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11\ hívek .hnsználatftr.1 Imakönyvet 
jelentetett meg I983-ban dr. Kovncs 
L..'ljos püspök, az Egyház k,iadfts..1b.'Hl 
Kolol..s\'l'l r-N 3 pooá n. 

1982. december ll -'j eI6sz,.1v~íból 
idé7.zük tlz nltlbbinkal: 

.. M:'!,- évek óta igénylik híveink a 
kifogyott Imakönyv újbóli megjele
nését. Ennek .lZ !makönyvJlek ;ll. kl
ad6s{lVtll ezl 1.1 hiányt 6h3jljuk pó
tolni. Több mint négysr.!tz éves tÖI'
tént>lmünk folyamán püspökeink és 
lelkészeink \ollflb6! 57 "ámos ima
kónyv lj toU nap,·i1ágol. A mosWmi 
az el6bbiekUi! abban különbözik, 
hog)' ell összesen 35 lelkészilnk hoz
zfmk beküldött imáiból állítotluk 
össze, és {Izok vallnsos életünk leg
különbözőbb al"'1hnair~1 kívúnntlk 
~\'ülckezel'eink Mgj':llmlk 1111el erő

sít6 lelki t.'\plI1Jékot nyÚjt.oni. Köz
tük olvastuk örömmel Hus:1i J ános 
imllját ls. A 35 lelkészteswérünk kö
zül öt, éspedig GeHérd Imre, L6rin
czy Gergely, dr. Lórinczy Géza, L6-
rinczi László és id. Péter Ödön 
ntyAnkflai Ill!lr elköltöztek n2 örök
kévnló \'lIagb.'l. Ok mar csak ezen 
az úton tudnak hozzflnk szólani, hf
vclnket m: flhltal csendjében, öröm
lell alkl11mnkkor vagy megpr6bálto": 
II\sok keseni órfliba n gondviselő 1.'1-
tenünkJ1Öz killdött lfohflv .. 'lilt'b3n se
g[lcni," 

UNITÁRIUS IMAKÖNYV 

.A 223 ki;;''ll"kú oldolon me~jel(ml 
imakönyVb61 kőzüljilk az nl!lbbi 
imádságol: \ 

IIAL01'TAK NAPJA N 

Örökkévaló lstarI, gondviselő 
Atl/ám! 

Hulló fo/evelak I/Iolk ::: izeoése, 
vGlldormodarak bus kiáltása, a le
metőket elözönlők nouemberi :ora1l.
dokliÍsa a sirok mellé, a sfrokra he
ll/ezelt bód ít.Ó illatli virdgok, mhld
llzek arra emlékeztct nek, hogy COIl
szer lIekem is lneg kell ' ra l llolll, itI 
kell hagyllom mindent, amit !ÍGY 
szeretek, és ami 0 1'11011. szép Irt k.ö
riHöt tcm: itt kell /IaOllllom o kék/lj 
e(Jet, (I fény/6 cSHl(lgokat, a ui ragos 
mezőket, a csobogó patakokat. a 
friss fo rrasuizeket. ts ill kcli /togl/-
110m a /tajlékot ls, amelyllllz ollll'yi 
Ille/cg érzés, édes emlék kapcsol , es 
e l kell sza kad nom örökre a;:okról 
is, akik legközelllbb !)all/lOk 1I0z 
;:dm. 

Azok a domboruló sirok, amclllek
bell édesopák, édesollydk, testvé rek 
pihenI/ck, és amulvekct rll /ldbll /I OZ
Ituzk, oirdgokka L ékesftcttilr,k erre 
II 1IlIprO, fdjóIl em lékeztetnek o Dib-

LA l'zARTA UTÁN 

Dr. Fcrenc:t. ,Józse( I)iis pökünk 
allguS"/.l us u tols6 ua l/ ja iban t öltötte 
be 75. ~1 t' t 6\'f l. A'l. :HIg. 28·1 NaKv Ig
n{le II. h ' lll ll lomba n tartot t ISlc:l;US'I.-
1!':1!': len n ll rl 6k n 6!:1 cl;yh á:1.I főgond
nok 6; lIus:t.li J ános b utJalU.lsti Id
k 6i·f.·ka~ {!.gy 11;1I 'l.g1116 1Il!':leg S'l.!I vu k _ 
ka l h sz!':ret c ttel kÜs'f.ünt iiHék tö
UIlnltJrunka t , ilk i at ü th 'ü'f.lb; re mCI
hatott I;".avakka l ,'4IaS'1.01\. 

A !\Ianal" N~llkGtt!i.rsaság Elnökl 
Tan!i.cliia II manar 1i.11 111l1 &; ll ... 1111 1-
t irl us Cll hh k6'f.ilu l Jó kllpclio latok 
' polLi:!.1l terén kifej le tt ulunkliss'811 
e llslllu(i,ek p pen 75. i1 ... ü l tt~n a l/J Ii Il 

d r . l~erencz J 6zsef püspükőt a 
l'\1i \ GYAR NePKöZTA n Sf\ sAG 
ZASZLÓUENDJe\'EL Illntc t te kl . 
A kitü ntet ést a l 'arllullenlbe n Lo
son c:t.1 I'á l :\l: EhlÖkl 1'a n ncs clllü ke 
lulla á l . Al: á tadási ÜlHI CI1Sé!;'c II je· 
len \'0 11 I\tikl 6s Imre á llamtit k{ar. al: 
A lhulIl Egyh tbligyl 1Ii1'a l a l el n ökc , 
Hart6k n~la egyh !i.·wnk f6go mlnoka 
~S az ünn c pclt fc leséKe. 

Ugyan aznap d é lben M ik lós l lI1 re 
á llam tit k á r ebt'mct ad ll tt d r . I~cr(' n l':t. 
J6u d IliiSIJükUll k tI ".'l. te ld é r l'. IlIC

Iycn cgyh ázi r é:;:t.ról Uurl6k n é la 
f6gllllll llo k , lIun tl Já llo~ közOllyhlru-

lia SZIII:aillak Iga:sáoára: "Nincs itt 
marodalldó városunk ..• " 

EI6trpd áHok fá1ó szfut:el kön nl/es 
takin tettal. és o kö/tővel kérdllzem: 
.,n·lj /asz 'Vcli/llk, lia elfutott o 11 11ár ? 
I Mt lesz velii llk" IlO é let.iJnk lejá r ? I 
Ha ránk borul az örök . 'Vak éJje· 
W nk, ' ,Ha mdr IIcm é/ ii nk és· flem 
é reziink. I Ha e ui/ágbdl örökre ki· 
fogyunk, I S egll koporsó lesz min· 
dell oogllo lwnk, I Ha nem marad 
lilás. csak rideg teliillk, I Umm .. mi 
lesz velii nk?" 

Ezer kérdéstől zaklatott lelkem
lIek adj "Illant/ugrató választ , Iste
IICIII. Tedd er6ssé hitamet, hogll tud
jam IllIfogIIi : a sir csak riflllcnllt call 
jobb //azdbo. SeQlts, IIog l1 igaz és 
jó tudjok IClllli fö ld i é le tembell, 
h091l rellléllllkedhesscrn az örökélet 
lIaglI Igéretébe ll. 

es amig él nem cmgeds::, tedd bol
doggá lIapJaimat. Ouj betegségtől, 
s::crellcsét le nséOIÓI, adj jó egés:sé
get és é lerer6t, hogll tud jak doloo:· 
ni. lIIunkálkodlli. H ogIJ legyen jó ua 
elede/elll/wk, szomjot oltó ereje a 
fr iss forrásvbnck, ', ogU legI/e n éde.t 
az dlmQ rlt és reményteljes az ébre· 
désem itt CI föfdö n és az örökkéva
IÓságball. Amell. 

Dr. Urlnc~v l\1ih:\ly 

gató és dr, I~e.ren~ J Ó7-scfn é veitek 
r észi . J ele n \ '0 11 Ba l Lás'l;16 f60sdily 
, 'ezcI6 es dr. Nagy Fer en c fóel6ad ó. 
ar. unitárius tlg)'c k r eJcrense. 

SZ. I, r. 

Bartók Béla főgondnok 
A Ulld:lllCStl l\I{iS'f.Rki 14tYI!lc m 11'1; ö l 
\'Cll csztcnd6 \'c l cw i/Ut okJIl \'t! l tl t 
s7.enelt m érnijkük köll t a rlln)'dIUlo
m á \'a l lüntcltc kl cgykori Jeles ni)
, 'c n dék é t. a k~s6bbl elu'e t emi l a n r 
segéde! és e l6l1 lió t , Uar"'k u é lAI, 
elu' há:.(un k t6t1ontJnukdt . akikn ek e 
nép ünn ep a lkll llluiMI l o\'ábbra ls 

J6 C,lSMé,cl kfv' nullk. 



.I SSZATEKINTIOS 

lelkészi Szolg~l l atol11 negyvenedik évfordulóján 

A Il..'OtÓfriQI $f;Rk\'i~.\nVlI 1!H1. JII.
mus ,2\)-t),'":l kÖl'11II l1{lpok~JI tll'!ttem 
le KoloO!:.wolron .31 UnltMiw 'f'eoló
Il\:al ,\ klKh~llllin .. Kél ~tlll)()n~~ 
jeli:'tllÓS II fl-'()Ió.i;ml wdnJugll CtlJ 
P;:l,pll",,'ndók IiUl.m;I.I\'\: ~-ré6X1 jel
"d. hCJtl.,\' \~et <.':1"1 ~ Iőleg clmél~tl 
fclk&lilh .. 'IS~· tcndclc. mas
o.'Q.I, hOll' clkil'!zdödik II gyakorlali 
gyi11cke~tl IIHlIl1m CI!y ...... ·Ci Id6sz.1-
k4. &:I utóbbi ~' oiV<.l1 ~&\ldkCl>l
kt\nt tölti II p-'\I)IIi:Jvcndék .1bban II 
8yulcke,;ctbcll. ~ht)\.1 sq;édlclktml 
kértek :1 pilspoklÓl. A d~plomn'>lZS
gát ml\).~ik ~'\38."p.'I)i vi1'.Sg!\nak. 

1943. pllnkosd ünnepen. nll\jus '"ll
t.~n, koloz.s,'{iI'j ICiJtuS \'OII:IIn. Et 
nEmi jA!''!, I~' .U ünnep h~nnd
napj,ln \~ctt~l' tI Kos.~\ I IJI L..'\j0ll 
ull:ai nagyt()nlp]ol1\b.'lll .ac ilnncpl 
saolg:H,1Iol. m .. 1.sodfl,apján ~ cls6n..'lp
ján II smll\\.'\Sfalvl .l.s oz Jrls.ztdcpi 
uÓr\·:\nyh'tcl\(isatclc!CI. s :.l ll.!! min
den l~ggelt!n, fél nyokkor al Mi
WI..n n n.'l.I;.l'l~mplolllb.'m. ' \ 1 dnncp 
cl6tti 10 n.1pon át, s még .11 ünncp 
ut.i.n is, .1 lcg:itus fellrol'e:Sl {I 11I\'e
ke l, boldOG ümlC'pckc1. kl\'all. mag:it 
jÖindU!.'l.lltkb:1 ajánlju. olk lk cl)ból 
®~dmüe1 meg&tik. ado-
mám<tikknl honorolul;;.lk a le-
gátus (Jnnepi .'i2olg,üat.:ul, F.:l rend
kwül n..'l.jO' ~~~ D. p.,pno\~nd<!k 
u:un.'Ú'.:l. Ibb..\l ruh.:b'.kodtunk. s f..::
dc.ttük ,1prObb kl:ld.\s..1!nlmt. K olo.JlS
dr! \c.,a tusként cls6nek JÓZoan Mik
lós püspük ur:l! ~1'CStem fel. aki 
cppc.n akkN pár napit; kczel~n 
\-0.1\ n kllnikan. Ou fo..:.:adolt engem, 
el6.."'etes bejelcntkc%cs al.:apjan, :uyai 
n'k'.I~s.gel, ign%l !6p.;.\.~tori lIl<'.ltó
dIlGal. M,lutnn ... 1 ad(;.Ul\ lat0(;3ta
som okjt.. l\'leikt':I'do.'%I.... h~' hOJ\'j 
kldnok ITI\!nni ,1~ ... ldlclké<.:z.nek. J::n
gem .N.~·űll mq;:lel)Cu .1 k.!rd,s s 
&rin~n, spoIl\.;UI alt feleltem. hol;:o' 
od'l.. 3ho\'a a 1-'6Ust.\ckndtS Ül' ki.lld, 
.Erról II ~r6! lobb UO nem 
<:&lU. E:n \';.l lahoi.,Yan l~ndld"i.II jó
koo"wn US k\)m~· ... od leptekkel t~l
\'Ol.lmn li hlinik.WI. 

-'\ koIQz:w:\ri leg.'idó Idején Or
'116$1 Károly ~I'C:I, kolot..s\·.:\ri lel
kw \'Oh a ,,.g:t1.dam", m.1jdnem na
pontu t.1Iitkoatunk. ulktllmaL adon 
arl':l i~ hOlt)' bctCjl.!;i.lQi.,tdsm e!
menjek. Az. (J1\I'IefI I~Jén Mtlaláh07 
(JJt~t.!'lt.. s n.."\g}' ('$.'l l.id,j,lnak llundl.!l\ 
tugja. \-e.!e ~'üll, ... ~' ... Ió l~x\kun 
\"QU ~ i8:u.\ le=;wér. 

A cak\1~ , uM!\ 3 ToOOlOtI;ia\ 
Ak ... iém"-'l. VilSi.illatú Diwtts,:\gol, 
mel.)'IWk cinóke ~! püspOk \'olt.. ki
hirdette 81 eftXjmell)'1. ~\ dekán kll
IÖlte \'elilnk, h<lgY a hh'U\.3los Irato
kat hh'Qlahl:m át\· ... -he!Jük, s ho.r;
Utetle: Cell.!crt InV'(! .'ci én n~' e\'i 
leolO«ial tanulm .. \nyunk & ullk
\'l~ JUbm'\;\ul ... gyhetes b:l11Il.r 
nl \ld~ 1I1\)'lIa1 !edt-.J.etet k.lpjuk 
m ... , :I 'TWIÓllal Akadémlálól. 
U8)T 4llC:.;l1!; .:oul""'ltll1.unk <I halkm.lk 
felett " .! Allt UC)-anis mindketten 

t NrrARlUS &L&T 

tudtok. hog)' a lo!QlógiaJ é\'e~t 111-
nultn,lnsaink \1~1'(' kell fOl'dittl
nunk, dt- htllU' IJsen mcglepclo..'Scl: 
CI'jenek. ~rra nc.rn gondIlItunk. A 
teolCf;iai t:mullllánsok t./i.l'h:iz:l 
lli;..Flnis !clmémetellenill ~Igy. s ez 
C$lk nli:!netk6zben nl.lik nyilnln\'a
ló\~ II studlrozó ifju sz.:lm!lra. Ak
kor ugy.mis mo!g csak t~tdnl elvi 
eLk~pzel~k \'olmk aITÓl. hogy az. 
dkbvelkez.ó évek ~ é\"tiztedek folya 
man ör{jkős bcszéd- (.\<> erlelemi,y.l
~OI·k\tr.a loeszünk itéh·c. s hOGY cl. 

élő \'alós;..\g, .tI.l.t \'elem csyül1 min
<kn lelkósz kolleg.im nagyon jól 
tudJ-'l.. .Ez \'ás.r.ont egy\\tt.'ll I.'·gna
gyobb öröme a IdkÓS1.nek. 

Nos, ebben :1 .,S%OJllOI'U" áU.:lpo, 
lOIl\b3n :I :w.lk\' I:zsga utáni 1U.lllon 
mcgSlólit O"III/)si JÓJ'.sc.( püspöki tit
t'mJ', h~' menjek be lliwH~\lab.1 , és 
Yegyem ál a seg~lelké67.i klnt:vc
:oté;;I, Kldi!l'ilIt, hogy 1943. július I. 
kCl.ckltd segédk!\ké.Ui kil\c\'i>rAst 
kapt:.un ;] bUd..1pcsti Unlt;itiu. .. l\tw_ 
szió Haul~ ::11101 dr. Csiki Gábo\' 
\'olt !lZ ig':lz.g<lló lelk~J:. 

T:l.kin n~ a lF;nap, \-:qo' a ko"et
kezón !;;n.iratol Im.ptam otthonról. 
hog:,' megh.'llt n..1&)'llp:\m, Deák .Fe
tene. s temeti-6e június 27-én le;.z., 
A b.1L"I!Qtu üdill6iböl nem lett S\!m
mi. :\ Gell~ hmMból sem. mct·! 
neki is clinlé:&nl ~Ió dolgai akad
'-1k, Jnielól1. eUoglalm \-olml scgt!d
Iclk.Nl :Ulá.s:it Sz,t!,;clyJ·,'ereutúron. 
en Mm .... u· 'kisz.:imítottam, hogy \'Uj
mi neheren tudok július elsején Bu
d!lpest~n lenni. .Lé\~lct írtam hál 
dr. Csiki (Mbor n.1.Qytlsztelelú ur
n:.lk. s Q.1\~s J\~'tését kérve. hoglT 
1N.\il:l'npJm hnl.:i.13 (.\$ tan~tese miau 
CSllk julius 2-.;n uomb.'l.ton. a dtll
el6ltl sten~YYOmHlal e-I'kezem Bu· 
d..'lpestre. 

JÚn.ius 26-dn érkou.t.cm h!lt.1 1-10-
morődkelllényf:'lh~·!l. st.ü ló!a lumb.'l. 
1\t\&)'Upam te.metésére, uki 75 é\'ti 
kon\ban h!!lt meg, Nagy;m'yál\l9. l. 
Cetge.b- ZsUzs..'IUll\t. mély I;Y:\sJ;b.·U\ 
tllUIt:;un, Tiz.enöt ~~l1l:l\oeket .;;:or:ü\I, 
kö::tUik edesanyámat, .I-.'il eltemet
tünk t9~O, máj. 15...(1n, 45 é\'es ko
rdb.1n, lst.!nem, nul.)'e.l\ (iat~lo!1! 
Het kiny:h oot.3 !«jhex OO&:l'~J~'ilm, 
a SlU\·ös:ték :illandoon .nlun\"-;1b,11l 
\ '011 :I fels6 M s Mn. Ut:inO:t.hurut lan 
Sl. ... 'PS>~ü ~ er:.éktl .uőtlt'sck. m~g 
het nyikst& is, kerül • k róL1. De 
arra is \"QU e~jük. Idejük s fólt!jl: 
e~l.::ak, h~' eg)'ik fiukal gimná
ziumoo. majd eg)'ctoo\\'e ~illdjC:" 
OL iS o..~k Ferencncli: hh>1:\x. s Tot'
dán. Kol~,,'áron. Nagyen .. \'t.'CIen .. \i 
Nllg) ..... ·Jmd01\ \"01' bn:k e. u tóbbi 
helyen .l!H5-be.n Ill.-q;:,-ar tankerü
ldl !öi.ga~tó 19S1-bcn bekiJWlkt. ... 
tett haláláig. 

H:n:;Jérk",z\'e O;Jg)-ap;im lemelése-
1'0:, ottJIQ11 édo..'S:lp;i.m us tt'l.'il\'éreim. 
- .nég)'C1\ \'Oiwnk ~ \'~'ullk -. 
s.teretettcl "ettek körül. E,g,)'ütl áll-

tuk körül t\II~Y,1lxim kOpOrsóJát a 
lc!llpIQInb,.1n. ahol Kiu Jen6 . .nül6-
f-alum nagym~ült lelkUS1.lll t.'1rtal
ma:> ~y:Uxbcs1.édbe.1\ bucsill:t.'ttt.a ha, 
IOtlUnk.1t. 

Szillelm s test\léreim SZeretetél 
mlndijj; él'elt~rn. Tenn~tes ré.;;:or:e 
VOll ez életemnek. Sohasem \'etódöU 
lel. hogy .:u iskola, a t.lInulmó.nyok 
.'I "~z.etlség eJs7'lkít tólük. Ellenke-: 
z61~. még UOl'OS:lbbr.a h1z~ uz. 
~'lllásho:r.-rn rtO%andóság én:.ésc.l, 
.l\10tit.. h~' U segédlelkészi Idneve
:óssel kezemben Budapestl'e k~ilI
tem. hogy állNiofn..:lL elfoglaljam, 
még fokmolmbb mértékben ét'ez
tenl, hogy melletlem \ 'ummk s ue
!'etetHk. g()Ildo.skod,~ok & imádsá
guk elkis.!r utamon. :\ mi csalá
dunkbun núlkmöz.heletlen r!llwJu 
voll a t. lmad&\g.n..,k, .aJ. egym,:lshoz. 
flitó kapc:sol:.\tnak. E:dcsal)ám el-el
akadO. de éroes hangon mondtn el. 
hogy m~iteHe öt s mindannyi
unkal .:\ jó Js~n, p.up lett n [1.:\OÓl. 
Ez voll életHknck, ed0!S3nyálllnnk és 
édCSIJp;\mnak. egyik «Ij.'l. A Ben
cre ~ü.ldb.an is Isn~tcs '·olt., k:t
dboon is, ~I ginul."'i:dumba menő 
8yenllek. €dcsapám te;;I \'ére, kit 
uintin Bencze i\I.:\rIOJll\3k hhT13k, a 
l!: lmnáziwn elveg:é.se utá n ~"l.Ö 
leli a Bánatban. Ökörpatakon. Há
rom &,"cmleke közül 31 egyik, Ben
ez.e L.:íszl6. a magyar o~;tib3nyácnt 
oulop.'l " 011. 

Tudt.:l .kIes.'l.p.:~m és ludták :I tCSI
"éreim IS, hogy a s:zeIk~mi munkán 
Sl.orgoskodó ember .!lete nehéz ~Ict.. 
de :.1%1 is tudtak, hogy klv:'ilts.igo.s 
tcrllet "\$el Ilt. (I szellemi munlus, 
aki: lelkt.'u. Nagy tis:uelel é.ll ben
nük :1 1\!lkésl Imnl. l\tegh.'lIÓ volt 
... >des..'l~~'ám .,lntézl.."\."<Iése·' 19-40, jan. 
első \.lSárnapjan. ,E \ ';.is."'ir.n.apon 
ugyanu, milli e!só é\'t'l.'i leológus, 
uul6!1I1umb,'n éJl végeztem at is
tent.iS1.telet\!1. Gimn:lzisl~ koromb~l\ 
soks'l.oc elvégeztem az istentisztele
tet slülófulumb.,n, Kiss Jen6 Iclké$.t. 
bulcs US ,1t.erető su\'~lck jóinduL1-
t.iból. :\tost .azonoon. Pilldsto.-.'Oll 
$t.olg:Ut3m. elóuör !I kemenyt:.i1"1 
Sl.ós.t&en. EJ: oly.1n meghaló "011 
suunoml'a. dc sr:Qleim, test,·.kclm es 
SJ.ül6lalum szá.n~\ra is, hogy most 
is nlQrh..11ódom, ha \'\.-a gondolok. 
NeM; t'ides.:J.1\}'úm !ut ul<)lldm ÖC$<!m
nek: aki 5 I!n'el \'lllt fkltnlabh. 
mint t!n. s terrnC"z.eIe;en te8e16d
tünk, alt mondm Cdesal~-án\: ,édes 
timn. I';sdó. ~ ~%ul.\n magbm ro
God Mál10n W1-)-nd:.II, hislen Ö ~-
130;1\.31 a \~lIán olt áUo:t :I .s:z&.ze
ken! Hiába ntOndrunl en. t!n,\'he til· 
\ak<)ZG.sul. hOg)' MI ert nem ireU 
C$1n;.lIni. nem \'Olt apella t.;J . A'IÓ~lI 
is llll\g"z ctl4!:<.'111 .:u öcsém, po!d" 
soks.tor eUl!lt:ln>Ztuk Il'l..'\r. hot;.). r-:
~ür\k! Dehát éd()l<.'ll~',\nk en\le
ke s :\ tc1kéls;ri mUllk,! lrallti ü.sz, 
lt!lel.,.! 

Ikncte l\hirlon 



I 
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A MUNKASMOZGALOM HARCOSA 111.01~l'IifI\.ábll ukarla ft.lIIt1int. M~ 
I012-bcn Inw.odvcn ~Inu\\.n UZ 0'1'011'(. 
nyelvet, il f"'''''.abndul~ utáni tM>l!.
re kés.Tlilt.. 

Nemrégiben kOldték mCA szer
ke.sztOOégiln.\(1n('k :1 " KIs-Alfó ld " c . 
[3p 1982. lc'b l"ullr 12-1 szfton\ll t. moly 
(II'. nldbblaklb."ln Ii!dozol1 Io'vrcnczi 
Já nos emh"kcnek. A alkk kleGé.~zlte
ment mcgjcgyc7.7.ük. hogy Fcrenczl 
Jt\nos b tlty jn. dr . Fercnczl S/tndör 
;) kol!nsv:ird unit<lrius kol1cAlum Je
les fia!"d t.aná ra volt. aki öccsével, 
Jánoos."ll ~yüU halt mártírhalált: 

Az crd6lyoi S1A'trmnzúsú IIQProni 
cg)'etemi hallgató "'erena l János 
AIsÓj.irJn 1922. {('brunr l 2-én lált.'l 
mcg 3 napvilágo! szegénypar.'l..'Izli 
családb:m. Az 194-1-1942. tanévben 
~rotkozott be n Józse! Nfldor Mú
SUlki és Gazd.u.igtudományl Egye
Icm bánya-o kohó- es erd6mérnöki 
kamra crd6mérnök - ha Hg.1 tÓJ\.'lk. 

Hamarosan bekapcsolódott abb.? a 
harcba, amelyet a soproni egyetemi 
hallgatók . hosszú évekllg f olyt.1t1ak 8. 

Volksbund és a náci S7.er'ver.kedés 

Egy látogatás . "-

margoJara 

A Magyar Újság írók Szövetsége 
és az AI1nmi Egyházügyi Hiv3t.11 
időközönként 3 szokáso<; sajtótájé
kozlatók keretében egy~gy jelen
t ős ipa.ni vagy mezőgazdasáqi ob
jektumba viszi el oz egyházI sajtö 
képviselőit. Ennek rendjén legutóbb. 
junius 26-án az Ób uda Mezőgazda
sági TermelÓ5Zövetkezetbe 5:rer'Vez
lek egy látogatást. 

Az Unitárius tietel ez alkalommal 
Husxt:i J ánOL'i és dr. Jakab Jenő lel
késze k képviselték, akik elmondot
ták. hogy nagy élmény volt számuk
ra bepillantást nyerni ennek a ha
talmas, több, mint hatezer em'bert 
fog\alkozlató szövetkezetnek a tevé
kenységébe, 

11ú1 a tájékozt.atón, amelyet Varg.a 
Ferenc d!nök tartott - ős amelybe.n 
elmondotta, hogy a Szövetkezet ter
méke it 21 ország, csa.knem ar. cgésr. 
világ vásllrolja , láthalták a ré';ztve
'vök a halalmas üveghároklban pom 
pázó csodállaloo vil'ágokat, melyek 
között első helyet foglal el a rózsa 
és a szegfű. Ahova nem juthatt3k 
el a résztvevők , lhi5.7.en mindennek 
megtekintCsére nem elegendő egy 
nap, azt a Szövetkezet közponW iro
dájának egyik tnnácskozó termében 
lartott fil mvetitésben mutatták be. 
Igy tudtuk meg, hogy a szeg fű ne
lTh!!Sitésében és termesztésében az 
előkelő hal'madik helyen állunk vl
lágV'is1.onylatban . Clprussal közös 
.vá1Ialk07.ásban !folyik a fejlesztési 
munka, melyet a Iha\.ezres léts7.ámon 
belül 240 egyeteme1. Vég7.elt szakem
ber irányít. El'. a na g}'üzeml módon, 
vIlágszinten múködö 57.öve tkezet 
n~ünK közös, nag)' értéke, s egyik 
blzonY:olá.ga awn lényeknek. h ogy 
ga7.~~gl életünk Irány ... jó, és a 
S'l:OCmllzmWl épitésenek s7.olgl'lJatá
ban áU. 

ellen. Negyvenöt mflrclus u tolsó 
,,-apjnjb.'l n il lI(1J)ronl 1\1I\tyólI klr61y 
uten 5, s1.tlmú há1.b.'ln mliködő úJUl
ncn'l'.ctt erdélyi dinkotthonban, 
.'lhOI tizenegycd Il1'I(lgávill F~ncz! 
J ánOs ls lilkott. Il hnlla;:.r!l.ók több k~_ 
tonnsl'.ökevényt búJt..'lttnk, KÖ1. tllk 
voll dr. FercnC7.i Stl ndor U'rmész<.'t
r.'lj1.t.'lmir, ll1. erdélyi természettudo_ 
mány egyik ismert reménYl'i&e, a 
S:Z!llorló Ferenczi J án05 bátyJa :.,. 
Mivei nrrói értesüllek, hogya dIfik
otthoni IfI ~yc.Hk a nácik, márclus 
211-én a Fe rencr.1 testvérek é$ még 
többen biztos.'lbb menedéket kerelI
ve ru: elhul"(:olás elől BrennbergbG
nyflrn mcnckÜJ\.ck, 

Ferenc?1 J ános ,kö1.18merten batol
dall érzelmű, dcmokrnlikus felfOll.iÍ
,'ú, haladó s?ellemű flntalember volt. 
Nem volt kommuni.st.'l, de becsüle
tes hazafi, a ki tudástIt. képes6égét 
egy új Magyarország felépitésének 

Ferenczi J6no. él'! tiirwal mlorelu. 
:\0-6n - 8mlkor ITIár hIre inni\, 
hogy II l17,ovJet <:sap.,1\.()k a hegyek
ben 'Vannak - :lZ óbrenllbergl Ko
vács-áTokl Óvóhelycn vél~ bl7.ton
ságot_ Volksbundbtiik azonban fel
jelentet\.ék o "kommunista fölsk()lá_ 
50k31" az 6brennbergl vend l!-g16ben 
t3nyá7.Ó SS-3t.ukulatnál. Nl..hány 
P<'rc mú.lva öt-hat SS rontott a pin
cébe. kltU!zkoltAk a 5:ZCl'encsttteon 
Hutn.lokat. majd il Muck-kllétó telé 
hajtva öket, kö:relf'őJ tarkón lőnék 
mIndannyiukat. A két FerenC7.-1 ~t
vért egy &ekély gödörbe löktek. Fe
renc7.1 J6nOl\ & tel;tv~~ a szovjet 
vá rOl'lp..'l r3nc:snokság M!gitséfl;ével 
1!l4 ~. júnlu~ 17-én helyezték végle
ges nyugvóhelYŰkre. 

A fasi7.mU!i eUeni klltdelem CJY
szerű harcosa, az egyetemi hallga
tók náciellenes mozgalmának m6~
ti rja mindössze 23 éves volt. 

MAGYAR IROOALOMTÖRTtNET ROMANUL 
Kis Péter Andris a ')1agyar Nem- romsz.áz lak05ú kU székely falu. 

zetben atTól adott hírt, h ogy i932- ahová vonat egyá-llalán nem, autó
ben a bukaresti Univers K iadó gon- bu$7. Is csak ritkán jár. Lakói uni
d07.ásába n magyar Iroda lom tör ténet t.árlusok, a helyi hagyományok hú 
jeleni meg romá n nyelven. A m3- őrzőI. büsz.kék a XVII. 5:mz.adl túz
gyar nyelvű kötelet Nemeskürty vész után ú jjáépitett kazett.U meny
Is tván. Orosz La.<;zló, Németh G. nyezetú templomukra. A telitplOIT' 
,séla, Tamás Attikl (rta és Klani- érdekessége, hogy minden kazettat 
cZo:ay T ibor szerkesztette. másképpen dfszitettek, nincs .közöl-

A munkát Gelu Pateanu, a ne\'es tük kettő ~vforma. és egyik wet
műfordító fordította román nyelvre, lán az epitőmesler eedeti székely 

A beszámolóból olvassuk. hogy' rovásírással megör öldteUe a nevét: 
G elu Patcanu idös korára elhagyta --Georgyinus Musnai csak egy az Is
Bukarestel, ahol neves la pok mun- ten-o A templom közelében találha
katársa volt, és jelenleg el!Y szé- tó., még ma is viruló. Mt.almas át
kelyudvarhelyt környéki kis faluban mérőjü öreg fa, mely a templom 
enlakán é l, írta K is Péter András: átépítése Idején - több mint há-

"enlaka a külvilágtól elzárt., há- romszáz é\'e - a harangot tartotta." 

Lefebvre érsek lemondása 
Marcel Lefebvre érsek j(m ius 

2{l-én lemondott ti X . Pius Papi-test
ver\i!et vcz.etöi tisztéről. Utóda ed
digi helyettese, P . Fr,:mz Schmid
hergel' lett. Lefebvre é rsek 22 újon
niln fels7.cnlelt p.1ph07. inté7.e1t he
szédében ,k ijelentette. hogy a hiva
t.alaval jár6 "terhel és feU!l6sséget" 
n.1lalabbro kIvánja r{,bi:wi. A tr3-
dicionalista 'főpap éles hangon szólt 
a Vatikúnról és ar. egyházról: nA 
rÓm.ai kúriát még mindig ti moder
nis ták népcs[tik be és az ök umeniz
mus néven ismert eretnekség, II \.é
\'edes magV3it SZÓl'ja s7.crtcszét" - , 

Egyházi könyvtárunk 

tulajdoná'o.'l került napj:lil\k ba n 
BI'as.')3i Sl'Imuel ki:.izre:ldá<sáU.'l'n ar. 
Euklides elemei dmű munka. ~'or
dito tta és WI előszót Irta : 8rana! 
Stimuel. Pest 1865. Magy, Tud, t\kad. 
635 t. 

.Az elős7.óban 'kifejti, miért tnutJa 

mondotta Lefebvre. Hangsúlyozta. 
h~y tovabOI';l is a 2000 éves h:lgyo
many megör-;:~n fog munkálkodnI. 
_ A tl'adicionalista csoportosulás 80 
há1.7.a1 rendelkezik vllágs7..erte, 12:> 
p:lp és 2:>0 p.1pnövendók tartOZik 
hord. Lefebvre érsek hosszU éVek 
Óla S7.enw.éld tilalom .1latt áll, nem 
vége7.hel jogosan papI. püspöki 
funkciókat. 

GondolOm, b{ll'mennyil'e is t.iu.te
letromélt6 e hagyomti'ny mellettl k\~ 
állása, immár ttllh;lladott , és rum
dálya ar. egyhiU-ak kÖ7.eledesének. 
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János Zsigmond udvari zenésze 

David Meyer adománya 
A .. nint i<rpunk ol\-.;rsói is bizonyá

ra tudják, az Unltá."'1us !tetet Jelen
tÓII számban küldjük ltiHföldön el.), 
m " grar S-zatUAdSÚ unitArius te:ii:
Ve-e'..r.knelc, aki.c idóró! loore ta."nO
g.atn.ak a magas fetr:ltartás! kőltség 
ell1'.eremtésében. 

Meu"" Andrú is ezek közé.,tar
tozott. HaIá'.á!'ÓI ("ak nemrégiben 
er. e,TtOnk l1eyer András Balaton
ud~riban s:zű!etett. 18'"6 ban. K is
fiú korában SZúlelvel egyútt Amen
lc.ába vándorÖ!t. Ou bán)'amér.'lök
nek tanult. és a ne.mesfémbányá5:tat 
teril1etén }e*:ntl. eredményekt1 ert 
ei, Do1.gow:t KOúp- es Dél- Amen
kihan. a 5z.O'.1etunlóba.'l; tszai(-A!
t1k.ában. 

BaIrlarll: Bánnt az 1560.- éWk
ben kapao::atban van oudtt.c:b And
d ':sá:.aJU'34i t.oit .. "atá05t is kér 
t61e.. Bfnk a t! 4. ' • irt ru@.be .... 
.. ham;n"o5an eo dogn il; ta!.áIjulr:. 

Ogy vM II tehát. hogy minden 
költséget, amit belém fektetsz. a 
"duM az utolsó fillérig Idegyen!.it!: 
n~rJ:ed" - írja oudftchnak. 

15. 0 nyarán JalW6 Zs;.amond gyu
lafebé["\-á:d um-a:raban találjtK Bak
tark Bátintol. Valósrlnú. hCCY a !!en
gyeIonzigi ~ a "etencel kapcsrilatai 
gyanússá tették a c::s:Uzárt udvarban. 
ugyan.i5 János Zsiguxr.id ~rdélyi fe
jeMl.em emberei ",tknribaD igen ak
tiv Habsburg~Uenes po~ti\cal te\'é
kenységet feJtettek ki. 

Erdélyi '1I'úlllutérésének jutalma
rhaképpen János Z<ligIJKWJd fejede 
Iem Alsó-Febéz m -Cébell egy 1ti2-
,eget, a bp ' a t,ar.IJZÓ fö1dten1Ietek
kel. teljes jöv~L lklDES Bak
fark BáUnf.nak a& utányvua, és ezt 
az az e1harárO?hát az 15'70. júIius 
31-én kelt adományfevélben rögziti. 

1311. márdus 14-én Jánm Zsig
mond erdélyj feje-le!em m ghall. 
Bakf2t:k és az új .fejede'em !o:.Ozött 
nem alakult kl jó kapcsolat. s e:zért 
az Idós művész !..s.met iitra kel s Itá
liában telepszik !ie. 

f'ekde ~L - Fe.lhős S L 

Külföldi magyar orvosok 

A t\-Iagyar Tudomán}'06 Ak..ade:nia 
az elmúlt nyáro:) kongrru'ust tar
tott. melyre a M.agyarok Világszö.. 
vetsége köttemúkörl héve1. több 
mint SZáz kültöldöil élő es do!g?ZÓ 
on.'ost hívtak ".eg.. Stiimosao e!jöt
tek. sokan. akikr..ek az időpon: szak
ma! okokbó! nem voU mede!e!ö, 
Jeve~ küldt&- ei űdvözletüket. 

Ez a találkozó alkalmat adoh ar
ra, hogy a kűJtóldÖ'n elő magyar or
vosok á<".adják üi muakah!:lyükön 
szenett t?1+stt.1rlataikat a ha7aiak
nak és régi barátok találkoztak. új 
barát!'ágok uö\'ódtek. 

A hazalátogatott es e~ tar
tölt orvOSOk kon voll egyházunk 
tagja dr, Tiboldi Tibor Bel,i'iurr.ból. 
aki elmondotta a MVSZ !6tHkárá
nak. magyar 

tartották 
Tiboldi 

piJs:pökúnknil 

lteyer András az EgyesilIt Atla
moIcban csatlakozott az UrdtárilU 
'Egybá%hoz. melyDek de'lo-e!.anól. és 
O!'land6i gy(ile:'kez.eteiben aktív 
munkát végzeU. Ax embetek, a ma
.ak tri.ntf tiszte-let vez.éreIte egesz 

"""- . ,I ·~~:ll:~E~a. nemzetkmi eny-V~II magyarnak 'I.-alloua magát, ~' :so szolgálta a. hazai 
levelez' ben ült egyházunkkal és él a nyUgati, valamint uomszMO'i 
budapesti rckonat\.-al 14. o~<»:ban dolgozó magyar on'O
EcY~len fia .. -an. D;Nid, aki rot! - sok jó kapcsolatainak ápolását. 

Dpja enJékére lapunk tát ...... at(,Ji kő- ________ _ ____ _ 
zi; lepett. . -

Apja emlékét vele együtt kegye_N Az uj erdéll(i imak6nllv kapluitó 
lettel 6rizzílk.. l a piispolci irodábafl:, &o f't. 

G YUMEK lfJ'J'TAS ORi\ KAT 
ta rtunk fvlyam a tosan a S aID' Ip ic 
a t.c:al ebő emelet i U niak rem ben 
minden hónap misod,lk n nerYedlk 
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vwrnap,p,n. d e. 11 órakor, K a j ü t 
a szú lőket i:!I Dan'szulöket , halO' kü' 
lőn értesitn nelkúl is bozúk to
vi bbra ;5 unll ' ri W'l ki!ltest ... i.re ln ket 

Unitárius vonatkozású 
könyv egy leningrádi 

könyvtárban 

A. ..,.M'<ZgJI4r Kö.veJUWlI.e'" lJ&:? 
of, ncim4ba:. S. Slirdi Mar,", : ...JUOi 
magvar "JjIO'mf4't;cinVOfl: ~llQToid, 
i:ötllf&;tci rakban~ ci~ buzcimol 
k~t6 muak4ja. rrrd~1Ii'"'ól 

A. Széchk:;i ~r ..nll-oa
ric4" wiijtiH ál .,.,ueci~ éT
tdm.ébcm. IW'I'laak AZ oruÁQ u
r.:irGi-n belül. haMm IdiJliSido. ia ke
r ni G mIJlnPr kiadá.t'li. II I7laQ1Ia r 
-ve'rii. eca!I7V a m411lf4, ecmatkm=6. 
su ~krt. A budoPUI' is le. 
IUlIQnidi eQ1If1""ek kazai m.egdl1Q_ 
podá' melm.ibr. JuniiZt ld G szrr. 
zó ~ba:. hogu o« három 
IIo2l7l1 kö!a(l't:'tór régi oUomdiII/IÜ Ól. 
lekintle, Cikkében «4k 1Jih41'tJ,1 
legfontosabbnak lanon is általunk 
eddig nem Umn: a.),/4QOt bmrruc. 

,.Az: Oazel7llujt3tt I:IlJICl9 i'nikeU
se azonban Hm bibliográfiai, sem 
~őrté1wci sumpon,bóZ Mm 

tekinthető ma mi" In6rhwk. Az 
inikaTuk lÁtszó anVG" 4Zonban 
mig e fe-nmIJ rtá 'wi u ifcUmnMk 
laUrik amJ, h09Jl rlHld~Jkezé .. e 
áUjon 4:l0krl4k. akik nl: dZ 4nlP
"OC fölhasrndlni es uet~l1ké1'I't he
I~sbiteni tudják - n indokolja 4 
muDko: le:tániS4 elOtt G 1la9llObb 
nviIvánoeYÍg ~Zé bocsatdsl," 

Az Uuen rnódon ismn:n~u Ja1IOI!I" 
latcCÍn~" sorábcl. taldltunk ew 
uJlitdrius ccmad:o.z6sú IWrfv!;cimd 
u. A kOItVl' G Sz.al tikoc Sc3edri. 
Jcönvt;t6r 17U utáni ,.ritka lW!ttI
cek" r inlegébe. es 4 mo:UlfGr bíb
liogr6fídkoon rddiO Mm SUTepeU 
nuomtatuárrvok lWzi tartozik. 

..oesr GIPrW: Diunto:tio circu
larú e:regdtco - theoZogica. '., 
comra ss, Trinitatis odve.~rios de
flHldtml. - , rraJUyloalU) - Run
garw: ". public~ t;emíl.a. Ma.m P"'O" 
pon.tlU. Frankjurt od Vi4drum 
11:rT," 

A aupdn rOmdítm dmlrinis tó
redikl!S szöt:egéTe uorit"kozt;a, -
ugy céljUk , hOQll itt teol.6gio:l 
d LuzertáciÓl'óI A uvz6 
Dési Gy(}r{l1l, M4g1IQr" , 
akiMk az hit~ltle'k 
eJle-n n 6ló 
elMk, Grlllo 
Ja, es azt tnjeutéu'e 
ra ja t;/lSolta, 

A szenó Dési Gyi7rgu 4:l01W$ Di
zsi Lázá, G u6rg,,/,It'1. aid az erdéll/i 
Dben sraletett. is aid tanulmd
nvoit kndnben NaaJIe-n/,lt'den. mo:jd 
az Odero menti Fra~/unban foly
tatta és IrJnt~ be, Dhsl Uzd, 
GylJraJI később Naguem;eden relor
mduu ~pijk ldt, 

aki Obi 
ellopadta , 
az Odera 

li66-ban 

Johann Dacid Grlllo, 
Gy6rgl/ diuu náci6j4t 
teológiai prole,por eolt 
menti Frankfunban, és 
halt 11U'g, 

K ap layné Sehey Ilona 

a rogla lkori ..... kra.. A 52ol&,i la lo t 10-
\'i bbra ;5 S:z~t- rrinyl Ilona lelJI:en 
vEpi. Időpon tok 1983-ba,n : o kt 9, i:!I 
%3 .. n l)\', ll , é'I 27 .. dee II , 

-_._----_ .. _--_ .. _~~-- • 



HUNGARY'S3 
Az IRF fiatalok magyarországi látogatása 

Az I R'" (Inter nat ional Religious F el!ow shi p - Nem_ 
zetközl VaUtisos Egyesület) szokásos !,~firl konferen

lá"11 követ6en melyet nz Idén II sváJcI Cumbels-ben 
;ariottak. augu~ztus első heté,ben haz~nkba l.áto~atot.t. 
Ez II szervezet foglalja magaba a vilag umtánus es 
szabadelvü keresztény fiataljnit. 60 évvel ezelőtt a13-
pilOUák Leldenben. . ' 

A 27 nyugal-eUróp."l I, amerikai. és J~pá~ f!alalból 
álló csoport, a főváros és az orszag tunSZll!>81 neve
zetességei meglekintése me~ett. n~~' érdeklódést mu
lalott az ős! magyar uni h'ml.mUS ,Iran!: . 

Ennek keretében II Budapesti Un~~fi~ l uS ~ház
község látta vendégül ri fiatalokat . A Juhus 31:1 Na~ 
Ignác utcai Istentisztelet után. melyen Matth ias P II: 
ger frankfurti unitárius teológus vége!le .~ s.~~zé.kl 
szolgálalOI Szent- I vállyi I lona lelkész~o, PUSPOkl tit
kár tolmácsolásában, II budapesti gyuleke zet gazdag 
e béddel kedveskedell ti csoportnak. Ez egyben 'leh!
tó.séget a dott az egyház vezetőivel, ,valamint a gyu
lekezet riataljaiv al val6 találkozásra JS. 

A rövid budapesti tarlózkodás után, melynek záró 
akkordjaként HuszH JOlIOS buda pesti lelkész és fele
sége vacsorú,t adott ti f iatal vendégeknek, a csoport 
Kelc t-Magyarol'S7.ágon folytaUa utját.. 

Az élményekben gazdag egyhetes p rogram után, 
amelyet MaU hia.! Pilge r és Hu.!zti Alpár szervezett, 
a csoport búcsut ve tt Magym·országt61. 

sz i - ha 
• 
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K öszönet 

A gazdag turlstaprogram után Ba jor Jállos debN!:
ceni lelkész ismertette m eg a csoporital Debrecen t 
és az oltani unitárius templomot. majd H uszti J á n os 
és Bajor János lelkészek röv idített isten tisztelete t 
tartottak. FelhŐ/; Szabolcs atyánkfia szép, kézilestésü 
unitárius eimen'cl ajándékozta m eg az IRF fiataljait. 

Innen a csoport a Balaton északi partjára u tazott, 
ahol ti rossz idö ellenére, három kellemes napot töl
töt t. Kedves és meghitt programpont ja volt az it teni 
larl6zkodasnak a balatonalmádi Ke.rekes Vendégf0-
gadóban az a !inom ebéd. amelyet a Kerekes hazas
ptir (Szent-I ványi Ilona szU\ei) adott a csoport tisz
teletére. 

Az IRF vezetöségének, valamint a csoport r ész1vevöi
ne k ne veben h á lásan köszönjük dr. Ferenez J ózsef 
püspöknek, a Huszti házaspárna k , a budapesti unitá 
r ius gyülekezetnek, Bajor J ános debreceni lelkesznek 
es Szent-I vá nyi Ilonának az t a nagy segí tséget és sze
I'1!tő gon doskodást , amellyel körüivet1ek bennünket. 

Levél a vaUási türelemről " Anna és Mária" 

K et asszony, testvérek, 
bibliai Mória és M arta. 

mint a 

A nna sokd ig epyed iil él t, és leg-
föbb támasza testvére Márlo, férje
zett özv. Poós .Beldné volt. tietilI.: 
uépe fe l é mindkethm Szolnokon él
tek. A mw szor galmas ol uas6ja volt 
az Uní tó r iu-s t letnek, és mós ePllhá-

Dan Róbert a Magyar Könyvszem
le 1975. 3-~ . számá.ban ismertem 
L ocke, John : LelJél a vallari t'üre
lemról c. művel . Az a ngol J ohn 
Locke: Epistola de Tolerant ia cimü 
művét, Ha tlandia ban 1685-1686 te 
lén remonslráns környezet ben írta 
meg, s amelyben a z erasmusi hunl,l 
ni.sta hagyoma nyokb61 kifej!ödött 
\'-alJúsl IÜl'el<>m eh'i és gy.\korhti 
tételeit tfog.a lmazla meg. 

, _ . zi kiad vallyain kat ~s örömmel uá-....... tm-.magya r kétnyelvl1 szöveg-
kIadásban jelent meg a mü. Beve- sarolta. néhany éve elhalt. 
zetőt hozzá Má tl'a! L.:\SlJ6 11'1. Eb
ben megáUilpitja. hog)' ti m .. 1gyar 
era.smisták, közöttük is elsősorban 
Dudilh Andl'As. felismer ik a gondo
latszabadság jelentőségét, és magu;;: 
iS h h'eh 'é :szegödtek. K iemeli a 16. 
század \~ Erdély .szerepét " tole
rancia egyetemes e lU"ÓJ)ai tÖl·ténc te 

Ma ria , a testuér, hóla a jó isten
nek. me: i s él. é.! 90 éuet meghaladó 
koróhoz képest jó egészséoben. 
Nem volt és nincsen egyene.!api le
\';zarmazoUjuk. és Anna kérésére 
Ma,.la. meghallgatva 1lnokatestvé-

szempontjából. J6no~ Zsigmond fe- rük, dr. Ser /ey Sándor jogtanacsos 
jede.lemnek az t 568. évi tordai zs,- szereteiból lakadó jó tanac.!ait, 
nalon e lhang7.ott kijelentése, mi~- minden vagyono örökösévé a Mo 
r~nl " a h it /e~kiismerel .do/ga. erő- gyarors=ági U nitárius El1IIházal fet
s.okka/ semml'/'t! .!em vIIei ik " kor-
uakos jclen\)~diQ a \'allá.sl nézetei •. Ie. 
~et mllglyú\'al és klnpadd .. 1 Püspökünk és közvetlen munka
biln\('!6 kal'ban. Rlunutat, hogy a 18. lár~ai Mária nénit mar lőbb o.lka
szazad v~én kibontakozó felvllágo_ l ommai meglálogatlák .!zolnok! ti
~ is érlntette oa vall151 türelem 
kt'rdo.."'~t, . .!zaparti öreg házdban, ahol ma is 

Fenti munka eg}·hól.i könyvlá_ egyedül él, néhány környéJ.:beli ,Ó 
run!c.ban ls megt:ah\ltmtó. szomszéd lálllog~!d.sOf élven'l:'. Uno-

Ka pla)'n Schey Ilona koö<:cse is JÚra" felkere,I , pedig 

Matthias Pilger-Huszli Alpár 

Szegedröi Szolnok nem egy ugrds
nyira van, 

Maria néni é le te végéig élvezi in
gatlanal ;iölledelmét. Egyhál lLnk 
azonban d tudl/a lta w eg vallail ter
heló ad6ssogai rendezését . 

Szeretettel gondol lL nk az elhlmllt 
Annárn, aki hitünk felese volt, és 
Mária néni r e, aki ösei hitében meg
maradva, cse ndes <imddkozassa.l tö~
fi élete ls telltól adatt esztendell, kl
vonju k , hogy m ég sok eszte ndőkön 
keresztül. 

- fj-

Emlékezés 

Fél évszázaddal ezelótt hunyt el ' 
dr. Nyiredll Jenő gazda.s~ akadé
mini IgazgalÓ. II budapestz egyház
kö:tSég tb. gondnoka, az Iga~alÓ 
T3n1íc.s tagja, II i\1.isszió Ház bu!ott
",igának elnöke. Az u nitárius. ~te-
silő .száma kiemeli : gondnok I t l.sz.~ 
Iében nz "f.."gllházfenntarrási AloOp 
mL>gteremtése terén \'lglelt lCI~es 
muokajút, s megemlékez.é· '.!-:n .gy 
ir : .. Has~éI, ós1 s1..ékely umfál'!lb 
..... '1gaszkodásá t (>Imoshatntla~. ~.~uk
kel iI'Ul be egyhMunk. !:i ku.~onosen 
II budapesti egy.há.zközs .. 'g tor téneI
mébe:' Áldott legyen emléke. 

UNIT.UIIUS eLET 5 
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Szentháromság? 
_ Sc::hwe ll'-er A lberl valaszle ve le eU ' 
flnt a 'nak. -

Gflnsbach. 1951. nepI. /9. 

K ed ve, Fischer Ha nt- Peter! 
E!né'.té.wdet kérem a ... érl. hogy le

velemet nem saját .kezemmel írom, 
ugyanis baleselem volt. aminek .'\7.(:
renC6ére n<!m lett súlyosl'l bb követ
kezménye, de ;SérűJt k ezemmel m O,'i"l 
nem ludok irnl. Augusztus végen 
n(!Mny hétre Európába jöUem, de 
szabadllágra még csak nem ls gon
dolhatok, mivel rengeteg az eli n téz
nivaJóm, hogy mielőbb vissr.atéThes
sek Lambareneba. SajnáJom. hogy 
Neked és más protestáns fluknak 
szégyenkeznetek kellett miatta~. 
mert azt mondták. hogy én nem hI
szek a szentháromságban. Fo tekin
tetben én ls néhány korábbl és mal 
keresztény né7.etével osztozom. Is
tenre llOIl QOidolok, mint a mi 
A llld nk ra; JeZU!I Ur u nk ra, mint a 
m l Meg vállónkra ; a Szent lé/ekre 
pedig mint ami szivünkben kell 
ura lkodjék. Azonban nem tudom, 
hogy II kereszténység körében eHer· 
tedt azon ta ntétel. hogy e három 
egységet alkoL helyesen fejezi·e ki 
ÖMzetartozásuk nagy titkll.t. Azt 
kédem magamtól. hogy vajon mi, 
emberek. megérthetjük·e ezt a tit
kot. en is úgy gond olom, hogy az a 
helyes, ha Istent Atyánknak tekint· 
jük. és az a heb'es. ha JezUs Krisz· 
tust szeretjük és ha engedjük. hogy 
a s7.entlélek el uralkodjék; szívünk· 
ben. Véleményem szerint ez a ró 
dolog. Ha pedig Jéz," uru nk ug y 
gondolta VO/IUl , hogy minden azon 
múlik, hogll mikint tud juk elkép· 
zelnl e hdrom. lUlk az egységit . ak· 
keT megtanította volIUI ezt nekünk. 
Ezt azonban nem tette. Ezért én 
nem hiszem, hogy egy olyan tanté· 
tel. amit késóbb vezettek be az egy· 
házba. a helyébe léphetne anna.l(, 
amit. Jézus mondott. S Igy élek én. 
megki"sérlem a helyes szellemben 
vallá.s05 lennI. Mert e7. a fő dalOl. 
I.'ilen belelát a .'iZivekbe, és Isten az. 
aid irányít. nem az ember. Kér lek 
Benneteket, hogy éle-tetc-k sor;j:, 
mindig gOndoljatok arra. hogy az 
igaz jámborság a ró dolog. s hogy 
Isten szent lelke uralkodjék a T I 
nívetekben. Olyan szépen mondot
ta ezt Pál apostol: "Mert akiket Is· 
len telke ~I, a7..ok Lstennek 
fJal:' Még ha hitbeli felfogásaink 
nem ls lehelnek mindenben meg
egyezők. mégis mindannyian össze. 
tartozunk, mert Lstennek bennOnk 
Iok07.ó 117.e.nt lelke által ISlen gyer· 
mekel vagyunk. 

Ezért ne bánkódjatok túWgOMn, 
hogy s7,égyenkeznetek keH miattam 
és a7.on lelCyetek. hogy lsten gyer~ 
rookelvé váljatok. Legyetek béketű
rők és kedvesek a zokhoz. akik II val. 
1ásl dolgokban másként gondolkoz
nak, mert J ézu.'i Urunk szerlnt ml II 
békére vagyunk elhlvatva. Boldogok 
a békv 7 !gre Igyeke7..ók. mondotta a 
Hctjy1·benédben, Minden e5etber> 
Il'1Cyetelt bélo;c-'!4e IIlY~ez6k! A 
kere.z\.énY'Iégen belU! r(!Tlnft,lIó hit
elvek kÖ7.óttl kíllönbségPk esetében 

ft UNfTARIUS eLf~r 

ls' Bekölö'I..öI.t kezemmel '7.erctf"tle! 
Odvözöllek Bennctcll:et odaadó sze
retettel: 

Schwe ll7-e r Alber t 
(M egjelent CI Schweitzeruchu 
RefOTm ierte' VolbblaU J983. 
évi 1/8. IZ/Ímában) 

Forditolta : V a tlady V ern 

KOCSORDI LATOGATAS 
francia szakos vagyok a fói>rko

lán. igy franda fiatalokkal tölthet
tem két hetet - tolmácskf.nl - a 
NyiTl5égben. 

Néhány na pos nyiregyhá1.(-$ÓStói 
táboro1..ás után lsz-látogatásra men
tünk Kocsordra. 

A hel:rbeli fiatalok a múv...,lödésl 
teremben fogadást adtak II f . ..-anclll 
fiatalok tiSZteletére. Utána megláto
,Il:attu nk egy termel6szövelkezeti tag 
háztáji gazdasagát, melynek udva
rán sok ka csát, az 61ban szépen hiz6 
sertéseket, a z Istá:1l6ban j61 tejelő 
tehe-neket, a z udvar mögött szépen 
gondozott veteménye.<; kertet láthat· 
tu nk. Valóban gazdag porta volt. Fa
lusi szánnazasú [randa barátainkat 
m.lnden érdekelte: a tehenek fejélié 
től kezdve a tojáshozamig. 

Amikor meghallottam. hogy a 
programban Kocsord község ls sze
repel, még odaulazásunk elótt me
~ltem a francia rvendégeiriknek, 
hogy ott egy szép unitárius temp
lom van, amely erdélyi stílusban 
épűlt: kazettás restett mennyezet, 
?.sindelye:s torony, jellegzetes rara
gott kanat és szószék. 

A tsz..Játogatás végén a helybeli~ 
ek Imegkérdezték. van·e valamilven 
kívánságunk. Vend égeink azt vála· 
szoltak. hogy II róúton látott szép 
templomot szeretnék be· 
\ülről is. Felcsillant a 

HALOTIAINK 

Orbók Endre 
192D-1983 

Mély f.ájdalommal éli &7 .... nt.e réllz
véttel ki.5értOk ut()bó útjéra földi 
életének hAmvait az Új kÓ7.temetb
ben júlhu 13-:ín Orbók Endrének. A 
Budapesti EgyházkÖ"l.S(!g presbitere 
éli Egyházunk Főt.anáes.ának 1..slnatl 
tagja, Nagy Ignác utc.11 templomunk 
istentiszteleteInek á-lL1ndó résztve
vője. Fontos tis7.tséget töltött be a 
i\o1.agyar Televlzlónál. his7.en az Ls
kola-televlzi6 adásainak állandó ren
dezöje volt. 

Viszony1.1g fiatalon - hiszen még 
a 6:!. életévét be sem töltötte _ tá. 
vown körünkb6l. ~ppen akkor. 
amikor hosszú és súlyO.'! betegs 'g.&t 
megelőzően szép tervekkel 
mind . részt ven· 

nye lven 
gondozását. tos 

hoosUUl sorolható lenne még. hogy 
közelálló nyugdljazását követó idó. 
re nemcsak az egyetemes egyház, 
hanem a budapesti egyházkÖzség 
életében ls milyen jelentős tervel 
voltak a ma és a Jövőt Illetó m unka 
végzésében. 

Megrendülten és mély fá jdalom· 
mal vettünk búcsút töle ravatalánál. 
ho.! la lelkészi s zolgálatot. ne mcsak 
lelkipásztori mI nóség ben. hanem a 
legjobb barátok egyikekén t H uszti 
J ános végezte. Ö vé:! gyászában o.5Z· 
tozva - hiszen legszúke bb boldog 
világának részesei fe lesége, két fia 
és menye -, tud juk. hogy távozá· 
sa nagy veszt: stgelnk egyike. Emmondván, hogy ő ls 

A templom valóban 
vendégkönyv 

a lékét. meleg, 1ó szíve sze retetét éle· 
tük végéig őrizzük és hordozzuk 
magunkkal. - Hj -d6an sok a 

Büszkék lehetünk 
munkra ! 

Állami támogatás 
A legújabb statisztikai adatok sze· 

rlnt ha7..ánkban 197 1-1975 között 
319. 1976-1980 között 3i 5. 1981·be'l 
121. 1982·ben pedig 9-1 Cjt\'ház! ma· 
emléket újítottak tel. I !l83·ban 90 
templom. kolostor és más egyhá7.! 
épület telújitására kerOl sor. A fel
újítási J<öltségekhez jelentős táma-
Il:atást nyú.\t az OrszáJt"os MúemlfS.ki 
FelfiRyel& ég. A kiemeJt eltyházi lé
tesítmé nyek telújltására a maJt"yar 
kormány külön ál!3ml keretet biz· 
to..ntotl. tgy például a D3nnonhalmi 
ap{it.sáJ!". ti debrccpnl N<l.\lvlemplom 
és kollkiu m. az eszt.erll:oml btl7.lIIka 
{>~ a gráb6c.i görögkeleti lempll)m éo. 
kolOIStor renoválásához 110 millió 
fonnlOl!l állami t,.;mOJ«lt4~t nyújta· 
Mk. 

Az u nitárius elwház !('qutóbb 
IOO2-83·ban kapott ál1aml túmolf:l· 
tas t. vidéki két templomra renova
Iam oz. 

Kádár Károlyné 
Komlós Zsuzsanna 

A budapesti gyüleke-~t leg}!,; sé 
ge:sebben templomba járó tagjai kő
zé talltozott. Amíg egészsége enged
te, nagyon ritka volt a z olyan va
sárnap. hogy Na gy Ignác utcai 
templomunk istentiszteletéról hiá· 
nyozott volna. A gyüle kezet i össze
jövetelek és a bib!iaÓTák álland ó 
résztvevője volt. Zsuzsika néni fér· 
je 1981. á prilis 24--t'in beköve tkezett 
halála utan ls ugyana zzal a töretlen 
s 7.eretettel és h'; séggel vett részt 
cgyhá?:i életUnklben. 

Halála nagy ve5ztl'Sége nemcsak 
egyházunknak, ha nem hozzátarto
zói nak és szeretteinek is. A Farkas~ 
réti temetőben augusztus l...en he
lyezték örök nyugalomra férjének 
hamvai mellé. A gyászsuortartást. a 
megjelent na$CY4"Zámú gyászolók kö
rében B..1jor Jáno~ debreceni lelkész. 
egyházi főjegyző és Huszti János bu
dapeSti lelklwz vé-ge:a/>.k. - n j -

• 
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Hírek 

ZSI N I\TUNK o Ji I. Hi_én , s~ollll.la 
Ion etu. 4 órakor a NUI="Y. I gnác II. 
templomban Inrla ndó ii lest'rc - ll ~ 
ülés i \ 'lIsdrnap de. 10 órakor rol)'· 
Inijá k _ a 7,sinal a lkotó tagj iii ld ,;" 
j eben IIlcgkalJt :l.k. K é r jü k II 1tc1)'Tol 
ls II 1slntltl lagok m egJelenései . 

J\ zs ina t iilésci Ilylh'ánosak Igy 
azokra hi\tcinkcl is sZÍ\'CSCIl lá tJ,uk. 
VIIsármw délben abuchlpes tl I:yllle 
kezel aSSZOn)'a! közcbédel rendezn ek 
clsósorblm ,I zsi li:!.li lagok r észé r e. 
e rre az alkalomra S'l.crc lc llcJ vá rjuk 
hh'clnket is. 

Sun .,Já nos dunAmllU leUtés~. "ayh"'l 
le"~] IIir08 belöltötte eJet~ck 60. évé'
Szel'f!leuel k<lnOntJÜk lapunk nev8>en. 
A ZsIlUll okt. 15-1 vasárnapi IstenlllillU'" 
letén ft UOlgállll01 Sul~ Jáno. lelkén 
látja eL 

Ali E gy hád K é p\'15e1/i Tanli.CI legutObbl 
üléolén UMulk Béla f/igondnokunlC ké
lllön tö lle Sdsz J ános lelkéstl SO. szüle
tol\lln.llpjll alkll.lm4b61. ,\~ \ll~ a ulnatl 
la mlC$kozás egyes pontjll.l ~ k~$2.1tcttc 
el15. 

FOolQr J 'n05 budapesIl gyi.uckezetJ gon d
nQkon slllyos Qpenicl6t \·égezleli:. Mleli5b
bl teljes reIgy6gyulásá~" ImMkozunk. , 
.\ !laz_fias N~prront budt\pesll blzou stl 
r a " K Inindul a e sal.id " megnevez~se.l 
ut akcIóI Indit. AZ érdeklő.h'!k a Tour
lnform trodl\ljban: V .. Pet6f1 Sándor u. 
17 l'. kaphamak réu,lel"" írásos tAjt
kOZ11l161. ErTe az Ujfajm lehet6séSro ]a
punk 0lvas61nak !Igyeimét le]hlvjllk. 

MI'r051 SándQr budapesú hll'ilnk 300 n
Ot adományozolt az Unltár1us E]et cé]
Jaira. 

Paget J ános , a XlX. s2.dzadban E rd"ly
ben élt nngo] Molr neves k önyvébi51 gu
dag válogalást jelemet meg !'Öl'i<lesen II 
H eUkon k!a.dó dr. !\Ialler S:\.ndor luk
uenl válogatásában. örvendünk. h Ogy 
az Cj(ykor1 unitár1u.s ember munkdj:! 
mOllt méltó megbecsÜléshez jut. 

Bmijnl Farka! Sin dor útInaplója, lillelro
sa és Naplója mAr nyomdában van. be
VezC1i5jM dr, MllIle r Sándor IM.B. Előre
láthatólag 19t4-ben fog megjel ... nnl. 

Sdl'asl De J.56 SátoraljauJhely t élő n)'. 
szőlészeti ~ bonlszat! főlelügyelő hlvünJ< 
nernr~lben vette át a kcrU!S2.C.1I egye
!em.m g)'ém~nt dlplomdját. Továbbra I~ 
jó eg{:&uégct lúvánunk. 

1\ l'IIt6fl ad ó n IlIgközelebb okt6ber 16-:\.n 
k15:wel!\enek unllár1us valitbos félónlt. 
8%01&11\ l!us'UI János buda pcstJ lelkész. 

K Il1fl'ild l ,' e n dé g e k 510Igálnak nov. 20-dn 
a Hőg)'e$ Endre u. templomban du. 
• órakor kezd6dö D:h'ld Ferenc emlék
Ilnnepélyco: dr. II. J . !\1cLaehlan v. o~
fOrdl toolÓIJaJ dékán és dr. Jan . 'IOn 
GQ Udoe"e r lKll!and remonstn'illll profC5:t
SZOr. T6rs:.ságukban lesz .. gy fiatal len 
lIYel kutató ls, aki Hollandiában loly 
lalja tanulm4ny3.l1. ErTe az alkalomra 
er.uton ls v4rjuk 11% érdeklődöket. Az 
elOadtl.SOkat neretetvendégség követi. 

A O"'ld Fere n c m C'b an ellU>lyueu ts 
<'.~ )' hhaJ"pl'6 pUspúkllnk ~mléké l mcg
őr<lkhll emLéklá bl ~ ' 1913. n o ,'. 20-á n "". 
dr,,"\> <I e. It.30 6rakor kon oni ...... uk n,,' ,. 
AZ; cmléklábla a XI. keltHetben B VUlá
nyi UJ. &; Dá\'ld Fercn ... II. SMkán ]evő 
házon van elhelye"ve, megkÖr.ellthcUS a 
61-"" vmamo$Sa!. 

I) •• lIulk<,y Ivánné n. K ... n e ... I IIIIk6 el
JIunYI öccse cmlék~ SOO,- Ft-o! ado _ 
molnyO:tOI \ a z UnJtllrlus t hl\ Javám. 

·l)r~(lYü liílzOlI.<\n ' a knd(m\ikUS m\l'· •• ·",;;· ... ·2 
'''''''1 profos$Zor 15 évveL ezelou hll.l~ el, 
Az evlOnlulÓ emlékére Sv~rsdgb:!.n 
cia lia. dr. GyulIII t-"rcne ~,- .H_O! 
kUldótt !lZ Unltll.r1U$ EJel JaVllra. 

. , h6dmező,'4sirhdy l lemplomj,:whis 
munJ<ála'aJra nernréan.,cn S.,uJ ke LajO$ 
adom'nyozOI< tOOll t'I-ot. KQUunJtI.k. 

" U' h ' '''' le " é ltárosok részére továbbképzli 
I4nlolyamOt rendezel< Jun. U-:I3. nap
jnln a Mqyar KUZpC)I\t! !.e\·é1tAr mód
•• eMaIlI oszullya D Muvelö<lélll M Lnln
terHün kÖZreműk<.ld~'e!. Tóbb előadás 
11111111'1.011 e!. O r. \'ü rtll Karoly, a MTA 
'JMf] főmunknlársa el15ad ásáb.1ln megálla
pitou a, hOgy "Ilz eu'h á z l le " é h át'lUlbru! 
Ó,..~ij ll a n ) 'agnak Ig .~ n ' ''' Ill' ,n. Info rmá
cl6. jcle n lliségc , A mema!ilás- ,önéne1.
nek, a helyWnéncl, ll. gencaloatnl kul.ll
tá. éoii a gazdaságtönencln ... k eddig U!l
jes ... n mo!1r fe! nem Ilon forTásal rcjt&
nek ezekoen a 1~'éllár"kban", 

K a tOlikus lelkllS:l llorla tos háut szentel
tek fel Juliusban Ld n)' faJun , mely a z 
OIISzel mar mC&kezdl tevékenyl~él :I 
"lIágl hivek 1elk1 gondozásdban, 

Dr. Béla Balá'l..S egykori Il&:)'védct, aki 
Segcsván saUleteU, júl, n-én bucsuzt.awr. 
n negedl rel. Icmet.6bCn K ele lllt'D IIUk
ló!i !elko!tlz. A rokonok IIZ clhalt emlo!:ké
re II sz ... gedl egyh4zköuégnck 1000 n -ol 
adományoztak. 

1\ Mal: )' M lIirck jul. ~-I uámáb:ul je
]en~ m!!g SZent- Ivány i Uo na 1n'isa Lu th ... r 
h:uánkban linolt végrendeleu~rOl Ka
lru.dos sors.. v ~gren(lde l e. ui}'Bnc 
s zámban jelent meg angOL nyelven Ir.'i 
sa: MarIh. Luther' , Testam~nt ln Ihe 
B u dapesI LUlheran !\1tL'l.,um ... Im ... n. 

Ne m",et k;;z ; kon gressz u s I tanOltak Buda
pc5len a méhészeli:. E \ alálkozOn az. :10-
gol méhéslek egyik kllpvlsclOJekén l !'eIiZI 
\'eU Margaret I'adm o r e asszony, ak! a 
BesseJ» Green elne\'czésu Sevenoal<li kö
zelébcn. Kent grótSl'lgb:lO mUködö uni
tarius gylilel<ezet tagja, Jol eg1átogat ta 
CIU·házunllat . tOlmácsol\':1 gyUlekezetc 
ildvöz!etét, limit szeretettel v lszon oZlunk. 

A Ny irb!i lo rl Zene! NapQk:U a :l..-VU. al
kalommal az Id"'n nyAran ls megrendez
lék. A hires nyírb4torl rcfomuilUS 
mUemlékl ... mplomban hangvcrsenysorola
tokat tano1t:lk. Szobora\'Rtds, kirakodó
\'ás:\r il; sl\e'· ... pe!l a mű;;oron . EZ az Ol'
száll kelell reszt~ll ... k Igen jel ... nlŐl! rell
de1.vt::nysorozala . A tl)'lrb~\ort w m p Jon, 
megte.k!ntést<t mindCI' a . y:1 n ldlának sze
relettel aj:\nljuk. 

A pesUlirl n cl c yillckn et lelkt.zl felada
\.:llnak ellll\/ls/l\'al l'U. ItUiC. I-Uli dr. J a
k :>b Jenő Okl. fe llit.elUet\l lelkWI b~ta 
meg. Or. Jakab Jen(\ lell'&;z címe: 10$1 
BudapUl V., Alpári G Y\lla u. IG .. ~ ... 
fonJa: 1I~""'1 . 

I)r. J aka!) Jenő lel~z négy het.et tól_ 
tOll a .vile! Cua I..oeIU'110 blw.menUOI' 
i1dU]6ben. ahonnan &Udq u.pasUa1a_ 
tokkal tm Il&z.a. 

Dt. lIarMnlton DlIl\a ld ny, New YOrlr._t 
lelkC5z riszt Velt az oln. U- I lMenUsz_ 
U!letünkon. KOnt.bban ~tnenl&YÖfiYön 
Jirt, ahol elhalt fele.qe, !iúntb6 vUma 
ham"aJ cll)' részét az ~nya sirjában 
helyezték el • 

Mlk 6 IStván 11!gondnolthelyeue5, buda
p<:s1I gondnok, lubl\dJ.aitu c:sa]adja\'ll.1 
együtt Budapest.en tl)l!.öue. Lapunlalak 
a I.:Ivoll NIgt rl1ball ls h Qségc:s ol\'aa6ja. 
ahol Immáron. harom I!:ve állami k(llde_ 
lésbco jC]en!6s ptéplt6!t VClet. Az Unt
tál"lU$ EJel jav4ra 1000 Ft-o! adom1nyo
ZOli. 

lio" ies J6zuf és fe l$Ce , K~" Emi
lia egy nankt:pemy61 weo.'Ú!Öké&tüléw 
ket aJtndélcozott pH,llir lnd ryÜle keze
t iinknek. A c rtUekez<'.1J leremben he
lyezték cl. A unnCl. él a templomat 
nemreg.!ben II nillclU!zet nlitagja! on
kémes munlclval szépe.. 1c11akarilOltak. 
Megsz~t a templom köriill ken iS. 
SZcn!lCtU!1 gondOlunk lU önkénteS gyo.
]c.kezetl munká$Okra. A% adominyOl.ól<.
nak pedig a gyillekN(:1 kOllz6netét to\
m:\csoljuk. 

Dr. KI:an leu y Tibor :lkad~mlkus, a 
Blbllol hec:I tJn\larloruw Nenuetközl Ta
nacsinak elnWte 80 éves. A% é\'lordul6 
II.lkalm:\.ból haall.l bt killfűldi e~'etemek 
kÖ$zóntötték. melyhez ml ls csatlako
zunk. 

De,'eesul Zsoltnt u. Gum' n Lilla Ids 
fiuk keresztelese alkalmából, - mel)'ct 
dr . -ercncz Jwef p(lJipbk végzett a 
c:s,;.ládl hbm\i - 500 FI...,! aJlind élrolOU 
az U nttár1us i:let javára. 

U!tI LaJO$" ~ ' (l Yll r malhy Plro$ ~At a 
n"')l.edl Józse! AIdUl Tu<lom~nye.l:> .. tcm. 
Termész ... ttudomán)'! I'(ara szept;,m~er ~ 4 -
én arllnydlpl(lm:\\,al t ljnlelle kl .• Kedij~ 
aty:\nkfla kltllntet~sll"ez. ,",t..,~~dit!_ 
zása 61a Nalll' l.I:n!ic ulea... . _ 
dánkat vez ... tI. ml IS fzereletlCI J:r:nula 
lunk . 

P álrt}' G y u la 11)'. mémbk nepi ~..j~n~ 
Mü~kl EII)'(llemen ,·etle 'I ~lém;ct_ 
ok!" .. el~t. 60 é,'es dlplomtl.táén. "'lere 
lel ~ratulAlunk a kltOnletéshez. 

, 

ONITAKtUS eLm' , 
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Ráday Kollégium 
_ t\ IH/I)AI' I;S'I'I IlIwon)\I /\ 'I 'US 

UAlM l ' -o \ ' U.I'I'I-: 1\1 t::N v \'IJ (InOl!!! 
IX' Itölhu.lk A 11<IiY ~1"ékO kOnyvl.ir 
tI_~ I~\·éltlll·. \'(I LlUnlnl II mU~('\lOl .n 
l't'rl)nn;Hu~ kvll{>gJu11I üJ l1,űlds:.r.{u'· 
llyllOO k(·,o(ll. ;(Imul)' 7:1 millIó fOl'ln
II.\'J költ8éggcl Idén okl(1bor~ kÓll~íI1 
cl. A kml.8(o~ckcl ;1 hivek, ~I külföl
di tcslv':l'Cgy'hM.I.* ~ M. Allaml 
.E8r1u\ zUto'J 11I vnUll rcdcl'llk. A km
tóZés u llln k('rlH IJor a régi (l I,OIcl
I'ész fcJuJlu\m'mJ. A munka H165-IH 

t' l rl. 

Külföldi hírek 

,, ~ untu. r" u, C(lll O~e. Mt\uchnlcl'bnll ~~ 
1t83/IH . 6vru \lI:I!tllnd lJIIl udott !ted We il 
\)'8)'011' "nl l'l1u8 lelk(>fo!ncl<. Ilki 1<0-
louvdM kllr!1.UI II doktori fOkOlIII mejj:' 
fZOn:& (:ro eflr hfllillt'wne I C"'bOl. 

ZOrlt h t>en •• vloJel t'IIJ n IIlklllmAval Jlllll
pI,IkUnk I.i\\O,pIAllI ICU n IU; KS, p ~vAJcI 
eclr~lyllervc~elck k/)1;I)()flIJdblln, 111101 II 
röUtJ<l\r dr. U. 8d,,,rfen ~ M. 1,Iotlmer 
..... xtály" .. ~e«l ~lItlad.A~ mlAl~ ConUuu 
u'n.Of\llylli l'I"iYAlC . kÓ&Oll Ili)'Clllkr61. 

HUll Ihlek .. ,,!J,.,rr)', lU. 0811. PCnI\fylvllnla 
6J1M.'nllk DevOII v.ro.lIban m\lkt\dO 
"ultdrlus il)'UIl'kNl't ~nckvl'u"re ml'.IIIA
\0l1li1111 l'i)'hAxunkIU. éli n.n vcll n 
." .. I-I lIItentlntell'ten. 

Ih t'lI'LlIuI"1ó \·U.,k ... n,~I;"1 ullllár1wo 
r6I.zlvo.!vőlnek aoponjo. lá lolOlán to.!ll 
pOJlpOkUn,lmél. t. miii vett III aug. 5-1 
I:IlenUulC.'lclo;n. Vetel6JIlk 8. O ... I"",. "n 
ur. aki ci)'lx!n II budallOlll ko",,~z
uUlIOn ~!I vett IImerUwl l'Rpcronl.6 
UII\'e\S~ elnÖke. 

VI ru Ijfnu. ~vl'k óla NSZK-bell lako •. 
"lIylk<:\ vim uoknllk II tlnllll. n .. h~ k6-
rtUmooyck kÖlÖ\1 ~Hl !yermekl'knCk. 
akli< l'l!yk<;lrl m~lW llrkul IIdUlOnkl.>C1I 
t()bb ~lk910mlll~1 ~lvl'tl6k • nYllrlll ru.: 
6rörru!U. IlBlája jultul mOlli lijabb !I\XI 
1'1-01 a40mAnyoWII IIZ \)nIt4t1~ tlcl 
Jo.v'rll, melynek UOrllllimll!l Olvt\II6j u . 

Moll·mellli." Irnuhb ~1L\ Aráblll 16"A
' 'OaAban. A 1lllllllmWl (\IlIlIUU<uIOll.7.U~ 
lliaplerUlelll IÚtkOrll. mini 1161. HMIY ",(I
rOLli fUll>I:!lllllltyu. Ucl"'ill1dók~llCJ'IIo.'JIÓ1. 
1>e<1IK mlnle,y 40 DUO l'Hl beITU I>llClIllllk. 

MllrO kk6 raba U fuek~"6 ll, JA ,,,,. I'AI 
1>111'" (1'1; » "'~eoo orvOSI k"'peslt\!Aael lIyn
k",')nto l I. fOIy1M6 IIn1n~1 Iilleh .. "1 ne
ve~ lc kl. 

HALOTIAINK 
,l I'nrkll! rbl le n'c l /Jben JulL u ~ 'lO--ls\ to
mOIlOk dr, 1J1U,,,VlIs OdUnn6 ' r"",p" LI
II IClltvérltllkcl. Ukl clfyllllzl OoI.'ZCj6Yl" 
le\Unk "'" m indkét b UdllPlllltl IcmplO
,mlll\l Allnndó Jeik"" c!to ,lIt tlv IAtO!(MójU 
Vvll. ucnne Ot!CSilnyját vcaltcUI! él Uli" ... ,·It, ·1'lIIm1,. II kinclmUUI>1U1 IIJIUnt.c_ 
Ic t~ 111 .... rcndl."1:6. 1\ caaJAd lfy.bzllbll l1 
087.10'VI< Inu\d.koztunk ,'IIVlllilJl< mulle!l, 
lh.u;I't;U J !lnos Idktfl't;l .~OIItAIt\I" n m d J(!I\, 

.l l'e81111rlnct lIyll lek,·l.OIU"knllk voll 
kb~OI fé l ÚVlU~l'.IUIon k C<"CII~ I UI lll'<.!llblte
r'(l tfI ,unl~ eK~7./1'::IIl'. ereje enKo,.'(ile. u 
QIII",1 lty01ckel.l'1I t ercm ko n y lIA,J6nnk 
1~lIhiJ~6Ifesebb munká"" Ib.v, 81.11 1oó F~
r~ne1l6 ' '""lu'''''II' !lózsn. CllÓkl lllvlI B'.U
ll>tl je. Ho..,~u 6Jcttel rlldolta Inell /IZ ur. 
90 ÓVt!!! IWrobnn lerncIIIlk BZclIlmnl>er 
v-~n lill Oj-l{ÖZICl1\clllbt:n, Sokall hnncr
lCk, sok.alt ~zcrel1ék. IlUkunk f\Zlv"'ben 
~ cJl1J~e. Ur. J l,kab J '-'-nO meKI>1101t 
pc!ItI/JlinCl IelkÚlz lI\vollo':t4!ben ft !cmo
I~~I jJ!erlllrlésl U n n l l János budQpe~tl 
lelkÓl~ v"'Kczle. 

Kllrll~I,lOIukl K ISS /114.11\ hamvDltól btl
<:II "ZllI l1k. m~ly fáJdplomrn.1 onlozvlI " 
CII~I~d lIyl\lllláoo.\. ne,,\. 12-j!n II ~-Qrk .... _ 
rt:U Icnlc«lben. K lU Mllrl/l étI<:IIDlIJII. 
KO.1I5 plllll k l K ISS KAroly hal lUrl lg II bl
h"rl unlUlt1wt gyUll'kC'~(.'\. lclktfl7.0 VOl l . 
hét lIyel,nek(lt nagy ncn:tClben neVl!lu:. 
IIklk k"lUl OCflle.ly m6g mindiII ()(\l\Im
UI, E.'d ~)·bc1. N, A végll(l lIyAlJ7.1Ir.ertllr
Illwn S7.enH lI4nyl I1 ... PI. lelkén "wigAl\. 

Lupunknak az Ij83, márc:luJ-AprUIoII .xli
m~\)n11 meKjelcl1! 8~/)IT1onl hlradflto ÓW. 1\ 
UUdDPC'lU Unl\.llrl\18 J::ayhá·Gk(\z.~éll huJO,," 
IQIJ anYllki\nyvébc lIZ ttllil>bl lemtll~'!Iek.e1 
Jcgye'.\llJk be: 

,\ Inun l'fI~\endO hlllOltll.lról " nll~kl'Zv,'. 
Purk'lII 8ilndonlé KI1IKYÖl'1lY l~n 1l"1If1-
t~ .... c Ok !ÓI.>~T U-(u. VOlt II ÓUJPell l umOI/l
böl l. 1\ f :r .. ·\uL<l ,.". " 1<.1'IIYl.>r'lIY e~nlt\dok 
IIfrllll\4ll.>m. <>ll~\.Qzv. gond Olunk UZ ul kö\
!07.{)llru ~ Ju!rjUk IIIK'n v llln.s~WIM(lt 
111,*,,7..ll1l10rodOlI Hl.lvil h07.7.tit.Urw~61 Ne
~ro. 

IIud,'!ok l 1<1"1\11'" 
MArc. lN!n: O()6k MlklOO.ntl ~'IU'kI'" ~::r-
7J!1éIJM 110 ~e... 
AI)1'"Lll~ It-60 : ) ·I\ '.cklw! I"wrln t~ tlYl'fI. 

Utld"kllhlnl lel/hllll, 
J,,,,. 4_én: Grd Gyulr\n'" MC':CJl ,h,)"tM'1I $6 
(lV(ll. 

IJtld"k"rrl l<lmOI": 
JuJ. n-bl : ~·o<.Ior DOr'IIOk\lll '2 évl'Jl. 

Qj""" "")'<"'>11'''' 1<lI1'.d6: 
MiiI. 12·ér,: S~IIt.>t. SArId"," al av .... 
Jun. 11-"'": Jo.-dl1n I .A/I.J(",~ 13olá... Kr-
7 .... Clb<.'1. O~ ~VCII. 

/'Ot"dzl JUmer/l: 
Mdre. 31-~: 01'I>6n J Ón.; .. H avOll. 

eT(/! Icm<r,6 : 
AUII. '-Ali; {Iy/lni/yllool K. J~n .... IS ave., 

t,rd"lIud rl '<ll1'Iur6: 
J ul. U-I\n : Albert I(Moly az éVJ!ll. 

f''',I<o la II""" ''',,,,"0: 
M~J . tO-~" 90u<lor Ar\lll ~ I r,oOl1. 

V"I'~"JI 'c"'~I/J1 
A I"'. Il-fn: I{m"·, J rtnH01 13 tv ..... 

0')""'" Htm,'ltI: 
J l111, '·ftl1 I \j('\'\JllIut "-')lldn III tv ... 

KIt/Will " " """" 
A,,,,, I.-On; O,,"yl SAII,lor n ~V ..... 

1' ... rcTu"It~, 1 Icmol/l: 
Apr, 8-An: 1'"uUk J""'" 15 N, .. . 
• l ul, .-rln, Zo11t!m'mdl UNA"" Unld!(h 
""1110 112 "vu. 

1I<11<,ul<tr"'ul url uj IcO'leme'O, 
MArc. J,-on: Ih"I..cHIlI tly/)rlYn~ Ulrln« 
l 'AUla 8~ t!v,",. 
Apr. l-Cm: OylrkJa Al1dmsnt! .-<>do<" MAria 
1"1 6v1l!l. 
"Ill'. T_én: .'''kele I\ntll\ll6 Unn", JuUa.n_ 
110 " ~eo!. 
"pr, 15-~n: 1'0\(011\1( Oyulll.n6 GOllhOrd Ju_ 
IIlInnll 83 ~V()ll. 

" I,r. 15·én: ~·t.>dor 5~lIlucl 113 6v ... 
"P". 28-lIn: 1)1'. lIe rld FerMe 1:1 6\'<1<. 
Jtll1. lfl-rln: \j(ltlóny l:I~nc.kml(j A8ll,l('k! 
1!;1t1 lnll ,~ ÓVCI!. 

.llln, n_"'II: "1"6n" .. "I'pfldn~ IUrclly E .... 
J.""L1L'\. 18 ~VCIJ, 
J tll. l-én: I.covlCI:I Mlk.l(mné. OMU 1::17 ... ~ 
b~l To úVOll. , 
Jul. ~ _~n : Dhn"'ny l .. njVII en ~ve8. 

Jul. 16-411: Jnger J árHlI'Iné. Domokos Uo-
1I~ U3 6\000, 
AUt!. n -fu,: 11000 A IlOOlOnll t! ~.lluk Jullan
na 10 (\VeH, 

K~OIJt. g-,.,n : O llU! JÓ'.IIllfn~ SW1- AlUlA 
II~ 'V CII. 

J'orlca" ,,1II 1<1111\11": 
'.I.~rr. 10-(\11: v4moll Jóucln(\ Ula nona 
81 év". 
MOrc. U-m: OAlonlldy :r..oIl1\.nn6 J>uulokl 
euler '2 avl'Ol. 
Apr . n·én : UnrtJlII J~n08n6 ."odor Teréz 
'/5 <'vot. 
MIIJ, 3-rln: StnnM~Ló SAnd{1ft>~ KIM Ju-
1I(lI1nll 88 (weil. 

MrlJ. U -1\.,,: Slmó P~C 13 ~"'. 
MM. 70-''': UOJk<J'VllMY Oyörgy n <'v ..... 
Mdj. Zf-An: S1.P\.16 I IQnn 18 ~ ..... 
JUli. 2-án : Dr. Orl.>6k Sllndo~ NIliY 
MlI/"Io!lt 61 lIVt;8. 
Jul, 2I)-nn; Cld7.nlAdln ~-Cf'enC 10 ~\'C!I. 

Au!!. S-lili: $'t;(!kcly lAu.Jó ~II ~, . ...,. 

LA p, u l"Jd(}rI(}8 
a MI' l:ynrorU'1:1 Unllllrlns I;:gy h h 

Jl'l'J e lli s s '.erk"'~I(j: 

Ur, FercnC! J"ud 

l'dclO~ klr"I", 
lI U~1.1l JAn"M 

V •• Nagy l N"'e u . 4. lI"d"I)~.'. I~$ 
Th' I>.: 1 U -MI 

S~.~rkcn ll " .~erkO!!l7.111 bl:WUdfl 
THJCUU II MI\~yftr 1'0"". I' I" II7.C,lIo, ,; 
IUl rl1'cly "". ' a llh·II ,. ' ,, ' I. II 1'011'" hlrlAP
U~l c lcl"e" és II l 'o.,~ KII~II<I,,,I n lrllll> 
I r ... ' _n' I IK Ul 11\1(1 DUdAI,es ' V .. Jó~~ 1 
" ~ ,I ,,r I~r l .) kll7.'·cllcnlll ""IC" pO ... " ". I
"'''YOII. ""I1"ulnl A'''IIlIA~s"J II KIII 

I I ~-" 151 ,'~l1dor,n l'l1J Jel~;bd",rA , 
It"I dMI~~ l ésl dlj ",- r ... rlu' 

KIll/il l ,I ' " e vl 13.- forh" 

INOK" ,' ~'e"~':",-____ _ 
":'Yfl"rnl Ny"""I" _ll .16U 1.""II1p"81. " '" 
l""IClII. ,·".,,'ŐI !!lUmeNhl zuUAu L ~II~III\' (; 

il U I~SN Otn_Un 
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