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KARÁCSONY 

" ... született néktek 0Ul a Megl.art.ó ... " 
(Lukács 2,11) 

Az emberi élet ,kéL legmcgrá7.óbb élménye a születés 
és a halál ;) ikezdet és a vég. Az első, a születést iény , 
csillog!!;; 6s ÖI'öm veszi kö!\ül, :t másik, a halál. könny~ 
ben 10gantaUk és gyógyitlml.1ltlnn sebet ,hagy: Ezér,! 
van hogy bölcsők és kopprs6k mellett a legnyltottah
bak' és legöszint:éb~k nz emberi szivek. 

Karácsony ti. b1.l!cső fl születés ünnepe - s így e 
sorokon 'keresztül az Öröm ünnepi hangjávaJ kösz-ön
lelek 'ti.teket, szeretett l1estvél'eim, lapunk olvasói. Sze
reLném szóban ~i[ejeznj azt ami örök si'.épség ebben 
az áldott ünnepben, de minden karácsonykor érzem, 
hogy ennek az ünnepnek van va'lami szóban Jci nem. 
fejezhető varázsa. Volt ,ugy, hogy nagy gond és _~nat 
előzte meg ezt az ünnepet, vagy éppen érke?-eseben 
nehezedett reá de még akkor is ffilgy hatással volt 
sz{vünk érzesell'e. S Iha így volt, aklkor elmult karn
csonyok boldog hangulata szép és derűs emlékeivel 
segített szívünk sebét gyógyítani. 

Karácsony hangulata mindig Uszta és gyermekien 
őszinte. Dalai, énekei IelillmúthataUanok. Törtenete 
és az emberi sziv s-.reretetében született hozzá ka"pcso
lódó m~ék létünk tartalmának részei. Felekezet! kü
lönbség nélkül - mel1. évszM.adok, sót ezredek vés
ték Igy oa nép szivébe - okitörillhetetlenül maradandó. 

Akkor a !híradás egyszerúnek túnl. A híradás rövid 
voU, de az embeIliségnek szólt. Minden embernek! -
nemcsak egy népnek, nemcsak egy vallásos közösség
·nek, nem is csak egy társadalmi osztálynak, hanem 
az egés1. világnak: " ... szülelett néktek ma a Meg
tartó ... " 

A történelem tartja -számo.n - nemcsak egy nép kö
rébeo - hanem az egész -emberiség számána az em
léke:r.es.l"e méltó egyéniségek születését, életét, elvég
zeit feladatait, áltruában azol"ől. tevéltenységet, amellyel 
gazdagabbá tették s1.{rlclIl"ek vagy milliók életét. Mú
vé:s7.ek, tudósok, irók, hadvezérek, költők, prófétai lel
külettel megáldott nagy és jelentős személyek emlókét 
őrzik az írosok ős a z elkövetkezondó évszá7.adok, vagy 
éV~.t l'edekbc.n ls fe ljegyzik ",zt. K,ifejei'..esre jut ebben 

az az emberi elismerés, hogy valamilyen eredetien 
rendkívtilivel jöttek, -szüleL1ek ebbe 8 világba. Valami 
olyannal, amive! mesterségesen senkit sem lehet fel
ruházni. Valnmi olyannal, amit önmagától senki sem 
~ud megtanulnl, mern az ifletö kÖ'..-;vetlenül 8 . teremtő 
kezéből vette az nn'a.valooágot. Mondhatná valaki, 
hogy igy született, Igy jött Jézus is embel1i világunk ba. 

Igy - igen, de még otöbbcl éL'> még nagyobbal. Az 
emberiséget egy tcstvéri közösséggé összekapcsoló erő
vel, és az Ist.cnIiúság küldetésével, hogy .példája min
deil cm"bem, a mInden emberi küldetés betöltésére, az 
Istenfiúság eJ(ogndas-ira és megélésére sel1kentsen. 
Ezért hirdethett.ék. érkezését és jövetelét karácsony an
gyalai ezzel a mindenek leleit á l1ó kifejel..éssel, a MEG
'l1ARTO. es így 'lett .minden ember suimara örömüze
net ez a klarácsOJ1y,i hiradds. 

De benne van az is - így mondják az angyalok: 
NEKTEK és MA. Tehát nelrunk sZÓl, a mi számunkra 
születeL! és m indeneket akar megtartani. Röviden 
és sz~pen 'Melanchton magYaJ.'án., eZI meg, amikor 
így ir: "Arra van szükség, hogy ma hallja meg 8Z em
ber a boldogító evangéliumol, hogy ma éreZV" a Meg
\.al' tó születését, - mert laZ örök ro á b a n :kell meg
szentelni és megUjítani az ELE'JlET." 

A megszületett betlehemi gyermek m~ndezt a ~~
!"etel 'legyőzhetetlen ha.ta1m:'iva! cseleksZI, hogy klbé: 
kítse .az ember t az embenrel és az embert teremto 
Atyjával, 3 mindenható Istennel. Igy benne y':l.O. az 
is, hogy miént jött. Benne van a k~~d~tés amértJére 
adható egyeUen és igaz válasz, hogy orome legyen. ne 
csak az egyik vagy az egyes embernek, Ihanem rru~
den embcme-k hogy Öl'Öme legyen ne csak az egyIk 
nemzetnek hdnem a másiknak ~S. ,hogy ne c~k .a 
múltté legyen hanem a mán:.ak és a jövendőnek IS re
sze és t.artalma Jegyen . .Ez pL-d ig öröme oke\I ·Jegyen 
mindenkinek, az?.a·l a tud .. 'lttal, hogy ezt karácsony 
ajándékozta elösz.ör az. emberiségnek. 

Szívünk OOldogiI.Ó blzalm~lt és elveszíthete~e.n ~; 
ményét így adja sz.'lmunkl'a Isten kadcsony örök., 
mindig rnegújuló ilzenetében. 

Huszti JáDas 

IMÁDSÁGOK KARÁCSONY ONNEPiN 
J. jelentette! Milven jó volt érezni azt , 

hogy élelem felett egy ajándékozó 
Aldou Szeretet! Istell, édes szeretet őrködik, $ tudni, hogll a jó-

kétezeT éve n át volt lelkes.ít6je (I 

Tebenned való hitnek, az Igazsóg, 
jóság és szépség keresztény evan
géliumának. 'd II Atllánk! sógnak és a szorgalomnak miridig 

Gvermekkori eml.ékeim lelket megvan a jutalma I S bár eletemben 
2!ollgitó búvös vlló{1a ven köriil ka - . sokszor topaSZ/6116 m ennek ellellke
Tácaonll ünll-epé n. Vistzoidéződnek z6jét. soksz01" lót tom a oyarlósóg 
lelkembe n g~TmekkoTom lkorácso- diadolát az erény és jóság, az igaz
n IIainak soksz ln ú képei, melyeket ság és szeretel feieu, lelkemben 
nem ludotl kitöTöhli onnan az idó mégis bellne maTudt a kaTáelo llll 
kŐllvörlele ll m ú lása. sugározta szerelcl. 

Mil lIe lI jó voll OlleTnw ki szemmel Hála néked, JÓ .Atyám, Jslellcm, 
Ilé: nl o kurd cSOll yl és örvell.(/czlIl "oOY elküldöt/ed Ot, a Ilo"y Tallí
lIlindemle k, a mi gyermeki lelküTlk- lőmest erl, aki a világ világouóg:z s 
bell a v !irukouhok Oetl'\;escdését az élet ke'llIere lett, és aki közel 

Jó éTeznt ma is, Istenem, .. e o;: 
Atydm hogy az emberi lélek oszto
"ösen 'is a szé~ lélek és oa.zda~ 19:~ 
kisé" olda lán ali, num ez IS a~~elki 
zOllyif;a, hogll 'l'e csa~ llemes Ieri 
IIdajdO,iSdgoka / oltot/al a~. en b 

f b S bdT éle/ünk kuzdellllcs, 
SZ"V k'· I 'tközllapiai ~okal lekoptat
S: .. T e I , " dl alap
nak a Tlemes adottságo '" ,az I lk ' 
vetö Tólcd származÓ ncme$ e. I 

flllajd o'l8ágok csi rái megmaradtak, s 



• 

ezek 1114 l. az "'anóg diadal600. ve 
tett hlret termeltk ki II jézu.i lel
kületii emberekbtSl. 

Karácsonll, a Jéztu nilletc!.ével • 
azokkal a csodálatenan .zép legen
dÓkkal, melyekkel az emberi képze
le t körülvefle anaglI Tanlr6me.ter. 
JézUJ ufiletbét, azt mutatja, hogl/ 
Te magad is arra le lkaften, hogll 
higgl/ek az Igaz. 6g. a jó.óg é • • zép+ 
.ég örlJk értékeiben. Te ts azt aka
rod, hogl/ mi. emberek, m int mUI!
katórJaid . egíuUk o léhlk értélu:í
nek gl/arapodá.dt • a rzereUt tn
/ilgot meggl/6z6 diado/ilt. Ez o mi 
karác.onl/I vógl/unk. ennek megt7a
lóJitÓ.sÓra .egfu mínket mll!dörök
kl. Amel!. 

Dr. Lórinczy Géza 

Il. 

Ezen az áldott űnl!epi reggelen 
diCJtretet mondok Neked, é.s ma
ga.sztalom végtelen szeretetedel. 
Mert mo született nekünk a Meg
la rtó. Szdmunkro ez o M.J) ha jnala 
oz Igaz hitnek, e nap lett bö!csóje 
o szeretetnek, az örőkkévolóságllak 
és oz üdvösségnek. Ez a IIlIP az 
irnddkozó tnlóg uámdro oz á ldoU 

• 

emlékezé. fl t i.nta reménl/.tg IZent 
napjo.. Drill a .dvem, é. békené"e 
van megláradt te.umnek, mert új
ra Tm1g.fzületett JézWJ, akt nl/llgal
mat hoz . zí t7embe, aki mutatja az 
igaz utot az élet bajai közöt!, meg
ór iz lelki harcomban, é. nem hagl/ 
meglwlni a halá lba n.. Orfil az én 
nfvem, és békeuége lett Jc.étel.kedó 
lelkemnek. Tm1rt a Te .ner eteted 
• zd"t le az égool. hogU a kUded U
zu. szövétnekem legI/en a .ötétség
ben, é. áUlott betelje.ülit legazebb 
váguaimnak. AUlalt légU, ' .ftellem, 
hogy adtad nekem ezt anapat, .ze
retetedllek napját, áldott légU, hogl/ 
"atad nekem, llekünk é. oz e(1én 
világnak karácsoIIlI mindell k!lIc.ét 
UZWJOOII, hogU taníw.roban megfa
lóljuk lelkünk üdt:ö.ué(1ét. A men. 

Dr. IZ!lák Vilmos 

1/ I. 

Ezen oz ünnepen karÓc.sOllyi han
gok csendülnek l el bennem , mint 
szerte a töldön annl/i/ele emberben. 
Téged dicsőílő karócsonl/i hongak. 
Dicsőség . .. 
Dicsőség Neked, ki karácsonl/ éj

szakájón megmutat/od óldó arcodat, 

• 

mint a heal/ctliuok kőz:1, 4: &rók 
csendben fl Unl4J/Í4ban v4rtUcozó 
ló meamuf4t ja /lZ eget, III ég kék_ 
jét t. békéjét o rlÍCAlod6Urozóll4k. 
DicsóJég Neked, kt vadóc lelkünk
be tgl rónat6r6L ctfr4kat olton 
mindelI kardc.on)lO"ft, hOOI/ a. rÓQiík 
és tihlisek közt is virág nllfLjék iI~ 
lal lengjen, nép.ég lrimbózztk.' 
. Kosz6nbm ez ü nnepet, lJtenem . 
'ó AII/Óm! Könön6m, hoc1v ~gér_ 
nem engedted, • meg.szl!11leli.be 
bu:dU01wl. 

Add, houu ezen oz ünnepen lel
kem lJ .szép ruhába öltözzék, is za
Ilartwnul egI/filI legJlf! k Veled. 
T udjak megbocsótani onMk is. aki
t61 cJak .ebet kaptam /lZ életben. 
Seglt~, hoQ"l/ boUlogitó uivközebég_ 
ben erezzem I114gam .szeretteimmel 
ho~zótarlOzóiml"l"lCli, az i/őkkd é. ~ 
eUClvozoUokkal, tes t vér i közeltégben 
mi"4en embe'rlór.omlll41. Aki; me" 
karacsonl/i békességgel, karócson1/Í 
szerelett~l, IIZ egl/ÜltérzéS, e"lI célérl 
felkesedes nemes vágJ160ol. Aldj 
Il"!eg jookarollol, CI jÓ$Ó.g és Í(7azsóg 
laradh4totlan munkálósóval, lanka
datlan IÖTekvéssel CI megigazuwro 
a tökéletuedésre. A~n. ' 

Csongni Attila 

. ~ I • • 

• ,.. " -,' " 

• 
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S~fttettel könönljük röpiszlorunkal , dr. Feren cz Jó
ner pü..spök urat 15. születésnapja alkalmából 

A Mag)'a r Nepkö:lI á rsaság Elnöki Tanácsa d r . Feren cz 
JÓli':sel püspök urnak. a m agyar állam és az uni tarius 
egyh áz között i Jó ,' Iszony fej lentése érde k ében kilejtett 
tevéken ysége e lis m er éseként, 15. szület ésnapja alkal
m á ból a i\1ag)'a r NépköZlársasag Zászl őrendje kitün ie-

t ést adomán yozIa 

.'\ kitüntetés t a ug usztus 29-én Losonczi Pal, az Eln öki 
Tanács elnöke ad ta át. J elen "oJta k az átadásná l Mtk1ós 
Imre államtitká r . Bartó k Béla fogondnok, és az ünne-

peit felesége 

• 

K~RELEl\I ELOFIZrrOI NKl/l:Z 

Szíveskedjék az 1984 . évi e löfizetes i djját 
54 Ft - minél előbb r e ndezni . 

-

LAPUNK OLVASÚINAK ISTENTŐL ÁLDOTI KARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG Új ESZTENDŐT KlvÁNUNK! 

% UNITAal VS 2LET 



ZSINATI ÜZENET 
I ~ ten IrAnU m ély hl\ IAv"l 1:11 J l:zu ll mind en hlükrc 

ll7.ó lÓ tnllllAsáll"k /l7.eIlClllll ben Ur 6m lllc l liilvü'f.li' U\ 1:9 
küs't/lnlÜrn II." I UIUJ. október I ~-IO, 11I111jaln tartott %.~ I 
n(ll nllkr" lliI~U!,yU1 ekC'l.eU a lkotó Ingok" t, kŰ1.clrlll 1:11 
""oirÓi Jött vemlé,olnkel éli IIllnthm kedveli u nlUi,rlulI 
"'vIinkei, 

CJflbb hM ell'l. tend6 elnuí ll tlva l adtam s zámOl a'f. e l
múlt Id lik leg ronlollabb C8ClIlényelr/i I, II Jelenben egylltl 
kerc~ IUk a J{I\lend6 re ltS vC1letű ulnkat . 

A l\tugynrorllllágl Unll~rlu.'J E,lryh !h; legfőbb v(.ozctól 
n ek mcgváln~, I ~sn ~ unItArius kÖ'1lvélem l:ny a kara t :1 
é rtelm ében ll!1I)'egllben K épviselli Ta~ 

hnlAro:r.n ta I 1\7.1 ktrle 

rOZ!IUá 
legföbb 
miatt 
vallIInint 
II r(ill lel~ 
fogJII 
n)' lboll 

1r., " 

" tett kl . • : 
IJnrlók lJé ln 
IctéllnnpJn b oi 

al 1983-1989. 
r6gondnokk á 
óhnJál hllt ll
választott II 

II'/, F.!lIökl Tn
Egyh~1. kÜl.i1t11 

munk ám eliSlIlc r e
Z~szJ6relldj(lVel Wnle

I s'1.olgállllokért 
esztcndeje 10. II:l:Ü-

A kltUnle t (:H n lkll ll"ávlI l IIlkalnllun volt a Magyar 
'1'I) le\l11.1611 ke r es7.lUJ 117.6Inl egyházunk 6s á ll nmunk kij-
1,611 renntiU6 jó cgyUtln1l1köMsröl . A '1.!1lnat alkalmivlIl 
a I\1nKynr Rádió II "s."m ötöWell1" IId~8 réS7.ér e m agy;Ir 
és angol nyelv(l ny ll ll lko'l;Ilot ké rt l ő lcm , m elyet n:l: 
. ;uro pAball és kllllln nz A m erlk{Ibnn é l6 mngyarok r é 
.'i'f.érc 1I1I IJArt;OU. lU III a lkahn nm volt 8'l:óllll ar ró l , hnKY 
1\ tö rténell unitárius egyluh a XVI. Slbad óta Dávid 
Ferene tanit t\5ainllk lI:1:elle m ében Ist en l:rt és em ber ért 
egynrAnt nnmkAlkodlk. Illm ertettem a1lt , hogy a !\ola
gyar n Adl6 Id ll r/U Itló r e unitár ius Is tellt1sdeleleket kij ',,
velU a l'eUl" nelón, S'1.ólla m U nitá rius 'Elet címlí Jn-
11IIIIk lllunkáJár61 éli egyre szé lellebb t ém llköröket rel-

(IleUS kiill)'vklad61 tnllnkAnkr61, melyek klhöU elY 
gol nye lvü kiadvá ny III lIu'rlelcnt. an· 

NyArlln 1I1ÚU 3G clld entleJc a nnak, hOlY a Ma ar 
AJioln éli " P1'Olcl t l'in ll IllI'y luhak kÖ'IlOI e id nek, \l g~!n_ 
:a'lOU II napon II rdorlllAIUliok és a~ unlt ~1tl llsok "'"yc
m liny l" k iiUlltck II MaJ),ar Allu.rnmal a'it akkO;'ü,,:/l 
k(:rd é!lll~ rcndll7.é!lére. Al. cV'e'itm~ny ln " la!)Okat Ic
rakta, ijr"endclc~ . h OlY m Cll nylloUa 11."1. UlaI 11.7. Idön
k(:nl ,Jc lc ntkezcU problélná k t blrYaláSOIl űton való ren
dCI.EJlér e. 1\7. 1\ 11:11111 Egyhá'l.t1gyl IIlyal ll. l Javll.ll la ta alap
jAn kormdnytl\tunk Jelentö •• cgltséget blz'ollloat m eg-
1'lju16 t emplomainkr", n yomdll.t 3.,. cgyhAzl IIIlJI6nak ts 
scgltllégcl !Idolt a 0)'1I811IJII, le lkészek és leJkb,iz ih:ve
IJyck helyzetének megnyugtat6 rendc'IlHére. LeheU)ye 
telte egyhbunk ncm'"ctk6z1 kapCSOlatainak l'léles körú 
kltípltt'isét, 

ZslnaU OI& lInkön t á jékoztató jelentése", a lapján 
n ylla tkcn:atot t e ttlInk : A'l clI')' h '." a'l ' lIamban é j. 1Ií~ 
ve lnk magyar á ll ampollt'irok, Jó unltblusok éti jő ha~ 
1.lIflak CIYllr'nl, A le lkés'f.ek él a hivek 11.11 adott lehe t6-
ségc k klh:ött II.l kolőll.n r ésd vesIInek a lIaIIaflas Nép
front ós az Or~:r.'gos 1I6kclan'cl munkáji ban, 

Egyh ibunk i1l1s'lh allguJnlát a kijrülilttllnk melnyllllt
ko'l.ó kUlrilhH tnrsadnlml 69 pOIttIkIII csemlÍnyek term é
s'lcb'/.erÍl1cg érdeklik és érintik, A'1. IInltárlus ember be
kes'f.c rctű, igy II.lOn a', o ldalon á ll , ahol a bék ét épitlk, 
a hol a leSlerelés t ha n gsúlyo7,'I.!\k, ahol I il rűdnek a h ar
nultHk vlJ'ghnn jeltmlkc'li, Ilrobllimákkal, b Igyekszünk 
támog-nlnl a déli lI'1.cglÍny ((,JI6d6 ors'll'igok a'1l és7.akl 
glt'f.dagokkal sUlnlben Je l entkező gazdll)'!ág l és l ársadal
mi problém á it. 

A les't.erclélll vlhigkongfeSS'luson , 1I. ml nevünkben ls 
sz6U dr. Nlkkyo Nlwano, a'1l IARt-' e lnöke és ugyan Igy 
ny ll lltkolOU m eg II szervezet alelllöke, a u inatunkon ls 
r ósz' vett Roy Smith úr, IIklt a u lnl\t ulánl napOn ro
gl\tlott I\lIkl6s Imre államIltkár úr Ül. 

NyllalkOllltomll1 h add leJe'lzem be az egyhlb.a l apllő 
Dávid I' crcno .,U!pük n69-ben megjeleni pflÍdikáclós 
küle te :I:~ró gundolataival : "Dicsértessék al, Alya!!"en, n 
KrlsztUll á lta l, kl minket naponként vIlágosit ~ a~ ő 
Igéinek Igaz ér telmére viszen, Kllnyürgök Onekle, hogy 
al kegyelUlCllslÍgét t61i1nk m e( ne vonja, lIót Inki bb 
adjon erót, hogy IlZ O nen' gyülek ezctében naponkint 
munknlkodh nsllunk és éplthellllünk." 

Dr •• 'erencz J ózsef 

ELLENTI:TEK 
Márk, 10,35-45 

S~.l v~c.l1 menek Ulök UJ. cI1l1)(~J'i 8~.cllcm n·'ll;YogÓ Us
lt.>k&elhez - l) lhennl, gondolkodni. If!1.c.nlildolt.'l tehel
s{!IU!QI, VCI'SUe. l('l1l'.!be, fL~lm6nybé s ul'ÍUk (I pUJannl 
rn('g,wjtoH ... ·INlg.:W~lg()I«I't. I!})o,cl<>böl jX.'(!lg jó t.anuln!. 

VI)l1 égy kö!iöl wl'IK':ny Jo'I'anUi:IOI'szft'Glxm, a közép
kúl' ulkonyán t'Ii czen dlél'Cegl 81..(!tiZoÓly ,1ÚZ'te ok'i a p:\
lyadljat, jelölto lIl\Cg n relndll~ első sor{lt. E:gy V':lgu
bund us lköll6dlák 'll vllll8l rodltlOm egyik 1~'>ZCbb em
berp()"h~jflt rlljl.olt,a mC~ {l verseny ürUllyén. A hel'
ecg\)1 Ohnr.ICíI d 'OIlle..'ul.$'- n' I'k, n költöt F.r.nncols VIllon
nak n(lvezték kortársai ős II l)Onll'é elme magyarul : 
" Az clluntélok 1x,11Mlnja " , 
N~ 1w~lek .,mnglL»rÖpIÜ" f\\oYlóIinl gondolutokM 

n Vetl,&b('n. 1I lhnY01,l1lIk II "mclycnsz(mló" gon doJ.'1t.ok 
l5. iE6ly IIOknt S7.envedc.lI. U\.szélne l>OdródOLl zsenJ sir
ln el bcnn<.-, hog)' .. .. . 87.0mjun hlll a loru-á.$ vize mcl
le-lt ., .... hogy "h\.tellen vnr ét> ~il'va nevet .. :', hOGY 
... , . CIIlIk a kétel!. bluos 11 If'lcménl'k .. ,H. D..'lCra hl-
1..adv" vnllJII: ,.,. I\4:In bánt meg semmit .. " ... clla
lurmal n lfl('retct. !Ji'.CIvn veri Illcg. VCI'Sénclc szakuswlt 
pl'dl" lI'lLi;.r;\;t;Ó l'cl'r6nnel öldl egyAl!ggé: " Bclogad él! 
k..u ..... l\t II vl1lilt". 

Egy )Nt"" vüllu.nlÓllil e vel'll, &I mort & zin-le ~ll IgJlZ 
- u.n1x-r " "I) elllbél'l'Ól bt.'lIne. Elm()ndjo t. vers. ho~y 
mLly~n "'Jks;tlnü l'llentlÍlck haluuu.u vug)'unk ml cm
bortotk. SI1'ÓII - nuvel""-; If.l,(' I'(rtcl ..... lIyü1l.tlct; nJkolfle 
1 .... lmbvlá.u; buJI/, vIlllY ét ú"f~W)'clem : l!i'I7, ÖlI baJgl'96ij ; 

hit és hilcl1cnsóg mind tulnjdonunk. Igen I U!clYllnUn
l\,'llt ~Il emool'nck Itul.aJdona. Bál' egyeLlen s.:Ó1. .<;em ir 
l\\>lC1U'61, 81.el\lhll'lsl'ó!, ':11. C.lI11lltÓIL'-k 'jJondnla!6ol'U Illégis 
MÚl1k cv.ang611sláhw. vel.ct ",I: , • . , .Ilkll nnggyá aklll' 
lenni k'üzt\l.telek, : Il legyen lIzolg:\lok .,., JnóI' l 111. am-
001' fiu Incm C1AÍrot Jött , hogy JICki S'/.olg.1Jj;~n:rk, hunc.ln 
hogy (') $'I.olgt\')Jrill m ÓsoklHlk, 
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(JNITAlUtl8 tLt.'T :I 

• 

• 
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A Mzán-tI Jéllu.~r61 nnnyi f"tlt;étalt I\Uitoltnk már tel. 
e;ak n2\ ll6ffi nkarták tudom ul wmnl. hoK,V s.a.illetdl 
bmel f61djén t'S)' i~.:J.J ember. nki ~IéreJ:I<, korn 
gy<,rmek"einek é, 'Imlllball minden korszak Itl"emlcké
nclc .!cikI Iilén;,'ét és bBnaUllknn .wgit('ni M,'lN. ellen· 
tetclltt<t ~l:hnngba akarm hOlmi. A ~(róknl megv.igll$2-
laJta. :lZ Öt"\-endeZ6ket n'H"8Aldott.a. megtnnitoUn sze
!'Ctnl és. eh'otlc ~ ~'Iilölel l'llérgét, l1\egá1dot!l1 lU: nl
koL.'\$\ és megfogIn II l"OIl'Ibo!:\s kezét. ész.nek cél!. b.'l.l
ga.~nak értelmet udotl. hitté \'Altoztat.tn II hitellen
séi;('t. ~yetlen mondllll.'ll ;;zó.h\,: Elllber \'011, lsten 
gyenneJ,."e G\'ógyÍllisni. c;;odál ls 3n'.'l 'A!zctlhetök visz
sz., hogy {\ Segélykéroknel fcUede2:le II r~il6 ellen
Il\l~ ct;)'cruulyának megbornlis.1t és d.ssx:mUit.'l' 
nl .-.karln ttzt. egy-egy meleg simogilt:iss.'ll, egy-egy 
jóm biztató szch'al. tgy leJjesitcttc be t:mit(i,s.;\t .:J. Tk'!.,!;Y
sál; és .<:l:olgt\.lAs ellcntétp:'irj.:ib.1n. ~\1ert . .. .. nz ember
nek fitl nom l\zet'l 16t1, hogy J'lek'i S7.0lgiiIjmltlk, hnnem 
ö szolg:iijon m:\sokntlk r' 

• • • 

Sirw; e; IlC,·etés; ~ctet és gyű!olet: alkot.1s ét; 
rombolás; v:igy és önfegyelem: tisz és bnlgns..i.g: hit és 
hiteUenséf; ott él minden emberben. Az .isteni gondvi
sell\'i tön· •. lIlyei szerint (eszi.lllslégük hajtócróve VH

lik és viszi előre az em~séogel önmaga ikli rej.t~e ut
ján. Baj és \-é6z ezen a felfelé tÖJ'Ó pályán csak akkor 
lep fel. ha oz ellcnlétp.irok feszit6c.reje nlqfbomlik. 
Egyik vagy másik érzé:;;, te-hets€c, ké~ eluralkodik 
embereken &; emberJ.i.ÖZÖ5Ségekcn és végül .'lZ egés.:t. 
társlldll.lmon. Gondoljuk csak meg milyen vész az.. 
hogyha e~z közösségek;m eluralkodik a .reménytelen
ség és célta lnnsng erzete.A reménytelenség szürke fát y
lat bont milKien más érzésre. s nzcmber nem töródik,az 
egészséges nevetés mindent CelszabadJt6 erejével. Mi 
lenne nz emberből szeretet nélkiH, csak a gyúlölet ful
lánkjától hajtva? B()5sZÚ és ellenboss"tu, terror és féle
lern 13ssan megölné a lelket és kiölné az emberséget. Mi 
lenne szep \'i1agunk!ból, ha 3 rombol:'is félelmete.s és 
apokaliptikus szellemet nem t.'U'I.'\ná féken lU alkotás 
aJ.dott boldogsaga? !\ti lenne h..'l az ész ur31ffi3 e.Ibuk
~. és. csakis az csuel.e.n.ség korma\.n.yozllÚ il népeket és 
u-anyll.-má az embcri.s€-g sors.'it? Mi lenne ha ... de 
hagyjuk a [elt~telezffieket és a csillogó hl.tszatvalutá. 
ert ne v:iltsuk be könnyelnlúen ... valóságban ke\.-ésbé 
ragyogó, de v."l.l6s:\gos érték ú c'*!lekedetek pénzére. 

K~t.ségtelen, hogy az emberi érzések ellentetpárjai 
k~nnyen meginogh:nna k, pusztulást á'! pusz,tit.'ÍsI ndva 
mmdenfelé, de az embet·iségnek aldott szerencséje 
hogya gond'"ise16 lsten adott lehet&séget a védclem~ 
re. Isten lelkel adott az embernek. es ennek a lélek
n~, van egy felülmúlhat.atlan \lot·teke; a hit. M i is a 
hit.! ..... Il reménylett dolgoknak valÓ$.i.ga és a nem 
látott dolgokró! való met;gyózódés'". mondja Pál ':'p05_ 

tol. en azonban ugy érzem. hogy ennel több. A hit az 
élő :endez6clv. amelyik oldani tudja 3Z clJentétp.i.rok 
feszü!tségét. amikor egyik \·agy másik emberi tu!aj-

••• 
Nemzedékünk me.~Il,)·i mind{'nen ment _ l'S SlIj no.s 

meg)' keresztül n~'\ I;;'. Ha végiggO.lldolom e..w.mélő éle
,,"ünk ut.jaL MennyJ e.llentétp{u-, azokn.'Lk ~~r f6-
1e1mclcs e.I.tOIód..'ÍSCI sodort ulainkon. Indultunk a. vesz_ 
tett hóbor\1 n):omoníságos hnngul':'U\ban n gy:\sz ke.w
l'ils6gé.vl!;l szlvünkbe.n . . Azut~\!l néhány nsugootabb ~_ 
tcndó köve!Jke7AlolI, aimkor plhenhettilnk t'1:.V kicslI. De 
han:"'l.rosan els',.:ab.'ldult ti második pokol. Az emberek 
egYik felét hnznfias fl'nzlsQk1lm1. fegY\'{,l'I'el killd ték (I 

h~l.ilbu, a másik l'l\s.zét f!ldoznU bitrnnyk6nt a \'ngó
tndra, felbal'ult ,idegzolu emberek e1!e.ntétp..1rj.:linak 
elto16dá&1. Mennyll'e u l'alkodnl nkm·,t mlnde.nki lIneI
km hogy n szolgálfIs csod.ilatoo et~jót m~pl:Obúlla 
\'oln3. Nem a lélek, a hit hiányzott nkkor. 

€s .ma jo~b ti hely-.t.et?! A vilftg 1'to.,1gy dolgaiban ~p_ 
ptl:? ugy. mmt a klsornbe.r egyé.ni életében k hány fe
szull:sé@: eltolódás van, amely sokszor \"égpuszwh\$6lI1 
fenyeget. Hábol"tLs lfenyegetése.kl·ól, tenrorcszközökrl)l 
hoz lli.!'t .:J tömegkommunlk~(:ió s:z..'Imoo eszkme. nem a 
lélek hiány:z.ik vaJ:nhogy innen. Narkóti fint.'llokal lát
hatunk II hiradókb.'ln és xl. 3rcot és szemet elreJtő fe
kete légla.lap mögé úgy szeretnénk bcte.k.lnlenll 0, nem 
a ki\·{mesiság ördöge h.:.jt , hanem .'\ ZU\'lU11 te.k.lnt.etek
ben szeretnénk választ knpni n kérdésre: 3 pótszerek 
heJseLt nem jobb lenne nl'. ulkotó. tisz t.:J hit IKényévcl 
élni és dolgozni?! Nézzetek körül az élet tel1illetén, 
nmnnyire szükség vnn az alkotó, a <kh.'Sye.nsulyozou 
hitre. A hitből !fakad6 tiszt.:l nláz..'\trn, nmit J C7.US Igy 
rogalroo.zot.t meg: llem azért jöttem. hogy nekem szol
"áljana.k, hnnem hogy én szolgaljnk! - Egy fél évezreddel C'lel6tt, a középkor végén. egy ('11-
szélre szorult csavargó diák n7. ellentétclt e.rl)jéról h ir
detett igazságol. Jé7.us megtnnítotl.a hogy az e.llentétek 
feszil!tsége jó, hasznos. ha \".:ln egy iranyiló el\', a Je
lek és annak tevékenységei, a thi! n s.ze.retet . mnelylk 
rendet tnrt a feszültségek <közöLt. 

Qn azt szeretném. ha ml. ti huszadik száz.ad cmbel'el 
megtalálnánk m..'\gunkoban ezl a rende'.t.:Ó elvet, ti lelket 
és megnyilv:inul.1s.'lil. a hitet, 3 szerett'tet. 87. akarl\.st 
és ezzel lennénk mé!tók önmagunk-hoz. 

es ezzel lennénk me!tók önmngunkJ1oz! Ame.n. 
Szán János 

BAl LÁSZLÓ FŐOSZTÁLYVEZETŐ KÖSZÖNT~SE 
Tisztelt Zsi.nali Főtanács! 
Tiszte.!! PÜSpök ÚI·! 
Fógondnok Úr! 

Oszinten kÖS7.önüm a Magyaror
SZági Unitárius Egyház Zsln."ltl Fő
~ná~ ill~re s1:616 meghiv&;t l-s 
Pü;>pök úr megtls;r,teló kÖS7.ön tŐ S7 .. '\
vaH. 

~~"raOOcsülésscl lkÖ&ZöntÖTn a 
~n.at.i Föt.'\nács t.'\gjait, az Unit';l
rflUS EgyhAz újra\'Ó.lasz.totL ve'..r.:etöi! 
külön is dl'. FeNmCz J Ó"l.')cl pÜSpök 
Ilrat éti Bartok BéLa rógondnok UI\3.t. 
val.amlnt egyháZuk kUUUldi vendé
geit. 

4 uNnA1UlJS tLET 

Engedjék meg, hogy egyidt>jüleg 
lit."ldj~Im Miklós fm re úll;lmtit.k:'tl'
nak. az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökének S".t.:lv6lYe$ kOOzöntl-&ét ~ 
Jókivt\.nságai t. «kl \':'il·at,lnn megtJe.. 
tegcdl-se miatt n em ~ud most közöt
tünk len.ni. 

Örömmel .hallottam. 'hogy püspök 
ur, tegnap elhangzott 'bes:t.ámolóJJi
ban az elmult hat évben kilejteIt 
sokoldalú és eredménye» l.C\'ékeny· 
ségr61 /ldol't :'iUogó é6 I·cálls Ó1'tók~ 
lést. nem hallgat.va cl az eg)'lh:\z 
gondjait sem. 

Ez alk~. IQmmal ls megMl.'\pithul.~ 
juk, hogy n Magynl' Népköz!lms .. 'LS..'Ig-

b.'lll a.z :\lI.:.m és .'lZ egyház.ak J<fu:ötti 
visZóny I"cndC".t.:ctt. 

A kölcsönös el'dekck: tis7.tclctbcn 
t.'ll't.'\sa. :I felmcrilll és fetmCl'ilió 
y,ltlls kénlések tÖl"gYllt,isok utján 
tŐl·\.énÓ l'endezésének feltkteIcI ndot
t.'lk és lll'. épUl6 S7.:indékok (l Jellem
zöck. 

Az ,UI.um. a t{u'SiUdruom, v~II,'\mjnt 
a.z ~yhá=k töl·\'o!nyc,s tustOlelei é.'i 
vezel6i ezt az ór"tékelést többs.:/Or 
mcgel'&iLCtték. Ezt 'leUe mo.st nz 
Önök Zolinatn is. 

E: megnyIIntkorMok értékét nlh"e
.1. hogy :1 kiJ.!Önbö:ot6 vllt\gnózetO dl· 
lampoJg:\1'ok tulnyomó tobOOége sa" 



jll l Ill\).~~llIlnIJ\i ~\ ljl l)Já.t1 lu\!l(\I~l '~II 
él'lók('l1 ml ('Al'llll\r.» r>HtJkni ht'lyzC\(\I, 

,r, ' <$cl~NIt\<;s('1 !ll(lIltlhn tj uk, hOJl)' 
ml ~ ttl':-pnnk.·\ r('lt)lul~ S7.öVi'ot,-: ... • 
iti (~('r{)fu\sl.lnn - melyl'j i l k1l
d ld;:flbl.l Iklll(.'II(lnkt1~k tj\r~ullk - ~\ 
Inn~\';\\'OI'S:!.l\!l1 U 1I111\\d lIS !"1~.\"hlh: ti 
tll", ':-oclml hllg)'oml\nYOk'11C'1, h!\'~n, 
II lTIC)ó!1 hm'mn(li1.01' mc~':\I!,~q;,ln\1 
\'1"Z~löln,-'lk 1r..1n~'ill\.",'h','\I 11m ls sok
' .... I\1on 1,,-\"1.1 , ... m , 17.z('1 mlntl l\11n
ml. Itu'Slldnhnl, mind fcl('l s ei!yha
r.1 tén,\'cz6k l'6 (l rcoil,lIs ISII\'C ''f'lt 'kkc\ 
I'('ndclkt-ző kil1.v~ lemcn~' cJ Isnl('I,,-I.s .. '1 
vlÍltJ:\ ld, 

~""()nl()Snnk 1.'u'lom II 7..slnllli :\!.hl:-:
rOltllll:\s l , \Ilely al'. 'i/.,\'\'(' rC,9,i11I(·l.lbl' 
v:\16 nc ml.ctJdi1.1 hcly1.Clt.'I nltl'ch.'\Il-
00 \'éov(', I'tullul,al II bck~ 1 klvfllló 
cnllwl.mHUók ÖlizC'f~:I.~!Imtk, elu'UI
\e$ !('Ut'-\)(:scnek ~(l ks(:){(\«$,'1:l,lt'(', :1 

Roy Smith üdvözlete 

T lsl'.tcll U rn lm, kll lh' c ~ ('UIfIlUk () r , 
"'6!lOndnuk l'l r , IInrAl n lm ! 

K Il1londhl~I{1 \.1i1~1 II l ,nag)' lköm t.:J,f,,~ 
n\OII)l'lI, hogy eleg\l'1 le helU"I1I II meg
Jl ivmmnk, ttt hOGy köszUn\.h c tem 
Onl\kcl el.c n u Jc[~ ihlllcpen, 

A'J. nngllnJ Un4t,'\I'I\ls t\<I S7,(l b:.Hh:~I
"G K('I'CS."teny Er.rhl\l',lIlnllk II'Ilclc" 
Udvt)l,lctét., és [('gjobb kfvl\nsl\gnll 
hC77.orl\ mlnc'\unnylukrwk, l.'..~ klllönö
sc.n II'/.oknl'lk, nklket m~1 v/l'[:I.S'<ltol
\.;lk, vagy UJ I'() vAIIISt.loUnk 'll Zs[nn· 
Ion , 

A ml ibllr:\td kupt'sob lunk ti I'rul 
'!I).1I'OI'S'lllg1 /Un \tó tfI U$«k k l~l 1V1s..., ... 1-
nyullk o X IX, :s'/. , l'.lejér'(', 

es fIIggetl{'nUI ottÓ\. hOlt y ('/,ck II 
kupcsol.1lO1<. II 1001Óltlll tt:'llillct6n nkn
clcml~r l JeJleR\l~ VOI I~1k, V"RY II ,<:ze' 
O1l':lly('8 ku[)(.'soluIOk boJdoJ:, cj.!y{l\ll 
ld, bl1. IOSfUwlon\ Onoköl. hORY nil 

l'ölls1,1f'1t.l IH11i :;'111 11 11 ti Ffi t I IIUlc ~, 
I( I' th' cH 'l'cllt vérulm ! 

• 
~;:;/;I(JH hn! 1'~::: l e rHIllt)lll ls fil rilt

fum eblJl' u (r a:o ll l /wjUokball , hQ(/U 
II ,l\'fuU!llIror8::rfuf U ll flór'u ,~ /':fll/hd:: 
'rr tlaodl /..' Iral étu'J Id c'luI~krll IIICU
,'!ila r:: fO I! pib ,Xlkrt l éa l(looud .wkdl 
II Z,hW I lIIzf llC e U}" Ildl'l):tIIJCIII , A: 
IdlS u tlrllUOII 1d" a: 111fl bb hUl U Z· 
101lde'! 1'1 1(' 11 , Ojb61 1I('ko m ju tolI fl 
ked u.:. Il'llltllll, hO(I U II II'$whcr{/U/tó: 
miMI mtlr hllrlll(ubzor ml'IJ I,d/ouloll 
IJfJ~ ,'/jk"' I , IŐl/OllthrokÓI lb löjl'YI/:lJ · 
)(.. , u 7.~'I\II' 111111(1" 11 CPU" t toulet
,'ul ~UII II II o lIomtl ,.II,. UlIl'Ó r l UI! 
~;Ullhtl z kfll tl tl lf ~jlu(, IIIwrt/.Hl 1I U It" !1II 
IJI ~ 'III." III('I"U 1IZ1'r1!(('II\I' 1I1 kIMzthll 
' I' II! 

KOUI1I1Ir'.,' III('1 II II ilU k 'll IIUUI/OII 
n l " ) hlldd rtlu.wk I'UII 1II (1II(/llldlr()l: 
1«1\)..,010111 , UIIII'I"I'/ kli:: I'1 kC'I"hl r 
o' ,o: l. 'rrdIJI' 1I1 (' o:t' llill /I bibI/ol lu(lód 
Ilb U I'rlu l ,')u lurrr OIl Iklrdlll (I JIJrI' 
1,;1 1'-'1111 In//lIll l1 111 I I'II.1: "IIIi'tI /' •• , (l\kld 
",d~'"1 "((/Hdllll .. A l Ur, " m l ,.rtl' 
"IlIlIt IC"III'II r'alllllk, (llIIlk I/ ,/4H1 

!~AYV{\lIkc1.1\<1.1 vN'~eny rt'lkrno,/lM t\II /1 
1l{lkl<1:l\e IC I)II~<,j ll','\'("k \'l. .... l'('III1J IfIslI 
ellc.n, A:.I c.nlt){)I'I,~CJ.t dOnh1 lI\bb.~'tI.c 
- 117. clWh M..nk, !I~ On/'>k "'("MlIsl-It~ 
v{'1 ts - .n\(.bl'('(ll \'nnt'k II h'b""1\u' 
nnk ~l hnl!llÚ'lll l 'l'!l1,cl)'t','(' (>1' t.'f)j){'ll 
l\1l»Jn Ink ~11\ NmÓlmb.'111 n \'Ililr.: .mllC 
I tl.r~{oIo:,,1 bell !<1J\r,cI.I,"~ IlII"y,;;,o\r.:I'" nd.l 
bel"('lilnlc1~k("n Jul t. ... IJM.. ktrl'h'
X~\'" Ul I!lkw.(""u k:11 II rnk(-I,Ht"('~ 
)lil&<I 1~'\'riI: \'\.~'TCllIIJul".." II'NI(' n -,; 
cJ:~t ~lloo1'l1~~('1 ft'll,v.:'J:I'I/\ nuk~ 
lefa.l'is .k:II1t;y,lrófo dli'n, 

Ke,'cm ős k!\'I\nom, holl,y I'bu.t-n fl 

W,'ténclm l jelen 1&c'1: \1 (A 1'(\(tO' ... A$b:. II 
II l\I lllo:)' :ll'j:'It'/!07~"'j.:[ Unlt/u'hls ~::"WhÜ1 
t\;\t ~k()IIynn "'egye kl r 1.olll, Inlnt 
lIhflf.:y &.t .. :dcll~ ill INh: Itthon éli .1 
, .e l\w.ctk'ő7.i 1)ék\.'1ll II ti k r'i 1):111, 

Se)(ilstl 10v:\bul'(\ [I! l 'l'('(hnl"nYCSt°n 
[I ncml'.ct,j ~'o,t'fQs:A~I, hnt;~,nk " ,1'11-
\"I IXXIA~fll, Inél, tln lt '-" lll'. ("III I,)C\'I~llll, 

IUlA!I:t1 un lMrluso.k 1\ J~lclIlll)n .m~ .. 
Inkl\'bu cl ,;;:O,CI'(:ln{<,lIlc 1 1Il~''y Il c.n l brl 
l'fI tsi\~ \, II k u t. 

811-,'!' ~,~Il\~wl'ib VlIlll\s(}Ij ,~Zelll l)()n\ 
ból, :I l'. I t\HF, 1.1 N('nrf.(ol,kötl VlI lhi
SI)$. Sl'''I'bndc1v\l Sz/jvt.'I~j.! Imclejl Ud· 
I'öl'~tél b! JókfvMI .. '>l.'~IIi1 N'f.C I'Cl lll11ll 
tolmá<.o,Wln:I, (I ~ l OI'Sl'..Iíj.!, !JO I:IJI\.'$Y
lu\zAII$, több minI ti millió cm!>cl-e 
'l (Wcben, 

Az IAR1~ mély n ,-v. IClcllol 1.l.lkl nl 
ti nUli:,y.'U' unlt'Mlusok Wnf.ndml 
~g)·ht.\l'A""'\'l, lill)'lls mini v l li\W;f.'CI'\'c-
1,etUnk ~'npltó !ngjnll'.'l, .Mil különÖ
sen tigy 1k&1.önIJUk. Onb~I , mint n 
ml nClIIzc.l.köt! c,~lIMdul\k Iltlgy l~ l be· 
csUli IUj.:J .. It. 

1\ 1'. IAllr CQYi'dlll flLl6 IICI'IVctkl.l/.J, 
fct.:,lkc1CI1. 00 '!mltt\rflk.tlt t}.'io/!;1.('köIÓ 
S~.CI'IV~ct, '1llcly ~!npitá3t\'I ÓI, \!'IOO-IÓ\ 
kCl'.dvC 'IUIgy 118f.IClel!t'\ ~ 1llC"III'I(:~ 
,'-0('1 n{'l,le II"-Ökllt It lkU1önb ..... "Mf'kClI. 
lI\ ('lyek v':I;UI ds U." \'o8)'S<:~ t!1'Ös ok/J
Idl6kél IllkolJ:\k, 

KÖSZÖNTt S 

l)(jll II 111 1 (ltlld"lkk!!l : III ' /1I1(lJI)OIl ,rI 
lIl I IIkIII, (I t ... " rd lJ():.::;é/..' I Őll/ lt/..' , Ilu_ 
liII/II 11(I]I.<n II /(IUdlw: II ml , • .::: / dl ll/wl, 
110(11/ Jdr)lIl1k ,,!I II C/ .' It lj 11/11 /1/1111 , ; '~ 
iir I:z/l k lit tJ{I UO rlItlC$O/UIl! II , I'f' ud " I rt ' 
~ ('\I 4b l'()y:dstJlI , 1II J!/II.'k('1 tlll/dltr/..' · 
lIul~ ,}/trl/ II CltOI ' , " 

~;/J bell IIZ I/llrw,)/ Őrd/H'" )1'11 I',dk 
urru uOlldOlltullk, ' HIOli jllllt/efllk, ll ; 
u/iill/l llk Jd r\U /..' dll/Oli ~ze ll l"UI ', Iul 
IM/e u 1$10'.111 '''/(1 folt 114 ' IIUO" {'fHl/rd:, 
lI:::cr ,'IUIP bUli/r I/ ilk, k"86 1116tlokllulI 
/ ~ 101,tlll/J dl, A,xllllk, III/UMllk kilrt,,
IIck ;'Itrlk o fduoll Ili /Uli köz/,Io'lllll 
llIríJ l /Jó!. h ' l li lll IdIJk l1I1ti(,dh"', é~ 
.'n Ilr 'I ri u u~:or III flUIHll1 ~k l' '::: II "k rdl"k, 
rn hld i(J o re;;I,1 ~:~ lIIk lJ: 1 dl/I'IIOk. I't!· 
liI " k, M081 " hlll/ nk $::: .. r l llf Ilf PIH' 
IIuk 101('ltbe" ,."III"k , k/hb/Hlllk g~ 
11: I' IIII('k IIf'kl/llk , ():::I' II /1li/k '''I/)lI'UI! 
"Z: (J J(>%II~I I'I' jlllUdlfum , "rhll ;\I,! f 
"r/lf/rlWI 11I1'I t/(lfr ; Id(Nr:ó" ',l#lr/(\1 orI 
1111111 I'I'~ : I I svhu , " t l! rl 111(1," ;':~fllllrl 
~'() IU"dl" fo~ a mlill"kl':M M/.,If ti. 
u .' r l! ("fk(l:()s#!/lI rrll l, uJru rt:,' "1 "I 
IImln/ " HlI IN' II f " "I/ flllk, 'UI/HJ mIl/d 
nlrlr l" , a ",/ 10 11(1(111 Jji:: 'UI/lIIlll'dll/l, 

\)(>kcJcnt'k IlIi.'kOrd..,,'-t, Mi'ltity~Gd~ 
.'1(:111 , 11\'41\' nlnCII ('fl nl'tn !~ht'1 l'III\I'1 
f<tnl ~nob tuta(k.ttmk. 

'1'I,~f.I('1t 7 .... Inllt! Fii\II1\IW,,1 
!'V('-1'('tll\"1I t~n",II-ll('n kU,'k ..... : .... 

Jullll ~nl. 1I(q,!)' (\'<I,ln l \1 btlll.ll)oIllll'll\l 
IcltlnHh\k , .... Unlt<1r,l tl.il t:4I,yht\z tn .... ~t 
uJI'lIytot:\!I:I,lol\ n,atotylek lnl«ly() l'l!l fl" 
J,-I '\l"/('I(.hwk t('\'~k('IW~\J d 
l"jI."",' tov;lbbt :.ctllt,~)/.It llkl."l 11,1. 
l't{ 1'{1t IUII'k{l(l~ r('j h:'$./: I,-~b,.-n lil ' 
1<""li'l.:! ,'II H'\'I'~nl )ottlndjulk 11'1\.'1101-
.l lh,.b:lll , 

AllnmUlk,h' O,,, IIItll\\(IIII\I'$..lIn t.~ 
II 1\l,1",1II1 1I(J\' l:,t)Cn kf\'.lnuk F('I"-'nct 
,JÓI'.~ .. ,r [)i.!lil)l'Ik Ül'lIl1k, u..ut nÓIi! 
HIIt\\1Ithl\lk \11'n:4k , .. Is \I"!"InelHw ! 
1 I.'lf. I~"j.:vlM.'[(U\d, J6 <:1'Öt. Ctot.'SI.8t.'ij..'t , 
\\Jllull I'Ilkt'\'I'k t 'l <: ..... \~ népiJnk, ,Ir. 
1'1111)\-,,'1 :>(0 .. Lis h1\'O kij"Ii~sC;:ünk J3' 
\'111 ':1, 

l U I\1nlt)'{\I'(}l'fWlljlOll , &'< n H\ull hó
I"n 1-:1 '(\<.:1)' 00/\ j(\I,\,1\ ltrcllllOSOdolt 
\)!.'I\Ili!\ll, hOIlY t. M)\( .kUlÖ Ilb..~1':ij elle. 
11(:1'(l fi<:1II Veheti el ,'!i.Imml, m,;~ (\'t l ii
Ion! (I<tOlllányt. Ihogy ml mindig li'I'il 
\lt'I'ck V.llIt)'II Il.k ~ leSl,Unk , 

~;nlJ('(tj(-k m.,.:, h Oi!Y l. hh'<.I!t\10íl 
ktkuön I öhllJ!. 1)/\ I' ,~1.(.",n(olyt.'l! flX"J"''',)' 
z(1t<;\ rú ,... ,~l'ltll()ndJ lltII, h06U' ml· 
J)'cn \Okut J()1c.n, .qlullomr;\ uz u me
I"j.! tXl\\jilsllN, nlNy Onök okÖ7.U1 ~I)' 
kll'k>h Ot kül, (O~ kU\ön Sl'.('I'e' \lÓtn meu· 
"lIlIiIcn! dr, l-'('I'('ncf. ,JÓ7AiC( pi~pök 
(::s Il lu olÓk !lc!u fÖ\ton(\l'I(lk UI':.dwl 

MCll M)k m\lnkn 1\\1 i"löUtlnk -
kUJön~n ::1 bókdwl'C leriHel(on -
IH 1I'l\."'" SClk .:I \u11)1 1\.'\'1\<16, 

1~lCn t'llrlfI. .... 'l Ic{t)'cn lll. Onök llIun
k:\Jtlll 00 cl,.téoll, ""hOl/.Y P(~l :I~I l 
lI11mdla II k('II'l llIJH~ .. 1 k,'l,,-'Stll"l\)'\'k 
nl'k : ,,1\1111<11:11, ! lmH CSCI('kC(lI('k, IUl 
:.tl"I'l'll'llxl\ \cJl)'c lck f", 

ilu)' 8mllh ( /U tI-' :lld nilk 

Drill /d ~'O l'ltlll', Nllfwrlrr f /1 11111 /> ,n l"r 
II~'I/I,1 '::: 1h: (J~ '::: l uII(Ui "1}\1114bi l 11,1 Ir I/ti/I. 
1'1'1;" I 11 al/'III tlllI,,~rt(J1I1 r (I II 1I,1~lIlbo 1/ 

11,1 " MdUlld/l.~tI"IlU /I IIM, rt:, "I,~:OOIl 
W flsd(m,~, /11- (1I1'$&~(lI'~ /'fIU" tI.:l 1111/" 
l/I11uI,tdUnll/ll1l ,1:drnllnkro tlh/l)11 (t r 
Idk "'O "IHH , 1II111(/lIII/ctUU Iln~iJQC$oJ /..' 
"HIrI/du uk, 

A : II 1111 ,,1t'lrld~Ullk, "011111 n: /'UII 
IMIIII It/I .,,\'ulll(//rlllll/al/IIII IrltllJJdll 
tllI.'n, fl /I ~ ~ /a (IrlulUlulwl.: ,,(//IdOl kn 

';Ih""k~.,, fo" r~/lI"/..'t'dl'W/llkbt;1I " , $" '/(I IV,' I hl: fII$I/l'u , hrlk' " '(:III/kkll l, 
rt r ll (Jkfl1dd~ il l/ ""u.1 /llkll:O/l III IIr,j1k 
IU", fl:: (llIIhl'r, /I W~II'~r, /I letl" IIIIr/1t 
IaM lurdulJuII'" 11..- /1 ... 1 1"'lldl/ lullk, 
/1 0(1/1 lU ,tI ,' I / lI rr lJ/" Ur$ ,..:,lrudUIlIf II 
UUt' llIU/hft ,'tl r'/I, I I !II IIII I U,J(I ,:-11I11I1tI1I 
Ilr /lHl ~:"till '" ' "I/'/(Ik III/Hl II I. '~I·j! 
/11""' 1 II'h l'IMI'11 ," kllr/l/1'II, ~/l 1I"""k 
IIIIII(I 'TlI drllUII Mlllk'vllm, 'lll'" ,": ,111 1 
IlIrrl!rbM U/I,a ' IIU"" ,,",r/h'.', lII'k\l '" 
lJ':;! (I ", rl/lll/l l/ " ,il ii /, .. lUI'!U>brn ,J ", 
1110'" Jtlrj ll ll k "'/oll' t>r. 1 ... /111, .1 fiftl/,· 
r"ll W "lIflll h rr l '"I' : II"/{,rrr 1\.:1 "/0 ', 
III',~;I III/IIllulul " 'I.IUI IdwOUll llbd 
"UII, rt_ j ;\ "U'''yu'tW ,.'nl I'rlll/llllk 

" NII'AIH U8 e LII'r II 

• 



, 

at III llI u('lOO Il /oJf&M k lJ,öudOI Nll t 
'" ' 11<1 (1 11 /I llmr. cé", .. Uil::él~br,lI. Il bc· 
koI~(l bh, i(1{l : alJb. tIldou abb }6 t'ó 
III ro !Jn ló,dttl$t! U/l II . 

Nekiink ad r! ~'Il11 IUl /liii nk b k /J ~ 
IiJnlcgu hh1n,tI ~ ullk II többi kf' rcu
rénll cgllhdzn.k "If'/I ~ rf , o/I/isor ball. II 
r('!ormádó bol k ln6f1 valldsok klSzü!l. 
hogJl II hi! Idn.,é l (I : é rle/OJII v l/d 
qoud06 1111 / Cl1ylwka pC$o /6 .,n ,jdt~ 
,dq ullk,,' d rdon klnc,ké nl ~rlzzll k . 
~I Inlla<Jlrcndtl módon M ,w uelj lJk. 

I il II tll / é~ VI' fl r6u.'~ Ul t. ':;S 11M II " /I 
1,,11/.,/ l'ze/ lJII , tIZ ClHllldz Il rd c m l',. 
p /bpiJkdl, dr, ~'c reflcz Józse/ kmh 'lls 
a lUri nk/ló t I ~ , 15, ~Z Iil Il / ds lltl ,)Jrill a:: 
611a m leOfGb l> Slll,o.,i 1,1J!;{)JI loo lI ma 
{Jas klfilnte tésbell részed /cHdl.:. ,.;: 
az ő 1"t 'J IJ :f16~t:I(Jrinak , uallós ll rkmc.d 
IJdltla adri$Ó uak, do t/zetlck. Ó/n /ar IÓ 
c red m dnue$ bel/öld l és kW/ölIH tc
uékeulIsdgClwk., va /nm 1111 mludenre 
k i t e rj edő s:erll /G floud()8kodd~d,w k. 
málló e/ i.$IIUlrésc, ami/IC: bold oo 
(j römme/ es b il..,z~s/!f}QI'I gra /v/á _ 
11/111<.. 

r/'fe/d, t. ,cul:k m l wl" F/ Időb /" I ma
(lu k mellett a Zs/mr I laO}fI /;la k II 
l ll /kesz / karmik és II bu::" b UI/ 'lI ekr 
zrU /aQok. II/'k blznlmál raOaszkodó 
"" ztelp/dt és s::I:,eIClet, ' 

E: eMtt /Ia rom cSZ' I'nd óllcl, (lm iko r 
CI relwl!rcguhdz l6ao lldnoká l , Dar /ók 
B61a n1udnkfld r 70 évcl , z /ilclé,nal)
)6 " /.:o'ZÖlttö ttilk, örömm!!1 és nllIO
clél1cdélSel Nmii~ wdomdsul, IHl{ly 
6, nem csu/xl n mint boldog cIIIlékII . 
h l rc~ édNnpjo lIalllC~ IIIIUlIo md ll lfil l
lilik tocd bbh ordozóJII . hanem millI 
öntudatos. ó/ddso, munkdl II ozD / 6-
OOlldllOk az dl/n lll rdS:Dr6l magas ki~ 

CASA LOCARNO 

A $\';'\'jcl egyházi sqrél)'S7.ct"Vczel 
- kousme rt néme t nyel v(! rövldf
tése H E K S - t;:l r l fenn Locnrnó
bon közel negy .. 'ell é\"e lelkészek és 
cgyMrl munkások ~1ra S7.0lJóló 
pálmafákkal Övt.'zclt g)'Ö1\Yón1 üdü 
lől. Felejthetetlen négy hetet töl~ 
!{it\lc1n ott, T íz kél~yas es líz egy
agyas nmdéttszob:'1ju vnn le ljes 
komtort.wJ. Minden sz.ob."1 erk Iye.~ 

Ké re m a onnd ul:!ető Is tent , áldj a 
meg o;: euuM:: leOfőbb tisztsége l/w 
"'eová /osz/oU att/á nk/ lt/ lt további, 
Icui é. le l kI e rŐVeI I , bölc,'cssl!ggc l és 
lIoa ngCll u lII1 Ictkille ttcl. Arasu auak 
/Ol1óbbra ls (j u ma g llkból f ll ll l/ t , v /Iti -
17ossáoot , jóságot, mc/eoségc l. d l/I
da lmas js /ellh ite t és /eleba rátl SZil -

U!gllc n és lIlIIradjon /I 1,l0nd vllcló 
IsIc ll IOI'6hb' fI ls vI'IiIk.; na ha(llljQn 
c ! m inkei , c l Rr Idt>oz::ek lől Unk 
Ila lWIIl I'a}/$(l "'Il(lá hoz a ml uh/Un: 
kel , h OfIJl ludjull k liJ ru mCfI 11j .a 
'!I !III/II 'nI IJ 'a" , (' flfI IIC II -CufllIc n é~ 
~8t('.$C II NzuSla ll fl l.lllnuf vol/u t/król 
d ... I(l az cmbcrstlf1illlk,ől áldott fun,i
h lzo !lll~doo / /(""11, 

l$hm ó ldás/! /cfll/en eze n a ullnt 
l,wJlókol~, a Ol/ Ulckezet ml>1dlJrt III fl
Já n e" ,I IIlIcP$zelllclésilnkö". Amell, 

a"dape~ t , 1983, oklÓbcr 16, 

Dr, Kovics l .aJo! 
pi/.$ /m k 

6s :lZ czerszinü Logo Ma gglol'-e-I'o Ic r, kedves, GIf(YC!me.s, l;apin\l(l.los vc
nyílik, zet6! stílu.s.a a ha:...at valóban a ven

NnI) ! hál'Om s:ror i ~Cll fől:l kr- ~égck ollhon:\v:\ va roaoljll, TetSOl.ct l 
zús 6s lWiOntW oz cl1ó t..1s, A I'cggcll Imponáló nyelvtudhsa, mert ;I 'né
cl6U á h ita t vezeti be cl napol 6s u mclen J<ÍvUl h lbfl t bmul beszél fra n
VOCSOl\'\ ulá n i is tMti.szte letlcl záru l elúu! és nngolul, s nem u lolsósoroo n 
n 1)!"OgI\"Im, A S'"l.Olg(ilalOl ."1 vendégek o\.w.ul. hlsr.cn ez il VI'iJ"OS 37. olasz 
lá lJú!< cl, IchcI61eg olyun nyelven, 'Sv(Ljchoz tlll1.OZlk. K özel lévén a 
[lml t n sok,ncmzcll llég CL Od Ul löbb- hotál"hoz, r~t vehettem egy cgt!wl.
~e megéllt, Vas.'\rnaponkt!nt u kij- napos olu.szo!"Sz:ig1 '- ml lánól - !cl
zel! proresttíns t.cmplomba n I mád~ r,lndu láson ls. 
kOl.hnttu,nk, Hogy mit M,Il •. "Irn Svájcb:J n, nml 

Az UdűlŐ v~(!16Je MIIgdll leuc K el - Itthon nincs? liát p~dA.ul ml, hogy 
-----____ _________________ ___ m: erd6kben {l kltenneIt és öl tK!ra-

Luther ünnepségek 

J\ nagyo.'lIag Lutbcc" szülct.ésc fél
("'l~ éves é\'forduló~, na.k Unncp.se
J:ethN c:sallakO't ... u ~ hat:al cV."lnR~II. 
kUlOk III meltókl.."J)Cn cml(okCl'tclt 
lTlCft egyhdUlJa pltój u król, A b uda
~tl Ik<aponti ünncps'ceknck kél 
)elenlós e5emén}'e vol~; A Lufll!': r 
JZobor (Lux Elek alkol.isal leleple
~ al. e-\'anflélikus leoló&lal ~_ 
d6mla kertJ~n l5 nz. OI'~ágOll (ln
n~ II Deák téti I(."rnplomb.1n , lU 
a kit pfillp6k .zofgdlllla n'R."l:Ictl nla
radandó eml6ke7.ctú tn.1.rod u Szo~ ' 
kolalI sándor z~n$/.('1"7.Ő IIlkotásu II 
t1'IOI!;t eL'Ó izban bcmutll.lott _ fl 

S"/.enc) lilla I v/!?.én}"elt _ Lut h('r 
kan1ut<l. Az únllCpsf,g;!kcn t'fI)'hIL
zunk kt."pviM'letl~n d r , Jo'crencz Jó
uer pü.,pök él Hu.ull J allOfl f6Jc41 y-
2.6-p(bpökhelyelt.c:sek vetlek Iw t, 

GYARMATHY GYÖRGY 

(I zii r lehl nniegye te m Ilrofcslizora 

CI/llr ma/h " I .!ludn Jw , GI/ÖrOIl an
na k ldcj~n ln kon tir'm :llt budapesti 
templomunkban, Osl crd6h'i unlt(,
It\US család le.,.-..11'n'l.:IzoUJa , 'AZ ére tt
ségi U t.(j~1 ~L bud;I~1i múcgyele",en 
lioll·tzOl.I 1956-bll[l vÖ!'ÓS dlpJom. s \,lé
Pt··'l.l~l'nókl Qklevel<,t. A dokIorI 
f(,kWII IOt. II zürichi lluleOllClclII l' lI 
Illel'Czte, A7. NSZK- bell Aadlc" 
nuieOlllllcmé ll lett mOj:CÓJllanár, 
N('I11~lbcn u sl'djci A II(I1l1 sZQ,' /' I -

• I.u To,l6uo - miniS1;1,(' l'lallács _ 
n zOrichl mÚf'l!)'('I(.'1n, o \~II\ghirü 
f:J'lI - II hŐL-r6(:'t.'pc.k Lanszékén('k 
rende1i tllnánWá \,(ila~otttl, Ez ul
knlomból sr.('I't'tetlel k&.r.ontjUk lo
punk luhég'e1I olv4SÓj61, 

" P.IIKO I.CSI 
K ü ltNnZIITV f,1) m., I~M " 

UOl n" llil v.:i tl ny , d ,pe.m nb'lIllk 
rtltti ",íivb~ 41 k~pél t\lIftolln kl t; 
Cnnz-MAVAC Mílvell'kMsI K özponl~ 
J.a repr~1.l":nta"v Clnrnokllban, A 
~~yllón Dr, PolU\ tl y O , Gábor, Al. 
MNG ny, !o51",M:lo1ntóJ'r hnngll\,lym' tfl , 
hott,v .aJtitos fe lad ntra vflllalkOw\t n 
k f6111tó mQvaJO;, _ leikll8tlleretOnket 
Iibrl'JL.t1 IrClltlkUJI tijrt~nc lml mult unk 
k pl bcmutntúávlll , okulbul II Jelen 
.,.II.m'ra. A jelen ullynnlll lehetöv~ 
leli" lC"heWa,ttlnk trv~tl Y I'Cl lulálu\l J 
ennl!k I. n Ikved ttlek e lkerOl6lél. er~ 

fl UNI 'I'AftI U8 P. 1.I~r 

dckl&h~scl hallgattuk n 11'IC"nyitó 
unnel:l8ét!.cn, melyen fölöttébb ~oknn 
jelentek lIleQ, UOQntil' Is t vt\n (csI6-
,nnI/ét,. néhfi ny mondnlOS mCJlJe/lY-
7. ~~ t , M,t nCV(l:l:e!esen, hOIlY emelt 
fövel II "üslel kcd& nélkUl $zólJullk 
rnfluunkról, ,"lr~Yln' népün k IijrtÓn(' l
rntkl\l éli Jelen vn l('!j.1\8á,.(,1, 87,ő ljunk 
IHhon é~ Idcj({'II\)cn , IllI\'e l II I. l'rn~
, l,tlM cltyelClllell l!rtl:k~'hlek Mil fi bll 
jÓl ~Ie(tllk " ml ~rlj(\ I (>8 n":lIId"'II
valónk, u l kolómOI/~lIzc1Un k ls, 

11011 IUzUát ,nylon lepcdőkkt'1 'Védik 
az e<iÖt61. Hogy a tK-.lJinzonai sör
!;yál' lcherautója napont."1 körbe Jftr
Jn a nagyobb épí ezé6eket, lera k
ja a r. igényelt s6löslódákal és elvi
/izi nz ÜI'e,., üvcgekt't. tgy munka 
kÖ't.ben sc.aki scm tá'Vozlk az epH
kezésckt61 söreN, mert délben mm
denkl mcglmpj."1 n lTk"Lga (lvcgól. 

A l. ildUlő n hegyoldAlban van (os :I 
vItrosba ct!y ki$ hegyi vonatta l le
het k ö:dckct1nJ. Mind két végállomá
son sok ."1 plakát, A helyi k nra te 
klub 6s n JeLmoli nruház plakáljo 
kÖl.l olvn;,ható a i\'l nna del $ns:;o 
lemplom plak:\.tj:1 is l ' misék re nd
Jével, l\lIndhárorn plukÓl MvJa a l.i
tog!l toknt '" Jo)z ls q:)'tk f,'JUiJ:1 ti 
1,)6ké;) CfU'lIl.."L8 n\l'lletl eU!snek . 

Dr, ,Jll knb .ft'nli 

i\ IlfI lha la lla ns:'l ll kér l1 l:sélwk m eg 
oldásá t h l:'lba \'lIi rjuk :t l rlllomá nl'IOI, 
_ Csnk n hl1 hulollla \ 1\ dol/lok m~
I )' ~re , kijelenl"r', hllll:)' lelkUnk b .. -
c.~Utbb , 111InI nkfi r h fi ny 001 )'11:6 élll 
les I. _ /\ ml II ~'I.I' lI emlút \'(111 s a n 
,m k t nlaJ"mm , li/ly l s fÖlltlll1(lrllL1, II 
tlibbl me, - csa k Iml)' \'" f.5 Slllllk!
lIá lhu II n lll' k i M / t. II ;1 \' lI l'I lI' 'Il rg 
véntlt'd '_ Il kkor '! N,,~ hl'lt , llkkur I ~ 
jobb II §"tr' rc lc l, nr ln t W~ 1'" 1,6;; ll'l. 
lJl:I'I.,~áll, mint a hnrll ls~áll : II th-~ l ll1 sá l , 
min I II bllj ll \ ' 411)' ", - II" lIr llkkó 
nem ls ~the1n~lIk , hllsJ;II IUJllk tel telll 
j Ub lr lll1 n rlllnn)'1 1 ~I O ll ke t. - 1111 
mindj árt s't,f l hr rubb:lI1 rr lL II Wtd " , 
'li II rn It'l~ f r .It" u r !l nelllCSt' n Nni I<~ 
j /l l esd ek L'rh,l , 

ej, I.:sUh l Can ll' IIh'r) 

, 



MA tLÜNK, MA HIGGYÜNK 

I>«l- nag,-ncrii heh'~ 

:u: l . Unili.rius Hjlisi,-I TalálkOJ:ón 

XO\-ember ~ ...... '1l. szomb:l!on nc-..ggcl 9 órak« Ie!ke,j; 
kl:s csnp."lt 1;\'iilt-kelle1t :9 bud.,pesll Nagy tgn,íc utcai 
templom ;SÓ'I. A buoope .. Li uni t.t-.i:us i!jÚS8g ~y ré
sze - f6tiszte:endö dr. Fereno J ..... pf pfup..~ ur. 
Sri$' Janos es Sz.em-I\-an.'1. Ilona Idk~ \ezeuM 
,'el _ indult utnak. hogy T'észtvegyen II hódmuő,";,

sarhel\i t. Unitarius tfjUS"lgi Talalkozón. R""I nagy
sz.enl '''e..~ón.!;:. Sl;enl,-h-:i.nyi Uona l'S dr. Jakab De
Z:!lÓ IÓOl"'-as ur jó,-mt3OO} - aki sajiit autój.lh';ll d.l-
1a!:..'1 a ho'!' ul ut. megterekl - a hetvegi c:s\icsfocga
fom eUe.~ is idóben érkatünk a talJ!kmó szinhe-
l.~. 3..,01 nag,)' szeretelicl fq;.:tdtak bennünke\... 

A budapoani lmikilius ifjUság J..-epn.se:ói.'tenl egy ~I", 
m·json: allitonun..~ ös..ue n~1a élünk. m3 h~-unk" 
eimmel. A • f "'''e\'ők : Szeflt·h~n.\'i l IGna. Sz3:hmary 
Zsuzsa. P.:Hffi Csilla. \ladady AU.na. Szász Zsombor. 
\.-:alanu.,! orbók .~ai!3 tógtöm:öu kis énekpróbát ur-
tottak a megmezés után. • 

Mar jól.. a ~eules e!ótt látni !ehe:ett. hog.' a. g:.-o
n.\Ü'Úe:t felúji:ott g)oillekez.eti teremben .nag:.-on ,sokan 
!esznek ezen az esten. És :ullikor du. 5 órakor e Llo:ez· 
dódött a gyillekezeti est. több mint S"'ran hallgauák 
dr. Erdős ~Uhjt.v gandnokot. aki meleg SZ3\-akkal kö
sr:oo!öt:e li , 'endegeket es a ~entd.--el. majd 
Szent-J\"an.'; I1an.3 gonda!atgazdag altitalát. 

WS7 J ános .lelkész a s..-eepl " bemurntása ut.in el· 
mond:a. halo' a m''kqr prózai és zenei cr 4ii.kből all 
F'elhi\'tll a figyelmet arra.. hOgJ a modero zene stílus. 
e~emeinek íelhasznj"&ca \"3l!.isos énekcl:ben nem új. 
keleru dolO8. J ó.rl at az: ősi z.soltürok is 3. maguk ko-
mnak világi dallamaiból "'-e!etkeztek. 

)!Ú5On.L"lk &-,-fllil'sakor ezen össtekö!ö dallamok 
beepitése meHeo egyetlen cel vezetett bennünket. 
Ob-a.1 gondola:okat szerettünk "olna &szegyUjte."li és 
elóadni, arneJyek hozzank, a mai. rnodan világban él6 
b:en. keresel fiatalokhoz és fiata los le!killeru embe
.cld.ez stóba.~. V3J(~atisun.'l;:ban :eha, egykor éll 
nag}' irók es költ&: mü\-eibóI: idéz';ünk. akik ma iS 
a.l.;:tu.i!i.s ki-rdb-kkel fot:;!alkozta.lt. 

Amikor az esI , 'eg...n !clhangrou u\O!.só dalunk. es 
a gyi ilekezel lelkes tagJai \-elÜ!L\;' egyÜ1t enekelhl:k é,'< 
tapsoitik ,~ azl. a.ldcor ÜI:\- SatOk. h<IfO' munkank 
nun ,"'Olt biaba\'a!ó. .~ műsor elhangzása után 3 ven · 
degek közölt heb'el !og1a!ó hel)i református espere<> 
~ ..... .. jntö!te :1 plispök: urat és e!!smen5ét fejezte ki al 
elha."\gZOtlakkal kapcsolatban. 

Mi Ls igen jó hangulatban ü.:tünk le be 5u~~elni 3 
heh; es a "a<;árosnamen,.\·i fia:alokkal. Felhós Szabol\s 
beregi szón"ánsgondnak gyön.,iinj eml&plakettekel 
D)-"ÜjtoU át a. ",-.t"eyókuek. majd az ifj,idg S7etepe 
nek fontossigQró! b' télL. Ojabb ta!Mkozók. ifjUsá'!:i 
lstenti:s:l:telet 't '':31a:nint az Unitoi.-ius E:.:.et ifjúcági 
ro\-at3n3k nw;:gkez.désEo: ).'l\':3so1ta. Xagy orornrnel hall · 
ganuk minda:eket. kütönÖSt'n a.\U(){". amikor főtwte
lend6 dr. F'aeuCL József püspok úr -es szász Ján06. lel. 
kesz.. a ~\.ai Intrut ig:u:gatója is támoga~ásáról 
biztositou tninkeL 

Az ~ to\-ábbi rt 2e is kitúrn)en telt, nem uto!sósoc. 
ban a 1O~6 it asszonyai által készite:t finomságo.\;. . 
nak. \-alammt dr. Jakab Jenőné. )'!:irib néni szi, 'es 
har4sstOOJn...n kedvessegének kÖS!önhet6en.. 

M lisnap. ok!!iJca 3O-:in. de. 10 órakor tezdődo:t az 
lsten~sztele~. melyen Szent.h-ányi nona \-e%el."te a Ii
tu."g1.i~ f6tisne},endó dr. Fe:leoet Jór ' ef pib-pök ur 
prwhkalL Ptédikaci6iiba...'l a talentun'lokról szó!:ó pel. 
:'t;!~_(I " ~..ut "'rú ll:: g\'i.!igításba helyez.ésé\'el er-

._.... • ti:' ..... eo; .. ' .1 drwat'-áUa.l:ls:it EI temp!om. a 
parókia. éi a Iy'wöezeli he!.}"l.segek rendbehozatalan:i:. 
Mlndti E:' utan megtekintel:1ük .3. temp~mIY-. 6 jó han
IU~~r* bi.zlonyih,!k.ak~1 a kaJzall'Ó! o!'nek~ItUnk ne-
hany dalt .iL elóx6 <este e!hangzottak kozOO, 

D~d ~)~t II 'C ,'olt tlr.'3 Időnk, hOGY dr. Bencusli 
~ncnek és te:es 8..3neK. Gabi nerund;: \'e.tet8e\'e1 

:\ budapesti es a .bd)~ fiatalok cll' csoPOrtja a b M 
m Cl:odsarhelyl tali.lkol:ón 

kimenjünk II mártélyl. ~'5 mparti m-ar.t!óba 
néz.zÜk.3 g:.-on,yöru he.l~ e"illt hhal. E:l;u~ :s ~ 
k~t fmom .ebedncl !.;itott minket \'t':~J! eg)' ha .. l
gU.3tcs hel.\'1 elte:lemben. majd dr. Be.'lCl~i feore 
f60:--.'05 ur lakasan fogadott. bennünk~t. ne 

. ~eh.ezen szakadtunk el ked\-us \"end~tóinktól, ~ 
\-ssn k--eae-n indulnunk. igy elbúcsúztunk egymif;lól 
ll~ban .3 biztos meggyó'ó'k!)en hogy ennek a D3C:)'I5Z.~ 
men sIkerűl' l. Unit:á-"ius ifjÚSági Ta!á.lk07onak folrta. 
rasa l~ s nemsoka."'3 ujra tallUkozunk. 
B~pest fele sz4guld\'a 32 aUlóban önkentel.enül ls 

a m~rban e!ha!'g:tOtt. E. Fasdiek aha! leirt i<lOdola. 
to.\ Janak a fe)e'l'llben. ..:\mi.\;.or Hanke)" Donald a 
Mgy Mboru e.cik áldoza;:'! azt mondta, hogy igazán 
,....uá.sosna...lc: lenni annyi. min, felte..·l ... li eu é.."etet arra 
a forgadasra. hogy van lsten. enel nUhC51..": II maga 
ferfias kerc ' :énysCgót jutbtt:l ki!eje2fflre. h.anem 
ta!3ló :eirasát adta állalitban minden komoly h i:ndt. 
H~nni mindig annyit jelent. mint kszerú "wggyőz&. 
dést táplálni olyan dolgokról , amelyek njt- .. ele a "eg_ 
leg' blznn.yiti.:: hatli..-an. de ugya.na.~or azt is jelenti 
a rut. hogy az ember ezeknek a IlIESiyóz&lh!!mek. 
mmt egesum bizon..l'O.SJl3k az a..!apjan el ls incHtja az 
IM .. e .e .... ' ... 

- k - a 

TAJÉKOZTATAs ELŐAZETŐINKNEI< 

A1 uióbbi helekben sr:Ullosan erot,klódlek szer kesz· 
IOs~nkn~1. hOl)' a Posta Kö:roonll R irlap Iroda mier t 
küldi ki mar a.z. oku'bc.r·no,'ember hónapokban u 1" 4· 
r e nmaikot.Ó e!ófi1:etési díjnyu~át. E korai e10tiwelési 
fdbids nak adminisz.triciös okai \-annak. 
Amm~iben nlI.lllki n em "olt Oli.bon. am ikör a pOStai 

kt,J.besiló a díjnyupjt bemutatta. es ilO' elo ril:~eset 
nem Ujítballll IDI!!C'. - k~rjijk. bon' :u M .- Ft elot!te-
tési díjat rOrS'!S'JLn - a post3n dijmcnlest:n bubato -
utah-slly on fbesse bfo Unitárius &lel 1055. Budapest. 
Nau tcnác utca .. : eimre. AJ. elófit:etési díj II loti buda· 
pesti és a pcstlórind. n Taminl a vidéki le lkbai b h"a· 
talok utJin ucmélyescn ls bc.nJ.elhetó. 

1984 ta,-asún nem tudunk csckkbdilelési lavot kiil
denl. meri :u OTP a. ~dit 30 fil t /l;rirt árosiloll befile
i&ti lapokal darabonként 5,60 forinl&t adja. _ 

F..n' siin:-f.ltÍ fe1bh-is kiküldése a m unkán !s a blm
l ék irin kh' iiI !._ f'I-os bélYl!!C'k6ltséUel jir. s neD 
f( 1Ü1 sdnlol fe l az OTP S.6f forinto t C'S(:kltlapeo.lti nl. 
ami at. alatsOnJ' d ófiu lésl ára t "en jelenlÓS(.n me,· 
te rbeIni. 

A. Unilirius tlt't t'lofl~tesl sra 1984. ene I, d.l lo-
u n .Dul 5-1.- Ft. K ü lf61dl oh'UÓin" s;riu$ adonÚRl"a11 
ls "efelettel ri.rjuk és ltijg6neUel fOC'ldJuk. 

UNrr.,{a,rus IH "" l' 



VISSZATEKINTtS 

lelkészi szolgálatom negyvenedik évfordulóján (1943- 1983) 
, 

n. 
A Budapesti UnltárlWl .MissZ16 Háznál töltöttem. el 
teológiai akadémiai V. évfolya:mot gyakorló segéd

:"lkésZként s mint ilyen 1943. július 3~án, vasárnap 
'égt2tem ~160/ör' lstentW:teletel a templomban. Az 
~ I98J- ban • .cintén Július 3-áTa ~tt \"a.Sárnap. En
~rCcva percre is ugyanabban az Idöben, csak negy
ven evvel később mentem be palást~! a .vál~ a 
H05gyes utcai I.emplOmunkba, Isten Iránt.! mél~~ 
hálával sdvemben. hogy köszönetet mondJ:.>:k N~I ~ 
ebnúlt évtizedek gondviselésének ezerny! ajánde
káért . 

Nyár vo!t, amikor W'IJ-ba.n e~re a szolgála~~ ~e1yre 
érkeztem. Az egyhá:l! i élet kepe lS Igenes;ak n)aTl volt. 
Az volt az er-LCsern, hogy lényeg~n _ to.b~n k~lle.ne 
~gyüJekeznünk a vasárnap delewttl !sten~~te
leteken. IOui lelkesed/.ssel nyomba? meg is. szü1e:ett 
bennem az erős fogada lom. hogy :.n,he~y~ beóll a: osz. 
tehát 'az egyházi életnek kedvezobb ldos.zak, valtoz
tatok ewn a helY.Leten. 

Az ŐS7. be is állt. de ez számomra cgészen más, eg;..:
ben nagyon ~ekes mu nka területet hozott, olyat, am i
lyenre én egyáJtalán nem gondolhaUam. '!live! ,még)s: 
meretlen voltam az itteni .feladatok dol~~n. fU ~ 
hálaadó Istentisztelet ulánl napok egYiken ugya,)l'!l 
dr . Csiki Gábor igazgató lelkés7.-esperes leü!tetett az 
irodájában, és a:l!t mond~ n.ekem ~~en k~dvescn, ~.
lÍ'.!al hatál"O'Zottan: MarCI fiam, kovetkeznek az OSZI, 
majd a téli és tavaszi vasárnap~. Eze!~en a v~á!'
napokon. mindeniken, ÖSS7.együJekeznek. Ilt a. Hogy~ 
utcai gyOlekezeti lemlűnkben azok 3 Jányok es lege
nyck, unitárius híveink, akik háztartási és más ~lkal 
mi munkára jöttek fel Budapestre, főleg a Szo:kt::~y
főldról. Rajuk felügyelsz, velük foglalkozol, s re5zuk
re du. 6 órai kezdettel istentiszteletet tartas:.: a temp
lomban. 

en egÉs"Y"n teTmészelesen fogadta":, a kapo~t f~l : 
adatol. és ahogy elkudódt.ek ezek a bizonyos delutam 
Ö55Z.ejövelC'!ek, ahogy megismerkedt!:::m az ősszeg)'ű!t 
fiatalok kal ~t ökörrel sem lehetett volna engem el
hÚM! meliölük. VasárnaPTól vasárnapra meglelt du. 
6 órakor a Hőgyes utcai templomunk fiatal Umyokkal 
ÉS lc'genyekKeJ. Nagy tőbb5égük székely népi viselet
ben jelent meg. Ez;t azért tudták megtenni. mivel volt 
ilyen ruhájuk. S ha nem volt egyiknek- másiknak. buz
ditottam, hogy 87-01'ez1,(':n. Nem kellett sokat biztatnl 
öket. Mjnden vasárnap délután, az istentisztelet előtt, 
de főleg utána. rögtön7.(1tt műsorok ,töltötték ki ~ időI. 
Gyakran gondOl5kodtak mU7.sikáTól is. 'hogy tuncoJ
hassanak. Hamar rájöttcm, hogya rögtönzött m úsorok 
nem jelentenek színvonalas megoldást. Valami OJy3S
mire törekedtünk tehát, ami népünk irodalmi és mű
vészi értékeit teszi mindennapivá közö\..tünk, va gyis 
saját értékeink há7.,atáján néztünk szét. Nem voltam 
egyedül ebben a fárad07.ásomban. A7. ifjak nagyon 
fogékonyak voltak, s különben ts sok mindent ma
gukkal hoztak sT.Ül6földjüklről. de ezen kivül a :'Vii sz~ 
szió Haz D iákotthonának 25-30 tői3kolal és egyetemi 
hallgatója köruJ jónéhány vasárnapról vasárnapra be
jött a gytIJeke:l:etl teleIlIbe. cgy{itt voltunk . .. ! öröm
mel emJltem meg M ár kos András. Zotlán Sándor. 
GlIőrke Zoltán nevét. s másokat is feLsorolhatnék. 
Irá nyitásunkkal népi egyfelvonásos d arabokat tanultak 
be. ~et, bal1adákat adtak elő. népdal"kat éne
keltünk. éli igy tovább. Olyan teL IIIésLetes módon, 
könnyedén éli magától értetődően történt mindez. 
mint amilyen lel ij h s leteM:n folyik a két Homoród. a 
Nyikó, a Nyárád, a két KOküllő, a SzafTloOS. az Olt, a 
Feke'.eOgy, vagy a Duna és a 'I'isza vize. Mindenki 
au.hon érexte magát D templomban és a gyülekezeti te
remben. Dávid Ferenc emlékUnnepélyt tartot'tunk. !i 
megünn.cpe)tük más egyhá?i ünnepeinket. 

Nn.gyon jól cgytltt voh ez a fiatal társ aság. Elha
tá'tYLtuk, 'hogy egy nagyobb ma.'IOrOtl eoIt keretében 
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"kilépünk a nyilvAnO&!;.;lg elé". Megál\.atritottuk hogy 
akkora teremre lesz nüluégünk, amelyben legalább 
350-en elfe:nek, mi,:,el leányaink ga:l!dál, legénye<nk 
munkatársaI és baratal meghívást kapnak. és el i& 
fogl1<;"k j~nni. E:I! nem volt kétséges. VaLamikl:ppe" a 
Boes;c.a \ uti református templom lelkéuéhez ve:retett 
az u tunk a gondviselés Jóvoltából. boldog emlékű 
Sebe,ft~én LajM nagytis:l!teletü úrhm. aki kérésünkre 
ha~ nélkül átengedte eJ:l:Yház.köz.<;ége gyülekezeti 
termét. ahol 350--400 ember simán eUért. 1944. már
CIUS HJ-én. vasárnap délután "tell ház" előtt megtar
tottuk egyszenl. de gyöngYSZemeket felvonul tató mű
soros estünket. Nagy volt a mi örömünk! Este k ilenc 
tájban jóttünk ki a BocrJ(al uti gyü!eke'Leti teremből 
s megdöbbenve hal4iuk az ujságárusok hangos kial~ 
7.á.sát: Német csapatok éTke:l!tek az országba, tilos min
den gyülekezés! Mi hirtelenében csak magunkra gon
doltunk. arra, hogy az u tolsó pillanatban ime mégis 
meó tudtuk t.. ... rtanl el6adásunkat. Nem gondoltunk 
még arra oa tragl..'-diára. amely abban aL esztendőben 
minket. Qr"S' ... ..águnkat. népünket érni fog, pedig eLL már 
sejteni lehetelt ... ! 

Közben 19'13 ószén-telén s 1944 tavaszán végeztük a 
miLs t.ermú;zetű egyházi munkánkat is. A Högyes ut
cai lemplomi lelkésze . dr. Csiki Gábor , esperese volt 
a Duna-Tisza menti Unitárius Egyhazkbrne!t . Ez is 
muJ\kát jelentett. Hozza tart.cYLott a Hög)'e5 utcai temp
lom lelkészeinek munkak6réhcz számos szórvány lelki 
gondozám is. !=!ppen II .sz6rványkerdés intézményes 
megoldását elómoz.dítand6, az HU3. márciusi Egyházi 
F'ötanacs Kolozsválron szabályozta a szórványok hely
zetét. Az Unitanus :-"l is.szió Há:!! templomához szór
vanyegyházközséget szervezett. amely 1944. márciusá
ban meg js tartotta alakuló kö:z:gymEsét Duna-1'i&a 
közi Unitánus Szórványegyház.kÖzség neven, megvá
lasztotla gondnokait a Kecskem~ten lakó s. évtize~
ken át nagyszerű munkát végzo P. Buzog(ln~ LaJos 
pü. fótan.icsos, és a Rákospalotan lakó H. Fejér Do
mokos személyében. Megvál<w:totta 12 tag\! presbité
riumát s más tisztségviselóit. Condoskodott arról, hogy 
1944. j úl. I-től a M isszió Ház segédlelkésze. én magat;J, 
ellássam a Dunapawji Unitárius Egyházközség srep 
temp lomában. havonta egyS?.eI' az istentiszl~leti .szo~ 
gá latol. Nagyon meg.<;Z<Jporodtak a. tennivalok. Dehat 
ez rendjénvaló dolog volt. MegáIJa pltot,tuk, hogy Kecs
keméten, Szolnokon, Rákospalotán, ŰJPes~ •. ~hal
mon. Szenlmihálycm. II Rákosok valamelYIken es az 
egyik Gödön, de Hatvanban is s7.órványközponto~ kell 
létrehozni (néhány helyen máT volt). s ezekl~Em ~en: 
tisztelel.eket kell ltartanl. II gyermekeket. \·aJJa.serkol~'n 
nevelésben kell részesíteni, gondoskodm . kell ~on.f !r~ 
málásukr61 s mindenféle egyházi szcrt.artas e1vegz~é
rő\. E célból 37. e területen élö híveinknek tudnlok 
kell. hogy hová fordulhatnak ügyeikkt;l. Nagy SZeT
ve:l!ésl és leJkigondozásl munka várt reank. 

Hogy e tekintetben mit tudtunk végül is tenni, s 
hogy miként a \.ak ult a7. 1943 nyarán magamnak f~lve
tett gondoL.1l a templombajárás kérdéséről, arrol az 
Unitárius e let következő S7..ámában s7,ólok. 

Ben C'.(e !'tárlon 

LAPZÁRTA UTÁN érke7.c lt a s:wmorú hir a:l! Ame
r ikai P.gyesült Államokból . h op' dr. S:I!en i- l ványl Sá~
dor. unitárius lelkész. teológiai tanár. püs pókl-helynok 
1983. október 16-á n, a IIhssaehusetls á llambe li Lan.ea.s
terhen, S7.ívlnfa rktus ban elhuny t. Szell em~ hllgya.tekat. 
emlékét kegyelettel órlzz1i k ! Lapunk legkoulebbl ná
m ában eml ék e:l!Unk meg lIIunkás5li,gáról. 



PATAJ 
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NéJ,W::en1 1<OO\'e1l politikai hc1l1apunk 1983. okt. 9.- j 
s.z.ámóban II Néprajz rovatban Irás jelent meg Csekei 
l...á..s1J6 I.OWból. ellTl(': KiMl! ckléz.s1o . Alcimei: Az 
ötletet J ókai adta, Nyaka.'! kálvin ista. 

A cUdt ilsn'M!rteU Mgy von4s0kblln - \.e1'"JTÚ!S7.ctesen 
sok hlányos:'lággal - az egykori d unapataji unj}ári~ 
ekléulia S1.0!etését éfI a temp lom eladását állami mu-
7.eunl céljár .... 

• 

Ér tékeli 3 törekvMI, mellyel ilZ állami szervek ,0 
használaton kivül kerOlt templom(J1. nemes célTa, mu
zeum.részére megvásfu'OHák. Kár , volt szót nem e.jtenl 
PIuIllik fst'\-án néprnjz05ról. il muzeum jelenlegi 19a1.
galójárol, aki 'tÖbb, ml"1 1fT. {:\.-en át har colt a bOrok-

il 8 é ves Ali rajza 

A kolozsvári templomban 
En lU nagynénémmel Erdélyben voltam a nyáron. 

keres7.\lapáméknál. Egy vasárnap elmentünk a kolozs~ 
vári unitárius templomba. M ost e]w .(:ÖT j ártam ott. A 
bejárat után egy nagy -kövel találtam. Megnéztem mi 
van ráírva, kőrOlbe lül úgy emléks~.em, e-L ~'olt: Dávid 
f'erene volt az első unitárius püspök, Ö beszéll eITől a 
kÓr ól. A tordn1 ol'Sl.ággyúlésen, a világon elöswr az 
ö javasla tára vált tÖTVénnyé, .,hogy, mivel a h it Is
ten ajándéka, igy hl~rt büntetni senkit sem leher'. 

Nagyon örültem, hogy részt vehettem egy oltani 
unil.árius Is tentiszteleten, a hires .kolozsvárt unitárius 
templomban. A nevem ls beirtam az emlékkÖOyvbe. 

Gyöngyi, 10 é" e<3 

Továbbra is szere tettel vár j uk minden kis unitarius 
testvér ü nket a Nagy . gn ác utcai gyerm ek h i ltan ór ak
ra. a következö időpontokban : dec, 11,: jan, 8.: jan . 22, 

I"1Iciával, mig a ,nagyközség k ezelésébe került múzeum 
létrejött, és a z összes átalakitási munkálatokat elvé
gezték. 

A fényképet Bartók Béla fógondnokunk készitetIe 
a múzeum feluen tcl&;e alka l mából, egykori unitárius 
ternplornunkról. 

Ismeretlen XVI. századi jezsuita nyomtatvány 

a Heltai-mühelyböl DR. KALDY ZOLTAN 

MOKyar K ihlyvlI'lcm l c !HJ. évr, ;1, S'f., 
UIJ, 11183. 

V4sfrrht.'lyl Jud it cikke bés7il1l1wJ 
egy XV I, S"dó;adl kolor~v(L1'1 nyom
t.1tványr6J. melyet a prtigai Egyete
mi K ijnyvtArban t •• lfllt..:.k rrK.'S. 

A jC7,s\llla vlui lrat <:fme: Assel11o
tles thl."Ologlcae dc vem ralsoque ido
latrla contra nowJ' nMlri temporis 
Samo!ia\.Cnf~, seu St'l'VeU:onO!l 
Ciaudlopc,!1 ln T ranssylVanlu, .. 
ClaudiOlX'1I I !iH!! A'I. AsscI1lI(ffie:s-r:l
me IOA!II"Int 'Mlchil~1 Scrvct erdélyi 
hiwlnek m(.~yör.6tIL"'Ie ci:1j6ból ké-
11/,1.111. 

,1\ dmle"V(,1 hilllapJán 06 1110 t ll 
Z81"mund ebner!!. !!KY lulln V~1li 
m.ajll 1~llfjrd ""bcl"wk ti hd"dt!~ 
lemh~,o; dmz!!ll IlJfmlúsu IfIUI'l!lÓ. A 
,úr(~.IX",? An(.h(::o ~ UUIIIlU II feJI.'~..cI
/)un {'ll J7 'U"Jj~n cMolju :. WI
vúnylm{ldliA v"djAI, :.mdlyel I" el'. 
d(,lyJ ])N,lMiml'l Il'ndc-k II kJ.l>l,Illá. 
kflt 11l~~ték, 

"A 2, rcjC'/.ct, az A sse rtiolH!S té· 
máján túl muwtva, Jézus és II 
Sr.cnt"Mromsag islenségónClk blzo
nyítás:íval az o.nUtrinltáll1lus ,n6u·· 
tekkel b v itatkO'L-ik. s név .'i7.cl'int js 
emliti Dá Vlid 'Ferencet és követőit." 

A M<lsyal'Ol'szilgi Evangéli.kus 
Egyhflz egyeteme nov, 4-én lantoH 
kö~.gyűlé6ébcn köszöntötte dr, Kül
dy Zoltán püllpQk elnököl, aki t isz' 
tét imm;jron 25 esztendeje tölti be. Utolsó soráb an A, D , USR. 17. 

nOV(.'TT\bris kelte-Iks o lvasható, A ki
advány az 1:)88. Mt, 21-1 enycdi Ifl58 ~oon nehéz időben vette :il II 
Ryú.lest követően .készült, ahol nz rla \.,");1 pécsi espercs a déli evangé
erdélyi rendek .ro je'l.suitllk ki úzeté- IIku., egyházkerület ve"IÁ~tésének fel
sél követellék. Leonar d Rubell adatá1 és lett egyben a fővóros eJs6 
kolO".svárl je-l..Sui.!..'l Akadémia viC(!~ evangélikUS t.empl()1Tlának. a De:i'k 
rektora. Andreos BUllau pedig t.órlnek lelkés'f.e. 
ugyanolt tanár volt. Munk[oss{J.ga cgy há)'..:I, .1 leSI vél'· 

A z ajÓ'nlás Sl..crint a vllak ... 1 el.sö- <:gyh~..!l k és Iri magy:\r tárSadnl<ntl 
IIOrt)an il f c jcde'lmet ak.H'!..1 meg· előtl jól Ismcrt. egyh:1m -tevékenysé
gyöznl arrÓl, h ogy a je-l.$u llllJ<u1 f.:c mcllell OI'S"/.IIggymésl képviSeIéI 
tn6ltnt~anul Illették .ro bálvónylmá- és fl b{ikchal"(: el.s6 SOl"blln álló kép-
d (os vll-dJ{lval. viselője, 

A bctŰtlPLL'I<.lk ltanUsl'iIW /J"l.CrJnt n Meleg s),Á'locl ... ucl ~.., ŐS',o;lnlC lj~-
ny"mtaLvány ti kolol.8V(II'1 in. Helml 1.(,1 ... 11<.,1 küs'l.önljUk e nevffl évrM-
C{'!'Ipt,r. fé jc nyomda 1("1'mÓke. dul Ó .. tklll nNÍbÓI. 

K ~'IJI!ly né SCIICY !luna 
_ fj -
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A P~CSI DISPUTA 
A MDflJlClr Tvdomdnvo- A/mdkmi.a 198J-ben 

UJJ lapon /dQdtD VQ.luzvti Györfll/: PICI! ~i:'
putD c. eddig kéziratban fennmoradt mVllk61ot. 

A MaVIIDr IzraelltQ.k "Oj €Iet·' cfmii lapjá
ban dr. Schu;eitzer Jóue! főrabbi ilmerteue eZI 
a kiadvdnvt. ak1 félzt vett az J979-ben 
SikJós VÓfábQlI rendezett . il. Al: 
a16bbiakbQn (lZ O uövegtt 

Kenel né,fp-szaz; esrtendeje, 1538 nyarán. lekilJ~Yes 
tudományos egyéniség érkezett a törok hódoltsági te· 
r-Oleten fekvő Pk5re. Skaricz.a Milté, az országos hirü 
református prédikátor. A ráckeveiek papja szellemi 
párbajra készült Válas%uti Györggyel. a helyi unitá
rius gyülekeze1. le1készével. A tervezett poJemia Ct"nt
rumiIban a XVL :\=wzad végi pro\.eStans gondolkodás
nák kulcskerdése állt. A református Skaricz.a a ha
gyományos keresztény felfogást, a Szentháromság·ta
nítást hirdelte. Ellenfele, az antitrinitárius ViiiaszuIi, 
a kM teológia.! szabadgondolkodóinak merész újitását. 
a Három.ságtagadást képviselte. Még1.s .az 1588. augus:l'
tus végén Pécsett lezajlott hitvita nem sorolható a kor 
sz;okásos és számtalan teológiai vetélkedöi közé. 

A pÉcsi disputa killönlegességei közé tartozik, hogy 
a VitatkOZÓ felek magyarul érveltek. hogy a polémia 
török területen zajlott le, hogy a résztvevők bár egy
más nézeteit. élesen kritizálták, az áJIáspontokat köl
csönösen ti&zteletben tartották. Az elózményekről. az 
esemény lefolyásáról és következményeiről a tudomá
nyos kutatás Válaszuti Györgynek még 1588 ószén 
készült "Pécsi Disputa" címú kéziratából értesült. 
Most az Akadémiai Kiadó gondozásában Dán Róbert 
bevezetójével és jegyzeteivel, Németh S. Katalin szö
vegkiadásciban ez a rendkívill érdekes anyag a nagy
közönség számára is elérhető lett. 

Válaszuti György színes leírása és kissé nehézke. 
sebb tudományos prőzája nyomán mégtudhatjuk., hogy 
a teológiai vita hátterében fontos gazdadgi kérdés 
áUt.. Pécs városa rivalizált a közeli Tolnával. A pé
esieknek sz;Uk.ségük volt a tolnaiakra, a tolnaiaknak 
,'isront konkurrenciát jelentettek a pécsiek. Vallási 
szempon"tM1 is különléle nézeteket vallattak A tolnai
ak reformittuso1l:. a pé<siek többségükben unitariusOk 
voltak. tvekig ez nem okozott feszilltseget. de 1588 
tavaszára a tolnai reformátusok eretnekeknek nyilvá
nították a ~ieket. Ez a kor általános szabálya'i SLe
nnt azt jelentette. hogy semmiféle kapcsolatot nem 
volt. szabad tartani azokkal, de még beszélni sem volt 
~C$OS velük. VálaszutJ és gyülekezetének tagjai át
látták a helyzetet. és azt is megértették. hogy ebben 
a:: ~I~n töbhról van szó, mint a szokásos teológiai 
n~űtköztetésekrő1. Sokkal inkább arról, hogya tol
n_alak ~edu:alomra törnek és céljukat teológiai kOn
losb!.' .buJtal~. A megoldás egyszerúnek látszott. Vá
laszutl felnóhtotta . a tolnaiak papját, gyözÖ<ljék nieg 
arr~1. .,:aJon a péc.&lek eretnekek _ azaz is1entagadók, 
a blb!lat mellóz6k. hazugok--e? A tolnai lelkész, Decsi 
Gáspar ~nban nem áUt ki, nem 18 tehette. hiszen 
nagyon lS jól i&merte a pécslek biblián alapuló val-

Jását. ~k éppe~ nem akarta ezt tUdomúu! v~ni_ 
Va.tanuII és társai ezért más Lekintély1 kerestek oJyat. 
akUlek ga7.da5ágl érdekei nem.- fGzódnek a téteiek 1.'1-
v~lésé:h~, \'agy megerQ~ítésé:hez.. Igy Wállilk rá Ska
ncz.a MatéTa .. a r,jc~evelek papjára. akt válLalta a vi
tát.. Ezek utan kerülhetett sor a kor talán egyeUen 
olyan _teológiai disputájára. amelyben nem egymis 
meggym;ése, hanem egymás ill3zségainak elismertetése 
voll a cel, 

M indkét fél rendkivül tolenins hangvéteUel vitat 
kowtL Skarkza Mátét 6szinte vendégsxeretett.el rO:: 
ga?ták ~écsett. Vá~utj leírilsából tudjuk, hogy hon
szu sétákat te~t. a va!"osban. Vidám beszélgetésekben 
v~tt részt a hazlgazdai asztalánál. Ezek a remek kis 
pl!lanatké~k megvilágitják a XVI. század végi Pécs 
~mdenn.~PJalt. KÓlb;en pedig a templomban, az e\ke
z~k koz~n, a _ varosnézé5 alatt folyt a polémia 
~1ndké~ resztvevo tudásának legjavát adta HatalJT\a!; 
Irodalmi .anyagot vonultaltak fel, és a negyedik na
pon Skancu Máté kijelentette. hogy a péa,lekel nem 
I~e~ eretn~k~ek _tekinteni. Bár másképpen magya
razzak a blbhat. mint a többi keresztény fel ekezetek 
de_ i&te~itük. ~ilárd .. és annak alapja az 0- és Oj~ 
szovetseg. Szlve.9'es bucslhkodlis utan hagyta el a "á
r~l . Ezt követoen fo~a~~ta . meg VáJaszuti György 
az eseményeket, és vltáJuk reszletes leira.sához csa
tolta vaUása alapvetó tételeit. tgy született a Pécsett 
tartot~ disputa nyomán a .. Pécsi Disputa." 

A: ~úben,. ah.ot:.yan Dán Róbert megállapítja, "tör~
netl osszefUggeselben értelme-att filológiai módsze
re~el megvilágo.sított bibliai le~tU50k szigorú logi
kal r.endbe sorakozva cáfolják a Szentháromság ve
delmet felhozott tételeket, és bizonyítják az anlilrini
tárius igazségokat". Ezek soraban kiemel~ Sle'"ep ju
tott az ÓSZövetség eredeti héber textusának ~ a kö
zépkor i rabbinikus kommentárok néz:eteinek. A jegy
z~kb~! megtudhatjuk, hogy Válaszuti forgatta Sebas
tlan Munster 1534-1535-ben kiadott heber-latin bib
Háját, amelyben a héber szöveg pontos fordítása mel
lelt megtalálhatta a legfontosabb rabbinikus vélemé
nyeket is. Münsteren keres-.rtÜl jutott a Pécsi Dis
puta" lapjaira Rasi, Ibn Ezra és sok más 'rabbi véle
~énye. De kezében volt az 1516-ban kiadott "Oktapia" 
lS, amelyben Augusztinus Justiniánus a héber mellett 
a Targumot is latinra fordította, és külön hasábon mu
tatta be Dávid K Imchi zsoltárkommentárjál Dogma. 
tikai szempontból döntó érvnek számított. a Talmud 
egyik megjegyzése, ami szerint minden Isten kezében 
van, kivéve az istenfélelmet Ez utóbbi Matthias Ve
he-GUrius közvetítésével jutott el Pécsre. 

válaszuti szép magyar prózájában. mértéktartó eló
adásában jól megválasztott jelzőkkel ,.érzékeltet jelJe
meket. Leíra.sát sZÍnezik" stilusváltásai. Az elbeszélés. 
ből könnyen és észrevétlenül vált át a dramaUzá1ó 
formákra. Bár írása a mai olvasó számára itt-ott ne
hézkes, a .. Pécsi Disputa" nemcsak a magyar múlt 
kutatói és a ·müvelt érdeklódők számára de a judaisz
tika müvelői részére is hasznos olvasmány. 

Dr. Scbweilu r .József 

Bölöni Farkas Sándor eleven emlékezete 
~ Magyar Nwnzet 1981. dec. 16- j S7.ámában a Tudo

manyOiS F'ieJ.·e16 rovatban Szakonyi Péter rövid ismer
tetést közölt Bölöni Farkas Sándoliól Egy 51 Mteiy 
nemes Amerikában címmel ... Neve. utv..ása, tevékeny
sége ja feledés homályába süllyedt", állítja róla. A 
v,;,l"s g ezzel szemben az. hOC)' a reformkor nagyjain 
~vOl };evés magyarnak oly n.\gy az Irodalma, éspe_ 
dig nemcsa~ ffi';'&yar nyelven. hanem a yjlágnyelve-
ken ls. KOIön "kötetei. lehetne inti a nagy .székely ha-
7..afi és Yflágpolgár utóéletéról és haikíróI a reform
~~ és a. szabadságharc alatt, de attól fogva i& az 

,k-Amu.ka iránt e"yre nagyobb é5 sajnos egyre 
UA. U ' .hb érde"k16dé5t mUlató emberöllókben. 
M~ f~~fede~ Hatvany Lajos érdeme, aki kO

h"," köte1et áldo7.o1t radikális demokrata mh'Oltá-na1\: 
~-re (Egy nékely nGM', aki felfedezte- il 
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demokráciát, 1934.) EnnClI: legjobb ismertetését Cs. 
Szabó László ína A Tollban, még abban az évben 
és a Nagyvilág tavalyi évfolyamában Dlckensról írva, 
kettójük amerikai útlnaplóit hasonlította össze, Bö
Jön! Farkas javára. Az első kiadás centenáriumára 
kolozsvári diákók rossz papíron, de nagy példány-
5Z"'".unban újra kiadták a reformkor! ifjúság kéz':l
könyvéL Már a II . világháború idején adta kj a bu
dapesti Officina nyomda Remenyik Zsigmond beveze
tésével zseb ala'kban (I híres müvet. Jancsó Elemér, 
i! ve-.te16 erdélyi irodalomtörténúlz, az Erdélyi Tudo
mányos Inté7.et tvkönyvében 1942-ben levéltári ada· 
tok alapján kia meg eloozÖt ré52:letekbe men6en BO-
]üni F'alik'as életrajzát. Ugyanő számtalan folyóirat
cikk'beh köWlte a hagyaték egy részél, sőt, Erdélyi 
Irodalmi Ritkasígok dmú soroz:atá!)-"ln a kéziratos 



fmnoi a oruágl naplót ls köu.éteUc. (Bármily h ihetet
IcoOl hangzik ls ma, ugyanö a náci mcpzállás alat .... 
1944. máj us 7-én a Pester L loydban közölt terjede I
ffiCI> tanulmányL róla.) E7. azonban nem volt az cUKI 
idegen nye lvú Ismcr:lctés a r\2.gy magyal' u tazóról. 
A H unga rian Q ua l"I:Cply-ben 1936-ban Sz..'Ú5z Zsombor 
Irt. róla angolu l. Ennak társiap jában. a Nouvelte Re
vue dc H ongl1:ie-'ben Jancsó adott rövid ' arcképet r6la. 

1~'U1l~a. ~Ö%ben n dCbl'eC(!nl H ungm'ian Studles I 
~gb6h Iciadta. angolu l Bölöni Fnlikas angUal úUnaPI~ 
~lIt. és ugya mt.t K atona Anna az afll('rikal Uti ó 
Jelent! égét mérte röl a későbbi rT\Pgyrcr ~k·1 
leirllsok között, " a-

Mugyar /.anu lmány, ké~rafkö7.lés . és öss-:.ehaso.nUtó 
irodalomtörténeti órte kezés sz.ámos Irooatrm és lönté
ned fol}'Ólratban jelent meg. (Erdélyi H elikon. Ko
Iurlk, K önyvtári Szemle. Magyar CsiUag. Magy1.u" 
K önyvszemle, PáS"I.IOr1ÚZ, Tükör, Utuffll..) 1945 ~\.á~ 
Qxonb.:J.fl megindult Bölöni Farkas sandor runel'ik<y 
útlclrá.sá.rro'k I'és;.(lelcs l.smertelése ottani folybimto*" 
ban és kladványok>ban. L uld.nich ImI"C, a pesti egye
lern kelet-európal professzora 1948-ban a Journal of 
the Cen tl'<l l Europeu n Afra2 1'S-'ben isme r te tte elsőn.~k 
ilZ amc lli'lmi történészek elott Fal-kas Sándor a lakJat 
és szcrepét, Lu'kács Jánoo, a philadel phiai egyetem 
professzora il ponsylvanill Magazine of HLstory and 
Biograp hy hasáb jain már az amerikai sza'kirodalomba 
é pítette be életművét. Reisoh A lfr(-'(I, a Library of 
Congress magyar szakértője, a Columbia Egyetemen 
doktorált Bölöni Farkasnak a magyar re!onm'koMoz 
va ló v.iszonyát röldolgozó 500 oldalas. és sajnálatos 
módon m lndrT'lá:ig ké'liratban l evő disszel1\.ációjával. 
F rancis S. WagncJ', il N ew Yorik- I H u ngm'ian Quar
lerly-'bon az amerlkal es m <l gy-ar tudományos társa 
s;igok közötti fáradozáSát ismentette. A legkdválóbb 
amerikai román S7.akérlő, Keith H itchins professzor 
Tocqueville és Bölöni Farikas mGvét állította párhu-

1!l7'7-"bcn és 1978-OOn az amerJkal útinapló két 
m!\stól r~%euen fordításban és kiadásban Jeleni. ~~
!lZ .F..gYe&uJ t Allamokba n. Az American PhHoso h' ~ 
SOOICo/. (\. legr~'ib~ a merikai tudós társaság ~hW~
delphlÚ'.ban 120. tagll!ctményeként tette k Ö7.?i! Shoen_ 
ma~. ~"adar és Ben~ek Helén forditasába:n. A kali_ 
fOrnlIlII .egyetem. blbh~l'áfiai kw.pontJa az oxfordi 
egyetemi ,.n!.omd~val kÖ't%en publikálta a Kadal'i;.ay 
Arp~d kulon .kötetnek bcl!lö lanulmányával. az ó 
tordl~~ban, a 20 dollároo ~önyvet. Ez az első ma
~ar ,kö.nyv, u '!lely az a'men~ai egyetemek történés..: 
hallgatómak kotelező olvasmany jcgYI.ék&c fölkerült 
A . buda~.ti C~rv:ina könyvk'iadó német nyelven bo~ 
csa.lot":' közre Id,é.':l ~e.mcsa'k <1": amclik<1l, hanem az 
eur?PilI ~ anghal \Ltlnnplót együttesen. amely Igy 
egyutt meg J!lagyarul sem jelent meg. 

Erdélyben IS valóság05 Bölöni Fai1kas-kultu.sz indult 
meg , 19~~~n. Ben'kő Samu az. egykorú magyar és 
roman uLikonyvckkel llllltotta p..'\rhuzamba és adta id 
bá;'éges jegY""leteklkel. Jancsó Elemér kolov.v:'ll; napló
ját adta ki újra. A legjelentÓ6ebb lörlénctf-iloz.óCiai 
l\~nul~ny;t Mikó Im re írta róla , aki egyűttal ki hinö 
tOl'lkneh regényben Ihozta közel alakját a Héles körő 
o l vasókÖ""lönséghe""l. 

(A M agyar N emzet 1983. ; Qn. 19-{ n(Ímáb6t átvéve.) 

Gál Istvá n 

Balázs Ferenc 
BilC8Ú a méu.kŐ l s írná l , 193'7 

Megnyugodott Bajt á rs ! Az em ber, 
aki az örök bará tság l egnag)'obb 
s",-avával most Bajtá rs na k s zólit Té
ged . t estben megrendülve, de soha 
nem érzett l elki e r6 ben á ll Előtted . 
lia csupán bar l\tod volnék , aki a jó 
barátboz utoljára szól ha llható szó 
val , a kkor esetlen és remé nytele niiI , 
lIósködben téve lygő s'~emmel nézném 
ezt az erdélyi rögöt, a me ly szellemed 
l edőlt hbát e ltaka rja. De nem egy
I,zál gyarló magyar tér fIú áll EJőt
ted . ha ne m hannlneba t erdélyi ma · 
gyar i ró ~gyl1tt~s szellem e. s e ""eI
Ic m mögöt! egy né p, s e nép ala tt 
~gy fü ld. a me lyen nekiink sorsszerűen 
élniink és ha lnunk kell. 

Akiket vala ha te mettiink, Te a .. wk 
közlil ti l egtisztábba n lIlUtattad meg. 
hogy e7.e n a földö n miké pllen kell él
n Unk és meg ha lnunk, Alulról jöttél. 
m in t tis7.ta fo rrás, valt"y az éltető 
növény_ Ne m \ 'oltál dé lszaki v irága 
Erdélyne k. me rt Il(lm d íszitetted ezt 
a fö ldet . hanem ga·t da ll íloUad. Zord 
~lth ll jl at a la tt és ehhő folytonos ke
leli 81,élben Te 111 mcgkapaszkodtál . 
m int a hegyi fl\ mellllze lá t() sziklá n . 
A I(~' ökereltl K ~' ő7.hete tlenü1 erősek 
' ·otta k . s iSlllcrték e fö ldnek rejtőző 
tiIka lI. a mint e flll ll is Ismert Téged , 
b k~lO'etlenii l st.l' r etett . 

Bajtárs! Te Illost a nnyi e m beri 
harc és a nnyi nlagyar llIunka utá n , 
n Ol. la lon e hl )'ugocll:i l, e r tett iink Té. 
.-ed emberi ha renidbnn és magyar 
nluukádba n clI'ya rAIlt. A léle k ha ll ja 
liúrh .;lI Illoll tlatalda t . Ine lyekbe n 
utolJAra és " élll' r \'éll)'eW:1I köd öt! " e. 
IUnk lU Ilfke!. llIdyeket a pOstoli 
életf'd a la ll laüan és konokul érleltél 
lelki ' i p lá lékkA. T ud juk, l'ull juk &; 
hhi!>~ijk. holJ)' h •• Te Iléddd tá p
Illkoum k, cmber'f,ünkben fl ni.-

n al' mivoltunkban örök élétünk 
lesz. A lélek ha llja lIüritett monda
taida t, és én , mint egy kö"öSS~g en
gede lmell követe, nyiltan és őszintén 
tolm ácsolom Igédet erről a helyről ; 

Az Is teni Gondviselés, bl"onyára 
nem célta lanul , ÚiY rendelte, hogy 
Itt Erdélyben legyete k v il ágító por
szeme k, Kiesi n ép lIa i vagytok, nagy 
veszély ben . De a léle k ereje győzhe· 
tetlenebb, mint a nagy test h ata lma. 
!\ta Erdély vajúdva és fá jdalmas té 
vedések közepette éli éle té t. Viha r
ba n vagytok, magyarok! De h ilIne
tek és az eszm ény képében munká l
kodJatok, m ert a tévedések mögött 
ott á ll és vár a tiszta homlok. m int
hogy ott áll a hango~ jelszavak mö
gött a maga n ém a és megértő há · 
rO lOságába n a nép. 

Baj társ ! Tolmácsolta m IICéldet, és 
kérle k : segits tiszta szcllemeddcl 
minket. hogy Itt Erdélyben magyar 
auostoli hiva tásunka t nalO'obb téve
dése k né lkül ml is betölthess ük. 
A .,Vlrraszlás" elmli köle lbi.il. 

T am ás i A ron 

• 

KÖZÖS MOLTUNK 
E elmen jelent meg Binder Pál 

erdély;i szász kuta'l6n-llk m unkája, 
mely beszámoló románok, magyllrok, 
n&netek és dél-szlávok feudalizmus 
kOri falusi és városi együttélésér61, 
n KrHér:lon k1adásában Bukarestben 
1982-OOn. A kötet 397 oldalon gaz
da~ tar'tnlomrnllJ S":Ó\ll falusi eg)'ütl
Iélésr61 'll kJln:llyföldl S"l.abadfiUolvnk 
és a vármegyei Jobbt'iilyfaJvllk pél
dáJát felmute. tva. A városi és mező
vt\ros\ együttélésr61 Slóh-a tsmerte
U a munténlal, mondval. erdélyi ét; 
p:lrtllM'Tll bá.nY8vdroliOk: életének 
egyes érdekesebb mUlUllUllaJl. 
Ki.myvének értékes rést.e II minteJY 

Költözik a kápolna 

:fogadni
a szent- . 
kisalföl;;,'1 Moson-

majd az 
Idején köz

adakO'"lásból bóviteUék, és belsejét 
is újjáalakítolták. Ebböl az ddóből 
valók az olda lpillérC!ln elhelyezett 
festmények. amelyek 'a okolel'ajár
vény bOI'"Zalrnait öröldtik meg. Az 
ismerellen alkotó naiv festői látás
móddal ábrázolta a betegápolás és 
a tömeges temetés jeleneteit. A kt'i
polnát utoljána az 1920-as évek vé-
gén tatarozl:ik. Elkkor ké6zü\tek bel
ső terének falfestményei és az oltár
'kép. 

A "kt'ipoln;) lebontásál ú trendezés 
miatt hat.ál'ozUik cl. 1)pU!etét II 

s7.~ntendrei szabadtéri múzewn vá
s;'! rolta meg 1'1 helyi wnácslól, hogy 
a kisalföld] t.ájegység népi építésze
ti emlékei .között újraépltve, értéke
it il muzewnlátogatók elé \.árja. Bel
ső faUestéseit , (reskóH eredeti he
lyükről leemelték, majd magát ~1. 
épJt ményt lebontották, s mM lit IS 
szállJtottá1t Szentendrére. lA tervek 
szerint másfél év alutt Ismét tetll 
IIhi h07.7.ák az egykor i kflpolná t. Ere
deti helyén. Mosons:r.entjfl noson pe
dip: régés..:eti feltáráshoz ke7.d~nek 
A kutatlistól azt várják. hOfP' ujabb 
Ismeretek birtokába jutnak 11 52ent 
Anna kápolll8 lörtknetéb61. - (Ha
: /1 1 TudŐ$ffásokJ 

60 dldnlra terjedő ad~~tár ~ az !IQ 
oldal t Jóval meghaladó J('!O'zet
anyag kó:t;lé:soe, melyek l-endjt.," UO!
mos régi adai mellett Igen .sok ~ 
adatol )c:<Ról e-LtóIOrbIln román 
német nyelvű forrásokból 
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250 évvel e7.clóU. li33. március I~
Jin született Jao;eph Pr/esllell· A P~
eSl lall-ét:lordul6 kapcsán az .Fgy~~.lt 
Allmllokban n~kult t."mlékö\
lJOltság e&.\ik tagja. D~, J, MeLD
~hfan tartoU ról.a clöaOOSI ez év ta
'";lS.Zán II birmingha.mi ;\1idJan.d In: 
k"..tetben. Az Angliflban meg)eh~.,.~o 
•. lnqUlrer' · c. urútárius. lap' pedIg 
n),il"Ciusi számában emJékeu.... meg 
e LigJ-.:>lenl1'emélt6 embelTÓl. 

Pricsllell teMt 250 évvel aelött 
sr.ü1etet! a Leeds meJletti Birsta.1l 
ne\'ü falucskában. Kálvinista cs.."I.
IMból Sz..ll"1ll"k"lWtl. és korán árva: 
ságra jutva keliilt nag.vnénjéhez, aki 
ellálásat biztositotta. 

E2:eJ..-ben az en·kben a világ egyen
lőtlenségekkel ,'ol t tele. A rabsro~ ' 
kel'eSkedelem a fénykorá1 eIle. In
dia teljes elnyomas a.l>ltl szenvedett 
Europ.."I. pedig politikai Ceszilltségek 
és viszályok színtel'e ,'olt_ A közJe
kedes fejletlenstlge is jelezte a sze
génységet. Angliáb.""Ul nem volt ál
talánosan oovezeK<n olnatiis. nem lé
tezett közegészségü.g)'i szolgálal, köz
bizlOl1S<ig. kórh.iz . .kön)'\'lár es egy
általában hi..'inyoztak a szociális .szol
gál t:l.lások. 

Am hatalmas változás \'011 ·Idban
:akozóban. Az ipari forradalom ka
pujában álló Anglia gondoLl.;:ozó. al
kotni"" "ágyó. újitani akaró t.udós em
berek oo"-as..ig;i\ emelte 3 n"t;lgasb..1. 
akik szálnara soha nem hitt lehetö
sége.~ tárultak fel. 

:U elmélet és 3 gyakol1lat ÖSSze
fonódásából létrejövő alkalmazott 
tudományok fejlődést." hatalmas mer
ttSkben növelte az ip.."l.ri ieljesitmé-

KERESZTÉNYSÉG 
ÉS MATERIALIZMUS 

Az .. E(:/lflgi/e CI Liberré" cinHi 
folyóirat 19i4. ,h'i egyik szamaban 
L.."l.urent Gagnebill. a p..11·ilSi Fo\"er 
de L' Ame $.Z..1badelvú lelkésze: II 
keresxtén~'ség és materialiutlus vi
.s.z.?"yát. \'izsg~]ja . A kel esxténység 
kilnduloPOntj:llia.n spiritualista '\'"i
hignezet spiritlla..lishlbb ".11a~ 
mennyi más \""aHfu;n.:ll met"!. gondo
lati homlokterében nem a tekinu9v 
hanen~ a szellenl áll. Különös.kép~ 
hangsulyozott lén~' a szab."l.deh·ú ke
reszténység $pir.ltua!iMnUS3. hiszen a 
SJ"-:"\badel\"\l kel"eszt.mység a történel_ 
mI kereszténységnek éppen =01<:31 .:t 

fOI'ffi,."'tit utasit ja el. melyek n keresz
tény vallits szellem.!1 a hntnlom{cnn. 
tartó pm,gmntizmus és n l""i·tu:'t1is nn
tura\l :(.m lL~ ir.'lllyab::ln tonították el. 

Am !.1g.wl.TIakkor .1 ke.reszténn.ég 
nem anti-m.."l.tet·ializmus. Ne.m i~ le. 
~e.t az. his"(l("n kÖ:l.pontb.."I. állit"ja .. a.::: 
me m~gICSfesillt!!sé!"' - ~ itt a meg
lestcsültlt$ ugyanolyan font()S tényez6. 
mint az Ige. Még az Ide.."l.lir.mus leg. 
nem~bb forrnóju. ól plll1ónl is bt
zonyos foki//: Idegen n kere.;zténv"és 
~nlfu-a. melynek l~progrcssz~bb 

12 UNl l'Au l US eL""'T 

JOSEPH PRIESTLEY 
a tudomá ny és a teológl!\ u ltön'ije 

n)-.:>ket. a legkülönbözőbb területe
ken. 

Izgalmas évek voltak. es Priestley 
csatlakozott a tudományos fOlTadal
mi lendülethez. 

A BaOey <középiskola €s a Daven
tr\" Akadémia eh'égzése után szegény 
Iclkip..iszlOrként kezdte mü!{'ödését 
SuUnlkoon, ahol-a helyi hatalmassá
go.\;: hamarosan felfigyehek nokat
lan nezeteire. 

28 éYe5 korában a Wan:ingLOn 
Akadémiára kerii!' ahol n}itott sriv
\-eI és elmével saJátitja el a törté
nelem, a földrajz. a matematika és a 
t"elmesze.tfilozófja legújabb felfede
"leseit.Független gondolko?ása . újitó. 
alkotó elmeje es eredeti egyernsege 
tesrik a tudomány és a teológia út
tÖl'ojévé. 

Örö.~öh·e a D.n·'ent.r)" . .u.--ademia 
.szeJjemét. .n sz..,bad viták., "öl külön
böző nézetek to!el'ans megitélésenek 
légk-öret, szem-edélyesen kutatja az 
igazságol. melyet a Jegfontosabb ér
tékek ~ikének tart. 

Tudom!tnros múködésének leg
nagysz.erúbb piJlanata. am'.kOl" nB· 
ben - elÓS"Zör az emberiség törté
netében eióríUitja a..; oxigént. 
Döntő szerepe van a fotos:úntézis 
jelenségének lt."irdsáb."'ln. s felfede
zeseir6! örönunel sdlmol be barntjá
nak. Benjllmin. Franklilllwk. l\Iiköz
ben a jogtudományok dol.,""'1ora lesz. 
es 3 Kirá.lyi nírsaság tagjai kÖ7.é 
\'álasztják. egyre több teológiai es 
filozófiai munkát publikál. 

Teológiai felfogása. unitar.lus sza
badelvüsége, nenl teszik öt népsze
rűve. A te.tUiwe ll".udománro.!(\lan 

gondotkodói helyes ösztönnel nem a 
PItHOl/, hanem in!{'ább IlZ .. n r is:::lo
Ic/és::i kö.:ep·· irodiciój;h folytaUák. 
l\lag:;J az ÚjSZŐ\·e.tség is tn nubiwny
ság arra. hogya ket"t>SZtenyseg II nu
tetializmus es :l.Z n..~étikus idealiz
mus szellen16n is túlle-petL Kere-s<:
telő J;inos még aszkétll, a vHllgtóJ 
eh'onuló szellenl. J ézus .!mIl" nem :tz. 
É!eie történetenek ~esze a k,lO:ti 
mennyegző. ~nely Jézust étel és itul 
J.."E'd\'elöjének mumtj:t bl>. A keresz
té nység asz.kétiku.;; interpl·el~iciój:l. 
:tz öns:myargattis i1.ultus"toa. ti SZl'xun
tita'! elilél~e stb .. a 1.--en"S7.teny .szel
lem el:orzit.'isa. Egy t'\l'sml::\lmilag 
elkötele7.ell kereszténységnek ezeket 
:t lorzitúsokat el keH uinsit:tni:1. Illa
gatól. hiszen egy ilyen tíPUSli keresz
lé.nyseg egyik fontos feJ:ldolt."1 eppen 
a j:t\"!lk eIOSZlás.:I.ér"t fob-""!at(ltt 1\i.1~
delem. Ug)'unig;.' - L. G~nelsin ve-
leménye szeni.nt - el kell ulnsitanlu 
a mnteriaUzmust. mel·t .rt J..-e.res:ztéJ»·
~ lllfu;.. mint ti m:l1erialiv.nllls es 
az idenH;r .. mU."i. 

Egy il)"ell hlhb"pollt nngyonis lehe
tövé tesz egy parbcQéddel 31SZ.ÖU 
egyHtllllúködéé>lt a nmrxlzlllus h<llnd6 
vOllult\nu. l\Inrx -leg'l.l<lbb is 11 fia
l:l.l ;\Im'x - Il;:>\l.l \'011 m .. ,lcnialista. 
hlszun t;:\Jllad~sa.illak oka éppen egy. 
az aTobel'l puszta l:lrg);y:\, gépalk:tt-

gadja 
l.\-ek 
Több 
nyos _. 
ami egészen tehel~ bi-
zOI\.'"itja. 

Priesf/ell i~1 nagysága azonban 
magában az emberben '·oJt. Szemé
l)isegeben. oolor )el.Iemében es em
berségében. ~:.. f.rancia. ~Ol"ntdalom 
es az amerikai fGggetlen.ségi háború 
lelkes tamQlf.Hójakent cáfolja mind. 
azokal, akik csupán éIZ&ellen an • 
golnak tartották. Hat."~n e..'es korn. 
ban is <lángoló szJ\"\"e1 harcol a bi
gottság ellen. a fiatalo.~ért. az em
berert es a termeszetérl. tIetútja az 
Egy~illt Allarnok-ba \'eZet. 

,.Boldog vagyok.. hogU egll oflltln 
korban es egll oluon orszdgoon elhe
lek. ahol s::abadoll kutathatom es 
hird.e t.helem a I-ollósi iga.:sdgol'· -

Az igazság keresésen is. túl awn
ban. legfk"l.~'obb érdeme a kereszte
nyi kön,yörületesseg ""akorlása \'olt, 

.. Ha van \'alami, ami ·k""ÜlÖnleges 
fennye! vi}itgit ~ mi keres:zten~' val
lásunkban. úgy az az emberseg es a 
könyörület." 

l\lindezek utan nem csoda. hogy e 
kiváló férfiú élete végeig boldognak 
vallotta m..""lgat_ 

Orbók Ati.i1s 

résHe torzi tó mafe rJa!izmus el"'n 
ira.nyul. Haladó mnrxlSI<l gondolko
dók 11\,.1 a \ih~g "ámos pontján dol
gozfk"l.k ~on. hOID' ezt a Halat etikAi 
kt'.l"dé:delten~ookei kÖZpontb,1 iillitó 
M:trxol k1:L<;;S;.Ü{ 11 ké.söbbi inlerpr6ui
l0m~ u.\turalisb-szc.jentis::t torzitit
sai alól. V an rehcil I,-ö.:ö.& talaj. me
l!lc lI a s;::a ood.sógeuJti keres.:;le ll llseg 
es humnit is to lI\.Ilrxi:mus egllii trnlti
köd/ICI. 

Karl Rahner előadása 
t\ llloderJl róm..."l.i J..<lloliciunus je

Ie.~ kep\iseI6je. dr. Ka rl Rahlltlr 
professzor a budllpes.ti ronmi kuto
likus tool~i:ti a\;:ndemia Illeghi\'ás.ti
rn okl. :lS .... ;n lSltfalt teremben elő
adti;;t i.11"1.01l lIIai reológia cinl('-n. 

.'\ hal~lós:\got I .... bilincselő srep 
német nyeh'en mondott el6.,chl.sl re
meJhetúleg a ka tolikus sujtótwn rö
videsen ma.gy:l.r nyd\'()ll is {\hn.~hat
j;"lk :tz &deklöd6!;:. 

Az is.m .... l·t. önflllóttn gruldolkodó 
pI'Ofe..'<.SZo.f - aki Ilenl .. \.ppen ke
~ .. ."e-Itjc .'1. római kt\rián.,k - Il:r: elő
ad:i;; után nlag,nl.l·ul m~gje.!e.nl mun· 
k{I..I[\t dN:\ikt\!ta. 
A~ eló.'ld,b:on püspökilnk is j('len 

\'("111. 



A hngyomÓony S7.Clun t Lu~her 1517. 
október 31-én dél! 12 6r3kor döngó 
k.aJ.'lp.1csütésckke.l kis~ögC'nt.e ti bú
csum von3t'k.ozó kllcncvenöt tlrl.oisét 
n wH.tenbergi váTtemplom kapujám, 
és e7.~el a tettével nkaratán kivül 
nagy a;ap.'ist mért az egyhá~..a. A 
prote.st;ins felekezetek sz(iJetesük 
napjaként ünnepUk meg a wjlten
bergl tételek kis.zöge'lé:sét. Luthernek 
nem :ilIt szándék:ib.'l n .,csap:ist" 
mérni az egyház,ra. Az volt a célj~, 
hogy a ka démikus körben vitára szó
litsa fel a teológ usokat. Ez általános 
szo"«as volt v itás vAgy nehéz problé
mjkkal kapcsdlatban, és az egyetemi 
é lei mindenütt tézisek megfogalml
<:ása. wIlamint e ,tézisek megvltat.\
sa oközepellte folyt . 

151 7.,oon, amikor X , Leó pápa el
re.ndel te a Ibucsú.levelek árullatósát 
Német.0rs.7.ágb,an, és ezzel TetzeIt, a 
németországi dömése.k perjelét biz
La meg, szögezte k..i .Luthel' a búcsú 
elleni 95 tézist, meflt felh~borítónak 
és károsnak taflt.oua :a búcsúlevelek
kel való <kufárkodás\. A búnbocsa
tó cédu!áIt árulása kétségkívül már 
a X IV . ,sulzadban ds Illagy nép.sze
.rúségnek örvendett. J ó! szervezett, 
jól mUköd6 intézménnyé fejlődött . A 
bucsúprédikátol' a pápa köz"etlen 
képviselőjeként lépetl lel, s a re.:\ 
ruházott teljhat.alomnál rogva 
ugyanol)"an Jtegye!mekben I'észesít
hetelt bárkit, mint mag.'l a Szent
uék, Ennélfog"a a búcsú ellen irá
nyuló támadás tehát egyben nyil t 
támadást jelentett a pápai tekintély 
ellen. 

A lkiszögezet1 szö,'eget sokan le
másolták, mindenfelé szétk üld tek, 
k.iny<nntntták, le.fordítottAk németre, 
tanulmányozlo'6;, vilatk07.tak róla. s 
felolvasták vagy 've?.érsz.avakb.'l.n 
idézték azoknak, a kik nem tudtak 
olvasni. Mint később Luther illla: 
"Ti7.ennégy nap alal! bejal't.a egész 
Németországot, mivel az egész világ 
panaszkodott a bucsúle\'elek miatt." 
A kilencvenöt téz is tehat h a t o t t. 
Luther volt a legjobban meglep\·e. 
hogy milyen hatást keltett, mel1 
nem ilye nre S'láIni\.Olt. A cim7.ettek, 
a tudósok, -nem jelentkeztek voltára. 
Ellenben reagált ril a nep minden 
retege, a'Z egyszeru nép, polgárok. 
értelmiségiek. múvészek. Albrecht 
Diirer Nürnbe,gból egész sor ramet
szelet ét; rézkarcot .kWdött a jándék
ba a jtimbor &':erzetes.nek. A lelké
szek is .megmoz.dultak. fejedelmek .is 
felfigyeltek, mindenki m3st olvasott 
10 a tézisekb6J, s \'a lóban a \étele
kel minleg)' szét lehetne osztani a 
k Cllbnböz6 tarsadaJmi os.ztályok 
vagy C:OOPOrtO)<; érdekel szerint. A 
sz.?:gények filil)'elmél ru; a passzus ra
gadta mea. hogy az ebóknek utol
SOkká, az utOlsóknak e1s6k:ké kelle
~ lenruük. A hatalomban le\'ók 
f'&)1laziak (oa Y1.lAgiak allát-ták, hogy 
PénD'61 \lolt RÓ. 

knyectelen, hogy Luthert félre
ertet\6l.. \'ag)' hogy .. -a1amifele 

Luther Márton 
1483-1546 

"programot" magyaráztak bele téz i
sei be. Hat:'irozott, ponlosan körvo
nalazott ,p l'ogramok r i ~k:ln csináltak 
vil:lgt.ör ténelmet. tppen Luther Ik
ziseinek általános jelege és sokrétű
sége gamnt,..,i lt"l :a hatást, A S7.aSZ
ol"S7.ági kicsiny Wittenbergböl kiin
duló reform.."lciós m~lom nagy 
vitta.!'1 kavart nemcsak Némc~r
S7.:ígban, hanem messze \.ÚI :l biro· 
dalom határain ~s. Úgy hatoLt "mint 
a vi!am apuskaporos hordóra": vi
ták, felkelések, nagy paraszthábol',j 
követte, 

.EkÖz.ben Luther bámulatos iro
dalmi tevékenységet fejte!'t .ki ... r e
fOl'mátori elv-ek mel.leU, es mel'Ós7.Cn 
haladt az uj irányon. A pápa ;.., ha
tározottan lépett fel Luther e.llen, 
és 1520-b.'l'n Ikdadott iltdkbulláju\'al 
sújt.otta, meJYd'e a váJas7.t Lut.h t::r 
a zzal adta meg, hogya wjttenbe:'gl 
vá l' egyik k apuja előLt ..az ifjúsllg és 
a nagyközönség jelenlétében abu llá t 
és az egyházi törvénykönyvet eleget
te. Ezzel nyiHa n szak,ít.ott a pápáVal. 

1521 tava,sz.ín a birodalom új csi:' 
sziu'a, V. K.aroly WOl'ms-ba b irodal
mi gyűlést hirdetett, amel)7e Cu
thert is megidéz.te, hogy tanait v.on
ja vissza. Am Luther a hagyomány 
szerint, ezekke l a hires szavakkal 
feje'Zl'!.e be beszédét, mel1yel rnegta
gadta visszavonását: " Itt á110k. 
Másként nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen! Amen." 

A császár megtiltoUa neki, hogy 
,,'!töltsön, írjon és nyomlasson". 
Luther egy magasabb fórumhO'l. 
apellált, a néphez. Németre rordítot
ta a Bibliát. E~ a le gna gyobb múve, 
amelyen nem fog.ott az idő. Másik 
nagy munkája lU Nagy- és Kiskáté
ja, me lyekkel sz;\zad.okra megvetet
te a protestil:ns népnevelés alapját. 

Természetes, hogy Luthernak 
sok segítőtársa a'kadl. M int máso
dik 'l'eform<ilOl' lépe!>t Luther old:l-
1.'01'.11 a fiatal M elanchton. H umanis· 
ta volt, Erasmus lelkes tan ítv ány:.!, 
Végig megmaradt másodiknak, M e
lanchtonnak II göz"Ög nyelv, a fon""'
sok ismerete v.olt az erós oldakl, es 
Luther mindig alárendelte magát 
neki. ha ilyen d.olgok'ról esett szó, 
még arról is beszélt, hogy ha neki 
esetleg mennie kell. .,valahova a 
szabad eg alatt", vagy éppenséggel 
a maglyára, akkor Philipp magister 
folytatja majd a ml.Í\'ét, talán job
ban, mini Ö. Dávid Ferenc valh\s
alapító püspökünk nek., amikor 
lM5-51 kÖ'Zlt a wittenbergi és oz 
Odera menti frankfurti ~'eternen 
tanult, és közvetlenül tájékozódott 
oa re:fonnáció mozgalmáról és elert 
eh,dmenyeiról, már nem Luther, 
hanem .M.elanchton \'olt a tanító
me6\.ef'e. 

E rövid ismerteté> ke'elében lehe
tetlenség Luther minden munkássá
gáról imi, de egyik legjelent"-ebb 
teljesitmenyérlil meg kell emlékez
.nl, a femplomi énekr"', a 'lilii/eke· 

zet közös énekléserÖI. Valamenn . 
mUvwet lközü\ fl zene volt a'Z egyJ~ 
len •. amely mondani tudott neki va
lamit. A !estésl.ethe'l vagy :lZ épit~ 
szethez nem voll szeme. Véleménye 
szerint egy templomnak egyszerü 
prédikáciÓI'; csarn.oknak kell Ier:nle 
ah.ol semm! liC vonja el a figyelmet 
az I géről. Vi.s:;.ont a Lutherben la. 
kmó muzsikus berzenkede~t az el
len, hogy a7. islentiszt.eletböl kis'l()
~·ulj?n .. 3 ze~. Luther költő is vol!. 
Atköltotl lahn himn\.lS.ZQkal zsoltá
r?ka~" lilyrgikuS énekeket,' es köl
tö tt UJ S7.övegeket. Legjelentöscbb ~ 
leghíresebb éneke az "Erös vár a 
ml Istenünk", unitárius énekes
könyvünk 213. éneke (Sztára i Mi
hály fordításá ban), melyet mi is 
gyakol'ta énelklünk. 

Berejezésül az 1526.Jb.'ln írt nemet 
m ise bevezetéséböl idézek ahol 
mi ndenek (!lőLt a·l Ujt'! ...... ghO'l ior
dul : " A fiala/okért kel! olvasni ene
kelni, prédikalni, írni és kőJte'ni, és 
ahol cstlk e lekiTIIeI ben üd vös é~ 
hasznos volna, minden harangoal 
kongalnék, és minden orgonál bd
oatnék, és megcsenditenék mindent, 
ami csengeni és zengeni képes". 

Dr. Kiss J ózsef 

Kálnoki dr. Bedő Albert 
1839- 1918 

A Budapesti Unitári us Egyhazkő'Z
ség egyik korai g.ondnokáról vissz.,
emlékezést ir D. Nagy András gyu
lai tanár, halálának 75, évfordulója 
és az Asotthabni Erdészeti Szak
munkáskép'Ző Iskola - a volt Ki
rá l)"ha lmi Erdői Sl.3.kjskola alapítá
s..1. nak százéves évfordulója alkalmá
ból. 

Dl'. Bedő AIbel't teológiai es jogi 
t.'lnuIÍnányokat végzett es 1860- ban 
ira tkozott be a selmecbányai erdé
szeti akadémiára, me-Iynek ekkor 
még német v.olt a tanitási nyelve: 
1866-ban Budapeslen tesl erdészell 
:HJ. ... mvi7.sgát , és rövidesen a Pén~
tigymin!sztériusn Erdészeti. Oszt~
Jyjra kerül. ahol az állami erdök 
ügyeinek előadója. Bedő . Albert II 

erdészeti s:w.kemberképz.es melle tt 
nagy gondot !ordítoLt az erdóörö!: 
képzésére is. 1885-ben. a Magya~' 
Tudományos Ak.'ldémla lev~fo 
t.agja len. 1896-tó! orsz.1ggyult"i1 
képviselő. 1908-ban halt meg Bud.'l
pesten, de vegakaratának rilegf~le= 
l(jen ni.llóföldjén, Kalnokon~ heb Cl• 
ték örOk nyugalomra. Be~O ~Iber" 
országos föerd6mester, majd allam
tit.kar volt, A kolozs\'ári. eg)'etem 
d iszd oktol";l. osztrák. francia, belgJ 
és japán m:lg:lS kltüntetAsek birto
k~. 

A megemlékC.l!ést EgyháZI Levél
tárunkban őrizzük. 
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rn,il':J il(I"lt , II {, t .... 'II'kl'dllll'lnk 11\'11-
II I1 VrJr! II '"lIhn,,1 11-11f111o" l("I'j,t /'fI II 
hl)I" Ii<'AAI'K A tl ,\lI'oIJilII.\t:hnn o IfIln 
(I"II,\II1)/ok vllllllt.\11I ( ... il IIYI, lílu'I"U 
M<'ll", VI'I,/'l 1'1 1~'Ill)lInk.'l II blbll1l 
r,,,;tl\(,, AI. (\nnf'l>f'k\ln "lunkulI7_Un,' 
ti 1)11 1) VUIl. j·"'.t,jl II "",mhl/lük. Am 
o MI>Il1i)1I\.(!II hl\)llrr ('Mylit !t'l4t"nt., 
~ul)b 1M/Ilo l. munkl. (JlI'II.('o"'\!I~, I'JII'I 
I'~hl RlmlJ!1 ( I fl/..< <ll\IIOIl.!II hlvl'k, II 
"'('II.l ny 1111-"k. 'ly mln(I\'nllll l)l, kUl 
/ ll'lm{'lI (>h·t~1 III.('nt\'fIIWl lf' , 

Vk!Ut: I->t\rn rMI)!,'I'1 ~ I l(onY~'III'4' 
l11uI.: I(1<1\, IImllc",' klh-Jtl, h/OMY II ' t'ó. 
1'(1 ('it}"'rll(b61 ttZ('T111ÓI.' ll' II IlllbUIl 
IIM,1li 1i/.t'Ho'uly('k v(o(J('lm/ot, : , J,-","k 
,' •• kUl\'I,YIIt(>II«Ic m!JIOt-nkh'l' Iklt('rj<' 
(III (o,.vénY('l JC'1"llll·11.(>k, (,A lill kltny, 
nYNl 1II..(.nt .. ll,hntr'J v" lt fl'/. &Ol /11,(>, 
1«,1 y :WAl hll/ lllllilltlRok: " IÍ r'h (WII ,lIo VI. 1 ,) 
1':11.1.'1 1ll1i!IYII I'IÍIIl.,tó II /lwmbu \.(lh 
h lbl1/, hillt.t'l'J,rl(.k ,)tI k""('fI,LUI It,,' I(, 
h(IIIr "", 

1)/11) Ilóoont nlUJ)(1fI 1·1""11,(",1 v(,~ 
I~\tt, <'I Ill(tM(i,llnvfU'i....:, 101.{'I'lnl méHt. 
.'1. Il Ic/kUII,-klnt/) (of( I ,uil /)Illt'lnyl~~ 
r(lI'dHf\fI II 'lovfo bl )1 YI/.~IIt'lI(I(Iá:;,YI (Y! 
kut:.I(,M'1I 

vA1.f)(lA'I'AS 

rillnJ ' It~tlMII 



FODOR JÁNOS 
1916- 1983 

NnsY ves~ értc !J BudlllX'."U 
UnllfirJui ,Elgyhfi;.jkÓ7.~>gc l Fodor Jó
nl» halálával. H.'!.I !.'ffi',t.endőn kcr('6z
IUl JetkC8 és ha.~c!l gondnoka volt 
ennek u tes tvéri kÖ7~nc.k. Nem
Cl'Illk .IIZ cgyhMM7.'lég ügjtelnek /.IZ 
/'tJtézé'K'bcn jánt clöl, de s)'kp tenor
Jávai Istentl!;'"J;tclawlnk és Itcmcl(ose
Ink klSC!gftö kánLOI",J. volt. 

Emlékét Inpurlk Jmsábjaln gyász
ooszl'<lcm'uöt veLt Idézc~lcl öl'ökfl
JUk meg, fl Máté cvnngél!utT\ou 5.11 
Illnpjtln IVlilaszt.otl nl3plgévol: "Bol
dCMOk. akiknek szivUk tisztll : men. 
ők i l l'. I.~tent mcg!á.tJá.k." 

_ "Mind gYllkonlbbú válik teme
t(::;el<cn nckroJógol mondanI. El
mondhalnám én ls, hogy Fodor H· 
nos S76kely1<er("S)'i!Ur szülöttje, nkl 
iskoláit szO!~v;'iiroS;) ősi unit..'il'lus 
glmntizlumónnk II fnJal .kÖ'/.öU ve
ge7.te. M l.ljd B ukUl'cslben Ul'. egyete
men lext:JLmel'nökJ dh) lomáJu bir to
kátxm, Budapest re hozta ifjúságának 
küulelmes élete, I Il ~G-buo "'GY egész 
életre szólóan logt .. , meg Ml'S1.áI'os 
Tel~1. kezét, &. ezt a kezet - egy
mtis 'kCl'kt - csak J!J83. ok tóber 10-
én .'1 hn](1I megfel1ebbe'lh f.,1Qtlen po
rnnCSSZtlv(il-a engedték el II Ma'l'git 
Kól,ház betegágyánfll. Bold og h:'I1.as
stigukut, S7.erelmüket m: ég el6izÖl' 
egy szivükrói s:T.n.kadl fliúgye,'rnokkel 
ti.ldoll.'l meg. akI a kcresztségben :.rl 
A'nd l'fIs nevet kapta. Később egy 
lefulygy'CI'mekk('1 ls m<.ogflldott.'l 
öket lsten. A leány nem szlvülu'Öl 
M.akadt vérszerinIl gyeMTIek volt, 
I'nert Andros hlvó szavára Icm hit
vese, nek ik leúnY\lk. ~:lebÜ'k sok örö
mén())( {>s 67.ép~énC'k. gazdug bol
dogsti.guknak korollflJa, .:. a'ajongflslg 
szeretett unoka : Ildikó. 

M.lndennck tell ponlot [I végóre, 
- Undi értelO)lmoon - a h.aHlI. HaU
gas,;(rtok c.<.llk, mOllt sZóJC'l'ctn6m hn 
U'/3.c1 vl-slSdne emléke szlvetekibc ki
törölhetetlenül: "Boldog, ti~töl szívú 
embel' voll." 

Hn a/,t mondjuk vala1<iról, hogy 
nylll , hogy nyi..tott, hogy detös, hogy 

őszInte, hogy egyenes Jellem, ez 
mind egyetlen nogy és szent dolog
nak, a tlszt.'I , lI:7.honek II Ilulujdono. 

.Ezred éVCjk óta ,tudjuk, hogy -ke
n ::!l'JUmy ovalla.<;unk ,~zcml lköny;ve a 
BlbUn sok!k.ul többeL 61't az emberi 
~z!ve", mint pUS7.tán flzikd1 S7..ervel, 
Hál ez nem minden'! - Hál ez nem 
elég? - kórdC'J'J!otné valaki, hi~en 
ez l l leglöbb, merI U· sz(v dobogál>a 
Dz 61(l~ hllxlotője, EI.-;ő dobban:l!>D 
máI' ~Ic.t., utolsó dDb~má.'>a m(;g 
él~t. 

Itt, C Cöldön, földi élete álmai ban, 
~Iekvéseibcn, tÖl'ekveseiben, Imál
bun, .. ~~olt.:ínoiban megónd, halálá
ban pedig mcgláHu a z Istent. 

Fodor János ujkan zengett a .. .soI
t al' {>s flhítat'tal s.-'ólall ,meg az imád
sáli. ~rezte Ul. IslenI. Nem akUl'1 
többnek lálszani li'oha, mint aki 
volt. SIkeI', ,hlllnlom nem cli'lIbilotta. 
Szcl'etet.c mclcg6vel és gondoLkodfI· 
Sil cgyszerús<...gével, 1is7.t.'l szive !xl
l-atságOl sugárzó erejével hóditott. 
Templomba JöVő, fájó s1.Ívü embe
r'(jk segítséget éJ:; láma~t !kaptak, 
nóha Ihangtll'lanuJ is az ar'cvom'lsa i 
l'Cdőiben bujk!l!ó mosolyától vilgy 
kezénClk I!l'Ieleg su>ri\;\sától. es ez az 
a .Legtöbb, amit mi ember·testvére
Inknek adhatunk. Meleg, ti.<;.7Aa szí
vónek él'zéseiböl úradóan O C'l.t tu d
t.u cselekednI. 

&1. 8'1. O (:lc\.t:-nek igazi nekrológ
ja .. , 

••• ("S hogy tiszt.:. sziv,vel JeéH éle
tének lslcn szent lényét érző boldog
ság:, után, milyen volt Istent meg
lálÓ hw.7..á ér'kczCse, azt helyeuem 
sokkal S7.ebbcn II .költő mondhalW 
el, _'Imikor Igyenekel: 

A1. Úr Hlooként elv,iszl mind, 
Kiket nagyon sújt és sl'.cr·et: 
TUzes, gyors szlvekN ad nekik . 
Ezek a TUzes S7.ek(\l'ek, 

JlIIS'lltl János 

A pozsonyi káptalan titkos antitrinitárius 

társulata 

Z"'wmclényi .Ferenc és 7.iirflgyi 
MIk.IÓ6 1514-ben, mint pc:rJ-'>Qnyl pl'é
POStok rncg!térdGJell"otik a :w:enthá-
1'(I,rn.<;,~ tun:in.ak 6n"tmél. 1'udoma
ll) Q,.~ EgyhJ\z1 ' I 'ör~té:n(-szel~ 'I'áL'sasti.g 
néven k~l.dt& el tevóke")'~Uket. 

H:llT\arosnn Csatlakozott hanájuk 
D..'llbl JC'I'OmOr!, ll . Lajos király ta
n!\ro, komnak egyIk 1e,gje.lCl'lebb író
ja, korábbl egri ikullQnok. A po7.6o
nyi kanonok Utko.s lfIl·sulnt.ti.hun dol
gw.oU, 11'118 et II h ír cl ~lem jutott 
JAriUlnyfóllvy Zek .MiklÓ/! po~on)i 
pr~l ébi l1'It.'i!iowtimnonok ,fUM,hez 
aki fel}elemetle II titko.; t!lrsulni 
~jlllt n púp""nt\1, Ezek után hlJ'l.e-. 
len III'. esrl ktIPUtlauba helyezte1te 
l'i1 mogÓl, la l(m télt. II l'elonlól!.tól , 

hogy <haladó szcllemú lársalt jelen
tette fel. 

Balbi Jel'ofTKl«;. és tá~'SU.i, mivel 
nagy tud:\sú emberek vo.ltak, a pá
pa n0m néJkmÖ'othette. Csup. ... n szaf
ranlkl.L'l bűnt0tésL S7.3botL kJl l'ájuk , 
ami ólzt jelen.tette, !hogy a kanonoki 
jÖ'ledelmüJc1ből évente bizonyos ö.sz
~et kelWtI flz.ctni a pápai .kIincs
tárba. 

Ezok :;\ f{>rllak mhid jclc.<; u1\.öröi 
vQI\Jak a .köz6pkQri antltrJnllál'iz
mu.mak Porz,.<;ony '\'{mrnegyébcn, 

DanIelik JÓ'I~: Irók és egyházi 
írók csarnoki:!.. 

P«aony, 1II!511. 4'79. d.) 

Ködi : Szúcs OttÓ 

Hírek 

Or. "1II" l)' Ocuö a;o; f:szakl EvanMé
!lku~ EgynázkcrLUCl rcUlM YCIÓjc váratla
nul clhall . Család ja é~ cMyhaltll Ry4sla
blln ösltln re u[vvel O)!I;o;tozunk. 

fi l'. E va nlltl lluu TWlűKla' l\ kad tnl lH 
IlZ (Jjuövels(;l\l tans~ék pl'Qf~s~orilv~ 
valaSUolta dr. Cs,~rh ~t l S4ndor szcl:cd[ 
lclkt:szt . 

A KalO lIk,,~ Szó októbcrl száma "Ih 
U"II:l r'u~ li:gyhb u rume" dme.n Dl (vél_ 
hClllcn Bir 6 Imre s7.erkl!Su61 tonából ad 
hirt pllspilkUnk 75. s7.ület"~napjáról t's 
mlll/RS k!lllnte\t'~t'röL 

I' :'il ... ~ h 'án e~Zlerllom! rőmal katolikus 
pU~pököt 10. ~lIlctésnlil)Jdn hh'cl l/:lIZ 
szerctcuel köszÖnionék. 

Ur Umben d r. IU, rkl ."erl z m aln'a r rsper n 
h uablnec: Jonklnl oros~ orrho dOll: pa ro
chu s SZO[1l4l"l~vlll nUR. 21-én emlék ell:tck 
mek Alexa .. dra I'lI vl"" ' I1", J Ó>.\Ier nAdor 
relc~éllc. aZ ck)'kor mllRynr klrál.vn~nQk 
nC" cU~ lt, fiatalon, lIycrmekARyl lázblI ll el
hnlr OrOSZ cárlány ,.~{llctélénl'k :!GO. élt 
~lrkápOlnáJII IUJ-ban l iirré nl rclavalállll 
~l.fl111dlk t:vro,·du róján. 

A Z " Eg)' háltl Kró n ika" II kcletl orlhO
doxok évcnH! hAt alkalommal nll'llJeh'nö 
szemléjc rnellcrnl~kCZCIt 1.{lspOklink 75. 
~l(\lct~$napjl\ról és maRati á llami kllUn
INt'«érl)l $ ot "kiemelkedő tcklnlt'lyu (\fl 
nn,ll), nép~zeru5t:Rnck nrvcnd6 C.llylulzl 
,·e?cI6"-kénl mt'lInun. 

0 7.V, 1''' 11> (, , ~ r "állné és e.wll\.dln oz iiI 
l'SZlendóvel c;o;el"lI clhalt .. .,moS Ntylln 
pUspökl helynök rmlékt'rc IIZ Unh:lrlu" 
Elei Javára so(! Fr·or odományozoll. 

Oundnll.iLOn karllC!lonyl lBrcnll~Uelelj''' 
kCI ,,~ IIl~bbl Id6ponlokblln: nOV, :1 rt
<::fett: de<.:. 4.én N8I1Ykllnluuln,: dec. ll" ~ 
Szombl .. hclv~": dec. :5-~n I Ol.lld«llblll'. 
dc<:_ 2t-án Cy/k'Oll IlU"Iunlt. 

G)'ermek kur ácsony fu illlnepély l , 
dec, 18-á n vasárnap rlu . IS órllkor 
lartunk a N"i'Y Ignác u. tcru plorll 

b:UI. 
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lloo", ... "d~~""'Y' JUn. :tS.;!n "ha.-'<;sA
K<" ""Wil 1><>n\Ja,n ........ n .. u~n"MI K.-
1allnn.', ar. "lI:yh.t.a:I sz"nal1"" u~n ... ~ 
,"unc", Il'lk~ '~l"r..e. il ki ' ... ~·.n.kk"f "I'res::, .. hll' m('1I a df. u .. n",,-""I ~'d 
!lJabb .. n<>k~.h I". . 

OU'. d r , " . n,a r s a,n, .. "'lnf a h Od1\\1UO
' .... u.b .. NI IW.U"'ke>:<"I n('m unu.nus \'al· 
1&>;" d .. - nosunk l)'aknon "Uiitó és .dakoN .a:em.el)·I~ ... n .. mre,rl~n dhalalo
N .t. Tem"IO~~n .r. unlUnus lylll .. k ... ..,1 
III ..... p'''\U'IIM''' milli'" eo ",ml"k ... ml IS 
... rlENk. 

1 •• • utaJ'nd ...... UJ.. öu·. sunll J ÓaII",rn" 
_ ,,<'h.1 BOros " .... n l'!U'kOrl ~l'tl ,>\"e
.~ ,,,,,,lIal tdrun.hon nodmer.ó,-'5'i.rh .. ll'" 
..... m ... ,....'.nttó 1I00,dol.ól •. PIIlá~to, aJ.nd.'
ko.lOIl • 1I1-tlleker.el n .. k .• mil .... okl. lG
'n ,anulI 1~, .. ndut d"lI::n kÖUÓn. a 11),,1, 
lek .. ze' n(',-f;brn 1\\1$ a uolj.::tI.I\I'\-(S d r . 
f'(' ... " u Jóud püspök. 

u <ldmelü\'llidrh ... y, a kar3.<.'$On)"1 .1,.... 
''lIC$ornl).~:u"ss.1 ~)'lM'köl"n. Is lenug'e-
1 .. 1<"1 S'Iása János Il'lkéu lanla. dC<':. 11-
lin d ... 10 Orakw, mrl)"1"l' '""'UIon IS frl
hIVJuk • k ó myfkbcU hl"rk flllYl'lml'1 15. 

Külföldi hírek 

Kllnlbeq:b .. n . .... NSZ K tuakl n'sl.t-'n 
lnesill l nbne! unltliriu. o llnonban ta rtJa 
I .... jI"i konrerencllijal a SZ.bAdrh·11 Fta' 
talok - IRF _ """'\'I'I;ete jÜllus Ulolsó ~ 
aUIlUUIU$ 1'1$Ó naPJaiban. 

A S .. psl ....... n tU·örc'·ö n m",J ... .. " 1I M .. • 
l )' '''' T\l klir 1M2. Junh,. H-I $Úmlloban dr. 
S r.jI' krl, ZohAn jIIondrnatokblln lI:aldRJl 
,rasl k ... lol .. '\ r-t,hr.r, f.li :. m(l .. ml f.k\·~
d ..... "' .. • eu ..... n. A elkk kOrJI " kilyfnl 
nnhJldn$ '''''''loIom kfpf t , j!'$ nl~UalinjR. 
hoa)' • l"Úent''''"k Ili tll..,n fonlo~ ..xe ...... 
pó' \'an a mil.."nl~kt::k hrl)'I'f":l.lIhtl.Jinlll . 
.\ 1<'1\\"lomol 1'Il)' kor a k Ölfpkort II'nl .. -
l Ő n<:h'fn tpit,,""" t-'k re\. h .. ISI"l'.\IW.Asn ro
l)·!l.mRl.t)nn ""n. A r. I'lIYkor ö ... 1J16 lU· 
lybli C!kI.,zsll mR a o;l'l1OIllIIenli!YúC'g)'1 
J,)'Ulekl'«l go'\dO~~R alAII tUI. 

j \ JQpJl" t)hRrm .. \\'" r'" Id,,1 nu,UAlu~1 
nJm. k l1l.l1 lJ. 1l1li1. 0\, '1 hnlltl.ndlAI konJ,:' 
reulUS t'.ln"k~t'nt'.k R keUt'l. nwben n 
\ "1t1'l'1\"116 bllo.1lIá1l ,all.lal , kIlIlUk III'. 
" oda. I.ajO~ Ú dr. ~· .. r ........ J fturf pU_· 
1)Uk.:lk. Ud.-.j·dlk "I. IARF colnlikjl'".' ,'a
lan.Ot! ,If. ,"II~~'<I Nlwll nO -I. 

J .. ' .. Q IJI .... b." ' uNk n)·..,IVl.\ Ulul ... • .. I· 
~Ilet ad.llk ld. nOIlY .. url I, f .. lkl'!l!$t'k 
a~ on .. ló ml\\I .. II.)· !OZÁu~~er Itj....,k _ akik
nek nalt)' Wbb~ltl'! mOhaml'dllo" _ .'M.·k
I,o.(jc~, a k"n'Q,('nyulii lran,_ 

('a~I.,ne . ' rh .. dr .. a kl .. U unl1"rlulOk 
tSmen ' tl nt'nt!sr. ... at Un"ari" .. h .. IIlli ll e r 
.. , 1'110,'1 p;.:mlil'IUk al""hó la.llla e ... haU._ 
I"... munk.tanlll , Kl .. !',- It-fn "U .. "" t. 
F.m'f<kl'lr l"l ml I. meIlOr1Qllk . 

U"us C. 
las . udO)$ 
,tu-ben 

lApunkban karl($onyl I1n'd ..... k •• 
kohóltUnk iii d r . KO\'2cs W .. s »\lspok al
.aj U <!'crke;u,r.n és IW-b"" ,,"olou,""' ...... 
NAPOCan kiadotI In,.:ods>l.os kon:,-"ból. 

N I. U"lu'ris .. h e B l l ur,- 1M3. e\"\ g~p
lembeli ~mill Luther M"nlW ~ml ... k .... 
nr.k u..,,, telte. A lap ".11.1\ " Dl'I'l.dolblln 
II II . ,il~fljbonl. Jd~en l~bQmb:i.otl 
Luth ..... n .. b<lr ko!~l_ A U,QbQr "1<U'at 
Im-tlan lilhlotlnk f..,\. 

vel..,r lI"ns Kol'-en bllch huU",ntl " ... ,,.... 
n''':l;'''u ld,:!uita Uerle\..,s . , ' .. ,,,,,,,nU""h 
melol neml'"<'.l:lben II rend {<ll\lIk.., .. e ,,(cke,o' 
p:1p;t.)oI' ... ... A% ~4 éves UJ n:nut-ol\ ... "" II ,)· 
... ~'-""e'olU Udkenu cs ~, 11.1", .... <óllJ1<l' 
"or.lcse~ ~enm. n~' u. JanG.1 PilI papa 
ls eJeJtL'CIett '"1I.la$l.IO\$.'1",IOI. bo"" r"'--'(I"U lO:' 
IlIlll<!'c ,,; . G. Pl llau szen;.."t'lI ,·ull. " !"enn
nck ma n",r csak ~ OOQ Ulj/J" \ .• m. 

Ur. Benil Wc:r k$,riSm li\'~ púslJ';lkul 
n<!,'e:ue kl • ""eu. "Onnan)" a ~\ 'ou .. nm· 
IIdlku$ e,;ynllr. UJ tl"Sl'.kfn:~ a l\)uj{1llom' 
b3. \'OnUll dr. Olot Suntlby UI.-.dftul •• , . 
51 e\"U UJ olfSek a Ilyakorla" '<I'cOlt»Ilal 
,udo.ma,,)-ok mU\'clöje es doklorll. \'1<"1 
ö,a "-l:ynar.kenllete pllspUk..,. 

ob Ii.. .... SZ Tiir$asá$Ok okl. eh'.wn Gent
be'l IlI.n OIl :I. k6:r.ilsul<">;~n, meu en ft mll
illU dr. SInIIll M in"l.l· aklld~mlku-" dnU
kult, (r.1"0.1,,1I d r . Hanna TlOOr pilspOk 
" haul Okul\1<!nlkus T"notes dnl.ke. 

Dr. Andre Ou .... ~lIc .. rnono.:iaur"AIIllti 
MonljX'llir"ben m uködO prolesl",,,,, Il'U' 
10lllai IIk"'kmlll u.bad;:" ... l profes..r.orll 
eIl~'hll"l.unk klln) ... · ' :\.ninllk me$ikUldle 
SU_f\"i1 Ml h 'ly 1s:31-lx'n meJljrl",nl elllŐ 
mu"enek " Trinhatls Efl'tlribll.·\\nk ten)-' 
If\lIs0lntlH. K"uon,JUk, 

Uf. OY"fg~'.~· .·ere"e kolnl o r'·o>. nk i · 
n ... " nnr.n,."al1l1o l nI~n'lUlbcn budIlPe.~lj 
lemplo,\\unkbnn - Ó ' kiS ~y~n",:k .. k ... • 
N:Uolc l..,s"-t ls _ Sr.ent· I\·III\}'1 Ilona "I.<ll-
1:I\lnt4\'1I1 nU:lQuuk 1110:101. h,lIl\jl\ jdNII ~ ,lll 
nYIlj;:ntn"-' ... ct nmrklll k,lId611 a .. Unlwri",;; 
Elet fC'Ullllrul"mrn. €.I· ,,,k.,~ "domnn",ukll\ 
htllasnn k uutlllj,lk. 

S .. we Dic'" nmo:,'lkll l lIlltrm"'A .. I hM1I1 
.. mb<!'cr i)Utö'ndIjJIlI kCkdu: n"'lI .. ~I.wtn\ 
t"I\ulmnnYall a"l. .. stördl MII\lr_h "" , ~r l ·,· I · 
Ic.""bo"I, Olplom4jn ...... mCII$rC".~,' \II,m 
k lll ... It'~ anJlol Itl·'lIek"r."'b"" AlIlI~1 \'111-
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