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A világnak nincsen semmi oka azok ellen támadni, kik az eltemetett igauágnak a sötétségből 
c lőbozásában f á radoznak ... 

igy szólt DAvid Ferenc é lete utolsó szabad hónapjában 1579. febr. 24-én a tordai zsinaton 
ruvemC1: .•• 

"A mennyei atya dolgaival való foglalkozás" 

A hit ébrentartására az egyházak legfőbb feladata a 
keresztt!ny$ég alapjait letektető Jézus tanításának a tol
mácsolása. 

Hogy az egyházak ennek a feladatnak hogyan teSl/.:
nek eleget, az hosszú Ideig nem képeu birálat tárgyAt. 
Ennek tulajdonílható, hogy a XVI. századig az egyh áz 
a jézusi tanításokat magába foglaló evangéliwnokat ki
sajáUtja. Jézus tanítását úgy értelmezi és magyarázza, 
ahogy azt érdekel megkivánják. A XIX. századtól erre
felé azonban mind nagyobb teret nyer a kritika, amely
nek megállapftásal behatolnak az egyháti tanitasokba 
ls. A némel racionalista tllozófusok hatására sok ir
racionális egyházi tan é rvényét veszti, s a keresztény
ség - főnnmaradása érdekében - arra kényszerül, 
hogy Jézus tanítását a maga tisztaságában, közérthe
t6en és akorszellemnek megfelel6en tolmácsoJja. Az 
ésszerúségre való törekvés jegyében a teológusok több 
olyan kIsérielet lesznek, amellyel az evangéltum szö
vegét próbálják ellogadhatóbbá lenni. De ebbe a kfsér
lelbe beledolgoznak olyan sajátosságokat is, amelyek az 
evangéliumok egyeiemességét alárendelik a hitelvi ál
láspOntnak. 

Ha nem ls hasonló érvényll, de hasonló célzatú tö
rekvésekkel már az evangéliumok megfrásakor ta1áJ
k.0zunk. Mind a négy evangélista más és más szempont 
fIgyelembevételével álUtja össze Jézus életrajzát: de 
igal., hogy mindenik más helyen, más idöben és más 
körülmények között éUl emberekkel akarja Jézust meg
ismertetni. Soralkból Luká<:$ azzal emelkedik kl, hogy 
nem elégszik meg a Jézus felől hallottakkal. Ez az 
antiochiai s"Lánnazású orvos, aki Pál apostoion keresz
tül Ismerkedik meg Jézussal. gondosan utánajár min
den érteslllésnek és evangéliumába csak azokat veszi 
föl, amelyek - az Ismert mal kltejezéssel élve _ do
kumentáclóval is alátámaszthatók. Egyébként a Teofil
nak aján lott evangéliumában azzal a Jézussal találko
zunk, aki az egész világnak szóló evangéliumot tolmá
csolja - aki mindenkinek lIdvösséget h irdet, és aki 
senkit sem ta rt elveszettnek. trdekes sajátO$sága evan
géliumának, hogy nemCllak Jézus belső életébe enged 
bepillantást, ha nem hangsúlyozza a:wkat a szociális 
problémákat ls, amelyeket a ko r vagy nem vesz ludo
másul, vagy tévUtra terel. Az evangélium három rész
re oszilk. Az első Jéz~ gaHleal múködését a második 
jerul.!láleml útját, a harmadik a JerUZSálemben eltöltött 
napjait Ismerteti . Ami az evangéliumnak a többitől 
eltérő I8játosságát jelenti az al., hogy foglalkozik Jézus 
gyennekkorával ls. 

A fölolvasott alapige ennek a gyennekkornak egy ki 
ragadott mondanivalóJa, amely nem C!lupán a gyermek 
Jhus életének egyik eplz6dJáról szól, hanem megis
mertet egy korabeli vallásos Unneppel, a kovásztalan 
kenyér Onnepével. 

Lukács 2, 49. 

Ez az ünnep ó-testtlmentumi eredetú. Visszavezet az 
egyiptomi fogságból való szabadulas idejébe mikor is 
a hirtelen fölkereked6 és Egyiptomból klvon'uló zsidó
ságnak: nincs Ideje a hagyományO$ kenyérsiltéshe l., s a 
kovász nélküli kenyeret viszik magukkal. 

Igy a:t ünnep az Egyiptomból való kivonulásra em
lékeztet, s a néphagyomány útján nyeri el a "kovász
talan kenyér" ünnepe elnevezést. 

Erre az ünnepre - melynek srertartasa a jeruzsá
lemi templomban zajlik le - Izrael minden részéból 
összesereglenek az emberek. Lukács följegyzi, hogy a 
tizenkét éves Jézust szülei magukkal viszik az ünnep_ 
re, majd - hazafelé menet - sehol sem találják. A 
lukácsi közlésb61 klderUl, hogy mig szUlei kétségbe
esetten keresik, O a templomban a papok tan/tását 
hallgatja. Amikor szUlel rátalálnak, és eláraszt ják ag
gódó szemrehányással, Jézus természetes egysrerúség
gel kérdezi tölük: "Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem 
azokban kell foglalatO$nak lennem, amelyek az én 
Atyámnak dolgaI." 

A mennyei Atya dolgaival való foglalkozást sokszor 
megkérd6jelezték. ez vJsszavezethet6 a Jézus személyé
nek tulajdonított tanításokra. 

MI unltár!usok Jézust embernek tartjuk, s ezt a 
megállapításunkat az evangéliumok közlésére a lapoz
zuk. A keresztény egyházak jelentős résre azonban a 
hangsúlyt az apO$loll levelekben jelentkez6. Jézussal 
kapcsolatos elképzelésekre helyezi. Igy jön létre az a 
szemlélet, amely szerint a kereszténység alapja a Jézus
ban való hit. Az a kérdés, hogy mlért kell hinni Jézus
ban _ az apostolt levelekből közismert. Azért, meri 
ra'jta KeresztUl- jutunk el az Istenhez. 

Ezzel a megállapítással _ I'lIlgy vonalakban - ml is 
egyetértünk. De nem értilnk egyet aual, ami ezután, 
vagy ebből következik. Hogy tudn!lllik Jézus az em
beriségért hozott áldozatával vezet el Istenhez.. Szerin
tUnk, Jézus halála nem önkéntes áldozat, hanem a 
korabeli szúklátókör(lség tragikus következménye. El
lenben példaadó élete, az Istennel való állandó kap
csolata, az emberek el6rehaladásáért tett szolgálatai 
nyomán valljuk, hogy O az Istenhez vezető legjárha
tóbb út megmutatÓJa. A Jézusban való hit odáig vezet. 
hogy az eddigi lsten központú hit Krisztus központúvá 
alakul A kerentlnllek je~nt61 része Krlnlus dolgaival 
foglalkozik, holou az olapl"ében Uzus CI: mennllei AflIo 
dol"oiua:l voló loglolkoz6.1ro Mujo f61 CI: liwelmet. 

Ha klzárólag aBlbllát vesszOk alapul, akkor úgy 
túnlk hogy a mennyei Atya dolgaival a teremtés, a 
fenntartás és a gondviselés azonositható. Ez al: a mun
kakör amelyet a teológJa kizárólag az Isten munkája
ként tüntet fől. Mondanom sem kellene, hogy az Idók 

(Folytatás a 2. oldalon) 



"A mennyei atya dolgaival való foglalkozás" 
(Folytntds a1. J. oldal ró]) 

folyamán rájOn az ember, hogy pl. o te remtést emlit
lern nem korlátozódIk csupán aoz ótestamentum! te
remt~türténetben leírt folyamatra . MIóta oz ember rá
ébredt saját alkotó képességére, azóta maga ls gyako
rolja mind a teremtés, mind a fönntartás és a ... Igaz
gatás munkáját, ha nem ls isteni sz.lnvonalon, de az 
Isteni akaratnak és az emberi képesség nek megfele
lOen. KUlönben a ... unitárius teolÓgia a teremtést n~~ 
tekinti lezárt folyamatnak. Ezzel nem Isten egyeduli 
mlndenhatooágé.t akar jo kétségbevonni, hanem annak 
o megllltállnak ad hangot, hogy az életnek sozámtalan 
olyan területe van, ahol beszélhet Unk a teremtés szilk
séges voltáról, de ezt a teremtést az embernek kell 
beteljeslIenie. 

Itt o'" a kérdés vetődik fel, hogy az embernek tulaj
donított gyarlÓllág hogyan viszonyul - többek között 
_ a teremtés munkájához. Vagy másképpen fogalmaz
va, milyen viszonyban áll főnn a ... Isten és a ... ember 
közőlt 7 

Ezek a kérdések nem ujkeletúek. Ezért csupán azt 
klvánom megemliteni, ami a názáreti Jézusnak az e 
kérdésben való véleményét jelentI. 

Jéozus főllépésélg a ... Istent aoz embertől végtelen úr 
válas ... tja el . Az ember ki van szolgáltatva Istennek. 
Ha az ótestamentuml könyveket otvossuk, a ... az érzé
slInk, hOgy ez a kiszolgáltatottság oz Isteni akarat tél
remagyarázásából adódik. KöoztudomMÚ, hogy aoz ótes
tamentuml Időkben a próféták, késóbb pedig a papi 
rend az Istent akarat tolmácsolója. Amíg 8 ... emberek
hez a prÓféták szólnak, addig oz Isteni akarat reális
na k mondhat6. De amikor a papi rend tolmácsolja azt, 
aoz egyre irreálisabbá válik. UgyanIs a papi rend - a 
tömegek feletti uralom elérése érdekében hivatkozik 
Istenre, és hangoztatja annak haragvó és OOsszuálló 
volt6t. 

AmIkor J ézus megkezdi tanítói munkásságát, meg
kérdőjelezi a papI r end Ilyetén feladatát. TulaJdonkép
pen nem törekszik annak er6szakos rÖlszámolására. 
Tanftásával, munkájával és példaadással Igyekszik aoz 
embereket a maga álláspont jAnak megnyern!. Az lsten 
nem haragvó, és nem bosszúálló - hirdeti. Az Isten 
jóság, megbocsá tás, igazság, irgalmasság és szeretet -, 
aki éppen eozért jÓságot, megbocsátást, Igazságot, Ir
galmasságot és szeretetet vár oz emberek egymáshOZ 
val6 vIszonyában. Ha Jé ... us csak tanit ja ezt, szava 
pusztába hangzó üres soz6nak bizonyul. Sikere abból 
van, hogy tanItását meg is éli. Mindez elegendőnek 
bizonyul ahhoz, hogy benne többet lássanak: az átlag
embt'rnél, és hogy a kesóbbl korok Istent ls lássanak 
benne. Jézus azonban a neki tulajdonított vonásokat 
mInden emberben meglevőknek ta nitja. Az ember 
ls ten gyermekévé válását abban hirdeti meg, hogy az 
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ember mél16 n:1. Istennel való kapcsoIRt teremtésére. 
Tehát 111. ember korántsem annyira e.~ndő hogy 
Juthatna el Is tenhe1. és ne értené meg, hogy mt ~~ 
Istennek akarata - és ne tud,na ennek ,"egfelet6cn 
cselekednI. A1. alig U>:enkét éves Jézus szaval lényegé_ 
ben erre utalnak. A mennyei Atya dolgaIval való fog
lalkozást, mint kötelességet hirdelI meg. h arrll iS 
gondolhatunk, hogy O" ennek való elegettétel eredmé_ 
nye az lsten orsZágába való érkezélIUnk. 

A mennyei Atya dolgaival való foglalko7.M azért fl_ 
gyelmet érdemlö, mert az a bl"tonságot eredményezI 
Ez pedig fölté telezi az emberekhez való helyes vluo~ 
nyulASI, II klhzlk1ára való alapowttsá!:lot és aholdog 
életet. 

Von egy evangéliumi fejezet, amely a lllnltványok 
Ilyen Jelleg(l magatartását mutatja be - de ellenkező 
e l őjellel. Esze rint o tanítványok, át akarván evezni a 
Genezáret tavon, vlharba kerülneK. AmIkor [ellnagyobb 
a rettegés, megjelenIk Jé1.us, és Igy s:rol h01.záJuk: 
" Ne fé ljetek!" Ezek a szavak visszaadják a tanltványok 
biztonságérzetét és erejüket, s mInden baj nélkUl el 
ér ik a tó túlsó partját. Bár ez a példázat egyike a 
már emlitett KrIsztus központiságra vezető epIzódok
nlIk, a melyeknek realitását megkérdőjelezhetjük, mégis 
sok I gazs~got ~artalmaoz. A Jelen esetben aozt, hogy van, 
ak i gondjá t VIseli az embernek. Aki o n('hb és meg
próbálÓ Idókben ott van mellette, és nem engedI. hogy 
élete t ragédiába fúljon. Ahogy a tengeren a lllnltvá_ 
nyoknak Jézus az eró és a" oltalom. úgy nekünk Ul 
Isten. Főképpen ma, amikor ismét mInden o fOrl'ongás 
állapotában van, és még sok kérdésben nem Idtunk 
tisztán. AmIkor sok embert még mIndIg a hatalom 
megszerzésének vágya fút, s amikor a t«hnika még 
mindig fölhasználható aoz emberi alkotiUok elpusztítá
sára. Va jon ebben az állapotban ml bi'ltosítJa a minó
ségi cselekvést? A szeretet! Az, ami a Jézusi tanltás 
lényege, a ml bioztonságunk alap ja, amIt csak akkor 
tudunk gyakorolni, ha magunkévá tenzilk a mennyei 
Atya akaratát. Ezen múlik annak felismerése, hogy 
m It akar tőlilnk az ls ten. Milyen feladat betöltésére 
hivei. és mit kell tenni az élet teljessé tétele érdeké
ben. Jéozus olyanképpen nyilatkozik, hogy "nem a ... 
megy be a mennyeknek országába, akI mondja, hogy 
Uram. Uram, hanem aki cselekszi a mennyei Atya 
akaratát ... " 

A mennyei Atya akarata a szeretetnek az életbe való 
átültetése, a ... egymásnak megbeesillése, és az életet 
előmozdftó értékek tlsozteletben tartása. Ezek jelentIk 
ma emberségiInket, Istenre találásunkat , Jézust köve
tésiInket. Vés.silk hát Jól emlékezetiInkbe a lukácsi 
evangélium Jézus ajkára adott, de felénk ls elhangro 
követelményét, hOgy nekünk aozokban kell foglalatosak
nak lennIlnk, amelyek a mi Atyánknak dolgaI. Ámen. 

Kelemen Mikló, 

I 

Budapest ls one of the dcstlDailonll of the DOs' -Cangreu 
tour ln 1990, Center : Bishop Janos llusztl, newly elecled I 
head of the Hungarlan UnItarian Church at the maIn 
church ln Budapest 

Az IARF NEWS-HlnEK cimú ucmt6Jének leruU!bbl j 
szám a köz/l lte a fenti ké pet a:nal a merJegyzl!ssel, 
hogy Huszti J ' nCIA paspök vezethe alatt fogadja a 
magyarandrl unit' rluss'c az 1990. évi hunbW'gt 
vllá.kongresszWJrÓ! Budapes tre ér kero turiBt acsOl)Ortot. 
A képen balrti l Jobbra: Orbók.né Szent-lvAnyl Ilona, 
Dlethu GehrmanD IARF fötltUr, HWJztl U nCIA pasp6k, 
dr. FerenCI; Já'l.llef ny. pUs pGk Es Irmtrud Scbmalenbacb, 
az IARF IIt kárn6Je láthatók 

1990. január l -lől lopunk e~fizetéll dl.1d t kllnl/
telenek vaOllunk IIvl 120 FI-ra felemelni. A 
HELIR mdr fali' /Of/ja őI$zol a j~vő IIl1 lnlluotd/o;al 
IdkfHdenl. 



Dr. Kovács Lajos 80 éves 

Dr. Kováell LaJos kolozsvári püsp6k eplk vidéki gyü
lekezetben vérzeU szolgilata után a templom e16tt 
hivei körében 611 NagyaJt6n· 

Dávid Ferenc 6ta a mindenkori kolozsvári unitá
rius püspök jelentette a magyar unitáriusok sz: 
mében azt az embert, akinek személye megtestesl
tette az egyház hatalmát és vezetését. 

Ez a pozíciÓ az évszázadok múlása sor~n .végi.S 
megmaradt, és az impériumok változása Idején IS 
figyelemmel kísértek mindenütt a Kolo:z.sváron 
erősödő vagy halványuló unitárius eszméket . Igy 
a Magyarországi Unitárius Egyhéz is igyekezett az 
atyafiságos kapcsolatot a szellemi együvétartozás 
szellemében s polni. 

Kolozsvárott lakó jelenlegi püspök dr. Kovács 
Lajos, ez év november l 3-án tölti be nyolcvanadik 
életévét, és ez a tiszteletre méltó idő valamennyi 
magyar unitérius hívó lelkében mind a múltra, 
mind a jövőre nézve gondolatokat ébreszt. 

Bár Kovács Lajos életpályájár61 már máskor is 
megemlékeztünk, ezt most sem tudj uk elhagyni, 
már csak az újabb nemzedékek okulása céljából 
sem. 

Kovács Lajos 1909. november 13~án K issolymo
son sriiletett, és felmenői között találjuk Kriza 
Jánost, akinek "Vadrózsák" cimú népköltészeti 
gyűjteménye Bartók Bélána k is kedves olvasmá
nya. és részben ihletője volt. 

Uesapja, idősebb Kovács Lajos Brass6ban volt 
lelkész és esperes, így Kovács Lajos is ott kezdte 
tanulmányait, majd Székelykeresztúron érettségiz
ve, a kolozsvári Teológiára iratkozott be. Tanul
mányait a marburgi, oxfordi és strasbourgi teoló
giai fakultásokon egészitette ki, mely évek során 
jelentős nyelvismeretet is szenett, melyek későbbi 
nemzetközi kapcsolataiban nagy segitségére voltak, 
és tekintélyt biztosítottak számára. 

Strasbourgban szerzett doktorátust Albert 
Schweitzerröl szóló értekezésével. Kolozsvárt teo
lógiai tanári vizsgát tett. Sepsiszentgyörgyön volt 
lelkész, majd a kolozsvári Teológián az újszövetségi 
tanszéket vezette 1942-től. 

1956_tól egyházi főjegyző, majd dr. Kiss Elek 
püspök elhunyta után, 1972-ben a Roméniai Uni
tárius Egyhé.z püspökévé választották. Ezt a nehéz 
feladatot immár 11 éve latja el. Előtte is nemzet
közi tekintélynek örvendett és több testületnek, 

illetve azok vezetl5ségének tagjáva választották. 
Ezek közül is kiemelkedik az IARF, amelyben 1964 
óta működik, kilene kongresszus6n aktiv tevékeny_ 
séget végzett, és a ciklikus választások során 3 éven 
ét az elnöki tisztséget is betöltötte. A szervezet 
Végrehajtó Bizottságéba - az ottani 3 évenként 
esedékes személycserék ellenére - Ferencz József 
ny. püspökünkkel együtt, mint a két legtekintélye_ 
sebb személyt rendszeresen ujravAlasztják. Részt 
vett két lzben is a keresztény békekongresszuson ; 
a nagy-britanniai és észak-amerikai társegyházak 
közgyűlésein, és nem utolsósorban egyházunk több 
nevezetes ünenpségén, Igy püspökünk beiktatAsán 
és több zsinatunkon, amelyeken rendszeresen fel
szólalt és templomi szolgálatot is végzett. 

Kapcsolat ainkat mi is ápoltuk, ott voltunk 1972-
ben püspöki beiktatásán, több zsinati főtanácson, 
az IARF vezetőinek társaságéban, azok erdélyi IA
togatásán , és reméljűk, hogy ez a kapcsolat t0-
vábbra is fenntartható lesz. 

Ebben a reményben kivánjuk a Magyarországi 
Unitárius Egyház vezetősége és tagjai, de bizvást 
mond hatom, valamennyi magyar egyhéz nevében, 
hogy dr. Kovács Lajos püspök érje meg születés
napját jö erőben, és további munkéjéra, valamint 
egyháza és családja boldogulására Isten bőséges ál
dását kérjük. 

Bartók Béla 
főgondnok 

..... A pap az emberek Uu lelt Izoigája ... A prófHa 
az hten szolgája. Nem tartják, nem fizetik, fe itolJa 
magát , nem tágU, szól alkalmas és a lkalmatlan Idliben. 
Megzavarja at emberek boldogságAI. Itéletet hirdet. As 
Is teni élet fáklyavlv/iJe. S az isunJ élet meg nem áUIi, 
folyton elli re nb/i reJlöd~. KilendIlI az embel'eket a 
me,swkoU kerékvid.sból. Mindi, a Jobbat követeli. 
A bagyományokat alapul használja, nem törvénynek. 
Az emberek kivánságát az isteni akarathoz méri. 

Lelkész vagyok: egy kies" pap : nagyobb m u pr6~ 
féta ... Swlom az IgaZl!lárol, hirdetem az igazlbb, tel 
jesebb, Istenibb élet szilkségessé,ét, akár flve1!k be~ 
súdelmet a bivelr, akár nem." 
BaiéUl Ferenc gondOlatai nA Rög alatt" c. köletéb/51. 

GYERI\-1EKHlTOKTATAs 

A budapesti unitá rius egyházközség ez év öszét151 

is foly tot ja a vasárnapi hitokt at6st . 

Az eddigiektől elté r6en, minden vasárnap de. 11 
órától le'jz hitoktatás ti Nagy I. u. 4. sz. I. emeleti 
irodúban. A hitokta tás t 1989. okt. első vasárnapjá n, 
okt . l -én keuljUk, O rbókné Szent~Iványi Ilona lel· 
készn6 vezetésével, Vadady Attila kántor énektani
tiiSÚVHI és világi sumélyek segitségével. 

KUIö'l beirntkozni nem kell , szeretettel várjuk 

unitá rius ifj ainkHt. 
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A Belső Béke és Külső Béke 
Dr. Nlkkyo Nlwano. a RbJJtbo Kostel-kal elnöke Javas
lalal a& ENSZ lll. letlzuel& 1 kopgreat'lllS'n . 

(raviditett növeg) 

között 
mellyel 
kornaka 
béke van: 

béke a 
olyan béke. amely 
Az emberek, ha a 
békére gondoltak. 
suljon, először szükségünk 
tésére. Mióta ember az 
más oktalan tettek útját 
az összes nukleáris fegyvert felszámolja, to
vábbra ls IwiznAlja a hagyományos és vegyi fegyvere
ket. Ha ezek sem volnának, akkor boto kat és köveket. 

A kölcsönös bizalom megteremtéséért, még nagyobb 
erofeszítéseket kell lennünk a párbeszédek előmozdí
tásáért és a kulturális cserekapcsolatok érdekében a 
nem kormányuintú szervezetek között. 

Au is gondolom, hogy a leszerelés révén megtakari
tott pém:t a fej lődő országok megsegltésére kellene fel
használni . Az összes ornzág éves kalonal költségvetése 
dollármilliárdokat tesz k.L Meg kell találnunk a mód
ját, hogy a leszerelés révén megmaradt összeget az 
elmaradt országok életsrlnvonalának fejlesztésére hasz
n álják fel. Ebben a vonatkozásban a Rlssho Kossei-kaJ, 
a szabadelvG buddhista szövetség elnökeként folytatom 
a munkát az "Adományouon egy étkezéSt!" (ONE 
MEAL COMPALGN) moz,galomért. Ebben a résztvevők 
minden hónapban lemondanak egy étkeú$róJ. é$ an
nak pénzbeli értékét, azoknak auervezeteknek ado
mányonák, amelyek azt az éhségövezetek megsegíté
sére forditják.. 

Ez 82.t 1$ lehetc5vé teszi , hogy ha csak Ideiglenesen 1$, 
megosszák az; éhezésben Oly sok ember szenvedését. 

Eredményként 20 országban összesen 4 és fél milliárd 
yent adományortunk 82. UNICEF-nek és 50 nem kor_ 
mányulntú szervezetnek és Intézetnek. Minél több 
ember csatlakozik a kampányunkhoz a világ minden 
részéről, az eredmény annál órlá5lbb lesz. Ha a moz
galom Ismertté vélik, és minden fejlc5d6 ország a kö
ZÖSségen keresztül bekapc$Olódlk a munk(r,ba, ha ez a 
"béke-alapitvány a fejleszté$ érdekében" pártatlan, 
nem kormányszlnt(i képvisel6k által lrány{ttatlk, k1-
Uin6 eredményeket érhet el. 

Az é.uak-dél prObléma IIOh~em fog megoldódni, 
amig az északon élő emberek fegyvereket exportli.lnak 
iéinek. A probléma csak oly módon oldható meg, ha 
4uk kifejezi swlldaritá$át Dél népének. 
A béke lényege az emberi túlélés és blzlonség, mely 

a ml tudatO!lSégunkra alapozódik, mert szUkaégsz.enl, 
hogy iSsathangban éljünk a többI emberrel. 

Ebben az érzésben kívénom befejeznI be!zédemet 
azzal az Ö!lztönzés.<Jel, hogy törekecIjUnk "belsó békénk" 
megteremtésére. amitől a "kUls6 béke", vagy ma, né
ven a világbéke fUgg. 

Florence Hightingole unitárizmusa 

olyan.ra, ki 

tellekt';"~"d"~',i;;!' mai!, 
lelki 
tolot _.,:" 
csak 

;,;'" munlcóját" -
fakadó 

elhivalou
alapozta, 

10pl4l-

volt. Munlcós-
6t, sze· 

és bibliai 

hite a ke
protestáns 

a huuadik uá
a vikt6riánus 

" eimll 
Florence 

vol1áJ:o$ hite áth.atoUo 
mindig unitáriU"',:.;:;~ rk onplloi unitárius l. 

, 

fordítoUoJ 
Kooc:l Ildlk' 

"Az éo néprtílskolám 
sem a babon", 

Be kilnnya 
korbécsoini az 
léjllk. hogy 

nem lsmerl sem II I')'ru{\letel, 

ls és be kÖnnyll máshol fel
vérét. Magyardrot fújDl be
mást és babonásan hJnyék: 
n épe. A dánt ls el mOlol'atta 
A dán néptölskolák az Ujú

fajlmállók a lélek gyil IU:
kilrlilrajool'OU veut6je 

ha II faji IInl1Jttsé .. 
~\~ , bár egy cseppje 
hódító faj elleDI 

AngolbÓl fordltotla: , I A Rö, ",tt" c. köletéb61. 
Aradi P éter Balázs Fere nc gondo ala " 
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Új könyv az Unitárius örökségről 
A~ Akadémia Kiadó 1988-ban értékes mOvet adott ki,; 

"Az I/rdél~1 antltrlnlldrlzmus oz 156C1-a.s évek vig~n 
eimmel Szerzője: Baldzs Mihál~. Ez a könyv min en 
érdekl6dónek érdekes és tanulságos olvasmány; ha 
nem is történést vagy teo\6gus Irta, miként jelen sorok 

Irója sem aL • ült f I Dá 'd Leblllncsel6. Nyomon követnI, mint p e VI 
Ferenc unitárlUJ'Jusa, mely korabeli gondolkodók ha
t tt k rá iUetve állottak kölcsönhatMban vele. Első
~n ft Sozzinl Lellót is servet Mihályt kel! emHteni, de 
nem szabad megfeledkezni Gregorz Pave!ról, a le~gye! 
unitárlzmUS kiemelkedő személyiségéről sem. A kiala
kuló erdélyi unJtárlzmus ugyan!' kapcsolatban ~lIott a 
lengyel unItáriusokkai, s kölcsönösen hatott.ak IS e~
másra habár a lengyelek lejl6dése, valammi tanalk, 
később eltértek erdélyi hittestvéreikétől .~öbb pontban. 
Természetesen több tekintélyt emlithetunk meg, Igy 
Palasologus Jakabot, vagy Ochlno Bernátot, ~ikne~ vo
natkozó nézeteit a maguk helyén ismerteti a konyv. 
S főleg meg kell 'még emliteni Castellio Sebestyént, ki
nek nagy része volt a később emlitésre került toleráns 
felfogás kialakulására. 

A könyv Ismerteti a szentháromsággal kap<:solatos 
téziseket. de szól II keresztséggel kapcsolatos hittételek 
alakulásáról is. Ismerteti Dávid Ferenc véleményét a 
kereszlelis újrakeresztelés, felnőttkeresztelés problé
miÍit Hletaen. Megemlftl Jézus újraeljövetelének értel
mezését valamint azt a kérdést, hogy Jézus öröktől 
létezett:e? Mindezen és még más problémák tekinte· 
tében ls gondos válogatás, Idéze tek tárják elénk egyes 
korabeli nagynevű egyházi teklntélyek - köztük Dávid 
Ferenc - magyarázatait. Nagy figyelmet érdemel itt 
DáVid Ferenc ismételt nézete, miszerint az Otestamen
tum értelmezésénél az Újtestamentumból kell kiin~ 
dulni. 

Igen érdekes a szociáletlkal ké rdésekkel foglalkozó 
fejezet. Az anabapUUt\us felé hajló, Krisztus szegény
ségét tú.lhangsúlyow felfogás torzulásokhoz vezelett, 
melyek alót a lengyel unitárIzmus sem volt mentes. 
Ily tú.lzások nem találtak az erdélyiek nél visszhangra, 
kik nem kivántak hasznot húzni a t ársadalmi feszültsé
gekből, mint ahogy a túlzó purItanizmust sem vállal ták. 
Utóbb a lengyelek a vi lági felsőséget elvetették. Ez az 
erdélyiekt61 (Blandrata) távol állott. Az erdélyi unitá
riusok hitüket a refonnácló betetőzésének tekinlették. 
Mindezek tekintetében ismerni kell , figyelembe kell 
venni Erdély és Lengyelország korabeli eltérő hely
zetét. 

Dávid Ferenc ellenzett minden maximalIzmust. Mig 
pl. Gregorz Pavel minden haszonszerzést elItéIt: Dávid 
csak a csalárd kereskedést utasitotta el. Mindezen ku
lönböt6ségek ellenére, az erdélyiek t örekedtek a len
gyelekkel való consenzusra. 

A szerzőt kutatásaI annak megállapltásához vezették, 
hogy az erdélyi unItárizmus állandó megújulásának egy -

fázisában sem tartalmazott társadalmi bomlb I á 
nyuló elemeket. ra r . 

Különös. figyelmet Igényel az erdélYi unltárlulok 
leranciát érintő állásfoglalása. A valláll vltlikba to· 
v~llja Dá.Vld. Ferenc - nem lehet erőszakot alkal~z. 
nl, ~sten Igéit túzzel·vassal hi rdetn!. Csodálkozik ellen. 
!elel vadságán. A tévelygőket gondozni kell; részesill_ 
Jenek az ellenlelek tiszteSSégben és megbel:!lUlésben 
Rá kell mutatni ezen néz.etek és Caslellio tanltásainak 
hasonlooágára. Dávid Ferenc az utóbb emlitett véle_ 
mény,U nyilván ismerte. Nevezett saját korának tu. 
da tlanságát marasztalja el, nem mintha elhanyagolnák 
a. tudo~ányokat és m Uvészeleket, hanem men. ezekben 
nmcs Igazi Istenszeretet. Gondolatsorn elvezet az 
aureum saeeulum (aranykor) várásáho~ TUrjék el egy_ 
mást a keres:ctények, hin mindannyian Krisztusban 
hisznek. Tarthatatlan, hogy az eltérő gondolkodásúak 
egymást eretnekeknek tartsák! 
. Az unitárius elvárés az Igazságba vetett hit. Bfztak 
Igazságukban, elutasltották a vallási gyulölködést hi_ 
szen végUl győz majd az Igazság. Ennek terjes~se 
fe ladata az egyhát.aknak, nem pedig a másként gon
d?lkOdók kiátkozása és máglyára küldése. Emelné a 
viták szinvonalfIt a dogmák minimálisra csökkentése 
ez közelebb vinne az Igazság győzelméhez. H ittek az 
igazságban rejlő erőben, s ennek következményeként 
az igaz tan diadalában. Ezért ke rülték az erőszakot a 
hatalom igénybevételét - pedig Idejilkben a hatalhm 
mögöttilk állt (János Zsigmond fejedelem és környe
zete). 

Mindez arert Igen figyelemreméltó, mert volt oly 
nézet - s ez különösen a XVI-XVII. s~z.adban ter
jedt el, de ma ls sokan vall ják, hogy a toleranciát és 
vallásszabadságot az elnyomott kisebbségek hirdetik 
csupán. 

A kor zajló eseményeI miatt, az optimista elvárások 
nem Igazolódtak, s az unitárIusoknak éreznIük kellett 
számbeli kisebbségilk következményeit. Ezért hangoz
tatták - közelednI Idvánva a többi protestáns egyház_ 
hoz - a relormiicl6hoz val6 tartozii.sukat. Az Idők ne
hétre fordultak, ahogy Dávid Ferenc Irta Palaeologus
nak: oly I dőket élünk, midőn nem lehet többé az Igaz
ságot biztonságban hirdetnI. 

A vallási türelemhez való páratlan következetesség 
- vonja le a könyv érdemes szerzője következtetését 
-, amelye kornak akkor klvételes, mondhatnánk úgy 
is, hogy modern felfogását vetltJ a jövőbe, Igazi, ma
radandó értéknek bizonyult. 

Mi pedig, kik e könyvet olvastuk, azzal az érzéssel 
tesszük ezt le, hogy az eltelt négy éVllzázad alatt több 
örvendetes lépés történt, de még ma lS hangot kap 
nemzetközi konferencJánkon néha olyan retrogád né
zet, mely ellene van a vallásszabadságnak. 

Latin GyiiffY 

HARMINC evvEL EZELOTT 
TÖRTtNT . .. 

Sodor Pál Goromba utópia c. foly
tatiisos emlékezéséból Idézzük az 
alábbiakat, melyek a Magyar Nemzet 
1989. júl. 28-1 lzámában jelentek 
m eg: 

19S9-ben, a Gheorghiu_Dej vezette 
párt akkori egyik titkárának, blzo
nyOII NiC(l}.ae Ceausescunak a vezény_ 
letével a kolouuári (mO(/t/ar) B(lI~a i 
Tu.dománlleUlldemet egllul leUllk a 
kolouvári (román) Babel Tudománll_ 
elll/elemmel. Az lndoklál: "az el:sZl_ 
getel6déa lelsz.ámolása, az egy fedél 
alatU testvértség rneger6sftése" A 
Bolyai Egyetem vezetői, tantestQlete 
~ dW<!al, valamlnt az egész romá
ni.aI magyanág Igéreteket kapott, ml_ 
a:!lerlnt az egyesitett 8abes Bolyai 

egyetemen belül a magyar nyelvQ 
oktatás mindvégig megőrzi pozícióIt. 
Azaz e,,~enrangú maTad a Tománna!, 
riute!etben tartják a százalékos 
n dmaránllt a tantestí/letben Ils a 
diákság tekintetében, s a vezet6 
t iSz tsigek betőltésekor U. (Tudni kell 
ehhez, hogy a harminc évvel ezelőtti 
Bolyai Tudományegyetem egy kor
sz.ert1, és töként "teljes köTÚ" egye
tem volt. 

vllle t/enü! 

" azonban 
a román 

bfzók 
('Szten· 
, hogy 

tanszéken 
tan-

Nos, az eg~eritet t ea~etem net/lll 
néh6.n~ éue megv6. ltoztaUák : Babe$
Bolllal hl/Illett (amf. u,,~e, emlikez
tetne aJTa, h.oa1i eUII román ll, eUII 
maUllar eg~etem el1lleritiséb61 IZü
letett), Kolozsvári Tudomá nllewe
lemnek hfvják - ami, persze önma
gában még nem lenne nagy baj. 
Még talán az sem, hogy _ tenné
azetesen - az elmúlt 30 tanévben 
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A GONDOLKODAS KIHJV ASA 
A MAI KERESZT1!NY EMBER 

SZAMARA 

A fenti elmen rendezett érdek.es és 
teológiall4g is nlvM konferenciát a 
Schweizerischer Vere/n flJ.r F~el~s 
Christentum (va"vts a Svájci Sza a i 
elvű Kereszténuek S::lWetsége) iti, 
kÖZepén, Genfben. 

A réulVetKlk fóldnt Svájcból. Hol
landidból Franclao,.szd"ból, s az 
NSZK-bó'i érkeztek, de örvendetes 
volt hog],r a polltik4/ értelemben 1?,eU 
Ker.;t-Európciból is nltJtlen vehettünk 
réJ2t: Milos Mikola Cselw:lovó~~~ 
d, Erdó János és dr, Szabó ~ 
koiozsvárt professzorok és jóma"am. 

:lelenldte. hOOIl eglleteme dr. Szabó 
Arpcid kolozsvart profeuzo1t dLu
doklOrra avatjCl. U9llanakkor ,a;ná
lalál fejezle kj. hagll a jelenlegi po
litikai helllzel miaU, bl:zonlllalan. 
ho(rll lU' ünne,uéget mlk.or tudjak 
megrendezn!, ha erre SOt kerülhel 
eglláltalón. A konferencia utan az lett 
lU' érzésem, ho91l tili a sok értékes 
el66dáson, beszélgetésen, a szemé Ille, 
k4pCfolatokból is lelltlltódhetünk, 
hin olllan emberek vollak el1l/Űtt, 
akik 1U'0nos hikt vallanak, 1U'0nos 

vezetésével. Az 6 el6adása uli!in k i
sebb csoportokban kimentünk a ter
mész.etbe "hangokat gyOjtenl" ~ az
tán azokat bent a teremben előad
tuk kmönböző hangsze~ken. Akik 
talán most tagnak életükben el~:r.ör 
hangszert akezUkben, sdntén része
sülhettek a közös zenélés örömeiben. 
A termé$zell hangok utánzásán túl 
komponálá$sal ls megpróbálkoztunk 
több-kevesebb siken'el. 

A ntgvnapos rendezvénu a sok n~
ves profesuor eUladá3áva~ talán Iul 
sokat ak4rt ma,kolnl, de UQ1I érzem, 
a mondástól elfér6en, IOkat is fogott. 

:~e~!:;.:s Bé~íe1:1:!~1 isPi~~<t:d~~~ 
stein áhilaldból idéznék egll "'gon
dolkodto:tó és felelónégre s::ólltó 
mondatOl: 

"A !tlldet nem Szű/einktill /:ir/:iltöl
tilk, hanem Ollermekeinklól k/:ilcs/:i-
nöntik. " 

Orbókné Szcnt-Jvá.nJ'1 Ilona 

A mindennapokot dhUatok vezetlék ------- ---- ---
be majd en követték /I.Z elOOddsok, 
csÓpo, tmegbeszéltbek és plendri.tülé
"ke 

is ki szeretnék 
sPlijd proks
U,$i Tanner
lelkészi 

mun-

"Az isteni gondviselés is kihímis a 
ma embere szdmÓrll.. Az isteni gond
viselés, vagu keguelem a mi gondol
kodásunk Idlndulópantja kell, hogU 
leguen" _ mondotta.. A lelkéunc5 
hallg.ruluozta a hitoktatÓI fontossd
gat, ahai a gl/ennekeket gondolatj, 
logikai uton kell sokszor eligazítani a 
hit dolgaiban is. 

Albert SChwrizer péld4ul a gon~ 
dolkodliron keretttül maradt meg ke
runénl/nek.. Mi a gondolkoddson ke
resztill kerülünk IWzelebb eavm.6.s
hoz és közelebb a vl!gsc5 Igazsághoz. 

A m4rik kitldló el6adó William 
Mc1Ifillan, belfasti unltár/u lelkéu 
volt. EUiGddsa. m.ircsak /I.Z úzaldr 
hellfZet eeutelésétlel ui sokkoló volt. 
Biztos t>á1aszok heIl/ett inkóbb kér
diuket veteU fel: Mi a megoldás? 
Mit mondjon h iveinek? Haguan fé
kezze le lU' elszabadult indulatokal? 
HOQl/an prédikoiljon kereuténll sze· 
retetról ott, ahol nap, mint nap ár
tatlanokat 9llilkolntlk me" a terroris 
ták? "Ha nem vagl/ elég óvatos, áOI/
ban forJlZ meghalni" - ezzel z6.rla 
benédét a neves iszaki, teolÓQus. 

Az egllik ette a gen/i Izabadeh'ü 
gllül.ekeut vendégeként. ,élaha;óká
zlÍ.lon vehettünk réut a Genfi-tavon. 
maradandd élminlll nvt!jtva ezzel. 

J,R.F. 

AZ UNITÁRIUS es SZABADELVŰ 
KERESZTtNY IF JAK 

KONFERENCIÁJA 

Idén nyáron a konferenciát Anglia 
tóvidékén egy kisvárosban. Arnside
ban tartották júl. 15-22-1" 

Az International Rellgious FeUow
ship (Nemzetközi Vallási Közösség) 
találkozójá.n Nagy-Britannia, NSZK. 
Svi!ijc, Hollandia, az USA, Csehszlo~ 
vákJa és MagyarorsUlg fiataljai vet
tek részt. 

A konferencia témája az " EJ6adó
muvészet" volt. Mi magyarok vi
szonylag nagy számban, heten vet
tünk részt: Csegezi Árpád, a;oj)Or
lunk vezemje (akit tavaly alelnökké 
választottak), Ková.ts Levente ker
tésztanár, Felhős Koppány és Már_ 
tonffy BáHnt tanulók, Kaveezki Ka· 
taHn és Zoltán valamint jómagam. 

Londonból Arnside-ba kés6 déi
után érkeztünk meg. az uta:ú\s fá.ra
dalma!t zenéléssel, énekléssel teled+ 
tettük el. Az ismerkedési est után 
következett a '·:W.szlófel~nM", ahol 
m inden ors:ú\g képvlsel61 nemzeti 
wzlóikat kezükben tartv3 elénekel
ték ha:ú\juk himnuszát. 

Az els6 nap zenével foglalkoztunk. 
Alan Dawson angol IRF -tag édesapja 

HallÍ.lak. vagllunk a rendezilknek, 
svájci teuvére!nknek. és baralaink
nak, nevezetesen Peler Niederslein 
lelltés:: úrnak és feleségének, Bri"itte
nek. M= UITtcl!. Balalger le[kész
elnlik Ilmak és Bernard RevmOlld 
lau.sanne·1 prafe.szor Ilrnak, a kiváló 
szen :ezo!3ér1. a .ok flgttelmességért. 

A második napon nemzeti delegi!i. 
clók tanácskozása folyt, majd na
badid6 programOkon vettünk ruzt, 
egy tónál ttirödtünk. napoztunk. Esk 
Alan Will iams (szintén angol lRF_ 
tag) gltár- és mandolinJátéklr.ra és 
énekére skót és angol tánc:okat ta. 
nultunk a homokos !E'ngerparton. 

A harmadik nap témája a dráma 
volt. Meghivott elöadó Iri!inJ'/tá.sával 
elemez tunk néhány darabot, majd 
eljátszottuk azokat. Este árverés volt 
azokból az érdekességekbc5I, amelye
ket a küldöttek hoztak magukkal. 
Az árverés teljes bevétele a Kelet
Nyugati Alapba kE'riilt és az erdélyi 
menekültek megsegítését szolgálja. 

A negyedik nap szabad volt és egy 
gyönyörQ hajókirándulflst tE'ttOnk a 
Conisten-tavon. 

ÖtMUI: nap, csütörtökön egy tánc
taná.rt61 moz,gáselméletet tanultunk. 
Utána részt vettünk három megbe
szélésen, ezek programjai voltak: 
IRF a jövőben; a jöv6 év konferen
ciáJa és a vezetőség megválasttása. 

Az IRF a jöv6ben c!mú tanácsk0-
zason elfogadták, hogy a kapcsola
tokat szélesíteni kell nemcsak Euró
pában, hanem más földrészek népei
vel ls. 

A jövő év konlerenciáJáról szóló 
megbrnzelést Cse"ezi Arpád vetette 
és elmondta a !'észl\'ev6knek, hogy 
a magy:lrorstági 1990-es konferencia 
megsz.ervezese hogyan halad. EnnE'k 
fó szervezője, Ková.ts Levente ismer
tE'\.te az első hét szin helyét és a má
sodik hét (magyaroM;:ú\gi túra) út
vonalát, programjait. 

Az új vezetőség egy-egy helyére 
több jelöltet választottunk, akiket 
misnap a konlerencia elé terjesztet
tünk szavazásra. A szavazás ered
ményeképp a konlerenda elnöke tC?" 
vá.bbra is Rlch.ard Rathbone. Az. uj 
alelnök Kaveaki Katal in és a ve
zetőség tagjai közé választottak en
gem ls. Igy a magyarországi konfe
rencián a vE'zet6ségben két magyar 
fiatal vesz majd részt. 

A :ú\fÓünnE'pen a nemzet! delegá
ciók egy-egy dallal búcsúztak a tö~+ 
biektc5l. Este a régi veret~g elko
szönt, átadta a helyét a:r. uJnak. A 
magyar kijldötUég á.t\'ette az IRY
zászlót és megköszönte, hogy rész! 
vehetett ezen a csodálatos angHa, 
konferencián. 

A záró áhitat ur.án André Gounelle. A lIonterenchin rés:r.t vett tIata loll 
monlpellier! teolóoial professzor be. IIlrlÁndulbon. a he(f)'csu~n 
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Amulklll UUA-lI!IzUlndIJ 

CGiifornldbo1ll 41v'n, Amenkdról 
/("U6'I'1 Irnom: DZ lUtill unlldrlUlok-
1'61 '$ unlrdmmtUukról, Clmln ml bl. 
%01111 elc&od41Iu:lzunk. MinI ohOQII 6k 
il c.odálkoznak r"jlunk, vagl{ talán 
cQII klc$'I croddlnak minket. Ezt /ip
len-nllomon lapau'alom, valaMnll
nor unfl6rlulokkal, ull1l4rlUI QlfÍlle
kezeltel laldlkozom. Ha valamikor. 
akkor mo,l 'gDZdn alapo' okom van 
czl 'reznl t. e/46 tudó'l td,omban 
"haza belzélnl". 

t.:r. lorrá.alnok" vlló"méretll I<öz
klneclé téfeloln nl/llvónvalóan 
meQm ulatkazot!. K"u/Jnelkippen. elok 
imddkoznl ludak, nOUII az IIten átdJa 
me" e.zk/Jzell il. oz ameril<al unltá
rlu,ok naglllelkiillégit, leloInk 1<1-
nt/újtOU kezét 018 férjem kezdemé
nlle.ző. ilnlelóldozó munl<áját. ti adja 
meg a lollllalást: az éde. ant/anI/elvi 
kIadósokat u. valamikor ... 

dr. G e llé rd Judit 

Az IARF tavaszi tandcs Ulésén r észt 
veU lIus idi J ános püspökrll l fénykép 
Jelent meg az IARF lIírekben. Mel
leUe UI lia, Alpár és MIM Uirlne 
ko lozsvári egyházi t anácsos 

JOHANITA LOVAGOK 

A Johanlta io ... agrend kc ... é~bt! ia_ 
mert a fiatal generácl6 Bulméra, h lll! 
a háboru utAn ezt II betiltottAk ha-
7.ánkban. A Johanlta rend protes
táns. karitaH .... !legftö, ápol6 rend
ként alakult a SumUöldön, a kato
likus Máltai Jovllgrend megfelelője_ 
ként. Az emlgrAc:lós magyarság a 
háboru után hl fenntartotta a rend 
magyar tagozatát. 

Jeles nap volt ri rend életében 
1969. aug. 26-a, amikor ls több ma_ 
gyarorstágl és emlgrécl6~ magyar 
Johnnita 10"'agot avattak, a burgen_ 
landI Orszlgelen. 

Szeretettel gratulálunk a fela ... atott 
lo ... agoknak. akiknek ... élUira elŐSZÖr 
tcrftették ró' II fekete pnl~tot, raJtn 
a 8 águ Johanlta kereszttel. 

Az ünnepségen unitárius lovallot 
is ava~t.nk Ifj. dr. GI/er911all Ferenc 
kölni Or ... OS s1.cmélyébcn, kl ősi 
erdélyi unltl1rlus családból szl1rma
lilit. 

A magyarországi lovagok közül, 
kUlön ls kőszöntJilk dr. FaMnIl Tibor 
evangéllkus prOfesszort. kit hIveink 
közU1 ls sokan Ismernek. 

AUg n,MIlII napja kaptuk mea a 
hivatalo. érlC,l r,fn BOI/onM/, hOOIl 
az Amerikai Uni tárit" Unhle"tllbta 
Oull.lndljQlzolt8411 mcglItIfe azt a 
tel ju ösrZCl1cl, amit férjemmel, dr. 
George WIllIamISzal megpdlll·b/unk 
Öl kQtllIV - 6t unllllrlul maUllar 
könI/II _ klad,bára. 1\ vdUalt munka 
MQIISÓ"álwz képe.' a meQp,HllázOH 
I.JszllJndlj perue n-erénu, éppen csak 
II nllomdal k/JUséoekct fedezi, de nát 
ez a lénl/cu. A munkát, mint Ul//Jnl/ö
rúséucs IroZÜI munkát chJ~oe:zUk ml; 
én, ahol IzUk.éUCI, a fordlhbl, 
Gcoruc a JZcrkc&~tés t, sajtó alá rcn
dezést. A c.oda-eompulcrek naoy 8e
Ultdulinkre vannak. HOOI/ mennyire 
fontos amerikai testvéreinknek oz cr· 
délI/I és maOl/aror,z(\ul unlt(\rlu, val. 
lás és eOl/ház minden leheM litol! 
való I(\moualósa azt bl:onu1t}a, hoOY 
mi voltunk az eUl/eUenek. flkiknek fl 
bi-tolt,(\O mádo.dtás n~ll.:tH fouadla el 
páll/ázalál, tlolamennl/I lovasaIt 
könI/V nl/omdllköltségét meonovozta. 
V~UfelenUI hálÓI VOOl/ol.: és Indokolt· 
nak érzem lIroműnket, mint közér
dekűt ounonl un!fáriu. te.tvérelnk
kel il mego,ztanl. 

Istenhez közel a Casa-ban 
De miiI/en könl/vekről lJ' van .zó? 

A maOl/arOTlzáal vOlUltkozá.nival 
keufem, amit mealepeté.nek , zón_ 
funk : dr. Ferenc: Józ.ef az unitón"", 
vallól maal/aroruóal történetéről a 
ChlClloo-1 Meadville-Lombard EOl/e· 
lemen J9fjg-ben lartoU anuol nl/elvű 
előadónorozatál dr. GeorUe William' 
"felfedezIe" é. IlZ anl/Ila .a}tó aló 
rendezé.e mo't lalI/Ik. EgU nll4'onló, 
erdélIIi vonatkozósúval eOI/UU, a 
Io;é!nl/vek meuJelené,ét az 1990-es 
IARF-vllóolwnQreuz1Ura tervezzUk. 

A többi három könI/V szerzője 
édelapOm, Gell~rd Jmre. Kétkötetnl/i 
dokIori dluzertáctója: Az unltóriu. 
prédlkóclóirodalom története a 16. 
százfId é3 II 19. nózfld vdge kllz/Jtt 
niUI/ évnázfld nataimIl' kizlratanlla
Qának le!dolaoz(\,Il. ETTe, mint Ira. 
dolomtörtinetl rltkll.á"ra, ht!zaQpótló 
munkára a Ma"l/ar Tudománt/os 
Akodimla i. lelll"l/elt. Mivel lU, IlZ 
USA-ban, lőlea az UU CUI/Ml' veze_ 
tód"e részirlH óridri volt oz irdek
lódé. ezen unltdriu, ueUemi kineJek 
irdnl, nekUáUom lelo,dltáruknak. 
Nem lenet renki próléla a .al4t ha
zájáb«n: I"t/ ezek o"",ohd laonak 
el6uÖT me"Jel4:nnl u,,"anCllak 1990-
re, melll Muapám .zU!elé.ének 10., 
h4lólólUlk 10. ivlordutóJa ÚI e"l/ben. 
Az e""etl4:n m(IQl/ar nl/elva könIIV 
Muopám ErdélllUerle közldzen It»'
"Ó Idzlroto. pridlkóct6ibót három_ 
.zózat tou klJletbe loulldnL 

Az '''.n áldoha fIZ U,,""n _ az 
unUdrlzmu. ' ''rténelml_lzelleml "lIaz_ 

A Heks állal fenntartott ökumeni
kWl Casa Loeal'1lOban az Id~n az unl
IdrlWl eguMz kepviseletiben alul
Irattak veUek rész t a felaJónlott he
Il/eken 

A Loeo:rl1Qban töltött napok béki
len, földrajzilag és lelkileg Istenhez 
közel teltek el. 

Földrajzilag o.z~rt, mert az Alpok 
több ezer miter maaa, c&úc,ol vetlek 
körü l bennünket, s lelkIlea o.z~rt, 
mert minden nap más egl/hóz azer
tartlÚ4val, más-más nl/elvtl bibIIlli 
idézetlet k68zöntöttük Istent i, a 
napot. 

A Cosa ökumenikus szelleme az 
ellő nap megragadott minket : a 
többf~Ie nemzetidUti, többféle fele
kezeta lelken i, nem hivatá,ol "t/il
lekezetl munká, nagl/uertlen m eo
értette e"l/móst. 

A vendéaekkel i, a vendigldt6kkal 
nIIelvtudásunkat felnllszndlva, anao
Iul é, németül, Illetve olauul i, oro
IZut be,z~lgeUünk. 

A ClI.fa názlll4'szonl/a _ Frau 
Keller - a hIl(1UOffiónt/okhoz hiven 
minden. nap fell<ért egll vend~aet .a
ját egll1!.áza nerinU valldla' 1Z0lgó
tatra, amelllet a meotlJzteUí I<i," 
alllpJán (nem lelldn/dnt II) elv'· 
gntank e"" napan. Tekintellel a I<tl
/.önbilz~ nIIelvti" lelekezetll vendé· 
ge""e, aktuállJ blbflaldézetelnk a 
magllar mellett német nIIelven il el
hano~ottok. Ahllatunk alapját a FIL 
2. 5-11.; az l, Ko r. Il: 1Z-14 i. 25-
;n-Ig terJed6 versek 1Z0loáltók. 

Szer/Ilrtá'alnk keretit eUl/házunk 
régi uoitáral adták, amellleket kiJ
zö' éneklt!nel magI/ar nl/elven mu
tallunk be: unitórlWl éneke.JWnI/
vűnk 33. U., 60, IZ. é. J89. IZ. ine
kell. 

A beutal! Irancia 
l6déIJe! fordultak a 
irkezettek feU, 
seket leUek lel, 
politikai tölti.ull 
lellei 

I 
~ 

Vasárnflponkinl a közeli evan"é
IIku. Montl-templomb4n velWnll: 
réut oz /..ttenluzteleteken. rllentl,z
leletek ulán oz evon,,~liku' "VUleke
ze t vendiaU1 lótta termi ben a Casa
ból 'rkez~ket. A felszol"ólt ká!>é 
mellett ',merkedtilnk egllffld, ew
hózával, oTlzdgóval. A be,dlgett!lek 
kelleme. I<IgkÖrben. baráud"ol, ben· 
.őd"el hangulatb411. lolllik. 

A ClI4'a In lizminl/e, ökumenl~ 
szelteme blzonvftik aTTa, mennt/lfile 
nemzetl •• "a él feiekezettl ember tud 
egllmó.l közeUlHln, e/1llffldlla l egyflU
milködve liuzn!. 

clr. JU d'" IIdJlL6 és 
M u.ab Jbolya tva 
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Dr. KováC!! Lajos püspök 

Angliai magyar barátaink, Kereki 
Gábor ts t eles"'ge. valamint S069 
Andd.s ts fel es"'ge nerctettel hUtik 
vend"'giIl az angliai IARF konferen· 
cián rtsllt vevö erd"'lyl ts hual kW· 
d6ttekd. K!lszijnjük n ekik II koráb· 
ban u Unllárlus Blet "'s a menekül· 
tek javira több alkalommal kUld6tt 
Jelentős adományaikat. 

Ha lait'" .... "Iom . ........ I",," ( .... d6n1 dél· 
Vlón ~ oltoko. a Nogy Ig"oI<: u, ... 1 , ... ,,10_ 
bon ... "kl ... "II .... I ••••• onunt. 

Hírek 

Fa'oh. D' "", 001 . o kl6"d l 1.lk.... .PV 
ount.lol ' oluboll .. dott mog6.ÓI ".' J.lI. Ci. 
..... "o-gkCld.Qk Ol U. ti, . le-gu'6bbl .. 6. 
.. ol •. 
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.... h' """". 1I~.&g 1&ld~n Ko d6Iy·ulmp601um,,t 
.end,,'. k. mol., " .,... ., tt 6. be .. 'd,I 
mondo" OUII. m6.odlk " "be" 80,t6~ 8610 
fóp"nd...,k .. n. I •. 

... fOIO.1 .... """!k ... 111 .. "6. 1" .. C"",,,,I ... 
'."yH6 IIIuU .. " I."" ° _11,.".1161 d •. Ola .. 
f ... nc .. ;;.,16",.1 m'"I ..... 'ortG"o. AJ. an-
" .... 'II.n '1I~hl>.u"k l 'I""1o,I, .. bo" " .. t .... 
s".WI B4ilo /6g0nd .... k 6. Huun Jol ..... pO •• 
01:\1 .... Jel,. I""""",k Mi.o", .. ""6.10 .. ... 
_""'kl I. y"". 

' "'lIlk''' klirill ... ."rO kli.litI .Ihun" " be· 
"'III u""6.1 ..... 6 ... 6n~ ,gJlk alopl<6 'OIlJ". 
r ..... "". MIki6 •. " .. űk .bb «"lód kiy6n.6go 
.... InI uOlófoluJ6bon, " Jokon ,e_" 't ,I. 

f I l h'. Slabolcs .. 6 .... 6n~lIoMl""k dlol6n" 
II" 6Ut Ol unll6,;u. Ol ...... Mlkl6. '''16nól , .. 
n ..... tl IIJ6 .. nopon. 1939. Jű". 1II-·6n ° H6~k 
, •• én. 

S~IMULTAN clmen I .............. 11 unIt6,lu. ° Ma~10' Tel..-i, 16. 11'119. oUII. 29-1 ad6.6· 
bon. f oy6, Zoh6n <I. 1"61'01 J~dll lIe,bllt6~ 
O.bók .... S,.nl· ly6nyl Ilo .... 1.lk, .. <I6. hlyt6~ 
"'. g o ",(l.o. el~lk ", .. ", ... 6J.k'n •. ahol a! 
.go~h6.<>k """I II. 6, IfJu.6gl munk6J6,61 
yol ... 6 . A, ad6.bon ",ell,,6Ial1 .Ipo,tb."t· 
k'n. Nylt.oy L • • en .. kacso.dl lel k6 .. I •. 

0,1",_ ' adunk hlrt 0 ... 11 . hOIlY o M ogoya' 
ENSZ 16<10.6g pa.jIlikOnk ••• Hun" ló ...... , ° 
1(0 ... 6ny.6 ' .. n6-es ' agjóY6 .6101lIono. 

o... Otbó.. NOIIT .ua.'..... ....hol "'J' 
.. 01 .... 6".k I!XI. "Iotdul6Jo .... " k ... 1000,-
F • .., ... domoln,...,," O' 0"11. 6-1 \ 1 1 ... nU"' e· 
I.' en. 

... ló IIIen .egit.en m.g ° Ngl.h . ... 16 
.m"hlé.Onk""n • "111'" ~.IOnk mlnd."",,pl 
.... nkoInkbon. 

BERTA N~NI ts lEANV .... MARIA. 

.... Id6 •• bb n.m .. d6k. lók'nt '" ,gy lo,1 
Hóllte. u ... nl .6.1 ... dI6kol1h" .. lok61 Joli ... . 
I' k ..... k B."o n'nl". S .. go6,,~ .. 6k.l y 1.01 ... • 
k'"' ~ .. Oh B .. d" .... ".. 6. eh.. 6. .ok· .ok 
flotolnak ",hót Jo"'oll. mo.ott. .ell". II. 
o hogy I"doll. 
L.6n~a M6"0. ok; ' mint op .. a· é. dal'".· 

k •• n6. _ ko .6bbon ellyh6.1 k6n' 011 . o kon I.· 
",.n.k. f 6 . J6.el 6, g,,,m,k.I • • 1 19'7 .1,6 
holnapjolbon elhollyla ho . 6nkot •• o.ól0 
S'6j<bon '1. AJ. 6 él ... I. "Ie ' 011 Ilondok • 
kol. H6,om 1I\'I.m.k ... ó ... 6, .. ".glno 6d •• · 
on~J .. , .... j6. 61.t. Iln'".".. Enn.k e-g~ 
",ld6"y6. "'.lIkOld' •• lIyh611 1 ... 6116",nk .. ok. 

LoW"k U ... k .. 6 .. 6 .. 0Ibon ... kI>61 fogunk 
"'hó ..... " .. I .... bomu.o ' nl. 

lu o, .. 6.gIl,OI'" .. ocI6U. és .g, ... éIlOgo,1 
b l. o,,"6116n bolOI P . .. oi, Ulta ....... é_1 
1'<"hoIl6 k o ","ol6""édol",1 olbhol1.6110' . 

Ol .... ólnk llgo~.lm,h ' elMyluk, hogy <> TVl 
o kl . 20-6 ....... 2O.0!-ko. k •• dódó OJ Hun6 ... 
c. ..0.0.6.... m.lyb, .. O.l>6I<n' S .. M·I.linrl 
Ilona 1, lk',,"6 I ......... 1. 

Dr. Dotár Gha ny. belgyógyásl: 
főorvos, szaki ró, 77 "'ves korában 
hosszabb srenvedés után márc. 15· 
én meghalt. Temetése a Farkasréti 
temeWben történt dr. Ferencz J ózsef 
és Szent· Iványi Ilona srolglilatával. 
~esapja, az aranydiplomás Botár 
Imre történetlró volt, akinek Kelemen 
Lajossal heken át folytatott értékes 
levelezése egy sajnálatos baleset k6-
vetkeztében megsemmisült. Az el· 
hunytat özvegye. gyermeke "'s az 
unoka gyfLsrolják egyházunkkal 
egyiItt. 
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