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REMENYSEG A NYARBAN 
W" Istenben nyugodjál meg lelkem, mert 
töle van 1'eméntlségem." 
62. Zsoltár, 6. vers. 

Korunk, G XX. század, számtalan jelzőt érdemelt 
ki emberi gondolkodásunkban. Hosszú lenne elsorolni 
azt 1s, ami daváro irható. de azt is, amiben kárhoz
tathat6. Most egYTől szeretnék szólant, ami javára és 
nem terhére frható, és igll fOgalmazzuk: karunk 'a 
számftások kOTa - még pontosabban tolein; a kiszd
mitások kora. És azt hiszem, hog" ebben a megálla
pftásban minden ember, szinTe, nemzeti hovakt.rto
zásra, anllaflllelvre, l1aUást vagll tdeológÚli állásfogla
lásTa való tekintet nélkűl mege~ezik. 

Emberi természetünkben re;Uk az igény. hogy 
mielőtt ho%zákezdenénk bármilyen feladat elvégzésé
hez, !elmérjük a megoldás feltételeit és lehetőségeit. 
Számot vetünk az idővel, a ráfordltds összegével és 
nem utolsósorban a befektetend6 lelki, szellemi ener
giakkal. 

Valamikor egy-egy nagy nekikezdés elött jósldsok
ba bocsátkozott vagy jóslatokat keresett, csHlagképek 
álldsábóllJ)róbált fényt der íteni a számára ismeretlen 
jövőt iIlet6en az ember. ts nem egyszer tapasztalhat
juk, hog" a nekiindulás merészsége, a megvalósutás 
sikere a jóslds tartalmától fUggött SlH, amennyire 
néha p. báto1)Ság lendületé t adta, éppen úg" lehetett 
fékez6 vag" megóJl1tó erő. 
. Ezt az 6si, előre tudni akaró t/::irekvésből fakadó 
tg"ekezelet 'ma már, jósldsok hel"ett, eg" tudoma.
nl/OS alapokra helyezett tnvezés váltotta fel. Jövőbe 
heil/eZeN célokhoz, azok megvalósftása érdekében 
Sla.li3%ti~dkat keresünk él állítunk fel~ Néha d 
multba tS azért n.ézünk vissza, hogy a hasonlóan le
játszódott eseményekből modelleket knessünk, így 
próbálva "jóslatot" nyerni az elképzelés miként jéhez 
és a kivitelezés sikeréhez. 
. Mint sok eg"éb az életben, ez is két ,'kon és két 
Irányban történik. 

Egyik a látható és kézzel fogható fizllroi világunk 
sikján. Ezért jelenik meg eJ1ll vlzter6mú a opapíron 
előbb, mint a va lóságban, vagy egll újraépülő váTos
réu a maketten, mint a telepUlés helllén. Az embni 
gondo~tot követően a tervezÓQ.sztal a kiindulópont 
és a~tan számtalan tervezési és munkafázison ke
re~tul jut el a megvalósuláshoz az emberi agyban 
3%u letett vagy a lélekben életrekelt gondolat 

A másik tervezés a láthatatlan a magunk v agy 
c8ak a legközelebbi hozzátartozóink számáTa érzéket
II ~tö lelki-szellemi. sikon történik. Kevésbé érvénye
sül Itt a gondolati, de sokkal 'inkább az érzelmi indi. 
lék. Amikor az ifju megfogja egy másik ifju egy 
leend6 hitvestórs kezét, omikor eg" szüll) eMradó 
szeretettel ö.leli. magához gyermekét , s próbálja. az 
j.meretle~ JÖVőben megrajzolni soraát, élerutját, ak
kor ez mnwig 'lirzelmi inditékú tervezb 

A két ered6böl, a két aikon lezajlÓ' tervezéseinkeI 
1lehé: ,nériegre tenni é. úQ'l/ állapftani!meg hogy 
élet Unk nyugalma és tetjenége szemponHáb61 me
lyik a lonto.abb. Sót - azt hiszem -, nem is sza. 
bad, "1I!rt igy nem a kettő harmÓniája, hanem szem_ 
beállitósa teremt6dne meg, ami csak káTosodását éli 
nelll a klteljuedé.ét eredménlleznl a jobb és tintább 

élet érdekében kifejtett és felépllett tervezéseinknek 
r.élkitüzéseinknek. lAz azonban bizonyos hogll amíg 
eg" érzelmi síkon születő megvalósuiáS urrá tehet 
eg." külső kudarcon ~~gy . sikertelenségen, addig a 
kü/sl) eredmények, a fIZikai aikon történő meQvalósu_ 
lodsok nem - vagy legalábbis nem mindig - adják 
szükségszerúen, és nem biztosit ják feltétel nélkiH a 
lélek bels6 nyugalmát és harmóniáját. 

A közösségek, társadalmak, nemzetek életében 
más a heil/zet. Ott ki)zvetlenül az élet látható és 
megfogható szinterén, a közös erl)kjfejtésben életre 
kelt megvalósulások és eredménllek adják vag" ad
hatjdk, biztodtják !vagy biztosffhat;ák a közösség a 
t~rsadalom, a nemzet n1/Ugalmát, boldog, békés Jle
tet. 

Természetes, hogy báT két slkon lejátszódó törek
vésről van szó, !mégis az egllik a másikra ráhatással 
van. :Es nem mindeJ1ll, hog" eg"ik a máslk4t milyen 
mértékben segiU vagl/ serkentI. Mert minden cél, 
minden terv és minden elképzelés megva16sittisa 
kockázattal ~ár. Enélkül a kockázat nélkül nincs elŐ
rehaladás. És hogy az ember ezt a kockázatot fele-
16sséggel vállalhassa, ezt btztosftja a remény. 

Ezt látszik bizonyítani az az ősi mondás is a lovas 
népek életében, hogl/ "aki lovagláskor mindig a 
leesésre gondol vag" attÓl fél, jobb annak, ha lóra 
sem száll"; 

A remény adja 'Il jövő bizodalmát, vagl,l méginkább 
a jövőbe heIl/ezett dolgok megvalósulásának biztosí
ték-át. Természetesen fenntartva a kockázatot, de 
megszünletve annak gátló félelmét. 

Semmi sem biztosithat;a senkinek a számára ezen 
a földön, hogy mindig felhőt/en ég alatt, buktatók, 
göröngyök, tövisek nélküli uton járjon. Ezen az úton 
a keresztény !ember számára az Jatenhez kapcsolódó 
hit adja a reménységnek drága ajándékát, amelll a 
célt kitúz6, eredményeket megvaiósító embernek ál
dott útravaIója azon laz u ton, amely bőlcsöjé!61 a ko
porsó;diQ, szive ds6 dobbanásától az uto/.s6lg tart, és 
kiséri, hog" vele legyen minden útszakaszon. 

Nt/ár van. Nl/áron sokat emlftjük, a lélek jöv6be 
vetett tekintetével, az aratást, a betakaritást, a j6L 
végzett munka eredményének a leszüretelését. Talán 
a föld múvelése az a foglalkozási ág, amel" legin
kább a hiten alapszik, merf aki nem h~z az. aratás
ban az nem veszi magára a munka faradsagát. Ez 
a hi, vi.azi az embert a tengetTe ~s. HitteL bfua r~ 
magát a '71ullámokra és hilenek birtokában ?seréb 
fel a szilárd földet a háborg6 tengerreL. Hitunktől 
!Vezérelt Teménységgei adjuk ál magunkat minden. 
vállalkozásunknak. És a siker reménye az az érzés, 
amely erősebb minden horgonynál. 19l/ van ez 
_ mindennél inkább - az Istenbe veteU hittel. 

Erre a lelkUiilapotTa utal Unitártus Énekes· 
könl,lvünk .106. éneke, mely ig" kezdlldlk : 

Reménllkedó szivveL SÓhajtok tu: égre, 
Atl/ai keg"elmed gyermekhittel kirve." 

Reménllségünk a nyárban - mint reggelt, munlcd
ra hívó harangszÓ, vagu este mtmkáb61 haza1dv6 -
igy csendül össze ósi enekilnk szárnval4sával és az 
Iatenben bllÓ ember z,oltáros ~mádságával: "r,ten
ben ofIVUgodiál meg lelkem, mert tille van. m'nden 
reménydgem." aazU JiDot: 

• 



Sarkadi Nagy Barna látogatása 
J-:KYhlu:unknál jUolllS hÓ rolyamán Játogntnst leU 

Satkl.ldi NIlIIY Darnn. nl. AlIoml . f.:gyhl'lzügyl Hivatni 
(lj áJtnlnnos elnökh~lyettes('. iDal Lászlónak. Il pro
testánS r/SosztAly vcU!töJt'mek kiséretében. 

A sr.nbadsá(lolások mlntt I)ÜspdkOnk. dr. KIss Jó
~~er főgondnOkhelyctlcs és dr. Jnknb Jenő lclké~:r. 
Jelenlétében fogadta n vendégeket, "k ik mclcgcn ér
deklődtek cgyh/i1.llnk élete és il~ycl Iránt. 

.Elnökhclycttcs úr beszéd közben megcmlilcttc, 
ho!:y látto IlcsUCirlncl tcmplomunknt. MI felhasznál 
tuk lll. nlknJmnl arr1\ is, Iho!:lY II rcnovlHássnl knpcso
lutOl' klMt(lsokrn uwlt\sl tegyünk. 1005-re rcmél hc~
JUk. hogy lámogntAs~ kapu nk n renoválásl költsé
gek hez való hozzfojál'ulAs elmen. 

&lrkndi Nagy Barnn 61\(111100$ c!nökhelyettesben 
sl.~les l(ltókörú. egy kIs egyház problémái Iránt ls 
mp1egen érdeklődő országos vezetőt ismertünk meg. 
Reméljük. hogy olyan ;wvartalanu l gyOmölcsö:t6 lesz 
n vele való együttműködésiJnk. mint volt elődjével, 
II riyuglllomba vonult Straub Istvánnal . 

GYERMEKOLDAL 
Sámuel az Or választottja 
Kedves Ifjú Unitárius Testvéreim! 

Jmmá!' benne vagyunk a nyárban, s máI' nincs is 
olyan hosszú idő, m ig szeptemberben újra találko
zunk. 

A nyári szünet előtt vnlamelylk blbllaórön Sámuel
ről beszélgettünk. Időközben a biblIaórás gyermekek 
rajzokat, irásokat készitettck, ezekből közlünk egyel
egyet. s továbbá is várjuk $zel'kesztöségünk 'dmón 
leveleitekel. 
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AnlUin~k lIem voU gllermeke. Kön"örgöU Istenhez. 
h091l IId]on nekl gller meket és megigérte. hog" bo-
TOfVo. nem éri lejél". Vo.ovu papnak neveli " 

Meoszület.elt Sdmuel. o.klt n ülel Héli po.Phoz klild
tek el. Héhnek volt két .flll . .,tIkik kÓTonlOltdk Jstent 
apjuk tudta ezt és mégsem SZÓlt nekik. • 

EOyik éjjel ls ten SZÓlt S6muelhez és elmond to. n.e-
kl. hogy meg IIkar ;a büntetn ! IZTo.el népét mert 
bűnben élnek. ' 

S6muel azt mondta ,nekik, 1I0f/Y ha az OThoz akar
lmk rémi. td volifsák el o rszáUllkb61 az idegen papo
klil. ne szolgáljanak más 1$leneket. Ha ezt meglesz lk, 
akkor Islen eltdvolltja a filisz teusokat, luael ellen-
4égelt . 

!<é~llbb Sómuel meglette fiait Iuael b!róinak, a 
~Iuk azonban TouzUI vezették az onzágot. Samuel 
Idlh korábo.n halt meg, dc halálo. ellitt minden lé 
n\lenég lu!lkül Sault leue meg utódjának. 

Janka, 12 éve, 

t IJNJ'rAltl US e l. E'I' 

•... ~"r.,"""" .... ____ _ ______ _ -

A NAGYCSALÁD üNNEPEL .. . 
Vlrágd{;Jzbe Öl lözöH a Nag\l Igndt' utc I 

1984. máJul 5-é ... A virágOk nhl lwni dl ll" lemplom 
fele~li,lfVe 4uuározla l'.luza a jele nll' ul Ibb~e!egl~gét 
közönsé" IImogató If'klll te le. omely guőnl/ö ktHi

áz fŐJ 
hent mco n TOUI/OQli /Ia tal páran II/d k I ~ I r VC pl
gadlak örök. hüséget eOUmáslIlIk. Az I,jn h~IliH fo
S.:en/-Ivónl/I 1I00la és Orbók Atti/n az u ' 16 ~o!pár, 
vend 6 ff/é r elei. Hona egllM - unk Ifj ' III rHU jö
pedlO Ifjú8(Íg~ bibliakörUnk 1:lkes lauj/a

p
n6je, Altila 

A szerl a r t!!S! dr. "'crCllc: Józlef llflspök. ve" , 
ó, áldotta !lH'O a z eoyiiucs é/eIre hl1lu/6 Ilní~~lteá és 
F.skelő beszéd ében széles 1!UIlO"""1 I P rI . 

, ' . h ~ . "ti illU alOlt be 
IIn l .. mlS egll .. zu llk mlllfjritlól és felvá zolt I j 
Icnlelt (1 két Ifju ~sa l.á dja. a Sze lll -Iványl é~a~z!l'otrb;k 
cIaidd Illvó vallasközöss~oil llk. éle lében M I 
vakkal hlt~tte a lia/aloka.l. h091l maradjan~~g h ~Zé: 
l?csek esalll~i .. haglJomcinuukhoz és szolOá lják. oh:all 
aldozatfol lIlIIInke I, mint elődeik. tették. .Az eskü sző
vege után lsten áldás6r kórte tovdtlbl életiikre. A 
menlla~.szony e!érzékenyiilö. a v/Hcgéllll mcuil/el6dött 
eskHs:oveyét két édesoflya oyémántcsőppJe. a kót 
t eS f,vér.vö/~llI . öleI6 szere/cIc teile fJu zduf/Q!i é~ á ldoUú, 
é~ vehll~ Imadkozott boldof/sógukllrt a löbO szúz f6s 
lIaQyc~alód. a felltlll om k/JzÖ II scOC ls. A szertarlós 
szópséf/ét érzelmileg lette .,tebbé és nazdaoubbú Bu
ló zs I!:va oIJCra -éllekesl!ö 111I1 V0::5Z1 (Ínekszúllw. ' 

A szép szdm'Ú. gyülekezetet még teljesebbé tették 
Ileln. "nilóriwl vendégeink. k/izöuilk. Ilona voll evan
gélikus teológiai pro/esszoroi. 

Istentisztelet utdl~ az esk/ivó vlddmabtl része Ba - ' 
latonalmddiban 10lylll tódoU, 1101la .~ziUelllek luizÓbau. 
Az ihuwpi lako'ma el6u Szász JÚIIOS lelkész (Íldolla 
meg a teritett asztalI, sok-sok öröm k i 1l6ndsII mel/etl. 

Amikor ezekrő l ö römmel WdÓ!IIJuk 10.1lUIlk olva
s6 it, az Unitárius tlet és az Imltdrlus valldsközö~8ég 
llevébel~ is naO\lOl1 sok boldogsdll'OI , kívanllnk Szell'
IvállIll "Ollanak és OrbÓk AttI/ának. 

HIBAIGAZirAs 
1984. évi 3. !lziimllnk Imprt'S!lzuma 
lóvllsell jelent nlcg Icchn lk:11 akak 
nIIat!. LaPIllIk rll lel 6l'1 ,zc rke~'t.tóJIl 
éti kiad óJa. \" " o1;all ll lllll Olt . io' E
RENCZ JOZS": '" " iispilk Ell fe leltSs 
s't.erkesztóbel)'c IlC5: SZI·:NT- l V AN"I 

ILONA. 

\ 

• 

sz. J. 



Az Országos Béketanács Egyházközi Békebizottságának 
1984. június 5-én tartott ülésén hozott 

határozata 
l. ,\7; Eg)'h lhkőz! n~kcbl7:oIt8!\1t' - 1'156 kÖ7.gYllM

sén _ kÖS7.önctét fej.c",1 kl IP; Ors7.ágOS n éketlln Ll.clI
mIk Mért n késl'.!iéjftlrl, Amellyel Iélrcjlitlé t fnjl(lI. tll n, és 
nuíködését mlir eddi, il> hntlu~t6snn tá mogalIa; vnln.
mini II IIn-w.flll$ Ni)pfronlnllk uzcrt \I 8ewftségért. 
amelyet n Uekcbl:r.oUlIAg f6vLl.rosl és m en'cI l arozntal
nak 1II 1',",7.ef\' ('z~éhC'l nyiIjIolt. t\ maga rl!:§:7.ériil ls 
megismétli kiisz.'lt"gén ck k ifeju,fIIllt az e'U' IUlnulkötlés 
e lmélvUésére. S'/.odIl1l5Ia IJI.rsadallllllllk é l)lté!ltl lj II hé
ke s7.ollt'á1ala érdekében. 

2. A'I. Q"l'hbkij"t.! lJékcblzollsLl.g nS7.~n le ijrilmén ck 
és IIIcgclob;cdé5énck nd kUCJC1.ést :.16I11U , h~)' ~Z 
081' Katolikus UI'loltsájl"'l\'nl vII 16 teslI'é ri cg)'ütlmll
kötik keretében kcrii lhct cll IlIcgrendczésr c n maOlir
urS7.ágl egylui7.ak t!1I \'a llásfelckc1.c t ek cL~ti ors'l.ágOll 
talalko~óJa a. hazliért és a~ .'mberlslÍ~t!rl hordozott fe
lelÖliséIt' j ell)'ébell . Reménysé" é nek nd klteje7.é!lt !'" te
kintetben . hOlt)' :1 k t! t t esh't!rszen'ezd :a II NF cs :1:1; 
onT keretében m e.: jobban elm élyitl és g)'ümülesil
zö \'é tnzi kii~ös s 'l,o lgála t á t orsz(tgnnk, n l!plink é. .. a.'1, 

emberiség j:lváru. A IUzoHság juvnsolju Clnlikst!gl!nck. 
hogy c ta lálko7,ó un ya(:'lÍt. turtulmuzó kludványl bo
csássa a hel)'1 IUj:::ozatok . valami nt a felekezetek leI
kiis7.clnek és gyülcke~deinek rendelkezésére. 

3. A Uékebizullság m éh ' m t'gl ndults alt'Kal emlék e1.ik 
Illeg a fas izmus á ldo1.at:liról és testvéri együtlér'l.éssel 
osztozik Ul'. izraellt:I hllkö'l,i1sségnek a nelO','e n évvel 
ezrlöttl események rlitötti g-yáM.ábnn. Egyidejű leg kl
fejed nmn remelll's t'lgél, hogy Mlha többé n em ront
h atja Illett az ember i együtlelés t a tasizmus és h a
sonló S7.ég)'en nem ismét16dlk me~ az emberiség' é le
tében, 

~ . Az . :gyh iizközl Békeblzotls ág i1rvendező' tUd áskí
\'ánással köszönti budapesti és megyel tagu7.a tainak 
m egalnkulását . a blzotlsagok tagjait és tlSiIltségviselőlt. 
SzolgáJniukhoz sok s ikert ós klem elked6 eredménye
ket kh'án, 

S, Az E'.gyházkö1.1 Békeblzottsllg őszinie örömmel 
üdvözli az OBT 1984. évi munkaprogram j{ll. A m a
gáénak ismeri fel és tekinti a'l, :Ibban fog lalt célkltii
zéseket, s a maga. rószéről ls odaadással ts hűségesen 
kívánja azokat szo"álnl. Kéri a helyi bizottságokat 

fil az nlkot(, vallállfeleku.ctek lelkn 7.eU b II gyülek e
~tek hlvfi n épét, r&1.v6telfikkel , hozdJ!\.rul!\Bukkal 
t ámOI(IIII~:\k :\ prOiram m cgvalósulását. 

6, Az l'.yházkiS'l, l Uékeblzutlság elYetértéMel fogad_ 
Jn és t AmogatúAr61 blztosltJII. a ,.VIl:\frval1{&sok ali 
élet nent ajándékának m CllmenttisCért a nuklCár b 
kntantrófát61" elnevc7.ésii mOl4lalom tanác:skozó tes
tüle te á pril is 2-4 , na p jain tartot~ kerc.kus7.tlll-konfe_ 
renelájl\nak dokumentumaiban foltlIlItakaI. Külön ösen 
I.~ :Izokat II m egállal,lt i!.soka t, amelyek a vl1~ür mlll
larl7.áIAsán llk vcs7.élyére mulatnak r á. l\legengedhetet_ 
len nl'. olyan egyolda iti katonai rölenyre Wrekvés, 
nmely g"lásta lnns ág"" kalandor I(:PHre (:S6bithalja 
e fölény birtokosAt, abban a. hled e1t.mben, hogy a. ti\.
mndót n em é rheti e llenesapáJI, A val1 á.so~ e mberek 
Ini kcszolgál at ának fontos r 6n.c II kilzvt\lemény t ájé
kozt.'lU .. sa n vi1ágl1r mllUarlzálúában rejl(l venelyek
rő l . valamini a." emberiség moqÓsit6.sa annak t rde
kében, hogy erl'fl n e keri.ilhessen sor, hanem II \ 'IIá«
úrbe n valósuljon m ('fl" az emberlsfg békés etrYüttmii
kildése minden ember javárn és boldog jövójén ek 
blztositll.8I\ra. 

7. E nemes eélklh1t.&ck érdekében n agy fontossigu 
a Varsói Szerződés ta,:államalnak a kötelmúltban II 

NATO-on'l.á«okhoz Intézett Java.~ l ata. amely kezde
m é nyezi, hogy kölcsönösen s7.Cl"lőd6s rorm ijliban vál
hlljanak kötelezettséget : n em a lkalma'lJtak egym ás 
eJlen e l!:IÖkén" scm nukleáris, sem h agyom án)'os fegy
vert , vagyis: elSŐkén, egyál tahl.n n em a lkalmamak 
katonai e r6t. Egy Ilyen m egállapodás döntő lépési ie
lentheln e a bizalom épitése, a biztonság, ali. enyhilUs 
és a. leszerelés út-Ján. Ilyen r e mén ységgel és elvárás
snl tekint az Egyhn'l.klizl Békebl'l.o tts:íg az Európai 
Biztonsági és Együttlnt1kijdésl Konferencln részh 'e
vőinek Stoekholmb'an ülesezó tanáeskozásdra. 

8. 1\'1. Eg)'hlÍzközl Békebiwttsag klteje:r.1 azt a keu
tó égét és !>7.t\ndék A" hogy minden erejével láologat ja 
tá rsad almunk és kormányzatunk, vIII11mlot a szocialis
t a orS7.átJok köve tkezetes b ékepolitikáJt\t , és UJlyanerre 
buwil ja a Békebh:ottságot nlkotO va l1áStclekczelek 
minden lagjál. 

Budapest 1984. jim lus 5. 

EGYHÁZAK B~KEKONFERENCIÁJA BUKARESTBEN Fo''''''''"m,' ""b" com"'. r 6szben a ngol nyelven mondottam 

A jUnius 21-23, napjain. a romá
n iai orthodox egyház pátr iá l·káJárlak 
veze tésével ülésel./) békekon(eL'cn
cián (IZ össl.es l'olllfm la i egyházak , 
közt ük a nem ke resztény, zsldq 6s 
mohamedán eg)'ht'l'l.ak is k6pvlse lte t 
ték maguka!. 

A megnyi tón JusUn pátriárka kö
szön tötte a megjelcnteket, köztilk 3 
minteg)' 50 főnyi kOlönböz~ eurÓimi 
országból érkel.ett kilIföldi delegá
tu~t , k ikel a ha:ml résl.tvevők szere
teltel veltek körO l, 

A t Ll lá lkow célja a \eszerclt\s 65 a 
béke kéL'd ésének és 31. ezzel kapcso
latos p roblémúknLlk mcgb(!Szé lése 
volt . A konferem::13 által e lfogado!l 
nyllntkO:l'.atb3n a résztvevők egyhan
gúan tlltakozlnk az ntomrc~verek 
t er jedése és esetleges felha$zn(\lósa 
ellen , T ó, rgya lóSOk útján kell ,',m
deznl II két n3i1yhlllulom kil:r.ö ttl el
hm téteket. 

A kon(erencl(,n II romunlal uni tá
r ius eKyhú1.a1 dl', KOvÓ,e5 Lrljos pOs
pök, rll'. J3:lrubáss)' L th;z \ó és d.'. Er
d6 Jáno!) képvl~c lt ék. 

Az {\nnel>t'! lycs megnyit ón UI. e l
n"ks~g első l!OrAhnn 1\ kóvetke"d;k 

foglalt nk helyeI : (balról jobbra) : d r . el. Dr. FerenCI J 6zset 
Moses Hosen I'ornán ini főrabbi. d r . ________ -=-... _____ _ 
A lbcl't Klein n agyszebeni szá s:I; 
eva ngéli ku s püspök, lust ln l'om án 
or thodox pá triá rka, dr. J akab A ntal 
~yularehérvar l róm ai ka t oli k us püs
pök és J a eu b Hugl Meh met , a ro
m ánln l m u wlmánok rómuftlJa. 

A p á tr iárka megny itó e lőadásáho7. 
Itözcl százan szólt ak hozzá. kö;rtül( 
az összes romá n iai fe lek ezetek egy, 
vagy több képvlsel6je. A konferen
eió! a b uk a res ti Orthodox Teológiai 
Fa kul tás dlsztermébcn tartották, és 
a z ebéd et és a va csor á t is ugynnott 
kö ltötté k cl u résztvev6k. A 7.áro
ülés után , m e lyen n p á tl'l á l'ka h e
lyeit Teoct\!i t ,l nssl -1 m etropolita e l
nökölt, a külföldi vendégek tlsztele
té l'e n pátr iárka pulotá j!\bun a d tak 
ebédet. 

lúgy véljü k, hogy ez a Je lent&; ta-
1l, lkul.6 is, mely~n alkahml1n volt 
111.\llllélyesen ré5l.t venni. jól 57.0Igá l
ta 11:1: egyházuk között i egylittmOkö
d lmt és u béke Ugyét. 

A :r. ülésen ré~:r.t vett IUII Camlll!a
il U, a "olm'mhll egy há'l,ilr;:yl hivatAl 
uj ('Jnökc, akivel alkalma m voll 
me"lsmerk<.-dnl. 

Debrecen - Kocsord 
1984. jún. 9-én d r. Ferenez J ózsef 

p üspök látogatás t te tt . debrecen i 
Cgyhtlzközséll{\ nk be n, táJéko:-:ódvnn 
n gyülekeze t Neté r6l és a nya g, prob 
lémáiról. Június l o-é n BnJor J iin?s 
lelkésszel klut ul. tak a kocsordi . gyü 
Ick e7.etbe, ahol p ünkösdi isten tl s~ I ~
le let tartottak. Az egyhál.l beszédet 
F6t1 szte lendő PU~pök úr mondotta. Il 
le lkésl. á gendiizolt. Mintegy .negyve
mm vettek ú rvacsorá t. 

Pt!spők (l.nk It\ rgyalásoknt foly tn
tolt egy tarpai fa fa ragó mes terrel 
II kocsordi templomtorony Javitása 
{\gyében, A Szolgálattevőke t Jnk.ab 
f 'el'cne af Ja ős esnládJa lá ttu ~zCb 
vcsen vC'ndégü1 e bédre, ma jd J a n 
p . Sándol' I!;ond nok há~áná l folytat
ták a kötetlen mcgbeszélésekot a l. 
eAyházköz~ég d olgu Iról. 

-A délelöUI l ~t()nllszt(' lo tcl1 I\Z úr-
1l ~l\l nlú t KI~s OeL'l(llan atln, PZ egy
ház rég i O$zlopo., t!lgla tedtcllll meg. 

UNITARlVS f:LBT S 



Köszöntés EIlYBZerOcn arról VBln nó h 

Huszti Jáno., budapesti lelkész, 
pUspljkhelyctlcs május 26·án töltöt
te be életének 60. évé!. Ebb61 az nl
knlomból u május 27-én tartott 
Nngy Ignác u.-I Istentiszteleten kö
uöntÖUék. El6slör dr. Kiss Józse[ 
fogondnokhclycttes. II kUUöldön tar
tÓ7.kodÓ dr. Ferenc? Józse! püspök 
és n F6hntóság nevében, majd Ben_ 
C7.e Márton "~lkésl: a S7.0Ignttirsllk, 
Gtllffy Gábor, il gyUlckc7.ct gondno
ka n hivek" nevében, akik erre AZ 
alkalomra "!Igy számban jöttek el. 
és rncglö!tötték n templomot. 

lél meg minket. Ezek közOl eliak 
kettót Idé7.ck ut rel. Az egyik Max 
PJllnckt6r, II kvantumelmélet Nobel_ 
díjas megalapo7.ójátó! lIUirmazik, és 
fgy s?ól: " A hlvónek II gondolkodás 
Istennél kc~.d&llk, II természettudós_ 
nak pedig Vele végződik. A világné_ 
zetek felépltésénét II vallásnnk alap_ 
Ja, a természeUudományolmak pedig 
koroná}a az Isten." A másik Fjodor 
DosztoJevszkijtili, az orosz pszlcholó_ 
glnl regényfrás egyik legnagyobb 
mesterétlii való: "Aki nem érzi ma
ga alatt a földet, az Istent sem érzI" 

Mú]hatatlan érdemed van abb~ 
Főtisztelendő Püspőkhelyettes Uram: 
hogy gyillckc7.eted tagjai II termé
szettudományos és ft humán gondol
kodás vivmtln.vait, eredményeit be
fogadni képesek. 

- hltünk szerint _ le ,ogy a 
valliisnnk és az a?t ké gmodernebb 
háznak reltétl~ilI ~Zilk~VlsC16 egy
ra, hogy egyhfiztngJai n g~gV~~ llr
nebb teológiai IUdományossá er
ményeit megiSmerjék _ ~ó t gh'" ,''' -
dcklódéal körUk ol an . a r
len múvelhessék. lmeil~t~8zs ~zln_ 
tudományágakban ( I . ej;(yes 
net, [rodalomtör ténei ~t:~y~~é'ör'é
azt fl legszükségesebb iUdomfC7.ze 

~u~~~~tt~~l~e~t~h~~~k!~v.ér~~~~ 
nem fogja . gezn~ 

Feladata az is, hogy gondoskod' 
a lelkészek tOVábbképzéséről J~n 
gondoskodnia kell _ ha igény' mue 

tatk?zik rá - a lelkészi utánpótiá = 
ról IS. s 

Huszti János lelkészi hivatását 
1946. március l-én kezdte Kocsor
don. Onnan Dunapalajra került 
majd 1946 őszén a Hőgyes Endr~ 
U.-i templomnál teljesített s. lelké
szi szolgálatot. 1952-ben PesWk ine
re, néhni Pethő Is tván örökébe. In
nen 16 év után, 1971-ben a Buda-

Úgy érzem, születésnapi köszön
tésemet Kipling, Nobel-dijas angol 
költő. egyik csodálatOSan szép versé
nek záró szakaszával fejezhetem be 
a legméltóbban : 

Ha tiszta tudsz maradni a tömegben 
A király elótt [s ószlnte, emberi, ' 
Ha nem bánthat meg barát vagy 

eHen, 
Ha nem. sz?lgálsz, de tudsz segiteni, 
Ha a könyörtelen órát ugy betöltöd 
Hogy benne él·ték hatvan percnyI 

van: 
Mlnden kincsével blrod ezt a földet 
S ami mé}: több: ember vagy, liam! 

Hatvanadik "~~~ 
szívMI kivánom a.1 
rius EgYházköu.ég 
presbitériuma és minden 
vében, hogy adjon Isten 
bo]dogságol. jó egés.zséget. 
életet, mindnyájunk örömére! 

A lelké~zképzés, illetve utánpótlás 
rendkivil] lIlehéz kérdés. Romániá_ 
ban élő lelkészeink átte]epillé~e Ma
gyarországra ,nehé7.kes. De Igen 
problemallkus a romániai testvér_ 
egy~ázunk Szempontjából ls, mert 
ók IS utánpótlási problémákkal kilz
denek. Számunkra egy ut van . Ha 
valakI érettségi után teOlógiára je
tentkezne, azt seg!tsilk, hogy ven
déghaUgatóként Ko!ozsvárra mehes
sen -tanulni, és tanulmányainak vé
geztével visszatérh essen egyházunk_ 
hoz lelkészi szolgálatra. Valamit 
azonban nem szabad felejteni Ma 
a lelkészi karunk nagy ré~nek 
életkora a nyugdíjkorhatár körül 
van. Ta~talékokró] gondoskodni kell. 
Ezért srilkséges Teo]ógial Intézetíin_ 
kön levelező tagout1ot szervezni a 
már állásban levő érdeklödó hittest
véreink számára, akik tananyagban 
párhuzamosan haladjanak n kolozs
vári lelkészképzéssel. k iegészltve a 

pest Nagy Ignác U.-i egyházközség- - - ---- ___ ______ _ 
be. Ha nehéznek is, de Szépnek tű
nik ez az 1946-ló] napja inkig tar ló 
életút. amelynek folytatásához ' la
punk szerkesztősége nevé bon sok 
szeretettel kívánunk sok sikert és 
Istennek megsegiló, gazdag áldásál. 

speci ális magyarországi problematl_ 
kákkal, elsajátíthassák az unitárius 
teológiai tudományokat. Ezt a fOI'
mátumot kiván juk a Teológiai In-

Gálfly Gábor üdvözlete 
Nag~.on .. nehéz az előttem elhang_ 

zott koszontö szavak után megszó
lalnom, hlszQn Főpásztorunk felol
vasott sorai tartalmazt.'ik mindazo
kat a gondOlatokat, amelyek a mai 
napon 370 ember lelkét áthatják. Sz6t 
kérek. hogy a Budapesti Unitárius 
E~yhá.zközség minden tagja nevében 
kIVanjak minden J6t e kerek szüle
tésnapon. 

Nem óhaJtom emléke2etedbe Idéz
.n[ az elmult hatvan é v epizódjait 
életutad nevezetes állomásait hJsze~ 
az Idóm korlátozott. Tudom hogy 
volt abban sok derűs sok boldo 
felejthetetlen esemény' - és volt n!: 
hány olyan Js. amit szívesen kllktat_ 
tál volna az életcdbŐl. 

A magam részéról _ InYugodtan 
kljelenthctem - élelem végéig 
tékeznl fogok arra hogy I e~-
1083 ele:Jén, mind prédikácló~vb~~' 
mInd ri hétfŐ esti biblIaórákon több 
nOIlY gondolkodó Islen létezésével 
knpc:solntos fejtclIetéséve l lsmertet_ 

• UNl'rAu lUS 2LET 

TEOLÓGIAI INT~ZET! 
Egy~ázi KépviselŐ Tanácsunk leg

utóbbi. és elótte a lelkészi értekez
let foglalkozott a Magyarországi 
Unitárius Egyház Teológiai Intéze
tének kérdésével. Erre az adott al
kalmat, hogy Szt'isz János lelkész nl'. 
intézet újonnan megválasztott hiaz
gatója ntdolgozta és k ibővftette az 
Intézet Szervezet! és Működési SZ3-
bály;o;utát. Lapunk olvasóit - úgy 
gondoljuk - érdekeini fogják en
nek szempontjaI. 

tózet keretein beJUt rnegteremtonL 
Végezetül meg kell emlitenem fel-

adataink közaJ II kántorképzést, és 
gondoskodnunk kell arról. hogy a 
presbiterek. gondnokok. szórvAn.y
gondnokok és más é rdeklödö viln
~Iak telkészülhessenek az Unitárius 
Egyház szolgálatára. 

Célunk (itfogó és gazdag. mun
kúnk sokoldalú, de rendkivül nehéz 
is. figyelembe véve egyházunk kere
teit és tudományos kérdésekkel rog
lalkozó hfveink kevés számát. . ~PP 
ezért olyan s7.ervezelet kívántunk 
létrehoznI a nagyszer1l cél megvaló
sításárn. ame]ylk adottságaink kö
zött maximáli~an eredmény.es lehet. 

Figyelembe véve nz elmondotta
kat. tesszük közzé az alábbi relh{~ 

"dst: 
A MagyarorS2ág! Unitárius Egy

ház Teológini Intézete felvételt hir
det levelező tanfolyam végzésére az 
unitárius teológini ludományok elsn
játftásá ra. A felvétel el6fellétele: 

Elöljáróban két téveszmét szeret
nék eleve eloszlatnI. Az egyik az, 
hogy ne keressOnk valamiféle h l t~ 
lani e1s7.akadásl törekvést Intéze
tünk munkájában. A Romániai Mn
gyar Unitárius Egyház és a Magyar
országi Unitárius Egyház, a XVI. 
s7.ázadl. DávId Ferenc unitárlzmu
.'Iának örök(ffle. Szervezeti kapcsolat 
nIncs a két egyhtiz között, de a hlt
lanl. a lelki kapcsoInt eltéphetetlen. 
Ez: megmutatkozik abban [s. hogy 
ha valakI közveth:m01 éretlségl után. 
nappall tago?:aton unitárius teológiai 
tanulmányoknt akar rolytatnl. nincs 
akadálya nnnnk, hogy ezt Kolozsvá
ron végezz('. - A mnslk lévell né
zel: Nem teoló~ini akadémiát. róls~ 
kolnl lelkészkél)ZŐ inté7.etct klvá_ 
nunk létreh07.n l. Ez túlméretezett 
terv lett volna vlszonyn[nkhoz. 

Középiskoini éreltségi bizonyítvány. 
va~y nnnak megfelelő képesltés: a 
pályá7.6 Illetékes lelkészének alánltl~ 
sa. betöltött huszadik eszlendö és 
IJ:n7.oias nrról. hOIfY az iIletó lIlIIven 
munkakörben dolJ;:ozlk. A relvét<:11 
kérelmek az Unltnrius Pi!spöki Hi
vatulbn (tO~;; BI) .. Na~y f~nllc lItt-a 
.J .), 1"1 Teológia; fnté7.etnek cimezvc 

u .• ' .. ____________ ' __ ~ ...... ________ ...... ________ .... ______ .... ,"_ ______ , __________ ........ ~ .. /I 
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kOldcnd6k be. Határld6: 1984. szcp
tember 5. Továbbt részletes tájékoz
tntásl a fenti elmen lehet kérll!. Te
lefon: 312-8~8. Tájékozódni lehet 
még nl'. esti órákban telefonon, II 
477-234 telcfonszámon. az Intézeti 
igazgató lakásán. 

Unitdrlus 

SZliu Já nos 
a Magl,laroru6gi 
Teológiai Tntézet 

rer~cla meleg0ll. köszöntötte Roy 
Smith főtitkárl abból n7. alkalom
ból, hogy a chicagói nmerlkal un l ~ 
lárius teológiai fakultás a humún 
tudományok doktorávú avatta. Fő
gondnokunk a kon[erenclán talá lko_ 
zott Kereki Gáborral, aki rendes lel
készi minőségben most utoljára vett 
részt a gyúlésen, mert nyugalomba 
vonul. 

IFJÚSAGI 
ISTENTISZTELET 

A Budapesti Unitár ius Egyhbköz_ 
ség ifjúsági Blblla6rás fIataljai ün
nepl Istentlsztelet keretében búcsúz
tak cl cgymá.st61 a nyárra. 

Igazgafója _ _ ____________ _ 

-----=--=-~ 
JúnulI 18-fm, II szokásos hétfő esli 

blblla6rák Idején tartolttik a 7iir6-
ünnepélyt, 67kp sÚlmú gyl.llekezet 
előtt. 

üNNEPI KÖNYVH!:T 
A Protestáns Könyvesbolt a~ idén 

is a Kálvin téren álHtott fel könyv
sátrat az ünnepl könyvhét alkalmá
ból. 

A könyvhét megnyitó beszédét a 
sátorban dr. Bartha Tibor debreceni 
l'eCormátus \)Uspök, a ZsLnat elnöke 
tartotta. 

Kár, hogy a rendezők nem gondos
kodtak han!;s7.órór'ól, Igya Kálvin 
téri zaj miatt, csak a kőze l állók 
hallhaUák II beszédet. 

A sátorban árusították egyházi kl
adványainkat ls. ' A stilusos - ka
kasos - sátrat Karátson LáSZló ép!
tészmérnök tervezte. 

Lapunkat dr. Jakab Jenö lelkész 
képviselte a me!;nyit6 Unnepségen. 

KONFIRMÁCiÓ 

Békekonferencia 

Angliában 
• 

"What kin d of Society?" 

Az Istentisztelet több szempont_ 
ból ls rendhagyó volt: a [iatalok g i_ 
táros Ifjúsági énekeiket iktatták be 
II liturgiába, a szolgálatokat is a 
bibliaórás Ifjak végezték, majd Qr
bóknfo Szent-Iványi ~ lona lelkésznó 
slolgaltaUa kl az úrvacsoral szent 

Ez volt a címe a nnak a békcgytl- jegyeket. 
lésnek, melyet angUal unitárius test- A s7.olgúlnlok közül ls kiemelke_ 
vér'ci.nk rendeztek, március végén, dell Orb6k Atlilll míves, gondolat
Great Hucklowbnn, eszak-Angliá- gazdag prédikációja, és dr, László-
ban. • /. S • n1,) zathmury Zsuzsa ösi [ohászban 

A kon [erencla fő szervezője az ot- fogla lt úl'vacsora! ágendája. Vadady 
tanl unitárius egyház Béke és TM- Alma saját szerzeményében is tenes 
sadalmi felelősség f/)osztálya volt. verset adott cJoS, 
élén Georg Cox úrral, aki már több A fiatalok PálUi Csilla előadásá
ízben járt hazánkban, hasonl6 ren- ban számoltak be egész évi munká-
dezvényeken. jukról, szeretetszolgálatukrol. 

A konferenclára , mint a7. egyik Felemelő élmény volt ez az egy-
főelőadó kaptam meghívást. Előadó- hézl esemény, hisz erős biztatást is 
társam az amerikai Unitárius és nyújtott mindannyiunknak a jövőt 
Univerzalista egyház Társadalmi illelően . 
osztályának, szinesbőrG vezetője, dr. 
Loretta Williams volt. Mig a szocio- Az Istentisztelet után! beszélgetés 
lógusnó amerikai unitár ius testvé- sOI'án, a beregi unitárius fiatalok 

Pestlőr!1tci egl,lhdzközaégűnkben rein"\( békeharcát, békemeneteIt vá- gyönyörű, eredeti beregi ké-J:imun-
ez évben öten konjirmdltak. EOlI fiú 'loJta, az adott politikai és társadal- kával ajándékozták meg a pesti fia
é. négy leánll tet tek bizonl,lságot hí- mi rendszerben; addig engem a tár- talokat. 
tükr/n, és éllek ez alkalommal elő- sadalom liberális keresztény megvl- Teológiai lntézeWnkkel együUmú
ször az urv/!uoráv/!!. A kjkérdez~s. lágitására kértek fel. A Jelenések kődve felmerült annak gondolata, 
során példamutaló volt az ifjak ki- könvvének súmbollkáját fejteget vc, hogy hasonlóan más p rotestáns egy
váló felkészültsége. az Új Jeruzsálemnek, mint új társa- házak hoz Irjdsági Napokat , vagy 

Kozma Janos gondnok vezetesé- dalomnak értelmezését mali:yarfiz- konferenciát szervczzünk. 
vel ott volt - majdnem kivétel nél- tam. Kitér tem azonban mindazokra A szeptemberi találkozóig is jó 
kül - az egész presbitérium, köztUk a tevékenységekre, melyet egyhá- nyaralásl k!vánunk minden unitá
BaLiz. Dénes, az egl,lhcizkőzség ko- zunk fejt kl a béke területén, Hang- rlus ifJU testvCrUnknek. 
rabbi gondnoka is, mult évben kon- súlyoztam a nemrég megalakult ______ _________ _ 
lirmált lántlaval. E!tyházközi Békebizottság fontossá-

A küljöldön levő dr . Fere llcz Jó- gát. s egyházunk részvételét benne. 
zsel l>Uspők és Bartók Béla fÖ{}ond- Az előadásokat vita, megbeszélés 
nok nevében dr. NlJiredll Szabolcs , 
lóOolldnok-hellletles iidvözölle a követlc, a hol sok érdeklődő kéz'd s 
konfi r málta kal, és (Jratulált a /Io ta- hangzott el ·cgyhtí;.mnk életét llIe
lok kiváló beszámo/Máltoz. Ezt kő- lóen. 
vetően dr. Jakab Jenő lelkész, az Részt vett I I konfe t'cncifm az cm
egl,lházköz~ég kőnllvajándékávol ju- lfteU főrendezcm kívill, a z a.n!;ol 
talmazta meg a Ila talakat. Unitárius Egyház főtitkára, ROli 

Az úrvacsoroi kelllle ret és bor t Smith úr , ki felszólalásában Ismét 
Kov!!ls Józaej és neje K O$Z/.III Eml- kÖS7.önetet mondott mog)'aroMizá~1 
lia adománllozták. ' lestvéreinek a znagyszertl vendélo:lfI

A kán/ori !ZoJgálatot Lórlnczí Mi- tásért, s azért. hogy részt vehetett 
MIli nll. kánlor-laniCó végezte Zsinati Főtanácsl UlésQnkön , az el-

Pünkösd eI.ő napján az úrvac30rai múlt ősszel . . 
kenlleret é. borI Balogh Béldné ado
mónyozla, elhunl,l t fé rje emlCkeze
té re. 

"A jólelkű adakozót uC'I'eU az 
ún." 

Bartók Béla fögondnok 
Angliában 

ERyházunk rő"ondnoko az ldel tu 
vaS7.0n r~7.t veU 11:1. angliai unltá
rlusok évi köz~yt1lésén , li" olt tohm'!
"'IOlla eijyh61.unk UdvÖzlctét. A kon-

Részt vett a konferencián a man
chasterl Unitárius Teológia dékánja. 
Arthur Long professzor úr, vnlamlnt 
a londoni székház tanácsosaI. unitá
rius lelkészek, és világl gyUlekezetl 
vezetők. 

Az angliai tartózkodás sorón a l
kalmam volt több gyUlekezetbe el
látogatni, s ott istentiszteletet tar
tani; fgy .a MunchestcT k(Sl'nyékl 
Athet·tonba is, ahol voll odol'dl teo
lógu~ tfll'Sllrn nelJ, David U811er lel
k!'!)z és reh.'!lége látott vendéltlll. 

Sitcnt- lvAnyl lIUlI II 
UolJlldr aIVá,,: F(,klyav!vő 
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EMLEKEZ~S BOGATI FAZAKAS MIKLÓSRÓL Fellyűl Jobba! fejemet megöle.\ned. 
S:reretödet nYURotnád, meleggelnéd , 
Kll szem(:rem mostan lenni nem 

A k!lr{tc~onyi könyvplacnl jelent 
me.: Ncmcsktirtll htvftn magynr 
irodalomtörténetc .,D/ák, frj mC!"1J~r 
éneket" fOCimmcl. A SJ:cnr;ő mmdlg 
nagy érdcklödést k!v(iltó kö?xvei-
ben II múlt történéscir61 IcfuJJ!I a 
port. és II tudománnyA mcrevedctl 
hításmóddal ellentétben elevenné, 
cleUclivé varázsoljn CI multat. 

Egyhftzunk múltját é~ egyik nagy
ját érinll könyvének Bogáti Fa ;:a
kas Miklósról szóló resze. A hiveink 
elölt reszben ismeretlen XVl. szá
zadbeli kblt6föJ Nemeskürty István 
igy emlékezik meg: 

,.Hogy II rcneszáns? S1.creJem-fe[· 
fogás és II vallásos Ihlctesú \ira mily 
szorosan és lermészclcs(m össze
függhet. annak kiváló Balassi előtu 
példája Bogáti Fa;:akas Miklós er
délyi unitárIus lelkész költészete. 

PálYÁja történeti költészettel in
dul , ö is n magyar múlt felfedezői 
és népszerúsitöi közé tn r tozik: '1676-
b:m, vnlószinúleg a kol07.svári H el
tai-kiadó - tulajdonosa akkor öz
vegy Hellainé volt - blztatás.irn 

h'ln meg Görcsöni Ambrus Mtittl6~ 
énekének folytutásakénl Az ölöd.ik 
Té8ZC az Mrity!!s klr6111 dolgainak; 
Az alföldi hadakról UnIó klr!!lll 
Idejében mind haláláig és La}o~. 
Jano!, Ferdinandu! c:imen II magyar 
történelet versekben 1552-lg. 

Ez a XVl. századi nyomtatá~ai 
óta először csak a minap, 1979-ben 
köz1'eboesátott húl'om történeti ének 
a históriai kutatás figyeimét is me!!:
érdemelné. E verses magyar lÖrl~
nelemmel csaknem egy időben az al
bán Szkander bég históriáját ls fel
dolgozza (1579) , és egyéb közölt blb
Hni históriákat át is költ (E!zteT 
dolga, '1577). 

E múfajból váll át a lö rökme~
szállta Pécsett tartózkodva, egy oU 
talált nyolenyelvG zsoltár-antológia 
hatásáril a vallásos költészetre. Le
fordítja a ZSOltál'okat és az tnekek 
énekét (158<1). Az tnekek éneke pe
dig már teológini jelképrendszerbe 
épltelt szerelmi költészet, mini Bo
gáti maga mondja, virágének: 
Te bnlkezedet feje m alá vetn&!. 

enged . 
De 1.1 zso1t6rfordltásokbnn is II 

~Hág l Ih'a hnngjai s ... ólalnak meg: 
ude, tiszta dal forma bontakozik kl 
előttünk. allzenkilencedik szaznd 
nyelvén szólva, mintha népdal len
ne: 
Szaladj ijedt madár. szalndj. ha lehel 
H~ e l. nknrsz bUni. keress más helyet 
KOSZlklákllt, russ meg minden 

. rejteket, 
Hogy elbuhoss tőlUnk, Jól takard 

fejedet 
(X.L ~oltár) 

. A világi s ... erelm! költészet tal:\1 
lt.~ utat mohó lÜ1'elmetlenséggel, 
kozkelet.ú dnllamok v(:delmét ha.~~
nálva bIztonságos lámaszul. 

Bogáti Fazakas Miklós ket.ségkí
vül legnagyobb Ba/ani--elóu!. név 
szerint Ismert költőnk. Keziratban 
kallódó életművét csak legutóbb as
ta elő a tudomány'; ideje, hogy ki
adjuk. olvassuk, s gyönyörködjünk 
benne." • 

Közli : dr. Vernes Gyula 

Tragikus táncok nemzetünk múltjáóól 

Már röviden megemlékeztünk ar
ról, hogy Bognár István budapesti 
presbiterOnk legutóbbi képkiállita
sán egyházunk igen szép számmal 
képviseltetie magál. 'Megnyitó be
szédében Pogány Ö. Gábor. a Ma
gyar Nemzeti Galéria ny. főigazga
tója a ró kompozíci6t. a "Tragikus 
táncok nemzetünk múlt jából" e. al
kotást hosszasan méltatta. 

Minthogy tudomaSunk szerint ki
állitó művészünk eredetileg nem 
képzőmllvész, hanem gépészmérnök, 
megkértük. hogy eddigi képzőmG
vészeti működésével kapcsolatosan 
néhány. előttünk ismeretlen kérdés
re adjon választ. 

Mint mérnököt, mi inditoua aTTIl, 
hogl/ ILyen "tragikus" tö r ténelmi 
ko~pozícióban táTja elénk érze!
melt és gondolatait? 

Eredetileg festőművész akartam 
lenni. Már diákkoromban fóleg fe
jeket, emberi alakokat ' szerettem 
raj~olsatni. I!:reUségim idején, gim
názIumi pályázaton "Cserkészek 
sátrat ütnek" rajzommal első díjat 
nyertem. Von7.0U az arcok és moz
dulatok kifejezése. Apám viszont 
nem akarta. hogy sze.mrehányást 
tegyek nek i késöbb. mert koldus
nak, ,festőnek nevelt. Igy gépész
~érnöKt oklevelet szere ... tem. Nem 
Jartam semmiféle múvészképzö tan. 
fol:J.:amrn . ~ semmiféle múvészké
pesllé.sem nmcs. 

. A " tragikus" jc/zó történelmi bo
rulátáJt jelent_e? 

Kor{mt.~em. A traUódlflk, a kÜl<_ 
delmck cleml':ése nem Jele.nl bOl'(;_ 
l:'al1\st , A hungsúly n~.on van, hogy 
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ez a sokat szenvedett nemzet an~ Milyen kiállílásokon szerepelt 
nnk köszönheti fennmaradását. hogy még ez a történelmi kompOzíciója? 
k.it~nö k.üzdlSképesség~el rend~lk~- Az egyik legjelentősebb 1977. . év
~\ Hős1 mngntar~ás~, és mmdlg ben volt Budnpesten n lll. Anya-

a a~t benn.e 8. ttaglk':ls esapás~k nyelvi Kon[erencia keretében. Nem
u~án IS anny1 ero, .energm, ~ogy rő- ' csak az itthoniak, hanem több mint 
v Idesen talpra _álljon, .és ujra fel- 100 hazalátogató külföldi magyar 
éplt.se rombn dolt hazál~t :. A~ egres tekinthelte meg azokat. 1918-ban és 
tán.coló alakok ezt az oroklott Jel- 1982-ben Melbourne-ben az oUani 
legzetességet, helytállást .érzékelte- reCormátus magyar egyház mutatta 
tik .. MeggylSz(5désem szefl~l ezt ~ be képeimet. Több ktálJltásom volt 
tuln~donságot kell sugalllll a ma1, Budapesten, Szentendrén, és leg
soks.~o~ elfásult J?emzedékeknck: utóbb tavaly a Ganz-'M.AVAG-ban. 
KOlonosen ma. a sulyos gazdaság1 
viszonyok között nagy szükség van 
erre. 

Munkaja során talált-e valamifé
le kapcsolatot Madách TTagédioijá
val? 

A TRAGl!lD1A az egész emberl
seget érinti. M inden jelenete bu
kássa.! végződik, és a végén van re
ménykeltés. tn a drámai képemben 
szGkebb körre, a Duna-Tisza tájA
rn swrltkoztam. pusztán a magyar 
nép tragikus tlÍncalb61 levonhnló 
következtetések re. 

Mik.or és hol mutatta 
képsorál? 

be ezt a 

1970 októberében ismereUenOl ke
restem fel Pogány O. Gábor fő
Igazgatót. A bemutatott képek meg
nyerték tets~ésé t. Megígérte. hogy 
lefcnyképe~teU azokat. és clkke~ /I' 
a kompoziclóról a MOVF'SZET-ben. 
A cikk az ]972. mlírdusi sr.ámbnn 
Jelent meg 10 képem kö~lésével. Eb
ben felemelően nyilatkozott éli to
v(tbbl munk{lI'u buzdilott. _ Az el
~Ő klallil:iSl"a ]fl76 októberében ke
rUlt sor. 

Mllveszetében mi/yen IránI/za tot 
követ? 

Senkit nem utánzok. Egyéni izlé
semet követem. Nem tartOl:om sem
miféle irányzathoz, teljesen önképz6 
(estő vagyok. Az ignzl művészeinek 
a társadnlom javára, jó irányban 
erősitIS. felemelő hatásúnak kell 
lennie. Meggyőződésem. hogy az én 
kompozfclóm teljesen megfele l an
nak a követelménynek, amit Kádár 
János az 1915. évi kongresszuson 
meghirdetett amikor al(t mondotta: 
,.Az alkotók a~.onosulJanak a nép
pel, a művészeti alkotások érthetően 
és valóban il néprő l , n néphez szól
janak. a szocializmust építő magyar 
nép életét, munkáját. harcát fej~z
zék ki". 
Művészi kJfejezésmódJaban 

adotl az ul1itarl'zmus? 
mit 

Dávid Ferenc pü~pökünk és vér
tanú nk 1-568-ban kibontotta a val
lássz.abadság. a szabadelvűség ZáSl
laját. és ezt hagyta örökül r/mk. Ez 
II szabadságnak, a szabadeivil~él!nek 
szeretete ötvöz(5dik bennem valami
féle batlndás hnngulnttn1. 

SZ. f . 

• 

• 
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élelén At & U!zl.1 emberséggel tud-
111 éreztetll l meleg, S7.cre lő szivét 
azokkal, akik réswrulLPk. Ha bll j 
témadoU, egy plllanatl'U IICm eset t 
ké~be, csak egyet mézett: hogyan 
lehet segítenI. 

Az udvarhelyszCklek unitárius 
népfőJskolaJAn, a ker eszt úri gimná
ziumban kezdett Ismer kedni a ma
gasabb tudományokkal, majd a ko
lozsvári t'&)'etemen szer~tt e lóbb 
orvosi, majd foeszakorvosl di plo
mát. Erdélyi falvakban kezdte alta
IAnos orvosi és fogorvosi múkOl;lését, 
majd Szászrégenben dolgozotL A 
második viJághábonl vihara Zala
egersz.egre sodorta, ahol szivós újra
kezdéssel, er6s akarattal új világot 
teremtett magának és szeretteinek. 
1948-1950 között megn.ervezi a 
vándor IskolafogásUltot, Zala me
gyében, 1950-t61 rendel6intéz.eti tő
OrvOS és 1953-ban a Zala megyei 
kórház stomatoJóglJs r60rvosa, egé
szen nyugdljads;!.lg. 196 I -ben érde
mes orvos lesz. 

Csaladja els6 volt számá ra. Azt a 
szerel6 egymásért élést , azt il tiszta. 
szép, emberi kapcsolatot, amelye t 
megéltek drága feleségé vel Zsuzsa 
nagyasszonnyal, és szeretett lányuk
kai, Ildikóval, ma már a IIg-aIIg le
het látni. Második családja , unitá
rius egyháza volt, amelynek Erdély
ben zsinati főtanacsosként , Zala
egerszegen pedig sz6rvánn:ondnok
ként volt áldozatol munkása. Ha 
kellett, anyagi segít6je ls volt. 

lsten lelke szerint élt., haná tért 
v~ pihenőre. Az 6 neretete ad
jon áldott pihenőt és itt maradó 
szeretteinek vlgasztalá!t . 

Sún János 
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