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A 50 eV!!' Ilr.8ll6rl ncl unilllrhlll tcnl Jl lom tclJ c~ fe l
úJi1 ;~1It I)dr,j (!1.Ulk. A t em plom h l':j t\ rl1l t\I1r\1 n7. érkc1.6 
,tCllJ( I ~Ck('l l('\ké~1- és d r . Póturfy lI ékn presbiter k/I -

1I1.~1 ~ ~1~r~'flIHlOtl templomról kÖ7-i)Jt ké ,,: Veres Péter 
, tlk'flJn. A Jmul/lr 20-I , vnsrlrnl!pl fctuvnl6 Istcntisr.

!;rn R~óuéki 5wtgll lutot dr. Fc rcncz J Ó1.scf p(\spök 
~,~I C~~ ~~:I nit! iJ rédn~t\clóJr\hn" vlllS1.nlckilllclt !~ tcmJl
l $I; épft 6 Pdhő 15tv ll ll J o lké~7. és lllunkfltnrslLl feleJt-
1~1~~LlC I I érdemeire. A IccU6t PfIlHl AnIkÓ olvastn 
k l, 117. únlllcsorn szcre1.l ctés,énck tOrtél1etél ~r. L~s7.lÓ

Ó S Ilhllulry ZSII7.sn. Az Ufvncsornoszll\lIb.1n ptlSpö
~ön é'~ hely i IclktlsulIl klvOI kö1.rc mC1klldött l~c l1 c1.c 
l\fdrlOll buclflllllsU le lkész, 1\ knntorl szolgilInlot CZlrmny 
Gyür~y és ri és S/Uldor vége7.ték. 

A7. ó rvlleSOrnOs7.tóst követ6en. n 7.SIHolflslg me9telt 
lernplombnn, II kŐ7.Kynlésl 1(01-11111 .,tl nos gon nok 
nyltolll'l UlCg. és felkérte Bnrtók~ Béln f6Iotorl(lnoko~. 
hOKY turtsn Illeg nvol.Ó beszédél. 1'6gondnokunk - I1Z 
olknlom hoz 1116en - II s7.Ószékről mondotlu e l besr.é~ 
dél. és óS7.úvclségi idézclekkel is bi1.Onyltolln. m ilyen 
nU/:ly JelentOsége " olt 111M évezredekkel ezcltUt ls II 
templomunk: ll. ml ullIl/l rlus hi tn l1l( szcr ll1t nz ember 
hllJlékill1nk nz hnádsÁ!! 1II\.7.ánuk. 

Az UdvözléSCk sorá n dr. J(iss József fOgondnokhe~ 
Iycttcs nz Eg)'lu't7.i l<épvlscl6 Tnnflcs (beszédét 1'1 be~ 
$1:(lInoI6 utÁn közöljilk). Mlkó IStvÁn gondnok n budn~ 
I)CSU cgyhflzközség J6klvó Ilsógnit lolm l'icsol ln , 

A fOváros XVIII. J(crnleU TnnÁesa és II Hnznfins 
Népfron t kerilleU bl1.otlságn Udvözletét Málnósl 
Andrásné. II kcrOlctJ Nép front tJtkflrn tomflcso ltn, Az 
e~ykori Álloml Lnkötelepl szolllszMos kntollkus gyU~ 
lekczet íldvOzlet ét Somogyi Ltls7.16 p lőbános m eleg 
s1.nvlII juttnttflk kifcj e1.ős re. 

Kedves sz!nfolt jn volt nz ll nnepségnek nl. Ir szi\r~ 
mn1.lIsl!, de ollsz t rállnl (Sidney) un ltM ius testvérünk, 
Thoml'lS O'Gllosuin ollgol ős m ngyur nyelvr. fe lszó· 
11'111150, akit 1\ lelk ész nngol nyelven Udvö1.öll. 

Ilusztl János cftykorl JlesUörlnci lelk4!sz lll<'fC h1 rdetett 
5zolRlllu tu hll t fgsége lIl In Il mnr'.dt cJ. (Jdvllzlctél 
pn.\pök!lnk lOluu\csoltn hcszéd~hcn. 

Or. Jnkllb .Ien6 le lk d.~l .. nl. nt!vj)r.lősekre vllln8zo lvu. 
t151,te lll llcl é.. lI7.cret<lltel kOszönlötlll nz cMyház veze. 
t61t, II hivek el é.~ vcndélf.ek cl , tOVÁbb:'! !;z6110sl An. 
tlllll ét ,lI XVIII. l(er(\leU rmlács VB clnökhelyette~ét· 
Mllhul$l Andrllsnét, II Huzallus Néllrrunt tltkMIlt; 
Somogyi LlIlI7.IÓ plébllnost. 1«(IIUn lldvüzlllte II Jelen 
'9v6 Vnrgn Lfl ll7.lót. Il tntnr07.flsL végző FOvárosi 1. sz. 
Eplt61purl VlIlIlllllt rlS rném ökét éli nmnkotllrstll l ; 
Sz~kely At Ulflt , II GII7.lIlf'lvek munkntársát, aki II 14111. 
bovezet éshez sl.(l kséges tervroJzokul dlJtulnllul kés·t.I~ 
te tte el. 

a: I slen . 

D r, Jnknll Jtmö 

UDVÖZL~S PESTLÖRINCEN 

NI'IRY öröm szl'l momrn, hog.\' n r6hntösng nevében 
ndvöz1)\hctcm nz {lnncp lö cgy tu\zközségeL. 

Néhány évvel ezelOl t rŐs1.t vettem egy hnsonlö {\ n ~ 
nepsőRen . m cly szintén egy t emp lom újjllépltése ulll nl 
IInnl'pllőg volt. Az el-!ylu'izol otl négyen kőpvlscJUlk : 
dr. 1-crellcz .Józsc! pilSI)i)k, RMlók Béln flS~ondl\ok, 
dr. Jok"b .JelllSlclkész és éli. Olt ls I!lyönytll'i'len rendbe· 
hozott temp lombIul folyl llz IIl1ncpség, csak nkkor ott, 
1)1InupotoJon nem templomol. hnnelll mli.:eumol avnl~ 
tunk cs csok 07. v lgl'lszlolt benIllInkel. hogy n hivek 
nélkfil morlld t IInl tll r ius temp lom. min l 1'1 kul l ilrll fc l ~ 
Sl.cnlell haJlőko, továbbrn 1$ 111, em berl t>zo IRJIlja . 

Mil ismét egy syönyil rO en rendhehozott lemp lom~ 
bun Onnepel heUlnk ős hOl-W nem múzeumot. hflllem 
leml)lomOL Ilvatha tunk , ezt (ir. ,Jakab JtII6 Icikésznek 
cs IIldmmtkősz hl v('i ll llk kösz/JnhcllOk, MIkol' Tis1. te~ 
1 (' I," 1 0SŐ{:lCd álvel.t~ 01. cgy l u'\zköl'.sőg vC1.el ésél, nelll ~ 
cS.lk n templOm uJJáCI)llCsél ke llett e lkezdt'n ie, hl'lnem 
!'IObb o hivekel ls VISS1.U kelle tt vezclnie n tCIlII)lombn. 

~lIgy felkősz(lItséggl"l.fs Icndllle ttel mlndenklht'z 
mcglnlÁl to 111, ulut, ős ujra Ilwlottöltöttc hivekklli 1\ 

t emplOmot. Mtgtu lfl. lln II hivek k/iz l II munkatársaImt, 
nklknek ul ntén nllgy rcszUk van abban, hogy ma lU 
UnncpelhetUnk. 

Itl, ehben ti házrc IIgetcgbclI. kél tCllIll lo lII á ll közcl 
egYIll(lshoz, éli mllgn8hn nyú ló tornyuik és hnrfUlgJalk 

SZl'lva hirdell II békcs egym nsmcllcll é lést és Ic ikőszeik 
1'1 szóS1.éken II szeretetet . 

Az igaz, hogy Európ:'lbn n negy ven éve béke vnn, 
d e 1\ v ilág kliltlnb/jz6 I)Ontjnin m ost ls c rtelmetlen 
hó!)orúk rolynllk ős tes t vérnépek gyi lkollflk egymflst. 

A feByvcrgyárosok öll1.6 Ims1.ll uk é rdekében onljtlk 
1\ rCf.(yv~rekel, és s l.11J :'I]( fl népek között nr. il llentétel. 

Ml, ak ik nlO lU vngy unk e t tHuplomban , C1.en a bé~ 
kés k is szigeten - mcgtnl:'l1vn cgym :'lSl n szeretet 
j elo(yében - emeljük fel 5ZtIVllu knt n hJlborllS US1.(Lók 
e llen II béke mellett. 

Ml, unilnrlllsok, egyházn lnlllló IlInrtfr píls/IOkll nk , 
Dflvld Ferenc szellemében m indig 1'1 béke ős II s7.erelet 
Jegyében nz Islen és ember s7.olgá lntób l'l ll dolg01.tllflk. 
és dolJ(ozunk h(lz:'tn kért ős egy olyon tII rsndnlomért, 
mely ben se nkinek scm kell rneflélhetőséért nggódn ln. 
és lerno ndnn lll II lll(lgll .~lIhb rendO emberi IgónyekrOI. 
MI, u nItárius hlv6 cmherck. egyIl U ke ll do lJ(oZZllllk 
n nllm hl v6 emberek kel , hogyegyiltt vnlósl thnssllk 
mel-! lsten orf/z/lgát It t és ma ezefl II fO ldön : b~k~be" 
tg s:crelelbclI. 

E hlwz n IIIIJllk:'!hoz klvtlnok TlszLlllelld6séged nc>k 
jó cUőszsé!:Ce t. hogy lIIég hossz(1 Ide ig vezcLh~ssc e lel~ 
kes f.tyUlekczelct c~yh:'lztJnk és lIéjlilnk boldogulflsára. 
Kérem ls ten Áld:'!s:'ll mllldnyájllukra. 

Or. " ISlI Józ.'ll'r 

UN I'rA m us VAu .. ASos FtLOn AT KÖZVETIT A 
. 'E'I'OPI ItADIO LECKÖZELEBB: MáJUN 1I~6n Bajor 
J á no!! debrecen i lelkEu, pDlIplSkhcl)'cUes. Jllnlus 22~én. 
SIIAn János d unántúli lelkÚ'.l, tea lóllal Int~lIet l I la:ll ~ 
Kat6 nolgll lnnk. 

2 UNITAR1U8 eLl~J' 
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Eszmecserék a népfrontban 

A CSALÁD, A ~EVEI_ÉS, A n UN KA 

Hngyomt\nyos év eleji baráti l al:\Ik.ozórn keriUl sor 
fl m np;ynrornágl C'~yh:'izak és a H mmfHls Néprront ve
zető i -kötött jan. l Q.én déle lő tt ti. mo!gfllom ~zék.hn
d ban. 
p(}~ga.y rmre 

.ttÖnlö U e a UJ: éve 
borosl 

"" t,~ ~., 

"'I, ," : , 

sorában 
10I;r 6,/, im 
(isdg ~ 

nun 

AZ EMBER 
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E zek 
(iala

igaz ha=a
IIIfdelmét, 

utóbbivul 
nevezték 
összhang 

Credimus in 

Az ember egy a t ermészeti lények sorá ban , nem 
angyal és nem ördög. Alacsonyabb I't'ndll lényböl fe j
l6dvén . magával hoztn n természetcs á llati .. :onásokat 
is, ÖSl.töncit és az önzést. Ebböl fnkadnnk gyengéi, Cl. 
b(\nl'inek eredője. Az emberi szellem azonban újat is 
hozott a v ilágba : erkölcsöt. eszményeket és gondola
t okat. 

Önzésünket le\'clve kép'!!sek vagyunk II tiszt a jós.1g 
és igazság gynkor lt\sára. Ösztöneinket cmberi'l'é S7.elf
dUve, megtanuljuk a felelősség és a szeretet vállalá
sát . A tervezés és nl. alkotás képl'ssége lst en munka
t ársaivá l'mel. E7. emberi magatarHisunk alaphang jn. 
A formák és p:ynkorlat ok változhatlak , de a vágy 
Orök mibennünk . hogy ezen eszményeket megva16slt
suk. Az ember éf7. i. hogy még nem te ljesen k iforrott 
" kész" lény - de lát ja a célt is. amit a Szentirás igy 
fogalmaz ... " Legyet l'k tök élet esek, m int a ti mennyei 
Atyátok Hikélet e.s." Mt 5,48. 

AZ EGY H ÁZ 

Benső világunk ip:ényeit a vallas és az egyház szol
.;álja. A hit nz ember személyes tu lajdona, lelk i vo
nása. A vallás lelk i köt6sség, az egyház pedig ennek 
int éz.ményes Illegvulósulasa a társadalomban. E test
véri közösség eszményeket. reményeket táplá l. le lk i
er6t és edzet tséf,te t ad nz. élethez. Megtanít a munk:'t
ban v~ló helyUiiásra. a Huta egyéni és családi életre, 
értékeink npolásarn és a békesség munkállts:\ra. Bu:I:
dit. hogy Jé.xus nyomdokain járjunk ... Egymás terhét 
hordozzatok, és ugy töltsétek be !üis:ttus tÖf\'é
nyét ... " Gal 6.2. 

A 8IB LI ARÚ 1. 

Ne\ <, a gllr JI; bihhon (k n~ .... ') S7óból eft'd. A zsidó és 
kl'rt'utény 'l.allés 651 forrása. Ötestnmentumi része II 
uidósig vallbi és lbrténelmi irod:dma, mig az újtesta-

ml'gl eremtésénck e l6scgltésél. egy olyan ösuhangét 
amelyben :lZ emberek nemcsak nl. eioszUsban va16 ér! 
dekeltségüket l:\tj:\.k. hanem azt is tudják. hogy az 
clvdlos1.:1halatlan termelési köl elczcttségükt61. 

A l a lt\lkoz611 jelen voltak az orszás~yt1lésbe és a 
népfront orszáj.tos tanflc5t\ba legutóbb mcgv:'ilaszt ott 
egyházi személyek, akik t ársaik ncvéb('n is megk6-
szön ték a nép mcglisztcl6 bizalmát, s megtgérté.k. hogy 
ezt jó szolg:Uattal \' is7.onozzak. A beszélgetésben. amely 
kiterjedt a t :\rsadalmi élet csaknem minden fontos 
kérdésére, a leg!Qo'akrabban három kérdés került szóba; 
a C!aldd, a nevtlts. ~s a munka . 

A m egbes7.élésen - amelyen l és7. t vett Miklós Imre 
a llamtifkár, az Állami E~yhft7.üg~li Hivat ni elnöke is 
kifejtette gondola tait ; d r. Lékai Laszló biboros. dr. 
Tóth K aroly II Dunmnclléki Református E~yházkerü
let püspöke. dr. Nagy Gyula az 1!.szakl Evangélikus 
Egyházken1\et püspöke, S: akdc.s J ózsef a Szabadegy
házak T a n:ics{m nk elnöke, ScMner Alfréd förabbi, 
dr. Ferenc: J ózsef unitdrius püspök. Vujic.sic.s Dusán 
görögkeleti (szerb) püspöki vikarius, H tcker Frigyes 
a Metodista Egyh!'lz sluperintendense. d r . Berk i Feriz. 
a Magyar Ortodox adminisztratú ra esperes-adminiszt
r!'ltora és Görög Tibor evn ngéllkus lelkész, a Kereszt ény 
Békekonferencia Irodá jának igazgatója. 

( Magyar Ntm:et) 

unum Deum 

m entum, fOk én t n né!:!y evanr:élium , J ézus életével és 
t nnitásaival foglnlkoZlk . A bibllá ró l tudjuk , hogy az 
m agán 'I.' iseli azoknak a k orokn nk és szerzőknek t éve
dései t . amelyek és akik létrehozt.1k. 

K ötelességünknek é rezzük kfil6nv!'l lasztani e könyv
gyll jteményben az ötökérvényO t a tévedésekt61. 

A 137. zsoltá r hungvéte lél nem úgy minOsltj fik , mint 
a páli szere tet -himnuszt. (I Kor 13. r. ) 

Ép pen a biblia szellemében mérlegeh1nk .. . ,,~ .I~~ 
lek mindeneket , ' izsga\, még az Istennek mélységeit IS 
( IKor 2,10) 

Ezért hangsúlyozzuk külonosen nz ilyen részeket : 
H a szeretet nincs bennem, semmi vagyok. ( IKor 

13,2) .. 
Akike t Isten le lke \'ezérel, azok Isten illU. (Rom 

8.14) _ 
Ti vagytok a világ vilngossagn. (Ml :.1,14) 
Az élet t öbb, m int az e ledel. (Luk 12.23 és köv.) 
~rtelemben éretlek legyet ek . (IKor 14,20) 

MOR S CERT:\ 

H alandók vngyunk. Már a latin köz!"ondás is ~i
zon osnak mondjo., de az ember mép:ls m indég t ll
lnk~zoll az elmúlás gondolata ellen. Sz.1~ta lan for
mában próMlta elképzelni az é l e ~ utám dllnpo tot. 
Nem tudott be l e törődni. hogy tö ldl é letének tar~a~~i 
meghatározotL Sok nniv hiedelem szO letett a a 
utá n i állapolokra vonatkozóan. . 

, , ', unitá r iusok kik hitOnkel soha nem IUlJtjuk 
, . 'lg dolluk ' A.% ember por

szembe az értelemmel, Y gon " ," ,"k", 'Ict nem 
1 és rrá lesz' de a t CS I. II 

~I cl~~~ for~oáJ~ a létezésnek . H alandó \'~I t~nk íJ: 
l!.r~re Olya~~'~lt cn~é~:~~é~~;1 ~~~~)~!~~~OI~IUIl\ndÓSág 
~~s~~lbél. LelkÖn~ Il!lé.lheti ~~~~f'd~~$ ~ :~~II~~~~~é~~ ; 
,.Nem hal meg. kl mrlhókr.a a hOsé és becsil let 
~r~I~~~:el~ v~~~~e:lé\~ ~é~ru'\g~ I1emze~ékek élt'ttl~ 
épOl. a halhlllntlRnságot hU'delve. A tudatos emben 
cselekedet örökkévaló. 

vNrrA&lDS eLET s 



UNITARJZMUS 

A reformáció cf!:yik ágaké"l feJllIdö tt ki :'- ~V~ ; 
sz!l1:adboll. 1569-bcn frták Ic elöször ar. " umtárIUs 
nót. A7.Ota sokszlnil, h."ladó, tudomtlnytiS1. tel6 és is
tent hivő kerev.tény vlltIgnézctc~ jcl~lnck c f~gll l om
mal. Humanista nlapokon. nyugszik. Neve ll la tm unus 
(est Orus) szóból cred. Blbllkus ~gyhó7.. Bár a szent
I tis újszövetségi részét II JÓTolIsi hit forrásának tartja. 
r t cm 'tekint I l st en szó szerinti kinyilatkoztatásának. 
~ k~llllkai ' szemlélet ti. Biblil'l értékclé~ébcn is érvényes. 
. ~findcncket mCflpr6bá ljátok. és ami j ó, 117.1 tartsátok 
mcg." I. Tess 5,21. 

AZ EGYH :\Z RÖVID TÖRTÉNETE 

1520 kőrül szü letett Dávid Ferenc. . 
156 1. Debrecen vidékén fe llép az első magyar anl.

t r initnrius gondolkodó : Klirösl?clerdi Arany Tamás. 
1566. Kolozsvárt elöszOr hIrdet unitá r ius tanokat 

Dávid Ferenc. 
1568. A tordai országgyűlés határozatot hoz a l e lkl ~ 

ismeret! szabadságról. Európába!1 ilyen m ég nen., v~ l t. 
1568. Megjelenik az e lső latm nyelvQ umtárlUs 

k Onyv. 

1570. Az unlt dr lzmus terjedni kezd Erdélyen klvfll 
1571. Meghal J ános Zsigmond . n7. unitá r ius fcj,d : 

lern. e 
157,1. A:r. első un itárius márUr halá la Baranyáb 

(Alvinczi György). an 
1579. Dávid Fcreneet mint hitújltót perbe fogjdk 

vl'lrbOrtOnbe ~!irják . ahol mártIrhalá lt ha l. . 
1638. A fCJedelmek üldözik az unitáriusokat Me, 

kötik a dési komplnm\.ei6t. • ~ 

1716: A ~a~sburgok katonnl c.r6vel valamcnnyi ko
lozsvári umtárl\lS templomot elveszik. 

1737. Szentábrnh:'U\~i l\~ihály meglrja nz els6 rend
szeres latin nyelvO umtárlus hittant 

1781. Megjelenik a "Türelmi Rendelet'· 
1792. F elszentclik a m a is dlló kolozsvá~i uni~k 

templomot. IUS 

182 1. K ez?enek kiépülni n nemzetközi kapcsointok . 
1861. l\)egmdul ti I{~resztény Magvető e. tudomá~ 

hlterőslt6 folYóirat. 
Budapesten unitá rius t emplom épOl. 
Megalakul az unitár ius és szabadelvO egyházak 

világszövetsége ( IARF). . 
1948. A Magyar Köztársasá.g Kormánya egyez

ményt kötött az Un it á rius Egyhdzzal. 

UaJor JúoO!; 

LÁTOGATÁS AMERIKAI UNITÁRIUSOKNÁL 
IV. 

Atlantában jÓ benyomásokat hagytunk magunk 
után mert az Amerikából kapott számos karácsony i 
üdvÖzlet között ott volt annak a két unitárius egyete~ 
mi pofesszor hdzaspárnak a köszöntése is, akik az 
utolsÓ szombaton a v áros mM emlitett Cyclorama c. 
múzeumával ismertettek m eg. 

Jún. 23~án m ég Atlan tában reggeliztOnk , és B. 
Greeley lelkész, a Philadelphia m elletti Devon gyille~ 
kezeté:nek pásztora volt az útikalauzunk, am ikor m ásfél 
órás repülMt után megérkeztünk Philadelphi:'lba és 
onnan lakására, ahol igen érdekes amerikai ebédet 
kaptunk. Philadelphiában két napot töltöttünk , és 
mind a négyen az amerikai un itárius E. 1<' Tanács 
tagjának, Arnold Bradburgnak és feleségének voltunk 
vendégei a város szép parkjában levő otthonukba n. 

E város Pennsylvania á llam f6városa. Ismeret es, 
hogy ennek az á llam nak a m egalap ltója az Angliából 
bevándorolt \Villiam Penn volt, akinek a neve a kvéker 
mozgalommal kapesolatosan világszerte ma is ismert. 
..\. városháza tornyán áll a várost és az á llamot alapltó 
W . Penn szobra. A belvárosban e szobor magasságát 
meghaladó épületet nem szabad épIteni. Igy e város~ 
részben még ma is őrzik a XVII I. század végén és a 
X IX. század első évtizedeibeu épült komor és méltó
ságteljes házak hangulatát. 

A philadelphiai városközpontban a XVIII. s7.ázad 
végén épült első unitá r ius t emplom mara eléggé be~ 
szorult az őt körü lvevő újabb él?ület ek közé. A temp~ 
lomot éplt6 első gyülekezet mal hivei esak őseik em~ 
Jéke irá nti tiszteletb61 maradtak tagjai ennek agyille. 
kezetnek. mert a Jómódú többség ma már a városkőz· 
ponltól .20~40 km-re fckv6 kert~ és parkvárosi részck· 
ben. lakik, és az oltani újabb gyll lekezet ckben éli egy~ 
házi életét. 
Me~érkezésOnk délut ánján meglát ogattuk és köszön

t öt!ük a város egy ik szcgénycbb negyedében levő ~ni~ 
tnrlUs gyOlekezet el . Ennek tagjai a klscbb keresetii 
kőzéposztálybeliekből és a tehetősebb munkások kö
zül valók. LelkészOk Waller W ieder is néger származású. 
E gyülekezet is a már korábban emlitett pot luek va~ 
esortm ,látott vendégül. A vacsorát a ~yülekezet asz~ 
szonyal hozták és szolgálták rOl a jelenfevő kb. 60-80 
személynek. Enllékezetes murad számomra az az ö t 
venes néger férfi, aki felszólalásom után egy kis piros~ 
fchtr~zöld z,:\szl6val ajándékol.Olt meg, mondván, hogy 
egyszer Ő IS szeretne e lll\togatni egy szocialista or
SZáSba. 

~ste hdzisaz~ánk otthonában, mintegy 40 vendéget 
fogadott bará tai köréből, aklkllck zöme unitá rius voll. 
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Itt elmondott és a. házigazda üdvözlését megk6szön6 
f,:lszólalásaink ban Püspöktárs.ammal együtt egyházun k 
torténetérŐI. életéről , gondJmról beszéltünk. Igen sok 
kérdés t kaptunk a mO velt és poHtikailag jÓl tájékozott 
hallgatóság egyes ta.g jaitÓI. 

Érdek lődtek nrról. hogy milyen az egyház élete a 
szocialista. államban. Én itt is elmondottam, hogy 
I\lagyarországon az állam és az egyház egymás meg
győződését tisztele tben tartva. és ahhoz ragaszkodva 
igyekszik a közüs társadalmi célok szofgálataban 
egyottmúkődni. Érdekesnek tartotta az egyik felszó
laló, hogy ~ az ősi erdélyi szokással ellentétben -
mi a püspökOl és a fögondnokot és munkatársaikat 
csak hat éves ciklusra választ juk. Ezt demokratikus-o 
nak és modernnek tartották. Meglepte őket . hogy 
egyházunk évent e hat al kalommal megjelen6 lapot ad 
ki , hogya Magyar Rád ió i dőről idöre unitárius ige~ 
hirdetést közvetlt . és hogy minden vasárnap sugározza 
va lamelyik hazai felekezet szolgálatá t. A hallgatók 
tudtak arról, hogy Magyarországon jún. 8-án országo,' 
választások voll ak . és a New York T imes-ból ök is 
ér tesültek arról. hogy ~ ahogyan ök k ifej ezték magu~ 
kal ~ Hlggetlen jelöltek is bejutottak a parlamentbe. 
Akkor még nem tudhattam, hogy az új országgyQlési 
p ártonkivüli képviselők között egy unitárius orvos
asszonyt, dr. Pé terfi R ékát is képviselővé válnsztották. 

A philadelphiai u nitá rius gyillekezetek közösen t art
j ák fenn nz öregek otthonát. Elt látogattuk meg más
nap dé lelőtt . és ott is ebédcllil nk. Ennek az otthonn.ak 
vannak fi7.e t6 és - szociális helyzetük miatt ~ m· 
gyenes, vagy csak részdlja.t fizető lakói. A gondnoknö 
kérésére, nz ebédlőben mi, négyen vendégek. küiOn· 
külön asztalokná.l ebédeltilnk , hogy minél több ott
honlakóvni beszélgcthessil nk. Annál az asztalnál. 
a melynél alulirott ült. három id6sebb asszony foglalt 
helyet. Az egyik nyugdljából és vagyonából teljcs 
dljat fizet, külön szobája van , melyhcz fürdőszoba és 
WC ls turto:r.ik. Ha a lakónnk az egészségi dllapota 
nem enged i m eg nzl. hogy valumelyik étkezésre le~ 
jöjjön a közös ebéd lőbe. akkor - kérésére ~ szob~~ 
jában szolgálják ki. A három asztaltárs kOzül az egyik 
néger volt. aki féldljas lakó. mert nyugdljdból - pe
dagó~us \'ol t ~ esak ennyire telik. a többit a fen ntartó 
testillot redezi. Itt, ezen a helyen, a fehér és a nines 
börO barl'ttként ill egyU tt a l. önként vá lasztott aszta
loknál. 

Az életben és a város szegény negyedeiben még sok 
a régi. komrortnélkUIl lakás. ahol fő~ént munkanél
küli fehér és néger családok élnek kJsmérelll ottho
nokban . A munkanélkü liség cSylk nagy problémája 
az amerikai életnek . 

I 



Amikor 81. említell otthon ba llI l!gérkc1.tOnk, egy 
Ja .. d"cs nrcl\ nSSl'.Olly közölte, hogy II gondnoknö kére
~1!re JóLt cl. hojty , 'cl Onk t:lh1Iko7.7.ék. és hOflY - szilk
sóg csctén - lolm:'tcsoljon is. Utóbb irn tcrmcs1.cLcsen 
IIcm voll. s7.il kség. Kmön kérdezle . h,ogy a né~y vcn MfI 
kl1ziU kik II m ogyurorsz:\J.( ]ak. M ár IA nsS1.Ony ehnoll
dotto, hogy csnládi neve Glnzcry. és ho~y 1956-lg 
II soproni unit!\rius S1.Órvnnynllk volt a ktiv ta.R:jn. J ól 
cmJékc1.cll 51.01g3 Ferenc le lkésziinkre. alt it m int 
f ialal dh\klefiny lIagyol1 rokonszcllvcsnck t nlnlt. E m 
lékc1.ctl dr. Fekete Zoltán cltyclcm i prOrCSs1.orra , sop
roni szórványunk egykori gondnokfIrn. EmUtettc n:r.t 
is, holt Y édesanyja II hntvnnns évek e lején követle öl 
Amerikába. VégQI megkérdezte. hogy vajon m egkapta-e 
II budapesti Unitárius Egyházkö7.s~J.( azt II r~gl na lml
Rarnlh~rl'it. limit ~desnnyja ~lj l\ ndéko1.ott , a mikor e l
flagyta MlIgynrorsz:'\gol. Em lékezett. hogy Filep Imre 
le lkés1.sége idején küld ték fe l :l bútorokat Budapestre. 
Jólesően hallgntta, és otthon tohlll\csolla Mesanyjá
nak megnyugtat!lsoulIl t , hogy ez a szép ])(]lor ma is a 
budapesti Un itárius Egyházközség be lső Irodá jánllk 
(line. Ilyen kicsi a nngyvil:'\gl 

Ginzcry Mária is nzok kÖ1.é tnrtmdk , ak ik 1956-b nll 
elllagyvu hazánkat, Ill ~g soha nem voltak Itthon It. 
t ogatóban. Oka ennck részben a z, hogy lllllgas korú 
édcsunyJárn kell gondot viseln ie, és még támogatja 
gyermek~t é~ unokáj !It . Az ,\merikábun t örtént lete
repedés n:r. Ő száml\rn tI~7.tes m egélhetést biztosit ott, 
de n magas lak:lsköltségek cnyhitésérc egyetem i ha ll
golóknnk szobiÍ l adnak ki bérbe. Ha l~s:yszcr Oss1.e
gyOJt megfc.1dö űsszc~et. Tllujd c.1h\logat Bud apestre 
és Sopronba is, a hov:'\ gycrmekkorátlllk s:r.álai és em lé
kei és a családi s irok is vórjílk - mondott:l. 

Jim. 25-én m ég Philadelph iában ebédelttlnk , és este 
már az ismert bostoni szá llodáb:lJl hajtottuk álonun 
kissé fáradt fejünket. Este és másnap délben is a ven
d&zlátó dr. Picket há1,aSI):!rnál étkeztOnk. 

26-án, a hnzuindulás 1IllJljün , püspőktá rsa llllll ul tisz
telgő és baráti látogatást t ett il nk az amerikai unitárius 
t eológiai tudollH\ nyosság nagy öregjénél, James Luther 
Adams-nni, uki a neves H a rvard E~yctem Teológiai 
Fakultásának illU már tisztelelbe li professzora. 80. élel
évén t úljutva. még mindig könyvei közötl él Camb
ridge-ben, a H arvard egyelem Bostonhoz közel fekvö 
s7,ékvárosában. Délben még egyszer m egbeszélést tnr
tottunk dr. Dnvid Purke~vnl az lUnerikal u nitMlus 
univerzal isUk Inpjn. az UUWorld fOszerkesztŐjével, 
nkl már megérkczésilnk napján inte rj út készi t ett vc
Hlnk, mely k ésőbb az emlitett lupban mcgjelen t . 

Bostonból repillögépUnk ('s le 10 Óra körü l indult, 
és dr. Pickett és fe\(oS~t.te. Il elén. Ílf.(Y szervezték meg 
a progrnmot, hogy korán k iviswek II repillOtérre, és 
utolsó vacsoránkul ejlyil tt, otl fO"juk eltölleni. 

)(özb~n aZOn ban tal>nsztalllu nk "'kellett, hogy Amer i
kában IS "un [Igyes szállodnl tolvaj. Csomngjninkat 
m ár fc lrakták ('!lY $zóllftókocsim II szá lloda hallj áhn n, 
amikor n két fdeség még nz u tolsó dé lelőtt eszközölt 
apróbb vásárlás t I)róbil. l{a elhelyezni uzokbllll. Fele-

Dr. William Sehub és NataUe Oulbrandscn, 
az amerikai unUirlusok 1985-ben vilautoU ÚJ elnöke 

~S moderitor-tligondnoka 

ségem eközben kézi táskáj:\t le telte :l lá báho:r.. hogy 
segitsen neke m egy cipzár kinyitásá ban. E pill:lllut 
llln tt tOnt c l kézltáskája és benne útlevele. A döbbenet 
p illa nata i és órál következtek, mig aztá n lassa n m in
den helyreigazodott. /\ sz:'\ lIod a néger det ektlvei kl
hl vl <'lk a kö:r.c1i rl'ndőrség egyik tiszt jél , aki az általa 
hozott Or\a]Jon jegyzőköny vet vett fel a lopásról. 
rdőkö7.bcn I-Ielén usszony a r~])[ilőté re ll mcgbeszél1t' 
n S\VISS AIR repUlöt ársusággal II tcnnlvalókat. 
Miután dr. Pickett és aiu lI rott vá lla lták azt , hogy 
abbnn az eset ben, ha 1I1llagyur hatóságok Ile IIl CllJ./ed
nék meg Ferihc~yell, hOj:fY az 1.'Illevél nélk ül érkező fc
I('sé~ belépjen 1i'1:lgyurországra, akkor IUcg:térllik n 
rcpi.lIöll\rsas:\gol l!' rhe lő kötelező visszasznllftás költ
ségeit , lUegen~l'dték a reptllőgépre való fe lszi\ l1 á~t, és 
az éjje li rcpűlMt, Zürich tranzit "árótermdben töl
tö lL több ór ils \'árakozils IIt íl n , llIngyn r idö szeri nt 
27-én estc 10 óra körUl szerencsésen huzaérkez
Hlnk. és II Magyar liuti\rőrség udvarias h~té1. ~e
dése kih'e lkeztébell, nem voll semmi probléma II lekm
l (' tben , hogy :IZ útlevél nélkill i személy nlléphet-e ha
záJlI fö l cljdf(~. 

Ferellez .JÓl.l;e( 

A PRÉDIKAclÓ CÉLKITŰZÉSE 

JUs:leteJ.:lll(crtSztéIlY M agueUJ 1984. éui 4. szd-
mdban m egjelent hosszabb tallulllldnyból. 

. 'r.6!~SZllllomnál il l ők . Előttem a Oihlin. vá.:r. latfilzet , 
blblHII s7.ókllnyv és IrÓpllplr. Gondolkodom. J ön VII
sl\ rml]l, Ilrédikálnom ke ll . Vózlutfilzetem rclklmllja a 
t émát , fl sz6k6nyv II lcxtust. Egyezik II k cllő vaj on'! 
Nagyjá. bÓI Igen. s Cl.. Illcgrr)'ug:lnt. 1"ló t ra VIHI még egy 
lényeges fcl :ldnt : II cél kiUlzése. Tu lajdo llk~ppell mit 
akarsz fl textu s])an adoll t l\ rggynl" _ k6rde7.i ben
nem II Jlrores~zloru\ll s lelkiismeret. - Kifejteni, lé~ 
le lekre bonllHll. II rÖlétclt terel6~álak kŐ7.é k~ll y~z{'rl
tcni, s aztán Igy vinni n cili fcl~. Dc mi:r cél'! Itt e~ye
lő l''; elukadok. I1rzem, hogy ez a kérdés n l)rédikfieió
Irás IdegponlJn. Mi ls hát a.eél 'l Tnrka madá rrnj I'öl)-

pell elém _ eélfogulmak,fe lh'~c. Fdlór ll k te lnek ej, 
:Imig u ra jból az enyémet megfogom. V~gre lIIegvunl 
Indulhat aholIIiIetikai s1.crkesz tés munkája. 111. unyng 
IllcllfornH\lósán:lk Izgahn;l ~ mOvelete. 

Nem tudom . más hogy v:1.I1 vele. dc nekem II cél 
kltt1zése és mcgfo~ahnazása okozz!! II legtöbb gondol. 
1'(lrgy, tdma, textus m ind kihmyen udÓdnak, dc II 
konkrét , jól 65 l,ön nyl'n !1Ieghut:íl'01.tllltó célokér t ,uu
gyon is IlIcJ.! kc ll k lnlÓdnOIll. Minden tMgy utul Im:o
nyos cél fe lé s hu ('Z n lárgyszabl:1 cél pont lll'. en~élll. 
t' ltöll tl1, örü;n. Ámde tu\nyS7.0r vun fon11tvu: :I turgy
mutatta cel lIem lIZ én célo m, vllgy lc,lotn h'j])bl s nell! II 
nu\n:lk II célja. Ilyenkor vagy ri Ulr!o;ynt kényszl'rUcm 
II célhoz, vll!,:y II eélt ti tá rgy hoz. Eredmény: eAY IIICS
t erkélt, erőltetett , oxigénnel Ils r.; tortknl 11l:l5sz:1zunl 
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;,;;:;, Ok;. A célok hierarchiájában 
az az Ilyen részeélokat hivatott kiUlzni 

" ; A prédikáció célját legtágabbnn Igy határozhatjuk 
lllcg: haláskeltés. Beszédeinkkcl hatni akarunk. A 
hatás"ktus alanya fi lelkész, tárgya a gyülekezet , 

Minden beszédnek kiilön mondanivalója van, külön 
célkitOzéssel jelentkczik. A prédikáció "efiyéniségét" 
ezek a külön célok jelentik elsősorban. Ezeknek az 
"egyén i" céloknak - természetesen - a szükséglet 
me~tapaszta lásából kell kiindulniok. 

I rédikációt Irok. Első kérdésem : mire van szüksége 
a gyillckcl.ctemnek., Az állalános, egyetemes célrend
szerben mi az, amit a mában és az "itt és most"-ban 
igényel, H omiletikai parancs: nem szabad még csak 
hozzákezdeni scm a prédikáció-Iráshoz mindaddig, 
amIg nem tisztázt.am a célkitOzést, amig nem adtam 
világos és konkrét rclc\ctct arra, hogy mi a célom, mit 
akarok. Az elsö szó , amit arra a llapfrra rellrok, amely
nek hófchér ágyában megszilletik a prédikáció, nem 
a dátum, a eim, a t extus, hanem a cél. A cél s a m ö
gölle rej lő szükséglet határo1. meg mindent: textust, 
cimet, t á rgyat, anyagot, illusztrációt, sWusl. MInt 
ahogy a pedagógus vazlatán clsö helyen a cél (peda
gógiai és tárgyi cél) fogalma áH, úgy a lelkész is elsö 
hefyre bcszéde eélkitOzését próbálja feUrni. Fiatal lel
készektől szolgálat után meg szoktam kérdezni: mi 

volt a eélod e7.zcI a beszéddel? A k~rdés legtöbbször 
a meglepetés t rejé~el hat. Az n beszéd jó, melynek 
elhanq7.lisa után mmd fl 51.6nok, mind n hall Ill6 e 
mondlltb:-n meg tudJ n határo7.lli, m i volt a eé~ kIU'i ~y 
Ha nnllhtlkusnn Járunk: el, ('lőre me~váln!l1.tha~u~ 
a t extust ugyan, e addig semmit scm Irunk le I 
nem rele1tllnk a kérdésre: minő célra utal a l~~~'::5~ 
C~lszern-e nekcm az Itt és most? A cél sohasem vala
mmek a puszt.'l bemutatása, nem szemléltetés nem 
magyaráznt, e1.ek csak segilöeszközök. A cél c'sclck
vést, megváltoz(\st, érlékmegvalósftásra való vállal
kozást, odaszente lődést kifejező imperatlvus7. Ne 
~ényitélet, hanem érléklt élel. Helytelen célul tGzni ~ 
Ilye":ekct: ~ vas(\rnap eredete, Isten értelmi tulaJdon
ságai, a ZSidók helyzet e Babilonban stb., mert ezek 
nem érlékitéletek, és nem roglnljÁk magukba nz érték
itélet Imperativuszát. 

Ne Ulzzün~ ki olya~ célokat, melyek hiveink telJe
siHlképességelt. feHlImuljak, mint napi ö tszörl Imád
kozás, abszolut lIsztaság, tökéletesség, vagyonunk 
szétos7.tása stb. Ne lOzzOnk ki túlságosan tavoli célo
kat , mint pl. Istenországa; csak lépéseket tOzzünk ki 
megva lósitásra, és esatolj uk ho"-zá a bizonyosság él
ményét, hogy helyes irányban járunk. 

Legyen a cél .vilá~os, határozott, félrcmagyarázha
tatlan , Ilontos, hgyelJük alaposan magunkat _ a lélek 
csendes hangján szól hozzánk Isten, 

Legyen a cél minél teljesebb összhangban a textus
sal és a tárggyal. Ne Jelöljön meg sc több, se kevesebb, 
sem pedig m ás kövctelményt, mint amit a textus 
mond. Ha ~z imádkozás szükségess~ét tOzzilk ki célul, 
nem vehetjük texlusnak a Jak 5,13-l, mivel itt csak 
a szenvcdöknek klnálja az imádkozást a l3iblia, holott 
imádkozni a nem szenvedőknek is kell. 

A kitllzött célt egy pillanatig se tévesszilk S1.cm 
elöl. A bevezeléstöl az amcnig a prédikálás minden 
percében gondoljunk a célra, és azt el ne vC5zltsük 
egy pilla natig se. 

Legyen a cél gyakorlati, a prédikáció hallgatása után 
tUdja a hivő, mi vár rá, mit kell tennie, vagy nem, 

Legyen a cél parancs jelleggcl megfogalmazva. Pl.: 
Ne engedd, hogy egy nap is elmúljék anélkül, hOgy 
valami jót ne t cttél volna I 

Legyen a cél mindenkire vonatkozó, nemre, fog lal
kozásra, korra való t ekintet nélkül. 

Lcgyen fi cél hosszú időre szóló, ne csak egy-két 
napra vagy hétre. 

Irásban fogalmazzuk meg eélkitOzéscinkct. A cél: 
T Cj:l:yOnk bizonyságot minden nap türclmesst\gOnkröll 
elm: Parancsolom, tOrjl Textus: lThess 5,14, 

Befejczésell csak ennyit: Tekintsük nckilnk szóló 
homildikni parancsnak: tudatos, világos eéltudal és 
célkitOzésl 

GeUénl Iml'fl 

~LETEM. PÁLYÁM EML~KEIBÖL 
Klslskolíí.skorom 

Az clemi iskola hat osztályát sz[J
IMnlumban, a Marosvásárhely köze
lében l evő Szentháromság egy tan
erös unitárius Iskolájában jártam. 
Tanllón6nk a falubcli unitárius pap 
fel esége volt. Szivesen és s1.orgal
masan tanultnm. A 4. osztály elvég
zése után gyakran kaptam "l"nltói" 
megblzást, s a kapott utasitások 
szerint olvastattalll, számoltattam, 
raJ7.0ltattam tanulótársaimat. Gyak
ran énekeltiink , és kórusban mond
tuk a szorl.ótáblát. 

Gyerekkori sikereim és kudarcaim 
ehhez akislskolához rnz6dnck. Az 
e l ső, fe lejthetetlen sikert az esperesi 
vl;!;ltt\ció hozta. Ez az esperesi láto
g~tás nagy esemény, amolyan ki
lunttt4!s vol t a mi eldugott, sáros 
falunk számára. 
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fuen n vizit6.elólI tört~lIt 

A kedves, mosolygós, szép hangú 
tanitónő, akit a férje után tisztele
t es asszonynak sz6l1tottunk, kihf
vott a térképhcz. 

- Péter, állj háttal n térképnek, 
és mutasd mcg, hol van az a világ
rész , ország, város, he~y, folyó, 
amit kérdczek. Ezután következtek 
a kérdések. Hol van Ázsia, Afrika, 
Bulgária, Finnország, a Balkán 
hegység, a Hajna, és fb'Y tovább. 
Nagy hgalommal ugyan, de min
dent mcgmutllllam. 

A v izi tálókut meglepte ez n sze
replés. Nagyon megdiesérték n ta
nltón6met, a papot és édcsallámal 
is. Egy-kél mosoly, elismer6 szó 
nekem ls jutott. Ez a siker 4!s dicséret 
egész családom tekint4!lyét mcgnö-

velte a rokonok kÖ7.ott , de még az 
utcában, s6t az egész faluban is. 

szép élménye mellett 
'" , nagy bánatot okozó 

csinylevésemért 
a tanitónő 

lesz ve-
Icm? mond majd 
édesapám, 

Kétféle lehe töségen töprengtem. 
l\'legiilöm magam, vagy valami olyan 
naj.(y dolgot csinálok! .I~ogy soha 
többé emberria ne kerilijön az asz
tal a lá. A "mcgölöm magam" \"égre
hajtásáhOz két lehetöséget ismertem 
akkor: fehlkasztom magam, vagy 
kútba szököm. Az akasztáshoz kö-



télre VRn s1.0kség. Hol szerezzek 'I 
1\1. élctós1.tön pOfflnCsdrn relbukkan" 
tak 117. akadá lyok. I<ét lehenUnk 
volt o l thon: II Csokros és R Ruzsi. 
Köté llel vnnnak 3 Jtt.szo1hoz kötve. 
El. Il kOh!] jó lesz. D c. hogyha Ic: 
oldom :l7. egyik köte let , nkkor 1111 
IcsT. 0.1.1:01 n tchénnrl ? ~s ml ICS1., 
ho IllcJ{tn ldlnak és levngnak II k/itél 
röl? AZ1.o l már ncm szabad többet 
élő állo tol Il1 c~kötni. Ma rat! II kútba 
szökés. Ez könnyen mcgvlllósflhntó. 
Dc mi lesz azután "1 ROllllflll kup 
II család Iv6vizel "1 Hogy taknrltjnk 
ki il kut aL? Errő l II l('rw!'i l ls Ic kcl
letlmondani. 

T Oprengésem. gyötrődésem k07.
ben né.zc16dni kezdtem. Gyönyör
ködtem II tiszteletes asszony szép. 
formás Itlbaiban. Térde :llult m cg
Itittam a gumiból készliII harisnya
kötOt. Nem tudom , hogy törlént, 
de egyszer csak villámgyorsan. jól 
k isdmitott mozdu lattal meghúz· 
tam, nmjd visszaengedtem mind a 
két gum ipántot. El ncm tudtam 
volna képzeln i, hogy a kedves, szép 
hangú tIszteletes asszony akkori\t 
tudjon sikoltani, mint amilyet akkor 
hallottunk tőle. l(iparnncsolt az 
asztal alól. Alaposan kikaptam tőle 
is, ft rérjétől is. A verés után haza
szöktem. Amikor szüleim megtud ták 
a lilrténteket, tő lük is megkaptam a 
map;amét. 

Másnap édesapám elkisért az is
kolába. A papi lakás ajtaja előtt 
megálltunk. Nekem be kellett mell
ni bocsánatot kérni. Legyen áldott 
a család emléke, mert mindenki se
gltett a nagy esemény lebonyolltá
sóban, hiszen éli makacsul hallgn t
lam. 

- Ugyl, Pélcr, azért Jöttél, hogy 
bocsánatot kérj '! Ugyi. Péter. azt 
akarod mondani, hogy ezut i\n jó 
gyerek leszel I Belőlem mindössze 
egy "ühü"-réle vá laszt sikerült ki
csalniuk . Ezt is eJrogadták, ennek 
is örüllek. A liszteletes asszony pe
dig még azt is megjegyezte. hogy 
tanult ő is az esetbo!, soll:l senkit 
nem küld lűbbé az asztal a lá. 

Hosszu tallltÓi. tanári, ignzgat6i 
mOködésem soran, amikor egy-egy 
diákcsinyt kellett megltélnelll, min
dig eszembe jutott ez a régi emlék, 
ez a gyereklazadás, -megalázás, és 
ez mindig nyugalomra, megértésre, 
megbocs:ftásra ösztönzött a bünte
tés kiszabásában. 

Az elsU lunltól úlIús 

Jó eredményO tanItói oklevelem 
megs1.erzéSIl uUn nJintegy rél évig 
nem Jutottam álláshoz. Az akkor 

szokásos "toId07.atok meghozá!a" 
uttln. idcijtlenes kinevezést kaptam 
mcgyérn. Maros-Torda megye Unoka 
nevO kÖ7,si:gébe. A kis me1.6ségl falu 
lakosságának többsége református 
vallású volt. Tolán tl7.enöl-húsz 
rormln család ls élt fi telepil1t!sen. 
(KOzilUlk az egyiknek hét tankötr
Ies gyermeke volt.) A román gyere
kek részére szervezték nz új Iskolát. 

Este érkezt.em n rnluhn. Felkeres
t em a román ncmzetlségí'i községi 
birót. I(edvesen és s7.eretettel rO"n
dolt. Neki is több tanköt eles gyer
meke volt. R öv id beszélgetés u tán 
kiderOlt. hogy tnnulók vannnk, dc 
iskola nincs. Illetve van el(y új is
kola (erről beszél tek n tanfc1nijyelő
ségen), dc azt a reformntusok ér,l
t ették. fgy igaz volt az. hogya ra u
bon új iskolát épltcttck, dc az más 
célra készült. A romfm ~yerlTIekek 
szülei közü l egyesek Ilz t hitték , hogy 
olyan állami tanItót kapnak, aki 
ma jd Illegszerzi részükre oz új épü
letet. 

Nem igy törlént. Olyan magyar 
nelTIzetiségn. t anlt6t kaptak, aki a 
hecsületes román kollégáival egyntt 
elképzelhetetlennek tartotta volna 
az ilyen törvénytelenséget. Magam 
úgy éreztem, hogy egy ilyen akció 
megbocsáthatatInn ban lenne. In
kább az á llásnélküliség rolytatása. 
Mit lehet tenni mégis a k inevezés 
nlegtartása érdekében? Én, n 18 
éves pá lyakezdő fiatnl tnnltó, ebben 
a reszül t és klnos helyzetben keres
tem a megold ási l ehetőséseket. Hi
szell az ideiglenes kinevezés Átvéle
lekor édesapám közöl te velem, hogy 
már az első hónapi rlzetésem jelen
tős részére szükség van a esulildban. 

Sorra látogatlam eljövendő tanIt
ványaimat. Erre lIem a csalácllá to
gatásra kiadott rendelet kötelezett, 
m ert ilyen talá n még nem is volt 
akkor, hanem az eljövendő tnnltvá
nyok és azok szIlIeinek , élctviszo
nyainak m egismerése vagy valami 
különös életösztön sarkallt a látoga
tásra? 

A7. egyik család uj házban lakol t, 
dc az egyik szobájukat nem tud ták 
befejezni. Ajtó, abluk már volt, a 
padló h iányzott. Ebben a félkész 
szobában szü let ett meg a szerencsés 
ötlet. Megbeszéltem a sztIlővei, azt 
hiszem Dukának hivták, hogyez 
u szoba jó lenne tanteremnek. "Desz
kát szerzünk, eikészItJük a padlót, 
falitá blát, padokat. 

A szü lOk segitségével, a ruró-raragó 
Ua tal székely tanftó kél hét ala~t 
kialakltotta a szűkségtantermet a k IS 
mezőségi ralu román tanu lói részé
re. Ezzel a kis kényszermegoldással 

sokat nyertünk. BI1.tosltottuk R ra
luban élO román nemzet i ~élotO tanu
lOk anyanyelvi tanultlsát. megőriz_ 
tük a rulubnn élő magyor és roman 
nem7.etlséK kör.ötl l Jó kapcsolatokat 
megsz(jnl n rcronnntu50k S7.0ro llgas~ 
az új Iskola esetleges elvesztése 
miatt. Nem utolsósorban s ikerIlIt 
szerezni magamnak lllunkahelyet 
esaládomnnk II szOkséges anyagi 
támogatást . Ezt az akkori viszonyok 
között, pá lyakezdő fiatal tanltO ré
szérOl allgho. Iehetett t ulértékelni. 

Az Iwdnlnli élet \'onzúsUlmn 

Dr. Boros György kolozsvári un i
tárius püspök se~ltségéve l kerliltem 
II Korond-fenrOkútl hegyi-tanyai 
magyar tan nye va állami elemi isko
lába, ahol lelkesedve tanitottam 
egyedUl a rám bizolt hat osztály 
100- 110 lanulójál. \ 

Paradox módon a vallást is én l a
nIlottam az unitárius, a k a tol ikus, 
a reforrn iltus tanu!óknak egyaránt. 
Pusztán szlvességblSl. 

É lelem legszebb éveit töltöttem 
itt. Csodá la tos környezetben éltem . 
A Hargita szépsége elbQvölt. eletre 
szóló é lményt jelentett a hegyi élet
tel , a hegyi emberekkel. t i\jakkal, 
szokásokkal való megismerkedés. A 
havasi emberek, a raváSó, szénégető, 
p ásztorkodó székelyek évszázados 
hagyományokat ismertek, örökltel
lek át utódaikra. 

Az iskolai oktatás m ellett, önként, 
felsőbb irányltás nélkül, szIndara
bokat ttlnltottnm a fia taloknak, 
énekkart szerveztern, bi\lokal ren
dutUnk a tanteremben , amelyeken 
a székely virtus és forté ly sok-sok 
fényes (és néhány sötét) oldalát is
mertem meg, éllem át. 

Gyakran tartottam el6ad:ist tu 
egy-két tucatnyi hallgatónak. 

Megtanultam kOzlekedni az erdő
ben, a ködben, a magas havasi hó
rengetegben. 

Szabad Időm ben sokat olvastam· 
Egyre sí'irObben jelentek meg Irá
salm a Székelyudvarhelyen kiadott 
Székely K özéletben és különbözO 
unitárius kludványokban (Kévek ö
tés UnitáriuS Naptár, Unitárius 
Kö~IOny, Székelység, valamint a 
megye román nyelvO szaklapjában 
_ a Scoata Practicában). 
FenyŐkúti mOködésem nlattjelent 

m eg GyónáS cJnuncl az el~ kis 
verseskötelem. A Székely Közélet 
nagynevO szerkesztője, Tompa 
László mutatott be az olvasÓknak. 

Ur. Kov6e.\l I'éler 

Magyarország Köztársaság 
. A IllU(.:yll r országgyOlés 194G. Jan . 
31-i:n e lfogadta az ország (,lIamfor
májnról 5~Ó IÓ törvényt . s ezzd Ul. 
addigi klrá!ysfLgból JUagyaron:dg 
k":/ár!asd!]go lett. 

A k07.lánnsági államfOfllHI /Il('II('tl 
lelS7;Ólullak II jJártok ver.d6 Io;éllvl
sél/h, kO;dOk a Polgári Demokrat:! 

Párt ncvéb<,n Sunt-Jodnlli SdndQr, 
nki .,A Polg!\ri Demokrata Párt 
nevében tldvözll II tör \'ényjavosla
tot, elrogad ja ál talflllossá~han , é~ 
k ld nja. hogy az új kő7.L:lrsaságl 
állam lornlábnn é(.::y öntudlltra éb
redt és politikai érzékkel hl ró ma-

gyar nép lIéZ7.(;n .~7.em he egy szebb 
és boldognbh jövelIdővel. " . 

Ismeretes, hogy SUli/- Iványi Sdll
dor 19.Hi szelltemhr rébell Londonb;l, 
majd onnan az lillyesilll Állalllokba 
utazott. Nem tért lInzlI. dc élete vi:
géig unit:\r ius lelkészi nolg:\latol 
végzett. Lluu:llstcr v:\rosában halt el. 
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Egyistenhívő törekvések az orosz szellemi életben 

( 76 ~vtJ haU meg l" Tols:/oj,~, 100 ~ve 
tlell / mr.g ( I Gyónd! clrml I/af/omasa 

J Genfben) 

Nem vogyok szent, sohasem 
~;n llottnrn IIlIlJ!:am "unak ... 
!in olyllll embernek tartan~k, 
nkl nem tévedhet , nkkor nlln
dell eflyes cse lekedetem hazug
ságnn\( avagy szfnle lésnek kell , 
hOflY lássék. De ba gyenge 
embernek tartanak, akkor an· 
nnk ItUszom, ami valÓj!\ban 
vngyok: szánnlonua méltó, de 
bees(lletes lénynek. aki min· 
dig s teljes szfvéböl azt kiván
ta. hogy Istennek hű séges 
8zolg!\Jn legyen." 

I •. Tolsztoj 

Ilyakorlásában, illelve követésében 
keresi. AmeriksIban ls e lsöprő sikere 
volt Tols7.Loj írásainak. A szobad
gondolkodó író mQveib61 dr. Charles 
J oy szerkesztésében nl. amerikai 
unitáriusok kőnyvkJadóJa, II Beacon 
Press antológ iát adott ki. 

L. T olsztoj hozzánk hasonlóan 
n kereszténységet aláveti a józan 
ész vizsgálatának. Ennek a s7.cllemi 
t örekvésnek van t örténelmi előzmé
nye az orosz vallási életben. 

A 15- 16. század fordulóján ar. 
ún. novgorodi-moszkvni eretnekség 
szembefordu lt fl hivatalos ortodox 
egyházzal, és támadta az egyházi 
ideológia alapjait. Tolsztoj is szem
bckerült az ortodoxia dogmáival, és 
mcg"clctlc az egyház clviláp: iaso
doll szcmlélctét, é letvitelé t. "Az az 
egyház, m ely azokból áll, akik nem 
Igéretek és felkenések á ltal, hanem 
az igazság és szeretet n1l1vei á ltnl 
vannak egyesi tve. Ez az igazi 
egyház mindig élt, és ö rökké is fog 
éfni" - irja a Gyónásban. 

A novgorodi-moszkvni mozga· 
lom reformáciÓs jelIegO volt. Togad· 
ták az ortodoxia alapvető dogmáit. 
Ez a mozgalom hama rosan elt erjedt 
a nagy fejedelmi udvarban, Moszkvá· 
ban is. A moszkvai kör szellemi, esz· 
m e i vezérei udvari titkárok voltak. 
Ok m ár mérsékeltebb irányzatot 
képviseltek. Ezt oz irányza tot a 
hercegi körök is támogatták. 

A moszkvai irányzat biráita a 
szerzetességet, követelte a kolostori 
földek kisajátl tását, s lkraszállt a tu· 
dományos ismeretek és a felvilágo
su lt eszmék terjesztéséért. A kora-
beli ortodoxok, a katolikus és pro· 

az testáns európai hitt:lrsaikhoz hason
a lóan jártak cl, amikor az 149o-es 

ortodox egyházi zsinaton a novgo
rodi eretnekeket kiátkozták. A 
moszkvai szahadgondolkodóknt pe· 
dig mdJ!:lyahalálra ité lt ék , de észre
vehető halást gyakoroltak az orosz 
társadalmi gondolkodás fejlt'Sdésére. 

Csakis mi \"agyunk. birtoktiban 
nl. e!lyet len lehetséges Igazságnak? 
_ teszi fe l az örök kérdést mindany· 
ny iu nknnk a 19. sz!\zad nagy szel· 
lem6riásn, T olsztoj. A nagy hu ma· 
nisták. Erasmus, Goethe, majd ké
sőbb Tholllas Mann m éltó kelet
európai társa. };'m nemcsak nagy 
~ondolkodó, hnn!!1lI csodt\latos fró 
IS volt. A regénYIrodalom ban olyan 
örök érvényl'll alkotott, mint S hakes· 
penrc a drámáhan . Hosszas vivódás 
és keresés után hamarosan rátalál 
Istenre s az ő igazságára a Bibliá· 
ban. Egyre jobban elmélyül. a 
Szentlrásban. J ézus tanltása alapján 
megalkotta azt az egyéni, sajlUos 
tolsztoji bölcseletet, ami az unitá
rius hitfelfogflshoz közel dll. Legta
lálóbb:ln sze r ete t- vallás
R a k nevezhetnénk ezt az é leUilo~ 
zMidt. 

Mózes, 
MOhamed 

Ouintén hisz lst en teremtő és 
gondviselő munk ájában és Jézus 
meg\'áltó lanltásában. Mo.ve iben 
nemcsak Interpretál!':! vngy Illuszt· 
n\lja a gyakran e l rorduló bibliai 
idézeteket, hanem szimbolikus ti)· 
mörsúggel fogalmuzza újra. 

.'\z Akndémiai Kiadó 1985-ben je· 
lentelte mel{ Hajnfidy ZolU.n elemző 
munkájnt Lev Tolsztojról (Trag i
kum, halfll , katarzis). Ebben a szer
z6 bővebben fogla lkozik a na~y 
orosz lró bibliai kapcsol3lni\'al. M:\r 
Stdan Zweig is észrevette, hogy 
TolsztoJnfll sajntos erkó\esi tanul· 
ságot hordoznak a biblikus ihletésü 
szö,·egrészek. 

Perc:r:elné Kotma Flóra unitárius 
lrón/l is Irt Tolsztojról "Tolsztoj és a 
uabadeh'11 egyhazak" eimmel, a 
Keresztény l\!ogvető 1905. évi sz~~ 
mában. Az emberi lélek nagy buvá
rának, a humanitns mindent \"allaló 
mesterének hit"nll:1sdból éleslatl\s
sal e meli kl a modern kereszténység
gel , s elsősorban nz unitárius gon· 
dolkodással rokon vOIlásokat . Tolsz
toJ is a tinta keresztény eszmékre 
hi\'alko7.lk, s ne m nz évszázados 
dogmákrA teszi u hangsúlyt. A ke-
reS7.tén)' vaU!\.$ léuycgét aszerelet 
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E!ősegltették a humanista eszmék 
t érhóditását. H asonló utal j!\rt be 
a kései utód, T olsztoj is. Miután r!\· 
tal!\lt az evangéliumra . tov!\bbment 
a szabadgondolkodás útj!\n. O is 
arra a végkövetkeztetésre jutott, 
hogy az ortodox egyMz !Iem á ll 
evangéliumi alapon. Szerlllte a1: 
evangéliumban egyedül az erkölesl 
tanítások számitanak. Tolsztojt ls 
kiátkozták, s a Gyómb dmo. érteke
zését is esak Genfben adhatta kl. 
A szabad .... ondolkodÓ és \'nllásrefor
m átor mdr ott lappang fiatalkori 
Irásaiban ls. Fo~lalkoztatt:\k a na
zarénuseszmék. Figyelemmel kisérte 
n nUl.gyarorszagi naznrénusok . moz
galm:\L (Különösen nz ún. egYisten
hlv/l aguk érdekelte a nrtgy f:tondol· 
kodóL) Sehmitt Jenő H enrIk ma
gynrorsz:\gi sajtÓperével pé ldául egy 
1897. jún. 17~i leve lében foglnlko
z ik. Minden érdekelte és foglalkol.· 
Utla, ami rtZ evangéliumi igazs.\got 
sugározta. "Az i~azs.o\gnak es.nk cgy 
örök. Ul. e\·angéliumokban világoS:I !1 
kifejezett tanitása van ... És amI
kor az ember megértelte ezt R tn-

nltá8t , akkor Ő Istennel SZAbadon 
közvellen kApcsolatbA lép, és kér~ 
deznlc senkitől semmit sem kell 
neki." (ToisztoD 

Tisztán láttn, hogy Krisztus nem 
megvá1tó volt, aki elvette a világ 
bOneit. és nem lsten, hanem martIr 
akit az Igazságért , haladó nér.cteiérl 
megöltek. Ezért tetszett Tolsztojnak 
Munkflesy Mihály Krisztus·ábrázo. 
Idsa ls. Saját feUogásflhoz érezte kr.
zelinek, az Ő értefmezését érezte ki 
a restményből. 

Tolsztoj a jézusi egyszero.séget és 
az is teni megbocsátást hirdette. 
Tudta . hogy Isten országáért min
denkinek a maga területén, a képes

szerint kell munkálkodnia. 
t ermészetesen munkatársak· 

ra, tanltványokra van sztlkség. Ezért 
is tért vissza a néphez. Meggyőz/ldé
se volt, hogy esak akkor találjuk meg 
az igazi egyszerOséget , ha úgy élünk, 
a hogy az orosz parasztok. Osszuk 
fe l Il vagyonunkat a szcgények kö· 
zött, legyUnk szel1dck és megboes!\.· 
tók. A Ilugy humanista azt akarta, 
hogy a jézusi eszmék tiszta hirdetői 
legytlnk lsten országa érdekében. 
Örök időkre hirdeti, hogy al. emberi 
lelket kell fogékonnyá tenni a j6ra 
és az állhatatosságra. Végül bekö
vetkezik a tragikus futás, és Aszta
povo állomásán befejezi életét. 

Az evangéliumi ihletésfi tökéletes
ségre való t örekvés juttatta aITa a 
meggyőződésre, hogy az ember bé
kcsségre született. l sten békeszövet
séget Igért, és békét ajándékoz ne
künk. Itt a földön megvan mind
annyiunknak a békére való lehető
ségünk. 

Erre figyelmeztet minket Tolsztoj 
élete és munkássága. 

Felbős Suboles 

A MAGYAR ENSZ 
TARSASAG 

Jan. 28-fln ülést tartott a Magyar 
ENSZ Társas!\g in téz6bizottsága. A 
tanácskozást Simai Mihá ly a.kadé
mikus a T á rsaság elnöke nyI totta 
m eg. 'Ezt követően ismertet~e azt 
a fe lhivást, amelyet a közelmultban 
Genfben lll. ENSZ szervezésében a 
békeév nyitÓ eseményeként meg· 
tartott " Együtt II békéért". e lneye
zésll konfereJleia bocsátott kl_ Az lll· 
téz/lbizottság egyetértését fejezte ki 
a felhivással. amely lehetsége;;nek 
mondjn a nemzetközi helyz.et Javl· 
t ás.U és a bizlonsflg megszllardftá
s:\ t. 

Dr. GJmMs 
molt II Magyar 
19S5-ben \"égzelt 
mcrtetle az 1986. 

Ezl követően d r. Somogyi Ferenc 
kfl lilgyminisztériumi 100s.ztálv"ell:<ll/l 
tájékoztatót tartott az ENSZ~köz· 
gyl11és 40 .. jubileumi ülésuakár6J. 



A chicagói Meadville/Lombard Unitárius 
Teológiai Intézet 

A Mt/Ii/l1l11e ;",1.-010 a clilcag6i egye- 10/1 ú/nak. (igyt.lembe lI~ue a: euyM:
lern l1ndl/ó. Ieljts jogI) tagja. E: az J,-lJ:slge/..' eg!fr e nlJoekmf igbl/lclt. 
tg/lctem mmc$ok a: USA. ha~t!,1 (/ Jd6klJ:ben, 1892-ben mega/akult a 
o/Idg egyik Ded6 (tlstJol .. laldsl IIIU- chicagdi c91/dllm, ls hamar kidcrOU. 
zet/!. Ertdmbll/tJslgirc jellem:O. hogy hogy kll/{jnlJscn a humdn jelregO ludo-
53 Nobtl-dljas dol9O:l)/I a ,alai kiJ- mdnlftJk egyik Itgjtltnt6sebb klI:pont
;;;/J1f il jden/cg mintegy 70 IlIdoma- jdud ke::d uli/ni. Nthdnu tlltl! be/al 
nyo~ tdrsosdg Illge: ill mllllkt1t. jónthám/ lwlógla csatlakozott az egye-

BérhM.lIt kellett emelni nhhoz ho 
teml)lolllol éll lthcss(\ nk. Dc' IlIi~rl 
nem l<,heteLt ezt rölds7.intl. utcá ra 
néz6 . clhelye7.ésbelt me~ter\'elni? 
Sok vI ta hangzott múr el hth:edek 
óta cmhlLt. 

A: egyetemet John D. Rockefeller. Itmhc=, 'kij:tOk a: unilJu:aflsla jellegI; 
a hires olaj _mull/milliomOs eMlldd Lombard JnU:el ls . me/y eredem ey 
egyik lagja alapIIolItI 1892-bell. s a= az lflinois alfambeli Galesburg oárosa
inti:e/ azóta is magánké:ben oan. ball mllkMIJII. 1926-OOn az unitárius 

A világ minden tájáról üke: /i hf,!lf- M eadoille T eológia is Chieagóba kIJI
galók s:áma ma már lIlegkll:dffl a /IJ:lJIl , jdenlcgi helyüe, az 57. utca 
ID OOO-t. A didkol.' /tlInyomó IIJbb- Ú a Woodlawn Aoetlue sarkara. A k~t 
s~ge a ehicartói belváros/ól. a .. /oop" - srabadell1l1 teológiai fnlé:et hamar 
tól n~hány km-re {eJ.:pó egllelemi va- s'dJoetségct alk%li, majd 1964-ben 
rosban ~I. melll s:in/e dl/am a:: állam- {ormálisan nevében is egyesült. 
ban. A H/fde parkMk neve:etl terMe- Az inIéul jelenleg IIJbb épUlet luIaj
lelI kD:et 130 épiHc/ tarto:;k az egye- donosa, melyek klJzötl lakóházak is la
leml/ez. lálhalók. Il központi épüll!tben vannak 

A ludomaflllos é/cl csaknem mim/cn a professzorok noMi, a dékán; és egl/éb 
lert1leUvel lehel ill {oglalko.:lti. a l eg- hwalalok, lalltermek, társalkodó helyi
maga.mbb s:in/en. A tand/Jak rend/d- ségek. 111 találhaló a leológla klJzd 
vat magasak, dc az ill szer:ell képes{- 100 OOO kötetet nyilvántarló kIJnyv
Us a munkaeróplac legiobban {/tele.tI Idra is. 
al/ásaiho: seg(li 1!lI:,' '/ a:okal, a~/,k Az intézet hallgalói _ (gy mi is _ 
/lem sainálták magu ·tv ru: anyagI s I" / á I /' 'á' "á' / szellem1 befekttlb/. Hamdr a ga=dasági ese cn . n m s co vgl 'on s oga -
kérd~ukn~1 tartIlnk, érdemes iti meg- hatják az elóadásoka/. 
jeg!lezni. hogy az eg!lelem évi klJflség- Az unitárius teológián igen mnk 
veUse mtgklJ:ellll a eoo mllli6 dollár/. klJ:lJsségi élt! (o/yik, melynek ertdm~~ 

A mnoetheló tudományos szaklef/i- nyeképpen sz inte naprál napra uJ 
lelek M:iilt igen je/mMs IIclllet raglai programok teszik lehet6v ~, hogya did
el a /toMpia tudománya. Enmk leg- kok a tanu lmányol.: melleIt egJ/mást 
{tlsfibb nl1lta oktaldsa a nem feleke- :- jlJoel/dO kollégáikat - is meglSmer
zeti jelIegi; Hittudományi Akadémidn Jék. 
tlJrténik, alwl lin. nagydoktori (oko- Sok esemény az inlé:el/6/ alig par 
Ult s:ere:heI6. méterre lepó "ElsO unildrius temp-

Ugyancsak a chicaUói egyetem lel- /om"-ban zajlik aOO/ klJ:lJsségi aIkaI
jes jogú tagja a: a 12 (eltJ.:eztli jtl/ega mak, áhl/a/ok' Mvelik egymáJI a 
tco/6giai inlittl, melyeken killIJnbözli vasárnapi isteni/szte/eiig. 
fokú leo/6gia.i ~J lelkészi képeslléstke/ A leofágia eg~s: UgklJre. rendkfoClI 
lehe! surulII. . dinamikus és szabad, széles teret en-

Ennek CI 12 /IIM:clnek egyike ru: ged mindazokna/.' akik (aiai klJ:1J1t 
un/táril/s M eadville{Lombard TeoM- taflulnak ' 
giai lll/bel is. Vess! flk egy rlJvid pit- • 
lantásl az Iskola IlJrtémUre! Igen nag!l IJrIJm szdrnl/nkra, ~ogy 

A leoMg/át 18U-bell alap(tolták a e szabad s%ellcml1tégkIJ~b~n~ tlsaJáfl/: 
PCllllsylllallia a/lamoe/f M cadoille lIá- lia a leghq.ladóbb .teo/6glQl Ifany~a!ok 
rosában. Az alap(/á.~ Harm Jall g0f'!do la~Q/t, a m / magyar uni/ar/lis 
Hllidekoper és J. C. Churclt nelléltez 1J~ljkségl.lnk keresztény szelIem~t k~p· 
(az6dik. A klJvclke:6 éllekben az inté- /IIsclltetjlik c nagy országban. 
zel mind lilbb IInilár/IIS lelkeszl bocsa- Orbók AttIlu 

A templomépítés kezdetei 

" KOhOl)' uleal te iUlIlom 
épitésutrténote 

A Kolu\.ry utcai templom _ ami 
néh t'my év múh 'll 100 éves lesz -
e.16szőr udoll oHhont n budapesti 
unlUriu$ hl \'('k l1 ('k. A templomot, 
amint tudluk Pecz Sali/II korának 
('IsISrendO. t!pll6mOvéslc te~vezte ab
ban II stllusban . mcly az akkori 
id6k mO\'észi kUcjezési formáj:1 voll. 

Minden korszak Idki tnkre , slIjAl 
kot!lllllk mC\ vcsze t... . Templomunk 
cpltésl korsznkflbnn II mC\vésr.i kire
ie7.csl rurmn nr. voll. hogy elmúlt 
korszllkok st Ilusfi t turtolták esz-

ménvképnek. Ezért tervezte Pec: 
Saniú az els6 budapesti ullitarius 
templomot az I~gynever.ett neo~ó
tikus stl lusban, m ely ezek szerIlIt 
II kÖ7.épkor mOvés7.! stllusát álmodta 
vissza. Miut:\n t 890-ben - és neUl 
a középkorbun épült - hQségesen és 
6szintén adjn "issza a X IX. száznd
"ég mo.vészi arculal:\t. 

Minden t ör ténetl szépsége mellett, 
VIlII az utódoknnk egy ffijdalmas 
panasza. Nehezen tör6dtek bele 
abba :J tcny be, hogy t emplomunk 
miért kerl\lt II ll. emelet magnssá
gába ? Még nkkor is hll tudjuk, ho!(y 
elIJlek oka pcnzUgyl kényszer volt. 

Most awnblln s7.óljon e kérd~he7. 
h07.Zá 1\ Icgkompclenso;hh . a I<'gszá
mottevőbb fél. maga a l('rve7.6 mO
vész s:em~lyesell , kÖ7.el 100 év hiv
latábóll 

A Budapesti i\h15r.aki Egyetem 
T(6nyvtáráb:m őri7.llek egy Kézira
tol : 405 864 raktári 57.:\nl alatt: 
"Pee: Samu nlliipms:. mneglJe/tmi 
landr ~/elraj:i ada/ai Ú mllnkdli.·odása 
sajdf ldrá$fl .• :uinl. " A ké7. iratot 
Pee: Samu sajátkel.0 aláln\5t\val 
fémjeLezle és az Irás dtHuma: .,Bu
dapest 1920. szeptember hó." 

Ezek szerint a templomtervez6 
Pec: Samu nuhének elkészülle után 
30 évre Igy nyilatkozik a Koháry 
utcai unitá r ius l l:ml)lorn épltéstör
ténetér61 : 

" ... Ugyunezen id6ben készltet
lem n dévnványui ev. ref. templom 
I)ályatervét, mellyel els6 dljat nyer
tem. valamint II budapesti unitárius 
egyh:hkOzség részére készllelt temp
lom és bérh.\zi tervél. to\'ábM a 
debreceni ev. ref. cgyhá7.kö7.Ség 
Kossuth Lajos ulelti templom t er
vél is. 

A dévovt\nyni ev. rel. templom 
tervem nem Jutott kivitelre, mert 
e!ly más épitész terve szerint épitet
t ék feJ. 

A budu pesll unitárius egyh:i1. 
temploma és bcrhdzn felépftlt. awn
ban sajnos nem Ul. eredeti l('rvem 
szerinl. eredetileg ugyanis n temp
lomol al. Alkotmány utcai oldalra 
t erveziem , a mely sokkal szebb meg
oldás volt, de pénzfigyi szempontból 
nem volt kereszti\! vihet6. 

mosl II Koháry utcai 
a második eme-

. e lrendezés uzért 
az a ránylag kis 

lehete tt egy három
megfe lef6 magas

sem ped ig nem volt 
esetleg földszin ten 

\~:;ly~~:: !: 1 fölé hérhelyi-

, 
Ezek szerint :1 tervezŐ /Iul vész 

véleménye l. A templom aluprnJ:d 
méretéhez vlszonylt\'a nem l et~ 
volna nrányos n háralll emeletnYI 
magllsság. . 

') A kornbeli épllészeltechmku 
sz;;;nt pedig nem volt l ehets~es :! 
földszint<'lIhh'6 templom borU vel 
fölé még több emel<,l lIIugasságot 
fc lépllenl. 

KilplaynlÍ dr. Sehe)' Ilona 

VNITARlVS 8 LET • 



ADVENT A HARGITAN 

Sül'Ő AN nlIAS : 

'" IIlIl!lusnhu. 
t eJ: ZI fordulnl II lUug)'ur i~~; . 
I , Et~j.!. hn T nnu1s1 t' 

m/llllir dmO clurn hj:\rn .;on~ 
Csn k röstellhdJilk. hogy 

Ullrl ók és l<ocl !\ly hU1.!\Jtlbun 1Iokon 
n fwscblJf' lI. Il herol-!m\!11I lH~yohb 
késr.segth' ('1 mlzlk II dn\ l1lUi :I\'.l\ nt~ 
gU1'í1 ~ li'~kél)lt'll· n ... bh L\tk('r,·stlscll. is. 
mond\'6 n. hOIl~' u7.ok jobbu n kirt-Jt·· 
dk II 1110dl' I' II kor fl-s1.0 Il séIWll , nh
s7.urd hdY1.L' l dt. mint II rOlkló~ hn
Byolllllnyuin épllk(,7.6 mOvek. Ped l~ 
nknd kilUöldi példn is - elég. Im ill 
torenl t' l1Il1t jllk - . mc ly llzt bizo· 
ny it jn. I\OAY II drflllllllr:hbulI népi 
fllnpokm nCIIl Csul>!\n néprnj1.1 IIm
zcmnol lehcl épit cn I. nlkll lmlls kl
illduhls Cl: II Iéi I ('~k('servcsebb. Ic~
IIl rg rA7.óbb kérdésehwk föl\'l'tés6-
re is. 

Sül O I\nd r:\s c7.(ltl:11 fekete t lnl t'!
vnllrl köllOi tudOsll!lsll n szülMöld· 
jén t nlHIS7.lnlt lélckrsonkuh\s.rOl szól 
keményen, mimle n érzc~Ossé~ nél· 
kül. I>edlll 1I11lltukrn mRrnd t ö reg· 
ember h6seinek ok uk \'o lna II k e· 
st'.rg~s rt', hiS7.i'n é lct ilkllek ucm hIt· 
ják n fo ly l nhls:\t. csnl:\ cljUknnk nyo· 
mR S1.lIknd, miként nz e 6ndnst ke;>;· 
dO dnl jégm ndll rnllllk. S nk Inek vnn· 
nnk unok ái. l\1.ok ls "kl tudjo. hovl\ 
hulhllotl székely lIU\ k S1.N1\c k ti s1,él 
S1.ó rl5n~blln", 

Sik h :rclIeel két vcnély fcnyc~cl ~ 
tc, mnlkor nl. I\ dl/tltl fl Ifflr!J11II1I 
r endezésél)(' fojto tt, A s:t,épclg6 folk 
lór klsérlés(', vnhunlnl n Ilubl ic i sz~ 
likui indu la tú fllltgor izl1lns, Illyés 
Gyuln lis:t. l n, rnc\oniUis SZUll\'cd élyl' 
drtmll'lin iskohl1.olt Ir.lésc 111I'gO\' ln 

t\ II )'ullwk·l.stt' n , i8ZIt~I ~ lck .. 1 

Orbók né StCnl · l vl\ny l 1101lA lí:lk6i1.~ 
n6 kiHWldl tUllu hnáuyil tjn ideléu ls 
rendbe n tncgl nr ljnk lll. u hlbbl \'U· 
slL rU UIlOkon: lLJl r. 13, cS 21. , m~j. 
ll , és 25., Júu, 8-lIn Irsz ll', é"zlLrO, 
A szolgá lntot "lIáAI hh 'r lllk ö nké n
tes segit ségével IdtJuk cl, A 6 - t4 
é\'($ syern ll~ kt' k bt'l rmikor esnt Inkoz_ 
hulnak II Ryt'flnek· lsl.cnllsr.tclcl ck 
lJ\loMntll~lIhoz, m dyekel It Nu.:y 
Ig n ÁC II, 15b'nl isl.l dl'l.lcl ('Myld6l1clI, 
d e, II őrn l kczilrttl' l t urt uuk II ~, I. 
emelel l IUIll\cs l ~rc III ben, 

10 tJNITARl tJ8 Ru ;:']' 

mlndkrtt6tc'\1. I{ él ponton \'olt Ilé
Il llh,jt hrltkn nz h'oll .'I7.ih' ('~h,'7.. 1\ 
1.."1.flc'\ j r lcl1('\ blJ lleht< mrs cstlllorl k~
pr mt'\s, ti il r~m!\él\l\l de rll.'lchb Ium
oot !lClldlt n lt'JI:, cUrul m Olldl\sbu ls 
ki' rll III. örcAek vtl).(le t r~ ., ltvcd l'l ll ~-
16v.>I, 1-\ Zllr ójelcllet bcll ls r li tlr SOlO 
iuslrukeló j lUi\! , de end :1 "hí\llell· 
sé!li!r1" né7.6ként (:$;tk ,'~ye tér l rJlI 
tudok , At ct6adllsbnn n U:lgl' oml:ls 
nem söpri el B6dl Vencl'l >oronn
lul r.tll s euel II mClI.old \l ~tl l a re n· 
d r7.6 inkl\ bb Kisré.kl1nnk ud IgUI.:l \' 
aki sr.erinl : "Ahol vllrnkor.l\s \'1111, 
odn Je lt küld nz Ist cn. Ylgnsr, t fllöt." 
Nincs ok II 1II,'~béké l ~src, Ilkiru· 
II.csr.tdődésrc, de :lunl :1 gcs1.tussnl, 
h ogv II 1111:1.:11. mll i' lybe ll kar"csQIlY· 
rő l 'knn\csonyrn ,·jh\gOtl ak n ,' I'tm~ 
kot,l\s h\ IllI>:\ Slll. ncm I)IIS7,lIIj:1 c l, II 
rt'ndc:r:O II zár .. " instrukulÓvtl l s~,em
ben mintegy PellIfIhez fc Ht· bIHl1., 
ilki cl'.! iriII: . ,fl llm~ynr IleIII olynsml, 
~1I1lt. :1 gycr lyn, mil cl luhet Qllntt i ;" , 

A dlszletlervcz6 Bnk6 ,J61.se r II 

sr.nkndék S1.élén IIUÓ borOllnh:\7.lI t 
t c tte II j:ltóklé.r kÖ7.cpé.rt:, K élolelnl
rt~ 1 II m eredek hc~yck, a kl tös Jnrl! · 
sok jcl1.ik, IlOgy ?Ord vldék rl' k l;~ 
sr.önlö ttek II zord id t'lk, nho l tlZ ev 
nllJ:!yobbik rclt\bcn h ó borl tJn u ({ll· 
det , A sZÍlwil!\!; ilI t's1.k!.'dik II drn ~ 
mn h nnglll:lt:\h Oz. ,\ f( ' h ér, II b nrtln 
és \I feket e urulju n h\ I.\':lnyl. 

A Icgh!l h\sahb szlnészl felnth\l Ku
bik Allll llé, Ilki 1Illlrndékl,lIhl1lul é l 
ls II Ichetöség81'1. hogy lulnjdollkép· 
!,1'1l \IéSY tlsS1.Qny t }e\cnlthcl lllcg. 
A lnklt:\sz'umk kOIö nös fény l fid , hogy 
n te rmészcti kö rnyC1.dbclI rc\escp('· 
redctt n6 lcrmés1.et es kncérs!lgn s"ó~ 
Ini me~ H ek :\j:\b:lIl, 

Fuutck Frigyes Zctelllkl Ol'tbonl i.!O 
cgyszt'r í\ségé\'el hal. Götz Ann:1 r6. 
vid s1.erepé bcll u s7.0lMöldjél és szn~ 
16 jél c:II HIJ;l:YO riill nl nő (I!ICOS cJS7.I\nt· 
Sl\gll.l yil\(mlJn fOl. 

A k é t öreg köz!1! Sinko\' lts l rnrll 
nódl VcncclJ c biblikus m ércll'\,é 
növelt fájdnhm\vfll r égi, nflgy M61.c,s
nlllklt:\slll is e m lékczct ilnkho Idéd, 
~\ I::n rdi .G.lhor szikár" rQ lll én~Ii!I,t'. n 
Zct.elnkl Dlln ld c véglll m eg IS 11I~ 
d okolju k(m\bbl összecsllllnnl\sniL 
Vcncellel: "I<hucrlt cllilk m M isl.im 
CSOdl\i l , és többé nOIll SZllmillwlunk 
senk ire, seml11irc, csuk 6nllllll:\l lllk· .. 
fil • 

Véndiáktalálkoz6 
A \ '0 11 kO)O'l.Srllr l és székal )' kt"~r.· 

hi ri u llltllTlus fGl,lnuu'lu nUlok I\Iu
g~·\I;rorsxb.llol1 Nil 6w.n11ii1kJn l IIzokll
irOlI évi 1IIII\ IIo:o1.6J ll Io:1I1 wut>, m flJlliI 
ll~en \'llilA rllll ll de. Il Ó"111\ 1 t ur lJflk 
II Nuu)' I I, uill~ u, 4, S'I .. nlull l lUlll ílrlus 
t ll.Ul!IIOUlhnll , IlIClI\'.., II)'U It' ke.7,6tl 11)
relll }c'II , }\ 161111110 1111 1I1.0lnMnlllt 
1J 1~1I e'Ul ~1í.rIO I I, Ilr, ' .'''''t' IIC'I J.h,.'!"t ~il 
Sl.llJi'l; JlIuos , 'éu:dk. }\1 ISIo' III I!t/,lcI1'· 
Ic i (Oli 11r\'lIIlStJnlUS'1.llIst közI' hM la~
\'eU, 1\1111011 fÜl.I \'e llul k h 'flU\lk IU6-
l}éu)'lIkl!l Irflslm ll , \ 'UtI)' lt' I"'Ull tl ll 
(11 3-0 I).i) CIl.iUltC-~1I Jc ltl ll \!it1k htlo 

D JI 111 N IJS lI/í L y IHlIGA7, IT 

A M UY!lnr "'(m:" rfltul Ilnpiln 
I)WI~' ,, 1\ 11(1 / )" r OI'{IIt!/)(lIl 1) i \I r . 
" /I " Ilfl/t'1l II : I'g IJl~' IIIllukllldrJ /IUl> 
I'lJI- /lIlJ'Nt ~rclr~'~~ I~ lIIinflllylU'unk 
(lfl !/r/m ért milló t lluitl l$:mrrnllflfd_ 
1101.'111 ~'iI:iJl, 

JI (rhtmlr r /q! ~?!Jik ~:rlmball Itd
$llrlfl~' dmi. : " ,\ 1,/It ~'wl ulwi temp_ 
lomrd''', /\ />r/{'1l m, (ribM, idh:n~' «_ 
("ilhhi(l~'flI, -

moi I 
l (mU 

BAsTI LAJOS 
TS ént. :dllt.lt./t t.: a:, t.gl/~'Oron ~:t. 

pt.tl, mCl!J/lClr u l bu:~16 !i: tllb :, akiM~' 
lfull1~.s:t.I~re so~'a ll (mU~'Gllek, \101-
Ill I.' , okjk M mMch ÁffdllVrll lurloltdk 
legjobb !i:crrpblek. mt.lyr6/ Cl ! uIIUd
rius ltd é,~ bitikus, asz ill lt " mtir 
t./hllil M rllrai I1dtyh miII trta II A'D
IIrtke:iJkt.l.. lJdstl l.lljo!i ttljOllgd!illd / 
tfibbr / : IKllddi lu/(ljdollsrigokkO/ ilolja 
ól Addm nlok,id/. Embailld i:J tgl/bell 
a kll: f/dt m jrlk~pl.l/~ / I !!III tes:1 (I fl
lIur rit. hogy ,,:elllleflt lyes looog<lssal tr· 
tlt.kl&Ii~' milli/eli irÓII I , s~t oJy~'Or ~:, 
a: I tllekMtlb l knS/Ilf1d is s:im:i, 

Pdskdlllli Gha VClldégs~!J c(mmrl 
iri t!J1I /JIII/id Fcr~lH: tlrdm d/, lIu /ymk 
(iJsu rclldl s~i ll UII JJIIsti fAjo:> oia~ 
kl/(lf/Il 19i2-bm Mflll sikctrol. 

ll ! cliJ(f(Id~(lk ,~ iktr(. 1111111 CI buda
(Jtsli gylllrkr.zd mtglllll /l l elll/U,: s:om
bul t.sll Ijsm:}/)llcleUt e fJlisti lAIjaM , 
tI ~' i kll:l/fJltrnill /IIcsm IIrrll /, hogyalI 
i,wnukrlldl /Jdl/III Ferenr l l/llkjiwal, 
/ef/r //IlIgd/ut! nde lrogbUcljdl. 01.'1-
mA' _ e!lyA'ori bnrcfljll liruMsa ká-
1lt.1~·e:Ubtit _ cY11 ~'OlI rq1l'. ió., Ilcrbell 
kell kil:llulie I I "ele s:tmbm dlldk/.'cll. 
1\ rdlltsrll I:s ( ",hul ~·i'j:ur.Ilt1IS;ggd fe
Ie/gt.ltlt II (elteli A'lrd~srkre, :l! fgü ltllr 
(1:1 is, hog" mi, Ull iMrilllok, lIem I tl
Ilrllil'I~' egyrl a Pds/o.:dmli {lI/ol rlklp· 
:rit (lstUd/t.dll!! s:urplm:k ti dllMbba 
vaM btólltlds{I!O(I/. 

Surrltltd 6rh:/llo.' o Ddv /d Fttcl.ICt~1 
/$ mrgr.1fi1(I/U{J IIngy s :(I/ ~s: em/~~'e
:cllt. 

A" UniU riulI fUel 'enn~lUt ter· 
hehul.k enyhUhiro adomáu,yo.al k6· 
8'1l1nette l Co.adunk. 



Megkésett köszönet Filep Imrének 
Az Elet és Irodalom-ban nemrég 

megjelent, "Kettó$ porué 460-os 
évek ból" dmü írásomban 1I(lg" ue
releUel emlegettem egll bizonllo. "F. 
l. plisp6köt". A monogr~m FiI.ep Im
rc, eg"kort unitárius pilspijköt rejti. 
Vuszoemlékezlsemben eg"elemi 
éveimet elevenUetlem Jö l. omelll 
életem legnehezebb időszaka volt. 
h öe d(6.kévet egu f iúpajtásommal, 
csoporltdrsammal eQUUu véueltem 
dt, akU "VCl4gesztenllének" bec~z
tem. O voU CI legjobb bar áto"'.. ugll 
kapoukodtunk eg"md$ba, m.".l.t a 
reuegó ""ereleek. A minket körülve
vó uild"or kib"merheterlennek, ellen
dgunek éreztük, é. se csalddtagja
{nk se tandraink kljzt nem akadt 
senki aki kétségbeesett, zavaros, 
k4pk~ó gondolatainkat segiteIt vol
na o hellles mederbe terelni. Bdr
merre fordultunk, csak ingcriiltség
gel, günnl/al i!s elutasftdssal talál
koztunk. 

Az egI/ellen. ember, aki ebben az 
Időben. melli!nk dm, szeretettel, jó
sdggal i!s bölcsessi!ggel, Filep Imre 
vale. 

Pedill - feln6tt fe;;el mdr jól Id
tom - nem voU könntfÚ doigIl ve
lünk. Mire 6hozzá eljutotw.nk (ba
rdtom, "Vadgesz[enl/e" unitar!,!s 
volt), a belső zaklatottsdgt61 mar 
csaknem e!veszite"ük az ép eszün
ket, civIlizáltságunkkal ils iflemtu
dásunkkal eQ1lŰtt. Amikor megérez
tük, hogl/ itt végr e nem pofon, ha
nem simogatás vár r ánk, elll/re mo
hóbbak, követelózóbbek l ettűnk -
nem tudtunk betelni Filep I m"e j6-
sdgával. (A finom Filepni!t61 is sil-

temi!nl/t kapW.nk nemrehánl/ó ptl
lantá.ok helI/eU, ha r átörtank a CJa
IddnJ, hool/ Imr e bdcdval hllVlldk
ba (1) bocsdtkozzunk.) 

Filep I m r e haQUla mogát belerán
oafni a vitdkba, vagl/U Mtn6lag el
fogadta az dltalunk feldtUtott játik
,zabáll/okat, , köve tett minket azon 
a s%el1emi ingovdnl/on, amerre ki! r 
désefnkkel csologattuk. Miközben o 
válaszai - ezt jó tiz i!vvel ki!.6bb 
vettem csak iszre - ku vildgltó
pontokki!nt egl/mas mel/i! .orokoz
va, nl/llegl/enesen mutatták lU ingo
vánl/ból kivezető utat. Amig hozzá 
jártunk, c.ak IUt ireztnk, h01l1/ t a
láltunk a világban. egI/ kelleme. zu
got, élveztük a beszélgerist, a "vi
tát" i. saját fontouágunkat, amell/
II/el az 6 fial/elme ruházott lel ben
nünket. Mil má,. lUonbon tudom, 
hOOI/ amit t61e kapt unk, nem piHa
natnl/i enyhÜlés, megpihené. volt a 
nagv Taldnnl/al val6 viaskodásunk 
közben, hanem a Talánll megoldása: 
nem egI/es kérdi!sefnkre, hanem A 
kérdés-re kaptunk választ. 

A,.,.ól volt szó, hogV mi eltéved
tünk és vihar-ver ten, megtépázottan 
hozzd fordultunk útmutatási!r t - ő 
pedig olllan el1tJsze1'Űen és magáJÓ! 
értetódően, hootl saját bonllolult teó
ridnkba belegabal yodva nem il ér
tettük meg lUonnat, megmutatta a 
Jézushoz vezető u tat. 

Szeretném utólag a bocsánatát 
kérni a hábor gatdsér t, és megkö
szönni feltétel nélküli szer etetét. 

Kamocsa), Ddlk6 

FAITH AND FREEDOM 
A nagy-britanniai unitárlusok 

t947-ben Hit és szabadsóg címen 
évente három alkalommal megjelenő 

. azzal a célkitüzés -
sel, az évtizedeken át 
jeles irányításával meg-
jelent szemlét, ami a 
Hibbert alapitványától nyer te 
a nevét, és világszerte ismert volt, 
mint az unitárius és szabadelvü ke
reszténység angol nyelvű teológiai 
szakla pja . 

Az u j foly61rat kiadásara az ox
~O~dl Manchester College öregdiák
Jalnak az egyesülete vállalkozott és 

• • az anyagmkhoz számos angol uni-
tArlus alapitvány ls houájárult. A 
szemle szerkesztésére az egyik, ak
kor mar Idős oxfordi diákot, a je
les unitárius lelkészt, Eric Shirvell 
Prlcet nyerték meg, aki a szerkesz
tés munkáját 112 számon át végez
te nagy körültekintéssel, s megnyer
te a .szerkesztll bizottsag tagjául az 
amerikai unltáriusok kitűnő teológu
sát, a H8r\'ard Egyetem teológiai ra. 
kultásának professzorát, James Lu
ther AdQtnl-ot, akinek neve és mun
k'sdga világszerte ismert. 

Az oxfordi öregdiák 1985 Júniu
sában megtarlott szokásos é vi O1é$én 
Prie, szerkesztő bejelentette végle
ges vluzavonulását. Utódjául az an
gol lelkészi középnemzedék Ismert 

tagját, a jelenleg Sheffield városá
ban szolgáló és hazánkban is járt 
Peter B. Godfr ey lelkészt választot
ták meg. Az utóbbi szerkesztésében 
jelen t meg a szemle 113. száma, 
melynek bevezetőjében méltatták az 
előz6 szerkesztő érdemeit, az 1947-
1985 közötti évtizedekre terjedő fá
radhatatlan, gondos munkásságát. 
Az új szám tartalmáb61 két tanul
mányt említünk meg, nem annyira 
az lrojukér t, m int inkább a dolgo
zatok tárgyáért. Az egyik az angliai 
unitarizmus századfordul6ban műkö
dött nagy öregjének, a szép imékat 
ls Iró J. Marlineau-nak munkAssá
gát méltatja. A mAslkban egy egye
temi eH5adó professzorasszony ir az 
angliai unitár iusoknak az 1781>-1860 
közötti majdnem évszázadnyi idő 
sorAn ~ n6i egyenjogúsitásért foly· 
tatott kUzdelmelr6l. 

Kedves jó barAtunknak, egyhá: 
zunk tisztelőjének , a szerkesztőségi 
munkától elbúcsúzott E. S. Price
nak további jó egészséget kívánunk, 
remélve, hogy az oxfordi College 
kétsz.Azéves fennállásAra emlékező 
jUniusi Unnepségeken még személYe
sen ls köszönthetjük. P. B. Godfrel/ 
lelkésznek meg sikert kiván unk új, 
és nem könnyű feladatának sikeres 
végzéséhez. 

P . J . 

A V~RTANO 
Török Tamás iró, a Rádió főmun_ 

katársa, fenti elmen megjelent tör
ténelmi regényéről lapunk egyik ko
rAbbi számában röv iden már meg
emlékeztünk. Orömmel vettUk át a 
Magyar Nemzetben f'erenc.zi László 
irodalomtörténész szép megemléke_ 
zését a XVIl. század unitárius vér. 
tanújáról. 

A v Uá g teremtésének 559Z-diJ,~ 
év i! ben, Mohamed próféta J041-dik 
évében, J i!.zu. Kruztus J636-dik évé
ben,. december 24-d ikén. Az iIg hall
gat n4pok óta, hiába fQTdUanám felé 
távcsövemet. 

Péchi Simon, az erdélyi szombato
sok vezére, Bethlen Gábor hajdani 
kancellArja (és bör tönének foglya) 
veti papirra az idézett sorokat (la
tinul) l. Rákóczi György fejedelem
sége idején. SorsdöntO pillanatban 
kezdódnek ezek a helyenkén t rend
kivül részletes, máskor meg elna
gyolt, töredékes naplójegyzetek. Pé
chlnek döntenie kell: enged-e a fe· 
jedelmi parancsnak, azaz metagad
ja-e életművét, a swmbatosságot, es 
a bevett vallások egyikét valasztja, 
vagy ellenáll. 

A vértanú cimú regényében Tö
rök Tamás Pechi személyiségét , 
m ult ját, lehetséges jövőjét, valUisi 
és főként politikai koncepcióját öt
féle nézőpontból érzékelteti. Pechit 
nem csupán naplójegyzeteiböl, azaz 
önértékeléséb61 és önismeretéből 
mutatja be. Megjelenik a lakja a 
nagy ellenlábas, Kassai István, az 
akkor i unitárius kancellár feljegy· 
zeseiben, egy titokban ténykedő je· 
zsuita kései visszaemlékezéseiben. 
egy névtelen krónikában és egy It;. 
rök aga jelentésében ls. Péchi ter
veit, lehetőségeit és f6ként török 
kapcsolatainak súlyAt tehát ötféle 
szemszögből AbrAzolja a szerző. Va
laha a török Arulta el Bethlen Gá
bornak Pechl titkos tárgyalásait, 
igy isztambuli tapogatódzásatt is, 
de a török nyomásAra klmélte meg 
a fejedelem börtönbe vetett kancel
lárja életét. A regény Indulásakor 
az ujra szabadon él6 Pechl Er
dély egyik legtekintélyesebb és 
legrejtelmesebb személyisége. 1836-
39· ben a Habsburgok felé tapo
gatódZÓ Kassai nagy dilemmája, 
hogy vannak-e még Péchlnek 
török kapcsolatai, és hogy ezek se: 
gltségével mennyire keresztezheti 
terveit. Péchl maga úgy gondolja, 
hogy ezek a kapcsOlatok mAr régen 
megszúntek, noha AlmA ban egyszer 
lAtja magát - a török támogatásá
val _ erdélyi fejedelemnek . Pkhlt 
I. RAkóc:!;! György Ismét bebörtön
d. Börtönében egy török Ugynök fel
keresi a szombatos vezért, és fel: 
ajánlja neki a fejedelemséget. Péchl 
ezt visszautasItJa, és hogy szabadsá
gát visszanyerJe, Kálvin vaUásQra 
tér át. 

A regény clme A virtanu. A vér· 
tanú nem Péchl Simon, hanem egyik 
tan ltványa, Thoroczkal János ötvös
művész és fest6, egy hajdani unltá-
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rlul pülpök rla. Thoroczkal sohaaem 
jelenik meg közvetlenül - mindig 
csak mAIok, Péchl, Kasspl, a jezsui
ta és a névtelen krónikás Idézik (el 
tetteit, vJszontagsáaalt. A regény ki_ 
magasló jelenetei közé tartozik. 
ahogy Péchl Ismételten megfogal
mazza Thoroczkaihoz fúz6clő vIszo
nyét: az Arulástól ls tartó mester 
végül maga lesz szeretett tanitvAnya 
akaratlan Arulója. A regény egy má
sik nagy fejezetében a jezsuita óha
tatlanul ls rokonszenvet é rez a kö
zös (kálvinista) ellenség ellen küzdő 
Thoroczkal Iránt, akinek ártatlansá
gát tizenkét asszony tanúsetja. (Az 
asszonyok súma szimbolikus, és az 
EvangélIumokra utal.) 

Török Tamás kltQnOen m egszer
kesztett, nagy [ráskultúrá ról tanús
kodó történelmi regényt vagy para
bolát Irt. A mú érdekes sztori, a 
néz6pontok váltakozása a cselekmé
nyességet és a feszültséget egyaránt 
fokozza. Török Tamás regényt irt, 
és nem történelmi tanulmányt. Te
hét nem az a kérdés, hogy Péchi 
Simon a lakja tör ténelmileg hiteles-e, 
hanem az, hogy regényhősként meg
gy67.6-e. A vá lasz egyértelmű : igen. 
(Szépirodalmi) 

lönböw reformok, nevelés, tudo
mány, Irodalom él emberbarAtI mOll: 
galmak terén. A n6k jo,alnak elis
mertetéséért folyó küzdelemb61 ls 
példaadóan kivették részüket. Nem 
véletlen, hogy az unitárius egyház 
volt az els6 Angliában, mely II lel
készi pályát megnyitotta a n6k el6tt. 
Az els6 angol lelkészn6 az unitárius 
Gertrud von Pei:wld volt, aki 1904-
161 a Le\cester -i, majd a Birmin
gham-I egyhAzközségben szolgált. 

A sok adat, a nagyarányú felmé
rés és meggy6z6 ér velés nem zár ja 
ki, hogy az olvasóban egyes kérdé
sek tárgyalása kapcsán ne merülne 
fel hiányérzet. Igy például indoko
latlan Biddle János (1615-1662) 
mellőzése, akit ,,8% angol unltarlz
mus atyjának" neveznek, vagy az 
unitárius identitás megtalálásánál 
Drummond Jakab, Carpenter J. 
EstIin, Gordon Sándor, Hall AUred, 
Holt R. Vilmos és mások figyelmen 
k[vm hagyása. A nemzetközi unitá
rius mozgalom tárgyalásánál Dávid 
Ferenc és az erdélyi un itárius re-

formt\ció Ilmt.rtetése sok kl ti 
valót hagy maga ultin. v nni 

A munka befejező része nl. 
unllarizmus jöv6jével foglnlk ~kgOI 
szerwk megállapItJák, hogy :: u'nt 
tárlus egyház magba talAIt -
sodik vllághábol'Ú után, éli me:ta'rát 
ta helyét a nép és n" ország vall' 
sos életében. -

A jelen feladata: ujra[ognlma~ 1l1 
az unitár ius vallAs embcr- és 1s1~1l 
tanát, tovább küzdeni a polgári ~ 
vallási szabadsAgért s az igauágos 
békéért. Az unltárlusok megalapo_ 
zott reménnyel néznek jövójük elé 

ez a konklúzlója ennek a hasz_ 
nos, hiányt pótló munkának. rnely 
nagymértékben hoz7.ájárul az angol 
unitárius öntudat er6sltéséhez és fej
l6déséhez. 

A könyv el6szavát Long Arthur 
a manchesterl Unitarian COllege --.: 
t eológiai intézet - igazgatóJa [r ia 
A szép klállitású könyv a Religlo~ 
and Moral Education Press érdeme. 

(Ker esztény Magoet6J 

PereDClId I ' i aló GONDOLATAI IDÖSZEROEK MA IS 

AZ LJNITARIUSOK 

Jeremy and Rose mary Gorlng: 
The Unltarlans (Az unitáriusok). 

Religious and Moral Educatlon 
Press. Exeter 1984, 84. 

A •• 

cimen a Relormdtusok Lapja 1985. 
aug. 18-i számában jelent meg az 
alábbi megemlékezés az 1937-ben 
elhalt Balázs Fe,-encről. Ö römmel 
adjuk közre. 

"Csak az jogosult, ami az életet 
áldottá teszi. trtjűk-e ezt mind
nyájan, emberek?" (Baldzs Fe
'me) 

"Balázs Ferenc" címmel 1983-ban 
Kriterion-kladású monográfia pár 
száznyi példánya Jött hozzánk Er
délyb6l. Három szerzője üzenetét ls 
hozta. Mik6 Imre kezdte gyfijtenl 
az anyagot. Kicsi Antal irta ké t fe 
Jezetét. Ok közben eltávoztak a jeles 
e rdélyi halottak sorába. Horváth S::. 
István rendszerezte és fejezte be a 
munkát. Három, egymást folytató 
nemzedék adott tovább értékes örök
séget . 

Az 1901-1937-1,. a század els6 
harmadában élt Balázs Ferenc rend
kivüli , mély és magas teszUltségek
kel, nagy izzásban ellobogott rövid 
élete annyi mindent magába fog

a laIt; s már a ml mal életünk anym'", nyi gondját, baját, tünetét is, hogy 
fIgyelm ünket az Ő életmQvére mind
Inkább rá kell fordítanunk. angol unitarizmus kezdetét a 

könyv visszavezeti a XVII . századba, 
az anglikán egyházból 1662-ben kl
zArt presbiteriánusokra. Úttöról és 
uervez61 közül Llndsev Teofil, 
PrlesUev József és Martineau Jakab 
lelkészek nevét emeli kl. Az unIta
rizmus meghatározó jegyeinek tart
ja az egyisten hit mellett a követ
kewket : értelem, lelkiismeret sza
badság, vallás és tudomány egyezte
tése, emberszolgAlat. 

A vallás gyakorlati alkalmnllásá_ 
vaj kapcsolatban a szerz6k hangsu
Iyor.ztik. hogy az un itár lusok kezdet
t61 fogva sr.ámarányukat messze re
lUlhaladó arányban kitQntek a kU-
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Unitárius papi tanulmányait Ko
lozsvár után ösztöndíjakkal Oxford
ban folytatja (közben bekalandozza 
Nyugat-Eur6pát), majd Berkeley
ben szerez maglster l fokozatot (az 
USA-t ls átutazgatva, persze) . 1927-
ben egy érdekes nevü "korai" szer
vezet: az ifjak Világbéke Kong
resszusának Bizottsága (!) megbizé.
sából Azsla felé indul: Japán, Ko-

~~~'ja, K:rs~tel:e~~g~Oa~1~I~z~~:~p~~: 
Bagdad, Palesztina, Egyiptom. vo
naton a Balkánon Budapestlg. majd 
Erdélybe. rgy érkezett meg vele. 
benne egy székely világjáró, a ma-

gávai vitt talentumokat megsokszo
rozva. 

Kisdiák korától a lapélményei és 
jellemalakItói voltak például: Ady, 
Móricz, Szabó Dezs6, s a kisebb
ségi sorsban k ibontakozó, utakat, hi
dakat keres6 és megtartó jellegű új 
erdélyi irodalom. 

Mé.r Amerikában, 1926- ban, akkor 
kint élő barátaival. Tamási Aronnal, 
Urinczl Lászlóval, Szent-Iványi 
Sándorral együtt e!tervezték, ki-kl a 
saját majdani Itthoni életét. Baláu 
Ferenc székely kisfalu papja és 
"megváltója" kivánt lennI. Akkori 
tervel - amelyek kés6bb konkré
tabbakká és realistábbakká kellett 
hogy vá ljanak - az angol szövet
kezeti mozgalom, az amer ikai far
mergazdálkodás és a dán népfőisko
lák hatására rajzolódtak kl. Ismeri 
a szegények (és közöttílk f61eg a 
munkás szegények) helyzetét a vi
lágban, Ismeri a munkAsmozgalma
kat, rokonszenvez is veUIk. Szövet
kezeti elgondolásai legfontosabb bá
zlsának a népf/Slskolákat látja. 

Egyházi leleUesel bizalmatlanul 
fogadták visszatértekor. Kollégiumi 
felílgyel6ségbe "dugták", s nem ls 
volt könnyű neki, hogy végre, 1930-
ban, a 401 unitár ius lélekszámú 
Mészk6 (Chela) lelkésze lehessen. 
Ettől kezdve módszeresen, a meg
ítélt sorrendi Contosság szerint, ter
veket készít és azok "pontjait" meg
kísérli megvalósltanl. Például: jég
biztosItás. gazdaköri csépl/Sgép, tej
szövetkezet. búzavet6gép, műtrágya. 
gYilmölcsfaUltetés. F6tér parklrozása, 
vízvezeték, téJl tanfolyam a faluban . 
nószövetség. öntözés a földeken. 
templomépltés, paplaképftés, a régi 
paplak átalakítása kultúrMzzá, nap
közi otthon, Játszótér, nyerscukor
gyár. kenderConás és feldolgozás. fo
gyasztási, é rtékesítés! h ltelswvetke
llet, t raktor és más mez/Sgazdaságl 



gépek orgona. iskolanagyobbltAs, 
Idéki gaulaságl sukértö, vidéki 

~rvossukért6, téli Hirdöhliz, gazda
kör i mühelyek. 

Idő adatott meg neki 
s a mészkői hívek 

közéletre és 
A tervek többsége 

'~,~ Ferenc 
~- lázban . 

költő-

BÖZÖDI GYÖRGY: 

SZ~KEL Y BÁNJA 

(Kol07..8vár , 19:111 - Buda pest, 
'\llIgvetö KOnyvkludó, 19M) 

Eu 

mint 

BDIiJdi Gy~rgy a harmincas évek· 
ben indulÓ ir6ncmzcdék egyik Igé

"~'bl Tele volt, kortársai kOlt6kénl, pro
',": l.afrókénl, történészként, publicis

takénl tartották szÁmon. Tizenki
lenc évesen jelentkezett elóször no
velh'ival II Keleti Ojságban. majd 
_ rövid idő múlva - két jclcntös 
folyóirat, a Pászlorl(iz és az Erdélyi 
licUkon közölte 5züUHöld-ihletle, 
komor hangú verseit. A székelyföldi 
szü letésQ író Kolozsvárott az uni
tárius kollégiumban és az egyete
mcn alapozta mcg teológiai, jogi, 
bölcseleti ismereteit, amelyeket a 
negyvenes években az 1848-49-es 
Történelmi Ereklye Múzeum tudós 
6reként. az ötveneS évckt6\ kezdve 
pedig akadémiai kutatóként kama-

nyomai is v<".~! 
magyar progresszlót; 
lónak, a népi íróknak, s a :-.;~, 
kolal gondolatnak (föleg cct~;" 
kezdeményezések során i r ki-
bontakozhát. 

:Elettnúve Javát (f6ként: "Bej4rom 
a kerek világot", "A rög alatt" címú 
könyvelt s ezt a monográtl4t hozzá.
juk még külön) - úgy vélem r
mielőbb kl kellene reproduk41va ad
ni nálunk. 

Jakab Sándor 

Kétszáz éves az amerikai 
univerzalizmus 

1930-ban jelent meg Thomas 
Whitmore könyve Bostonban, mely
ben a szerző elmondja, hogy ameri
kai földön tU unlvermlivnus első 
szervezeti kereteit 1785. szept. 14-
15-én négy lelkész és kilenc világi 
hív6 alakította ki a Massachusetts 
állam Oxford városában tartott ülé
sén. Elfogadtak egy Charter of 
Compact-ot, mely hittani felfogásu
kat foglalta össze, és megállapította, 
hogy a gyülekezetek önállóan inté
zik továbbra is saját ügyeiket. 
Gloucester városa volt az első jelen
t6sebb központ, melyet juniusi ame
rikai utunk rend jén mi is megláto
gattunk. 

1961-ben tU unitáriusok és az uni
verulisták egyesültek, és ma egy 
egyházat alkotnak, melynek egyez
ren feliili gyO.lekezete van. 

P. J. 

Az Egyesült Államok-beli 
anglikán (episzkopális) 

egyház püspökei 

112 :31 szavazhl ar4nnyal lehetávé 
tették, hogy nOket is püspökké szen
teljenek. Nók pappá szentelését mAr 
évekkel ezelőtt engedélyezték az 
amerikai anglikán egyházban. Jelen
leg a teológiai hallgatók egyharma
da nö. Más orazdgok 4ngUkan egll
hdmi vl.azonl (Kanada, Oj-Uland, 
Hongkong éli Uaandal nem engedé
IIIUlk "ltÓk poppd uertlelisil. (MK) 

toztatott. 
frót..é.rsaihoz hasonlóan, Ő is az 

ujság1rást választotta: Ha kellett , 
fel elOs szerkesztOi feladatokat látott 
c l, közölt ripol"tokat, recenziókat, 
ünisme reti tanulmányokat; dolgo
zoU , eJtyelX'k között, a marosvásár
he lyi Székely Szóná l, a Hitelnél, a 
Termésnél. A versek és novellák mel
lett mind több széke lyföldi tudósi
tása jelenik meg, ezek késObbi szo
eiog rnt iai mIlvét, a Sdktly bánjál 
késlltik elő. 

Bözödi tudta, hiszen nap mint 
nap tapasztalta, mennyire felülete· 
sen ismeri az olva.sókÖlönség a szé
kely nép életé t , történelmet. Má r 
eredetükrol is számtalan legenda 
keletkezett. Eze ke n alapultak aztá n 
_ a mindenkori hatalom érdekei
nek m egfel elOen - a szabadságuk
róI , társadalmi berendezk edésükrOl, 
\'égzetes sorsukról felálli tott teóriák. 
S1.rnesebbnek, szebbnek vagy éppen 
trng ikusabbnak látszottak az évszá
zadokra visszamenően dokumentá l
ható valóságná!. A fialal , alig hu
szonöt éves lró rést akart ütni a te
hetetle n ö nsajnálatra kárhoztató mf
t oszokon. Akarata tal :1lkozott a 
harmincas években megindult népi 
Irói mozgalommal, mintbogy ennek 
rés1.lve vOi hozzá hasonló inditt atású 
és gondolkodású fiatalok voltak. 

1938-ban elkészült a Székely bán
ja. A kiadás kö rüli bon:(odalma~ 
után a legkülönbözObb Iráll~zatu 
és szin vonalú lapok irtak róla, dicsér
ve erényeit a vállalkozás nagysze
röségét , úttör6 voltát, fel róva hiA· 
nyosságait balos" szemléletmód-. .. 
ját. A kritiká k közös vonása az, 
lOg)' megértették értékelték Bözödi 
mitoszmentes népábrá1:olási .t örek
vését, e mo. ujszcrOségét. A hlanyO;"" 
kul megeml1t6k egy része a mO faJ 
Ulkéletesltését szolgálta észrevételei
vei mások elmélyültebb levéltári 
kutatásokra ösztönözték a fiatal al
kotókat. Maga Bőzödi Gy. megszIv
Ie lve a tanácsokat, 1943-ban kiadta 

_ .. _--
Sz~kelyck chrlmel úJabb tanulmány_ 
kötetét , a mely a Székely banJa első 
történeti részének lItdolgo;~()lt VáltO: 
zata. E munka is bi7.onyllja elköte
lezettségét. filol ógiai IgénycsségH 
ami nemcsak a7. akkori fiatal szcr~ 
z6t Jellem7.i, hanl:m a hctvened ik 
c5ztendcJén túl l evőt is, hiszen ma 
is fáradhatatlanul já rja fl könyvtára
kat, Icvéltá.rakat, uJahb adatok 
utá n kutatva. 

A Székely bánja elsö részében a 
Székelyföld történe lmén. gazdaság
és társadalomtőrténetén vezeti vé
gig az olvasót, majd négy (az e lsO 
kiadásban Marosszék nélkül há
rom) s7.ékelylakta te r tUel el mulat 
be: Udvarhe ly és Cslk megyét 
H á romszéke l és Mar05széket. A~ 
e lO~zóban figyelm ezte t arra, hogy 
ha valaki teljes monográ fiat vár 
annak csalódnia kell , mert nem lar: 
talmazhat ez a könyv a geológiai, 
geográfiai jellemzIIktIlI a folklórig 
és a sze llemtörténetig mindent. Cér
kilClzése nem az volt , hanem annak 
megfejtése, hogy milye n okok ve
zettek a székelység pusztulási fo
lyamatához, megállfthat6-e az, s ha 
igen, mi módon. 

Végigtekint népe történetén, utal
va a köztudatban élő mItoszokra, 
amelyek szerint a székelység eszmé
nyi társadalmi formában élt volna, 
csak két osztalyt, l6fllkel és gyalo
gosokat különböztetve meg; hogy 
ne m ismerte meg a jobbágyság 
rendszerét, s lörténehllét valamiféle 
végzetes külső erO a la k itotta. A 
gazdasági élet irányltó szerepél 
nemcsak elméleti fejlegetésekben 
mutatja hane m egy-egy falu-

is: befolyasolta. ,: 
terhek liS 

kők ~;;';'; 
sorsuk azoknak, !:;~j;",; 
uralom, majd J 
kényszeritett a ;;.;;i 
Európá n tulra _~ '"i;;;" 
elhagyott súilőföld le 
keresni. 

lett a 
idegen 
v'.'g 

majd 
,,~ 

hazat 

Az ál talanos képet a megyék 
_ terjedelemben a rány talan - be
mutatása egészit i ki a kö ny v máso
dik részében. 

Okkal állapltja meg az 1943-as 
budapesti kiadás e lOsza vában : .. Ha 
nagy tévedéseket és mulaszt,ásokat 
kellclt megállapftanom a multban, 
ezt nem kevés fá jdalommal tettem, 
mert ére7.tem: kise bbségi he ly1.etünk 
fokozott fel e l ősséget és fokozot.t kö
rOltekintést követel meg az tró tól 
a letönt idők bfrálatá n:'ll. De az 
igazsag és a JÖVO érdekébe n vállal
nom kellett a küzdelem súlyát , ne
hézségeit és ves1.edelmél." 

U. NlIdor OrsoJ!'a 

As Utllürias .. et bdtIlcU és Idl1~ 

RllcU lIIDetliset ".,fre ls eJ6tlH&

bet6. 

UNJTAlUU8 8:LBT l S 



Dr. Nyiredy Szabolcs 
(lJgondno/;htlyellesl. a Nóbányal 
Glltl9y.,:trdrd/1/1dr mflszakf lundc.wdd
jtll (I N~pl.:l;:/rJrsa3dg E/nGki Tw,dc5l1 
(I Mllnkll Erdemrcnd e:05/ (okoza/(fval 
IIIn/tlle kl. Szere/titel grufuldlunk. 

UNITARIUS ~LET 
LI'punk legutóbbi száml'llluk mefl~ 

Jelenése 6l.tl az 1116bhl adom(lIIyoknt 
klllltnk 117. Unitárius Élet kludúsul
nnk l {ullonntÚ!!{,rn: 

JGat; Ft-ot fizetett he S"úJehól 
Emml~rtJm li Fercncz Mund.. és fill 
dr. Emmerth Imre; 1000-1000 Fl.-ot 
ndomúlI\'owtt CSlszér .J61.serné, dr. 
Hutlkll):' h'l101l6 sz. Koncz ildikó, 
AllfJhl Gyl'n1f1){i (AnyIlu) anyju em
I~kére. Tö.rilk Tomús :roá-MO Ft,..ot 
rlzetlek he: \furna MúrJa (Lu'lcrll), 
DUlllel l'tIlhfll~' (l\IüIIChe,~. I\IIk6 
181'-[,11, Zsukó Andor: atlO • 00 l~t,..ol 
Klllbulloly Ue:t.SÖué és Claro \Vlltsoll 
(London). 

KŐ!I7.(SnJük II fenti adomúllyoknt, 
,-olIImint IIZ Emnél kisebb Gsszellíi 
Wlmos fe.lIllflzetésl az eJüfJzel&1 dl· 
jon felül. 

SZEnKESZTŰS~G 

LELK~SZEK ~S AvALAs 

A Rcformntus Egyház hivata;os 
lapJ!\ban. a Református Egyh!\z 
1985. évi decemberi számában közli 
a ZS INATI BíRÓSÁG JOGEGY· 
SÉGI HATÁROZATÁT, mely - el
Ismerve az állami t örvényeknek vá
lást 5r.abályozó rendelkezéseit - ki
mondja, hogy az egyháznak is fog
lalkoznia kell a lelkészek körében 
'!yre szaporodó válás! ugyekke\. 
fo mden egyes esetet szigorúan és 
objektlven meg kell vizsgáini, és a 
hibásaknnk bizon'lult lelkészeket fe
gyelmi eljárás al kell vonni. A hl
b!\snak tartott lelkészre más mun
kahelyre való á thelyezés, cselleg 
hivatalvesztés bünletése is kIszab
ható. 

Ögy érezzük, 
7.unk helyesen 
az államunkban 

Emberi Jogok Napja 

BERZSENYI DANIEL 
MOlli van halIlIa 150. é! lIzilleté.~é

nek 210. évrordulóJa. A mnl ember 
nem Ismerj költészetél. De Vll n egy 
verse, .,Foh!\szkodás", melynek so
rait sokan és !lok szor Ismételik : 
Is t!'n, kit a bőlcs lángcsze rOI nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhnJtva scjt, 
Léted világit mint oz égő 
Nup, de sze münk bele lIem tekinthel. 

Vajon tudják-e a ma emberel, fia
taljai, hogy az ist enhiv6 1776- 1836 
között élt ma~yor köllö Bcrzsenyi 
DŐnlel irta az emlitett ódu releJthe

IIALOTTAINK 

IWNKA NENl 
OZI1. Hu.u:1I Sámutln~ u G 6 I 

IIl1no. áldáso, Ud~ntk 87. ~vibtn y r~. 
o/d uenl1edhl utdn tlhuny/ 

. A jd l s/en bo/do~ gller~ekkor u/án 
(la/alon szue/6 (~rjjtl ajdlldtkollo. 
mfg. Há:o.,,,águko./ a gl/{jmrlH olll lO n_ 
ban t!.gYl/unllumt!.k s::U1eUse lelle gaz. 
t!aggd. I {j ntvelúe voll tlt!.Unek ctl
Ja .. FUIó gO!lddo.l (i(Jllelte rt!.j /6dis~1. 
Majd hosszu (j:Pt!.gll.'1~fI~nek Idejt n o. 
men"tvtl t s a: ullokdkkal megMpau 
esaládüt ~1I. 

_______________ Nagyon szerelte a terméut!.tet kora 
favantól kútJ /Julg a IDr/nd k~rtbell 
(orJ/alatoskodo/l, a pirágok Ú o. gga

tetlen soralt. 

Dietrich Boenhoeffer 
190G. febr. 4-én, nyolcvan évvel 

e7.eh5tt született a némel evangé
likus egyház máSOdik vlláijháború 
alalll ellenállásónak egyik vezető 
szellemisége. aki fia tulon mnr herlini 
lelkész, teológiai docens volt. Hitler 
parancsára, hosszú éveken át bör
tönben töltőtt idő után. 1945. ápr. 
8-án felakas7.toUák. 

t 934· ben Koppenháf:lában püspö
künk rés7.t vetl az IARF kongresz
s1. lIsán. E1.t követően Fanő szigetére 
utazott - dr. Boér Elek az ökume
nikus mozgalom akkori magyar 
tagja kérésére. ak i betegsége miatt 
nem tudott az ott renctC1.ett öku
menikus összejövetelen résd venni. 
Itt találkozott püspökiInk dr. D. 
Boenhoffer rel. 

m61cs(dk gondozdJában találta {jr{jmél. 
A l átogatókat mindig u(l1es sZóMl 
(ogadla. Surtfle az t!.mberektl, s aki~ 
vel szemben tehette mindig csak seg(t6-
kész gondoskodáJát mu/alla ki. 

H(v/J Wt!.kktl imádkozolt, buzgó 
tt!.mplomldtogatd voll, A betegsig meg
prdbdltatdsait tllrelemmel ~s remény
kedésstl v/sel/e. Hálás vo/l a sorsnak 
a jóért, a hosszú üeUrt. 

Az igazi úlesanya elves%lés~t (la, 
az egisz család, rokonok, bard/ok é.~ 
gylilekeutank hivei k6:al is sokan 
igaz lélekkel gyászolják. 

A pt!.Stl6tind ftmet6bt!.n nagy gyü
lekezel rtuD~tt mellett helyeztük {jf"{jk 
nyugalomra rüjt!. sirja m em, (t!.bruár 
26-án. 

Emlib:elil sokan meg{jriuük. 

Dr, Fereoez József 

Boenhoffer fe lszólalásai - akkor _____________ _ 
már Hitler kancelh'ir voll - mély 
benyomást gyakoroltak a résztve
vőkre. 

Martin Luther King
emlékünnepség 
Debrecenben 

()zv. Ferency Istvánné 
Gyanu.th)' Ilona 

Hosszú és eredményes életének 
82. évében hunyt el, aki t aranydip
lomás főiskolai tanárként t iszteltek 
életének aktiv tevékenységet foly
tató éveiben. A Gyarmathy családnak 
értékes egyéniségét61, bU1.gó temp-

Emlékünnepségg('l Idézte fel dr. lomjnró hivUnktől búesúztuak cl 
MarUn Luther King amerikai bap· feh r. 7-én a Farkasréli temetőben 
lis ta lelkés1. szellemét és munkássá- a család és o szépszámú tisztel6k 
gót az Ökumenikus Tanács. Az 1929. jelenlétében dr, Ferencz József püs
január t5-~n született lelkész trI!- pök szolgálatával. A testvérek, 
glkus halá la ut!\n, Janu{i r harmadik Gyarmathll JslvŐn és dr. Gyarmalhy 
hétr6Jét emléknnppá nyll"ánltották, László 1000- 1000 forintot adomá
amelyet az Egyesült Államok kong- nyoztak az Unitnrius elet javára, a7. 
reSS1.Usa nemrégiben nt!.rrneti /J.nnt!.ppi elhunyt emlékezetére. Emlékét meg
emelt. A Magyarországi Református •. ük nIl: . Egyház Martin Luther Klngrc'll ______________ _ 
e lnevezett debreceni temp lomá-
ban dr. Nagy Gyuln evangéliku s 
püspOk igehirdet~st!. után dr. Táth 
Knroly pflspö~ a Református Zsi
nat és az ukumenikus Tam'lcs 
alelnöke nyitotta meg Ul: emlék
Onncpséget. 

lanáeskozást torlott. felidézve, azt, 
hOMY 1948. december IO-én. az 
ENSZ harmad Ik közgyt'UéRe ndta ki 

Sajtótájékoztató 

It az emberi Jogok egyetemes nyilat
kozatát. 

A Magyar Öjságlrók Országos 
S1.ővelségének ef:!yhl\zi lapok s1.ak
osztá lya Jan. 16-án ,,1986 a béke 
éve" ehnmel t:\jékoztlltót rendezett. 
Barabás Miklds. a1. Ors1.ágos Béke
tonács lőlltkárll elt'lndásábon az egy
házuk békemunkájárÓl szólt. Hau
goztnlln : igen lonlos és jó dolog. 
hogy az egyhá7.ak Integróns részét 
képezik n llRzni békemu nklllluk. A 
tavábbi terveket lJIet6en mege~
Illette, hogy C7. év önérc .tervezlk 
u következő békekoufercncU"il. 

14 UNITA.JUS eLET 

Püspökünk . nki a Magyar ENSZ 
T ársaság Inlézl! Bizotl:l:lRának tng-

C:;,. Jn. eUoglall:lágn mIatt kimentette 
LO o _ magá t az ülésen való rés1;vétel alól. 

Lapunkat a tnlálkozóll (ff. Jakab 
JenIJ képvIselte. 

-_._-----_._-_ . __ .. _--~--'''-



Gyülekezeti nap 

Hirek 
Hek\Dyl Sándor v. gondnok. elhalt 

testvére. He~nyl Elelka emlékére 1000 
FC-ot adom'nyo~Qtt a hódmez/lvásárhelyl 
unlt4rlus gylllekezetnek. 

Hlbajavftá,. Lapunk előt.O számában a 
másoldlk oldalon hlbh.n kerU lt nyom
tatásra .. B.Jor J'no. által Irt Irás elme. 
Helyesen. CREDIMUS. 

SlndO. Muctc hlvllnk, ald t betepégé
ben u Itjlldgl biblIakör taaJal gondoz
nak, Hévln61 JcQld6l.t (IdviSt.letet, ahol 
~um's bántalmalt gyógyltjllk. KOSzönlUk. 

Dr. nl/ll li"'oI" ",I.l e'iloml SqjMpO.plIk. 
a budnprstlldl:tpontt hLl nc\"(!l li lnlhet rcklom, 
hosu/I. bel<'6~ \It b flbun}'t . 

)IÜ" HUlttll1l" h 1fl6 27 é" es, haJndon 
_ budapeslI beldto" munknhel~n dolgo
zik _ eltArl.ht s«rz6dés$e1 lelkllsnu:rctescn 
"'"aid Id 05sehb r~rfl vnl!}' nil gondozásA!. 
lak6, ellenében. f.:ttleklMok ItJannk "ag}' 
lelefonáIJsna "' '' ntrkeut/ls~. 

SJeiled MIt'g)'tI \"1'<1,,1 Tan~eM e lnil""clyet
lesc jan, :.!9-(!n h .. ~ .. ozlnIt8 8 véros C1!:yhA%1 
,'ezel611 81 e lmult f .. 1 c(,lkIl1l1l.'Ia" I<IIJCsll~ 
$éTÓl, , ... I~mtnl II V II < ö té,,~s len' t<ll~dnt rtlnll. 
A tt1.J6kozlllt6n CI~'hé7."n"n l K~tem~n MI"lós 
szcp;edl Iel .. ész .. p"bella. 

A U .. llarlan U .. h·f tHU. 1 I:brl.U.n c. Bm('> 
rl ..... fOlyóint 1985. ~,,' Gui-Uli ,úmn II nn· 
pokb .. n ~rkc1l!tt meg. SzAmos nens unll6.rlu , 
I<!Ikész bnulm'nyU kö:t!' u ll), 68 old.PIlIs 
köt~t. A sz.cn ·uc l elnöké" l> dr. JudI th L. 
" "hlf.t ,,'est onl llyOlCktzcll lelkhzt ,,'La~:t. 
tott'k meg. Mkl ' érJé"tI <'IO'll tl p'$1:lorOlj" 
u t II ne"el MUllichusett. 6LlIIml ... Lt Unlttlrl UI 
I!yli!tkr:tetcl . 

Dr. ll'nk ~6~1 "AeI ~nek_pll.pök 7$ "-"CI. 
1~)'h'ZA U.ztelClltl kö.zlJnlölle, ml to .ze· 
""leUel k"'lU\un k neki to,,6hhl rll ,~,,, .. ~ben 
t ÖIl~mllll<'-lc. e~zten ,IO kel. 

~Ukl.n h .. ..., állnonUIkM. 81 Alllln,t r'4O" 
.. hogyl Hh'n lnl elnökC. j"n. 1 3_1 ~. nllplMln 
IMognl!\.t leli ' ..engw:lonUlp;b"n AdR n. 
Lo~.U.'nall o Ifngy<". ):,p;yh.6z!\llyl Hlvhtnl 
"czN lIllnek mCll.hh"sA ..... E@:ylllt lol""zlol",. 
CM."f'é1 lol yl ntln k n "AIUhllltY\ polltlkn g)·akor. 
l's~ rol. Töbh jeles cgyhhL vneUlvel II la lM· 
lIozoU •• fogRdl1\ GI Jose ' lIarl' •• a l.A!n2~áL 
é':fi·c.nll ~Iunl",.pli rl I{ özpontl BIzoII I • 
n"k IIIU.m. 

:s:; "1IM.5 ... .! eul5tt alaku" ml'g " JUlie_ 
~'U60I.n 'e$. 

19~.o, nO\·. 11;_ 22. lIözö ll torto IlAk "Z 
"Iaku'ó Olts l Varsóban, ,\z ndt" tIIeIt Idó 
ó t" IUlmO! konlen::ne\An folylanalI ~rdeml 
munkIiI. Az u lol.ó ,,-,' tIzcdben aZ Indiai ,ZAr
maw.u lIolll" b 1: .. ,,4 .. elnök '·eV!lh~"tl. 
nkl febr. 5-6n b"dl>pc.1I larló~kodA." aLn l! 
uz ,\ trlum HyaU .zo\.L1ób:,n fOIl, .. lI a 'aj tó-
1"llIllIozón n ImWI , aj ló, ktizl tik ,,~ elf)' htlzl 
IIlpok munknI6 ..... \! . 

Ih. T(iUI K6ral~' n::form6tus p!\spök, II 
1{1lI{ elnöke és "z "ngUnl Stephen Tubbldlllt , 
nz Euro", .. 1 Nukle(\rl, J.enerelés ~yh(\~1 bL· 
7-ott.lIlIlIn" k "CZlllóje mC!(be>z~lé .. ' oly tl\U"k 
Budnpeslen Ja n. 18--1!J.6n, melyen elóké· 
.z!tették nz 1987. dce. 1·1--1\).,.';n Jjudnputcn 
tn rlnml d má.odlk bEk .. ,,<,mln,ulumol. 

llr. UIIDI Llí~l16 blbol'Oll 10 enlendó\'eI 
Clelőtt , 197f\. feb r. 10.('n ne\'ezte kl VI. PM 
pti"" cs?tergoml ~rsek"é. AZ Id ll ólo n mn_ 
gy" r k"l ollku. pihtKIkl kl\r elnö"l t1nt~1 II 
betölti. Onn<"pf!L,",~s belk t"tA_"n az enler
goml szckesel':Y h~~ban , 8 I tirl énelemlK'n elö
SzŐr "cllek re.zl pro lesl'ns ciQ'Mztók h. köz. 
I Ilk pQlpöJ,;o.nk. Thztrlel tel k szcff tettcL k5· 
srllntjllk e ne\'eS szolltdlatI é"forduló "lk"l· 
md,'a l. 

A rdarmáttl8 ~l'h6z 1986. jnn. I .Jén, ko
rih!>1 zslnn ll baiáromt alnpJ~n éleIbe I~I>"" 
teue n meglljltl\tt hlcnUsztrleU n::ndt a rté.s t . 
,\ tartalmI l'\!ssz.cl nem ludunk N!sz!eltscn fog-
1"lko:ml. dc megemlll Jllk, hogr a zsinat nem 
teszi ktitclezú\'é n1 uj n."ndlortb bevezeth"-t , 
hnnem azt a gl'lIle ll<"%e1ck..., hlna. ,\ rendia r , 
"sban IlJszeril a ...,. ponso rl kul (lclelgc t6s) 
ri.zek t>C','"ze l~e. 

Ko'Ild)' ZaitAI> e "angéllkus püspöllnek II 
Hnwfl u Népfront o"7At!:os kongresszus'n 
e lha npolt jel<"ntll. h llng$ulyll besude m~ 
n<'m 41\1 rendclkc:úsllnk..., lapunk elsl! s%llma 
IIn""g4nak nyomd4ba ad(\sa"or. IIQ' "bból 
oti _ sajnos - eSll k rtszlcteket ludh,nk k!i
zliln t. 

Manar Fuenul, az Oj Ember elmrt kQ· 
1011ku. het\l"p felelő. szerkuzllljél egyházn 
melc(OOn ild",;zölle 70. élc té .. ének be\öllé.e 
Illkalmából. A N"-pközlá~nsl\g E lnökl T llnd
csa <l!>búl aZ alklllomból 1\ Munk8 t::rdemn:'nd 
nmn\' foko:w.14 .. n llllnlcllc kl. mell'c, IInnep<!
Iyes 'kcI'<:'Ie" között Mlk16t Imre l1nn,tllká •• 
n1. AUllml Egyházilgyl Hh·"lpl e1ntike ... 10 11 
ál 1I?!\nncl'<'lInek. ,\záladás "Iknlm!l"ul )c\~n 
voll egyMw "ép\' \sc\clébcn dr. Ukal Li' 1.l6 
blhoros. eutergoml ének, " " a IolI kus pilstKIkl 
kar clnllke ls. A I ... t .. ~n:-gyht\zuk dIlIII to 
lI ,ztell ~h'n)'ar F .. rene~ 1 ez 81kalomból ml .. 
szeretettel J,;öswnljll k . 

Dr. 64bar Fe...,ne 65 felesége. ulll. Zeó k 
!!szlec amerlk,,1 lukosok e!só gyermeke III, 
<\I~j;tvn rO"Ulgon $zillct ett, ahol a fé r) lllzHln
dlJjn'L Jogi kulol 6munkl'lt .. ':gzelt , Az ujszll
IHIt Bence Chrls tofert 1985. dec.. l'\-'n kéN!
sIlk te pIIspökünk kcrmzlelle meg, meri mind
ketten a Mcmphls, Tenne.ee áLlIlm unLl~ rLus 
It}'IlLekcl.<ltének t agJlII. Elónuttek az Un1l4-
clu. tlctre ls, hog)' la,,6,hhm \$ kapc.olulb"n 
mamdhn .... n.k ,"ellInIl. 

l16dmez5" irirhel)'1 $9 ,,-.. el koni""n meg
hall tUu György httlcstv~rllnk, oki h ' llzo. 
dc k<"n" egyIke volt nllymekezet ouloppLnak. 
.I"n. t &-én Sulsz J dn01 Ielkl>sz bueluzlatlfl II 
h6dmezóvás6rhcl)"1 unIlMt". temel llbc" II 
lIy~.zot6 esflU'Id és II bIlnltok és 11$11 ellik je. 
lenLétében. 

Ilr. Uirlne1 Er .. 5 egyház! tanáelO1" 1':61>"" 
1~ ml1\'~$:w1l VAII"Lul ,·cz.ct ll JDII ,nnliclolfl, u 
'Ilnm. ('~ Jogludon,linyok kllndldálull l ako· 
zutA! nyerlo el. Szerelettel kti.zöntjllk el>l)/I1 
H1 nUullowból . 

"A IIIblla a mIII ru_P fa. mG~QUI""n" 
elrnl'1l II n6d"y l{ön)· .. IAr Altal n::ndezett 
_mode"'atnl kh\.IIII', na". 3(I·6n ber.6rllt ka
puit. A megnyllón _ u IILhllamilteumhan _ 
Ielcn "oIt a lI n hon"nd ellylulzl ~Iet ,'ez.cl(i n e
m~l)'héscI. m,,,.~.tc k. " mngynt nogykll'<el, 
I n .dn,o, ~rdeklŐ\I ~. A holh,nd nidl6 h 1 ~1e
.. \zló ls kti7.'·c\IIést "dotl 'u; l;nne",,~1II. h n 
k IMIlIA. nnYIIglltól. Sunle G' bor fcsl (lmG .. hz 
HtyAnk na II $ kél>!M!1 ' ZO;: ""!M!1t e kldlll"""n. 
,\ zelndoll k~pek (,mnll k cgylt.1m'nda " rudal' 
l<ön)'\'llIn', egyh"rm~d~ IIZ ,, 'I'\ "nl leprakór
h (.",~ lett . 

A VII6gaPllu c1n,jl mnrxLsln szemle Ldel 
elsll swmn kl.>~Ll dr. IM:rUU .l6zscl pécsi 
m~iI)'~ S pnspök .. "e",,":r.l~n~<cll Q ml\C.d sl.lill" 
elmil Innul",~n)"J\I. 

Z"rk. lline~, oz Ad" enlhl" l':4;l'hJlz Ih. 
elnöke 61 éVei korih" n "Amll ,mul ~l hunr.l . 
E(lyhilzn ~, csuldd )n lIyAszAh"n 6sz1n le iR V· 

. 'c l os ~lozunk. 

Kínában engedélyezték 
az orosz ortodox .egyház 

müködését 
A szovjet határ menti északnyu

gati vldékr6l van 51.6, Az "Oj Kína" 
hírügynökSég szerint mintegy száz 
orosz-ortodox hiv6 gyúlt össze a te
rillet székhelyén. A területnek mint
egy 13 millió lakosáb61 2600 az 
orosz-ortodox hivő. Közösségük ve
zet6je most egy 76 éves asszon~. 
Egyhéz! ellsmerésUket a "kulturáliS 
forradalom" Idején vonták meg a 
hatóságok. 
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Külföldi hírek 

KOIOU~...-c 87 tv8!l korában elhalt Fa
uk ... Ol,. térJ~elt Sub<> Rezsőné, aid 
SS éven ál az cII"yh4zJ k llzponti lrod'n 
dolgozot!. JIo.Z ClIykorl nyolc testvérb61 
'116 neves .'.nku családból, mell' lel
kéueklll ls adotl. ma már csak egy 
tédl él. Falakas Sándor volt kereutúri 
kántor. Fogadják reszvé1t1nKet. 

A rrandaorsd,l uabade lVü protestán
sok al IARF klluemüködésável 1886 nya
rán MontpelUer közelében hAromnapos 
leOlóglal konferencIA' rendeznek. A meg
Deszélés tArgya II vallások szerepe a 
modem \áI'9Bdalomban. 

pr MlrolIlav NOV", • caehszloválrlal 
huszita egyhá!. p'IrlArlá,Ja elfoglaltsága 
m1att nem vehetett részt a KBK bUda· 
pesti IIlé:!én, de Udvllzletét küldte püspö
Jtilnknek, egykori marburgi dléktárs!nak. 

A törökországi örm~y k.l.ubbsé,nn 
ad hin II Kathpress sajtóügynökség. 
Megállapítja, hogy a török hatóságok 
11151 óta mon elSő Izben engedélyeUék, 
hogy II kOMtantin'pOlyl örmomy p,trlár
ka felkeresse Anatólia keleti ré6:tében a 
maradék Il'Ulekueteket. '" els6 vU'g· 
hábOru éveiben történt örmény népIrtAs 
követke~tében ma mér at. örmény né-
pessélnek csak t öredéke él török föl· 
dOn. a hajdani örmény orsU\g területén. 
Körükben a kerenténység az apOStoli 
kong nyullk V1lIsza. Ma számos ors~ág· 
ban élnek örmény közÖlIségek. Budapes· 
ten ls müködlk egy örmény ritusU egy· 
házkÖl.Ség. 

A katolikus sajtó igen elterjedt at; 
USA·ban és Kanadában. 51lrféle aajtó« 
termék jelenik meg. Az angol nyelv(l 
Idadvé.nyokon k ivül sZlImos mu nyel
ven ls jelennek meg katoUk\lS lapok, 
köttük a mailYar nyelvll " Katolikus 
Magyarok vasé.rnapja", melynek s~e .... 
kestt6sége Younstownban van, ts erdélyt 
ferencesek adj'k ld. 

A bollandia1 franakeri Iskola un-ben 
kezdte mel mük1!dését. Elen a főlsko
an e lsOsorban magyar reform'tus hall
latOlt tanultak nalY Búmban . (AZ uni
tárt\l$ok a XVll-XVIl1. Bdndban leg
Ink'bb a leideni, kevesebben at. amster
daml és \ltrechU falrultuokon tan\lltak.) 
~ évben a jeles Intézet tennáll.ua 400 
éves éVfon:l\llój't ünnepelte, amikor ls 
dr. Lad'nyl S'ndor budapesti profesz
SZOr tarton el6adást lZ Olt tanult ma
IYIU' dlékokról és a franekeri teológ"'
nak a nu:::ar reform61W1 egyhhra gya
koro lt ha 'ról. 

A La Crolx c. Pé.r1zsban megjelenö 
katoUkus fOlyóirat egylk 1984. évi $2.6.. 
mé.ban aTTÓL ú"t amerikai tUdÓIIltój'nak 
megé.Uapitása alapjli.n. hogy a uekták 
befolyása alól nehéz uabadulni. 

A uldók él kerentények dlalógwul.ról 
PInchas Lapide trankfurti uldó vaUh
fUoz6t\l$ kO;.ölt megtl.llaplthoka t. "Kez
dele ót a ke ttös ar<:ll van ennek a kap
CSOlatnak. A kölcsönÖ!lcn elhangzott nyi_ 
latkozatok alapján remélem. hogy a to 
vábbiakban jObban oda tudunk figyeln] 
egymásra. és tanulnI III tudunk egymás_ 
tól. s ha nUklléges. újra alkotni v61e
mény1lnket. Csak igy remélhető. hogy 
a Ili.llIzat ökumenlzmu'l és hamis dialó
gust Igaz! pé.rbeszéd v'ltja majd fel," 

FTaneo" Maurlac Itmcrt franc ia re- t'k mtll, akt n ,_IAII~ kéf'<l~k b.....,rt nnk· 
gény ll'Ó ulllOlés~ntk , zálléves fOrdulójA- ért6~ i. ,zodol<Sff\lJ. 
ra emlékextek leSS-ben clll6sorban A 
tranelék, de uok I!o, AkIk akár malYar 
rontlt4.ban örömmel olvasl6k regényeit. 
Irodalmi No bel-dijat kapOtt és a trancln 
akadt'tmla halhalDtlanjal köt.é I!o bevA
iasZlotlAk. 

két regio
elsót at. 

másodikat 
Kár, hogy 

a nagy 
magunkat 

Az oxfordi Mancbe!ter College - uni· 
lárlus teológiai fakultás - 1986 jUnlus4-
ban fog IIZ lntélllt kétsdléves fennáM
sAró l megemlékeznI. 

Az MRF NEWS - Hlrek - dm(l Idóközl 
szemiéjének 1985. é "j 2. HllmR beswmo'ót 
kll:l:ö' II 11I''fII~' Ilsz1 hGllllndlll1 békcszlmpozlon
!"dl. A közölt képeken dr. KClvolC!l LaJCI~ M 
pD ~pllkllnk h IIUhRló 81 cl6ndól nszlat mellett. 
El6U'tes hlmdó.sl közöl nZ 1987·1>1'n a S,m 
Fmnclsco lDell .. 1I1 Slnmford egyelemen tar
I"ndó konttresszusról. melynek lémé.lII: 
Wo.ld Rell@lons tnce Ihe 21st Cenlury - II 
,,1h\1 nllll$l'll tn\l\.l koznllk a 21. sw>:addlll. ,\ 
kongn-uzud mcgel6z6en n nlSk és II teolÓlCU
SOk illését NI. 27-30. közl:ltt, utóbbit 
Dt'rkcley drosllban t"rljllk. A kongrcssJ:us 
u lllnm több klrándull\st ter"eznek, melyek 
közfl\ IIZ egyik néMny knnAdal unltl\rlm 
IO'flI .. kezctel _ VRncom'er, Vlctor'a - ts 
~rlnt. Az I\mkról elQ'el6rc még nem tudnRk 
I' J~koztll l ást nun l . 

A "UnitariDD" c. hn,"1 "ngLlat unllllrlu5 
tolycllmt 1985. s!ept. s%ámtl.bRn " h"UlIssé
rflltck lIondod.ám blv}n tel n gyDlekfU'tek 
111!~·eLmél. 

Ado.J'ol nudolf sz6kefnl,,1 Iclkés~ dl>C. 
3 t-én n\'uplomba "onult. t.: l ódll nl d •. Ro
"lIcs .... ,jos pDspllk Napl' Ló.lzlti ,"olt mnro~· 
",.clrhelyl s. lelkészt ne'"ezte kl. kinek meg
ll1'6scdett 1\l\l\sllt ,"b:ront 1986. Jan . I-IÖl 
I{o"ács hh-an gynkorló J . lelkh.,. .. ' töltőtte "". O)'epesbe Uartha AlpI\.rt ne" .. :de kl " pll._ 
pök lelkésznek. 

MIlfUII \'Ii'lfOlIlUerrlll, nz ej(ykorl német 
evangéllku. pllsplik . 6l , IlZ el.1I "UIlIlh6borCl 
tcngc.észkllpltán~·II!"dI. R m!'uodlk vlll\lCh6-
bo.<lld!'Jén R német CIO'hhl cllenAllb "czetó
jéről, II m(,sodlk "lIl\ghl\honl ulllnl békehnr<: 
JeI .. nt6s vezel6j(:ról fUmet készltetlek n~ 
NSZJ{-han. mcly tscn nllgy s lk!'rt Ilmtott. 

Krha 6)'uID, n b lozsvl\ rI kllnéglum ny. 
t.,"'m, 77 é"C5 kombnn, hG,"z,1 sU'n"edé$ 
után elhunyt llln. 22-6n. A hll :zsong(u xlL te_ 
met(lhen nngy resz"ét mellett helyuték nyu
galomm. 

\'Ii'ledenll'ln I'eter Iclk~St. (Tnmlns. S"Iije), 
" s"'jel sznbntlclvl1 Pl"Otrslilnsok. " Schwd
t.erl<eh"'. Vereln !ür frel ~. Ch rlstentu m é"ckrn 
lit "olt e lnöke. nk l t öbb nllmlommnl volt m"'r 
1'loKolóban hnwnkoon. l iJRG. Apr. 2.'>-2H. 
nll pj,,1 között \lj~bh h'ttog"M.t t e u ha)'.>'\nk. 
han. (.:z alkalnm",,,1 fClkcrestc pO.plikllnket 
és 1"Iltp imrln6 rGt\ntolcndll b,nbn,,1 ~. 
gyrrmckeLt. l'ré,tlk>l l tcmptom unkbnn· tlll_ 
",>Icsol6., n'ellett, IIpr.27-6". 

Sdm05 .. ",vlk"t fol lInollat o .. l14rlu. "'Il
lel<eut nd kl T\'ndst.ere . !I-Ok,zoro. \tnH ,avl 
6rl .... ilIH. m elyhen el61'6 t(\.}i;kot.t"t ji\k hl"fl ' 
ket" kll,"ctkez6 hón" p jelcnt& cbb e.em(:n)·CI . 
ról. I{özllk ~ , ... $4m"I.1 p«<ltkMo. ne\'H, ~. 
" predlkAC\ó !ilrgyM ls m~löllk. IllY tel kol. 
tik Ml. érd,'klikl~s t . l'tI;ytk kll.:ro'W'ln'u~bb 
nz lIy",n hll,,1 ~.tesltök m~1!.kllldésM>rn dr. 
Karl Seo"cl , " legN!l!Ihb .. merik .. 1 un\lArln, 
1O'1I1ekfRt, n bol lonl "In!!', Chn pel Ic\kbu. 
Llturgl .. 1 ,""nntkGUisbnn llzonhan n'éjI m" It 
",gut.kodnllk " t+gl anglIkAn ",..,.Icl\,\ klll$6 
rendlllrtl\shGt.. Mnl!" " pr«ilki\eloi 1II0nl>IIn 
rendszerint n mn ~HI k IIZ ~mhert érdekh'i 
kérdésel"el fott\"lkozlk. Ait Ilyen hn,,' ~rt",sl_ 
IIIk szé lkllldke természe tesen feltHelezlnl, 
hOf()' II gyflJekezelnok ""n 300-500 ~ld~nyt 
lokszorosttó g~po h fedezete n IIO.tnl h 
cgy~b (" .. pir s tb.) költ.<.'gekn· •. Ió '·"Inh, hl\ 
mi I. rendelkeznénk I" .. onló Ichetőségekkcl. 

Világvallások számadatai 
A svájci Bllndner Kirchenbote 

1984. évi dec. szAmitban olvastuk az 
alábbi érdekes statisztikai adatokat. 

Az iszlám gyarapszik a világvallá· 
sok közül a leggyorsabb&n. Osszeha
sonlitva a mohamedánizmust a ke· 
resztyénséggel, most először a tör
ténelembe-n lélekszémuk majdnem 
egyforma. Az elmúlt 50 esztendő 
alatt az iszlám hiveinek' a száma 
5000Wkal emelkedett, és ma már 200 
millió helyett egymilliárd a lélek
számuk. 

Körülbelül ugyanennyi a kereszté
nyek száma is, de az elmúlt 50 év 
alatt csak 47% -05 gyarapodást tud
nak felmutatni. 
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Felel/ll azerkeazt6 él kl..oó: 
Dr. Fuena J6ud 

Feleltll uarkcnt/lbelyeUea 
Szent-Jvl,nyl Dona 

Szerkeatt • azerkeal/lbbo"*,~ 

V" Na..,. Ignác u. 4. BudapUs. lOSS 
Teleton : IlS-m 

TerjentI a Magyw Po.&L E1/1fbetbeUl 
bármely bfrlapk6zbult(i POltahlvatll"'I, 
a birlapkhbe,tt6kn61. a pOsta hlrllp
OEletelben 6. a Bfrlapel/lt1zetéll él Lap
eU'u.:.1 Irodd.nlll (RELIR) B\ldaput V., 
Józsel nAdor tér l . _ 1900 _, közvetlenül 
vagy POltautalvAnyon. valam\lll ,",utalé.
IIJ a HELIR 21S-96 lU péoaforgalml Jelz6-

u_mra. 

ltVI eI6f1utl!~1 dO co,- todnl 

BC)'es ezAm Ara 10,- 10rJnl 

Az angUaI unltlirh.!I-Ok ez é .. 1 kÖ4()·iIIésU. 
kel Lelte.lcrh,·n Inrtollnk n nok("o. évi jl'-_ INDEX : :.s.Ht 
I~nl~.ck mt'!Cvllal(o.6""I. A "cnd~k kö~t 
jelen voU d r. \V. &-'h"lz, U~ Rmerlk,,1 unltá_ 
rlu. "nl,'cnI,Uslé.k lm· ben meg"áhuzloU E,,'etem! N,omda _ .S.4110 Budape'l., I'" 
elnöke. Bnrtó k ~ln f(lgondnol",nk és ":II • 
IARF kéi>\'bcl6 .. •• A kth'clkez6 clklu,m cl. Felel6 ..... u«i: Silmerhl Zoltán Iru,at 
nökké dl(ol(l IUl( ,,6.\...,zl(o.n "011 esed ékes. S e 
tlntlégro dr. S. Croukcy " .. zonyt "(OI,, .. ,lot_ BU ISSN On,-l:n 
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