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XLlX. évfolyam 10. szám 1995. október 

De ki az én felebarátom? 

L..ukks c:vangf;lil,lmában olvasható Jtzus ts a törv~n~(iszteI6 
farizeus párbesztde aITÓl. hogy ki a felebarát A bes7.élgett5 ele
jtn a szeretet kellős parllllcsát idfzik fe l. mint minden. Istennek 
tclSZ05 t lctmód alapját. 

Igen jellem~, hogya rfszletck, az aprólékosság gondolatvi lá
gában élll farizeus tovább faggatja Jézust: "De ki az én feleba
r.itom?" Az írástudó a rfszletckre kíváncsi. Definíciót. meghatá
rozást akar. Úgy véli, az erkölcsös Yiselkedts alnpja a részictekbe 
men.:5 szabályozás. Ha meg lehet különböztetni a felebarátot az 
e1lalstgI61. akkor kordába szorltható a Nag)lparancsoJal pontal
laJ\$ága. 

A farizeus honáállás:lból kitrWdik a Ilclleniszlikus \'ilág UIC
gorizáló, definfci61:111 törekvő jellege. Em: a beállítódásra fele] 
Jézus egyik legszebb ~ldáUlla. az irgalmas szamaritánusé. 

Mit is mond Jl!zus ebbeli a példa besztdben? Legmképpen azt , 
hogy a farizeus mir a kérdés fcltev~ben is téved. Mintha csak 
ut mondaná Jérus: Rosszul kérdezel barntom! Nem az a m kér
<IQ, hogyan <iefini4lható a felebarát, hanem az, hogy neked ki a 
felebarilod. Ez ugyanis nem definíció és külső ismertetőjegyek 
kérd6c. A felebanit az, akit azzá tudsz fogadni. 

..f..ra1j el, és te is akképpen cselekedjél." 

A töf\énet ~lda.!nék(j, és különösen tanulságos hilelveink 
megfogalmazása szempontjából. Ezek ugyanis akkor válnak iga
ún hitelelSé. ha nem defin fciókban , hanem vallomásokban ölte
nek testet. 

A vallásos Ulpantalat szavakba öntése, megfogalmazása és to
vábbadása valóban az egyik legalapvetőbb emberi k.észtelés. 
Mint a~ evangélium s~dosa, aki a golgotai kereszttel átellen· 
ben állva önkéntelenOI is kimondotta: .. Bizony, ez lsten fia volf', 
mi sem menekOlhclllnk a mcgfogalm:u:ási kényszer elóI. 

Mi. unitáriusok ezeket a megfogalmazásokat nevezzIlk hitel
veknek. Hitelveink a szó legnemesebb értelmében veu hitvallá 
sok. E nép magyar kifejezés jól rávilllglt az ebben rej lő dinami
kám. Hittel fel fogunk valamit. és v .t vallomásszerilen továbbad
ju~ .. Nemzed~kr61 nemzedékre tplll és gawagodik. ugyanak kor 
kntl kusan át IS fogalmazódik az emberi szó. 

H,telveink nem merevlIlnek dogmává. A hitclvek nem alkot
nak rendszert. hanem rendet kivánnak tcnni az adott kor val1ásos 
fo.galm; készl.etében. Hasonlók az űt jelző p6l.n:lkhoz, amelyek az 
eligazodást hi vatottak segiteni. A kimondott hitelvek _ súzadunk 
egyik nagy fllozófusának, A. N. Whitehcadnek hasonlatával élve 
- .olyanok. mlllt a hangvilla rezgései . A ti szt.:ln meglOZólaló hang. 
Villa rezgtsbe hov..a az alTll alkalmas hangszer hűrjait. dc nem_ 
csak az azonoun hangoltakat. MegszólaInak a fclllangok is. és 
Igy egyUn re~gve oo7.uk ltlre 11 Ilarm6niál . 

A '''telvek rCl.gt~be hoaák 11 hfv6k lelkének hűrjai t . mozgásba 
honAk tletüket. segflenek kinek-kinek lelki tehets~ge szerim 
odatal~~, a J6 .u. által meghirdetett k'rályi menyegz6 a.s~ra.lához. 
A h,telv , g<;>ndolkodás d,nomiku$. kinynó a,iCó, amely hív, szNe
loCn beenged" bcrolladja. lll. ilJot. 

(Luktk, 10, 29) 

.. De ki az én felebarátom?'" E k~nJésl megel6zi a .. De ki az 
ember?'" kérdés felvetése . 

Az ember lsten képtre és hasonlatosságára teremtetett. Jel
ként. Önmaga jelcként helyezte a világba az embert Teremt6je. 
Az ember ugyllJlűgy élőlény. mim II többi teremtmény. Különle
gessége, lényege megbfzatáú,ban, feladatában rejtezik . Az ember 
az. nmivé válik . A~ ember története, a ,Jellé válás" története. A 
Nilzáreli Jézus mutaua meg, hogy mit jelent ez a tönénet. A 
Mennyei Atyától kapunk haladékot. Haladékot kaptunk. hogy 
mi, akik még nem éljlIk :1<:t az l sten közvet lenséget, amit J~us 
muutOI! meg, kísé rletei tegyOnk az ő követéshe. Van időnk. és 
ez azt jelenti, hogy van feladatunk . Elbukhatunk. tévedhetllnk, 
de van időnk tljrake7.deni, felállni. folytatn i a tanftv4nyság mun
káját. 

Feladatunk van: tanúsftanunk kell lsten királyi ul1llrMnak va
lóságát. Jézus felszabadft bennünket, de feladatra szabadít fel. 
Ráeszmf1ünk, hogy a földi idő, a mi időnk, nem teher és nem 
korlát . Az idő valójában lehetőség, ajálldék. 

A jelenben kell emberré és feleban!ttá YlIlnunk. Életterunk a 
jelen. ajelen folyamata. Ebben keressUk att a szi lárd alapot. ami 
crkölcsiségünknek. lelki életünknek. egyházi gyakorlatunknak 
szervező ereje. 

Varga Béla, az egyik nagy XX. szbadi unitárius teológus ína. 
a megváltás nem egyszer s mindenkori metafizikai teU, hanem 
sokkal inkllbb folyamat. program, cél. tippen ezén az crk6lcs k6-
zfppontjábllJl a jelen áll . A jelen al~ amelyben megragadható az 
isteni ~alóság, amely a tett és al: emberi lehetőségek szfntCfC. 

lsten, ember, világ folyamatként érteJmelhet6. Isten a mi szá· 
munkra ~alamivé válik. valaminek megmutatkozik.. Az ember 
ebben a találk01.ásban Iell z igazán embem!. és ft világ is {gy lesz 
.. ékes rend". 

Orb6kné Szent-Ivé nyl Ilo na 

PÁLYÁZATI FELHívÁS 
A Magyarorszégi Unitárius Egyház előkészületeket 

tesz az 1996-os Millecenten árium méltó megünneplé
!!ére, amelynek keretén belul ünnepi könyvek és kiad
ványok megjelenteté~t i, tervezzük. A téma reldolgo
:!ása kötetlen, és a kö\'etkew gondolatkör lehet az 
irányadó: Hogyan és miért pont a Kárpdt-mechnc.ében 
alakult ki az unitarizmu$ az 1100 éll<!.t történeimunket 
formáló erök kÖlI<!tkeztében, é. mit ny4jtott a magyCU"' 
ltÍlJnak é. a uilDgnak. 

A pályázatokat _ melye~ kö~UI ll: ledo.bbak killd~
ra kerü lnek _ 1996. mArcus végéIg " MllleeenteDá~· 
um" jeligére II 8wrkeszt6~g eimére kérjük beküldenI. 

(Kézi rntokat nem önünk meg és nem küldUnk 
YÍ8!lza.) 



A TEMPLOM LÁTOGATÁS FOKOZÁSÁNAK 
IDŐSZERŰ KÖVETELMÉNYEI 

I. rész 
Még csak taológiár8 készülö középlskolás voltam, ami· 

kor az egyik református lelkész azekkel a szavakkal .bálo-
1ftotta" bennem II - mi tagadás - sokszor ~2ámyszege~, 
törékeny lendOletet: .A mi munkánk annyi, mml kosárral VI
ze! hordani" A kés6bbiek során. amikor nemegyszer a 
többnyire Ores templompadoknak prédikáltam, vagy hideg, 
néma falakon tört meg imádságom, keselÜ~n, lemondás~1 
értettem egyel al. emlftett lelkésszel, mert ugy ér~ztem. hl
ébavaló II munkám, sziszifus:,d az igyekezetern, hisz II leg
többször elenyésző II prédikációra IigyeJö 101., a velem 
imádkozó lélek. Életem ilyenlapa hullámvölgyeiböl azon
ban mindig kerestem II felszfnre kerOlés módját, s mindig 
életmentő deszkaszálal jelentett a gondolat lehetek és 
llIflnem kell azért, hogy az ánalam hirdelelI evangélium 
több halló IUlre, jó lélektalajra találjon, tehetek és tennem 
kell azért, hogy fokoz6djon a templomlátogalás, 

Mivel járulhatok hozzá a 

gálat hamis kendőzése a lelkiismeretlen készü\ésnek. vagy 
Igy talán helyesebb: a készülellenségnek. 

A gondosan lelkészült lelkész csak textusszerO prédiká
ciót mond, ez a lelkiismeretes készulés egyik Jele. Azzal, 
hogy egyet olvas és mást mond, hogya textust moMként 
félreteszi , a lelkész nem szolgálja a templomlátogatás fo. 
kozását. A Biblia a hIveink hitvilágában központi helyet fog. 
lal el. ne iktassuk ki azt textusszerűtlen beszédekkell Ellen. 
kezöteg: lanulmányouuk és magyarázzuk azt unitárius hi· 
tünk lényében, szeretettel és értelemmel, kivédve ugyan· 
akkor a szekták megújuló támadásait. 

Fonlos. hogy lélekkel, átéléssel adjuk elő azt, amire ké· 
szültünk. Lehel , hogy az első szolgálatoknál ez hiányzik, 
mert görcsösen ragaszkodunk a belanult szOveg minden 
betűjéhez, de a gyakorlat meghozza az átélést is. Ami ha 
hiányzik., bizonyára céltáblája leszOnk ityenfa~a megj egy· 

zéseknek: a tiszteletes úr 
sem hiszi, amit mond, he
gyan higyjük mi? 

ternplomlátogatás fokozásá· 
hoz? Természetesen a szó· 
széki szolgálattal: áhftatkeltő 
imával és megható, szíVeket 
megmozgató, megtérésre, 
szeretetre, istenhitre indítO 
beszéddel. S persze, hogy 
mllldenre készülni kell! Hát 
készilltem is. Hiába taná· 
csollák löbben, hogy hál.ad 
hoc' ls kell tudni beszélni, 
meg kelltanutni improvizálni, 
rögtönözni, minek annyi ta· 
nulás. Amikor szolgálatom 
volt, szent vajúdásban, ide· 
ges megszállottságban tel· 
lek a napok. az órák, s igye· 

A Ilogyaj/ai lemplomtr6d 

Prédikációnk csak akkor 
lehet megragadó, gyüleke· 
zetépllö, ha szép magyar· 
sággal mondjuk. Ránk, egy 
nehéz sorsú, anyanyelvéért 
naponIa kemény küzdelmet 
vlvó kisebbség szétszórt lö· 
redékének., felekezetének 
lelkészeire fokozonan vonal· 
korik Reményik Sándor lel· 
hívása: .Vigyázzatok ma jól, 
mikor beszé~ek, f És áhitat· 
tal e~sétek a szót, f A nyelv 
ma néktek végső menedék· 
tek, I A nyelv ma IOndérvár 
és katakomba, f Vigyázzatok 
ma jól, mikor beszéltek, f E 

keztem minél jobban lelké· 
szOlnl. És Igy van ez ma is. 
S az eredmény? A várt ha· 
lás? Az elégtéle!? Sokszor elmarad!, A visszajelzések 
többnyire jók voltak ugyan, de a templompadok mégsem 
leltek zsúfolásig, s általában ugyanazok a híVek képezték a 
rámfigyel6, velem imádkozó gyOlekezetet. 

Valami eredmény mégis volt és van. A templomlátogalók 
sláma nem növekedett ugyan, de nem ls CSÖkkenI, állan· 
dósult, ugyanazon a srinten mozgott. És ez is eredmény. 
Ennek is lehet öNlni, mert ez azt jelenti, hogy jó a szószéki 
szolgálat. a prédikáció, különben, rossz beszéddel Oresre 
prédikálnám a templomot, szemlátomást logyna agyOleke· 
zet. És sajnos. hány esetben van ez Igy. Az enyémnél né· 
pesebb gyülekezetekben panaszkodnak: ma is csak heten· 
nyolcan V<lllunk templomban, de nem is csoda: ma is gyen· 
ge voll a prédikáció, semmit sem kaptunk ... 

Szóval, mondjon ki mit akar, annak a szolgálatnak, 
amelyre tellóismeretesen felkészOlnek, a tex\usszefÚ, át· 
éléssel, lélekkel, szép magyarsággal elmondott beszédnek 
halása, eredménye van. 

Lelkiismeretesen felkészülni nem azl jelenl1 elsOsorban, 
hogy szó szerint megtanuljuk a prédikáclót. Lelkiismerete· 
sen lehet vézlat alapján, s!!it gondolatban is készülni. A lé· 
nyeg az, hogy mindenképpen legyen a fejünkben a prédi· 
káció, az lma. Tudjuk, mit akarunk mondani, IIG. ilyen szol· 
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G)"Ó"g)'óssy János r(ljrft 
(Suu/y (timplcmuódökJ 

drága nyelvet porrá ne tö~élek, f Ne nyúljon hozzá avata· 
lalanul I Senki; ne .szaggassátok szirmait I A rózsafán~, 
mely hóban virul. I Ugy beszéljen ma ki·ki magyarul, I Mint· 
ha imádkozna, f Mintha aranyat, tömjént, myrrhál hozna: 
I Az ige I Legyen hát Imádság a szánkban minden ,magyar 
szó, nem csek gyOlekezetel, de népet, nemzetet IS épftö, 
é~elől 

A vasárnapi és Onnepi beszédek mellett nem feledkez· 
hetünk meg a szertartásokról sem, hisz ilyenkor - kerasz· 
telö, házassági megáldás, temetés, úrvacsora és konfirmá
ció alkalmával _ is prédikálni kell. Tekintettel arra, hogya 
szertartások alkalmával mindig népes a gyülekezet és je· 
len vannak azok ls, akik máskor nagyon ritkán vagy soha, 
a lelkiismeretes, alapos felkészüléssel kl kell használnunk 
ezeket a lehetőségeket a gyulekezet épftése, a templomlá· 
togatás fokozása érdekéb~n. Nem úgy, hogr ostorouuk, 
elmarasztaljuk a máskor hiányzókat, hanem ugy, hogy be
szédünkkellelkelljuk érdeklődésüket, a lelkiek felé fordftJuk 
l igyelmüket egyszóval mindent elkövetve, hogy keavet 
kapjanak a 'templomlátogatásra. S milyen jó érzés, amikor 
egy.egy szépen elvégzett szertartás után ez vagy az a. Il .. 
\lŰnk akit a templomban azelőtt soha nem láttunk, 011 ul a 
padb'an, hallgatja a prédikáciÓt. 

Pálll Dénes 
(Keres;dény Magvet5) 
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Templomaink története 
Polgárdi 

Már a római id6ber1 lakon telepillfs (a polg~rdi ezüst ,tripon a 
Nem~u Mdzeumban láthatÓ). az 12QO.as fvClböJ em.líhk az Dk
. It Az 1300-as !!vckben Zsigmond a K6vágó-OrsI családnak 
~:~án~ua Polgárdi! ts határit (3 faJul foglah magába: - 8al-
lMy. CsfkvAr ts Polgárdi). • 

Ez a cui'" fclve!!c a középkorban a Banán)' nevel. Igy Bat. 
ihyán)' len. A köúpkorban egy apácakolostor vol~ a ha~an, 
melynek fennmaradt kegytárgyail a 5Z~kesfehtrvári István király 
Muzeum 6ni. 

Lakóinak SÚ/lla: 1980-as adat szcrin! 5868 m. 1990-ben 5880 
f6 (n elvándorlás 6.1%-os). 

A ktt viJághábonl köZÖlt 663 háwan 4017 lakos ~lt. római ka· 
tolikus, református!!s izraelita feJekezetliek. 

A teriUei: 13456 kh. 

A duntl1lúli unitárius»g központja Polgárdi. Kanyaró Fe~nc 
feljegyzése sterinI Polgárdiban már II refol1l1lició idejtben ullltá· 
riusok !!hek. 

Tolnai Ambrus LJ.kács az I",iráril.sokhoz csa/lakozvcin, vola· 
mi~/1585 ~/ólI Polgárditr látjuk. T~kÍlrrv~. hogy Polgárdin cs?k 
II 17. sz. I~gel~jil, áll fel a moSI is virágtt$ reformá/~ t.k/iw,!. 
bizallyossá válik. hog)' 300 i wel e~~/~1I is il/ek .011 Wlr./á"u.s~~ es 
a tudós Lukács "rolli éppen al u/lr/árrus dli~ra papja vo/!. 

Majd folytatja: .. Milliegy ló drUlálllű!i helysigről bizonyo~. 
hogy az Wli/án'ru mOlgDlombatr ,'agy r/!!Sz/ ,'m, vagy maga IS 
egis:,ell Wlil6rius "011. E Irelysigd;; Laskó. Toloo, BmID. Nag)'. 
harswry. Siklós. Nagy..Kowr; Pics is vidike, Pellird. Arányos, 
Nagy·Pe/erd. Szigefl!ár is vidik~, GiJlle is kiJmyi ke. Szikes·F~· 
hirvár. Polgárdi. Killliid is Nagy·Maros . .. 

Kanyaró statisztikai adatokkal bironyftja. 1I0gy a XVII . szhad 
v~~n o!:s a XVIII . n!ljzBC! elej~n lIinelen felduzz.ad a református 
ekltuiik száma a bamnyai tészen. (1700-I7 IO-ig lJ. 1710-
171S.ig 17 lij református eklásia szilletik.) Magyarán szólva a 
baranyai unitirius ekl~lSiák a katolikus nyomásra a reformátu. 
sokhoz menekOltek. 

Mindem az akkori pécsi Radovics pilspök így reagé1: 

~ TudjálOk meg, hogy ho li inlldem nDponkilll kil po{U!II)'i 
mira arallyal iJmenild is el6mbe, mig aldwr se lúmi/ex. meg 
htMeldel kerülelemben. MerI Dll mondom. hogy egy Okor. sur· 
mtir is minden csústt$nu!slÓ. ''Q/amim ~ithen iló állD/ok, SŐI az 
o/világhe/i mega/dzoll iJrdiJgiJk is hlllMrDbb eljrrllltÍlUJk az /id
vössig~. mini o k6lvinislák hómrelyikt is; mUl in ludcm. hogy 
millÓ vur,ilyu D /ui/ViIlUID ertlllelaig. Rablákal. k61vinislákD/ is 
IlirökiJktl nem fogok lúmi ... ·' 

A mostani polgárdi unitárius gyUlekezet 1886·ban alakult. Az 
elbesúl~sek szerint a veszprémi vicispilll veje vol! akkoriban a 
refonnátus lelko!:sz. akI lent7.te a parasztokat; beleszólt a templo. 
mi lII~rcndbe. megvlidolta a gondnokot egy klltlillle IIgy~ben, s 
kü1önbözö szankciókat alkalmazoII. Mindcz igen sénene a mó. 
dosabb gazdIiI; ön~nettt (a Ber1d. a Császár, a Takács csaJádok), 
~s mintegy 5OO·an áll~nek az unit4rius hitre. 

Báthay Istvilll ves!Pf~mi református lelkén ekkor a venprémi 
Batthyány Ádám vlirkapitányho! fordult, hogy mint Polgárdi föl
desura. lépjen közbe, men az erd~lyi eretnekség igen elterjedt 
Polgirdiban, 

Hogyan jutoltak el az unillirius vall6shoz? 

A Cs6szár-esallidnak SérmcJléken vol t egy refonnátus lelko!:s! 
rokona, aki azt tanksolta, hogy forduljal'lllk a rokon unitárius fe. 
lekczcthet Kolozsviron , A másik alapftó család a Bmiek. A pol. 
gárdi unitliriu$ lemctöben Berki József (1840-1900) sírkövtre ez 
van írva; 

.,A polgArdi unitárius vallú alapftója ~ jegyzője ~It 60 ~vet. " 

Berki Jótsefet Piktor Beninck csllfolték, men festIl volt. de 
szeretett f~8alni is. fn a Vcszprl!mi Hrrlapnak. a helyi lapnak, a 
kolozsvári ~ereszt~n~ Magvetllnek. A prMikáciÓ$ konyvtt ffil!g 
most IS 617Jk Polgénhban u utódok sok más irománnyal egyilt!. 

/(z átt~n családok zöme 100-200 holdas gazdik vnltak, s rgy 
módjukban állt telket vúúolnl a rajta l~v6 magllin!pIllettel. a 
benne lakó szatóc:esal ~ Otlet~vel egyIlIt. Miu!!n Bartók Gtza 
állandó lelktszIInk megn6sült. a ~rlók helym költöZÖtt az eme. 
leti részbe. lu leu a parókia. (Egy ~r1ó ~g ma is lakik u~. 
letben. s egy cip6ilzlet is m(iködik az utca fronti résztn.) A meg. 
alakulást követó ~vekben az imaház kialakf!ásilloz ~ az tp{Ilet 
átalakftádhoz az egyllázi kö!pont adou kölcsönt, amit a hivek 
adományból és a lakó az IJzlethelyiség bérl!böl fizettek vi$$u. A 
parókia kialakításáig a lelkészek Császár József~WI laktak. A 
gyülekezet klJlön temetót is ki~lakítou . A Batthyány grófi család 
ajándéka a 600 n~gyszögöl temetókert, amclybö! 400 ntgyszOgöl 
a temetórtsz. (Az [95().es ~vekben Iczárti1k. s csak most. 1993. 
ban nyitottál: meg lijra.) 

1890-1914·ig a lelkésuanitóval unitárius iskola is mCiködölt . 
Az 1910-es ~vekben pedig a módosabb unitárius gazdák a zsidó 
elemi iskolába járauák gyerekei ket a jobb szlnvonal miall. 

Az idők folyamán igen megcsappan a gyUlekezet. Az okokat a 
következőkben látják: 

- Elsllsorban f~rfiak t~rtek át, és sok lelt a vegyes házasság. 

- Erőteljes lett a visszaszivárg.ts a kezdeti ~vtizedek után. 

- A téesz(tés tönkretette a nagygazdákat: sokan a közeli váro. 
sokba telcpilltek (Sztltcsfehtrvár. Veszprtm). 

Polgárdi a mai napig is számít a környező sWrványgylllekeze. 
tekre. Csajágon po!ldául 1937. aug. 8-án Józan Miklós unitárius 
püspöki helynök avalla fel a harangJibat, illetve a harangot. 

.. Öt unitárius nem mindennapi tanibilOflys.tga cz·, jegyzi meg 
a korabeli Unitárius Értesítő. 

Kőmíves József az udvarill adoll helyet a hanurglábnak. N~· 
meth Lajos és ne}e pedig úrasZI81i tány~rt és pollarat veli az IIn· 
nepi alkalomra. Sajnos a csajági harang a lI~rú után Kocsordra 
kertJlt. A polgirdi gyülekezet m.!g most is vissuv4Jja a fellljítou 
imaháza el~ a csajági lIarangol. 

Bartók Géza (1902-1941) dunántúli körlelkész szolgált Pol· 
gárdiban. Az istentisztelefeken 5Q-.60 ~ veu rtut: Egy korabeli 
feljegyzés szerint a karácsony első napján Polgárdiban, másnap
ján a szórványban Balatonf6kajáron volt llrvacsoraos.ztás . . ame. 
Iyen a csajágiak is r~zt veltek. 67-1:n vettek réut az Istenllsz.te. 
Ielen 34-1:n vettek úrvacsorát. sebből csak 15·en voltak umtáriu· 
sok. Legátusok is vtgeztek szolgálatot Polgirdiban. Az 1930-40-
es években a kolozsvári unitárius teológiáról jöttek teológusok ll'. 
ünnepi szolgálatra, 1960. húsv~~án pedig Kozma Tamás buda· 
pes ti teológus végzen szolgálatot. 

A második vi láglláborúban a polgárdi templom szenvedett a 
legtöbbet. 1947·ben a gylllekezet és a fiatal lelkész Szás~ JánO.! 
kitartó munkával. s a IIclybeli nőcgylel eredm~nyes anyagi segit· 
s~g~vel a templomot lljra hasUIáIható állapotba hozták. 

Ajllnius 15·tn tanou IInne~lyes i~tentisztelcten ~szt veUelc ~ 
község elöljárósága. a helybt:li református és katoltk~S l~k~1 
kar, amely a sdp egytJllmOkOdés jele volt. A dunlÚ!1Ú1t unn4rius 
sIÓrvlinyok küldönci is jelen voltak az IInnepségen. 

S.,-nos az 197().es ~vekre eJllanyagolt állapotba kenllt at elcl~· 
. .. . ·ó -,csa"""nt 1~1Szri· zsia. Az 19TI-cs márciusi plJspökl VIUt CI .... . n_o • 

mú gylllekezetr(ll, é$ rossz állapotban 1~v6 eklfuliról .-nmt!. 
A szovjet katon..:1k 1956 ut!n a kOzeli laktllJ\yjban (I Bat· 

Ihyány kasl~ly helytn az 50-es ~vekbcn feléprtett laktanya) gya· 
korlatoztak o!:s 011 vonultak el az unitárius épUlct előtt. Il'. [98~~ 
~vekben földrengés rongAlta lovAbb. majd I tetŐ$ZCrkezet ro . 
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<J !n1.tU kJ,,,U .r ""ahá, ld .... ',11 ~ .1. ~, t>c" .II;:>I.!1 1\ 'Irok. 
m"nmflet 

\ t",:"hb n..-Iku aJ' IIII~m r"""tÚ ~, tcmknclt\,,,, egyh:b" 
~HtJIC.' l".h{1l~a hatalma, Il'mN.I.\,t "'i!~tU J 1",lg;lnll jl)'ut<,kc. 
ICI""n 1\l_~O-lg t<,h'''touál. !ll cg}hoi71 cg)'e!;l,lk,<,k~{ II I elmuh J' t'tlCI,,JöOCn n",gvuntcn<'~ lU' c!I)hJl.t l ,dr-..,da.lml R1Olg"JI
m~lI. n'ul-m admn1l51t'''tl\ cSf.l.""ll ld. rés/t>cn <'g~"~lcoc,~hs 
la.-.,mll Ic .... tetknrW! t l~tél .!I <'!I'hJn t.lr<illblml ~kl létezé..tt 
l:": a ~o<<,g)·h..I/Jll nal h..lrum>'oru\ .",p.I~ H,h 

Al 19S().a_ "Icllu/ell"töl k~ldc11 megmdulnl a7lfjú\..ig moz
Il"MJ.lS.I <It ~hJ/ .... l Nn 19ii6 n);u--,In a ~<t, unlHiriU5 fiatalol 
cg,) nOf>OrtJl Sdlol J,\oo< dun.'inllih l,,,.lcl l éSl I'(:~elé5':''(:1 rend
tJe$led{~ l J rel;' p.lml,t.tt b 1\ temetllkcrtet 

,\ telJt'l nl<'guJ"I.l<rd alonNn .-sal 199.4 ul lóberében kenJlt 
ror Október 9-én déldllu unncr' 15lenll<ltclct kcrclébcn fcla, at
ták i'LI Illtj\-~l'iil.<ol t 'nuhi, ... t'" <,ll~'~I.lt II~ tl"nep. beszédel a~ 
anlt"nl ;u um t .\rill~ lcll61~"hct'''g "IltOl e, Dr Leon Hoppcr ~ 
OfbóknJ Stcnt- ldn), 1I0n.1 lellé"-n61A1l,,1t~. Slépen megtelt II 
kIS I mal~'fI:m hI'cllel II polg~llh cl lé/.)l~ t II Dun~nt ,; li Unitá
rius F.I!) há>.köl.sf~ SLt'kh~1.1h il a\':I u1 ~ . ahol egy Hjúságl kÖ~· 
pont is hd rc! kul" "dmhlmtih ~orlcl kés, u .~rorványgond nokl 
k~plés t IS lit slere tn l'! megoldan. . 

Urllt:lnus lelkésze/: : 
1 1iii6_ 1 1i88_ i~ 1l"I1I~t l' r IJl'nes 

... Úg)' .·lgt'a.ii~ rio/gmI/Ü" mn, 
ilngy ab/w/ mt'g~:ü/l'tht'SYt'1I fl Iwlrwp ... 

1 1I~~I !XlO- is: S,",,,, \ nd r .. , 

1 9t)t).. 1 90!-I ~ J Ólun \ l lkt n, 
Ert hl\ ('{(kn \'.tltog •• {{dl cgI m1\\ 

- KőtV.pat"ki Ki., s Klk"l,. 
- ":lIrr, Ftn'n ~ 

lPolglnllhól nö~ull_ dc \ ' I~"Jto!rt ronlo!t~'''':l 
- Rartók (;i l'3 

(mJJtl al 191O-c~ 6~lhcn "s;.l.llll<:'nt fuU.!lyhc) 
Enllan KolozsI llTÓl JOllek .egédlcll~/.cl hos.,._lhb-ru"dehb 

,delg 
1922-tÜl Uartók Gb~ t ~l km. 
19J1-lK:n bcllhellclctl halillA.g. 
(a palaJl "nll1nu~ ttmctlll'Cn nyu8nl~ ) 

19J1 --46- i~ G~ ' n " Si ndor 
19J6-52_ i!: S~m."L Jú nO$ 

1 93 2-57-i~ Szolg:l FCr(' l1 c 

~ ' aJd Ismél Pesln'\l Jtlnlll: Ic bc:IlOlgl1ó IcLk(!s,ck rclv:l.It v:, 
Il tn e~t Mi rto". 
Bajor János MagyarkutrQl 
I%O- tö' ism~ t SZlh"Z .IoInos II Id kk1. il1ctn~ dunántúli kör

lelH S/. napj"inkis:. 
FelhCis Szabolcs 

Bözödi emlékképek 
Al. dei lNánus iljusagI ~onferencta helyszltéheZ a KIS-KilI<idl6 men

tI. ernbell próbák) utak sodrása vezetett 
.~ saro;)! $leoetl volna a táj ma!lasztos Slépségeen a rázós IÍI. 

mety döbbenetet ébresztet! bennOnk. aJllkof göfcsös kigyózátiból hir
telen elénk tanJ1 az elSUltt'edt BözödI.41w viztűkrében nngalozó temp
lomIorony a teljtS lantonNilá!liVilI Els6latásra hoorcnromásliént hatott 
ránk. Villahogy ugy érentik, dt egYUI1 éj az etmUlás az Őfőld<évalósa!l,.. 

A Kelel-Magyarorsdgt SzabadeMJ Protestans KÓI' e leles összejöve
telen hét f1íYe! klÍpYl5el!elte magat Fehös Szabolcs t>tkárunk Yllletésé
vel A konlerenaa lémára: Szerelem - p.árválasnás - hálassiig. 

A $lJ'M)l'lalas el6adások Itánl a resZ1V9V& élén~ érdekl6dést tanUs~ 
tonal<. valamnt sztVesen vetlek részt a délut;il'll csoportlO{llalkoz.isokon 

". 
A bes.z&lgetések során megérenük. hogy nagy feladat ali az erdélyi 

urutánus i1jusiig e~1t IS Satát lábin kell megállnta. elvISelnI a vISzontag· 

,\ btrtgl l/dt gáeid t g)' cJf}p<Jrrja 
11/J:,Jidi a y;;I'/;Y svi/6Miwlldl 
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siigos Idők viharát. és ha fig)'tlembe vesszilk, hogy űlravalót sem ka
pott senvnrt az ateista. vallásellenes lársadalomtól. kemény ITkII'Iká.ba 
telile majd összekovácsol6dnt olyan k6zl\ss&ggé. amelynek saját énék
rendje Viln Amm' az az ehOlri kószóntOben IS el\angzott 1991 6Ia mto
den évben összegyúlnek az erdélyt unrttlnus fIatalok. hogy együttesen 
fölemelked6 loI'Iászba leheljék óhajillkat, vligyatkat lilmailcat hogy 
kUzdjenek egy jobb, embenbb élelén .• Uj J6kie1 akaruni\, amelyen !gaz. 
sá!llakozil!r 

Szarnunkfa fontos I'0Il. hogy els6 kézb61. mnOenléle loniIások nél
kü!lsmerher.iik meg a ktsebbségi helyzetet. amelyben kilejezesre IUton 
a helytállás és a nyrtottsá!l sWlcségessége, 

Meg:déztük Jakab Gy6rgy. rOOWszneven 8ÖZÓdI Gyórgy (1913-
t989) emlékét. aki Orbán Balin méM utódja, és Tamasi Aron. Na!lY 
Imre festé, Tompa László költ6 kortársa volt, ui meglestesiene a szé
kely sors tragiltumat, és e~yben az eldélyi ma!lyarság trDgédlátál'lak 
példázata. Valódi szenvedelye az Irodalom. a k6ltészet és a törté· 
netkutatás volt, de igazmondásáén ds tl sztánlátasaért hamar a vas· 
bocskOfOS dlktalure szemszur6 szálkijává letl, s ezéll véglghulCOlták a 
sdmUzetés v~ágának a veszelt6 munkatelepein Béktlsi vizie römü. Du· 
na-Fekete tengeri csatorna epnése, Öreg szil!lIMzántll, amely valami' 
kor vendégül látta Móricz Zsigmoodot. SzelVá~ usz Jen6!. Gy. Szabó 
Bélát. Illyés Gyulál. Kodályi. Laltha LáSZlÓ' , ml IS leróttuk kegyeletilnket. 
Föbb müvei: _Székely emberak. zSldO istenek- (19lS), amelyben al e," 
sülyedt Bözödtlllalu $lékelyeInek áll~ emléket: _Szekely banjB' (' 938). 
amelyben a székely oépcsopon tragi kus Iogyatkozásilnak oI::alt tilqa let 
a falukutató mozgalom radiJ(ös hangvlÍlelében Ez utóbbi múvél D liat al 
emelyi Iról<; támogatásával !ervezik ujra kiadni, 

fu ~juságl konlereOOa a mUlt és a lelen nagy 1 1~lmeztetése volt. 
Ifdképesen a nagy jó szelftml ~tenlétável, amely é,ezhet6en ol! Iobo
goU a lelkek mélyén. Az elsiitlyedllaJu mementóként kötI le Fe/h6s Sli/
bOIeS ~lktirunk zirógondolalát. ami! a !e~ertben a konlel9rda ha
taljalhoz I't!ezett. 

Az emlékek 50f D lebeg mi!g most IS a lelki ,zemel!'lk et6n. ml'tt az e~ 
sülyedt Böz6dtlJ!alu vilen I9szkeKi tukMépe. Na0' szuIóI~r!nelo:; lálha
tatlan keze mutalJ<1al utat !alin a kóvelkez6 taWkoú51g 

vasvli rl Sándor Zsolt 
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II. rész 

aIOk nem. a fent 
duplázOdon péntekr napon ér
kenem meg május 12.fi1 To
rontóba. A re~éren jó ISme· 
rÖSŐlfl va~, Joan Halll$ asz· 
szony személyében, aki a re· 
pUIóIérrOf egyenesen a WOrl"lrt 
családhoz szálIIon. akiknek la
kása IObb napon keresztül voft 
onllonool. A WOrl"an házaspár, 
Marry·Ellen és John egyarant 
lelkes munkái)ja a testvéregy· 
hWuegl teendóknek. amely 
kitreJÖII a HOgyes Endre u\cal 
lempk>m és a TorontÓt Elw 
UndiÍnus Gyüfekezel között . ... 
Marry·Ellen asszony lelkesen 
vegZl kanadai résvOI az elnök· 
seggel jáIó megbizatásokal IS 
Szóval ebböf IS meglálszílc, 
hogy kOmOIYan veszik en a kapcsolalOt, hiszen egy ~Jlonsag. Dolgozik 
azort. hogy ne lankadjon részükröf az rrányunkbell erdeklódese nem· 
csak a bizottságnak, hanem az egész gyirlekezetnelt 

Megérbzésemet követően , anti szamukra a leheto IfIDObb a!kaJom. 
kor tórtéftt. hiszen péntek du. 6 óra lehetett. vagyrs hétvege. azonnal 
hozz3!ogt\.'1k rnegbeszéll1l az elkövetkezO napok, szombat. vasámap. 
hétfö .stratégIájat'. KéZhez wttem a mar lÓ elóre rnegszerlceszten prog
ramoI , amibóf SZlflte ~ratyr pontosságga! krdenill az e!kOYetkezendö 
két helem proglM1a. igy hamar vegeztün!c euel a llUIkávaJ, arru1 k~ 
\leletI az, hogy kérdésemue válaszolva megtudtam a házrgazd.ilm1ó1 
UI, hogy mlyen 1$ a rnikro-kozmos.zom, hol IS vagyok lIlaJdonképpe~ • 
a varos melyik teruletén. A kOzlekedéshez IS megkaptam a legszíikse· 
gesebb feMlágosaásokat. meg a metró-zsetonokal, egy kis zsebbpénz 
kiséretében. és vi már nem éreztem annyrra .kiszofgáhatva' magam 
sem az idegenségnek, sem pelIig uj környezelemnek. 

Ekizékenyen lelajanlonák a családtagok, ha gondolom, plhenhelek 
egy kevesel vacsoráig, amit elhárilollam, arra számItvcin, ha maJCI egy· 
szerre fekszünk le, akkor a reggeli ébretfésrg amúgy is iól kiplhenhelem 
magam. (gy szOlelell meg az ötlet. hogy menjimk el sétaini a környékre. 
John. aki angol szOlelésrJ, kisért el erre a sétára (ezt saját hazájukban 
is nagy elOszeletettei gyakorolják az angolok). s egy kiadós túra alkal
mával jobban megismelkedhenem a velem kb. egyidös názrgazdámma!. 
VlSszaé!1<ezésClnk alkalmával al otthon és a vacsora melege várt. En
nek eIkOM" után Igencsak éreztem annak a SZÜKségét, hogy Jobb lét
re szenderírInék: Nem voll neMz elalOOll, tit! al élszaka közepén kb. 
abban az idOben. amikor 6udapes!en reggel 7 óra lehetett megébled· 
lern, $ nem igazán $Í1<.e!Ü\t utána 'lIsszaaludnr; ahhoz. hogy a 1000ntói 
Ie9gel 7 órakor Ujra iIOmba szenderu\lelt oe erre már nem voll lehql&. 
ség. hrszen mc:Iultunk a belvárosba. ahol sok nevezetesség van. Me§te· 
kinte1l'Ült a CN Tower·t (Canadian National Tower). a viág egyik legma· 
gasabb, emben kéz áftal éplen tornyát , melynek magassá.ga 447 m. S 
amely maga1Ságba SS mp aJan 'IItt tel a telvonó. Gyönyörű bszta rdöben 
na!1)'Ol'l me$$Zlre lehetett látni, és a város csodálatos panorámája tirult 
elénk mnden lI"inybóf. legalabb aMyrra ~szlán kwehetö voll.. ITIIlt a va· 
ros panorámája" szmog, amely kb. SQO-I .OOO m~s magasságban;il· 

~ Olt van a vá~ telett s.zép ld6berl és IO$$zban. IMen lb "'farm 
egyaranL Ennek Iá\lianya gOndOIQm sok embel\ ~;d~ s meg-
1IId!Ja bennUlt a gondoialsort, hogyan lehetne II ellen 'id :lettem Man 
egy _biztos eZl te~ UQ.YaNn élni, ugyanamo" Úl~agoI eIIasz. 
!\alni. I'MI eddig, bUntetes né - Iehetellef1. 

Ezt ,kOYetöen a torony melelb Sky-Oome~ lekwelllJt meg. amely 
tervezeseben es kMtelezésében nyugodtan l'l8Yf!2hetö a vilag eqyit 
csodájának Egy !eden s1ad1on. e'll átalak ható spc.r1~a. atTIl a né
zőtér va.~oZlatásával hol allé1ikal stadiooni, hoIlutbalpaJyavi , hol meg 
~nkal. futbalpályává IeIlet átalaklalll. A ~1~r1<.elel ÓnáSI darabta 
három reQben ~a)(. mozdulnak el egyrrIa$lóI Ugy, hogy a rryin lCI6-

ben teljesen szabaddá vá!it az 
Imen! még feden sporlpilya. 
Ennek k~ illetve beledese kb 
2Q percet lan, és nem több 
Jrnlt 20 kanadilI doIar énékü 
Ylllamosenertjllt haszni! ~ 8 
múve1e1. A stadion mannális 
kapaalasa nem kevesebb nin1 
n-78.ooo ember befogadásá
ra alkalmas. 

A délelőtti időbe még bele· 
tén a piactér megtekl'ltése, 
amely sok érdekességgel szol
gáit Ami számomra igeflCSak 
tetszett. az volt, hogy a terme-
1&, a larmerek hozták be és 
árulták saját tentlékeiket meg. 
lehet/)$en olcsó. eI6nY6$ áron 
és Igy a penz aNloz ken», aki 

legmkább megOOlgozol! éne, nem pedig a VISZonieladók meggazdagG
dására szolgai\. 

A kora esti órállban egy kb. 20-as csopol1, mnd kMit&l nélkü az.eIl'!
Mzközség !agjal, fölegwzetösege, Iwalalosal< voltunk a relké~ hál~
párhoz vacsortra. A vacsora kenék", mllldenkl maga hozta. ~al maga· 
val; la sirteményl. ki húsftőt. la bori , ki pedlQ kUl6nböz6 saJa!ákal, sajto
ka! 1Mönböz6 élelmekel. BOszerelenef gyakoroflák az ehhez hasonló 
alk~1makat mnd Amelil8ban. mnd Kanadaban, aklIor, amkor ValalOI 
bemutatnak etJi közösségnek. ez esetben a ~ekezel la!ll~ ~ 
gyülekezet fefl<eszei. akik Ié~ és feleseg. kenen töltenek be egy.lalkesZl 
a! as1. Malk és Donna Momsson Reed hamar VflndégszeretetUkbe 10-
gadlak. 

A kÖYetKezókben megbeszéhOk a másnapi, vasá.mapi IS!enb~teJelek 
progralTlját ami abból a szempontból lér el a magyarorsz.igltól. hogy 
OKtóber e!ejétöf, egészen a nyár kezdetéig vasárnaponként nem egy. 
hanem kél istenbszlefetet lal1anak. Az. elwlcezdődl k de. 314 t ~kor és 
taI1314 ll.ig. a második kezdődik de .. U2 12·kor é$ laI1112! Ól"ai? Eze· 
ken a lelkész házaspár felváltva prédikál. A kOlooböZö. biZOI1~gok a 
második alkalom után tartiák értekezleteiket, mig a gyulekezetl laQ?k 
Osszeülnek, egy csésze lea. kávé és sütemény melell beszélgelnek, IS· 
melkedneK egymással. 

Május 14·én mindkét alkalommal pré.<!ikáltam _ a gyiilekezet el6tt, 
mndkét alkalommal a gyerekek uamára IS róvrd IOnenetal mondlam a 
magyarországi valláserkOfcsr nevelés gyakoflatáról, 

Istentisztelet után ismelke4tem a jelenlevölckel: a másodal alkatm:on 
kb. t5O-tn IehetleK, TO/)bek kOlÓn megismemenem egy Ma~~ 
ról anelepiiltliataJ Inlánus wládot Kramer László és Ado!)atV 
személyében. _ 

A napo! egy kOzos estebéddel zártuk, ahoVa a ~ekeZel~::: 
IS eljOttek. hogy al ebedi(l6t, illel"le az azt köVetO idOl IS egYUI1 
sOl<. 

(FoI)1aljtJk) Kászoni Józse! 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Jakab Elek (1820. febr. 13.- 1897. júl. 23.) 

Jakab Etek vo uniliriu5 múlt uon nagyjai közé !ano~k. aki. 
nek (rói t!s kö~leli monlulss4ga oem :III egyene$ RrWlyban a vele 
foglaJkolÓ iroWlommaJ. 

Jakab Elek 175 t!vvet ezcJőu stillelen a Nyár.l.d folyó melltl! 
levő Szentgeriebl, a ga1..d4Ikodó, azonos nev(i apa és Szekell:S 
Juswna nagyobb,k gyermekekbll. ÖCCSe a külföldi egyetemeken 
tanuló ktsllbbi kolouv'ri tanár. 48-as \OztJ lóuef, aki számOze
Iésben Qörögorszjgban fejezte be tlceét. 

Elemi ,stoliil szilllifaJuJában. Szcntgericbl járta. a nagyhrrú 
W\ÍIÓ _ ntpköl16 1100ldl I$t vfn keze alan. Gimn~iumi lanul_ 
mánylJ! Sztkelykeres:wlron ts KoJot$ván vtgezte:u: Ollani uni
t.árius aJ.- illetve mgimná7.iumban. Bölestszelel ts jogO! a ko
lozsvári református kollégiumban tanult. 

Kozma Ferenc .Jakab Elek élele ts munkássága" dmG mun
kájában ( Ker. Magvető HI. mut) arról IUdósít, hogy jogi tanul
mányainak elv~gztse után egy ~vig a m.kir. táblán kancellista 
(gyakornok). 1841 - 1848. ápr. S-ig Nagynebenben a kincslámál 
szolgált. Élet~nek ebben 11 sukaszában tMult meg németül. b az 
ineni lev~!tárnkban k~szijlt föl ktsőbbi - sikeres - Iev~ltárosi 

munk:l$ságára. 
Az Erd~lyi Múzeum (1897) Jakab Elckr61 szó ló tanulmánya 

úgy tudja, hogy Jakab Elek már 1 846-bnn Kolol.Svárra megy. Ek
kor teszi le az IIgyvédi vizsgát. ~s a következ6 évben Marosszék 
királybIrája, 

Kozma Ferene emlitett tanulmányából viszont az derul ki, 
hogy Jakab Elek 1848·ban tesrj Ic az ügyvédi vizsgát. s utána 
marosmki táblabiró. majd k~pviselő. Tagja az Unió törvtnybe 
ikunásának be;elenttstre a magyar minisztériumhoz kUldöu bi
lOus.1gnak. 

A szabadságharc kItörésekor megválik hivatalától. Be1~p a 
Kossuth-husu.rczredbe. amit _ követendő példak~m - az Erdtlyi 
Híradó 1848. 26-ik námában a nyi lvál"lOsságnak is tudtára hoz. 
Hét hónapig katona. Ebben a minőstgtben Bem bánsági hadjám
tában k&. hónap alatt kilenc Otk6zetben vett részI. Többek között 
00 voll a piski hfdnál leuajló esalában is. amelyne}( ki emelkedő 
h6se a tordai sz!rmazású umtánus Sr.igethy Csehi Miklós. a ma
gyar memoárlrodalom egyik múvelője. 

Jakab Elek a szabadsághan: folyamán közleg~ny sorból kapi
tMyságig kOwi ffl l magál . A hareQk 5z11net~ben tudósftásokat 
küld a ,.Honvó:l" dm!í lopnak. A dévai fegyverlet~te1 után fo
golyk~nt NagYSlebenbe viszik. ahonnél 1850, április 26-án szil
lőfóldjtre , Szerllgeric~re mlemálják. 

Hal évi slelllgerieei gawálkodáso idején álnéven mezőgazda
sági CIkkeket fr, melyek .. a kor szllkstgletei ts ig~nyei szfnvona
lán lillanak:' 

SlenlgcrictfÖl 117. ottani unitlirius lelkész-esperes Farkas 
György (1880-1882) közbenjárás1ra gr. Mikó Imre titkára len. 
Mikó 1isúre k"uató munkát vtgez. Könyv- ~ levéltárakal tanul· 
mányoz, sur\:e!Zl f~ lDjl6 alá rendezi Mik6 Imre cikkeÍl. Ugyan· 
akkor rtizese az új életre ~bredll irodalmi és lársadalmi mozgal
maknak. Résu veSt lit Erd~ly i MÚ7.eum, a Gazdasági Egylct és a 
Nemzeti Szlnhh alapltásáhan, 

1856-ban n651111 . FeleSl!ge Mike Róza. I~ hasságukból hámm 
teány ~ egy fiú születen. 

Jakab Elek 1861-ben az erdélyi kir. f6konnányn~k (",'lIberni· 
um) levtllMl1hoz kerülI. 1863'lól allg117.galó. 1867-161 igazgató. -
AmIkor 18B-ban a lev~hllrakal Budapestre összponloslljllk, ja
kab Elek is a fővárosba költözIk. 1874-ben Europa nevezelesebb 
vúosainak levéltllralt lanulmllnyoua. 1875·161 orsúgos allcv~l
táros. 1893-lÓlle~ltáros. 

Jakab Elek kornnak egyik legu:fmékenyebb lrója. 
A vele foglal kow .rodalom 118 munkáj1, sorolja fel . Ezek 

r6"tbcn önálló munkaktnl látnak napvltllgOl, r6z.ben a korabeti 
folyóiralokban kertIInek nyHvánossig cl~. In es;ll: Legismertebb 
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munklijáról. az 1870-bIlI való .. KOlozsv~r tönéncle" cfmlil"Ö1 cm. 
I~kezllnk meg, mcly hale7,errM!1 több ir:llllitnél~vet k~ ill 1 A 
k~nyv ~írálÓi .közOl Sl,áSZ Károly - B város r~lkért szak~~ ~rá, 
IÓJa - Igy nYllatkoz.k: .,Örömmel ken kinyilalkmta\nom, hogy 
Kolozsvár városa e munkában olyan lel kiismeretesen kidolgo
zott: a tudományos köveleltse}(nek annyira megfelelő 5 ol an ki
mentő monográfiát nyert, melyn~1 különbbel hazánk y il 
IÖf\l~nyható$ága sem dicsekedhetik." egY" en 

Jakab Elek ~oglalkozi k a konil megelőző umtirius millI ~iá. 
rásával. ls. LegIsmenebb 1879·böl .D ávid Ferene eml~ke" cfmG 
munkliJ~ mely B nagy cgyháulBpltó pilspök halálának 300. ~v_ 
fordulÓjára k~nill. Dc foglalkozik többek kö· .. ·\· B d _ . '"'" ~.. u apestl 
unllárius ~gyházközség lönénet~'"_ve l (Ig90); SzentivánYI Mi
há!lyal (FIgyelő lY. Y. kötet); ArMyosrákosi Székely Sánd01T1ll 
(FIgyelő 1882); Orbán Bal v.zsal (Szá7;adok. 1891): a Daniel C$3-

láddal (Szá7;adok. 1896); Kri?.a Jánossa! (Pesti Napló (882)' Já_ 
nos Zsigmonddal (Kcr. Magvető 1863); Bölöni Farkas Sánd~rral 
(Ker. Magvctő 1870) slb . 

Jakab Elek sokoldahlság1m je ll emző. hogy fólfigyel az iskolai 
nevelés kérdc!stre is. Amint Kovács Lajos ,.Unn1lriusok a közm!í
v~!(\dts s zolgál atáb~n."' (Kcr. Magvctő 1928) dmG munkájában 
Il]a, Jakab bár ~ régI Iskola neveltjc, észreveszi a ncvelési rend
szer hibáit. Többek kÖZÖl! javawlja pa pnevelde. - tanítóképző ts 
egy tordai reáliskola alapftásál . 

Jakab Eleket élete folytán több kit!lntelés éri . Előbb lcvelező, 
majd 1889-t61 rcndes tngja a Magyar Tudományos Akadémiá
nak. Ugyancsak rendes lagja a 1l:In~nelmi Társulatnak. - a Szt
kely Közm!ível6dési és Közg117.dasági Egyesületnek. - tisztelet
bel i tagja az ,.AS1m" ncYll rom:ln irodalmI társaságnak. 

Mi nt unitárius - f!ja a nthai erdtLyi püspök. Ferencz Jóuef, 
C,1akab Elek emléke", Unnár. Közlöny. 1898) Kolozsváml köl
töztsttől aktlvM részt ven az egyhhi életben. Az egyhá7;nak ta
nácsosa és pénztárosa .5. H!ístgcs templomliilogaló. 1871-ben a 
londoni gyCiI~cn Brassaival. - 1875-ben GyergyaJ ÁlpiiddaJ 
képviseli egyhWI a Bril é5 Külföldi Unillinus Thsaság ~vi köz
gy(iltstn. Az árkosi zsinaion javasolja a püspöki ts a két főgond
noki :lilás egyidejU bctölt~ét. Indftványoua a kolouv1lri ~ a 
lordai iskola tMénettnck megirását. lakó Zslgmond ..Inis, 
könyv. éneimistg" dmCi könyv~ben ( 1976) frja, hogy Jakab Elek 
kÖllyvlárál a $~kclykereszlúri iskolának hagyja. egy .. arany· 
kbnyv klstret~ben. az intézet jÓlevőine}( nyilvánlanására.·' 

Pélerfi otnes (..Jakab Elek", Ker. Magvető. 1897) megállapít
ja. hogy ,..Jakab Elek ahhoz a nemzedékhez tmOlOU. melyc' a SI
keres harcok dics6stgc emelt maga$m'". R~lt vesz mInden olyan 
küzdelemben, melyet a nemzet létének alapjá!!n vfvnak. 

Mikó Imre ( • .Az ulolsó erdélyi polihisztor'·. 1971) Jakab Elek
ben a demokralik us szellemO fról. - Szcnunllnom Kálmán (.Ja
hb Elek", Ker. Magvető 1938) az nnyaggy!íjlől értékeli. 

A gn1.dag tollú író 1897. július 23-:!n n budai Szenl János kór
há7;ban fejeue be ~Ietét. Előbb II Kerepesi útllemclŐbcn helyez
lék nyugalomm. A Székely TÖI1~ncti ~Iyadlj Alap kts6bb ham
vait Kolozsvárra vitcnc, ahol a hár.songár!.11 Icmetőben - a város 
álUlI aján!.1~kozotl sírhc lyben nyugszi k. Sfrja fölé a $l,ékely TlIr
léneti Pályadfj Alap feketc gránilból készOlt sfrem!é~et állfttSIOH. 
melyet 190]. szep,ember 2] ·én nVlllal: rel. 

U szlófJy Aladár .,H:17.songárd'· dmCi könyv~ben. Jakab ~lek 
sfrjával fog lalkozva (7S. old.) ezt Irja: . .A jÓI~1 és vlrág1.áS "j6-
szakának von7D emlékei t fcl kell ele"cnítcnilnk. hollY 117. önmc' 
tel emeljc. nagy példilival ]clkcsflsen. sikcrl:Í cselckvtsn: s kilar
tásra buz.dilsanal:. a megálJapotlás ts visszxsts szomon! escnHi
nycit pedIg azén . hogy nagyobbm nem mehettsünk okaI sakadá· 
Iyai nyi!vh tudva legyenek." 

A fenu idézel szem elt'ill lan:1sával újfuuk /'lll Jakob Elei: cm· 
léké,. Sl.O!gálja az egyházi életünknek előrehaladását. fblvmlgoz. 
lalását ts &tékclnek nlCgbcc,U]~stl. 

Kelemen Miklós 
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II. rész 

SlCfdJln mm l~. IU~ ,,11I;l:.alall~.ldké~1.Unkcl ". holl)' nu men· 
Jllnk. ,tJCl\'C hadd ne UlIIttunk !dlOva, men;, Bud~pe$u~1 meg
ICII ~;.(I),:t\'il C'-id~jg igene .. '); (l'Im>1Jó \'011 Igy 5/.ülclCIl a kll/ll< 
mcgcgyc1.és ~s IlIcgl'lllnpod4s. hogy menj,ln ); cl l1undJnnyinn 
goml!~1 S1.oom. mhm:lror.llsunlwt csukhnmnr cselekedel kövcUc, 
és milr kmt is voltunk n falu hUlMl'Iban. hol 10",bllulllllÓ, hol fc. 
ny6.:rdtl. hot meg legdl! kcll(ls kIl1.cp<'!n gyOjlllctlUk n gomMI va
c$()l'l1m, Állaláboln három fajllll gyl\jl()Cl(lnk, ami 117 éVS7.nknak I~ 
megfeJeIII volt slcllm vagy ro gomMI. vargányál é..~ c$ipcrkél. 
A1 isad r.slíkmdnyrn n Iclkésr. ,Ir will!!. nki ncm kisebb csiperke
I!onlb~t hoWIl velUn); S1.crnbc. nh"IIY Ulólrtgosnn ki(lcrlllt. his1(;11 
I11cgl11énOk. mim 70 deka. A !!up Mtr.llcvll ré~lél mindenki n 11m· 
ga kah'lelésével töllöne: ~épc5lnpot, levelet ln, f~rtlöll, vngy n 
plIlyán futballoxOII. 
k~tllllbdál.()u , 

Cs(lIört/lkOn. reg· 
geh ullln Iljólllg II 

.. Dlólör6"-bcn foglal. 
tunk helyeI. 6; II KIs , 
Homoród völgyén dt 
UlaZVll JOIOlIunk cl 
VurgyuSr:t. III tlertllt 
kl. hugy lUIajdonkép· 
pen IInnepl1llp él\:el
tUnk. Úrnapján. piln
köstllől H.:ImitoIlIlZC
dik nnpon. ebbe II 

t18gymultú unilllrlll$ 
egyMcl.:ö7.ségbc. A 
lelk~Sl'1 eúrt IS ncm 
Ollhon. hanem hlvatll. 
sál teljesflendO. ~ 
templomban lall11tuk. 
Jó VOll II hlls falak kö
töll megpihenm II 

gyOnyöril s"dp 6; hatalmas vargyasI tcmplomb.m. Andorkó Fe
renc lc1késl IInnepl besz.édére figyel vc. 

Istcnlisz.teletet kövctöcn mcgl~logalluk II heres vargyasi Dani
el-kastélyt. mely ncnlcsok a fal u, dc a vidék rn:ve~.ctességc is. In
nen Indultunk végcélonk fclé. a hIrd vargyasi. vagy almási !xir· 
langhol~ Mmdkfl falu ugyams magáén.ak tarlja a fCSlOI S7-ép vi· 
déken. hegyek kötöU meghúzódó b:lrlangot. EbédOnket magunk· 
kal hO].\lIk. és l(iz mcllclt I"ogyasltotluk cl. áv:'!gya mindenkinek 
egyformán j6 ~olt. A barlnnghoz cgy ign7din romnmiku~ szépség
be 11111 $7,Ok völgyön kellctt menni. ~rhu1.amosan o Vargyas Pl" 
takbal. melyet többsl.ör kellctt áls7.clni hol egy sdl dróton. hol 
egy WgglShlooll. hol mcg csak épp a vlzMl I:iálló 57,ikl:\k cg~ iké· 

röl mbik~ra ugorva. hogya barlans bejllrJtálg c:!érhcnllnk. De a 
16tvlln~, meg az ~Imény mindezl megérte. A kés!! d~hlt~ni ór:lk_ 
ban uKlultunk viss1d' 1·lomoródszcnlmtlrtonba. ahol :Il' Ollhon és ti 
va($ora ,nelegc várt. 

I'énlcken rcggelllJbóI n!gi ismcrO~nk b bar.1tunk vll'l a1: épll
let elÖlt. 1Il'. ócska .. Volks~.I··, hogy mcglchcssc vciUnk azl a~. utll'. 
melyct aznapra ~lI!aSZlollunk. Sz~kelyudvDrhcly voll első :\110' 
m:lshelyllnk. ahol n v~ros közpomjflb:m rnegnézhelUlk ti sz.épell 
k'J uvltott refonn:\tus lemplomot. :1 vMosh:\7.:'!I. IlIclYe .. P legna. 
gyobb 5r.ékely" emltkére a nemrég fehllUIO!t Orbán Balá7.s·~7.ob· 
rO! . Innen a SzcJke filrdö felt vctt~l utunkal. 5 kÖzbe'1 az Orb:'!n 
Ual:ll.l. cmlék~re fcldllhou székely kapukat Ickinlhetttlk meg. 
I'nrknJlakán is mcglllllunk és eml~kcinkcn kC'CSltUl, nlel)'\'1 nl . 
vasln:lnyélménycink nyujllllt:lk. ndózhallunk n nagy s·/.ékcly cl . 
bc".élll Tamhi Áron cmlékének. A Kalonda 'elön kcltUnio; ~t és 
bcért.c1)~nk a 'ne~~7.e rOldön kcramiájáról ne"c/eles Korondra 
Egy őrá, töltöuOnk ill. , mrndenki crnléktirgyat v:llámll magá· 
nak. vll3Y aj~ndékot al oUho1HnDradotlaknak. Vvl! ctek k/lLOtl 

lIyUIlJllpulóvcr é~ talllógornb:lból ké".1I1I Sal!k~, kc.~m, a b rAb61 
fnrllgn" tMgy ~gy~ránt Klnek·kinek film b tctsr.é$.e u.t.nnl 
Korondot magl,"k nlllg(\lt hagyvD indultunk 1'lU1Ild ItMy:lba A 
Il uc$m tetön álkelyc étkc/.lUnk be II Oyel)tyói'ncdenctbc Alru 
hm :ltuta'~n tudtuk meg nl.t. hogy 1\1 ;ll orS1~illcghldegebh IlOn! 
JlI. aho: tclenkénl nem ritka" mrnlls1 30- 40 fok hiiJcg. 0ycily6. 
S7.tnumkl6son kere.~ltUl U11l1V,. vcUUk c~lba 3 OyilkÓS.tl) re~öl 
magaslalál. 1.1t voilaI:, akik e5ÓnakOI bértlve M:\lItak ~rl.ri:. ~ol. 
11l~,lll.lk rövId Sét:lt teltek o g)'{lnyöril renyve<e~ kÖdltt. I),!lulnn 
IItul\kallo~ább folytalva.Jutottunk cl a ll é~~.I · ~IOfr.rt léleg/.clel . 
~Ilflónn gyönyl\rf1 S7e~pcnllnjclhe7 . ahol CInk cgyfélek~PllI:n lu,J 
urk ulunkat elképtCIIH: Rutóból ki~/JlH ~:I, gynlo!!. Mllll:ln klgyö. 
nyötkOdtllk magunkal ft 7cnglS mn!!assiígokbün ~ $l(íl.ie.~ c'tl . 

csokban. indullunk 
visszD Csfl:$I.ercdB 
imuyábl'. Úlk()1.bcn 
még egy helyen ~II. 
lunk mcg; a Mnrosfll 
gyönyöru kömycl.e
tében. Öreg estc lelt. 
mire a lisztD nyllrl al· 
kOl\yban rel~Jlett al. 
I fjll~lIgl 11 111. m~r Jól 
Ismcn körvonala. 

Szombaion al el!Y ' 
háu.Ö/.ség gondnoka 
éS egy kedves fialAl 
~~Illdd . limtlr Gyuln 
é.! felc.~ge vcrulégcl 
voltunk. LovRSS1.cke
rckkel indultunk föl 
az Hona Völgyén III 
IlomoródtUrdll ini· 
nyiíbn. A fUrtl6 elÖli 
~él·Mrom km· rel kl)

t/lutlnk ki II Nagy- llomofÓd bal partj:'!n. nholll7 egyh.i/J:ör.sés
ncl: régebb legelllje fs crdcJe is voll. Az igal~n felszabadlllt, ak · 
lIv pihcnc!.~ napja volt ez. frtetesen elkésllletl nyárwnsllltcl ehet. 
lllnk. Imsen lcl7.111.tog6 1l0fvI/.l:t ,hnnunk. lovngolh~ttunk. Slep· 
Imme okmtoll m, nki Ollhoni hllltlJábJn, Kalifomiiíbun IAmilt mcg 
lovagolni. és Igy 51.nkslcr(lcn "V8toU be mnKlnnnyiunkul a lovag
Ihba. akik dő~~!)r OltanI: 16h~lón . Az Ófák JlCffcknek tOntek. oly 
gyors"n tell al !dlS, és ~s8l nkkor cs1J11élttlnk m. hogy ncm tllbo
roz:\sru jönllok. Imnem ~511k egy onpl kmlndul:lsm, 3mikor eMe
kdni ke~det l. Mlclött elindultuok volnn.cgy nagy Illllur!illel mk. 
lunk a közeli Ilsl.t!lson. amelycl körtll~lIl1l1\k és ugy énckellUk el 
u Sl'.ékely é~ magyar hnnnuS!.I . fgy bűes,ll.!unk 3 gyönyör1l hely· 
tlSl, 3/. lstcn tenyerén fekvő " .ép lIon3 VlilgyétlSl. M!re S!cnlmllf
t(!nbn élkeltOnk. rn~f vMuk ronk olmni b.lrát3Ink. akikkel a helyi 
disáóba mentUnk CI egy bIIeslllMra. 

V3s:'!rnap, I egyben Otl _tllrlózkodllsunk ulol.ló IInpJ3 köv.ctkl!-
7,elt cl. A mDI nap lelJC.I-Cn köletlen YOII mindcnkl $l:'!márn.IIt$lC!1 
a déli 2 ór:Ilg kC"!.dc'íd1l i<tenllsltclellg mlfldenkl szabad volt. Erre 
n7 IIlk:IIOl1lm sokan gyűltek egybe IlomofÓdncnlln:!rtOn egyhdl.
köt.ségcinck uoit~rius é5 nem lImtMlUs talUnI köz(ll A gyOlekcze
ti Ingok kU1.0tl 1:'!llIlIlIuk, nminl "7.t kés(lllb lelkésl(ltlkllll mcgl~ld . 
tIIk : O:'!I Jenö nyugalmal.OlI cspcrosl, n "o11 nagyaJtallelkbl.l .• I~~ 
Slelltm.1rloni sziJletésa, és Igy feleségével 1Ia/.aköltIWlu. ~/.ép J 
h.kibukba. II folubóltObb mint 25 ~vvcl czellStt 3Z USA·ba költO· 
~ölt Sálldomé Uüc S:lnkllt. nLI fidvnl "011 Jclen. Az aMepl hDl!
guh,tl:>nn Icll Istcnlis/.tclelet K~.,.(ml József tUrtolli' . aki cnntk l~. 
felébcn 2S. évcs h~~assjl!1 évfofdulóról cmMket<:ll meg. Illt/.c~ 
:r1)lap OllllCllCIIC Cf.Ostlakodaltnllt Amdi Ferenc t.. Allidmé l>ej 
Márla. McghalÓ YOII oz Unncpi hangulnl. IUllClrbc~ Arad! l'tIC' 
tculóglJI hallgató vOlei egy negyed ~v$",:L:ad ulII1I1IJ1lÓ1 elmond· 
ták " h(i~g /lro1 fogadalm:!I.AI. iSICIIU5llclctct kOVCIOclI \lnncrl 
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b~(:5~ebMd nolg'llak fel mindaMy,unknak, akik m.ú ebb61 is 
nagyon kimzlOk, hogy ilHanóUodilsunk ór.li rru::i vannak 
súmlálva, 

dunk a Magyarorsl.ági Ul1Ilárius Egyhhnak 811" a 20.000 FI...!" 
mellyel kirándulási klllU4!gell1khez howj~1\l11. ' 

S v~gU I mtg. egy m~UnatD a kirándulásunknak: június 19...!n 
hftRln a haJnah autóbuszok menetrend $7.crinti járatának egylk~ 
vel indullu~k Homoródszenlmlinonból SZ\!kelyudvMhelyre, ahol 
a Budapestlg kll1.1eked6 J~ralra lIllünk ál. "Röpke" 14 órai autó_ 
u\s után tal:Ukou.allunk szOleinkkel, akik a Népstadion aUII~. 
bU$z-állomison vának tltC7.\!$Onkre. Bea mamájJnak rru::g kö
sdlnct a parft-tonátrt. amil ajánd8:ktppen hOZOl! megtItezt
sUnk alkalmából. 

A nap m~g hátralev/! feltb<:n meil'loganuk a helyi Ugron-kas
t~lyt , arru::lynek egyik szárnyában egy fiatal unitMus család la_ 
kik, \!s akik á'deklőd~nkre nlvesen ontol1álc mei velUnk az 
fpOlet törtfnettr(ll szóló isrru::n:teikel. 

A VaC5l)rl alkalmhal vendEg"tóinkkaJ, akiknek e helyről is 
megköszönjOk al fl.letes reggeliket. cb&kket, vaeson1kal, $ aki
ket úgy ~rcz:zOk ntv nerint is meiemlfthelOnk. Gáspár Magda \!s 
Hajnal. hiszen a lehető legkedvezm\!nycscbb árajánlatot ten\!k 
otHatl6zkodllsunk idej~re, megbesúlti.lk a2.I, hogy a minden ~v. 
ben konfinndltak június 10-20 kllZÖlt cljllhessenek ide, Es legyen 
ez u id6,uk úgymond fenntartva a magyarol$zági unil!rius fia
talok száJrWa, Mi lapaszlaJlllból mondjuk azt. hogy meg~ne, s 
bizonylÚll Nektek, ulánunk konfirmálÓknak is megm majd ide 
ellátogaIni. Mielőtt ~jságcikkOnket befejezno!nk, köszönetet mon-

. Ahhoz, hogy. ez. 8 "kk rru::gszillelhessen, IEtrejlljjOn, nekUnk 
lithon. találkozOl keHcll, Igy bc:sZ\!ltllk meg az. idOpont ját annok, 
hogy Júhus l-én a H6gyes E. utcai irodálcban találkozunk. ami_ 
nek eredmtnye mindaz. amirtIl a fentiekben beszámolhauunk. 
KösdIntUnk mindannyiatokat Sl.CI'"eleUe! u 6si unilArius üdvöz_ 
h!sscl: Egy az lsten! 

E BOrok olvasói ebben a lapban 
már olvashattak arról a esodálatoa 
élményr6\, melyet gyermekeink Ir
tak le a homoródszentmártoni nya
ralásukrol. Néhány szü lő is részese 
lehetett ezeknek az eseményeknek. 
Itt mOfit nem a konkrétan látottakat 
és megél teket akarom leírni, hanem 
azt, hogy mit jelentett nekünk, fel
nötteknek, hogy Erdélyben végre 
azülöink fóldjére léphettünk, láthat
tuk családjaink eredetének színhe
lyeit... 

Aki ott jár, csek az tudja, hogy mi 
az az érzés, és hogyan rezzen s lel
künk, és hogyan fotóz a szemünk a 
Homoród-menti kis falusi templo
mok és körillöttük a templomdom
hon levő napaütötte kis temet6k lát
tán, hogy végre fejet hajthatunk elő
deink sírja felett. 

Demján lehel, Ktbzonl Zsuzsa, Margllhay Beáta, 
Nagy Zsuzsa és Varga S"l:II..,la, 

A láthatatlan képeslap 
De feledhetetlen volt minden. a 

sok kirándulás, - amikor hirtelen 
ott ta láljuk magunkat Tamási Áron 
sírjll elölt és kicsi Ábel ott vár és kö
szönt minket. Megállapítottuk, hngy 
a világon a legszebb, és amíg élünk, 
bennük látjuk az erdélyi tavakat, a 
hegyormokst és az égig él'15 sziklá
kat. Összefolynak a napok emlékei, 
és azt is érezzük és tudjuk, hogy itt 
írni kell és megköszönni az üdülő 
két áldozatos üdvöskéjének, Magdi
nak és Hajninak a sok munkát. Sze.. 
retetükért hálás szívvel mondunk 
köszönetet. Látom magam előtt a 
homoródszentmártoni szép székely 
templomba gyiilekezo'Ket, öregeket 
és fi atalokat, akik színültig töltik 
meg a templomot. Könnyes, áhítatos 
szemmel lépnek a templomba, mert 
most az ö korábbi papjuk jött köze-

jük, hirdetni az igét, - és Bzállt az 
or gona hangja, és figyeltek a Bze_ 
mek és ünnepeltek a lelkek. 

Nem tehetem meg, hogy elhal!
gassam személyes ajándékomat, 
melyet ott az Istent61 kaptunk_ U
vén, hogy abban az idöben töltöttük 
25. házBSlliigi évfordul6nkat, Kászo
ni tiszteletes úr ott a székely temp
lomban vette tőlünk a háza!J.'lági es
küt, és mi érezzük, hogy azóta mé
Iyebb és szebb az Ö88zetartotásunk, 
- gyönyörű bennünk a kép. 

Kös:tönjük az egén falu népének 
kedvességét, Gyula báClli, a gondnok 
ránkfigyelő szeretetét és gondosko
dását. 

Ide minden évben vissza kell 
menni, feltöltödni. 

Istennek hála, hogy ott lehettünk. 
Aradi Ferencrnl 

Istenem! Taníts meg szeretni! 
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TanIts meg szeretni 
Szeretni, Istenem, 
Szeretni úgy, ahogy 
Csak Te szer etsz Engem. 

És mindenekfelett 
Szeresselek Téged 
Magamat pedig csak 
Egyedül Teérted. 

Hogy a szent Fiadnak 
Tanait kövessem 
Aki Engem szeret 
Ne csak azt szeressem. 

Ahogy esőt, napot 
Adsz erre a Földre 
Úgy az életemet 
Szeretet tö ltse be, 

Kérlek, hogy taníts meg 
Mindenkit s zeretni 
Szeretet lángjában 
Veled eggyé lenni! 

Forlntos Anna 

• 

• 



• 

• 

...u ig/Uság IIZ ls/ell 
lisZl9ssége. 
tmbllré csak ha tálel. 
fl .szeml él.· 

Ratkó JÓlsei ~fVILÁGLÁTÁS 
A Ke/el_MtJgyaroru.dgi Szabai/eli'rí Pm/es/áns Körül/k kegye/eliel emlékeúk IIItg al J956_ot ,",' " . 

. . , "d' . "agy ntmUII meg· mozdu/ásl/nkról, wmkor II magyar nép ISIII f P áll/lIl/alOtI a wlágnak arról, hogya swbadság,ógy, ., /1" 
,. '6 K ./' -, ., lk ó '. reJ ve t/lehel iiln; egy lIag)'hllllJlolII <.ramol<..fag II. (jr. 11 m,,'- SUlllt a Ol sO/val, nemzet. ünnepünk alkalrnáb"l -"ó , v . ""'. llln e nemes 

em/ékekntk. 

Egy rehabilitált lelkész 
• 

EMLEKEK 
DR. ABRUDBÁNYAI JÁNOSRÓL 

Csöndes, téli vasámap délelön. IstenIisZleletre harangoznak a kocsordi unitá
rius templomban, melynek szószéke előU 35 éve engem is keresztellek, Ke
resztelő lelkészem dr. Abrudbányai János volt, aki Erdélyböl, Kolozsvárr61 me
nekOlt, hogy ebben a kis kelet·magyarországi faluban otthonra leljen. S hogy el
képzelése mégsem leljesOlt, annak nem elsősorban a kocsordiak vollak az 
okai. A politika mindig megkérte a maga áldozata~. 

Ha Kocsordon ma Abrudbányai János nevét emlitem, mélyen sajgó sebeket 
szakítok fel. Fáj a kérdezés. még akkor is, ha tudom, olyan emberről van szó, 
aki hite, kitartása révén példakép lett a községben, Mi hát az oka, hogy az Ab
rudbányai nevet az elmult évtizedekben csak suttogva lehetett kimondani? SiSl, 
felnőtt efJ'l korosztály, amely Kocsord 1956-os forradalmár vezetőjének a nevét 
még h/rMl sem ismeri, 

De kezdjOk az elején. B. János, aki 1951-6ta az unitárius efJ'lház kántora, ífJ'l 
emlékszik: 

- Or. Abrudbányai János I 945-ben, Erdélynek Romániához csatolésa után 
kerOlt a közsé9be. Mint papot, hamar elfogadlák, A lelkészi állás melleU, minI 
.dékán", magántanárként tevékenykedett. Nevéhez fOzödik a kocsordi polgári 
iskolai oktatás megszervezése. Négy osztály tanul6inak oktalla az elméleti is
mereteket. Sokat tell a lalu kulturális életének lejl !Sdéséért is. Gyűjtést szervez, 
s az egyház anyagi támogatásával mozigépet vásároltat. 1947-ben a Lenin ut 
10. szám alatti telken felépft ik és felavatják az első, de a kor színvonalának min· 
denképpen megfelelő kullúrháza!. 

Az ige feltámadása 
Nekünk meg nem bocsáttatik 
a puszta Jétünk, 
hogy Napnak hfvjllk a Napot, 
Istennek Atyánkat, 
s már mindent felednének. 
ha halot! volna édes anyanyelvünk. 

Ha halott volna, 
s valami más nyelven beszéIntnk. 

Ha lennénk szlávok. 
németek, románok, 
nem volna semmi baj, 
ha legyóznének az átváltozások. 

De valaki úgy akarta, 
az ige reltámadása itt ÖTök legyen: 

Mikor mindent elfeledtünk 

halolt ágból zöld hajtás 

édes anyanyelvünk legyen. 
G. Nagv IIhin 

Műsoros esteken Demény Eva énektanárnő segitségével lelelevenftik a népi színjátszás remekműveit. Bemulatásra ke
rOI a Falu rossza, a Huszárkisasszony. Ez utóbbi előadást, népes szereplőgárdával (18 lö) 1947 karácsonyán kétszer is 
meg kellett ismételni. 

- Az Erdélyböl jön lelkész a gazdaságot is igyekezett megre,formélni - emlékszik tovább B. János. - A fejlődés lehető
ségét a közös mOvelés megteremtésében lána biztosi\ollnak. Igy már a téesz megalakulása előn farmergazdaságot ala· 
pftoll az egyház 30 holdas birtokán. N~m véletlen, hogya közös műveléstöl sokan húzódoztak, az egyházon belOl is több 
haragost szerzett magának. 

Könyörgés 
Mansfeld Péter emlékének 

bocsásd meg nekünk 

hogy hagy tuk vfz alá nyomni 

fuldokló hitünket 

bocsásd meg 

az összeszorított fogak között 

sűrűsödő csöndct 

az elmetSlcn s7;lvak igazát 

s hogy testvérnek neveztük 

testvérünk gyilkosát 

Oláh András 

- A község sikereit látva, a párt erit serege, az ÁVH is fetrtgyelt dr. Abrudbá
nyai János tevékenységére. Már az ötvenes évek elején többször, meghurcol
ták, kezdeményezéseit igyekeztek megroppantani, derékba törni. Ugy érkezett 
el 1956 októbere, amely Kocsordon is forradeImi megmoz~uláshoz vezetetl. 
LelkészOnk politikai elörelétásának köszönhető, hogy már az mdulatok elszaba
dulása elölt a forradalom élére állI. A Lenin út 20. szám alatti házban október 
21·én este - lesötétftell ablakok melleU - megalakul! a 40 fös nemzetőrség, 
amelyben a község minden intézménye, vallási és politikai szerve képvisel~ette 
magál. A lelkész vezetőségi tagja leli a járási forradalmi bizott~ágn_ak. NeI<r kö
szönhetö, hogy Kocsordon az egyébként jogos követelése~et srkerull békés kö' 
rOlmények között előterjeszteni, és a megmozdulásnak eQYIk oldalon sem lettek 
áldozatai. 56 után súlyos börtönbQntetésre /téltek. 

VálasztoU laluja még egy utolsó esetben álli ki meUette. Aláirásgyiljtést szer
veztek a bOntetés enyhhésére, amit a bfróság - talán mondanom sem kell- el· 
utas~ott. Elhurcolásá! követően többé már nem tért vissza Kocsordra. 19.68-ban 
bekövetkezett ha!álakor sokan utaztak Budapestre, h09Y végső tiszteletuket te
gyék lelkészük ravatalánál. 

Or. Abrudbányai Jánost 1990. decerriher 14-én rehabililátták. 
Bakos Pál 
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Tudósítások, hírek 
A Hatvani Evangélikus Egyház

község 1995. szeptember 3-án 
ünnepelte temploma felszentelé
sének 60. évfordulÓját. Erre a vá
rost ls megmozgató ünnepségre 
állrtlatta fől dr. Barcza Béla hely
beli evangélikus lelkész az új oltárt 
a modem szószékkel, melynek lel
szentelésére kerűlt sor az isten
tiszteleten. 

Délután kezdődött az .Ökumeni
kus együttlét" elmen meghirdetett 
találkozó, ahol a történelmi ke
resztény egyházak képviselői je
lentek meg és tartottak beszédet. 
Az unitárius egyházat meghIvásos 
alapon Slmén Domokos csiksze
reda; lelkész képviselte. A találko
zót - melyet a helybeli hivek ado
mányából ökumenikus szere
tetvendégség követett - Szeblk 
Imre püspök zárta beszédével. 

Köszönet illesse dr. Bareza Béla 
hatvani ev. lelkészt, hogya törté
nelmi magyar egyházak képviselő 
it és a város vezetöségét össze
hozta testvéri közelségbe •• köze
lebb egymáshoz", mert Jézus sze
rint is onnan ismernek meg, hogy 
tanítványai vagyunk, ha egymást 
szeretjük és elfogadjuk. 

• 
Uj Kéve címmel jelenik meg a 

Svédországi Magyar Protestáns 
Gyűtekezetek ökumenikus lapja. 
Figyelemmel és érdeklődve kísérik 
hazai életünket, eseményeinket, 
kultúránkat. A júniusi számban 
méltatást olvashattunk Szinte Gá
bor UNÉl-ben megjelent .Miche
langelo és a reformáció" e{mO ta
nulf!\ányáról, Örömmel köszöntjük 
az Uj Kéve szerkesztőségét és re
méljúk, hogy az információcsere 
mindkét lap hasznára válik. 

• 
Dr. Ormos Jenő ny. egyetemi 

tanár (Szeged), egyházunk régi, 
hű hlve és támogatÓja 100 000,
Ft-ot juttatott el az Unitárius Alapl!
vány céljaira. A követésre méltó 
nagylelkű adományért a kuratóri
um ezúton is hálás köszönetét 
nyilvánítja. - Az Alapitvány szám
lavezetts bankja az OTP Buda
pest, XIII. kerület, Tátra u. 10 sz. 
alani fiókja. 

Számlaszámunk: deviza 
B102065, forint: 041560-8. 

LO UNITÁRJUS ÉLET 

Lelki
gondozás 

A budapesti egyházközség 
presbitériuma h atározatot hozott 
többek között a "cura pastoralis" 
(vagyis a hívek gondozása) in
tenzívebbé tétele tárgyában. 

Fővárosi szé1:szór1:ságunk saj
nos nem teszi leheWvé, hogy az 
egyházközség vezetősége "napra 
készen~ ismeIje hívei élethelyze
tét (egészségi állapotát - netalán 
k órházi ápolását - anyagi és lel 
ki problémáit, stb.) 

Azzal a kéréssel fordulunk 
minekn Muünkhöz, Mgy aki csa
ládjában, illetve általában Mue
ink körében olyan gondokról tud, 
melyek eluiselhetőué tételéhez re
mélhetőleg segCtslget tudunk 
nyújtani, lrdsban (vagy távbe
szélón) közölje egyházközségünk 
uammelyik lelkészi hiuataláual 
ev., Nagy Ignác utca, vagy IX., 
H ógyes Endre utca 3.), h ogy tud
juk, a szóban forgó híveinket hol 
és leheWség szerint mely id6-
pontban kereshetnék fel akár 
lelkészeink, akár presbitereink. 

Kórházi kezelés esetén pontos 
tájékoztatást kérünk a helysz(n, 
lehetséges időpont és l ehet6\eg 
az állapot vonatkozásában is. 

Híveink külön kérésére, illetve 
úrvacsoraosztással is kiegészí
tett legnagyobb ünnepeink k öze
lében pedig "hivataJból- felké
szülnek lelkészeink az úrvacso
rának. a kiszolgál tatására is. 

Fentiekre szeretettel hívjuk fel 
uidéki lelkészeink is presbitiriu· 
maink, ualamint hlueink figyel
mét is, különösen a diaszpórában 
élak esetin. 

A reformáci6 hete 
a t olerancia jegy~ben 

Az idei protestáns hét rendezvé
nyei - melyet a reformáció napja 
zár október 31 -én - a tolerancia 
jegyében zajlanak. 

A Hőgyes Endre utca 3. szám 
alatti templomunk gyOlekezeti ter
mében október 26-án, csütörtök 
du. 5 órai kezdettel ökumenikus 
találkozó és előadás lesz .A tUre
lern helye és határai a vallásban" 
eimmel. 

El6adók: Úsz István QÖrög ka
tolikus lelkész, Simon Miklós ka
tolikus plébános, Fodor Viktor 
evangélikus kórházieikész és Ká
s zoni József unitárius lelkész. 

Az előadásra mindenkit szere
tettel hfvunk és várunk. 

Biblia-baráti körök 
és bibliaórák októberi 
indítása a budapesti 
egyházközségben 

A Nagy Ignác utcai biblia6rákon 
szerzett tapasztalatok alapján a 
Hőgyes Endre utcai gyűlekeze
tOnk bibliaóráit is úgy tervezzük 
megszervezni, hogy rendszeresen 
és módszeresen bibliabarálokkénl 
beszéljük át az evangéliumokat. A 
Hőgyes Endre utcai bibliaórákon a 
három szinoptikus (Máté, Már1< és 
lukács szerinti) evangéliumo!. a 
Nagy Ignác utcai bibliaórákon a 
János szerinti evangéliumol kez
denök el, négy-öl 'élével irányoz
va elő teljes átvételükre. A cél az, 
hogya bibliakőrők résztvev6i köl· 
csönös beszélgetések keretében, 
mai megvilágflásban ugy olvassák 
és értelmezzék az evangéliumot, 
mint hitünk megalapozását Kfvá

--------------1 natos lenne ezért, hogy hfveink 
minél nagyobb számban kapcso

1995. április 9-én, a Budapesti 
Unitárius Egyházközség évi ren
des kőzgyűlésén Orbókné SzeoI
Iványi Ilona lelkészn6 el6terjeszté
sére d r. Kis Zoltán aMt a Nagy 
Ignác utcai templom feiügyelO 
gondnokává a közgyűlés egyhan
gúan megválasztotta. 

lódjanak be a biblia-baráti körok 
munkájába, miként az is, hogy 
teológiai hallgatóink, és saját bib
liaórákat nem lartó lelkészeink is 
segitsék az októbertől beinduló 
bibliaórák eredményességét. 

Budapesti Egyházközség 
Teológiai Intézet 

• 

• 



• 

TanévnyitO Istentlntaletet Ulrtottak 
szeptember 3-án, va$émep a Nagy 
Ignéc lIle81 templomban. A szép 
számban megjeleni ifjü$égnak igél 
hirdetett Kászoni J6zsef lelkész, bibli· 
ét olvasott Fodor Ildikó és Szász Ad
nenf16 teológiai hallgatók, vBrseI sza
vait ifj. Gergely Felicián. Dr. Beke Ildi
kó gondnok köszOnl /Sl mondott az 
egyházközség nevében, maid SlpeS 
Em6ke ViI/6 a cserkészek nevében 
szólt az iljakhoz. 

• 
Az. Evangélium SzfnMz - az Of

szág egyetlen Okumenikus szinMza -
a soron következő kuralóriumi gyülé
sél 1995. augusztus 29-én tartotta az 
Evangélikus Egyház PüspOkségén. A 
gyOlésen az ország prolestáns törté
nelmi egyházai képviseltették magu
kat; egyházunk részér61 Kászoni Jó
zsaf von jelen. Többek között szó volt 
mindazokról a feladatokrór, munkák
ról, anyagi nehézségekr61, amelyekkel 
az Evangélium Szfnház kOzd, s ame
lyek előtt áll, mini megvalósHandó, 
megoldandó gondok el6tt. A lársulal 
veze lője. Udvaros Béla beszámolt 
arról, hogy a társulat október hónap 
folyamán egy erdélyi meghIVásnak 
tesz eleget. amikor Brassóban, majd 
Apácá" adják elő Kovách Aladár . Téli 
zsoltár" cinQ, Apáczai Csere Jánosról 
szóló drámáját. 

Ezt követően a társulat rendező
igazgatója arról beszélt, hogy az Idei 
évad els6 bemutatójára október 29·an 
kenil SOl. A társu/ar ebM/sz alkalom
ból Márai Sandor: .Kassai po/gáro~ 
e. darabjat rúzi műsorára. 

• 

Közép-EurÓpában egyedOIálló nö· 
vénybemutató nynl meg 1995. au
guszlus 30-án de. 10 órakor a Magyar 
Tudományos Akadámia vácIlItóti Oko
IÓ!}ÍIJÍ és Bo/anikai Kutatóintézele bo
lanikus kel1jében. A megnyilól dr. Ke
reszty Zollán lartotta, aki többek kö
zött etmondta. hogyan sziiletett meg a 
terv, az ötlet a kiállltással kapcsolato
san, majd arról beszélt, hogyan sike
rűlt a megálmodott terveket valóra vál· 
tani. .A Bibl/a növényei" cimO élőnö
vény-bemutatón jelen vallak az. egy
házak képviselői, többek között a ró
mai katolikus, az evangélikus, a refor
mátus, az un"árius, az adventista, a 
baptista és a zsidó egyház részéről. A 
megnyitón az unitárius egyházat Ká
szoni Jónel lelkész képviselte. A 
Bibliában emlHett és azonOSIlott 124 
fajból a kiállltáson 52 látható. A többi
ek pedig. főleg a fák, fényképeken, 
amelyeket szines táblákon helyeztek 
el, s a növények és fák neveit a latin 
és a magyar mellett angolul és hébe
rul, de olykor ógörög, arab és arámi 
nyelven is feltiintették. 

Nemcsak szakembereknek, leoló
gusoknak volt izgalmas az on eltőltött 
idő, hanem minden résztvevOnek 
egyaránt. A Biblia világát hozta közel 
a kiálIfIás, s aki már hallon utalást pré
dikációkban kiilönböző ó- és újszövet
ségi VQnalkozású helyeken a kűlonbő
ző növényekre vonatkozóan - és ki 
ne hallon volna! - mind megértette a 
kiállfton nővényeket szemlélve a Bib
lia szimbolikus értelmezését. .Nézzé
tek a mezők liliomait! Satamon teljes 
pompájában sem volt olyan ékes, 
mint ezek közül egy." 

Meghívó 

Alénljuk mindenkinek 'igyeImébe 
akl~ek ideje és lehetlIsége van meg: 
te~nlenl ezt II maga nemében egye
dűh, és talán pératlan k1éllftést. 

• 
A Reformá/us Egyhh Dok/orok 

Kollégiuma t995. augusztus 28-31 
kOzlln Debrecenben tartolta a SZOká: 
SOS nyéri plenéris Olését. Az. Egyhéz' 
Néprajzi Szekció keretében Erdélyb/S: 
3 unitérius lelkészt hfvtak meg a tudo
mányos Olésszakra, ahol ellladásokal 
ta~onak. Nagy László sz6#{efaM uni_ 
tánus lelkész áhftatéval kezd1ldlltt a 
szekció ülésszaka. Ugyanti tanolt ér
dekes ismertetést az Erdélyben még 
szokásban levő .Unitérius passió'-ról. 
Este a szőkefatvi, a marosvésá.rhelyi 
és a dicsőszentmártoni templomban 
1995. nagypéntekjén tartott passió
éneklésről készftett video'ilmet vetIteI
ték le. Adorjáni Rudoll Károly ny. 
lelkész .TörténeU néprnondák a Kij· 
kijl!ő vidékér/ll" eImmel az unitárius és 
a református falvakban gyújtlln anya_ 
gét mutatla be illetve olvasta fel. SI
mén Domokos és neje Tövlssy Éva 
két dolgozattal jáNlt hozzá unitárius 
részr/SI a szekció tudományos munká
jához az ,Árva Özvegy Kassa" cfmmel 
1802-ben alaplton nyugdij·segély
pénztár, és a .HomorodlOrd/li unitárl
us búcsú' történetének ismertetésé· 
vel. 

Reméljük, hogy az eddigi hagyomé· 
nyokhoz hlVen az Egyházi Néprajzi 
Szekclót ez alkalommal ls megsegftik, 
és az unitárius vonatkozású el1ladá
sok a VALtASI NÉPRAJZ 8. vagy 9. 
kötetében nyomdába kerulhetnek, Igy 
mindenki számára hozzáférhetők 
lesznek. 

A Magyarországi Unitárius Egyház és a Teológiai 
Imézet az Erdélyi Unitárius Egyházzal egyDttmOkód
ve az elmúlt két évben megkezdett konferencia soro
zat folytatásaként folyó év október 1~15 kózótt tart
ia meg 3. konferenciáját .KortJnk unitarizmu5a~ eIm
mel, amelynek részletes programja a kóvetkez6: 

mogyi lászló egyetemi docens és Szász János, a 
Teológiai Intézet igazgatója. 

Október 13. reggel 9 óra. 

Bencze Márton pOspök megnyitÓja bevezető előa
dásával. 

~. "Jezuológia vagy krisztológia' előadó: dr. Somo
gyi László egyetemi docens. Korreferens: dr. Sztan
k6czky Zoltán egyházi tanácsos és Szász János a 
Teológiai Intézet igazgatója. 

2. ,.Jazus személye és szerepe a mai unitárius teo
lógiában" előadó: dr. Szabó Árpád teológiai tanár. 
Korrelerens: Andrási György e.a. tanácsos. 

3 . • Jézus Krisztus személyist!ge és szerepe ko
runk keresz/any teOlógiájában- előadó: dr. Sztan
k6czy Zoltán egyházi tanácsos. Korreferens: dr. So-

Október 14. d élelötl 10 óra. 

1 .• Az ember kétnemasage a teológiában- előadó: 
Orbókné Szent-Iványi Ilona lelkész és dr. Somogyi 
lász ló. Korrelerens: d r. Szlankóczy Zoltán egyházi 
tanácsos. 

2. ~A férfi és a n6 kapcsolata: házasság, család
előadó: dr. Rezi Elek teológiai tanár. Korraferens: 
Szász Ferenc brassói lelkész. 

3 . .A n6 helyzete és szerepe kOrunk társadalmában' 
előadó: Kovács IslVán leológfai tanár. Korraferens: 
Kiss Károly medgyesl lelkész. 

Október 15. vasárnap . 

Ünnepi istentisztelet a Nagy Ignác utcai templom
ban de. 11 órai kezdettel. Igét hirdel dr. Szabó Ár
pád teológiai tanár. 
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Lapzárta után 

1995. s:l'ptt!mlMr 30·án Orbók 
AI/im l s Orbóknl SZl'm·lvdn)'i Ilo
/llJ mdstJdű( gyermektklnt Csabo 
ne~li filik szU/etett. 

Tis~ta SlMx11 gm/ulti/unk a blJ/
dog sziJl6knek. A kis Csabai/eli " 
/sun g(lzdag áldósó/ klrjUkl 

Kedves Unitárius Ifjúság! 

Az /Ssz bekOszöntével az egy
ház sok éves gyakorlata szerint 
ebben az évben is szeretettel hr
vunk és várunk Benneteket a va
sárnapi iskolába. 

Örömmel közöljúk. hogy idén 
két korcsoportra bontva tartjuk a 
hitoktatást. A vasárnapi rend
szeres tatálkozások alkalmávat 
megismerkedhettek a Biblia neve
zeles történeteivel. őrök érvényú 
példázataival, amik egy keresz· 
tény iljú számára nagyon fontos 
útraval6k lehetnek felnőtt életé
ben. 

Beszélni fogunk a családban el
foglalt szerepetekről , az erkölcsi 
jóról, rosszról, heJyesröl, helyte
lenrISI. 

Az év során sok szép ének 
megtanulására is lesz lehetősége· 
tek. Az elsajátftandó ismeretek 
mellett marad időnk játékra, rajzo
lásra, az ünnepekre való felkészú
lésre. Többek között az adventi 
vasárnapokon megtanulhattok ad
venti kOSZOM kötni és ajándékot 
késziteni. 

Remélve. hogy rendszeres láto
gatói lesztek a vasárnapi iskolá
nak, kfvánunk Nektek sikeres tan
évkezdést, szép eredményeket: 

Munka Ibolya 
hitoktató 

Esketés 
ERDÉLYI SZABOLCS 

" NAGY7..sÓKA 

augusztus 2S-én tartották esküv1:\jllket 
a Nagy Ignác utcai templomunkban. 
A nagyszámú gyülekezet el1:\tt az es
ketési su:rtartást dr. Jakab Jenö lel
kfsz végezte, a kántori teendOket Va
dll.dy Allíla láua el. 

lsten gazdag áldását kérjük az ifjú 
pár életére. 

12 UNITÁRIUS ÉLET 

HALOTTA I NK 

ME I Z LÁSZLÓ gyémántdiplo
más gyógyszerész 91 éves korá· 
ban - hosszas szenvedés ulán el
hunyt. 

A korábbi években a pest szent-
16rinci gyűlekezelben többször lar
tott vetftett képes előadási erdélyi 
tájakról, unitárius templomokról. 

Urnáját Marosvásámelyen he
lyezik a családi sfrbollba örök nyu
galomra. Egyházunk részérOl dr. 
Jakab Jenő lelkész búcsúztatta és 
olvasta fel a távollevO Vákár Tibor 
meleg hangú búcsúlevelét. 

A család gyászában Oszinte 
szfwel osztozunk. 

• 
MUSZKA ELEK, Muszka Ibolya 

hltoktatónk édesapja életének 76. 
évében elhunyt. Hamvait szep
tember 4·én helyezték el örök 
nyughelyére a Farkasréti temet/S
ben Sándor Gy. Mátyás szolgála
tával. Hitoktatónk és családja mély 
gyászában /Sszinte szrwel oszto
zunk, lsten vigasztalását kérve rá
juk. 

SZATMARI DENES 88 éves 

lsten adjon csendes pihenést el
távozott lestvéreinknek az anya
föld ölében, lelkúknek örök üdvös· 
séget, a hátramaradott gyászolÓk· 
nak pedig vigasztalást. 

Sajnálatos elirás történt la
punk szeptemberi számában. A 
megemlékezésbe dr. Szabó Elek 
el(lneve helyesen Köuendi. 

Unitárius 
műsorok 

Október 27. 
péntek 13.30 
Kossuth rádió 

nEgy az Istenn 
unitárius félóra 

Kedves Olvasóink! 

Örömmel tájékoztat juk Önöket. 
hogy a nagymértékben megnöve
kedett költségek ellenére jöwre IS 

Idei áron juthatnak tapunkhoz. A 
tepecsételt csekkek kikOldését 
megkezdtűk, melyet egyházi kOz
pontunkhoz kell eljuttatni, megje
lölve rajta az el1:\Uzetés Id1:\tarta
mát (fél, ill. egy év). 

Kúlföldi adományozÓink szoká
sos évi támogatásukat kész
pénzben, vagy csekk esetén Mo· 
ney Order ill. Cashier's Check for
mában (ne magáncsekken) szin
tén .Unitárius I:let" megjelOléssel 
juttaSsák el hozzánk. Az adomá
nyokat és a túllizetéseket elOre ls 
köszönjúk. 

A Szentfóldre 6 napos utat 
neruezek a Bibliai Utak lrodá
jdval nouember 28-december 3. 
között 73.800,- Ft-ért, félpanzi
óual. Az árban a 2 személye8 
hotelszoba, repül6út, légkondi
cionált busz, belépIJjegyek, ide
genuezeW benne uan. Érdek
llklni Szombathy Gyula ref. lel 
késznil a 258-03-76 telefonon. 

Lap:t:árla minden hónap 6-án 
van. A később beérke:t:ett írások
kaI s:t:erkeuUíségilnk csak a kö
vetke:t:ó hó lapdrtálg tud foglal
kowi. Kérjük e:t:t ft beküldendó 
lrásoknál figyelembe vennl. 

LapMajdonos: 
M.gyarOl'wgl UnltjriUl Eg~ 

nuerkeszl/l: 
Bef\CZ:e Frwlelsb 

SlelgS~ 
G' !ffy ~bor. ~szanl J6ut1. 
"~SZk:I tbolyt, Nytnt 1AYtnt. 

SwkeSl16Hgl ~r. 
Sindor Gy. MilyÚ 

FeleiSs kIadCI: 
HeIIIt ~spir 1(11. 
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