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Karácsony
Ha igazat adhatunk az Unitárius Egyház egyik nagy tör·
Ha a hil a názáreti Jézusra vona tkozóan is igénye kkel
tónelirójanak - név szerint Jakab Eleknek - abban, hogya
jelentkezik, akkor az ésszeru meglátások in is érvényesek.
magyar unitarizmusnak születési éve 1566. akkor elmondNekünk unitáriusoknak ez természetes. Ugyanis mi JézusI
hatjuk, hogya hitélet terUletén immár 427 éve keressük és
embernek tartjuk, aki iU élt a földön, emberi körülmények
hirdetjük is az igazságo!.
között, emberi meglálásokkal. emberi érzésekkel, emberi
Egyházunk, mely jelenet és jövendöjét a dogma mentes,
célkitüzesekkeL Szavai így hangzanak: .Kövess engem!"
és a mindenkori emberi lélek igényének meglelelő tan~áAzaz élj úgy, miképpen én is élek. Ugyanez áll minden emsokkal biztosilja, vallja, hogy a real itasok korában élOnk. Ez
berre vonatkozóan. Iti sem az a kérdés. hogy terem·
a megállapftás nem csak arra vona tkozik, hogy az ember a
tetell-e, vagy pedig egy biológiai folyamat eredményeképmár meglévő és meglspen Jelent meg a földön,
mert valósagokra alapoz,
hanem, hogy betölti-e azt
hanem arra is, hogy a hIta hivatást, amely nelkUl
elet kérdéseit a valóság
nincs értelme létének.
határain belOl mozgó
Magától ertetődó. hogy
szemlélettel közelfli meg,
a dolgokban való tisztánés csak azt itéli Igaznak,
látás a karácsooyra is voami az ész számara is el·
natkozik.
fogadható. Egészen ler·
A dogmatikus keresz·
mészetes, hogy a valóténység életében ez a
legnagyobb misztérium
ságra támaszkodó XX.
század nem kedvez anünnepe. Beme egy isteni
tulajdonságokkaf főlruhának a vallásos eletszem·
teletnek, amely a misztériZOli lény születését heummal IgyeksZik pótolni
tyezik előtérbe. Érdemes
felfigyelni az evangéliumi
azt, amire nem tud fényt
deríteni. A ml karunk a tu·
tud6sításokra, melyek a
fenli elgondoláshoz addomány hatalmas arányú
fóllendUlésével a misztén·
nak táptalajt. Ezeket egyum·vallások helyett egy
bevetve arról értesútünk.
ot yan hitvIlág kialakulásá t
hogy Augus tus uralkodásegfti el6, amely mans
sának idején egy galileai
unitáriUS, éS a jövőben IS
asszony, Mária, fiúgyercsak az lehet.
meknek ad élelet, aki 32
A lenti megállap~ás aréves korában a nyilvára enged következtetni,
nosság előlI olyan dolhogy a kere sztény esz·
G'
. r.
•
gokról tanft, amelyek mi·
mék elsö hirdetője nem
/Otto: A h á l-o mk rrályok '.m ádása
ali keresztre feszftik.
én hiaba. Józus eszméje azonban csak lényegében ma. a
Azonban eszméi tútélik, S életrajzírói tud6s/lásunkb~n a
realitások kora ban valósul meg. Ma az ember nem vár csovele kapcsola tba hOZOlI misztikus elemekre helyeZik a
hangsulyt. Igy arról beszélnek, hogy Mári? gye,rmeke a
dákra. mert emberré Leli. aki önmaga inléZI és kormányozza életét. Ember, aki nom bizza problémáit miszhkus ala·
szentlélektől logantatoll. Ezl jó előre angyaIlelenti be, ~ ~
kokra, hanem 19yeksZlk azl a vele egy közösségben étő
édesanya hajlandó tudomásul venni gyermeke ren?kiwl.
embenáf$ával megoldan•. Ember, aki nem foglalkozik lsten
származását Az evangéliumok frói a képzelet fölCSlgáz ászemélyének. lényegének kérdéseivei, mort tudja, hogy azt
sára a szUleiéshez angyalokat, pásztorokat és király~kat
az egyházba tömörült kCfeszténységben a gÖfög szellem
vonultatnak ről, mintegy kihangsiJ!yozva vele, hogy a VIrágtérhód~ása ere<lményezte. Tudja, hogy a keresz- ban valami rendkÍVüli lörtónlk. Beteljesednek azok a próféténységnek lényege nem Islen egy vagy háfom személyétai jóslatok. melyek a Megváll? sze?,élyér és magát a
nek a kéIClése, hanem az, hogy mindenütt lelenval6ságamagválrast is a valóság határain klwlálló l6rlénésekben
val etömozdrtla-e vagy sem a val6ságokla alapozott emberi
szemlélik. Ennek következménye aztán az. hogy a náz~reéletet?
li Jézus születésében a csodálatos események elöterbe
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helyezé.e loU lU: tll9pVald foladat. • II kuI0nb6~6 egyházak
mél'6dO kllt'caony fogada'INI " Onnep 'abe, nom Judkarje$Ony Onnopen .:111.,. kúls6a6QCkben IIJltjék 161 a na·
nak ,.nOde", Tal'n gondollllllunk ana, !lOQY rrM vilzony·
ZÁIlIII Jezu. lZúk'l'óséf'lek nem csak OgyIZOfO. do 51:8gélag békességben élonll Tu4utot1unk III "'boru. !d6szakon.
nye.Stlak UI tün6 esomóny61
~ ~ mo:~ alkot6 munk'nk mUla~ II bekes.6:.J .en 6Iftt
MI unilé"uSOk II nalllrell Jézus szú!elésOr.ok ilyen On·
~on"",n megszok1uk, hogy gonOoletalnk nól_ hOrtzonlot
6leijonek
II Igy azl &%01011'161'1 11, hogy rT'IInCIenk. béli....
nep'hével nem énOnk agyot Mt az eseményben nom lé·
lunk semmi rendkfV'U1It, OS az ovangólnKnI luDós.lt~sok81 IS
ségbon öljen Ann" is inkább, men 8 katéc.ony1 SZÖUlI "
csak a lényeknek megfolel6en értókol,Ok. ElIsmerjúk, hogy
ti 161d6n. ti valóUg vilégábao hlrdotla bOko&Hgel Tudjlf(,
ft keresZ1énység egyházza szorvozésének idején ti kereszt
hogy ebben ti 10'ckvesben milh6k végy8 ölelkezik, de lisz·
Irag6dIá,,' bizonyos mér1ékbon ollonsulyOZZlo o rendkivüli
tában vagyunk azzal IS. hogy o löId békMsége szorosan
egybeh)gg 15100 ÓlCl6ségóvel Azaz a 10Id6n SOha nem
születés azonbtln onnek oIlulozasa tObbeI árton. mint
használt' a kereszténységnek. Ezt külOn6$en napjainkban
lesz addig békesség. amig kül6n besl.6lonk !stonrOl lb kOI'tJuk. amikor az omber Ié!oItben IS szebadon élhet, amikor
IOn oz emberrlSl Am ig szembe'''''luk egymással az Isteni
kOtönvtlLaszthatj8 a valóságot
és az embor1 Jézus az ,.Ien
a k6pzele!l051 Mi karácsonykor
é. az ember egysége melIen
oz ember Jézus szúlclésóre
J UliÁS Z G YlJLA
tesz vallomást, s ennek a 16Iisemlékezünk. Arra az eseménymerése é. ér1ékelése a 100d
re. amely anny' szépségnek és
békességónek kllo<*JI6pont/O.
a
lorráso.
.~. az emberek kOzOn jó.
reménységnek
Ugyanis számunkra nem kö·
Ó. emberek, gondoljatok ma rá.
akam!" Ime karácsonynak a
zllmb6s az az uj 0101. amely
ki Het1chomben 8ziiletot.t. ez CfJt.e
bonnünke! közvetlen ls érintlS
Jézus szOlctésévek kozd6dlk.
A j ánol Almán. kis ha,íléktnlan.
legtöbb témája. Van-o bennünk
s amelyben oz oszme egybe·
SzcHd bfmnok k ilzt, koov Cll bAmbinó.
jóakarat lsten dICsőségének a
fOff a hordoz6val. Mi karé·
hirOolesóre. ós a I" 1d békessé·
csony jelentllségót csak ugy
Ó. emberek, gondolj atok mo rá:
gének az ellSmozdltására? On.
'o<I,'uk megérIeni, ha azl szor·
.
magunkból kell kIIndulni. mell
ho"" ílIlyja az Ur s7,olgáló leányo
ves 6sszefüggésban vizsgáiluk
.. """
obben a kérdésben a ml maga·
a kor egyéb eseményeIVel rJI
fJs Ilpjll ÁCI voll.. dolg07.ó 87,cgény,
tal'lásunk a dOntl5 Az. hogy
els6sorban Izraolre ligyelunk
S at islá1l6han várt födél reájuk.
van·e bennünk jÓakarat a kis
f6l . moly az .d6k6z6nkÓnl meg·
Ó
és a nagy problemák kOzOs
• emberek, ,ondoljatok ma r Á.
Ululó elflyomások kOzepetto
mcgoldásához? KOzelebbr6l,
100számolja hlbá.t. Az ótosta·
A betlehemi kisded jászolára,
olcget teszOnk-e az embenség
menlUffII könyvek itÓl annak a
Amely rdlött nagyobb rény tündök ölt,
lelé elhangzó )Ózusl megha.
nézetnek adnak hangOl. hogy
MmL minden várok s ka stélyok ffilólt.
gyásnak? Csak sz6lunk-e Jé.
a hbáll61 megszabaduló Izraol
zus BJkával: J6110tek onhoz·
nem tűnhet el a löId szlnér61
Ó. emberek. gondoljatok ma rá .
zám. vagy meg 1$ osztjUk a ler·
KI rommhoz. barbárhoz. 7Jlldóhoz,
hel. $61 maglJflkra vállaijuk a
Izrael kIheven a csapáSOkaI.
mert velo van az Islen. Ennek
A kerek róld ffimdegyik gyennekéhez
nagyobb részi. mell ell 10t1e
a gondoLaInak alakulása és
Egy üzeneltcl Jött: SzeresllCt.ekl
Jézus IS. leIOrOl,ük-e a k6ny.
nyokel. megoe:ztfUk·e a IT'IIn·
lerjedése k6zben Bolhlehem·
ben egy k6vetkezményeiben
Ó. emberek, gondoljatok mo rá'
dennapi kenyere~ 16lemeljOk·e
&ZIfIte 100mérhelellen esemény
az elesetteket? Ime egy Iora·
gadol1 és koszorúba lonl resz
következett be Megszúletel1
Mána és Józsel gyermeke. aki a szeretcl eszméjévol egy
az emberi jóakarat megnyilvánulásából. EzI ma odahelyez'
uj világnak vetelle meg az alapIát. me'~n megvalósulhal
zOk karácsony megvalósulásra váró eszmél kISzé. hogy a
karácsonyi szózaIban éneImet nyel'jen az az élOIlS. mely a
az embenség álma. melyel az evangélium írója. az angyal
ajkával oképpen tolmácsol. .D'csl5ség a magasságos
jóakarallólloljes. do a meg nem éllés mia" a Mnórbe szomennyben Islennek, a l 6Idlln békesség, és az emberek k6rul.
z611 l6akarat ~
ISIennek dlcsl5ség, o tOldón békesség. és az emberek
Karácsony ónókoléséh(lz hozztl tartozlk az ls, hogy 1151·
kllz6lt jóakaral.
mtl'luk. e hármas k6vololmónynolt hogyan és mi módon
tellünk elogel.
Ma a megnyIlatkozások reális vllág!lban a karácsonyi
szózal megélóse olyan döntI! tényezl5. milli a iéi és nemlét
Az evangéliumok olvasása arról gylSz meg bennünkel.
kérdésében elfoglalt álláspon t. Ma, karácsony ünnepén
hogy mlfld a három kérdésben Jézus határozza meg a len·
nivatónkat. ISlen dlCsl5ségót azzal szolgá.IJa. hogy uj és a
sem akarunk csupán az ÓfZosek el611 hódolni. mint ahogy
nem akarjuk az emlékezésnek ezl a drága Or6mU'lnepél
valóságnak sokkal meglolel6bb alapra lektotl az ISlen ós
az embe. k6z6tll6nnálló viszonyt EloSzlatja azokal alóve.
misztlkus sablonokkal telolüzdeln i. Ezén meU15zz0k a sz..
~Sekel, amelyek az lsten eszméblSl kllOlyólag kOflátokal
nes leírásokat és a lelket álomba ringaló események Iölsolelentenek a lélek Iobonlakozásában. ElSlSsOfban IS IlSztáz.
rolásál. HetyOlle arról szólunk. alTN emberségünk 6r.Zlnle
za az ISlen S2emelyém vona tkozó kérdór.t. Ide vonatkozó
kivánsága. KaráC:SOl'ly únnopén. mikor a názérOli Jézus
lanléaanak lényege az. hogy Iston nem más. mml szerel6
szülelésére emlCkezúrllt. s tolldózlSdik cm!ókezelünkben
6desatyánk. Ha 151en lélek, hirdoli Jézus. meglalálhaló
egy mosolygó édosanya képe. ak. 16116 szeretenel hO.fOI
fnIndenklben. aki cselekedeteivel az igazságol lükr6ZJ. Is.
gyermeke 100é. és egy éder.apáé. aki a JOlen mailen B ,o~
ten mogszúNk a ceremonIálIS kü!s6ségokben gy6ny6rklld.
,e IS gondol. s azonosftluk magunkaT érz6sClkkel. akkO!' no·
ol NlIlCs s.zúksége az áldozaloltra. nYilvános búnbánások.
kúnk sem lehol egyéb kIvánságunk. m.nl az.. hogy tegyen a
r8 tSlen all akal)l , hogy 5zeresse 61 az ember. S ennok a
mennyben dicslSség az Istennek. a 16Id6n békesség. és az
szerelet~ elSl5sorban emberláfS8I lelé adjon megnYilaz.
emberek k6z6n jóakarat.
kozast.
Árnon.
A 16kt6n a békesség nagyon 8gyszcrü. de mmdm6ig
tnegvalóslatLan leladal. melyet az esztendőnként megis.
Kelemen Miklós
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IN MEMORIAM R. FILEP IMRE
(1915-1970)
25 évvel aelön. 1970. decernbcr 16-án fUlótCizkém ICIJc:dt cl a
swmoru hír. R. Filep Imll' h. püspök 55 é~ClI korában ,"ároIJollul
elhun)'t. Meg(;ll'1ldt
mOndlll. rel :I Slol~jl:uol.

nr,·c

Éh:IÚIJár"a. egyháupilö. husz6noki. beJfólJI fs kiltfdldl mlU't iŐS munUJára vonalkozóan ré~zlcles adatok olyashatók lapunk
1971 évi cl5t'! szám!iban.
Ezd:n.c:k a rncgemlékező sorokn.:1k az írója csa k arra vil1alko1;hal. tlogy saját emlékl'ibúl elc,'cnftsc ml 3.Z egyun töllön 11 év
alap}'" a legjobban megmarndl képeket és éJményekct.

Az embereket Slakm:'ijuk s7.emIJQnlJából kél csoponb3 s"l:okl:'ik
besorolni: valaki vagy natus ( vagyis .,arra született"), vagy doctUS (\'agyis ..ann.1k tanuln. R.Filep Imre "ol! II mcgu:Slcsfl6jc
ann;J k, hogy ll. két kategória nem mindig válaSZlh:lló cl élesen
egymIIstóL M agyaros szólással azt mondhmjuk ugyanis róla.
hogy ..ih az lste n is p~Pf1ak teremtene" - de együtta! alt is me!!;
kell áJlapft:murU;. hogy t.alentumalt a ma.\im:lhs szintre emelte é;
maximális rnten:litássaJ i!yakoroJta.
LenyOgöw szónok. karizm;nikus prtdikátor \'olt! Ahogy fellépetI a $~óné kn:. ámdt II lényéből. hogy ti ..Isten fel kent Slolg~
Ja", Orgllnuma is csodálatos volt.
H:mgjának legemlékezctesebb megnYilvánulásaI köté tartol'
tak. a nagypénteki passiók. amikor is az e\'angélista Sl.cre~t énekelte orgona.aláfelnésscl. a gyulekelet szlne elúll. az. Úr aS7.tab
mellől.

UnitánU$ meggy(il1id 6c megrngathatatlan és szinte lehengerlő
volt. Emlékn.em arm abamti bcs:clmolÓjára. melynek somn elmesélte "megnyert hllvitájál" azzal a Rádió alkalma7.ás~ban :\1loet egykori protcstáns püspökkel. akinek felad:na \'011 akkoriban
a ..rádiós fél6rá"·k kb:tl1l\ának fc101bfrá!ása (cenzürázásll). Uallgatói között - valamennyi 51:01g613ti helyén - s7Amos. nem egy'
házunkhoz tartozó s7.impmi7.áns is heJyet foglalt .
Amikor Erdtly és OZ enlélyi magyarság emUtése is .bún"·nek
számítOl!. R .Fitep Im re egy pill3natm sem feledkezCIt meg sdll6földjéről és lakóiról. ! ennek tiszteletre méltó bátor.s:jggal mmdig
hangot is ooot!.
lelk i :llyJ3 volt az umtárius liatal~gnak . Nem \'életlen. hogy
annyi liatal hallgattu bes7.édeit és tevékenykedett annakidején az
egyhi!7.1 élelben.
A gyUlekezct tagjillru gyakorolt hatása IcmérhetG pl. alOn.
hogy a hatvanas évek közepén u szilves71Crt _ al esti blentlsZlelet után - együn töltöuOk gyülekereli tennünk ben. lZ cgyh:l7J.Öz·
ség népes csal ádjának Sl,eretetköJ.6sségében. éjfél ulánig.
Teológiai. ps-/kholóSlai. fiIo/.ólia!' s7.ociol6gmi ismerelelt :11·
landóan gyampítolla. Igy biztosította aZI. hogy mondanivalója
mmdlg igen tartalmas és maga~ Sllmú legyen . (Ne m egy hívunk
velle fel magnetofonro minden 'cgycs bes-..:édél!) Prtdik:1ctóma k
kö u:pponti gondolm:1t egyetlen mondatoon tllan igy foglnlhatjuk

lls5:le: .. Isten és ember vl~'lony;..
szekulari7.:1lódó vil:1gban."

S

~z ember helye és teend6t

a

Akliv ilisa döbbenetes volL Utól:1g \'I$szugondoha erre. nem
csoda. hogy életel:1n~a ham:lr.lbb aludt ki. mm~m gondolhat.
tuk volna.
Igen l e~ékenyen épftelle és fejles1.lelle egyh:izunk klllföldi
k:lpcsQlata.t. eJs&orban W1yllllyelvl SZ.nlen és hilnónok, folr;on
gyakoroh német. de II Mboni U\3n pr,akhkus mcgfomolások alapJán megt:mult Ilngol nydvismeretének felhas:tnál.1~val is. Ren .
geteget UlaZOIl. főleg EuTÓp.1ban (Sv.1Jeban. Hollam.ltIIban. Ang_
1t;1b:m. lU: NSZ K·ban. lU. NDK·ban) - dc az. USA·ban IS. Ha.
zánknak ts egyhhunknak mmdenGII barotokat Sl.CI"l:ett. , ennek
a bar.ltságnak ..ké1:tel fogható" blzonyftékai is voltak: leMtő\'\!
~~It a magymi.üti Szentllbrah:1mi 1-.liMly Pihenő bOvltésc: még J
mgatlannal: 2 épülettel és egy üres teletke!. (A későbbi mostoha
kön:1lményck sajnos lehetetlermé tellék Illmainak mcgvalós(tlis:it.
hogy Magyarküt nenuetk öl! unitárius ifjüság. konferencia· köz..
ponu:1 .-álhassék.)
Néhány SZÓl II vullásslabadságot törvénybe iktató 1568, tvi
tOfdai ors:clggyOlés 400 éve$ jubiteumáról. Az erdélyi llnnepsé.
geken nem "életlenOl neki - és Mánon Áron r.k. püspöknek _
.. nem tudták lehl1ó\'é tenni" oogy a kolozs\-!ri belv1rosi undn.
us templomban tmoll unnepi istenti sztc leten . ill. lU. an követő
templomi Gnncpsége n '!londja el üdvöz lő benfdét II magyllror.
sl.:1g i egyhiz oc:vében. Igy IS felejthetetlen maffi(lt sdmomra _ s
az egész hallgatóság számára - másnap a tonlai unitárius temp.
lomban elhangzuu linnepl beszede.
Enlélyb61 visszatérve. augUS'1!IUS 21-én Budnpcslen . D Ddk té·
ri e ....mgt'likus templomban t3rtOl la magyarors1.ági egyházunk ju·
bileumi zsinatát. Ezen löbb. minI 20 nyug:lI>euTÓpai unitánus és
s7;lbadelvú keresztény gyülekezel képviseletében vellek ~SlI
kOlfbldi killdöttc);; a 'l.!iin~IOI aL egyik holland r.ldióállonds 1$
kö7xelítelle. Az ünnepségei fdkly6s fel\'onu lás :clrtu be.
Amilyen felejthe!:ctlen volt és mamc.lt R .Filep Imn: élete és
egyMzépítő mun káss~ga. o lyan felejthetellen. s egyben fájdalmas \'olt bÜcslíztal6sa. 1970. december 22-én délutá n II FJI'kus rt·
l; temető gyaszud\·ar:1n. II száll ongó hóesésben . A ko porsót melyre r.llcrÍlent'k az elhunyt szolgillali jch,tuyf!:: fekCle sz(n(i
selyem palástját _ II Magyarországi UOItánus Egyháznak és gyilo
lekezctcmek. ~ társegyh:lwkn3k. alok teológiai intézeteioc:l:. hll'
za i és nemzetköz; egyhál; és társadalmi Sl,ervezctcknek ve1,CtG,
~ képviselői vellék körül. akik hosszú. Sl.é les nw:netben kisbtfk
utolsó utj:iro S7A:rcten Föpászlorullkat.
Emlékező somimat lQ:l .a 1 abibimi fdélenel Z1irom. rncly
gyás7Jelelllőjén is o lvashutó volt: "Vígasztuljá tok 37.bl egymást

és épflsc egyik a m:1sik3\.. . MlIga pedig a békesség Istene szentelJen meg titekel:' (II. Thcss. 5.J

Dr. Nylredy Szabolcs

R. Filep Imrére emlék ezem egy mai ötvenes szemével
Az első mondat. ami eszembe jut: .Neki kő~érdezték meg: Ugye te nem hiszel Istenben?
fiiiekre találtunk. es bölcs lanécsob t kapMlk.

szőnhetem. hogy unitárius vagyok". Megismer·

Es a valasz : Nem hiszek a Szentháromság·
ban!

Végre elmondhaUuk. ami gondolunk. nem
kelleM félni. hogy a weinltnek baja IeSl bel6-

készUlve

Jönek a népnevelOk. harudOl keleu - és a
végrehajtó lefoglalta a rádiónkal. A presbiléri·
~m szinte csupa háziasszonybó! állt (köztük
Edesanyam), aktiv koru térti csak kNélelesen
volt tagja a testüleinek. (Ell ugyanis nem néz·
ték lÓ szenvnel a IfMlkahelyeken.)
Cserkészeket csak régi. eldugott ténykipeken tattunk. mindnyájan únörők voHunk.
Mégis volt Valaki. akhez éjet·nappal me.
hettiink mnden gondunkkal, bajunkkal ér16

le.

teten és megerőslen a hitben a kontirm.iDÓra

Nem elég UntIánusnak születm, tlmni ken.
hogy ez a legtökéletesebb vallás. hogy választani sem lehelne jobbat. oIyan.mint a Szüleid
vagy a Hazád. Ell kaptam R. Filep Imrétől.
meg az érzést hogy tal\ozom valahová. hogy
vámak lim és leladatom van.

Nehéz volt az ötvenes évek gyermekének
Iennt m'SI gondoIflI és mbl rnoodafll . Ne tud·
lak meg. hogy templomba Járunk. HAnySlOf

Filep Imre J'I'Iodig olt von mellenünk. olyan
volt. minI egy jó családfő: gyakran meglátoga·
tol1 ot1hon is . Velünk én a tójdón . nem trónolt
a fellegekben. MegszóMhaló és bCiIC:S tan.·
C$okat osZló volt.
Úgy érzem. sok kortanam nevében mond·
halom : boldog vsgyolt. hogy ismertem 61. gaz·
dagabb lett töle az élelem:
Dr. Se k e ildikó
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Uni1.ari zmus és hum a ni zm us
I. 1'ercmlé,\'liirléll el é.\' evolúció
AI UÖVfll fl6(111l O. 01 UJ",övotoéOfO " lyfl lk OlŐ korosztÓny.én til llffi/)6,I'lÓg mllU/1I óll jöl/ÖjO. 1610n vil Ag om bo. kllpClollllI\nnk Imlnlmfl IOkll110tÓl,)f)fl , csnIe {I IOg1ónvo'
0011 bh plllorQkO t 1010.1110 Ol nlnl)hulkn! !(lrl AJo

1610n , nkl tj)kÓlo tOtl.o n 8/0rl l. fl toro mtÓ9So1 ogy l~kOIQ I OS.
jÓ IIdl\\)Ol Oli bonno OY tökOlolOt!J o m l)Of1 n lkola l! Ll I"IZ ls l örl " pmÓt!JI'ir(l 101 ml ot! omber nom ISIllOtla II bl1nl. fl
tOI!3~II I . ó. /.nlll fl lnlIM'''OOI kopon fl ToronUöte;t Az omoor
kl\lOlrOI tlnt ő Indkili t CI, II !1I\1 0nl lIugOI(ll(wl\!l hotl.'lsOro II j6
tili ro89' tud/u,u tMk ul f t vnlMl1l vn, olvOlu:IOUO orodo tl b(ln·
Icll)M6~ 1 ,

III

0<1:0,1

1610 n m ogllontll

,"Ie

n 1\Etlllnl(ltlOIlSt\g

1"0n' nl

!l(IÓkll! A z omlXII Olul(\n Olutdult ogy fOlyomntos
10Jtön lotol\l. ogy' o 1(1)/)On hotolmtll)o ko r~ o t!o {\ bt1n, 6s
O(,lyffJ körolobb IulOlI 1610n utOlsó ft ólotóhoz, OmOly II vógsö
PV ~1hl11l9 t 1610nll m"jd, k, vóvn tut o I.,lcsl .Illnllldókot", nkl.
k<tt I$ton (1t3ogfl 6rclOmolk (.lglU" vOlt u") lulollnául n rógl VI'
h'tg IlOlyObO tópo ulbn. nmolyboll kll0lJOSOOlk Iston umlmo,
Ó6 ulI/I lU ( ClonkQrtl)On m III O{jykOI' mogJtlmOI1 b(1ntolon
öl/)kI.,ÓVnlósAs./ rl\Sl SOvO vl\ lrlnl;

A vIIIlOb"" ollootOl1 ellJnl 1'lfJ1y n, n 1\!VIlIOS n gondolkodó
011100' 81(\mórn 1\2:

l!Jy 101\11\1'011 mult OS lOvO

nom OC1!lotOtt
klol6gltö kÓpo t. ÓS jolol\Ol\ol., ópílós6hoZ som nYlillllf.lt ÓfI·
Ilotö 68 hlllol!$. '0 tison fomónytollos 1.,01'QIOkOl. Az ombor
1(\1 k611011 1'010'10, hogy n 111(1."\$0 I\om vÓlS g lSIon okl:\rOlll
QIIO'" 11Illlom ISIon, ti fo ,ornlO J:ollom ugy /010110 mog Ol
Qmb«l' lolndllllll, hogy óppon nt agyro tOjIÖc!t) ludóso S09 ~'
I!fJgovOl ltlllos fth Oll1' vlll'tgóbnn nokl S2:(ml SZOfOP(\t, A t om·
oon gOI~OlkO{i;'\6 tOit6c.t6so lotooll II lorOmlolt vllog mogór.
tÓ$Qn$.. kulcsnl, OS Mnok 1l 10hsmOl Ól ls, hogy oz ombO,
OI\1loli o I.,~ m lk ufl 101lödó!lnOk a horoozOln ls Qgybon At
om1}OHlok Igy lognlmozo tt StOfOI>O nOnl ISIOlI ol1 onObOIl,
hlln(!m lSten nkor(ll(lvnl ogyOJ:öon IWt'l I0UfI mog oz om·
bo,f lótol A 1.,(l1:0ilI00l\ llior tOkololos. 1.,6vOlkot SkÓPPoll
l~flyi)Q6be.\ tOvnllU 1I('!ll h:~I IOtUth O liS, m{lltl fOkototoson oz
ösb\h\ I.,ÖvOlk t lÓban ogyro rossln l)l,:n \ vn lő vM' g holyon Ol
tlmlJQli QOO(lOlkOdt\s ogy, ft vOOlOlOkl9 10 9yszorObb
n1l)'39I)01 10korOl0 on OOy'o ÖSSlotil1l0bbÓ vl'110 viI . g IÓIÓ'
' 0 kövCltktulOUIOI
At un\l nn ~ mu~ ll(lk 1,\ kOlosllónysógon bOl[1l mogny'l vn·
IIulO 801l\ tos hl10lv61 nOOy'OSl.t oz OH)OOnOt) ((\.Iol'QdO) bű n
IlU\IlllOk elhllf.!yAsdból k/)vOt t..Olnok A I.,ln$6zll.,u$ unllflliz·
nluS ti 16 08 ti 17 nm:adlttn lly.IVl.\ llvnIOnn 110m n kOl '
motoglt\nol., 1.,0l"\ll1kbl'ln tOll 10lfIXIOtOsol Os IUIolOIÓl.ISOI 01(1)I ~n hlllyod...,Oilll ~il"íbo III olodonclö 1)1.111
mjOlnlóvnl,
hl'll\()rn !'Ilon JM1,lS IOllftt\solbol \s loJjOSSÓ9Qol lu, nyzon, A
nw unlltll1:muSI 0701\ tulmonött1\ (I V'/ODfÓI "101f,\k ftOIl tuoonlMyO$ kOp nlOg Int..abb l'Ií090r6shott \l abbon n hltolvóbon
A: flf~1a l\dÖ hll'l olvoU)s6hl!1 ls k ÖvN t..O~lk. hQgy JOws
fIl(t9vl\ltóllQ.Ol'Qflt1t nom Inlhnt1 0 nl (l(lIlnk eltörlQsóO,1 vfil.
lalI Q ngon l~ló OlOt;\ldOlotbon

A: ulIIIM:cm\ls mM

konll $;I:oknSl:obll" !lom togll(flt'l III
IllllflÓS»:6111l 11l1l1 IQI'OIHIQIt Io)nyok (or19ynIOk. O' dögök., dOl)JOnOk, SI!) ) 10101 Mil mOg hl\l ArQlOllt'lbt:lRlI v IIjA, hogy vi.
ll'gunkl11ln ~ ömt)ofI I{I.ItO III l!IN 1000nl\~ nsnUb kOPV1$OIO·
J6ntl". nk! lSJ llfIhl)1 I.,ÖZVl'ltlOll 1(llkl....lt~líl I1l1 knpc$Qlnlol 10 .
lömltlOl A bOn ke t s6gI Qt~mm U\1'(\s~mlllm6 lul ••mlnto. SŐ I
n k~ r 6fÖlódl\$o tI! 1'10111 ombo,It!I{)1U tl)l'\)l1\l.llónyol.,ro vezQt.
hOIO \lIsata, hmlOm nt 01110011 tojk'ktl\st I.,I$Ór6 tolOnsóg.
iIImllly nl tIorof\Vf!khOt haSOl\lOlm fl n1l193S1lbb turmtszlIllon
bonll'l" l)OtQIt 1.,1 A bún alltU)! OS ln orolly mollaIti "'uld~leol
mfllgillt)M 11.;: o mbo" lólrftÓ$ k.lltQtób()1l oldhclIó Illog nmll1k
Il109 vOflv6bon, hO{ly 1\111..61\1 Iflk)1 l!log It jOzusl tRf1ftl\snnk,
IV ~tIlbor .,Mn4n~ • IOlitIOIQSS6g ölÓfos,:.ni!k k'tl\@.
104. " &l:ö'tlöl IroJ tttIJoSOdOl $.)f!-'1 ~IOI! ntO{!
It

"">ti\'
~

t IN I! Kl l lS I I I I

At ul\llCl II:tmus nom ludJo ugyon ooOpft0l11 o hitvl1ágába
l e rmÓS~O " OIO It I IÓnYOk IÓIOZÓSÓI Ól m,1kOdOsÓt, do haléro·
zonnn vOlIjA. '.ogy 1\ toposzlolati IÓtozós sIkldll kMl l létoztk
ogy máSik 10lSlk ls. o Inposztolotokon fo lull , trMszcelldon.
I" II!:! IÓlozós slkJo ls. e,,1 o 10lloló&ógol II humanizmus ós
ktllönöson o mclonl\lis humonlzmus ugyan nom faItMo'nü1,
vagy ogynuall\ll nOIll v01ljo, do o valUl$1 1\11 onllQk IQllsmerOSÓI nom IlÓlkOlőz llOt l, Ez. flZ ul1ltorlZm\l SfO ugyanúgy vo.
nOlkozlk. mint o kwOSz.IOnysÓg ogószl!ro, o rOnlolokbon
11\001010n6 kulönbsógOk ollonÓro Is.
A vllógr6! \loló tudás óS OZ ISIonröl SZÓlÓ hit, a ludni ŐS ti:
hinni otl ontmondÓsónok 10101dósa, o vallósos hltnak fl mogMóso ennek o kÓI Iólslknok Onáltósógón. összokovorósl!nok olkoríllOsón nyu Oszik. AZ ombo.bon oz o kÓt IéISIk
ogymánl o tudntbon. nz ogyban mükÖdik, Os a két IÓtsR<
Összolóvosz tóso vogy ogybomosósa OZ ombari IMÓno·
lom, n szollomi·lelkl fojlődós sok, OSOlonkénl vég zOlOS 10.
rósóllot VOlOIOII. A zovo'ok egyik mognyilvóll\llÓso, ho o
tron szcondons 161SIkoll klolakull IIltot a világrÓl mogszeroz.
hotl) volós .smerOlok v09Y mogalopozoll loltótolozésok he·
Iyóm vagy tölójo holyOlik. Mo mó, oligho vonhotó ké tségbo p6100ul, hogy a loromtés nom lolyhatott 10 úgy, elo nom
ls ofodmónyozhotott olyon vil ogol (ós Qlyon ombon). mint
nmilyonl o toromlós /OrtÓnOloon olvas110tunk Ilyen esetokbon o tudássol szombon v6gorodmÓflyben fl hil kophat su·
Iyos mogrózkÓdlotósokot. Kövolkozményoiben nom ony hÓbb hnlosu oz oZlOt e llUl11010s tnr10lmu megnyil\lánulÓs,
OIHlkQr fl tro nSlcendons IÓlezÓsl , igy ISlen vol6ságál ozé"
110m log.'ldJt\k 01. mort n vllogbon Ol o létOlÓS nom bL.Zo·
nyRhotó (I kulntás. módszorok ós o blzonyitósok koroté·
bon,
A tOpllSZlololi ós O tOP(lszlOI(ltokoll IeiUIi 101SR<ok OZ om·
bOrbon ogyütt lótOlvón , teltóttoníll szükSOges, hogy o két
lótsik olholl\lOlI\so 01l0n6ro, ogymással mógso álljOMk ót·
hlclolhotnUnn otl onlótbon, (Imi OZl lo lonli, hogy o Imnslcondons 10lsikrn vonatkozó vollósos flimo k a lud,-,tbon is boiogodhol6110k, (I gondOlkOdás szómt\m is ér1holönek kolllon·
nlo. V,sszolólVO o 10 r omt őSl örl Ónol ro, nnMk logföbb hitelvO, fIlIszo rint Islon nl embert sojM kÓpmásdro toremlotte,
Iln9yon ls örö k érvÓnyt1 lohol o 1\l0 és n }övö ombero SlA·
I\lom ls Iston, o TorornlÖ Értlllom. OIynn ombe,t toremlott.
nlil vfllóbnn óppon ludnl(l 101lödósőn , s.zelloml·Jolkl tökéle·
losodósóbon volhnl Iston kÓpmt\sovt\.
Nom mOr bo fojOlotton, Jlf\l1om tQlynnmlt\bnn 10Jjest1lhol
lohÓt o loromlÓS .sloni célja. A z omborben is lóts zó .Ön·
tfl'lllSZCenOollclo" 10hOlÖSÓgel nyil lslon szóndékolnak 10lyomnlQS 1 0hSlllorÓsőro. ős nnnnk oz ombarl 0IhIV81011sÁ gIlflk I:l mogOrtósl!ro. hogy IlZ omber hlvalósn óppen jlnnok
n s:zdndóknnk II mogvolós ásn Ol OgÓSl ~ mberi pályalutns
somn.
H o II mclonn!i$ humanizmus, VAgy ft lachnokrtll(H OChnOlóginl t:!vllt:llció InnIond o tffinSlcondo,lS IÓIMeS síkjá·
r6l, ÓS mlndollOoIl mogllll"nd 1\ topasztoloti IólOZÓS kiZÁrólagos sIkJt\n, ugy fU ombert óle t tOllnlmllnak otyAn nélkO·
l6tholílllon IOllyez6jelbt fosztjn mog ",0g.;1, nmetym éppen
a~ omben porsp6ktivll oplthOIÓ. A Logtcls6bb Lénybon. n
S~ollom l Vfl lósngb,lIl, nz Igu:!:sóg- ús Szeretot tSlonban, a
TOfomlós OS O FOjlódós ISlon;}b.on való hi\nó,,,QI 0 0: embor
- t)á,ho lOUSZólosllbb "On1 tuc/;\SI s::oro~ rs meg - nem
rozhflh nlll!),11 OIyM b~ IOS 91npokon, m,nt EU , akl lmfl$z,
Qontlons CS Imml" 'ilus ISlunban való hllill mondhat ma gá,
illIk,

(fol) fllOul.J

Or, S%lImkoc:zy Zo/uin

. Em lékezve rigi kardCSO nYO I:l~m olvossu k. együtt, hogyon és m ivel készültek
"
'.
mk J927-~n o székely keresztllrl lap, az Unitá rius Egyh áz llO sdbjo in : Ütő La ' az u'11Ie~re Un/tórI US tlödesével és SZ ll/(JkllCk sz.61ó (rásó val illm crkcdjilll k m eg .
:J0S, egykorI szerkesztő egy ver·

Karácsonyi lélek
E lángok fényöronére
, Elő tűn ik sorba
Karácsonyfa lombjai közt A sok angyalfia.

Karácsonynak feh ér lep lét
Add át Uram n ekűnk,
Fehér selyem ruhá cská kba
Öltöztesd a lelkünk.

látunk e fenyözönb€'.n
Egy jóságos képet,
Ránk mosolyog. leinteget
S fö lvidul a lélek.

A léleknek fehér színe
Világítson min ke t,
mint e fá n a gyertyák lángja
Világít sok kincset.

,

A bt /lellemi tOrlillelt1 Bel1 czécli IJ(i/: Bih/j(li /linél/elek
c. /(lIIkŰlI.\'I'ibőf elel'cllftjiik fel:

Edes szüleink!

Jézus születése

Végtelen örömmel á llunk e karácsonyfa mellett
melynek játékszerei, angyalkezekt61 l1!árakott
aj ándékai meglepnek minket . A szülök részér61
minket csak szeretet ér. - Kedvességb61játékszere.
ket h ordanak körénk, hosszan elcsókolgatnak, ölelnek , s eljátszadoznnk velünk . A szüUnt mosolygása
_ gyermekük szemében - teszi széppé a tavaszt, az
ő kaca gásukra fé nylőbb a nyár, az ősz is csak úgy
szé p, h a apá ink szedik a gyümölcsöt, a fehér tél is
ú gy barátságos, ha an yáink rakják a tüzet. A kar ácsony úgy meglepö, ha a ngyalfiával telik meg a szoba, ka rácsonyfa mellett állva ölelik át egym ást szülök és gyermekek. _ Minden szépet, n\inden kedves
ajándékot tőletek nyerünk. - E szép karácsonyfát is
nektek és tnn ftóinknak köszönhetj ük. - E karácsonyfán ne mcsak a z angya lfia szép, hanem csillog
rajta a jó szív adomá nya, a könyörületesség szű1te
szegényeken való segítés tiszta érzésének ajándé-ka. _ Am ikor mi mindezt megköszönjUk, fgé ljOk,
hogy mindig h álás gyermekek leszünk s meg fogjuk
érteni, mivel kell vis zonozni a szülői ked vességet,
az apai gondoskodást, az anyai csókoka t, az áldozatkész szivek tiszta érzéseit.
E nap ked ves e mléke feln6tt korunkban is parancsolólag fog szólni hozzá nk: Tiszteld a pádat és
a nyáda t , hogy hosszu életü légy e fóldön!

. A ne~e7.ctes bibliai pár: Jó7,scf és Mári a szorgalmas és
ISlCnfélo emberek vo llak, Császári p:lrJncsrn a né pszám lálás érde kében Betlehembe kelleti ut:l"l.Oiuk. Az utnis ebben az idl'iben nem vasű to n vagy autóbuszon tő ném hanem többnyire gyalog. csetleg szamárháton .
'
. Betl ehembe érve csak egy istállóban tul áltak szállást.
ÉJsznka M á~itlt megaj ándékozta lsten egy kis fi úcskával:
Jézussal. Mi vel bölcső ne m vo ll. a kisdedel jászolba fe ktellék.
Mikor J.ézus szül etel!. Betle he m kő rnyáé n II mező n
pásztorok Juhokat Ófizte k. Dundlíi kll t II IOldre terltellék i5s
fe kve nézték a csi llagokat. Ami n! a csi l1:igol.:at Mmu l~ák.
egyszer csak nagy fényesség támadt. A pásztorok megijed te k. Ekkor S~Z:l tot hallollak az égbl'il. 1I1llely bálOr Ílolla
ó.k.et: "Ne fé ljetek, m~rt hirdete k néktek nagy 6rÖI11ÖI. Ma
'r 'küle\l:~t Jézus a Dá" ld városában. 011 t:l láljátok jtlszolb:lll
e ve.
. A pdsztorok örömmel hallgat ták a bátoritó beszédet és
dI csén ék a~ ~~at: "Dicsőség :l Ill ngasságos men nyben Iste ~lne k , e fbid un békesség és a1. embere khez jóakaral." És
elmduh:lk. hogy megkeressék a kis JézusI. l3etlehembe érve n1egtal á1t~ k lll. istállót. ame lyben világosság vo ll. A kisdedben ~ok:lLg gyönyörkootck, s leoorulvlI admk hálát az
Istennek, hogy megváhót ad oll a vi lág nak.
Jézus szUlctést'nck emlékére ünnepli U1 egész keresztény Világ il kurátsony ünnepé t.
Muszka Ibo lya

o.
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL ..
Bölöni Farkas Sándor (1795- 1842)
,\ 1. •.egykönyvú".

mllenk:1I deLllokmcLát fe lfedez6 BölönL Fnrl.ns Stlndor 'I.u le té.~é nc l. 2oo·il. évfordul Óján (dec.
141 arr61 i' XIX ~/~ eh /l relében é lő .. kölIsmert" unill'irIUS
utalÓ-íróról emlékedJnk meg. nkl Mker~e n mozdílOtt:1 eló
I.om IJOll ukuL és H'ir~ml nhlll "áItOI.1hnll.
A kronológml sorrend betarTása ked \éérl mondjuk cl.
hogy IJölönhen s~tilet ell n frnncia. a kuruc - labanc hábo·
rúkban Jcl c.~ kedó I. nlOnák utódjaké nt. ApJn Zsigmond
(1746- 1809). anyj:! K:wd:ll Judit {I 750- 1830}. Mindkelló
bölöm lakos. 57ékcly ncme~ eMli tid leuárm BZOllja.
JancSÓ Elemér nyo mán tudju k. (•. Bölöni r:. Sándor"
pásztortfi z. 1943. 2.S7.) hogy fL gyermek Sándor II szülöi
hál nál \·allásos és ha7..nfias légkörbcll nevellcd ik. Apja.
aki annakidején pár évig diá koskodoH. megtmlítja nz :llapl'et6 ismeretekre. Anyj:1 révén pedig már korán megismerkc<lLk a S/.emtrás tönénetcivel.
Farkl\S iskolai tllnuhllllllynll 1805 . szeptembe rében keldi meg K o I 07~I'árl. az ak kOri unit:lri us "fóWllodában".

E nagYl11ultú i s k o l ~ 1 Bölöni F:lrkas Sándor koráhnn a
muvel6déstörténeu irodalom. mint az egyi k legpczsgóbb
életG Iskolál tllrlJa Sl.tlmon. A kollégium IlkkorL igazgat6tnnárnaz a KörrnticzI János. nki magy ur nye lvű ki vo natOl
készít a New York-ban le te lepcd ő TIlomas Paine; "The
Rights of t.lan" címr.. a francia forradalma t védő munkáJából . Tanáro n Jobbágyesaládból n.á rmaló. Bécsbcn.
Amsztert!amban és Lcidcnben IIInuló L:1ztlr l st v~ n . a több
t«ll6glai munlát htllrnhngyó MárkOs György. a szintén
külrólde egyetemeket lálogató Nagy Zsigmond . fl temetési
hcszedeiről ismen Fil71 János és II na.gy s7 igoráról híres
későbbi ig3"lgató Molnos Dávid.
Iskolatársai kőzött vnn a Mart inovics jakobinus " Káté"·
ját másoló. későbbi barátja Ged6 Józscf: Heh'e tius népszcru formdalmi munk:\jának kieg(!s1.Íto-fordftója. id. Kiss Mihál y. és sokan mások. akiknek világ nézete hozzájárul Bö'
lőn i Farkns Sándor szemléletének kialakulásáhol.
Al ak kori tanCtási rendsleme k megfelelócn a gi mnáziu.
mot 7 évalnIl \·ég7.i el. H:írom évig filozófi át és teológiát
is tanul. Az ut6bbit. mint 01)'1111 di~k. aki nem papi. hanem
\'ilági pályát választ. A gi mnál.iumi t:mulmán yo k után
18 15- 16·ben a kol07,svári Idr:llyi liee umban jogot végez.
1816 lIszétól fL gyakorlati törvé ny és a törvé nykclési isme·
relck mcgszcrdse végeI! f\·l:I ro.~vásárhc1yen tllnozkodik .
az 011 m(iköd5 királ yi táblán.
Bölöni Farkas Sándor még dIá kkorában k:lpcsolatba ke-fÜl a kor két kiemel kedő fr6cg)'éniségévcl. Döbrentei Gá·
borral es Kazinczy Fercna:el.
Dóbrcntei aboon IlZ Ldőben a m:lg)'lH nyeh' és irodalom
apostolnkf nt mű ködi k Erdélybe n. Mindenkivel kapcsolatOllétesft. akibe n a j övendő irodallllárát sejti. Bölö ninek
olyan Lrodalmi tanácsadóJá\'á és barátjává "álik. akivel 25
6 'en keresztül rCszben irodnhni. résf.bc n mngán vo nalko·
lásLÍ problfmák:1\ tartalmazó levelezést folytat. Dőbrcntein
kerCl>ztiil ismerkedIk meg a .. köh6- kLrállyal". Kazinczyval
s tobb tudomán)'t I!s IrodalmaL p:ú"toló férfiúva l.
Farkas Kal.i ne.t;y fi gyeImét (Toldy FerenC: .A magyar
nernzelL Lrodalom története" 1868) \'erses és s7xPP'"óz3i ki·
~rl ete l \'el hfvj u rul magára.
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Jogi lanuhm'l nYfll clvéglé"C. I!~ II mllrosvltdrhclYI km'·
Iyl ulbl!lntil folyImoll gynkorllll n uu!n _ m lt~ lehet6ség hiányában - Kolo/_w!lrt. nl. erdélyi fók orm!lnyszékné lti~zte'
letheh JegYl1)1 !Ilhist válinI. Hntva ny uljos úgy tudja ("Egy
s7xkely ne rlle.~. aki ffil fedel.te n dc:mokr1c.:lt'"). hogy nem
áll s/.ll.ndékában n fökormlinyszé knl!l hivatalt vállalnI.
Csupá n azért e.~ki.l sl.l k föl. hogy ne lézengjen ál1:t~ és kere·
set nélk ül. Mn nl:'\r tudott. hogy Farkasnak van munkahelye. de nm c~ megélhetést bi7.1osftó keresete. Ha nincs ott·
honról ri e~:Lk kÖ7xps1.erCinek mondható Jövedelme. nincs
meg n mindennapI ke nye re scm. A fókonllllnyszéknél eltöltött 19 esztend ő fI lalI F3rkns 13S53n halad elóre. Tulaj·
donképpen al. ,,8zak. Ame rikai utal.!ls" cfmli könyve
megjelenése utá n kup megélhetést bl ztosltó fogalmazói ki·
ne\·czésl. Aminl FMngó ("B.E S. Utazás É.~zak - Ameriká ·
han és ny ugnH:urópai uHll1iS:' 1943) ke ~e rúen megjegyzi.
CI.I al. el61éptetéSI ~e m élve7.i sokáig. mert 4 év múlva
megha lt.
Farkns a hi vnlali életrő l és u hiv:unlnokokról rossz vé lc·
mé nnyel van . Részben c mia u. részben a hivatal részéről
éró sérelmek miau ráébred. hogy II jelenlegi állapotán vál·
tOZlaln11l kell.
Elsó lépésként B ée~be megy. kntonai törvényeke t tanul·
ni. Aztán - Ka zinczy scgítségével Peslen kíván nevel ői ál·
lást betölee ni. dc ez scm sikerül. Yissl.atér régi hivatalába.
dc pro te kci6 nélkül továbbra scm boldogul.
Far kasban hivnlnli mcll6zte tésének két évtizedében
D6brentei és Ka lineJ.y mellett Wesse lényi Miklós tartja a
lelket. Bölöni FarkIIS Sándor és Wesselé nyi barátsága - ír·
ja Jakab Elek ("B.F.S. és kora" Ker. Magv. 1870.) a maros·
vásá rhelyi kir. táblán \'aló gyakornokoskodásuk idején alakul ki. Ekkor kölne k sírig tarló barátságot. Kiss Ernő írja.
(.RES ." 1902) hogy Wesselényi tehe tségével és állandóan i7.zásban levő Iclké\'el magával rag3<lja Farkast. kine k
SZÍ'-'ébcn az ó hm ásár.t gyúl fól a hazaszcretetnek tUze, il
jognak és a slabadstignak sf.envedélyes szeretete. B e n kő
Sámuel ("Halad;,\s és megmaradi\s" 1979) azt irja. hogy
Farkas úgy te kin I Wesse lényire. mint aki nz etikai. il politikai és világ nézcli cselekvés l eg fő bb zsinórmértéke. Far·
kas és Wesselényi barátságára jelle mző. hogy Wesselényi
vállalkozi k a középszolnoki kus7.Ínó aranyOZott ezilst serlege átad:t~ára. és egy ik ajánlója Farkasnak az Akndémin
tagjávt\ vIIIasztásában.
Nagy hatással van Bölöni Fnrkas Sándorm Széchenyi
István is. aki .. politika gyakorlati old .. lárn irányiljn figyel.
mé t. Hnt rá még a múr cmICtet! . 4.000 kötetes könyvlán:ít a
kol07.wári unitárius kollégi um ra hagyó Gedő József: Wes·
selényi jószágigazgat6ja . .. huséget meg teslcsftö Kelemen
Benjámi n: u magyur nyc h' kérdéseirL'jl könyvet író. opera·
sl'öveg-fordít ó Gyc rgyai Feren<.:: a cenzor·szerkesztl') Me·
heli Sámuel; az akkor Erdélybe n nevelkedő
Táncsics Mi·
,
hály: az ellenzéKi politikus Kendcffy Adám. nem beszélve
ozo kr61 a k önyve kről. nmelyekkel önmagát művcli .
Bölöni FarKas S:indor hivalalnokoskodásu ideje alan
foglnlkozik egy kelel! ut:u.tIs gondolauiva.l. de enne~ .keresztül vitelében megakadályol.l;J az ukkofl orosz polLhko.
tgy kés7.séggel vállalkozik egy. gr. Bl!ldi. Ferenc társasági·
ban leendll nyugat·európai úlra. :ullely kibővül cgy Észak·
Amerikában tell ulllzással.

Farkas erre a1. útra alaposan ffilkészü1. Az útról. a látottakróI. hal]ouakról és tapasztalmakról naplót veret, me lyct
luh on feido lgolva "Utaws ÉSl.ak-Amc rikában" dmcn ad
az olvasóközönség kezébe.
A munka elterjcdésének ok:1t Gál Kelemen ("B.F.S.
énak-amerikai utazó utawsának 100 éves évfordulój:1ra"
Pásztorti:i1.. 1931.) a könyvben leírt politikai hitvallásnak
tu lajdo nftja. A könyv _ ~zerinte - II felvilágosodás politikai
és jogtudományi eszmcáramlatának éren tcrméke. Kiss Ern6 a könyvet a nagy eszméket hirde tó és nemes felada to·
kat szolgáló társadalmi és politikai műnek mondja. mely
arra a kérdésre ad feleleteI. hogy kell-e félni a s7..abadságtÓJ. az egyenl!'íségtól és a közös jogoktór! Gál Ist ván
(.. Utazás És:zak-Amerikában" Uni hi r. Élet. 1978. nov.-dec.)
a könyve t a reformkorszak Bibli:1jának nevezi. mely óriási
hatás t gya korol a XIX. század legnagyobb államfÜfiaira.
A magyar nyelven öt kiadást megért munka. annak újsloerGségével és politikai állásfog lalásáva l nem csak fe húnést,
hanem népszerűséget is szerez.
Bö löni Farkas Sándornak ismert, é1ct6nek nevezetesebb
ese ményeit tarta lmazó ,.NapW'-ja; a Ne mzeti Társalkodó
1836-os évfolyamában az indiai vallásokról közölt tanu l·
mánya; a Szépliner:iturai Ajándék 182 1-es évfolyamában
megjelenó ,,széplélek panas:zai" c. munkája. Ezek nél ismertebb a félbemaradt "Erdély történetei·' C. összeál1ftása.
me lynek feldolgozására nyugati útjáról visszatérve szente lte s:zabad idejét. Bár csak löredé kébcn maradt fönn, de
hú tükre az fró s7.abad szellemének, al kotmányos ér/.elmének és filozófiai tönénetszemléletének.
Farkas Sándor irodal mi tevékenységével fUgg össze a
Vasárnapi Újság lé tre h01ÁSa körüli tevé ke nysége. és saját
könyvtárának létcsftése.

A Vasámupi Újság, melyet Brassai Sámuel szerkeszt a
k~znép m.úvehségét igyekszik előmo1.dftani. Magánkönyv tára Idegen nyelvű munkákat is tartalmaz. Könyvei_
nek száma 961 kötel.
Minden nagyobb lélegzetű. Bölöni Farkas Sándorral
fo~ l.a l kozó munka (sl.á muk meghaladja a ISO-et) akadémiai tagságáról és az akadémiai nagydfj elnyer~r61 is
sz61. Az ak.a~émiai t~gságra útle írása alapján választják.
Az akadémia i nagydfJ (92.000 körmöci arany) is könyve
sikerének tud ható be.
Farkas Sándor aktív tagja a korabeli társadalmi életnek.
Fordításokkal scgfti a kolozsvári színházi életet. TItkára
a színházi bizottságnak. Nevéhez ffiz/Xiik az Erdelyi Múzeum alapitásának gondolata: a Gond oskodó Társaság
élet re hfvása; a kolozsvári Kasz inó, a vfvóiskola és a ze nede megalapítása.
Az Unitárius Egyház szempontjából jelentős az angol és
az amerikai uni tári usokka l való kapesolatfelvetele. Egyházához va ló tartozását anyagiak kal is kifejezésre juuatja.
Nem csak könyv tár:i t hagyja az Egy házra, hanem évi 15,Ft·tal járul hozzá fen ntartásához. Kiss E mő úgy tudja,
hogy Koncz József mellett Farkas érdeme, hogy Augusztinov ies Pál az egyházra 6OO.1XlO koronát hagyományoz.
Farkasról fóljegyezték, hogy nem erős fizik umú ember.Halála 1842. febr. 2-án estefelé következett be. Kri za
János. akkori kolozsvári lel kész teme ti. Búcsúbeszédet
mond al. unitári us Pálffy János, Küküllő vármegye ellen·
zéki követe. Sírhelye fólé, néhány évvel halála után - közadakozásból - emléket állíta nak, s a város felé néző kieme l kedő oszlopra Farkas mellszobrát helyezik.

Kelemen Miklós

Színek, képek
Bölöni Farkas Sándor (1795) 200-ik születésnapjára
Szineket kellene keverni.
korhú színekef.
Emlék-illafok aradafóban falólgetni:
Bécs, Pórizs. london.
Lebédia. o Meotisz-tenger partja.
Ta rka, kuporgó házak:
Nogybólön. Kisbólön. Bölónpotaka.
Szineket kellene keverni,
korhú színeke1.
dacolni oz idószerútlenség kockázatával.
Moi életünk o múttra épül

s végúl

o jelen, mint egy hömpölygó folyam
amelybe kétszer nem léphetünk.
fölkap, - eltaszít.
minden k6nél mOs-mos hullómok
nyaldossók partjait.
Színeket kellene kevernl
korhú színeket,
szíveket dobogtatni
a régi varfolak közöM.

benépesíteni a hazokat
kolozsvóri polgarokkol.
A Búzapiacon (o mai virógógyasok helyén)
enyhén hajlongó .hovasi viola· virulna
a szebb remények beteljesedése
örömei kózótt.
Szineket kellene keverni.
korhú színeket
amelyek elnyelik
terheit oz útnak.
Bonchidóról. az .akasztottok erdejéből·
most hovö tódul o nép?
Bölön. Pest, Bécs,
Pórizs, london.
Washington, Philadelphia,
o bulvórokon kalaplevéve lépnek
keresztények. hazafiak. magyarok.
viszik a dobOgó szivet.
mint szegény perzsa vitte markóbOn.
Artaxerxesnek
o tiszta vizet.
MIkolal Bertics Mihály
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Szeretném ha megismernétek!
A beml.lt&flmz8s még nem megISmeres. valali.tnek B megismerés&h~
solo.szO/ egy élet sem elegend5. elert
csup.:\o egy r6V1d I$IOOrtetest próbá
magal'T\lOl és kIS családonll'ol .dlll ...
Mó1Ir rsenge 'l.Ismrermek korom óta
isi': yodfam az aneletTajz ~.
ugyanis édesapám Aázman.y Mor u~
(anus IEilloosz, egyhá..tltösz:amvev6 es
lelkes;:társal 1952 $v1 cfunacsatomal
meghorCOIása s a rengeteg felszólitás
önéletllljl beadására. méry nyomokat
hagyati gyennelo lefkemben. Azután
ifjulle"ornban a KISZ vez:etósége allat
bekért rengeteg OneletraJZ, mefy szer·
vezetbe soha nem vettek fel szarma·
zasorn miatt. valósagga.1 latOrOlte szólammból ezt a nemuemtem kifej&zest ezert bemutafkoz:om. hogy meglSfTMtI)OIek••

KoIozsvaron szülenem a .d 1946
QpriIIS 9-en. e varosban nevelkedfem

es tanuham.
Az utolsó erdélyi potitusztor. Brassai

sámuel nevét \15016 Unitárius Gimná·
ZlUmban éretlSt'igLzlem, majd beiralkQZ1am az egyetemi tokU Egységes
Teológai Akadémiira. ahol 1968·ban
Szervet MiMlytól írt szakvIZsga do!gozatornmal. SIkeresen lewsgáztam.
Boldog emIekezetll dr. KISS Ele" ak·
kon UnltlÍl'lUS püspök. az addig egyha.

zunkban ISfTI8mden stah .ma, seged-

lel -esznek nevezett kl a brassói unitá-

nos egynázk ségbe, ahol három feIE!fIheletlen evel tOltő"em. immár néhai MáJay Endre lelkész
alJtől
rengeteget lanultam /TUnd szaklTl8l

male".

njnd adn'Wus1:trativ léten.

Nagypapi dolgozatom cime .A bras·
SÓI unitanus egyhizkOzség
rtenele-.
melynek

megveoose

után 1969-ben

megkap«am IelkészképeSiU5 oklevelemet.
197 1-161 Joneo.Ialésl kaptam az alsóboldogfai .... unitanus egyhlizkOzsegbe.
l1t1ova rendes lelkészI statusoo 1972.
J8Iluiir 16-an iktattak be, Az. 1972. éyben SzékelyudYametyen megtartott
pOspOkvBlasz!Ó ZSlnah Főtanácson
ünnepetyes kemtek közön lelkésszé
szentelte"-

Az Ilyen vonatkozásban a legnehezebb id6szokban, az 1973-75. éyekben. ÓrniSI eric6lcsl és anyagi Bldozal
áran, a gyülekezet példaado 8fÓfesz"
lésével es odaadó munkSjaval, malybOI jómagam mini szervező
kétkézi
lllUf\lo;as IS kIVenem r9$.lem, egy m0dem, II mal kOvetafmenyeknek mindenben megfeleló, tanácsteremmel
ellátoll emeletes lelkeszi lakást épiettíklk. Az elkövetkezendő években
templomunkon több alkalommal
gezttlrit leijes letúj itást, maly 1991 evben tMone be a 200-lk evet. és amit
méltóképpen, lelEljthetettenill unnepeltUnk meg_ Ez ilnnepségen Kászoni
Józsel budapesti unetárius lelkész mamdando szolgálatot végzen. ~yre
ma is 6r6mme1 emlékeznek a hIVek.
24 éven al hIVatásom lelj8S tudataban protuiltam epítenl az alsóboldogfalvi gyOlekezel lelki élelél. azon
nagyszerU Jézusi elv' által vezérelve,
hogy .Aki köztelek elsli akar lenne. legyen a II szolgálok' Ml 20, 27.
A pestszentt6nnci UnItanus gyülekezelfelkéresém 1995. szept. 17410 bemutatkozó IStentiszteletet végeztem.
arTUn8k eredmenyeként a gyülekezel
közgyűlése 1995. október ' ·jén Fö·
tisztelendő Bencze Márlon unitárius
püspök és dr. Murvay Sámuel. a Ma-

es

ve-

gya romagl Urnlánus Egyhiz l6gond-

no!.a elnök\e fevel. egyhangulag meghivo" rendes lelkészónek, azzal az .....
doklAssal hogy a gy\'Ilekezel lelkésze. ti" Jakab Jenő eg( hosszu, aldasos. örök értékü, maradandó lelkéul
munkássag után. mely a gy1llekezeb
&lel le~es megulUlásR1 és prospentisallelentene, nyugdijba vonuásahoz
az egyhlizl ve zetés jóváhagyását ké r·
le.

A fenhek ismeretében kilelepedesemhez. valamint lelkészi sZ'Olg8Iatom további folytatasahoz a l60na
gyülekezetben. az Erdélyi UOIIanus
EgyhAl. vezetősége houéjaruláslit

....

Hltvestarsam Aazmányné Papp Ida
nyikómenti uOltarius családból szarmazi).,. Iltkam6. lányom HedvIga 20
éves és lanllón6, ham Csaba 19
éves. az idén érettség1.Zett a székelykereSZ1uri Unilarius GIITlOánumban.

Célom a pestszen1l6MCi unItarius
gyükMIezet elellinek tOYábbl szeIVezese és épftése, vaJMlInt egy. a
templom meUe",. nagy aldo.z.atok amn
visszaszerzeIt telken egy lelkeszi lakás épftése. melyhez nernCSaI\ a hIvek. hanem az egyetemes egyhaz segll séget is kérem, s az ilyen énelmü
jóindulatU közremt1k6dés remelem
meghozza munkámnak a gyOmöIcsét.
B1.Zom benne, hogy a jéZUSI sze+lemben vállalt szolgálat, a cél k6:6s
erővel való rfl69V3.lositasa az: unllanus

anyaszenlegyhaz hfmevenek

öregb~

tesel. Örokkévaló Istenünk cks6silget
Iowa szolgálrj.

Ráznuiny Csaba

Szemelvények
Dávid Ferenc beszédeiből
A boIqd ts ko~dol~ )Url.u frrfwk II:t'TI hJMak a /t".JIU·
klt"l Hur dUm,ll. 110'1· o múliból r.s jt"lf'IIbJI 1It"lw.J ""/s("'al
1Io.;:;::ana IrI" Nllla .U"mMl IIJrIIlfnbb uIlJfH'1 t".J iga;;.Jri$. "11111
II1II11 a S.:rllllnU oJop)U1bcn ,ytt"lIIt"l OA ",vrrll; t".J rlI/ruwW lU,
da...",mÍII ipflll IfllltJl.u/ s:jl lJ II/oboA: d lit"". .J«I"fJ""- s blMI
I1 rjt", - , Hó I~ _/\ dt"ubb a ultlii korolldJ,
mih ~\V.
t"'rl .-c'r u:; t'IItboon .r.:i'oboo/t.
0.::/ 0IIII1U1 Á<.r..agttUIII ""m It".
/wi. k.." r..wbi,rJ. Ito$I IJI<'II .r.:ulgm toro/lk..,,; rl,'b.-g.I·,iljrII'*- S" 1t",anakróI """~t"=I'IId. E:;irt \'UI'! ... /.II. t"~I'hc':IU,lbtm
a: Q " " JÓ .r.:00tas.: hu, .....·...'.ulll <'!'I'Mg)"Üljf'llfl.. s a 1111111001.
~ ""t"tt:!:t"lId &;'1 I <lll " 1111 r.~ .h.i:lUltbr.1n II: a "';1' p .J:o.
w . hQ!I' ...·ntV", ""I.,w ...lS ku~"i/t"Jn 1..r/IIl'hll. lIoJl /111/1,11,
IuUUIII c~kriil. .. und" t..lb ratrf'~iI. ..,t,>k.űnil n:l$,i/o' ,'II<'I,k
"V 1wJ:.1I. a luhfllri: /i(ll/~Itn(lt s /I lvl>b.Ji!l /til/dro.:. CI/III
IIdws m"ttll. 3'tIHIC"Á ,'"OIlgt" l' : a/II/')u H,l,jnlubbtf lil""A.

N'"

m.·

•,..,bo-.

A 111o~ntIl St"_m a.\Q ~fM ,lIr" ,,"..,..., .. 1I",k fl: t"1/mtr/.."
'JOUtJro\:naI; Q Wlt/l ..,b6I ""mc,~btul jtll1ld.J:,JI,'" Am"" n

n''I'p''1 rs ~j 1/ l"/i..~i! ","V...lrllu... ú f'itfll,-,:,/SlJ ultuJ ..-...
:t:I~ IIIt"S' s; lII/i/l /i,!.'.· t!;:otl J ~n-t"k t':t órtl.ot IS. IfIrI..· ~"'I /1,...~.
~ ..li/l iJ!ll~t i1I. uh b.itt~,~IIL hog., fl:' U_' _! "<'III (IIt/t(JIja.
""""'111 1/ Itl/üll S<Jti-I.JiS<'" 11'1;<'I,'~f...fI II,",~" 111~\~U: .J • 11.,,-~11·
St. 1tIt",~" "lIm/"" .Jr8"" l' I/,V'. Il IwM is /I C".Jilla.,t ...

•
ISl<'A .SlII... ,.." ....·t"I ..g.-I"...k~ ' I/: ..r
:$t,t ! ......$S..~'{t"I t"S ln""
IIooIIInllrSt. irtI/IIi "",~ ..cI..t"' ....siS"l. "''''Tlllb ' ..ur ....d M,'{.td;cl.. -CI/.~",d IlIjtlbt/ll .. ru:sll" ho,~' b lml wrt:t"n. .J h..ar.III!.'" Mom/JI'.....(.' }; ru::.I,,!lHUI ""I ..s iL "b M,.. ",r ,·jJ,,~'t'-llIbat t'S /1;,'" ..:
111....1.
Jt":1<J 1IIt",~It/"I"'l>I'. ,\/...TI if HI·j/mn .~,Iübc", .....-1<14·
/.II ' AI/Ilf <'II 1t"1If'//1 J
u:;l 't",~r",t"k S t.llllisútv.l P,'/ ' .....

mri,,..,

d,,-~ illI''<'''''

",,,,.1<'11. ,,(,
c)'T;(lg,ib(.

'IJII'' ' /r.'' '.

Il; <'II .wl....

11:/ 1IkJ<t1.&1,

'.tw,.

lICUI t

m

1'11$.1'"

','-n.J:ftUf' ,\ ....

Umm, ttfUnt" ,"..'t' bf' a
~.

fftt'IlI/lytn ... 1.

oA llilJltl. Jt..,1I" II t ..,~"·,,S.J"S nrlt" NIt",r.bm s~i/"I\LH ~ ril
ul/uw"J.., "'.." II':: u.: I,~"! 11.(, "Irt,." ~.::t""/,,'Ift"'''''rIwot mil'l,utfll

8 UNrrÁRIUS aE"!

- "'- _·'- -"- - 00 __ 0 __ 00_-

..Az tgszság sz Iston
l/SztoSS• •
embert} csslr ha

ratel.

s aszennI él.•
Ratkó József

Alu.eV J é%ullka, n e , ~rj,
Alu«j csak, élJí gyenn ek
Fejed fe lett a v iharok
Tomboini úgyIIe tnernek .

Karácsony
..}r.,.JLJ KriS"Jus szjj{~lbilld illl/l~p~;

4.sz-tól XII.25III ülIlI~p{jk. dÓII~ rali a lIig)"hu~s d6kbv1l~ti idó. a: ad·
V~f!I. A;: iillll~p lIapjtúwk m~gl'lj{asz/ám gOl/dOl okaro/1.
mivd több dO/umOl is ttJ:iIl/~tt~k JiZIU szül~/b~ lIapj(ílluk.
A XII. 25·j id6pont m~gha1t;roZJiJ611(J1I valós7Jllú/~K szer~·
p~1 já/sum az Allrdiallus romai császár (270-275 ) által
b~"~z~tell .. ug)"ózh~te//el/ Napisl~1I IÍllllep~": (I keresz·
téllyek a p()gáll)' ümJ~p ~lIellsúl)"(Juisára vá/asl,lOlIák
ug)"(JII~un I/apol a KarácsolI)" ÜIIII~péllek... ..
Karácsony fogalmáról így ír az Egyetemes Lexikon. Va·
l ószínű. hogy e mögött a puszta frázis mögÖlI sokkal több
és nemesebb értelmek lappangnak. Nekem e szó hallatára.
hogy Karácsony. az emlékek szele mindig forron csapja
meg homlo koma!., és lelke mben zúgnak a cse ngők . éne·
kek. látni vélem az öröm áradatában pompázó diszeket.
érzem a sze relŐ tckintetek langyosságát arcomon és titk os
bens6mnek legmélyén visszacseperedcm ti7.cné VCS gyc,
reknek.
(I

Kis. C5Ö ndes fal u volt gyennekkoro m bölcsője. amolyan
egys7.erú falu a vi lág végé n. ahonnan a sáros utak sehova
sem vetettek. telis-tele jószívű emberekkel. o lyanokkal
akik bármilyen szegényesen is éltek. a koldus nem ment el
üres kézul al. udvarukról. Már az ad ve nt idején lázas lárma közepette próbálgatluk a betlehemes játéko t. hogy a
várva ván. Jeles estén ne kelljen keresgé lnünk a gondolatsor mcne:tét. Dc amilyen hevesen késWltunk. éppen o lyan
hamar álföpült fö löttünk a jeles esemény. és az éjféli ha·
rangszó után fáradtan rogyt unk le a karácso nyfa millió színeit lobogtató tűzhely mellé. Ekkor még ugy éreztük. és az
volt a meggy6z6désünk. hogya Karácsony csak egyedül a
miénk. Később. a felnőttkorban. amikor nagyvárosok hangos lármái örvényébe n sodortak az élet utjai. megvilágosodou el6tlünk. hogy valójában mindenkié a Karácsony.
Mindenkié aki szívében helyet csi nál a szeretetnek. helyet
esinil a születendő Isteni Gyenneknek. Kántáló falus i és
városi k.isbetlehemeseké. templomokban aranytól roskadolLl arm.tusú papoké. Öl"egeké. árváké. özvegyeké. Hogy
amikor a milhárd pillangó-libegésu kiS gyenyaláng. a téli
világban IS zöldellö karácsonyfákon . kis ezüstl:SC:ngők és
toronybéli Iromor hangú ét"eharangok szlnektó! és trdsck·
tól túlesordul ó szimfóniába olvadnak össze. diC$t"i!tve ls·
tennek Fiát. Dávidn ak Fiát. az Embernek Fiá! aki a S7.crctet Igtlnek hirdetésére mcgszülcteu, a dobogó szíveket
Gröm öntse: el. Az eljövetelét jelző Betlehe mi Csillag ragyogása szemünkben tUkröződjön. ts Jelképesen megérinthessűk a szegényes jáswlL Men ILldlUk már. hogy Jézus
IslJltóban 51.l.ileteu. Egy igazi istállóban. ami nem más.
mint p'S'.:kos. durva falak:. alom. $Óli! gercndavhas, tilIatok tartáúra kfulleu épftmény Megénettuk. hogy az igaZI Istálló nem az a dertís. pillérCl;. ItOnnyed csarnok. aml-

Iyet hi tbuzg6 festők építettek Dávid Fiának. mintha négyenkel.nének azon. hogy az ó Istenük nyomorúságban.
istálló-jászolban születeu. Nem az a bájosan hlm1.e1l islJlló az áL~7.c ll emü1t bannokkal és a tet ő ffilött looo&ó S1.aJa.
gm tartó angy alokkal. palástos királyokkal és pásztorok.
kal. mint ami lyenek a gye rekkori játéksl"creinkben voltak.
hane m Jézus Orsl.ágának régi. s1.egényes istállója. Megér.
tettük, hogy nem vé letlenül született az isteni gyennek az
istállóban. Ne m r07.7.l1nt istálló-e talán a vi lág. amelyben
az emberek kedvük szerin t rondítanak'? Nem váJ tozt.alják
tal án a legsl.cbb. legliszt.'ibb helye t is islJlIÓ'f'á a búnnek
szennye;?
Megvilágosodott elóttünk. hogy a Földön. ebben 37. Ideigvaló istállóban. ahol a világ minden cafran&la. s mmden
illata sem tudja ~hakarni a szenny áradalát. egy éjjelen
m(gj~lenl Jézus; született egy S"/.epI61e1en Szűztől . akinek
semm i egy~be nem volt. esa k az ánatlansága. a Föld (ld.
vözlete pedig a j ászol s7.egény. kérődz6 állatamak n.clld.
meleg. bánatos tekinteteiból sugár/.ott. Született. hogy ál·
ta la kapocs jőjjön lélre Onmagunk és 37. ég közöl!. Tudjuk.
hogy Jézus aki istállóban születet!., pás7Jorok kOzötl arra
volt hIvatva. hogy cmbc:rek Pás"nora legyen.
Olyan pásztor. aki a szabad tennészet nyelvén beszél.
beszédeit a mezők ~ a kenek színe J vitágozzJk fel és az
égre lehdik Illatukat. Ó látta az Ó GailletiJában a fügét.
amely duz7.ad és énk a fekete levelek alatt. lálla levelckbc
zsendül ni a S"Lól ő S"/.áraz venyigéit, s a venyigékróllecsO ng6 sl.ókc és lila ffinöket. Una a mustárt gazdagon sarjadoznJ a láthatatlan magból. hallona éjjel az árkok men t ~n
S7.éltól csapdosott nád siralmas susogását. lálla róld bc temetn i a búWS1.emct. a duzzadó ka lászokat. 5 a oou félénk
zöldje között a Sl,ép piros. sárga és lila liliomokat. Una a
békés állatokat; a galambokat. amelyek szerelemről búgnak. a sasokat. amelyek hatalmas kiterjentell sz.ámyakk~
csapnak le zsákmtinyaikra. az ebcket. amelyek gazdáik
351J.alai alól szedIk fel a hulladéko\, látta a kfgy6k31 a fIí·
ben siklani s e lbÚjnI a sirok megrepedeutt kö~ej közé. az
ég madaraI!. amelyek nem vetnek és nem aratnak ••a hala·
kaL amelyek megezüstözik a háló bogalt és.CSIJlapJlják az
ó hiveinek éhségét. és ha fölemelte S"/.cmcll ffillcdt esté·
ken. amelyek az orkánt rejtegették. lálla II villámot. amely
Kelet feló l jött. és megha.'líloua a levegI! fcketesl!gét egt.szen Nyugatig.
E Szent Karácsonyi napon Jézus mindenkJén megszulelelt, és e llene vélkeznek. akik az Ó ncvében. ÖflW célokért
maguknak roglalJák ot le. valammt vétkeznek. akJk mmdenáron legenda·nálam akarják ot mtreltt"'
Mikolal Bel1lc. Mlh8'Y
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Száz éves az Egyetemi Fokú
Egységes Protestáns Teológiai Intézet
A Ko6ozsvalOn meg)E!le06 ,.SzabadsAg'" cíliÚ napiJap 1995 október 19-1 náma beSzámOt arról, hOQ"/
1895. november 30án avattáJr fel a város akkOn 1egmodernebb okIatá5' mtézmenyénelt /TIf06súf6 ReWc-

mátus TeoMg'iU. Tehát száz. megpfóbáftatásokkal
1et11es éve !ó/tl be
'-.
fofyama:osan a twarádi a gyúlekezetJ

Imponáló adatokal IS ~meturur az eIIIllAt
száz év szerteágazó teVékenydgét6t Hetyszúíce mtan csaf' egy-két adatot emelnélo' kl A2 ateft. száz é.,
alan 5771 diák tanult . be~rtve a íeIefltegIlanél
324 MllgatóJál IS. Ebb6I kó'ZE:t 400 unrtátltlS é5 ma-

mar evangéilkuS

.

terem

készlE'iótt, vaIatnlflt
1400 taná.rje16ll é5

hItDí<tat6 ne...e!~tt
- ~Ikedö sze,.
mélyíségE:,c; U'ányítá~
sa • a!att. A hallgató"
szmonalii9
fea$szdésé1 pedg a ma
48..soo címe • és kö-

sz.6sZékére

vésett telíral szelle-

•

meber .vertJum ca-

•

ro fadum

esr. azaz.

••

J>.z ... teSUé lett'
Kezderben klZátÓ-

zet

lagosan

református
lelkészképzés folyt a
(alaí kőzötl., azon..
ban 1948 49-ben.
az egyházt lS~k
és tels6tokú IfItézmények áDamoslá·

...,.,

90.000 IwtEret
könyvtári
számtaló

áJJomány segru.
A WIéIéSétt. a
megmaradásér1 folytato
Itirzdl:latibell

ma talán még na-

egYIdOben

gyobb

rnegSZUteten yallásúgyi törvény szeMI

a

~

.

nű<ség

van

tanár és díáIr. áldoza!os tT1lJnk.ájára és teIefc5sségl'ánatásá:a a
vészek s-za~ Et·

protestáns egyházak cs aUI(
eg'jetlen. kó2ÖS taokSgJat taMa!la.< tem. A gyakorla:ban azonban rroég
et;J'{ éVD2.edIg a reg! rend. vaQYIS az egyhazak önálló
~-k.épzése fofytarótk'4
196().ban eg.j

d@ojben. rr'Inl bafmrkOr a mÖgŐUÚnk maradt száz;ia

Ufatb rendelEneI $zeoenbE köIlöz1e-uék a szász

~2 e:!kővetke2li snzadcld:la1l IS ~en tar.pkJm

1Or".éoeImI

evangewows

~

és Ö$Szevontái' a magyar
e:vangéUIws. az tKldanus és a re10llllátus teaógJaI
OldatáSI ~zményeket így kapcscHódík össze, Im~f ~

évtizede, az erdétyl Lntánus Ie!késu;lt; feJ.
~iese a cerunárunát ünneplő neves kolozsvári
Ir1teZl'lÉ!oovel.

EnliI)1 TIbo,. /r;.Jj

.

_n.

Az ISte.,. gond'l1Se!ésbe VetEti. hIaeI ki'lá

hog'/

és

ISkola, legyenek a népuk.. a htú'tti irátlt e!J(.Ó".eaEQ
tanátok és (e{I(ésZjE'ló(tek e nemes Intézmény 1éJ?nel( máscKf:t évszá2.a!iába lépó fata l kozott.
A _SwbadufR· íráu'J fr1OmÓ1t Ó1rJólli~

Dr. Lörinc.z

E rnőne ,

Kelemen Ildíkó

Mindannyian mások vagyunk...
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KörtJ'vajá.n la.'

Tudósítások, hírek

Rekviem egy ki sebbségért
.4ndm.t; UIjLft'1Iftjfn. En1é~"IIA}Olfll/.\J.rpá
W!1. &/nMi KlinY',J.;jtulJ..-KIlIt'liol/ Kiin.n Aiotlri,
H",f~Sl - 8uktlrrfil. /995.1

){ Ö$tön ct a.7. adOIll:\n,} 'lk ért

( K()IVkJ

"A t erdél) I swmb.1l<\~~ II reionnk..,j ~"I.)l1Ös <:l:\la1.;\l,a.

amer)' a

~ orabch

l'llooJlliIs \'éstete.~ r-.d1 ~ah7.álód:h:~rtllk Mlhárn
~~(" - (1:)3 Iyabb ~ I!nyvénd ma~nM és lIng<)1 nychil ö.....Q.Cf<lj!:Ialó""""'n !(,)\k~ Andr:ls. ÚJllbb kónY"én~1 ~t.,SI\lnk. nICn J,~I
cmltl,;uun~ nagy lellúnésl kcllcn el~ koo) I'ére, amel} _ VaU.)mJi~ - a , t.ékely 51~lmbar()SOk pe~tx:n .:immel - ~ éV-l>1~7itdok
óla t':tyre f<.'lgyÓ, nllAlainlra végiCll ellűnő IlIIIMi l iM!bb~g,.a N ·
ch, Simon tanait ~ i)\~tt'! v1:kdy cg}" ~tcnllf\'ők l:tg.y ..1~l,M7.Ól ~
utolsó elŐltl t~,áJjna l: , 19-44-cs dcpol1álMuknak ;\Ih~ emlél cl
lit Ismertcte" k,)telC at. Immár Nk llÖ7.ödúJfah.l 11I~'l~1Ira ~'l4."'"
r.x!()I1 k07.o~stg uh\ISó Irag&lIájáml ~ml.

P«tri Simon. Il ethl-=n G'OOr erdél), ICJddem

l~n..'ClláQI, 1

re-

foml"torok tilbl>ségéhetllll~()<1lóan nem új lallá" ~k9rt illapítanl.
hanem "U ~M thl1a hllhet" ak.ru I 1~~7.III'e?elm k.márs311 Mint
LUl her, I'ag.) mmt rMglI Jé7\1~, akI IS) l<>g:\lmat.la mcs l llldc!t.sél: •.Nem lIr.él1 ]Oltem. 1I0gy ellorul)em a Törl'tn}1, lI~rlCm Il.::rgy
bclollkm 1111." El II uá~k mun l áll II hlo!rcl7.mU~ló! az unila .
ntn\IlM~ J\lt6 I)á vu! r-cren<:hcn. il kéls~glclenul les-nagyobb erdtlY' refO!ll'lSfOl'ban lS. a ~ ilC!>a ~ lo\'CtÓI~ 6, n~hll!lIdórb.1n . rtl·
dáu! &~SS, And rk.ban, II ~rombalo~'\g első ~) I 1d!..-oIóS\I$.'Iban. IIklne! >J:cn\'cdélyes IgaT.!>lIslere<;6,e nagy ha,á)!>a] \11!t I\~·
chi S,monfa. Ko\'b Andrns I\7QfIban mcg,gyöt.&."fl mutatja kl.
Ihlgy a ~romb:tIOS~ S7.él elylll!dl ellc!JCd6;ébcn <:gy má~\", nlá·
~ tén)'el<'ll~ hlntos ~7.ercpel jáI'7.Q!t - ~ CI nem \'(.11 cgyéb. Inlnt
.,ar. &'1 l>7.ékely sUl'Whág" mcgőf'7.6.~ne ~ . Illet vo: I 1~~1.$7.Cr'7.éM.<"
nek. ,,»túIlMi~M~ \ig)1I 'iogy a tb7.l11 hit lelki és II .'>7ahaJ·
~ ttn,adalml Igénye eg}IM~r'll lal~1I és ~)mk.l enhllclle, a7
terrn67;eto, ~ l/>náll Cl N)11,i:al· t-:Oróp.:(ban I~. 111101 a hihjJIl~~ a
polg," ~111baJ~ ~ I' l\~ára laló t
"bsd fOnt'odon ó~l<t.c.
'" mrK$ leriin~ artMI.: a tehál'll:bára, !'Iog)'an nóllli ~ l):h1d

r<:Im..'·fék un.tanv.muM1611 slOmblllQ,~. 'lOg.)'an ,'Cn S)'bl:CfCI
ts ho.'g)~n IC(lcdt et II két K u k ml,~ \,dékén. MS)all l e\'eredett ~7
m.ml'Clsql és a I.:ésőbb, r'llIXMISl1l ku) zsidó IInoUal (anél ~ll l.
hol.!:)' $.7lllefen v.srdó ~7.erepl6. knel v'llnl a 1()lyllmatnll~ ). majd
holgyan ICdcl1e fe! I szé~ ely "T.Sid6r.ól af· a "ztlIctdt 7.sidó~ 
Igen lé$őn , IIhg a nlúll ~1.h.ad \<éte Idé. !\'IrK$ t.::run k 3nMl a
tcll'hóhisára sem, hogy 117 elevc ~ lS tcollelen. ~" lélch7.ilnb.3n
éJ6 C!'dél>, ~7.omb:llosol hog}an é.~ mlén rnIDaI ~{)7tal.: meg 117
é\'S1.i1.adol. ~or'n ann~1rl\, !'tos)' a máM)(M ,,1~h'Wnl Idején
g}a\.:Manl~ már o.al. Bi'o7.OdúJ,aluMn al lonal lMO~.ég<:' .
Mll'ldcm'Sl r6.1.ICI~n tuJ&,fI KOlk5 András ~ét ~ i:lrt)\'C. Att " .
~V.Onl hadd mondJu l cl itt
~)' a székely ~mmb:lloso~at kél
lörténtlml ",'I'$('~S ItIrOItC le Etda) • IlIáSllérlépér~t II dcpór.
I~á, ~ a IlIlummMliS,

.s.

A7 d<5bb! II hd,1x:h ~ere:..7.t6i) k(0)~cl. mmJen Il'ICIlté.~
19ycl.C7.Cfe cllencrc 'i7.I ~ lIllag semml~I'C(fe meg CS)' n'!s1;ukt, a
I\\lél~~be """lS.tI1 UWQWlség jl>.~lchóri~ 'lllooa., amil ammden
'ali"",. ,7.emben ellcn"c:g:o l"mmulll)\a rcnd""cr l~ csa ~
e/'ŐSI)ClI, A7 ut6hh1 pcdl.S lIlaIul ~?.trl\{)1tlll'el . lI2l a l" erdél, I Je.
ruz.~met, amcl} hcn a ~7.&d, ,70mbat,~ uIO''''' ~(}7.0~
éli. 8/)7.IxIt\Jlalll ct) g~ldas.á:g, Hcmpontból énelmcllel'llll. l ,zf.
rólag. pohll l al e~I"\I felM1.()U \'OIg)7.W jlál ~tc>' (cruletén
,1z aU l ernll, c.aI. temcl&lomb,ta bc.uppedt .'tJal 6, l'IIOhOI. fCJI~
maradtal.: l1'Iti helflle Erről ~~ÓI Ko.:kl Andrá, misodil:. már ci_
ftIIII!vd IS ~ • temetőn: U1~1ó lt'WIy\'C. ml' a mln'CS) III
~CtII Valloml!. at elsli~, emlélét Idén ld .

M.:g6 1.:C7.Clt a V~JMásba a Mag,}M ÖI;umc:n,l,'lls
lel~101~;\lac S\."l1ély~t~lIft~n) ll.
Sttte·

O~umen\ll1~ S1.en::tet~7ol,i:.tbl ~\lg\l"ru~n felll '
,,:bt tCIl ~öné a V:l.Jda~b:I mcnelilh "T;\Jml\a~ meg~fté.<i&e l·
A Magpr

A S7.C~CI~Wl$álal Il.aU' b, hiliMdl ~,,~oI;ból 'asároh
SC!;élys1..1l1íln\án)'1I
1995. S7.cp!em~ 7061 ér\.:el' ".
<,
~ba .
, ~.
....!; II V~_.
A l>7.;1lh)m'ny i)i>.'7.é1tél e 5,2.~5.190 fonrtt 1011, '~nal",,1 a heIII ~7.Illségletne~ meglekli'ien :Olftonál 6»1e M.:tS)a!Qr<;úgon
, á.~álult ~y.~g) ~r.Cl'Ckh\)1 ~ élclmlHerlonten'ekMI. A stgélye_
tési helyI pMners7.C!'I'Clclel\'el cg}unmilllxhe "~1te 1 M~a,

Ol\lmcnllu~ SUreIClS7.o1g~lal.

A 20.100 db l b,7.étd -1.:nnr.en' eloSJ:I~"" n alihbrllk -..tenni
ment l'égbe:

St:\b:\(I~:I. lenllelén lcvő lr.l,/lna. mene.
~ultck kiv.~1 I.:cl\Ill w.étosZlMI'a \ebb<'lI il 100 (J) ~on~'CI a csa.
l:idn~nál elhclyc7C1t menekültek ~07.o.'ltl OI-7.IOttak ~ét. 2.000 (f)
kon1.cn'el pcdl.S II '1.3bwJl.a1 hefOt!ad6 l lllf'Olllnal JUlIaltak dl.

- 10100 db l ontcl'\

II

- 10.000 db kon zerlet Apatmban , a oal:\do~ n'l clhd)'eten
kr:t.J.nai menel.:"llltck l O7.Ol1 'l:'T.\()ual U~

A ~1,abad " 31 hcl<:rga,1ó l Ö1",)Otnak Juttatott kon7Cf\1T1Cnn)'lség
a I.:M.pont cS)' nllpl élehno~ttI'Hli>."égletét f~tc
A M3S)a r Ök umelll l us S?CTttel~(')ls:ilal munklltMsa,te1en I'olt
a S7.étt)~r.u"ná1.

A 76 lflnon gyój;.Y,' l'.CT' a l>uMdlal jároM ~órtIli7. 1.:1»\'CIfttst,'CI l erul , zélO)7táH'a.
fl, Mag) iIr OI."\tmenllus SlerelCl~7Qlgjbl eniton
IlCIct rtgt ts ÚJ t-'rnogatóm3k

mond

~ÖU/)·

A laJd~!>.'is\ menel,l!t ~géJ)pmgr:\m !olytatód,l:. a Magyar
Ö/..Iln.cfll ~us S1'cR.':ICI!>1.oIgálal l.én a lal ih ...ig ~CjlI1!iégét JÓlé·
k'lny pénuoolMnyallat a 8u(/ltpest Rt.n/.. 209-lJOOó bÚITMl
balll~..1ml:\tára ri7,C;SSék be.
At adomán)'07.otl Ö:S:o.lCS ut-'n alapc" MI) I
helt'! ~nybe.

~Lool'el'.mt11y

•
A Mtlgmror.fM.t:/ 4:\'M:;tI/: ()klll1l,,,,tMJ TttnM.M at. ,dén ha ....
mach.7.()r rendeztc meg a7 4lrl\lnJilOlI ~.sUlns NllfIOI.ol oLI6beT
20--31 ~ /)7Öll. A7 nkr M I~'SZ állal InCghlrdclCfl toierallC'lJC"
s}'é~ uJlon A progmm bő\'CI~eden ~ I"lIir
/),In. "'''Iurlh.
eSldl\cn , ~oottrtekben. \alam1lK szinhA7, bemula~ó~ban A ki!·
lönb01.0'5 looIóg:lal - tönénell tónlmol, lalál ~{)):ól.:, ~crcl.a.'J:I.!·he·
~7.é!get&;cl éS IClI,06.7,ClbCfI Al em i1nnepst~~ cg) IC nagyohb
lálnJllllOlt~1I mind ~t hlt.onyr'tjll, hogy egyre rwr.gyobb !>7.U~sét
,'an e rcndet.''énydre.. nemcsak a g,uleke1.Clel tagjaina. I'IIncm
UI'~ .'>7amlilll'~. a~ l ~ ~,\'escn "'SadJá~ a proIesrannzmuJ> b1é\.-e-

" A Pf()(C>.Ián~ N~pol ~ \ll{)nl1wi5 ~ 01.ponll rende7"enyem Ren-

<:tt ~tártoro PU"flŰ1.: I'cn rb7.t. a H0'5gyc:.

bc.r.élgct6.t KáS3:nni

J ó~ 1eI ~é.'<2.

Endrt': IIICIII ,)ku mcn, kus

1<:?ellC.

•

e-"

mét: ~Ud.

Orillségl étM mcgllll'1ó1< U!'lhó 1.:41\ I~
b, ~ I"'lta~ Immk, I~ ~étS1óródta~ II nl\&)'11~h:Itt~ - ;1)1 a
l Öf\}' mk ~t ~ttroglalÓJAnal. 1'~áI 1 u .Ct76, I~ aho.
g) at\ 6 ~a ftC\ en 1'nItg61 a ~ ch ~?onm.to.... véPatlJamal
..A tlllet

lI'M!a a/ltll'lIlJ.,

le-

•

*
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t ' 'lTARIUS t-).FT II

Könyvesbo ltunk
ajánlata/ból karácsonyra
gyermekeknek
Mari E. E"kson:
Hal csodálatos nap
Milyen lsten?
ÚtmutalÓ gyerekeknek

Túrmezei Erzsébet:
A vonat nem álli meg
Charles DICkens: Urunk élele

Fáber Kovács Gyula:
Ballag már a vén diák

Ferenczy

,\ hagyom.1nyol havonkén\l ,lrcgc~r·
k6,.lalr.lkol6h! minden hónap negyedik
C\IIIortvkJén 15.3O-kor kezdjlIk ;) Magyar

C~rl.:é:s/..s,.övct.s4!g C5erl.:é~J;Mt1iban ( 811 daJ)C't IL . ·mmörl.:ény u 3/a.). A decem-

Erzs~be r:

.U ram, tanits minkel
imádkozni!"
Bibliai tör1énetek 9yerekeknek

ce. Haynes:
lsten küldöH egy embert

Kriterion: Arany pillangó
Visky András: Elefánk
Lówi Maya:
6 1ga Zsiga és a többiek

Unitáflus Egyház:

M. elmult évek gyakorlatának megfolol/Scn /996. jlJnuAr /4-2/. közOlI Ismét 80r kerüL az ImaMt megrendezésére, melynek 16 témája: o/mo az ajló
o
01611A/Jok és z6rgolok
Az ünnepélyes. nylLó IstenlisztLot január 14·ón vasárnap dé/u/An 6 órakor
lesz a Pel6'i lóli Magyar Ortodox
Templomban. Az IStentiszteleten a
magyarországi történelmi egyházak
pUspökei, vezelŐ lelkipásztorai szolgáinak.

KIS Biblia

Or. Rezi Elek:
Unitánus hl! és erkölcstan
VI. oszt. lanulók számára

Gyermek karácsollyfa••
•
II1mepseg
Egyhazköz.ségOnk a hagyományok·
hoz hiven ebben az évben 1$ karácsonyfát áll~ 1995. december 17-ón
16 órai kezdenet az V. Nagy Ignác u.
sz. alanl templomban. Az ünnepre a la
alá szeret ettel hIvlUk és várlUk az uni'
tá nus Ifjúságot a legifjabbaktóI a konlirmációs koroszl alyig kedves szOleik·
kel egyulI. melyre műsorra! készülünk.
Egyéni szereplésre is lesz lehetöség.
A Budapesti Egyházl<ózség
el~/járósága

her 21:1-1 Illliilko/,ón :v. 199(,-{)s munkaterv
mcgbc",élé~ ulliu a belleheml lánggal
~on ulunk kl :l kn1.eh cnJ(Jbc. ah(ll karJ .
c~onyl d<llukol és cscr késl.IllÍlákat énekel.
vc kOZÓ'iCn Ilnllepc:lllnk MlIldcn érr.Jekll;d(';t $1..crclcllcl várunk.
A Budapesti UnitáriUS Egyházközség 345. sz. János Zsigmond cser·
készcsapata köszOnelIel nyuglázza a
következő.
1995-ös adományokat
Ba r/6k Péler (USA) 5.000 OM, Magos
Judit (Svájc) 10 CHF.

Esketések
Dr. I nc ze ffy Z solt

"

dr. Gyökeres Gyöngyi
okl6bcr 21-én tarlouák c~küvójilkct
ti pcsts/.cntlónnci templomban. Az
egyháll ~J;crlan:ist dr. Jakab Jcnő lel·
k6/. végCl.lC. a kánt ori tee nd ő kct Vadady Atti la lá"a cl. Kívánjuk. hogy
lsten ~a7.dag áldása tegye boldoggá
4!lctüket!

Unitárius

műsorok

DECEMBER 10,
Advent 2. vasarnapja,
Duna TV reggel 8 ó ra 20

" Dicsöség, békesség"

1995. december 25-4!n b 26-l1n urvacsoroo~1.uh!031 egybc1r.btlIU linncpl ISlenIISZleltl len:

DECEMBER t7.
Advent 3. vasárnapja,
Kossuth radió. de. t O óra
élö istentisztelet k6zvet ~ése a Pest·
szentlőrinci Unllánus Egyházközség·

ÓflIkOf.
B It ~y~

Endre Iltcal templQmban dc.

10 Ó~()f.

A peru.zenll/lru'ICl IInlWIIIl templom.
ban cuk dec. 25·4!n 10:$1 menll'l.lelct ur.
vaaorav4!lcllcl egybel.tilvc, dc: II ónl
kU.dellel

12 UNITÁR I US ~LET

KEREKE S MIHÁLY 73 éves
özv. TÓTH FERENCt-lÉ
s z László Mána 88 éves

lsten adjon csendes pihenést el·
távozott lestvéreinknek az anya·
föld ölében. lelkuknek örók üdvosséget, a hátramaradott gyászolók·

nak pedig vigasztalást.
A MClXyororJliÍgl Unllúr;uJ EX}hál.
és a IliidaiJUli EIO lláIJiiuig nevt':ben
a ktalakult ~J;()kás ~ J;cnnl . halottak
napja előll Idén" clvitt4!k a kcgyelet
és a megemlékc7..é\ kO'lJ orúlt a buda pesti tcmetőkben nyugvÓ egyháJl
nagyjaink sírjáhOl JJenc'l.t: Márton
pUspök 6 Kfls'w ni .I ó'I.'." cr l e lké ~ l.

Ezúton értes ~l ük hfveinket. hogya
november 26-ára. vasárnapra tévémű·
sorban előre hirdetett .Örömhír" c. umtanus műsor nem maradt el. hanem a
Baphsla Egyházzal előre tMént megegyezés alapján korábban , október·
ben ke rOlt bemutatásra. A TV és Rádiómüsorokal előre nyomtat ják, 011
azérl nem lehetett helyesb~eni.

Lapzá rta m ind en h ón a p 6-án
va n . A késő bb b eérk eze t t íráso k ·
kal sze rkesz tőségünk esak a k ő
vetkezö hó lap'l.t'i rt áig tud fogl aJ.
kO'l.ni. K é rjük ezt a beküldendó
í.rá soknál figye le mbe venni .
LapUajClonoS:

MagylfQl'wgi UI'IiI;rius Egyház
Fóus/lt;euID'
8efIeze Franeisb
SlSlkaiZlOOilotlság'

Karácsonyi istentiszteletek
Budapesten

a Nagy Igntlc IIIClII templomban dc: II

HALOTTAINK

c. ökume nikus müsor.

•

ből .

•
JANUÁR 5. péntek.
Kossuth rádió t 3 óra 30
" Egy 8Z ls/en "
unilánus félóra.

GillHy O;!bOf, Káuoni Józstl,
MusWI Iboly', Nyitrai Le~nle
SZERKESZTŐSÉG C[ME.
V" Nagy 1!)'Iác Ille<! 2-4. SIC-peS\. 1055.
Telelro'tax: ltt·28(/1
TlIIJtsltl a Ma(/YIIGlsUgi lIndár-..s Eg,tw
EJöfiU'Ihe16:
~zi kólponIt.rIkban. a IeUs~ WQd#han.
vagy eg)tIAzl CSeAA.,. LtnCaIm Elei ~
Evi eL66zelisl Iii: 600.- Ft
Egy.s .ÚRI ira SO.' F~
Mell" .. havonta.
KeuatoUl nem ónrri: meg H nem kü6:nll
~.

Fele16s~:

HelU! Giospir Klt.
tn6tl: 25 842
Khz~ I Ctrterus Kfl ..
!~".-.ri~'~m..,

(Svdaptsl V. iW'MI'I me u 23
Til. 132-35tl)
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