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A szeretet soha el nem fogy 
Az alábbiakban teljes terjedelemben k3'tÖ)jük Huszti 
János po.sp6k, Londonban, 1990. ápr. l ·in mondott 
prHikáel6já t & imáját. 

Alapice : Pál I . Korinthusi level 13. rest 8. V. 

Modern világunk energia problémáinak ismere
le ben ez lit apostoli megállapítás e lső hallaSr3 ta
lán megkérdőjelezhető. Mert minden fogy, vilá
g unk sorsáért fele lősséget érző tudósok és állam
férfiak a belá tható jövőbe vetített jósltísokka l be
szélnek az energiaforrasok mcgszúnéserÓI. 

Fogy a tcrmMöldterülct a népesség szaporodása
val. Kimerülnek egysrer ~l szénb:inyák, és meg
sziinnek hajtóanyagot adni az olajkutak. De még a 
I c \'cgő is fogy és romlik a rossz és felelőtlen gaz
dálkodással - sőt , még a mérhetetlen arányú 
s7.ennye:rodés révén a1: óceánok tintasága is e lfogy 
és nem tudják többé betölteni a nagy vi1:ek tcr· 
més:l:et egyensúlyozó szerepüket. 

Az e lfogyásna k, a kimerülésnek azonban nem· 
csak ;I gazdasági világproblémák szemszögéből 
nezve va n reálislln elképzelhető lehetősége _ ha· 
nem saját, egyéni szükre szabott é letünk jóval ki
sebb adottságain belü l is, ahol ugyancsak az e lfo
gyás, a kimerii les kérlelhetetlen törvényét látjuk 
uralkodni. 

Elfogy az ifjúság gondta lansága és a múló év· 
tizedekkel elfogy az erő, amelyre oly büu.kék vol· 
tunk. s az egykor töretlen energiával a lkotóból 
erőtlen agg, tétova öreg lesz. 

Elfogy az élet is és a mi egyéni életünk számára 
minden, amit szereztünk, alkottunk, teremtettünk, 
mert a ha lii lon túlra nem vihetünk semmit. "Elhull 
II virág, eli ramlik az élet ... " _ é nekli , mint örök 
igazságot II költő is. Es ha mély ősdnteségge l néz.. 
zük saját é letünket és sors unkat, akkor be kell 
v~lIjuk llzt is. hogy számunkra a legtöbb szomorú. 
sagot, a legtöbb könnyes bá natot éppen al: elmú
lás, az elfogyatkozás okona. 

Minden lemberi é letnek vannak féltve ŐRÖlt ér
tékei , melyeket óvunk, vMünk és né ha ritkán 
vessl:ük elő őket. mert ugy gondoljuk, hogy igy 
lassabban fogy, kopik, teh,it tartósabban lehet a 
miénk. a mi tulajdonunk. 

A féltés, az óvás nagy emberi erény, de tliJzot
tan felfokol:va a féltés féltékenységre, al: óvás ret
te~ésre vezet. Mint, ahogy az önmagunkkal és tu
laJdonunkkal szemben túlfúUitt vagy tú lhajtott 
suretet önzéssii fajul. 

A felolvasott alapige Pál apostol levelében egy 

olyan helyről vétetett, ahol al:t bizonyit ja a levél 
írója, hogy a szeretet: ERO, energia. Al: emberi 
lélek és az em beri sziv energiája, a mely nélkül al

élet e lképulhetetlen. 
A nagy tragédiák. a szörnyű dramák földünkön 

mindig akkor következtek be, ha meggyengült az 
ember testvéreket a népek nagy családjába f6w 
szeretet, vugy u szeretel önszereteUé, ezen keresl:
tül önzéssé fajuit . Különös törvény, de igaz, ha a 
szeretetet csak önmagamra hagyom kiáradni és 
nem környező világomra és nem embertestvéreim_ 
re. akkor erősz.akká, önkénnyé, uralkodássá, bir_ 
toklássa válik. l'Itint az élet minden terén, minden 
dolgában, úgy in is katasztrófa á ll eló, ha al: 
egyensúly felborul. 

Minden ember szeret önmagáról, a saját életéról 
besl:élni. Elmondja, hogy milyen az ó világa és 
igy fogalmaz : én tudok, én ismerek, én bizom, 
vagy én kételkedem, én dolgozom, én igyeksum 
a lakítani világomat , de a legritkábban uzt mondja : 
én szeretek. Minden. ami vele történik, az tN-he-z 
kapcsolja, tehát személyiségében jelentkezik és a 
személyiségból kiáradó érzések, megnyilatkozások 
kifogyhatatlanok. 

Ha a megpróbáltatások sivár világa életünk re
s-zévé válik, akkor hossubb, rövidebb ideig sok 
mindenről le tudunk mondani. EI tudjuk viselni 
al: otthonta lanságot, a kényelem hiányát, a túlfe
szített é letet, az éhezést, sőt a sivárnak és remeny
telennek látott jövőt, de az utolsó sulmaszál min
dig a sziv legmélyé n meghúzódó szeretet marad. 
Al: a szeretet , amely otthonho'l, haUiho'l, szülő
földhöz, szüle inkhel: és gyermekeinkhez kllpcsol. 

Ha mégis errő l II szeretetről le kell mondani, ezt 
fel kell á ldozni külső erőszak és kényszer hatá
sára, akkor ez a lélek utolsó rezdülését jelentJ, s 
ha ezek után az élet meg is marad, kiégeti, érzé
ketlen, elfásult, beteg sziv dobog al: emberi kebel
ben tovabb. 

Igaz azonban al: is, hogy al: én fogalmának • 
megismerésére és al: én létezésének a megtenm
tesére sok minden segithet vagy kényszeríthet. se-
gí thet az értelem, a tudás, a törekvés, DZ alkotás, 
de kényszerit he t a félelem, 31: érdek, a feDyftés 
vagy büntetés és egyéb más olyan ok, indUék és 
erü, amelyekkel az é letben találkol:unk. Mindez 
autnban mégsem al: igazi, mert a mindenkor je
lentkező és termé.~'lCtsl:erúleg jelen lev6 eN pá
rnára kiegyensúlyozott és harmonikus életet és 



&onklS:.ISnélet cnk a .zeretet te remthet és teremt 
II mlrldenkor ,fi, mindazok ,dm ba, akik a1: ént a 
Ml fOIalmába bele tudják vinni. Igy leu a sure
tet UJ6slécteremtlS erii, s mint közösségten..mló 
erii, tennéuetes, h~ kifogyhatatlan és elmúlha
tatlan. t.o ut hisaem, ezért is jocos és legmélyebb 
meJysélelben is lJaz. bogya SZERETET; eró, 
eneqia. A lélek ereje és energiája, amely S1:Ünte
lenül s:áviinket serkenti és táplálja. "Az erő nem 
= ",edül a fiúkai eszköwkben van - mondotta 
eQkor Gandhi, a nagy hindu á llamUrfi - , hanem 
a kgyómetetlen akarásból fészkel. es ha bármily 
kemény is egy természet, meg fog olvadni a sze
retet tüzében. Ha nem olvad meg, akkor nem elég 
erOs a túz." _ ts egy emberi élet, amely soka k 
namá ra talán hosszú ideig é rtelmetlennek túnt; 
tűz. oh'asnó túz lebet , hogy a szeretet, mint a leg
nagyobb lelki, szellemi energia, érte lmet adjon az 
életnek. 

"Egy embert a% a tuda t nem tehet nyomorulttá, 
hogy meg kell ha lnia, biszen minden élet vége a 
mulandó világban a halál. Ogy é lni a:r.onban, hogy 
nem tudni mié rt, dolgozni fájdalmasan , csak a 
betevó falaté rt, s aggódni fol ytonosan tört szivvel 
és élni kimerülve, e lszigete lve, a% emberi társada
lomból kiragadva a nemtö rödömség á ltalános kö
zönyétóJ körülveve - vagy a bba beJetö ródve -, 
é lni siketen, némán és darabonként halni meg, 
úgy, hogy soha, senkinek haszná ra nem voltunk: 
ez a nyomorult lé t" - á llapitja meg magyar ne
pünk egyik hazájliért meghalt hős fia. 

es Istennek bio la, sokan éremek így és gondol
kodnak eszerint, tudván, hogy é letünk ér telmét és 
lényeget Jegtöbbs7,Ör a szeretet feltárásában ismer
jük meg. Eletünk tartalma és lényege örök szabá
lyozója, kiegyenlitöje és harmóniá jának biztosítéka 
e1: a bennünk munká lkodó és le lkünk isteni lényé
ből fakadó s:r.eretet. 

Sok szétválasztó tény tétetik, amely megosrtja 
világunkban a1: emberiséget - pénz, tudás, jog, 
s~rma1:ás, nevelés, különbö1:Ö é letkörülmények, a 
bőr szine, a vallás dogmája, - műveltségi és va
gyoni különbözőségek, mind mmd elvá laszthatna k 
vagy sretvá laszthatnak, - emberek, népek, nem
zetek közé violaszfalakat vonhatnnk, de minde1:ek 
fölött egyetlen énés, a szeretet énése, n szeretet 
toleranciája kapocs u lehet. Aranyhid lehet , amely 
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öS~1:eköt és a mesterkélt kmönbözö$égeket meg
s~nteh'e, embert emberhez, népet népbe'Z, nem_ 
zetet nemzethe't közelebb vin., a1: El\1BER-TEST_ 
VERlS-eG felismerés CS ft 5'lCreteth61 tipl"ko . 
humanitás jegyében. ze 

.. I~en: a sutete! a legtis1:tlibb és legósnntébb 
kO'l.Ossegben egyes.thet egymáu al, mert a neretet 
a l?C:Sinyességek fölé emel, és az önt.és rnq:nün
tetesevel a1: egymásért élni tudó emberek vi"gát 
tárja elénk. 

A s:r.e retet megnünteti a1: á rvlsiigot és a tár.;
tata nságot, és az egyedüllét helyében a1: ember 
testvériség össukapcsoló erejét teremti meg. 

A suretet megs1:Ünteti a1: árvasiigot és a társ
talanságot, és a1: egyedüllét helyében az ember 
testviiriség összekapcsoló erejét teremti mec. 

Ezért mondja a1: apostol, bogy : "A SZERETET 
SOHA EL NEM FOGY". 

1\1iIyen csodálatos, hogy világunk fogyó energiái 
mellett van egy, a mi nem fogy, sót nó, ga1:dagodiL: , 
sokasodik, ha minél többet és minél többször élünk 
vele és gyakoroljuk. 

Egy ősz anyóka a kö rü lötte ü lőknek elmeséli a 
Iidé rcfényeredet iit !'IlalCim Gorkij " Iurgil a nyó" 
cimű novellájába n : - Valamikor a~ ósidőkben egy 
kis nomád tör1:S jó stiindiikú bölcs veziire elhatá_ 
rozta, hogy népének letelepülési helyet keres. Fel
kerekedtek hát, és az orosz s1:tyeppék és tundrák 
rengetegében egy (íserdőbe tévedtek. A1: eureves 
fák koronái egyre jobba n elzár ták előlük a vilá
gosságot s útjuk bolyongássá, sötétben botorkálás
sá változott. Ehesen, szomjasan, e lcsigázva ütödtek 
egymásho1: és a "k tönseihez. _ s amint az már 
ilyenkor lenni szokott - keserű szemrehányássa l, 
durva szida lmakkal bántalmazzák a jó szándéku 
vere ft . FeUokozott kétségbeesés ükben neki ronta
nak és a1: egyik markos legény kitépi szivét és a 
nép megtiporja a1:t. De akkor csodálatos kékes 
fény tör elő a st-ivból és reflektorként egyeUen 
irányba mutat. Es a nép elindul a fénysugarának 
irányába, és megtalálja 31: elvesztett utat. A szi", '
böl áradó csoda, a s~eretet csodája megmentette 
őket. 

Igen! _ a szeretet a legnagyobb erő , a szeretet 
tülnó a halaion és I cgyő1::i azt, mert "a szeretet 
soha el nem fogy ... " -

_ Amen. 

Tökés Lászl6 erd~ t )' 1 retormátlU Ilüspök, 
SchulI., az amerikai unllár llU egyház el: 
J. AtklllS amerikai parlamenU k~pvlseto 

felyétel 1990. Januli.r etején készű lt. amikor 
~:~:~::f, delegácl/i ulazott Románlába, az Imm li. r fel-
s unitárius tesivéreket köszöntenI. 



IMA 
Utünk eros vára, gODdviscl~5ünk mennyei Atyja, 

mindenható lsten! . ' 
Imá ra kulcsolt kezünk es előtted kitaruló SZI~ 

,'ü nk küejeri azt a dgyal. hogy szenl s~~ed elót! 
imádko:mi szerel nénk. Hitünk es reményunk szá~
",-á n száll bouád imánk. Suvak fonn á lódnak. so
h;jok ébrednek, 5 kimondotta n ,' agy hangt~lanul 
b uád f eJed , 'iszik é rzéseinket és gondolatalDka~. 
t~etünk gyorsan tovatünő napja~nak . kü:z.debn~.I, 
fá radalmai utá n jó nekünk m egplhenDl szent k,:,
xetsegedben. l\1inden imádsággal eltöl tött perc es 
minden pilla na ta reád gondolásainknak megáDás 
CS megpihenés létünk h Arcában. Ilyenkor telitödik 
a lelkünk a te áldott lényedböl kisugárzó gODd
viselmel, hogy e nnek nyomá n elcsitulhass~n~k . 
gyógyulbassanak be lsó fiijda.lmaink és megszunle
nek snvünk sebének gyötrelmei. 

Aldott a lkalom az imádkozás azért is, mert ezen 
keresztül szent közelsegedbe kerülve fe lébred ben
nünk vétkeink és megbotlásaink terhe, gyarlósa
gaink és gyöngeségein k érzése - de fe lcbred a 
vágy is szívünkben , hogy jók, vagy legalábbis job
bak, é rzeseinkben tisztá bbak, gondolatainkban ne-

mesebbek leg~·ünk. ts reményeink is megújuJn .", 
ha azt é reuiik, hogy velünk vacy és segítesz min_ 
ket . Ez jelenti számunkra mindennapi munkJirtk 
e redmé nyeit, vállalt feladatainkban a küzdelem er
telmé t és a megvalósulások örömét. 

Hitünk _ ez a te legnagyobb á ldásod - segít 
eligazodni földi életünk ezernyi útvesztőjében, s 
biztat, bá torit , hogy v á lla ljunk á ldozatokat a ne
mes célokért és a t iszta eSDDényekért folytatott 
küzdelmekból. ts erót is ad - 6, milyen sokswr 
ad erót - tóled n yert hitünk, amikor jó igyeke
zetünkben, öszinte törekvéseinkben elfá radunk, el
csüggedünk. Csodilatos és I'thatatlan, de áldott es 
s zent kapocs közted é5 köztünk a mi hitÜDk, biszen 
a hit köti össu é letünket veled, a mi Atyánkkal, 
de összekapcsol rajtad keresztül a lélek és a szel
lem véghetetlen felm érhetetlen régi6ival. 

Atyánk Is t e nünk, létünk erős vára, gondviselé
sünk mennyei Atyja, fogadd köszönetünket és há
lankat most mindezért, melyet szivünk szavával 
mondtunk e l és küldtünk tehozzád. 

- Amen. 

Elsőszülött a sok testvér között 
(Pál a rómaiakhoz 8,29) 

Egy erdil5(i uÓrmazá.tú belga auzonv katolikw lé
lére menue!t hitin uabadon gondolkodni. E gondol
kodci$ folyamán egvre c$Qk a dogmákba űtkllzll«, míg
nem rájóU arra, hogy Júv.s személve c,$Qk akkor t:ólik 
uómara tTthetóllé, ha eZllktól a IlIgh.atórozouabb mó
don megszabadul. Hdla htllnnllk. manapsóg már nem 
ó!.1 l~n ~ wu;IV arra, hogy IImUiU mógltidr~ kllrill
~ ... 

OnóUó gondolkodIisa lolvtdn keril!t 
kal i$ kapeJOlatba, t. a kOOttku6kben 
u.abb cikkinIIk li/tata kéuül! magvar ~ii; 
logtaüisót. 

• • • 
A mai tudomány azt tanit ja, hogy a tizenöt milliárd 

é\'llyl evolúci6 ts a tér ropJ)ant nag)-'Sága szükséges 
volt ahhoz, hoi)' létrejöjjön a vllégegyetemben az 
ember. 

,~n a tudomAny altal kutatott anyagi világ 
.. ,::' ts felteszi saját létflzése ér-

a tudomány nem tud vála
kutatása tIIrUletén. H. Reeves 

az ember feladata, 
de hogy ez al: ér
a tudomány éHal 

mely egy evolució tudatában volt. Prófétál szüntelen 
emlékeztették a népet az l$ten- és emberszuetet nagy 
törvényére. 

A r osszba, balsorsba ütközve, eleinte a bibliai gon
dolkodás ezeket Ú&Y tekinti, mint büntetést az ls ten 
iránti húUenségért. J.auanként azonban Istent a jó és 
rossz problematikáján túl helyezi, és olyannak látja, 
k i nem avatkozik bele a földi történésekbe. Az embert 
egyre inkább autonómnak tekinti, aki az e földi élet 
vége:sségét6l elválaszthatatlan likertelenségek közepet

fordul Isten felé, alapvttó ~etuük$ég1ett61 indit
a "kudarc" · lesz az, ami lehetóvé t"'zi 

radikáli' végessége tudatában 
Inkább a hatalornnél

a hatalom hazugnak ér
a zsid6 nép kollek

cs6könyös ragaszko
szegénység" magas In-

csúcspontján jelenik meg 

volt a vár akozé.s egy beteijesü
bizonytalan mivolta tette lehet6-

megfeleljen; egy meghatározott vá
lett volna, és az emberi személy 

ellenkezett volna. 
A Jézus egy abszolút hatalomnéllril.1i-

séggel vA.lanol. egyedühill6 teljesséiIben valósítva meg 
az istentiÚ.ságot, az autonóm emberi "vagyok"-ot, melJ' 
Istentó! kapja önmagát ; btent mint neret6, felszaba
dító Atyét éli meg, ki az embemek teljes autonómiát 
ad, és azt virJa t6le, hogy _ szabadon - atyj'nak 
ismerje el ót; Jézus Istenének egyetlen hatalma a fel
subadftó szeretet. Jézus mindenki nlmára megnyit ja 
az utat ezen A.ltala a v!!pó bizalomiiI 'télt "lsCenthl
.sáa" flIIé. 

Jézus az IImberi auton6m "vagyok"-nak az Istel'll 

• mint az abszolút hatalomnélkOllw& 
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"Va&Yok" ir'nll crennekl szeretetben az emberi élet 
·kerilinek t1l1uihoz veu!, a földi élet értelmét Ul rl. fel. 
~nne valósul me, az élö világ utolsó "mutácló"·Ja, 
nem blolóClai kénys:terb6l, sem pedig a véletlen foly
tá hanem e.-Y ~Ulbad vlU8$ztU foly tán. mely által 

mely az 6 Ozenetére hivatkozik. ellentmondásha kerUl 
euel. l\7.t mondani Jé:tus ról. hogy ö lsten t lj 
ellentmond annak, ami ö volt. • Il esen 

n:'lstel\l terméS:&et"-be kapcSolódik, a vép6kl, meg
~tet.!tve az emberi lény au tonóm"lát I,u\ mlvol~
ban mely sz.eretó és a l'utos törékenysé,. Ez a mm
d ~ema halalomtól abszolút fUggetlen értelem tart
h:'la e.-Yedül számon a személy sz.abaddgát és en-e
dOlálI6.'t. 

JnUJ ÖSS:&elllkGzésbe kerllIt korának társadaLmI
vall'-" strukluráival, amennyiben ezek emberek egy
más feletti hatalmát Jelentették, s e ha talomnak nyil
tan ellene uegUIt. 

Mivel nem hozott kollektív megoldást a:t embe lsé& 
továbbra is k l van téve a% aLapvet6 ro.sznak : .r ha
zugságnak és az ecrmAa feletti uralkodásnak Kétezer 
/Iv .C8ek~!ység a tizenöt mllUárd b mellett és "J/!%U8 
Idejében vagyunk. Az ö hívására példájár I d 
egyiklInk "újrllllzUle tve·' (Jn l7) • m a . m n -
hatalmi ":~!ZOnYOk ZSákutcáiból: & el~~!~e~~I~is\e~ 
országába • ahol mindenkinek nemélyts adott3á a l 
beteljesIlInek a JÓ-ban Sz.é"'·ben l •• · · ., b S' 

be ., k ' .. , ....... an, zere-
let- n. ,,%U$t övetve mindenki beleka Ih · 
életét a:t evolúcióba, é!I ezt saJé.t ell'ellea ~ I aila 
~:terint beteljesltheti, mint a-.: élet fájanak v:~ ~USg:: 

HalAla nem szüntette meg annak haWát, ami öben. 
ne végbemenl, és ami által halála után ls é1önek Ulnt. 
Min! tovább ls éUiben, benne gyökerezik az emberi 
autonómia és belsö s;w.badság ösues tö rekvése. a 
mindenkor lelentkew detenninlzmusoklull s:&emben. 

Ezen elgondolásban a Biblia mint vl!gsö '·blológia·' 
lúnik fel, elöreJele%ve a:t élet kozmikus betelJeslllését. 

Bruxelles, 1989 
LIIIl oe de Ch iJtel 

Jézus nem hoz kollektlv megold Ast. ami kényszerú
ség nélkUl nem volna lehetséges. Minden hatalom, • már e föld i élet örök Jelenében 

Gaál G,örgy: 

Kelemen Lajos önéletrajzi feljegyzései 
Kelemen Lajosról - föleg halála 

után - Szl!p számú tanulmé.ny Je
lent meg. Ezek k illönbözö oldalról 
vilégÍtJák meg életét /!s munkássá
gát. 

A Kolol!.Svárt megJelen6 Keresz
I/!ny Magvető 1988. l. számától Gaál 
György Kelemen Lajos kórhbi 
ágyon Irt - tőleg családi vonatko
zású - emlékeit adja fo lytatásokban 
kö:tre. Ezek azért figyelmet érdem-
16ek, mert közelebb hozzák azt a 
Kelemen Lajost, akire bár sokan 
emlékeznek, de r/!szletes életrajzot 
felőle soha nem olvashattak. 

Gaál György ezt a h iányt igyek
SZik. - közl/!s/!vel - pótolni. 

Kelemen Lajos 1955. november 
12-i level/!ben öccsének, az akkor 
S:tegeclen élö Kelemen Miklósnak 
ezeket IrJa: "NapJaim gyorsabban 
lelnek. Az élet vége lel/! úgy látulk, 
hogy a zuhanó esés törv/!nye gyorsa. 
ságával haladunk a si r felé . Látom. 
hogy mennyi minden tervem ma
radt tervnek S mennyi jószánd/!kom 
maradt nándéknak. Sobzor majd a 
sl rAs környékez., de hamar é!lzrelé
rek aual, hogyamegtörtént dolgo
kat meg nem történtté tenni senki
nek sints hatalmában s e:tek fölött 
bánkódni ls hiábavaló. Ogy. ahogy, 
az nyugiat meg v/!gre lS valameny_ 
nyire, hogy nagyon sok.llzor nem raj. 
tam múlt. ami múlt s az lsten ered_ 
m/!nyekhe:t is segitett. Sok millió 
ember van olyan, akinek /!Ieteredmé_ 
nye messze alatta marad az enyém. 
nek. Sok minden nem a terveken a 
terve"Z.Őn és a:t akaraton mullk ; a 
vég/!n egyenlö sorsunk: az elmerlllés 
a feledés tengerébe." 

A Gaál GYÖrgy kö:tölie életrajz ezt 
az "elmerülést" hivatott megakadá
Iyozni. Erre maga Kelemen Lajos ls 
5egltséget nyújt emlitett /!Ietralza 
meglrásával 

Kelemen Lajos 19~. december 
l-~ kelt levelében {gy Ir : "Eml/!
keLmet megírtam két I dőben. Ele
mista koromat m/lg akkor, amikor 

• UNITARJUS ~LET 

az 1914/18-as világháborúban új so
rozds alá kerülve - 191O-es operá
dóm után - alkalmIlII lettem vol t 
újra katonai szolgálatra, s be is so
roztak, most már a régi 22-es hon
védezred helyett a 62-es közös gya
logezredbe. Akkor már meg volt II 
kicsi leánykánk .s eszembe jutott, 
hogy a harcok valamelyikén ott ma
radhatok, s a kishinykám, ha telnö, 
azt sem logJa tudni, hogy apja k i /!s 
m i volt. Ebben azonban csak gyer
mekko rom. llIetve elemistaságom v/!_ 
g/!ig j utottam volt ." 

Kelemen Lajos a naplóírás t ko-
10l!.Svári egyetemis ta korába... foly
tatJa. Ekkor írja meg Kolol!.Svárra 
költözését /!s "haIMt.atlan szerencsés 
elhelyezkedésének" történetét. 

Levelei alapján arra lehet követ
keztetni, hogy ön/!let rajzl feljegyzl!
selt 1944 november/!ben folytatja, 
mikor i.s eljut az érettségit megelöw 
idök eseményének megÖrökít/!.s/!ig . 

1962. áprllls 17-1 levele szerin t 
"idönk/!nt vezetett naplója" 1960-1g, 
hüszkötetnyl terjedelemben megvan, 
s afölött sajnálkozik. hogy azoknak 
beköllet/!se sokba kerU!ne s erre 
nines pi!nze. 

1944-be ... - mikö:tben az Unitá
rius KolI/!glumban örzött iratok 
ment/!sére siet - lakását feldÚl ják 
és kirabOlják. :eletrajzi töljegyz/!sei 
akkor, vagy már elöbb tüntek cl , 
azt senki nem tudja megmondanI. 
Ga;'i\ György közlé!le alapján a:t sem 
kizárt, hogy azok akkor már Deb· 
reezeni Lás:tló megörzésében van
nak. T/!ny, hogy Gaál György kö:t
leménye már azl!rt ls felbecsülhe
tetlen érték. meri - legal(\bbls ed
dig _ összefüggö k/!pet igyekszik 
nyújtani gyermekkorától haláláig. 

A Keresztény Magvetö 1989. /!vl 
2. száma a diák korában kIrándulá
sokon részt vevő Kelemen Lajost 
mutatja be. Alljon Itt élel raJu ki. 
egészít/!sélil _ egy ugynevezett "ro
konl(\togató" kirándulásának részLe_ 
te. melyet 1960. július 23-án írolt 

élete 
sokszor hb· 
szobák börtönében · " 
tönök magasabbra 
dan s a természet 
IeieIt /!s élt 
éreztetik ''.'é' 
kényszerzubbonyt 
ben le kell élnie 
midön 

meg. 

szürkeségéig, 
rényes ruházatáig a 
sorok erd6.~égeinek 
változatos zöldellö 
pe és nínJál/!ka 
hangot nyújtoII. hogy ,i"" 
na egész napig is." 

E kirándulásnak másik 

I 

nagy él-

1 



ménye II sötétben rObogÓ klvihlgltott 
gyorsvonat nyújtottIl látvány, mely"H 
igy emtet meg ; "Percnél több nem 
telhetett el. m ikor II gyorsvonat már 
rohant ls felénk selrobogott el6t
tünk. Fényesen klvllógitott ablakoI
val nekem. akit akkor láttam éle
lemben először Ilyen t. felejthetetlen 
élmény t és emléket nyúj to tt." 

Kelemen Lajos az é rdekl6d6knek 
nem csak Kolau"'r nevezetességei t 
mutatja meg, hanem szivesen e lmegy 
velük a \'áros t környező nevezetes 
helyek bemutatására ls. Legkedve
sebb környékbeL! ki rándulÓhelye a 
"KányIIfó". lU elónör az Erdélyi 
Kárpát Egyesület szervezte kilenc
tagú kiránduló esoporltal fordu l 
meg. 

UtoillÓ emlékezetes klrtindulástira 
1960-ban kerül sor. egy, az US A-ban 
él6 ismerose Kolozsvárra látogatása 

Rokonaink Keletenf 

IIlkll lmávlIl - autÓbussUlI. Ismer6se 
meghlvJII egy király hágói útra. Err6l 
Igy Ir: "Gyönyörű, szines, Uszta er
délyi őszi napot kaptunk. Nem Irok 
a változatos út szépSégéről, melyet 
Bánllhunyadlg többször élveztem 
máskor is. Azon túl minden új volt 
nekem, mert én azon tú l csak vo
llalon utaztam S bár az ls szép, az 
orsu\gÚt szinte még szebb. Ott eW
deltUnk a Királyhágó tetején "Újab
bDn é plteU kocsma nyári sátorában. 
En csak néztem a kékes ködbevl!$ző 
erdőlengert, a szigetként magasló 
esúcsokat, a gyönyörű snnpompáa: 
ha llgaló környéket. tn raJongóJa 
\'oltam egé$Z életemben a termé
netnek s Erdélynek. de ennek nagy 
részét sohasem látva hagyom nem
sokára iU:' MegemUti, hogy II há
rom termés:wti szépSégekben leggaz
dagabb megyébe: Csikba, Fogarasba 

Petőfi Szibériába" ? 
A lell l i clmen lehellilnk hallgatói 

a máju.1 Hógllu Elldre ulcal uere
UlVelldéglégen; ahol KI.zelll I$ tll4n 
alllropológLu-pro/uuor , /I Z MTA 
lagj/l t/lrtolt el6ad Lht /I Bel$ó-Auiá-
0011 élő ujgur népről uóló ku tatá 
,ai, ól, m/ljd az /Izóta 111'e"i, $ól, 
su.jno, hlrhedUt tlclló Petófl-kuta
IU,ÓI. 

a Sdkell//öldön bel-bel ti! belbejj 
lormájában. 

Az ujgur, igaz kevisbt! dlu e, 
"uékelVkapukon" ugllanugl/ me"ta
lálhatók a oopjeiktip é, tilelfa clbrd
zaIálOk. m int az e redeti ,zikelllka
pukOIl. A kopjafájuk is kike rUlhele tt 
volna egll ,zékelll leme lőból, teIejU
kön a Nap vagl/ a Hold jelképpel, 
alatta a világkerik é, a /U"g6Ie"es, 
ille tve vlzszintu életfa. Hlmzéselket 
a lulipdnnal, róz,clval , t b. és az 
tilellával akcir I«J:lot4.szegl, VGfI1I tna
tIlÓ kézimunl«inak lehetne tekinteni. 
ts mig egll érdel«:sség! A tna htit· 

és Szebenbe lohasem Já r. Rezianál. 
tan Irja, hogy történelem- é3 föld_ 
rajzszakoe taná r létére egyetlen Is_ 
kolai tanulmányi kiránduláson sem 
veheteU részt. Mire - IrJa _ "az 
eiőkészOlelek bdeJez6dtek, a többi 
tanárok lef0llalták azt a helyet 
mely el6 tt sorban a történelem ~ 
földrajzi Ismeretek gyarapítására 
rendezett I~ kolal kiránduláson lel_ 
els6 sorban a szaktanárt Illette vol
na. Engem pedig annál lS Inkább 
mert Izakom ban lró il vol tam." • 

Ennyit a k lr'nduló Kelemen La
JO$ról. 

Klváneslan \'árJuk Cdi György 
közlésének további folytatás't, hogy 
a Kelemen Lajosról lzóló Ismeretek 
bővítésével mélyUIJön bennUnk a~ a 
tisztelet, mellyel emlékének tarIo_ 
zunk. 

Kelemen Miki" 

millió. uj"ur nép balladciiban nvo]c 
l ijrzs szerepel, ame]lIból egll nl/ll
"atra ment (o. m4"lIar) és ma ls 
vl,szavó,j ák óket . 

A PetÓ/I·kllrdti"ól Kéri. Edit úJ
sá"l rónő ls buztilt, aki magát sze
r élll/e 'l "Ielku o.JIUL tór kutatónak" 
nevezi, de szlvU-le]két ti! idejtil fel
téve munkálkodi k azon, hogl/ vigre 
ez a kutatás is elnl/erje az li t meg
IIlelő megbec,illt,t, és efl1l tlven 
IonlOS ktirdti,bell ne szemiilIi e llen
Iétek dö nUenek, hanem a tá'QlIlla
gonág. Egl/ébktin t ő "Petőft Szibé
riciban? J" dmü kőnlluét dedlkóila a 
megjelen/eknek. Remi ljUk, hamaro
san cl könllue, boltokban " taüilkoz
halnak vele azok, akik mig nem 
tudtak houájutnl. 

Bencze Praaciska 

Rövid tittekinlérkipJHl'n megemli
lem Ju/ ianu$ bartilot. aki má, a 
XIII . uclzadooll indul t el , mep]etIÓ 
krónik6:lnk a]ap}6:n megke,eslli 
Magna HIIIIg6: ri61. Kijldettise s/ker 
rel ir Jár!, de a közbejÖtt tat6:rdu/ds 
utilszó,'a. illelve magcIba o]van tol
la megla]6:11 terlvire/nket. Követke
ZŐ, kl.ilfÖldön i.s vildghlruvti wIL 
utikelll hauinkfia. K6rö" CWJIUL 
Stilldor ls ezeken /I nllOmokon IndlIiI 
el, ti$ I .... ..zte tile /e «lj6:1" a magtl4rok 
6shaui;6nak ti. rokonainak meg ta
láld.sát. Röuid, tr/lglku. tiil~t ében 
naQll tervti t nem sikerilIt me"való
silania. de a Ilbe ti krónikákban ta 
Iá]t )eljefl1lzti,ek a hunokról, majd 
az ugvnevezett .:llIgu, o krÓI, megeró
,IleIte fellevé.elt. 

ANTALL JÓZSEF 

Munkáját e názad elejh SUln 
Aurél /O[lItlllla, aki már elJutott 
Beilő-Azslába. Ujgurfába ti. 011 a 
vol l u jgur lóváros, Turidn J111!!Íelt 
régészeti órat,hOk,U lolvtathatott 
meg]epő eredminllekkel. Az uJ"ur 
lőemberek rl rmellék]e te a~ Id6$zcl
mll,b tlllk Izerlnt! 500·bó] (aranIIIe_ 
mu uemledő. mCl/korong. lótemet _ 
kezi.) Ilawlllá,4got, "'t azonouá"ot 
mutat a maavaror,zá,,1 X. uclzad_ 
beli főemberek temetkUi,1 módJá
~,. 

A mai. technika lra" mór fejlettebb 
kutattiWk e redminIlelnek egV risdl 
ml " l41hattllk, illetve hallhattuk 
prof. d r. Kllzd., ftloodárd!>an. 

A j""ur nipdalok pentatónlójo 
ami !::urópciban " magl/<l,lakla teril~ 
leleken egl/edGl/, meglepö lIaIonló. 
uI{,IOl mIltai a erdn"ó nlpdalokkal 
161 " b e II - b. II allalóuó a "",j 
culnOÓ nipdalokban ., megtalá[ható , 

Dr. ANTALL JOZSEF MINISZ
TERELNOKOT mi unitár iusok ls 
tisztelettel köszöntjük magas tlstté
"'0, 

Or. Antall Józse/, még mint a 
Semmelweiss Orvostörténet! Intézet 
főigazgatója. 1936-87-ben állflsfog
]alásával támogatta az unitárius egy
hál.Qt. amikor a zt kértük, hogy a 
rövórosl Tanács nevezzen el egy 
uteát. vagy teret a spanyo] Szer uti t 
Mihályról 0 511-1553). 

Az 1987. évi Unitárius Elet eLső 
száma az alábbiakban Idézte d r. 
AnIalI Józsel főlgazgatónak a Fővá
rosi Tanácshoz Irt levele reszteItt : 

- "A spanyol szűletésí1 Miguel 
Serveto, az orvostörténelem számon 
tartott nagy egyllnlSt!ge. a medlelna 
elOrevlv6je, aki orvostörténetl szem
pontból ls megérdemli nevének meg
öröklttisi\t. 

- Legyen szabad ugyanakkor fel 
hivni a figyelmet killön ls a rra a 
rendkivill progre$sziv uerepre, ame
lyet tör téneti. vallás_ és gondolko
dastÖftl>netl nempontból egyaránt 
betöltölt az unitá rius vallb, Dll 
éurópal kultúra és filozófia történe_ 
téhén. Méltatlan. hogy a nall)' egy
házalapl tók (Luther. Kálvin) mel_ 

lelt nem jut ulca vagy tér S:wrvét 
Mihálynak Budapes ten. Szílletési\nek 
475. live kiváló alkalom, hogy ezt 
korrigálJuk. 

_ Bár nem Igényel talán kíl!ön 
indoklást, de az unitárIusok a ma
gya r történelemben, a magyar mil
\'elődés szolgálatában mindIg szám
arányukat meghaladó szerepet töl· 
töltek be. A reformáeló korától $zá
mos személyt sorolhatnánk fe]. de 
legyen szabad most c$lk Bölőnl 
Fllrkas Sándorm és Bartók Bl>lára 
utalni . Az utóbbit már méltatnl ls 
Illetlenség lenne, de nem télen je
lent meg angolul ls Bölőnl Farkll$ 
t 831-ben kladott és a magyar re
formko rban meghatározó szerepet 
Jfitszó Amerika-könyve, amelyet 
Tocquevllle vllághlril mGve mellett 
emlegetnek. De kiterjedt ez a ma
$Odlk v ilágháború alatti emhérment6 
mozgalmakra. a "mÚik MalD'aror
szág" kUlföldi II! némi magyar el
ismeréssel taldlkozó akelólra ls." 

ReméljUk, hogy dr. Antall J6ufI, 
mint mIninterelnök. fenti szellem
ben fogja IrányItIni korm4DYllt. ét 
meg6rzl nerete tét egyhuunk Irll
ny tiban II. '.__ ~ 

•• M I tpu KGtdI : r. • .... 
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Báró Orbán Baláz sra 

~ Iv 'prüllI 19·1n m~lt ub éve 
• ~ !lÚkely tudós halálának. A 
hau.1 és az erdélyi sajtó esyarmt 
megemlékezett naC' fiáról, akinek 
nai)' alkotását - A Székelylöld le
{rasát _ u ifjabb generációk nem 
I!merhették meg. IlY nem ls tud
hatják hogy kj is volt Orbin Balhs, 
milYen' érdemeiért tartjuk s7.árnon 
egycerre il nagy súkelyek és nagy 
unitáriusok között. 

Az aj Magyar Lexikon 13 sorban 
em1ékezik meg ró la . Ebbőlldézek. 
''Orbón Blll4zs báró, (l1J3O-90), nép
raJd és történeti eró, a;r; MTA leve
lező tagja. 1841·ben beutazta T~rök
ország nagy részét, Arábiát, SZLriAI, 
Pales:tUnlit és Egylplomot. 1849-ben 
a Balkánon szervezett nabadcsapat
tal jött haza, hogy rélJZt vegyen a 
szabaddgharc:ban. A világosi leg)' 
"erletétel után emigrált, majd Jersey 
wgelén élt. 185!1-ben Konstantiná
polyban telepedett le. 1859-ben tért 
haza. 1871·t/51 függetlenségi párti 
képviselő volt. Legjelentősebb mun
kája: A Székelyföld lelrása l-6. 
kö;tetben" (1620 old.). 

OrMn Balázs kortár$ai "csonlbá
TÓnak", de legnagyobb székelynek is 
nevezték, aki úgy élt, milli egy kol
dus, de b6kezúen segitelle az erdé
lyi Iskolákat, múzeumokat, szegény 
dhlkokal. Származása szerint való
ban arisztokrata, de bárói eimét 
''nem foJ,ytatja", ahogyan a $zéke
lyek mondották. Önmaga Igy emlé
kezik 58ját báróságáról: "Egyébként 
eladtam a bárÓ5ágomat egy honfi
társarnnak, Vámbéry Armlnnak, aki 
addig bárózott, amIg megharagud
tam, s eladtam ö l krajcárért. Ezt 
irásba is foglaltuk ." 

Különben OrbAn Balázs baráti 
körében akadtak még oJ,yan arisz
tokraták, akUt szintén nem sokra 
beesülték a nemesi rango t. EgyeUen 
példát Idézek: "Kossuth Lajos meg
bízbából Teleki Sándor gróf felke
re5te Orbánt, abban a londoni órás
ml1helyben, ahol akkor dolgozolI . 
Bemutatkozott - I::n meg Teleki 
Slindor vagyok, innen Kolozsvárról" 
majd kötiilte, hogy magával akarj~ 
vinni levegőváltozás végett. Orbán 
Ismét kijelentette, hoi)' ő nem báró. 
" I::n sem viselem a grófságot, abból 
nem lehet meeélni. Csak olyan vad 
gróf vagyOk, ahogy szegény Petőfi
nek mondottam. Mindenütt csak 
Telekine~ uóUtanak, legfennebb 
h<n%átesz..k, hogy ezredes." A "leg
feljebb ez~es", akkor éppen egy 
g,yertyagyárban dolgozott , mint C!lO
magoló. 

Orbán Balán környe:r.ete 
az emigrációban 

Sokat hányatott élete során Olyan 
jelet férfiakkal találkozott, mint 
Kouuth Lajos, Ménáros Lázár 
Teleki Sándor, Krlza János Victo; 
Hugo, Mau.ini, Luis Bianc é~ mások 
Etek kö-zill V. HugO igy benélt rÓla : 

II UNIT ARIUS eLET 

(1829. f. br. 3. - 1890. ápr. 19.) 

S:teretem eu a fiút , két.náz Ilyen 
balázual, meg tudnám dönteni a 
császáuágol. .. Boldo, az a nép, 
amelynek Ilyen ural vannak." 
Emlgrách~ja során két évig tartÓ:t

kodott a brit birodalom fővárosában. 
Már megérkezésének első óráIban 
munkát keresett és kapott Mister 
Fulton órásmes ternél. Nagy hannát 
vette annak, hogy Konstantinápoly
ban Köpe Andrásnál meltanulta az 
órásmesterséget. Szabad Idejében 
állandóan látogatta a British Mu
-zeumot. Tudása bövltését nagyban 
elősegltette az, hogy Londonba ér
kezésekor már négy Idegen nyelvet: 
a francia, a német, II török és a 
görög nyelvet beszélte. 

Az angol nyelv tanulása közben 
"Néha azon kapta magát, hogy este, 
amikor felmondta magának az az
nap tanult szavakat, néhányat nem 
tud. Akkor felkelt, lámpát gyúj
tott . .. Addig nem aludt el, amig 
hibátlanul nem tudta az egészet. 
Reggel Ismét végigment II tegnapi, 
tegnapelőtti szavakon is." 

A hanpúlyozással kapcsolatban 
komoJ,y és Indokolt aggályai voltak. 
Mister Fulton p l. csak azzal a fel
tétellel vette fel órásmúhelyébe, 
" ... ha nem beszél sokat, mert olyan 
a kiejtése, hogy nevetésre Ingerli." 
Házlasszonya nőiesen fogalmazott: 
"Maga nal1llon jól tud fiatalember, 
minden uót Is-mer, csak éppen én 
nem értem, hogy mit mond. De 
azért naallon kedvesen beszél." 

A Jó kiejtés elsajátítása érdeké
ben Orbán Balázs eljár t londoni 
bérlakása közelében levő kocsmába. 
hosszan elbeszélgetett a környékbeli 
munkásokkal. Tudása gyors fejlesz
tése érdekében vasárnap elment a 
templomba, és végighallgatta az is
tentiszteletet, tudta. hogy a papok 
jó kiejtéssel és tagoltan beszélnek. 
Ezt II magn hasznára Igyekezett for
ditanl. 

Bizonyára mond , ·alamtl a nyel\"
tanulók részére ez a példa: szivós. 
kitartó szorgalom, makacs, törhetet
len akarat 1 

Orbán Balázs írásairó l 

Munkái közül rendsze .. lnt hármat 
szoktak megemlíteni: Utazás Kele
ten, Torda város és környéke, A 
Székelyföld lelriisa. Jooual ezt oz 
utóbbit tekint jük /6 mtlvénck. Eb
ben a következőkről ir: AUalános 
el61smertetés a székely nép történel
me és jo,vlszonyairól. I . Udvarhely
s7.ék. II . Cslkszék. III . Háromszék. 
IV. Marosszék. V. Aranyosszék. VI. 
Barcaság. 

Orbán Balázs müvél a korabeli 
kritika elismeréssel togadta. A Ma
gyar TudományOII Akadémia 1887. 
május 17-én levelező tagjává válasz. 
totla. Gyújt6munkáJa során li20 szé· 
kely községet járt be. Emberfeletti 
munkát vállalt és ' ·égzelt! 

Hatkötetes könyvében részletesen 

olvashatunk egyebek között " szé
kely rovásirásrói, a-z énlakl unitárlu • 
templommennyezetének egyik koc::
k iijiiban fennmaradt emlékr61, a IZé. 
kely szombatosokr61, azok legld
emelked6bb vezelőjér61, Pé<:s l SI
monról , akI feljegyZések szerint 17 
nyelvet beszélt. Meggy6z.6 adatokat 
találunk a gyimesi és barcasági 
csángókr61 ls Orbán Baláu munká_ 
jában. 

Orbán Balán bosszúja ... 

A megjelen t 8 kötet közül az els6 
Udvarhelyuékről szól. Legelőször a 
székelykereszturi unitárius templom 
és kollégium szerepel a kötetben. Itt 
ebben a városban, szeretett unitárius 
hivei között bukott meg egyik or
szággyülé$1 képviselő vá1asztáson. 
"Kedv~lt nekelll néphelc: hút1~,ut_ 
aét m~akönnyezi, de nemes bouZtiI 
áll, olopltwnllt lesz o uékclykc_ 
resztli r! unitárius aimrniz iumbon." 

Amikor 1816-ban kelt alapl tványl 
levelét megfogalmazta, így nyilatko. 
zott erről az Iskoláról: "MI, szegény 
kopár hegyek közé szorítoU, ez or
szág szIvétől távol eső székelyek, 
mint minden, úgy a nevelés teren ls 
háttérbe szorullunk; itt ls, mint 
egyebekben ll: ŐTI.le"tlyre vo· 
"VUnk utalva, a-zért az én csektly 
alapItványomat egy székely tanodá
hoz, imádoU szülőföldem egy oly 
tanlntéletéhez killdöm, amely a-zt 
leginkább $zOkségli; egy olyan ne
vel6intézethez, melyben nagyon sok 
szegény tanuló van. s mely egy kis 
számu felekezet túlfes-zÍlelt áldozat
készségéböl meritett életet 5 annak 
köuönhetl folytonos fejlödésé t, a t
tól várja jOvendőjének biztosi tását. 
Ez a székelykeresztúri Unitárius 
Gimnázium súni népességú vidék 
egyedüli Iskoláját képezi, s melyben 
leginkább szegény falusi nép fial 
küzdenek az önfenntartás és képet
tetés nyomoráva!. At ilyeneknél né
ha csekélynek tetsző segély is jóté
konyan hat. miért is alapitvlinyo
mal ösztöndij alakjában ez intéut
tel kapc::solom össze." (A Sztkelyke
resztúri Unitárius "Dr. OrMn Ba
lázs" Gimnázium és Unitárius POl
gári Flúl$kola tvkönyve, az 19~3-
44 . Iskolai évről, IS. old.) 

Az 1943/44. tanévben Jómagam ls 
abban az Intézetben tanltottom. A 
polgári Iskola t. osztályában, amely
nek osztályfőnöke voltam, a tanulók 
felekezetek szerinti megoszlása a ré
g i hogyományOkat tOkfÖtte: 16 uni
tárius, 13 református és S római ka
tolikus tanitványom ,·olt. 
Valamennyien román nyelvet ls ta
nultak! 

Orbán Balázs könyvében tizenöt 
népvlseletl leirást, több szász és ro
mán öltözetet, Illetve azok fény ké
pét ls kö"ZÖlte. Közismerten humá
nus szemléietéveJ teljes /)snhangban 
áll a kö'·etkew megnyilatkozása: 
"Lelkemb61 óhajtom, hogy a tesl\'é-



res!l lo!s e szent s:wvetsége tar tós le
gyen s terjedjen sret a haw ban 
mIndenfelé. mert e h4zdnd: jlJv lJje 
e$llk f Ull elWell rt(} szereteti ben V(ln 
bizlOsilll<l , " 

Orbán Baláu művelnek értéké! 
kétségbevonha tll tlanul tU kNlzl a kö
vetke%li Idéze t ; Jókai Igy fogalma
W il _ A S!tékelyföld leíráSát a ton 
tI~ könyv köre sorolja. amelyeket 
elP' kép~elet bell vnágégésb61 magá
val mentene. 

Orbón Ba/ón haló lónak 
centenóriumi ,isszhangja 

Mind a haUl I, m Ind az e rdélyi ma
gyar saj tó sokré!Oen foglalkozott 
Orbán Balázs felbe<:sQlhele llen érté
kú hagyatékával u sUrg~ tenn iva
lókkal. Egyértelmú megállapítás , 
hogy A Székelyföld leírása c. munka 
forrásértékO, hiánycikk, pótlásáról 
sUrg6sen gondoskodni kelt! 

A Sepsiszentgyörgyön megjelen6 
Hdrornszék c. tá rsadalmi-politikai 
napUapban (11190. ápr. 14.) Mugyarl 
La jos. Egyed Akos, KIsgyörgy Zol
tán. S lkó Z. , Kónya Ad l'l m, dr. Vot
kore László la nulmányje llegO cikk
ben fogla lkozott Orbán Balázs hu
gya tl!kával. Ve lUk egyUlt ml ls re
méljük, hogy "a ross7.em lékÜ dik ta 
túra bukásával e lhárultak O rbán 
Balázs mú" el újrakiadásának ( a 
szükséges toldásokkal k lcgésd leU kl 
adás{mak) akadályai". 

A HarglIa c. napilap pedig, nagy 
öröműnkre arról táJékoztllt, hOgy 
"Megúj ul a székelykeresztúri Orbán 
Baláu Líceum. A forradalom győ
zelme új ból lehelÖsége! biztos ított , 
hOgy Iskolánk Visszanyer je régi ne
vét _ Székelykeresztúri Orbán Ba
IM.s Középiskola ." 

A centenárium alkalmáva l a Bu
dapesten tartott megcmlékezésen, a 
Székely Körben a következ6 Javas
la tok hangoztak e l : 

I . A Székelyföld le{rásának 1982-
ben megjelent hasonmás kiadását el 
kell jUllatnl Erdélybe. azokhoz. 
akikről szól a könyv (székelyek, ro
mAnok. S7.ászok). 

2. Valamelyik magyarországi kö
Zépiskola vcgye fel Orbán Bal6zs 
nevél és ápolja a velc kapcsolatos 
hagyományokat . 

3. AIIlUassék emléktábla arra az 
egykori budapesti h!lzr8 (voll Lipót 
utca 9.) _ mal nevén Váci u tca), 
amelyben 1890. áprIlIR Lll -én, sok 
megpróbá lta tássa l, munkával gazda
gi tott életét befejezte Orbán Balázs. 

Ml, erdélyi s7.ékelyek azt tanuljuk 
meg Orblm Balál'.stól, hogy erdélyl
!"lek. n ékelynek lenni m tnd lg több 
munkA! 6s nagyobb fe lelősséget je
Lent. 

dr. KoviC!! PHer 

REZI Elek, kolo.virt leolólI' la l 
Prof_~ruDk dokw rl avatúa. 1990. 
Júl . 1-á1 voll a k6W Prolestin!! 
Teot6clal AQ.dt ml' n. MI b nerelet_ 
tf:I . ralulilunk a IUdom' nyO!! foko
"Qtboa.. 

NEMZETKOZI 
UNITARIUS eVFORDUlOK 

UNITARIUS KUZLONY elFit." 

Ismt l lHJ' ra Indult a Rom' -I,I that_ 

1990 Július _ a ugusztus U.rlu!! Enbb havi laoJa. As dal 
u4mot 1888. Jan. l -tn a4t4k ld. IllU 

J úl. 4-én haU meg 1826-ban 
Thomas J e/ft rson. az USA elnöke. 6ta ktn,..~1IQneteU a rol~ ...... 

15-én tar totta meg Raph Waldo m ostan",. 8~etetlel k&n6Dtj1l.k er_ 
EmerJon neves, ko r1lzakalkotó uni- d~I,.1 tintaDun"-' . 
tá rlus szellemben irt ún. Dlvlnlty ___ ___________ _ 
School - teológia i In tézeti e lliadá-.... 

21-én halt meg Robert Bur ru uni_ 
tárius amerikai köl tő 1796-ban. 

12-én halt meg 1891- ben J a mes ft. 
Lowell , az ismer t amerikai unitárius 
kö ltö. 

13-án hal t meg 1910-ben Florence 
Nigh lin g!lle asszony, aki e l56 előfu 
tára volt a háborús cse lekmények 
Idején a sebesül tek gondozásának. 
A krimi háborúban ö is részt vcU e 
munka irányltásában. 

24-én, 1810-ben halt m eg az a me
r ika i unI tár ius gondolat harmadik 
vl1ághlrO képviselöje , Theodor e 
Park er , filozófus, író, préd ikátor. 
Egyike volt a m últ században a 
rabszolgaság eltörlése elóharoosal
nak. 

K özU: F. J . 

FELHIVAS 

Aty a fi siigos s ze r etette l k özöl
jü k kedves hiveinkkel - buda 
p es tiekke l és vid ékiekkel egyaránt 
- , hogya Buda pesti U nitá ri us 
Egy hiizközség, Nagy 19 n ne utcai 

Unitórius kirátyunk tö"ény. 
ma is időueJÚ 

Or. Karamán Ferenc, sz.egedl egy_ 
házközségUnk gondnoka hivta fel a 
figyelmUnket a Délmagyaronzá, c. 
lap 1990. ápr. 7-I , u.mában. fen ti 
cfmen megjelent c ikkre. 

Arlportban hArom szegedi szár
mazású, ma az EgyesUlt Allamokban 
él6 professzor : Tamasz Sándor Ke
rényi Tam ás, Bód iS-Wollner ' Iván 
nyila tkozott a kö lcsönös megértés ~ 
a kisebbségek Jogainak biztositása 
kérdéseiről. 

A cikk Bódls-Wollner Iván alábbi 
m ondatolva l tá rul : 

A X VI. n á7.adban J á nos Zsigmond 
erdélyi fejedelem és magya r k irály 
törvénybe iktatta, hogy vallá.sa, vé
leménye m IaU senkit se lehessen a 
politi kai életből klreken tenl. Jó len
ne a v ilAg tudomására hOzni, hOg)' 
a magyar uni tárius k irály uralma 
a lalt az emberi jogok e lontos do
kumentuma m egszUlelen, • meg ls 
valósult - a XVI. századi Erdély· 
ben ... 

(volt K o há r y utca) templo m a re l- ______________ _ 

szente lésének 100 éves jubileumi 
ünne pségé t , 1990. szep tem ber 22-
é n, szom bat du. 5 ó ra ko r ta rtja. 
A ccntcná riumhoz k a p csolódó 
te mplomi ü n n cpi r e ndezvény r e 
híveinke t és az érdeklődőket sze
re t c tte l h ivjuk és várjuk. 

Ugya ncsa k az ünnep ség kere t é
h en, m 6snup , szept. 23-lin, VAsá r
n ap de. 11 ó r a ko r is te ntisztele t 
lesz, ú.r vacsoraosztá ssal. A swszé
ki szolgála tot Kere ki G á bor, volt 
buda pes ti lelkész, j e le nleg angliai 
uniHirius lelkész. lIZ úrvncsomi 
ágendu szolgálatot dr. Kovács 
Lujos , kolozsvá ri püspök végzi. 

• •••• 
A centen Ci ri u mi ünnep séget egy 

hélle l később , szept. 30-án, mind
kél budapesti templomunkban, az 
őszi h áland ós ünnepi istentlszte
Ic te és úrvncsoraosztás zárja. 

•• •• • 
A bud upesli egyházküzség gyer

m ekeinek KONFlRMACIOJA, 
1990. nov. 18-án, vasárnap de. II 
óra kor lesz ti N IIg"Y Ignée utcai 
templomba n . a Dávid Fe renc em 
lékünnepHy keretébon. 

HIREK 
Baláu Ferenc szolgálata elmen. 

hosszú, igényes értékcl~ j elent m eg, 
a K lsaUöld Magazin 1990. máj. 12-1 
swml'iban, Cslszér A lajos tollából. 

A szerzli szépen értékelt századunk 
nagy unitárius gondolkodójAnak é le
tét, lelkészi, és Irodalmi tevékeny
ségél. 

QrUIU nk, hogy Balázs Ferenc II 
hazaI vHágl sajtóban és fcr li kö~
tudatban ls m<-gkapja méltó helyé t. 

Kénos, a re,ilsijk faluja c. érdekes 
tanulmánynak belllti írás t közöl, a 
nagyrész t un Itár ius lakosságú Ud
varhely m cgyel Kénos köuégr(il. a 
m a 18 gyakorolt régi rcll6s szokállo
kat Ismerletve, Hála József a Ma
gyar Nemzet 1989. évi szept. 16 . • zá
mában. A szerUl t n erkesztÓ!legünk 
nevében kÖ57.öntöttUk. 

Nenuh lben '''o,.u., le tt Huull 
J áno. püsptlknél dr. Mib"" Fereae 
toront61. kanadai subad m&l)'at' 
gyOlckezet lelkéIlze. ak t elmondoltll, 
hollY hOUZÚ évek 6ta uImpaUZIiI az 
unllá rlusokkal. i!:l ele réiebbl évtize
deIben barátságban volt KISn'lspatakl 
Klu Sándor leJk~IOnkkel, aki u tol
SÓ Iwlgálatl helyén D NIIIYV'rad 
mellett i BIhar köu.!, paroch11l8 voll . 
' gérte, hol.)' hazatérte ul'n 1)'1lJtésl 
tnd lt 112: erdélyi menekQII unlt4rlu
l ok JavArL 

tJNITAaJtJ8 III:LET 1 



OUleflrüjlÖtte 

dr. FerencI Jone' 

''EredJ ba tud.~" volt a d me 
V~árI-a-tI'Iylll S'ndal egyik első 
Iga:!' venének. Diák voilAm, amikor 
a:!' eleinte csak kéziratban terjesztett 
ven e.'ifik példányá t néhai naif
apámnak, özv. Arko»y LAJosné, 
jaklnek (érje volt un itár ius) e.'gy 
buqtÓ katolikus asszonya reformá
tus Reménylk "e.'m t - tito kban fe l
olvasta. Ma ú jra han,omla ke.'llene 
e sz6uatnak. Ml Innen ugyanezt 
ilzenjOk, ! blztatnl u eretnénk m in
denkit ak i Erdélyben szille.'lett, ma
radJon' szOlŐfÖldJén . A nagyvilág se
gIleni akar, de ha mIndenki nekI
indul akkor kiér t harcoljunk az 
embe~ 1 jo,ok blltosJtásáért és a k i
sebbségek emberi éli nyelvi Jogalért ? 
Csak együtt érhetOnk el eredményt . 

A eserlléslUYloq alom újraszOleté
séról, az egykori 345. sz. János 
Zsigmond budapesti un itárius eser
készcsapatrÓl lapunk múlt számában 
részletesen beszámoltunk. Odahaza 
vajon van-e újra cserkészcsa pat ? 
Hogyan indul meg az unitárius ifjú
sági mozga lom? A N6szövetség ko
louvári elindulásáró l és tervei ről 
ugyancsak lapunkban erdélyi h ir 
adás a lapján Irtunk. Itt a nőstövet
ségi munkában Perczelné Kozma 
Flóra, Buzogány Anna és Barabás 
Istvánné és tá rsai végeztek egyko ron 
jó munkát . A kolouvári példát kő
"etni lehetne. 

CbristlDe Hllyhurst , az anglia i 
un itárius központ hosn ú éveken át 
Mtltkárhelyettese, 1990. n ept. I-én 
megválik e feladatkörétől , és nem
régiben nerzett magasabb közgaz
daság i képesl tésének megfelelő á l
:": ,";;, ,'állal. Egyházunk képviselői 
::. mindig jó sUll'ldékot tanús ltoU. 

munkaköréhez sok s ikert k lvA
Reméljilk, hogy az IALRW az 

nemzetközi nószövetségben 
. vlillal. E szer-

Az IARF huu esztend6n Al volt 
főt itkára, Dlelher Gebrmann, a ham
burgi kongresszus ulán nyuga lomba 
vonul . Helyére szélt'!! körű pályáza
tot Ir tak k l. A pályázók között sok 
Ismert személyiség ls szerepelt. Dr. 
W . Schulz, II Z UUA elnöke, az IARF 
TanáC$a képv iselőj e elnökletéve l 
máj us elején Bostonban több pAlyá
ZÓ~ meghallgatott a Selectlan Com
m' Uee, az előzetes jelOlő blzottslig 
melynek egyetlen e uropa l tagjá 
dr. Kavics Lajos p Uspök volt. Tőle 
kaptuk a t.:Ilékoztatást hogy IIZ em_ 
litett bizottság egyhan'gúla; dr. Ro
bert Traer Ismert amer ika i lelkü zt 
teológia i ku ta tó proft'!l3zort . gya~ 
korló Ogyvédet jelölte. A Jelölt ér
tesU1~ nerint , t 943-han szlUeteU ~ 
négygyenneket családapa. 

S UNITAKtUS E:LET 

Bállnl Lajos gyulafehérvár i kato
liku' megyéspüspök és dr. T 6kéll 
U u .l6 Klr6.lyhág6 mell~kj reformá
tus pUspökök beiktalÓjAn erdé ly i 
te.'s tvére inkel d r. Kovács Lajos püs
pök amerikai útj a m iatt , d r. Erdő 
János püspökhe lyettes b Jenei OcUli 
főgondnok ké pvise lték. Egyben kö
zöljOk azt a hfrt is, hogy a nyuga
lomba vonulás kö"etkezté ben me.'g
ü rt'Sedetl erdélyi koloz,svári refor
mátus egyházkerület püspökévé az 
lIletékes egyházi tes tüle t Cslha K i l 
m lÓ" eddigi marosvásárhelyi esperest 
vá lantotta meg. Be ik tatására nem_ 
sokára sor kerü l. 

le lkészt 
o kleve

l város 
. 13-án 

. " 

Az anglikán egyhhat a Canter
bury é rsek vezeti, akinek központi 
irodája mAr évtizedek óta London
ban működi k . Az anglikán egyházat 
VII I. Henrik király családi konflik
tusai miatt hozták létre.' 1534-ben. 
Az érseke t II mindenkori brit ural
kodó nevezi ki a m inisz terelnök ja
vaslata alapjan. némi egyházi köz
vélemén)'t is figyelembe véve. Az 

1(, le l(:nek 111" hogy a ROk nem'.etkö~i 
egyházi S2erveze~ között a jövő épl_ 
tés.él. II vallások együttm(\ködé!Jét H 
" közös üKY szolgálatát ta rtj a első
rendi! fel lld!ltának. 

A Retormlertes Forum c. függet
len svájci egyházi szemlében (:rde 
kes megAllapltásokot olvashattunk a 
Je.'hova T~núl $zervez.elr61, me.'ly ha. 
1.ánkban 's működési jogai kapott az 
előző kormány ideJ~n. A riportban 
a ... NSZK-ban él6 Manfred Bennen_ 
berg e lmondja, hogy a Jehova Ta_ 
núinak gyUleketetei állandóan gya
rapodnak . .€rtesOlése neri nt az USA 
BrOOklyn (Mass) városában múködő 
központ k ilencmillió tagot ta rt ny il
ván az egé$Z világon. A szervezet_ 
nek szigorú suabályal "annak me
lyek a szervezetblii önként kiváló, 
vagy a szervezet öregjei által elta· 
nácsol t tagokat Súj t ják. 

Dr. E. rickett, ak i rövidesen meg
váli k Bostonban missziói lelkészi ál
lásától, közölte az európaI, nagy
részt ka tonai kikij ldetésben élő né
hány unitárius csall'ld nevél, akikkel 
II levélbeli kapcilOlatot felvesszijk. 
Párl1.sban az Ora loire templomban 
havonta egy a lka lommal isten tiszte
lete t is tartanak, melyeken részben 
világiak, rés'l:ben sza badSágukat töl
t6, arra Járó, főként amerikai lelké
szek szolgálnak. E vonatkozásban 
dolgozik Steve Olck croydoni lelkész 
is, akivel Hus ... t i J únos püspök ang
liai útja során találkOZOl!, s ak inek 
a templomában prédlkalt. 

ll. Alexej t, Moszkva és e.'gész 
Oros7-Ország görögkeleti pátriárkájat 
fogadta az állammal fennálló jó 
kapcsolatOk alapján Gorbacsov is. 
Az lij egyházfő - mint Leningrad 
~ Novgorod metropolitája - jól is
mert volt az EVT tagegyházai köré-

"'". angli kán egyháznak az egykori angol ________________ _ 
világbi rodalomban mintegy 70 mi l
lió hlve van. Újabban az egyház 
missziói belső szellemi reformaeió
já t szorgalmazó tagja i nehe1.ménye
'l:i k az eddigi álla pot fennlart.:lsát. 
A p roblémát 11.7. tette aktuálissá. 
hogy dr. Robert Runcle é rsek, aki
nek politi kai szereplését nem m in 
den h íve tartotta megfele16nek. be
Jelentette.' nyugalomba vonulását . A 
reform hivei szivesen lá tnák az e 
szellemben dolg07-ó Ifuról püspök. 
MIchad Ball kinevezését. 

Az JARF titkársága közöl te a la 
nács tagJaival, hogy a hamburgi 
kongresszusra eddig 557 személy Je
len tkezett . Ezek között van az II 83 
személy is - vélheilien néme to r
szági lakosok - , akik a kongresz
szusnak csak bi1.onyos programjain 
k Ivánnak részt venni. 

A jap:!.n Rlssbo K0gel-Kal id&! e.'1-
nOke. Dr. Nikkyo Niwand egy cIklu
son lit e.'lnöke volt az IARF-nek és 
a WCRP_nek is . Egyik frásában, 
melyet az NSZK humanista unl"
riusalnak szemiéje . az URItarillehe 
Blltter Idéz. azt mondotta, dicsére
tére válik az TARF bölcs vezeté$é
nek és m esszi re előretek i nt6 szem-
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