára, de sikerilIt
- mint minden évben - a
.... műkMött közre (szósoraiban a tantestOlet

z"'.k,

lóban 68 az
és a tanulólrjúság
Nagy Lajos (fllVola), Molndr István (heged0), Borbély István (heged0), valamin! Zoltán A/addr (zongora), Farl<as
$Andor (hann6nium).
A .Szabadd.g" clmO napilap 1949. június 11 ·j számában
egy clkkra bukkantam Farkas Jenő tollából:
.(... 1 F"harmonikus hangverseny volt a Vegyes Llceum
ánakkarának a k6zramOködás6vel. Ez az összejövetel
dr. Farftcas SAndor két éVllzedas komoly zenekarvezetOi
munkájénak búcsúhangversanya ls volt. Dicséretet érdemei a zenekar lelkes munkája, és a P9terlfy Gyula Altal be-

r

tantott kitOnö vegyasllceumi dalárda. (...
Farkas Jen15 - alias Jenci bácsi - iskolánk egyik legjobb
humoru tanára volt. Egyik mondásán hónapokig kacagott
az iskola: lartént, hogy az énekkari próbákat a zeneterem
jav'ása miatt a természetrajzi e lOad6ban - Szolga Feri bácsi birodalmában - tartottlA<., ahol a padokon egyetlen karcolás vagy ceruzanyom sem volt találhat6 - addigi Feri bácsi az egyik énekkari ptóba után egy . Pi-Pi-Pi-Pi-PIANO'
felWist talált, 65 közölte zenetanárunkkal, hogy ha ez még

Két erő. oezlopa dőlt ki egymásután a DunánhUi Unitárius Egyhúkö:r.s4ignek és a Magyarországi Urritárius
Egyhunak. Mindketten a Firtos két oldaláról indultak
el. Lelkükben hordo:r.ták ennek a népnek álmait, akará·
sát, szent.Ut, kedélyét " iga:r. emberségét. Amerre
megfordultak életük során, szülőflllcljük áldott s:r.eret.t4t, unitáriUl hitük népségét hirdették szavukkol,
cselekedetükkel" .egftők"uégilkkel.
Al. évek elÁma szerint M6thé (Mza testvérilnkrm
emléka:r.ünk el6stör. Firtoeváralján s:r.ü1etett, az ottani
UnitáriUl lelkén gyermekeként. 1929-ben szerzett mérnöki o~evelet Magyaron:r.4gon " dolgolott etinte min·
dl~ ~lIIY'égében . Sámol épület bitonyftja aJkotói fantúi6ját, steretettel foglalko:r.ott népi épftkszéuel is.
Egyhl.:r.a " atfll6fl1lllje iránti neretetát bi:r.onyftja a
pestuentló':Ínci unitáriul templom il, melyet ó terve~ett. S nóljak emlnltt a neretó, melegsdvú embeml
IS, aki lteretettel Melte magáho:r. C8al'~át és erős akarattal t.remtett otthont nekik.
Gy6rben hllyeztük örök nyugalomra.
A múodik halottunk dr. L6rlncz ÁkOI, aki s:r.int.4n a
Firtei tövében s:r.flletett, Korondon. E:desapja a ezékely
ga:r.daember kUtdelmOl életéből koldte fiát Keres:r.túrra
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egyszer elOIordui, az énekkarból a tettest eIsiratják. Minderr61 a következ6 kóruspróbán értosOIlOnk. amikor egy új
mOvet - Eötvös Józsel . Búcsú· dmO vefSére Irot! dalt ta·
nultuk:
,ISlen veled hazám, bátrak hazája,
lsten veled, te völgy, te völgy, ti zöld hegyek .. ." (stb.)
Egyik reggel a táblán a következö hirdetés várt: Az
énekkarok a nagyszünetben lU udvaron gyOlekezzenekl
OsszegyüJtOnk és a s zervez6k közötték, hogy siratás lesz,
amit Feri bácsi megjósol!.
Egy kétkarú lahord6 IMába befaktettek agy e\s6 osztátyos liúcskát, ás termászetrajzkönyvekkel letakarták. Két
nagyobb fiú elindult a IMával, utánuk a kÓNS gyászinduló
tempóban énekelve a ,Búcsú' c. dalt. A szOnet közben v6gat ért, becsengettak, de a játék folytatódott. Egyszer csak
megjelant a napos tanár Jancl bácsi, és érdeklOdött a dol·
gok lalO1. Közölték vala, hogy siratás és tematés van. Erra
6: ,8ecsengettek, a manet álljon meg, a halott SZálljon kiiránya tantarem' , Pá r percen belül az egész tantestOlat az
udvaron volt. Mindanki jót kacagott a dolgon és nem volt
6ral
EpiJóguskánt még csak annyit: hogy eredetileg csupán
az iskolánk zenei életével akartam foglalkozni, de ennek
kapcsán minden eszembe jutott, ami szép volt, Az év\izedak homályából eIOjöttek mindazok, akik tudásukkal, szeretatOkkel helyes irányba terelták lépteinket Köszöna! és
hála, hogy ablakot nyitottak számunkra a humanizmus és
az egyetemes müvaltség lelé.
A jövO nemzedéknak Ilyen Alma Mater-eket, és tanára·
inkhoz hasonló navel6!estOleteke! k~ánok - akkor taJán
gyarapodik a tudásban és magatartásban egyre magasabb
mércét al6r6 embarek s zámai

IV...)

Farkas sandor - zanetar'lér

tanulni S az érettségi diploma után orvos lett belőle.
Magyaroruágra keri1lt Zala megyébe, a kis magyar ollijvidékre, ahol a rtl.szorulőkatjótnnáccsal, gyógyszerrel és
emberi lélekkel segítette. Olyan időkben élt, amikor
megbolydult a világ, országrés:r.ek kerekedtek vándorút.ra, menekülésre. Ahol tudott, s:r.áll tl.ssal, elhelye:r.kedéssel, vagy éppén jós:r.ővallátta el a rás:r.oruI6kat. A s zere·
tő segítség törvényéről nem bes:r.élt, hanem cselekedte
a:r.t. SzUlőfól<lje, annak a népé szívében égett, s bár határ volt közöttUk, lélekben mindig velük volt. Uni~us
hit4t soha nem rejtette el. Valóságos apostolként hirdette igazságát ezen a máehitli vidéken.
Feleségében leHti társat kapott az élettől, akivel
együtt kU:r.dötték meg sorsukat, nevelték gyermekeiket,
akik közül fillk tragikus gyorsaság'll betegségben hagyta
itt őket. Utána nemsokára feledge is elpihsnt, s ó két
lánya ezeretet.4vel maradt további éltében. SUrun jelent
meg szeretteinél Budapesten, de iga:r.i otthonét Nag;Ykaniz&án soha nem adta fel. Ott is hunyta le s:r.emét örök-

...

Ham vai t az Új_köztemetöben helye:r.tUk örök nyug~
lomra, de életéről istentis:r.telet keretében a nagykaru·
:r.sai reronnátus templomban emIéke:r.tÜllk meg, ahol betegei, barátai, ti8:r.telő megtöltötUik II templomot.
Drága Gé:r.a Bác.i! S:r.eretett Ákos Bátyja! Isten adjon
nektek áldott pihenétt, és vigas:r.talja meg az ittmarad6
houátarto:r.6kat.
Szász János

Egyházközségeink életéb öl
Pünkösd vMárnapján, máju s 22-én a gyillekezet
c[ólI megjelent és hitéről tallllbizonyslisot leli 22 fiDtal. Az unilárius vallb hinélcJc; clsajlltCtásilval és a
Káté kérdésein.:k mcgválaszollb4val bizonyították
:l1kalmB$dgukal, érclls égil kcl, hogy egyházunk
ön~ lIó tagjnivá válhassanak , és czilla! élcUlkbcn elő
ször részesülhessenek úrvacsor.1ban.
Az ünnepi s7.6széki szolgálatol Máthi Sá ndo r
brassói e speres végezte. aki prédi kációjával útmuta.
tást adati az ifjaknak és a gyUlckelCl többi tagjának
egyaránt.
A szertartás végén, miutI!n II fiatalok eskü vel kötelezI&: magukll\ anyaszcnlcgyházunk szolgálatára,
Bencze i\Hirton pIIspökhclyettes kézriltélleJ megáldoua. majd Bibliával, és s7.cmélyrc szóló bibliai idézetekkel bocsátona lÍtjuku ő ket.
Az ifjak felkésúléséén és 1\ megható llnncpségért

Konfirmáció a Nagy Ignác utcában

•

köszÖnel illeti Orbókn é Sr,cnt-h 'ányi lIoml lelkész.nót, Sándor Gy. Má tylis teológust és Vadlldy Anila
k~ntort. II sok-sok virágéfl, wnely n templomot díszítelle, a konfinnandusok szüleit és dr. Beke Ildikó
gondno kasszonyt.

Pünkösdkor,
a
nagy ünnepekkor kialakult szokás szerint ismét legátust
fogad ott a Budapesti
Unitárius
Egyh ázközség.
Mezei Csaba kolozsvári
ötödéves
teológus az ünnep
elsó napján a H6gyes
Endre utcai, másodnapján a Nagy Ignác
utcai templomban
végzett szolgálatot.

Családi nap
A Nemzet közi Családév alkalmából ,,családi nap"-ot tartonunk június 5-1!n. va.s.:ímap II
Nagy Ignk utcában. amely
egyútta! a hitoktatásban résztvevó gyermekek évzáró isten·
tisztelete is volt.

OrbókJlé Szem-hány; !lona
lelkésznő

prédikációjában a
család megnövekedett jelentő.
ségéről beszélt a lassan eli degenedó világunkban. Kiemelte
a szerctet és összctarto;cls jelentőségét, példának állitva a
ma m~r csak néhol létcző
nagyesnládokat, ahol gencráci-

Konfirmáció Pestszentlörincen

ók élnek egyiltt, tan(tva és seg(tve egymást.
Ezután musor követke7,ctt,
amit Mlmka Ibolya, hitoktató.
a Volláserkölcsi Nevelisi BiZOl/ság vezetője és Szán Adrienne toológus hallgató állíton
össze.
Elsőnek LQrinct Judi/kál és
édesanyját hallhanuk: anya és
gyemeke cgymáshoz szóló
imáját. Perei Zsófi vcrset sza·
volt, majd Gergely Feljdán és
családja következel! verssel.
énckkel. 7,cnévd. An/anya
Enikő rurulyas1..árnmal készült
erre az alkalornra,
C~-(Jr.i Erjka szintén versel adon
elő. Vadady Aui·
I(J kán lor két lá·
ny ávaJ egy S1.ép
örök7.ÖJd
dalt
énekelt.
Blksúzóul a

Józse!né

OIÓ

Amália által ve·

zelen újpesti Lórinc II/ca; ~lta lá-

nos iskola növcndékeit hall-

gattuk

g)'Önyörködve,

akik
\~S.I" Veronika tanárnő közrernúködésével zsoltárokat. spirituli lékaI. valamini reneszánsz
zenét adtak eló.
Ezt kövelócn a gyOlekezeti
teremben rnegkezdódön a tulajdonképpeni kötetlen beszélgetés, srorakod.s. In dr. Beke
Ildikó gondnok. a nap világi
..házillsswnya" kösrontöne
keresetlen. szép szavakkal az
cgybegyíilt családokat.
Dicséret és kÖSzÖnet illeti a
Slcrve zókct. slCreplóket és a
gyülekezet háziasswnynil is.
akik 57.cndvicsckkcl és üdítókkel kedvcskcdlek n délutáni
összcjövetclrc.
Tanulságos, örvendetes voll
ez a nap. EgyUtllélÜnk biw·
nyflona. hogy II legkisebb kö7'össégb61- a csal;ldból - lesz
II nagyobb - II gyülekezcl - és
laliÚl a sok-sok gylilekezetből
alakul ki egyszcr II jézusi ~I.
dát kövctó, egymást elfogadó.
$"I.CfCIÓ Emberiség.

Unitárius műsorok
Egy az lsten" c ímmeljúlius 15-én,
p é~teken 1/2 2 órai kezdettel a Kossuth r ádióban u nitárius félóra.
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HíREK
1994. május 19-én nyOl meg II Pinetga/iritiban (Budapest 1.. Táncsics
Mihály u. 1.) az Országos Műemlék
védelmi Hivatal gondo7"ásában Balázs Józse' fotókiállIlása, mel)' il
..Homoród és Nyárádmcmc népi építészeti eml~kei" -i l mutatj.1 be.
A kiállitás a megnyiló idOponljától
kezdve három héten kercszlUl naponul volt megtekinthcl6.

•

A Budapesti Tomkins ÉnekegyiJttes

1994. május 2O·án jÓtékonysági hangversenyt rendezeu a Dévény Anna
Alapitv.6ny javára. A szfnhcly Régi
Zcneakadémia Dfsztenne voll.

t\ Duna

•
IV Kö:lp-Európai Maga-

zin címú músorában június 3-án pénteken portréfilmel mulauak be dr. Ja·
kab JenlS lelkész-jogtanácsosl"Ól 80.
születésnapja alkalmából.

•
A Ferencvórosi Úrnapi Jótlkok ke-

relén belUl június 4-5-én a Bakáls téren mutatták be Mül/er Pl/er ls Tolcsvay lÁszló: Mdria evangéliuma c.
rockopcráját. A darab a Ferencvárosi
ÖnkormánY7.at és a Madách Színház
közös produkciójában került színre.
Egyházunkat a bemutató" és a polgármesteri fogadáson Bencze Márton
piispökhelyeucs képviselte.

•
Magyar Ökumenikus Szeretemolgdlar Igazgatótandcsa május
27-én tartOIta évi rendes ülését. A beszámolÓk és megbeszélések után
újabb hal évre megválaszlouák igazgatónak Lehel Lászl6 evangélikus
lelkészt és az 19azgatót.anács tagjának
unitárius részr61 Orbókné Szent-iványi Ilona Ielkészn6t.
A

•
Műszaki

Egyerem 1arsadalomludomdnyi tanszékén a pedagógus
továbbképzés keretén belül a magyarországi szektakérdésr61 tMoU előa
dást június 4-én Orb6kné Szent-Iványi Ilona lelkés1.n6.
A

Felllívás
A ~g~rországi Unitárius EgYMZ
ounafureol nyaralójában még augusztusban és szeptemberben van Odülési
leheWség. Érdeklódni lehet: Aradi Ferencnénél. Tel.: 113-2867 (hétkOznap
reggel 8-10 óra kOzOtt)
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Külföldi hírek

I

Ojabb lépés az "k./lment fe/é :
Csehorsz..'ig ktuolikus és evangélikus
egyMz.'li megegyeztek abban, hogy a s1,crtanásban való kmönbségck ellenére- kölcsönösen elismerik a másik
egyház által kiszolgáltatott keTCSztség
sr.entségél.

•

A holt-tengeri, más néven qumrani
tekercseket cls6 alk.1lommal állítják
ki Európában. a VatikálJban. A kiállítást, mely június 30·161 három hÓnapig lesz láthatÓ, Jichák Rabin izraeli
miniszlerelnök nyitja meg, aki ez alkalommallalálkoúk II , J ános Pál p.1·
pávai is.

•
A soron következő Ta/zll lalálkozó

december végén ismét Párizsban
lesz. Mint ismeretes, ft francia fóváros
már egyszer - 1989-ben - helyt adotl
a "bizalom vilá g méretű zarándoklata"
néven ismert európai ökumenikus ta·
lálkozónak . 199 1-ben Uudupest volt
az esemény színhelye. amelyen kb. 80
ezer fiatal ve li részi a világ minden
tájál"Ól.
1994. július 17·én, vasárnap de. a
Budapest, V., Nagy Ignác utcai tempIom?an Rev. dr. Thomas Chulak, az
egYik legnagyobb amerikai unitárius
gyülekezet lelkésze szolgál tolmácsolássaI. Tcibb külföldi unitárius testvérOnk is részt vesz az istentiszteleten,
akik útban lesznek a kolozsvári teológiai konferenciára. Ké~ük kedves hlveinket, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt az istentiszteleten és
ismerked jenek meg külöldi testvéreinkkel.

•

Esketések
Polgári há'tllu ágköt.(!$ után te mpio.
n.unkban megjelentek é' egyházi áldIbban reuclUltek :
nulju828-án
~5

Luk6cs J6nosné
S1.. Fábricl. Juliannl190 éves

Barta Imréné
sz. Ran"lenhofer Erika 84 éves
Nagy Zoltán 88 éves
lsten adjon csendes pihenést el.
~.ávo%ott

lestvérei nknek az anyalöld

olében, lelkUknek örök Udvösségel
a hátramaradott gyászolóknak
dig vigasztalást.

pe:

APRÓHIRDI':T~S
Szaraz és hámhiányos szem gy6gy~ásA1a
nytl93l-német gy6gYSZ9f1 c\ladoll. Horváth fl.
bor 1075 Bp. Madách I. 61 2-6. VII. 69. Tel.:
\41·5496

•
Régi küllOldi bély~yO~eményt, Ievéborllókal és századele, képeslapokat vennék
azoJlflali fizetéssel. Albert, Budapest 121 3 Er·
kély u. 5. Tel.: 276-4667
Szász János ,.Az Erdélyen kivüli
unitárizmus történele" c. sorozata
technikai okok miatt kimaradt és a következo számunkban jelenik meg.

",.'';d.",,,
Magyltof1zági UnJláriut EgVház

Fe!e16s 1Vad6:
Btncze Márton
egyházi 8100k
F6szerkeszKl:
Btncze Franclttu
SzllfkesnöbizoJIS6g :

Gitffv Gibor, Kbtonl Józsel,

Szeretettel hivjuk és várjuk hIveinket, jÚlius 30-án, szombaton este 6
órakor a H~gy9S Endf8 utcai templomba, Kászoni József telkász beiktatésára. A szertartást végzi FOtiszte·
lendO Bencze Márton egyházfő.
Az ünnepl istentiszteleteI állófogadás követi.

Kovács ZJult

Dr. Komlód)' .I()7_~'né
51:. Di!nes Mária 72 éves

Vu.. , I<llfnlin

jdniU8 4~n
Dr. Nlmtt" Mi~ ls Sz/bly RlkA
btcn áldd8a legyen u
életén.

iljú pá rok

Munka lbolyl, Nyilral l evlnll
Szerkeszl&égi

~tkár:

Sándo, Gy. foUtvás

SZERKESZTOS~G elME:

v.. Nagy Ignéc utca 2-4. Budapest, 1055
Telefonlfax: 11 1·2801
Terjeszti a Magyarors~i Unilfirius Egyház.
E1M!Z.9thel5:
egYMZi közponllKlkban, alelkés:p jrod~ban.
vagy ~ csekken. Uni!átius EleI ;er.ogével.
-- Ev. el6nelési dj: 360.- FI.
Egyes szám 41a 30.· Ft
"Megjelenik havonja.
K6ziflltOkal Mnl &zOn!! meg " nem kOldOnk
~m

Indu: 2S 1142

KlIs:QI1 a C,lbelU' !<h. gondozásában

(Budapesi V, KáJmlin Imra u. 23.
.... TaJ.: 132-3511)
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