
XXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1985. MÁRCIUS-ÁPRILIS 

EMLI~KEZÉS NEGYVEN ESZTENDŐ ElŐTTIRE 
Amikor január közepe táján a felszabadu1t pesti 

oldal pincéiből a bát ra bbak a Duna pa rtjáig is el
merészkedtek . akkor láthaUák azt a barbár pusztítást. 
amit a fasiszta seregek a Duna szép hidjainak fel
robbantásával okozlal,. Családomma! együtt egy bu
dai ház kis IlincéJébcn szorol1gtunk, s várva vártuk, 
hogy Budáról is kiüzzék a né mel csapatokat. Szajról 
szájra járl a hír, hogya körűldrt seregek felmenté
sére indított német orfenzíva megtört az orosz sere
gek e ll enállásin. s így már csak idö kérdése, mond
ták a bölcsebbek, hogy Buda is felszabaduljon. 

Február 13-I\n azután a budai részeken is mcg~ 
szunt a fé lelem, s a ,bevonult szovje t csapatok tagjai 
megértették velünk, hogy ft Budapestért folyt kiizde· 
Icm veget e rt . A németek le tettek a fegyvert. 

Nehány nap mtHva magyar nyelvu rőplapok jelen· 
tek meg az utcák sarkain, melyek felhivták a lakos· 
ságot a mindenna pi munka m egkezdésére. s mi köny· 
nyes örümmel olvastuk a f.elhívás ban, ho~'Y az iste n· 
tiszte leteket mindenütt a regi rend szerint meg kell 
tar tani. 

A lakóházunkból elvonuló szovjet egység tagjai el· 
magyarázták, hogy nyugat felé menn ek. ott folytató
dik a h arc Berlinért. Akkor is merte m m eg az orosz 
szólásmondilst: voina ka put, bugyit dobre. A h ilbo
runak vége lesz, s akkor minde n jobb ICS7 .. 

Egy Budán rokonait kereső ember, aki Pestről jött 
á t , adott es)' féllapot a Pes ten mab'Yatul megje lenő 
demokratikus na pilapból, a Szabadság-ból , s i smerős 
voll a szerkesztő Zilahy Lajos neve is. 

Mondták , hogy Pesten m ár a köúgazgatás m iiködik, 
s néhán)' na p múlva Budán is m egkezdte munkájá t 
a Tárogató út elején egy keriileti Tanács. Oda is el 
mentem, s i smerősükre akadtam, llj emberekre : Ta
polC'la)' Gyula, az ismert színész volt a lakásiigyi 
osztály vezetője, J6ajd később az fi helyére került a 
néhány cve fiatalon elh a lt újságíró. Mátrai Betegh · 
Béla, akit diák korában , unitárius leven, én oktattam 
hittanra, ami kor e tárgyb61 még m eg le hete tt bukni 
a közéll iskolákban. 

Örömmel vettük a h irt , hogy IDebreeenben m ég de · 
eelnber 21-én alkotmán~'ozó nemze lg~'ü lést tartottak 
az akkor már relszabadult országresz képviselői. Meg
ludluk, "hOio'Y új m agyar kormány alakult, melynek 
első felad a ta a németek elle ni háború megüzenése 
volt . .'\1. alkotmányos cici a közigazgatás megindulá
sával az újra egységessé \'lilt Budal>es le n is megin· 
dull, S ;t Sl,uvjetunió!Jöl ha .... a ke rült Vas Zoltán töret
I\! n buzgalma kö,·c tkeztében megkezdték a romella· 
karítást és rl'ndezni igyt'kcztek a köz("lIá tás t is. 

A'Il új é lct rendre e lkövetkezett örömei közé tar-
tozotl az e l ső \' iIIamos I azután cgyre 
több helyen voll világítás 
a romos . de egyre 

MI ls vágy tunk ha .... l\ IX. 
(:ai otthonunkha. I~nllck is e ljütt 
20-án \'unta thattuk kl~ kétkerckü 
ml\radt hotm ljainkat a régi otthon 
a bútorok meg maradtak. u·... ablakokon maradt 
ih'eg , fi flj:) megindult az élet a régi otthonban. 

• 

l\leg a költözködés előtt az egyik budai kÓrházban 
me~látogattam egy sebesült hivünk hozzátartozOJáL 
Palastban mentem egy ü~g református kolléga taná
csára, s amikor munká m \'égzése után kijöttem a 
kórházb61. az ott őrt á lló szovjet katona sapkájához 
emelte a kezét. s ezzel ismerte el, hogy a haborúban 
ne mesak öldöklCs, hanem Cletek mentése is egyfor
mán feladat unk. 

Napról napra ereztük az é let újraéledését . a lassú, 
de tudatos kiteljesedést. Az utcai cserekercskedelmet 
felváltotta a szervezett közclhitás. melynek munká
jában a kcsöbbi budapesti gondnoklInk. dr. l\1átHty 
Géza is hely tállt a Ilolgármcs ter oldalán. 

Aprilis negyedikén jöU az uj jó hir , hogy az utolsö 
nyugat-magyarországi falut is felszabaditották, s or
szágunk földjen má.r nin!;s több clle nseges katona. 
Azóta állrilis negyedikét nemzeti ünnepkent tisz
teljük. 

Tavasszal hire járt, hogy l'uS"l taszeren megkezdő
dött a földosztás, a föld azoké lett , akik eddig szol 
gaként ml1velték. Az é le t lassan haladt a békés utak 
felé. A fil iu is segitette a várost. mert ott mégis több 
élelem maradi. mint a sokat szenvedett. szétbombá
zolt Budapesten. Gyermekek ezrei mentek vidékre, 
vendéglátó fa lusi családokhoz, egy kis hizókúrara, s 
egy kicsit megtanulni valam it a talUll dolgozó ember 
kora haj na ltól késö estig tartó állandó munkájdból. 
A g~' :írak e lkezdtek a romellakaritás után a termelö 
munll f>1. solt munkáskéz jött a falvakból a városba. 

Vh"rc c lkövetkC'lett az új örömhir. Berlin megadta 
magil-t. Hitle r haloll, május 8, 9-én véget ert a máso
dik vihigMború. megkezdődhetett a teljes új élei in
dulasa. Nem volt m ár többé C'lsőtétltés, a rádiók i~
mCt m l1 ködhcttek s a három nagyhatalom \'ezeloi 
Potsdam ban taná~skoztak nz új európai é let el ső 
gondjairól. I . 

Az allkor 35-40 éves fiatalok, akik a helyreállitás 
munkájáb61 der;.ckasan kivetlek a reszüket. _ ma ~ár 
nyolcvan rele ballagó öreg emberek. Emlekezetünk 
azonban éber és nem felejtjük d uzt. hogy a régi 
helyére mit ka ptunk. és hogyan lnd!l" CI a !"~gyar 
nép II s7.ocializmus lij rend je épitésC'nek az utJ:in. 

TanúlSágot lenni szándékozIam c Illir sor~an ! rról. 
hogy hon na n hova indultunk d. i\l a há lás e~ b~sz~e 
érussel .sétálok a budai és Iles ti utcákon, gyonyo.r~o
düm a megszepült v idéki vátosokbH~. ~ !"eguJu~t 
fa lvakb:\II. és együtt érzek a·tokkal. akik u j es em~e. 
ribb életet indítottat, el negyven eS1.It:ndővel eZl'lott. 

A feJ lödés nem voll egyenletes, voll:\k sa-!!lllh\tos 
megtorpanások, fé lreértett íltkeres:ések, de vél:"~1 l11iry
den II helyere zökkent es las:s li , sziv6s I111111k3val uj 
élet van a magyar földö n. .. ki 

I\li, egyházi emberek. a .magunk "!ódJán \'eUuk _ 
reszünlu't az <l rszágepítés bol, ~ lSzószt;kekrm il .~.é~bb 
seg után \'at6 vágyut crősitdlUk. s I'htéltUk ~ kOI . e~1 
lió"ályg(,k útve~zlűi t . l\1a m:í r teljes IIZ (.gyctétt~jd:~ 
á lla m é~ nl! elC"yhaz küzütt abban. hUll)' . mll~Yl\r ro íl ll 

a szociali .... lnu.s relé vezető fo:. az ad élJltii l~tO" .~~r;~ 
'árunk l-fI hogy az egylllá~ mcgertke II'!IZ. cr,!ss . ! jü\,/il reménYlSeggel épltih'li il jó úton ha ladokat. 

-



~ " u'I.Il:tságl élel lló l fa ka dó. nchhSéll'cket ml is 
ércv.il k. d c m ejtérlésscl "'scIJlik fl t erhek~l . nlcrl 
l u ~h'a ludJuk - h Og)' csak egy pé ldá t cmhlsck -:-. 
nincsen $cm ':urópá b:m, sem a , 'fl Agon c~'ellcn fo
\'á ros. aho l ke Uö rorintér l lehel a fö lda inlIm u lnznl . 

Köniint jU k a7.okUl, a k!.k n',. ékn járnak, n7. el ha lluk 
enl1éké t ti s'1.tele tle l 6 rl :r;·.tnk, ,. !\ j ekn v ,", etű/vel ('Kyii U 
nIl ls houá nkarunk Já r ulni ah hoz. h UIlY 11lI'f.ánk 
~zcbb , é le te riiscbb legyen ~ bekében é lhe:.sen. 

Or. Fe r eno. J 6'l..~d 

A MRYBŐL HozzAD SZALL SZAVAM ... 
.. fI{ckünk pcdi(/ kinyilatkoztat,ott (lZ Is lcn ~ Le
lek által. meri a l.élek ounden! megvIZsgál. 
még az U/en m!!/lIségcit i.s!' (l Ko r 2, 10). 
.. 11 mélységb6/ kilillOk Hozzád, Uronl" (Zsolt 
130./). 

A mélllséu szó a fenti két .Ir/ében. cSllkIÍO.Y, mini 
mo.\" vallásos irotok(um vaUII Iroda/nil alkolasokbon, 
tiruil! érlelembell használatos. Egy té r beli tapaszta
latbó/ szurmaz6 valóságot jelképez a szellemi vi/(Íg 
leTü/eléll. A val/6sos szimbólumok többségének meg
van ez II ,fIljárO$$ága. jelezvén, hogy mennyire köl6-
dünk a lá Iható dolgokhoz, ill. a velük kapcsolatban 
klalakitott fog(llom r~ndszc r/lez . Ha neknek a Jogal
maknClk, s;::imbóilmlOknak a kialaku lása ut!i1~ kuta
tunk, rakényszerü/ünk arra, hogy sajat mélységünk 
vi/agát is feltarjuk. 

De mit is jelent ez a mélllség két Igénk tiikrében? 
A Korinthus-beliekhez Irt levélben lsten mélysé

géről bes;::él PaJ apostol. Arról a mélységrő/, amely 
abszolút volta ellenére nem megismerhetetlen a lélek 
számára. Nem 'megismerhetetlen, mert a lélek min
deut megvizsgál. A megismerés Jolyamata pontosan 
ugyana;::, mint amelyet a. tudományok területén. is al
kalmazunk. Elöszőr a felület túnik szemünkbe. En 
nek alapján kialakít juk ítéletiinket a vizsgálat tár
gyáról. Ezen ftéleti/nket mindaddig fenntartj uk, amig 
nem csalatkozunk benne. Ekkor újra vi;::sgálni kezd
jük a targyat, hogl./ mélllebbre, a felület ala hatolva, 
közelebb kerüljünk az igazsághoz. 

Pontosal~ !lyen módon törekszi/Ilk (Irra, IloglI ember
társainkat megismerjük.. Az e/sö benyomas utan klala
kifOl! vélemény. sz inte minden taltilkozást követően, 
alakul valamelllest. S ha valóban komolllan vessz/ik 
megisme rési vágyunka t - biztosak lehetiink benne, 
hogl./ mind közelebb kerülünk a mélyben rejló igaz
sdghoz. 

A tudomány il1azsagkeresesének csucsát je lentette 
az a pillanat. andkor az ember magrit a létet tette a 
vizsga/at tárgyává. Paul Til/ich szavaival élve: "Ami
kor IUdatara ébredt annak a csodalatOi és mindennek 
az alapjat képe;:ó tenynek, IloglI valami van .es hogy 
az lIem semmi, akkor az ember a gondolkodás végsó 
mélységét érte el." 

Ez a vé(/sö mélység, a létnek ez az abszolut való
dga, amihez az ember saját mélllségének felisme
resével juthat cl. Mt11dcn vallris erről a maguIlk 
mélységébe vezefó útról beszél nekünk. 
Jéz~s egészen világosan. fogalmaz, amikor az t 

mondJa: " Az lsten orszdga Ilbennetek vagllon.'· Saj
nos, az egyház már a kereszténység kialaku/asának 
kezdetén eltavolodo/t ettól a gOlldo/altól. Az imma
nenc~, a befelé való l1al/dsossag helyeit szinte egu
Ol~.alu.an a ~ transzcenden.s irany érvényesiill. ame/U 
nuksegszeruen hozta magrival a. dogmák kialakulá
sál. Az emberi lélek tól e/szakitott kereszténuség el
érheteUen távolságokba helyezte Istent és leté~t a 
jézusi utrÓ/. A reformacló nagyszerú kisérlet volt, 
hogll az ember vl.uzatalliljon a sojat magában rejló 

IFJOSAGI KONFERENCIA 
'. L~pu,:,k lIIu.1l szám ában m~i r hirt adtunk arról , hog)' 
a~: E~SZ "ifJuság I tve" kere t ében, a budapesti e,::yház
k07.seg 1985. ápr. 26-28. kö".tölt országos ifjusági kon re
rtnelá t ren~lez . 

.A klm ferenela pénteken il. u. 17 ó r akor , n Nagy Ig
n:~c ulcal h!Z1I()lomlmn ke·I.t1(idik dr. Feren cz J ózsef piis
)Iuk megnyitó beszédeve l, majd nusdl J á nos a he ly i 
lelk C!;?; tart ja az e~ tI áh it a to t. ' 

~ UNll'A ltlUS el~I;:-I ' 

Iswni szikrálzo.::. A z odave.::ató IÍt sorál~ azonbcll!. a 
több~ég megMIt és megmcrevedetl a méll/ség iga.t 
n~eg/Smerése elölt. Ezért i.s ó ridsi a jelentŐsége ci 0;
Vid rerenccel kezdődő unitarlzmusnak! 

,"'er.t kepe" volt végigvinnl a THeré.,: gondolato! és 
~Ogmak01Z, egyhá.::on. söt, mogrin a Bibl/du keres~liiL 
)llftl~. k~pes t:ol.t alér'n i a Jézus által hirdetett ISleu_ 
ors;:aga Igazsagahoz. vagyis ahhoz a::: isteni méltlség
hez, amelyet sajdt magtiban lel Jel IIZ ell~ber _ ahoím 
P~I . apostol mondja - a Lélek. által. S IgU vált 11.'111'
tove, hogll a transzcendens elem, a;:: Immalle nssel tö
~éleles h~rmóniába kerüljÖII, ,ígU, ahogtl azt Jézu.s 
elete példan a. 

A világ és a mogunk lelkének !IIéltlsége azorzbcn~ 
nem ismerllelŐ meg pus::: tán individuális módon A z 
emb.~ri közösség az, amin keresztill a világ és ~aJrit 
'~.!k.~llk .IelfedcZlu~t6. A z éle~.nek nil~cs mélysége a 
kozvuégt élet mélysége 11élkul. Ha ugll tetszik azt 
is mondhatnán!': llincs egyszemélyI. kereszténység! 
ts ha az egllhaznak van még val(lmi végs6 jelenfó
sége ebben a vi/rig/Jan, ugll az abba u rill. hogy belllle 
az embemek más emberekkel v(lló közösségét és a.:: 

, ezen keresztiH eiér hetö j$teni méli/séget hirdetik 
megvailják és cselekedetekben teszik nyilvállVa/óvd: 

Csakhogy ludlwnk kell azt is, hogy nincs mélység 
fi hozza vezető út nélkül. A mélySéghez vezető Ih 
pedig nem a Je/szinen., llem a;:: élet nehézségei Jelett 
vezet el. Ez az ut az élet sií rújél~ visz keresztül. A 
130. zsoltár írója a szenvedések s,irzijéb61 kitilt fel, 
V~~~~~, iUY szól.: "A méli/ségbö! Hozzád kiriltok, 

S lIa vohm valaki, aki egész életében kikerülte a 
nehézség,eket és nem kivdnt szembenézni az isteni. 
mélllséggel, ,ígll tudnia kell (Innak az embernek is, 
hogy lesz egy pillanat - a végső -, amikor a mély
ség Jelé kell fordulnia. Van. aki elóbb kezd kerestli. 
Van aki késöbb. De egy$zer mindenkinek döntenie 
kell, lIogl/ fi felszínt vagu a mélységet választja-c. S 
bá r elméletileg bárki. elnallo/hatja ezt a döntést, ile 
az élete tanuskodni fog arra nézve, IlOgy mit vrilasz-
10t/. A mélUség a nehezebb út. A .szeretet ;egyébetL 
élni egy sZl:retetlen világban sokkal nehezebb, mint 
alkalmazkodni hozzá. 

De Jézus nell! vélet/enii! 1Ievezi boldognak azokat. 
akik a gond és a lélek éhségének mélységében s;::en
ved nek. Hiti/nk steTInt a mélységbe "Vezet5 út vege: 
öröm. Az öröm.! mélyebb, mint a szenvedé.q, az ö röm 
valami véasö dolog. S az örök öröln Isten minden 
útjrinak vége. 1I11en örömet Jtem nllerhet az, aki c.sak 
a 1e/szinell él. tluen őröm csak akkor ér;::ékellletö, ha 
/Jeim to/unk világ!mk és éniink IcgméllJebb ré !egeibe. 
S amikor a legméluebb pOlltlloz ériink, akkor meg
tapasztalhaljlIk azt oz isleni mCIIl.,égct, ami az örök
kévCllósagot rejti magábal~, ~ rC$zesei lehetünk annak. 
az i,Heni világnak, amely felé m ár földi életünkbetl 
IÖrekszÜnk. ~;nnek az (.irőnmek tudata jelelZli szá
munkra az igazi keres.::tény reménységet. 

Orbó k Atilla 

27-cn . s".tomhuton kiilföldl vendégeink : I\fonlque van 
Zoest , it hollnndia i ltemons trán s Egyh áz, és .' ra nk Dn
ron tlrO rCSS~.or , a t a m erika i unltá rlusok kéllv iscle teben 
tllrtannk e liladás t. 

n . II . S7.ásl. J á nos duná lIhiU le lkész 57.61 a fiatalok 
hoz, mcl)'e t eSOIJOr t megbes".tcJé5ek, majel es te Ismerke
dési összejövetel követ . 

28-án, vllsárnnll II rla t a lok II Iles llö rlnc l gyiilekeze t 
vendegei lesznek. A d . e. II ó rukor kezdőd i) islenUszt e
le tcn rC-szt , 'eszn ek éli li".tolgá lnnk a fi ata lok. 

• 



A PRESBITER 
tiszte és hivatása az unitárius egyházban 

Tb::,u'/f'lldó prr .• bif,' r i I'rlrkc;:/Il , 1 

1\ pl~b[ll'd IL~l.tség olYfm I'l'g!. mint mnga n, ke-
1'f'SJ:I~'n\·scg. PMrr nJl'Ol'101 fl klj\'ctkezökct Ir!!!. .. ,A 
kb.l.t~tek le\'6 pl'~sbi l l'rckcl kcrem cn, II pn.!sbltcrtAI'S 
és n' Krl$J:IU.s l!lzcm·L'{I~.scnck tunúja ... L.egcitcs.sétek 
Ra Istennek kti,UcU-k lf'\'ö nynJnl, gondol viselvén n~
rll nem k~'I~'sr.cl'llesb61. hnnem örumest. .!il' nem. n il 
n. ... "r .. u.kt"<ksból. hnn('m j6indulnttul. Scm n~m US)', 
hogy urnlkodJntok II gyülekezetben. hllll('m lmn! pel
dnképcl II nyftjnnk . .. !" (lpo,!u! r ~, I ) . 

Jallns apo$lOf ('zekel kbH u\'éinek lelkére: ,.f::.n. ti 

p l"eSbitcr, n kidllnsil:tott Ornőnek ,'s gycn nekcmek, 
nkikl"l (-n Ignz"" SlIcrl'lek és nemesRk én. Imn~m 
tnindcnld. old lsnH'rI illi ' gauogo! . .. l NRs."On oru,l
I Clll. h Ojl)' tnhílttlm g~'ermekdd közöl! olynnoknt" nklk 
ignz. .. :\gbtlll N1'Ilnk " , l ~ most kcrlck téged ÚI nöm, 
IIClIl Illhllhn új piJI'nnc:solnlot lI'n~k nc~cc:I, hnne.n:: 
amcl,'ct kezdc\lől fogva vc!Wnk, s.zercssUk t'In'mást 
(2Jlln08 I-~J, , 

Ime kél apostOl, (I j6k kijzött is a legjobbIlk d 

legeredményesebbck, kik mnijtlkn t presbiH~I'ekllek ne~ 
\'c:dk, mni nyil\'Rn ntUIRtjn, hoSY nz őskeresz tény egy~ 
h!i:t.b:m :1 presbiterl'k II g)'(ilekczet elöljárói \'oltnk., 
nagy fett'l6sséggel v:UlukOll, 

Lt:1l\"egl'S dolo):I'n mutnlJlIlk \'n 1l1indketten , Pérar 
npoSfol (UTn kt'ori p l'I,'sbitcl'tAl'snit, hogy legeltessék 
IstenlWk nyajllt. E szerint n gyillekezct, I s t~nn i."k n\,)· 
pe, a gyillekcz('t utt;jni ls ten gyel'l1lekel, J nnos npos · 
101 mellxnlljn. hogy szereti ö\'~it, h(\'eit, mh'e~holn' 
nz isur.s:\gbnn jllrnnk, s kéri ökct, hogy mnr:ldJannk 
nU'J: nz igal.SA!; IsnU'l'etebcn ,,->S n szeretetben , 

Pol aposwl Irjn nz 6 hitbeli ignz firmak, Titusnak': 
"A \'égell hnlWtRlnk tcg<'d Kretöbnn, ho~r r~ndbe 
hozd nz dintcl.etlcnill muradl ügyeket cs p resbitere· 
ket álhts szolgtUalbn a vórosokban: olyat d.lns:i~ :loki 
reddhetetlen, :lkin;>k gyermekei hivők es nem eng~· 
detlenek ." r.lert soknn engedetlenek. fecseg()k es 
lImitók , .. Ezeket i."I kell hnllgatlntni, mert egész csa· 
hidokot reldúlnnk" , Voioki közüHik azt mondla: A 
kn'tolak mind hnzudozók, gonosz vadállatok. lusta, 
falónk n~ps~!t , Ez II \'elen1t;n~' igaz " , tppen ezerl 
fedd őket kitntl let né lkül, hogy egészSéges legsen n 
hitük" (Titus Uj) , 

Közülünk n~'ih'lIn senki sem Irig~'li nz akkori prcs· 
bilel'ektől ti knpoll rl.'ladntot, -

S n'gm nwg e&r Idézet Pul apos folról (ITim 4,14): 
"Anll!! meg~rkezl.'m, legyen gondbd nz t rás felol\'l'I· 
SÓSlirn, az igehil'deléSl'e, II tnnitru;l'n, Ne hnnyagold 
el n bt'nllcd levö kq:,velml njtmdCkot. nmel}'et PI'().. 
fée ln Altnl kliptói n \'el1ek (pl'csbi terek) kézrflllHe· 
16'1'1." 

Pill !lpo.~tolnok I'l: a hI radósa arr61 sz61, hogS a 
p l'eSbltN'eknek kllri::rnlltikus tevé.kenysége is \'on, 
oml abban nyih 'ónul mt'g, hogy kézl'lÍIctel nltnl e l
h i\'nnk \'a lakit n szo lgl\IOlr1l, Og~' hl\!llak el - ebbe~ 
van a kad zmnliku" ero _, hog,\' nbb6l áldns és lelki 
erő fakad 

Az Ö'<kert'nteny eg,\'ház t örténetéből tudjuk , hogy 
e l(>hHe ugynnazl a szerepet töltöttek be n presbite
rek, min t mn n püspókbk, Id6k folyamAn, különösen 
a rdormt\c\ó f(>li sme~se folytán, II X Vl. SZlÍ:zadban 
PS az uttllln k th'etkt'ző időkben alakultak ki a pres~ 
bileriulllok ~S \'á ltak, gOlldni'>kokklll az len, ti lelkész 
It"gfonlo,-'<abb s('gl t öi\'~ é .. láln3s:wiv8, 

EOyh ó..::1 l(i rl,enl/till!.; l'16irjn, hot)' n pre.sbiterium 
őrköd ik o. I(>\kt""n.el l"s gondnokklll ~gyült, hOQ' a~ is· 
t (>n tiUll'let, lo, 'Abbó n kert"szteJ6s, konfirmálós, eske
tC!;, ur\'nc:wnl.oszl{\.~ , I(>mt'h'~ és mindennemií {'gyhú:ti 
i.mnf'l)Sl'j.: 3 tor\' t'n~ben el61rt módon történ jek , 

1'\ \'lt\'l~n\"lll6a1l tudutáb"n "olIlIk n mi elődeink o. 
sli\l.'ldnlt {\1h'11111An, htoR,\' g)'uleke1:eleink tnRlnl nem 
Iv\;, .. I\,,," .'nl\)o.'\'t'\<. ez,' rI ÚR,\' szerH'l; t"k nwg t'letü
ko:-I h .. "" ti Jó UR,\' d6m(lld l lla~~k , ~ (',zen beli:il a~ 
l'l!~'~S "n)bt'r {olynmal(ll$an gyarapod jék n jóban, a 
hn~~m,,~ hml'~I" l;. b(, 11 \'~ .. rówdJ .. k hil\,~n 

Ezo:-kben n (;é\okbnn elökelő SZC\'(!\) jlltoll ti presbt
tereknek, P~ldót mUlattak az tS lelllln,telelcken való 
l'észvt'ot~lb(,ll, tnegkere6zteltctték gyermekeiket és meg 
ls konÍl rmt'illnttt'ik, az umszlnU'ihoz jArultak Urvncso. 
I'av<'tell'c; mnj.:atnrtásllkkal J6 1~ldfat mutatlak er
kölcsi és valIAsi l>.r telemben egyaránt, Maskénl nem 
öllhntotl neln fallhal remi egy olynn \'aUáserkólcsi 
inte1;nl~n)', mint nmllyen !IZ l'gyht'iz, 

,\1; eg,yhAzat Sl/:oktuk anyaszentegyháznak ls nevez. 
ni. llla sem idegcll t6lOnk ez az elnevezés s6t' Az 
egyház llgyunis lelki edesan)'ánk, s ha még hozzá. 
les:>zlik Kátenk tnOltását, mi.szerlnl az anyaszentegy_ 
ház tftthatnllan feje maga Je:ws KriSt;hlS, akkal' elót. 
tün~ vnn, bellllilnk \ ' :tn 3Z n [elismeres, hogy ami 
dellink legfőbb sZllbólyozójn az e\'nngélium, \'agyis 
nz is tell· és i."mberszere tel. 
• A mi le lki édesanyAnk, az egyhftz, n(>mcs eelok 
szolgálntnbn n á ll , Ezér t scm hagyhatjuk el. Nem 
hngyhu tjuk lllugtl l'a, Az édcsanyát ncm lehet, nem 
szabnd elhngyni, IllC!'t abbÓl tobbrendbeli baj szárma
z ik, Ez ti ml lelki édesnnyánk kóvetelménveket is 
1\1111 elénk: törődjünk vele. tli r tsuk életben, áesUsUk 
f('l hnjléknl\. Sokka l többet ltd azonban, mint amelly· 
n)'it elvál': beleph\ntálJa szl\'Unkbe CS lelkünkbe an· 
nuk b izonyosságát , hogy minket lsten te remteti és 
hog.y lsten sohnsem hng~' el. gondot visel mireánk, A 
mi lelki édesnnyflnk, nz unitlirlus egyhb., kebelére 
öleli gycrmekeit, II ha netalán tar tósan tflvol luo.ra
dunk t őle. bizonyosak lehetünk o.fel61, hog,v amikor 
meg le l'ünk hozzá, s nmiko!' átlépjUk templomanak 
k(lszöbCt, o.zon nyombnn otthon érezhetjük magunkat 
benne, .4. lelki altho" édes é rzete s ellnek az édes 
crzelnek uz él't~ke egészen nyil\'óm'316 szüksége ele
tünknek, 

Az unitórius 3nyaszenwgyhóz' a mi lelki édes
anyAnk nagyon erőteljesen benne "nn mai eletünk
ben, i\legfoglllnl1lZUl Ilzt II mi nagy örömünket, hogy 
ezekben II mni Időkben mindcn :t1k:.lommnl bősége
sen meglerül nszt!llunk, ,'nn mindennapi ken,yerUnk, 
Annak a szellemnek gyukorlnti eredmenyekenI , 'an 
ez l!;l', miszerint nt'pünk megt\rtette n munkn lénye
t(el és (ontossflgát, De beszel a mnga f:ijdalnui.r61 is, 
11.1'1'61. hog~' gyermekei, hivei \1('m ismerik kell6en 
lsten szent ne\'ét, cs beszl'! arró\. ho~' lIépünk.n17l1l· 
zetiink e földkerekségen \'316 szé~z6raltntása mlOlI 
ezer \'eszo!ll'nek \'un k!teve, Ezert nem szúnik meg 
fokozni berIllünk a relelóss .. g'hldatol. l\legleheti. mi~ 
\Te\ az Evangéliumb61 tápli\lkozva a hit és lelk,lisme
red sznbndság eszméjeböl rnkotl s1:ám~r~ lelk., flln· 
dnillentumot Dávid Fel'cne. ('!S6 püspöke, t568·ball, 
a tordni o!'szógg~,tilésen, s Erdél~' elsó fejedeln:,e, JA· 
nos Zsigmond őrködött e nnek ~tnrt:\s,a . fölött. ,lts 
otynn nn~' cgy6nistgek kövel!ék to\'tibbl utj~~, ,.n~I.l~1 
SzentflbrnMmi Mihály és KrlzA János pu"po~ök, 
Bt'rde Mózsa ~S Br:'lssni Sámuel, egyik n-t nnyagl, és 
erkölcsi, mflsik n s:r.eHeml és erkölcsi jll\'::tk letete· 
méIW('$e, r ... ~ hozzánk tllrtoznak dzok a lebonthntntln,n 
lelki cpitm(lnyck, lllllelyeknek az II IlI.~~'e, h,o~', kOl~~. 
nI,ri. székelykercsl;túrl, to\'ábbá ,tordm ulUt,nrtUS ko ~ 
léglunlok, amelyek ma csak lelkl·sze1117ml crtcl~~be 
\'ann~k jelen, dc éreuilk, hogy ezek örökke\'ató~ " 

Ezekkel n lelki értékekkel halndt dőre nz l?nitOrtU! 
Egyhál lll. évszózndok viharai kozepelle, tpltt;tle b~ 
egyre kilelj~edö o.:-.I(>tet, \'llgyi.s n mind telJesek" 
mind inu'gr::\ ll!ibb I'mbcrl, Orködótt Afelett., hogy :1· 
el~'g l tse nz ember testi és I~lkl igeny~t II cza\l~~ ~In. 
dl!; elhárttOlln nz egyoldaluvti louuló emberk.,pe" 

Mt>g lud.e birk~ni n jelen relndnla!\'al az. l!~~~ 
. <-' h A ~ BiZOil\' nelll ~'ppen tud megblrk .. rlus ........ ..z. , ' , <'<sl: e nbert· 

Túlsllgo<:m clO'Qldalu\';\ kl' zd vnlni az ~ k l 'k tu 
~ég s ez \"onatkrnr.lk ilepílnkN' IS és H)n~1 OZI j 
;,lI1il:\r l u~ nlrnrinkm I .. : Ig('1l 11310' f('l~toss'w.~'vt~~a ~ 
donllunnk nz nlwngl JA\'aknak s DJej1.fele< , k t 
lelki u\ p lólékokról, pedig hl1!almns ... ~feS;tt tes(' ~ 
!('s&llt'k \,t" lctóink, ,nind ll l; nIIam ink, mInd nl. 1-';:; · 
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háziak. er7.~ketlenek volnánk R I~nyeg iránt? Vagy 
várunk addig. mig Jézus t610nk ls megkérdezi; .. Meg 
mindig alusztok és pihentek?" (GcLScmáné kert) . 
Nem ~Wnk könnyű feladatokRl hOI'dol'ló kC;)I'S.w.kban. 
VIljon elegendő ösztönös erkölcsi és vallAsL es~ény 
lakozik-e bennünk. s mai fiatalokban? Azért \'etódlk 
fel bennünk ez II kérdés ilyen formában. meri a ne
velés e.~zk(l1.cj\·el nem tudunk ke1l6képpen houa
krk{\l!ni a ro:!i fialalok s zéles rétegeihez. ::; ez fájó 
~r7.t.'~('kel társit felel6S'>égerzcWnk mellé! Több mun
kái tudnánk vAlIaini n közös nagy ügyben. 

NnI?)' segitségre van szüksége ('g~házunk,:,ak fI~
ho~. hogy az lldOU. l('h(,IŐS~gekct bál kl t~.dJa. hasz: 
nálnL A prcsbiteTl um SCgll$Cgel'C VflO .szuk.~e!Je az 
eg)'hAznok. Nagy értékekről van szó: lelki kozos~é!t
ról. a jelen és a jövö kiegyensúlyozott embere., rol. 
A lazaság. a közömbösség negédes kenyere káblt, s 
eJrcdi H tennivalókat. 

MI akik a sl'.ószéken állunk. minden unitárius test
\'(orij~ket belefoglaljuk imAdságunkba. Ez az imád
ság fel tud erősödni. ha mind több és több kéz kul
csolódik imára. . 

GYERMEK OLDAL 

Pál apostol 

Pál, eredeti nevén Saul, i. sz. 10 körül született 
Tarws nevü kisázsiai vál·osban. Jómódú fal'izeus csa
ládból szármawtt. Apjának római polgárjoga volt, 
ami abban az időben sok kiváltsággal járt. Szülei t~
nHónak szánták, ezér.t Jeruzsálembe vitték tanuln i 
Gamaliel iskolájába. A tanulás mellett eJsajátilotta 
u sátorponyva-készités mesterségét is, ezzel kereste 
mindennupi kenyeret. 

Saul mint szigorú farizeus helyeselte István diak6-
nus megkövezését, és részt veu a jeruzsálemi gyüle
kezet Uldözo.':sében is. Azonban ennyivel nem elége
dett meg, hanem a főpaptó l engedélyt kért és kapott, 
hogy az üldözést Damaszk\lszbun is folytathassa. Út
közben elgondolkozott az üldözöttek sorsa felett. Be
lálla. hogy akiket üldöz, al'.ok tulajdonképpen buzg6. 
vallásos ember~k. akik hisznek az Istenben. szeretik 
felebarátaikat és igyekeznek mindenkivel jót csele
kedni. Lelkiismerete elítélte, hogy ártatlanokat üldöz, 
és ezzel lsten ellen is vétkezik. Súlyos lelki valságba 
került, nem tudta, mitévő legyen. Damaszkusz köze
lében jár t, amikor egyszerre fényesség vette körül és 
egy hang sz6lott hozzá.: - Saul, Sau l miért üldözö] 
engem? - Félelmében a földre ~sett' és megkérdez
te: - Ki vagy, Uram? _ A hang így Colvtlllta: -
A n.fizáreti Jézus vagyok, akit üldöl'.i)1. Áil j fel és 
menj a városba, ott megmondják neked. mit kell 
lenned. - Saul [elkeIt, dc nem látott, elveszítette 
lá!~át és kézenfogva vezették be Damaszkuszba. Itt 
elJotl hozzá egy Ananias nevű kercsztény aki segi
tett .rajta. Visszanyerte látását, megtert és ' Jézus kö
vetőJe lett. Régi életével még a Snul nevet is elhagy
ta és a Pál nevet vette [el. Ettől kel'.dve életét az 
evangélium hirdetésére szentelte. 
. Jézus m.eghagyta tanítványainak. hogy az evangé

humot mmdenkinek tanítsák. Mégis halála utáni 
években csak a zsidók közölt hirdették . Ugyanakkor 
a ,mózesi törvény és szertartások meg tartását a ke
reszt~nyckre nézve kötelezönek tartották. Kezdetben 
P.ál _IS a zsidÓk között terjesztette az evangéliumot. 
Késobben azonban Jézus tanítástIVal meggyőződött 
ho.gy ll Z evangéliumot nemcsak a zsidóknn!,. hane~ 
mmden nemzetbelinek tanItani kell. mert lsten min
den embCl·t {idvöziteni akm·. Igy talált:l Illeg az utat 
az Idegenek, a pogányok közé. 
mPál ~z evangélium hirdetés(,t Antiochiában kezd te 

cit. E~ a város lett az 6korbnn a kereszténység 
efYlk ~?zPOntja. itt kapta Jézus vallása a keresztény 
~ nevezést. . Jezus tanamak hirdetése végett Pál há
, ~m hosszu utat teu Szíriába. Khál'..$lába és Cörög
/)I~zágba. Ennek eredményeként mindenfelé a 1'6-
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Pre.bitereiTlk p.!ldtlmurtlhh o 
halÓ! 

'tm mil'el ,em pótol-

~l kell terjeszten{lnk, még fok ozotIabb mértékben 
mmt eddig. egyh~~unk . es hiveink irá ntl gondosko
dásunkat. Minél tobbszor és minél tbbb " I 
elhan,oznla .. . . k ne yen kelL . ... a :"V sna ; Jer, telllVt'rem, Rl. unlhi i 
hívek kozos.séglJbe. Jer a~ unitár ius un RSl.ente r us 
templomába énekelni c,s ;módko~n , ~ y , gyhóZ 

á r. k ~ (I mRI ember 
~z m ra orsze~t1en mcgrogalmllznl 11. 2: anyagi és lelki 
Igc,nyek e~yensulyá.t. ,!'=l ne feledd IIZ ösl 1.Soltárt · Te
bcnne~ bl.7.lynk eleltül fogva... EI ne feledd ~ Is
tent dlCSÖltO éneket: Ilotollllll$ Ist C!! • • uözhctetl ._ 
runk. ••• 1 u en tm 

lsten. szine előtt egysz,?\' s.zálnot kell adnunk só
fflrk?dasunkr61. .evangéhuml . clkötclezettségünkről. 
Addig azonbun mmden nllt) v,zsgAznunk kell h ~ é _ 
ből és jólgyekezetbólt us g 

• Az clÖ<ldas elhangzOIl Budapeste n az 1985 . jRn. 24-
én tartott presbiteri értekezleten. 

8 eneze Ma rton 

, 
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mili birodalom terü letén keresztény gyülekezetek ala
kultak. A keresztények hilfelfogósának erősitésére 
leveleket is küldött, magánosoknak és gyülekezetek
IIek. Az Újszövetségben 14 ilyen levél maradt (enn 
Pói neve alatt. 

5!l-ben, a hal'madik missziói t"Ltju vég(,1l visszatért 
Jerul'sólembe. Itt ellenségei ólllLl szított lázadás kö
vetkeztében a római"k [üg.~ágábll esett. Mint ['6mai 
állampolgár II császárhoz fellebbczte ügyét. Igy jutott 
el Rómába. Két évet \ültöU fo!(súgba n, de fogolyként 
ls tCI·jeszteUe lll. evangéliumo!. Később mint ártatlant 
szabadon bocsátották. A hagyomány szeri nt ti ~ -bcn. 
a Nél'ó császár által indított tildő2:és nlatt szcnvedell 
vértanúi h"lált Rómában. 

Pói munkássága mindenik apostol munkássógánál 
e l·edmCnyesebb volt. A keresztény \'allást a kicSi je
ruzsálemi kezdetből világvallássá alakította át. Az 
evungélltl!ll buzg6 tel'jesztéséért mélt!ln kapta az 
apostol nevet. 

.. Bizony, bizony. mondom néked : ha valaki nem 
születik ujonnan, nem láthatja meg az lsten országát" 
(J llnos 3.:3). 

• 

]"tcn(lnk. gondviselő Aiyánk! Mindennap ére~zilk, 
hogy tc vugy a meg tartó szenHut, é ~ aki fl szeretetben 
t' l, az benned cl. Segits minket, hogy (l. szel"etetben 
újjú$zillcs ~Onk. hogy mindenkor embcl·tá,·saink javát 
es boldogsúgát szo lg.1Ijuk. Tanits minket jót tennI. 
igazságosan élni , szeretni to.':ge<l és e mbel"társalnkat . 
Amen. 

(KIS UIIJUJ\. K O"):t.~ " lÍr-N:."uo;a . 1980) 
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\\1;\-.5\,'" u:t'r'('1m,'f\\ fdhl\'nl ~\"\'l
"\utN. tU l~'H 1'\ $ $l.h\\ $ ,\l~
l.\nM. ~\' \\.. 1\\,Jl\,1M.~ t\" ul'lll!\~ 
,"IUS\.'\); l! l~·bo.'t\ I.U f\'I$tÁ~tul:\~ 
~'lI\l;. \lb\l\ n,Wthll\~ I\"\J~ \~U:\lS' 
~~.l$ .. \$.,'1 \'"! \~~l,\..~1 ~ tn .. 
"'I~ J~I ('I"'''-to \ ,.1\ h'nll n\~'tltbl 
t\~n I"~l <\~ a \~I~nak o!$ ft!-
1'<"\ ... ~,' """-r r$.." mo\:;\"IlI\.:'I\ ()l\~
~~\ ~ .kAr ~ ,~, ... ' llt1\."bh 
("nbo.>t ~11\ata. 111);.1 u .. m '"..ll., h,~,." 
... l'4" .'vi :S:.s: h\l' .... ,'I\' O;;li; I:I~ 
~'I\",UI af ul1UArlul> ,alhbl 1\\1"\' 
I\.\'\:'~,," 'w'~1I ',*lIil:l,II\\. ll,:pld,IUt~ 
l_ Irio! bArau \ltI\,~~I .. 1 \)hl\M.\nt 

• 

"·"h~ b:::;I" ,~ \~, abNIII, ,,~ 
~~ !li ~~~,t,,_bb ~",bo>t' tot 
",,,s.,,,,,Uót'tiI ()tI'lt)"Ó l'OS 1\'«\\ 1\\llJi~ 
h\~' ~. ,,~,',*I~lI:P)\~(\~~,u,k 0'$ 
~'OOlt~\lt\l: klhil\\ .. t~ l~ ban 
1iII ~10\ 1 \~,~,t~\ l~t, ~ 
l"AIi . ti 1~'~1'I a p'~"<~~'1 ,,~ 
l."\""~\. '" fit~M .. dlk lX'\h~ llN, 
~\rlll;t .. ~t t.:-~~,tul~MIII'R 111M It 
M~~t" An~n\IW!l.l l~IH)."," ~If\tt 
~"N"~~'\"I, 

~"I~'\t!$ i'1 t\'l\f'\""" t,,"K~ 'M. tl~ 
~,~l~~ ~'~\tolmt I\I'\l'l<""*,:\ 'I 
~1~lnh!tli1l\);, (>$ t\~llJ\lk d (I l1:'-
4;.ft'l",U~I' It kal~\Il"~ dr ).~ ..... n("" 
..,~f \)l\~p.>l: ".-\. Vt1ltlU'I!lJI'I\~ 0'Il; !li 
M~\-,U' lJml .... l'HU ~-h". 1~1 ..... 
1~1 n~ ~'''''. IAl,"u,~ "'.rl "cll"'" II~" ~""U n~' \\.\f't(:lw·l~ 
",\'tM \~tl~ 1~\:I».I~I , ~ 1'\\\'1~ 
M~II\' ~~ ~ h:h'\~I\ 1\\,\V)I);,1'lt 
trt\t\\'\lh\~l!.. 

" • • ' ~>l\i\~\Ulk \~IctI~t~1 .. \~~ 
I#~\~ irtt!llt.luli:: \\\q: t&-~W1\\l'It;::~ 
~l'í'd(\,,'\, ml"d~\ k:\\I;'I~h~IU~ 
II<'Unll, l\~1.,,1\ ~1dJ\"'\ ~m til 
\ 1 ~b.,b\l l)).~M., ~ . .\l\ a l\lbbl f\!1cl< .... ~ 
~ó!I~~~t~ t\~" kt:U k\\,,)I,~~b 
~I~mm~l IMtll.. '~~b!II" Thl'\1~1\ 
~~n,.~'\' t~l l {11; I'(()Sl.u,. W:\\~~~I ,I 
~"~'I ~ lU ~ I\~'j!lll. \'tI. .. 
l!tmhu 1:\ ,"~m~t;:: to$ II I~ Jdt<ll\l .. ~ 
t .. ~ (M,'! f:t t-~~ halAlmll.S! l)(o..~ 
d~ tartQU, .. &.~f\~ lll~ t!..'<a I\lall 
~"t!'ól.J'I1."ÚSU\ 1'W\"\)Ii;~~ tk"!litl:\k ~ 
k(W'~,~,~ .. i\lh,d~, pl'\.IdUUH\)l' 
hlNNh~J uo i!\'{\I\íl,'diumI:J( !II I\'~ 
tr'~lmt ~",. a ~ ha ahtJ". 
j~ ha nw\.. ~li::t r4 ni/' ~~l'll~ 
\'\\U,,~trl ~I\kl t~ uirt~hn .. 'Uta~ __ , 
nIN" II, "il h~" ~It(U~'" l\'lt-'
\~~. bt~t()$l t()i: ttI. u \.l1\U~wi"t van~ 
~bad ~-..:ocll\..~1 $ t)rI.'il;: "U($\~'-'il:\" 
a .. a"':k\)tl önAUó N\'\.;<~'i m~\'al" ~I .. 
l:t""'~~ h~ m~~ nu."t.."t'lt\t.\ <' {I\ 

~~~~U 4Ibm~!II \. a \'l\ lhb.':.~"b:lJ~ 
~ n~\" i;t)n~\t)l "'~1 t6r\ ~\\ .. ~ lk-
latla, 

t\ nll\i k()t t&1~\Cl~1'Ój!ll (> ,(: ,~·t 
~\' t\\dl~ t,p,: ... .'\ 1\\~~ tÖf"M'to--
1~"1\,* ()l;:\~l i.!t,ijl ~,'Ik ~~I'~l\t"," 
$~b dtUuma .l~ JI. 1()1'\}:If \:lI~aa~ 
,.."U<.~l\ Ik~tt6k ~I~~r t(\r, ... ,·WiX> 
ll; ~bml \'1Il\..<l%d,b.'Q;,!\~1 \ ~~ood 
\'aUt\~~rl!\ttrt.. il. mOOi'ri\ ,,~Ih\~ 
~~b.'\\'~ f:h~\'& ~ t\lt'tl:\\ tOl' \'\. ... \ ' .... 
\'\kk a .. ~~'i:'\ll d&lk i< 1);\\'11\ f.\'!.. 
~ne \ '()l l ~s. d6h$,f(.."'\lM, ,<, , ... l$l'ii'l 
\"1.\1' a.t \)l\UArl.l\l\\s d!l'iS ",~ \~I~ 
h\~~<1s~~ ts: ~'~ull\...~ 1ll\'llt 
f '\.'{'\'1\1.'; h:\I~ I~ \1\:\" nl('.il~&1()n I' 
m~UI\I~ ~ l1ld.)ah. ..... ~}..
Iwtl ........ Md~ A .. UH~ ~9. C\·\. r,'It'f\"d~~ 
1,",\ \.~ ~~~~h\\~ h011\!II 'l\t$; 

\'h'~t\li:ook ~ m .. l~il' '-.1lhl.$M~ " 
tmt~'1l' ... 'S ~"t't'\tö..~~t .&m ... ~ 
lS M~"'!U'lt"~~l\l \,Inh uhl,n.~ 
IS'H. ~t" :X~~. tórt.~IlV'·jkt 1"1 l J... ... ~ 
~:~~. ,~ , .... ituriel· l'illt;l$f MtlUl*"" 
"~ttg(~ 1$ riSrl~III~,",1II twl"''' , .. t · 
!".lIllUJ:- ~dl.q,ut.t'l- t) I,)t\ n,\'\'lklt 
l~tT't-'.Nn-~ h~~~ hl\l"'{'\'lk ~IÖoI:t~ 
m~ Q-ct('k..~\ "b1~' l'!ll: "~~\llh 
~1at,i\k fel. dtM~ lio' ak~'1 k.t\\~ 
W~\\~ kh,"rus ,,,,«h\1 M t \Iult«rha ... 
:<I'.~, bll...~~ "Q..'l"U111t Illmt.. h~' 
&rod."~n l$l).'~bAl\ M\ 1,1 .~~~ 
\I\ar"t'h!liI~lo\\ ... 1 k ihiU'''-'U t:'H:t\l\«"It'" 
"" .. I11\k- ulAI\ !li \ o\U~~II~ ~1I 
1\\«'1. ..... 1;\ ... 1 <"Il ,,,,I~ \m1141;rtm~ \ ,,\\1\1'>\II\R 
1\~'1\"'It~1 h\t'\~~ - 11+t.1t ~'I~II 

, ~~I)l ' " ' '.\1 \ l..,K01 0 

\~~l~" tI~\I~ ~ .... I \aMt nll,p 
d , ~ II ,\NI' k~( \ -, h'f'ttl~, ~ 
~r\ "t'$\"':.. ,,, l 

()jolbt>tI ~ ...... ,\M'el J'<.'l tk 
~ ... I ~1'\11I1I: "'" It~H" 

\!S ....... \lutts CU;T S 



HŰSVJ:TI IMA 

" Nf'1l'I " IMhntókrll né:r.ünk, 
hliln ... m III 'IIIhntllltll1nokrn, mcrt 
II 111thlllÓk Idet. v"lők. " lllt
hlllUII11i1Mk P«tlll ö~kkl'\'"lók" 
(2Kof 4,lfl) 

F:lelnf'k tot fl'ltdmnd(l~nllk IstenI", 
éod" AtyAnk ' 

K lellen 1!ord t II nnpJlllm ~8 $Ö
I~I nnlYptnlekelm vl1nJl,álól eay kC, · 
kcmy J"J('k01l:v~n)' 11'111 '!öuAd ~~N. 
és ólYAn Jólesik ('~cn hnlAdvn, Hö:r.
U\d ~rkctnem, OllY 8Mknd fel ICi· 
kemb61 Ulnn/ld ,. vált)'. mhH IIholt,Y 
II tll \lnu: uJjonj;ló, hivo i'l:uwftrn téli 
8tender.~éb6J clU'.7,crre tör életre 
a7. első Mvlróa MC.~Cf'IdOI t~nllC 
Ol élN hlmnu~7.Il. I vÁrJo, hl)l(y ki 
teljesedjék rllJIII lénYCKc : fl szin, n'/! 
Illnl, (ös nl!! örök Ué')8é/t. Ocnntlr'n I, 
mCllmOld ul CIO' 87.('n l, Imód,IIJ1,o~ 
IihltM. mcly II tl rA~n Onncpen klICi· 
Jcsc(h':~ l \ltlr. tletem 1\01(10165 tUjAJn 
61y IIQk1l:;:or "ondoJtnm rcltilmndó~· 
fil, llJjibldJlctÖ8rc. lI úsvétl 

Köszönöm AtytIm, ól vl!roko:t:1h 
bh::Wtó l'cmény6t ; .k/.l87.ön/.'.m il:t: éb· 
redő tnvR.lI t, mNy clotl'o tllv, m('ly 
l'emcnYISClot II."U I l!1I hllot 1111'1111 : 
k6~7.t1nÖm 1'17, eacllll élni Akaró letet 
I) mnllll H7.ép~e"rlvel, könnyeIvel e8 
ruololynJvnl, erényei v I ~~ búneivel 
elt,ll(lll , I\gy, lImini A7.1 Te nekem 
RJllndek07,IM, de mlndenek(l'lett k~. 
87.önöm R hd.tiv6t1 hllet , nx élet és 
fcltllmndtb hl erejél 

11 11 eaén 610lem ellY S7.(~nl ImIhi · 
SAR lenne, nkkor som tudnAm mea. 
konönnl nn~ JÓlitlilodnt, okkor sem 
tudnIIm klfeJe7.nl hlllAlmlldnt dl· 
('S6S~Mf'llol , Két kArombAn TO(! VIIJt.)' 
117. or~, II meamOldul6 bortlldábnn 
TC! VIlllY n7. élot , nrvem dobbnnllsll· 
bnr\ Te v(ll/.y n7, Imlrdslla, h ltetlen~ 
"emben Te VlllU' n hit é. II blltorlt:h, 

Add, hOIlY e ayönYön' (Innel' 
öröm(]ttneto hrvJon uj INr'cl 

hIdd mell (lnnepll7.enlc.t ~, A nt\. 
:.;lIrell J WI t>éldllJ6n kero~ztU1 til . 
nfls mri( hh\nl éli (loll(01.nl , hOlt)' 
több 1t'lU'en A kenY'"I' é~ lIrcbb fI:t: 
Inllld ft (\N" melyot Ten-'k ri r'cheM AJ· 
klim, nkJtl'l1 vnn éh' ll'nI c~ mCN,llI r-
1/1'01'11 Amen 

Urd6 8 r1o l. 

Levél az Olvas6hoz 

• 

ValóbM'l 11l"~A V9n "bb/Ul , hOfl,y 
M)k ll. I';J~ka:lll1nnabb ember ol' 
mdll'/tIMru Qlvnső ~ nem tudjlIk, 
ho8Y 9! o!l,d vllllllluflbtldlltl"unk k 
ollyenl~OnK klhlrdel~8e 1 ~68·bnn 
A tordai OratMtiy\'I~on tö r tént, fl 
nrd,oofk 1846·b"n fl I'IQl3onyl or!llMI' 
1U'1.'I1~('11, ti h/trmAdlk 1>ed IK Ul4~. 
éprl118 4· \ rclsUllMduhbunk ut&. II 
M ftil'Ar Allommal 1948· bnn kötött 
cgyc:anénnycl, 

€rdeme. Il hAranl fontos éli ki
emelkedő lörtt'mehnl ldOpontr'~ "lAIt· 
U'Atcklnt(!nUnk ~ f(lllfldJuk cl e tc· 
klnt.etbCn ls klllau1lI'Iftk dr, Fa r~nr:r, 
Jóucf pÜ,pók " Az Unltllrl7.Ill\IS cll (I 

Mallyar Unlu\r-hrs Ef,yhth, törtanele" 
1!I:'IO-ben Ir t JtÖnyvt't. LApunk terJe
delrYlc ncm engedI meA IOr'lenel
mUnk Ici jes Ickötlé$(!t , c1.Crt rövid 
ldézetclm csu k e 1\I\rom ldÖllr,llk l'n 
Irlmyulnnk , 

"" , .. ~gyhlb.unk törlCnel Cbcn el1\6· 
f?:llen Irhll lJuk mOk löl'\énelÜnket 
$Mbadon, mindén k\)l' I(rtOl.OUsl\" 
nélkUl, melynok rendJCn gem n 
II l.lb~bu r'iokr'tI , :lem n lObbi (olekezet 
ér:1::ékenyltCRéro ,ncm kell k{l1önöl\ebb 
rlRyolcmmcl lennI. IMa- bun 1'OI'dtln 
orur.\lillJylllétll l!lrtOllllk, II1'lclyell II 
reJedc.lcm é~ rUI OI'S1.tlg nlll/.yJnl, v:) · 
Illmin t n :nemesek és n ncp Jchml6-
lCbt..on Dd\lld "'cr'cne hnUlhYll1S bo~zé· 
dcl tArlott 1~1.édének hntr.\M nlllll 
etlYhnng\inn lörv6nybc lle1111Ják n 
kövC!Ul:cl:öket : " Minden p~llktl tor 
hirdethet I nl: ovnngéllunlot " IllnaA 
l!1'lclmo ~7:crlnt, n kö.r.s~1t ho Akarja , 
jó, ha nem, senk i rá ne k6ny~ter!tsC' , 
V"lIliSli~rt senkI no JiJ:ldtlllnnl:tnut:k, 
mcrl II hit hllll'l njál'ld'kn l .. E tör
vény bl':IOSItOtln ll': unItári ulI \lnllMl 
S7.nbAd lynkorlr.\8lit II örök dlcst58éae 
AZ nkkorl Öfll\ 1I6 erdélyi mll"ynr 1I1 ~ 
Inmnnk, hOllY a\C'lIJIUl mc)lC'IÓlv(l II 
nyul;ln t l államokat, " \l811óSS1.l1bnd· 
, 1\11 nngy lIondolottl l törvénybe lk· 
Inlln 

A n\AI kOI' tö rt6nolfróJn e Icnyt 
IllY rnéllAtJ{I ; .. A m(lMyt~r' lört no· 
lemnek ok\letlenUI <,,,ylk k:Kjelcntó
s<,bb dtllumfl 15611, A tordnl OI'Ut\.j(' 
ay(\lé~en IklAlli\k el6nör Wrvenybtl 
II .f1.nbnd vollÓnr.\ItUI7.II'I~1 ~8 nnbPd 
vnllllsaYf~k91' ttllot A rno<lorn vnlllls· 
lI:t:nbndsl'lg el\l6,u n 10rdl.11 Uk\lény· 
cikk tlJ: CllYCtlCfl C'16dJc II Otlvld ~'C'. 
rone vol t 87. cl~hUl"C<HNI , " " I MO 
\1011 nJ: unlttlrl7.rnu. fll.(J lelJl"8 Wil · 
1t\.!I37.obndll~1l 8 ~, cN,y C' nI6B~"c Dtl v ld 
~~el'Nle hAIlIlR ur~n rnC'MkClclM tHI ji 
m('MI)r'6bllltolll~ok és Otdöl.tclNek 
nehé." Ideje. Al 1048/40 évi (orrrrdo~ 
lom l!~ uabl'l(ir/,l\"hllr(' hOltA mei 
C'"yhlb,unknnk II md.od/k vnllr.\uU\· 
btrddaát ől C'ay~16.!1~ t - Erd ly 
ts M"aYAroru.lla uniÓj" utAn (1% 
1348 ~r'f X X, t {j ,v~nll('lkk ,,'sO U II
k(l';4, Ol ,u nllorla ' l'ol/dll MIIUllllr
o rudgon I, l (Jr,·inll".fln /)tll"1f ,'nl· 
11",.lIk "1IIh'anlllG, e l.örv~nydkk 
h't""Jüt~ hQUw. hllrcok rló.ltk 
l1\eiC trdokl-bo'n Khlt'llfy (:. KOfjIlUlh 
ull]fl1tft,k frl, ... 1If!ntl nt Akkurl kAII.l · 
h't\lll kiérulI \I.utl\l M I u.nltArl\l· 
.... by.,Uk vlUU'\lnk Arrll hl>lY 
Ert! Iyl)('n IMII ·l)nn I)hld "tr",.r 
mArUrh.lllIIt.v.1 klh'l'I'lllt .. tttnlí"rl .. · 
t~Uf1k \luln _ "'lIl1rt~~tI."! .U. · 
nl r ~'I .. v\lIl. "nlt'rl\l' \'111 bUlik 
nw.ay.ro","'.1 IHry,",..-lt .~t tpJHtn 

u t 848·1U fOl"TlldAlom uelltme 
Rjt\.ndckoJlltl I\. ml'&yAraAllllllok, A ror. 
rAdnlolll b\lkt\u \Illln ltOkt1l1 t .. le!ték 
mell 1\ lnr:rlPl'ÓbtolUltA" buJd~8 " 
Wrtön kMenl k~l'rCI AJ: 06tlrAk 
Önkény\lrnlom majdnem 1'31 ~VUM. 
dili mta pIi8\)Ökvl'Ill\SltÓ UlMI 1'1)'
Ixohfvl'l8Arn II<':r1\ 9doll r\~I~lyt.~ 
. " MRjdne.m IIllb ~Y(!I"I At IAt'\()I1 AI. 
c1nyomÁll (If; me.jJkOlönbUJ.lclb, A 
nél>elnyomó rcnduere.k 81; uralkodó 
e~hr.\:r. t(\mogIlIM(WAI fU: értelmellen 
elllt'l v UIIllhllborúbn sodortAk lU or-
31.11.,,01. mikor hl l' "~'de8 MAtl)'nror_ 
~trl.g IcrUtclc ft kOr'Abblnnk I'gyhar. 
mndAro csökkent, a ml\$O(lIk vlllog
hllbor írblln \lrn! búnébÖt ft rl.lS3:r. ol ~ 
dAlon vé~:r.ve cl\1C*'ttcltc felnőtt IA
ko.ságAnnk nyolc sdt;\lékllt éli Olt 
únn'iI" romhnlrl1l'l 7.lli vAl l , M i után 1\ 
1I:1::0vJcl hndser'Crl a vele O&yOtt kU:r.
d6kkcl khlztc hn7.ll11k terUlctc!'Ö1 1\ 
l l lllcr·rn~lilztl\ mOIl:t7illló hlldaklll , 
vl~swnye r'h) nemzeti !Ogiet lOllséllét 
~!I MItImi .I!l\1vcrcnl l(\II(\t. MI u.nltA 
rlu!lok ls I n ~ !J- bell, fct8znbndlllr.\~unk 
ut.(In nyc r Hink lelj~ vIlUrllI,U\UAd~rI. 
got éS e.R,IIonlöségct Im1l1r1r"On hllr· 
IIInduór. ,., AJ.,unlltll'l ud hll. é~ ep,y· 
hl'l:r. kclctkcl,C!lNől k lndvc o(!okrl!)
csalódott n nemzeti l (\r$AdnIOIll tic
I t:hoz, Egy voll n ,tleIll7.etl tár$/l(lo
lomIll III II 87.nUl\d~rlil6rI, nCIll1.fl t l 
rllllllelle.r\5éIt~rl (01y1ulOlI hor-cbnn II 
If.'olokJl7.tlmullk mlutl ugyan klscbb 
\(! I'Ulot l'(l kl$u"Ml,ónn, dc mlndlp, II 
Itll'88dnll1\1 hnlAddt munkllllll voll , 
At. unllitrlus hit cilybtm tlct rOrl1lá 
18, mcly III , e7.(!n n fö ldijn Ilk ruta L!,j 
:lknrJu mCIJ\ll1lÓ5ftnnl t ~ t en Oru.lrgl'1t 
~ {I." 6 Ilwur.\ltnlt. A mAIQ'Ar'ornl\gl 
unll4rlulOk 1946· bon egyezményt 
k(jtö llck o Mnaynr Allnmlnal, It l'~t 
(11, CI/.1e"m~nyl IlZ AlInm kfnAlln fel. 
10:. o:t: cMyczlllcny nl1ltY és JolenlőS 
SCIllII3 M ti 117.nbnd eiyhAz s~nblld rll . 
Inmul1n carmeju mcg\ltllÓ$ull\!Ia (cl 
fl. MOg)"l:Ir Allnm (I vnlldll 1I1.lIbnd8A
lilii "lkol m!\l1y(rbnn blzlo.I'ollll, 
A'nyuJtI ltlI1l0In lli~r.\t lono· 11l h0l\31,/1b· 
bflulln meA, 

A r11\11I tonltl\lInl S 11 Jelen bl· 
zOr\ysó.tollOvNccl (lzl lII\ltn\Jflk, hOMY II 
~Ulhúcl rlllrllllbftl1 II $zublld <,j(yhAz él. 
dolMoalk, IlI lcl1l l\l ko\)ott hlvullllllll 
t'lv ~C1.ho t l eB II bt!k~rt (OlyilIIOlI 
hur'cbnn réul veiU: II hIIb01"U~ WyuJ 
Ivwnl6k ollen , EItYl'l ettylrl\ztllsJlllnk J 
l!PPC'!l1 unllnl'tzmuJlt1\( I\lInl Illell l cr· 
mNcenyft\le éa InltlHotvlI 111'1'11 lörl' 
kf'(IIek, II00Y A tlel111,rll ItlrMdnlar11 
kU:u.lclmolbNI .. eitt \'('Mycnrk, II 011 
n hl-ll\l(\O. t!-. (eJ IM"" :tánlóhOl'dt);t(r1 
vnlll.k I lIvrlnkM'k hl ebben II ,wi
I,'ml)cn kC'!I II~ cllyhl\idlh'lf.'onelf!1Il 
Innul,A.IIII meK .. h.'fll , • A71 A miII ' 
dt:rlIlAJ)1 Itlrlbcn I. az I'CYhlllI • Al 
AII.m költil. "rdek~bt"n r"oII\a.ItJ'I'I · 
nl " 

"eNni \K Tt\ I...I\I.KO:fÖ 

11M!' ben. I1\6Ju, 5 én uMrnnp 
d. " II Ör.1 k.,tI~tcol IJ ICOnll"'\I'ltol 
\.lr .... l_Id()Il.",.·J 

"'Iben kt,~bfo(I .• U",,·I .. Jcol.nlk .. 
dit "'rUnk Tri 11 1 oe. 

UN ITA.I UI IL,",' 
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LEVELEZÖ TAGOZAT INDULT TEOLÓGIÁNKON ... 

h.l,<h"c. ~~ !fl('~hlll" lJnnl'I''''joIni'k 
Il'lIcll('k IMlut j/UHUII" :o().nn II Nn!O' 
1j/1lI11' uteRI tsh'ntls~ I ('11'I r,-,vII,.)\'.ll 
Tl'ológln! Int~1.('IUtlk /I I !c\l('I .... z<l 
hnlllln l t'oJn I~Hm IIlcll\lIlI l1 (1k k ... I· ... ~ ... v,...l 
!iNri! .. !llell !unu]mlln\'ul t AI U/HIt'· 
pl IIlwlll(\IIIWI r"p,1~/tu rllnk 1'('1;.'''1(', 
l'ltyhfl1l~unk multj!lbM homtl ~Idllk· 
knl flg)'("lmel' l l.'IvC II hnllMu \ókn l 
munkllJuk tclcl6ss6:él'c, Ultlnn II 
Tl'(,lógllll I nh-1('\ 1lfll1'JCutóJn lI~ól()tt 
Il'lk"'sZkl' I)l"slJnk nchcu6:cl r6l. nk. 
Illtd~unk c""j(u"ól ... ~ nrr61 /I kény
~lerrtő ~7. u k.'l·gról. nm ... 1)' II \(Info
Iyum bcl1Hhttl~n l sI.Uks(·uszcnlvo,'l lel 
tl" VlIgill Is lcn ~('gftstlll"'I'('l lis tilchl
~,\I k,'r\'(', II 1'('016,::101 I nk7.N cl,,'). 
kl~lIrlcli W~I'(>I mcjtnyllottn(lk Je-
1"nlclW kl. 

Ez uzonbulI csuk l sten t,ld/l .~lIn u lc 
kcrése volt. A lulajtlonkéPI)elll Ill('~
nYitó jnl1 01ll' lll -én :(I1j lOIl le. nml
kl)r n FolI~ltdel1d(l lU' S2t'1'N<:lIcl 
kÖs1.ön tötte II hllll,:/tIIŐkn t , majd 1\11-
kő Jstvtiu rclil~)'dó-gondnok ntytink
fln szóloll II jl.'lcl1tke~ilkhö1., Ut(m n 
II hlll1~nlók egyen kcnt bem ulnlkoz
tok. CS néhtiny percl'S bes1.fm w lójuk
bUll c lmondnUl,k. ml ,'r l jcl('ntkez
Il.'k II Z nnl li'II'lus leolóAU,l'U, ml II cél
Juk vele. Orllm volt hll!l~ulnl lelkUk 
Ilnlnte lI\('gnyllnlkOtti~ nlt. komoly. 
megfontolt mondntnlknt. Ezek II 

hnlll:lntók vnlnmcnnylcn elél·tek cAY 

Egyházunk életéből 

E"yctcme~ r:gyMzu n k 19/15. jun. 
24-én Presbiteri t.rlekl'~C le t l(u' lo tt 
n NIlSY Ignne utca! g)'Ulekc~('\i 11'_ 
I·cmben. 

A konfcrenclát /'IlIs: t l J ll rr f).~ Il.ll
kl'~1. blbllnoll'n~nSn e~ Im:iJII In d llol
ln cl. Majd ft.ip:\Sl.turllnk, d r. ~'c
re Ile: JÓ;:lfC/ I)Üsptlk \r ,' megnylt6 
n:1\Ial kövclkcl.lek. 

AI. első clőadó d r. NtJlrcd tJ SZII 
bólcl róuondn(lkhclycll c~ 1'011. A in
POStlll elókéll7.Itctl. tllbl:\I.IIIOkkul é.~ 
Itruflkonokkal lurkltvtl e lóndtisftnak 
{'Isti feléb!.'n cgyhfi7.1 löl'lIcnyköny

~ vUnk nla pjlln n presbiterek jO!'IlI I'ól 
és kőlel{'sségch'ol, vnlnmint II 1)1'('5-
bl\(orlurnok fclfldlllah'ó l 51.(,11, majd 
cgyh(,zunk életl'nek j.lyuk\lrlnli Mond
juit vfl1.oIIJl· tcm plomlftl(,glltfts: cl. 
(lrcgcd(os II Ill'esbltel'ck ktlr{·bl.ln,: 
llduko1.:\.~, Ilhlnyolln II J(Yűlckc/.clek 
élétCbcn II !tO-SO cws koro~zt:ily\ . 
.pozi tiv pHdllkE'-nl "UIon kl('tll('lIc 
nzt fl jelenlős ifJ,há"l munk(\t mc1y 
két éve ulltivlln folyik 13ud:OPl'~ \ cn, 
O rl)Ókrn:\ S::c ul - /1)dlllli 11 011 11 vI'7.clé
sélle l : vnlt,mlnt II ' 1'~'016j.llal Jnl(01.ct 
munkaját ('rlt!kelte (os Szd~: JdllOlf 
IlCn1.l:ulÓ Iclkl'1 munk{tj (,I. 

Az cr:tyhft1.1 udomflllyt>kr(,l kUlIin 
/;1.611 ,, ~. elr,udó. VéglIt vl~~~!l(, lvu ft 
knrtonoknt. mes;flllu lllIOII U, hu!;)' I1U
"yon alacsony II rend~1.{'rcs('n cItY .... 
nihi fcnnl!lrU' ~ 1 fl'/.mÓk s'l.t,mu, Az 
lld "kol.fI~ II ICj!löbb helyen n t'lll (i r i 
e l (I t. "Illő ml'!rlék<:l", El.l " :OV elŐudó 
n lI11vl kCl'(,$e\ck leJ,llllf1hb I%-ukénl 
érlchllezte, 

1/ \J Nl'rA IUU$ t l . R'I' 

~IN"/Inl'()nnllll DI I)lomfl""k, ~llll\ 
mUI·1t1 renc1t-II<I'/~k. 1'utljt!k 1111 ,~ 
hl)ll)' nlnc~ bl/lo!'fli'kn uunnk. hOIolV 
nl. ('IlI'hM 1t-lkC~/k"n t lu{IJn I1lkltl 
mllzn l "kol. ('~\j tlOJl lI>,on nnl, 1\1t"!'IN 
nl. ,1II11:l1'11.111U ~ ~1.('re l l'lI-, n ~. l'wrm(,1 
Irllnll ll,'(li'kllle l(os l'lhM'" "kN n h'll 
lólll(\rn Négy('n jelentk{'llek fU: UI 
évc~ lelkt'szk(' Il1.lli'e. eJU' Il'sh',lnlnk 
:1 !I~ól'vl"'Y/-l(\lIdIlOI\kő l)1.11l flk ll l'Jn ,\1-
v('jtl.'uI l, fo l. h (,r01Y1Cv(' ~, 

A bt'rnllln,k(l~,,~(lk ul:\n " Jlü~pHk 
,it· k('7.dle tHe).: nl. e l~" ~Ilidlllm ('lM) 

6'·;ljlll. "E,I(.vh l\1. Il tnrtl lárs:ul lllomM 
bun" elmen. 1'1l1l\(\rgyul, IIlt'U ' blh 
1! ul~mC I't:I: Ilcncl.ll M(ll'\\m lelkész; 
Gr 111\0"](' II I N,lógln: OJ'búk né SI.l."H
lVII nyi Ilonll, t<,ológlnl el1c1klvpédlll, 
'ol'flb b,\ eAylui7_M (os Vfl lhl~W ,· t l·n(' I : 
S7.1't.~Z ,1{,nM Inl~'7.etl Ij.tlll.j.lntő ('1~fld{tM 
Sli I blll1 Ellwilc l l S1.('rnl m\ 1'1 II I\lI,I'I' t 
Inl" unk. nmely nlknlrnuklwr vllln 
mt'lIl1yl hnlh:nló mcundott tém(\l'ól 
beQ"IImol61 tOl" AI. cl()n(lt, ~ok és be
S1.ft lllOI6\, n('AyhClcnk,~nl v(l1111n lc. 
sZ(' lllbll ltm II (II'Mól d('l u tl\l\ hntlR. 
vns:\1'Ilnp fl 6,",, 161 hflrom ór"ig. hOG)' 
II vldl,klek I\l.nn,) hnI.IIUIIl1.hM~nnnk . 

MeAhnló öröm n l('v('ll'l.~ tnRol.nJ 
mll l1 l((,J~, bun I'l's/. I vennI. Az ch'lndók 
jClI.yz{'l('I,cl I((\.~dh.;nck, Ic~l'pdl'e Id_ 
oS7.tJúk eIÖndt\~nlk 1I1:\n, hOgy II 
hnlhlnl6k munkóju kllnnycbb legycn, 
J1 nll~otólllk ~tl k1'lln les7.nl'k fd kél'-

E~ ull\n kövelkezctt /Je'IH::.e /\rd,
ifjU Il.'lkés"/,Mk'nil!lY 11;:1 {.III\ ló l'r·lékl.'S 
b lbll1rus clllud:\:;u, a pr('.~bltct'{:k IcI
kl"ondoz61 fclr ,dnt kilr'(oI'f,I, hOIU'ltn 
Ich('llwk ~J:II~l-ué l'e n h'I'('k IfttoJ:/I 
If,sflbon, s cl;yt:b I-/,yUldc\'7...:tI mun 
k!,bnll II IQlkCs1.nck. nenc1.l.~ M:\rtoll 
hOen uc l vnr·hdy~l.ékl ~1./lI·mll~.ásflhm" 
cUy k<"dves ('s tu n ulM'II').~ .~1.ék,' l y 
Wl'tenetlel z(ll'ln mondundójól. 

Az c lólldflsoktl t vltn, h07.ztis?ól(\s 
követte. M ajel II '·(oS7.v,'vuk clfOll.ud
I tde UI. clnölcHé~ jnvuslnllll, hOIlY (I 

II'J:!,kll1.c lcbbl p l'ésb lt cl' I kt'ln (I.'rl.'nd(lll 
II 1Itur fl,ln "('fO I'lYl Iti l·J:!,}·kö,. ... ben h un_ 
!'ol.7.uIIllk cl clólld(\Sok . 

Ez II r·cnde1.vény I, blzonyll<'l tt ll. 
ho!'y milyen UllA}' S1.(lk~':'g vnll Cgy
h tlzunlcb(l ll ls II prosbl ' <'I"(: II, gyUII.'
k!.'7.ctl m unkások, eJU' llftzflk lelki é~ 
gYllkOl'la ll lov{, bbkép7.(i~t'>"l· CAynrflnl, 

• •• 
Imm(,r' hnltyhm:',nYC>~~(1 v(llik, hls1. 

m l; JI/' dl7.ben IcCt'IUt mCj.lf(,,\(lc1.(isl'c II 

1-I ö~ycs Endre \l lcnl Ryllk'ke1.et! \(' 
r'{'mbcn Ol. I/J(I~á fJi /1"5/11lfJl il rUl/' _ 
J/Ny. 

Ol'ilm mel vl'~zlk híveink, hUIlY 
C'g)' hftzl éh:tünllben ÚJI'U ll1eAklt'n 
tek IfjIIInk. l's (ol'lék{'~ rnunk6J ukknl 
bll.(>IIyltJflk, hoUY klérdcrl1eln(Ok he
lyUkol _ nllAytlbb ~I.fl mb;tn - It 

Il" cJlblte l'ek, c~yhlh:l \ltlll\(!,u)s\lk ItJ
,·cb/.'Il I~. 

F lutr,1 tcs t vl'ré1l1k n1. Ifjús(' 1,I1 blb 
IInÓr/m, 11 7. IfjlÍlI!lgl ISIt'lltls:tlClé lek.'n 
t(,I, töbhs7.UI· lI'1.crCil'Cllek ~YO!l!ke'l.c
II cstekCIl. A7. cllllÚ I! évben " Ilc~l 
(:~ nlul rtUloluk lu1(tl k .. z(oj l.l " clmrn(' 1 
fnr~nn~últak. I~bb('n 111. \lIIhcn k (l1örl 
e~ l(lt kto plllk, 

CI"S!'kN, .'~ JI IIIt'mln" tlwnl órftkulI 
rH' It'· vlluk I~ klnl..kulnuk 

I>:UI(II\ kl'tl\l"~ K/lnrtlItJ'I 0;,,1\ mlln 
kunknuk . h"II)· HlH~ rl'h"ull, :1(\-llll 
nw!, 1", ( 'M" tOll t M rI I'r,,· ,I ft n,,~ "nit" ri II~ 
l',,)'('II'ml pl'(>f\'~~/"". Illvftnkflft , Ku 
n;,dub\ll , nkl J II MIII'lIltll, nYItN 
1II1ltal'l". Il'lk ,'~I., fl Il~\k('- VU""tnnll(,~ 
nll'lll()k.., k!8CI·('!t'I),'n Pc'~It'n jll,'1 
II n\tgnloll Qlllu(hi ~ nl"l{ h(jl. InllJrl il 
hllllMIlIÓk k(01'{I(I~(' tll1 vll1u~~."It, 1'(' l\cl 
Ich' UI ~lrne'('11 (\~ ~/.r' Il\'IlW ~(ltl h., 
S1."lv,' n klltllll'ul llnl'lldu ~ t,t:lyhrll 
('le ICrt'il. nmcl~"l('11 k('l'('~clh('n " tnft!'u 
ls V~II{' ~ Iclk~·~1.1 .' l.hIM/,ln lulcn l. 

Kiliti" IU'lltn ~~lln\,mk,'U , holt)' kt' l 
nllltyobb \(oSLv l 'I', nr \'\'ltllKfollku~ tI~ II 
l' ... rnrm I 4Iu~ tl'olr\ltlrl ekkunj!>I"!,l h il l 
lIl!.'l. ldll.li IÓI<)gul ,I ~"n) slIr:\1I r\l l.'.'I~~(l
nWII/í IJCAlk~{'ltol I"él'lel<, J('II.Yl.('tök
ben. kÖnYI·l.'kbl'll ,,~ mh)rlnbbnn, arn l
loe sl.nk.~é1:ilnk l"h.'L 

Kél ~I.<lInbnt-V/I ~I 'I·nnl) IHIHlW.tul uM 
1:11 ul :", CIW~1. Ilh",)'lhlllu~~(jIl Il,t,1 k('l1 
mclt,illnl)! lnnl, jó \Ilon JIÍI'l unk, um 1-
kOI' II IUnfol,Ylllllnl bQlrl(lIlo11uk. ~:z 
o jo ul nlOsl mór kötcll'l, hollY nmh 
c1k!.'7.(I((lnk. 1'~'l;Ih('/, I~ v!!t,}'U1I. !t('m l'
IQm m ('1I les1. ll \lwlmrun j6,'ó l ~dl 
mol ndl)l, \cul(\"lnl 1r\lt'-I.\' tUtlk n1l1-
klldl'wII('1 kllllc~uln l bnn, 

• 

Orbó\( AIII/II komoly tcolój.l!u! rel 
kés1.UlIS(o~II(:1 "'1 (\Il ltn l /l vezetle bl.' 
II I. l.'stul, Ezt Jelcnl(lvő hiveInk kU
Wn IccI'ésÓr'e hl l)Ull l, e1.el\ ~l.tit\1{,I) nn 

kö1.öljOk "A rlll'lyu6l lI ozl1ld Mit " 
~7.UIIIHl\ ... " dnwn. 

Or!.>Ókue SUUI - luálljJJ lIo nG I'C
~űlll' ue /ll. Ifjnk m ÚSOI'(\t , rllclyb l.' n 
~~.ékl1IYI"('P! r !An1U~(,ku l , 11''''':\11 mO rl M 
dókllku. p .. \,·o~ jl'lcn!.' lckct il lczl{'k 
II nutul .. k, csánltl) ncpdlllokk ul tlll'
kilvn 

Az l.'sl c(C.ylk rénYllonljn 11011 kó n
!.twunk. V/H/ UII At/ ilII nngyN1.cdi bllM 
vésl.rllulnwflnyu Is. 

Ném I~ IQU v"inn fur'sang tfln(' 
és 1.I'IIC nélkUl, umciybCll IdölIl-bb 
t::yU Il'kQ7.I't! 11If.1j(l lnl( 1$ l'l'Al. t llcUek. 

Sl.ép lllkulnrn vvJt. kj,~~.f"Hll ':1'1,
Ifjuilllmnlc. 

A baptisták száma 

A Bupth;tn VlIflItS7.ö'·CI,~Cg 11(1(11,, 1 
~I.crlnt HI. u tóbb! (:vQkbl-" I~ ~YII "" -
1>0(1\111 :< v!lrlg'!I1 " Iwp!l ~lftlt 91."mn. 
I!UJ:I_ru 1l7. ulkolÓ lu(::ej,tyhft1.uk SI.(\
ma 127-1'.' cmelkl'd{'t!, l'l.ck U3 or
~7.11llblln mllkijtl rll'k. 

IIUI3 _hlll1 IIllftll.s7.('I't.., 12:1301} ItY!!
Ickt'I.CIIll'1l a bnpl ll1lf111 ö."."I.I~·I('kJll.fI
ma :11 ~5:' 271! volt. 

A1. e!rl1últ é llb~'n II ICj.l n llJ(yobb 
gyton' llűdrlll III E"Vl' .• Ul t AlInlllokbnn 
VOlt. Al",1 kU7.cl htlt~1.fll.t'7.l! r Ing ClI.'I I
ltolc(l'l.o1L 11 ~yU l ckc1.dCkl\\'z, m .. lyt k 
S'I.:\!ll(1 III. dllltl ll IllU:!. c\lIbcn nu lO il 
Jo:yUI(,kC7.c\lt:'l ".lili ra l)odűU 



CONSCIENCE .ET LlBERT(; 
Ezzel 1\ eimmel ( .. l..clkl!smCr('1 és 

subadsag") jehmlk meg oIvenkcnt 
"éwel" AZ .,Association Internall()
nllle pour la Dérense dc la l..ibcrle 
Rellgieusc" ( .. Nemzetközi társulal ti 
,ralfásstabadsng védelmér ..... ' hh'ntn
los klad\·;lnya. melynek 28, ~7~hnút 
a közelműllban kaptuk kézhe~ :\ 
tár.sulawak az Ejtyesült Nemzeteknél 
elismeri konzultnli\' státusa "an: 
klad\'ánYll S\'ajcban kcuü!. cs tran
chI nych'en jelenik meg, 

Am i s7Amunkra ri legutolsó kiad
ványt küJönoscn érdekessé lesz!. nz 
a mintegy 90 oldal tcrjedelmü "A 
VALLASOS eLET MAGYAROR
SZÁGON" C. oSSlcallltás. meJy 2 
rés1.bÓl 1111, és 19 közleményI foglal 
magába. 

A OO\'('7.e\6 Magynrország f öldraj
zi, gM.dasági stb. ht'!lyzetével roglal
kozik. terillet!. ncpességi. felekezeti 
és kisebbségi kerdéseit ismer teti 
dióhéjbnn, Annak előrebocsátós:.\V31. 
hogy ebben a \'onntko7.Ósblln hiva
talos statisztika nincs - minthogy 
II vall:'! szeméb'es ügy -, II cikk 
$7.crint 65-70°" a római katolikus, 
18-20'~n a református, 5°0 az cvan
gélikus hivő: IlZ unltóriusok lClck
számát 25 OOO-re, 11<'. ortodoxiMt 
40 OOO-re, az izraeliták arányát 2° o
ra tCl;;:1. Ezután "A magyarországi 
keres1.tényscg rövid történetc" c, 
öss:r.e. ... Uitás követ.kezik. 

A1. clső rész elme "A val1ástöl'
ténet 1\1 ag)'a rors7.ágon", mel)' alatt 
teológiai tanárok ludományos cikkei 
találhatók. 

A második rész elme: .. A7. egy
hilzak u S7.ndalista társadalomban." 
Ilt Aczél György, nz MSZMP tIt ká
ta és Mi k lós Imre állnmtilkilr, a7. 
Allaml I':gyházügyi Hivatal elnöke 
cikkel mellett egyhá7.vc7.et6k, püs
pökök vallanak suj;\! egyMzi élc
tükről. köztük tnhilhutó főpászto
r unk, dr. Fercncz Jó:r.sef: "Az unitá
rius egyhúz Mngym'orsu'igon" c. c ik
ke ls. 

A közleményeket a vallásos élellel 
kapcsolatos magynl' törvényclkkek 
egészítik kl. 

Nal!,Y örömmel tölthet cl bennün
ket főpdsztorunk é l·tékes, tömör is
mertetése egyházunk történel m i 
múlt járól CS jelenlegi helY7.e te röl, 
Szerencsós a két kép közlése is; a~ 
egyik Kőrös fői Kl'iesch llladár fest
ménye 111. 1568-:ls 10l'dai orsi.ág~yu
I~sről, a másik D;ivid Ferenc Dévu 
vóri celhíj;ít ábl't'I~olja az emlék
lúblÍ1val. 

Legycn sza bud néh.lny eS~I'evClell 
[ümöm Makkai Lá szló cikkcnek 
utolsó beke~déséhez, mell' s~e l' lnt 
, ... , Bóthory ISlvdn .. , Ils~tc\etben 
lartOIlO a türehnesség elvét, s6t un
nak énelm .. ben ls nyilatko~otl .. , 
Fellépett az unlturi usok ellen. ki~ÍI
rólag uzt 11 purlot támoJ::ultn, ame
lyik vallol\a Krisztus Irnüdtil<út , mi
ktu:ben megtiLtolI minden további 
vallási reformot , l-S bebönönöztette 
David Fe nmcN, nki a judaizmus 
fel .. hnj lOIl" 

da-elv tiszteletben tartóJnnak ru'.l a 
feJcdelm<,l. flkl mcgtilt minden to
\',Ibbl \'allási reformot. s nkl bör
tönbe y.ú r:Uja, s enel tulajdonkép
pen hnlálra Itéll "a magynr refor
m;lc\ó kiemelkedő személyiségét".· 

A lelkdsmo'!retl szabadság fogal
mát ma már ncm korlátozhat juk az 
egykori "be\'ett vallások"-ra. még
('$3k a kercsztl-nysegre. V3g)' 31. un. 
""nihIsos emberek" vagy "hivók" 
közósségelre scm, ebbe ma fl .. val
I:\stalan". m;is Ideológi3i allll)On ál
ló élet lehetósége is belelnl'tozlk. 

Végill: " Dá\'ld Ferenc és n judai7.
mus" kérdéséhez. Dán Róbert pro
fesszor fejtegetése már az 1!)7!)-ben 
Siklóson tar lOU nemzetkozl n!1npo-
1.iumon igen nagy halás t tell rám. 
mint _ sz5.momrn lega1:\bbls - .. no
"um". Mint megállapította. n .. j u
daI7~lh\s" kifejezés olyan szem~lyek
I'e és Ideológi3i ir,inyz:ltokrn has~
ntilatos. amelyek a tö r ténelmi mtilt
ban szerepeltek, és amelyek még a 
mai irodalomban is lneglalálh,l.tók 
olyan gondolatokra vonatkozóan, 
amelyek távol :'allnak egymástól id$~ 
ben és tcrben. és amelyek alkotó 
elemeiket tek intve i ~ külön böznek 
egymástól. Néhány idezet Djn cik
kéb8l (lásd : .. Antilrini tadsm in the 
second hal[ of the 161h eentu Q·". 
Akadémiai K iadó. Budau<'St, 25-3·1. 
olda lnin : "Judalz:lre - the carreer 
of a therm." ) : ,.11 human !sl:.1 kuta
tósok és a p rotestáns ideológia meg
jelenesének korszakában ez a ki[eje· 
zés nö\'ekvö pejorotiv tarlnlmat ka-
1>011." - "A I'ómni katolikus egy
húz egyes kepvisel6inél közhelynek 
számíto t ~, hogy Luther, Zwingli és 
Kálvin is juda izáló volt." - "A leg· 
pregnánsabb a s7ilmtalan tovftbbi 
példa közötl Kálvin k ijelentése. a ki 
Sel'vet-el .benus rabbinus'-nak ne
\'ez te. Az egyik fó vád . amelyet e l
lene felhoz tak, hogy judu iz(J16 voll." 
_ ., Erdélyben B1andraln a jud"iz(l
I:\s vt'idját emelte Dávid Ferenc el
len, nki Jézus imadnsával szemben 
foglalI állóst:' - "Bosilius István 
unitilrius prédik!ltor Kn rfldi PáH és 
társa it .seml-judalzáló'-nak. D;'\vid 
Ferenc makói CS szeged! követőit 
pedig olyan embel'eknek tartotta. 
nkik ~á t vannuk Itatva zsidó gondo
lutokkal«." 
Mindezekbő l azt a következtetésI 

tudom levonni, hogy Dávid Fer~nc.~ 
nek kizárólag eg)' " főbenj,\ró bune 
voll: nem ismeri korlátokat tudás.. ... -
nak és megg)'ó7.ódésénck fejles";.té
sépen. :Imi II XVI. sZ. -ban még bun· 
nek szómithatott. de amit ti XX. S7.. 
embel'e rendldvOH tálenlumn:lk lart. 
mel l' II fej lődésnek - s igy Islen 01'

sz:igll é pitésének is - egyik legJöbb 
rugója. . 

Az a véleményem. hogy az Ismer
lelés kiadásu jó ~zolgá l alol tell u 
mugY,I\'ors~;\gi vul1ásos élet és u~ 
eG-yh:ízak, valamint társadalm i tend
szeriink megismerésének é~ ér té~e
lésének. 

Dr. N)' jred)' Szabolcs 
• 

MI. Il XX . szt\~u(j s7.ü lötlel, semml_ • 
kél)!)en sem tekinthetjük II tOlo.'!l'nn_ 

Id emc!és 
cl kk/)ől 

1110 k ko i /6/, ZI(} /lOII.tZ I! ri 

PESTLÖRINC 
• 

Ez év els6 - Jan. 2.7_1 _ gyüle
kC7.eU MSl.ejbvetl.!ll-n dr. Ferenc: 
J6z~ef püspök lartona az Ahltatot 
klemelve a nök fontos uereptt a~ 
egyházi életbe~, E~t követlkn .. Ho
gyan lellem Ir6?' c\nmlel Sánlll 
Ferenc KOSSuth-d íjas lró tartott le
nyugo7.6 előadásI gyermekkoráról 
életér61. Szeretettel emlékezett meg 
a kolozs\'t\rl unitárius kollégiumról 
ahOl diákéveit töltötte _ s ahoi 
erel!séglzel t. 

,.'erena '::1)0 szlnésznő stilusosan 
kapcsolódou a musorhOl - s~ékely 
népdalokat ~ekelt. 

A torta:\rverCst Kom/Ó.fl ZnlZ!a 
bonyolitotta le nngy sikerre l. 

• 
A febr. 24-1 összejövetelen Or

bók Ile Szent-/ uanlli 1101Ul tartott 
meleghnngu áhitatot a Pr('(\ikátor 
kony\'enek alapján, Majd "Jelenlé
tUnk" a világbnn" (Pestl6rinctöl To
klólg) ciml'n Oarfók Béla főgond
nok tnrtOtl nagy érdekl6déssel ki. 
Sl-I't élménybeszámolót az IARF. a 
nemzetközi unitárius társulat ha
romévenkent megrendezett gyúlésé-
1'61. Egyh;\zun k alapitó tagja az 
It\RF-nek. 

Budai 1/01lCl eneks7 .. '1mal t - "'pt>cn 
egy fögondnokunk Cdesalljt'itól, Bar
tók Bélától - gyűjtött erdel)'i nep
dulla l kezdle. Végül üde sllínfoltja 
vol t a műsornak Ptilf1\ Anikó S7.3-
vala la, 

Mindkét ö~s~ejö"etelen jelen volt 
dr. Kiss JMsel és dr. NIIiredll Sza
bolcs fógond nok-helyet tesek és a 
fej)l'uári összejövetelen Mik6 lst
uón, a Teológiai Intézet felügye lő 
j.londnoka i~. Ezen a lortaárverést 
Balázs Marika - \'olt gondnokunk, 
Balázs Denes lánya - bonyolitotta 
le si keresen. 

Mindkét összejövetelen a kán tor i 
tel'nd6kel Czi rmall Gllör(1/1 lálla el. 
ugyancsak Ő javított" meg :1 
templom vlllunymotolTnl ha j tott, 
kélmanu lilo§ oq~onájál is. 

• 
A IJe" t1örl1l ('.1 te nwlllm 1986-ball 

les'l, ö tvcn éves. Az eh11lílt é v!i1:e-
d ek illatt m egkopott . 1\ t etú beazIk, 
á t kell r a katni. A talak " akolata 
több heh 'en omladozik. Vakolni, 
fe steni kell . hogy amit az á ldozato ... 
s:-.ivű ('.Iúdiil. megcpilctlc~.' IIlegÓv
'uk . Az egyházkoz.~ég ol1er~jébö l 
~é lllcl c ll a töllb mini félmillió fo 
rlntos tatarozás t elvégezn i. Arra ké
riill k m indenkit . a ki e sorokat 01-
\'IISS:I. hogy se,: ltsCll! . 

K ériink millde llkit. hogy IliroS 
tlénzesutah 'á nyoll kiihlj t' el adol11li -

'dt IJa to.: h Uélá né lJén ·~ tflrIlS, t113 
:~~ltl apes t , i"er ihegy! tit 84, ,szám 
a latti eimére, Adolllán)'ok :11. l s ten~ 
ilsddctek olkllll11á"al is flze t,he~ö~ , 

A tCI11]lll11n relloválásá rll t . ~. eb}'j 
'\domány t Arlnánkó !)dvlll n~' UII(h
j , kotozsvári , 'olt Unitá rius 
':~il é:lum úrcgdlákja k.(ihll~, t-;~ 
4!1'bell az elS'; adakozó, nj él c lsu 
I1IlIIj;'II1 dr, Orbá n zoltá u tb. Ilres
bilcr volt . 

Ur, Jnkab Jen/S 
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AFRIKA HANGJA 

"Nekem is 
jogom van élni" 

Bllr/6k Bela fógondnokunk je· 
len t:olt a Nairobiban. tarfOlt 
Congress f o r Religion and 
PenCI!. az ún. k1l0toi kongre'z· 
$ZUS ószi ü/esén. S:611 err?' 
a: újévi köszöntésre adott va· 
Illszaban is. 

A : alább következó ismer tetést '! 
genfi Le Protestant címU" szabadeivII 
szemle 1984. dec. számaban olvastuk. 

Desmond Tutu , fekete onglikan 
érsek, a del-afrib:!i aportheidellenes 
eró,zakmentes harc lNIjnoka kapta 
az J984. éui Nobel -békedfjat. Sza
dali! es politikai óllasfoglaldsót is
merjük. De milyen bibliai gondolo
ton alapult tanítása? E tá rOl/bon 
franda nl/elven Tutu érseknek csak 
egyetlen köny~ jelent meg: "Ne
kem js jogom van élni" - Mar
guer ite es Robert Bezencon fo rdítá
sálNln. Ut6bbi egykori Johannesburgi 
mi.uz/onárius, ma le l kipászt or Vaud 
kanton ban, Bu rsinsben. 

Ez a 80 oldalas Jüzet az ,.Afrib:! 
hangja" .sorozatban jelent meg. Mar 
megjefenesének $Zerénysége is meg
ható. A szövegek egyszerűen van
nak gépeive, de az ofszet nyomas 
nagyon gondos. Ez a kis könyv nagy 
könI/V! Az elsö rés: négy fejezeté
ben De.smond Tutu kifejli. mit ért 
O; ,.fekete teológiá"-n. és mit jelent 
ez $Zamara a hozójólXll való öuze
függédben. A függelikben olvas
fultó az a r endkivüli leué l, amelyet 
néhány héttel az akkori miniszter
elnök. M. Dorsten ellen J976-ban 50-
wetóban ki tört lázongások előtt írt , 
minteOIl a nyugatiak érdekében szer
kesztett iizenetként. Az utolsó szö
cegrész: Fog-e majd tovább élni 
Dél-Afrika? Az új Nobel-d íjas á t
ütö stf!u.sónak a megnyilatkozása: 
.,Az igazi kibéküli.snek soha nem 
lesz e.séllle Dél-Afrikában , amennyi
ben a feketék nem azzal kezdik, 
hogll elfogadják saját nemélyi.ségü
ket. Csak igazi eglléni.ségek tudnak 
megbékűlni." 

"Elkötelezett nek erzem magam ar 
ra. h091l felnabadit.sam minden pol
gártdrsamat. feketét és lehéreket. 
Valójában. amig a népes.teg egll ré 
sze elnyomott es ,zobadság nélkül 
marad. a lálsz6lag szabdd elnyom6ik 
sem igazán. azok. a láfszaf ellenére 
sem. Nekik éppel~ úgy szükségük 
van arra. hogy fe/.szabadltsák őke!." 

A rövid bevezetél Desmond Tul\.! 
életroizát fartalmazza. 

"'randából fordífona: 
dr. Dali bor Ma r ianne 

MEGEML~KEZ~S 

A bUdapesti gettó felszabadulásá
nak negyvenedik évfordulójáról em
lékeztek meg 7.sldó testvéreink jan. 
18-án. A délelőtti kos~onju\son részt 
vellek az állami és tá rsadalmi szer-

a UNITARIUS eLET 

TOLL'HEGGYEL 
Az természetes, hogy mindenki a 

saját ját szereti legjobban. és annak 
a dolgaiban legérzékenyebb. €n ls 
örömmel figyelek felolvasásaim köz
ben mindenre, ami unitárius dol
gainkkal kapcsolatos. és rendkivül 
érzékenyen érint, ha erről a világról 
hamis képet festenek. 

Orömmel olvastam az Evangélikus 
t.let január 20·i szá mli.ban Bozóky 
€va szép mélta tásá t Paskfmdi Géza 
drámas kötetér61, az Erdélyi Trip· 
tichonról, és mert a cikk jó. annal 
inkább felfigyeltem unitárius vonat
kozásü tévedései re. melyekkel az 
alábbiakban kívánok .,megigazítani". 

Dávid Ferenc csak másodsorban 
"jeles alakja II korai magyar iroda
lomnak". Elsösorban reformátor. a 
X VI. szazadi magyar hitélet zseni
Je. aki nem ,.a szellemi nyugtalan
ság prototípusa". hanem mély hit
böl fakadó bátorsággal. ten'szerűen 
vizsgálja végig kora vallásos esz
méit és fogadja el. amit jónak érez. 
Katolikus papsága megkérdőjelezhe
tö. míg a lutheri eszmevilág hatása 
unitá r ius korában is fel-felvillan 
múveiben. Szombatos aZOnban soha 
életében nem voll. Ellenfelei és ké
sői gyűlölöi híresztelték róla, ami
kor szombatosnak lenni szégyellni
való volt. (Dán Róbert alapos kuta
tásai egyértelmiíen döntöttek a kér
désben.) 

Meg kell mondanom azt is. hogy 
az unitáriusok soha nem törtek 
,.eretnekilk" vesztére. A Dávid Fe
renc mellé sorakozó egyháza öt évig 
adott erőt a püspök nek. hogy szem
beforduljon a Báthoryakkal II lelki
ismereti szabadság tudatos tovább
épitésében, annak ellenére. hogy egy 
kisebb csoport. Blandrata vezetésé
vel. engedett a fejedelmi nyomás
nak. 

Olvastuk azt, is, hogy ,. Erdélyben 
Bethlen Gábo!" 6ta vallá.sszabadság 
van. a kis or szág a türelem hazája, 
Európában elsőként lett azzá." Orö
münket az sem hútötte le. hogy fél
százados tévedésröl van szó. Az a 
bizonyos európai elsöbbség 1568. ja
nuár lJ-ával, a tordai országgyü1és
sel datálható (4 évvel a párizsi ber
tallln·éj elottn . 

I rodalmártól azt kívánni. hogy 
történés7. is leg)'en. nem szabad. de 
a történeti pontatlanságok zavarnak, 
még kitúnö elemzés esetében is. 

Keményebben kell megnyomnunk 
tollunkat, ha 11 történész pont;allan. 
A néps7.erú Olcsó Könyvtár sorozat
ban jelent meg a .. Báthoryak kora" 
c. kötet. Sajtó alá Sebes Katalin 
rendezte. és 6 is írt utószót h07..z3. 

vak küldöttei is. Délut.1n a DoMny 
utcai - sajnos egyeldre nem fút
helö - gyönyörű zsinagógában tar
toltak emlékOnnepélyt. melyen szép
számü közönség elöli dr. Salgó Lász
ló főrabbi emlél<:ezett meg II gettó
nak a szovjet csapatok állni történt 
felszabadításáról. Kovács Sfmdor fö-

, 

Elképesztő 
töle. 

dolgokat tudunk m • • 

•. TJ. János (Já nos Zsigmond) szen
vedélye a hitvita volt. Nagy hatán 
gyakorolt rá Da vid Ferenc. aki előbb 
ka~oll~us. .majd ka lvlnlsla. utóbb 
un.I,tárlus hitre .. té rt~ és ell h irdet
te. ( 1.. T.) Szegény J:inO!; Zsigmond! 
MennYI s.zenvedélynek kellett még 
ra.bul esme a törté nelmi események 
~latt! . Független orS7.agot kellett 
osszegyurni sok nyelvű. sok vallású 
orswgtöredékekböl : külpolitikát kel
h;t! teremtenie. hogy biztosíthassa 
viszonylagos függetlenségét két 
szomszédos c:saszár fenyegetö vonz
körében : egységgé kellett kovácsol. 
nia a feudális magyar, az iparos
kereskedő kivaltsagú szász és a ka
tonáskodó székely rendeket. Megtet
te! Igaz. ha ezt elismerjük. nem le
hetet! volna leírni: .. A fejedelem 
Báthoryak kora zúrza,'aros. almene
ti kor: Erdély ekkor alakul át kö
zépko ri országrész ből az államiságot 
fenntanó országgá, vajdaságból ön
alló fejedelemséggé." (295. 1.) 

Dávid Ferencről nem is beszélve. 
Azt még el tudom képze1ni. hogy 
.,téregetett'· különböző hitekre. de 
hogy az unitáriusra mikor téri. mi
kor az meg sem volt még. hisz ö 
alapftotta, megfoghatatlan számom· 
ca. 

Kolozsvár is megkapja a magáét : 
,.A református és unitárius feleke· 
zetekre tért magyarok követelték a 
lutheránus szászoklól a kolozsvári 
Szent Mihály templomot: a pert le
záró döntés alapján magyar _ biró 
alatt magyar-unitárius, szász bíró 
alatt szász-lutheránus lett a városi 
lelkész:' E téves megállapítással 
szemben a tény a következő: A XVI. 
században egyszerre református, 
unitárius magyar és lutheránus szász: 
felekezet nem volt Koloz.sváron. A 
város papjat végigkísérte következe
tes reformátor i útján, egyszerre volt 
a magyar és szász polgárság kato
likus. reformatus. unitárius. A vita 
az egyforma vallasü szász és m.~g)·.ar 
polgárság között folyt. A do~tes: 
szász plebános után magyar követ
kezzék, a magyar után szász. Ez jár
ta a biróságban is, csak azzal a kü
lönbséggel. hogy azokat egy évre 
valaszlOtlak. a plébánosokat életük 
végéig. Már csak ezért sem lehetett 
a bírói és papi megbizatás időtar
tamát párhuzamositanL 

Igen jó lenne, ha a sajtó alá ren
dező kiadók beleolvasnának a ki
adotl múvek korszakának történelé
be. és a kiadók hozzáértő !ektoTOkat 
alka!mnznának. 

- sj.-

kántor é nekéveJ emelte szíveinket 
az esy igaz Istenhez. 

A megemlékezésen jelen' vo ltak a 
hazai egyházak vezetói. köztük püs
pökünk is. Az AIIami Egyhfiz!-igyi 
Hivatalt Sarkadi Nagy Barna alla
Júnos elnökhelyet1e~ és 8ai László 
rÖoS1. tályvezetö képviselték. 
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Az amerikai kongresszus 
k<ét h:Í7.n - a s:re.nátlls és \'1 képvise
lőház - tagjoJ nak vallási összetete
Iéről az amerikai The Tablel c. 
szemle nyomán adatoka t kö;eől uz 
OJ E mber egyik nemrégiben megje
lent számn. 

A felekezeti megoszlás szerint a 
leg több lagol ti katoli kusok adják 
Hl fÓvel. Okel követik II metodis
ták (75), maj d az anglikánok. pon
tosabban episzkop.ilisok. A további 
sorrend a következő ; presbiter it\nus 
56, baptista 49. lu t hCI'1\nus 23. Az 
egyéb p rotes tá nsok száma 22. A zsi
dók száma 36. mormon 12 és a fcle
kezeten kivüli 3. 

A z amerikai unitáriusok lapjának 
jan.-i száma iS közölt a da tokat. és 
megállapíthaljuk ennek alapján. 
hogy a 22 egyéb protestáns közölt 
9 unitárius van, közülük 2 a sze
nátusban. 7 pedig li képv i s előhCl z 
tagja, Raj tuk kivül az 50 kormá nx
zó közü! Colorado és Mich igan ál
lam kormányzója unitárius, mind
kenen a de mokrata p.'\rt tagjai. 

- fj -

Ülésezett 
az Országos Béketanács 
Első idei értekezletet a Vasas 

Szakszervezet budapesti székházá
ban tartotta az Országos Beketa
nács, 

Sebestyen Nóudorne, az OBT el
nöke üd vözölte a megjelenteket, 
Ezt köve tően Peter Jónos, az Or
szággyülés alelnöke lal·tott tájékoz
tatást hazá nk kül- és belpolitiká
járó!. a nemzetközi események ala
kulásáról. Az OBT 1985, esztendei 
munkaprogramjához Fodor Ist ván 
az Országos Béketanács titkára fú : 
Z!,>H szóbeli kiegészítést , amelyhez 
tIzennégyen szóltak hozzá. Többek 
között Pozsgall Imre, a Hazafias 
Népfront fő t itkára Kende Istvón . ' ny. egyetemI tami. r és sokan mások. 

Az egyházak részérő l felszólalt 
dr. Aranyos ZO/hin zsinati taná
csos, az Országos Béketanács Egy
házközi Bekebizottságának fö titká ra 
és, Biró .Imre kanonok, az Országos 
Beke tanacs Katolikus Bizottságának 
főtitkára. 

A ta nácskozáson részt vett a nem
zetközi békemo7.galom egy ik kima
gasló személyisége: John Henley 
Moruan , a kanadai békekongresszus 
elnöke, a Béke-Világtanács .alelnö
ke. Morgan lelkész, feleségével és 
dr. John Mayer egyetemi pI'ofesslOr
~a l r~zt vett a budapesti unitárius 
l s t en t ls z.~ele,ten , lIhol Huszti J ános 
lelkész udvözölte. 

Az Amerikai 
Zsidók Bizottsága 

küldöttségének 
lát ogat ása 

\ 

Az ~m~rika i Zsidók BlzouslÍS(I_ 
n,ak ~Oldoltsése, amely a Magyar 
Izraeliták Országos Képvisele te 

ARKOSSY DEZSÖ 
tS FELEStGE 

vendégeként febnulr 10, és 14. kö
zölt AI/red Mo!es- nek vezetésével 
hnzlÍnkblln Illrtózkodott, felk creste 
az i7.rnelit:a felekezet több intézmé
nyét és Ismerkedett a felekezet éle-
tével. I\. házasplarok közüt sok na k 

A küldöttség ve7.ető személylségeh ~~da~lk a hosszú és boldog MZIl~~:I
február 13-án fogad la StIrló! Istvrin ~rJe halála után Giza néon! szomo~ 
az ,MSZMP Politl kul Bi:tOttsás(mak ~uan m~élte, hogy ha szegény De
tagja, az Ország&.)'ülés elnöke. A zső .t ov:~bb él, lIkkor feb ruár elején 
szivélyes Icgkörü találkozón Idősze- együtt ünnepelhették volna meg há 
rű nemzetközi kérdésekről, a7. or - zasságkötésük 62. évford l,llóját -
szágok közötti kapcsolalok kal és a A jó isl('n máskél>Pen re~dezte 
bIzalom erősitéséve l összefüggő kö- meg {lZ! "<l találkozást. Giza lIJl!ni ha
zös tenn Jvalókról folytatIlIk cszmc_ mar követte Deu~ bácsit, és jan , 
cseré t. 30-,'m a pesllőrJncl temetőben két 

Az állami Egyházügyi Hlvat."\l- , urna álloll egymás mellett s két 
ban M i klós Imre á llamtJtkárrnl, az lélek búcsúzott, hogy II másik biro_ 
AEH elnökével megbeszélést tartot- dalom ban lélekben újra megfogva 
tak az állam és az egyhllzak viszo- egymás kezét, megemlékezzenek a r_ 
nyáról, n nemzelközi együttmúkö- ról. hogy 62 eSztendJvel eze]őll 
dés lehetőségeinek bővíteséről. kezdték meg közös életüket, Nem is 

em~ékszem, hogy hosszú szolgálatom 
Ideje alatt álltam-e még palástosan 
két urna elótt II temetól ravatalozó_ 
ban, 

UNITÁRIUS tLET 
Lapunk javára az elmúlt hetek

be n is több adomány é rkezett be, 
melyeket hálásan köszönünk: 

Htlszti JáflOSne Árkossy Ilona 
szülei temetése alkalmából 1000 Fl
ot ajándékozott lapunk javára. 

500-500 Ft-ot adományozott Ger
gely Felicián és SebestIJen Peter. 

200-200 Ft-ot Kodall Béláné és 
K lsbago!1J Rezsőné, utóbbi elhalt 
édesanyja emlékére. ' 

Az NSZK-ból BadóczII Zoltán ol
vasónk küldött 323 Ft-ot. Két dol
láradomány beváltás alalt áU. 

KüUöldi olvasóinka t ké rj ük, hogy 
a m egdrágult nyomda i és posta i 
köJtségekre tekinte UeJ, adakozzana k 
a nekik küldött példlin YOk pos tád
sával felmerült költségek térítésére . 

MÁRIA NtNI 
Lapunk múlt számában lapzárta 

utá n jelentettUk a szomorú hirt, 
hogy özv Poós Béláné s z. Nagy Má
ria szolnoki lakos dec. 31-én a kór4 
házban elhunyt. \ 

SzolnokOn hosszú évekig egyült 
élt a két édestestvér: Nagy Mária 
és Róza. Róza egyházunk hívei közé 
tartozott~ Má ria megmaradt ösi re
formátus vallásán. AmikOl' úgy CI'CZ
te, hogy e iérkezelI annnk ideje, ak
kor Márla néni ajándékozási szer
ződéssel a Rózlitól is megörökölI fél 
vagyont és a testvér k ivánsága sze
rint tehát szolnoki ingatlan vagyo~
ná t egyházunknak ajándékozta, 

Tem.etésen nem lehettünk jelen, 
CsénYI Ilona rendezte, s végtisztes
ségén II S7.ollloki t'eform.\tus lelkész 
szo lgált, 

Amint kilavaszodik, sírját egyhá
zun l< nevé ben kegyelettel megkoszo
r úzzuk, S a nyár folyamán, II 1'0-
konnal egyetét'tésben, gondoskodunk 
si l'ja ápOlásáról ls. 

Az Egyházi Képviselő TQllacs 
marc. J-én tartotl ü!esellek határo
t alából a nemeslelktl adakozó em 
lékezetét jeYlJzőkönYlliinkbe 'l meg
örÖkitettiik. 

lsten adjon megfáradott tes té nek 
örök nyugodalmat. 

Az erdélyi Bágyon község szülötte 
volt mindkét kedves halottunk 

:\ldott volt életük, békés a~ el
mulásuk, bá r a jÓbi szenvedéseket 
mindkeUen végigszenvedték. Az er
délyi rokonok csak lélekben lehet
tek jelen. 

A két urna !törül sirta el a bánat 
könnyeit Huszti Jánosné ArkOS$)' 
Ilona, a leányuk és ifj. Árkony De
zső, a fiúk. a meny és a vő, és akik
nek esztendeit annyi szeretettel és 
á ldozattal tették békésen lettínövé. 

A temetésen egyházunk tagjai kö
zül sokan jelen voltak. 
Dezső bácsi is azok közé tartozott 

a ki amikor II pesti kórházból elő~ 
Ször kikerüli, 1000 forintot adomá
nyozott ;lZ Unitllrius elet fenntar
tási köllségeire. Tudom, hogy bol
dog voll, amikor adományá t szemé
Iyesen fizethette be lapunk pénztá
ráná l. 

Mi is áldjuk emlékezetüket, 

DR. NAGY JÓZSEF 
baptista lelkész, v. teológiai déklln, 
a Bekehírnök felelös szerkesztöje, 
10 éves korában elhunyt. Temetésén 
híveinek hatalmas tömege vett részt , 
Egyházunk rész\'étét megjelenésük
kel dr. Ferencz József püspök és 
dr, Kiss J ózsef főgondnokhelyelles 
juttatták kifejezésre. A temetésen 
al. Állami Egyházügyi Hivatlttt Bai 
László főosztályvezető és dr. Nagy 
Ferenc képviselIék. 

DR. SCHEIBER SÁNDOR 
Dr, Scheiber S.'\ndor fŐI'ab~i. az Or

szágos Rabbiképző Intézet Igazgató
ja. a Magyar IZI'aclitAk Országos 
RabblteslÜletének elnöke, II nyelv
tudományok doktora, több külföldi 
egyetem tanára márc. 3-án elhunyt. 

A UIlVCS tudós, kiváló egyh/ldér fi 
pÜSPÖkünkkel is jó kopCSO,lntban 
fill t. Temetésen Huszti János püspök
helyettes ké pviselte egyhazunkat. 
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JÚNAS, A PRÚFIOTA" 

Te uak "' , édlktHj, Jónas . .. " 
" " 

S1:ületése után tOO évvel Bobits az ószövetségi JÓ
nás alakjában megjelenö modern próréta.kén.~ .. él a 
kŐ7.tudatban. Nem véletlenül. Nagy műve, korott a 
Jónál! könyve II legnépszerűbb alkotása: ~emcsak 
költészetének csúcsa, de egyben életének I ~azl s1.ám: 
adha ls, mert az ÓS1.övetségi tö rténetben saját ~mberl 
és művészi úljának összefoglalását találta meg. 

Az elbeszélő kőltemény cselekménye hlven követi az , 
Ó$1,Qvetségl történetet _ J 6nús menekülését a tenge
ren az Úr parancSa elől , bűnhóc:lését a cethal gyomrá
ban majd prófétálását· eredeti sz.ándéka ellenére a 
rom"ott Ninivében, végÜl az Úr álLali "kioktatását" 
és megszégyenítését a pusdába~ - de ugyanak.ko~ 
messze túlnő azon . Az elbeszélt wrténet, a szó szermti 
jelentésben. a példázat leckéjen túl, még két szimbo
likus jelentést ls hordoz. A bibliai Jónás történetében 
ugyanis B'lblts olyan tragikus hösre talál, kinek sor
sával saját emberi és művészi alkatának drámáját is 
kifejezhette. A slvat.agba vonulás - mint a magány
ba húzódó magán-békessélt - vágyának ütközése az 
igaz.~ágkeresés szenvedélyével, II küldetéstudat paran
csával: ez magának Babitsnak a "belső éleltQrtént:
te"·' és lelkiismeretének etlk,li slkon megfogalmazott 
vívódása ls. A valódi $Zerepével viaskodó próféta küz
delmének tör ténete igy lesz Babits világszemléJeténck 
élettörténete is, s a harc eldőlte Jónás lelkében, mint 
a mu erkölcsi tanulsága: Babits erkölcsi problematiká
jának mego ldása. De Babits nemcsak vHágszemléleté
nek C1eUörténetét szemléli áUételesen, allegorikus mó
don a Jónás könyvében, hanem egyben - egyéni drá
máján !elülemelkedve - az európai kultúra sorsáért 
aggódÓ humanista Intő szól'-8tává alakítja az ószövet
ségi történetet. 

A mú alaphelY7.etét az erkölcsi feladatvállalás elől 
rejtózködő-megfutó próféta sorsa adja. A magányra 
és békességre vágyó Jónás, ki "rühellé a prófétaságot". 
a S7.(!mlél:Sdő realizmus h(ve, s nem vágyik közéleti 
szerepre. Miért vonakodik Jónás a küldetés elfoga
dásától. Babits S1-8vaival: ,.a rendeltetéses élet" vál
lalásától? Egyrészt alaptermészetéból fakadóan, de 
azért is, mivel Jónás-Babits aZ1-81 is tisztában van. 
hogy a próréta küldetése ellenállásba ütközik, mert 
,,a gonosz fittyet hány a jóra". Felsej lik ugyanakkor 
az Isten és a rossz kÖ1.t!tli viszony helyes értékelésére 
vonatko?.ó - kezdetben homályos _ felismerés is .. • • 
amely ugyancsak az isteni küldetést vállaló próféta 
szenvedésére, a Jó és rossz között foly6 kÜl'..delemben 
való fel6rlódésére enged következtetni. 

I küldetés 
erkölcsi ,;;,k. b~~;;- erőtelje

szó felemelésének az igénye. 
keresztényi humani7.musába 

• 

tki"i . nyer Iga7.i értelmet: a szem-
"magán-békét" kötő magatartás 

a bűnnel , II a rendeltetéses életnek hátat 
prÓféta ,.böJtje és jámborsága" - Istennek 

a pelyva - semmit sem ér, hisz; "atyafIáért 
ad a testvér"! E7.ért nincs mód tehát a kívül-

. az erkölcsi !eladatvállaláIJ megtagadásfira . Az 
I magat.,artás a. bünnel elJ,yenértékű, s mint ilyen ; 
\Qrvénys1-cruen maga után von-ja a bÚnhóc:lést. és amit 
Jónás a ,,cethal-mélysötétj(,ben" szenvlXlve végérvé-

-
:~ ~.bllS MIhily {lU;J-litll s70t~~bl~k su.udlk ~"torduI6-
.... n •. 
•• 3!;,,·, Iltv',., m~dll.p'I.6 ••. 
~,. ,. IU"7,~,., HHl h " lIam! Kl" l1 ... 1t vol,.,. ,udnl! I AlC(; M. v/"tytam 
16~n ":~nt, ,.b. tUlnl , .. J Mert te v./ty, akL ford!t l'OfJJut 

. ., n ~,., 1C{""'O"~n ... k eLv.L\OuAt6II1". 
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nye.'lcn megtanul: "nincs mód nem menni, ahova te 
ktlldtél". A kOldct{'!it tehál nem lehet büntetlenül 
vllls?.aut.asítani, I 1'111 117. Imént még úgy hitte II rejtőz
ködő próféta. hogy 1I7.l'nvedélltől menti magát II kül
detést meglaglldva, most már 87.t ill tudja, hogy, 
"nincs mód futni tőled II kl nem altar 1?.eJ\vednl. két
szer szenved". 

A " re ndeltetéses életet" vállaló Jónást al'.onban ha
mar magával ragadja a prófétai küldetéstudat hevü 
lete és túlbuzgósága. AnnyIra beleéli magát szerepébe, 
oly mértékben a?.onO!!ul isteni küldetésével, hogy 
- prMédájának c.'lCkélyke erlXlményességétól is dü
hödten - hamarosan az Isteni itélet és igll1.5ágszolgál
tatás végrehajtójának képzeli magát. A hamis világ_ 
megváltó S1-crep valóságos megszállottjaként, fanatikus 
hévvel támad II rossz Jelenlétét megtestesilŐ Ninivére, 
S ha a próféda sikerét-eredményességét illetőcn nem 
is lehet oka túlfűtött optimizmusra. a rossz gyökeres
löl történő kiirtását illetőcn teljességgel feledni lát
szik az Imént még a kü ldetés elói menekülő Jónás 
tehát átesik a Jó túlsó oldalára; saját szerepének tu
lajdonit túlwll fontosságot, de ,.Ie kell esnie a lóról", 
hogy újabb csalatkozás és szenvedés árán eszméIhes
sen tényleges helyére és szerepére a7. örök Hendben . 
A túlfűtötL prófétai lendületet lehűtő, kljózanitó kiok
tatás - J ónás megleekéztetése és sl'.égyenvallása a 
pusztában - a maga megközelíthetetlenül fenséges 
mivoltában mutatja meg Istent, s Jónás tulajdonkép
peni szerellét is az Úr terveiben. Isten úgy jelenik 
meg, ml~t abszolút szuveren Úr, a történelem Ura ; 
közte és az ember között áthághatatlan távolság, sza
kadék van, amit 117. ember önerejéből semmiképp nem 
hidalhat át. Az ember nem befolyásolhatja Istent, és 
most már az is világos, hogy : nemcsak a böjt és jám
borság pelyva az Or szemében, de maga a kúldetést 
vállaló próféta sem lépheti túl meghatározott hatás
körét: "Te Clfak prédikálj, Jónáa, en. cselekszem." O is 
csak" eszköze az Úrnak éppúgy, mint az Úr terveit 

;;'unkáló id6, a századok, vagy akár - az Úr terveibe 
beépülvén - a rosn maga is. 

Jónás tehát - maga módján - segíti az Úr ter
veinek megvalósulását. amikor belcépül az örök Rend
be: ".,. egyik-másik szivben még Jónás szava ki
csírázik, I mint a jó mag, ha termó!öJd re hullott, I 
s pislog mint a túz, mely titkon kigyulladt". Azt azon
ban tudomásul keJl vennie, hogy a dön tés és cselek
vés joga kizárólag Istené: "A S?.6 tiéd, a fegyver az 
enyém," 

Egy pillanatra a7.! h ihetnénk, hogy a lemondás, a 
.,mi nden-mindegy·' filozófiáját sugallja mindez. Csak
hogya prófétai kOldetésben túlságosan elvakult Jónás 
épp akkor oktatódik kl minderről, midőn már valósá
gQl> megsl'..állottként, fanatikus hévvel támad a .vi.lág
ban levő rosszra, s irgalmatlanul fölégetné Ninivét, 
feledvén, hogy; ez már nem tartozik rá, Feledvén 
_ amit pedig tudnia kellett volna -, hogy lsten e 
téren is elérhetetlen mesS7.eségben, mérhetetlen "ma
gasságban" van az embertől - most épp jóságával és 
irgalmával _, mert nem akarja a pusztulást". ~s C'.l 

"a magasságos szózat" BabIts keresztény humamzmu
sának legszebb kIfeJeződése: Ninive. a várO!!, EurÓpa, 
bármily búnös, - és Jónás szerint f~légetendó -;:. 
mégsem pusztitandó el, lsten ebben IS ,.nagyobb, 
mint az ember, sl'.ánj:J Ninivét. ,.mely lépcsőt emel a 
jövőnek, és megkegyelmez neki ...... 

Mig az első világháború idején Babits erkölcsi prob
lematikújában lsten és a rossz jelenléte a világban 
nem fért meg. Illetve össze nem egyeztethető ellent
mondást Jelentett. addig Itt e2: a kérdés má.r megol
dódott Babits 5zám~ra; az ellentmondás elslmuJt, az 
összeférhetetlenség egys7.erÚ ellentétté szelídült, lsten 
"megengedi" a rosszat, a rossz. jelenlétét. d.e "hatal
múban van", s 8Z nem gátolhnlJa meg terveinek vég
kifejletében. "A Jó eszköze a rO!!sz is." S "Nin!ve ~em 
I 57.ülelnl rognak úJabb NInivék és jönnek uj Jona-

• 
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(;lJOII'1111 fo~m. k t\JnlJb Nltllv~k) ~ Jönnek ú j Jönn
:;ok ... ... tl f' 1II111(1O:-I:('k Il r. Út [('I' \'cIlH:k m('j:(vulósuMMil 
hilll ' ounk lt7.o lj,!fl lnl . 

l\I"i1llt, hol ,'nn 11 7. ('m bcr hdye ebben II vHI'iR.'IZcm-
1t!INl)(:n'f TulnJdollkl-ppell e r re II k"rd~sre vlllns:wl 
ux ('lbc~t"llI köUcml-1\y l \)(ozl\1"ó .16m\s hnfiJtlvnl BllblL~: 
11'10' \'011:1111 uu nl , hOli), mckkOl'u nl1\016, .~) r6fl-ln vn
Il."ok. II I!lm. most m l nd('l.1 .,v ls7.1 II \'Ir.. ,de RWI'I 
ní")lls I'z6l nom. mondAnonl ken, .. mllll O suItJn .. . II 

11\1111 rossl': M61t-mböl l ellk I őS ne tl'l,'ndJnk bele este
Ilf( I ""Joly mili nl. {>1;1 CS nhlivel ll(l\nhnnk I <,nluxlIk 
hOI!.1' besz. lj .... " II me.:: ne hnIJn,,", ' 

A z ember - II kUH ő (>S \lrőf""n - nem tehcl mt.Sl. 
vnllJn kUhJNescn('k heroik us vt\.Hnh'\.s t'a vnl Bnblta, mi nt 
végd fl mngn s:colg!\ lntt'H: /lZ Irllstudó. II l>omp(!JI kn
lonn, nk Inek ön1llt'!nl/l I\rull\qn \'olnll n l egszörnyűbb 
I\ I' ul1\5, A lObbi n7, Ol' kelében \'11.11 , 

Kov Acs I STVAN 

Gondolatok a darwini évfordulók kapcsán .:. 

t\ II)ol k.' 1 é\'c emlckt'!zctt Illcg 1\ tlldOnlfll\)'os vill\g 
é-s II hlllndó f,(ondolk()dl\.~t'1 etl1bcl'l~1t l)nrwi!1 hnll\ ll\
nnk ~llh:nd lk .!\' tord uIÓJflról. Több tnnultlll\llY méllnll n 
mlmkAlIsAf,(ftl hfl ~1I1 lIS kUlmid i Inl)Okbnn cJj,)'nrl\nl , 

El. év fc lwuftrjl\bnn 12!; éve lálolt nnp\'l1l\got Onr
wI n kOl'lIl.lIkos Jclelltőségil 11lullkl\Jn : ,',A fajok el't.-dew 
II ICt'mészN (,s k ivl\iOJlntódl\s it lJl\ ll, nvn"y II 16t6't voló 
kUzde1cmben el~n )'hölll j u tolt flIjok fc nmnu:udt\SO", 
IImU 1\1lkt'!s lAJoS, I) :u'w!n c!~ő mn~)'ZI1' nyel\'u ford i
lójn, Hl1 2-bcll leli kll1.l.é, HUN novemberében pedll; 
!)nrwln s~, ill(' l ést'Qck \'oll 175, óvrordulóju, 

DOl'wln Ií'f.( r/lbh tudósl l'rléke rendk i\'i\lI megfigyelő-
6SS1.e)oll.O l(ép('s~(oJ:c \'olt, Vls1.01I1 01,1 is ludnl kell. hogy 
nhhnz, hog)' u(\d l!: ('Ijusson, hog)' rOl'I'ndalmns i l ~a II 

b l('l!Ój:lhh. nngy St")oll tS",fWI n)'llj I01t sZl1bl1dszel1('mil Is
kolójn ls, ohol felk l!~zllt'!ltók n le rmészet Qm\lló kuln
u\shrll , IH27 -ben II II lnbrldJ((>- i eg)'elt'!m teológiIli kn
rl\l'rt kcdl\. /l.z n\lnn l un itÁrius ~zcllt'!mli oklntás meg
nyuglnlln n ~ok irl\nyt'1 érd('kl6dest , l(Uu 'lsI IÓ r.lnt nl l 
ufclOI. hOj:()' u ren "áró " I(\{>ki lelk(os1. t szolgl\lnl össze
c~y ('1INheIO 1 .. I'mCs1.clbnd l beáll lto t lSn)olá\'1I1 és tudo
mál1\'o.~ érdekltkk se,'e l, Ebbe n lll. Iskolábnn két tudós 
IlInái'l\ rn('lltlU\llottn n Hlldlnnl mcgfls:,'elésekri', n 
gylljlés s n térképezes 0lUI)jnll'u f~y iskoll\zott ICt'
rn~nc l bli\'II I'k{>nl Indul hUlOlI ö téves vlll\gkörUIi fcl· 
fedező lItjl\m 

F:.·dt'!ml munk!\~~!\gn ukkor kezd6dlltl, IIn1lkor Ut
.I\'es foldk örOlI íltJMól hnzul"t've I'endt'!zn! kezdie ÖS1.
~zcJ:yll j tlllt nn)'A~ht , S1.nnnlll.nSlnnl ('Imé letének fel· 
l' p [t,-·~eko.· nbból o nH!jt(ll/,y<'l ésből Indul kl, hogy bl7.o
II)'OS \'l\l lo7'.ékonys!\g \'111\ nz cil~lények I>Opul!\c\óln 
brhl1. 

1\ lellcl'öscbb, n kÖI'nyezNUkhth: leR,jobbnn nlknlmn7.
kodó e!t)'N\tk cl'öscbbt'!n szopa.'odnnk , m ini II lObbick. 
nmrlyek kevésbe dönyös lulnjdonS!\llnlk kövelkezl~
bt'!1l IIl~:;lInk,-\ n l kl llu~lIIlulnnk , Onrwln e rooell go ndo
IllTn lchht n('m nz 1\1U1nklll!\s, nmt'!lyCI jóvnl kOl'ftblmn 
!\lnl' mIIsok ls t\lItltltlnk , lIun(>m 11 tCI'mésze le!! kl\' I\ lo 
..:nlódns. Md INIí' Sl.Ől nnk U'/: /lsMn)' tnnból, :_ ~ cmbl'io
IÓMI!\ból, 117. u..~~1,('hoson 1i I Ó unntómh\ból veli é rvek , 

UJnbbnn p(·dlf.( et'(>(lctl, bh:ol1ylló IIllyngnl szolgll lt u-
111 11 n b lokt\mln 11\, Durwln "releme RZ \'011, lIo~y eso
dhlnws Inlu\ l'ló\lnl e~zl't'!\'Cl t (' lill é16\' lInlj. cgl!Sll.~nck 
nz l"\'oluclÓ \lnlÓ ié lrcjGIl t'>t . Arnl'nltun konelolko-
dolt o;"~ A rej l&l ~!! m(>chnnhmlUst\1 nem 
\'Cll' lt(· n 
1~'rm '\'I,t'!ICs 
Ill'm I,mrrlt' A 

nl'm '~~I~'::";''':~ : '~:~~ 11111,,"1:, 
dl nnmhn\u~t ~'s " 
A U\ r~n$ \'I~l' l kl"(l ~ s d" ,;' 
Pu~kCl~ I\lI lIn ft K orunk c . knIQ7,$\'ÓI'\ 
nl 5 'I.\lllClbran A ~ L"rl6 klfcj ll , ho.:y n I:enctlka 
l 'r 1II\I 'I\\' l'ln ' l IIl1 l dn"U(ltI '-'\'uluclÓ!l ('hn~\ I('t II szoclo
blllló"ln " ,nbb tllrl ó\»'l lul)nnnk bl~tll1)'lIl , A elnrwinl 
1'\ I.hklÓC'lmNt'I " Il)' \','ll' h11\' IIlk"hnll' lhn törlcn lk ln n 
b h:a IÓI/. I,1 \ '!olY. tnAI' .'\' II"lM1~k Ólll Int'!I/, It'!\' t'i I\gfibflll "AI 
cmber mnlll\lllI'lndllnk 1""IlINy .. bb i '~ll'i:el II bloló"lnl 
l'\'('lilf' lt\ UII'AII nlllkullnk kl , l\~ mn h~ bert>lyll.soljt\k, 
dOl I' rr,· n ~ & 1 blu16a\01 mllRnlll l'tn"rn rll.t,\IlUI n kultu
IIl hll , 'vllhkh\ U UIli"l'kuhllrA}u " 

Amim Inlluk. Onrwln szcmlélete mólyrehnlÓ vál to
;,o:nSI 1I07.01l ne mcsnk II müh szn1.ndbcll gon(\olkodi\.s
bilit. hancm m('!tnlnpo;,o:ln II Inodt'!!'n le rmészelludomn-
11 )'0." gondolkodnsunkl1 \ ls, Am, hn ludomnnyos I1lu
I>o~sággul szemU~)' rtl \'cSS1.Uk \1 ;,0: c\'oh'tclós elmelelc:t , 
nkkor !'!\érezht'!Hlnk ('(Ly lel'em ló, véglelen cröfor rftsrn, 
1I1l1 iböl n\l lld('n ('1'('(\ ~~ l!\pll\lkozlk , A por , II vl ,. lIg, IIZ 
(' .. dŐ, II ~I\'ntog vntljn1. nz ön tudntos cmbe!' min(\ :lZ 
ős('rő ~'yN'mekc 1. 

Az embcl'bclI uzon\)1,1.I1 !10kkul több \'0 11 . meri ~cl
I('m(lnk. IclkUnk többel hOrd ISlen kcpi.'i\St'og"'böl mln
dell ml\g élÖknynel. A II Iv6 ember b:\I'hol fe lismeri n 
Tt'! I'cm lő hlllnlmu~ (' rt'jél cS ~zcrelete l Elsősorban ön
Illl1gunkbll1\, n IC\'t'!mlcll világ hu rmóniAjábun és iör
\' ényszel'il~egel bl!n t'os 1 ~len l('gl'soddlnlosnbb mü\'ében, 
11 7. embcl'ti\ rsnlnkbnn, 110 létt'!~lk ls s ponlá n mutüc\Ó, 
II \'(oI(' lIcn jflt~k!\nnk tos szt'!~zo,ll}'cn{'k ncm sZOlglt lt lH
hnt juk kl II TC I'cmlő nngyszerű munk!\jht, mert O az 
I.lI'ökk.!\'u ló, o l egfőbb \'nlósllg, 

A mal ember ISIeni elsőso l'blln nem (I klnyilntko1.
Inlósból , nem II hlll;som(m)'okbÓI. nem II tör tént'!lem
ből, hnn('m nz tllel (os n vilAg nyilall kon)', 'éb61 ISI1\t'!ri 
meg, 

N('mcsnk n re!,: i klnyllulkozlnlt'lsok n fontosnk. ha-
1\('m nz, 11 011)' 11'1. t'!mb('rek minél jobban megismerjek 
Is tent , Ebb('n II mClllsmer~sl. .. I\cn si folynmatbnn 
~CS II bi.'n nünket II t IldomlIny. am('\y felll\rjn {'lőttünk 
n \' illIl;. tlll'vénys~t'n1sé..:elt (os I'cn(\{'zctl ,'o ltál, amel)'
bcn ISlen teremlő t\~ re ll(l e:d~ hullllml\t . iIICl\'e gon
doskodÓ szcNlt(' léI kell el't'!7.nUnk , 

Dtlrwlnl már hnlt'lln Utllll h:\rolll C\' \ ' ('I Angllllban 
ls ('1I~merlék . /I. Brlll~h MÚ1.cum leleple~lc szobrá t 
('s II cnnlerbu l')'1 (o 1'5('k mellntln munkdsságftl . 

A Kt'!I'('!izl(o ny Mojtv('t6 több szl\l1ln ls foglnlkox~k 
Dm'wln l'~ :. :t \l1l 1 1!\rl ~mus kll l)Csolnll\\'nl (1)1. 1884, p~ 
wdl O~nes : Cl'Urllnyos d UI'win lzmus tls Uli: egyll llznk), 

A mnl IlflndolkoclÓ embc\' \'l1á~os.nn _ l!\t jn" hogy ~ 
lu(\oml'l n\, Im\ r nem mlnclenhntó, Úgy IUl1 lk, bm\.m!tn~ 
voll !lZ\ ' h inni, hogy n ludoml\n)' 11 7. elO'Cllen \i tj ~ a 
!iWint'os ;,o:('\ <ls n \'11!\(leG}'Clem me~erh\SCl\ek " A d \' III-
7.!\c\Ó me"lsmcl't'osre I ll1'ck~z1k to;;; ebben n törek\'ésb,,,n 
~ ludrlllll\n)'oS ülkere~(os II Z ('mbc r l I I cs cé-Iok trnn~~
cenden~ lI r l"kelnck szél(',wbb kCI'('telbt'! \I hel)'e'tk<"dtk 
c l. A mul (,mbcl'nck s \) lyos Ill'obit' mákn\ okoz. hogy 
I~m~nd rrről u u: lj('s('bh v\lI\"S%(,Ill I('letr6I, 

Blzxunk ho!!!)' nx cl1\\)crbci: rl\i"S"lIl\t'I . mi-
l)} ,ujlks.!g Csaki!! ej:()' kOIl\I)' 

vIIIIg 1\1('l\tll .. 11 mí'1l. ftZ em-

U ''"" ·' · ·· ·I'ÁS" n Á\' 1Il f ' lm&Nf' .. II VIU " '" • 

ro'ml" II ... , lk mCI 100" .. If'",/Slnlloll . 

lINll'A K lUS SI,"'" II 
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John pac-etből Paget János 

A pagetek családfája szer teága
zó, Normann eredetük kezdetben 
rangot adott nekik. de it'igység.et 
i!I kelth('tcU az angolszáswk kö
zött. AI! egyik ág Ilf. E<!ward 
királlyal. II százéves háboru el
\nditójával büszkélkedhetett, de 
akadtak magas rangú állami. h l: 
va talnokok és katonák a többi 
ősök közölt is. John Paget. család-
" Lnicestershire-i ágbol szár-
Jll a .. k " mazolt. Unitárius vallásu ege~zen 
II múlt s zázad elejéi~ . hátra,nYI 
jelenten, de kiemelkedo ertelr':ltsé
giek. földbirtokosok va~y gazd,ag 
kereskedők lévén, Le~ces tershl re 
jónevŰ családjának számttottak. 

..... ,.., 2 t.w.,,,, 

Paget szülővárosa meg a hí res 
Dictionary of National Biography
ban is lévesen szerepel. Innen ke
rült át, más pontatlansággal egyUtt 
az angol és magyar szerzők tanul
mányaiba. David L . Wykes Leices
ter-i egyetemi tanár nemrég de
ritette ki, hogy LoughborQugh
ban és nem Thorpe Satchville
ben született 1808. április, IB-án. 
Igy eshetett meg, hogy a magyarok 
adta emléktábla nem az igazi szülő
házra kerűlt 1969-ben . 

Mindvégig kitűnő tanulóként a 
yorki unilárius Manchester College
ban végzett. Egy ik tanárával, John 
Kennch professzorral Bölöni Far_ 
kas Sándor, az erdélyi unitárius ls 
találkozott 183t-ben. Paget majd 
Kenricknek ir t857-ben az erdélyi 
unitárius iskolák nehéz helyzetéről, 
s az eredmény _ gyűjtésból szár
mazó pénzküldemény és ösztöndi jak 
~ra - nem marad el. Ta nulótársai 
kÖZl. volt R. B. Mpland lelkész: 6 
ve~zl fel a kapcsolatot az erdélyi 
UnItáriusokkai (1821). Farkas Sán
dor majd vele ls találkozik _ 1:1. J. 
R. Beard, akinek egy tanulmány_ 
kötete számára Paget forditja le 
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Kováts János lelkész írásá t AZ er
delyi unitáriusok helyzetéről (1846) . 

Egy evet med ikusként Dublinban 
töltbtt. majd Edinburgh-ban szerzeu 
orvClSi diplomAt. akárcsak nagyapja 
és nagybátyja. Az volt a szándéka . 
hogy L.eicesterben telepszik le, nem 
Thorpe Satchville-ben. ahová idő
közben a család költözött, de előbb 
külföldi tanulmányU.lra készült. Pá
rizsban anatómiát és élettanI ha!!
gatott : jóval később W. B. Carpen
ter barátjával életta ni kézikönyvet 
ir majd. Nemzetkö:d orvosi pályá
zatot is nyert a börbetegségekről írt 
dolgozatával, amely eddig - téve
sen - a koleráról szóló értekezés
ként szerepelt (l róla szóló irésok
ban. Apja hatalával Paget a Laugh
borough-i jószágot és 9000 fontot 
örökölt, ami akkor komoly összeg
nek számított, Folytatta tehát a ta
nulmányutat, s Párizs után Becs
ben kivánt továbbtanulni. Majd 
Belgium, Németország következett. 

Sorsforditó ta lá lkozás 

1835 februárjában Rómában ta
láljuk. Vele van öccse, Arthur, s 
két barátja, G. Hering festő és W. 
SandIord újságíró. Egy fogadáson 
sorsdöntő találkozása következik 
Bánffy Lászlóné Wesse!enyi Pol ixé
nával. Paget szakmai tervei abba
maradnak, de a grand-tour folyta
tódik - a jövenddbeli feleséggel. 
Polixéna szép, elegans, művelt, 
maga mögött egy szétesöben levő 
házasság romjaival. Paget is rend
kivüli jó megjelenésú, nagy sport
ember, mindketten kitűnő lovasok, 
s bár a magyar "Guinevere" hét 
évvel idÓ6ebb, mint az angol .,Lan
celot", a korkülönbséget később sem 
lehetett észrevenni. 

Rómában P olixénát a pápa is fo
gadta, de ő kálvinista lévén, nem 
csókolt kezet, nemhogy lábat, ahogy 
ez szokás volt akkoriban. Mezzo
fanti biborossal is találkoztak. s 
Pollxéna Wesselényi Miklós Balité
letekről clmú könyvét nyúj totta át 
a magyarul is tudó biborosnak (va
jon megvan-e még a Vatikáni 
Könyvtárban?). Azután le Nápolyig, 
Salernóig. majd vissza északnak, 
Firenzéig. ahonnan Polixéna. 
Arthur Pagettel Svéjc felé veszi út
ját, onnan Franciaországba és Ang
liába is eljut, mielőtt ha.zatérne. 
Később az olaszországi és svájci 
utat meg is irja (1842). kora leg
tehetségesebb irÓnŐjeként. 

es Lancelot hová túnt? Két an
gol barátjéval együtt .,tanulmány
utra" Indult Firenzébői Magyaror. 
szágra és Erdélybe - ez persze 
nem szerepelt űtitervében -. zse
bében Polixéna Wesselényi hez szóló 
ajánl6levelével, hogy az életveszélyt 
jelentő perbe fogott ellenzéki ve
zérnek segítségére legyen, esetleg 
még külföld re távozásában is, amit 
egyébként, már korábban, Széchenyi 
szintén ajánlott neki. Széchenyi is 
megmozgat mindenk it az amnesztia 
é rdekében : mindhiába. Wesselényi 

marad, elu tazn l scm hajlAnd6, b61' 
tehetné, s végül elitélik . Paget pró
batételE!. amit Polixénának a kére
sérc vállalt, eredménytelen, segIt
ségére nincs stilkség. amivel pedig 
Polixéna korábbl ideálját. Wesselé
nyit igyekezett megmenteni. 

!\lag)'arut c l ös'tőr 

A két részletben Magyarországon 
és erdélyben tö ltött közel másfél 
éves út azonban más, maradandó 
eredményre vezetetl: Paget megírta 
a I'ólunk szóló legszebb ($ legala
posabb, Hering müvészi rajzaival 
illusztrált, fo rrásértékünek számító 
könyvet, Hungary and Transylvania 
címen, Széchenyi kepmásával a z 
első oldalon, ami négyszer 
(1839, 1849, 1850, németül 
kétszer (1842, 1845), 
szin tén kétszer je len t meg, 
1850-bert, legut6bb 1971 · ben. Ma
gya rul eddig. csak rövid részletei 
láttak napvilágot (a Helikon 
Könyvkiadó 1985-re tervezi egy vá
logatás megjelentetését e sorok ír ó-
jának gondozásában) , 

Paget a korszak divatos mü[ajá
nak számitó útleirásá! Párizsban 
kezdte írni , s Londonban fejezte be. 
1937-ben Rómában feleségül "ette 
az időközben szabaddá vált Polixé
nát, de vele csak 1839 decemberé
nek derekán költözött Erdélybe. 
Megbízottja korábban több helyen 
is ajánlott birtokot megveteire, vé
gül A ranyosgyéresen kötött ki , Ko
lozsvár közelében, ahol angol stilu
sú kastélyt építtetett. Kolozsváron 
is vett egy hQzat, később még két 
kisebb birtokot szerzet! Egerbegyen 
és Csányban. Az orvosból gazda 
lell. 

Könyve külföldön sikeresebb és 
ismertebb volt, mint nálunk, az 
egykorú. b(rálatok e l ismerőek, s ha 
valamit kifogásoltak, az Polixé na 
hatása lehetett : Paget valósággal 
magyar patriótaké nt, de angol 
szemmel nézte tárgyát, a soknem
zetiségű országot, melynek etnika i 
összetételét hiteles térképpel mutat
ta be. A magyarság vezetószerepét, 
a magyar nyelv elsajátításának kö· 
telezö szükségességét természetes· 
nek tartotta, maga is többnemzeti
segü és nyelvü országból származ
ván. Nemegyszer kl"itikus szemmel 
mu tatta be a magyar visszásságo
kat , a mágnások és nemesek nem 
egy helyt tapasztalt korlátoltságát 
és gögjét, de meglátta a veszélyben 
nyujtott segitő kezüket is a kolera 
sujtotta helyeken. 

A puszta romantikája 6t is meg
fogta, akárcsak Heringet, akit egyik 
legszebb rajzára Ihletett, de az or
szág más vadregényes vidékein a 
bányák is é rdekeltek. a széles Du
nán tovasik ló g6zhaj6k láttán az 
áruszállítás is eszébe jutott. A pa
rasztság helyzetét nem csak Cen
ken szemlélte meg. ahol minIasze
rünek találta, de máshol észlelt el
maradottságukat is sz6vátelte. A 
Buda-Pes t" fejezet (már igy Irta a 

~áros nevét), a Duna-parti paloták-

i 
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kal II pesli sh'ala~i porral. s a 
G"'Úcrtht:'gyrol t'1t\JI,' táruló kild.tlb
sal együt! "il,y lk leg!;:rebb helye II 
kön.n'nek, :lká rcsak II IUris:r.tikár.a 
ebN"dem Balaton korai bemutatása 
(nem ,'élellen. hogya füredi Anna
bálok árkádjának f>mlt"kláblái kÖl.I 
a Paget,;, is Olt \"I\n) . 

B ir10kai fokoza tOMn mlntagazda
sá.gokka ".!lItak. a z uj nb,'~~ny- ~ 
ten~'kzállalrajták behozatalt\nnk 
",-1öm'cit nemenk a közelben élők 
láthánák. Róka hiányában do.nwa
dal is leheH'1I -.lwi 10\'on, s II ló
versenyt'.k .Rer'\"{'zt.'SE' szintén ti. ló
nemesitésI segitelh" e16. t rlak is 81: 
elsőró,l ri Hondenlben. s kissé gu
nyosan II Pt>sl i Dh'atlapban. De a 
Honderü eK'\ angol nyel"ü Reading 
Clubr61 is beszamoit. amiből jóval 
később Conn'r$lltion Club lel!. 
szinten PagN kl"zdl'ményezésere. s 
ketelE'rkö teles köny,rajándékiivnl. 
$zé<:henyinek. aki\'el közeli b3rat~ 
ságba keriilt, ugy !iínhet .. tt, hogy 
Png€'!, Wesselt\nyi korflbbi példilját 
kÖ\'et\'e, azt a keldeli rt"fOl'mpoli~ 
tikát "alooit ja meg a gyakorlatban 
- politikai \'ezcrszerep nélkül -, 
amit a régi barát abbahagyni kény
szerült. 

Közben :l P!l&et ('saind uí. rsadul
milag is e!ism"rt lett Erddyben és 
Magyarországon egyaránt, Paget az 
or«zággyűléstól magyar illlnmpolgár
SRgot nyert 18~i-bE-n . Egy év mul
\'a hadsegédként Bem mellett talál
j uk az első s ikert .. len ngg)'32.ebeni 

Levél külföldröl 
• 

Az IARF 1981. é vi konferenciájan 
reszt , 'ettem. Meghl vus folytán egyik 
déiUla n Hih 'ersumbn uta ztunk autó
busszal. és a z otta ni templomhoz 
megérke t,'én, \'irá gsorsohís utjtin 
OSZlotta k el ti '·endég.eket a "endég
In lÓ gyülekezeti tagok között. Ez 
ugy történt, hogy a templom beja
r~.Ii , elót .... rében "olt et;.}' \'áza, tele 
kulönfl-Ie vlnigokka l. Ahogyan 
egyenként befele mentünk. megkér
tek, hogy v[llassz\lnk, és vegyUnk k l 
egy vinigo! a vá:eí.b61. Szepnek la
bUt uk a gondolntot, hogy minden ki 
egy szA l vlníg,gal lé p be a temp
lomba. Atut:'m kiderült . hogy mind~ 
egyik \'i rl'.gnak a pál'jn llZ ottani 
gyülekezet i tagok közölt má r előre 
szé t voll o:;.zl\·n. Ahhoz men tünk 
' ·endéRségbe. akinél virágunk pIlrjál 
meglnlé.l~ lIk . Igy kCTüllOnk férjem
me l egyUIt nl Andl'lessen h,íUlspúr 
sl.ép QUhoná ba , Akkor kezdődött II 

ban'nSa i; és n le\'elezés. Legutóbb nz 
a lábbi le" elet kaptuk : 

" Ked\'cs Ba riI laink! 
.. K~szónjúk k«h 'h knl'lu:'sonyl és 
uH'vl ÜdVOz.le lilket , nm l sUlbndsil
" ... nk idej .. alul\ érkelelt ml'g, ~unl
kor nem vollun"k illhon. Nagyon 
megorUlt unk a nnak , holl.,Y at 19St 
nyar:\n tell I'ó\'id 11It0i;atusuk utan 
m \'g fomlékl'ltlle k m lre:'\n k. C'IodtUa
l OS élm~IlY \'011. Mego.l rkedk egy 
:r.unk m inde n t agj1'tnak k lo~z lottnk 
aut6bu~lt c~upa Idl'genekkvl, Egyhá
néhá ny ut ' ''I, h ogy luu uk ükvt \'en_ 
M"UI ulIhon a inkban, és It détu\ t'm 

ü tköze tbt'n, később többekkel II {('l
égeleu Nagyenyed :s.zétnÓródolt 11'1-
kosságilt segitett bi:ttonságos hE'lyre 
,·ezelni. A cári sereg mAsodlk be
tömI.' után Polixéna, Olh'er riil\'al 
Angliába távozott. Paget u össze: 
omlásig Kolo:lSváron maradt, azután 
masa iS a cs:alád utin ment. O az 
egyetlt'n, aki Kolozsváron Ilem IÜl
le kl házára az osztrák zászlót, s a 
Kossuth- kalapo! akkor is hordta, 
amikor az mar veszelyes kiállt\st Je
lentett. (Naplója, melyet a Széché
n.,'i KÖ!lJ·"tá r 6riz. elénk megörö
kitése a " ,'ilagcsodn" ulolsó hónap
jainak.,. 

~'('dü l , ijriik ös n t lkül 

Angliában Pulszky ferencC't'1 tar
totta a kapcsolatot, egy kellemetjen 
perében támogaua is, de KO$Suth 
szereplését, főleg a Marseille-beHI.j 
nyiltan rosszallta. 19nt, al anglillol 
unitariusok rokoltszen\'eltek K\lS
su th tal, de Paget r61 t'z - ellentél
ben az eddigi vélemén nyel - nem 
mond ható. Sandford bnrátja, akiI 
rendszel'esen e ppen ó tájékoztatott 
a sznbadságharc eseményeirol. s 
aki az értesüléseket közzé is tette, 
akin keresztül Pagel levele az an
gol köz,·etilest iHetöen egesz.en Pal
merstonig, a külüg)'miniszterlg j u
tott. az el!enkezőjét bizon~·itja. 1\1as, 
kesőbbi ford.;; ugyane:tt erosIti meg. 

Londonban Paget belekapott Bem 
hadjaratanak a megirilst'iba, majd 
e zelz JanClS tabornok hasonló tár-

• 
eltelt éo \'el menjünk \' issza m indnn." 
nyian ismét a templombn. Sekko l' 
valamiféle ('soda törÜ'nt . Idegenek 
hel"en barátokat fogadtunk, s fozt 
nemcsak mi éreztük így, hanem a 
gyülekeleti tngok is. Noha különbö
ző túrsada!mi hatle.rii országokból 
\'alók voltunk, érzelmileg összefor
rottaknak éreztük magunknt közös 

'"' és. eioY 
W'" 
natkfr('S 
E:z.ulán Niuában 
ft \'0 11 

szettudós a 

a 
bele, 

vn, a 

brit kormány közben
('ngedelly('1 \'issza
A kastély kifoszt
iratok a tó \'il.ébe 

hányva. Ilo 
á llapotban ; 
elo ll"Öl, de -. 
O'I'('jOk , A:t i 
kO\'Nkelett : a 
('Isa Ciu után 
meghall a 
"'&ykorl 
Krh:a János 
mette el. ISiS-ban 

.... Ihanyagolt 
mindent 

- \'olt hozzá 
még ezután 

eJ\'e5Ztell 
ro,~ é\'esen 

is, Garibaldi 
mindkettőt 
s 6 is tE'

ö.~et Po-
Iixéna. s Paget 
öl"Ökös nélkül (a 
m llii:, is akad távoli 
Erd(>lybE'n is), S 1892. 
nyo l\'annégy {o\' f'S á~~~ 
Pai:,et János is : a ~ ó;:d, ~ i r-
bolton m",gfot'd ithattak a keltOs 
családi dmert. 

DR, t\lALLRK SA."DOR 

érdekein" reven, ~ al: elózmenye 
annak. hogy ol\' nagyra becsül
jük jokh'nnsilgaikat, Feleseg .. mmel 
E"gyütt rem~Uük. hogy ismel talál
kozhatunk, talan nem ls &l\'an so
kal'a' 

Sl.i\'éln's é~ 

• 

őszinte ijd\'(Weltel : 
B. L. t\ ndriesse"' 

\'adad,'" V~ra 

A felszabadítás teológíája 
K a tolikus ha ngok 

A del-all1(ll'llc.'li onajdnem telje. .. en 
katolikus dllamokb..,n !ökent a Jel
keszkedo p.!lpság új bangsúlvt ~d II 
g)'üle;';'ezeti munkának, meb'1\~ lé
nyege az, hog,\' segítt'ni k~1l RZ el
n.vomottakat es a sze.gényt"ket.. 

A mozgalmat akONibban jobbCII
dali bMlli tottsógu jezsuiu rend is 
támogat ja. A nmd uj főnöke N les
föbb e.löIJárója, a holbnd Hans Pe
ter KOlvenb..'lch, aki cs..'\k {l ' p!Ip...(m~k 
tal'tozik felel5sséggel, igy nyi!:ltko
zoli az amerikai New Y(wk Times 
Qkl. 28-i sz...'unaoon : 

A fl'llszaooditás teológi:'!! ,Iehe!"ó
i.~nek k szUksl-~nek" ket! el iS
merni _ hangoztatta löbb<-..k közelit 
U:us Tár~llsáya támog:II{I$uról bit
tos ilotta azokat a )ntln...atlleLiklll Ila
'pCIt<;~ t és szt"r~teseket akik vo társa
d :\Imi Ig~xs:,gOOsitg""I'1 kU:ttifmek 

P . ,KOl\'el"b.'\ch tkijelentotte; "né
m lll'1: clila!ódott" II 'legutóbbi ,~Llkdnl 
rn..kumenlUm neg:ltÍ\' s:t.f'ln!Nete 
m lnl1, ~mel~'ben kutönÖllen a 1Il1lrX-

ist.'l. tál'Sll.d nlomelem ... és felhas ... nálti
silt b iriLItak II felsUl badítás ,teológ~1 
kép\>1selóinl-l. Utnll amil. hog." a fel
s;r..,~dlt<is teológizillak sok!é-lr b"ány
... 8111 \'an. Szerh l l e bizo/Iyo..' helll!e
!ekbell a " ma rrisla re rminológia al
kalmalása abnolü r s:üksraes" lehet 
ahho:, hOOIl a lá rsll dalmi es ga~da: 
sd{1i l'ist/17lllokat If'I leheS$f'1I rarlll, 
Az I n~erJl.iban elismel'\.\ssel $lólt a 
generci.Hs a LIl tin-.'\ meriknb.'\Il doJ-
gozó je:esuit:U"WJ. • . 

AgustJllo ( 'asarolI bíboros államIIt· 
kar október ltl...an Argenrinli~j ~z
s:otér\'e arról !)(>széll, hogy rö''1de
$en elkés:IIOI és klada.--.ra kl'rill eil" 
dokunlO.'llllm, nnwly .!I felszab.'ldul..h 
t.eológiMan..'lk olt pozitl\' Oldalait ftlgj.!l 
mdwta!. A biborw Líjsngn'Ó,l;, elMI 
k\Ct>Jtette, h06l" ~ , ! .. l'lZSba,dlllas tc:o.:: 
ló~liiJ lin.. .. k a poz.ILi~' c>ld .. 'l\m "Ilt'mk<: 
\".'~b.' fc>,nk'osak, mlllt ri - m"'lO(ijuk 
it:)' _ IWi:ali" 1\c'Sll'll, mh'l'\ nl.6OOn 
h'lE"lÜ" a Illl'$.'ldahui I'~ g..'lz.<l~,lgl ld
s~lbadlll..i"ra +ona!:kQ;/:Ó i~,'n."" 

f Klllolikus S~()) 
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) I 
'

ne" (\ó clok l orl ". nk l viszont h ll t rnhuRy tu Fnkn.l mlll ' killch\sbntl ,,('n I " , 
A klld.lmlai K iI,{Mnrl l nl~~ I QIl3· Jó L\t~ h lm)' pcldlm y bnn 'I'r. I!ltC'n sme

Jl 7, 1)4IIIIIL6'1) f'IIr1",~I'J IltL PI,db r f' t cuml munkájál , Soclnu!L eZI kl). 
bult n .. fo' tLlt r l '''' vN l'lcn scm j .'II'1 :<l kencl IL DII \1 ld f'1-
timI d t" dunl/l tlI4I /ra"IIIILU r ' 82 1eni ... it ll b'UI, SQc! nus 1:\ letelbf'n 
l)nddt." r lmú kul .'I , mel}' .' t I . 

b
o'n Krnkkól)lUl :Itl l ok k l r.M .,jrl F.'· összej.(('1. li' DfLv ld 111 111010"0:1 nCletell, 

1' -'111' \ 'cdclrnl'r(' mnA,l' !lI' es k ll l Wldi rnclyckkcl slembf'ó lll tottn n hlLl/lI rbm'fl lnl nu nl (I nem I ltkQIt s1.:\n . IomhOz loJll lis, mtlrs.!kell nn til r ln l
~/kkn t holl)' n~ nntllL'lnlt fl rh,s f'!i7.' tfl r ló nb must, Soc! nus Glh'\ us me· 

" ,
" , '.:r lllnl))n ellen f'ml.'lI VII/lak rcs?: t {>te lelt kene !;zflm on Dl'lvld 
, ~ 1 nk A kÖl N F'etencen, és clf'kel lL t t'>lelckct ,,0.'1-

n l nll l nlun ~fl ltá t b lxony I ~ k b I I L'<'Ilcnl<'l etel nckScitkénl " nlall.uk n 
s:r.e rkc~ll iIJf' PolCOloKIJS Jn II \'0, 
~kl /lZ 1 570 .e~ ,\v('k l)('n tübbs:r.i)r I~ hlvnto los szen'ek tel' jeilttcll ck, ~:1. 
III ' jlrOl'du l1 Kr:>l oL~vhroll cs jelenlŐS c.~upá n o nng,\' I t'k lntc lyü pi.ls\}Ök ('1-
sz~ro'l>e1 jul,,7.QI I nz N'dtl l )'1 antlt d n l- lelll pel' el ('ik t'>szltcse volt , nlelyben 
; t\rlu:<ok d e't t'>ben, Plll('('\loRu~ - II .. z~ldótlLS" kQhol1 \P1\djl\vol [ h~ ll "'k 
nenl ~okkn l n könyv nwgjelent" c elOllvldo l , pcdlR nl'-zelc! m i n et Gli-

L\ 'ónw l Inkv l:r:[cló nltlozot n rlu,~ s1:él~ösI'-Rl'S nb~o'l o' lt \l l , mind 
Ul n D~ ~ F ' L'erlC II rlHl lU'lH' I ll l' l<.'~ I j)C(tllo( Soel nus' nI,' rsék('!t fC'lfogflsn l 61 
:~II(.m ' ~g)' lk t Icgm('I'~'~zebb I\Jl l o)n k Ulönbö:r.ött, A börl Un , nch.1z l er hét 
' \I 'Ikl \ptlg lRjrlr t fl fl I'f'fm' tn:'u:ló L"ö\p1d Ideig bll'lfI. l a7!' , novNllbt'r 

\ OA" ,,' ,~nknelll m i n ~h'n " n!ld· !)·cn n cl "'VIl ! vn rbtl l' lönbclI m CRhnlt , 
!;'1.,,~1l 11 .. \ , . 
~O$ Idny:r:n l t'i nnk egy nlásl kl ('R< s~ 10 0 (,' h~ t'j nnk v lSS 1.n /l kct könyvhö:r.. 
l'{'LH!jt'>I , Ar.ukknl n hltpOnlok ko l, D!\vid ~' '''rcnc hnllll l\nnk -1 00, CVrOL'
nnwlyeket hlt'{leICII , lehN \'l t}' t kOz- dulóJnn, 1!l79- ben o I\1nA,YlIL' T udo· 
nl, de 1 ~ II 7.sfl Rk (, l' cs6 S1.omJusngr't l , mhn)'Qs Aknclt:mln Hellcszn ns7.-k lllu
nl('j,(ID' (il'öd~lIóblll er ed {\ bt\t OL'sá~ 111 l ó CsoportJ !1 SiklósQn nelll1,ctk!lzl 111-
\' I ~1:on l nelll !o' hel ké~cgbo vonn i , dom nnyos ilMss7.nkol L'endezl.',lI, mc
n és7.(' \10 11 nbbnn, holU' 1567- ben 0::'1 - IYell II X VI. szll7.ntl l egyház- ,'<:: fIlo
sök"'n l F:urop!lbnn uz t'l'ctólyl 01'SZI\ I;.- zófln tör l ~net lf' gJ elen I6~cbb kUln l ÓI 
1lY1lI,\~ mondtu k l hl\' ntrLl o,~nn n \1 11 1- voiI nk cJUl i ll!. A k(llfö ldl t uctoliok 
1t\:.s1.l1bnchhgot. egy csopnrt j o I tt hn l nL'ozln ('I nZl , 

1) 11 \'1(\ ~' e L '('nc eft.)' konst ruk ciós hogy Dnv ld FeL'enenek Cll hn1'('()stáL'
peL' áldozntn leu , Az Idők vli IlO1.l nk , sn lnnk nf'hezen hon!lfe,.hcl ~ szdle
de D:h ' id hú",lgesen k l tnrtnll kOL'db- m l örökség':'! nemzel kó1.! l udom i\
b l nézet t'1 mellett, amI! m: 1574 - ben nyosf összd og!is kCI'ctl'-bN\ l esxlk 
el huny t SOLllrLt fl r J t'i no~ ,I~ nz IcI ~k ö::r;- kö1J.~ n tudQmnnyos k utnt ós :;;tÓ
ben 1\Iol'\,(I,I)I':;r.:\ltbn mNLt'kUI I ,IRCO- mnt'n, t\ i10kl6s1 kon(erenrl n u llln 
bus Po/fOO/nuU.'! I~ \'1\ 11011 ' h l bnv!!.- I hlJl:mdlnbnn SzCt'\ 'ezlr me~ ,Inn von 
1(llIk IL ,Iéw,h or.. Int<I7.\'1I roh!ív.ok ~i1 C oudnrL'ólr ill'o fe_~szor o " B lbllolllo'c:1 
Ind dSI\AOk, A k r i t i ku!; to\' nr.. HnR- nli Unl!n r lorum" ehw\' (07.tsll n l!l l)i t 
.... u l cnd/Í \1011 OICl udrClln Cyik~' , nkl \'An~' I , mely vnlltl lut II bu clnpe~ 1 1 
nl unllMiUli h it o' \ ~1l t eL'jt'~ztóJc \'i)1! Ak!ld~'m l n Klndón l'l1 l'IIeAjelenö új 
f.:rd.!ly l>C'n, 't'l tett(' nl un l l flL' I \I~ \'111- kön~"'!loL'01.nl k lndLíMII t\ \ '{, lInl kll
It\., l ('gnllh'llLd\, t:Ú'r1 n k~~L' Icgh {L'l'~ :r.lIs tltdotn!iny os I r llny ll ás,I L"n II r. ITA 
s'-'bb , de nWrli,lkl'1I h'ünyl \' 11116 !II! _ lletwswnsz- k u l n l 6 C:\;ojlOl'ljnt k\\r
\' \tnzc'tJfLt, S()(Ihttlll "~nuiuu,,1 h1\'11I lek fel. F;nl\ek ri Inn ll (' ~nnk /{Ia ni · 
m('1I n n1('IUóI K tLIllI.~ \'l\t' I'n, holt>' " ... (':01 T l bol' IIk ndt'>m lklls 111. elnök i', 
"ib.'n m('Alty6l.ni D,t\'!cl ~~(, I'o'l\ {,<'I, m ig ll. kön)'\'snro:r.uI Ot 1IlI u IM b .... n 
~oclnu~ 1 ~7 11 ,~Sl.'ln t\ rk " ~,ell ,I~ D,I- ellyol .. ml Innt\ I' s:r.cr kt'sv. tl, 
v id F'~'l'enr hl'l:r.llbnn InkhIt, U~ntl
i'lNI nit szön ('lU' mllslk \'.-' nl l;")/ l~ 
(>rke't.rl! 1),lvl d lu\l1lbn : M tLlt h l lls 
Vl'/u' .(; lIrluJt, nkin(\k h!\rom rnunk n~ 
l!l ! " hl/!ltlSILL(. r tl! /la !Luh I rri ~flk" l'i-
11\.' 11 nrmrl-fl. Adlll kl fL 11(' lIkoll KI
MIt'I n I' L'OLll.\ !l'\·\I~7. kl'ln)'vt'li( "or.lxn~ 
hl bRn C ll rlu~ eló\)u t'>l'k('~l' l1 min I 
Snelnus IInnu r meltl~nwrlék l'1t)'
m:l~t - /t~ vh!í~tnk G llrtu~ P0!:R)'L\
~1.1l b Fl n 011 \'011 miiI' <1 1t'h' (önnh;,>, lU 
bl('nldnl(' I"~' t \M Lltllm jnh) , nmdyQI 
külnl b1l1"R 1U1 ~(,,,lbt'>p,,\n'l I l l kus 
n~md,lb i'l u Nlll hu l\lt'l 1\!iIUI1U tl ltl ~
vrn jl'll'nlo'IN t nwl!. t;t ct kt)Lwv ILI 
f'rdNy l "1Almbnl.l"nR "~lml'l It y!). 
kf<rt' 

Aml\;'"r Cllrlu~ Knltllwurru .,,\;'t'
lf<lI, "~' b"'1NI, '1 (llvu,.,,1I ("I n kt._ 
IUIlIYflrl unHl'l r lu'l I~knlu hull"Cttót 
,'h,1I ..IWl'id ".·.:/td II ~ uJldltl t')': 
1",.III'U!lIddÓ t IL ILU .. /I"IL" u \'IIIIt'. 
~:\)b.m k,o.l/ " tlkoL'i Ui.I" f 'lL'r",{)krn 
nhtjl<"vn ,'uf"ll n nr. l 'l"vt' ,"L .'n!l"ll'~ 
\'ULl~t Múkl\d\'~" ,\{'k LI<'LlI ,Ilk );lk " I{, 
y{,I\ K\lII\/~\'II r\tl\ A kh!t"WU I'I \'nn, · 
ti IU'\lIl'11 hnmm' "UnnL\f~nU II LL ",.~I 
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J\ SOI"'.ZI'II (' kötNt' I):lvlll ~"' L' .. lIC 
nÍ'\'C/eles 1)t' L',\n('k nIh I \'ml t.'kt't ~:b· 
bÍ'n n ktl ldb<'LI ro'l v'lUul nnli IlZ ('I(~'
koL'l í'Si'm~n)' o'k I'C~1: I Ve vlil. O lvn~
hu l j u l, fl ItngSoJI nntltdnlt t\L'1u 
sok illI:\sfnjtl nh1sál I:. Il. kt!tL'l Uf'LL, 
h l tel .. S k t'ón l~ l\j n l , e!U' ~7,,'mIfHI\1 .. 1-
mon t1!hóblL n ISLlWL'jU k m .... , Olvus 
hnljuk U('nLW IL l ('n)()CI OLllll do!U\ 
L'l u~(lk Lll1os fl)Il,IRlrisn t ls u kUIo' lbl'LI, 
(I .. Inlll n fl !ejle.'dck i's(\bh !LX, nlu)
It)'UII Dnvlll FN'('-LIC {,!tIl(ul(ltn n n\ ' I ~ 
Mil ,' 1' \1..11, n m nRu !llllIsJ}(mtJI ~t 

" J.;ijny\', 11W\.)' LWk kll, d,~,~1 h "I~ (: 
I ~ stlklllR \'! lnIOU ""U, iI~:'I " 'iI'n ti 
fk' l dllny brm m fl rn(\1 1',lul. A kulLI
l ás mi'i:kÖll n)'L I,I,..\I'., ijl,l' f ('l lo'tl,'11111 
:;~Ukw ,,"''' VIII! "jU' fnl,,,,dmllt' khul.h, 
LIl.'IY l 'l ('; .)ufll"·\'l'l' "nlft's~I\U'L\1L1. II 
lUlrtlLtOlU1 Ilk llo \t. "lt\~tlL\'_ ' \ ,'lt'll 
ll(', nm)d /Ill /nu Mlh1l1\1I Ilo, n n ,I, 
\"1(1-\;'\111\1,1" Jl'l<' ll k"lwtwl/l ll'Lw}; " Ill' 
nil It,), I\l','lv ll InnuIL L\ILILI",I , mA.\'bt'L\ 
nl<' I'I~'j/,N k/'sxtI LL lI'ulIll.\l~ ,.;11"'\ 1.'
(" n lla IUl ti tub.. t'l· " I 1'<", t' 1o't ,"w" 
b"rilj i' I';'\ sJ,p,kn .. 1"I I ~" (>~ u.: n .. 1 l,jIv,'· 

tó .\\'/!~ r(ll Zonlnlll J(-nt\ méltun 
i\~~r.('";( L 110' II kflnyv ~gyhá;(tb rt ~netl 
k!,·n t ~~~ltl't. "D.IVld ~l.ellemr I'lek~ 
ból !~ hl th /Ltónn, hn hnllgntnsrn 
ko'l1y",wrlt\'C' I~, mlnd('n meltr~leml!~ 
I t'>~ és II1nln1l\7.1ls eHenO're fennmn. 
r!,dt, nl. nntlll'lnllurl u~Qk kijzött , 
1'., kon)'y meItJt'lrn.lse fényl"I bltony. 
sURot le!i7 nrrt)!, h oJt)' nt'mc5nk olyil_ 
no: tn!l'llkoll tnk Erd~lvben, akik 
m~1t bukfls!1 u tdl1 ls tllntorilhELInllnn 
h l\1('\ mnrnd tnk Davidnak , _, e'I 
n~'mcliak olynnok, nk lk hlln óhll) l ot
tnk ('ml~ként'k II tudomrmy terén e~ 
az utókor elő ll (I, SocT,us ~'S Sland_ 
I'IIl n hnm ls vl\(ljnitól \'lIló tls7.ub:á. 
~,\t, hrLLlem olynnok I~, IIkik ebból rt 

ct\lbol n l'mesok nn \' a~1 nld07.lll ot 
hOtlllk, honem nltól sem ri llt\(ak 
VISS1.fl, hogy neu'Ul bekö\'et k (,l,endö 
1I.II'\'tln)'('s cl jflr nsclknnk legyék kl 
m ni!ukn t", 

A 1IC!lJ kon Klndó CUrl us kötete 
- " l sl('n lsmeL'ct tls mti~ I l'Iisok " _ 
ludom dll)' tlkl tl lletl s7.t.'nl!d('\ó, Soknlg 
ugy tuClluk, hOft)' Gllrl us r6 LllllvC', 
n'!. I S l enl~ m('l'l'I elveszN!. ncm mn. 
md l L'dnk egyet len j~ldnny scm, 
Vtlp,UI, m{'-g eG)' ~ \' t lzed(' sincli. hog)" 
CHL'lus nnlve, n~{tl'szLl % h'ei> Inpl_\n
An~ u tán I!IÓkeL'ü!1 nl. Ulte-thtl 
";p,)'N em l K ijnyvlL'i l' polcniról Dall 
Ilób('rl Itondos k utnt nsfI nyomán, ,\ 
köl l'luen kU1.I'('nt!ott m[~ s lk kel , I'Ö
\!/cl t'bb m unkn\'nl egy ütt (OZ fl köny\' 
mos l jelen ik me!; elósdlt elő t'UL'Ópnl 
Il)'Ch'CLI, t. .. nNn \'t'>IClli' IL, hOJ()' IOn· 
RYll r u!. A r. C' lsőkt' LII közl'e!ldotl 
" Vddll/lUl rifó I r ll l " fOlil,e rfoplői _ Jo· 
Imnnes SUIL'IILlU.$ t'>s Adnm N I'lISf'r 
erdd)'1 könyvek hntlisM n INtÍ'k DLl· 
t l trln l lli l'l us s,znbndgondol kodok, SŐt 
Indll'ek t AZ Irnl ból n:t I~ khún lk, 
h0jly CIII'lu"l l~ ez('k a kbn~'\'t'k i n
dlh.l\flk d u tján, A " Rövid beszéd 
n IJtNI<,~ t1 l\ntl tLl"Ó l ", 1\l .'I~' L'Ó 1 már <'01-
h\t\~t I (' tltl nk, o klllm'.~\',~r1 unlltlrhL~ 
Iwll(lg l umban hn llgznll el. A z I li711· 
bll l) 11'\ ht i'nlsml'ret Inmtnsn! Iwdlg, 
G I I I'l\ L ~ 111\lOIU'I1I11 ullin L'(\h Amo.~nn 
lo ' l'ji'rll (-' l. n sz(>kel.y n('!ll(,si'k .. ~ j)n~ 
I'IIS'llok Milton , kllnrl u lop,m\jllul 
sl,\I{:I\1vn nr. t'1',It'lyl szombmo~~~IJ:. 
LIli k, 1\ könyv b l r tok ll brm mor/unk 
n,\'í1lk lin o, h,1A,\' II VnrJns Bd n 1)L'(l~ 
f,'~S1,\1I' ull ol 1~l nclll tt ~Kombn t ns k.':(
Irnl nk sU' i1 f'm l Ryuk<'L'i'irf' rdtnl:U~ 
Junk 

1II In l l ktl l kjin,n ro'ht' I' fnllolm t tllr 
(,' l , t <,~t IsmÍ'r tlt' <''I ;'~'h.lt.Hitli'l1 t·, 
l ihll. ,'lf<' lo'jWII i'll lzc'tdj.Linnk ri' tr • ..:/;-
J,,'<t-hÍ'Ol ili i s\'itltstll(,'I, 

n r , Sa'jl',' 11 Jj'uii 

('S(IIHI ,\ cF:z,\ 

\ul! lL ,i lklll .'Iju Imnuk ti h Olih1 c,.,L

mu ::;,~n,l,u' ",ol,).ll'I\.\k, nwlyet !I hl-

1.1,\1 N'-'LL1~,'11 l\h1;!.I'Unlb.'1L\ uri iQI,'k ,\ 

"ru\l<lL' " t'tlot'l l;l llunk ,'lú,,; s!!'LLl!lb;m 

I.tldlltllk. 
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"'t'rfl n r~ .14h~llr l Ull l l lirltui lIli tIi. 
III tSrrln lKtlIH tl kiliti",. Ar Unl,l'irlu~ 
LgyhAl kl lldrl ~lI , Knl" ... .Ávil .. N nrlOlrn 

l!lUIi H I. 
Alt unlr ll l lus klllilirUflnlfJm mara· 

rlnll(fó I\r tékfl nlkltttlsll PIlI'pnc..: ,/fl
l'.stlf m(JY6. IlIllcl)' fl l fI~/m' lfl6,, ~ hf'n 
jelf,lH meg m i n t "kun flrmMlóI'u elb
kéJiz!tó k"'i'lkl~nyv". A bl.(> l zlI tl-jNi'hflll 
II kM)'\! II klnd (i61 (ort mf'" : Ifl1l4, 
ulIljl, IH7!1 , 1,1Il«, U!on, IOh:!, JOOA, 
1012, 1 /l ~ 1 t-s 11l:!7·tlen, " 1.1lk 11,1/.111 
II hUl'nHI/Uk MllnIM,u.f1l1 kl oclnli, n1l'ly 
:J1 l ~nyNI"i vál I01U\tn~1 Innuhnul 
~~j' ''(jj1f' l': ,I IYl.wf hll ltllll után II k lHé
nnk '1 kin /Milli volt · Wil'! , UII:I, 10'17, 
1 !I~ 4 , 1 1I7 ~, 111711 0'1/1 WU:l-llBll . A I. 
H147 . I\vl killflfl ~ l óny""f'~ áulnlQn
rálil IllUIlII HZ I IH :I, I\vl holJ kt! ll,r',61 . 
ItI72-hun nl Ruyhl'w:1 J{ÓP VIHC III I ll · 
1lI1rs lTIf>ijhl/,(jsllhlll lJl l'itl r~1 j,l'Is1. 1ó 

(I r , Er'll iI , l l\nn~ II k l\ l ll /ll'll vf'll(>n 
nhlllVal tl 1\ 1 (l o l l.I()I'I\~ 1 v (>U,1r,ICli, 111 1-
ll lvcinl, fnknwltnhh IlI'vÓllyiliI ll cRÓl 
l ur lvn ~z,,1l1 /ll il! t. 1 ~·1. nl. I\ ulnluozntl 
.szllveUn III\lé Ifl7:l - hl1ll jchml m eu; 
li mOHlI1nl "llll,rk vl\lt(wntl llll Hl fi ll 
nyomfi~n , nwly l :lfl k(>rrl "shcn (>11 rc 
l ll lath ... n tnulnlJn tl/lli"lC II knnfh'ml\
{' itt l ~ m' · I ·fl lIlnyníll\t. 

l~mHt"srf\ nlP.II Ó, IIn"y II kO Ip. 
11I1)2- h«l1 or.!llo \ nyf'hlf'll la mf'Qjl'
II'.H , O r l'llz MÓI' Ilolm'.lóvo,'1 cvnnué
Ilkus Ir llifost rorrl l tl\sáhnn , 

A kl\ t" \('ehnlknl klvl tf~ h"z"zw (>~ 
.s:tf'll f,1l"1m1 j l1 II kol rl/.8vO\'1 n Y0!11cln
i pnl'! vl\lIn lfll munkáját /1I{' 'ir1'l , 

11 1"1.1 ml\k 

P.rllflk l-S klhl)' V JI' h ' nl nU'1r lOil l 
hf'n : Knr. IIJ I!' ilg8 nll ll th j) RlIf'rf\ll j A 

lUil da I'ti lU, IIml íI~.j) IlI H l'irllll 11111'1(

~1.C IlI I'U 1) . 11'111 : Ri'lyyl'fl IhMíllIln 
Nll.lir, r':/lInhu rll h 't l nlvl'ulty t'rf'lIS, 

UlRI ; Il iI, I X , 111 1. 

flaVl'uM'R u lOn 1\ h1.01/.1l 1·(>~ /.lclc
!tllL k/ll.n l II vl ll\ l:I mindfIll IlIlA)' Vfll ~ 
Ihs l\nnh /U1'nl P.II IOulluml lu ni1 fuIIII ~ 
hnl, Irlvnllw/.lIf II 1 .... ·n ... s1f1 nHun, vn~ 
I(,mllll AvlNmnn (IR AVflll"ftC1\ hllla
/ih l'jI Wt PUI'flpul glll\ finlkl1C(I\Qhnn . Al.I 
h'jn, h(>Ió)' 1I~. It lam II '1'1 .1111111 (f'gy
~"IJ) llil111681\ I nomclluk II IIhj61 U'/,eo
I\{llfi ItIn)(.gÁIlf'k If>lll nl1 , h(\ll!";jn VIi 
h,m(,nnyl vul1f1/i II tfvl'oof'k (mnl,tll\ 
link). ~:(.\"'n "Hm,'nflEo o hl'il'hc,1 w ll\! 
l\fo( ó 1\ 1. ,,"Yl>"~ I/Inltlla.rt, !IZ 1"l llIm n"l.! 
iRtl"nl ,.r"(\ (.IÜnf'k leki nI l. 'r l·ht\t I' 
m\I "I !\mf>k t\(\m II vhlh\1I 1'011 II IloQ{my
Ioá~ IIlltl\lI INICk kUhlnhfll'>!tI'I, hnnf'm 
I, .... ok kl\il ~lI , lokI k ltUn!liif\l.tlk itI. ogy_ 
tio#.oI:fi l Ol nvul. klllll\l, nklk IIlAlIdl k 
\'toM'" Ilil"'l'lmh!) IllvUI hng\'I k. "Azl\
muk1"1l Ii(. Iollllk hl\ll'~l'k , nIl lIt I'ltp
kHI h~"I. O' \'I t\ló ,u nlt l\l'\u~"k' (MII
wnll hl/\,lI\) vOIII ,lk, ukl\, ,nll\l l! ' 1\ vu l-
1,1lI IOI1\"N"'n "' \ltI 1.1111/111\(.11'1 r")I'IIt\k 
hj l 4h I 1\1. III 1/ ((lm UI\I .... " 1\I,nhvt 
UUIIUlhl, I'~ 1\('111 v(.lt (>k m ... I hll nl 
.. t.I'mh, II hlc'~;I' III "'.I\1'k .. 

l\lI/ U· 1I 1' l íJlll' ll1' I , Io / ln 

DAVID FERENC 

" 1'tHOI)'J 
ai kot áHIl. 

J (\'j';~flf , IlundultHI h fvl lnk 

Hlrek 

lj nl J d dll ~ én ekl' fl kUny Y, 'ri 'I. ... n-
6!,:ye(ll k klndl\.i . Un111\r1u~ gily h t\I. 
1t1llctá/in, KolmJlvl\ r - Nll t10f'n, 1Il!!:l , 
x II 1, 2·16 I. 

u nt<lrmlhu~ klln)" 'h llOll nyUI n ll l>rn 
""" lo r .. , nWLy I'l.oIősorlll\ll I'lb'hto ~1 ~lal1-
Yllnynkl!\ " ' rJ I'II1 1 A hoh Yo1IU! l(\JIl M
IIIOliyl Knl&ltn. UNlmm~1 UdY~J\Jk ."7.1 
U UJ 'liyhft11 Yllllal kMO\sl. 

A z Unltál'l!l fI Rgyhl\ '1. jl nékr'iI~ 
tlönyve tisZi l'II mulu'lI teklnl vllllll'l\ . 

""lhlloin" ('.I~~IIr jijllr,oII .. , ~, nór'o 
Y tony jIo>lldnr,k\mk 1>111'_ 11{.kIQrI rf\lUl
lIl' ''1 ny",". n fil,..I<"" Olnorr ' val'" aya
I""'" lU'. ,,,\Ir 18-/I,n yo h II "1'11""1'«\1 
IICWI.tII ll 1..111'" ' l'u (\ nm6 n yt'lIyl',e", aulA
J Imn A lu(\nmanyo. tokmalhQt nfR'
leli'" WNl lutall" 'k tr. Ii iNIIIII ""UO\I 10_ 
v4hlll .U ... ·I'M munkAI k l \·IIflunkl 

A h ngyomt\ny fizl'l' l n l fill: el.'ifi nynm-
1111011 , Dávid I~CI·l'n r. n l'k IlIlnJdonl
tOll '·nekf' likdnyv U70 k/ldll Jil l, 'nl 
mpg. A z IIJnbb l!'olllllorn l tl rl(+nl) t l 
k ulnl a~ok (l.~ ellli! (+nekl'lIkilnyv 
meg je lenéM'1 1II05-7~ I' f' II'~zlk. en
nek II régi t'oni'kf'sk fin )'vllllk (\1 kl - ,I 
nd állll i llmel 'c lCI\; ,' l1bil1 I\IHlolI i.I.~~ze 
A , Szp.koJy SándOl' I fI:l7b('n í'JlY I\J 
pn ... keHklln y vot , m"ly Ilnl Idndátll 
{>- t'l mcg. 1f12 ,, - h~'n J.,II'I\ I tnr'l! Ii(W-
1','nrlbl) ll II hru' mllcllk tl nl l kl'~ktlny
v iInil, mely jelr'nleg ls hn~~.ni\llll blin 
vnn . A tl~.únf1gy khuld .. Id\~. nl 1'~llk 
IIz 1f) 3 ~ . ov i, II hl"il'mwl!ll (> I'lh-mll 
nwg 11:(1l1.l\bnn n kincll\/I nIWI) I, n Illh _ 
b l jMol'lnl\1\ CSli lt 1Ilnnl\,\'omhH 

Az 1!12·j - ben Il lndntt , ~l'hk " r"lIon 
llleg\\ JII C> I.1 fOI'mhJi\ ('11 lm'lullll ,1 (in,,
If fl/l ll/lnyv IIzf' I'I'I''lz\lIjo I 'hlffl Ml\t'
IOIl vIIII , II 1((>lol'/lvl\ l' l Unltfilolll fl r,'tI
g lmnfi'l. lum ImH\rn j m\rnlU\ ( h l'~ ul 
VMI Alhe rt . n fo" fl n! AI'on , Pop DQ-
01011011 M ~I\"OI' ,Ifl nns. A z \\ J. (onf'~ 
kt'/! ll lhwv et tl l" l' l" P" 1I1 jl1ll'1Uíl ll (' ilY 
hhzl (>-n ... kk 1111 \) \'ánlt hHll , fAJ II'wtll' t I II 
n Iwille kflzl' tI (. nf'ldkl (,,, mt\ lyl t;' '' ''' 
11 11. IHhmtlszlfl l!'>1 I\hí l ll l dL " I~ ... hl't , 
fltl l tI'Ibh 111Int hl~OIl)'(II\, hog\' ~(l l\
lIlO l' IWIll találtuk 1'1 fnl 1I. ' 1ll 1\ 
IlleAr,"Iel~ h allgtoUOSI - h'ln Pl\ l trI 
M l\ l'lol) _, Ile hogv I\l!. út , nmt J.Y I'óI 
I'á IIknl'unk \(0\)111 h.1\.VI'II (>~ 1'1'1'" nz 
.hm végl'f' 1'1\ kr,lI hlpn ilnk, 1llf'I' I 
11il1lln lwn (onf'k ,,~~ nl1k lI(1h nSI'm II' ~" 
I II \ fl OI I~z,,'IH Unk llt'k (,ll1vl'l\ ,\~ "Lllló 
"'\10 (('. !lZ I Illlndunnylun \IlIUllk" 

A 't {>- IH,I!l'.~ ll üllyl' ct\'. K()I'I\í'~ Ln 
li ,~ 11Ullplll, IIJj\n l l\~i\vr,1 .'11 !'l\ l m 
M á. (onnn" nj! .,Ii IdltCll\ ~ hr' l rl'l 
, . to'\lI~hl'flvnl j,·lNII HII'U, 11\(>11\', '"1 I \li" 
IH lIlIIl , 

tJNI'I'J\ UI UN r,1.I{1' I 
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Külföldi hirek 
Klr~hc h n ,,.,,,,, c. t\'könyVb!'n dr. 

1\ rrner IJ'II _ IIkl ~vnklrel czcH\1t egy
h.uunknAl ls Id,ogaul.n teH - mmer
U~lIft r<ouJcIe.en IP amCf1k&l unllArIUlI 
el'yh.ul~. dr. G . JI . WUUlU>'\J$ 1'h<: 
PolLl!ll ll'""'''''''" (A lengyel tCStvórek) '0 m<lg 19IW-batI megJelÖlII dOKun,,,,,,
,~·tnk<>I Nót. lS19-tx:."I ::;Jl<JóSoon "Ioodás\ 
,..,mkOlct!!!, Or. WUUnnlll ' 910-l>e.n S11<.I6-
!lIOn doodllsl tartott, majd prédikál t 1)1,1-

dllpmU ,,,,nplomunkban. 

Dr. N)' lredY S~.bolu f6g0ndnok-he
Jyeucs llI yAnkffto I ~a~-ben látogalil.-~t len 
Nfgl&rtibAn. Útja során fölkcruste Hev. 
Olal,,"JI /\Illtl"'''J'' unll~rl"" IclkCsU ls, 
a.kJ tII,gJa VUll8H7.C1' ... <..,..c1UnknOk, a z 
JAHIC-nek. NyLrcdY Sl8bol~ ,iladia cgy
hAzunk !IdvÖliJCIé1 ulvoU 1&SlvéreJnknck. 

Koroud Isrnen erdel)'1 k~ Illlkó's:te 
álliI ról lemondott és koJlIőldre távo
WH. A me&QN:SCdctt fUl(\.~ra és egyben 
lit énckvet.érl I ln\.Ségbe. mcghlv(,oS 
ut4n. dr. Kovac:< Woo pUspök Fllrlws 
Lá!>;<\ó "árosfal,,1 lelkészI és telC6~ét 
OO\'eo:te kl VjN)$fal..a uj le1k~ pe
dig. ul3'1U\<Sak meghh'As a.lapján. uí.ró 
Rama homoródszen,péter! tel loon le li. 

KOlou,'á rl , kanl.C$Ony estéjén. II tele 
nllllylemplOmbnn dr. 1{ováell Lajos pUs
pÖl< prédlkJ\lt. aki nulsn<lp ur\'nCSOr<l1 
ágend.1l 15 mondoll. 

A 1I: a tlj;ol unllárhu Inq u lre r legutóbbi 
számolnak eln,oldalán k&r.1i Rez;! Elek 
MgyonJ unlt.:\rtU$ lelké5%.. a kolol,.wArt 
PrQIe';IArl..'l Teologllll [nt~el doklorje-
1öaj6nek fényko'!p~t. akJ egyéves tanul
mányulm érkezeH n Manchester váro
sában mllltódő unltnrtan CoUe~-ba. 

A,. I,\IU' végrehajtó blzol\Ságll. évi 
swltjsos misét mJr<:. U-31. napjain 
lartOtta f"rankt'unblln. n vllfl~tervezet 
k~p(mll UtkársagAnak n sZékhelyén. Az 
(ll~'o;1 dr. ROY Smith elnök "", DIether 
Gchmrnnn fótllk.1r hlvt.:\k egybe. 

,\ N~rn e l Szö\'e!$~~1 KöU:irsuáj:ban 
mukod/l De tl l$che Un llarlc r IlcU,lon ,,
I:cnletn~eha'lrl . 5WkOlt kétévenkénti 
Olé!lél Hamburgban I!lrtja. jtm. 1 ~-11. 
napJain. 

,\ II I!KS s"ájcl prolcsl:!n" seg1!lysreJ"4 
Veut hÍJ'SZQ114Jau,nak (Naehrtehtefi) 
IW. Jnn.-febr. 5zaJlU beszámol a 5l\er
'·C'1.Ct csopOrtjának 18~. nepI. 28. és 
okt. I. kÖ<lött tarto n romAnLal 1.:I.loga
t<\Saról. A réuletcs l"! több szerz(ilól 
...:ánn1LZÓ bestámOló lllkl~lIt II némel 
lutheránU30k kör'ébe'l szenett tapnszta
latokról ad sdmot. A besz.ámolók kő
z(S1t vu! egy statls'l:tlltal ÖSS,.ejIUtd8 ls. 
mely a lalcosdg ,·.3.II,4st megoszld8át \$ 
kÖ!l.U . • 'clsorolja . hogy a z3 mltUóra be
CSülI lakOnágból Mnyan tarto~.nllk a 
görög keletI. II római kaloUkU5. II re
fOrmátus. a bapllsttlk é8 a n~mel a jkll 
IUIher:lnUSOk kö;t,é. ElIelejU!lIe az.onb.an 
megemUtent a mintegy 3(l0I)(! magyar 
ajku IU lheránua t 61; az unllártusokal. 
akiknek námát egyes ~teállitá.wk kö
l:eI <QM;ezerre bec!IlUk. hOIOU mlndkét 
Ulóbb cmUtett IZCI'IICZCtnek 5Z0ro,~ kap
c~olnta van 'l ~ekq sze .. "ezet~ve1. p~pjalk 
kózOl többen üdOllek az elmult években 
a LoC{lmóban mükbd6 I)kumenlku8 ccnl
rumban. 

Dr. Ml1osla , · ItanRk. II prágaJ Hun la
ku.lla.S nevC'!I egyhAztOrtén .... ,. Profcso;zo
ra, akl IUbb5zbr JArt haul.nkbnn ~ egy
Mzunkn~u Ls •• 51 eves korában. hoss::eu 
~1c:nvedés ulán Clhl\lt. 

16 UNl'I'Á It1 US eU:: .. 

A I' rote.sú ns T eo16J;LaI Inihet doktori 
lanlolyamáJ'a feLvételi vizsgAt tettek 1~14. 
m.tir<:lus l&-oétl It o " ju l.'il\·l!; n homoród
UjtalVl Lelkész a gyakorialI teológia é! 
S7~'\lIz Fere nc kOIO"-Své.r1 :'I. Lelkész a 
rendszeres teológiai sza kcI'OI>OrtOkbóL 

~lIkU;~ ISIván medgyesi lelkész ~5 évi 
SWI3J'i.La t u t án nyugalomba vonult. 1945-
lól UOIgt\1t Medgyesen. ebben az egyr<: 
gyarapodó léIek$zámu nép városi gyU· 
lekezetDen. meJy arra kéuU! t. hogy 
Lmaht\7.ára tornyot é p ltsen. 

.\ Ueaeon I'reu. ~ amerikai unltártus 
unlverz.al.JI;ták könyvkl.a.d.Ójll. IlO éves. 
JUt-ben a.lapltOll4k és 1902 óta &"\j4t 
nyomdájuk ls van. A könyVkiadÓ lnlé
"ct (I vallásos tontudat nevelésében éli 
az unitárius hitelvek terjeszttfién kiVÜL 
$u\mos kózérdekG m unkAI JI; kladott . 

A K~S7.tény Magve l;; 19fH. évi. e\s(l 
$z.ámában S,.aM lle:<s6 kOIOZ$várl lel
kés,. .. _\ kOI Ou, v:l.r1 unitár iulI templom 
krip tájIl" eimen érdekes Ö6&>:e.1IU tJi!;\ kó
zölt. Elmondja. hOgy az 1192--$6. ""'ekben 
épOlt templom !IlalI egy 180 rll' tertUet ú 
ItrIptl,l taL1lható, melybe 1191 6s ts:;~ kő
lött ~2 ISmert hnlottnt lemeU<lk. \81l . 
okt. 9-en tenleuék I.ád l" !SIván pűspö
köt 6s 1836. dec. 15-én It (lnn!la.l J ános 
pil~p6köt . Több Ismert koloZ$\'árl család 
halo\!aI p1hennek II kriptában. rák~1 
L.pJog épftw. - az üJ kollégium tel'lle
•. 6le - 19t5- ben kés1.ltelle el II laipta 
láblái Icllral ánnk mholatllt. melyet II 
kOloz.oJvllrt egyhtl7.ki)"LSég őriz. 

AlI. Unltarl:in Unl \'enall$t Chris tian 
19&3. évi 6szl·k(ll'áC30nyl sr.ámtl kIssé el
késve jelent mell'. A gazdag tnMalomból 
megemUthctJUk n követkc2:6 Irásokat: 

Dr. ,\Iber t Zslg m"nd, sepsISzen tgyör 
gyi f601'll0l';. presbiter. 61 6vl!$ korálxln. 
"AraUanuJ elhunyt . A család gyás.zában 
dsnnle szivvel 05,.\01.Unk. 

A tordai unitári us gyillekezel gond no
ktmJ dr. Gál Miklós ny. Ugyv6del vá· 
lalI7.lo Ua meg. nklnek nemrégen elhnlt 
6desapja egyhllzl rllgondnok voll. 

Cro) "onba. II nyugdfjba ''Qnu!! Kcrekl 
CAbo.. l>elyére. S le\'e P iCk. ..."ert.ka! 
Uárma>:.'\su. de "" anglJal Mnnchesl"," 
COI\('g e Oxfordban dlplOm1\l'.O tlnt.al teo· 
IÓIj'I1$1 hivtdk mell. EUő\'end6 fl.?ol,gtl!n
tjr" I~ten ~ktc\s61 k~jllk I 

Vlclnaml lta tollkuJlOk elmen uj kato_ 
,1lkuS heliJnpOt jelentet me!:" HanOIban 
A V\cltl<lml Hnza!las KalOUkusok Su>
IIdartulsl Blzolt.'ulga. 

A,. ifjúsig ré.s7.\'o1tele a b~ke el/fmo>: _ 
11 11"","1)l1li e, t~áról II>, oros", Ort hOdox 
egyház konferenciát re:l<le>:ell Sl!uZdn.l_ 
ban, nov. \'~én . melyen reszt ve tt Le hel 
Lász ló evang~llk\L~ Il1:lkÓ$z ill. AkonJe
ronc:lán a SZOcialis ta országokban élt! 
egyh:lzak ll."\tal képviselöl tanfleskoZlak. 

Dr. Na!"y Gy ula evangéUkus pa~pI)k 
előndókÖf"utOn velt ~t !lZ NSZIt-ban 
él6 mln\egy 13 millIó evangéllkus egy
ht\7.a1 meghl\·lIdra. Ut járól l anulsállOflan 
M..ftmOil be egyMzn hetUapja ha.<;libjaln. 

OIaloque II címe a belgiumi szabad
clvuek fol~·ó!ratának. A szeplemberI 
$zámból kél tanulmányI emlittlnk. ,\Z 
egyiket Jean Cornez Irla Splnoz:l.ról. 
t\ndre Gounelle francifI proffSSzo r az 
eukat:l16gln OrlelmezOso'!r61 o'!rtekeZel\. 

A Canadlan Unitar ia n 198f, novembert 
S'Zámában mélt.auák az evi k&gyúl6s 
eredményei t . Ruth patrick aSSTony. a 
su:: ... ·ezet elnöke a tanács TOromóban 
lanott augusZtusi filé<én hang:slilyozta . 
hogy mell kell lanulnunk nzt . hogy 
cgyOU dolgozzu nk a kö:/lÖ6 célOkért. A 
mp ~zerke$ZtIlJe Kathleen Corieu. 

Varsóban. II Szen t Szanl.uJÓ templom 
kertjében november 3-án eltemették. o. 
tragikus körUlmények kÖ2:ölt meggyilkolt 
J erzy p o pleluS>: ko alyát. aid e templom 
vlkárlusn \'olt. A temetés elót \! .')'i\$z
mlsé! Jozef GlemI> bl\)oro$. 1f!l!Qye! 
prt.mfr.$ lartolln ét!; beszéd6ben az egy
Mz es áUam kÖ2:öttl párbeszédel siJ .... 
{:etle. A temetésen tÍLezre.k vellek résZt. 

A . r o m á n ia i unitárius en'h,bkiltilk 
19801. már<:IU$ 6-11. között tanouák első 
ét'nogyedl lelkesd éne ke>:letUkel Ko 
loz,!Vtlron. II1nrosl'ásárhelycn. SWkely
udt'arhe.lyen és SepsLszentgyör1/YÖll. A 
toológLal értekezlelekCn dr. Erdli JlIlW" 
előada.$a hangzott el , .Jélus emben'oha" 
eimen. mely a Keresztény M8gveló 
egyik kor.ibbl $:támában ts megjelent . 

UNITARIUS €LET 

L8Ptulajdonn$ 
II ,,, ,,,~yllrOI'l,.,,,i unitárius EII:),h jz 

Felel6~ nerkes,.lő h k iad Ó: 
Dr. Ferenc>: J ónef 

Fc l cl1i~ uerke"zt';-helye ttes, 
Sze'''- Iv' uy i 1I0'U' 

" •. Nag)' I I::"ác u. ~ . BUIIt, pe't. I 05.~ 
T ,""b.: I\"O!I~ 

S~ .. rke;tt l A !tZerl<eS2t6 bl ,.",, ~áe 
Terjesz, i " lIl:l':Y1l r " ost'" &!ijn,.e,heli; 
I,,\rmd ~' !>O$lahh'u"ln" I, .... n8la IIIti",,· 
Uzlrtelben é. " !'Ils,al KII~pontl lIirl.p 
t r""!iná l (K lt l 190\1 B"dan~1 V •• .lÓ>:"" 
nádnr '~r 1.1 1,1I ~"cll en (U "",,}' l)n~l au, ,,,'
,·jtlvon. ,·"I I.mln! á.". ~ I ~.ul nItIII 

2t~-~ I ~~ "én7.f .. r~alml lelz ~ ."",...r:t. 

e"j el6flzeto'll ilii l l .- forini 

I NOI;;X: U .ll t 

Egyeten. ' N ynn'd" _ 8l.3:!99 1J1Id:tpes', I~U 
f'elcHlS "t~e,lI: SI1 n> C/:hl Z"lTán Iz,.zgllul 

ilU I SSN nln-I~l: 
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