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Az élet kenyere 

TORDA, 1568 : li A HIT ISTENNEK AJAND~KA " 

_,Jézus pedig m onda Il&ik: tn , 'ugyok 3Z ~ld4 
nek ama kenyere; aki h ou..'\m jő, semmiképen meg 
Ilem éhezik ~S aki hls1. Ilenllc.m, meg nem szomjü
holik soha" (Jnn. 6. 35.) 

G. B. SIm\\', ri vllághinl angol (h') íróról jegyezt.!k 
fcl ezt a gUI\)'UI'QS.'\1l s7.clkmcs megállupitAs.'\t., mi. 
sr.eri nl : .,Rendkivül ~'szerü dolog éhe'Ző embe.I .... "
ke t Illcgtédtcnl, ha ugy közdcdlink feléjük. hogy 
"'-Q,yik ke1.ünkben u Bibliá\ il II más;k kezünkben !;;'g..'" 
darnb kenyeret InrlUnk" ! 

Ennek 3.Z írói m~:\llapit:i.sn:\k a cél7.3tossága egé
u om \.'i.lAgos ~S el!t\'értelmú : melyen meg vall S,"ö
:;o6d\'C ,arról: ~Ogy 32 emberek elsMleges igénye 
é.~ ~ht\,\n mmdlg a látható és kézzelfogható m inden
napI 1..-;z~"ét't'C Ir:\rwul. egyszóynj .3 materiális la
\'akra cs ha enllek meiszcrzése érdt:!kében \'313mi 
U~"l\(:\'elClI .. s1:eUemi" t,\pl:\1ékot is el kell (ogad
nlok., 3kk-ot" szukséj;képpen 3kár ezt is megteszik, 

G, B, SIm\\' sl.ellcmcssé!;e kö:oo;ismert \'olt es ncm 
egy eset~n fejen t31áha 3 s~gcl. amikor cSlHoIOd
\";3 uómkozl~totl és kellcmetlen iS37_",1gok kin.\il
vanitáslh"31 \'3165:\"al pro\'ok1i.l ta az embereket. 
~o~' a bc.5.rett és kors~rü Ig:n:s..1gokon elgondol
kOU:!.n3k. A% ls téns Cl.%o nb.'ln rt n!\gy és szellemes 
ính"al kapcsol3tb.'lIl, hogy az éhez~kllek és 3. szük
S~~~t, sU'!n\'ed6knck a s,,\jntjából soh3 scm adott ke
">"Nt, Rendkívül fuk3r \'oU. S7~'l\'llkkCl.l t1i.lllQgatta 
a szegényeket ~\s egy jobb élct érdekében sll:oci~\lis 

t.'\rlalml! i"azsagokkal hlll'Ct';t 
elfelejtette konkl'ét esetekben 
elők (elé , .ll másik kez~\"ó~r n 
tnni! 

buzdított3 öket, de 
II szükséget szem'e
kelwcret is oda~"Új-

Kenyeret az éhezőknek vlllóban csak 3Z tud igA
wn :1dll,i 3ki mindkét kezében \'3IOdi kenyeret tart! 
H3 :l jelképet lodbb akarjuk Illglrtln~, akko:. ~t 
kell m ond:munk. hogy ol\':ln ember tudja a uukse
gel szen\'cd6k (újd3lmút enyhlteni, llki egyik ke~t!
vel rt testi tt\plál kozns $7.ükségleteinek bi:oo;tositásáert 
dolgozik. .:l. másik kc:zé\'el pedig a s7.ellem és a le
lek kenyeret :utja, Mi unit.í.riusok ez év augusztu
s.."Itól ke~d6d6cn, ro.lgies swhasználattal éh"e :.:~ent 
<':\Tre " készülünk" Az 1568, évi tordai orsz..1ggyulesen 
kimondott és tön'o!l\ybe ikt3tott lelkiismereti és \'al
lássz-'lbadság nag.." esemenyJnek és az ezzel S2:~r\"~
sen öss~erügg:6 uni tárius egyházunk megalapltása
nak 400, évfordulójára, E2 az évforduló eh"álaSJ:thn
bt1nn eg,"há'lA-Ullpító <'.ls6 pű:<;pőkünknek, D:hid Fe
rencnek ncn~161 és életmű\"ét6l, O YQIt ~inlu~kt;a 
:l7. a 7. ignz ember, aki, mint Jézusnak hű tamt\'u
nyu, t<':st\'J~ Js kÖ\'et6je, úgy lépett 3 m~'3r és 
az e urop...'ll történelem mnp.adár3, mint, aki lnindkét ke
zében kcn.vel"l"t hor. : egyikben II lélek kel'l,\·e~t. . a 
másikbmt a mi mindenn:lpi ken~-erünket. ;lm("~: .... rt 
h álát l\dnl IP-ülünk össze e hó utolsó \'3s..im;l~J,~n 
is ;I mi urultk Jél!.usnnk terített llszbla köre. D.."wld 
Pe~nc 1IZ isteni ihlctcttsegtl Y.5eni l:itnoki kész:se-



gével ismerte fel nzt az utat, amelyen hal.adva ali: amely derülátóan és reménységgel fordltotta tekin 
emool1lség valóban fölemelkedhetett ali: elmult. negy tetét erre a földre, amelyen ali: emberi verejték-
évszázad rendjén n kultúrának és a c!vllizáClónnk munka nyomán, az odandó sll:orgalom a mlndennl'3 
arra a fokára , ameIlyen a ml nem~dékUnk áll . pok édes IlI:ű kenyerét te~mell m~g! Négys~ ~ 

Mindaz ti.. amit a modern világ buszkén v~lI mn- után is ugyanezzel a dávldfel"~nc.l elhlVatottságg I 
gáénak a tudomány, a civilizáció és a kultu~.n te- lépünk n világ elé, hogy seglt.5Ünk "megténten~" 
rületén végső fokon abban a szellemben gyokere- azt, mindkét .kezünkben Ikenyeret hozva, a léleknek 
zik, abból a ,;kenyérből" Uipli\1kozik, amely a XVI . és az életnek kenyerét és e:uel il készséggel és 11\ 
században az úttörők merészségével és bátorságával határowssal lépünk őszi hálandásk'?r is az ú~ 
merte felszabadftanl a kutató é rtelmet, mert . ráha- asztalához, hogy magunkhoz vegyuk "az életnl1k 
gyatkoznl az ember felszabadult lelkiismeretere és am a kenyerét!" R , F. I. 

~." .. ,', .. __ ._---"'--_.,'---,-"----,-----"--'---,--_.,----,--"--,---,,,- --
Az IARF elnökének látogatása 
Dr. Peter Dalbert churi (Svajc) teológiai professzor. 

az IARF (Unitárius és más szabadelvű keresztény 
egyházak világszövetsége) elnöke, kit 1966. nyarán. a 
londoni világkongresszuson választottak e magas tiS7.t
!iégbe, látogatást tett a magyarországi és a romániai 
unitárius egyháznál. 

Június 30-án érkezett Budapestre S. Schliipfer st. 
galleni lelkész kíséretében. Július l ~n Kolozsvárra 
utaztak, majd Dombóra. A dombói unitárius egyház
község műemlék jellegű templomát Benczédl Ferenc 
helybeli lelkész vezetésével a hivek új köntösbe öltöz
IeIték, renoválták s Fötisztelendő dr. Kiss Elek püs
pök úr, dr. Mikó Imre főgondnok, dr. Kovács Lajos 
főjegyző-teol. professzor, üt6 Lajos ny. esperes és 
mások jelenlétében, ünnepélyes keretek ,között ~smét 
használatba vették. imádkozasuk megszentelt hajléka_ 
ként. Ezen az ünnepségen jelentek meg az illusztMs 
vendégek július 2-án. Innen Brassóba, Szinajára, majd 
Bukarestbe utaztak, ahol látogatást ,tettek, egyházi 
elnökséggel együtt, a román kormány vallásügyi szer
vénél és tárgyalásokat folytattak az 1968. évi 400 éves 
egyházi jubileumi ünnepségek megrende.zésének egyes 
kérdéseiről. E tárgyalások során sikerült rögziteni 
ezeknek az űnnepségeknek a végleges idöpon.tját 1968. 
augusz~u:- 1~18 .. napjaiban. Visszafelé Curtea dp 
Arges, Rlmmcu! Vlleea, Nagyszeben Torda útvonalon 
vezetett útjuk Ko!ozsváTig, ahonnan július 7~én ér
keztek ismét Budapestre. 

,Dr. Peter Dalbert IARF-elnök szószéki szolgálatot 
vegzett július 9-én a Budapest, V., Nagy Ignác u, 2-4. 
sz ... alatti templomunkban, mély benyomást keltve a 
lP'ulekezet lelkében világos gondolataival, melyeken 
atsugárzott az isteni gondviselésbe és a jóakaratú em
berek alkotó munkájába vetett hit és a testvéri szere
toL 
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Egyházügyi 
úr július 
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Prantner Jó
" .• T;elepó 'el Dal_ 

volt Ferencz 
J ózsef elnök 

a legmesszebb
i . ünnepségeink 
a kolozsvári és tor-

a Magyal'országi 
József fö-

" kodv" v-;';; ';'k:;" 
ideje, már ;;;;;;;;;;: 

Igy alkalma arra. 
Dalbert elnök urat az 
jUnius 17-én kezdődött 

melyen résn vett, s az 

is dT. Peter Dalbert 
munkájához sok sikert 

450 éves a reformáció 
1517. október JI-én szegezte ki Luther Márton 

wittenbergi vár templom kapujára azt a 95 tétel~ 
álló proklamációját, mellyel eHndíto~ útjára a re
formáció nagy művét, - 450 esztendovel ezelőtt. 

Az unltáMus módon gondolkodó embermilliók SZá. 
mára rendkívül jelen tős ez az Időpont. Jelenti az em
ber lelki és szellemi mivoltának azt a sajátos tulaj. 
donságát, mellyel képes többre, jobbra és kOfSzerúbbre 
eljutni s a folyton haladó és fejlődő életnek megfelelő 
kapcsolatot teremteni a mindenség urával, a teremtő 
és meg tartó Istennel, - az élő és eleven evangéliumi 
szellem vezetése mellett. - "J!:n veletek vagyok min
den napon, a világ végezetéig!" - mondotta Jézus. 
(Máté 28. 20.) 

Dávid Ferencet már Gyulafehérváron megérintette 
a reformáció lehelete. Wittenbergbe ment továbbta. 
nulni, a reformáció fellegvárába. Hazatél"Ve lelkes 
híve lett a reformáció lutheM ágának, majd munka
társaival együtt megteremtette azt a szellemet, amely
nek e lévwhetetlen gyümölcse lett az 1568. évi tordai 
országgyűlés határozata. a hit és lelkiismeret szabad
ságának törvénye. Ettól az idöponttól számí"uk a 
magyar unitárius egyház megalakulását. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük. a hazai Evan
gélikus Egyházat e 450 éves évfordulón. Luther Mar
ton gazdag öröksége legyen továbbra is világító szö.. 
vetnek az egyház vezetői és tagjai számára abban II 
lruzdelemben, melyet Jézus Krisztus szellemében né· 
pünkért és az emberiség békéjéért foIytatmrk. 

, • Aprily Lajos 
Áprily Lajos halálával súlyos veszteség érte a m:J' 

gyar Urai költészete~ és múforditói irodalmat. Alig ~Ol: 
költő, aki valaha is olyan megelevenítő művészi e~o\'~ 
tudta volna életre kelteni a honi táj varázslatos szepse· 
gét, mint ö. 

Családi köréhez fúzooő érzéseinek mélységét és sok" 
szinű változatát a ,.Kisanna" ciklus tükrözi legigaz.a~: 
ban. Ezek II költemények a költő látomásában felVI t 
lanó, elhalt kisunoka, árnyalakjáért viaskodó ember 
á i;!rázolják ; a stivszorongató fájdalmat és a titkolt zO
kogást. il 

Vajha akadna a toll nak hozzá hasonló ihletett lelk 
mestere, aki műveit idegen nyelven olyan' művészi kész
s~.gge.~ tudn~. megszólaltatni, miként ő tOlmácsolta.~:~~~~ 
vunkon a kulföldi nagy szellemek örökbecsű alkol>1'>'" 

Áprily Lajos annak idején örömmel fogadott, "agi" 
rabecsült vendége és munkása volt Dávid Ferenc W" 
lelÜnk el6adóestjeinek is I 

Temetése augusztus 14~én volt az erdőkkel boritol , 
b~rcek övezte, visegrádi temetőben; a nagy költő jelen" 
töségéhez méltó széles 'körű részvét mellett. .. tét 

Egykori erdélyi pályatársai nak utolsó i1dv,?zle j.:l 
Adorjánné Weress Margit ny, igazgatónő tolmacsol 
mélyen átérzett, megkapó szavakban. ~ " 

Eml.ékét hárfazengésú alkotásai, lirájának gyorl':_ 
szemeIben örökkön gyönyörködő olvasótábora kegy 
lettel megőrzi. (pg) 
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" ... nem maradhatunk némák és tétlenek .. . " 
JI" I!\"l jlill u,", d- y IIl1pJllhl Hllll1lrJlt Ille!!. Sl<lckholmhnn 

II .. VI"lm"l, ~Vt1rl"k\J tlrc''t!t\I.'I(l''. hil ' II;I/{\' Wkcvllt\l! . 
~'<'I Vcz!."1 l '1'mh.'JI'C,\\!.k'n. 1I t! \'c?c tc,",cn ! A lCd'A.' I'CI~ Cll 
1.1(1.1.; . · IICIIIZC\lll)tl l!I~üvc~éijC, A h lllwJI ·tkllc tl~ck 1lO.!l11w 
,,'ll(ö1-1 ;,il\!c I 1cj{(.~ i\ tlcmZ1?LkOtl b~keh'oda, J\ neke 
V'hlll " 'IHh~ Cll II k\,,~"'t"'rlY Uckl'kullrCI~·tl cltl . A llQII \ w 

(('1'1'111.'1(\11 ,, !}!) ~;O:I'I1lC lf \'ell ~tl, Ihl ,\I1lm l :.12 II clll:o.cl. 
kM! ",z<'I'\'ctch' kCI)\'IiM'lcMl.Icn, 

Al! 1/\ln' \ ' II;}.It.~ 1.o \'l.lI.!!~'ItÜllk m~fflly('h'hcl kéJ)\i~cl ~ 
!tlHc malid! Ph. p , t;vc ,'I ~ hQlliHld 1)1·,) r~~7J()I· IIzenlC_ 
Ivél"", t\ l"'~:>,lH'\'Ok kötőtt il 1.)ék(",!7.(!I'\'\!zclt.<K • .!SIlilk .. 
1",'I'VC'CIek, \ 'illl i\~~ lc.!hllclck kcp \'lllClto.'llék mal!lukiH 
,,'11lIlktI3{)1~ k"I, \)I'l'11.!1I1/U' űlol"\ k~ l,vI8Ilhjk l\c1, űJsdgfl'ók· 
kHt. PI..>d1\MŐ~U11I)klmt t\,oc Id.llönlJö1.:6 ~ltyh ;\ )':lIk Idké.~1.cl~ 
vci bJllI!I'j k01Wldl ~tclll':;l yjl!é~t'k ~\)n\t.xlll d ,,, Mm'till 
NlclIli.l l h~,' IN yu ti' l t~NéIllCIO " $l .. \til . )(,1$llIIa 1\ ICllon 
(tudla), AlJ~ P1c''I't' W,'and'1 01~1;.\,Ü, éi "~ Al1Ie,'lkol 
t::lly~lI11 All;lIIhlkWI hfl'nc\'~ békl..'1l<,,'\.'()I!unk, 110\11c,' 
,hu:k l clk~tII{'k. milli 31. HII1el1k;ll un t(:\I'l u$~Ul1h'e " ~ 
l:lIhl, ' eItriHll'. ,7.t)('t~\lI" (\JQ·o.s1.l;II~'il \'cacMjénck Ilcvé
\"t01 tHlálkoau nk uJtYat11ib1.xm H t1\lIllk"csoportb'lIl . 
utllt'l\' bcn lllal!!Yill' 1-c~' I,, 1 O. K;\Idl' Zo1tólll tl\'Mlgélikus 
I)(hpük é., dl'. , '"th "'Mol," r..'( , kikt"", ;t l'Cronl1;Hu~ 
7.~hl(ltj l!'Uda kOW loIyl w1.t;\lyánHk a Vtllc t ője is tevé
k('n~' kedctt, 

1\ $t.xkholml I{nnf .... l'enc1 a. ilmc1.\· I'Ú1 il1.óslékdnkrol 
rlIt1l: Iőbb alk,thlllllllal 11'1 IllCI!! rŰllunk t"ll lékl'ln l. I'cnd~ 
kh'Ol nail.)' .wlen16S\.'1IlI é~ n~' ell\(Ö\c"i $ulyt képviselő 
hi1I;\1'\)1 .. 1{ot h07.01t.. tlllIelynek :!lo'he~t - ;:11. I AHF 
dh\loI~lil\'el:!~Ii\lnkll('k hál!l.11 IHk;'u~lI." kél-csél'e -, tcl
Jc~ cll(\!!1.I.."lx'n szós?:t',-Inl a3 ;\\;lbbl:1k\);.lIl h..-nwk: 

" A \ allthOll ki~lŐ1>liCgck I«!ll vl:!clőlnck mU\1kac:;o~ 
1)C)I't,kl ~) slockholml kull (el'Cnc1:\n :1 ke l~~zl'én.\· e)1..vht\
mk t~ mOZ(mlm;1k IOgjil llJó1 t\lll. 1\ 1. Itt kih"t"tkew nyl -
1:\ll«mu ti kct-e, .. tl(lny 1'-"Sl,t\'e\'ők h(I1.'..a.l;iI'UI,l~a " kon
fct'~nda llIunkáJ;\ltll1.. 

I .\ kel'-"~1.lény bI;tonY8a~tt!lc1 \'Hlódl 31:1llja l !>{('n 
vt'I'\"lrlc, mlllkclllX'iI a;tl Kl'hztu! \xlldM.t,\ tI:/; ... g6z 
(·mbcli.. .. ct! \n1111, At cl'rUI \"aló O\','\z&.1 .tZl)iI\);.m ö;ak 
"k"',)I' lm.'g~'Ól(~. Il" c~dckcdelckkc1 t,\m,,~ztJuk :thi. 
hllt'n Irl\ahm\~'\.I!;irl:\k ml..'1I."élt\S~I'C hl\'; \tt\mk cl. "\I11 I~ 
kl"llJ~n l>'ltcll 08""1'\."11 t'mWrg~ ..... rl\\ekl'lt.. :\t<jnkÓlPel1 kelJ 
Ilckllnk I" ~1(:)~l1\(llIk L't!/.l'1tlibt, l-;lél't l1em mamdha 
tunk n.~mdk é~ M,h,"~k M.Z .. :\' ~I ~ 'öt"l\\'\l Szl'l1\·cd .... ""'el 
l<~mtx-\l , anl('b' a \'Ietnam..! népt:> t t\l'I . Kt,\'C!>:/;tél\\' ml 
\"\1lhmk fulel&'<'II.(I\·c1 hozz.:\ kell J.ll·ull11mk ahho7 .. 
h~~\' ('1, n ''t'ttentö h,\b<.m'l \éJi!ct ,\I'jel\ Vle\l1;1111!xUl. 

1\11..'11. kell mondanunk 117. j"".U1 ~ \~ k 
)lIt!glJckclés lt!ht!I&~Mc l ilIIelI lle:~btl~~~Ullk kell u 
Il lqj:~k ch.'1I VIIIlY lJ(lke ll.1 ' '3Utl'l lml I "1'1. ' i\. Il nem It"'7-
1!17,dlelll[ S"lOI 1J,;Id$~h(. lIle tv~ ön~'cndd~e~lIg;I!~I~jl k ;) 1 Cll 
\ :t 1I ()1\.Y c7.t!ket il cc l\Jkal elé .. jilk. kUI(~tl\unk 

,, ~ kt kell mondanunk il? ig;l,.ságOl u "Ietnumi ht\~e~1 
val k!l l>do\;ll1J,;m Ennek a konferenciának 'I n. k 

1:~:le ~1c.1nt ~I há!JoI"\\ a7. amc .. ik:ll ngl"CS3:o.16 m~~tt('\~~~= 
:,Ihklik c:! tt!rJcd kl lé\>CI;Ő7.lltllsen . V~~ét lehetne vetni 
iti IIIc8$:o.l1 l\n':k f"..s7.tlk -V\('lrHlm bombá~ '\!'1 hn I . ' 

vOlln:\k tl 7. tllllel'i k:t l csapatokat Cll 1Il~~I1~~'Cln ' kV ~$~l ~ 
;\ .vl~ ln'~\lI1 ~ICP mH~a I lIt~nc \igyeU II NCIll~t!il ~:t:. 
1I'~llJ.ld(t,hl I" 'oll t P '''JII.'''lIlljn szcl·int. 

:1, A kmönW7.Ő keresztény (ele!w1ctck. Illotgalmak 
~1I. lJCkCll1.eI'Ve7.Nck 1,-\szé1'ÓI 1lI,-'gjclcnt kCIlViselök 1l3&.v 
... , ... Imu, ~ :llockholmi kon fcl'Cncl,\n, annak a fQko7.otl 
fclelő~sq\nek II Jele, I.lmell'Ut 11 kercs~tényso-\g érc 
h,\1xwu kC I''(h.~élJcn . Amiko .. hllMté riJ,;k ors7.ágUn:b..~ 
elszánt tlk(\I'aU~1 'l101.gúsiuUl I fORjuk kel'CS7.Iény tcst~ 
\·Ct'dl\k~t, h~y tel jcsitsék kötelcsségüket a Moon\ 
dlOl1I akclób~l\1 és \":\ lIlog;IJ;SÚk clI.yM zI vezetőket cb
Qcl\ rI /;~o!g,\ I(\luklxm , E~ vl\ágmél'cliJ IlItukoz.,1st IIL'!ll 
lehet_ c1mh n(lanl. T úmogalJuk XXllI . J ;II\QS púpa és 
VI. P.U Ilt\I~\ l~kdelh'v.\stH c»akll!;y. m int az Egy~ 
h ib.tlk Vilt\.gt"'ltksa. H KCl'eszléns Wkekonfc.l'Cnci'l és 
m,c, kCI"l..'S:r.tén;v C$OllOI'I\lk nyHalkoz;tlol1 . 

- l-:"II~k II Illi bord 110 k véget kell t:elnL 
- ~'elszóhtunk m lndL'fI kereszlól)' embert. aki ko-

moly,lII "csa ;:l béke és a S?-CI'Ctet újszö\'el:;egi igat, 
ho~;V il béke ér'dc.kébcn llIunk;\lkodJek e~ütl mInden 
jó;lk,lI'<ltú embtlrl'é1, tekintet nélki.l1 "alltls! vagy poli
ttlHlI Ilt'7. .... teillek I!'lt(l l'Ő volt.\1';), 

- l"clhlvjuk k~'I~.sztény teslvérelnket. hog,\' mindetI 
es7.ki\7.ZcI :s ... '~{I..S ... \k .... lő ;:1 vietnami h,\bor'Ü Sl'IJrs be
reJelé~ét s \'el,1,yék kl I·észi.lkct a me~ei!i\é<! módotatai~ 
ból (beleél·tNI.! l1Z 01'\' 0:.1 és i-yógyszer sei!its~('t is) . 

- K érjük;:l Stockholmi Konk'f'('ncia rés:r.t\·c\'őtt. hop:)' 
lájéko61;:\ssák u ki\7 ,,~k'l \lcl\l't c Konfel'cnchl ~m(:
n~'L'h'ől: ku!i"\nÖ.';en ké,-jOk .\7. C~'CS felekezetekct. hogy 
l!lyUll.!kczlCteikbcn "Um;súk meg ,l KOl1CCI'Cnda en>dmé
nYl'lt. 

- ,Iil\'llsolju k (lzl. 1$, hogy ;:1 kCI'C.<::r.ttnyeg,Yh.izak és 
,·.lllásl szenc7.ctc.k t,\I'l!>ilnak , 'U,\J::kull(el"'('lIdál azért, 
ho.:,.,\' minél ~"OI"S;\ bb.1.n n~g~t 1t'llcssen y\!'1ni ;I "iet~ 
mlm{ háborún,lk és hell' l"C Icl!cssen ániMn! a békét 
lis ti f\!l4leUen::;él!l"et : ' -----.. -------_ .... --- - - - .... ----------_. ----_ ... --- -- ---_._--_._-----_.--

Schweitzer Albert szellemi örökében 
At ehő tfplku.<I g"Ajd éhl\é,~· !>?i\mol1w.\ tI buchsl hu

t;\lállomá:! jd~har,m~l voll. S\ájc a slé1)h.\lI~\\ ha
mll(lők OlV~ 6 ('t, 4\ \"ru.\ltl Jeb~'Ix:I'Cl1dc1('~~ken ls 

IIt.:M11Iutatkot.lk_ Nl'nlt'l." r\l1om;\s\~n CIZ(>""X't\ ~l1lcke 1_1et 
;:j hl\I'".l~at~k"kl'a . A Iml";\Ilt':!1.<.\ km"'nben ml.ndenl\\w,\ 
c1k\ ~<'11 <1 1. embel" I{cdvl'~, m~h;l\ó s t inf\)Il.l ,\ (hel\"~~ 
\wbl}l!ll hal\\1,t,)ll.lu) ;\7. \\ktnek é$ ;\ 1, Idő mlll!\::;ál"~.l fl~y<!l . 
Illettet. Cscl"ld~ 6J ~1A1kal oh~IJ",1Im kiltbell SQk$7.Ql' 
hllllollam a k i\I'I\\Cz,l ki)t."cltek. t"I ;\ Co\I'C\'IIt's1 tor()I1"~ 
" M \llé\ct, }'R..\ Il<l~ mIndIll tudtam, m.' nll,. ,UI Idő. ÓI',I 
nélkul 111 _ ~I\II \oI\l;lml nl~l..vel1 cmbel1 .. bht'n u hll1'"JI\II:_ 
\1,a7.da.gsáJl;ban , Öh)ki)S fI~"('IIlIC7reM ' eml)('l' lé&,v I~~en 
l\h\llk n'7 ld,) ' 1l<J\AM, ~ alk<»s a 111,\\' 1"1 rs II haltlil l)t!l'l 
N t'ml&e:>.' ~ ICAlIl1.l)m Azt hlllt.C1I\, hOf.:\· Schw-ell.zer AI-
1)('I·t ~t.clkml ö!'ilkl'\., 1\ Coll~('·t 11('1\\ t~ l('hetel! volna 
m;\~ ()I"' ?'~b."\ tt!III1I , mint dl\)(' a hal·M\~~\\jI.;\.~o." ImUI 
t:ll J('\lcmll!l~jövo\~1 ll'lI @,;l1:d,\g kIS OI'SMJI,oo. 

A C() II~~ (/\ "t) lIé8I\\1I\) 
(\W'''eIlE$ ~u .. Cha\'ul'll~' ~ kedvOlI kl4 1I ,~há~'S~á :/;~ 

Idk .. , fr;U\clan~~lvu talu <!! Itt vall ;I, Cull~ él)\Uct~. 

"; .... t(kli\e~ hCI'CCII:i kasté"" \'olt. A legligibb liszt"in kő
tx-\ é s\"c 3 :/; IClU. C\'8,;.I)\1 áll, Több mll\l száz szoba ".3n 
!)cllne: CIÖ3dóle"llt.'k. csOO:.l.latosall ~P kÓIIl' \-tár, .te
lIete!"Cm. \\t,J Ilcl"liU' a s\"ájcl S1:;\!1(l(lák j!lAA~fdS%t"!l'Clé
:sé\· .... 1 {lIlde~Hl\dcg ,' üt mItIden SZOIJ;IOOIl, {".Ib..1 épl~t 
,,1~kJ.i\l~'ek. ~'. l1 .... kl"1: I~l1. st.b.) Csod~latosall szép ~ 
nagy kel1- I,u' tozlk hó1.;tá. Tcstet lelket l,''SS101'l1Ián pl~ 
ht' lI tt'ló. ~\ c.~tlnd~ alkot" nmnkára nag,\":$lenlen alkal ~ 
1n,IS Inlézmól,}'. A fCR,\'Clnw teljescn k':>tetlcn, A ku1'1:US 
hHlh;at;j.:.a és a n,ml ... tkc7..1~"C"""('n " ,lló Incgjeknés \'oJt 
kötclcro. Ettcnkl\\lI mindenki azt ClIinált, .(\]nit akart. 
A napll"\'nd ('Z \-olt; 7· k\lr élJn~sat.s; 8-kor ~li: 9:"-or 
,.Hcs mnulu/' ·· (az <!~ 1,mclkt'dtl:; $1:~hal IIdhatml.m lt'gJo~
b;l\l vh.~ 1..a a jelellt6Ct) ; 9~MI l ~ig a kurzus c1óadMaij 
ul;\)la ebLld : 4-""'1' k'.1 ; [~l 8-1-."-01' \·aCllor;l. A S1:aI).1(hdó
ben fiO~lkl',m ;llakultak kl \:ilatkoru p3rak, ,agy cs<)-
1)UI'hm tI kul'zus 'lIl,}l\g,\NI. dc .-;1;ámtalan cg:r& témáról 
~s, A látszólagOS k,JtetlClls~bcll ls \l,)1t ~' tiszt,1 cm
!)cll tc.1.."elmcM 1'1'6 : 1lIag\I!\kéllak él''C.t1l1k .a OJIlC8\. .... t 
"'ll ~. d~·,b.tunk n.'á, Vflatkóz;tsi $1:ab.1~:$.t is sn-t"
\'ecH'1I \»'szcfoglaHu :11. .1 MilY, h~' il \'Il~ kill.:inb&ö" 
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pont,)airól odnker\llt emben!k \'Uhunk é$ eg)l1ISs mon
d''\nh'1llÓjában m~1aIá1tuk az t.'lTlberit. Georg. a bi!lirai 
(Ntg&'isJ négu tanárjel61t h::!.dj3 és népe szem'cdései_ 
ról nlu!lI és ijrök emberi é ... :....,ekel pendileu meg ben_ 
nünk is.. - a rés::n>-tel. A finn Milja ne-pének balladait 
SZIl\"1I\.."'\.. A nyeh~l nen1 értettük.. de dallam..'I... ritmUS3 
nlégls közeJ.unkbe hOZ1a mondanh-aIójal é$ bennem u 
Kádru- Kata.. a Kómün;!S Kelemenné es sok-sok társa 
énekel\.. Dr. Denure.. 3. new)'Urki f'ákkutstó ludós ennek 
a be~ek tragH .. -us megll..'"ih'iinul'5ralról beszélt é$ 
aJ. dlt"lle fol.,'r'tatolf harcr61. ~ünk is folyik ez .3 harc. 
_ é.~tl1k. :'I.la~m a magr3r népdalokról bes20lltem s 
bemutattrun né!lsn...-a;.. A Háry János sroit. h.3nglemez_ 
ról az runerik3i ne.g-er fili myét is megdobogmr.~. pe
dig 6 len.,-eben ~ m:\s riunUSt hordozott és t8nul_ 
m:m.\-aib:tn is (renrol..-:tdemliit ,'égren) az európai 
Jd ... ssrilnlSok eml6jen nen!1kedett. {Mozartot.. Schuber
tel já~ .s:zh~en}. A sokszi'nú. so}nTjlágü embe.cso
port 1llSSan r.ijöu - éppen a sok:ninüs~en keFntül 
_ en!lek a szónak izére: emberek \"l'tln-unk. Erről 3.lma
d(lH es ezért dolgozot! bnssru. er&; életében Schweitzer 
."-Iben is. 

A Besinnung 

Emhl.eilet1\. hogy .. eszmélkoou" SZÓ\~ adható ,issza 
ennek II szónak magyar jelentése. Tipikusan Schweitzer 
Alben-i fogn.lom, G~""3korlatb.. ... n azt jelenteUe. ho~' 
valamelyik hallgató (talán, pontosabban resz1.\"e\"6, meri 
t.-tnnr-hal4:ntó ,Tjszo"," , iskolai értelemben, nem \'"Olt n 
College-ben.) teljesen kötetlenül és szabadon beszélt 
egy timIiról saját érdeklődési terü.!eterol és le\'ontn 
annak !ilomfiai kOIli'::ek\"endnit. Dr, Denuse a níkkuta
t.is..""ÓI elmélkedett.. Auerbach. runerikai fizikus, az 
EJ.rutein-!éle relath;lásról Georg ObiOZÓl" atrU..-ru 3. fe_ 
ketek problémIiiról. Dr. Rosenwald igazgató Ernsmus
ról. Ellem-elemen,r is lehetett.. PI. :l. lr. \"ogt nem értett 
egyet mindenben Schweitzer Alben eszllIéintl. - fél
órán l..-eresztill kritizá.lta. Voltak ze."'Iei .,Besin!lung"-ok. 
is. Ilyenkor az előadó \-alamelyik zent!SZenOról beszélt.. 
utána a zongonin3.l eljátszot1a d.vabjs.it. Magam két 
alkalommal tartottam "eszmélkedést", Egyszer szaoo
doO\>álllSZCott témakörb6l (Emberi felelősség az atom
korszakban eimen). egys1.er pedig felken:ek. hogy 
"Sch\\~iuer Alben ha.tás, )Jagyarorsz.ágon" eimen be
széljek., Színes, tarka a kep, \isszatekintn~ a Besinnun
gokra és gazdag. \ 'é:g:sö fokon mindenik az emberrel 
foglalkozott. az embernek öriik nagy kérdójelein~!. 
problbnái\'al Schweitzer AIberm5l külön nem hang_ 

Z'O:1 el ~1m.<lkedé:s. de mégis mindenikben 
mlndt"l13"l.kel 31h:1101ta nelleme, jelen \'Ult.. 

Alrurtus 

.-\1 elóadisok nem rendkivüli ismere.ek kÖZlési! 'ri 
m"1l;hak. E1:s&0rban az amerikai hallgatÓSag tál:: I -

tását SJ:Olgnlták,. hogy az europ.'ll kultur.\ró} is h~
fo~lm~k.I~-en .. Ot Idöse~b pedagógmnó \-011 '-e1\~ 
~ SkócIából. neg.'· .... menknból. Dr, RosenwaId. . 
g:'I1ó a kurzus somn II fausti emberr61 beszélt.. :u ~
~erikai hO~ m~k~ezle: ki \,ol t a:r:! Dr. R~en~~~ 
193:tg.·UÓ. .a;kl ugyhtszik meg8zo1nn az i~-en kél"dese.lw' 
Illr?!'?ru \'nlasZQl~: k(Uépko~ Or\'OS, fe1lg tön-eneti, fér'
mitikus aink. aki migus hirebell állott. GQethe in ró"'t 
nag:i'uel'Ú drámai kÖltemenyt, stb. a 

Dr. Rose:n\\-ald igazgatón ki\Tul. egyes napoko 'de
ge~ elóadók is l..""ÖZremük6dtek. Igy dr, Wadl~~'~ az 
U~ ~ által fennbnott genfi Institute .... !rikaine ta_ 
nara es Amstutz professzor, a s:z:abadeh"Ü s\';ijd protes 
1á.nsok I!g!ik szellemi \"ezetője. -

Kél kurzust ~allg:an:am végig, Az ~iknek eim' 
"Hw:nantzmus _es .a mai \i.lig kri:r:ise", A mis.iké: _H~: 
marust."l ne\'eles es 3. m.'l.i \ilág krizise"'. Ne lepódr k 
meg az lillan.?~ \i_ssno.tél'Ó "krizis"' szón. Kl"iZis. re~g_ 
n~cI?- egYed_u1l7.t. céltalans 'g é~lmetlensé:g, az egyé
m let problemal, a Jét lr3gikus '·olta., - i~ gyakori 
sz.1.~·3.~ .:l mai n.vll....etlti filozófia szótánib..1.n. A ('Sömör
l~lg Jóllakott. ember filozófiája ez. A nrug3ti d\TiIi:za_ 
C::l,ó:ha",\-atl~t sok:m ÖSpetth'esztik sz embe."i cI \ili
:z:aoó han.\"3.tl3sá\-al és nem almrják észre,-enni azt a 
hatalmas feszit6erót, amelh'el a rn.'l még elma...-sdon ne_ 
pek törekednek új életre, jólétre, emberségre. Ezek a 
nepek optimisUik.. mert 3karn:ak valamit 31; eJen61. A 
rezignáció '"iszon I elaltatja a felelősségérzetet 3.Z ember 
iránt.. Tisztelet a Bertrand Russelleknek., a Sch\\-eitter 
Albeneknek., akik ebben II sokszor hurulató ",".Igali 
légkörben is hinnek II jöníben, ,-rulják. h~- a k-ullÜr3. 
újrat.eremlhetö s az emberi elet feltetlen tiszteletet ér· 
demel. Béke és alkotó mun1..-a 8 jŐ\'Ő egyetlen mloga! 

Ez vo h a kw-:zusok \'ég:só konkluziój.n, - és ebben :I 
tekintetben igen kiniló és, gazdag " 011 nnyagn, tartalma, 
jelentősége. Akik on \ 'oltunk Amerikiból. Angliából. 
S\-ajcból Afrikából. Németorsz.ágból. MagyaI'Ol"SZligróI. 
Finnorsnigból és Hollandiából, ezt a \'égső konkluziót 
\"ontuk le: ,4. béke es al,l,:otó munka o jóDÓ egyetlelI 
=dlogo! 

Szán Janos 

Sok évszázados egyházi emlékeink nyomában 
• (R~s=lelek néhai Kelemen Lajos lf!l'eleiböl) 

• ,A~ albaI(\{; odaadas nagyobb dolog. mim az a 
gőg. amellyel, vaJaki a tekintélyét öni", ~n
nak. a nagy gondolkodónak, e fig~felemrernéltó mon
dasa ötlik emlékezetünkbe, amikor Kelemen Lajos
nak. a ki\"3.ló tönenettudósnak le,-elei közön tal
lÓ%Unk. O \'&lóban a legalázatosabb odaadessel sz? 
g6dött az egyháztörténelem I.."'\ltatoisana.~ smJgalatá
ba s nem nlkin taliIta szemben magat a tekinte
l..-TÜket fé.ltékenyen 6rixget6k értetlen magatartásá
\-al. Mint minden kiemelkedő egyeniség. 6 is. még 
lestköZnnpibb levelezésében is, mindig ur.u talált 
ahh~ hogy kimeríthetetlen ismeretanyagának kin
eseib6l juttasson aroknak, akik \"9.lamilyen módon 
kap solatba kel"Ültek \-e1e_ Az alábbiakb.."tn néhány 
le\'elének é:rdekes egyhiz rténeU \'onatkozású re
url óhajtJuk oh-as6inkkal megismertemi. 

Az unitárius egyház. t910-ben elhatározta. hogy 
nn"",,~ntJa az egyhatkö:r:s.,-'gek mon(lgrá!iiiját. Kele
rne-n a kolOlSdobokal. ~'házkör ké:l 4J házkliz:R,~c 
kér rt :r:Jl'!tkérdésént'k nt-psn'r-U tudom:inyos feldol
aodsh1l1 iirull ho)'" e munkj,h~ Eg);k tanul
rnan~ a ~11\JOO\-tti uniU,ri\U tcomplom faUe.t-

, a mAslk • kol~l ec.yházkö~k rfoJ:! 

kelyheirol szól és mindkenó nyomtatúsban is meg
jelent. 

erdek:es, amit Kelemen egyhá1:épitk zeti eml .... 
keinkról ir. Megállspj'tja pl" horo' Dávid Ferenc:: ko
rabeli epirésv>ti emlékünk. sajnos,. egyetlen ~ 
sincs. A reformádó korának minden hjtágn al11 eg)

háza a régi rk. templomokat \-ette á~ . snekunk 
egyetlen templOlllunk sincs, (ImelY. D3\"ld FerenC 
korában épült \-o1oa, AJ: l'isszes mslnk \-agy ~b
biek, ,-agy a legtöbb esetben ujabbak. KolO1S\"Iirott 
dll az a templom. amelyben e16smr h irdett!'! ~
házunk hiteh-eit: a plébániaház. Bho~ élete najp ~ 
részét leélte és kön.\"\'eit frta. Innen llldul g(l!g01f 
út járn is. A r ko nagytemplom és f6gimnáz1um \ "0 t 
könyvtárában meg\"W1 annak n k5nyvtámnk n~ 
I fiTe. amell-et h3SV\á1L Meg\'l\n az _ a ,pa~l ~~j~ 
uekreny a \"Oh Erd~; l\hizeum torti'neti J;.. ... il 
mén,~ meh'ben az egytcor "tala iS haszn l 
egyhdn ruhik Ülottak. Au lll. fskolll. a~ol au:1tr'11. 
aJ. ó\-nn FLrenres d,rda épülel~ben ~r:s' á::;! 
Ronesalkban meg\-annak aJ. tlt-aLa iS h d.iJ~."\l!'
lomi u:.ertaT"biskónJ"\-ek. ... \"'31'OS1 szama - il 
ket ,-aITtAk be e. ,kbe, hott'. n~ kerillJoo po.-ru:~ 
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bÖr. ts ,\talakitva ou Ali Bocskay szü16házában . az 
egykori Eppel hd.l'.ban, az az épület, amelyben mar 
1:i5Q-bcn Heltai Gáspár nyomdája müködöU. mely 
fia half11áig _ több mint fél évszáudon át -: .a 
legtöbb unitárius magyar múvet termelte, Davl
déinek .egy részét is. Allnak olyan templomok
Széken Nagyenyeden. Gyulafehérváron - ahol hlt
vitáib~n remekelt. Mcgvnn a kolozsvári {öteri r:k. 
templomban az a szép f6nj~keret> mely alatt bei~rl 
az istentiszteletekre, , ra lammt az 1528-ban k~s:zult 
gyönyörú sekrcstyeajl6, mell'. alatt oda. bejutott. 
Dávid Ferenc korából Szál"maZlk al: egyik kolozs
vari úrasztall teritő is. Megvan ~ordán a templom. 
ahol a vaUas sz.1bad gyakorlatát .kImondották ~ Ma
rosvásárhelyen. melyhen egyhá.z_unk~t negyedik ~ 
vett egyházként újra megerosltették. Es a déval 
. " \'~f~g'v~~ David Ferenc első papi áll?másána~ k?nyv

tartó állványa. melyről a s.zázad el~Jén k~p. IS Jelent 
meg az Archeológiai trteslt~ben. Kolozs~an egyhá~
községünk egyi k nyolc ka~aJos úrvacsor:u .serleg~ ~S 
az 1562-es évszámot viselo ezüst kenyertalca David 
Ferenc által is használt ő:iemJékek. A kolo~vári P~S~k 
dolgozószobájában órzi Dávid Ferenc s~kl7nek hu ms
sáto Eredetije a volt Bánfty-féle bonCIdRI kastélyban 
alJott. de azt sajnos, a második vilégháOOI'? ban a I?-.éme
tek, kiknek ott hadikórházuk volt, benu_nnel leon~ve 
felgyújtották s így - 1944 ószén - a tuz ma rtaIeka 

o 

lett. S vcgUl n voll Wesselényi ulcoblln Kolozsvárott 
áll, még annak II hbnak egy ~ze, mel~,"ek 1598-bell 
fehrata Dávid Ferenc Hertel e:s.altl.dl nevét önl Oszl 
~jn~lnttal állapltJa meg Kelemen, hogy o· Vatik;~~ 
s n Jezsui ta rend spanyolországi - salamankal _ és 
hOllan<!lal óritl.si levéltáralt a ml nél!őpantunkból még 
nen;t v izsgálta át senkI. Arról aztán ne ls beuéljOnk 
- Jrj~ tovább -. hogy Dávid Ferencnek egy sor saját 
kezu Irása, vagy levele sincs birtokunkban. Külföldi 
levelezéSe ls nagyré-s;,.ben elveszett. Mi lett a sorsUk _ 
talftny! Beszterce levéltárában vejének. a szász Trauz_ 
ner Lukácsnak gyönyörü magyor.lággal lrott leveleit 
talftlt.'l meg Kelemen még 1943-oon. Dávid Ferenctől 
azo~ba~ egyet ;;em. l rott betíikböl. itt-ott már malla_ 
dozo kove~b61 Im Igy arad {elénk a történelem. Négy_ 
s~áz .éves unnepségeink küszöben sdvleljuk meg tanul
sagmt. ~k. n~fO'on sok itt még a tennivaló. Támogas_ 
s~k az ujl!-bb Időben örvendetes lendületet vett egyhftl!_ 
tot·ténelml kutatásokat s azokat, akik a nemzedékek 
fölé magasodó időknek buzgó vallatói. 

ny. g. 

• R. F\lep lmre pUsptlkl helynök, amikor IKS. SZeptember 
23-án rent vel.\. II n . VIIUkAnl Zsinat 1Ilé.B~. mint vendég _ 
ro vallássnbadsál; seht!mi\j~nPk tA rgya láUkor - o'.rdekl6dötl 
hogy ml kent lehetne kUUltA$Okllt folytatni a V4tlkánl levt!l~ 
IArban. A k apott válasz uerlnt a reforméetó nagy SlhlldAnak 
a XVI. sdud nak m in k e t erdeklO levl!ltArl 8nyllg8 Illkos jel~ 
lés :lIIItt áll, t ehAt hou4ferhetetlen. (Szerk.) 

Dr. J. AMSTUTZ : 
(Svajc) A szentlélek közössége *, 

.,Kerub és nagy Úr a mi sl!ellemünk -
Száll ltst nem vesz, csak fent a csillagokban, 
Fent trónol Os lent árvult életünk: 
De mégis tÚ2 O, mélyen önmagunkban 
:gy sejtém, hogy á lomra huny t szemem 
S tüzekkel tá rsalog ott ahivlatokban 
es bennem él, miként én vagyok kezem". 

Hugo von Hofmannsthal 

Kedves Barátom, 
Hofmannsthalnak "Álom a nagy mágiárol" cimú 

költeményének aró50rait küldted el nekem. Sl!ivból 
köszönöm. Nyomban elóvetlem a kötetet és az egész 
terset elolvastam, de különösen fent idézett 
tárósorokat. többször is. Amit irsz helyes: azt 
mondottam, hogy az ember Istennek a keze, amellyel 
tovább dolgozik teremtése tökéletesitésén ; és íme Hof
mannsthal költeményében e képes hasonla t a kézről 
nagyon is rokonértelmúen alkalmazva. Nem vonako
dom Istenről ugyanazt mondani, amit a költö itt 
"sze11emünkről" mond: Jsten. úgy lakozik ben.nüllk, mi
ként mi a kezünkben; a kez úgy viszonyul hozzám, 
miként én h:tenllez: ISfen "úgy vi.szollllul hozzám, m i
ként én kezemhez. Mit tud a ·kezem rólam? Mit tudok 
én Istenrol ? Látod, itt ket tény m ond egymásnak el
lent, amelyeket azonban egyaránL el kell ismernünk 
es alig tudnék mns képet. amely a tényállást jobba~ 
ki1ejezné, mint éppen ez a kézről alkotott kép. Egy
részt l sten az emberben él, kinyilatkoztatja magát 
benne, úgy él benne "miként én a kezemben". 

Másrésl!t azonban ez a kéz oly kevC5et tud rólam, 
oly keveset tudunk lslenrél, hogy vannak idök. ami
kor nagyon elárvullnak érezzük .magunkat és nincsen 
többé al! a benyomásunk, hogy lsten bennünk élne. Van
nak Idők. amikor Istent mint az egészen masf. mint 
nagyon távolit, mint a mérhetetlenül hatalmasat éljük 
át. A IÜl! is, amellyel a költő .,szellemünket" illeti. 
jó képe annak a kett6s és t itokl!atos állnpotnak a ki
fejezésére: a tűz meleglt és életet ad, de m ásrészt pusz
Hl is életet. veszedelmes és rettenetes. Ha tehát azt 
mondom, hogy az ember Istennek a keze. akkor úgy 
tűnik. hogy helyes viszonyba helyemm a7. embert 105-
lennel: kezemben élek, és ha lemetszik kezem, elrom-

'. A lenti .. Levél"' egy rövid reJe~cte dr. A",.It"~ Jakob 
.. :-.Itll)'Vtn ItV~1 • IItr~zlf.ny h ll .... n .iról .. cimü k önyvéMI, 
amelyet R. "'Hop Imr" rorclltott magynrra. 

lik, mert többé nem élek benne ; azonban hatalmasan 
felüimulom kezemet és mit tud az rólam? Igy van ez 
Isten és mlköZöttünk is: Isten bennünk él és mi csak 
azer t élünk, mert O él bennünk es dolgozi k - de mér
hetetlenül felülmúl bennünket és mi mit tudunk cl 
róla? 

Ha legközelebb hozzám jössz, más költői idézeteket 
is kell mutatnom. amelyekben ez a kézr6l alkotott kép 
ismétlödik. Azonban mégsem akarunk megfeledkezni 
arról sem, hogy csupán egy része ez annak a kéznek. 
amelyet az Újtestamentum (Pál apostol) ott használ, 
ahol a közösségrol van szó, amelyet az embel'ben élé 
Isten alapít. 

Pál azt mondja, hogy Krisztus 31tal úgy köttetünk 
egymáshoz. miként egy testnek a tagjai. Ahol Krisztus 
él az emberekben, ott létrejön közöttük "a szentlélek 
közössége", amelyről a régi hitvallás 3. e:ikkelye szól. 
A szentléleknek. ez a közössége valami titokzatos. amit 
szavakkal nem tudunk maradéktalanul kifejezni. Ahol 
pedig a szavak és a fogalmak hiányoznak, olt tovább 
segítenek n 'képek. Jelképeknek, szimbol umo!,,"?k ne
vezik az ilyen képeket, amelyek valamit kIfejeznek, 
olyat amit nem tudunk !Szavakban és fogalmakoon 
megr~gadni. A szentlélek közössége mlnd.ig több, .mi~t 
amit mondhatunk, 6Ót mindig több, mInt amennyIt 
tudhatunk. Amikor n1.l)Oban azt, amit erról tudunK, 
kifejezzük és szava'kba önLjük. akkor a legjobban .fe
jezzük kl képekben és sz!rnbólumokban, amelyek. sz\o
tén sok mindent tart.:J,lmaznak abból, amit nem tudunk 
és amit kifejez.ni képtelenek vagyunk. 

Ha kézről és testfÖl alkotott képeket szemletjük, ak· 
kor megfigyelhetUnk azokon egy olyan vil~gos ismer
tetőjelt, mint amilyeneket számtalan más sZlmb?lumon 
is megfigyelhetünk : olyan tényállás t fejeznek kl .. ame
lyek a mi lognlmakban való gondolkozás.unk szamAra 
ellenmondáso.sak. "Szellemün\s.rő l" mondla H.?(mn~n
sthal: "Bennem él. miként él~ vaguok ke2e;m. A kéz 
Sl!imbóluma egyesit! az. ellentmondó és mégiS egyaránt 
érvényes tényeket, hogy fi "szellem" , vagy hogy az Ts
len :IZ emberben van és mégis fölötte i.S - és ~~gy 
végtelenü! több. mint az ember. f:ppe.n Igy egyes!h a 
test sl!imbóluma flmtl, ellentmondásos lényeket. misze
rint fl keresztények nagyon kUlönböz6ck és mégis egyek 
legyenek és kell is. hogy nzzll legyenek: <sok nlnkú ~
gok. egy tosten, .omely:en egy nkamt és egy vér Ól"nmh5.:: 

keresztül. 
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A T. ,.Unlla ri us t ici " l'16 rh t'tést'1 Us:r. Ii"l c ll t'1 e;, SXCfi..."
I .. tl e l k erjük bckilld,m\ II ICE"ul6 bb l számwtkblU\ k h
b esilcU t'St'kkl ll l)Oll , 

H/REK 
On l h " •• 0I 6 iln"" pll"k l!.n , $%t'pU.'mbo.-r 

~~ en a , 'as.Amap! Iste"llp""lt'ldnkcn .1 .... 
;:1I~:ro'rnt OSltunk t .. mplom"h.kblln. .\& 
tlnosztllla mt'5tcnlo!$ .. hu adomán~·o.kal 
kou(in('tlel a"'t'unck a 1('lke~ nl,·atalok. 

R, File" In.re I. ü s p !;l kl h"ly " lIk ..... SI;I 
.. eu a& lARt· II, .. "Zá"",1 1.1II.otts"';'I>~k 
lit an5U111 Call1brt~ebo'.n. Jíln. 11. cs k ö 
" e-Ik('Zó napjaIn ,arll.>U IUt'lIt'n . 

o e" cu :l1' n o l\ fGJ rJ;~'1l6, nk! ""I ua
badSiBUt II románia! Homo.ródkcm"nyfnl
, 'a k bUo!Bb{'n. RiII/iflllu,Jában 10111111" 
Bv"rmekt'lt·.'l {',sthl. lIUIlUSUu" :6·(1n 
, 'tssl8.t'rkl.'lCIl Budapes' r('. 

Sz'n It lk o'U" 
I(',·f. ltlito.s 
S('hw('l\z('r 

'" hal.a 

&5k O"II: .,; lI lno.kl .,; Is Tam,", 5. lelk~1 
es Na,~· E:dlt (";olor.sl'ár) jUUu~ I~ -.. n lal'
lo uák ('$kO"/lJOkel a Bpes! V. N gy 4nác 
utcai lemplomunkban. AI eskt't"sl sler
tarlásl R. F1lep In,N' pilspljkl helyn'llk ,'é
Belll'. Szel"Ctl"llel k llsr.6ntJilk az Ifju p. ... n . 

,\ nous J >\ nos ra emlt'kelHlnk llyUl"ketell 
napjIIInkon. _ április .... t'n P6U/lrln~n és 
mAJus 6-án II Nagy Iinác ulcal l:yUleke
lelbCn _. Aran)' JAnasI n/lj{yon sok ~Al 
hllle ..... unlulrlusokhol. kUlllnl:lsl'n Krl· 
iUl JánQll unltáMus pUspök. a nllJlr nt'p
(lal t':s népme:Se BYIlj lő k BrllsSlIt Sámuel 
a naG~' ludós munkásds!n ker"sztUI. A 
mellt'tnl~ke:u~sl 1Iltsztl J lilnosnt' IIs~lelcl"'
lI!>SZony lanOlla mlndkl"l helyen -
emelkt'(\cuen. Arlm)' JánO$hOl III/ien. k o
mOI~' f.'lk .'uilllségge1.. (';nl\ldal05an "s 
mell!n'/I&/I er6wl. Arany Jnno~ bnUadll
k/ll DaloBh EYn e16adónlllt'o'un6 Jell'nileU 
meg megknpó eró,-el I"s mély bcnyomást 
kel lŐ hll lássa\. 

D r . OltlYk ErntS , ar Wllk t E \'angt.'ll kus 
EgYMzkerULet \\J pilspOk o' ne k belk laló 
ilnnep .. M~at'n. jünlus ~O-tin, a b tl dll\'6.r1 
gyÜlekel('1 B~slkapu l"rI lemplomábnn, 
egyhhunk nt dr, }.tII léfl)· Ct'tll fŐlltmdnok 
ü n ,'ncu' Md rlon fGJf'I:l'l6 ko'p,'lse lt~k li 
adták d l ICs"'''rl ktlnön ll"sUnk et. 
A~ E"lI n ,;t'lI kUS t ll't f. 0.\"1 Nilus )(I. 

Stánlllball II Slockholnl\ Vlem Olll -Vll á g
k onfeN;>ncln munk ájárol IId" dn h ir I. Ilo, 
Ill....r J M k a1l\t:: r lkn t 1('lk I"S1.1 k\'o.\ kl:: l· egy
há&"Net6n('k IUmeli tN, 
ö~l1>mcl IIdJuk h lti\l hlt'f'Lnknek _ s 

eU('1 k\lilll,.llJuk a:r; E\'lI n t:t'U kus E let k ö&
I ('nlo.\n~·t't b _ hogy lIonll'r Jack n:r; nme_ 
rlklll unhArlus-unl\·l'rd.llsln ell\'hth. uo
dáUs ou,tályánnk 1Ir. 11I1I?glluf lelk",,:r;e. 
S IOCk holmban \,"gICU munk dJth:ól k im...,. 
1'1\6 l áJ"ko~lnlb l klIPtun k nz IAIU' hAllal 
tIIk '"'A$Ató l s tudjuk . ho.l>~' nll1l"on fo.rtt'
k cs ,'Oli u ti állá$f0t:Il. Itl.sa "s h ll tdro&ott 
k"lIba a ml'I;hoH.1t h/llflrornll JII"II$lnt 
létrejö'·e!l'll'bl'n. 'Ettt'il fUllltetlenl11 nllnd 
11'1 am('rlkat, mind a'l anlll1111 unl lánll!!. 
elll'hAt k l1l1n6 le~I\'''t\ k al>C'solatoknl ln" 
fl'nn a k .... kcf ('fn'hhtal. 

A 1< Unll 'rlu~ Trol ó~iltl Inth"l N6adlls
~orozlll6.nak kl'",lI'bcn ll\nlu~ HI-An O r . 
Wa~ law Urban. n krakkó! e!n'ell'm ILl'n 
jO·eIOI'l<Ú.\l1 Ulfl('n"'''1 do""'n.1' " "II)' ('r
O<,klődé~~t'1 kbfn f'l6adAu IllflOt!. ma
JI) .. r ''''I'I''l'n .. A lt'n.~'C1 'rIAnIlsok" c(. 
"'''n F o.llnlk tmll t " l('nJ)'1'1 ArtAnu,nk 
(unItAduSflk) X\' .-X\' n uárlldb('1I til .... 
andal"ll 1'5 k"lturl.U~ JN('n I6 ..... f"f'I s 
a'tlkkal a kllp .... oln lokklll. ""'''')'<'kl'l a 
",al)'lIr u"ItAflu~nkkal tartOllak fenn, , ... _ 

Int n"h'n)' '"U".ZI'I... ltnlt)'l'lor .. d.ll\ 
r"nu~ mtll'mljlkct hlnl'rtf'11'1t "'I't: h llll_ 

l a."'''',,\. 
A" r l ) hhk(lrl Ta,,'t~ ll'nlll~ ~-fn la .... 

tOtl IIlhl"bl'n, al i MII. h ar ItI1 ... ." pfnl_ 
u rdllk<>dh k"rdt"I'II'N Mo akl\l~U. prob_ 
1~"lkk .. 1 f<'III.lko.lOlI. 

Un il6 r1us , .. Ub os r"'ó rlik k /l'&' ·c llt h ... 
I'tl6fi " ' d lóh. n , M!\Jus 11-"n IlenCll:: 
MAn"n, junhlS 1114" .s .uguSJ.tu, ::'An 
R • • "II<:p Im ....... JuUus 16-6n KArnOki Kls 
TlIn,as ,'~ .. rte a Qo15alatokat. Ujabb 
kb.r." e"l~r", sr.t'pwmbt'r ~~ -en, o kl6ber 
::-1'" 0.'$ no",,'nlbcr 1:'~ kl'litl sor ..... 11_ 
SCI fel nyolc 6 ml kezde1tl'cl. 

Rend " .. r f l, '-oh egyh'rl lan;\('$,,",. a 
s:I.I" .. osUjvdrt J'l'Ó$b'l"ÓSAg <'1I}'kOrl b.rAJa. 
majd budape$1I ton·enyu. ... k.J tanllnelnok. 
&ruo'bo'.l,'IIf01O !\lQltilte. II BIlIalon ",,,UNti 
AIsóőnön 19i.li. ~P!. 33-.'1n, i:I ,'''leS ko
r,lban elhunyt. f:JjeIlSlt'kreny"n halAia
kor is nyll\'a "oh lill ING-as kb'd'511 
Inuldsllj!o5 KOI1)·'·-tlnk. azon tmAtlSÓ80k 
m\!gjelolesth"N, n"'clvek legjobban mt'll
r apdtak Idkél. Emlt'ke ör(ikke >IIdoll. 
!Dr. ll:. U.) 

Un t,1i rl n s t.1<:u t' 

Dr. BCncl~'d.l F erenc.', dr. HegL'this Abd, 
l\ U'il hl' 201l:\nno', Rchllng J ÓlIsetn ... Bm'!ó k 
Déin I's PáUl)' MÓles 10&-100.- FI .. J ó 
Inn CYörg~' tiO.- Cstk l C~' \lh. , öl\!. páU 
C áborn", pnltry Salll\lné. dr. 'I'lboldl U~ 
ln ~O.- FI. lIálás köu6nN II kilItIn 
ndományoko'rl. 

Lt'l k t! UI n~' \lgtl ija l nprll, 

N"hnl JAky Nándorn.' cn""kO<I't' I C~I
,'érel 100,- G yaUa)' oonlOkos O<s neje, 
\'al!lml!'u SUlla~' LajoSll~ 5O-SO.- '1'. Bo .... 
b"l)' Pal 30,- .8I\Um l\Uhál)'n .... K Re:rJr 
SlI.ndorné. tiz\'. K ovács Sdndomt\ fu .... p áLI 
}"el'€'ncné. Mnrosi P. 81"1n. S ÚS:Z János 10-
10.-. Kalona Sdrll\1el 8.- F t. 

KiilJiHdi llirek 

Dr, K iss Elek kolo1.S\'árl pílSpök J,\1I"5 
9· én lálo.ga lásl lelt II bágy ani c~)'hálkor
s"Bben $ ünnept'lyes keretek körIItI IItttll 
ál .... lldc1 let,'sénck nl UJJ'''pilell templo
mOI. 

ElIkih'Ö' M lk6 K UI.ra, _ dr. l\Ukó Imre 
k olo:P;S\'áli fögondnok Icánya - t's rul la -
10$ ZOIl!n augll5::tuS S-"'n K oloZS\'Art'" 
hJlr.n~sAgol kölött . l'St t::n áldás" kist'r Je 
"lt::lüket. 

A bá s ta l"'", Klbt'dl PAl. eddigi I't'rt'spa
laki lelké~1 " álllS!:IOtt ll meg ft g~'ü\eke
r.e l. 

l.6r1nny G "J.a d r , IQroal lelk é~ll. vol t 
leológlal pror .... ssz..O r nyuJl: alomba vonu lt. 

!Ita ros i M Ario n , \ ·olt ,u.é kclnlcll lmlhlll\'1 
ICl k t'sl: , akl n~'ugalomtm " on"IA~a utAn 
Stt'kely\\d" al'helyen .' It, anguSltuS e lcJén 
m eghall. Kllun /l sl6n o k , 'alt s III egyhá"l 
saj lónllk s~orJ:nlmas m ll ' l k ása, 

O r. Abr\ltlb>\nyal I;de Ug"" éd, " 0 11 körl 
feiUgyel05gondnok . KOlozs i'áron Nhl1n~· I . 
M ti.jlls ~~-I'n Icnlc ll t' k II hAuongi'\t'd1 le 
mel6bl'n. 

P rAg'ban al es: ~'ell'm meghi\'ásllrn ch!
ad b , 11I \'lott dr. Jalll~9 t.. AdaIlIs. n II nl'
\'ard cB)'etenl 1C('lIÓil lal fR k uUtl.sAnak u nl
IArh.s profeSSl':orll .... \'álalloll /I dltikok 
sokrel ol I'meklődést mUla lÓ k t'mt'st::Il"C. 
Jol n lUII II -I"n a prIgal unl lárlus 8)'(lIt'ke
I~tbl'n p r M lkdlt. 

.\ e.sl'.tt u"lI"rl\150k AprIlIsban emh'kl'l_ 
t e k meg egyhAt.uk megalaku lásAnak ~ S. 
"\'fo.rdulóJáról . Et. alk alomb61 ünnepl I$~ 
tenllsr.INel N tnnolla k p rágában, melye" 
" /Iclll\' R ubes n)'. 1c.lk .... 3 é. dr. ouun 
K afkR Jelenl egi "etN/I lelké" emh'kell'tI 
a~ a lllpitó k rn. kllr Hlk a nt'n>l'1 k OllC'l'n l
rAdÓ!; t áborban m"nirhalAU halt dr. Ca· 
pek rt', 

R.,'d (' ."r('d londo n i It lkf.i ... mint all o",· 
rontl Ma n enl'cl< le r C~lIeBe tlrcS dlákJlI.l 
ös.ul'j(\"t'leI~nl' k a tIt k lIra. ild,'OrJelN k lll_ 
<UltI (Feren C'&1 J ózsl'f tÓ50ndnok nak .... 
t llb b I'Omtinllll ö~iI d iákna k a" Id N ta-
1>\\koz6Ju k rol. 

11) ""u a& angUlI1 u nItárIuSOk ht'IUap
Ja. 'l .. lnqul,...-r, Itn. jüUU$ ~n Jl'len l n'l'iI 
IIr elSŐ •• IIma ""' n"'gjel,,,n«$(' IIZc'>t1l folya. 
nlIl 10~, " bl'lIl:tmo\6 m(1ljI'In'1tI. hOlt Y <'U.k 
ell)'ellell ,,"llbo~ JNlttl., .I j"", IdŐSebb II 
fol)'amlllo:< mefl('\t'nl"~ ICk lnu'tl'b<'ll: lll.. 
''''aOI k n llltl k1>sok Tnbll't t'. lI\p,a, ,n.'ly 

IltO-lwn Indult me. és "Ug "alam.t"tl 
fla,ah.bb nllla az IIolll!.ol k'· ... kt';~k "Th. 
}'rI'""d" e, lapja. 

SZe '~ I NII'I k !l~t.ontJl1k at. lnQuin:r mai 
....erke$Z.IIIJfl A. B . DownlIlIi: l~k6s:n "'" 
munkllj'hOl. I(",jbbi slk"n kl\·.lnunk. 

II. 111\1'1') ' Ch e .. lhl m . elöbb anGI"I. k ... 
s/lbb /lmerlk,,1 unLtánus Il'clkeR, a r"ége!).. 
bt'n AngU'ban lanult magYIII' diákok jO 
barnij.. 11'5 ptl.nfogóla, N"id szen\'t-dés 
ullln til t',·es kor'bnn elbunyt. A la"al)'; 
londoni kongl'l',;u,u$on mes ..eut I'ell ft_ 
le~('Bt'\'e1 "'l:yUIt. Jdenlós munkál "l'BUtt 
'"1m itjuúgl ne"eló ls. €.Ll'te UIOls/) "'·tI: 
& ..... (oben az amulkal unllll.d\ls-unl"<!T'Ilá_ 
USla eg)'htlr. "e"elt'~i1gYI O$I,ullyllnak \'olt 
all IIIRttlatóJa. 'EImülttIlI IiU.lntc 1't'Sn . .,. 
lűnk kishi. 

.\ RrC b ' ...... L .. ll der clmol amerikai uni, 
IlIrhl~ ha\'1 ~'temlt'ben JelNI! nwg II bos. 
lo n l t'1l)'elenl P rofc$S'torána k. HOwllrd 
2\IIII-nCk ,,\'Ielnam: a \'Issu"onlllh 10';;
kAJa" c,nlll Irha. meb'b.>n tl.lIbl fOGlal 
a IIlNII'II, hOl;y al &eyesilll AlIan,ok egy_ 
oldaluan 1'00nuLjon .. Isua Vlelllllmbol A 
cikknek nRgy , 'Is51hangja "an s killlhi k
nyomaiban is megjell'nl. 

A Il Rm nlkal unitnrllls-unl .. en.RIlsla ~I'_ 
sego!IYI'l6 bl!onsá.1l '''\B~' törlik IIpolonó 
nAmár" lettI" lehe lo,'t'. hOl;Y a bostoni 
('1:~'l::lem ápoh'ln6"t'rkt'p!6 szakan IlInul. 
I\IAn~'oklll foll·lasson. 

A Im nada t P o lm e Cla ll'l'-bH> betkt&lmk 
Allá$6ba ~". Cappuctno IInhárius lelkt'nt. 
A belklRláson sdm05 kllnadai unltiMus 
cs mlls prolesláns lelk~zen ki\'ill Jell'n 
\'011 II uld" rabbi es ll. romal kalolikus 
pléb'no.. b. Ulóbbl elmondoulI, hOIlY el 
n" elsiS nem knlOllkus IstentiSl,INct. ame
Isen renl "ell. 

D r . Stc phe n f'Tlt ebmann, Los-angt>lesl 
unilárlus Ielk;<n"ek. a kaliforniai Berke-
ll')' , 'árostmn molköd6 Slar .... King unltA
rtll~ le-ológlal fakultás Llternrum Huma · 
nlorum doktori cimet adonlám'OZllI. !<Ok
oldRhl 'nunklissaBa eU$Il,eres,<Ü1. A1. a, .. -
lŐ bt':U,'dben II dékán I'lmondona. bogy 
dr. Frl!t::hmann .. népn .. nltll''''' Ugyektl 
1$ $IlOIg.llI pt'ldllmlllllto bátonágg/ll. El6-
t'ul.ll'll ,'Oli a n~8erek polJ:li.rJol:lI.1 elIsn,l"'
nlSt'nek. ,·III.mlnl a kClet -nyugat{ kllp
I'~OIIllOk ápolásának. móbbl mln6ség<'bl'n 
..... U l ''Cll a Beke Vl\Ilg'anks IlIbb ült!s.en , .. 

.\ Ms Jlla-FTankturll gyUlt'k elCet "tJ' 
, 'endéBUI III.. lARF nO\'<!mber elejen lal'" 
IlIndó Icgkllldebbl ""Brehaj tó bllolts.'I,1 
illésél. 

Le ' lJ: y "'lorn'llból k llpta Rr.. o!rle;;:.ll;<St III 
I" R~- Ill k ánága (n~ga). hoS}' n le'IJ:~'t'1 
kormlln y 1I\t1ködésl e ngedelyt 11(\011 a 
JCdnOln Urad P'Otsk le h ne,',l k r llkk,\1 Ilyil
lekc&tlInt'k, mely J . Ko HII(1~,,"a ,·t>II'I o'~t'
I'e l II XVI -XVII, $I.1I!adl 1\'.I'B)'el "nll:t
r lllS h ll.9YOm!nyok u.t'lll::m;<ben dOGma
m"nles, Rabnllel ... 1 BYiilekCl!Clk.~f 9);;111' 
"'Inl . 

A li orr~nbaeh l "nltdrl\l~ Slablld.'I,·ol IWIl
lekell'c l szeml"je é"eme nfo.,fIy al kalommal 
jel .. "lk mell MOl1:enrilt,:- clmen. A lap(lt 
urn-bt'n IIla pl!ollAk. mil II ~!l-I k é,·iol, '.n,
ban jRr. Ar.. l!iJ66. o k t.-dN:. uama k MlI 
Rudalt Gt'lst'" '·"ndf..i: ll'lkm tM'k 'IItÓ 
beslklél. It. -ICNsey .. ) philadl"lllhlllol unlt,
dus lelk<'$r. I'.IIY é"re ~1..(\s:Io'kef r!lcn'lf 
OIt'I"r Gehrmann IrJk"S$l.,1.. .\ gyÜl~k,~ 
U'I m'slk 1!"lkeut' lIelm"l I\lanll'Utrel . a 
najt)' nl':ml't kl)1ttlrt'i1. Rlllncr Nllt!a RU
ke-r61 InMolI oemlekbeszklo.\, adla kör,... 
"JO.·anl'l.. a ""dm. 

• •••••• 1" ' . ' . " • • ", . ,, · , 
U NI T ARI US t:L 1>T 

Laptulajd onOlI a N P.Il)'s rnrsUgl UntlArlU$ 
EgyhA1.k/lr 

Fön.t'rkl'c~l;lt1 fa ,,,1 .. 1& kiadó: 
R. Fil"" rmre 

~11'c1t1s ut'rkr~zlt'l: u~net:~ !I1'"on 
t: ... 1 el/lrtu-I"',I dU: U.- ~tlnl 

U udSpft$1 I X .. 11",")'1'5 &nd~ Ulca :I. 5I..f.m 
TA"b.: In-IM. C .... kkP·: satU_VU1. 

11'10&.'( , !$.U~. 

tn.o»" 'J _ Zrln)'1 N)'QIll<la. Dudapf'<t 
~Ielt'l. " 1..1: .. 1/1: 1)01jJ' r r\tu"", lS'aq:~fÓ 

I 


	DSCF2427_resize
	DSCF2428_resize
	DSCF2429_resize
	DSCF2430_resize
	DSCF2431_resize
	DSCF2432_resize

