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A Kálvin téri református templom 
A nlohacsi \'ést ut:in .'l pí'sti l'c fonnatu.,; clJ.ylwt. h:1-

nl1l r m('ga!llkult. A 150 é\'cs tbl'Ok ur,al mat és az 37.\ 
kÖ\'etJ HabSburg dnyom:i"t \'é,;igS7.em·cdték, , 

At 1781-ben kilJoc.s:\101l IÜ l'ulmi l'cl1l1c!cl utan 
k<'1.dtek 3 tell11)lom ~pihhé\'el foglal\"Ol',ni, l!l:3Q-ban, 
150' es;o:tc-ndóveJ e7,cloll cpüit ld :17. akkori S7.éna h~-
1'eIl a \'i\i'OSf:113koll kivül. IIZ első pe:t l rcf<Jrm:Í\us 
templom, lJoraros .J:'tnos biró jnvnslat:IL':1 telket l(: lp
tak Pest \'ar(\'1:ítól. Tíze:..rck ad:lkozt:llc pénzt, (t,tv:n'k 
tégl:\!, s7.cnáL .. irja .'l l :iD éves templom król1lk,~s.:l , 
BOllyan J:ln~ ti mtlsfél sl',üzados tÖI'lénet~1 mcgOI""O
k!tó füzt!lébcn : UUII má!'clusában :1 duna i ;lrví7. .ide 
jén c templom sok s7iiz embernek nyújtott menc(\o.'ket. 

A templomépites és a mclletle levő iskolu és a 
theológiai 3kndémln létesiti>je. Törők Ptll lelkész, ké
sobb püspök (1 839-188:1) önzetlen t:lmogutÓju voll a 
BudaJ>CStell t:ll'tOIl els6 un lt.1 r ius istenUszt elt~l létre
jöUének. "'erenc= József uniU'uius püsp()k (t876-1!l28) 
EmMkeimból címü kis rii7clélJen cnöl Igy emlé.kc7.ik: 
.. 18-18 és 1867 ut~in sok unitárius költöl'.öu Pest l'C. A 
kultuslminlsztérlumba mndl"lárs;lnlllt, Buzogány Áront 
nevezték ki titktImak, nkl korábban 111kt\stin mtir tar
tOll h;l1.i istentisztelelekel , IR69-ben a1. Ő fin. megke
I"eS7.lelésere dn Illem'én rel Budapes tre, én l..1rtOtln.m 
ott nl': elsó nui/I'állos istent iszteletet II reformátusok 
tan:icSlennélJen, amelyet Török Pfll ref. püspök ren
delke7..ésemre bocs:llot\., :.ól a templomot is íela.ián
lotta e celra, de én :\1.t, tek intettel Sl.:lmunk csekély 
\'011:\1':1, megkős7.öntem, s nem fogadt ll lll el Soh a. sem 
fel ejtem cl, hog~' rnil~' kedvesen íog{ldolt Török Pál, 

A hídél)ítés j'ol/,.osságát 
hangslllyoztll Miklós I mre állam ti tkár a1. Allami 
Eg)'hH7.Ügyi Nivll tal ehluke, :une!"ikni ul j~ról való hn-
7~1tér""s(' ut:ín, :lZ e~'ik cgyh:\zi hc t ilnpnnk Ildol t nyi
latk07.:Ilában. 

i\1e~állap l totla , hogy :n \h legjelenl66ebb eredmé
nye az volt. hogy j ó alkalom \'olt II kölcsönös eS7.me
c..-;(>l"el'C és cJ.(yházl)Olitikánk jelentÓliebb vonisalnn.k :1 
mcglsmcrtetésé l·c . 

Mikló$ Im rc :\1Inmtilkál", jelentős nemzetközi és fe 
le"ke7.C!tkozl cgy h:ízl s7.e1-~'ezetekben . egyetemeken, egy
h_rt.l k"ózllOntokban és hlv:\1..1Ios s?.emélyi.ségekkel tOr
t~nl tnldlkozása I'endjén elsosorban fentieket hangSII
,I) 07.1a. A béke épltes€" mel)' :\lInmunk po\iUktijának 
IS ala pj.l. a7. cgyházl Olunkánnk ls jelentős rés7.e és e 
téren ;l huzai c&,l há1.ak mlolt lehetőségeik keretében 
l' !l.yn ' )tynrn!Xldú mél"tékbo.·n vloge7J1Ck jó s7.olgt\latoL 

Ha ~ rOulVtlnalnkon 11 kapc:>("llatok á polÓsa néha 
a~l!dl)?, lk , ,u~kor n "ki ~ h:l JÓ~knl " valÓ fenntartás igen 
Jclellll .... . E t;zellt'mbcn k ..... zblödilnk Helsi nki örökségc
ben l'iu t'l'll' I>tISI"l', fl sOl"on k<lvNkez6 m3dridl ta lfl lkozon, 

A dlahi~\ln.o küWnbul'.ö fdfog.'Íst \{I IlÓ cmbelc k 
(50I)< )I'tok I'S "'~rh(l 71 kO)J.i\~St\It"k rll\lnk:ljflb[lu rO I)' l a l~ 
nl kN! l'~ lehet is. 

:'1. un :'7.cntvnCSOnl klS7.olg(lltatásáhö7, megklvtlnt-1tó 
1< Icnodi\1Il10kknl ls kcdveskedeu .. .'· 

Vagy is : l~e l'l' nez J ó1,sC( akkor kolo7,sVárl unitárius 
!>llP cs t:iI\lh az ev, "efonn:ÍluSOk lan lntézet"'nek ta
n:kslermóbell lal-tOlla az első nyilvános unitáriu~ Is
lenl i:<:ztektCl Pesten. A1. nk lcOr mondot ~ ima. bes1.éd és 
flgend ll egy In'ls? oldalas W1.etben megjelent Peslen 
!HG9 -ben Hu<hlyá ns1.ky Bé.ln nyomclá j:UJ.'In, s a1, 
kiin.\'v tanHlknak kedve::; dlll·abJ[\ . A1. el ső istentisztule
Ich tn nol1 beszéd I:\I'/;Y:l " A kcres 1.ténysé~ Ismertető 
jegyei". Alapigéje :\1. dézl\s l levé l 2, 19-ből : ,.lmm:'lr 
nem vagytok jövevénye k és 1.scl lérek. hanem a szcn
leknl:k polg;\I'tt\rsni". 

Dartó/': Bela főgondnOkkal örömmel és htllával vel
tünk I'észt':l K t\lv in téri templom fel.szen tclésenek ISO, 
évCordulójn ulkalmnval tartott ü nnepi is tentiszteleten, 
melyet d r. Tóth Kámi)' püspök 1..'1\'10 11. Az ijnnepé
Iyen dr. Rlloók Zslamo nd f6gondnok e mlékezett meg 
a7. új jáé!>itcs mUllk;\jól"ÓI, és K elCIIIlIII LlIjos, II Fővá
rosi T3nócs :Ut:llánQ,<J elnökhelyet\cse is (cl$zólalt , 
méltaiva e templomnnk fóvtlrosunk tbr ténelében ki
emelkcd6 jelentőséget. 

t\ Kálvin téri gyiilekezet prlosb itcrium:'mak 3 1. ünne
pélyt, kö\'C16 cs :1 Rúd:ly Kollé~iumba n tar tott l'béd
je.n - többek kÖ7.őa felszó ln l ~ dr. Fcrencz J Óuer 
piispijkunk is, nkl fentiekre elnlékezve, hól,ls s7.ivvel 
mondot~ köszönetet nz efu'ko!' i testvér i segítséger t., és 
kél' le Isle.n ú lrlósá t II K:\lvin lérl ~yülekcl.et mal mun
kósail'a, 

Bal'lók Béla lögondnok kitiinlclése 
A z O rszágos Bék'o/anács Ii rudmé1lyes "wllkds.~dga 

ell,fme réséiil, melyer. elll//)ázuuk /600 Ild IlOkokllul. (I': 

állam és a::: egy/láz kl)zöf!l jó és ererimélly e,~ ·vi szollU 
ápolásában Il é(J::eft , Bartók Bdla főgo ndllokunklllJk 
o:: Országo$ Békctanti C$ KitUII/eIŐ Jel t;é llyét adomti
nYO:: lo , melyel oz OrszáRO.~ B~klil/lndcs .székllá.:dbllll 
Sebeslyén Ná lldorné el nök Unnepi bes.::édu tllán tl r, 

K ovács Béla főtitkár adOlf ár j Uli . I H ! .. . 

Bartó/': Bé/u főao .. dllOklJJlk (I XI. k-erii/etl Tal/dcs 
Helu/or/énet l Bi'::OIf$ága el llökf'kéllf is értékes trirso
dolmi munkóssllgot fe j l kj, és ful l1 /6s r~sif l'lil/tll l II 
lf'gu tó bbl ors:tioalllÍléS/ Jlépl/iSlt/61 fos /ondáj válos:

t6sok megfe l eM ('/ókés::f/lbflblll i.~ IJlldllllf'" leQnépe
sc llb ke r lile ré bclI, o X /.-bell. mel)l lll'k /lIIs.:II c!1It1zC" II'1.. 

ára {akójn. 
A " Ké/JeS 0#(' 0" C, lu' rilap jú n. 2/ -1 s::ri l/lII felll/k.'-

, , ri - l ' 'Ifc. Béln llen belllU IM)n fUflj)lt( l nOI,-ull -al s r. ~ OI 

f{ltl/ká rt a klr fl uh.'lés Ó/a CMSCI fol ÓW(.loI l .. ,)('r<'OI/WII 



Dr. Horváth Richárd 
1906-1980 

Dr. Horvólh Richard 
/('mplomigaZlI'o tó. !l Magvar Ncpkö.::. 
td rsos6g Elnöki Tan6c~ónak fog!U, 
or,fztiggll.1Msi kép vi$elö, ti H azafia! 
Népfr onl és az O rs::ágos Béketanác~ 
~'I'::('llbéf1i tagja. a kato liku .~ pDpok 
hél.:chtzousa gáltok főtitká ra , (I K a
I<)lf kll.~ Szó f6s::c rkes=t6Je , életénck 

74 . évében hQss;:~. dc hire/emmel r/. 
se/! s.::envedés ulón elhunllf. 

Ke:deu61 fOgL'(J rénl L'e tt ti bé· 
kemo"ga lomban cs példaadó mlln
krilkodásaval eJ6hareo~a l'olt oz ál
lam és ti katolikus eOUház közölt 
/950-ben o/dirr egyezménynek. 

Me/eg barátságot /n 'lIl$ifotl a nem 
kfllOliku.s e(,lyházok munkri]o iranl 
és k iváló tanári és mell/fm /livó 
em beri le lkéból ba rátságot sugar
ZOH azok felé. Ilkik mlmktijuk ré
vén kapcso lat ba ketUItek velc. 

Teme/éaén II Forka.t,<Il1i tentel6ben 
d r . L é k CI i Unió blbOTo.t, eu
!('rgoml érsek, buc.ti;:rtltfa. Tclrudal, 
mi munkd,uagdnak érdl'meH d r , 
T r CI U t m a n n RC'z.t6, az Elnöki 
Tanác.' helyeIte, elnöke méllotttl 
i\!, CI g Béla ka nonok a barátok él ~ 
kon'er len munkorárstlk résztlitét 
tolmácsolta. A temelési .tzerrarrclsOTl 
,és~t vert a kllfollklu püspöki kor. 
vala mint a !öbb! kereszrény egyház 
képllise l6Je, közltik pÜ$pökűnk i!!. 

"Nekünk a történelm; Jézus az élő pé/cin " 

Már két éve behat6bOOn foglal 
k07.()m Szaboles-Szatmár megye be
regi és S7.almári falvainak vallási 
életével. küJönŐlS tekin tettel az 
újnbb felekezetek k ialaku lására és 
fejlődésére. Külön tanulmányt sze
re tnék imi a racionális istenhi\ igé
m'ének n reléledéséröl es a beregi 
uniHí rius szórvány életél·ól. Mi In
ditott mégis e cikk megirására ? 
Nemrég olvastam a Világoss,íg c. 
matel'ial ist.1 világnézetu fo lyóira· 
tunkban két. cikket, amely a nyu
gatnémet. kereszténység valliis06Sá
gávill es. egyhá71 é letével foglalko
zik, l\IeglepÖ, hogy igen sok meg
állapítás és statisztikai ada t. meg
köze.HlÖleg egyezik a szűkebb s7.Űló· 
[öldemen, a beregi részen végzett 
kut atásaim és felméréseim Wp..1SZ· 
talataival. 

A Világoosig e z évi januári S7..6-
m a közöl egy hamburgi levele\.. Ez 
a le ... 'éI igen fontos jelenségre h ívja 
fel a figye lmünket. K ü ng pl'ofesz
szon és holla nd kollégáit ,.0 ;;:: a rió· 
rzizmusho;:: közelalló nezerei miau·' 
el'\!tnekgy:mu.snak minósiteUe a va
tikáni rádió, A z a búnlik. hogy 
s7.abadgondolkodásu emberek, Nem 
hisznek. Krisztus ke tt.6s tenn{>szeté
ben. támadják az egyhMj fe!sóbt'Sé 
get, omely fenntartja a jogot, hogy 
az evangéliumot idejét.mü lt s?.ellem
ben, l-éljal érdekében felhasználja. 
K Ung professzo!' es társai nemcsak 
a nyugat nemet és a holland 87.abad
gondolkodüsu ke l'e sztények 8ZÓ
szólólként lépte k feJ. !..<Ing man· 
chestCl'i uni tárius dekán SZi.lv.llv.'l1 
élve, a7, ,.unitárizmus igazolódik" a z 
egész Világon, Az uniUll'l7.mus \'a ló
bo'!n a jövo \'allUsa. Ezt a tényt mind 
a nyugatnM'let. mind a ~j:it. be
regi felm<-l"ésem acmtaival al:í le· 
het támasztani, 

Figyelemreméitónak tm'tom I I Vi
l:igOSS{lg április havi scimában kti· 
7.ölt nyugatnémet statisztikai ada
t<,)t. amely a Jé".:us személyéve[ kap. 
CSOhl tOiS né7.el~ket Ü<iSZeg~71. 

E7.ek S7.el·int J ézus S7,cmélYó\'cl 
kalX'-'lol<Jtntan mái' csak minden 
ha l'nladik nyuga t német ember gon
~Olkodlk úgy, ahogy az evanJ,:é likus 
~ katolikus egyház t.mitja ... Jé7.US 
=,k ember \"olt, de nagyembel', 
aki a7, cmbe~et jóra ak:lI'ta ve-
7.etnl . EZéI'\. számomra még ""I is 
Pél<i}lkél) lenet,." Ez a s7.alxHIs7.eI. 
lemu nyugat-eul'Óp.1i gondolkodás
mó<1 khlé,"tetiesen cgyc7.ik nz álta_ 

t UNITA ltIUS .€U ::T 

Iam jól ismel't belocgi fiat.1Is:'ig 18-
25 év közötti képviselőinek nézeté
vel. Jézust ök is nai>' eg)'eniség
nek. az em!>el,iseg jóte\'öjének te· 
kintik. aki a legtökelet.escbben meg
értette lsten U7.enetét és más pró
féták törekvéseit. Lényegében meg
teremtette az új, az jg..ul életért 
küzdö embert.. Az e.gyhá7..at. akár
c8.'!k a nyugatnémet fL.1talok több· 
sége, már megmerevedett, elilvul! 
dogmCLkkal dolgozó inlé7.ménrnek le· 
kintik, ahol nem tudják kiéini ~
j6.t lelki igényüket, AhagyomanyOS 
lit.urgiai és S7.ertar l.á.si keretek kö
zölt csak vegelálnak. 

A különoo felekezeli .57.ert..1rtáso· 
kat mar csak rormasá~nak lekintik. 

• 

~k s7..okásból V~t hagyornanyból 
Jarn~k templomaIkba, Saj~los je_ 
tenseg, hogy a beregi fialalok kö
zül jó néhányan áttértek az unitá
rius ~itre. A kÖ\'etke?.o meglep6 
C"'~ezes il nyugatnémet és az ált.'!. 
Iam \'égzell fclmél'ésközöU az. hO)!y 
w, érelt:ségiz:ett fIaialok kÖ7.őU töb
ben akadnak, akik szükségét érzik 
egy modern vallást kÖzÖSSégnek. s 
az egyéni feJlogásü lelki kielégülés· 
nek. A történelmi Jézus sokkal töb. 
bet jelent a maí fiataloknak a teo
lógiai Krisztusnál. l..ong: unitárius 
professzor angliai tapasztalatai ide
ha7..3, hazánk keleti szögletében is 
beigawlódtak, 

Felhős Szabolcs 

ACTA LITTERARIA 
Academiae Scientiarum Hun garieae 

A Mag)~l' T udományos Ak:idómia 
fenti eimen idegen nyelvu iroda
lomtörténeti folyóiL'atot. ad ki, mely
ben tudományos értekezéseket kö
zöl a magyar és az európ..1i iroda
lomtörténet tárgykÖI"ében, s ennek 
keretében a m agyar es ;IZ europai 
irodalmak kapcsolatairol, a magyal' 
i .. ók és költök vihígi r()dnlmi helye
l'öl é.~ jelent&öégér61. beszámol ku· 
tat{ls,aillk eredmenyeil"ŐI, köny\'is
!1\el'tetéseket közöl. 

E\'enle egy kötet jelen ik meg. Az 
19711. évi kölet nemrégiben jclotnt 
meg 192 oldollon, A köl0\. rÖS7.er. 
ke;zt6je Tol uai G:U)()I' akadémikus, 

E kötetben a Krónika I'Ovat.b.:m 
harom unitárius \'onatkoz,ásu iris 
jotlent meg, Dd II Róbert kandidátus 
angol nyel"ú .. Antitrinital"ianism in 
the Second Hal! of the 16th Cen
tUl'Y" c , bes7.úmolójúoon ar. 1979, 
mfljus 15-19. napjain Siklóson ~H" 
tOlt nemzetközi kollok\'hllnról sz:i
mol be. Némelh S, Katal1n n"met 
nre.lvO t~lllulmányt kÜ7.li1 .. Dic Dis
puta!ion Fi.!nfkirchen·' - Pt.Ó(.'si dis
l>uta cimen. mel)'et Hl?!). május 17-
én II Siklóson t:.1rtolL konfel'cnci:í
nak Pécsett tartott v:índorgyÜlésen 
a több mint má.sfél é\·s7."i7.l1don :.il 
:17. unil:íriusok bh101dlxm \'olt. Ill.,! ; 

kmolikus l\1indS7.entek k!lpolnáb.:m 
oh'asott fe.l. 

F .. bin)' F. Tibor timár an~ol nyel· 
VU .. AC(.'OunL" ,ll1d Im:J,J;!e.~ of Eng
!ish Unit'-l1·ians on Transylwmia, 

• 

Thl"ee Visiu: 1859-1879·' dmO 14 
oldalas in'is:'ib..'!n, mcly egy nagyobb 
ta nulmányának rés7..c, be.5z:.ímol az 
angliai unitáriusok három, 1859-
1879 kŐ7.ött E:luélyben tett. látog.1-
I:is,iról. Ismerteti Alfl'OO Stein/hal 
liverpooli unitárius lelkésmek, rész.
ben Koo..~uth megbízás.1 alapján telt 
lálog"JlúS:h., majd ti John J ames 
Tay/e r, az akko\' Londonban mú· 
ki;dölt Mnnche.sl.er College tan,ínlet. 
;)kl 181H1-lxm reszt vett ól magyar 
unit.-Idus egyh!lz Kolo7--'l \':lI't és TOl'· 
d;'lI\ t.:nlOU jubileumi ülésein. és ar· 
lúl reszletes beS7A1molót írt.. Végül 
elmondjn, hogy 11179-ben a D:I"id 
Ferenc hal:ila 300, évfordulóján tm'
tOll ernlék7_~in.'!tra az angol unitá, 
I'iusok ké~ képviselőt küldtek AI .. -
xandel' Gordoll és I\ ndl"ew Cha/
mer!! s7.emélyében. akik h0.5S7~1bb 
cikkben S7.lirnoltak be tap:1SztaI3-
t..'!ikL"ól. 

A li7.e1'7.1). Ö$.57.eVCt\'C az 1859, ,ils 
1879 küzüt\ telL h:\l'olll l:ítQg:.tas· 
ról ~7.óIÓ bes.uímolókat, megá1t3pít
j:., hog)' az Elx!é.lyben l.ilkó ~é~ 
életélJcn e1.c1l idő alan IS r;ldlk:ílls 
v:íltoz,\sok történt!"k. E7.ek a fél', 
fi3k 31. angol Ilnit;íl'iu.sok kép\'ise· 
löiként l:i loglltt.ak Erdélybe, Bl" 
s7..6molóik I'ilág~m bi7.0nyfljákazt, 
hogy az unltárizmu.s. min~ a , Iibel:á
lis gondolat \>:lllásos kifeJI"Zt'Se, ka
taliz:itori S7.L ....... pI."t \öltött be a~ an
gol nyeh' ól; kulttíra kdet-lmZt.'p· 
cIlTÓp.'1i I("rje;;zl~~'bcn. 



!\'1.'gÍljult [clcliísséggd 
Junil,s :.! 7 ~"" " I\1l1llynr N{' I,kli1.tá r S:Islil; O rs7.áll llyul(ow 
IIh.kuM illésI ,,,,ltlIt Ihlll:III".s I ~n. 1\ 7, USS't,cJtyii ll :t;.;.! 
"il"isrl/i l 1.<11>0111'7.1 I';il IIZ 1 ~:lniiki 'l 'an i\cs elnűke iifl 
, 'j;7.iHll', nmjfl jln 'lls hUli ra dr. !'t'S!:I _ MS",?, ,' ~ h'~""I;ltll 
IlIk korf'lnlik"r. KöSziinlöllr rt r éln cs 1170 uj kCIl\'lselft 
kl'l k ij~, lilk K :IIMr J:illus l .~S n~h :iny l iinnI . akik l 'cI., 
('I,,:iill 117. 1!I~ 5-iil' "rsl.át:IJ.~· iilt;s c ba UIt:"~s? "kll lilu VIU 
loi:llhlllul bin'a .'áll,s',Mik hh:llltmlt II lt'l(rq;e hbi('k 
k I)7." Illrlo7.Ullk . 

Az orl>7.:ilt'D·tlh~s IIlCG" líJl\Il't, l lItta li :-... I~.\' I!dül ~ .. (;lllij~ 
k ti .íJr" Allró I\nl ll ll \ 'llla57.lull:\ lI: , a lrl!\ukuk ,: I eter JII 
nos cs CScrl'rllka " crcncné. A Ul II1lIlalum"11.sll á lú nI
:IIouS/ill c1niikfnck Ullrt'S Sá nllorllnk . jt'lt' lIlt~s .\ bö! id ~· 
"Unk n elnl "'" jdlenw.Ö ;lIl:ltol . A :tO c\"es is U! Ulal rla 
talabb kcp\'l selők s7.(hna :l -: - ről 44 - rc .' lIIclkech'tI . 
Ua;)'an('sak !lö\·ckl.'dcll a." ;ISI17.0nyok í's, :\ Icán)ok s~;\· 
m;I l s, 101 helycIt Illa 106· ;m \'(Inmlk, Ebben 11"1. t)rs ' .:IIl -
1I~,mésb('n ll11ir 2 111 kélwisdt'inck " :1\1 "lt),t' lt: llli "ag)' 
:inal I;'lIycn /! rl tklt r6IS kt)~\i k(- I )CSilés~: 1\ :152 kCI",I ,:clii 
kÖJ,iil I!~ -cn új kf l,,·tsrlok, akik c1S0ldlcn k:ll)csOloll 
Ilak be :I I"ul:lmcllt mll11kájá ba. 
i'lIC8\o;'i laS1.lolI lI az ornlÍgllYl11és :IZ Elnöki T:lmic!>ot . 
lIIch'llck t' I\lőkc ism N LOSt)nl.."l.i I'ó l. :llclniikö k G:i.sllll. r 
Sándor és dr. l'rHlltnmlln Ucuő. A'I. [Iniikl 1'1I1I:í.·s Iii -

TilJlH",. U\'\ lll\li .. Gél.~ IIi:, !\irQ Imre, Uc.,,1 Zult:lllllc. "rdtt 
I.:iszhm c, G)'ure Sa ndt)r, lIon'á lll Siimhlrnt;, Kadár J á. 
ilUS, Káll:.1 Gl·ula. d r. Na~y Sá ndor, Nánn5i l Aszl1> 
Némc ItI Káruly, dr . I'drl G á bor. l'I6keT tllll1Í .', US7.I~ 
G~'u t a é$ clr . Vida Miklós, 
Az ElnHkl T:m :Ít'S j!I\'lIs lal:ha 117. orSZJ.Á lllfyíil Clli iiss1.c
"unh, II KullunIHs és Oklahisl !'I1 lnisr,térluUlUI. Mih'l';. 
l űd"~1 I'Ulnlsd c riu m ne\·CIl . A kormlin)' e lnöké,"é ismél 
I ~'bá r G)"örg~'iil v!l.la!'lzlulták 1I1 C~ . A lUinisd erlamíes d . 

nöklU'I)'cllesei : t\ c7.é l G~'ijr~)', Burbándl J á nUlI, " a tn
n l:!: i Lajos lIS M:trJ:1I JÓ·,.ser. A ktlrman)' lal\:jal kijl;ÖIt 
n éhá n)' , ·,l. It07.'Í.$ tör té nt. (lj t!tltok Fahn'é~l..ajos, aid 
Ilcn ·l,ii g ~' mlnl s"l. tcrhűl c\nijkh('I)'c tles IcU, IIr . IIch~nyi 
ISi vá n le lt a Ilc n'l.iigp, dr, lIon 'iÍ lh Is t ván ~ belügyi 
61 Vli n('",a Jt'nő a Inezii~azllasa l\:l és elclme7.ésü~)"i t lÍ r 
"a \· C1.ctŐj(', A l.egfelsöbb 8irósá~ lij elnöke dr. Szil
herek~' Jenő. !I 1t'lCföbb ii!;y~." tljru dr. SJ;ijárló K:i
rol~' irti, 
A kormán)' 1I~' ng:llomlJ l\ "unu\l tagjait a J; .. :Inijki T,, 
mÍl'3 kitiinlelle, A ncm könn)"lt idiiben m t!l lijult fcle
l űssrgcl "á llaló ké ll vlSclőket, II tanacst~suka l , a kor
m:in y tagjai l mi is ti s7.telend köst.őnljiik cs kh'ánjuk, 
hog~' sJ;ol /t,\laluk haJ.á nk előmtnelelél és II beke üg)'ct 
erűs ít sr. 

ká ra : Ka'oml Imrc. tagjai: Unrcs Sándor, dr, Uarllm - fj -

------------------------
Enyhülés és bizalomkeltés 

A KBK mo'ljusb:m Budnpcslcn nl. OkulllC'niktli T,l· 
n;ics nlt'&hh'ás:lra nenl7.et közi S7.C'm inf.t[uIllOI rcu(h,,· 
7.ell n kbvclkcző H~máról: .. EnyhHles és bi7~1lomkt.lt6 
1930-ban: cnnck sZilkségcssél;c, lehetösége és kB,IIÓ
sal ; <l Z egyhá ZJ.lk és nr. C'J.:,\'C'S kel'C'szléuyek fc\ :ldatal :1 
helsinki konfe.rC'nc[n .M :ldrldb:1tl megrendezendó mó.
!>OOik utokonferenci:ij!l.nak :lZ e lÓkészitéscl"c··. fl. szc· 
nlmnliulllon a vil~g ki.l\önböző orsz.ágniból 65 mCl!ht 
,'olt volt .k'len . A z ülésen dr. Pperri!l JfulOS m ::;!!ynr 
nagykövet előml:\sl tll l" toH .. A nemzetközi helyzel 
I11:1d rid eI6tt" cimen. 

A rész.tvevők C'~h:lIIsülag :t kÖ"etkezöket á Ua p lloL
Ifik mr-g : 

- fo. béke illU! veszélyezte tetts.ége lIlé~ ,~ZllKso!':t::
.~ebbé teszi. hOG~' a nemzctközi C':nyhulés és a le· 
!>1.crt'.lé.~ foly ta tás.'l érdekéix'n konkrét intézkC'dt!.
sC'k törto!njcne.k 

J\ r. rgyházakn:tk és az C'gycs kerc$ztényelmck (\ 
bCkCért érzett foko7.ott fclclós.s~gc cs ;.l t.é.ke 

mdl(>Ui elkoICleLeH .. ~el;C' kbtelcssegükke len t 
hog .... ezt a feladn lo t \!írnogass~k . 

Id&l.C'ni celkitúzeseink közé ta r tozik :It. Europal 
Biztons:igi és EjI.,)·ünmúköclesi Konferencia M:lo 
ridbllll megrendezend6 2. ulókonreI'f.nci~la t!re(l
me.ng'-s lefolytn tisá nnk n biztosil:isa, :1 SALT-2 
ej.!yezmény ratiCikálása et'dckebcn folytntotl cró
feSl.l tt'ósek tb mús akciók \:i nlQgnlásn. melyek 
célja ,1."1. en~·hiHc.s és a bi 7.ulomkeltes. 
Ezeket mindt>n ember kot.bs felndat:inak tekin!· 
jük. lekintet neikül a politikai es \'il:ignézetl kij· 
lönbscgekri', nmint :l7.t n Beke-"i\;'istnn,ics majus 
10·[ fciludsu is kifejezésre juttnllu. 

A K BK delegticiójtil fog:tdltt Kada\'" J ;\nos. elso Ul ' 
kar, E fO!';.ldáson a ko,'etkezök voltak jelen : dr. TÓth 
K;'iroly p(ispök. :1 KBK t'lnbke. dr. FI /arc/, K ic\' es 
Galieia l\lelropolilájn. bizolIsagi dnok, dr. Mirl'jol'skll 
fötitkár, P(w los: Mar Gregorios, I17Jndiai.:>zu'ortodox 
egyh:\z met ropolil,ijll, dr. K arl lmmer, n Rajnu "ide
ki protcstans ~'ház elnöke, dr. Bartha Tibor püspök, 
Ib...(!lllbk, ..\<; Miklos Imre államtitkár. lU Allam! Egy
h,izüQ'i Hivatal elnöke. 

AMERIKÁBAN 
\kI1',I\\ 1l\C'gllldst kal>!:ull :\"1'. Eg.y<...s.ult ÁIt:Ullokba, 

lJ:)' jutotlmn eól ~\' ta":l.'!2;;\n Mi:ulliba, A ki randulás 
ponlOSl.ln he.lvrnh~'t IlHpig 1.'\ 1'\0\1, Mikor ~'ik \ ' l..-.;\ r 
n;ljl i\hamiba.n mC}:.l:itQgulltUll n First Unit:u'jun 
Church-ol, hel~'i szokús S"l.erint dr. Linllt' ~l Pcorson Ici · 
lil.'l>ZnÓ , l S1.ó..~7kkr61 U{\VÖ1.óIt, 

Istentl:s7.lelCl UI.;\n - Cl.. 011 .Htalúnos ",llOkás - ,l 
I!yul~k(y/.ctl lerC!lnbC'n n7. eIlYh:hJ\o .', notnzotlSOJ.g.1 fc-
kcttJktwe l, II'.>-\t swlft,iI fcl, s m~g jó rcl6t'l.\t eldlskul':\l· 
n.'\k n hl'·I"!k .• \ lelk6sznó kt"1'\'SC1'C' rru\jlL'i 4-en MrIOI
lmll 1~lcntISZlcIC'"lcl. JllI:'&Sa'lmoltam n !>l.o.bZd;:r61 _ 
12:1 h.."\Itl'<lIÓm \"Uh jelen, 

Mhlllllböl II c"C'ndc..,-Ó«án \);.Irtjm';l l ato~a ll:ull, S;.m 
FmncL~"'Qba hmen k ... z\eU~n foldalnltl " ul lehet :17. 
~'l')NCml '-an»oo, Berkelt.')~be jullll. aho{ felkl..'1~ I('fll 
a ThonulS StOIT K tna nevet 'l!>dó Uml.IMus Teol~!,11 
nr. Itobcrt C. XmlbnU ~;"I l,íjékoztntoa :tz IlIh'lJ('t 
n\'\I.'16 nlUnkl\jfll'l)1 Panaszolta, hOG,v II \~ZÓS 1('\.10 ... • 
It\bo."*, R},lkl',m \'III\Gi p.l.Iy:lrll CIlCf\ncl(. S e~ gQndol 
~~ ,\ leIk~~/.Ut.II\pót"ísbr!n, A ke.6bblCkbcll o..-uel II 
IWObh."'n ... ,'Ill laI,ílk~l.'\ln II chicagol Mt.\dd\"IUe-Lon-
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A pl'~lIkJ\eI6 előtti kcrCllz1c16l:t nálunk fil kl kellene 
II r.,.,boi I n I. 

SIIJUl( U1.yböl New y orkb.. .. rcpUltcm, nhol t .... '-Iur
d nj.ll/)nnt': S ... ,ó n lÓ Vllmn ldk('!<l.nö várt II n,}llillöté,'cn. 
fA kIJlo1.SvArt Tooh5fl llo n évfolynmllorsnk vOltunk.] 

New YOl'kból II P lnndomc-[ KyOlckey,..ctct IlÍtOWIUam 
mc~. 1Ihol Anne VOII/lig volt kedves 00 ffltadlu.1tntlun 
kJllnul',orn. Vete lfitoKnttuk meg dr . • JamC!! M . Olsolu. 
l iT. ~ycsült Nemzetek Sl'-CI'\'c7.cténél múköd ó unit!irius 
kél)Vl~clcl ver.ct6jél, aki vé"lgvc/.c1.ctt a :-. F:!:ycsOlt 
Ncm.l.ctck 1)1I1otilJliblln é.~ ugyanott ebéden látol t vcn_ 
d~Ul . 

Plnndom(!b/ln il gyOlekczct vezetöi I),avld O,boru 
h:'Ik<~7_ továbbá UJJcn és Hans PClC rli, 1!!Ilomint mc
hurd F', DUT/dMe és franda. felesége. Pnulette vendé-,.:_ 

Mindllafó laaz l sten - gOlldulse /6 
jó Atyd",,! 

Hitünk sza lXiuaf .. ,zeretctiink Imá
ba f O{J/alt sdltajáva/ L'essz/lk ajkunK
ra .rUItt ncvedet es kerf's ilnk téged 
ma, a vasdrlwp regge/i órán - millt 
an nyi mas nn pcm, nappalaink és éj
szaká ln k udltakozásábarl. Mert jó 
nt!kilnk megd l/ul mUl/kánk. 19yekc
uli/nk sod ráfNIn eoy-eOIl pillanatra. 
110011 reád gondotas!l ll kball ke ressilk 
a veled t4J/dlkozd.u. IgII mOl/djuk cl 
köszölleW ll kc t éleWnk megtartd 
sdért. megóvdsáért és így fejezzilk 
ki hálán kat gondvise lésed minden 
áldásáért. 

K öszönjilk, hogy kllnnye! szemün
ke t ol y sok.rzor törölted le v lga!z
ta l lhod erejével ,9 tétova járásun
ka t eligazftoftatl sorS!Ulk ú t ja i n. A 
/é lek. a szel/em világában szerete
ted mc/egévd gy!ljr.otta l fé nyt - s 
~a féle lem riasz/ot/a egy-eOIl szép 
al mlmk oogy nemc.! törekvésünk 
va lóra váldsat - te osz lattad el a 
/élelmet kel tö. villa rt hozo é rzése
ker . E/llidegi/IQ szívilIIkbe sokswr 
ad~al uj e.rzést és vé tkeink fájda/ 
mnt el!lIl1t t uc reádöbbeUlctté l arra. 
hOOY könnyefmúJcgiink sokszor vllt 

IMADSAG 
a tékozidsok mcgszemJcni tö ösvé
lIyelre. Alr/ullk ATYANK! _, hogy 
nwgblinaslHlk sóhajá t Ic/ki/uk mé
Iyél) tc Ila l/ottad. ll: é r/elfed mcg, 
talá'l lIIég Öumaglllll<.lItÍl h előbb é., 
megnyitottad szarnunkra a meg/é
rés nek haza v/vő ti/jdt, Testuérkezet 
keziü!k felé, öle lő keb/e t plhené
.'ünkre te indi/ottdl cl, tc adtát IIC ' 
kilnK - blzo llyságáu l altuak, lIogy 
a szeretetnck mindenek feleu dl/ó 
l'egt~l ell e reje vall. A nagy mln 
dense(1et betölto Iwtalmadal ,fem e/
lellilnk, hanem javunk ra fordltua
ta.ldn -, azért Iludattad meg lIe
kl/nk, 11001/. Ita me(1nemértés vagy 
,!arag. gyűlölség vagy rosSZllldu/at 
eit be!lI!ünk s hút/el!ségUnkért meg
tagadtis. ItHctlenségilnkért fáj6 ke
scriiség jutolt osz/alyreszünkké. ak
ko r /egyell Iw l vigaszta lást kercsni. 
legyen Ilova menekiilnl, l egyen ki
töL !legi/ségel várni. legyen 1101 01-
lallllat kérni. legyen kilól megbo
csá/állt remél ui. M iIIdezek llélkW -
úgll érezzük -, hOOY (1ya r lóságunk 

tévedései OllóOllithal6l1un J b K t 
IWflY luirtak sziv iil/knek mélyén c! ~ c 
,.Millóe!,luUó Igaz /3ten! _ gond

I./Seló . J6, AtYá,!k! - K öszönjilk. 
hogy Intesz a Jóra , /igyelmeztetsz 
a szépre és IlOgy szi/nlelenűl 5zól~~ 
Itozzá~k a lé lek szavával . a lélcl~ 
Ila?gjulI keresztül. f'OOQdd kedvesen 
eze rt gyermeki Ildiá lIkból faka dó 
kÖszölletünket. LegI/en kedvu tc 
e/öl/ed . . t'z a mi mostani imádsállo5 
leboruIQ,,!olk. trezzi.lk ma. Is, hogy 
a Te mindeneket /enna rt6 és irá-
1I~ltó gondViseléseddel _ . mellyel. 
mlllt r1!Jer1llekeket kaPC50lsz mtlgad_ 
ltoz - atll~.i terved vlÍgrehajtó/uá . 
or~záood foldl munkásai vá tesze l 
mml'el. 

GOfldolatainkat éa érzé5elnket ez 
a bo/dog tudnt Itassa át és óvd. 
védd, apold. őrizd mibellnünk hoz· 
zad tartozáS!lnl<. tuda /at. hogy ez 
a néked tc/szö és a. Jézust kövc tö 
IÍlet értékeit és .rzépségcit teremtse 
mi lldeo újra m!/)cunünk, ez álta l ls 
,~zolgldvu önmaQunk es embertest
véreink javát. és II /c !Iogg és SZCllt 
neved örök dicsöségét. 

Az "Erős vár a mi Istenünk" két fordítása 
Rövid em/ékezés József A tti/ára és Szabédi Lász/óra 

, 

Az i.dcn. emlékezik meg az egész magya r nyelvterü
let sl,ületé,Sénck hetvenötödik évfordulója alkalmával 
Jflnef A ~tl]árÓI. A költőt joggal vallja magáénak ~l hd
!adó tá;-;adalom: m i"l>edig a .. Betlehemi királyok" ir6-
~áról .. u~.7~11 emlékezunk, hoSY olvasóink emléke~.etébe 
l~é'l7.~k az "Erös Vat' ? ml Istenün k" fOI'ditását, e~2'.c/ 
~zoI S.tlvu. hogy olvasómk a k/;\ltöról teljes képet kap
Janak. 

Irodalmi érdekességként, JóZ3cf Atti la fo rdítflsávnl 
rárh.u .... 'm~snn .kö?ű ljUk az unitárius Szabédi Lás?l'" 
bonhtás.1\ .IS. Mmdkét forditás ritmusában szótagszárn_ 

un és nmel.ésében is teljesen eltét' oz' énekesköny_ 
vUnkben k.ö~..üJt és gyülekezetei nkben ónekc.ll .,ErŐs vá
runk .nékhnk il? lsten" s1..öveltéh'l l. Küllöi módon és 
~!'~ <JI ltlS s7Jgoruan hüségescn ültetik nt nyelvU nkre 

ut et· Márion cnekét és kisérlik meg áthidaini il7.okal 
a nchez.ségekel, ilmclyek a l'CnclkivOl tömör sok évsdi_ 
1.ndos növeg lefordilAt;ával járnak . ,t. ~z~ b~d / L~s7.lól·ól való mCJ;e~léked:s Id6s?,c l' úsŐ
~d6 a:-: adJa mCJ;, hogy most jelent meg n MII.J;ve tÓ K I
I ,tGen. sdip kladús6ban "Enyém ez a történelem" 

c Il""cn ,v~t !oga tott m~vcinek minden eddiginél ga~.du 
g bb gyuJteménye. E v610gatáJ egy tk syöngysume U~ 
(j 'l e.I~~zélés, I.Unclybcn Slabédl L{iszló. a koI07.svlÍri· 
~nlUirlUS ku.l1égiumUnk nUilYmúltu Kriza Önkép~.6köré_ 
t ck egykOri e lnöke, di{ikkor6.ra emléke:t.ve elmeséli 
tOI~ egész életére és gondolk07iisát·u milyen nagy be: 
o y St gyakoroh elU'házunk kes,'bbl rögondnokának. 

" UN' TAtlltJS f u ..... · 

11 'kiv.lIó tudós Gelei J Ó7.<;efnek a kolo<:svári unit.anus 
kollégiumbe.1i működése és tanItiisa. 

József Attila es Szabédi László emléket összekap
csoljn életUk tragikus be[eje~.ése. 

t me Luther Márion szövege két fordflásának első és 
utolsó sw kasw: 

J óz.~ef Attila: Sl.<\bédi 1-'iszló : 
Eros v(,r II mi Istenünk, Et'&.! v/ir a mi lstcnunk, 
Kemény vn.sunk és vél'tunk. és oltalom cs fegyver ; 
Insé!;ben cJ;yUI1 van vc\ünk,a b.,jl.mn ő .~esh nckllnk, 
l\Iegvilt és han.'01 ért unk. mel)' I'ánk szakndt sereggel. 

Kél ,tZ r.si rossz, A I'égi gonos? 
Bajvető :;tonos1_ lijl'u ostoroz; . 
Csel vad fe{l.yvel·l'. re~' vcl'C mCl'n . 

Eró,;;utk ővele. Clmlál'ds,ig s nl'cl':' C"U : 
A földün ó az clsö " f" ldon nincs. kl blda 

ti. it l l az h.:e iguzu!. 
Ak.il·kl vcssc-h,ín}·jn. 
Tiiborainkta szilli al Ú,' 
Szenl Lelke. adOI1"inya. 

J ó hir. n6, CSltl á<l. 
.IÓ!<z(ig. tc!>l. vil,i~ 
VCI>zhet , vihetik 

Vc.s;t .... ndö kincscik', -
Mil.'!nk marud az OfV.j,S 

Az ige rontilthm m e<:!í1I 
a rontók kózcpcue. 
n1('l't oldulukon lsten :111 
" \zenl lelkenek kegrdme 

Elvcs?het II rest 
vagyon. htrnév. lesi, 
fiunk', ass:t.On)'unk.-

dil,dlllmnskodunk : 
tlllcnk mal'lld az On.4ilg 

llr, Vcrm's G)'ula 

~ 
VI 
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SZENT-IVANYI ILONA 
IIWI ~-én tartott E. K TanA" ja
\ 'aw,lt.a. hOlt}' (el$«'fl~1 lll. 19110 
október hó I~ Uudap('bten tar· 
LanllÓ ~Inalra túz.,....k ~l. 

S:enl-h.'ÓII1'i Ilona reiu:! V~Z lÚ. 

Az Qnne~l"l\ rttn v~tl ;\tlletö. 
Ir".e áJhunl.tk.'r, <Ilo Állami ~bh_ 
UVi II lvatal e1l1tJkC ~ dr. l'OUOftIl' 
~46 fŐl»..ttályver.ct6. 

Ilus \'éogén ez IRF - Unit.4rlus If
lWlÚgl V,lágUll\'eLS(og - K lInabt.org
ben (NSZK) tartandó nyitr! ,,"onfe
rvneiáJán. 

Sa;e!>lc .. AdOlf lil.oVJet lllampol_ 
gilr hat .:\'llt lanuh Budap($t~ ($ 
kitünö et'edménnyel leli LanU&álWl 
e!er"t tanulmfmyl crOOményt.'ir61. ~I_ 

momJotta. hogy haUlt rte után a 
mOS"(.l(,V~1 Choralmaja ulnagóga fó
rabblhelyeuesck~nt kezdi Incg mun
káMágát egy 2000 JelkCll iyUleke:t,et
ben. Szovjet rabbit avatlak 

Al. Új €let. a ma~ar Izraeliták 
I ... pja mÍlrelus 15-i $dlml1ban ré$l.lc
lesen betlÚlmol a rabbiavatás On
ne~iléról, mel)'en egy magyar éti 
egy SZO\'jet jelöltet avattak rabbivll, 

Dr. Scheiber Sándor, az intézet 
Igazgató pro(t:$5UJora búcSlUotl el a 
kél !eltw:1I01t uj r ... bb,tól. ét> kivánt 
nekik sikert és ISl.en161 áldást új 
munkatet"uletükon. 

LATOGATAS WALESI UNITARIUSOKNAL 
Wales .sok tekintetben hasonlit Erdélyhe;,., ahol kisebb
nUilYobb falvakban gyWekezetek élnek egymás meUett, 
Kel't'lI~Uányom, Hajtman Béláné. férjével, legutóbbi 
nu;y-brltannlal utja a lkalmával ellátogatott a walesI 
tartomány egyes unitárius vidékeire, ahol a gyWekeze
tek !r.Q;ill.! mé& nem egyben ma 1.s a vU3.1rnapi két l&ten
IJ.lz~let k6tOI az egyiket an~ul, a má&ikat Cisl walesi 
nyeh'en lilrtják a pred.lkátorok, Egykoron Cannarthen
ben únálló walesi nyelvO teológiai föiskolá juk is 100-
kódolt, Ma már az oxfordi és a manchesteri teológiai 
fakultáson képUk lelkéswtánp6Uásukat, 

A l.1togotáson kés-lAlt 
&1 temploma tuthatt<o;. ;~t~;'J,~~;~:~~ 
lékeztet, hls~n az ~ 
tállóból átalakított 
rlus IstentUlzteletel. 
ben épUlt, amikor a,',;,,", 
lom uraltól, :-
templomnak 
zata, Csak 
IXIdlásl, él 
lekl:!zet 

i,
unit:\. -
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A templom számára kW6nlegetl padokat csimi.1taltQk. 
A IMdvk rorrnilJa arr.l enged kv\'etkeztetnl, hogy min
tlen ~lád maga határoz.ta meg padjainak a tormáját, 

11N I 'I 'AUlU!:' 
'11' '\11'1..1)'''' 
I' I!.N "'III\\' 

WALES 
ANCI.JA 

U·U t. .. ' 1117- 0 I';N 

I\:y It paduk különböUlek egymtbtól. A Sl.Ószéket It kQr 
swkása szerint húromrés;resre épitelték. Al'. egyik kör
nyew padban ül a lelkes;,., a másikb.1n a gyülekezet 
vénei, a presbltet-ek. A templom tetejét gerenda.sze-rke
l'.Ct Ulrtotta, k zsindelytetót haSUláltak. Csak 1870-ben 
cserélték ld a zsindelytetót cserépre. A templom padló-
zam döngölt föld. csak az úrasztala körOlJ rkL van 
padol va. 
A templom kUlsö faUelülete mentén kópadokat Ilhhil
tunk, melyek arra nolgáltak, hoi:)' Jstenliszlelet vagy 
ünnepek alkalmával a távolból jött emberek Itt meg
plhenheliSenek, 
A megalakulás korai sz1tzadalban a templom egyberJ 
iskolahely\.ségW is szolgált, s csak a kkóbbi időben 
tudtak önálló Iskolatenneket épIteni, 
A walesi unitáriusok ma ls erösen ragas7J<;odlW.k uni· 
tórlus hItükhöl.. A nagybrltánnial un1tárlusok évi köz
gyúlésein es más ünnepi alkalmakkor, ItZ énekelni sre
I'eti} walesi gyWekeU'tek kórusai ösi egyházi és népi 
énekeket adnak eUj a hallgatOság nagy gyönyün1ségére, 
A következő évi tervek szerint az 1982-es kÖl'.gy űlést 
WalC6ben fogják megtartanI. 
Mindig öfÜmömre szolgál velük találkOl'.nl. és uerelet
tel kOldölt üdvözletüket tolmácsolom hazai hi\'einknek, 

Harlók Ilaa 
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·. IIAORAK ELT HIT" 

Csil/ag rt. m.ágly á n 

A Kolo r.svári MaJ:YóU' S zínház feb 
ru:!" elején Buda.pesten több dara
bol mut.1tolL !;Ic, Kőztük Sülö And
rás hál'om. egymással cumciJcg ösz
s l cfüggö drámúját is. Mátrai -Belegl, 
[lé/(l. II Magym" Nemzet rovatveze
tője. mindc<;yik eloodásról tanul
rnányS<!ámb.1 menő krit ikát ir t u 
Magyar Nem7.etben. 
Sütő And rás nálunk is jól ismert 

CsHlao a máglyán cfmü drám!jjál'ól 
i,'\ kritikájiiból idézzük .az alábbi 
megál la pításoklll. 

_ Az értelem mühelyeiben az ér
vck és következtetések szerszámai 
vat es mŰS1.ercivc] lassan és csönd· 
ben készülő Igazságot - Illyés Gyu
la s7.avával - . .a hadrakelt hit" tüz. 
zel-vassal keni szelcsörömpölni. S 
e feg)'l'cres hit eszközei a hadra
kelés hagyományos tölszerelései; 
7.ord hadnasyok, zsoldosok, kémek, 
,irulók, ki"ég7.ö osztagok, besúgók, 
akaszlófák, máglyák. . . végtelenül 
leJemenyesek és gyakorlottak a h it
terjesztők hadrakelésében. 

Szándékosan kerüh ide lIlyés Gyu
la kifejezése: hadra kelt hit. Jelző 

; 

nagyrészt 
kOI' és 
vin és hanem 
mindenkOl' 
minden 
s:rembenéznek 
és hit [al"kasszemet 

- A történelem bibllkussága, e 
különös ötvözet ragyogása látható 
Harag György rendezésében . .. 
ezek a különös ragyogások és külö
nös amyalások kiséri k ezt az elő
adást is. 

- €s mi a biblikus abb.1n a tör
ténelmi köz!endőben, melyet a drá
ma mond, s a rendezése megjele
nit? Biblikus egyrészt a s7.avak S7.6-
l'.atossága. a sl'.6használat zengzetes
sége. mely mindig mintha valahon
nan a magasból jönne, onnan, ahol 
a mennydörgés születik, s az apo_ 
kalipszis lovasai nyargalnak. Biblikus 
masreszt ugy, ahogyan ez a robaj-

HUSZ JÁNOS 

Bemutató a Nemzeti Színházban 
Németh Laszló történelmi d ramai

nak hósci - gondoljunk csak péi
dau/ Széchenyi re, Galilei re, Misz/ót
falu-si Kis Miklásra vagy a két B6-
Iyai ra - s~inte állandó perben éI
nek önmagukkal es a korrai amely
ben éinek. s ezek o. bensó konflik
tusok mindig hiven tükrözik a tör
tenelmi eróuiszonyokat is. Németh 
LIiszió szinpadi múvei álla/ában zart 
té rben játszódnak. megis mindegyik 
pontosan erzekelteti. hogy mi törté_ 
nik a jalakoll kivül, milyen indula
toJ..: és szenvedélyek csapnak össze a 
vi/ágban. milyell érdekszövevéllyek 
s:o-abják meg II szereplők sorsát. 

Afinderról azert írunk most, mert 
nagy adósságot törlesztett a Nemzet i 
Szinház, amikor harminckét eszten
dei kÖnllUbe záruág után színpadot 
adott Németh László mar-már elje
lcdett drámajának, o. Husz János
nak. Ebben a műben is , mint a szer
Ző mindcn mós történelmi dramóJa
~an, .. a ?ős ké!ll1szerhelll:o-etbe kerül 
cs dontes re kénll5zerÜI. A tét pedig 
ebben az esetben 5em kevis Husz 
!anos péltUija ugllanis azt bi~onllít
?a. h,?"y o megJzerzett és Idharcolt 
Igo.Zsogunkat csak akkor adhaljuk 
fel, ho. magunkat is jelaldozzuk, 
me r.~ a megsemmisülö igazsággal 
em/uu az embcr is elpusztul 

Hatalmas tö rténcl mi ta bló e:o- a 
drám~. KORstallZ Ili tszólag o templo
mok ea kolostorok jámbor ahitalóba 
meril/, de az óllandó ho.ro.ngzugóa 
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mar minIlIa elóre jelezné a móglya
Oyujtás pillanatát. A zsinat itéle te 
még meg sem sziiietetl , még nem is 
Ilyl/ vá rl i tották makacs eretnek.nek 
Husz Jánost, de II máglya tiize már 
izzik o szavakban, Németh LÁSZló 
veretes szövegében. Az író ugllanis 
szinte oz első pillanat/ól kezdve sej 
teli az elkeril/hetetlen véget. mert 
az adott kor egyhlizi és vilagi h'o
talmasságai, a konstanzi zsinat bírái 
nem dőnthetnek másként. 

Németh U szló általában kamara
daroookhoz szokta tta mizőit és ol
vasóit. ez a dráma azonban monu
mentális alkotás - es majd ötven 
s~ereplaje van. Ez az ötven. szerep 
azonban - anélkül. hogya szinészi 
teljesítmények értékét csökkentene 
- eOIl szerep szolgá latába i ródot!. 
Ez o. szerep pedig H usz Janos, akit 
Sinkovits I mre személyesi t meO. Az 
ó Husz Janoso. o. terheiről szabadul
ni akaró. k izsrikmánllolt pa ros:o- tok 
pé l daképe és segíl6je, /la rcos. hatá
rozott egyéniség, ugllanokkor szelid 
szavu rejorma tor , aki meg aka rjo 
ti5ztlto.ni az egllházo.t o. tével lIgesek
től. Sinko!lits I mre kitiinő érzékkel 
egyesiti ezt a ké t Husz Janost, aki 
kissé értet len csodálkozassal indulo. 
maglllo.ho.Uilbo., mert képtelen. el
hinni birai el/ogul tsagat és rossZ
Indula tat. A mÓgl lla t iizcsóvájo azo'l 
ban ke r lelhetetlenül jellobbo. n és 
kezde tét veszi a későbbi rej or ma
ciót megelőző hósi korszak ... 

Aih Tlha m i r 

liis il rende1.cll .\l.Ínp.1dril e1 nallat
lizik Jajkiáltá5Okként. 

- A hite t és lW'l'../Ialtot uji tó férfI 
tes te lel iO:Z.ik a l:\nAokb.1n és hangja 
utolsót k lalt., utolsó S l'~"!vliban JaJ
sr.6l . 

- KaIvIn és Sl'.erv<.!l nem meA
szálloH pl·ófét<lkén l. nem apostol
ként. nem prédikiilOrként áll szem_ 
ben egymás.';."!\. Egy jogasznak In
d ult teológus és e gy orvo.snak vég
zett hittudós vi tája az ö vi!.ájuk. s a 
rende:ző megérezteti neveltségük. la
nullsaguk külonbi)7,óSt!:gél . Kodifi_ 
kált törvények s7.crlnt viselkedik a z 
egyIk, mereven, puritánul sl'..áraz 
huragvitsban. La7..án a más'ik ahQ: 
gyan az élő ember vIselkedik ' orto
dox dogmaktól I;wbadon. \.er~észe-
les heterodoxiával, m: emberi gondo
lat 5:O~féleség.én~k tudalában, meg
bocsatasra mIndIg készen, enyhüle
lesen mind a vérpadig. 

- S bár a7. iro~t szövegben n incs 
szó "ola, a figul·nk. mögé ki-kiraj?.o_ 
lódik, feHelsejlik legalább a genf i 
helys?.intöl távol, dc ugyane bben a 
korban élt. Blandrata Cyörgy, még
in kább pedig Dávid Fe renc alakja, 
a genfi bör1.ön rácsozalán a dévai 
börtön rácsának ámyéka. Talán 
azert, mert a rendezés egésze sugal! 
valamit. Erdélyról is. az egykoriról 
és a mairól. 

• 

Szervét Mihály utca 
Az EgyMzi Képviselő 

utóbbi ülésén javaslatot 
leg
. 1. 

hogy 
..", 
cál 

Buda-

a 
TtirsasagOt. 

Dr. Antall J ózsef mb. főigazgató 
valaszában meleg szavak·kal emléke
zeti meg Szervét Mihály érdemei
ről. és közölte, hogy a Magyar Or
vostörténeti Társaság elnöksége 'kü
lön levélben fordult a Főváros Ta
nácsához, támogatva az E. K. Ta
nticsunk javaslatát. Szervét nevének 
megörökítését - irta - nemcsak 
!IZ egyetemes orvo~történelc;mben 
jats~o l t szerepe tesz i mdokoltta. ha
nem az Uniliir1us EgyháDKIk a ma
gyar s ?.eJlemi életben a ~étszámánál 
lényegesen nagyobb torténeImi sze
repe és él"de me is. 

SPANYOL N YELVEN 
Jclen t meg az amerikoj és kauad?, 
unifarius univerzo. /istak ri.j kiadva
lIlla. ..Nasotros Somos Unil.oriaJl 
UJliverso.fisls' · a kezdó sorok, es jQ
kc.lt az Egyesüll Aflamokban . e~ K~
nadában é lő spanllolul beszelo kl
sl.'bbséggeL ki!l6J1ja mcgi5merll.'fni 
amerikai és kalIadai Wlifci r ius lesI· 
vé reink életit é5 muukcisságat. Kü
lőn/),sell magas a spanyolu' beszélo 
lakona" szá ma az Egllesiilt AI/o.mok 
Mexikóval h4t6ros ti/lomoiba". 

I 



DR. MAT~FFY G~ZA 

A Ml' lu'fll 'OI .. ~\'.j\ JlI Un\ti\J'h~q 1'4:)'
tlUZ (O~ II lillclnt)('II1I Unltl\d u.~ f·:~y· 
hlhk tl~.~{>.II l "u~ l~iI\'''Il{'1 ilyMy.01Ju 
Ih', MtltNly (hl,.n {lItHU!)'llIt, IIk ll UO 
(l1'I'S lawlUHU) 11'Iflj \~~ :1" ""11 ,kb l"~ 
tUrik kl fl Il J\lt(~qkcl,,-·.q .. mjrl \{·m" tÖ· 
hl." II llIIw(l11 tkli'!lIl I)Jn ,1,'1 ~(l fYiI\lI)'jll 
slrJtlbu h,'I)' f' /. IUk. 

l) ,' M a léft \' Qtl-w II Bu(lu pt'lSll 
Uflll~rl\1S f;Ii,):lul )!k(>tIIt'j: 11JjMpit ~(I 
1><'11. 111'0 nu(I{I I)I'~~ (I\\'IW(", ~'S 1"'- .,,'. 
~;tfljjl. k~~~'1 ll" tal/nm.k 1",1)' 1'I-'i .llItWd\
I.>. , n I.~ (·Ihillh('\ .. tll'o l'J'd('lllt'kN 
. ,(.·I"~'LI. 

MI'-i: II (1.,01·1.' ... ·1\1 kcu'll\nny limIn
IX\~Il'(" ~d.~·1.,'~ó.l (.1011 n'('i:uhth.u ll Ou
(IMloo.'" I ktll'd 1L'I Ici .... ' IWI' mu II)' bl :.: I".· ..... ,\· 
.,. fl k,-lI)"'z" , ,l \'mll/.L'ncu)l)ól hat,l ' 
I,'t'\, \.~ hlllll lH' lIépr<tN\\I-,' \'1111 VIUI 
J;\llUln \'f' t:.'I ... ~i'I'f'1. 11f'ly.:tl(".'kl·nL 
d l , M:lI.'fl)' C .',:u IlL kt'l!c!L{' nw~ 
k , Il!~'kLl 1l11ll1kil, ... ~illlánlj k nj "'''Clk,,~ 
~,:nl. I!I~~ mt'lJ\I.~t'lt>l11l nUll' 1\ KII,~ 
(-IIt'l li, ~ l M l nht ,('1'1\1111 OIclmLll l/Ot;U'<111 \ 
dllumtllkill'!' , II Junhl~1 l'áltllil. t n..lI~ 
kon lit'll\tdi:,)' llh"'~1 k.' IWI!o(-\l\. 1\I~ 1· 
1(11 fl t () I·.il:n~o..~ 1((1)';('IIt'lu\",1 II h'U I: .1 
~t nN< (>. 

E thd,lben t lHfl·bnn .1 ln.Hlonl 
()lImphll'h klkUidöH 1'f'I""II)'l.ök .1" 
klll.'n'k (·t hWlSlh-ól cl l', Mt'lI<"Uy 0.\. 
Innnk kdl~'ll jl.('IIl(I{~~k\l(IIII/l . I\. lilII' 
!l)'Il .· Oll n\l) l.11 BI1("wuli; (h', l\Il'ILNry 
(,l ,'n\iwk f('>JI' ,,1 kl j(t\~ l!.hwh.)1 "U~(I ,' I 
1\ ll'l k{\~ ~{'':ILÖkés~~~'~l'l, 111111'11)'1'\ 
I.t t'llmpll.! i-l/lk\'í1t,ill')lI,k ~(l l'I'I I' , 
Inlnl II kÖl\flllllu\sl h l\' h tli l ('lnUk(" 
11' 1101(11'11 H'lt<" 1\{J~y fl llmlllnl J(l. 
Ull lJ~l l1k II IIWQ'kívl'lnl loJnWl.t'-l'lUl«()I 
nl~'j,\ IU tJ,ll w~,~ák U !iytult> bl<:hVlItI'1I 11 
u IUIUI ,,<I'lö t t'lll\)l' vllmllh'H nlf')l\'l/l· 
tO t\1t'lnWlt'i~.\1 L~" , SdI1l1(~~ ':Y'II' 

Dft.KALOTAL 'flUOR 
1<"lo~.~vál'l :lYílh; l ftl tl, n)·(.nl(hU~

CiUl !"C! K)'1·11I)\('k". !ilknh'll l ! ~ ~ \HlIU\' 
d Ili! el l 'rnl IlIkro ldbtul ~ IIÁ UNI'I'A_ 
iliUS KOI .t. P.WUl\M,lIu\ v;\1t1.l. 
~~rc'U/O<",,1 ull\1I /I h\lchll)t1iU 01'1'0( .. 
ludomllnyl 1':U)'o l(>lI)l'tJ II'lI l ko;;.lk. 
1111*111\"1 II/('I't·/ K(~{.bh II kl,lh'ffl" 
1'''1'1 klinikán (1" hln ,lk, JII .I III.,n I" 

.(ojIl'l lk l'11 1 '\ 1'1 \I I1ln~\IIllk \'l lájl, lu\_ 
I~,,!\ 'w rl'.I'·f\\~" ,I. " !Il i N y IWjl,)' 
kj',,,,l'1l hl "' ''HU Li'~/. 

U) Idh 11) " /111 .. I"", Illu'! l "Uhl,nh 
.\101"11'1)1 111 : I ~ ,II' til I " ~~ I ~,,,lllll\nl 
\ll,lu ""'ilY ll l lIloIl ll ll.lI , t i" hhlll l"lll 
IIlh,1 11 \'1111111111" I. 11"lloI\"II(, 1I',,\cll' 
11'1)(11 1111'tI1,"IJu ,III Iml"III'\ "'fHh,1 
k,-" -.lt,,. Ali I{t'f l jl·n. \I !It\ "v 1111111 
h"."LII~1 Vhlh,1 11,,1 II ./hh.hlt!, 1;,,1 
, • "1110·,11 11(,1'11.\ '1,1, 1\,11\ • ,1"'llon .. l\ 
l" ..... " , hl"" k " I\'.~,\1I I'"n l'lYII.I 
llU .. ·'"lIu 1_, !\II ,Ik", \1111\ 11I1r.",. ' ''' II 
h,,1 ., .. " 111'11., h" , ,t 1I11\~lh k(1I hll,hjlll 
,1,,114""h 

N ""I' ,,11"1111111_1\1111 111,'11"11 11\\ 111111& 
hUl IllÓ, "hkll,'"1 ,'I I", h(llll' "'II 
Ij".1 . "111"1111 1('4'1111, .. 11I'1l 1,'" .. 1 
r,'I'''l _ 1,lh"I"'", II~ 11 lit,,!, " 111' 1,1t'l1 

1I1r1~1 l't'ml\'': Ahonyb.'1n l\~ $loln l;\k 
I1Wil)'r, mri" ht"lY" ln Akl'lII'trllj('I, 
II ITtr lk'" f'S l,lrdf~\~I"MIl)'{·1 .\ Ii'tnk~ 
\,m\>\'I'(lk kth't' lwn ls elb,·nWI'.lvil ,'ál 
\Il llUk kl. 

Unlu\ .\II ~~ ('Grht'll\lnk lluk lill I!I~U 
II~ IIJrlll,lnltuh'b "Ifi kÖ':j,l)'lllt'~I. Ul,t.!(1 
't.·iI 'lfItI IUj,d ll (\t 1,&>,11111( 1\ 11'1"\11 #I'~ 
11'1\ .1.· f,~ áldflt<lL k\"~,"\ll:6 ('IIIlIl'\('I'.':.j·~ 
k(llu n~ W71- 11'1 ?~IIIIII Ill'llk ll.~ t!l~ . 
Ján"I. \' 11I.~~.tjU, I\l!c,nlm n ni'fní:iI/\l, 
It~ \·!óynl,'"u'.~ I~Q)' I II1.';( ~1{lléht" n \'í'fll 
ukl!" /tll l'\lst,l, IIIU""11 II IIl!C" ,'lI uy
l'll.y l ln'l t\lIll , I,q, minI, {11Illnl, IU'I\qhl-
1.11'" ~~"h\hklln \fllill' Crg lt'-rh'I\ Uli'" 
It,11 J~ I"I \ll~ I\ I"'\' I(.Iln k l'{.1 1',~lIlc f\klC\lI' 
h ll'lllyv,!l(, 1111 (>I;",j(,~" !il á lhl llllln 11\'111 
;IIIM,'(Il , VUB)' ol'vlwl LI ~YI' lt, 1l IiM, Ij./tl-
1I\lu llll' ljl l l fiv. ,I . I l',~ 11111('11 ~11)'UI 
MI'IIII I \"'" t\u \(h' l'trul>\fnl" ~l, f(l.h\JI~ 
I lt~1 "I,Ul kh 1 'I;l'hrl ~tttlt:., llI" ll\k IWII ut 
Ili'íl~t\il 1011'111111(\1\, ,ntl' I)' 11\'1o. unY/lili 
, t\ m l'IlIl IMál)I\1 nl-Il) \"'I h , 1' /,1111\ kl 
f>i' 1 rlf, III 1,1/' tO{t n ,,,-'vI'dit, 

;'t,.ln ,'t< 1I, I' tr.lmu/I milli tll"l\I 1111\1\ 
10 "1'{'li.,1l h"IYtol\ IHk (Illll, n 'y ll lihlhm~ 
l'lj II 1,'ulku",,""l l 1, 'm .. tM 'NI .'I I i\~np . 
JII /OJI'Jnb, tll ..... év JIl lll l1ji UI ,nll d l' 
I"," "11('1, ,1{lI. .... r I,UII \l(lk, II u.~'11 .1 á I\ {\ji 

kllr 1111\' I 11./\ t~11 It\ 1 .. 1 kl\ood l' II 1111111111 
Nhlil' ftámlol knrlllH I /Ott>liI" lht(1I'1I1 
Il i\I'''~ '\ ",I'í·I'IIWk .~ 111 , '11.\'" ,I ... \lnu 
1.1\111 1i\.,I~' Il)'A"~nh.,l1 IWIII I'lihlo. IIr 
"Iwhn,' 1\,.,!1\1o- ..... ..-.. ' lé\, .,1 (\>ItLB 
, u nk, I"'""m '"I " Il I'lln~nl ,~I\ I' . .. ~ 
t, '~rl il 1,lj(. lurl ll l AL l ... , ' 1.,,: 1\1, ~It 

lIlIIlll II I"jl,,,t\ hl\t·~ tl Il1l1l1l11l 1111-..1,1, 
,I. III {)I\ .. II1j h l h ' tI.' I. IIlI'NII \'''11lt to ",I 
" ,I "','~ l lIk ,1 \'I1~'IUhl.. I'HII,II 1 
(,U , II \ I " IH'Il,I, " ,'Iti I,H 
I " ~l , -. , '', .. ~~IIIt .. I , .... IIWIlIII' ''"I' l hlI11 
a l", ' . 11 II\o'tll"III,rlt'''i .1.\1,1 1, •• I~\ 
\,r' ol II I'" h ll~ll,w. 10.11 1> ' ... 11 ' 

1I".~ 1I J II .. " . 

IWmfl'L1 bltfllUil\jla kilft~ürl(\ IlwNtw-n 
kl\'4Iil kl k(lIit/II\NH t\ttll'l, hl'lY 
1I{·h.'" II)llIIkIlJukhl" l. f\w,:tell-\Ó 
I'lNIlIi'I bll.l(\~'ltlnl Illclm mllnkntnr. 
~ull'II I '*)'\111. 

KUlI'h:'I! Il\lIl1kllJII nNIll\\)' O.I\' mul • 
\'U \'i'ij< •• \ jlrl. ~~ ttől II' 11I(.lől \..NtlVI' 
"6(l' H' 11.Ibb 1<lr.1 ''li munkáL 11I(luU 
tMcHIUI\! 1\ bll(lul)("'I\ jl,nU('>k" /t-I\u)\;, 
6(utldJul .", 

O I Nall... Jl,II,,(lu.~IIIl\ \ unu tk~,m\,\~ 
1»111 itI. I\lUIl, 111'1 QlII)UI Wt>JI,'1\ nl 
\,\(,k(>St.lICI\ m lluknlUIQk;\1 .IS ~'llell 
I IlWfl'\'! ;'jlyUtt n Il'I1lI I!I,11\ hd)Tt
ullllll~lIl1"k IIt· ht'(. reUldalb.l. 

I\.nllkol i·1l.I~ t.'t'!l1 állu l)(.,n nw&~ 
11'1\(11111. IIkkl'l' I\Lu(hu It~ nkUl' 
1l1'I1CLrwkl Wt'II(lokc! ut('>(lu!nnk. Al! 
l'~'hll,:kU~",~ 1*<1140 m llnkli.JIl ~'Il$' 
Illi·,(o"ó lil Ih't\ku.~ 11.,,o;I('!Nu!:·\I ~Qn{l. 
Iwká\'1I. I'nht~lL(oI I.I , 

~:~)'{·I(·",~'$ .'í::) 1I1\'(lIl\k 1'Ii>h'b.;'11 
\111U IM hll1tIlt\,~ ő I'N~IIt\ /\ Illl'(.' 
tl n~!lill \1il,)·(·l..hl . 

M t\: rClflllllt, Iin'I't'I\)', kt' l l'\'IIf'I), 
~l!t)I'tllt'lI't, 11I(lltll I·gyélll/O<'!ít\ ('Silk 
l~h' \)[II'nl\lklll ~ t1 ,t.l" i kel !lt.,I'· 
~t'll. ukUl 1\1.1:,11 \11011 .lN(,kkl·1 t'lllll'k 
klltl l l II 11 111\\\'[,11 lxol'Ii!IlI\Ó fl l\'L, '~" 
kl'l'I Q;1I't'l lnlullk <"II mUllkll lá\'~!tl rmk 
l n l' II /lli á il ri b l\lI. 

Alc!.'11 1l)!\I'uclj"n l,mlt1k. ,1 

nr. 1,'N i' U,'" Jlh$rf 

Külföldi hh' o J< 
II .. n"" ·" tl. , r .I\,,,an .... "!<. 10 (Io·U~.'(1 11\\1\ 

1Il, IlIII"' ~ 1 IIl1'lltlrt""lh'lt IlU~.Ir .. ,Ir, ~,l. 1'..... 1.111'" \,(I ' I\.j,~ ~<lI,(,,,1 J'\4.t:1 
1'~,,"'hIJIIi \1 1'1'1'01"",,1;1 Idlr., .. 1 , ... 1''''''' 
kl 111'11<11, •• 10"'" 1o","\;I> IIt·rtll .(ol'. 

IIr . 11. .. , i,·, • ;,J... 11th I"'" il~QIlIUH"'" 
" I"II\ ~ ~l- .'u ',,' \ lr l lllllO lo-u,,' ,,1 Illlllli~"~ 
II,':! t;h'lo kHltll>l'l k\;h,,~\',II' ~.'fe!.lIl'1' 
1.''''.1 

:0"' '' ''1) ~ íI . lI" I;tl"lbl ... n \'Wt'I 1~·I~ " .ll 
t/'-, "t'I· ... ·• 1,IOjoII IHbllllk 1 ... lkl~lI~ nIUJ'" 
I 1·1'" \I lIliIlU'" 0>'(11 II)' It) "1:"',I>.l IIW .. t 
Il' h', t'l n"' ... I'·.t·' \o'1\ \,,,,,,,,. t'l:p,,"\i.', 
~"lIhr. 

I h""~ 1',lt" IIr".I"" illO (It'l k.'~,,\ Nil k~~ 
1 ,"~.I"1 1I\j\1I,~ 1~" 1Il .. e~ l ' 11"1\1,,,·1\01 1111-
""I,.,tll \I~,,·h'I ... ,1 't'lI" II 1I)·lItt""'. ,,, 
1I1t~.'"' H,II'" " "'1'11,11111'11 h'lIIl,lt,nl.'I . A 
IIn""I,",'II"1I .10', /""~,,.. I.,'J'" I't" I"'" 
" .. '1111111 

', ~ """. ,llilOl ""h ll ,' I,,~ """t,r"'I I. I "t. 
1,'",111 ~IIIIII 1" \\1 '11 ""1 J . I , II.JNI .. t ll) u' 
1I1111OIM"1I h,lk, K' h'U"'Jl' I' IIW~'I'Ii"'\'1 
,II rh , 111'11)' " 1I)'t·III:.'\ ' ll 1I11)',t1:1 k"nlllll'" 
,I> ~ k 1,'\0"" h'\ \1 1I1111"".,.",,·k, m,' II,· t. 
lIi,nllll 1> 1; ,,11 ""1111 ,,,,,,, 1\I{"IIIk 11"'111<'1 .. 1" 
11"".',."1 r.'."Wlhlk,,~tI~1I klk.' •• 1 (llt.al 
1II1. ~ "I, ItllJ"" I, k '"'''' U~ ,'h·"II'(I"t'l "r~ 
IhIUII., 1,.1 "111110,,,'10,, \,·",,11, Ilu ,,\I>~ .\1 1111 
I",~"\"" h"II ,'" 1I,,11"Ii~ •• t'kn "ktl; ""'M 
' '''1111111 ",IM It\ ., .• 1IM~II. It\l "'~t"I"'1I1Dt. 
M\'hlukl' '·lI>lk l,.'II, 

II . ~ .' ''I ... ,I,,,1 ''''III'''M''''''' .,,"','1\ ,'". 
11",,111 1111111111"0 " '11\1,1(1111 , ('O HI~pll"k ~ 
IIn' M' \II"ÍI 1I'lt'1I1 I~I~.\ ,,'.~~ I " .10\ .. ··1 
'Ilu" It" III" , " .. ,n ·lIl·oI,·I\> ,'mlwrolll'l\lN' 
110'111 " "'11 k.tr. ""'11 It l"nnl,'1I '''''''''''',d 
" """\'I""I~,'"I .. , "'''11 \ 01 1111)"111 k · I 
'II"" II' "l\ l il •. 

I I II lI r,\ ~ " •• ,., ,II •• 1 .... / .. 1. ' h'II,\' _ 
•• '"',,. ~.,I,"'.'" JI"'~I'I,,,m""'t\'h." pI 
""",. tool ,·""",,1''', "' .,-.'I~,'II """"', 
! I I. t"'llIlIhl. III'ul"k,' ''''''''' Ij ,'II~'''\ 
\!,,~ ,.1"",,,. """",,,111 "'''~ ul 1III,tlt "UI'" 
,:,,' iti til \1' 1o;",.It·. j""". I'\I"~'). ,,,l 
~ ,llIt ,\\ ,; j \ ~" . 'l\"'~I""1 l' 'I"'~ I"'I II·I·~· 
;., ••• , II '.'I'I!.' I I M ,~\I~ h'III," "'" 
."IM.,I,h, ", ,hdl. \ """"" '" t'::' ,.,11 "~'o /I, .... I,d"l/ , ," I,' ,.,,,.,,,,\01" t'. 

II" ,,,,, .' ,1" •• ,,1 ~, .• , ".111" ••• '", , 
"'1;' NIIM\ t" I"" •• ,~,·,'.tll lo'I~,' . t'.1 
'Ol I"" t .. "I,,,1 M~.I- ,,",UI "~o Iul.. "I 
, ... 11' "II~ 

'" ( ,,,,, ,1,, .. "" "",,, I jut .\ " " 81 • ,',,, 
t." , ~l!,,,, I' ..... "'. "1111,,,,1 "",~"".",, 
t,,,. I~"", ... \1 " ,,,,l •• ,,, .,1 .. ",.-110'1 t"I",· 

", ,II .",11,111,,· "I"~"I,, , •• tlhH"'~ 



, MEGR/VO 
i\ MAOVA ItO IlS ZAOI U NITA ItI US ECi"ltÁ Z K€I'\' IS E I~O TA 
j"M CSA é~ II n UIMI'I;;S1'1 UNI'I'A IU US EGY II .\ ZKUZS~G I'II ES
Urt' r,RI U~I A IlIliU. n ugu ~1: I U S 25-én - hétrűn - tlu. ;; ora l kezd elte! 
n N ll lI )' IIt llá l ' u. 'I . !Il. :1. I . c. gyiilc kczcl i t e r em ben ci:-yiitl es 01( ... . 

lar l . m e ll ' nek lá r g)':. 

T I!'ZTl'.LETAIJAS UA 1l'rOK nCLA FÖGONU NOK 
70. szUI..l.-r r. N tU 'J Á N. ... iin " cl, j iil es rl~ II ké l 1\$lÜlct IUI:Jalt és az i:rtl cklt'Hlú 

!''le relt' ltel h ivjl lk és \ ·(, r juk . 

Ur . Gyn rnml h)' I. ásr:ló 
fór;o ntJ n vk lt e ly c l lt'S 

Ur. Kis~ J 6"l.Ser 
c/ryh1r:kő l.Sc(d gondnuk 

U r. '''t'.r~ lIc", J Ú"(.~d 

lIii!i l1ü k 

lhls1.11 J :i. lI l1" 
lJ u d :IIIC$1I lel k es." 

Ur. KO \'A CS I./U OS kolo7.s, 'Clr i unitár ius p iis l,ük I.I r édi k l'll a UIl . 
2-1-én " lIsti r":.p. II Nug)' IgmIt' u . It' nwlu mb<l ll . a d e. II (,ra kuT kC1.
dót/6 ihl ll!! I, 1 iSlc n USl.l clc ll 'n . 
A butla ll e.~ l i I;yii lc kcl.c l Wt il; t cnti .. zlc lc l U1(11I kÜ!< l.ű n li iirüldis Ih. 
II OIllJnoká t . U:l rtük lIé la l'gy lllí'l, l fti~o ll{l llukul . 

HíREK 
,\ K~p~(j",Q\·t'<t('U "tIOp KJndu\'dn ~l n tn 

KoaOrtl kor.éll",1 1~\"el('1'ü lnpOl Jelent .. -
lelt mq fckl'lc-fchérbl.'n . A Ic\'clnOI. · 
pOn tObbek k"lOIt a kuc_ordl untl A rlu ~ 
lt'mplom !:,;pe ,~ lalhl110. 

.\ I) llIokonlll C. evanllNlku nl'mle Ide l 
elsO ~ma ,lUdall t.arlalnmmal jeleni 
m~ KI)lunll'IICl1 Ollyeimet frdemcl P 41f1r 
IICArt4nak az (:YanllNlku 'l OruAIIOII MIl 
'l:t'um e~ 'Iland,) kllllllulllAról ln én~ 
k e tten.;lmoIÖJa. mtly hn'lOnlÓ t"rf'kY~ 
sek cUndllA'-'ihol nYo.lll Illmu ln l ~'I. 

Teulőlla 1'. Jelenik melli ","t'nle n,;1}" 
alll.al'lmma. a IuIlollku'lOk loJyolralA 
FI,ychncI ~rdcmel dr. Nu/rJ Tam4~ pro
f~r Kl>l()a"s: .... vaIl6_'''lf ... tartal
mas. a ktltfOhSI eredmfny .. k~ I .. mérl~ 
IclO IlInulnl'nya. 

Akadt m ia l lI<tfk l O_I:oJÓI lanOlI , Mn-
10',r T udum .. nyO'l AludmlAn dr. Slen l , 
fl'Gnlll Tam',. a MTA ~nde. lal.la .•. A 
J4"·4nyo. 611,nbe!cpérek elleni vedekl" 
Z~ IdO«z....-1) nem«lköll éti ha7111 vonal
kol.,\.al·· eimmel. nlllllY "rdeklGdbl mel· 
lett. 

,h " l <l. 1l11 1111 \"11 11" 4$(1 é\"es é\' fOrd u -
16ja nlkalmdból a Malfyaronl.lilll Ev .. n_ 
1I~lIku. Et:yhlb; a Deák lén tem plombnIl 
lunl\.!. 1$-,," OnnCPJ<'Ael la rLOII. melyen 
II r . OIUllk };mG pO.pOk prédlkMI ~ d r, 
KoldU "-oltAn ptlllpO k. tlnók IlirlOlt el~ 
ad~~l. SlUkOlBIf lSfI"d or : Con fC!!'slo 
.... UIlU.\'onII e!mtl kllnt'lli jli ~ O« bemulBI6 
kere1fobl.'n muullllik bf" n a~f' '''/.O vtJ;~ny
Ict(lvel. Az tlnnt""IYf'n "lfyM~unk k(ll>
vl~lől 111 tf-007.1 v('lttk. 

.\7. Okum rnlll ua TllnJlC1l elnvk!flll" Itlt. 
UI,lbbl Ulkén elhotdnllll'. hOlY ul Oku
menlku. tnpkellkön rv," fo, k lsdnl . .. ll. 

,,~,.rkf!ll"éIo munkdll\t a ft .. rormlilu . 8n,
tf>O'Q.ldlyra bUlA. 

.... x OU ul"lldnylllhbf' n _ flr. Ifo rod", 
ftlo;hford V'""Ull n tlhallilodaa k<Welkft
t(,Den IIn l tayll471 ntmf.ly mlll"aClt: 
dr. Hartha TltI-or pIlspV .... n ~f(orm"'lull 
7.111001 tlnöke. dr. KdMII l"..ollll n . a •• eVlln
fellku. tllyh6:t JlU~ pU"' -clnúkt, flr. vd r

onlll Imre kanuno... . • k.IOllkulI tI)'
hJlzl lapok ft ....... k lAd6j., nz ACllo Cll. 
th"llo-a l'UII/l16Ia, dr. S/l11fd L.liUI~ buda
~tJ tlírabb l. rlr. Kmn}dll,u All1dl\r bu
<lapr \I .-.Iormdlu. I: .. p;:rl!:'l " II/r" Imre 
bUdnPl:'l!II IuInt>n')k. Ilu k ll~ r'<lI I' I(,bIon<)<l. 

M lk6 1. l vA " hudap<'!llll lIomlnok f' I)" 
"::tunk Jőlondlwk llelYLlIl'SC. alll' N"U'<. 
r"", hlvOllllVII k ll l(lC\~~n dolllOllJII 
k',wl <"U I"Uttndrje. lunlu.blln ,,~hllny 
I,f'tt I .'~,blld~IIOO Mlllyarorll7.f'lton lul
V,". IAtultalll"l I~U PU"pI,kOnkn '<l é<o '''',t Vf'\t II bUdnpe.1I Nntly I lInfill UIUt 
!"VJIII.l\'·ll'lr" llin . ~~-(n. C'.'0l 6d l'vIII 
a~ull r(""ltI ~ ... n vtn'lnL(" kU"<l11II illU" . 

kul" Iylit~ 

S •. ón ;i n Y57.o l/lfl lU I. " n>llI!)'III'O",ldll l 
,-" ... lgl.'llko.lS el(y lll~l fOl. IIIIW. I.'VO:I ~lur
~"II)C""(: "yl1\·IOIIIIOItO. AI. CII)'hClI. fell ' 
UC·I"t:~'-"',-n: Illll> a<.l lllOK nlnpJlln "legdl
,II,,'U." III~. hUIIY ,,~ vr!;z,"l( e~'lknem ~J()(I 
.~',cPule~~' kl>LUl IItU'Clcrbc n Ilem lu<.lnllk 
~·,'n,,"(,lIkusokrl>1. t 'ellC9Z.lk .. kéruhl, 
nVIIY vajon "bben ilL ezer k"~(oll bl'n 
"<'m ('L eJ,ycl.ell evanl(eUku", ~em' Ennck 
IcltlC010K,', kt'ldlk mtil al. Ide i uorvllny
c'·bl.'n. E pCldn UUllUlalllMnl l~ol ll6Jhll\ It 
",I u"".u,,kro. I.~. hOIlY UlrlSuk nyllvlln 
~4.', rvlll1yo kblln I.'l6 1II1I1f1>IIY08 hlvelnkl." . 
Uu~djl5uk úk"'""I egyh!' :tl lapunk OI\"ll5U
!-I.11'lI. Mll1<1enkJ lalUa kuleles~~'éllek. 
hOfi)' !r/.ur ",lnyban .... v unllurlu" Is .ner(bl!
lIek o nc\'ét é!. clmel ku",lje II huud 
l"gk ul.eleb b ~Iő lelké!l.'l:tel. 

l' .. nllollh" lm'" mij. 31·(ln. $;.," U .. "._ 
d el< I,"'e!tntnek lWII . cUfordulójdru em
lék cz"e unU.tl:os U nneP!l~,el tanoltll k 
Ur. !Ak u' Ld.RJÓ blbor03 uenl",J.~Je 1111In 
tlr. T lmko Im re meg)"CspUspbk. cU kor' 
beneé5 d ldk prédlkall. IIl.Jd tlr. Slt'nn/lll 
Andnlls 16apfit lIIon<lOIl cmlékl1eutdet. 
Az tlnnt ps('gen lok ellykor l bl' lle(!a ö re,· 
d"k I~ rt'm.1 veli . 

Or. NaS)' J 6 u d. II Subadtllyhdzak 
TlInlltzllnllk elnök l:. bllpll~11I le lkHt, 
rbzl veli II Ném.tI HUlli Illa S:/.iU'·II"" 
lJambur"ban l."n OIl lubllAr\.<J konleTen
cIM"n. é:I ott feln61alllSllbnll tolm.Qc:sollll 
.. hllzal bn pI'Sl1I e!lyhb JÓ k lv/l n,A,all. 

Un llflr l\l$ Cle l . A K ö1.leke<.lh· (,s !'()!J tu
Ullyl Mlo tUl t r luDl IWHO- bllll me8j lllelllC\ltl 
a bNWldo n kJndoll novllapbk. heUlapok 
~ ' oJy6Iralc>k 1 ~80. éVI katnlÓgulllI l . III 
lapunkrul a kOVelkel.Gk ulVlllhll l Ók: A~ 
UnllllnU8 Ea:yhllz l /l pju. A n.e bll<.l clvQ 
un h llrlUII " aUbu s rClfo,lI. ilondolaik!.t r t\
ben mo~.ó tn n ulmányOkat. eikkekel k O
lhl. Nt,)" ~v1WIUldo. nll'I1tJdból fllklldÓ 
hagyomi\ "yalhw. IIIve lI. norOll kaJ)Cllola
tol \.lU"!. mal él .. 'Unk kontZ~rQ kl)tO~,t", 
vonalk01.1a.'lIJ p r Oblo:nldlvlll I ~. U I,yek
_ztk uokal az unl lMlu, (lleL_l.elnlélel 
.l\emnU"ébGl é n "Ckelnl. 

Victn.mi katoliku, püspiikük 
MagyarorszáHun 

Ja.e,,/t Ma rie Trhl', van Cflll ha
noi blboros én;ek, vezc~ .... cl m áJ-
2U-[m vlclnaml r(,mnj kll lOhkWl I) UII
p lik/' k érke7.1.ek haulnkbn. A , 'Iet
IUJml katolikus Log)' luh:1 delelt/klt. 
Ht-turló7kodfillH 8únhl 1.,"erkLodl k n 
m/lgYlIf katolIkulI C~yh(01. hélY7.c1 
vci. ~'f)W\{l lH ók<:~ '~Nwl 1 .. (ÍlC".M, bf
Ix>N~. l.'~ztcll1oml éI""lK-k . tu lt't l kQ7A.nk 
11 mIl JlYfU' k;'lol lkll!l p Ül<pijkl kl '" LnK
jlllvlIl ClII k UlIIn\,Ul.(j klltollkwl 11t
l~q.m(·nydH."" 1(,\ogl>l\: II\ illeM 

HALOTTAINK 
II..., . S,h" 1)",,,,,",, ... l! ~.'. M"I~d, 

.~I elkll .1"1""~k IIl1-lk ~v~b .. n n11llu8 Uofn 
IU rr l ~nlm .. 1 \"1"'11 ~Illy.," ., .. nved'" \lUh. 
C!I"nlltsr" elh .. nyl. n .",y.h !("Jp. Sd .. 
O(lmol<ot Cllykorl .'yul~1 """rvJlnYllnnd 
n o ll \lnk. ql)'hdll InnOc.", m""~ h .. ly~7-
l Uk OrOk nyulalom... jun. Il-fn U'zld 
Andor Itlkf<lr. ~/OII,II"ft"'d1. Plil .'dl: 
J(i,oo. INkhr. ,.., • hdlrnmaradoU.k Iyl-
11ftblln 1'1\110n I~ OUlo:t"nk 

u 'v. dr. <'I e r fn K' r .. ly"~ 17 "rlOw 
An nll m4'. lI·fon III f\'t~ kor4b~n Wn' ltom. 
mN VI",,1t .~t'nv cdf!l UI'n !'Iltu"yt. lI~m. 
Vnlt J(ln. ''''fn ti Parka~n!tJ {eme.I(I~n 
1 .. 'lv('"/IUk ""lk Il)/ulllllomro pU.pök ~ ... 
Den~<l MAnon fs 1/ 0.=11 J4nOg lel k,;e~"k 
pq: .. llllllul~val. G ycrme krl f:1 .. l. C!lt!ft. ro
kOMdn llyl\u4ban oU lotunk. !IottálAr-
101'(,1 l"" 10rlnl"l ndom6 nyl'l:ttak Dl l' nl_ 
Idrhl. I':lc l jn\'lIrn. Kll.r.GnJOk. 

KUl"'.' <'1 4 1'1 11.1 . O nGuO"~l!M':C eRykorl 
bULA6 munkd'll\l jol. '-dn l"m~tUk or. 
,1j l)t"II-mrlly rr\ t<"m~IGben , III·H- b .. n a 
ndrt7mu. el(l l eayhll1k llu(lgUnk fpOl~I~ 
Orn mt'ntdékel lI>llilt .,..ld6 .r.dnnlld~1"I 
UI<.II"l,oueknl'k 411107,1110' lelkO 111°"<.107""0 
"011, t:mlf'kfl .. ,1"1 I .. kl'llyelNtl'l Orlnnk. 

l.I" k"~c."b'n elhunYI 0 "'"4111 And r h 
t'lJ)'kOTI Mké~1 .,örv!1nYlliondno kunk, IZ. 
~v .. ~ k (>r Abnn. Jlln . (J-én leml"tte Bojor 
JdnO!lIClkt..1. 

Nyl re!:)' h4dn jlln . 13-lIn cItemette 
au jor Jdno! IUlkfn Uo rrtll6r Jánost ~l"r
vAnyunk bUTil" InIlJIU. EIt a:t é vel. 

I. AI'UNK F. e \'1 ;\IAS O DlK 87.AIHA N.'-K 
l\n:c: .l m . r:N f':SE OTA A Ll U()A I' I:STI 
Il(: 1'IIAZKUZS€CII I; N AZ ALALl IJI 
III\' EIN KTO I, n OCSO"L.TUNK : 

1'"0",,1<0' DAvId. meghall febr. Il-~n. ISi 
~V~ k o r 4blln: d r . ErdG, t:ndre, febr. H
En. 17 l'"Ves: 1Jf1N!1 l>Ilkl ő.. • . febr. U-én. ~.; 
6ve.: dr. l.UII'OUII JenGn~. ~dk Emébel. 
.n6rc. l 8-dn . 10 év~: d r. I mreh SAndor. 
márc. n-f n. U év~: Slenl-IL"dnlll AgDI"'. 
m tlrc. :n-tn. 3 f . ff J tvr. : (j llll/d.!! J l'nÜo 
né, tlllrlo.!! Irtn, tipr. Il -~n. 52 év~: KI.!! 
Ohll . IIpr. lI·m. 11 bell; dr. Tólh lkln 
II p r . H-én. U (Ive.: OdU", K AlmAn. lipr 
2fi.-~n. 61 (ive!: KOlmll Andt"1l~. mM. ... 
~n. 11 f\'<"~: 1''''" J enG. mtU. 22-tn. n 
fVI!.: C$f!'Ir l\f1lnon. J\1 n. l· tn. lj 10\"("",; 
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