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PÜNKÖSDI IMA 
MTl .. jel~k nt ... i . ke ..... ztrlkeqjd" k m~x 

mindannyian J I .. ,. Krinlu."ok n e dben, a 
biillök"ek boc.,j,wtjára i . L'eu;"'. n .. " nlU,· 
lek Q,jándékal." 

Gyermeki ~~ivvd "érlek é n "de. I ~tenem, 
holCY P e ler .. """,tol inieimei . ... ,, ]yek li sunt· 
lé lek 'ljlÍndé káról .. 'mondják. h ogy ""I akkor 
n" e rheljuk el . ha J é"",; Kfintus n d lc m é!>.>" 
'; lunk.5 ha bűneinket megbál\i~k, - találja-
" .. k ben n em .. lk"I ..... " tal<\ira. t: r2.em , h o gy 
nCm elég IÍ~"I". "e ... clég erŐ!! é~ Mm> cl"" v i· 
lágo~ az cn Iclkem. Na ponkén t clintlulok II 
"'''lOoblmhls utjá .. n . ll. n"ponként té\'c1n::ck 
n"; .,:;". Mindun'"]",, megpróbAlknzom li b e_ 
.. S .. lelC$ é lc t ó",'l!nyénjárni, de m cg kdl val· 
I .. nom. hogy , ·;ssz" h ú Enak le lk" m gyarlósá
"ai. 8izon,··bi:t.ony mé g n e m e lég e ros IIZ én 
lclke m. nem elé g jó. n e m " leg lin ta, A Te Ici· 
kcd . Ó minde nek Al yja. erós li8ZI .. lJ., nenl . 
Stlgib meg enge m. hogy szent Fi,,,, nyomd ... 

kain h .oIa<!.iak élel.,m utj.in . u ő lelki e...,jlJ.t 
é. nelle m. g .. zd"lI::~',,'1 il> illY.,k.,~"te", 611 .. 1 
.,lnyerj .. m, 8 ennck utána M lelkemhő1 ki. 
lI')'umlMt gyar1ódgukn"k. bűnöknek é. v~t 
keimnek a helyH tölt M el .. Te su:ntl .. lked: 
n .. k mIndeneket j ó .... "ezé rlő e...,je, holY ui. 
"emn.,k m egti""tull <'m""'''el, e mberi nell", 
m .. mne k megvilág~oll fé nyével ............ 
tomnak megerősödött e...,j.;'~l a ku~dGlr. ..,. 
rába lu<\,jak á ll . ni,. munklilkodókkal "aul! 
tudjuk dolgozni, az .. ,,<: .... világ bék~jéé" u 
~mbe~i e,l<>haladás 8zo1gfolatában buzgólkod. 
Jam (iumle lélekk .. 1 é. minden " romm"l 
Tö ltsd k i életeme n n .. "onként szentle lke<!: 
n e k " ...,jét a z énjó iltYe knetem a rányában ... 
""lríU m eg. hogy . j ó lZ'ndé k és a jó ill)'eke. 
u: , .oh """ hi á nyozúk beliilem. Amen. 

(Unitliriu imlid.lillok , /960.) 

Mit jelent számunkra a pünkösd? 

,\ bereg> WI"in ... s.zú" .... }"twI'<mettem meg • piJn. 
~,,J len).g"', G}et'U>tUon ~I .... n).,m kO;{l a Urk'!Ol\y 
.,. b .. ,,,, "'.rq>tlt <sal ,\, h,e" báz~, .uk li'alriil ". 
ft~<m, Csal.dom "'''' ",l! 'ompl"'''J;ri>, S .. munm 
"""k • kereszt.Ii:, 6 • temet« lotö<k>l1 • 'emplomhoz. 
11m",,, mcgl;;merhdtem al Unllánu~ .~Ó""'ny ;, Iethel, 
""r >ol< mindenn.! h'l,;iban ,'a!:)'ok, Punku,"" •• <gyik 
l<g>l,dob ''''''<f', " .. n,,,,,,k a fel,,~g~oll g)'uldezeli te
rem. • ~1.1OS ,00, NMm a !us g:,illclezet ",,'"d>1nI 
rioedN: adja me~ a bereK' "nitan", punlotd,,~ .. 
jClcn''''''get K""bn\ nOlunk " mq:.<métloo"" • b,bha. 
I'" nk<J>,d c<.tldil' 

~" " plII1ko.dk<>r koof"m;ill.lm, ,;\ll.m n be ... gl gyiM· 
kt/Cl !.l!IJo" Fel'Jthelellen. 'ol'e,oldalban t"II,,1I f"lkt· 
""k .. ,00 .• "Hl ", 'nun .... ngluk " pankosJl énele, t;if· 
",,"lkal .. fdL=ilö "Or\"nygondnokunkbl, 

~,kko.- ..mert.«l!<m meg f.I .... ~cmmel. al",,1 a'óta is 
boldog Iti> ó~ban ~Iek. k .. gyt"m1tkunLL<1 

\L.imunl.n ",<Il. .mlH """,d" punIo:.otd, az eblC'd<s" 
, '/Crdem ,ar,,"'" ltnl' be, 

A bues> ",,'tanU><lk 1e~ ... 1I)'Ohb iInnqJe.ltu>. IY"I~ 
leumek ncm<s:>I< ón. h.tnem I k'-giilIL ~1<1tbeft 1$ I 
k",delOl )<knl1. A gyilltlel<1..ru. 1978 punk....J,m ~ 
kul" '>imbe ,M az indul», GondnoI;"nl IXbi«<nbef! 
lalill ~, pl.m!> ... >á. közben <IlY'. baliltj;;, 11 •• ' """,inus 
parókt;lrn, ahol B'Jor Uno. "",toletes Ílr fugad'. <, ""'",. 
mcnelle ha"'nk .lapJ.iYII, Jo par .,'. e\>bm. uell.mben 
cll .. t<"';.tn)'I.«kll. de lIuk>Csul ",,1, <SY ol)an 1Nf' 

"" ...... n"''''-' egyi'rustgf<, m,nl a m<gaIapol ..... ,tp.; 
dcbic(nll lelkes. Ur. EIIOlk .. d, .. """,len II ",UnI. pua' 
lusJ '7tllnnOben .• pl.lmb es I leld. )<Ilcptb<n, """. 
lu'" .l k~I""",.1 ... nul fel CI'IO<W1' g)uld<"lCl' '''''''''''. 
ket II. lUnely • kiJLOs.s<gl eró' sugáro:<Z3. és 1"ll"", II 
.,yon.,.!. 1lU.1.k< ,'.gyok ri. ""~y ehhez a lIy"k l Cl<lh<' 
'anOlom ln «ül meri'hc«k I m .. "lrnnapol. lU/de l"",,· 
"" ..... lell,leg" ir«lhcl.l 

l'unl"sd J:limomr.'-IZ """..to,,. .b ... ics ~O"'" .. &' ..... 

MfIO. I)'lIkkctttUnl )<1 .. ""I"". 
HÓDa &ndor 

--------
A Szépség és a Szörny 

A s..f1"eg .. I slomy a!Oleltek egYtI'IUt oromuk 
!\Ol.ltUIIan volt .. boII;Iogan "el! egyun, ""'" meg nem -El a ton_ ~ lejáts.zOd"'- mondar'll'lyiur'lkka'- A 
U.'epIók nwodat'1nY'unk ... mára .men"" halil, modem 
bu"lll viselnek. El egy 111'18 énük, _t ad ...... U_. akl" megla<ljllk ~"ttoI<et. 

HalaI I<Iunk lL!OU<1 .IY"""" van I>&IOfI."'+ eIIOg.O<In< 
• -. ......., .,.... .. t.ni'~ .. nem .. U 6 .-_t _ IllO"'",'kik bór .. , .... hlt.aIMg.+- m<JIand/I. 
meo- 1<8pe~ e" ..... _ Ill.*",,:Ie .. "ek ...,.._. 

Ilami 
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Egy az Isten ... 
Bodor Ác/ám,wh. ahillek Pluu·ntinuS% egy nap c. rijvidproza kmete 

o/Hwk idej"" (197 ... ) IIItl,jd" em minde n", rridöblwntetl 

rast 
Bevalk)m, hogy am,~or a posta k1kézbesnwe a 

vonatkoz6 tOhal6u9' ,endel~Glésl (49·2000 EKT), 
~ösz6t arra IIO"doltam. hogy vagy t)óvebb eligazi· 
tasl kerek vagy kollegaimmal .konzultélok", Később 
mégIs uo\' dOntoHem. hogy elóbb ~Irom a beszé· 
dem es csak 8zulll.n klváncsIskodom III magam mAs 
mul\ely&kbe magamból kiindulva.járom be a kerek 
\/Jlllgot" (aal<l.u FerencI. 

Athenben kóló"em k.i, a JefUulllem-Athén-R6ma 
tMl~Öfé$vonal kózé!>llOn1la,ben (a klte]8z6o$1 Ge,
II"Iy Tamastól Stockholmban éI6 brassói uniUlnuS 
;'ólOl paralraz&ll3m) LlIC,to.eml<énl Pi! apostolt vII
lasnonam 

JMuzsalem .• tlen! wros • moooI.,zmus Wilg
kOzpon\j;!. In hall ~ (s.zenveden l\aL!k?1 J6zus. , 
otl anott meg l(\rtoklelunk odeJ'n • T~. ameIYbOI 
mari csak II SlfaWaI maradi Róma.' BIrodalom po. 
li\.ka, f(warow Itt -.zeke! • et8szllt, ,nnen l(inyltJák 
az omperiumot, 5 talWI ~l 1\111, szenved I'wIWI kH6bb 
maga Pal apo$toI IS 

AthenI kis CSllll.rtatR'spl n akkon vit.g lwIturihs 
f(wa.osiInak INtI'"" neveUII Ftnye egy kICSIt meg
kOP;Itt. .. "'kl: I$ten 00m~. az ~us-on .• 
1OrWny./Is Iri$llJd6!c k6zón ""'" 011 !a16ljulc az epiku' 
reus " s.rtooku& liIoz6lusok ~ IS $ ta!!n a 
koltói< sem !e/fese-n M»geneIt. htIY I.ZI,im61/ll És 
- ami IOi<kal lon!osabb - bt.r a 9<l;'0Q6I< nemes 
b< 'puként Idejeben 1"!1Q'1.tllllk "ullur.t;uIUIl. bOk: II' 
le1uket. rnöWllzetuket ea vallasulUlt RÓm.tbIl a r..6dj, 
1<11<"" ... az ..... eopjIou.-on on tal.tlluk a "' CnO!!. tal1al
mtt "I ntet! polItelzmul .u.mvnkre oly kedvel eliSZ, 
leleoll5: az i5lennob<ckllt. szentélyeket .. oItérokat. 

Pa.I személyisége .-.em """StM 6sszeUl11, Illme· 
nell ~Ikapotra IZUr.".tlzm~"a Vlal SZInte krelj· 
... zmYSl gill>e~.." kII . Pi! tanull luClaisla teológus. 

~~me""llen IMenn"k" 
' \ 1> e NeI 11. 2",23 

,ornai lIOIgár és egy UJ vallas házaló lIgynOlle olyas· 
ml probil eladni sze l1e a biroCIaIomban ......... k ke· 
IenCl6stige éppen AlhMben letetIk Og&ZI probira 

P;\l diplornkial képessége elképeszló ......... ,kOI 
vég,e megmgadj.ik és az Areopagusra _ (aiig 
vlirIa1). az alhémak ..iSleoléló' voIIilnak !<.em.,.!ItYeI 
már tUi is van a ..capIallO benevoIen~ae·"'. ""'!Iya' 
,;\Il: má, be ls nYaIta ma~1 

És ki is w!JIa (:n"tJerOl art a toológoalshumanisz\l· 
kus sz6vege1. mellyel a klIposrta 1$ megma,ad (mo· 
noIelZmus. transzcendencia) és a kll(;Skl II )óIIalc· 
halnék (poIrteisla humanIzmus. immanencia), 1&18fI 
teremtő es !jOOCIYiselő voMI ;,gy leszi át a teológia 
nyelvéről a bőlcselelére, hogy még a kbllók se talal· 
halnak szó\lt!gétlen kivetnivalót. és közben 6f}Yf!tJ8fI 
SZÓI se ejl Jézusról! 

Tudja, hogy miért' AmI kor meg minchg nevének 
emhlése nelkul a fe'1ámadAsban való Mel. a vég llé· 
leltel kö,jtve. tálaln i próbálla , bekovetkezjk ez. amllöl 
feit egyesek gúnyolódnak, mások varako~ó a~b· 
pOnt,a helyezkednek . s csa~ némelyek csa!lakozna~ 
6hozzAI 

Szegény PAl' Nem rajta millon. hogy k61 levetet If· 
halolt a konnlusbelieldlez k egyel se az athéni gyü. 
iekeltlltlez

' Ami Pal athéni tal16.zkodásAt megls tfIIenlOse<;llel· 
jesse tesZI. az lanitásAnak teológiai fi anl,opoIóg!81 
lelitaralata. !!sd: .6 belV>l! élünk. mozgunk .. va· 
gyunk". és,.az egész emben nemlfltséget egy v ... · 
ból leremtette". és ez akifejelfIs, amrt ~k is 
leHoghalunle .,isrMfetlen ISI8fl". 

,
.,;:",91"11 Ha Pamak nem is $ikeruft al ath .... 8ka! 

megnyernie az akkori k .... Hzrényseg ~, ne· 
kUnk olyan kOZÖS platlOllLdlhe10séget teremI "YUJ', 
ametyoek ma,.n faji. nen1zati. kultu,,,,hs. Ilil8.gneze\l 
ft valléso kúlönbÖZóségeu'lken le\OIIImeI<.ave egy
ségre juthatunk! Az ismeretlen lsten mOndeOI meotn· 
ge<! k mindenl lehet6v4J te$l elnéZ6st lé<ek az ate· 
iStákI6I. ele plusz-minu$l egy ISlen nem oszt hanem 
no<oz. megtóbb!lzó<6slt és r<WlI o/y9n. tObts~1 
e-!41ye1 kecsegtet miokel legkisebb k6.z6s mego$Z' 

tOkati 
Pili $lémAra monctenl<éppen sokatmClO"ldO lehelen, 

hogy AltIéoban Iogunyott~k "V)'3II. ele lIiJn .... '" I 
rnaolIl nem pOtOI!~k ki " nem tépt'" meg ez" 
semmi, ha alfa gonclolllnk. hogy mO/YIn inlolel1l.1"1C18 
ÖVezte végi)! is az "",'a'im"'" "beven ".Uss.lI E,· 
CIétYbeO és $lelle a lIiIagOn 

E\e$lédemben nem témetek kl aZ unltanzmusra. 
mont tOtlénetml ~k9pz~yre, e~, lia "",ud,Uk, 

I 



rnir61 ~ van szól HOl vagytok lengyelek, Isrenl birtam 

rir.lokl' ugye? 
Akaratlanul is IrlkaCSlnlok az ócHnokon. Val65z,· 

nO. '*" I magyar ...... 'UOnusolc javasolták, hogy • 
nemzetk6zi \/UIIrnap tw a legnagyobb """,zel, iJIl· 
nep<lnl<et 1<ÓVeSM. R ..... I.m. mer1 sajnos vallilnom 
kell rnagyarúgor>vól ('I). 

Stilrnomr •• magyIIrNg, I eztlf"l belül. Io.e!lt It
II' mrus O/YaIl, ..... ! ~Ien Unn89IÓ 0It0rrYÓm HeC· 
komap. belen6Htm .. NOC" 1 ..... I"""'! nem tu
domM kin6I'IO, M IeYe!k6zno azégyerlkem ntIIoJl. 

Kis·1X IAy voI!om C$8k annyIban Izgat. hogy eg
~Iis """,-, t\ll1ög IemeZ!elenutva alel!A· 
Jl'll(Ü$l.ÚII is CSf,k lusebllllg'",", t .. zntm i6I ma· 
,.". 
~ mr1 .-agankodom. rTII01 n)'ÚJ! 

mig szMnomr' ~ kIh, ... bOklt 15 • hit sza
bad$ighlrcán tUi 12 OSmefe!Ien Is!en orWga IZga' 
Iorradalmnnlo 

Egy kc.oomlali I"OIT>6n kOM k6I ieIot!Il3l1li1l Klez· 
ntm. k6s6bb rn6g ..... szal.reIo r! NdliIiI Stanescu 
11)8. hogy" .Jénr$bÓI nem maradt egyéb, csak. Ie
nyerébe ven szögek"', .s ..Halé· 
lom percéOen teI<Optem volna 
Homéroszi Irs megcsókoltam VOI· 
na Zeusz saruJlrr Persze, mml 
mtriden kOltó. IdeJekor-lktI adta 
visna diptom/reial (rlleve~t a Te· 
remti5nek. 

PoIilika n.lkOI még a pré(l,k.i
e;(l ls Csonka·Magyaromlrgol 
juttalja eszembe 

Az aldot! .5 Alkot kommuniz· 
mus .vei alan N,el"uta (orosz 
néVi) jó barlrlsllgba kevereden 
az akkori NSZK bukareSli nagy' 
követével, Erwin WlCher·rel, A 
korszakról C$8k ann~1. hogy 
abban 12 évben nyene az NSZK 
a labdarúgó \II1~JnoksAgot 
NICh.Ia, az egykori kúiv!rotI 
(PIoeslJ) Pl'oIeI<101 g't'8.mek 
1985·ben rom.<1onul. 1ge7·bIn 
magyarul IT'IIIQIllam kOny>1Iben 
Igy emlékezok; 

Ilink, mini al egykon boMmeI<, !>tor ~I ido~l8 tJb 
VOH Mlam - komoIyan mondom. ~ n6me!ek G ultn· 
barg ÓI& u!oIértlele!lenek vagytok a nyomdIIrnQvé. 
ue!ben Ez a Rernbrancft-reprOOUkoó is rnilyen cso
dála!os_ - Nem, ~e~ Nichota, ez v~ Remb-
rand! Csalá<), OrOi<ség ' (AtilirnetatQika Nw;I'ola 
S!aneSCUvAtaszol rrtu Au,ltl"n Oumittescu' ktld6ee 
Ile Knleooo kÓnYVkiadÓ, Bul>arest 1967_ Fordi!a!!a 
Biró Béla, 8lHl9), 

Ha valaki rnf!ogl<érdezn6' 1OIem. mo .. ill tn 
UManzmusom, a maga iört8neImi. ~. _kar 
...1 iberiességében, az isrne<8IIeo Iscen szlne eW5a Ur
~ ugyaneZ!~: .ccalWi Öfókdg' 

Remarq ....... kaI mondom: Athénban • helyze! YiIt(t. 
zallan_ Egy 1923-ban szülelett cseh ~. Moroslav 
HOIUbra llivalkozom_ Versé!. metynek cime.ROw;l. 
rnéIkedé$ a lér1<épekt6r' Zádor András Iorditoftro le 

"'""'~. 
Ám $261jon e WI"S: 

Róvid elm81k8d8s a térlo;épe/cr6I 
SzenrQY6rQyi AJberf Mper lUOOlf a rlM<~, 
amelyek uennt az eleI halad. V8lametTe. 

6 meselre tu IIlábbi MborIis Iór· 
léne/et 
s ludvale'l6. hogy II /ÓrféneIem • 
hábonikorr k9feSlliJ' halad. Villa· _. 

Az Alpokban VIII.melyik Iú$ 
magyar katona; alakuJlI 
parancsnoka. egy lilllal hadn8gy. 
lelderiló }Ar&! kuldólf ki II ~ 
{WsnasáQba. 
R6g''''' uuMn 
hav;un; kezdelt, kél napig lIaVII· 
ZOli. ésaJá~ 
nem 11M visull. A hadnBgY SZtlf"l· 
vedelt: a halálba 
küldte /IZ em/>erei/_ 

De harma<Jrrap a 1eIderlr6 JAr6t 
VÍ$$Z8tBtf. 
Hol voltak? Hogy l.llálfék mag /IZ 

ulat' 
Igen, f~ a I<alDn!ik. tM, 
fllYr.;zellnlJl< Nlluk m.lQUU· ft 
vánvk a wlgel. 0. __ 
l6flujpet talált II zsabM>en Ez _."" LeuibOlOZ/unIc. /<MfrfUII II /III .... 
zás végér.1IZIAn II ~ 
~/f8.II,...,~ir6nyt. 
És mosl irt vagyun/<. 

A ~ lJ//<AtN azt a r:«JdI. 
lalOS 1tírlI1ptII, hogy 
;!i~a NtIm az ~ 
,ill1t..tpe Il0l1. _.-
Viszontl/rtloSfa . 
lUorp/rl·Ár1<MiAban 
Am. 

.E ....... , monl lró .. nem monl 
nagYkÖVeI nagyon Ilt!)IIuItocIott 
Mzdnk. AmIko< megkap'am • 
Herde<-d'J8.1, loga<U:sl il adott • 
k/hM igen loaZteIeIemre ~ 
hI·n6ha egy Ilveg i1alllol 11It:o.*
kant alag$Ori lakisom .JI8f/rban 
- klz/rroIag 12 ifOdaImI eszme' 
CSli'e YOnzotta. AMyora megron· 
IOIUI az trod.'om. hogy .aha nem 
tUÓOI\ DM"'" vele. Egy napon. 
""kor megnlvW, •• kOvtHd~ 
"nem. "od',1 IllAn 1I'I· .. mehar· 
COl /rbrhOIÓ_ nép kMlelil Remi>· 
rand!·reprodu\<QÓI ledel!em lel 
Udv.r!.asl&gból mlndj/rr1 meg la 
jegyel!em _ T. EfWi:'I-I~z6d· 

El C""""' 
Brassó. 1999-2000 ....... 100. t9 

su.~ r ... .,nc A 8u"II~I~k etJövelel~ 
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=!:: i~".':,::) :::::::-:::"' lIOgY II •• , •• " , .... 

Pseudo-Themistos Valens császárhoz a vallások ügyében 
(1570 körül) 

Nincs ember. JeobOICSebb csi'lszilr. aki r>(I helye
sené ~n..O!l8f'l abbeh e~oI<éltséQedOt. hogy mir.Ol kl· 
valObb ... alakl. aM8llrlk.'lbb ~ekSZ81 öl a környeze
ledbe VQn(l1 Helyesen IS érzed. hogy u/almad meg
s.z~a'dltas.anak Iegboztosabb módja Bzokkal lenned 
ag)'U1t, akJk az 9azS<lgoutlgon és a die$6ség kulón· 
f&le v;l~aja,n kivtil ,gazlln ~ak és klv;\natosnak 
semm.t sem tartanak Met! amilyen lilrsakban leli 
k,-k, az orÓmet. olyannak Mhk mc-g Ot ls. Ils az om
tlmek jóIndulatIInak megnyoréséhez n;rl(:S sZ(lbb 
Blaru6lf\l1l1 a leddhlllotlensllg h,r/mel. A hamlom 
alapja, pe,hg elsosorban épp a poIga,ok ragaszkod.
Ban nyugoszna~ Igy érhettoo el mans. amol vala
menny> ~ boldog örömmel INez " hirdet hogy ki· 
kUSlobol\le a bartl,'l(o!c 's ~mi f011me11lo!< csatlós 
uolgalatal. a",kr8 a dUNa él szöm~teg t,raMusok 
zemelyui< Onzelél b'uilk a PQIoéfol< tMonndéla 10J 
VfJtlkelol 6$ Ö$UltflkuvQéllll IoIJ8S bolloosagban 
foty,k lll. eleled, Ils laktanak bamol. mondlUoI< a 1Ia
Ianáok. aULe! vtr1l1SOd .. a;: istenek kegyelme e te 
I'Idtalmadnak ft uralmiIdnak rendeft~, • jogegyen
'c i IP" tarSélkk.a el uÖYelsegesekke koYlksoIOd
'" szerenc FS,UI<.nek l.rtIwI~ak. hogy • Ie utaimad 
oóetIIltdaIOI1 megérrlluk K6myelet8dbll nem rlHkőz· 
hel alanomos meslert.odél$el sem talpnyaló, sem 
OfgyAos, sem alu ",lamo galsagb.a ke_eden "'gy 
wtekJ. .. mOCSl<OIta be a keUlI héIa Iza •• med 'SI,", 
bOh"sesHg6nek, monden elY9temull ft bOnOS .. ,lber 
IlOl etrekeIl1ened • bDral:J3g0dh0z VClzo16 uta, 
~ voazont azok elo" akok makulatlan et· 
~ólcSl. akan, ...... " CIIIk magasllos doIgoIIon el· 
~edne~, halan06leslben 'I IZ Il>Ieroek 618Iét pél. 
<:lalzlk Am OYezzen mIlsokat önnön vtdulmulue ft 
a poIg;\rok megleleml1laMl'. 1tgIónY' fegyveres: le 
teoo:It-..tE1l&n~e al valameooyi ~ raroogO 
sz"otetere 1lagy1llllozhalSZ A le udva'odbDn 
NesllOf meglontoltsioga el OiOrl'oéOl!lsz az6komondO 
ŐSlOn1es.toe lIOnOI 

EUln u,al~Oda5Od kezOotén mnden egy{looél SUf
\jIIIObb gondOdnak el lOOOdödroek lekintollod. es ilh' 

6 l·NIT.\lUlJS ~;U;l' 

i$ llen Ieg,nkabb "'rely' halalmad<ll vonzóva 1enrn, 
hogy a valt.'os gyakorlilsio'óI hozzal. I liillemtoyku
lónbségekbe bele,okkant emben nem ja~ara, Lldv01 
törvényeket S me" ell kÖfÜllelunlO es 1<izoles "'z& 
g.álódt!s Illiln '<illed ki calul. a 1is.ztedb6llakedo tóbtll 
re~dalot as e mil tulajdonkapperll végrehaJ1,) .... 1 ih
tően tulsagos nehf!zségekkel nem kaUen Izamolnod 
Egy$ZefŰtln lórvéoybe iklallad, hogy a va lla, gyakor
Ibában k,-ki asajál mtl!X1yOz/ídltset kövesse. talun· 
tllly vagy fenyegetIIs senk,t roe té,llhessan mas nil· 
zelre. mint amit helyesnek tart, A fOjedelmBkne~ 
ugyanis. te belátod 8Zt. nincs annY' hatalma, hogy a 
nel<ik alávetett népekre miooenben rlIoe,önotl\euek 
az akaratukat igenis vannak dolgook, melyeket bele· 
egyeü.$uk nelkul semm,ké9p sem ~I>et veluk eit,,. 
gadlal"; Ide Ia"oz,k Malában e wtus. klvM pe<log 
ez istenek t'szteletérOl k,a1akitotl fellogas es meg. 
győző0:!8s Jóva például senki embemat sem fotmal· 
hatod erővel. mert a "'"US Onkénl vaJat! tu'-ldOnsag, 
de affa sem Itéoyszeritlletsz, hogy valam,fI)I Olya.."., 
gondoljak, amo! roem akarok. Ami a test ..... n/o.aJal .. 
uolgátat:ot igénl"l'_ azt elrendelheled ts e,OveI is 
~égJehaJlathalod; a uellem, le~ e"enberi,. 
belole lakado gondolatok as a ,...., !<ilajdOnIag<>l< 
uaba<'Ok és tUggeÖeneIC És tNU tflt, movottomban 
talan kéoys;z .. ,thetsz egyel.m/LSI megtennem. em.t 
nem ""ok helyesnek. nonc:s olyan .. O, nn;$ olyan 
IIodéz fen)'aoetés. ninc$ olyan ,szonyatos buntetM_ 
amo eJfD 6Iltókélhelne, hogy még sz",eun is te-
gyem. S ha ez a testre igal, meooy .... eI ke'.asW t ... 
k6zhet er6s.l:ak a lélel<hez. hogy bM ... PU$ZIa kény_ 
szl!fbOl SZ'Vf}sen hihetné, am~ nem tM hetyasne-k~ 

TeMlsd, csaulor fWICS II 10Idón nagyotltI. J\IOCI 
hatalmasabb: ...;szant senlu sem annyIfII torpa, sem 
annyi'" eróTlén. hogy hataltro szöYal .. teSl' k,nz/lo
"","al hiveid kOzllo somIhatnád. ha ó sajilt Um3t.1!bőI 
nem hajlandó téged szerel"'. De ha magad telé. aly 
tOld, lény VIgy 85 OfSZég'V~ag szeme l!ill.al, . Iu".ta 
ellenére senki vonzaimAt sem ton:I,t""tod, VIJOfI r.,· 
télelezllelcd ... , hogy a JIImbofság IWIkod IOlIzo kH-



m;iJdt. a s.emu ..... elOI azÜl'llelloUI rej16. 6 ISlen II"'" 
l_el mégi", p<!SJ:lan P8'SnetOic es ,.nd&Jelek 01-
lan, IIlIn<!/!J1 .... lelkebe bele 10000 pléOUlI ... ? Akadlllk 
6se1"" koraöa .... eueveszell u,alkodóll. akik ~ven cél
lal igyekeZlek ar6azIl~OI leMI az embetok lelken, s 
megp<_lUk II mag"" .alaallO/Gl .alléa'lI, Ie!Sli k 
vagy sem. a IóblJlekel IS ,Aszo.-Ilanj. o..:sak IIMyiI 
tri"" el, tIOgY a be,gtft DUnlelé$ltl< meg!e~iI6 hll
tasaval sokakal valódi erzlllmelk klplezesere 
kénvsZer'lellek. u,al MvanAsukra IIzooban oem le
,'lettek ál senkol Valój;).b/I .... oem is lU ehsme!1e1n; ki_ 
vanl lSIer>I, csupan II C$áSlari bibort lISZIeR"'; es 
oem eg)'elIOO TNtramenesz tamadt rllIIll halda .... 
Atheobeo. Ilanem azd len rnOr>tIenIU KI is óeniH 
u!ODb. mi az ogal' rntO(Iy6z6désuk ts 1l1\ogya .... lU 
del9-ot';iog el!OjIon liog e<6re kapYII hirtelen fll6l0I' es 
lOIIobog. egy i<Ie;g sz,nn! ok '" II esés:"r UlBSltása, 
szerinl O\IaJoorolták a valLilIt. hanem altán, mihetyl 
lelelmUk ehd3l11. "l"1I311 el6hozakodlaJo az 1$1erl$égr61 
vllllotl nezelelkkel Merl nem lehel hosszu élelu az, 
amo szinlelésre epill; mt.rped'O Sl,nlelesre ép~ 
mndaz, arnol v!lialni 1\ leleIem és nem a lelkIIsmerei 
dilItili 

8ö1cse~ ,endelted eliehU koQy lu_ki ahhoz 1\ val
iashoz csatlakozz .... melyel helyesnek 1161, s aDban 
munkarkodiék lelke nyugalman C$IIkhogy eZI a t6,
vé-nyt nem le logalmaztad meg elósz(\r e-gyidOs az 
emben oemmal és már ;,jOlle .... JdOkke! ezekStt Islen 
szenles,let!e O "9ya .... 's m,ndenki elméjét km lé
gyen Mrm;tyen elmaradott es barbár. lelruhAWI az 
iSleo logalm{lval. s a yal ttls ifllnt, igenyt olyan mélyen 
belooltolIa mindeokibe, hogy sem rábeszelés. sam 
kE!nysze, lllélekbOliu nem velhel'- Annak u1I!tl-m6d· 
131 azonban. ahogyan lIszteletItI mogklvánla. nem Ir
la elö. hanem k,nek-k1oek bel!).lasa,a es slabad aka
rat~ra bilta. KövetkezesklIpp, aki e~szakOl alkal
maz, IsieMel és a természet 10000nyével 10/11 M.borli
ra, mert olyan lIatalmai UMldékoz'lo elvenni az em
bereklól, metyet oek,k Islen aoclI Perue minden lá
'a<:Is;iga hiiIba\laI6: de nem iS lehel se,r .. '" lanOs és 
s.iIa.d, ami a lennolsleHeI ellenkezik. KIS IÓ11I9 
ugyan elYénybeo lehetnek fyeslalta 10000"'f9k. lia a 
IÓlYeoy szó 80'allatal\ ilii< .'tuk. da amn mag .... lóI 
eltlnyesznelc Ahogyan oIvasha~uk '., mo len a sorsa 
KarnbUszesz es egYrOémBIY mAsok 1000000yeonek. ép
pen, mert ISIan 10f'IIé<ly/H VOttaIC twal'Yll keresZlezno 
ugy"-'ólvan mj" ~Oik /Heleben halatyukat veszle!: 
M, V .. lOrII az I~eo tO<V8r>YeI met,.el la iS magadé
va lenel. e"oben parano:s 81 nem lÖfOlhelI .• meri 
6rOI<toj fogva van /Is valamennyo nép kÖZl egyar.ml 
eltefJl'dl. ageszen az eljO'JefId/l dok ~ellojlJog 
UenI /Is str1heIetIer1 hagyomi!nykénl log IOYébb .... 
no. Isten tö<Y60ve lehal k.mondjII. hogy senVl\lléle 
kényszer Al aka,at""'kat guzsba ne kösse. hogy sza
badoIIes !uggellenut dia$llhassull meg, moIyerIlor
mak ko)ZlIo,,,ilnIUk az örOk /Is Ieg!Obb SzellemEII tIS.· 
ta és aMalos U'VWlI omadN. Ezt a t~nyt vagyon_ 
elkoo.b II lelek mQlyeo-óI ki nem tépi, kln.zOszefUe· 
mol< es kmlócölOp meg nem lÓf,k. luz" vas al nem 
_sztI .• a mOIO~. bA, monden mSlt IIz enyészet
nel< ad bl. ,omtásoa tanna", nem tudja A lestel kIn_ 
padra h .... coItlllni 61 meooIetnt vg~M hatalmadoan 
~ • . OM II lelkel. maly .agy mBg.il lston. Yagy ISlon le
!9m1O akaral8 hoZla lél,a. Hm bll'l\Csekkol vagy IlIle-

gekkol l4!loen tarta ... , sem az élellól r--
meglos.Zla'" nem lehet. Es ha seoltOl
IéI oeki kISzabadulni ól. lest l<Otelélcel 

Zul"!llnl 
",m,d,! k6zut, monl aki! M gy I6l00e"""y eo-t 

ujt0ng6 &ömmel száll matd. I~en tOl'· 
vé-nyll-ben bozlOS,lott szabllds.ag~! !elrr;.JtaM • 
mennyek onzilgAba. ahol sem a torannulOk k.gy8l. 
lenségll, sem ól. I>Öhé<pallo& nem rém,theti tObQt I 
Igya .... O\Iail meglIaladö bel~d~ben ~. 
heIok, még lia é<zéseil szavakba 601 .... nem I~ ... 

Én lUonban ugy vélem. csIiIszár. hogy le t<IIc.as
segedbel1 enroek lU 151001 tÖrVérOYOeIO. az okai .. AUal . 
lad, s éppen az oka moan ragaszkodsz flDua célt .... 
dalo$ll ..... Bizonyára észrevelled. hogy amol ernoen 
azenY~ és Yerwroges nem seflo.ertt. az paogan. 
sz<:*ott. Ime a művészeiet<, metyekb6t 6letunlt. lOfin 
anoyo ha$ZllUnk és 0rÓm0nk szlilrmaz.k; lOha aty.., 
magas fokra és IuflnO<Tlltl\s{lgra nem julo1laJo vana, 
ha a müvé$zek köz6lt feHOOásbefi kuIOn'o"g" va
lamelyes vetélkedés noncsero, oe maga a lWnólia .. 
mIIlden dicséreles mOvészetek anY}lil. szet'eny kez: 
defrlényezesekból szU!etett. s Yiljoo oem I legböl· 
csebb lérflllk ",tálban fetlödö11-e odál9. hogy loktte' 
tes.ségének szeml3lombl semmi hlJol? EOyu/wal 
ugy éji a dolog. hogyalehelségel edZI $ a munka
kedvet is szllJll az emberek eoym!s közl' versengé
se és velélkedése; e!leoben szeUem, patyhOdtsegfa 
és tunyaságra vezet mi .... denkivel lIlIodenben egyel· 
eneni. semmi,6f ellenvéleményt oem nyilv{lnltan;, 
És oz az a yetélkedés, melyet gyönyö", versekben 
8Z emberi élet legnagyobb ~Id~s~n.ak neveze" 
HésziodoSI Csakhogy ugyanaz vonatkoz,k a ya!lás· 
ra. mint minden művészeI,e. minden ludománylll és 
minden másra. aminek elsaJálilásával es mllvelésé· 
vef törődnunk ért!emes. Ma mlu all9 émyéka vaO\l 
még ~myeka sem volna a yallásnak. ha a IlalandÖl< 
köZl mindenütt és mindig az ,sle .... hszteletnek UO\Ian· 
az a módla. a szertartasoknak ugyanaz a form{lja d,
vol! volna. A !elfogbok killónbOz6séOB lUonban 
egészoo mostanálij laptMa es n6veIIe e vallá$OS If· 
zUle!et. s utódaInk buzg6ságilból 6rök iOókre 1900 • 
'0018 tarlano A fut6pályálc verseny.zoo SlJfllén mondan 
tdegszAlukat megfes.zlfYe kúzóenet<. es lTWId azé<!, 
hogy efjutllaSS8ll8Io az elé az egy bIro elé. Ilki ma,d 
IiItn'fUjlj3 a ~eImO dija!. da ezért nem haladniok 
nmd 80' pIIlyiln, Ilaroem egYIk til a masok amott tÓI' a 
celleI/!. Te ugyvéled. hogy az elef .Y1Hser>yCimén" 15 
van egy hatamas, a szó .gaz, értelrnébeo vett rend&
zője es ,,{loyitilja; hozza &em egy Ulon jutnt el. lia· 
nem kl 1JÓfÓI'I9YÓS. ki soma. ki kanyargó$, .... egy"
p;'IIyán halad. s mégis I1"W\denki egy .. ugyanatltMl. 
célba_ rnon<I1alfli '.erw:lOgl~d6ba é<l<ezol<. a lelke
nltésl éS a s;et'" akarást per:&g éPIJ az ébfeSlll ben· 
nuk, hogy oem ogyetioo utal rOnak valiorNl .... ,"" 
Ilanem mWldegyokuk let$Zése szerinl y;iIaSZ1Jil mag 
melyik pIItyáI1 akar "'"ch ...... , Ha csak egy pIII)"1 
hagysz, lez/Wll és eirekesz!Y<l a Ióbblt. II tIaIY azlJlo" 
tésével egyUtt szükségkepp klln)'lelen IMzII óke4 
OUzezso!o'nt s méri! minden kedvukot ...... nod • 
lutblól 

Nom uj kelelO hajlam ez ez emI>OreklMn, na ...... 
nagyoo is !égl, S aki aZI a Vlr.sor! leirta, /\ogy .. 
k~~i mAs "1ÓdOI'> rlszte"e /JZ ~~6Aar. kor,a meg, 
ltózi Homé'os1:l Igazal ""ólvAn ISlonook mIIgolna~ 
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Mm leI>&l k..rn.. az /I lellogastMJlj hez és maga"zlo. lenség/)hfll leIe"1Ibb ~k 
~fol"Alnl 

InlilJrt~ 

"llYléO """"''''' noua....." tnö Ittn· ta.lal ... 
berei< oolgoll<odnak lót. nyllvanvalO-
an épp (I kulOll'to ej, " nem ..,gedI • MIlyen oru ~ség Ml azon III.ao:lO''''. hogy fTIttI-
o/!"",*,V_ o.&>MngbII 0Ivadn. A <len embe< akarata ellenér • • '0<l0S M l eteklcel 

M il I Elei '-'OV."". Igy "00I'IdIB Héra/dellas.z . ..;10'''' lel lllldjék' El lu;lll:\nl)9n IS "'11<11811"". ele 1\11 lehel-
""~r meg.m.atJb II le~1 ura él alc~Oja. Il.!!... séges volna. akl<0I sem voll\8 helytrwalO. BO!
,.., S....., kutatÓ ......... elOI ti hlaOdll< .1egI.vo. COlebb II te l eI1oo11sod, cséo.zll._ a la senl<AöI elirt 
\,>Dbrl'I, ....., nem ~ mag.ot .. ,Iben tislel meg_ vaftuat er6VeI nem csokarod ko. t\anem hagyod 
raoad'" . ....gyon II 1tI1h8Ió. na nem rO;a " •• "".. $.ab'Odoo dOnte .... a ual II megSlor,tilual. hogy 
egy iti ugyanazon vahs koll'4méL I\an&m 1uneI<-k1- II ,,- neveben vagy (lrUgyen sem 1I' ........ eOO 
...... 1eheI01fPII"I ad. WfIIL" nem. masok lelSZ" I"'OI!I<'~ JOOCimel. sem galtetl9lf. ment· 
uemt •• "'''*'11 r~ rOla .• "nek e<edoiie"ye ségel nem ller.s. Ezt a torvenyt /In Ms.zerUbbMl< 

is e.-zem. da az állam _ két _., •• ~-nr"o··""· 
aZ\dr'L l'IOgY 151 .... MlaIma SOI<kaI nagyobb csod&'e· ,... ''''- _ ..... 
101. ~~ tnM!ge IS ... an'M-tb aMalO! la. nak 1$. mint II barbatOkl<al minap kOlon s.ze<zoo 
k<lSl1 az embe< ~ Me<! azt. amo a k......... dési. A rnOnCIO!I sze'z6dlsb6' ug;oanos csal< annl" 
UO~ ... an és ~ ."~ szamar. hou;\.l.r. a hasznunk. hogy a barbluDl< es ~nlll ellen 

,.. nem ViSeIUnI< háborUI. a t~ tÓf\/én~ .... uont,..-
helo. Ina,·ban !lyml!lr.Jk. nem beetúII"" 108" ... · . 
r~, eIenberI r.agynt totekalUnk. ts esodal.1taI iIIeIUnk ~ vetne mindennemű IilzadaS!\ak 85 beMslilly' 
monden' /la eM>rItabtJ ts t"" ...... OItebtJ. semhogy'" nak. metyek miall annyiszo< gyUh meg a baj ...... 

Mert az utobb! idöklMwl, tudod jól. IObbet artott-rl 
t!!lr!'ulk ereje lÓIefheIrle ho.1:u. magunknak. mint a kúlsó eIIenS&g Iovaa- IiIs gya. 

0<1. hogy a te plldoidn6l mal8dlak. cl-b~., /laci, logos se'eg&! együnveve 6& é<leken,ebben SUI-
~ IS kulónlele ranglokolatol< es legyvelne- tonalc 81 alamot azok a .a!}'llmalc melyekkel 
me!< vant\ilk Van t&stOI és van SO<katooa, v8mak, e-Qyik valIiIs a ...aSIk efloo hadakozott. mint a tal 
aU< klIlaton harcolnak. vaM3k, ak,k gyalogsz8ffel tomanyaonkat erö ö~es ell.nseges belorea En· 
t85't1k a OoIgukat vannak, alok panttyAvill vagy nyi· nel< oktIart. csaszi ... hadd "Jgglóo mé~e-Qed jól kJ· 
lakkal sujtanak le el ellenségf9 E\ly<ls.el< lagszú· egyetlwly<lzva, s ne koves<l el ell a hiba! IIOOY 
kebb kómyele'edllez tartoInak, s mll'l<.len gonOolalO- egyok serpenyője. fóllJ;Uented: hogy altan mn'lden 
clat megosltod veluk. masok tavolabb Annak a benn. ember. ~Arrnely vallas hrv~ os. egyarAnl es e-QY 
lemesek köréről; némelyek bokIognok tart jak magu· S~iW1lI·I"'ekkel körlyőlöghessen aldaSOll l» 

kal. ha kise.eled valamelyik tagjllnak ismerOseI. ma· ,_"'_"_~_"_._'_'_"_'_"_'_""_'_-__ '_"_"_"_"'_' ____ _ 
sok téged is a'glloOY are'óI Ismernek: e-Qyeseknek 
ped'g el sem Iut osltályfénukOI. mert ők a nevedet 
IS csak hofbö/ és $zQbeszédbOl halloMk: kőzélllk la,· 
tOlJk egyébkent aIalIvalod tvlny<lJllÓ löbbsége Es II 
legyvememre. reng'a merőben ellért! embef9k még-
1$ mind toled IlI\I9ne~, 8 le Inlésedet lesi~. b&r1ned 
lat"", és di(:$ó't'k IstenlOl nekik adott kir.l.lyukal E~· 
ben a valloutosu(jban pedig a YilAgogyetom ura és 
"iny,tój.a, nydv(Ul '111' gondolod. még g)'OnyórkMk 
IS A vatlasoak mas tormatal igetlyl! lLt egyoptomiak, 
mm a ~ok vagy & i.l,rek kölOtl de maguk a s.zi· 
rel< sem iIr1ene11 mind &gyet. hanem Io·ki mas vallils 
vagy Dabooa hi .... illetve i!lldolata 

Tehetős I18zakbiln azab&dol< v8lV>ak lis s.zOlgak 
es a kél elOpO<1on betU! az ,lIHe!<, ."am6rlyel< 85 
~ m.......... v8~Oza!0',o Ili' talIIhatoO Ez 
alonban <*'I'I/\OgY s.zegyent t>ozna 8 Mzr& vagy a 
~ harag]at hivna 10. elenkezOleg ~vil~ mó
don Oregboll. eniM jó h,rét. a gazcUInak wm akai· 
milyen 00'0rI'Wf9 s.zolgll Mi!lJ1'\'lOSI az egéa2 gépe'ét 
metvat al tg urlulllartanak ÖIBI6Iukben .• amelyet 
wall""'IIeIlsegnel< hivunk. alfete nagy otthon, l!Ié<la 
1egt00b, az anyag m.."den lertÖléletOl "'-'örlu~ 
sze11emmei, .IUI kezl<éleW IIÓII'" Istennek neve
tunk O II 8QéSl emben r.tmtot. aka, esali!ldj;ltól 8 
galda. tegter,esebb odaacUl.t yi!lr)8. de Ugy, hogy 
azM a szabadsagat senku>ek et ne vegye, ha.-n 
kJ·kJ éfvany85 ,lhease IermM.>et ama k6pességett MI 
IObb.logszivesebben 6. legnagyobb Otömmel 'c>pen 
aZl la~a .... a z emberelc Yéglelen sokauga slertl • 
lokIl<~'ekségen versengve serog~k ösue, hogy ki ·~, 
a maga sa"",IO' mödtan I'BZtn~ bt , 65 III Clk:s&.ége· 

M I'NITAI\ll T~ Ü.~T 

Bajor Jánosné 
Daru Emmára emlékezünk 

A (\tO""" ilii: •• '; UiC 
EO)' ~1t0ll ~""'zsv;\r, ~tCSII F\IlO 
S1'e!1em es Otj)'Uerilseg 

- .- . 

A II' 7sto~ ...... sng.t. 8alo, Ji.os ~ lIS It ... , 
E_.>l!'oiIyts~~ 

Oo. 



Megemlékezé s Bartók Béláról 
2000_ má rCIUS 2&-á". a Nagy Igotoc utcai templom

ba" $andor Gy. Matyás lelkés~ tarton IStenUSl!telet. t 

" megoemlél<ez"t 
Nemzelun!. as agyh<iZ\lrlk. de az egm m",,"n vi· 

lag 0rÖmmeI emté!cllzen m&íI VltaghilÜ zenetl,l(lós'-"lk 
11 9 szulele5r\;lWl' 0I 

1881 ....... Qus 25· ... uuleten BartO!< Béla Nagy. 
sz.,.,1InIl<l6son A "Y~ elon ~ÓI 11 éves 
kooibal1 zOfIIIOIiZOtl Naoys.z6l6t6n_ GomnIIv~ 
"'III..agy....u1 Pozsonyban IMone. ahOl I'WIgya"Y' 
ja élt MorKIlárom I\ety«l &mWIktabla Iwdet' Bartók 
B&Ia áleluljAnak kezdó UOmása" 

A .... 1a$ kél~SoI ~ foglalkoztatta Népda~ 
gyUj!ó kónJljai ~kén 1906 oklóberében tár1 a tOldal 
/lasadekn;llás ~IOQIIlon Toroekóra IS F&IIehelóIeg 
a 1:!.1~I.b 1$ lá"ány,'O«a !Igy&I""1 u agyostenho!l(I, 
vagy JÓkaI Sner1 kónyvél ,S elolvasta a lál~tas 
uta" 1916-ban iII<Ial(ldOtl valóság.a ahatalOzba. 
a""kOl Budapesten csatlakoJ:Otl az uruU"ius agyfltz. 
hoz, s lia B<il:!. -lI9yhAzl,lflk keSObOO lögondllOka - H 
kesólJl) Péter ha '$ II hitbe" nevelkedtek. 

E1elulja kOllsmer1. a Z~kadém"n szal2etl ok· 
levelet és 011 volt lanal hoSSlU eveken at. vegul csak 
a népo:t.algyUjles mu,,~lalalVallogtalkozoll az Akadé· 
miim, amely lag)a' kőze fogadla 

Bartók gylilÖ"a a M botut. és .enclk,vut VHZtod&I 
n'IIlsroek lartOlla a ,:""mzetoseg. etny<:>m;!ast Jól tana' 
hogy HIIIe. poIitoUja végzet .... Iftz a bél<a ft Ma: 
gyaro<Sl!8.g szAmllra. 

. Harmadik a!""nka> ir~""a • CoIIJO'\"lboI, egy&1 ...... 
h'VJO meg. S ill bsZlotik meg lIi$ZdokIon c""""", 
l_940 októbe. 3O-átI nIIlJ .t Sudar .stol'>!, ahol' ..... 
tében mfll nem térhete" vissza_ 

Ma INI. szállóogekent ismertek gOrKIOIa~ .1(", 
hogy minden ember, fTIilún 18f1iliva 11_~0óIt, m.; H 
Iapl1.$11 mor>6 ideális c:ét énlekában akar ktmI&nr 
hogy aszeriont alakiISa egész ~ mon: 
den cselekedetének rnonemíiHgét En rbzemo-I'>! 
egész életembe" lTIIrlden le.en. monIIenkOl ft mon· 
den m6IIOn agy ce~ fogok uolgalni. ITII!II"'" nemze
tem" lIaz~m jilval.· 

Ahaború krtÖfese lAan ~ CI81Iako.zon 
uokhoz. akik a MbonJba sodort magya • ..." lel· 
emelték szavukat N~k Mlásan köszOno I balOl 
teMl1 

SzületeSnaPlan bsztetettet h ue.etettel emIlIke· 
zi k m&g egyháZunk is nagy fifI.61, aki az egyetemes 
zenetudornány kiemelkedő . ....,,~Vluonylalben if ti· 
'smert és nagyrabocsirit személyisége 

Dr. Ki. ~.oll '" 

László Gyula Általános Iskola és Gimnázium 
A Budap<!~l XV. KenIlelI Ö"kormJnY1ot ~. ~~ 

irjpalola, "olt hla i~koln kbzóa kCldcm~nyeJ.és~"", 
2000, ápnha 12-~n. Gyula napJán. ege~z ""poli 
rendeZVenpoTO%3t c. unnepll'r kc,...l~ben ,'elte fel 
az ,"kola • "e"CI n!geroz. W~"t.z. fe.lo",ir,'~sz 

"e""I. 
Al: ,.kola tanul", sztp ze"ei H ,nxlmlm, mu""rI 

adtak tib. BerozedCt mII"dott D kerulen polllarmes. 
ter, az .. kola 'I:azgatóa ... zon,'a. majd fclk~rn~uk ..... 
az unltariu' ~ház ne,'~ben. O r bókne Sunl. 
h -"nyi Ilona ~haz, fnj('K:)'ZO. m~llatva 82 unOlá· 
nlU' ,·alla.u LaozloG~llla el~t "emMr~el. 

,\ ~ád "p,.,':ben lAu/o !·"'''k. e~ Zolf"n díja· 
kal adtak ilt n ,.kob, tanulmanyi "eneny he-
1)-eut1,)e,nck Sutmu"kra ,. orom, hogy M&,gyar· 
0<><2.&g0" ,mmar ez I m:laOd,k oktatá., intczrnen)'. 
&mely<>t nev ... un,lanu~ h,t\elOI"trunk"'" tIe'-ez· 

lek '"' 

"I m~/ldd. I"",·lrq" 'k,·,, " M.I"",I' I,;bln ,. o 
1<l1/}'" ,.1rQ/o d -.tto ""I/.",d><>r 16/I,oM.! 

l l 'N1T,\!Ul"S ~:L.:T 9 
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.... ~ . .. "",,O.-~.' ~U •• ~'" 

Keresztség az evangéliumokban 
.\ '" .z tlet el,,~h~letl~n fel~lel ... ~. enn .. k 

m"J:fe~Loen at ~mben tárSlOdalmRkban mInden 
kn",,"n m .. ~kulon""'Zlct .. 1I .zerep<'1 J'lb.OIl. ~n" 
""'fl fok_,tlo,bban "n-enye.ult a '-Lzhen "'"""ny 
I~rul .. tr ... n ~16 nt!pekn~l. m,k~ppen • Paleu"n'· 
ban ~I~"'pult ~Idol<nal ".. Al: élö ORI"\·,,""t"''''-LR 
H. "",,,,lkoda~1 ,iz koz,..,tI"n ig<'n)" .... tul U em· 
""n .:udMkoda..em ~lkulw:helU' a \"1Zel, e. 'I)' 
k<>nn""n ertheU;, h"IP' fonlOll s.erephez jUlolI az 
emben kulturékban é ... z .. n behil a ""U'lIOk IPnl· 
Ia..a.Lban e~ nluálcLban 1\ikrozixlik mindez nem 
Nak ftZ (). és Ujszo>, .. ts'ÍI köny,'ciben, hanem a 
kornye.O' tProadalmakban i~, igy a Nnu •. a. Eufrd. 
tc.,", LI GangellZ Dlenll CIIY'plom,. me.opotAmlnl. 
md,n, 8tb kultu ráklmn é. vallá!okban A nluáhl 
furdnk .,I""""rban a! erkolcsi hntátaland.IJlÓI 
UUlllanak mcg eo. az 1St .. ", .zent ..... gh ... "aló ko • .,. 
lede. elO(ll meg",,'ulást célOzzák. Az ÓlI;w"e~ 
~zo"<'IIekhen ,. a $"""l';l)' .. k és lA'lO'ak ..... "iulu· 
láo.lt uoljt.llJák I funlók él! lemOllMok ..... elyek. 
hf'Z az ,dők (01"1""'-" a rabbik kiegesz,t6 elóLnltok 
<'IIt'''' r .. ndllZe",1 rtiz~k Al; .. ;;;szenuaok z..,dolktól 
elltulonull .... klaJ'nál I naponkénl gyakorolt rur
de.' é_ ali elkezések eloIIi mosakoda.ok UílYam:Nlt 
Llwn ntuálLo céluluak '-oltak_ A ZSIdó femak. ko
rÚJm.-tdeo. rf"'én "áltak a szovcl<!ég ta/O:lI"a, 'u· 
ben ,'alo alamenles n~lkül, A ,i.hen valo "Iamen· 
"·.,,..1 "c~l:t'1\ .kcre •• I ..... g" a pogany.ágból va.ló ál· 
tercoek sum.\nak no'·ekcdé ..... ,·el ,,;\11 idtiuerü'·~. 
Ennek n prozelita kerc~ztségnek ft formája 1\ viz· 
ben "aló RI.lmerité. volt, tartalma pedIg n 8ZQvet· 
.... ~be tonénQ bf,lepés elott, pogan)' ~let t"~lála· 
la,,~:lj.:alnak a lemosása. A z~ldó kol~~be valo 
fd\"CI~1 B;wnb.an a pogány femaknAl .-ak a ,"Lzzel 
'"'-'gzet! ke"""zl<!é, ulán, korulmetét.! .... 1 \'.I65ull 
"'<'II. amlh .. z k~pet<t "-'hat II ,irkcrf'szlSl'g csak má· 
IOdlago.o }<'l .... ti" "KU maradt. 

. -\ kc ..... z~ a kere"tten~'seg nluál,,; rendIlen!
ben felltll .. nul 81 elsö h.,lyet foglalJa cl A>: UJ.w
.-~ kon~"\'ekben a bTellzlSl'g há .... m fo változa· 
u,·allal~lkozhatunk. hpedig .. Io..zor. "",,,, ... teló 
Jan"" altal. a mw:gaJmaho. csatlakozOk alamenle..,,,cI. m .. ood.zor a Nllz.ál-.:ti J~zus megkere,,'el
kedplIt',·tl. amelyet ugysncsak Ken::llU'lő JanOII 
te~~."ett. harmad .. or ao: apo"olok 'llal "ég:tCII 
é.< D kc...,n\~ny g)'ulckczclekbe "a16 fch·~tell llen· 
te .. tö kere,wI«ggcl. Olvashatunk ellY helyen D Jé
.u~ ál lal v~gze\\ keresnségr6l iB, amelynek meg· 
ilélt ... azonban nlind tartalmát. mInd forml\jál ll· 
lel~n megLch~\I) ... n bizonytaLan. 

A kn ... z",lol proféta feU~pésI!rö1 U k"'~~~l'Ól 
torttn"" folTállOk (. cmhthll IeoIzn .. k. Ezekben az 
ol\· ... hal.6. hoo- e rkol"", prédIkátorként lepett rel. 
akL az emberek kózotti kaposolatokhln az .gndg 
<'Ttnytnek én""n~.itéAi;t. ISI .. nnel .zem""n pedIg 
lOn"1'n)'e'1'H!k hetartáaal ko,·cU'II ... Heródu Anll· "'""t. aItóL tartva, hogy a prédiká.ci6k lá .. daaok
hoz veu>thelnek. s pré,l11<álort kivfge.trtte. Az 
ev8,,~~humok Kfore52u,10 Jano.o fell~~_t Jn". 
mukodeoch .. ka.,.,..,ltan k annak fUIli"'~nyében 
'"'\Ják clenk. a torténcll """ménv"kct ~.zl 

ll) UN lTARI US f: 1.~;T 

.un·~..,n k;eg .... zit6. mA .. ",.Zl oU"nhAn ... "k«>l 
u,l...,...n fuggetlen l"""ndahl ~n ..... ~l" ", .. I.ukrt 
ruzve ho",á. J .... u~ho. ""....,nLMn JJ.nn f~lt~pHtt 
;~ ...... k az .,.,..k"'Ol~k"" ~8rakoz ...... k k~""'''ben 
.. Ih .. ly=·e I ...... t hel_..-'n trtel ... ~.n' t:r ..... f~!\,_ 
I<'lre maguk ... e"an~liumok .. r ..... utatn .. k. h,· 
U"n J,,,,,,, ... a ..... nn~k o,-..q:anak, OU l'r 1t~Le· 
tinek koz .. h I .. ljesule ... <>kan kO"eleltt a ""'Irt .... 
~.I. b! iF"" a hozza """11~kOUlknak .... ,nt IzraeL 
... araMkAnak. 8 büru:.k boc..analat h P> (lel"t uta· 
n, ud,·o.s.<g,,'_ A>: evan~liumokb61 Kere"I<'16 J~. 
nOll pré<!ikáoiójának Innalm~1'Ó1 OIak nagyon k ... 
ve ... t tudhatunk meg_ LukáCII t"anK~IIU ... a ~zer 
mt a hozoá intézett .mit legyunk hlll" kérdMre az 
irtookkal egybehangzó erknk., porano!l(llatokho. 
való il/a.ooá.t .. melte ki Ebbö1 kov~lkulethelöen 
n .. m <ij uUtt, nem uj ~le"'zahályoknl. nem ia <ij hi· 
t .. t. hanem az ö..zovel!lég ko,·etknele. megt,u'\á. 
.... t ko,·ctelte meg. Azokat pedig. a1uk meghallgat. 
ták a prédikációt k .,lfogadtak a m.-g\é~.re hi,<I 
feIQÓhtá5t. a J...-dan vldbe al ...... nt" .. ,.megke
reaztelU" Ez a jánOlII kereuWe • u'dókn.il gya· 
korolt prozelita kere""t&q:hn h,....,nhthaló annyi· 
ban. hogy csak eg,liazer l .. heU'1t rd,..,nno 'ellentet· 
ben al easu'nusok naponkenI ,sm~tl~ndó megtl'" 
!ulási """rlartál;ávalJ. de ltm·fog". "onállOkban tul 
LS I"pell azon . 1\em a .zovtt-.(!I[ben való megerosi_ 
lélIl célo~la. hanem felkbzulé'l h clkll\~Ic~é$1 az 
\lj kO"",akba val6 átlc",,~t nlc~~Ii>I<.> ,.Ieni Ildeln::. 
A zsidó farizeusokat é1I írlisludoht kullln<.>~n Oz 
k~~zt~tte eUenál1ásm. hollY a Kere",t~l{j Abraham 
fla't ". lehat minden luaelit;lt koU'lezett er", a 
megtérésl kereszlstgl'(!. amIl 61< Abrahamm. a zsi_ 
dok ó'Aatyjára hi"atkoz"a akartak '·L!<5l.~Ula,it"nl. 
A Já~, keresztség feltélelezte. a predikáow elfo. 
gadállához kapcsoltan, a megtcre.t lermd benső hi. 
tel L~. amely .. rt """rébe lliYan m4lld&<'rte az UJ élet. 
ben "aI6 ud,·Qt""t:'el. ennek hel)-.zLnere e. tartal . 
... ara neZ'..: awnban koulebbl \a,/ekoUatal'1 nem 
adott, A jállOf.l ke.-....zt~ len~-ep bo;wnyara 
ugyanaz volt Jé,u$ megk .. reszt .. lkede.w el611 is. 
nl,nd ozl kö,·ct6t>n il, b relteheló, hOf(l' • nála je. 
lenlkezó J"zust ugyonol)'an ker~.ztA"1;ben .... ~Z<',i · 
teile. mini mindenki nl"'" 

A>: evangéhumok Jezu~ fdtanladallil é~ mcgdl 
clÓL.ilése felöl min&ilLk a K"""Zlelö szen::p<!t. az· 
zal" céllal, hogy eg')'lnlhhoz ,,,-wnyiIWL mInd ha· 
lározottabban kicmel.Jék Jézu' fellépését~. elhal · 
v,lnyitdk hozzá k~pest Kereuldö J,~n .... Jelenti>
to!gél Abból a két tényb61, hogy mog. Je.u. kc .... ~· 
IC fel a Kereszlelőt é1I kén .. t61e 8 k .. r .. n~gel, 
olvan ,"iswny tel .. lnheHS rel keuójuk kru:ott. 
ainelynél a tamh'iny k .. reste fel • meoten és 
akart csatlakozn, annak nlozgolm.thw:. ~. ennek 
1 .. l.Jnull:sckenl ré •• etedett ó ... m;i.o.okehw: ha· 
IIOnl6 keres.zt..egben. Amig Ja ..... élt~. ke ...... n..It. 
a vele párhuUmooJUl ... ukódol JezWl L' kereoztelt 
Iha • val6sái:ol luk.-o.:l a Ja""" e"onj!thum erre 
utaló u<.>v .. ge. Jn 3, 26'. eo IZ Ó ke~ •• t.oegénck 
tartalma &kkor ugyanol)'an "'''IrI~rt" vIZke ...... ZI. 
etg I .. helett. mIRI JAnoM ,\ z ~"~"I\dlum, hagyo. 



many "zt n~m fOlladh"ua ~1. H J~ZUA n""'pél <!a 
a~ Ó n"\ldanl kcrC$.~~~1 n"' tI""""bb aZlnt • ., akar_ 
lAk helveznl A Icgm~.uebb", J;in~ ~"ang<!huma 
m"l(\' el, ahol J~zu.nak JJnoe Allah me~k"",.ue-
1"""""'1 nm ... I. n,). hanem caak ... ól, hogy Jan ... 
lalla ~ lelket IesulI", az q,:ból He megnyugodni J~. 
zu..,n_ t. U 0\ elkuldö I"z l·rl •• .,nnt c.jelentl a 
relhatalmazút a :-.enIIClckkcllunCnl ke~lo(,l' 
.... A K" ..... leI6 .zerope ('fI.enn! Jhu. kn~.t ... ; 
kuldel" ... nek '" '8!enliu • .,anak "'nU.II''''' volt 
JI!.""", .. '-an~éhum. pennt a ){"r1'nlelo kOnlbhan 
Jn" .... ~'altalá" "em "mene. onm.gánllk mq 
az ul<llaó Kl:kIIlol/lfOku. profet •• 8got.em lul'll(\o. 
m!<lU •. hanem ooak DZ é"",,,I., p"Qta, k,altó >IZO 
~zercpH 

Lukác~ Han~chuma eneluemben ma, nulet~ 
<uk ,,1011 roknnNlgba ~Ihtou. Ja",,_' h Jh .... t. él 
~ •• khlibbl ...... ukat " o.U'folll. Ncmcaak J<!
zu~ '""ulete ..... 111111011. csodll. legendjk k~""'ébe. 
dl' Ker1'uteló JánoHI ,a. A Mp nagy hntelettel 
hallgatta Jlin ... t. k L"kaea Junnt nt font.<.>lgatt •. 
hogy nem joppen 
6.e a KrisztUA, A 
I .. gegyuerubb él 
lef\'.lo_'.inílbb le-

konctil6 ~I" • .". kc ...... '" .... ~re ~, ••• " ••• 

" 
• .,~. -... " '8'" II IUmn <'gyl ""n ""m olvaAllat<>, h<>KY B Kt, 

re.zt"ló .. Ifogam"" ~. kiv~KU"" utan barkl { .. Iytat. 
la volna az fi kc.e&ztel~it. Igy J~z,.. Ile'" BIzo. 
nyá", helytálló az ft kovetkeztet,-'." fen .... k .Ia 
jan. hoto' l"""ámih'a a n<'g)'~ik ~van.:ch"mt1.; 
még. )("~.z,,,lo J" ....... al parllUUm<.>aan _'lltC 
v~tI kivételt - Ju,.. eK~' fold, m"nk ...... 1Ifo 
IOmn nem k..,..,.,.tcll Nem ke_.tehe II'I<1llan,t
ványall k az apo»tololuol ""m. fs .z 6 ko\-,.~ 
nek. valamint a m'ljdam "d,-~ .. Inyu~".,k 
feltételéul Jnu. nem "",-ezte ko~lnWonynelL " 
ker1'nlSéget. á a megtérésl elfogadta a kerentoec 
nélkul ;5 

N .. vangéhumokban en.k ~tl"n helyo,n oIv ... 
halÓ olyan ....... 'eg. amely 5zenm Jn .... __ ual kuld, 
te ,-oln. ki tanitványall. hogy menjenek eo ~ 
nek lan;l\-ánnyá minden nélM't, meKke .... 1tel~ 
Ilk.,t ll! Alyának. a ~'"inak k. Su-ntléleknek ".,. 
vChen. tanítva nekik a IllIe kapott p""'-RCIOlatokal 
! ~It 28. \9-20). A .\Iárk .... angthumához utól .. 

írá .• t bIZonyára 
.\Ilirk uo,-ege kinal· 
ja. amel~' uennt B 
Jlin",,(ől kapott ke· 
fC'Z!ség után (amely 
lehat m~j( vlzke
rc'zl><cg ,-oitI IM~~ 
Jew_" I~. nem H· 
"<liiI I.,ittn a megnyí· 
ló ,,«ct és a Ilatamh
kent ""nan reá 1~· 
.oz~lló Lelht. to,áh
bá h"lI"tl<l a mt'nr",
ből le .. ';lIol1 Fiu"a 
f .... dó han;:ot. A 
8.inoptiku~ .. ,nn..:,;_ 
liumokhan kl]plent, 
.I~n"". h<llO' az ut,,
na jO'<Ó ~:""",hbhn 
k~~,1 0'1 m~ annak 
o;aru.z'ját ITW'II/Otda· 
n' ~'m rn<'lló. A 
harom ~zln"phku. 

e'\'anKehum Ján"" H 

A Su,,"~ lek .. Ij<>velel., 

hozz.áfUtott hooz· 
uabb befejfúl IS 

tanalm._u. Al 
apoatololr. mlOl.,1II 
kikutdé.tl. dt a ke· 
reoztrlht nPm tel.i 
k,fejezett feladatuk. 
k~, bár a megke. 
re.ttelked~"t a hlt-
tel cgyUlt nz ud,'o). 
.uMg f.,IIHclé,'~ te
A" n,,~llcul. h<llY 
ULrt~lmtira ~. for, 
mula..ara utalna A 
~l;jrknal olva.hato 
szo"cJ ug)'anakkor 
az "lka.hoz""! <o .. k 
a hl!, du n"m ~ 
kere .. t.~ h,anya' 
hoz kap<Mlja MaII' 
.. ,-.. ng~hum;lnak el 
... "10' , ....... , ke· 
reaztén_,· .. ~ben al· 
",Ian""no. m<>nd
hatóan ket ,,,nalk,,. 
.... ban I. k ... ",,·lk ... 
dti fonto.Aall'1' ~I 
.,..", Eil_"rfII" a kr' 

..... ,Wt. Ma" .c; .. d" ..... ""n"lur:iiból 

az t;lj",-endó .,_bb kf,,"zt, Igét ... szcmbealhlja. 
azt han;:.ulyoz'·a. h<llO' miK J~.- (Uk vizU'1 b
... HU·1. fi mBJd SU'ntJ"l"kkcl h tuuel fOll ke..,~~ 
udn, "Szentli'lákcl való ku~zt""Eben a .... k fog_ 
nak ~ • ..,~ulnl. akIket 111 ,,"lctben ",,,I,,,,knak ta_ 
lalnak (aklkH .. ..,rt millI ~abona\ a eaurI)<, takan
",nak, A tuue1 y.lo k .. "'.ztaf1! • k'rllo ... t",- jut. 
ta"bl )el~ntl ,,, .. nt IM'lyv. olthat.tlan tund meg· 
<"go.·tlcllh ~-iV.,I"m~ ... O!,~ azt, hogy a Szentlélck· 
kel tA a tuuel '''gz<'tt k"r" .. \.Io/>g n. iUlethe. klip. 
..,ló<!ik, a k .. reAzWvet .. 1\'~1f1b E~ov .. "d6 nblt 
<nalr.'- u Itelet.., ~.kPzó l:r, I,ten k"'''n~g~r611". 
h"lnc Az(>. Mlnden_t.~ t~ny. hogy az .. ""ngéhu· 
",,,kban C. a. ~Ki''' l1j •• ()v .. t .... ~ben n,,,<. hirndás 
Ih'e" lartalml kc,.., .... i'J:rol. amI orthc'fi '", h"zcn 
ai ~",kDtol,,~la~. ". il"l"t 0<'''' k,-\V<tkuell 1",_ A. 
"",,,,,bh t;~(),'''nd() kcr .... WKe ncm ulnlhal()1I a 

,-.,...1st.8I>cn c ..... hivalkoznak. amIk ..... kr .... U'-fC 
;unt ..... ".rtasal. BZtn~t koz'-etlenul J ...... loI 
erede.tellk. é. a hármas ro.mula hlUl:nAbt.ol.1 If 
eh .... z kapc:soljak_ M,,"~AZI ezt a vr .... 1 ltéhk • 
Szentháromság ",na ..... ni(Ch"nu '1I"..,I,...."ak 
Suiudunk Icol6gi'.ja.z o.Uszo,-.,ueg. konl"'"'k ..... 
vamUltalban oh'an ko,· .. tkeztcU.~1 "Juthalott. 
miounnt a h;,:atkozott má....."',,ng<'hum. "t .. 
m'-'l:leh.,t~n lN""nyt-alan al&tama .. t.ul ""knl 
mIndket hltd,·tekmtetében 

A""k a 5u''3k. amelyekkel Jé,u. m"ltal1. _ Ke' 
"'UIcIIi! nagyon j61 mcg,·,hi~.,\]ák ~gl'"U'r atl -
ki~melk~1I pró(ctai ~.,ékelf.t, anl~tyfl ~"" a 
.... bb, a me~",r irán' érzett a tanil,'an,'. m ""or 
pedig' a ké..sbb ouállóan lnunk"lkodO lal"i'H~;: 
KO ,dolk<JdáJUlI a tulhaladolt lalllI6"""""' 1: " 
11: 11), 'U a_",onytól •• u l "I~,,,,k kozolt """ ,.."n 



na~\'Uhb "ala. M a mrnn)·.k o .. uI~"n"k. I"~k>. 
... I>h~ [Je .. '" kO".IJ'J'" n>~~~. ""JO'1lbb "al. hl 
""n' ,Ir.u. "mM kdl N1eno. h, .... n l; m~!l"I"h"l<I
... " tarlozkOO"" u .. k hnn .. alat"lol, I".n~m ~ 
.... no'" ta",lsO{>kallfn)'<'f!uk""n ,. f~Hllmull;~zu.i 
\.1Iml ...... k ul .... ru_N t: .. "' ~"~kc1",1 n"h~ny 
$7<'",bo'allilll. JÓl ~....,krltethrlt A ".",uwli> a ha· 
"'II'"<II."'n '''JOI'' ,,~Ietet h,rdetu. omt monden_ 
k,,,, ktte')<"d m'\ld Ju .... ....,,,,11> H ",..,~ • .,. •• II> 
A"-"I hmkt"'. ok, ~ " I."" ....... " ... ITM'lI"ttról<et 
"";,,~ ...... k, onu~.;Lból A "c",.zlel6 a k~,"etlen 
k_h ,<1<,,,, }Cb. o ",1áK"ej/t 1It-lettl. Jnu •• z",u.n 
II k ...... h b,bloló«>a ohn .urpu o ~...,.I_ 'm 
""" "n,·h.tet' annak kOZ"MI"n ko ... l~n, "'" " 
Ul "llalIkonIuk k<W>ttl "dltéat atmenetu.1 crt<'l· 
""""Ie, ahol topptn az l; felle~ ""'~n a ,..,-endo 
lSI ............. p mM elkudbd<>tt o)('len""n Errol la· 
n"okod.k az a k,,.,lenU:M. h..,- llten o....aga 
, uralnla • m;l.r k<)2Ottetek ~an ,Lk 17. 21 ,. A Kere~· 
wlo mag .. 1 I.tent ,.,nduli_ e!Jonnl .... iU,lel ..... dc 
""m ... rhatO k,. hOlD' "wnliu' 1I.,lk"101 ~r1ett az 
.... .......bb. alatt JdUO "10" hirdette. hogy I>u.n rá· 
b .. 13 az IItJttet .... Enllx--rliMa. ak,,\')1 Jh". ulI)'an 
harmad,k <lU"nw,lybe" betqél. dc szavaIból az,~ ki
tun,k. hOCY Mlmq;~t tu<IJa cbben a .... "'pben mar 
a -",Ienbo'n. a jtl,'nl/!'.'o I_.wno .. uguban. J,~not U lj 
ke ...... n""lf"t a ",.,~ré.hn mt-Itó J1Y .. mbl~k ter· 
mel_ fdwl~I"vel t5~ka\QIOffIku8 sákramentum
Mk tekmu Je2u'''<l1 a h,tbe", fordulat jele"tl a 
megte",.I. Dmely IIcm fUJIg'o'(mye a kerc.u-tgnck 
é.,g}' anelkul.~ tc~e.ulhcl 

A fentiekben ""ufoginit korulmenyek meg· 
n)"Ugtató miKI"n toimn.ztják nlá ntt a kor~bbaf\ is 
jeltett ko,,,,tke.wU,.I. m,ounnl .M'UR meg akkor 
kcro_"wlhNctt. amikor lj a Kt"'~7_leI6Ianíl"dnya 
'·nll. t. mr,wréhu haHllnl6 Jclleb'Ú \ÚkcreOlt-dget 
wlj".ftctt i\ "ere,.wlö halála ut,;". am,kor Jnu., 
''''Ile al a tan,tó profela .ze""pH IMk L 14, Mt4. 
12 •. at (> munkalkiKIá.;lnak credmenyN a Uma.z· 
\QU h,l 'I:"a.ol)a ,.. cl a .Itlck.kcrt' .. ~g" a vizke· 
"""'U<'( ""Ikul" t..-.'"nye. "olt Ha maia Jézus a 
)t'W,1I ,nditüok ok~n npm ke",."clt. ugy az i8 cl· 
I'Ondnlhatatl3n. h"tY U G lanltván)"at If\('tlette en· 
nek ellcne ...... b .... nwlWk ''0Ina . A J'no'-e\'an~ 
lium (1)"8n heua"",I"Ja. hOC)' Jézu. ncm. de tanít· 
",,"va. kcrenttltek •• Jn 3, 22" Jn 4, 2, <:uk lillY 
trtehn .. ztl<,Ui.~' a \3nll";1")'ok •• lIcwe az apoe-
1010It, ne", JM\U ~~n. hanem halai. ut.a" k~ 
~teluk " .zen'tWdó J1Yulebutek ~p;téM' kcn
tfben. Kere.zU'lö JoinoomU •• H az apoot.o1ok ke
_~e""l .. Ott \<Olt a u.do kerentt~., mozga. 
kmo, .. .,kta .• Iletve a kc,,",-U!ny &yultkezet, <'10'
hu .... az ehhez val(>taalla.kow ....,lU.rüaa \"olt. 
b_z~, J~.u. azon""n nem .U'l'VNttt cyule
knttet. eayhaut et az l; k",'C'tl;, nem alkotu.k for· 
ma", ko.,.,!",t. haMm ""ndenk. kOI~tlenuJ J~ 
IUII ko, ... I~""k ludhuta marát 

A bwalkozott m;1~~vanl~hum. '1O\"cgbcn a 
u.,btn fdtamad,~. megjelent J~.u' adta volna a 
m_%II>.< ... kerenwl,... ula.at., a U.n(t~,.,yok
nak' ~It U_ IM_20., m~JtJ>M,g eoult m'nd a I,..,n. 
egynek lU em""n. rold, ""gba .nló v, ... zaU'n!ia 
akko' ... m .al,,""(!>"IOII meK. mlk"nl "'" ""m tud. 
Juk .IKO"ri"lm .Ie.u. n~m tért 'IB' ... " IC>I, ""16J>I. 

bnn. hanem a tr"n .. cenden~ I~w.~.be Itp<'tl át ~ 
rehjm.ut.b rév~n,'" ft tanilv~ny<lk v~l~ ntm ls 
lalko.hattak m .... képpen. mint .. not0' aoóla" m,n 
den kOVel,,)e találkad.atIM Jé." ..... 1. at ugy8ncuk 
Iran,,,,,,,nde,,, .,mbe ... 1~lckben A ta"IWJn~<Ik, II· 
let"e az ""an~hSlák az li":I, "u~Blma.aoolt", fo' 
lalmalták meg. i\ mátéi me~f"lt:.lmRza. nyelveu
w .. }CIII. bogy a. nem o""nnazbatott.ltlu.U,1 ma· 
plól. ak. ilyen mOdo.. ft ""lat ".,~e""n ,",10 k._ 
....... t.o<'get.,rta \<Ol"" "lő. m~al a. Atya mdl,· 1111ot· 
va_ Hatál'OZOU ~1I.,~n-et J"lent az " k',rulm('''Y I~. 
1000' a tanltv!II~'ok a hu,;vét ~. a punk"""" r,·11\1 
,·,_tek.nt,·e..,m mncrttk é>ljlVakorült.'lk " ~U· 
t<'nál olv.shaw ke ..... nM1P formuJat, amLl b .. " 
nJara nem mcllön.,k volna. ha ko ..... eiM< nyben 
m"",tóI Jélu"lól kaplak volna \hnd •• at", a k 
'"fIk.,ztctho.., "",..,thct, hogy "agy """k M.,,~ .. van· 
~h.ta ..... át fomi ... utalhaU>lt trre a f"nnula ..... 
~agy pc<1ig kH6bb, ""told""b61 ktl.tkerl,..t~lt_ f.· 
U'Mti>en mar a kora, l)'ulekezeuk ko..,ben, .... 
nem az 'po$toh korbtn fa idóbtn, han.m coak nt 
ko\'etóen . 

A M~té-evan~hum ke ..... z~ formulaja fa a 
"zentharomoági dogma nem áll,thatok olyan kap
OIOlatba. mIntha az .,~an~Chumba a mar k.alakult 
hlIromo.ágos hitelv épiJlhetetl volna be. Ilyen .. Ih· 
"' •. valQ'i~ h"tY a dOgma mar az j>"an~,,"uml ha
gyományban. majd az tvange], .. m meg>ra.akor 
moir l~wzett ,·olna. n~m "Ilhal meg. EIl.,nkcua"K, 
a Szentháromság tana csak kH év.zazad". f,j... 
k~ppcn a gorOg gond(>lkiKI,;~ kl""reU,ben véK!><
mcnl .. é<lclőd~s 8Or;!n .zulctett mcg_ ~;z a dogm" 
a ~c.c~zlény.égbcn tthát lépcAÖUleoe" épult f~1. 
é~ cMk a 4. "z.had; cgyetcmc .... nat<>knn " hellt· 
nlZ"'U~ t>ehalolá~aval hrult lubulyra. amI ' .. 
c"ang"humokwl meg nyilvánvalóan teljeoen tavol 
állt A lIáromságos EIO'i __ I"n hit~"'ellek " ~l.i
te'evangélium kcre~zt,,~gi formu!;;!,,"aJ ,'al., "lat,;· 
ma.zt.á .. m",dcnképpcn anakmnlzmu~ lenn.· ,\ 
kerc,zteny h,t valóban harom olyan p.llcren nyu~· 
nik. amelyek egyike !!Cm hlanyozhatik, ncvez~l<>_ 

oen az éli> Egy I~tellen. Jezu'''n a Kn~ztu""n uo" 
Szentidken. A ktre«zlény><cgen ""luh fdpkez,·I. 
t.ago1tdgban a ro vin'ala"'ll>! a Harmawg I~"· 
nak cgymáshoz viu,onyitoll h.,lyzet., fa kaptllOlata 
JClenll. Ez a kapcsolat n~m \'olt ~" ..... m Iclwtett 
"áltozatlan az eltelt két h",zred folyam.1n. é •• ko
runkban tUra felismern.,tö m""'juló utke..,_ fon· 
too vona ... az eungl'liumi ki.i<'lcnté~ korabeli eo 
moIIt idÓliUríi uztntttnck lijracrtd,.,....,.... Az 
~vangellumokhoz IIZOroubban kaprMlliKIo kt .... z· 
lény hit foklU3\o1.an el~zakadm kenyuerul a 
".""aban és a kO\·et.6 '-'lO'ewmH Z5mawkon .. ,)'k"r 
lI)'ou"'m .... jutott. dt kQI"Unkhan ",ar lnkabb prob
lematiku$llak bizonyult h.td,·tkti>1 

A kereoztalgnck az t"angelium, korban beultott 
•• cnpér61 .... formulájanll ""'guk az ....,.n~hu""'k 
- egyellcn k,,-.!telt6l dWkint\'e _ "'mm,t ..... m Ir. 
nak. mInthogy ""m J~zu •. ""m a t.anih·anJok ncm 
k ...... zwltek. A kereszt"ny kc"",Z\.oo!.II: ered,,'ét. va· 
IamIn, tartaImát eo formul'l.l4t az apooloh kor!>.,n 
kell tehát ke"",nl. amI'" az Apootolok C..,lekl'ile. 
teIr61 .zóló lukwi kony". ,-aiamInt Pal apoolul le
"clcl km,OInak Ichct&;qct 



"Forró csók ISlentöl , hogy csak az igazságol prédikáljam" 
(Dávid Ferenc) 

(A Tesfvéregyházkölségek BizolIságának gyűlése 
2000. március 22-26., Newton M. A.) 

Ih •• _ok ,n.." ,oo! k<Nh .... T"",~ 8~ 
""""I Q.i'''odo'''''''''' .,.. ~ ... ; n'" ."""Loooo .... 1 • ke-
1«_' _ ...... "' ........ ho, .. ~ ..ok ............. IR". 
...... ct \I.oc--r ___ kqo>oodI>o .. ,. .... kIN""" lA ......ut. -.:om _",..~! 1/> _ kcnoIl _.' _ .... 11eQo 
""" ...... "'. >lqI ... !'..-"k ... '~5t • 

AI.nj'dy. U_ l.,..... k'1""'Ict<tiotn,.1oft _ KJt • 
...... ' _ ........ (,,",ol' "' ............ 101'. K .... ,_ kod<' 
ld"", 1""'-_' <lDht

_ );tp' .... clO)<J. _ C...., 
el' '" lelk ... IKI&I.""'" <IDM""'" • .,.. ... ...,. •. Kclcm<oo U. 
'm!< to r'l<>4<. (, •. ollidnl kik ... lutk.I)Ud>-.rhc:I)i "1)'
"'-1;q>\_~I .... 1_' "tU' " _, .... " !'I klU .. 
,>.lq:}-~ l'_In (OM>' k."" ... (!,tl 

r<n< .... ,.....-czcttd; 0106 .• 110", m";;; .. "I:;; ..... ·.,'." ... k"" ., 
.. 'Ik C'J)'IIU1(Jn:.kCO. to • M.JlI ......... ' (.;ruün", EI}'bU.I~ 
nun<~"""""'" "Y"P',k."", _ ... l.w m..,u!>roI;. ... 

,~ ",,,-.')ft ts .... Iq r"' .... · .... ko>,....., .• _, rq><i!6. 
l<faI oj" k ........ __ -'o ......... , ~ ....... Boooon b<1,~ 
"""Y"""'"". "'>IlY Ilo <od ....... ,ÓÖI't"" lit ....... """',""....t 
<Ir (,,:1 ...... 1..:I,toI. M' ,.Icnlo,. "",,,ml, .IY<'"'" tOOIOJ'" k.o. 
~ IIollp'ú). M<c<><><U'.-..... 0...,.00; "",",y""'''' ahol 
• ookWlk b',). ól 0' dol, .. ,,~, ("I)'Ia"u. "tunk .. !''''''ooM 
Is.".,ton <P' >tubul1:lúu' ,N<I. 01>01 , .... '".r' mu"k>lalom. 
•• ""Iho"""" ld 

" v~rwrt" mu"UI,'o!: of '00". 'oold,n.a.:'" t.""."y .. ,< 
C.ü,y {'Ot"' .. ",,~yn.ni ho""n • ..!, t. 011''''''''<><11'' d"",,,. 
A> ii '01\11".,",,, .,.I',<7c ...... k .n:dm<ny<. hOaY ""l)",<fIl. 
<mk.,,,'" .... "''';10).,''..,. lI"Id"ltk<ny, <F" nar' ~yulCx. 
k"" '·"'uN. Ji»! "IlY. hov .",1><0 ' ,«,,,,,ly'" b<"ol~"""'. 
""k, "'~t 1<.01""'1 .......... i<m""' .. ".k, "Jok I<r<'m .. .tnek ,,"'. 
I)" ",It 

" "",da, mu" ... "" ...... 1'<'" ",".k ol ,nkly' ktp"""lok 
mdl<lt. /ohn (;,bt"."., bo""" .... Inot.. iUSM. r.lhy Corda 
Il9,.). <MI<<tIoI""'" IS,·coJoru~,), S ..... Rod M,L<od 
,('_I kr', .. 1ól 

/>" tli)..o_ AIIo""'" rt.nr61 ól ....... 4) kep" .. ", ,011,.. 
.... _1.I<>I<on. ol AIIamok ..... II-...:;bb ... >..tIi, .. ból 

A <kl ..... " .... ".<R)<-tI<1 Ro<twd F .... 1«o kI~ ..... "y ...... 
.... 0I.al oz <mId;.<ftI<, .. d, ..... ,l'" ....... .....,Im<I ...... Iyr, 
a~ __ " UI_IC. rOOOdOI ' ...... ,"' ....... k.b.r..;l>ll 
."''' .. , .. I pon ol rioIolJldbm • ,,_·')tk<> ......... "". 
dk>ban .. _)" .... ~ r<nd<.cnt"""'- ..... ,.. 
\ml .."..,.., _~an ..................... unu.....u.. ~kn • ..... ,=, .. "al ......... ""- O ..knt • ,0.1 ........ I)o,'od 
f<f<fO<-' nK,k"I' , ....... .-." ,,,"", ..1'_ <"'* 1"""""'-
""" <»l< u ,'"'""'" p"'kbl}O'tl' b -. '""" "><ll .... 
bobh .. ,dueki , ...... 07 ' ........ b, I I ...... ~",h.' 
~~ ... y ... " .... ' ........ hall" jS · IIO&Y aJ ....... 

.........." w,''''' ba ''''''''U " ................ Lan ,<tWl; 
__ Vaiou_ ÖOlv.l_ .......... <101 __ )"100 .... _ 

.,e.r ..... _ ....tWl Iu_ ~ kt ....... __ ~ .fo<n> 

.-1 ........... ", ...... bl4' .... ty-..m 
AI" .. tond< ., _ ~ __ Io .. C,,,,>·n<k. hoJ:,- •• ...-. 

k<,." ><I<Jdoo. ,PtO<ItO nod""'" A '0<_ w·<tóen ~_ L~ 
<;MI, .. <':aoIr) C-. _ .. h,lohd< .. _1 f .. bl __ ~_· 
... hallpIho" ............. , ...... , ... ,1<1 .... 

A ~"" .. ~,><l """""ol "" ... k.;~\óo<kr< ko,.,l, ,"", ,ca-
." .... ~n, _1....-..... , """,iyehn .,to'!'k.k>do<t ..... · 
'"",IY"",ak k""~,, ... 1"<""" ...... m,I~s< AI.Ii,,,, ... su< 
b R04 M, L«>d k .... '. mes, k""I......., .. k~'_' <IY,k ocoo:!n 
"'pbon .• hol .I,""ltuk t. k,i ... <,I,"'" "'"JYofOftJ'i.'" h
... , , •• ,,· ... <,)""Io,' .. "'k k""~,, "',Ckrny><I'<" "."uOOt, 
un.n 1ooIIY' "".~y...,....,., lJ",,"'.' fC""'''''' .... wbb 
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐL... 
Brózer Péter (1 - 1695) 

, , , 
Ma!jlll KoIozsytutls olyan megpróbAltatAsok énk. 

amelyeket csak hosszu évl'zedek ,orAn képes kiM
ve<ru Gondolhatunk ,tt S,ózal egYIk napl6lrÓ elődje. 
II SZIllIén un,tanUI L,nczegh JAnos fOIJ80yzésa,ben 
megCfOO:llett $z,~Ulfi11, bau és a talár kán közös dli· 
lasara, amely tHil< •• iXlIgárOk ezr8Ulek ItIhurcolAÚI
val OK 38000 talUl •. aranyos kupAk, poszt61élék es 
ior1e..u fegyverek kl$zoIgAhalbával ér veget Ezt 
kovel' 1660 rMjuuban a budai ba6ll. SefÓI Ahmed 
dI .... N, aki KoIozsvártól nyugatra. SzAszlanes és 
Gyalu kozort \lll<6zJk meg. maradék ~ hadaIc· 
kal A kMIIen ha~ .• több hilhg Kolozs"" kOrO! 
tIJboro<:o IO<OkOk ..... ....".. V~ ... ~ $lb, maga ut'" Y'Onja II ,,_ros borlokainak e1zAIDg()s,jbilt A vé· 
"" anyagi 1aI.z~ltalottdgál fokozza • reIB~B'7oi 
ulhk meg~ .. , $ ' ''Il 1000000lódó beII.Ó kuldelem, 
_,_ • tOrok p8l1logo/Ul K""""v ~ ...,. fC4. 
pó Allah ~ seg'\6. eUlU," cUPIIlOk)tlenl6te 
Ide!..o. Az UI t',ldllmM seg,L6 rMImet N&p"1Ok hi· 
rom '-"II tarlÓ koIonvilri I"I~ euk I "*ros ha
",pu nl M9'b AmOI<Or l660-ban Vinld 1&$ kéz .. 
!'JI- megszUnol< KoIoHVior Y'oIlAr~. azaz ÖIlkOf· 
manyUIa as tMri!k<>o:ÜSI hatask6re •• anyagiak 1Iii
ny&ban Ulti ,,1" , ,,.. sem 1~ .... \nI A .... '011 ha· 
nYatIaSahOZ hozzlj8.ruI • nyill W\arokkal leMp6 
lóbbszóri IUZvtsz. n'OIlI pl, 1632, 16S$. 1697-ben, és 
uo!< • ~,",anyol<. ~ • pt$\il. amely elen 
az akkori fejlett OfVOSI~V még nem luci ere<!
"""yes rn(ICIOO vtdekezni 1683·161, Bks UIMele" 
0SImtna Ola .• 1ór0kb! viuzuzorilÓ hedmOv.IeI.~ 
1<>f8;n. 1687·bIol KoIouvért i~ némel kalonaség 
UaI" ~. amt*y eI18ru.séroa~ l,me, ha16úga,nak 
&OroUllOS VtSua~ "ny.sen hozzAlA .... Ko-

li UNITAHIUS ':;un 

IoDdr Mnyatlisához. Me~án örOI<l~ ITIIIQ ,OY>d \6-
rnOfs4!lIIItII Bróze, naPI6ja. ezt az td6szlIkol ekri9-
pen: .Rajtunk 1aI<nal<. 5 nyornorgalnak" 

""" a kolozsvári kOzpooltu Ur'ld3ltU$ Egyhioz kon.· 
belt 8leléI illeti. magén _ annak 8 .(ilS! egy.,. 
s6g··nek béIyQgét. am8IY Me ..... fI"<)cJ()S~lIcoI<r. ,,",o 
IIIb Igy lóbbek k6z6tt eIó!~a JézUSNIk isteni b$z!elel 
1eI1Ot1én6 imiIdllsII1. az Atya. F"j é5 Szan1lélelt M
w.be<l1ór1én6 keres.ltelésl és • ""uaSl tartaln'u kOny
VeIUlIIIC .1eje6eImj cenzura Ilii boc:sAI8S111 

Brózer ideil!ben lU kOVeIÓ-
en BeI(e Daroel. 
Szanbvany. 
és Amilsi 

A kolozsvári iskola élen a porosz sdrmuésU. 
H),dano egyelem&n lanlJló Baumgartner Bálint. a ké
sőbbi 0,",05; gyako~alol101y1aló RAkosi BoId,zsár. a 
Leidenben tanuló Szentiványi Már.os ~ániel és 
Jóvedécsai András állnak, kik II sZInlén kitllök/i lanul· 
mimyulal loIyIató és időkOzben hazalér(l lanillok se· 
gllségével végzi!< az iljuságnak &gytlAti pélyéra vaJQ 
lelkészilésél 

A BrózenelloglalJ<oz6 kev8S irodalomból nem de
rül ki, hogy a kolozsvári szentpéteri vagy az un .na
gyobb OsI<oIá"·nak voll-.a a nóV91'>déke. 101&;1. hogy 
maly években. oe naplOjál és C$Allldi kOruImtnY',j 
w.va figyelembe. IlillóuinollDg a .nagyobb OsI<oIIt" nö
vendéke, hrszen tobbségukben az ebbOl iokerultek 
lóIt,k be azokal a városr bsztseg.eklH. amelyre a koz· 
bizalom emelt. 

Br6z9f Péler <ll alapvelt'lludományok .llaW,lua 
uw.. a családi hagyom;\nyokhol h,ven. az aranvm(l
\/\IS pi!yál választJa A szUka., onasiIwk. vando<· 
lAlI Ils mestermunka elkész,lése utan. ""'" az HaIlY· 
mii'les cth IilIiIJII SOI'ako2lI< lal Kolozsvár pojgara. k6-
HI GehIl a~ miik6dese ismeretlen. Ha aZl .... zzuk. 
hogy apja. ISIVMI. olyan remekmU alkoIOjll. rnon4 a 
kolozMri egyházk6z"o "FU.k6czy-ketyhe" ... loI:!CI . 
" \/AIDS ...... 11!ben fontos hilliltalra OS ITIIIQvalaSZlOtl 
~ra. rrundIIz arra enged kóvellteztetnr, hogy !ut ti 
leI~UlI8 a céh illalános k6pe'Sig(llagiil~ EZl<! 
valasztjllk be 1679-ben a \/AIDS SCKS.!II intéZ<) 100 I ... 
!\ak I8nácsAba. 1680-ban halárbirórW<. 1681-ben 
serbirÓl\ak. 1684·ben adószedönelt, 168S-ben Ils· 
cahs direklornal<, 1687-Oen az egyllilz jÓSzirgfel· 
Crgy<tlt'ljéoek. 1690·ben Mes UlnOknek. majd 
senalomak, Hogy hlV.la~ I<SZlsegelben tIogyan irnJa 
meg a helyi>1, az! mutatja mindig magasabb ts 'ele. 
!6sebblisztseg,(I való megválasztasa. ami -oy6ni fi. 

\ 

I 
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llényuuleMo , .... "0'há~. megbecsw.-iiJoI ja je~nI; 
Hogy e,óz&r • varol ~m6ben hogyan .... szi kr " 
"'szili •• MITI • róla uótó IrodalombOI. Mm napló
j/lbóI nem defI.II kr. M,ndOuu aonyU IlIOOnI<. hogy 
1682.bfil ott van ApalN81. Iulel<llIár Q5uQm/lnlll. • 
• M"" be'v<IIele ulion O!<,6b&r 2,"" Ikkazik haza. 

Jakab Elek Bn)ze' n;l1lIO!a ala!li'n iqJ tudja, hogy 
harom Ielln)I9Y .... .ekel hagy hát .. Ka'at Mánát .. 
Borba"". kik a Mrom GélllHHMmez MoIIIItyhoz. 
GyórgyI>Oz és PátlOZ mew.ek It<jhez 

Bró:zer jÓ anyago kórUlmény .... ~léIYIbóI le· 
hel kóYelkllZf1Knl. A vagyon ~'sakOO' -11'\11 Ja· 
kab EIeIC _ mw>d. harom , ......... Iul 100 .filll';'. 800 
ezustpenz_ 12 rendbeli ágynemil. solt állék .. hizi 
es.$6z. jc)Súg. gaz<Úl$.logo lellIH .... $tb. ami azt 
mutaljll. hogy Sróz ... k6zépnagy'*Ou pnIg'roI< 10-
rli.ba taftOZIIc Jakab Elek • ptnzuukltben .. 116 "* 
ben" /Iol:~yI oly nagy" ." .... 811. hogy rntgki$6r
~ vele kapesOIatba houo • Gélfti-aa~ vagyono ,.,. 
lendillNet IS 

Bron. az Irodalomban • naplóirllls réVMl .... hk is
me<ttll Maga •• Napló" lIIIrom koI'I'~. Auner Mar. 

IOn. Sró ... Péler, :';,'"G;:l!tllli in 
mazn 1663-161 " 

6,6ze' P~le' - arronl ~rrÓI IlerejMI Jinos .A 
Mzsongá'cfj temel(j ,égi s,rkövtr ei.....:! munkájiben 
IlId6slt (1988. 337. okIiIl) - élettl 169S _ugUlzn ... 
12·~ tejezi be. és ugyanazon hó 2S"n kerül _ ta
metésere a házsoogá'cfj temet~. AmInC ...... tpt; 
I~a. a haláJesetet meg(irOllM. IZ unrt9riuS koltQtun'll 
seojo,ok könyve azt is tudtul adja. hogy temelftéfe • 
diákok a halottal dlCsőitlí versek I,ásaval is kiv"z'" 
a résztikel. s ezért az öVlegyt0l3 FI és 15 dr·1 kap
nak. 

Herepei János másik jelentös munkája u ,Adan', 
a XVII századi szellemi mozgalmaink történetáhez' 
clmü III . kÖ1ete (1971. 232 oldal') fölemlíb. hogy 
6róz&!" halálakor temeléSl kartál (ma gyászlele,-,téSl) 
adnak ki. ametyböl az is kidelill. hogy a tametH le· 
bonyolltója a szabó..:éh. amely az elhantolUért 2 
Fh>! sz.!tm,llel. 

Ennyn a XVI. században éI6 unotánus naplólfÓ'" 
lá,őI, A róla való megemlékezik sz~ 6aztOnz" 
sul azoknak. aktk sztikséOesneIt tarq.aJc • )elen -
motnyek rnegól"ök,táset. mir csak az.., IS, hogy az 
utókor jobban ~odha<son a jelen tÓf'lédu '*" 

""I~ .. " .. )",,160 

Anyák köszöntése a hódmezővásárhelyi gyülekezeten 

J<t,d" ... Oh'aH' 
~I<'Q l.a.zJ6.,Az anyá"" c. "e~b6I ,M..,,,, a ko

,"<,\k .. tljbt 

.. \1,'..,[.\, ..... td~. un .... p· nlul""., m",d~n b"It· 
n~k~Tt,... mr"II,,'.mnd f~l~ m",d" ~"lIogo11. 
MI1Jh" h<>idJuA fi>lrnR.'t'CfI-

N"". ked,,~. ,,1"8>IÓ' Az ,M..,tb61 vett mód<>n ra· 
JtY<lj(\ak fcl & "'niioomhloban lundokl/) máJu_unk 
el"" vaolimoPJ"n. IfYUlekezelunk édeoan)'á, 181 A 
maju," ,Ilottal, napfennyel teUtett anyák napi va· 
.... nap' d~leL6tton. ke.en rorv". ~ 'ekinte" 
,el h,,>.lak a V"""'" hevulI an:u. t~o!aufge. gyer· 
meke,ket anylIk nBp' ,stenh ... tdelunkl"e. 
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Egyházközi találkozó Budapesten 
Beszélgetés Barabás Tamással a Krisna ludatú hívők 

közösségének lelkészével , az egvházkiizl kapcsolatok ügVViviijével 

1/,. JVU <>z oIlt/ ""n •• " _""17I$OTOZ .. /ftl,j, 

• r"" ,d~d.ehu' 
R~~ol~ t . ldlidott ben""m elO' >I~n ke,dem~ 

'''-N~., ;\j,,'d már wbb hely~n nlol/fordultam a vi· 
I~Non Jllrtam F.~ropában, Indiában - láuam, 
ho,.,'. k\llonboUl kultuntknnk egymu mellett kell 
timIlk l'lO' ~""'lA'm. hogy valamIt tennem kell n .... 
ko'TIl .... hoc u ~ek ... nlJ~n el~t.oem "IlY' 
m" "",,"~mc...;.ét. hOlD' eullal konnyebb leh"", 
Hn U fIO'Utttler.. IllY JutoCl _m ..... kulonféle 
,·"UUot; koz<>ll. kt'pviKlillk, ~Ik~k kown ehn' 
dItanI tg)' d)"f'n pooglamllUl"'OzatoC. A konluft OI~t 
ped>lI, I!oto. egymru.t h'topMuk meg. ~ reggel " 
lemplomban. ,maIdő "latI nulClclt meg bennem. 
El valamIkor tavaly b$J; tllJékán ,·olt. 1I1i~,,1 1993 
óta wlll,t.k<i.i kap,,"olatokk~l foglalkozom. eurt 
ook mlndenk,t ,smertem ~ kulonooW' (.lch,etek
nel h uerencsémre partnereket II találtam. 

,Ilu .."Llal< az dtklMM' a ~Mnr Nrm 
{fl/rlu. .. lIóI, MtrfI>H:"8flÚrIu. "" • ...t'" a _rta.· 
''"'''".ra. rtGlt QOC .... h/Mn t ""lamely .. PrtW
... "' ........ ~r 
S~m. lÓt lalán inkább abban I tekmtetb.... voll 

fel~J~m. hagy mivel ke~tlén~k i. joonek ...... 
muk", talán nehe..,n lenne ~rttlme.het6. feldol
gmh~lÓ ez" ..... gleheló.en mb kultura. !'elmel"Ült 
az a gondolat i~. hogy Inkább clY .gyengített" 
programot tartsunk _«l1al1á1 Mlkul. Végul i. ar· 
... JutolIunk. hogy aki flj(ln. atértjon el, mt'rt .z ... 
... tne latn., hogy mIlyenek a Kriana hívák. igy a 
map, ~redeti ,'alójahan mutattuk mec a Kn5natu. 
d.~ 

}/''ftY'an IIflla·zolllll< a mrRltl:rnt...Jrt .. tobbuH 
Eoalt .. lan m. alapján IIflloulollod 1< •• hqry mely.1t 
n)'Ok , ... lIlU. Ilo_-ig "'~IOI""'~on Mr 

~;Ioóaorban a tomoelml '·I!álrvallálOkal. kul;,. 
n",kép~n az iszlámot, buddhl"must, kerc •• • 
t~ny.éget. hindui.-
mu.\ .... rf!tlA'm vol· 
n. _ ... h01ni . Za-
vartllln II voltam 
" kH-e..ten)1Iégn~l. 
boto' _ly "C}"hJ ..... 
kal bt pm meg. 
\h"el egy elfopdha. 
,,> ldo).,nten·allumba 
kellt·U.lhelyemi ... 1 
a prog ... mot. a ka. 
tohk~.. buddhl.t .... 
~vang~hku.. refoT' 
mUu.. umtári .... 
i.oI.m ~-ha .... kra 
e~t. "al~ igy 
... r. ert'dell ~ b(,t 

hel~u, lulencna~ 
lett " .... n~''o!ny. 
Rf,o,um.-6lnerettem 

16 t:NITARlUS ~],F.T 

volna ~ • metod, ... hl .. me-ghh'nl, aluk oa. 
1IY0" n)'>toClak volr.>k e....., a kndem~nyeWre De 
v~K\ll " ligy dontoltunk. e' egy JÓ kUdet, ha élet
ké]Jl'o lenjovő", mo!g tobbe" kapreolódhalnak be. 
~/ """'g 1Jau..lti. "it, n~", <-dl/ollp a Itót,;., ut, 

rtPlú5i "It, knnlar/6 .... 1 fogadto ~.I" Itud~"",,,,,,,. _I' to'n "8y Mil"",. hogy buon~ a lIOIlY lor/I_i"" 
tllYM.zoI< IlIp~_1& 'n ... _bMl ''''''~'' .. 
IOOb.,·It"t/. 

En .. t hl&Zem ez a ke:zde~ny.ltoI ~ telJ,.,.." 
UJ f~If"la..a avanb .... k'>%tI ""t lMInek. h"-en 
edd." Qak.z okumen'; létezett. Valahol..-t frett 
..... , a VlI4 t.....,. E~n. "''''nak ie n,,1IY _Te~ 
van. "kl mOllt kulon hang.ulyott" JeruZlllilemben. 
holD' a világvallások kozoll> párbeeoéd ,g indu\.i<>n 
meg v~Kre. h" második vatikánI ",nathoz képest 
lelD'~n er6telj".ebb. Am.t ~n lap ... laltam ... ke
reaz(j!ny egyházaknál az. hogy van tlD' modern, 
haladó irtiny. amely f~l akaIJ" ~Cnm " ntmw;1 ez. 
tel a Ilobah>.ál6dó vil"",,l Emellett létezll< .-gy 
mA6>k .temlélet ll, ahol solr.lr.allokább hangsulyoz
.. k lZOut a Inld":ionAJi. H k,.. ... t Igl ertékekrt. 
...... Iyek ko!~gkivul a ke.--to!nyefgnek nagy k. 
lékci H nlliY kinc:aei.~. b,mnY"" ~kben teny. 
Ic, vc~z~lyben vannak. o.. ez "'rme'Ztte<!. ~linden 
korban volt3k konzervatívBbbak - H ez ntm pej .... 

rali" Jcl"ő -, a hagyomány ... fclfogáshoz T1lgaszk<>
dék 

?J.hal azl mondhaIJu •• hOJfJl van mln<kn 1<(JZ()08-
NgM" qry e.oporl ... I<.I<MI< Ifl..:.I< ... ilyu(ajt" Ito
ut~dt., fl vanIUJj, d ... "k~MMmlt dtól Ú" ha· 
.",Id lleukmtnyUhdlól. 

Mi "lY fogalmazluk meg, hOlD' ez fID' bátortalan 
kézn)'1i.jláa egymu fele. Lat'-a a tapa...talatokat. 
illY tunIk, hogy a lobbo oldalról •• elindultak a k ... 
zek. ilY a ko,-tlkez6 hekben. n elYhbakon .... luli 
nagyobb pubhcilással enntk folytaU.a i.lehrt-

S.dmomro megl~, 
pó' , ... lt. hogy o Itulo· 
t.'U8 ogyház/xJl Ip· 
Pf" a ~Zku"ál< <<il, 
1"/láJt " rtul'tI~II_ 
men I<i<'ulról 1,,/4n 
&10 .. /quworobtJ b 
/qmtrwrbtJ 1:"'1""1. 
jo o .... tol.cum .... · 
nal< Sajgó S""bol
e-f<»1 ~t,.,.:utut. _. 
mtI,... I8rlWrtlsig rt· 
~" itrültelt 6It k 
"OD 61 lál/ák ""II 
<ut " buonJO" •• ' 
nyUjIOlI uulf 

AzI láln. k~lI. 
hoc a törtéMlem 
eonln a jnsUlta rend 
6ná., tapu.talato-



kat gYUJtott II noM k~U ucAkk ,,1 ,'aló ~n"lke.~.""n 
"hh~. kap"."lódot l B ntn",lyto ,.""' .... ~" Sajgó 
"",bol""a:o,l, ak, no"" l<il>b "lk"lo."m81 i'Ján Ind iá· 
ban , é~ D buddh .. mu~' (. jól .. no~n Am, nal;Yon 
trdck"" ""h nekem. n"nt Kri.na hh-6 odnutra . 
,,~. a J~ .. uol.ll.k me.t~rN M"".k. "ogy m.ndent 
mq;:filQ·c~tnek. eo a.lán ldord,uak Azt ke_~· 
le'" ",-cl,.,~ MilJd noknak • nemélyeknck. ak,k 
cp~n 'A ",nd""mtL!l hturgt;ljJban fcdtz,ll fel" II 
tran....,.,ndentlat _ azaz nam"nllra Knlna ",,"ok· 
.... k 'o" UIQ- cl t,,<IJ.II.k mAIIYDr'zn, II ke ....... t~ny h· 
l url1"'" h<>IQ' az ~zilm"kra ot vonz",", ,'álok. Oon. 
dolok ~sak arTa 8 hamupOtI)· .... amot kapl unk a 
_Porb6l lettél. porr.!. I ... ul· ,MUllel a hamvaw-
~nrda, ~.tnat'UJoOn. K1 ...... ,ku. h,ndu .zok" "'. 
Ind.aban a haza .... gko~oek. uku",'k, a papo ~r.,. 
mo",a utan ". hofo- ~nnek <'8y .I~n pott)·", mon· 
denko~k a homlokara, E ••• ~ ,.k .... oo pont" Le
n'-ugoUl voll námomra ez a f&JUt h"",dán ... Azt 
h,.lem , kelel, \"811!lM)k UtgJ" kOl6\! il)' .okkal 
lobb h"'ct •• enetl a k'tohci.mul, mont ha ",nál' 
filozÓfia' ,~tát rendezIcll '·olna. 

G,ll.4-."., Anl • .4-ok~"1 haf1#l,k .1 ~l '( .... n .... "'kz· 
utn;".Ael _",I>I-n. h"ItY o mlll,.",~rt".,n Iul tgy· 
rOjto nU.' ... ",m .. /l:ht:l"wR 'llll. I"SY". hOIlY mq{' 
huzoohallll ,1,"-" P'""Ilromok mO/loU o. a u(J1Id~ 
,s. h"lV' Olltrll'u. t:K,m,b ~ml>l-r"f!,I, M.I gondolsz 
,'rrQI' 

Az alap,'e!O c~Ua ennek a .... nde~\'~nynck elO" 
rna~ me~~,me""l<Cn tul a~ i1ju~~g toltranciakéstsé· 
~l'nek fejle><1.te~ "olt N~ c~ak egyoldalu ,'all,bi is· 
mcrctuk leK)'cn, OK m~guk i~ ked"uk ncnnl bele· 
konlhei>\tn~k R kulonb".,i \'all~!l()k élct~he, E""rt 
az el'l,'~temáen, fOl'kohikon o' meghordettuk ezl n 
P"'llram.o ..... utoC t"bbcn .. ociol6gus·. filozófus·. 
lort"n~"zh"\I~3tok ,cl •• Jotlck Ezen \'olt a ban~. 
~uk A ke .... ka".tal-bl,,,""ll«'te.cn már nagyon,;ok 
flaial "ett re..tI. ru pcdo~. hogy \'alamtl)',k fiatal 
mf'K\alalja azl il ,·ilal(ma~'a .. hatol. am, _umara 
" lovz,mpaukuoahb. "Unnltm egy oromieli d~ 
1"11:. hL<zen eUl'1 ,·alam. maradand" ~rtékel fOGad 
az élct~. ~:bbton aZ "~k,,,~18lig<)lO id6azokb.~n ez 
t~' n~' eredmen~' lk oen,m.k~pp<'n.cm az a «,I. 
hoto· littenl-'uk egymas h""'" EzI. Dzl h .. zem, 
ookkal dl1tamiku ... bban,~ mcg lehl'tett ,'olna olda. 

"' A mogu~. m~,l/noul"lu ... • dei/r" •• I>«nR<"d~. 
.. ,koA ... rnnl rK,-{ajfa 'Tou/,f .s hord...- map""'n. 
S~.mpalo.u ... hb laz oz "kpn. !lj ktnü,.d nwrul
j""..M (ri. """", nrhu ,";1" .. 1 adn •. Eurl .... m 
non"fO~' ny"'" "G,/!)"1'" .,>Ita", 

Igen, ez • fdf .. :I.I ~I Mmd.g'5 Itnnek olyan 
cr6Ir.. aki ul!Y "",do~ak. MID' Dl ,1~.f:IJta Itczd.,. 
mtn,'cze.ck <'!IYfa)t. h'i11Ia.t OkOl halnak lk ~n 
N I uO' 1I',,",,ol<}m. URY "~lCllem le. h"lO" a g,bh"t. 
• H."aga,'.d-(;,Iat l~hcl ugy oh·a~m. hogy a. "m· 
lK'r ,I.Ó ~ ... nnt 01"8 .... " .... kO""rólag e •• ~rint "!<Ii· 
nom,l'n<-k ,,~en"l IiICY<,h. "i1;l1(01 V"II)' p<'d'g ug)' 
n~zi az em!>tr a v,loI)I<)l. bogy oli v"gy<>k en. H lit 
vannak a .. ~"értéke,m 1'0nl.OO •• "momra· a,"'''''''' 
tel. " u~l,,·I"I. az al~zm. a o:r.u l6lo .urt'e\e . Ib . 
Az,,'" n'''f(,,~..,m, hogy k, ln;'. van" társad" l"m
b.,". ak, U~)·"M.QkQt U "nékek~t vnl~" . Illetve 
.. t. h"lO' ". u &z"",el). ak, eZl \'all)a . "" I)"'" em· 

ber l..ehet . h<>tO' éppen nem ,. va llol_. valO'i. ""m 
egy valláa ""I:JUégével j utott t i arra a me~~z6. 
Mo,'". vagy h ,vl!. a k. a ",ndui.mu., budd l>un'UI. 
AZ .ulám vagy éppen Q ker ..... tén)""K M'g\~""l 
Jutott el "zek...,.. A. é r«>kckhez. Ez mind""k~pP"n 
leht lWgel kin" arrn , 1>"10' mei_ ... m a '-" PlOIZ. 
ta la"" m81, az ~néke,mel. éa ki<$it talán lan u ~ .. k 
lőle. Utom az li e luánl>o.ig.1l _ l'eldaul an. hOCY 
m.l)"Cn lellt~n prMiká~a a h.IR Eu I" .... ~n is 
komolyabban rogom "enni a "'II'" hllem. Pe....,., 
I. lellet. hogy elbizonyulanodoon éa a"hek " .... _ 
.,k h .t rt. de Mdigi hí~k I""';n,......, m~....", ,-011 
~Id._ Nagy megtéréoeltt6l .-.em hallottam H ut.in 
• ",,,dezv~ny ulán. VilUJnt nagyon IIOI<an mond. 
w, hOSY de jó, hogy .,,11, magamtól ...... _n\em 
volna el, de Igy bemer"tm k nlllD"on 6r<lekeo too 
aúp voll. 

N~.M sum~ly $UnnI m • • >Oll" Iq~tl",.,
nyM. mw"/ g<>ld.Jgodlál O ~ik"" no.p o14l1t 

1\hndegyik nap kaptam '·alamn. Az unotán ... 
elO-'házban a kicsit ,..,n .... zan .... hangulat, a nlllY"n 
m~ly tbrto!nelmi g)'oke,..,k. a kult ura, Er<l~ly focott 
meg. A buddh.stáknal nagyon érdek ... volt a ..... r
tart.h. a zen buddhosta ko~g. akik elY .>ép 
imát mutattak be . Nagyon rnegérin\ctl a% a ",lj ... 
konccnlráci6. az els.zánl$llg, ahogyan ,·cp.,k a 
~lCrtartá8aik.l. ru c"an~éliku""knal. ref"ormalu, 
.oknál a lelkészek derűje ",\AZett najJ)·on. Nem .. 
gond"ltarn , 'ol na, hOg)' ilyen m~ly lort~nclm, gyo
kenl dolao k , énekeik "annak. Valahog)' a reforma. 
citi koránok hangulolát tudlák n~kc'" oda .. arJ· 
uolni . Ajeu".táknál aZ 3 "ihetellen nagy _ukéT' 
telem, ahogy minden kérd~shcz ~n6 módon h"n,t 
tudnak nyulni. mindent It: tudn~k fordolon,. ib 
nem "csnik el mellelle "h!tuket Jhuoban. AZ i",· 
Iam kozosségnél sajnoo nem ludlnm ott lenn,. dt 
t61uk clO-('rtelmúen az c!8:r.án\.!lagol. o hotIik .ga:r.á
ban \'016 szilárd meggyőz(id(,st lehet eltonulno ,\ 
,..,d6 hilktJzoégnél lelt h;log""'" pcdoK ftm o fele
lö'~sel:"' ~bre"zlelt rá. hoKY nlilyen tr.>gt'<lta tor· 
lent a ""idósaggal. HOSJ' a harmoncoA ~\"ckben o. 
"lhettek igy emberek. m",1 ahog)'an ml ulunk .11, 
ib ulána cgy ~'ti~eddcl nem voll mar ,.,.od....ag. Tul 
kell I~pni a h~lkozn3pi kMljloluag3lnkon .... ml1l 
kell tanulnunk a másikban az .... "'t:..rt-lalnl Alte
reka .... I"I.be~úlgelé$ pcd.g 5.enutlOll ,'011 J6 pti. 
da orra Mgy lehc~s a kul""fdc volagvallJook 
képviOlCiÓL korotl a beke" eo""""""''''' .:I\~k ,.n 
jo,-6Je 

úu aH", folylalOst 1f0flYG" upu/<d ri ",.-01' 
Igen . m",denk~ppc" nerelno!nk. horgy .. ok • 

lelkészek. a kik nlszt "eltek a rende .. 'enJ'f'n.
jonnének. eo jó ki. teológioo dospu\.ll\u1o ktnolhet'f 
lOT. Aztán li •• tázno kellene a feI."...,v""kct .~_ t· 
.,."Iatn i az cl6itéletckel. E~ ejO' kOlellcncl>b rol,,18' 
tás len~ . rután két n"", ... tkM. ucn'clcl ,. IZe
«,tné megalapotam h"l:onkban hch~ _~t:o/)).I. ": 
ecok az unltan"""kal ,. lomorltb IA}U .• nla.o 
pe,h!: az Uniled Rclogion l ru\O o\O''''' falj1al.u pe
d,!: jo~Ofe ,;j ea UIO'amll . MOll)' ,'a" ok u o~noku. 
,ma hé!, legyen minden hben n lágl'alláook h",~ o. 

Kouollom .. ~pm a b<:.zt/gd~.<I. 



Gondolatok a vallásközi nyílt napok kapcsán 

~I "" ralt .... h ,~I"" mar 1.",,,1"., • IdlAIlJOl.b.on "ly .. 
...... , hlnJcl<l1 "&M ,'>Ol.,,,I),,, ",.. • om 1."10000,,, 
...... p"'''. "'JI. I.~I., ,,,Id. h\;O I',lyiIo. """,I~k be· 
1Ul",1 ,,,.I.,,al • ...",.1. .... g~,I"c A oup<>lb.on tn " "c""'" 
nap",""" • ",,,,,J \ olah<~ \ .... "n.on' 1.~lk". 1."", JOb
tr..> "<""",Y'~ ",n..., 01. ... "IJo"",_ ",Iul. Tulaj, 
donl.~ 'cl,..... "'jf""",,", al"'Jul. ~. ",llciCl."I., 
'1" • I"", .. mlndrno.,,, uI>""'" (,o.ol ""I..uog"khln, SZl· 
""",,bm 1ul,""", ..... 1. OJ)' ",...,,1 

r- .., aboI:Y&n ml a"bt .. 1. '" ""'re. m"."enun 
"",an&!. am 1."lllról at"" ml .. "I)canoIy ... w.... ... 

:h"", ft}""unl • ucmklón<l., m,," cLd. • ..,Iyól 
\II!>lbDrJr .... 1IUOOl. '''IY''!U.. n • I.lllunbu..,.q pedI' 
<f<V "1 .. unL<1"lwl)ll 

l'jnek (erf ...... m>WI< __ 1<1101. &runl 
_ " o<>I.l~k ldOCI ....... ~. rddO I'JIY <PI"''' rO
".~ \1«<1"nl. •• n ... ,""'" «>I, ,.J"It~"k tppcb "1), 

""nl bel...> Lw..~lnl .. "'"""" CO ~ ~hü1 
.ohug, ...ernltld"nl. .• 'ilJ, <Iolp,hoz .aI.:. ,_)Ill .... 
ko"''' ~ulunburo'< 1<11< .. <1<1 "hdy. aI>OarWI $Úr, 
milZU"I.. a • .,.. .• "",I)Kn ';I"nl.. m' ..... mlnd "",,t..lirwOl 
0"'1<1, AI"lL""'1. al,pa>l1"I.1<"" a:e ttmtny"k lIOn . .,m_ 
kL .,"hiook.. bel"Ij<",,,1I n ""'8 ""nl .'a l65,,1I 'trno1 ará· 
n» Am a Itn)"g. <plUg)' ""m • ,ookmól. "nanU, 
~hr.d.:LMylan o",be.-.1. "11)1""1., .l,l.ol blen $ilJai ha,,,,,_ 
I.,o;;.a~"" o. UpOre 1"e"'lell. I ol,l ""'II"nkon ts mo· 
iunLbm l1Onlouul. «L' k':pe', fl.. on.it el a lény enitgel 
kell. holl) torolnt .. n l.>11"nl. HOBY a n,."kb.:Ln. Ol. e",bet· 
""b,n, kleb.:Lr.ilb.n el,i,>o. ••• ".hm hi,,"k m<~, Il,.,en 
II ~n'!I.1n",1. Ot 15,cn"cl. IPcn"clc. almol. ,"i magunk 
.. ,agyu"L. cl u. kŐId .... n,.ly , ... "Hiz benn""kel. AL 
~ ped'g "'''oh. I>c<,ul,. do ~1"';""rb.:L" .,erol, • lesi· 
I.""', I>t<n <ood;;l.lO' IJ.ntli:la c" k<peu,;a:' ',"'<'.', 
,~".""cl, "",et)' ,o .. ~0I. ,.,<Iy 11<111 1,,~)'l.cd,l. oc", ler· 
kJ,l, oem "",ll<:Jll baIt,W", Allh:ly nem örül. hamI>' 

Posztmodern mérfóldk6 (1) 

a llatirtalan 'o.Mlag 
.-s.zj';ó>,'/In anoyalka UI 
I.apo~ -a bibliai 
jól eQl ~I egy.~UI 

gYUmOIC$e OrV Igy a f~I 

lia f"nalna &fl meneklil 
s.zuzanya ........ egvfi't 
kl fTIiIjd u.i'" Jenyeglit 

~ megrebben tehér admya 
tOllr6ppenne i, rovaazi.na 
lia nem beklyózni meo a 'boi 

t. Id azimllllGd Ilajdan,lm 
'slenem tdft nagytati m 
tele~. l\QgY ritaiii a vindor 

IS U NITARI US F':1.t::T 

,."",k. de Clll"" "",I /IZ 19.ust8&"1 .-\ ,,"' ..... ., I el
_bon IUreI"..., Tur., ...... má"ldal .,Clobm ~If 

,><I!. ha <1)' ...... "'" ""m " m""J,~ ,(0(\ '<le ,!ICm k._ 
h cUenoi&!<en,/IZ ó "",~.i ..... ,wl. ~.lctnen}.~'1. h,lt<6Icl 
..."k<1, , igy lIZ<rClcflcl. o.-del.lOO.'o ,ud. lnAOd relé f, ... 
d"ln, Am<ly ' ............. 1 I<SZI, bOtY '''eo .......... !ut-
lne~. Amely 1Ud)ll. bog)' , .. 'wi renoi~", <I) ,~""" .. 
bOlY mlndenfOlc ........ unum ... n ben... ..,kony hOItP 
b 00mb0IÓ ~ .. fuJ<loPlO. ..,. ""'. <"""lÓ... b 
től", I .. "" az b' .... hog;y c \'<-gt<i ... <alk" .............. _ 
<b, Eo UptiIJ' "CPastind, Gtu.) 

.)2:;. T~~ ..... reh ....... "k ozt oz 'I'''';A.';' 
""'''''} " ....... lIál. M.nden ....... ,,"'k J<>P. c .... " )0-

P. boIY-" ... ba<Ioo .-arn.-.a e. 'anilhauo ..... " ... .., .. .,k 
opmak 'lel. A hit le .... u",ólycsebb itJ.yünl I ...... , ...... 
la .• hog)'an.,. az.f"""" Ineiben lS ol~uhalJul. 

r<tm ,'CgI.lm .. ec .. l=. • hnd • rele ' ..... ,. __ 
a,onbon ooI.f"lek lel>elnck Oly ... '-'. nIInl "I)' heB) • 
""",1)'11<1. ".:.cn. folé uilmtolan ..... \;".p<*>" b mti 
""'ll ""'" l>6dil<ll1 Us,eny '''''Ol M,ndenk,,,,,. """"MI. 
"jOl Us,enye. cél (010, ""III ""'I kcU .. !.ilma ... '<!I'C 
kell jirrua . ..,.." bely .. ' .... KnIU D<m LcheI, ..... ~, 
mig embet ks>: a földon egyre "jabb h ~J.bb "tala, fede· 
zunk rol. 

Ez • >oH., ... , pedlg,ol "'eg fór esyma ... 1. cCmáo 
"",Ileu. ahogyan a sol u.in<> csok,golyó ""Ir., cgy'" 
.,kban, S h. CZ1 .'egr<: megcneu"\., k.:.",lebb k.rul~'"n~ 
egymá,ho>, Akkor könnyebb le ... atl é""<\Cnn>. ,"" 
o,u.k~, bennunkel. az el"ila.<"ó falak ~lyelt, AU ... on, 
i, ál'lheljiik mily.." Ja ero'ült lmádko,,,,. Inodil;ln, .g~ 
bIQ],k"" '~gy <ppen <gy Kmn. Illdali, hh'ő'el. onenny' 
mmden' teh .. unk oSy,," .,cn • I'it'gtn AHor "'''~ .... l 
"yen ,,",uo kcliilhet sor, Adja az hton. hogy igy I<i)'.n' 

Sz .... Adr;cnn~ 

Posztmodern mérföldk6 (2) 

akir a préselt .... dllrig 
lia rár>yllanak vétlenilt 
lG<Iob!a poros sarujal 
emlékké sose kényszerul 

6rtz egy llIkO! legbeIul 
és sokezemyl! odőUll 
Iiihoz egyIrénllényesUl 
'Iszaki! is és napvitig 

a csonka IlalszilgyOl<erek 
sorsAI a lik s az emberek 
gyümölcse sose fejt, bir 

a k6s1olatlan jó lIaUlI 
ki szerre rendre megtalál 
sem éhez minden gye.mekel 



Dávid Ferenc Egylet 

_'\ O.md F"rNlC J:o:Uylct .,. {-\ , ~laO rendu~"" 
,,_,-c!2(lOO "proh~ :IO·Jn ta,'tolla n lIoto'''o " " d
n' ut"", templom!>;' " 

A n>e!!nJ'to llh,tatot O rbó kn" ~h"nl . 
h -án)"; Ilon .. rÓJc~yző "(:i/uU. "''Ild Km 'oia 
1 ~I\'án t...,I"II1~1 Una' .A vallao.erkoleo. ne,'~ 
le_ J.-Ient~1/II" éo l"he~el' <>mmel ,,,rtott 
eli",d"'.' Al eloadll. ut;in tl r. S,."bó An d ...... 
I:f. ) I"""k.ó M:' r h. e1611domu,'t-~l\ek KM,"1'lrg<!tl 
"men eg;.' aodal .. tos , roda.lm l ~~tct "dlak 

Az "htbh".kban kozol.Juk dr. L<irinez 
Ern(jne Kele me n Ildikó elD'l~h filutkár :WT-

'LlI"'''! 
A ,·"ll ....... kol ... ' r>evelU fontoMaa:ánll N lehet<>. 

","jiN"" mml nac'on ,dl'lW'rII. mnndhatnam nem
.... tunk J<lI-Ő".. uen.ponlJából ~lelhcv'K6 kt-rM.r61 
h.aUotlu"k ma itt k,\tinll, 1I0ndol8~brt'1lztll elö
adá. t dr KO"át'll [~wán koln:.,,,,án teológia' tanár, 
'~'nMg dóadonkll>1 

Or,Szabó Andr~, el6IIdómu,'l-.z t-. Monkó Má· 
ria nepd;lMnekeo ilYonyol'Ü iroda!m,·z~ne, o ... zeál· 
lit,!.",- mdy katart,kut elmenyi nyuJtva kapcflOl6-
dolt al elóad,bhoz. 

Hpndez\'enyunk .ar.t;>v"ra ke.lulvc elgondol. 
k'Kltam omn. holO' nulyen folJdalmaM hIányra ,. fi· 
)(Yclmell"( az. h"f,i'~ D ,'aI1.1~rkukMi "c"~I"" fnn. 
tn..,.garöL kpll he.zelnunk. U".en a nevel~~ prin· 
Clpluma a )Óra. n "ZCP~, " te_tl,ldki harmóniára 
,'aló v."erlet. amI a nu kulturkorunkoon m",di" IS 
CIIY,·t Jelentett .. kert.zlkny erk.Acol vll"Krcndnck 
valO m.,~felcl~~nek ~;U'rev'" ktl"('l;d"'nY~8unk 
lanll""31 valam,kor li.lh"tották a~ "let mlndcn 
fJIeI;(n,.,lv"nul"Nlt. U-tunk cl ncm hanyaIloIható. 
~kcrulheletLen alaplone.,I.)CLcntClt~k. 

A tizpa ... mclIOlal olyan e.kulc.,. m"Il .. !ana~bell 
",hah-.n<>. amely .. \.li ...... dalom l .. "..bb" nagyobb 

Ot:y.q:.·ihPn valo "It}'ultdcM urkkuve volt é~ ma· 
ndl mlndma'll' 

!;ondnljunk a valamIkori (ncm .. nly la"O," mult. 
ban, munku ~M .mád."';~ oal;l.dok rnq:IaMÓ, 
er.,. .... m~éMkct "","c16 IlUU....:lll:arD Kollt.i....
rok "Illanhatnak fd cmlckezetunkbcn a komoly. az 
III' II .ma ......:tartó erto.lt',·cl 

Hadd ,d~zU'm Arany J.ln .... fi;lho~ Intézett, 
u",lc..úp .. ,..,t 

. IAI,,.), tn IUIfi'n.y I",ilti,~ 
()",.~I h61 ,,~m ,,",,"I h"RYOIt 
I.,JifO/J<"bb ",.,..".kl"I"" ,,~, .. I 
A l"ml'Jl,,~1 h'I'<lfi) ~rd~m~l. 
Arlat/oll flIll<'CÚ lal'a",k~,I'~'" 
A <'allll.1 "trI ,,"I"'lld''''. 
K, .•• " ... Ó<d ", .... u< .. U~I"", 
I,rl<idkuvdl, N/~, RW"".k"'" • 
fl 8 nehé~ "'"'U Hcv,~zky (;yula,~ DZ uny'" u, Ök. 

oé~ 1,·wcltett~hh k"KoI>l ,d~>., ~zorP,,~á~a, k,) .. ",,, 

,.AranykotéoG ,makonyvcl I 1I"lD'ott ra ö • , 
anyám" m ro u 

.::. cmLékeuunk eakol'! i.kolá,nk O 
Labora" ... Imádkozz k dolgou" intbotre h:~ 'í:. 
komoly. 5zc"''''lIcIJ'''' betat1.wara, oLy~n .... kZ .. 
vll4gk~pet .ugalma:r.va. a~ ~"'lU k~.uI6 r.ataL"k· 
nak. amelyhez 'g"-Zul", lehetett. H ha tl\.l:velye
dell valakI: meg IH taJálhatta a ", ... uVt:ttI(l uUlI 

S gondoljunk a va .... mapok H \Innepnapolt han. 
gulaUlm. az Ur napjanak mcgt.'oo>;leIW .... a "",Iá.h 
kHzuL/kII!ueI. a oopH templomok, a~ .~nt,~zt+
I~k m~hÓdgá,... amel~kel • cumell.i 1~1o,1r. 
méI{ rej nem fogott, de elfogadott, hOfJ Hutan lr.4-
.6bb mue 6t ~ kOlTI!g hit.bo:n. ,madoqban 
való ... U!tanol.6aának~lenl40~t. 

Pe ...... az élei ",ha..,m volt 11)"", .d.lhk .... aho-
gyan hl fájó noosztalgiával rehMm, pfflbálnm 

Té,·el)·gé""k. megl.Orpanúok az c~n, • tá .... -
dalom. a nemzet ~Ielkbrn w.,'en elóforoultak !)fo • 
torténelem ,~harai. at I!8YmÚllal ncmbefordul~. 
..,k, vétkek é. vétlenpuutulúok \t,r)zepette az cm, 
berben mindig felo.ejlett a feli"",c"",. hogy ventc· 
..,k vagyunk. UJra mo.g ujra elveozítunk "alamlt 
onmallunkból, éltető értéke",kb61 Az. erkolco, t r. 
tékve5tté. fájdalma nolai meg ,.. clhangwu ku
nyorgésekhcn. dc oUj<IJong Ady .rnollYarN~ '·c_· 
ioo,,". a ,homn morali.' magaUlrtágban; emoornek 
ma , ,,d,,i az cml.M!rtelem!<'gben. a hahoru ~"",rnytJ· 
""gcl közepette, é. menICn' "alamIt a "e"~ndl;lc· 
b61,Ót,Mzvc: 

.f.:. ébu k~1I ",n oly holatMaIt, 
Oly ,gal"n .zcr,,"(!dó,,~k. 
K,s bel"l/ uwt'd 1~1IJ(ve-I~IIJ/"t. 
NOJI.y lti"cS<'kel, - ak,hll""mJk . 
lkk"drtt/yoz ~"a ~z",~be 
S tot/6r,zm ~gy .ubb Tell"np"/.' 
Úgy ~rzen, . .oha nem volt ,dlMJurubb Ady UU" 

nete. mlnl napjamkban. ~hoo>; m'. akIknek .. W 
szazadban pusztító idenl6g>~k foglyalk"'nt adatolt 
~lnu"k. 8 alciknek a • ..,munk lalllo .... f"II2Jottak 
nél. lunek d .... bdarabbli _z.áud"" h3fD'Omany'" 
",k. élietIl ukoLa" Vllagnndunk. u,vunklMon""" 
IB 6nzunk egy szebb tegna",,\.. tudJulc, hop nun· 
dcn baljós tendencia"al _mlMon . artt.>V>rt ko,-" 
",kb61 kell Ujra ~plt.,nunk II holnapo! 

Ehhe. ujra ero. ... alád, fc ... ltek..,. a gycr_k ... 
kel h,lben m"ll"rliAodult okosan nC"clo ozulo"~. a 
h"",ztcny eoi<olcsi ~rtikcke\ fch'~llalö, elfogado. 
au meggy6z<'k1kllel vallo t;lrudalml kom)'eutrl'. 
poo;ldát mutató. a azolgolJalol unRtlcnul ,.~ "... 
vcloSk .... lelkészeItrI' van uukMge megbolydult " . 
"gunknak. 

Ki ... ,k és tr6tlenek vagyunk" nagy k,h",~ .... 1 
.. e mben _ tudom. De a mul t kUlclez.' ugy ~rzC"" 
k,. ha~ugarunkban !>.o rm,ly"" """kél)" " U 
am, t tchctunk ncm lchet h,"ba"alo

l 

Ebben a .zánM ku"kban cr6>,thct meK mond ... , 
am, ma ,ti dhanb'Zntt ~;hhcz k~rhc\Juk .. "" JÓ 
Alyán k ..,glIÓ erejtI ~" álda ... " m,,~d ... okr •. ~klk 
~.i"unkben " lette, nkben .. jO, . ., ~pll(,,"~k fd~da' 
lál "á ll alják 
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. r" p".".,·I~". ''01J(,'''' ,1111011/"'''' 
""I .. " I,·"'". .. .~)"''' u /a ,''. 
",In","" ma' ,.,.//"" I "".1 

Jok •• M .... , , 

U'f VI LÁG LÁTÁS 
Ószabó Is tvá n d e breceni költő atyánkfia vallomása 

a költésze tról 

_~ _l/'" OI)'a" .ro .• _ ,"o_lom. :::;:= 
g"mriJJLnI< g)'(IIo_r 11Ip<, s· 
_ZU/< ~ ott. lIhQI Mlmk. u~. 
-'>ol C)lIht)tIUnk vM!. 9)'6kMf""""*' ott. ahol UU/fI,
wnk Es'" c:uk~. g)'(IIoerank /dqIH>9IC "Ilymás 
IM IS hir ""'~. ~ 1:Js;u8/'lCt1ek. fI/íW)'é fonva 
lJs&le.' a/I00' lsten ~eI 'fI1SH' lIIIIlden kJ/e.I; .• 

MM CsokooaI. Fazeb$ MN.1y. Szabó M;"lgda K 
VfI(es PeIer. en 1$ a .)-IOItOblIgY rr,e .... k ... uulel
tem A kól!kzelban. arr'OI abö megsz6laIAsomtól 
kezdve SOI<A>g 6nttJdaUimulll"lliWllem. I amelye! ,.,. 
mell' blralOm &l",nt s.zellefl"ldém. Iegonda-enség. 
az ÖoSIIfI(eHs no$lIalglaja )elamzsn. ehhez a kOlt.· 
$lelhe: s.zámomra a kOmygzetemban 1116. kev" 
szavu pumal emberek voIIak a~ OsZ!ONOk. Anélkut, 
hogy tudtam VOII>a. v"l'lY lUd1ak volna róla. ok s~ólat
!anak meg kóltOkén, Az 6 kereme1ukbe 'o'O~am zár
VII Nem v6letl",ullrhatlllm le magát a szót olyan ko
ran, ezt. ooov kueme! KNóbb roéZ!em utána, 
hogy meglud,am. nut jele,,/. AZ! az erdei t.sztást ne
Vflnél\ Igy 6$811>1<, allOl ~tOkban ilIldoztak 6si isteneik
nek Ahol ezek a keremelek voltak, eleket a pogány 
magyaro!.: bllal szentnek 'smer1 erdiSket a karesz
téoyseg eltel)(ldé$8 utan )oresta senctOfllm .egnum
(szent kor/ltyol< fl(deo) neven emleoet.k Oki.alaink, Ar
pad-h.W kdlyaonk a lappangcl pogány vaüsgyakor
lat ITIIilR lelootal!ilk. s a reg; ,,/dolÓ helyek8f1 templo
mol, arOát emeIt8!tak. Egy oIy8f1 keremetban szüle
tó, 1001\IIng:ó omfoomnak tekintem naiv, archaizáló 
hangu abö VBfSeOmeI Talan ha kOtelban m&gJ8Ien
hettek volna, most boldogabb lennék. 

_. .-.tD.t"'" tM~ $01'50' III 4tek S halrn'llbill 
'.11111 tunXtón IIalAm -

Engem ~ lS <;uk 1dek0l monden Al1l<án mozdu
lok 10 A ~ WkklId. a pUSzta $z.limomra ~ga a 
)llen derU -.üg Mm! k/lllOnell pedog • b$ZlU. a r6gi 
áIóozóhely. alTllt ~ nem logIeltak le. hogy on temp
lomot. ardM ema~1O at;. Azokat 1.2 embe,aket &le
re1em, alak - tl6rt1ot .. tl6rhogyan - de zokszó " 
pana$l- ne' !JI IMnek. Az olyanok .• ~ gyermekko
l'OIl'b61 s.z,_ ..... ,v'IITI .• bej .redetér\ek larlaI
tak a beszédet Mondenben. am; monumentalitliy
val. btokutoss.lighal nyIlg6z6tt It' a YÖgban. a 
"niSI ladeztem tSllegelébb ugy tűnt. mintha BOY 
~ botVD6ról v~ndoroIt volna .lit mond"" • IOIdre 
s én is csal< azM vagyok. hogy kIIurkészhetBUen rej: 
tetyl hagyva maoam után. V11s.zaemen'e<ljek a vil.lig
&gyBlam isme.e~ 

Ez B 1enyérnyi kos "'01e!en nyotQlt t"vlatal eIIltlem; 
tell_ztem benne ~m bibb. Ilimbólumél. MM 
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angya~ te<emtunlt moncIanny.an kú9zekHunltkel on
magUnI<naI<. aki megszólit OR. allOl V8fIYUnIt- .V..xt 
.. sarudat. mert a lóki. ahol álls:<_ SZeN'· De 10b1:1 .. 
ez taIiIn. mont képzelel. Maga a.z '!lazUli A nyilv .... 
val6an elr8!1eR csodák lólismerese A tOldre ejlett boi 
klgyóllá változása. a kebtunkl>e dugolt kit •. amely 
megbsztul a tepr;itól. a vé<fé váIto.zó viz meM; IQBZ 
oldalukra Iordithatók. sajál lettBlnkk6 l6nyegulhehOOI< .. 

.A szavak varázs/6lr. A szavaknak má9'áluII van A 
l>eIY6n II'IOf>dolIlflékhez képes' mmden néma ft ho
má/)tl.1n marad.· 

A homm közellillók és barlilalm. ak.kkel a kOIt9-
Slet révén kerúhem kapcsolatba . sokSZO< mondl~, 
hogy klilöoös. régi szavak teSlik egyéni"'. sai{ltossi 
az én költészetemet. Kazdettőllog.a tudatosan tO<o· 
k&dlem arra. hogy mint e~emett8f1 . rOilve 1é'IÓ 
gyöngyszemeke/. ezeket a Slavak.attudatosan meg
talllljam Anyelv az ember, Ez a ,.hlmes, Slép patak". 
a kultúra őslorrása. amelyb61 innunk keHett. hogy az 
alantasabb löldi létből kissé magasabbra emelked
hessíink. TlJdatában kellene IennOnk, hogy ennel 
nincs nagyobb ér1ékUnk. ÓVnunk és ái:JOlnunk kell, 
mer1 védelmet. de hatatmal ls csak ez adhat egyedUl 
ne«.Onk. (Hatalmat. amely nem az uralkodh .II. al.
vetettség bes~ális tervén atapul). Nem hiSl&!< II nyel
vi eI$ligetejtsegben. A legkisebb bangAli tÖ<Z5 nyeNe 
is meglar1Ó erőn atapul. és az a lényeg Mont ahogV 
mAr illan se hittem semmiféle nye!vú]ltII$ban sam. 
MAr Balassi megmutatta a kishIIil. 'fltetletMgű és dl
IeltAns ujitó uraknak. hogy szólhat költészeI (de meg 
milyen szólhati) ezen a nyelven A nyelvet egy né9 
teremIi és 6rizheti meg, Iegl00éW kMo; 'hal Az 
olyan Irói Mal, mini SUt6 András (Nag)lOllll9szendó 
'r1ék ez; kUl6nösképpen azM. mer1 maova' Merton 
és most is az akar maradni ,) Hálával gondolok a pIIP
ra. akit kamasz éveim Idejftn Slólított a szolgl\lal szil
l6városomba. Ó 'O'OIt az. aki megtiltOll " m&gszóll
toll. Aki rállbfe-szten. hogy. halg.atU toszoigA/Ultot
té tllSZ_ Nem IehetiJnk némák. valami 161'" idegBfI, 
elnémlthataUan nyelV beszél helyenunk. HatlOata -
sunkat. ha nem akarjuk is. ez a monoton. sz6f\lZés9-
től a légvételekig míM, egyedu.aJomra tör6 durva 
nyelvtötti ko. A hazugság szava lészkel nérnasAg .... 
ba. A mondant eszméi atá hajtó haz~ hanQill. A 
hang, mely a kritikAttan be~teszk&désl. a szolgasbOot 
lTIIOt leg/6bI> erényt hIrdelI Vlll!loában a lator sz9r1ne. 
lU etlenség szereteIre .... ~6v. vIiIik. l!I/OD.Zalavat 
89Y"'16v4I a gyilkos. némA,,:. az igazsig 

Mindez nagyon is illik a mai id6Ic'G. 



M,ndefl ""gy koltö ~y-ogy tIÖS, akikben az eIIldOk 
""nOe<> ,,~y~ tula,GOflS81i11' egyun van T8fI09'
~ gyöngyhilzak a> uta~'" )OYbknek. hogy beI$oJulc 
DtJUII""k De. ""gy koi!öiI laJyOMvőo, eplgOfl!&' culc 
l~ 0JI0d0k Az OOIIzl k6I10 ~ "sz. akllOVlilbb lud 
leP"i Aluben ... egyun InZ mlllderl abból, ami !lal"*" 0fPb0I CNk kollOjtbef'1 Ü\8I t. l/HezM! Ah-
1"10> hogy • kOM valla/nl merte onmagel, ma 1$ Dé
torNg Ic,,", AlOm_mes a k0l16 EgHz" 8Ie1emben a 
Iélez" hal&taonal bOt,ronglam EIeHt181l". valiunIre 
._ nem WdOm m". - oe bUazkllln 

_"'flrOZ"W~ mm~et / n'ItIgalJUrYk' 16bO.hk J bUt»
Ífl/<elllpOt lOIOf!unk .", beM- ." 1OO'1boI1. galád had" 

A kolltial ... poI'l,g kapcsolaUlIÖl sem vallo
loti .....,1.Ii.""". ÓIa a vél.mtro,.em. A POIibka igen .. 
0rÓII targya kel hogy "",radjon a kO/IHla\nel(. Nem 
ludnak magongatn' a !>iIgy elinnal "oO ... doll ~810 
~ persz.. nem doraId módon kel hogy 
szOljol"l tÓIa. /Is nem ugy. aI'IOgY azt. vőfély Iam. 
lal<odiIloml)an, Ami a legIonIosabb. azt igyekeztem 
koran meg1aI1ulni. hogy a k0l16 $Ohastm ján, ts so
hasem .al1'\atoll • hatalom védt. benaO utakon' A 
köI1aszet (1)bbek kOzt azért " van, hogy IlItl\etObbé 
tegya • doIgoka1 Ha ,"mondja .DuniUlak. O~n.ak 
egy a hang)3" - az olt kong • nagy ure! letekben Os. 
S e kOs fIéPneiI ennél semmi sem JeM! {polItikai érte
lembenl MszOOsabtl, mag ha tudjuk is. hogy nem 
köMyü iU egy-egy szikl:'inyi rogeszm61 a pollt,ku$Ok 
eHenlalekkellertteh agyaban szatzúzni, Ebbe még 
az Ady End'ek IS IXIlerokkantak De inkabb rokkan
Junk bele, minI hogy olyanok legyünk. mint azok 

Adyflol hasonlóan, kélelyekkel tel/!. mintha -hl/el-
1fJnU/ h,nna - 15lenben'lJro/ISlflp. de halug al én 
"""m HallJd ! mlflden szavaban -- Irla. Majd: .Nem 
/Idral semmit / s neml&//Id /la ~"fJ bela/Iam. / Iu
dom all~, Uram, nem 111 veru meg I TI neml/!t kO
den ILiI' vallU. ' Ml1rt lórom M/ magam uliÍnad 
ÖIt>"i<ÓfI? .. ' 1-loJnyoda/ a~arom ma! Ugy ragadva, 
r.ogy ~/1<Dfl fllnnfl/e/l, , lenn. h'ved mégos SZI1f8/rNtk 
Uram. a bUCSU .,.11 

Bennem megvOll eredendOen, slUle!esemtöl tog· 
va a v~gy. hogy vaLamI 'OId6rl1i.1~ halalom ell! .anjJ(\l< 
M.nder> ~ynak, II'III"I08Illokl!le1181ls-/I<;JneIc bamula
!os arteke van. mondla az an leIkl plI!rOf\bm valaha 
NemCSaI<. a I.tet, .... ,lC$<Ik a szellemet aiel<et 1$ '" 

kell miMII,.." Ennek U1)it1 ke.estem, as keresem ma 
1$ NiIha ma' art honem. hogy megtalaham. Csak 
kepzel6dlcm Halh.lcinMtam. MIndenese1le aronyotlu' 
dd<. hogy alut hivunk. van A hot ereflll;len van. a hit 
nagysagaban van mags.t<)l'lhato alanya. lényel<be 
f~, sziv ..... kben tartja lI'IIf'Iden Iooc$I!I I ez idő 
szemt IfWIdabtlOl bennilnk, ambe<ekben van leg-

""" F .. taI evem 80' jelentős idetel egy faluSi pBl/lklIIn 
lOhonem. lA gll'l'1n3z'umoI megRakilva k&rUltem eb
IMt a helyzetIMt.) Sl:ernélyel arg.ululumnak. mege.-
<Ierne~ bUnhÖd8Sem bOnOnénok I.""a e parOkoal. a 
rnegSZ-.:l ...... SI. gondolva vllfilkoztam Ugyanezt 
areztem, am~ lIom""z,umo aveim alatt az ISkolapad· 
ban al idői minI II önkllnte\e<l, boldog 8Ie1 elói fi
\lyelrnemet 6/vonó l3laalmat Az idői efZékeltem 
csa •. az ..... ,.elheletI8ll 0001. a"'" sl!!ttatni szemttem 
volna. E\lY p~IiI""I'a sem szabaduHam a tudatalól 
~y van hogy ,ilmMhezul, '8'omön folul copelf\(lm 

kaU ISlen megitélhelet- I ". I 
"'nul, a gyfitrelem és "'!n 'ktVL LAG LAT AS 
volt akkor. Az iOIl, Add'g -
ill, mig nem kezdfJnk el gondolkocIni 1s«!n'OI AddIO. 
szivében élunk. Amig nem k/If Unk sernrn.I. lBmmI 
atyat. ami .... ukségképpen nem lehel S nem ~ •. 
oeJItik azt sem. hogy agyAltalIIon volna-a MOI kem. 
Addig i$len szivében alUnI<. amig azolltól kéfjllk azt 
a ...... l sz ... tnénk, al<ik kOzel vannak, u,"k Il()zt ~unI<. 
akiket szerellink Miko< terdl' roekad ..... k, moI<Of ls
lenhez fordul ..... k. nem nagyon , ........ ykeI10 al milr 
Azazhogy annyi csak. puszta f8fT1énykehO T"""e
tUnk a se"""; métyébe szegezOdik. s IMekben hIiI
nyal er.zve is szen.ecjuj aka",.,k trte, hogy v ....... 
képp mégis klelégüljl)n ke<eS6 vágyakozils ..... k. hOgY 
meg;s 6Itunk lsten s.""eben. amel< bizonyiléks. 
hogy valahogyan sejljuk. Isten szive az az 811( ....... 

..ur. amiben minden e.telmét nyeri al minóan tenunk. 
gondolatunk, minden szenvedés ts álóout Es hogy 
az a .,nincs- kelene Iegy$l 0TUnóen, rnondaz a sz'cl 
amiben níszesUlletunk Amohe-t lQaIi1hatrWlk aJa. 
lünk minden pollaf\at:.1. Amihez I\a$onh\hatnink ""'
!junkal. s folyamatosan próbátnink jOv/l tanni tév. 
Oése,nket Ez a .nincs" 19V tesz tehál aIéit mégl$ va
lami fOlOlllink levő hatalom. végleleneket fölold6 m0-
solya. Mert talán nem 1$ annyira mbl Ille! a2, aki 
hisz es Istenre gondol. mint az, aki a 10000nluti remé· 
nye nélklillslen hiányaI éfZi át 

O" magam/ól keU lennem vajam,"'; vagy - al7ll 
raj/am kiUI - saját J69ye,moo kell beleharnom' Nem 
alkudott meg. Nem állt be a sorba VálJaJ/a Onrnagát 
a köttő 

Igen. Vannak. akik csak elmeraszkedn.k e boron
g6 határokig. öket. I.gyenek bár ehsmerte!;, szavaIk 
utan alonnal fOhsmertteljlik A koHeszet szemfény
vesztő büvészmutatvány!Jt"K)z lotyamodnak as ha
zudnak Megtévesztenel< Ilenni.lnket. ele igazából 
nem tudnak megfelelni annak. hogy huzamosabban 
es komolyan figyeljünk ,ájuk EI kelleM halllliltnouk 
de nem IeszIk Persze. nem nngatom magam hamis 
iIIüzi6kban, se emllerségernel se kOllészelernet ile· 
lően. A lobogó IfjüsAg IdeJérOl sincs valami n.agy vé
leményem. de azl tudom. hogy az utal még bszta 
szivvel jartuk: egy jobb. egy Jó ha2anak" ....... az 
"any!. Mintha mesében hiIIünk volna. Ahogy a bibIO· 
ás prOfela: meset szöve a kortatalllk magvivhala~ 
lal,"1 egysze"e rOfTlJ8iba dóntó kO$SzalVkurtOklÖl. Az 
aletUnk t>e-nsójéve lett dilrabka ...tagló!. an'IIn5l azt 
tuIIuk: mondan. mikózben fókl feleli. a 5ell.'oI)en le
~II F~OI1 ..... ~s ...... rele~~k~nk 
olya""" lettunk. rrun1 akik valami u1k6zet néI\nIII ess· 
lábólteltel< meg Betegség. alkOhol. reménylelen"g 
es a félelem lOrt meg les1ben-lillekben. me<t • Don 
OuIJOIa.i küzdelem remképel<kel beoEiopeS'lett te<én 
valóban elveszitettem egyik szememet. perforál/)(lnlt 
a gyomrom. S ak3.r a PlatOn által emteg<ltctt kabócilk 
egyike. én is nyugodtan meoteledk.zhettom VOkIa 
eteln51. ilalról. 

Versre m,ndog szükség HlSZ. A kóttéSlet valami 
szabadon nagyott. kicsi. oo,eng6 ";1iI~ssag al>ol!l' 
malnk 1a.!Sl!anak S még állllOdn' tudunk, mondlg leSZ 
vala,", aki e hoábavalónak látszó. de nagyon 's fontos 
foglalatosságba kezd EZI SZ8'etném h"m •. teMt eb
ben h,~zek 



Apám bárcája 
55 évvel a 2. világháború után 

F. '.lIt" .... , ,m k<WJtt Ir."tatv. Juwtl"''' .pám 
...... Inlumwk". b,iI'd,j;lh<>1, bo.nne a I~«>
-.It adaI.aJ.'.J Ann.k .d~)~n eu"] • k •• fcmtokk.1 
lICI' ... lt uplulc.! .,.u,nlu!, hoc apám 194!> Apn. 
bs '1"'" py4 .. Jtal....,h.lt Ou......,n>eU'n 

Any'''' ". .,. nagyuuJe.m • hlrt _kap". 
beurkOzwL ... (:Nk .,rtak .. ~II'I.U. \.el~_n ma· 
cukboo roU:..dvI M-I,Id tnlfftll Buda.-ten hq;y\<. 
kutaJUk /.huu."' ..... t .. re. a .lh~t.an>Zúlr.. hOCY~
~n ~ ,,,,,"",01O<lnck. \.<>I'Ikn\.e1tró1 Nf)ur,ny 
_P ......... ,'UII .... tértelr. ... ""Ie", I terdukre ul. 
tt't~ _. _rt eJti",. "*II csak ""'tevolI volUm - el· 
....... Iuk. 1&ItI.1 mI'I11lo;ltak '.poIm \eIIÚ1. eo-ebUnt 
• k ...... ,,,b/)j kl~J\.etl.éIr" ",,,-cl feb."",nek .• 
OCY kulon .. ~ heIyUltk, 

"Illi'" alakulat. a né!J1<>\.ekke] ecYUtt • DunAn 
r.lr"Jf _kult, lm'rt IZ oro .. ok oI,v.n "nl.-cl 11)'0' 
muhalt ek.>re, I>0I[l' feltanÓl:tau..uk már ",!Mnyte
le" ""It. apám aztán lemaradt u alakul.lától. 

>c mlnel hamarabb a "".Iád.!ával tiYutt leh.,.... 
_n. n~m allan Némelol"'Zq rrl~ menekul,,; 

Dunal'flJll'Únfl az oronok bo:lkerltettek egy n~ 
me! tankot ~ljeIleg~ny~gl!,'"I. ko_ben "1CYrt' .z ... 
rult a ko~S korul a f~1 gyuri! ra máSIk fele a gyű
run~k S Duna voltJ A n~metek tudták a sorsukat, 
él elhatarozt.ak, k"lO' a. utolllÓ loved~kl.lklg ellen
allnak ~I kit.artanak A faluban apámnn kiVül mái 
civilrukáJI kalOn~~zoke\"~ny il ,'ol t . dc ",,"kl ncm 
állI a ",metek mellé. hanem dobbenten néU~k a 
IlaláltuaáJukal 

An)'8m egyueri! I~lek ,'olt . li&Y sondollll, hogy 
!IP"m kalála utan nekem kell minél kama rabb a 
be!y~bt I~pnpm> így m.ár hlú,_n munk'ba f ... 
IOI\.. és amíg máJ gyerekek játozotlak, addi, IIn a 

llahb OI:n.ólyUnalmal kOrTf'pctállllm I ..... ból. ol
'I'..uhóI Apim kalálának kOl"lllm~nyelbe i. ~lje> 
..,n beavatott) m,,-el fil eaak haromnor-n4!gyner 
t.alálko".tZhau.am vele a "'boni mIa II. U a kjlp ma
radI mec bennem. am.t anyám 'Zln~ t"ldramatl
zálva ll1 llIYamllll v~tI. vagyu U. hOCY mIlyen 
ozornyű kon.llmenyek kotolt wtIC1Úk lu n ap'
..... 1 ~Iar fel~m u 'Oamb. menn •. m<'"rt IZ ilma
'mllan mInd" l.tt.am. -1\ocY apim tarkóJ"n be
mec a lolyó. Utam • lyukat . Il a pIlrkolt hU .... a
pl i5]y,~"lmodlllm. 

Az o .... mk. ~mlkor • falUI v4u1 elfoglalt.lik 
.... m kltúk el. k"IY tAm.d.liUlkat tobbIzor " ~ 
"'EY .... mPI !.UI .... ,-ene "'uza. és kere.t~k a 
.partl"'nokat Apámat II Igy kUKOltAk ki aitól a 
:-"dtoL akollObbedmas"val rejt&ott Elkezdték 

If! .. uJál ollJát mcpaa!nl. majd amIkor kk .. m 
::,lt',lcVPtk&~t~k mnteLenre, és tarkón 16t~k a 

r .. tll!n Ez. "'''uforduI6 arc ~ekl, klllértett 
nem tudtam ett61 a képt61 • •• b.dulnl Ma íl h~ 
~"Jnló R~n"u f"rf,akkal t.lálko~om .;inte 

leli" ... •. a lalIlJ a l~bam RIóI. ' 

Any.lim menetrend .... Mn bekuna _ .... ba lIMé
tl16 fugx"nyé!. él .irtunlr. apám lu"qu...,.., ..... ~ 
kene, Anyim.t n a trauma ann)"ra _Irl'plte. 
hogy IOrozatoaan operájtak méh.dr.pnuual, lt.IGI 
.gazoltan a folyamal.Olo. deJlf"Hl'ZI", lUJmorU le\&! 
állapot 5Zulotte. 

Apám h.LliI. az.lmomra felfuckat.atlan nit, bo 
hekig mint IYf'J"'k képtelen ,"olt.am. Kru.ztu~"t. 
"'. bir .....,dne ...... n jartunk templomha Apám 
haWa elny<>mt.a a k....,.uref .... ..,.e. mln.ten dra· 
máját. él naponta taalr. ennek. kl"~nek a,... 
neu!be éltem bele magam a .i~,t6l a ~ktiz, .. 
!&en át. fegyve~íg 

Az. elllJgráci6m ~tP elótt ellJl&~tam Duna
remeu!re elbúaJlizni .p.am sí!'] .. t6!. Al1dcoP-I ... QU 
• lus halomnAI. odajott hanám egy nlilam né(y« 
éVV't1 id.s.ebb fém. kopott ruhában,' mqyar ",dt
ki ember elban}-agolt öltoúkében, cigaretta 1 ..... 1t 
ki a ~cljáb61. II llre«tem. hogy beszédbe .... ..,tn,· 
vélem elegyedni_ Odam....,lyogv. mep~ólitottam. 
hogy tud ... valamit az itt fekvo; halnltl"Ól. EkIr. .. r el
vezetett egy fab6déhoz, ahol a .irUó eukotók,·, 
tArtllták, II. rámutatott a néhány biciklikula(i kOl,,1 
az egyikre; ,.Ezen m~g annak az embernek. u ap
jának 8 vére acirad, ak. Olt fekl>zik kulQn ki"m~h~ 
a koz68 sírból, mert a civilek é~ ~ német katon"k 
kivégzésekor olyan pánik uralkodott el ft faluban. 
hogy mindenki elbujt, elfutott. elmenekult, coak 
mi, tízegynéhány é,'es gyerekek maradtunk ott. At 
oroszok irányítása alapján feladatunk "olt a kuli ... 
kat kiszedn; a nyiUItt BírjukbOI, II. egy kozo~ .lrba 
tenni. Mi. gyerekek. ezekkel a bieikhgumikkal hu
.igálluk a nyakuknál, a lábukná! f""". a halo'ta
kat. mert irtóztunk t61uk. A ma!,a apját én k".tam 
Onnan az ilzlett61 Ide. a temeIÓ koz"," !lrjáb. III 
oroszok utasltWra. De pe)">;n' plObb me!,II",lták 
,-.,lunk a k()%i)s sírt, hin legalább 12 k.lott fekudt 
U utcl.n a megásott gödreikben Az. apJa teljc ... n 
me«telenul fekudt ott, cAk a katonapllkr6ca "oh 
mé!'. godor korul. azt magamko. ,'enem. dl- me,: 
akkor ,>alaki e ikIIrte. Ha akarja. ng)-e el IUt • ,~ 
rea gumiabroncsot" TermbU'l-tRn én uabadko.· 
tam. hiu tudtam, kOrY ejp' hét muh" nulr el"-
gyom a hazámat-

'C . 
.k a nagy 

IfUktól le .• elontou~k • lir . 
Ahogy álltam ott, egynerre aak feltilnt fllJ' gyo
ayorú k.,.. és rolam tudomán .... m "é"f" katalmal 
...... 'ával kndle ll1 alm.likat 12~Il.pitllnl. t. a 
... no. pépet cnegetn;, Az almát ma,j0UJ10 k~ .• 
~irt beárnyékoló súpségpo almafa ,·"lalllJre .,
lllut adon, amIt évt.zedeken át kerestem, J .:1 .. 
tudtam. hpgy ~zavakban ezt ft .lIluzl soka II<'m f<1 
gom tudni mcgfogalmazni. 
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sokan sz.mbOIumér;eket lam.k GV. Szabó Be-I. 
egykon kolo2svan gralikul ".,,,,,eu eIS6 nagyfomla
lumu t....,.,elszelen a .Flt,ramaazó"-n. Ne""z.~ •. 
8<déIYi k.osab(jseg, so<sunk kulde-lmas lIOIIanook oly. 
kor Ir:.ilat8SU1lansaganalc teikepél A "rambzó hiiba 
~apaszkodik I.HeIt az i.ga~on - a la de,akba tOrt. 
nrocs CSP.ICS, ahovi. leI)uthatna. de van egy 1AI0/0Iba 
lei<.r~ö lutaw am~ az ember ~Ihilll es masoi<
IoaIlS rnegklttathJl 
G~ Sz.atl6 Bela. az '9Y\<Of i.I\aSat .....wen mer" 

'*- Ko. Károly boztatallrJ .~lcn" ''lia V.i.agh,nj 
~ esl'C1an IIII de ne;' 
!:>P.ISl..eu\jW ~. h,vll
"-OP;t.-a r..nem at ......oer Ih 
_SZel ,ICI\. at,lItIa' 
mar-lT\;lPr 1abor\AvII. Gy Su
b6 BtIa tl<natNnaF<. sot Nr" 
<anI;$rI;iI< v_ • nJOYIeI<In
!atYU mEuer ua ...... ~ 
'.eztlla • 'ar3-m>nb\ Mrr<eI 
lLlonQln mtrg 10DZIUam lJtOII 
!aI maISZ"". \'~IS'" a .... 
1IgOo." .... UINII togoa -O az az ".00).... ....... 
C:..iII I B '" r..t CIII!. CIOIgrO
z;: ev," scOr.tl!...tIOa<l. gaz
""g"'.w'l tlrCInIjI. kr lfIIagal 
esZl<~zeo'l megoIOIIlIOnP 
'.<>()P''''''' Pe!Irg !~ 
~Kl"Bg4Inek f"Ö<lII'it "",. -Gy suoo BMII ~ 
"'"' az lLl ._ "" bIIfTI'I! 

..,. ... CSl>c$on elidóuón' ..Mo"""" mew_ R&rfll· 
nekvaJamo I4aI ~_ ~~ ...... tW.M'OOet az 
~-vaIoUaegybKz~_ 

UJabb és '-~abb fe\ad .... /IflI to,w ..... \111 ........... 
~ '::.~ eg,vr- IOl<*ItUut!b tl"H'gl 
,_ • _' VISSzaad nt MInttIa. ~ .... ZdO-

ÓOII volna E~e voltak az II)w.-oty." ... " li"- az· 
tiIn f(llleIt. zs 'nd~ rugyek. tak. u ...... nngM,twi 
•• .-..pleny szelid ti "és ibe< ., 

Es JOIt a hó. de hany I«mao.rl AUan megKez06. 
d 1\ • kUzd ?'em a vinel. TaIM ez .. Ieggyakotlbb I.
mil. S il Iegtot>ban m(!9OIdOIl poC(U",. Gy SZI"O 
m.r.eszeteben. De a viz evvultal egy rn&SIk nagy,.. 
.oa! megokbsio. IS ]8Ier1tette .• férl)íl Men· ete<n 
'2' ,+<ala a f!1a9a le~ességében ~-..z_ 
partokon. lombokon. k6veken. embereken. ~ ..., 

Gy SlabO Bela famelS2Ö1 tIM!~8fl,5t~ kOn)o
VeI<ben kiadot! SOfOlijlokbl kUOIt .• 'Z • 10<-""'
se. amely l61etlen mvnkakeolltbOi. krl~ 
_,ebOllapll!P<ODk. $ amellyel egy-.gy kedve ..... 8IO 
t&mal témak6tt ki abr "....-,1 .... , nem 1Iag~ el A 
t~et. az erdélyi. magya'OI'uag., a tivoH<elell. 
nyuga~ lilja!< szepsege;I vegetatllalilHan tx:ligeben 
abrAzoló metszetek SOfaban elkillOntth.tOtl'l tHlII
nek meg az olyan SQ<OUllok. 1\'\1111 • ..25 fametsz.f 
V8gj a .G)'Myön:; tlOnapok". melyek ,endI<;Y\I gaz
dagon megmunk.3lt. nagymeretú metszIK&>< /on'rIBfa. 
ban ragyogtaljal< fel az eg,8S hónapo!; s~ 
Ezek $OriIból azonban ~'I!dd< a Jeg/1oIIgyooD
részt 1963-&t-ból származó Dante-sorozat rneIY 20 
'-pon me~6 In~ a nagy 1<610 mJvész.tt
oe!( &5 méltó ll6dda! ,...ulet_~ 700. ev!orduIóo 

Jilr.l. de eg)ber1 vakwagc
össlv'og"'OIf Gy SZlM 
Bela mw81.z, SoIjatolug" 
nak eójrg elér; •• edo •• ')'.· 
nel<. • ~ eIIÓ 0">' 7 h . :lf 

IT>lf9"rte!I az ,rás. hISZ ~. 
ran egYeIIen sora .. oly.-! 
tavlalolad nyil! ...eg hogy" 
lO.JSZ1!1llCr !egV'" I ~. aJ. 
fantirtj" kOvetnr tUdII 
Sm tnelltlól ~ ~ 
rendszert "Prt tel. s en • to> 
mOod~ egy twn.wO esel· 
~ ~ TO""*' meg
csod.' TUH ...... ~"· 
hP,OSZiPdik 'Ull~" WI<eI 
r-lr - ''JI • ,..,.,.et.: I 
Drw>! COO ..... .edo.rOI egy"'" 
k:rmástban 

'" Jslrda! nagyI.ga' CMO< 
1oI<0ZIJ. hogy vi'?' .. -rll 
,.,...,.-" • . I CIanI. v"*9 elO" _1111 ~trIIaft , eo .. ..,.. 1<11-
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A Pokol jItIeneIeineit rerMnyI ..... stg. a lap<:*; VI
gaSZ\atiln hlkelesege lugallja A azül<O$liln a~· 
ZOlI. roredel.n. vekony ,-"" vonalak pIlIut,1<"S Ili
rodalmaban eNIe Oant • ., V",;o~'" alaki/l.t ovez. 
leny. hogy kómy.l.tuldól ell(l)IOrI.I:I& Oke! M'n\tL8 a 
uber M1serotUm rat-ZO* VIIaga J8IeOne meg elóttunk. 
Ujra \r~nszcendeos .... retellre lokozva 

A Pu~tOOllm IItSzonI Gy SubO temwsxelabrá
zol6 kj,pe;neIc a IoIyIawa PI. alsö képe a V/l.rako
zas u,kIaján hegyet. VIzeI. 1.lhóI<at, naplugarakat 
hoz e .... k, a müv"z klKl'<ek mot.vuma,t s még oli· 
honoIabban &r'Ull!< magunkat az Olyan lapo.' eIOI1. 
mini amely II kOltó" a biol<· 
zalos t",nök. Mat,lda tlltálko
Za$8.1 jeIef1'b meg a sz,potké· 
zo tUndOkl6 .... rag>okkal tela 
parton A 6eatnc8vel való ta' 
\d;ozás is 1.00000000ato jeIef1H' 
ljIek rag)'OQO kOmytzeteben 
zsurtok es C5iIagYr<agOk • &r 
08< teny6k kOZ! 10pkód0 rTI' 
darbk kOlOtI joitszóOlk 

A Par,adocwm wagaba is a 
.egI ..... C'''1gcM! 8fsZaU .... 
gyog." VISZ at benn .... 'Iket. de 
lit IokrQI·foImo megvaHoZ>i< 
rnnden. A Paraclocaom • PO
kobI.uentatDen • t .... y boro
oama - Dant ...... " Gy. SU· 
~ " K.,zörniivm uá
ma ... a '*'181 mUben .Iegnfo_ 
;yoot) neheZIl~ n'IOI'\deI'I bt
ZOOI'IyI>I ...... k • ~ • 
kapszerú .brizotu. jelenti A 
szoveg .Ivontsag.. óOgI'nab
kus t.,teootikH'lek hom~ 
&Iilposan I)r6btra I.s.z, al al. 
kotó k8pzel6-, meg)8len'IO 
e<8jéI Gy. SzabO • ~.I 
btk.at 8 J6n)l' /l.brázolli>aaban 
lalilka rroeo ParadQQrT'lO ke· 

2·1 UN!TARIUS Éu;r 

"'" k_rgó. s~O. viIOdlO. tund0k'6 .uga,-ilib6I 
fi.l""0d0It lIlIom1150k. III de<1lI1o. hogy II'IIIY-.n haaz . 
..-" \mit a 18<'1)' pmttémája""k Ianulmio"Y(lU"",, 

A '8<»', az 80"8 /0I<0z0d0 lonyeosseg ~ato&au. 
Mamte az absztraka6 I"",j,!, Gy. Szabó .......... z .. 
te! acid,!! az aI>SZtJaI<.dOig, amftIYnftk ~1mfI VM 
al, hogy tObbel mond II valOwliY'*l .... vaIOs.tgot 
OS ~ Talán "zek e patadocsorro ~epell. '*"'" 
sorozal ~ darabjao. mell .11. miN ... p&ratlan 
taOC:miI<ai l<8szsegenek a felhiIounálhtvaI. kaIl-l_ 
.... IL _1IineI< otvan b6s*~tatp fel, amo >'1'01\1"'" 
!atta l\"OIe képes az aJkotil, a Wvaoy WIra.otM·n Iul 
il, rnegoIdaSlll ,n mIlr a _el anntb"*'-, VaIamO 
hatalmas lóIóOntu& zenet!demel< rnoroc PI • .Feny 
es l<enls2f" megdObbeNe) mon.......,!al~.ut oCItZ6 ta. 
tOrnBSa "8IJf .Az angyalai< k I e "oc kasa: _~ 'tnyI;::sop
k8je. maIYneI< moI.'IUfT'Iain a "*p ~el,R'IUnka ts. bi
zánci >I<OnIestészet eu I&l ei de<enganal' ál ............ 
tos ha.-rnOniIIvaI. 

FoIcoua a miível< eiteket, hogy az Q'el ~ 
• muvesznek a sz..-eplölt szerkezato ~lHén 
k,viII azok IegkUi6nbózObb lelln'hp"'.al " ...-.g u!
len jeIef1,teno. a k8tségbnseS'()4_ uomy'-.'<lUt~. 
utalatto!. az Ocvendez6 CSOd;'I~,Oz.uon ill • fl\Ot'IÓerIt 
atélt errt>er megbekeH IXlIóogsagaog 

oe kifetezésre jut a sorozatban az 'S. hogy Dante 
nagy muve mintegy az irodalom. müveSZe! legfobb 
againak kapviselője >s: a Pokol az epok.a. a Pu'galOn 
um a drama. a Paradicsom a lira, de mondhiloljuk at 
elsÓ a szobraszat, a m<lsodik a !esteszet. a llermll(!o~ 
• zene. 

A fenhek utan nam kd mondanunk, hogy Gy Sz.· 
bó Bela alkotilsa e tekintetben >s talaló vi$szaad8$11 
a nagy műnek. 

Gy. Szabó Bela vanomá"
ban igy vall onmagarol: .Tilol' 
ta kómyezetbell eoélolseg. 
5efl dolgoz,," s egy kics,t &mo 

bertársaif'lkra IS OOndOIn'. lIt· 
szen nekik sz8llfUk munkaln· 
kat - ez lenne SlerlOlem • 
mthesl .gaz. boIdoguga Na· 
ponta m8'öllolfvlelem a g-,oUa' 
fehe<vAn ""eimet rnonden 
munl<at ugy Yég8Ue!eIo. " 
hogy- ase~8'öl *il" rntghdok 
s az ut6l<or aszennt log tet
kemo. ~ a Oante tIuSZI· 
r3l;isahoz holZa sem fogtam 
..,.,.. EVIUUdokban pnlOI' 
\ole ~odoIkodni, I • s.z6 $ZO" 

ros eneJtnllben gYUI8I<OnY 
~/ÓIOII~
ve !eIsa/Og valami: baf ar..- II: 
csak egy SWadr8sZl kb"" 
az od6k kóny(lrteltn .. ne/'Ia 
igazw.gtalan ,..";,.,, • 

Ez a mo$tllll' \.irtat azt t>cZo
nyi~a hogy Iob,1ta •• tovabtJ 
>s kib'rja az idOk IQSwal 

Kolozsvár. 2000 m&J<II t t 
t'.,..,,..,..,. .\Iokl ... 

~Ik ... " '" 
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"Nagyobb boldogság adni, mint kapni." 

MegMl ~. 
""" vetleltunk reSZl 
ma,us 7"0 .• Nagy 
19o8c utca. gyillekezet 
18f1'11)k:1méban. ame· 
..,.en agyt>Ukozw· 
0"'* az Anyák r>aPIIIl ...-. 

Kaszoni Józse! • 
eimben ~Z8t'l lexlVS· 
ra ~,tve t>e$léóében 
hangOZtatta. hOgY • 
hello;.Oznapo!< .nyagtas 
.adok-kapol( O!ICI mal· 
ma meIetI btI$Ó &.zuk· 
seoletUMlrTII P!(kII
ni. hogy II!tOZlk a lal· 
tétlen adóls IS. 

Ki u. alu onzellenOI. "'$Zon· 
zasl nem ~á!Va ,(fl e kerdésre 
a válas<: az ÉóElsenyánkl 

A gyermek egész életére kt· 
MliIssal van e fellételek ntllkl,lh 
SI&rflletbOl fakadó /ldIIs Az 6n. 
!oldalára éb'edO gyermek élmé· 
nye az. hogy li ,s ste,et IH k. 
pes adni Az anya le~ irányuló 
szép genlus az iinnepj - Anyák 
napo - adAs s:zép példi!I!I;i.that
luk e napon a templomban A 
lem~ sora,ben anyák. nagy
mamalc _ az Okel kószOlltöi( az 
Ur asllala eIOn klsgys<r"eke« 
és egykOI" gy(!nnekek, akik kII· 
mar lelnőnek. (Ie gyennekl alii
!,tUtI a<i'lak - V"581 mond.
nak tnel<elnek zenemek. fek)I. 
vasnak. 

ElsőIIent • hdoktaloi C$OpOrI 
g')G,,,,ek81 álltak cIoIlogO<a. 
hogy kaIornpoaló uivvel. nagy .z-

86<" BamabiS. 80<;11 
Bernad.t\. Brock K>n. 
cs6. P,mMh GiI;JOr. 
Po6r laOOl .. Occse , .. 

A felrl6llek ....... 0 

módon Unr"~I''''' 
$;m6 jó .... W .. Ho 
bert egyik '1.IIúb6/ ol
Y1ISOI1 lel egy Anyai< 
nep; ....... go-Mzt. 
majd Bard6c.z AndrU 
szavaiata kbveIkele\t 

KOneOThlkMOa az 

-""""""'" Kaloc'Uy K.llroIy .... 
zetésével, Bach III 
Motton.lll<it nagyszerű

en előadva A kórus tagJoai kOlon 
talAlhanllk gyulel<ezetunk ~n 
djli leányál GAbOq3nI Orsolyit 

A szép. emelkedett musort 
szerOJtetvendégség l<Ove11e aho! 
az linnepi hangulat csalédou 
beszélgetésben oldódott lel 

Magam is éQe5anya vagyok 
ezér1 hadd sZóljak arról. nekem 
a lent, élméf1yaken kiviil mri 
adon ez az IinJlG!) Oteaztend/ia 
kIsliam korábban nem vo!! haj. 
\tIndó iliA11ni szerepel-'II Am tI 
alkalommal mellém '"' az U. 
asztala alOn. kezllfl keaztyüb<'lt>
bal és madI!JrIiOI<IIt )é1Sl:Vll kő
uÖfltó\1e madaI anyó!. kr el.
sé{lgel tért VISSZa ;ti vers uo..,!. 
hogy IióIIlimak enn edjOn 

A fiólta-liu adt.>lt ~. 
nak .• SZ8fep!ftt ~~. 
00 

!)alommal elmOndják az .~"~.~U~ ___ .::::::~~~~~ __ aJi<aIomfa megl3IIUII Ye~uket 

M...-.b Ibolya 
10""10<-'" h .... ,~,,, 

(~., ,.."pl 
.411a1~w MI.", ... ",,,,,I.!!,, - . "l 

1, .... "Js.o~ ,,""'"', ,.I"",,,",.r: jn ... 

\/,,,,11.> '".-~ A~"lI~ ~~I~' I,,,~ 
i·tf 4,,~ ... .....,." ""11 ""~"" 

f ... , ."",""I.,,~I d",i'CI' mc:gh"" hi .... !;''' •• 
hu""""""",, h".k«" ."""",w.,nwk.,. 2000 '1",1" 
1· ... ,.n".oo , ... ,",,,'cl .. ,. to ., <" 'o'<lQ un .. rtitg<. 



~,.""k,l.. M ""ncl"'>p>l'" , ... " .......... lw,," • 
".~\"',.,.le<" ........ ). ft l" lc.n~. _teh,. s/ady 
ImM' ho'l, ~"unl ..... ,_ • <1ol"'Lo .... f<lI.<>, .. ló 
., •• .ul to. ,,,,,,,16 t .. 1, .. alméll),."ól ton."" &1 .1Ob
bI.1, "'.,.,", 

11< .. --.. t> ,.,..""" mtrll>ldl,d u ..... beo éle!l-bc<J 
II\~ mcrr.>kIlobo>. bl,<>c'I' lU .Imüh to 1"1,,, ....... . 
"gJ-,,.,.,d<lü ....... .,.'OU"".'" ''''''''y EU", .... ne· 
1"""'" ~~,~""", h .. ,,,,,,,-......l,1, .,lo"Io"'J'!. un,· 
......... >Ol ........ h"cl to ........... ,d>tn ",,,ból , .. 'u-
"'" lk ......... t.w",,,o' cH. boti). '4)lDl!eI .... uni 

ld .... ,,, ...... "" .... k .... "''"'<lI. "',~" srolploLl. 
-\Ll. ,,- 'P""', ...... 1)" u.rmcll,"'.ból .. lc ......... '_ 
("crmd,l,on .\."",1, ............ '0 .'mtoI)" ,ol'.,. ftIn· 
.... 'z b "I)~""" f.>.lmtn)l,."... ,.1, • CY~ 
"..uo<. az ,"~I., ft ""*'P*' ho. ILon "..,,>mM .. 
m<pJ'C1'eItII 1.1u."~ ptld.mulow élc1< L_I .. , lj· 
.e.\eId. .1_ ... , ....... ' ' • ....,.,00 •. men mondtnnél 
nó<dlb ,ol •• """" "" ÖruU .... k> bj,'" A tc<>1óp.> 
';'<"1; Ibtl. ~~)lrpe~lIrnllmn: IcIl.." 
,vii, r.,I,<=lI>t,c,.I, .... bm "'&)"''''"1. ..... ,.1 

... pOkIo ....... w OI)·~SC1I.l """len ,·.,hal oly"""" .... 
...... .... pwt.i. (,&)<1""'"<,,, loll,lH>vr""" .. "l>;Id. 
<.1olpL.'", fddÖlJ"".1 lcll,,,I<1 .... II..,,,' ,·;III.ln, 

A "" .. , .... ....,.,ka' poI",l" h,,.. .. lnoko. mal a t«ll<). 

~U. o,ü .1..1t ...., "",,~k JÓ R.m .... l ...... "'l~u, .. ,. he· 
1).Jlodk' ""'" .~mcrö .~).n""~l1 .• m, 'o"'bb folo"", 
00t, • lellbn<~'" .dcJ<' .l~" 

A .roló~ .. ",á .1", "m" ... e '''''Ii:' Un.o,k<,p~ő, ,tll~ó 
1."",1u r,k";g.' •• k"d m" h.\, .. s.ir.<kónl nltn,d; "olg;\· 
I ... hd)".,. T,,,, ,, •• , h'II./Olg:lI". S,cnth.rom.;\gb ••. 
aoo,·;I "'Ól. TI ,·,,,.nJ,,",k Jn >iule"'lt hd'o", ~)"""'" 
'o, 

A .,.<>l~.l<l.u .. g'" .... n .smeró cl:)'enl""lI< é$ • J.Jk...,., 
'folg;llat mQ<i~:l .... m'nd'il ",a,un ílli,u" ,nm:éJ< "'" 
• Uon otthon, '·'swnyoh'....., ,·, .. It •• 1 !986 ~,lI<n k,· 
ki,Jo.",IOI' a P"I" k",,,ltlbOt 

' ....... gckk.1 ,.1, h.orom ~, utOn O l.ll""$I1>d "l· 
ha,)1l.' ')andm<n,,,,. 1989 e' '·.cOn trk.".k meg Bu· -" l ..... zoodo;lod<> uor""e ...... ""m hagy\> el I lel· 
l .. " ... IWoI. mtndl' ,·01 .... ""len, ' ...... ildw.tos ui,':; 
." .. ",.l. ruko k<>n\t pn .... 01 "",.Mo'''''''"l 

,<hany ..... mul .. 10 .'e ... ""k. qy ... U ... , ...... 
pvl. .. Uoliu, Uo,ICI.,""e"'e .l)bukutstKunllelkt-
""" •. L:1)'3n<H1T odo>ponniollbbull..io.rlód.! ""JYtu.zle. 
laTi =. '".y o hD"", " ....... ~ IUl" be 

.'\1 e-. •• ~ f<ll nditueuel •• 11011 mmbme"", 
,.sc,... ,,011 oUmuLlI.1to$y I ..... e, J..1_, ... k tuk lu. 
SC'bb hanyacb , ..... rol6 ot ... !Laos, • ""&YobI> réuc ., ...... 
~"!':.'!.1~" T,.j'al.,". hou E~ hafl,,>d,I; kK,.I. 
IOTO .• ab ........ l"kl)"",, .. I A ,n, k_,unkt". dr .. 
"l""" AlToIdre ..-kll.lI ... kc""", lIIO<idha'ó el SW. k,. 
Iomnores I.one1bcn o> el:)'",l ... UnIta""" f&yh" II. 
D""l" ""lY l'l, ,n .. lI ',drk ... 

I..-I'<""unk a ,plOdJO fJoradtsoiOl ""'" ,,.,..,.,.., ,.~ .... 
•• ,nlTnl...o)., Munláto .... m 'J>.I; a hl,ck ~I\;, JI<ln<I<>'..;ip 
'0" 1\, .'hanY'Joli ~1I.potban le,6 '"",pl"", b ."",yhc 
""I. "",n ... , odul, 1\ '..,.-01I.n hm.1 '~iI'-'''' oml&.~ <1.-1 
oredm<n)o> ",I, 

II. '·"''l .. láln'unk az "lm~1T ti. tvr., Otk."' . ..... PI 
d.g . ..,rdo.c..y" ..... nUouk ~l><1unk tan ... 1\, oryl.., 
haldoUó K)·ulekoz .. nu. a m.g)'.,,"""4o urutOn_lot. 
él<IH1'c.ebb. I",,<.<\ .. y_ .JI,JhUkonq. 

A; ,5teT\t"ztclct<k ... rend.'lc,.,.... """"0,,1>, az.~ 
• .-rt .ldoT,.,,,, •• II.ló 1«>,.,. ... 11 ""1IY""k L:mepo,nl ... 
.... yrcnd<Z'· ... y.u,hn ......... ,""" ~ ~ ...:.r_~ 
"<tT1Q.Ik un,"'''"''''" sok rná> "aU"", ."R'lpau" ...... 
""JI ,,''''''Imclele,n.'''. n:nd< •• tny"""" A ~" ..... 
nund,S ni"'tu1 han""J.H. /IZ td<'Z<1cU.L "<rw\kel "' . 
dOJO''''' uonyörii gond<>btolal M.,odando ólméQyt 
")~JwW.", egy"" .Ibl .... k. a ""I)'Un ........ u "-)'101; 
""1". o halooük nap' ""i<",kkczésd. de ""ndc ..... klö!..ot 
""1><,,,: ',,, bb. Sttnl .. ,. mq;un..."lesc 

·r..,.,.1cnc:1 b kegyd« .. 1 önnuk Ooe,nk ft w.."", 
.... ld... "gy>zabMiT ~l omld~unk ~ 
tunk .w.uIWnal. b 'cmplcm""" q,;'mnek '10 .... f"""'
~ A mbodik ",ü~ .ltonIck ""'Ól <mlol· 
bblaőrz, 

A ".g)1osncl<1Ti. ur baza" ...... 01« b,:wnyl'lI ..... c .. 
'~·e .. in,·"""l ... m<gilnnepI6c. a lC'mp1omunkban k"ó 
eit'l1efKl di.Lli'rt1 ncm',"""""" L.Ó>1IO bcnuus<. AIIom . 
.Lap,tás""" n u limtion .... Eg)·haJ: "..,,,,l>pi~k ",. 
forduló",. ".laJrun' az .",d, "éromiTk <mk\;,;, o ,,,,,,pl,,,,, . 
kenl><n """ókm'; ;,roli!! mq. A munka. 'nJi .... tasI. ,..,. 
"CLC>c: !"1'\' .zökószsegónck ..,cdrnen)e 

Tc"H ... y elet" ..,ráR a p,he""" ntm ' ......... ,smtt ma· 
radandó al.01'''''I:>., 1<1'\"'" E~yhaumknál ",olg;llll.l' •. 
$lok ""vonck megiJ",kitós<:. un,ulnu, .Imell'.1 dis.it,n 
us,ló he=~'-';s<:, barm.di~ "lI1kkmu feiali iuls. .,..,.pel 
ICIVe, Iw,ötL 

A filzesgyar",.'; gyermekek h,lokla,i.an ki,ül, ,~Iu"k 
Ilv,,1 ~Iö un,ta"us ,fjak konfirrnác,,"'" fcl •• "'l .... " 
sttn-·c,,-

Erdély Jl,Jönyörii láJalnak m."sm.rÓ$ér< é, 'os,>< .. ol)". 

h.\ .. hp".<öloll"'"si'<-sérc tOObnör =""c,." k,nndulás' . 

R",',(kn ""'rctnék .",lite" lenm mt, o nl""""'la.bon 
""'lIJ<l ... , es • mOdi.kban lUl' eti,,," bci:lMt"öl A .. Lel· 
készek .ntol"8,;iJ3~ eim':; 1999. h ,'~gén k.adott kul"'bcn 
Jel ... t ..... '..A~ l .. cn·koteSÓ I'rma'" cimii im. CIOIÜIo,.,. 
londol.tola' .. "almoz o .. Vallomá> .... gunl";r', ,,'ntcn a 
mUlt."ben m<fJ<"'.'" kötetben ..$>:<cn'. sunl " ... , a...,,· 
Sel. U"," .imu írh. K~"" .. r a K""",h R.wo. ~. 
Du ... TV k=eti,." .. tenn ..... I«.L Apnh. 16-.......... o 
KOS>ItIh R.>dtÓ kOll'",i1<ne a Ilr.ill:~""",l ...... "'-11.1 ... 

'" 
A kO,",'rti'''''lnek "'iY '~IIJUO ,-..h sol< '"tuJa. 

.IÓ .. k......,.,." .. l<2C11 1",,,lben és .. kr"..,..,. TObbcn 
kónck • bonp<ologr;> foh01' b<s:le<kkból 

:\:agyfol:it munbbi~. b,:wnyMla. bo&)'. Jcllew 
_'gál.too ki"ul mU ,obi> é'e a dar. ... , "loJman. o mult 
e-. ÓlI a bélmcgyrtl ISkola!»n an",1 nyeh", "" .. , F.un 
fclul Fu,csgyannalort lJ od n)',," /rib, 

A. ;ltalam elmondotta/.. tudom, hon' hWt)-osol. m<J 
'''' Jobb ,.1>.,,.,. sorolm • h,,., .. ,udo,ból fijtQIt .<ZOIgJ1ó 
ól", or<dmtn)"", ",,,,,,",". K<>S"<OIK1C1 m<>r><IÖ/I a ..... r· 
l""telet" Urnak a hi"e\; es nup,n ",,/-ben a l"kH",tó, 
""'I ..... mmya.IÓ toodO'3'oktn. &> ''''1 ..... 1 OI"""""Mt 
~ol"""nyd'tt .• gyonyoni ..... ,ó<""kl .. .t.< .• ",,110 .... 
tlCPoéilCk ..... gu.""oUo«r,~, ""ndcn ol!)·h.l/unkat ".,1· 
plómun'ótr!. 
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BRASSAI-HÉT 
Kolozsvár 

Ha IN,.. akko, KOIuHvjorOO 
El<.- MI .• (1._ Shmuel,öL aI
"'""'I< n ,W<". UIlI\<lIl' tWl" Ar Klim 
mIIJ" H '4 ~MI)II Ldtullak 

Hon"Hn flt ft t~'9ypmany •• fill, 
ly'"'' m.w .. ul? 

1'1411 b;1!l af ,k!)lA k I!IIJfnO/IIIM" 
1;1\\1, II;MIi,b, II ,f'Ifj'l,'onl KokllWa, 
"'II"~ 1&11' l4I",bb, ko>la)ll ar Un,l;lrI 

KoM'I"'''' MlkQ b",. IrO h 1)1.>1'11 
., ...ut ill .. , el ,~~<Jla alap,l, ft 
na~ ~OO ...... ,JbIIf._. JIW,I.o~, 
!""ll • 1_,I~/8I v'''j'f'l tel B,;JM/II 

''OUOI , .... 1 "nI)-vadU .. ke'oJ/1 
• ~'" ~ h.,I'JI~?'Ado.aI eog~v<'7IeI 
, l<llIO n ". "I M,II,meny Clak S 
~ ~ II':'h,lIa 811 19(;) tNm 
_'d'.o,,1 lk MI/al a7 ondoI<'~1 
I ')'jy 11, __ ~JlII'I pap voll. e. p;\P 
(II'''' ~ "" ..... Mm tmnll,lG/hI:It egy JI 
k"*,,II'1 

1'.110.> h_I " ..... I< .. "dul~ ... 
IaM"". k.dktsOl • kl"',I<:l'II r 71 • k, 
1«nd"IóI'1 ,_!eZO 'a, .. 1;/"'11'0'8 
~,amo~I"IVI .,uJr,~ .,< .• l;Ik 1<J\o' lu· 
'Okemet1(/IlJfIn '" ,-"aMulOkl<;,1 IIIW 
aul/)bI .. ~rl boile~, ft r"ut>/'l . ull 1<.1. 
lac~ ,M~la (mfWIp< 1\~ng""'lot Illa511-
va O,ana, Mel~,OII1. munUssag ... 
ról 81610 vOlhll~dOI 81 KJe, 13,_ 
I\i,ll!n PaR fllfMlt , ~ I ~OIiI hdl;d 10' 
_Iam lafll<r~ ,1If'I(s.11~.""""""""'" 
.. ellll<~d<li Vol<o~ KIIIt)ty lal'," v .. ' 
vn7l" 

I fil ~ ,1)1 S/I)IIO .. fe,en<; IllU 81 
'fl IIQ",O ol Irvllll ill n"'~'IClul M, 
WmVM',I1I1' IlllIAhoo/l!U m"wll"ll>Ie 
j(H"", I,'" h<>ilY v,~ 13.,81Ml. u, 

f, ..... "ev" fil IIJIO ". " ~O'IJI, I> 
" ,I., ",,,1fI1 Itr ... _, !;11m"", ~ LIe. 
,N~ ' .. vlt®jll 

'" I. ~,,' " . ' I ' '''.~ , ' ''''~(,I,,, .. h,." II,~ ... " I,.,,,'~" 

K"",,'l"sIó 17 """,,ytt WA III .. 
8<_, ~""k dr UII<II,llll,lll OIUtItlv'" 
,CIQIIOOI' /IS l~" dMdh' r ..... 
<kl " .. ~ K_I R6I<a CII<IIIg<><1 
AIocr tv",*, XU OI.ltaly<>l tard::<II 
<lI<oI'I"I1"k INIg~ •• I~,,-, A dJtdbol 
MoIno:M SA,a ~or'IiI'no Idn.t,,1tlI 1)11, 
So!y"",", ,,,.,., IV O"" ,onü, ... I. 
oI6Q' .. ..r1allg,"Ó ,0fKi0'1I0 ..... r.ednel
l", ugl"fl,(l1I8 agy ./",nIllybllol 1:;r>1 
il kö,ó'.~aM vologl~11 1o, lkn ~1!l1l~,1' 
j," még kil/óp' .ot", I.,,,~bOI ,.me. 
,om I<)'J1 /) ,0<\ 1,,1<»1 lIQyok8 Vt>II 
aZ\lMWk. ak,k II 101""."" 16b«10 11:11 
6P1,,~1 ,lo , I ..... ",'k a .~I~~h twl! 

0lIOII ,~....: dZ, .'0'" n,a ... 
A ........ ZV.f >f<>:z~",1 ,_",,,,or,, hIIIIOti al '.' 

.,.q ..otsa,,~n "'VO 8<._ vobuo ... ~ 
~_pl" t"""~ObOfIIovó , ,, e. ",,*,1011''') .. NIQIo-Il
~Ul. 'v 11"'_1< K""ura~. I"'_'y'" Y<ltol 
• ..,... "'" ,,~,_k. k,.,_ tawk II. ~&<'" ""'I<'" ... k 
~ llftI ""'''Ilon ".'p)&" A, (II,""P' ,..-w,,",...to,,1' I',,'~ 1")1 
\,tr...,"' .... ,~". Ar I<Ik'.1.dINl!l kiI'd, • <10"" "'0 
....... ,.Jflg. I< , ~,,,,~()b7""'~I'Ql'gy<)l' 'neo~"""""J1 
I". U'''M;41 ",,'o/,A".I .~, 'l>"II"I<,I~lon ""."wlI 
,. ,II A Uh"l" cl\lÓ ,,~!I,~I,' I<!I,,",, (h •• ".,,,, n K,,"oa

' l< ~""y .. "." ,~,,,,I""I ""II<')<.1d .~ y '. lllÓ.,,1 "'II I 

végo!<llI1 A e",~I-hé1I.lf\!111P11/Y"~ "j kalaN 
l)OIéPO lalogalO lMJ(I'IC8dl< ., eI/)<eIII,noI<bMl ""111 
k\l"O<\llOl' t3<~.UI .. {\&rojt ~"Jbr""o'I)I "" lIW9 
h..nem • Iép(.oIOIdtllO \'!I,_ ... oben ~,IIII"n wgy .... 

••• [,dtIY I<tgkJwllb ~)'I,,,WI K~ ~ ... lag 
... r1QOUlJI) IalW<lero" I ..... lId !to"8 ............. v'M 
goI<OI , •• -.MIt r .tIOI~ W ... d ,*", tJ<:.I .......... """ 
gya' " toIIu,IInM<. 
,,~, e." . 1 ""' '''' tol t.ra!< ,~l/)o !tol· 

~ ~. Mn<I,(lk III lI«;k".., n' ,k M "",I ""II I "010 '-Q 
.lebb hllgyom.lo"yd .poIl~k II."" IA_ , ..... 



H í R E K 

A h U",'~li il n ne" kőr " bcn:1Ci un ; tári ,,~ 
nó ... ·ányb"" hétnnl_ ,· .. It \',r4Vadmnppal 
ke"""","t "" hu.'~ '· ..... rMPJ'n f~et&l .. 1t M. A 
h ... ~~ naltn,ent .. ken ... hu .. ·~Il<or ...,heltel< urv .. · ..... 

Nacn,;,nteken ~p PAmmaJ ""lentek ""'K.' \ti 
c:-ul~kuelJ toeremMn. hO«Y mcghall, __ l< 
N).i t .... i .... '·en t .. lelk~" ur el&t.cUo.,;bln" kGlou
,-an _oot 

Kulon allnfoh ,-olt u un't'nu~ hllt""ooooI< mes· 
-",len_. akIk AÚpe" uerepel«>k ft k"rjQonYl bel.
lehe"," J"t<!koo.n 16 

• 
BOCS AII lia. a be~ unlt'nuA "" ..... any 

uru .......... h.ta prahllcre a mcgy".úkMlytn_ Nylr-
ogyha .... n a terul,," babetlYutt ... ",,1 qy "lfudáNo-
rmatot Indllott mér tavaly. a U'MpoI IIA:tJIntuh 
bab,-~lCtf.~p:re. keretében. ahol mil",rk~ .... iI6. 
rendet6~AeIMdó II volt ~ Ilcmélyben. 

A nagy magyar koll6\ Vo~marty. Kolcsey. 
Petőfi - vc....,it tcneszerz6\< - Llut. Egrcltiy Béni 
_ m,i'-Clnek felhaunálásával Vltt~k ninre. 

Jd~n Ady· ll~flók pAJ"1)~H,iAban k~aZlJlnck egy 
flMtók ... ml~km"""rra. Presb'ter atyánkfi:, kllJön 
foglaJkollk Bartók~. Gncg munklhoág~val. 

2000 máJUS 17-18 napjam .A <VJUdMJk su,"""" 
J/al."a,.",..zalf r~róp<u MlflfrdcióJíÍoo"" e,men 
Vars2egi As' trik pannonhalmI fultpat k"Edem~. 
n) ...... ""re konferenClal rendeztek Budap<'aten a 
hazai tomn .. lml ttD'hhak {kOllUk .... UnllanU. 
Egyha.,., 

A konferencia !Q,·édn .. ke Ma riony; JánOI kul· 
UIP-mim.ner "Glt A rendl!l:,-.!nyen rent ,-"tt 
Orbókn~ S~ent·hány; llona IOJegyW" " d r. 
Szta nkóny Zoltán . 

A AUboodon válantot!. Tendue ... ·;tltoztat6 parla
"",nt ""'plakuládonak 10_ tvforduloja jel alkalmat 
teremt arTII, hOfO' a nemu-! bold~lj.un rel~l&!. 
Ioégct fn6. Mtj .... ,nkon bfolul" kl,'\I1 floS honfitár. 
I&k "toek,n"k az e~redfordul6 kIhívba, .... adan. 
dó "lI.lauout Etfrt clonlott úgy a kormany. h.OCY 
.A mqyanJ&: lehet6eotgt'l n ,~l~sban az ezredfor· 
dulón" cimmel2000 máj ... 19-2O.jn, n nyugati d,· 
uzp6 .... u. Kár-pll.t·mtdence ko'n'ufgei jcle. Ut· 
mél)"l.A'l!ge,nek rhz"éIC1~vel m"rrendezi • IV. Ma· 
1O·,...., .... zllll" 2000 I O nke koU:"t 

A rendezv~nyen egyházunkat dr. Mur ... a y Sft
m .. e l fÓBondn .. k k~pvl."'to, nki ~.u vett Ilnekoi. 
ók munkájában ,., 

28 UNITÁR IUS ÉLt;r 

Kertész Imre átvette a 
Herder-díjat 

Kenéaz Imre magyllr iró mliJu. 3·an • I>I!<" 
"'gyeICm dl •• term<!ben tiNelle • Henler-<lljal 

Dr. Kemhanl La""r g<rtl,ngen, pmf .... wr, a 
di) kuratóriumánnk '-"&ia Kene_. Imre mun· 
U0a4pl ""'Itató beAZ<!d~n úgy fOl;"Jma..,tt, 
hogy .'az iról ,rodalm, élN,émája Auoohwol>'" 
pl egyén, ,dentI"'" pn>bl~maJa Fa .... dhatatJan 
Iu~á..."i .. gg>l-I kutatja. hogy ""JCNI _ t.otaht.an.· 
mUA kon.ilmfnyel kOEon Ic~ ... "" MJ'I 
,.gy~DI ......... s e kénl_1 fOl;\alk .. .,k ft n) ... h-vel 
..,,,,,,kul biró. ,nn()\'ativ elbeuel6ktnl H pred
zen gondolkod6 """zft~tako'nl.· 

A ""mcl profe."or lufe)telle A Hcnk-r-dIJ&' 
egykor tagadhatatlanul politika, m<1(f"nt"laMk 
alapján ilélték oda lro.tp- ob kc1N""urópal alko
tóknak_ lud6s0knak, E. at idij m;,r rég eimulI, 
ennek t'llencre &2 ,dei kituntelNleknfll1 t,-u.· 
kclhet.6 a totahlantmu8llal ob at onkfnyura· 
lommaI gzembeni kulon08 ~ ... ék"n"""R· 

A dija'Ollak ne,·eben Kert"l Imre m .. ndot! 
kt>s<;onetet, MinI eln,ondla; Europa keletI fel~n. 
ahol meg.záJlás alatt, ,deológiai k~nyozerzul>
bonyban éltek az emberek. ől muvk.et mlndia
a lázadás. a tiltakozás tcrtpe v .. ll. Mosl uon· 
ban ~:u rópa két réue nem nupan kozeledik. 
h3nem egyesuln, is fog Ez egyben azzal .. jllr. 
hogy a mi;"é$z~k"ek jól em~nthel6 müvekct 
ken alkolni tomegfogya •• ta_,ra, Kertén Imre 
rámutatott azonban nrra. hogy Ó maga nem tnr
toúk azok ko~é, akik a globalizaeió é. a "ilrlK 
miis fejleményei ko.ott fdllk n müv~"tct"'. 
men az cmbcrekb61 nem lehet kiIrtani a •• ~p. 
ség~s a n,;n&ég ir~nli dgyal. 

Mal,'}-ar ujsagirók előtt Kcrté&ll Im ... k,fCJtet. 
le: a díj azén is megtl;;ztellC!és. mert a magyar 
kultun\nak is szól, Ugy ,-flte. a Nyugat nem ér. 
ti '·aLójában. mi ,'Olt Kelet·Európában a IZOCIa· 
lizmus 40 ~'·e alatt. ahogyan .. t<'noégben ellik 
maguk sem ~rtik egészen_ 

,\ díjho~ szereteltel gralulalunk' 

Kert';". Im .... at unl!arius egyha: ~zert.arta· 
PuennI koton házasságot 1996_ áprihl14.fn 

Konfirmációk 

2000. június 4.fn, "üarnap konfim';\cIOoulftl
t ... telet ,'OlI a p<'ot ... eml6rinci lemplomunkban. 
Rázmány Csaba lelkkz .... lgálallival. 

• 
2000, Jún,us 18_án, "asárnnp dt. \J órakor ke~

d6d6 istent'&llleleten konfirmál .. ak a Budnp"'." 
Umtárius Egyh~.kózs<lg gyermeke" Kástoni J6· 
""ef lelkkz ,·eze""~vcl. a Nagy Ignác utcaI temp
lomban. 


