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RESTITUTION DE SERVET 
Szervit Mihály 1511-1553. 

Az EI Pau " amú madridi napilap 1980. 110· 
" t:ember 8-j számát S t:ájc spanyolországi nagy-

követe M. A. L. Natural eljuttatta GenI város 
lanácsához, f rancia tordilásban, azzal a kiTes
sel, hogy gondoskodjanak annak minél széle
sebb köri1. rerjentesé1'öl. Jgy jutott el az aldb
N cikk II Genfben megjelenó Le Proteston! c. 
francia ny€IDÚprotestal1$ szemlehez, ahol azt 
RESTITUTION DE SERVET c. közreodtak. E 
francia nyelvű közlé8 fontosabb adatair foglal 
juk őssze az alábbiakban. 

Menéndez y Pelallo (1856-191 2) ismert spanyol iro
dalomtörténész többek között könyvet írt " A spanyol 
e,ebre!.:ek történeté" ·rőL Ebben állapítja meg azt, hogy 
SZeUle! máglyajava! ellobbant a régi értelemben vett 
pant.eiunus, a rruxlern pedig Giordano Brunóéval 
kezdődött. A tudós szerző r~m a l~zerencrhebben 
fog laJkowtt Szervet életmúvével. 

Szereit spanyol nyeltm életrajzai 

Az utóbbi időkben JOEié Goyannes és Jooé Barón 
!ogtalkoztak mélyrehatóbban Szervéttel. Utóbbi vitatja 
azt a korábbi megallap(tást, hogy Szervét születési 
helye Tudela lett volna és megállapítja, hogy szülő
h~lye. Vd~nueva de SijentJ. E megállapítás helyE 'se 
get tobb Ujabb szerző is bizonyítja. 

E kis helységet elSŐSorban Don Julio Arribas Sala~ 
berri ~te ki az isme, etlenségből aZ7Ál-I . hogy itt 
megalapl~ a Szer17ét Mihályról elnevezett tudo
~r06 lníé7..etet. A kis falunak mind1' ssze hals7..az 
~Ja van, de igen büszkék ........t........: "Iöttj" .,,.,._ ' ,-'_ . _" ........ . szu wu-=-, es 
a ou:> muz:eumban spanyol és kúlföldi tudósok tart;a 
naJ::. konf€1enciákat. Az előadásokat utóbb közre is 
adJ~. Legutóbb Genf .. ' áros szabadelvű protestáru; 
lelke;ze, dr . Henry Babel tartott iU elóadást. 

Meg _IU:U emJéfteznünk egy, az Egyesült Allamok
~~ élo Jeles. s~yol tudósról, Angel. AJcaltÍról, aki 
lI tóbe;' YOrk-I Sit Y University professzora. Alcalá az 

I esztendőket Szervét nagy művének a Restl 
tuUo Chris tianismi" tanulmányozásának sien~ite. 

r6~'~t..OOn ugyanis spanyol földem nem sok gondot &er:' En Szerva tanulmányOZására és meg1sth€!i é 
"'" knek oka az a fékeW erő .. ·o lt, mely mza-

on ere:sztill a spanyol k ultúra Szám06 értékével 

együtt Szervétet is eretneknek minősitette. Azok a 
kE"vesek. akik személyéve l a múltban foglalkottak, 
csak irodal.mi, vagy snnpadi temaként használták. 

A lt'a lá nagy erővel vetette magát a hálátlan !e1-
ada tba. és vállalkozott arra, hogy alaposan tanulmá.
nyozza S7.ervétet és főművét. 

Szervit Restituciója 

A F rancisco Vega Diaz által irt és a bevezetőben 
emlitett írás elmondja, hogy A lca lá legutóbb fordí
tásban tette közzé a ChIistianismi Resiitutio-t, s azt 
gaulag előszóva! és részle tes kommentárokkal lána 
el. tgy ma már egy eddig ismeretlen Szervéttel ta
lálkozhatunk, akinek gondolatai - vitán felül - pá
ratlan je1en1:ÓSégÜek. A z európai bölcsele tlÖrténetben 
Alcalá munkája megillető helyére helyezi Szer-vetet., 
amit a korábbi századOK tő le szülőhazájában meg
ragadtak. i\fa már a spanyol olvasó is láthatja, hogy 
Szervéb1ek a X VI . század kimagasló hittudósai között 
van a helye. 

Aldá szerint ma már senki sem állíthatja azt, 
hogy Szervé t. egys.zen1 panteista gondolkodó, és nem 
lehet jelentó6égét arra szUklteni, hogy érdeme csu
pán a tüdőn k€1esztüli vé rkeringés feUedez " e volt. 
szervet szerint - A lcalá logalmaZ#isában - a lélek 
lsten vérben megnyilatkcyLÓ fuvalma. S zervé t teile
d€?" e nemcsak orvooi természet:ü, hanem teológiai 
és bölcseleti is. A1c",lá szerint Szervet, "külön vilá~ 
gába t.artozik, mint a tomista bölcselet angyalai , és 
különleges alkat", kivételes e m beri jelenség. 

AJcalá tudományos kutatása és alapos, szakszerű 
magyarázatai után ma már a spanyolok közül se:m 
fogl a lkozhat senki felületr xn Szen.·éttel, és nem nyiJ 
váníthatja e láng.: . , t " bolondnak" vagy a történelem 
killönlegn .égének. A lmJá ~ulmányána.k: _~€!i~ 
set a Juan March. alapitvany tette Jehetove. A ki
adá' . btl kapcsolatosan az egyetemi spanyol alapítvány 
i~zgatóiá.nak, Don Pedro Sainz Rodrigeznek az ér
demei is elvitathatatlanok, hí..s zen egy 821 0ldalM ta
nulmánykötet megjele nését tette lehetDvé, _h.>. ezzel 
gazdagította hazá ja tönénetél E hatalmas mu érdeme 
az, hogy Szervé tet az értetlenség h.>. tudatlanság sötét
ségéből visszahelyezték a nagy spanyol keresztény 
bölcselők sorába. 

Dr. FerenCZ Jőzsef 

:~ IA RP IfOLLA NDlt\I KONGRESSZ uSAN egyházunk küldöt tségél dr Ferencz Jőmd pUspők és Bv~k 
d d;l; fö,o nd nok vezen ék . ;l; kJkel elkísért relesqűk is. Részt vette k a z ü lés~keo Bajor J á nos egyházi fóJen'zO, 

r . KI. J6z&er budapest i ,oDdnok & t e lesqe, vala mint Szent- Ivá nyi 1.lona lelkés:l:. pÜSPÖki Utkár. 



Az I. A. R. F. 
Leellwen horsC, Uollllndla 

Ali 1981. jülius 2"'-3 1. nap
jain tnrtott \iIágkong .. ;nu_ 
son SC\k.-m szól...Jt.:Ik fel és szól
t.'lk J'l(yQ..'\ a vallási életben is 
.-negny ilatkO'2lÓ vál tozások 
problén~ihoz. Az alábbiakban 

Lcidenl Egyetem Teológiai 
1978 óta, a re-

egy az 
Egyetemen töltött. ahol Paul 
Tillich t.anitványa valt. Dok
toM szigof11atát is T1Wch teo
lógiáján.1.k S7jmbolikájából 
szet'e'Zte. A szem tagja a Re
monstran . ., Egyház 19a?.g.:1.tó 
T:mácsának és ti HoUMdiai 
F.gyhá.zak Tan.."lCS.l \'t'"l etO gre
miuln.'\nak. 

P roblémák és megoldások 

Az emberi tudás gyampodásávaJ 
al: ember egyre inktibb felelös a jö
"óém, egyéni és társ.'ld.tlmi teren. A 
tudomány leherové leszi különböző 
folyamatok. kisérletek megkezdését, 
hogy azokat kívlinatos célokhoz ve
zessük. került'e a nem kivánt vég
erocdményt.. A tern'A' wet, a l:irs.,d..1.-

lom és a tudomány kBlcsöM' I6Wny_ 
ban á llnak 117. embert (clel6sséggc1. 

Ezért sokkal nagyobb ti ma <"In
berérc eső énelmi és erkölcsi fele
lősség. m int korábbi időkben . Ha cl
fog..'ldjuk ezt a fc.lelós:seget . resn 
kell vt>nnünk a problémák megoldá
sáron. Ez annyit jelent. hogy \'i
w.l:koznunk, küzdeniink kell. 

Ez olyan kén:légekhez vezet , mint: 
"Tud-e a vallás vitázni 1"; " Részt 
\'ehet-e II vallás a problémát meg_ 
oldó stratégiak fejlődésében, wgre
hajlásában?": vagy "A vailás.i er
dek.lödés inkább a mlsztérium, mint 
a problémák TnCgQIdá.s..1 felé Irá 
nyul T' 

Nem lenne igazságos, ha a \'rulás 
nyelvet .azonQSftanánk az emocio.na
lizmussnl és m irrocion.uixmuSAAI, 
K l'itikuooknak kell lrumiink 37. olyan 
valláSi megújulások!ca.1 szemben, 
amelyek ser'tik az embcJ' érzelmi és 
intellek twilis me.j,.'1l}'il vánu lásalt . 

A vallás,a, mod€'l'n társad.nlomb..1n 
nem II tudomány és .1 technika el
len.súlyaként ja\S7.il, S7.erepet.. ls len 
szeretete nemcsak a sziv dolga, ha
nem az értelemé is , Ne levesszük 
össze az emberi éJet irrncionAlis as.
JX*tusait a \'allás iakkal. A vnllás
nak nem önvédelemből " a n s1.ükse
ge párbeszédre, hanem az ember 
s.z.ámára é1ó fontoss.1gú problémá k 
megoldásához 

Ha a vallás nem is kínál egyedi 
megoldlist. hozzájál'Ul a problém.1-
megoldó folyamat fejl6déséhe1R A 

Amerikai egyházi személyek látogatása 

Májusoon dl'. i\rt.hur SCH NEl ER 
New York-! főrabbi, a Lelkiismeret 
f'elhi vósa AlllPítvány elnöke veze
tésével felekezetközi klildöttség lá
togaton hazánkba, egy ha7..a1 kül
döt;~ Játog;.tásá:t vis7.onozva . A 
küldötrtség tagjai látogatást tettek II 
katolikus, .rt református, az evangé
likus, a baptista és a 7.SIdó egyh.17.ak 
vezetöinél, és felkeresték :\7.ok je
lentős intér.mérlyt!'it . 

A killdőttséget fog,adta Mlk l6s 
Imre államtitkár, AZ Allami Egy
ház:Ugyi Hivatal elnöke. 

A házlgazdai feladatokat és a 
programok egye-~tetését Mg)' körill
tekin11 sel dr. Prőhle Károly öku
menikus főtitkár \"~e7.Ie egy blr.oU
ság élén. melynek unitárius tagja 
SunHIlQ.nlll Ilona püspöki titkár 
""'C 

A küldöttség tagja volt dr, F. For
reJler Church. a New York-! AU 
SouLs unitárius gylilek~ lelk ' -.,c, 
aki május 22-24 . nap.laln Egyhá-
7.unk vendége voit .. Dr, Ferencz Jó-
7.sef püspök 1nkfI..'l.1..n vac:sorát adott 
vend/.gUnk tiszteletére. S<?Offib:LlOn 
vendégUnk egyhá'l;unk. vw.ctÖivel vl
d6k.1 lá'tOlIMáson veu l'és'7.t. Megte-

2 UNITAlil us eLET 

kintették. Gorsiumbnn ar. ns..1tásokat . 
és gyönyöl"kődtek a lba~at.oni táj szép
ségeiben. A " endég tisztelelére n 
Kerekes hdza spd r Balatonnlm..-\dib.1n 
ebédet adott. 

Dr. Church vas.-\rnap, május 24-én 
J-1ögyes Endre ulroi templomunkban 
prédikált, Szellt- I ványi Ilona tolmá
csolása meUe\.l.. 

A gyülekezetnek. a vendé.get pUs
pök,ünk mutatta be, és OdVÖ7.(iJ.tc. 
Bartók Béla fógondllOkunk hi\'ataloo 
lengyelo rs zági utja mlatt nem vehe
tett reszt a 1D1Mkor,ókon. 

DL'. Chut'1:h sr.emélyében Do !lat.1-
labb unitárius lelkészi IlCIrur.cdék j61 
képzett, tehetsé.ges t.'\gJát ismerte 
m eg egyháxunk. 

A,_ arnclikal delegáció a MagyAl' 
Ú jsági rók Országos S7i;"ctsége s7kk
h á '7.á ban saj tótájékozt.ntón ISl1lCrtette 
az 1965-ben alakult alapitvány cél
j.ait, tevékenységt-t. l:1lmondow1k. 
hogy fő céljuk: mozgósItani Do teUd
ismeret erejét II valláSS7.!1bads,.'\g 
ügyéér:t, nunden hl.trelfog?-" S' .. .ámára 
11.'7. cgés-/. világon. Az ll1.apltvány küzd 
u nemzetkö"r.i meg~'\t:9ért, és ncm
osak ól különböző egyMzl \'o!"l.etők, 
hanem a vall/iSi es la ikus vel'Jet k 

ludom..1nyos e! vlLt\1tI go ndolkodM 
e lkQlbnftclt pl'(>blémák.ra és megol
dások ru konccl\ut il. a vall.'\s ttlrt~
neUs(:gükben s7.emléll azokat _ fl 

imm\ 'edés II l1'Ieg\'"Ütás fényében 
J a \',1soljuk D7:I a gondolatot, hoGy : 
n p robléma, problémó.i nk lótóhntú. 
n'tn az emberi szenved&; _ és a 
lTICigold ds, megaldá.. ... '\ink látóh..1tárán 
a meg'\"áltás. An hiszem. ezen ou: 
alapon a vallás képb hozzájárulni n 
fej-lódéshez. 

A llallállnak vIOyó.Z"!a kell, ne ' 
hogy tudós nclküli s:ereteflé vá ljék, 
A . vallás mindaddig képes vitaml, 
nug a tudás és a S7.eretet köni úrt 
á.t.h ldalja, A me:r:á.llás nemcsak ti 

szet'etot dolga, beteljesÜléséhez a tu
cL1sl'a is szükség VM. 

Ha a szenvedést lefOl"di tjuk n 
problémá k nyelvére, nem ludn.i el
t üntetni [17. összes embeni S7.enve

d"'" 
A s zel"CieL e.~ n tudás, a SZeTwedés 

a<; n pl'Ob\ómilk. n rneg<.lld :\SOk és a 
me.gv.1.lt.'ls közöHi nélkü1Ö"lhetellen 
osszefüggé9t úgy tc.k inthctjUk, mint 
a7. emberi szenvedés és II megváltás 
utáni vt\gy bizonyítéká t. Ehhez hin
nUnk kell , hogy ls ten e bben a vég
telen fejlődésben. m int alkotó és 
me .. tyállÓ lé lek jelen van. eletüok 
u j rnformálódlk a fejlődésben. ahol 
foly~lma:tos.·m a t ud.'ishoz és szere
tethez kell viszonyulnunk, annak a 
kél.'(lésnek a fényében, hogy mit.te
h~ünk az emberiség érdel.-ében . 

F01'd ,: Szent - h 'anyl Ilona 

kö7.(i t U k apcsoInt er&fteset is szor
g..1hna7.\':\ munk.:'tlkodik Do népek k ö
t ötti rCS7.Ultsé~ e!lyhitéséért . 

Merénylet a pápa ellen 
A ll , János Pói pápa ellen i mc· 

rCUll le t hire elóz6 ~zó mll nk' zárI t! 
lI.án érkezelf meo BudaJ?estre, 
Ealllitt~r::ésil l1ke f k~fcjezésre )t.!l~at: 
tll k. I s Hcm Oy6zztlk hallgsulllo .• nl. 
/1 01111 a fCM'ori::mus, bárki ellen lrá
llIlU/jOIl l s . e /ftélendö, .és hogy az 
Óllat 'wk ue::etúilld: Ilulldent .ml'Q 
kell tcnniük aIIIllIk mco#ke::ésere, 

Minden eOll iittér.;;ésün~ DZ?~l1l1k 
a:: ri/dozalokllak a ho::::afarto_Ol,ual. 
ak/h'61 a hirközlö s: el"Vek !::U1rr. 
Ita poli/a be.::ámolnak .. El1l1h~zulI:' 
ólláspoltlja anlll l100Il 1,5, m.~ ," 117· 
/1 a JellllÓUÓ I' i/emenyku /ön?se
O:Z~t békés es: kö::ökke l, tárf1lla/asok 
ú/jáu kell mego/doni. 

6szhllé n Ijrllell(Hink annak, .. h~~ 
pdpa a:: els~ rllledeft séru /ésIJk 

a ri JeI'II/ÓOytlll és újra á/!:elle Je 
;~,d; IIlvala/o 1'e::eféscr, A jó. 1111'11 
adjon öszentségelu' k er~1 és bölcses· 
séget hot/y a jöv6beu IS a.:: egl/ lIll1S 
mllll~" Nis és a btke érdl'kébt'n 
le j tlle$81l11 ki mUllkdssá!]Ot, 

, 

, 



MIKLÓS 1MRE ÁLLAMTlTKÁR 
AZ Ar.LA!'11 .. ;eV II ÁZVOVI lIIVATA I. ~ I ,N()KP. I' IZ f'.sZTENOEJp. 'rULT. UE P IU .. EI.osstOTEWt'.s T I8ZTP.T. 
I\t UN KAJA'I' AI .. I .. AMUNK v .. ~zt:I'OI F'S AZ I~OVIIAZI\K 1~ F.IA~ I..o~EJ M.eI .. 'rAN M V.(l tmCSt)LIK . TISZTI'._ 
U n'TI':L KOSZ(JNTII': NI':VK'5 f:vr·'OltU ULON A I\lI\O\' AIIOltszAGI UN ITI\RI US EGYIlAz, 

MUNKA 
A TERMELŰSZÖVETKEZETEKBEN 

ib I!II)'hbl hlllUk s't.,' rkes:döl Es lIIunkll l lirlill l 1I::r, A I
laml F<KyhhnlO" II IvII Iul ~_~ II 1\I:1,,)lIr ÜJllá" fr Ók Or
IizqO!! S1.cr\'''-1.e l e tt· ntlel. f.81: III~n In loJl llI A.'I1 lettek 1\ 

"ádun ImlklÓ51 te rm eJ6!l1.avel ke'lct be ll G rJu\ k K li. fO ly 
1'!i.d.f.JY"uelli \'t'!'ldésévd . A li1.ö"el kcxctbc n ,"u r ul )'A!! 
J á no!!, a hArom köullr - Z ' mbok, Vnlk6 éli Vác
ii1tentl~'l16 _ te rület i " t Iterülő nih.t' lkr.ze l elnöke 
Uibb mini clu 'ór as I 'J~ko'l; l alójába 'l Igen éh 'ezeres ~ 
81clII,(I,ldrll blmr rletéli l adott a termelllll·tlh'ctke:t.el te
rlll clérli l, II fll ld mlTl6l1 Kéról, az flnlil·l.ésl éli gá?.szol
lr' ltll''-~ t 11I 6T1 )' be ve\'6 lf' hcUlségekr61. A szövetkezet 
II ,dp r redményekt'l fr hllu tl!. tók közé ta rlozlk, dol
. ozói Jól k t.r~ek, II 1l)'lIlllllomba vonult lagok jeItn
IlilI sduleka l! a lkalmi mienká l \'á lla l. Af. 1958-ba n 
a h,kult & Rr.otn fokozatOlIIlII fejJödli s'tlh'c lkl'l'l.et gépi 
ill m b :!. IIÓes'llközelnck pz ért éke mCKhallulja II fé l
mllll:i.rd forlntol. 

A mlnlc,y 2000 tag klllUI aktiv dOlllOZÓ 1l00, de ~l 
nYURdfjasok k/hOl ls tlihh, mint 400-an részt , 'esznek 
ti fo-m rRO!' nlUnkákblln, i\ közeli I'drOllnk dl:!.kJal ls 
r~'l.1 \'I\Ualnllk a'l Id6!i7;lIkl fcladatok gyors mc,;oldá 
:liba n, ! ezért mClI' fd elli bért kallIlaIt . i\ szö\'et fter.c l 
elmúlt evelnek termcl (l,s l e redmé nyei 111and6an gyar a
vodnak, Jó munká juka t dicséri IIZ II sok okl evél, m cb' 
II t"niester r ln flllalll1f!lr.!tI , 

A !ir.ótx-II táJéknl.la lés uh\ n az elnök körbevezetle 
a mf'IfJelentrkel II szlivdkcz,,1 J,ütl)nbllr.4 munkaáX3za
lal kÖr.POntjlliba n. A Jelcntös értéke t ké l>I'lseló tehe
nés'l.Clbc n c.~a k IIh'olról lIyönylirködhettiink a szépe n 

• 

at)olt e. .. !WoJ'1 ü·f.elnükhen maK)'ar tark:h'a l kere!lzlc.-
1.CU kanadni le hc ne kbe n, a dolllO:.tók bi euk rertotle_ 
1111 éli f_~ IIIrllG ula ll Il! phctnck be a belll/'l területekre. 
Az lU dOI/(01.ok k...,c.!Ietc. Igen maga..,. 1\ t ermelt tdet 
sa ját li'Lemilkbcn t1olll'or.d k fel. A7. e.yre t~bb buda
pesti ür.lethen vl\s1rolba ló ucuós Ga11lta..- td az IS 
munkájuk lfyÜmü!csc.. A swvdke'lCt C!lak kel'i!> Icr 
melésl 311'aXIltot mün.! . núút te rmelnek 1500 hektá
ron é! klilfil ltl! exportrn és konzervlyirak reszére 
borsót n (o: h l\nysz:l.z hekt á ron. Maga.'ian ké pzelt ve'f.ct/S
Ká rda Ir(utyí t.Ja II munkát, és Igen na«y II kilzép
fokú vtl:t.eUség~eI r c.ndelke1.l.'l l echnlkusok "ima, 

Jgen JelC'.ntÓ5 II S7.övc.tkeut lucem a termelble. Ezt !a
ját üf: C'.milkben s7.á.rftják és feldolgozva e"portáIJák. 
minden 1l1c:..nnylségre !zernd&e.s vev6 1k II ledden
(ósebb nyugati Import/'lrök. Saját \'lzl6rolóJuk II hor
"áswk l)aradlesoll1a, de '/Sként ax öntözé!es gazd i lko
ti b bázisa. Még h\h'inynak is szép a fólla.~átrak sora, 
a ho l l,alé.nI4kat eUinevelnek II piac r~f:érc. Pa radicso-
1lI0t és pllprlká t adnak á t II konzef\' iparnak, 

Örömnu' l veltünk réll1.1 a lá togat :!.son , mert közel
ről lá thalluk egy e redm ényes terll1elös-divetker.el feJ
lódli . szép munkáját . A tagok egy r észe és a nyugdí 
Jasok kö1.üI is sokan a há1.U,jl es aklseg itő gazda
!>ágokban ls e redményc.sen tevéke nykednek. s ezt az 
ágazatol ls támogatja a slölre lkc1.el . K~S1.lInJük Furu
Iyás J á nos elnöknek II táJékoz!aiól . Il bemutatást é!;: 
jó itlóJárdsl. továhbl s lkc rt'.'i munkat kivé.nunk, 

lessing-évforduló 

Golth\)ld ~~phmim Le~6 ! ng ( 172~70 1 ) hala lf,nak 
200. éVfordulóJn al knlmt'lhól n kUl midi S1A'lJxld~l vű 
J'!roLestfl nll 'lapokban több mcgem léke1.ést olvtl5tunk 
A s\'~Jcl német. njkil t)I'Q~tflllsok InpJilban n Schwei
?.ilrisehet Rt:formlerte« V olksblnlt-ban Petei' Nledt'r_ 
"tein lelkés1~ II frnncln nyel\'ü svájci pl'Olestánsok 
Kellfl s1.emlejében, II Le I'rolestnnl- bnn Bernm'd Ray 
mond In\lsanne-I I clkcSl~ I()olóll l\ll prof('SSlor emlékezett . 

I..e:... ... lng 1\ Ini l>%'\munk I'JI al'lél1. \ii 11t. ... 'C'/.c,,_':S. mel' l /) 
\'011 nl. elllő, aki (l XV II I. N1.á1.ndoon II ludomilnyotj 
~lel. flgy clm(:t felh{vlfl " XVI. s1.áwdl hfl ldelbel'g l /\ntJ 
trl nltáM uSOkm : Ne\lSerT(! ('fl GIJrlUSI'll, 

Plrrn'lt Anlal kandldfllu~ " Ole 1t!t.'Olngle der Sieboo
bUl1ter Antl trlnltllrler ln den 1 ~70 Jllhl-en" (Akadémhl 
KImló. IludupC!S1 IDOl ) e. mu nkóJflbnn olvnshntjuk, 
hOR)' I..et./iln~ közölt. Cl&1,Öl' adatoknl Neusel' 1í~\'elei -
b61 61 GlIrlu.~ m u nkllsshg/l l'Ól. . 

A heitlcll)(!t',s1 ul\ltáliu.'Klk kÖ1.m Nel~'iCI' 6s GlIl'Iu.~ 
Ul. 1570_es óvek ~6n I~anltt\s.'llk miatt menekÜlni 
~l)'8zermtok . ~ rtlvid Idelll K olo~v{lI't 111. uni tfi liu
I koIlCl(lumAban tanltOUuk ls, ~lnK, Voltah'6 ('fl 
\oo'lllOOu k'ol'lru'lln volt, dc mfls .sondolulökka l INte 

I1lUl\kÖIo.$I\1{OI I IlI l1'\('I't!.é. 

A 1"""'1 nR Akadémttl elÖLI I070-OC"ll lm'tc,lt \J<.'fl /.i..."t'lo'!
~n Walter Scht.-e l . nkkö1'i ncmN 1I1.1\vc \.'iC1I.1 e lnök, II 

öve\J\ed'i <'InkrlHktut J01.,v;Lk-kuI roJw.te be mCAC'.mlt'o
kC7~: " N(.."m It.o]t Jót. IK'künk, h~)' 1.A.'IS."inget el_ 

fc lejtctWk. t:zt ne- ismételjUk meg!" U sslng II bmlális. 
er6s1Jlkes n.udonnlizllll1s barb:í l's.1ga ellen sr.61. Ezért 
II hitlcd kOl's1I'.l.Ikbnn ti lt ottfIk, A bölcs Náthön küu!öt-t 
nz ol'lodo·)(ln. II mindent. jobba.n tudó Ideológia rajb'll 
elICII, mclycl<" al. egyénnek az örök ildvmn nevében 
me.:UltJhk oz ö nálló gondolkozásI. cselck'l'ést, az ön
tilló létet. E mögött az II meggy6r.6dé6 húrixllk m ct:, 
ho~' ak.! rnnstftl n7. Igrt1ság blrtokOl"l\nak h isti, az .e l
nyomja II lllA."ként J«(lndolkOZÓknt.. La;s.lng ezt ugy 
rejczlc kl, hogy ,. Nem (lZ az lGf\ZSIIg. ame.lynek vnlnkJ 
birtoki'lban vnn. hanem IIZ 6s1l'J nte fi\1'Ild si\g, amel~'ct 
(lnnak JI célnak szente1t, hogy a7. I~g mögé kenU
\'e adj:t n'oCll lll. embe!' értckét. Nern 'l1 birtoklás i\I
t.'ll. hlulem tul Igmr;dg kutatásu Litján növekszik az 
embel' e\'6Je". 

Ez.;wl U.\'\.~ l n/o: a tolcl'a.ncia cs7.mCjét. is ki nl<?l\dt. ... 
i lieiNe u bölO! . Nfltll fln nl:,kJflblln mcg.~1:OInélyCtlt~t1e. 
A \:()le'·.'lllclll 1$1..méje nem CSUI)f1n mhsok ér \'ényCtllUé
»ének nl<.1;.enJ(<<Iésében leljesedlk ld. hanem .u n~
p:yő1.ödéf;(..'k nktJv csel'éj~ben, II minden oldalon nyl
totl.sAAI·n való koor.enlClben, uboon n tudatban, hOg)' 
IlZ Ig:lmflll nléA: mindig előttünk fiU. 

Ma. nmilto,)l' llZ Ch,),házb:lll és fl u\i'$ndnlomb.'l.n IIZ 
(!Ill00d JOMolr mCh'VILI 68 i1 f1:;.f1 n MI'jl(trn:unk. erre ts 
~olldulnunk kell. 
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~,I\~ ~.... \'iI('II~\,\'\.~t'l,\l'(' 1.,,'I.11I ;11<:\1 ......... ," ~X'Clcl:l 
'~\nt,k. "It ~nl·" ~I IH",m~\1(Ir;1 
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111\.11: ...... \)<'1' ,"I"'~II.-\ll.l'\'N>'\ t\'lIc ," 1 r,\I,11t.\.~t. K~r. 
I",~' 'I f,»,ht:l~ ~l\)""\ I\llIn"'~I,h~\l ..... t,·11o.'nctt.'<úl -
b h;"''''''II,\ :\\1 .. ,1\ .... ~ tII,l..- 11,"','" ,I f,<t'\hIA""* ."éldá,l;.1 
<4~I'hlt ~I • .:ol.' .~ ",,1..-.:0.\ t\('ill ko.'\,t;,1 -,'tll\\"' Ne nq· 
/11..'" l 1\<1""\1,,,\ " "'~\"";'I'\"I,,,,'<l .... Mit MI.. h,'tl.' 'l 
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" t\»\hb(~ clm~\f 
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I;.,w\'I\,11 "..:\\~.,,,\\. ti. ... \'h~\·"rl Vnt· 
"k\l~ KI\U.-.:,i\In\t-.at, ".,.:ft't~ &II.l$ItII 
l".~"::-!I\''l'I,,, ,\- .... t't~f'I> ll'l\) '\ll:ii'i~·,··t,,,\ 
);;,,\",4.IIU"1;;, ~\ll\l A.. (ltl,d~.k~t II 
N ... l..~"No,t,..;'\iI nMI\'I\l." l:..'\ ,.40,uH"t",'1 
,~h\"" ~t\..\I. GrIVMí""" ~hkt.\$ kt" 
.k\o h.-..:,' li' h~'~\'ffi ,."l.tt ><.tt'1,"",~1 
',,1'11. ~.:.o.'n."l 1\ ·"Ul"'$..'\tu t\uw'" 
l\ ~\ \\J""l'\O.'W ~ tk"" ~ (l<trat>jal 
l ..... o;'tm.~' ~I'&~" ,~ INtH."-'l 
~"'\II.M:) t~,,· fl\J~I,,", " ..... "'*'\\ k"~,,," 
hl\. amct," ma \,.>t t'<tMI;:..;1$(\'<: uW'lf> · 
.. 't't a l'a."t;t (l •• 11\\\Mlmlak,\,"~NU\, S 
t\,\·~~t> ali: á"IullltM eJti' ,_"",t'!;;, ~(> .. 
n;.'~ ~"\~\,~. N:l.tu,"', r~ll\ 
1\\'"-., kl"",,,,(\II;:, u.iUa>t-, I",,,nn\\ \'~ 
$tf'lt tMlIN,·I'em.-t;: .... t;., IlWOI..\'N>. SaU~'1 
1~~,\. a b<wá,~;t... .. "akt't"~ ' .' II~\ f\\ 
htv~(,d()'. IHj:d" it. .. \llh~ \\~ h{~' 
il'..'·l\m})tt:~ák ~1.-""l~ItI.\·Jm'at.. l~~~ 
h~, \~ m.n' Kll."Siiu t1W~K.·~~~U. $ 
A\'(It1 .. \'{\; ... ~\ f(\\.n<,ll.H ~'i\jt,'mr-. 
1\.1'.-\. 

J\ s..d\Jt("u~\'· u,lmti"n <1M~,bj<1 hl' 
h\hI,"n};.6Nli~1 rUkMl~ u.'\m~1 tlwn~ 
ht~, (j ... nWi.'is lI.ilt\o.\t Ile f t'(li-. tW'l-l 
" " :'j.'t'mHlt'OI , !y 1\H.aI\lI\tx\\ sJ.<\r-
ma~~' k""A<',(\\I\':I.' NlkIVl't, nW'~'t"t 
r ... tI~t\tn f'i:.I' IIW'1.\i"I-.llIö a:al.." &I'í\t) 
hl'll\·üll li '(>,I'{I h~'1.'+; kM'H. II'" 
d.t)Qá t-;::,. kol,whh\«l', t: kap\lkul('tI' 
" rck4-:~ I\W(iNI ut.'\\ al' \lnl11\rlll$ 
, ·a\1 .. t~ tl dill.kt\!d~. ~h\jOyl \"'~Öt\t'k 
'M,I '" Ari l"tlulN\\'t'n"" At,tl.;U\ at 
irll,\bt-fI II ):;;N.N~I'!\'rl vn\tár!m I\:N~ 
1~1I1I\\ Ia:,!l,.;ahlhl, dr, Gal Kt'I~I'W'fI, 
~~eÓ'l'Sm\t\.1 II MM .. ,,,,,,: kim!.." ~tll(\
M .,.,\bal'l Ifll ,\ kN~'\'Il\I'ftt l~ 1t:,t\~l\I~ 
ta Srllll"". Pr:::ro I'\le.,(\ 11\!~n,(\j~1 
"<'If '''('uwli;; II k"I\I"u\rnak, '''o''l·t Il~ 
'6.'\I.4",t(\ Mi I\lNl<Hll lwl.,i ~ "I''tnl\\, 
lrif> ,\f'l;;:oo t t"t."~, :;tt'I'lntl bt-Jd, >:1 
~11j:E'(W.!.." Ndc : iti 'I' kitt .. .!!.. I&JI, 
nml\H'II· kN!\-ro tm'Ij!I" ta:r kt"rllll 
~\" elevi't\ ~it. kl>l\ .. '· 1,,-4.('t :;t~'('h\ 
dlak kel#lo'lI: Mall'll" kh".llI' ~1Il(>~ 
hl\t:llmk knl~\lkuk:;!I, {Imi lIillAn II 
\' 1»ontu~AR,~ Ifl(\k kl"\IHtN\' tol,l ~ 
ta" l\llln l~ 1It11l~1{II , tmlmll- l~ íWo.., 
r.H ls "n'\~'I"It '" t:,\'4" 'Wlttlk 1"\ Ici (\" 
~lIdUIiI ()(-:::$ I\lkslrll, "kl I~-l úl" 
&\\CWl.l1.l.llt'Jhf'lI·Nl ~, kl'll'l\I't\!\\\n 
s.~\' I'i'I ... \N('k\'E'\ I\\,,~t I'i~'" ll'A \ I \I\ ~ 
11\1'11..1$ m\I'I'lll\l' Nf'I(o.hNI 

11i' \\\''f.tI L'141'1i' 1\ 

\ Z '{N$.7 ~\ 't. I\lJ\.:01l 0 t ,I'lt\HJSII O, . 

A'e 1':.NSl: IIIUI,""Ultvl "t.'rl'~'.:.d 
n'4. ~fh,\1I1 ,,~t1l\t , lU 11·l.;ui l~ tt'J ,,,tt 
t"~4,'*-oo \, ~l'\\.~tll\ '\\""1('\11 n!:'I\'E'k 
... dk ilt al"NII>thl\1I\1$, II munkll1l('ll'\ 
\M1~tt'\. ,,;ulma, 1\<1 <I \l~n\.~ ~'1'f\n 
,·I~I \'M,,,,b.m II HI I"I','n ft'lilll lll"\\.~. 
1":\10: t"'J('\lk~1t AthljO.\'>l\1I 1UI HIN' 

U"41u al"''''':l! t r,'t:.., '''<II 1'\ '-"lIt..- 5:.\),1 
nl·,lh"'""n\~t>.al\ U" tIIl~ III.' ht .. ,,, 
~'\~·t'",:i\~t',11I II' II 11\. ,,", II' N": l K 
\).11\ 1:'a.1' IH t, S. ,,1"1lI I ~. Nu);.., 
II l'1hU\nlAlwltl It hh'\ Al- ~4l.\~~II\t 
,\ II"lHI>l.ll<It\ ~ t~·III .. lh'" 111"1 • .\11 .11\. 
lIY'" \.\~I tIlIuK" tu.l IH," 

J\\f\H~~~I\ n llffl\-,=, tW-l" f\"'~'I"It\\' 
II.m~ {\" .t\t\~,t;,<\1 \11\\t<\I·h~ . "t Vl~ · 
1 .... ·1" l 'I'~ ~I'~ \~-t4t",,~ 1''W<,j/; ' 
h\\,t,.. .. ·Ma ta ~1.1o,~ ttotl t\ ""-""''',lh,\I\.. 
.~ I'~ 1't:1t n':'h,"I~' l'H 1..11'<'\1 ,'-U'" 
h""- Ib\l'M'{\~'~~\ , .. 

~o·" ' ''\l.'kN\1't rtr p.,,~,t U",... 
rl~'1l \.'$ '~'''''' .. '('! ... nU~·~."."tI <1." 
,I ('\~\\\I'"t\\,,\· hm"'-h, -'1\ 1.\1 t\,tt 
.-I\\.",\;"\"" t &; 1_\\(';\ \"'11\11",\ 11\l1~\lh"'U 
,'I ~'''~l ,ha~.~·h.\l, ~I't (11', t' 

t~J\IIt,,·" \"tI,~ l' 

li\\..'\. 'Il{I 1'11, ""t 11\1-. NI \ \w. "'~ tA~, 
1\\1\\\1$ t ~'",,,\I~\I, 1 ....... '\ ,'f>tt \Ol 

""W<rt~,'\t I\,,,n\'rt\,,~ 1", \ ~,-""YI'l" 
.... "1 .'" . ... \..",\\, j;t\'N , .. I'I ........ ~,,\~'''\"'''''~I 
...... ,. 1~'''''ll<.o:<t''I\ r:..'\t'I ..... '.);,>o'\('t"'1~ 

H<\I .. t\\1" \1>,"., f\'I(:\,,\\h'll,'~ n*,,;, "« 
I_\n~' h,,ij..1I\1,h,,, tl,N\Iol1 . " ... '\ .. 1\1i\ 
lI.l'lnlllllh,1 t.~ ('Ibi.t.;:.,,~~,tt \'" 1\\1 Ic4.>t, 
1 , '('11 h\l",~\ \ .. tI.~",,,~,.t 

Siovjet békokiilclöttség Amerilr ban 
i \ . ,,~ N~rK\\l(I(.t1_ .... -.:, m~t..."--t 

~-.. ".·,\\I t'J("If>_rN' akR(W.I\)I\.\t,..~ ,~ 
tctl. II "",l,>',,,'" t!~u ~o!l ($.1' t\.'IJ'I
ti!!.!.1 lo"!-I..~ \$: h~I..,~t~l<ut, i\1\'M'i!.'~ 
l\: ... i lát('t:.au\..~ ~~, J~I\II~I' I I -. 
1'W'i<W~tta f'l...'II'I("-'t,\(" \'ál'\\,'1; \1\\1 .. 

t<""\.~ ~'m('(.."'f'~" t. ~d,,"\l II f ...... f\\U\, ... t 
ktl;''i-t<'en (~'<kt mttak ti~,--t(!h\k,,\ 
ti tdUdo:\lt..,.'\..~'t k.~,t~>tt.'$. M*'\'llta\ 

KM't\''' <I 1\, .,I.,."t~ S ... ·I" ....... "'t hi\l", 
,,~, 

,\ ~\!.<lf\(k<11'\ t:.:-·ü\t'k~'\>\ \'ll~t\ 
".·t'l\l,~1 I M(tr\"U'lt ('J~I" .. \l;";\l1,1, ~~'-l 
ti, hl " 1 .., " IAI\ .... ~lt .. h a k~\r\>t" 
\U.,bh t.ll"lkN\l).,t\ak, tI"",rl h\~\\ 114 
am~l1k{l\ ~\'t It :;~ ... \',t..t ~,,~~t;;, 
~'t'>h.,\·tf-W \,~m N ~h'f"''\;l\h.t't <l 

~\'\'I~, 

LELK Z. OLASZ SZEN, TOR 
nt ZOOKTORÁTUSA 

A t\'!\I\t"laN'n1\i:,1 hlNl \pelUi:-t'" 
PI'{'>t~lj t\.": \~ógif\1 ra);,,,l tM <lMIN .... 
l'á fwaUa 't'\dIlQo \ '! ltItV \'a \ ~l~1S \ ... I~ 
kf_':6t. flk.1 ' !'ItI 1 óta It ~il'IIiCli Rir$l~ 
t)("I\ \'i'i.~:jI $.~ .. tális I\\\mk t a h~~ 
~!: f.i!: a köt,\,·~ (qtj!f.a\" l"II\'lh1ljal 
!;:őlY"Ot"n. A $rrl'l:,iu f'hI"i$UC1M(\ ~\H' 
,I/Ít !~~U. k&.~"rN\.\l ip.;U .... .J.;,I'Jilt 
tlwt f\"Il1\. ~ 1\t'\\,,~Ul{''' ala\."1I 
I\~ (1:...\ ' :;doJi'\mí\wlo Stflk"t{O\ "'Ui ...... 
~ti.' I'nI\\I~\' fI1~ t'tIJ;l:lll. t\ m~,,~ 
1(\1.\\ ~ klsl~'U'f\.~t()l:\ ~ ft folel ",,\kUII 

IIIIl~AmNl(:\l;, ~("I.lt\,h\" lR.I·~,, ~k SI"-> 
t: lli'nl 

1'111\\(· \ 'UIIl" 1"lk~t a """\t\\\1 
"bhl ,~I't 1l,ll\,Idl\, ,Ie ~t~\ _ 
il.;-It't\>.nk!\'i\U\.. nl I',II!'·'-e.to.!ták m .... 
{I'" Na!I;lI: l'~,;lh\$ tl\j:jÚII\ 'f \ '11«111 
klk~lI 1\).!t..t_ 'tI ):,M->tt 1\ f<\,l~mt\' 
{'Ur" tt'Jtt'tt kl f'i1Y"IHi'~I\ mlmlt\~~ 
"I~\~t. r-, ti"\\'k('(l~t I!I 1"f\'IIÍ""t~I\,' 
1 'l,~<I'II.i:~* N\~mN" ....... ~1 ~ .... nk, ('1\" 
ll' ..... I~-'t" \'(>11 u 1\1\\1\1 111(.:1 .... ' 11. ... ·1, .... 
I("-Il.~~li d, .... '\lrt\h\., \1' 

Eine theolQgischc IIseinonctCl'se t?,lIng \1111 ct n 
slQwokischen Tiill r 'r \Ind Spirit\lHlisten 

ti k\'tlk'kl\l t lttll\:!, 1\ t,~r(l\'ml\\'It\ t~l"" 
h\tll'lt\tl~ ~()t'j;.:IIIII1I\" ktllUh\hl, 
d r, \\'0<'1(111' tJrtluu, ~I"I 1\\·í'll'ih,I..lm 
l~ (' II'M, h' t~ ~~H, "(-1\1,11 I\,I'í'11'\1 
\\~ a l! 1\1'('1111' rnl' n .. r,Wn'IIt1(\\I~ 
I:t'~\·hlrhl", (NSZK) I llml, t\1·(\."l!..I'luná .. 
tl<1I\ II\'-1:.!t lcnl fl 'lI~ANt li I\ ct ~l t"kllt fl'. 
A m ll'f'<'-Ijl Vb .o h "'t' fI"'hHJA hf>.ll.. I'''tj((' h i'l' 
M'mel :;~á\'tna~i'i<:\l. (1(\ ti "I'{lk!!:(\! 
i"jO~·i}h~m"l\ Iam lIt , I"~ I"~·t\lfl \'(,It Ilt~ 

nmltlo.ill)t!lI;l'\It$- kN '1\ hh'(li"IN.\Ó"k 
Sd(\1'1Ikh\Nttl, tl'(lt-kl;'\df.,\ k~l'" kl · 
1\'1·)«11 MI !HH\~rl hllml~(\\\ hU a 
,pll'ihll\Il~. Pl"-""\I f1ltál'hl'l t'~ k\l\\\'"1I 
I\tl-'llI II'Ul\,·td!NH'íl I~ . 

tl'l\i'I~'1I l\\tlt\k!ihl<\K t\aRI' .\',~N 
"\W~I mtá:~E'lnl"l'ttli'UE' ~f\' 1 JI'I"'l,t(\.~ 
m\).~l tdri'(I .. ~("U 1 .. , 1'11;'\ mel\'N Rlx'1 .... 
It\~ (Pr\'~(1l'1 I'lil\ ... ~át,.(>l fl't 1_111\1,( 
W't"!tlá~ Itllht','á \lu_~ l .. lkr-l':6hN, ilki II 
s~,,,~v"'t(l$ Il d1'lr~\t, {ll.l\rct~j(\\'J Im' 
kthWII ti 1'-' 11'1 tlát'U!'m n~It·I.\(lt f,:-ll1', 
(\~ IJ r t'llM hll\i:"n k~Nt ... f'~' kN .. ~ 
bdl luth .. ráml<t k('tl)IIWliIAl'lall' .. \ 
i:'it,l'tltl 1\. N'f'(!f't! s.~t'i\·"í: 111\1,\ 
1\\'1'11"" 

" );,N1\1 Il,,*·,t,lI)tl~tI\\llI 1(>\,tt'IW 
h\.l\~ "",. Ik );,1 .. \'lll~\\(l,Iá1 nlNI' II" 
I:,{t(\ 1'r~"'1 (o.1~It'n\t'~ fl; 1'1 \t.. .. tl-.N'-h .. "f"~1 
h\tmNl(\E'I' II~ 1 '1 1('1 ('INU .. vl .... '''k 
iL',"l1 ~\'('~k.h·\d,1"1\t''' I~ ... 1(\h'a~lI ' 

Fere.ncz J ózsef h~ológ ill i JIlllnkássllgll 
1" \"Í'tI\E',) N. tá1'lt' "l\~1 "~"'l<1I1 ."', 
1(\~lM d(\\\t(\l'1 " ~""'''''''''t> 1)~h'Ol..ru·,t 
U .. ~l 1':If':' l>:\G..'Ot\l 1,"k' '''4 .. kl 1\\' 
1('I~\,\ t't "Ik.·t·, ..... , 1t'l.'ttt'~1 (l, ... ".,i 1.111 
r"lh'nll'tl ..t/joh1.-l ~1\1 

Nrhtll ~'r""l\("~ .hl.I;SI'{ III~'I""" 
( I U~t\ 1 !I~fIJ I~,,#\\ l'ltot., ~ · t.,I- ' ''I<l1l 
"\II"ni\~,,,\ Vnll<\t'lll'< KAh' \.' m\HI 
1.,1j,1I III 1~.:4"\1 1ll<,. \\I\IIlU\lll ,'I'k);,'\ 

th,J~hl lI\\I\\k..I-'<:'<l,j",,\l l, ftl> l\(>fll 1\<1,;,' 
hil''''' fh:., ... h' ''''l 11.1"111 t'~\ .• ,t<. f' t,u..,;, 
k.\'I{\t'1I "",,,,II.tl'llt Il~~ mlt.lll.,ll l ' 

F."\I ... . ..... ' .. 11'<1 1'1\Il\\!I\\(t!\I",Atll \1" 

",ll . ti ).;11tt"kU tlttl \1;,,\1 L~ IlW!\\'\;' 
h/,h" h), " .. -t, ,.:t>.t ~'" Ilk. 'Ilu ... 1.\,."",,1, 
... tt ... lhl(\ ..... ·, ~, 

~t ..... h ... I.' .. ~d tl\"UIlI.. .1 "~ •• 'IIt,· 
I"·L .. -.I\ "k 

CN' t' \H Hltl I r. t' 
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~Ji Bib!ia 6j k' - "" h6l. 
A ~ S z. ... k );6iIj.is:ilCl

t,rk n .... 'P_n , SrIp ulde.1w)lit
zh /OIJlkdÚfl~ c.. d,. T-u 5 5 ldo,. 
rndca: hanJtÜ iShxTteH!t kö?ijf lW~· 
ban mcgJek:::ll D6nd Fer~"C Brerl#· 
rilfm. c. 1ciactványvnjttól. Jauhche, 
hogy dr_ E,46 ""1(6 J,","'>s~'á:T:i ~ 
J6P.a1 prot#. 'Ol'" Dhjd Feta.-x bib
IkiZIDU!lO co tanul~ angol nyd
~ olv'!., fel WI. lVi9 evt Siklód 
mmpoziollon. melyet a Magyar Tu
dományos Akadémia • €Ido U"'1 Or-
vendíhk az e:liImer6 SIOioknak. me 
lyek a SUmk 12+-125 lapjain je
I~tek meg. és a teol6pai kérdéseI: 
ircint étdeUódó olvasóink fJgydmét 
fclhlvjuk: a folyó1flltl'a. mely a ki
adóná!. az Ökumenikus ~I 
rendelhet6 illEg (1146 Bud';A:St.Abo
ny! u. 21'. 

Rek e.h fm ÖJ!; 

A bap'.u:ta egyház hetilapja Mtkán 
szamol be az unltá:ius egyház ék
léhek (Swoé .. ye.r6l Annál nagyobb 
&ÖlII!1'l8l olvastunk a lap 1931 évi 
ápr. 26-i smmá~ G~i Kornil 
teJel6s .. zed\" dh-he:lyettes tollaból 
egy kedves hangU. e1J.Mner"6 bilIEl
te: : rt ..Az e.f}i$Un r~gib61 GZ e~
sun új"' dmen a H6gyes u -I temp
lomban felavatoU Bartók BilD-em
likról A recenzens Idéz. dr. Perencz 
Jóuet ptispo'k. Sarló': S t b fúg:Mld 
nok és a szobor alkotója. Zdgoni 
sándornak az (jnn :;:l:l)'C"n e!hangzott 
megnyila~ás<rib6l. 

The Inq ulrer 

Az angol uni.tárilUOk 5Zemléje áp, 
rUiS 18" S%ámában Kcnf1e lh T win" 
lna.6yarul tudó nyu,ga.}ma:1.oU k!l.kés"t 
részlet(;S(!1I im'lertet.i .. Dávid Ferenc 
Breviárium" dmú 1980·ban me-gje
le nt kiadványunkat. Angol forditás. 
ban kÖ7.ÖI több. Dávid Ferenc mun. 
káiMl választau. Idézetet is. 

Püspök helyettes nő 

Norvégiában 

Az EtKlngrliku., t let odoU h irr 
o"ól, hogv Svarnzug Marie Ljodol 
IJOrOi!g lu rheránu.s lelkeun61. Dom , 
ie mptom l le lkénze nevezlek kl, A 
p iiapök e, elpere, lavollelébe-n a 
Dom'Lemplomok Il'Ikeuel o pii.l:p6ki 
reendóket " e ll4tjtik. Igl1 a lelken· 
n6, ha Ol em ll!el! kőrli lmenll bekő' 
t"e tkezne, I('nlle a Nor vég .Evangé. 
liku, " gli /ui: cr.6 _ Iddglenes _ 
n(H p üspdke, 

8 UNl 'rA IU US tU:IT 

Fait h ... t.u ' :E: 

:~O~>1::a:"E:~.<J:,~?~Q~ r:- J ~ .. (!":e h6--lU.. ml!: r u., • E. SH Pr/.ae' t_ 

i( . ". ó~:e •• az. ....... 
:hI~ mdy ~ f2_~r. 
lY gfeleJ az. En:!:e.fyt:en ..... #1:'" 
Keh .tény ldi"IItP_ :69.. Az ltBO. evt 
6szi ~ a k&.,,,' mer:e(b; n:.--
1,--atb?,n K_nea. T ,""" ö.ide. r!Wl--
gy.. uneé:\\lS- ÜD jó bar.i:)a.. cg/ .. _ .... -. .~~. . '- . 'OP"« ("l' . n i te en bO: ~ 

~ rt 2 Ig;g..~ Buda. ·a· "-ries 
len:: ..D6cid Fne~ b LU .lIit.:inu 
1':IIIM," cimú ~et. );!. 2 m 
PUJa. hogy Dávid Fere .. c ideJ Őr .. 

unitiri1"Z1'lUSa kitel.Jor' 'Et&. e. a ll"IOl 

e ... bue stálnáoa is a jén .. Int ig I 

aIaPjá1 kés»-·; 

OJ eIDber 

David Ferenc (-1.s7!» a tulűjítá:s l 
küzde.lmekt6J t .... I ongó Erdüy tra· 
gikus $OrSÓ püq)öke a ma embc::l 
nek Qzen BreviáriurnávaI. életmű
vével. pedig haJiiJának -400 éves é\.'. 
fordulÓja b elmúlt Talán wtért 
stólhat minden. • •• 

fogalma it'Iol. s 
ki.sebt s égi sor-sa 
hanem a Sunt

vezetlen'e -
fOl kora \--alIá, 

Si kérdésekben könyört.elenUl itéló 
világiban, A relonná.tus Méliu.sz 
Péterhez intézett Re futatiójában ett 
irta: _Nincs nagyobb esztelenség.. 
söt lehetetlenség., mint külM) eró\'el 
kényszeriteni a lelkilsme~tet s a 
lelket. aki felett hatalomma! csak 
teremt6je bir." Eretnek újftáAnak 
bélyegzett tanitását ugyanott e su, 
vakkal védi : .. Ha hIbásak lennénk ls. 
Isten parancsa szerint meggyógyíta· 

)of.-JS:r s.:.:r-~ cl" • r..," J SJ 
V_"-'kt "'7 tiI.~, eiU I ".t. ::"f\II": ...... ,!*,4b:' I ft lot SJ • 
~2pH ld..-udOC ... b 4u á"&-

líId: • ." ..... _ oIr.e:tb ft. t iJil: 
...... irC., inkt&Qdó b.JfAt& 0f.
M ... Ujd'ott«t*pfq:.. 

A fnm a ... u. .. .$]1211" .... es .. 
~ ;;11 Itl'l"lri S:Z-.naLe Jtu n-w ~ 
lu .... bc. up:u "port ,e1H:l: 'II : .. 
~I" bt", ... , ... al: oI"'C·)l*;); ff; • b.,.. es tf,....~' ~uQbn d- Bcru.. 
lWo+r n1~ :-pn fi «11IiiJ-.. pia 
lIOkoc, cb K_I4, Zolli. bp" ," ..... 

pa.lpok~I ... OI es <IQ,' .......... t. A 
"o'oh J:«pe~. a.z ol ...... o. ~fll'--'_. 
nJ: .. d.ebrf;(:E!JIJ ,.,.M.ÁI., •• - - " u_pIoGoI U • '-dcpnU D:rik tm 
IatI::.,..iI,~ 'to,.pIQ", btlu-,rs... 

A riport fbJfl:ept:!.1.:n .";'.~t"",,,,;' 
M , ,.~~ J6"'1 .~ püp6-
kOI. .""I-ikcrr po.Li.lto:u::-. CI &.rta 
Bila elll~'=lÜuw·P'i'I..,.1C! ~ okcs.. 
'oClibb:i SU'JIHRiItW' lro-- kIkin, 
!WC, :IIm.i.kor eu .~I'UI-I ~pi 
i.I.tOl.U 9)z .. nd.d: kór~Oh 4:l" f. 
erl'W!lal tD-éWtTernbe'a oktat4n 
UUI. 

A kiWró ~. dinneT"Ö .r ..... 
1:)(1.1;-., oI~u ~ _a· 
k45j:11r"Ól Bartók Biro 14r: d ....... ak· 
rol r-ala.m.t>lt .-"'Ól how egFui.. ......... 
U.uIG:rQl.S tk1 a_n ropat od kL 
Szól kÖ"!I'"l4i ... iIkról ..... il:-NlUnra.k, 
,ol, m.tQ2'mllti e~ilk JÓ ppe .... la"" CI budapesll :Er-oagehl--..s Tft>I.ó.. 
gl4"i A"adémid:tlG1. Dl:lla>"'U~ errol il 
uöl hogv SUIlI,fniaVS lloaA kia 
i«t '-'n.-1I :IIZ ozjonb .JUUi~ I~ 
l6gJa.i lckllltl.soa.. A?7D1 :iJT)G o.: i.t4 

m.ertetbr. hogv o.: .""inwM}.; lui· 
UQ2'uk ~ embtt, Jeru b-ibbai to· 
nir~ihoz. 

Kempis Tamás 
600 éve született ni k ellene bennünket. nem pedig 

e.lveszíteni," - K egyelmet kéró alá· _ 
7..ala. ha az embere.knél nem is, Is· 
tenné:! bizonyára meghallgatásra ta
lált. 

A .. Krintw Követése" sz.enJÖjének 
600, uiiletésnapjáról emlékenek 
meg still6városában. K empenbcn 
(Nyugat. Német.or-u.ág). Fiatal s:z:iné
nek és zenészek a kempeni Szent 
Péter Icmplomban Hen ...... 1e pw.p6k 
jelentétebeo a • .KriSZtUS követése""' 
.szövegének (elha.sznála.s:h-al jeleni· 
lették meg K empiS 'Tamás gondola· 
tait. A dramatilá1ás ötletet. dr. Reu, 
ler prépo!l"t 1,-elette feJ 1978-OOn, A 
lemplom barokk szentéJyébetl e1ó-
adott mú 1J"M.1(: ázó halást ",utolt ki 
a templomot betólt6 halIgaIÓs:igban. 
A sz..erept6k átélt jateka éS a ki túnó 
kO'5l.tilm6k aak emelték lll: előadás 
értékét. .... kórus kiwn6eo megkom
ponált éneke es a zene jót egészf· 
lette kl a~ el6adást. 

(Gioy G YOf"f)") 

Nikodim 
metropolita könyve 

Az Osservatore Romano december 
3H száma jelenti. hogy II Szovjet, 
unióban kiadták II néhai Nikodlm 
lefJingrádi on:::sz---orthodox meu-opo-
lita nagy könyvét XX IIl. János p;'i, 
pa éle tlnÜvéról. m elyben A% 1978-
ban - T, J á nOL'i Pál pápa karjai ko, 
zött - váratlanul elhunyt és ou. 6ku
menizmusér t oly sokat tett metro-
pollta killönösen J á nOL"i pápa keres~· 
tén}'egység törekvéseil mélratja. Nl· 
kodlm könyve már IlleAJelent néme--
tül és közeli olnsz nyelvii klndásilrn 
Ls uámita nak, 

IIOdmcWrisárhd y 

A templom ja\'l!.m-;.Im eddig kozel 
100 OOO forint érl!.d:ett be. Szeretettel 
vfirjak a további adományokat! 



MAsOK RÓLUNK Trz.j biskupi 
Tres Obispos ...,UI~ lhI e=le 

mModlk smm 

num ' 
hogy d r, teo-
lógiai professzor Ferenc bíb-
Iici;anus,:J. c. J a ngol nyel-
ven olvasta az . évi sikilósi 
Mimpozionon. melyet ti M agyar T u
dományos Akadémi:, rcndc-.:et.t. Or
vendü "Ik az elismerő soroknak. m e
lyek .a S 7.ern!C 124- 125. l..'lpjain je
lentek meg. és li teológi.li kérdések 
iránt éroeklőrtö olvasóink figyelnWt 
feLhfvjuk a fCllyóiraW'3, meJy a ki
adónál. a z Okumenikus Thnácsnál 
rendelhető meg (1146 Buru.pest. A bo
nyi u. 21.). 

Rékch irnök 

A b:lptista egyház hetilapja litkim 
szmnol be az uni tárius egyház éle
tenek eseménye irol. Annál nagyobb 
örömmel olvastunk a lap 1981. évi 
á pr. 26- i számában G ilÓ" Kor nél 
felelös s7.e,'kesztó-helyettcs tollából 
eg)' ke6ves hangu. elismerő ismer
tetést . .Az egészen regibó! al' ege
szen új" eimen a Högyes u.-i temp
lomban fela\'3 tOtt Ba rlók Béla-em
!ek ről. A recenzens idh d r. 1>'erencz 
JÓ1!-"t?f püspi:Jk, Bar/61c Béla főgond
nok es a S"lObor alkotója, Záooni 
Sándornak az ü nnepélye n elhang;-..ott 
megnyila~kozásalból. 

The lnqu irer 

Az a ngo! unitári usok s:remléjeáp 
rilis 18-; szarruíban Kenneth T w inn 
~yal-u l tudó nyugalma'l..o tt lelkész 
részletesen ismerteti ,.Dávid Ferenc 
Breviár iu m" cfmú 1980-ban megje
len l kiadványunka t. Angol ford ítftS
ban közöl töb b, DáVid Ferenc mun
káiból váJasztott idév.etet Js. 

Püspök helyettes 

Norvégiában 

nő 

."ailb and treedom 

O :< fordban jelE'nik meg évente há
rom lillto.'l:lommal E. S H. PTlce szel"
kesz;té:;ében az angol unitárIusok 
folyóimla, mely tart."llm.11 iUet6en 
megfeJe l -a7. Erdélyben megjclen6 
Keresztény Magvetőnek. Az 1980. ih; 
ösz.i .'>7..ámoon a könyvismertetés 1"0-
va tban Kenneth T w inTl . minden m.."l.
ia 'ar unitárius ügy jó barátja . egC6 l. 
oldalas cik!kben rés7JeWser. ismerte
ti még 1979-ben Budapesten megje
lent .. Dávid Ferenc es az uni tárltu 
vallás" cimú könyvünket. Megálla_ 
pítja. hogy Dávid Ferenc idejének 
unitál; ;anusa kileljcsedett, és a ma 
e mbere s-t.ámám is a jézuSi. hit igazi 
alapjá t kepeti . 

Ú j ember 

Dávid Fel'enc <+ 1579) a h itújításl 
küzdelmektől for rongó Er dély tr a 
gi kus sorsú püspöke a ma embe ré
nek üzen Breviáriumával, é le tmG
vé vel. pedig . h alálának 400 éves 'év
fordulója is elmúlt m ár. T alá n a zér t 
5zólha t minden utólagosan crós;m
kolt konekció vagy belemagyarázás 
nélk űl is hozzánk, h i vő emberek
hez, m ert éppen nap jain kban talál
tunk vissza - megszámlálhatatJa nul 
sok fölösleges és fájdalmas kitérö 
után a hh oz a gon doJatkörhöz 
vagy inkább magatal'táshoz, amelyet 
az ökumenizmus fogalma jelöl. s 
amit - nemcsak kisebbségi sorsa 
kényszerétól hajtva. hanem a Szent
irás-elmélkedésektól vezettetve 
Dávid Ferenc ismert föl kora vallá· 
5i kérdésekben könyörtelenm ítélő 
világában. A református Méliu.sz 
P éterhez intézett Rerutatiójában ezt 
írta: .,Nincs nagyobb eszlelenség. 
sól lehetetlenség. mint kül5ö erővel 
kén yszeríteni a lelkiismeretet s a 
lelket. aki felett hatalommal csak 
teremtője bír." Eretnek újításnak 
bélyegzett tan itását ugyanott e sza
vakkal védi : ,.Ha hibásak lennénk ls. 
ls ten parancsa szerint meggyógyíta-

MOlli/ar Szem le d m e l! a Lop ldadó 
Vóllola t mtÍ1' évek óta küfö Tl!éte 
lI yelvel;en . IglI spanyolu t és leTl91le
lill is képes 1011ló l.olo l ad ki az em 
litel t nyelveken olvasó é$ ho.zánk 
do lga i iránt érdek lődő kül/öldi 01-
vasók tdjékozla /(i sóra. 

A lenti címe ken o s panyol es a 
lenUlJeI lI yehH":í sze mle 19B1. évi 3. 
szám ó ba n k é pe$ rlporl jeleTI t meg. 
me/ ll be mu tal j a a z olvasóknok feny
ké peTl es képe_' szövegben dr. Bartha 
Tibor refo r mátus u inall e lnök. pús
pökö !. dr . Káldy Zoltán lutheránus 
püspők·c l n(.iköl és eUyh.áz aika t. A 
csalolt képeken az olvasók meuisme
rik u d ebreceni református nagy
lemp lomot és a budapesti Deák té r i 
lu lherá nus lemp l", n~ belscjét . 

A ripor t fénllke peken bemulatja 
dr. Fer encz Jó;:scl tmiláriu$ püspö
kö !. amikor palás/osan , a Bartók 
Béla e m.hlkű HHcpé lye ll bibliát olvas, 
továbbá Szellt-Iványi lIo Ha lelkesz
nő t . (lIlIikor al unitá rius uasó rnapi 
Iskolás gye r me kek körében al I . 
emeleti ta nácsterem.ben ok ta tást 
lar / . 

A kiseró uövegben e l i.s me T(i sza
vakat olvashatulIk {'gyházu nk mu n
kájáról. Bar lók Bela fŐflond nokunk
ról , l'alamint arról. lIoOY egyházunk 
Ullltóri!ls .eleI eimen la.pot ad kL 
Szól könyVlurunkról és levéllórun k
ról, megemlíti egyházunk jó kapcso
la/ót II budapesti Euange liku$ T eoló
giai Akadémióval. valamint arról is 
Slól. hOO!l Szen/-Iványi Ilona ket 
ével /a IlU U al orfordi uni/(Írius leo
l.óglai fakuUdson. Azzal zárja az is
merle/est. hogy al Ullitóriusok Ilii
slioesck az ember JelU! bibliai ta 
llitásaihoz. 

Kempis Tamás 
600 éve született ni kel!ene benn ünket, nem pedig 

elvesz[le ni." - Kegyelmet kérö alá- ~ 
za ta . ha az embereknél nem is, is
ten nél b izonyá ra megh allga tlÍsra la
lált . 

A Krisztus Kóvet!h;e" szcrwjének 
600. "sziHelésn:lJ)Járól emlékeztek 
meg szülővárosában. Kempenben . 
(Nyugal-Németor571ig). Fiata l sziné 
s:rek és zcnés1.ek a kempeni Szent 
Péte r templomban Heme rle püspök 
jelenté té ben ti •. Kris7.tu." köve tése" 
szöv~ének felh:lS7.náIAsával jelení
tették meg Kempis 'TamAs gondola 
tait. A d mmalizálAs öUetét dr. Reu
ter pl'éposl vete tte fel 1978-ban. !' 
templom barokk srentéJyében elo
adott mG megrázó hatá.~ t válto tt ki 

(G iC'LY G yörgy) 

Nikodim 
metropolita könyve 

AJ: EvaTlge likUl .ele t adott h ír t 
a rról. houll S uanoug Marie ,~joda l 

ltO'1:Iég lUlheré1l u ~ lelkénné!. Dom 
kmp\.omi leLkénze Tlevezték kl. A 
pi&pök é, uperet lál'oUé lébell a 
Dom-lemplomok le lkenei II lJÜspiiki 
~ ta eUátjd.k . JOli a lel kész

Az Osservatore Romano december l tósá ba 
3 1- ; száma jelenti. hogy il SzovJet- II templomot bet.öltó hal ga ~ _ n_. 
unióban k iad ták a néhai Nikodlm A szereplők átélt játéka és a k~tiil'!0 

kosztümők csak emelték az eloadáS 
leningrádi orosz-orthodox metropo- k ' - - """-'kom 
\ita n"' ...... könyvét XXIII. J ános pá- érté ké !. A kórus Itunoen . .. _.,. -

.... J ponált é nl"'ke és II zene Jól egésrl-
pa é le lmuvéröl, melyben az 1978- telte ki 11 1. eIÓadá., l. 
ban - I. J ános P á l pá pa ka r jai kő- :::::..::.=-==:::::::: ______ _ 
zött-váratlanul el hunyt és .. :to öku-
menlzmusért oly sokat telt metl"O
pollw különösen J á nos p<'ipil kercs7.
tényegység lÖrekvéseit mélta l ja. NI
kodim könyve már meA.ielen ~ néme
tül és közeli olasz nyelvű kiadt,stina 
is számítanak. 

Hódm e-Ló \'lisá rhe l,' 
ho eu: emlfreU köriilmé nll bekö-

wnnl! a 

,"' 
N()f"vég Evo tlg,,
- Iddolene$ -

A tcmplom j ll\·lt:'sára eddig közel 
100 OOO (ol; nt él'k~eLt be. Szeretette! 
Vllrjok II további 1Idonw.nyokal! 



Műveléáéstörténeti 
tanulmányok 

A l'OrTláni;'l1 j( r/ll! rIO>l . 1900- tJ:Un 
fen t i címen :130 oldal,us kölctet ~ e
IcntclcU rTlL'g C&elri Elek, Jakó ZSU~
mond, Sipos Gr.bor es Tank Sándor 
szcrkesrtésé-t>cn. 

A g.aldag t..u-Ialombarl S71imos b
lIulm:\./lY érint unitnriu!; \·o~.á
~U cscméllyeket. adaWk.."l t. JTDnl I?l. 
SzaM MikJós ,.EI'délyi diákok kül
fö ldi egyctcmjár.lsJI n ~V I-XVJII I. 
5)",M.éldban" és Kóczl(l>l1I LáS7Jó 

Adatok ól relvil:'lSOS<ld/ls es a I~
,'orrukOt cszméinek tCl'jedéséhcz EI" 
déJyben", 

(..ak6 Elemér tanulmánya .. A Ko
loZ'Svd ri Uni /órius Kollégium K önl/IJ
lónÍlrak kéziral(li a KoloZlVári Aka
démiai K QIII/Vlórbau" későbbi idő
pon~ban a Keres7.lény Magve1.Ö út
jfln közelebb kerül az u"i'\.fuius 01-
vasó(áborhoz. 
Kl.~ Ferenc kutató m~ unitári us 

/úideir József (1850-193!)) munkás
ságát ismerteti, a..\(inck s1.Orgal.m.as 
cgyháztöl"téneli munkás'>Üg{lt és ön
tudatOiS unlt;iriussógá~ m:\!' K e/emen 
!.ajos tcirtént'tiró ismentette (Emlék
bes7.éd K ádár Jó7Scl sirjánál, az 
Erdélyi Múzeum F:gyesület Désen 
1942-ben tartott vándorgylilésén), 
K<ldciT József Vár'falván született. 
Szülei küzépsonJ. JÓ~.an gondolkodá
sú s~.ékely gaulálkodók. Abból a t.á r
s.udalrrd rétegból :'>7.árm,l.zott, .amely 
a sol""3iból kikerüIt törekvő fiatalok 
réVCrI n7. erdélyi magyar értelmiség 
lillnndó megújhodásól biztosította. 
Ar/:osi István vArfalv i reklol' ismel'
le fel tehel.Ségél és küldte a tordai 
Unitárlu.~ Gimn{á:lumba. A kolozs
viIr( kollégiumban ét"(.'ttségi~-Ctt 
l ll7 1- ben . Tan,il'i oklcvelc t S"/.er'/-et1, 
és u nitárius egyh;Í7.i támo~tassaJ 
került Dés!':!. ahol egy életen keresz
tOl dolgo~.ott. Meg.irta SI.OIMk-Do
boka megye monog.rúfiáját és a dési 
l"Cformátus eklb..sia Wrténeti=t. Re
,né]j Ok. hogy kézil'athan maradt 
hélytót'ténc!.i vona\.k(1z.'lsú munkái
nak kiadásá1'a is sor kedi\. 

IRÉNKE NÉNI 
lb .• •. "'n",,~ 1..ú~6"é 8~. :';:0.1:)' Irén 

UH_IHI. 

A 10'.CSIlYllrma ll unlt~rlu •• cmplomblln 
II)'MWl<'>k sok"-",,,!!a 1)'(11\ 1.'11)'1)", hOIlY 
lun. ~_lIn bÚCSut "ch""""nck Ir~ke n~l_ 
1,,1 , 191.-btln, m im "a,al .,,"lIón/h, ~va
vtln)'M"ól hOU" Cl fl'rJ .·. ~ lll)' lctt ej{y
s •. crr" 1i8Zlclct"" M~ •. "n)' bo "7. nkkor! 10_ 
~t.","y"rm,, 1l unlt~rlu" fc1Cke7(!\1 I ... koln 1"
"IIÓnOJ.'. F<!rJe kora i, 19~1 ·bc" bekövel
kezeu h;lláln 1" lIn n., utód 1 ... 1k~zek tá
"'''tlllt(ojn volt, é" lelklhmcrelCRen lilII:> 
el ti •. l.kOldbnn n tDnft~B nHmk1lj~t. 

"2 IIllnn. ~ ell)'hAo: kÖ7.öll 1l'u-CJöll 
l'g),,,,,m.<n)' uUln dtlaml ~~oIH~latba l('pett. 
fo< nyulldljbll vonu1A5ál1l H1.JlmO!< k itIIntetIl 
ok",,,,,Je. kllpoll. Elete vl'lIe IcJII pedig 
sorban e r kezclI az "ran)'_, " lI:y~m'nl- tol 
" valHll p10ma, J"I<''1'.''e. hog)' meo.?c Hínt 
I'vc1<kl'l ,,'.előll Il'petl n n"vel"" IIg)'ének 
UO!3"':l\~bo. 

S •. llIor,;, d e 19o1.".1I1O!!1 ncv clO vol . , Ma 
m~r nnll)'mom:> koru növendé keI k U-.Ul J~ 
sok •• n emlegeuék, hog)' mll)'cn 80k,,' kij
nönhettck Il~oknak n1. évek nek. melycket 
II keze o lnll tölllltlek 01. I~kolllblln. 

t;nlt:!rlu.. 

,. , 
T emelés"'n D s:toJg ~lnIOl Ldrtt6 Andor. 

I)~)o, J dno:;, (;s "luUroH V(:ilutllk. kJván
dga R7.Crlnt. A~ cgyetemeq ell)'hilz ncvl'
ben IIU4'Z!1 J ános mondotl buc,,,huvokol, 

ElI),ÜuérzlI rész,·l'ttel hel )'e'.tUk cl ham_ 
va!1 tllrjének ~ fU~/.':!I3)'lIrm nt! temetőben 
levő slrJ:lban. 

Aldut\ mllrlld eml~ke"ele. 

1)1'. FcrCn("2 J ózsef 

MATRAI 

BETEGH BÉLA 
Uldblt mult.a k cl évczo-edek emberi ~or

sunkbon II leremtés haJnal .. Óln, vlvódá
s "lnk m'lImaradtak. ~ ma I, "Ilyan" zok 
a "llll.'tb é:s hajáI. a meg<,rkezb (;s a 
tl1.vo7.é~ kérd""';!t JJll'\ÖCn. mint régen val
lak. E~ II k~rdé:sek I~ ug),anazok: Meg
"emmIIlOI-c a létem é~ DZ /I nludatom. 
vilgy murad belőlem valamIT - MJl'rt hor
d oz.,uk "'~II"nkban ll', lllll7JIÓIl , II ~z;! P
st'!g és a bOldOg.~~1I V:llIyl", 1\.(1 ahallll 
mIndent mel~emmlJ.lll _ MIII.. fonÓd_ 
nak szem~l)'ek köré a N~cretct szálal, ha 
eMY"-er véllleg el kell üket v""Tollenl? -
MI;!rt van tudatos lét. l'!O miért van oka
th, ha minden bele""",,z " ~mmlbe? 
G)'J.~~unkban Vctődn(ok fel Ilyen és eh

hez ha~on1ó kl'rd~k D lelkünk mllly;!n. 
H lI),enkor válik számunkra t'!rlhető"e :>">: 
az IrOdulom - leg),cn II~ ll10zóflal vag)' 
1c<>lógtnl _, amelye prvblCmokkul fOIl
lalkodk ~ próbálja " s'.enem bon ek<!Hc 
utá von n i czekl'l a k~,.déscket ozér., hOIlY 
vIIIII nIl VB!a.OZ, adjon r!iJuk, lIkllr II hit
nek. akár a ludAs"ak Ide vonlllkozó fele
leleI ve!, 

UoLom 
E.)'h; .. , illl)'al<lInY"Ii"I<1)<> nOmoru.n l" on • • ~ n'I ~1<nk " ... yr&~1 "h·" ,, " 1 

j"\I)'<:1:ll.Ik Ile. h<>ll.), MAtr"t U~t~lIh u~a lIuu d J 'n"8 tcmc t~l ""n~d~b"I ., 
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Püspök levele 
lelkipásztor ához 

EfJll luizuuk ICl1é ll áranak oj!lnd é
kozt6k ~'c rcnc:: Jó:~el püspök {/876-
' 928} /9Q6 - lulII ke lt lelleM/, l1ICl llCl 
COlllk /IOla l Iclkénéllcz IrI . A prob.
Icmll a mit ti leuél é r int, ISl1lét lódQ. 
f;~l!rj közöljük a leve/ct : 

JI m i nósüléri szándékát illeti, 
bá'; aUllok ls örlJcndczck, dc kény
telen 11110101011: kljelcntenl , !'OQII e ,,~
luiz! lörvénucink érle lme beR mas 
vallásll n6vcl házau ágot ncm kőt 
" ci. s olI/an lelkés;:t sem log kap".i, 
II nild rills le/késZI erl8k, aki egl/lla 
zi/aO is cgI/bead ja. ~zal. pedig, T,:- ;5;' ~,ó~;;;" 
mélell'l , nem kiván pe/dat adni hl
vci nek eUlIe!.: II tisztcs gyülekezet- ;;;;" '.,;;,;;:' 
!lek hOOIl COl/hd::! áldós né lkül is " 
Idl~t _ Ic /kész nek - llázassligot 
kötni. A szabadeLviiségllck bdrmi
Ille ll magalI p olc6TO hetyczkedj il.ll k 
ls azér t senki el nem Uél/wt, lia 
";cgkit/(inj lll,, hogy le lkészcin.k sajá t 
va llásuk /toz ta rtozó növel kössene k 
házassagat. Hooyan ér ve lhet egy 
~nifá r i us lel kész saja t hj tvat!as~n l.: 
iyaz.~áoa mellett, ha lIeje mas temp
loml"l jar, vaoy mas vallás t kövct1 

lIa az a leány, akit nólH ven Il i 
száudékoz i k, olya lI műveli , o.z átál
IasI llem fogja csak k ilátásba he
lyezni, haucm meoteszi, h a. szere ti , 
mic/ül/ f r igyet köt nenek .. ,'. 

A level ajő ndékoz"ja elmondotta, 
hogy cdesapja vol t a levél ci rnzeu ;e, 

Ka io l a i Tibo rn é lérJe elhuny t4mtk egy
~ ,·e., é"tordulóJán. emU~kezctérc 1000 to
rlmo l uctom4nyozott a z Unlt~rhls e le t Ja 
"f.fa. 

K~ I>l ayn" Scilcy Marianna elhunyt a hu
SM'''uté.ves ':;vtordu16lán, c,"l~kL'ZCI':;re . 
le,,, "re. Ii:. dr. Sc hey 1I0' . ~ 1000 forintot 
lIuu.i", nyoZQII az un!t4rlus f.:let javára . 

''"''I:")" Gl:z:a, a budapes\! c l:yhhköza<'i 
le6 IUusebb tb. preSbite re blbU~1 ajánd é
kvzou " pUnkösd l Unncpcn kontIr m ált 
!InUlI ... :. n81,. 

édesanyja a házassőgkölés el6tt át- ;~~;i 
fé rl az II l1 i td ri llS egyhdzba, Ils Izülei ;;;;',,;,.i;; .. ", , 
hosszú é le fen kerenfül boldoga n éL- Csls~ér .IÓ:r.se( budapesIl p r esbiter ko
lek euyült, és édesapja lel keszi lII un- r.,ool l:\'ekbt:n gyakorOlt szép péklaadb' 
kaja meg becsül t volt o.z egI/ház ba n. hoz hason lóan. az 1981. pünkösdjén kon-

UrmAit Ifjakat megaJ'nd é k OZta a Ko lozs
, •• n kladou .. Négysz.h év emlék e" dmü 

HlREK 

Unlú.8 MIhAly ~zClledl (8)'elellll adjunk
\U~ kandldA tus l dlllslerulel6Jál á p rUiJI 11-
én védle meg " Magyar Tud ományos 
Akad~m!án. DoIIIOzat4nak elme " A.: erd"ll
II/I a",lrrlrllt<i r jU./lOk a:; Jsao-~s !!mrk ",ri 
.Od1l< / eloll/CII." ErdeklOdéssei \'árJuk e 
munlul nyomUllásban va ló mei;.lelenl:sét. 

A Magyar lionurvlp/lr dma érdeklőd,,
$1 körUnklől klisé t 4vOI c.4 (Izcml hetila p 
m6Jus '·1 sW!II4nak .. TAJak, k or ok !IIU
zeumok" ro,'atd", Dr. S~""I- I ~"d n lll JÓ
z.s;,t 111\"111 fel fi&yeImUnkel. E cikkben 
n'elléne>lsel és szeretettel I$mcrtellék k o_ 
csordi gyUlekczclunk l~reJOtlél, Icm pIO
mának é pltr':al:I. a k.zellAs menyezetet él 
U tt39· ben vA .... roLI haranxol. A dkk 
t~nyk<,pcn mUIlIIJII be a ko<:sordl lemp.
Lom lomyát bI mea:'lIapl\lák, hOIlY a for
ma ... K6s Káro ly halAJJl, Idhl '·. 

kötettel ug~'ancsak aland,""Ot ad o t! azok 
nak II g~·ermekeknck. akik Sze1u-loon,,1 
Ilona IC/kés z vuetbévcl apUspökI Ir ()(\a 
tanác.~tern,ében minden masocUk vu'r
nap "allásos oktatásban vettek rbzt. A 
1I~'ermekek közill a leGjobbakat a dr. Er
,lÓ J"no.~ nerkcsztette, ,. KIs Biblia" dma 
nU\sOtlIl, kiadásban megjelent. bibliai tör
ténetekel (Is cgyhfoUörtenetl ada loka t . 
énekeKet Ul.rtalrna ro (,rtll k Cs könyvve l jU
tll lmaZI<l . CSISZcr Jót .. ef p resbite r kön yv
"J~ndékai pl:ld a mu tatÓak. 

,\ Ilctormátusok Ll'pJa legu tób bi 8z4~ 
m a iban II rov á$ír hos tellrato k Ism e rt cttl
se so rAn szép megem!<!kczést olvash a t
IUnk a 1l0 m orÓdkarácsonyfalvl b lzé
kc!ydet'~sl unitárius t emplomok rovásfel
h'aUlLróI F orra l Sándo r tOllából. 

KüLFÖLDI HIREK 

tOC"dal zenellUlilr, a k .... 
e&~'kor1 dI~kJa 63 évetr 

.""c ~IRkJAI lJ. akln~k 
' " ft>. '. m~rt uu. rlvl 
rj'.016 r ... \m~ny Illtctlc 
vl:~71. 

I' Arl •• o kau,lI k .... ~ .... t kl ru l tBb'"'őr 01-
va.,u"k Ml ellyhht Mlt(,blln. J~_M.rl .. 
1.' .. rl'ler <',.,.ck ""lóban zoldó .úrm ....... u 
- ~ lIl1plt ,,1111 m o." " hnUlI kD ' ()lIku~ • • J-
16 -, <I,' IIPJ" 'OhM"m volt nbbl. 

HALOITAlNK 
KADAR KAROLY 

A B UOAJ'F.STI GVOLEKEZF.'l' 
IIA I ,O'T'l'A I 

Az OJ Kőztcmetőben mátus ll-én le
mele lt 81 rlves S iménfa l lll/ GlIuto az OJ
pe:st -MltIl)'erl temelőben m'jus II -én te
metett Gngel ll Im re u éves. és u.IIyan
esak az e bben a temetőben fl ~'esen 0.1-
lemetett Fehér IStoon hIv e InkcI. 

A B uda keszi lemetllb cn a 83 éves So.ls 
ZoIldn. a Vli e-Alsóvlirosl temel6ben Tótll 
MIMII/n .! F/lUlp Sdra él az Obod at temo.
t6bcn m'Jus 23-;ln a 10 évCII J dl: Józse,
né S/:h'é. Ko r n4/fa ra va talánál búcsúz
t unk. 

MadarM k ÖZ!légbo.n m'Ju~ 29-én Olledn 
Ldnl6n!! Bfrd RoZl!II" a:I évCII teslvértln
k et b tlC!ltlzla lt uk. A 91 é ve< NO}1'll. JÓlu'f
n" V /UI En.st'bct lemetése juntu5 l_An 
volt az Oj KOzlemelőben . a k i hűségc. 
tcmplomJáró. m<'lyen v aJlA$os. nagy .,..a
ládJá! ~'.l'lrct6 ember voll . 

R alolla tn k ra em l~kczve. a Jo.lené.<ekrOI 
irotl kön yv 14. rész. 13. ,"en;ét tdh~ilk: 
.. Oold ogok a h a lolta k. aki k OZ OrbAn hal 
nllk mcg ••. ": és- anlll kivAnun k vlgMz_ 
tal6dá5 t szeretett houátBrt01.ólkna k. Em
l~kUkct (l r11.zUk. 

UNITARIUS eJ., E T 

J.,p p lUlaJdono! 
a J\lIIllyaroruAf,l1 Un Itárius Egyhh 

Fe lcl6s nerku zt(l, 
Or. ~·erene •. J 67.Sef 

Fe lclas kiadÓ: 
lIunli J ' ''O$ 

V .. N"IY II n6c u . ~ . Dudapes l. t~i5 

T i ,·I).: 1l3-"~ 

Su rkentI ... su:rKenl6 I/hoo tWC 
T e rJentl • /11 .. 1) ..... posta . EllI t ll<ethcló 
b ' rme ly p05I.bh'. I~ l n ' l . a p os<.8 hlrl"'P
(ldClelben is D l·a s .... 1 "'özpOntl HIr"'p 
lrod''''1 (KUl 1_ Bud ... P ..... l ' . , .Il1ue! 
n'dor li r 1.) klb ,'ellenü l " ap- pOst.uU,I. 
" á o)"On. , ·a lp .. , lnl á luuo.l1ssal " KH I 

Zl s-M lU pindarlalml ,leU65d mlir". 

f:vt e l6rb.etú l d lJ ~.- forln' 

... lIlrOld .... 11\\'1 53.- to rln . 

l N O E.X : u.ln 

I>,yctetnl Ny omda _ I t. _ l.IudaPf'St, t.l 
Felcl65 "uel,) SOn,e,hI "ZOli'" Ip...,,,.6 

It U ISSN 01"_1::1% 

--------_.------


	DSCF7830_resize
	DSCF7831_resize
	DSCF7832_resize
	DSCF7833_resize
	DSCF7834_resize
	DSCF7835_resize
	DSCF7838_resize
	DSCF7839_resize
	DSCF7840_resize

