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HARCOS EMBER BEKESSEGE 
'~;~.(1901-19a7) mészkői unItárius lel .. 
~Il szenvedés Ulán halt el. Amerikai 

hnlltláig lipolla, azután egyetlen 
. viSSZAköltözött az Egyesült Ál-

Ferenc életériil és ullwkáss{i,garól lapunk 
számaiban több irásban kivámmk magam .. 

beszéde _ mely tudomásunk szerint. 
nyomtatásban nem jelent meg - a Keresz.. 

, ~tagvetiS i986. évi elsö számában látolt napvilágot. 
veulik út néhány soros J"Övlditéssel lupunkba. 

Mt. 5,23--24. 

Amikor Jézus valami mélyértclmO igazságot akarl 
kifejezni, kis törlénelkéket, szemléletes Icirásokat 
kercsctl t amelyekkel igazságait a hallgatók elé mint
egy lcrajzolhassa. A szavakbó! alakokat formált, 
a gondolatokat képekké alakitoltn; egészen megele
venitelte az igazságot, úgy, hogy azok az emberszí
vekbe már ncm mint holttá merevedett szavak, hanem 
mint eleven valóságok vonulhaltak be. 

Az emberek nemcsak hallották , hanem lálták is az 
igazságokat. Ezért ludoll J ézus súlyos igazságokat 
olyan könnyen mcgérthetőkké lenni. Ezért lell meg
értett igazs~ minden, amit Ő ajkára vett. 

Amikor a fölolvasott bibliai mondást Jézus a hegyen 
összegyOlt sokaságnak elmondotta, a szemek előtt 
körülbelűl ez a kép rajzolódhatott ki: 

- Valaki elindul az oltár felé; viszi az ajándékait. 
Meggyörnyedl, rövid léptekkel megy; ajándékai sú
lyosak. A:z ajándékok mindig súlyosak. Ha nehéz fém
ből készült á ldozati tányért visz valaki az oltárra, 
az is súlyos. Ha csak egy szelid gerlét visz valaki, 
az is nehéz, mert az elválás néha még a könnyeseppet 
is. ólom~úlyossá teszi. S ha valaki semmi egyebet nem 
VISZ, mmt szívében egy megbánt vétket, egy jóvátelt 
hibát, egy megkönnyezelt rossz szót , talán az a leg
nehezebb. Csak a tiszla sziv könnyO. De a tiszta 
szivet nem szokták ajándékba vinni; a t iszta szlvel 
nem lehet elajándékozni. 

Az a valaki, aki ilyen súlyos ajándékot cipel Isten
nek áldozattételre. mielőtt rászánta volna magát az 
útra, számot vetett önmagával. Megvizsgálta lelkét 
gondolatait, azokat, amik már csak voltak és azokat' 
amik még esak alighogy rölrakadtak. Számot vetett 
önmagával, mert meg akarta tudni: szabad-e neki 
Istenéhez közeledni. 

De tiszta volt a szíve, nem talált benne semmi bűnt. 
Elhozhatta ajándékait, hogy az oltárra tegye á ld07.8t
t ételre. 

Fölmegy az oltár lépcsőjén , és megáll az ajándékok
kal. A szIve már készen áll arra, hogy megrakadjon és 
l stent keresse, dc akkor eszébe jut valami. S erre be
zárja a szivét, ami már-már megnyIIott; visszafojtja 

a megindult zsoltárt, amely már reszketett a mellében 
s ,leteszi az ajándékait az oltár l épCSŐjére. Megindui 
Visszafelé. 

Ennek az em~ernek ,az jutott eszébe, hogy valakit 
ott hagyott a sZ,ülMaluJ,ában, valakit, akinek panasza 
volt ellene, s alut elfeleJtetl megbékiteni. es azért in
dult vissza, I~ogy megbékltse azt az embert. Addig 
nem ajánlhntJa föl az Istennek ajándékait mig meg 
nem békUi embertársát. ' 

Pedig az az ember, aki m ost lehorgasztott fejjel 
visszafelé tart, nem volt hibás abban, hogy embertár
sát megsértette. Ű benne csöppnyi rosszakarat sem 
volt. És mégis visszamegy, hogy megbékltse a panaszo
sátl Mert úgy érzi, hogy nem állhat meg bátorságosan 
I sten előtt addig, amig nincs mindenkivel békesség
ben. Úgy érzi, hogy békesség nélkül képmutatás és 
öncsalás az á ldozattétel Isten e lőtti Ezért megy vissza. 
Megy lehajtott fővel , csendesen. Alázatosan. De az 
arcán látszik, hogy ajándékait az oltáron bagyta , és 
még vissza fog t érni, egészen tiszta szivvel a mcgbékl
tetl barát áldásával. 

Ilyenformán rajzolódhatott ki a kép a hegyen a hall
ga tóság lelkében, mig J ézus I s tenről és az emberek 
közötti békességről beszélt. tgy érthették meg Jézus 
szavait. 

Azt mondják, hogya harc a szülöoka minden hala
dásnak, hogy az élő lények között dúló küzdelem váltja 
ki a fejlődést. Aratnia kell a halálnak, hogy megdics6-
ülhessen az élet. Kellenek a nagy kataklizmák, torron
gásOk, békétlenségek, elégedetlenségek, hogy sebe
sebben ömöljék a vér az erekben, s a forró vér me~ér
lelj e a nagy tettet kiváltó akaratot. Azt mondják, 
hogy a világot az éhség és a szerelem vez~ti, ~z a 
két örök, betölthetetlen Or, ez a két nagy klelégulet
l ensé~, ez a két nagy békétlenség. Az eltikkadó ember 
kereSI a forrásokat , nem az, aki már eloltotta a szom
júságát. Azt mondják, hogy a világot nem a harmónia, 
ha nem a diszharmónia kergeti haladásba. 

És azt mondják, hogy az I stent nem a kielégült, 
jÓllakott, biztonságban nyugvó ember ta lá lta meg, 
hanem az aki remegve menekült a reásújtó veszedel
mek elöl ~ki többet látott az eget hasltó villámlásban 
vakitó 'fnysávnál s térdre hullott, mikor végigrohant 
a pusztILó szélvé~z a hegyek között. Azt mondják, 
hogy Istent sem a mindent elcsitftó békében találta 
meg az ember, hanem a nagy békétlenségben, a féle-
lemben és a többetvárásban. , 

Ezt mondják a múltról, és ezt a Je-
lenben is. A megelégedettség az embert 
egy lépéssel sem tovább a haladás . Ha nefr!: 
sarkallják n rásúlyosodó szüks~g~k a verseny, az egyém 
becsvágy; ha lehajtja mindenki a tej~t aláza~os~ág
ban, s nem emeli fő l magasabbra, mlllt a többICk, 
nines hnladás; nincsenek megtalált Istenek I 

Ezt mondják, s ha ezeket ti gondolatokat Jézus 

OLVASÓINKNAK ISTENTŐL ALDOTT 
BOLDOG HOSVÉTI ONNEPEKET KfvANUNK! 



venné njkdrn, mi IntnÓk azokRt megJ elcnltvc. kltor· 
málÓdva. 

Látnók, hogy or. nz ember, aki 01. I"lébb mef(gör
nyedve cipelte nl. ajándékait, fellép oz oltár elC,- dc 
nem ejti le a fejét n mcllérc, amikor bcl<!dObben fl gon
dolat: n kibék(lctlcn jÓbarát. S6t, ez A p;ondoln~ nem 
ls jut el II tudatába. Benne nem támadhatnak Ilyen
féle gondolatok. mert II nem klvánjn ft békességet 
olyan mindenl..odoodÓ, térdrehulló kfvdnással; 15 la
ldlkoznl tud Istenével nkkor is, ha haragos indulatok 
héborognak a lelkében. 

Fellép oz oltr\.rro és kitárjn klit kezét. És SUlvak 
r6ppennck cl ajkáról, amiket meleg vérben áztatott 
meg. S az iméja hörgő átkozódás. Bosszúvágy. FöIUl
kerekedés. O tild IJesz!!ln! Istenével mcgbékltctlen 
szivvel is I 

tme két cgészen ellentétes, különbOzii kép. Az utób
bi az ~mlt a kiirülötlünk, bennünk folyó életMI má
soltu~k. És a nlBslk OZ, amit Jézus kiván tiilünk. Amil 
meg kellene valósitanunk. S amit olyan nehéz megval6-
sllani. .. 

A vallásalol>ltóknak, erkölcsuJItóknak :_z érdemük 
sohasem abban rejlik, hogy n meglévii állapotokat szen
tesitették. A nagy emberek soha sincsenek megeléged
ve ameglevii állapotokkal. A reformátor ha látja, 
hogy a múJthnn o teJliidést vér és pusztulás jelezte, 
s érzi, hogy ez méltat an az emberhez, akkor követeli 
ft békét, annok ellenére, hogy bellnflnk megvannak 
a harcos tulajdonságok. Követeli ezek lebfrását, hogy 
a fejlődés uj útja ne fájdalom- és szenvedéskövekkel 
legyen kirakva, hanem emberszeretettel és megértés
sel. Ha IIUjo, hogy az a pillanat, amelyben lsten képe 
elt'Sször merült (el az ember lelkébe n, nyugtalan és 
forrongó pillanat volt, tele rejtett veszcdehnekkel, 
megny06 örvényekkelj ha látja, hogy oz ember isten
hez eddig csak félelem és halálos veszedelem közölt 
menekült, s érzi, hogy ez is méltatlnn az új emberhez: 
követeli, hogy Istent találjuk meg a csendes órákban, 

vágyók. Embertársaikat 
az imádkozásban, mnikor 
mélyén békéllenség: van. Akik 
ft ljzemüket Is tenhez, ha bátran ri nlJ\sok 
szemébe is, csak úgy közelednek az Istenhez. hH teljes 
békesség IHklk a silvilkben. Amen. 

Ihdúzs Ferenc 

A vallásos emberek honfitársaikkal együtt kívánják építeni a közös hazát 
A magyarországi egyházak vezc

töi jan. 26-án baráti látogatásl tet
tek a Hazafias Népfront székház{j
ban. A tnlálkozón, r~szt 

Miklós Imre 

és tennival6król szólva, kérle az 
egyházi vezett'Sket: hfvelkkel együtt 
fárndouannk azon, hogy a hatékony 
munka eredményeként csökkenje
nek II társadalom gondjai, sIkeríIl
jön megalapozni azt az újabh fel
emelkedést, amelyet minden jó
szándékú, tisztességes ember óhajt. 

A tájékoztatást követii besz~l
getésben minden megnyilatkoz6 ki
nyilvánította változatlan egyfiU
m(\ködésl készségét a közmegesye-

lG~RET FÖLDJE 
Nem sokkal kurácsony ünnepe 

elött jelent mel! a könyvesboltok
ban Gl!armathy Ldszfó könyve, mely 
a fenll cimet viseli. A könyv tulaj
donképpen magas n\Ovészi szinten 
készilett 103 felvétel gyOjteménye. 

Kevesen tudjak, hogy II szerzii 
egykori hudapestl J!:ondnokunknak, 
dr. G!Jarmulhy Lászlónak n fia fOJ!:-
lalkozá!>a : mérnök. ' 

Könyve bevezetőjében elmond/' 
hogy gyermekkora világában 8 II h: 

!! UNITA mus ÉI.ln' 

zél! ert'Ssltésébcn, s az eddigiek nél 
is nagyobb elszántságot a nemzet 
közös munkájában. Ebben a közös 
munkaban ft hlv6k ts a nem val/lhos 
emberek egy olda/on dl/nak - fo
galmazták meg többen is. Az cgy
huzak természetcsen etikai, erkölcsi 
oldulról közelftik me~ fl kérdése
ket. 

Az egyházak n ga7.dasági k~r
d~sckkel is els6sorhlln (ll' ember i 
Unyez6k oldaldrdl kivánnak fogla/
kornL Az anyagi igények kicl~
gltését nem tekintik öncél nak , ha
nem eszköznek, mclynek révt:n a 
s1.Ocialista társadalom mn~asztosabh 
céljai is meltvalósulhatnnk. 

SzÓ eset( arról az egyházpoliti
kárÓI és párbeszt:driil is, ami világ
szerte növeli Magyarország becsU
letét, s ami a jövii t. iIIctt'Sen is egyel/tn 
jdr/lUtó lítnak ktndlko::ik. 

lIai események tájni úgy éltek emté
kezetében, mint IlZ Ezeregyéjszaka 
meséi. K ést'Sbb, felnött korban, saj
nos, már egészen más fi gyelemmel 
volt kényteren ennek a gyermekkori 
világnak mescszépségo táj a i felé 
fordulni, mert hIIhorú, terror, üldöz
tetés hirei é rkcztek 1\ vlláRnuk crmek 
II részértil. 

"r~átni szerettem voln8 sH ját 
szememmel - Irju - hogy milyen 
ls az az ország, umelyet Mózes lll. 
Igéret földjének nevezett, amely a 
kereszténység szült'ShazáJa és az isz
I!lm szent helyr. Vajon hogyon élnek 

A ga1.dag tartalmú eszmeescn!
ben kifejtette gondolatait dr. Pas
kai László kalocsni koadjutor érsek, 
a Magyar Katolikus Püspöki J(ar 
elnöke; dr. 7'6th J(ároly, o Dunamcl
lékl Református EgyházkeriiJet p'üs
pöke; dr. Nagy Gyula, evangélikus 
püspök; S:akdcs József, a ST.abad
egyház.'lk Tanácsának elnöke; dr. 
Perc.IlCZ József unitárius püspök; 
dr. Losonci András, oz Izraeliták 
Országos Képvlseld~nek elnöke; VI!
jisifs Dusán, a Görögkeleti Szerb 
Egyház püspöki vIkáriusa; BirO 
Imre knnonok, tll~ Országos Béke
tanócs J(atolikns Bizottságának ft'S
titkára; dr. Buki Ferlz, a Magyar 
Ortodox Adminisztrah'rra esperes
ndminisztrátora és MII:rds Tmrl' ál
lamtitkár. 

(MTI) 

illU egyiltl, c!()'rmís mellett a három 
vnJlás követiii - el t ('!r6 kultilrák né
pei, azon a földön, nInely annyiszor 
escn~lt gazdát a történelem folya
mán ~S amelyet lalán többen valla
nllk 'maguk énak. mint ahányan el
férnek rajta." 

A könyv a Budupesti Egyházköz
ség l e lk~sz i hivataMbon ls kapható, 
('!S ismerve Lartallllut és m(\vészl 
khUUtás:'it, úgy ujánljuk hivcink
nek - hogya szerzt'Snek szeretettel 
gratuhUunk a köny" miIIden igényt 
kieléRft6 sz(nvonn l{u'rl. 

HlI.Pll.l6.008 
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, 

" $rdekes apróságok, emberi megnyilatkozások. Meg-
dllapftotlák, Iwgy ti {tgrfa/alabb tag a 15 ~vts Besenyő 
Judit Zsaddnyból. a Icgidlisebb a 85 ~vts dr .. Pesta 
László, az {JrlJkifjú ts {áradha/af/ali: A szabolcsI kUI
dliltck kosdrszamra hozlak magukkal JÓ almát, s kfnálták 
azl iga: szere/eltel ti risuvtvöknek. 

A jelm/co6 ntl'I:S személyiségek felsoroldsa meghalad
nd lapunk tUI,'cddmtt, pMne. ha a n~/J me,tré még a {o9!al
kozdsl ;s oda rnánk. A riqi tagok kv:n1 Igen sokai úJra
l1dlas:loltak k6:tük dr. Fercncz József paspókDt is, is 
szép számmal kerUlfek Lij fialalabb tagok a rlgick mt/Ié. 

Sztanyik B. Ldszló elnöki megnyitójában, szakmé.
jához méltóan, az atomencrgh\vRI kapcsolatos prob
lémákról szólt. A pus:tIIó veszedelem lehet6ségeit is ecse~ 
tdve, hanqsúlyoz/a hogy az a/omenergia felhasználása 
a jlJvlJ fontos fdada/a. 

Barabás Mikl6s f6tl1kár m~gdllapllotta, hogy a moz~ 
galamban mind~nkinek h~/ye van. A békemozgalom 
cüjai "egyérlelmüek, vilagosak és cselekvésre ösztö~ 
nöznek. Távlatot nyitnak, feladatot adnak, és jó sziv~ 
vel vállalható kötelességet klnálnak valamennyi béke· 
szerető erő", lellát minden magyar ember számdra. 
"A békemozgalomban mindenkine~ helye van, aki 
a közös célokban a magáéra lel, ak i ezekért felelősen 
tenni kész". 

A fe/s~ólalások sorában dr. Csehdk Judit, a kormány 
dnökJlelyeltese, a kormdn!l és a párt nevében hangsúlyoz~ 
ta fdadatainka/. "Felelősség az egész emberiségért" 
voll az a mondala, mely mondanivafójdf összefog/alla. 
A békemozgalmi munka magában foglalja a családért 
való gondoskodást. "A j6vti feintilI 1Icmzedékének ki
egyensúlyozott {ejlődése érdekében, saját családjuk belsti 

faltalolt, 
bevezet(J 
résekor az 
okosabbak 
azérI, hogya l ne 

Az" Állásfoglalás szól ~é' 
ban, de hclyUnk van 
gyóz&UsiJnk szerint, 
dolkoddsmód a 
emberiség 
nagy n~pek 
az eddiginél 

Minden 

kell mind~ 

:":~~ tapantala/ait 
majd - az állás
wSUluaiual feje· 

FereDez József 

A VALLÁS I:S AZ ERKÖLCS 
A modern vallásbölcselct, midOn a vallás jelenségét 

vizsgálja, igyekszik ezt az ember szellemi életének más 
megnyilvánulásaival is összevetni, már csak azért is, 
hOl;y a vallásnak semmi mással össze n em téveszthetO 
jellege annál inkább kidomborodJék. KUlönösIm az 
erkölcs az. amely a vallással S1.oros kapcsolatban 
áll. De talán ez a szoros kapcsolat, s a vallásnak és er
kölcsnck gyakori együtt emlegetése okozza, hogya 
kett6 jelentése megrehetOsen összefoly t és elmosódott. 
Ezért nem árt rámutatni a vallásbölcseletnek erre a 
pontjara, hogy tisztán láthassunk. 

A vallást és az erkölCSöt mindenekfelett összeköti 
az, hogy mindkettőben abszolut érvényO eszmérOI 
van szó. Az erkölcs Kanl megfogalmazásában olyan 
erő és hatalom. amely az embert a földi kötöttségck~ 
től felszabadltva. az erkölcsi szabadság ma~aslatára 
emeli. ahol minden mástól menlesen, tisztán az er~ 
kölcsi törvény iránti tiszteletből cselekszik. A lelki~ 
Ismeret autonómiája a szó szoros értelmében valami 
tapasztalaton túli dolog. épp úijY, mint a vallás. 
An;-Int n vallás az cmberi lélek legspontánabb meg
nYilvánulása, mely lsten felé törekszik, épp ilyen az 
erkölcs is, amely. felismerve az erkölcs abszolut vol~ 
tát, annak megvalósltásé.t sUrgeli. Ezen a ponton tehát 
a vallás és az erkölcs között szoros kapcsolat és ro~ 
konság áll fenn. Azonban ennek a közös vonásnak 
senkit sem szabad megtévesztenie mert abban egy. 
úllal benne rejlik a fő különbség is. mely a vallás és 
az erkölcs között fennáll. Ez az abszolútum tartal~ 
mában mutatkozik meg. Noha mind a kellő tapasz· 
talatOll túli, tartalmilag azonban mégsem azonosnk. 

Avallas abszolútuma lsten, transzcendens valósáij:. 
Ez az idea az elObbitOI t eljesen különbözik, amennyl~ 
ben amattól független. Az erkölcsi eszme Isten nél· 
kül is clgondolható. A másik kapcsolat, amely a vallas 
és az erkölcs között fcnnáll, abból a reUogásból szár· 
mazik, amely a vallásban els6sorban egy olyan lénye· 
zOt lát, amelynek feladata az emberiség erkölcsének 
a nemesitése. A vallás erköJcsnevelOi jellege az újabb 
korban először Lessingnél jelentkezett. s azóta állan· 
dó klsérojc a vallásnak. E !elrollás értelmében a vallás 
célja az, hogy az isteneszme erejével a ~lvő embereket 
rejlett crkölcsi életfelfogáshoz elvezérelje. Ez a szem
pont elsOsorban a vaHásban ezt az erkölcsnev~IOi jel:
leget értékeli, melyet az Istcn az értelem erejével kl 
tud fejtcni. 

Mindenesetre szép és magasztos program. A baj 
csak az, hogy ebben az összetalálkozásban a ~ü:llú 
Icsz a vesztes rél amennyiben helyébe az erkölcSI ide-
alizmus eszmekö~e lép. ,,-raga az erköl~si. idealizmu~, 
mely mindig az emberiség legnagyobbJaJra és l eglu~ 
vúlóbb Jcllemeire hivatkozik, kétségtelenül magasabb 
rcndO világszemlélet eredménye, a vallást azonban 
mint sajátos és önálló illcgll.yllvánulást, ren~esen 
háttérbe szoritja. Ebben a teklllte.tben Kant et!kája 
volt a döntO, akinek tanítása szerUlt az erkölCSI kö~ 
telcsség úgy fOJ(andó (el, mint isteni parancs. E tétel· 
ben benne rejlik IlZ. hogy a vallás tulajd~mképpen a 
kötelességtudatnak, tehát az embcr morálls illa~:1tllr~ 
túának egy olyan faja. mel.y IlZ er.kölcsöt az Iste'.'l 
akarat szempontja alá helyeZI. Eszerint II vallás tulaJ~ 
donképpen az erkölcsi öntudnton .spOI fcl, s Igy tel· 
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, 
alól 

igyekezett 
gyóm6lcsOz. 

nunk, bogy a '~'i~~ 
vésbé fejlett a 
erkölcsi autonómia. 
megnyilatkozásának 

Csakhogy a keltő nagyon ~f~~,~;'~~;~i~l vánulásban. Jézus elctében 
melyek ezt bizonyit ják. Péld4ul, bOnni 
az erényeik re és erkölcsejkre bOs7.ke farizeusok, hogy II 
btlnösőkkel és a társadalom kItaszItollaival szóho ál~ 
lolt és mcgvédelmezte öket az "erkölcsök " bántalmai
tól. 'Jézust ilyennemO cselekedeteiben az a magasabb. 
vallásos tónus és értékelés vezette, mcly az erkölcsi 
rend megsért6iben fel tudta és lel akarta fedezni az 
lsten tercntlményeit, s ennek alapján ncm megve
téssei, hanem lelemeléssci akart.'l. öket a mcgtérésre 
sC!glteni. ISoza van Eckh:wl mesternek , midőn azt 
mondja: ntkán hallhatju az ember, hogy valaki 

",~dologokra eljussun anélkül, ho~y a kOzfelfogás 
,t:: ellen ne vétsen. S ennek szmte kiegészltöJe 

Emerscm azon állit:tsa, hogy kiválónak I('nni és meg 

nem ~rtctni, s kell6képIlCIl nem érl(,kcllclni S7.inlc 
egyel Jelenl. 

-Mindezekb61 az következik, hogy n vallás és az 
erkölcs nagyon kOlönböző mértékben vegyolhelnek 
egy emberben. s6t mef'lesik oz ls, hogy kOlön-knJóJl ls 
eh5f?rdulhalnak. Gynkrnn lehet gyengébb erkölcsi 
habItussal megáldott ember naJ!yon vallásos, s vlsl,ont 
mngaS.llbb erkölcsi er6vel rendelkC1.ö egyén oUJ! vagy 
CSy'általán nem valláso!!, s6t vallásellenes ' 

Es mégis, ha mi a ~enf!:e erkölcsO emb~rt nem tart
juk vallásosnak. s Vlszont a7. erkölcsi kifogástalansti
got a vallásosságra nézve is a legjobb ajánlÓlevélnek 
tekintjtlk , annak oka a kövelkC7.6, Egyszerűen lehe~ 
tellennek lartjuk , hogy ef.(y erkölcstelen ember eljus
son a vallásosság mag8s80b fokára. Nem mintha az 
~rkólcsi~p: kizárólagos kritérium volna. hanem mert 
ugy véljük, hogy egy embernek, akit vallásosnak ne
vezünk, szcmélyisé,gének ez [I tulajdonsága egész mi
voltára annak nllndennemO megn:yilvánulására ki 
kellllOgy has!!on. A vallás az egész hIVŐ embert köve
leli, s Igy az erkölcsiség n vallásnak szükségképpen 
megkövetelhet6 kritériuma, Maga az élet is azt bizo
nyIlja, hogy az erkölcsi erö igen mCflblzhalÓ gyakor
lati ismertelő je l az igazi valh'lsosságra nézve. De ha 
ez nem is Igy volna, tisztán elméleti szempontból is az 
erk ölcsiségnek és az istenludatnak olyan szoros voná
sai vannak, melyek méJtán Jllondattatják kl velünk azt 
a konklúziót, hogy igazi vallásosságot erkölcs nél kOI 
elképzelni. n~m tudunk , már csuk azért sem, mert 
ebben a tekmtetben olyan példakép van előttünk, 
mint Jézus, aki az l) vnllásos lanltásni mellé egyen
rangúnak AllIlotla oda az erkölcsi törvényt, s életé
ben megmutalta, hogy II vallásos érzés tuls(llya mellett 
sem kell az erkölcsnek szégyenkeznie. Dr. \'arua Béla 

l \ szerL.1i IURlt-bM szülei ell. ;\ Ivíizéves éviordulórll 
emJékezve köz(l1tUk fenti irll!;út mely n Kereszlénl' 
l\lagnt6 1986, évi els6 SZÍlmúban Jelent meg. 

KOSSUTH t:S AZ UNITÁRIZMUS 
Az Unitárius Srteslló ((eleUJs szerkuztö dr. Iván 

László) 193$. márc. havdban megjeleni s.tdmdnak elm
oldalán a (enti címen jelent meg egy tdjél.:orlatds Kovács 
K álmán tanárnak BudapuiUl larlolt efóadásáról. Ebben 
ismertetle KOS3Ulh Lajosnak 1884. márc. 18-iin A·cU leve
Ul, melyben idesapjának, Kovács Jdnos /;ofUgiumi igo=
gató-lanárnak /881. ~v i angliai és 1884. ~vi amcrikai 
ú/jdnak Kossuti! Lajossal kapcsola/os emlékeiről é,~ 
i/ményeir61 uámolf be'; .. ,n 

képviseleUben Any
Unitúrius Társulat ,,"" 

A, 
az un{lá

beszédébu! 
ezelőtt talál-

,d,a j"'''',,',II''''1 Kovács 
Stearn$ Mária 
Kossull! Lajos 

mefIJe/ 6 Kossulll 
ő '''Juli haMldt 

kely lt.génykébó/ lelt világaI jcirt pro{e!;sznrrci, amerikai 
útja véguUvet, Olas;;.ars:á.yan keru:tlH ula:ofl haza 
8rdélybe, és megdtlt Tarin6ban , hogy az akkor of( lakó 
már idős Kossuth Lajost meglátogassa. 

KOrJács Jánas fálogatá!ara visszaemlU:ezve, I(ossuth 
1884. márc. M 18. napján I,:elt kézzel (ri leot/eI inté:;etf 
Kovács JánOS/lOr. mely évliudd:en keresztül eUJbb KOI}/jc,~ 
Kálmán Ct 19SI-bell), majd lJzvegye és az utolsó évtizedek
ben leállya, özv. Ilaas Twadarné Kovdrs Margi! c.~aMdi 
I)ttlwndnak (éltve 6rzjjf( kincse IlOlt. 

t<ov:'\c.o; Margilka élele vége {ete. a= 6t szorgalmasan fálo
galó dr. Vernes Ldsz16 arial kérle meg az Ijveg alaff fekele 
kereiben meg6rzü(f levélnek egyházunk résztu való át
adására, lla!dlu utan örökIJse, unokahúga, Janosekné 
Boros Ildikó (l1~hai Baros Gy{jrOIJ pllspD/c lestllérélltf.,: 
Ulwkdja) levélben azl kérlt., hogy (I Kossulh-Ievelel hely~z
zilk el a család legjelenfősrbb sumélyiségéllCk,. [<rIZ!' 
Jdnos /laU pnsplJknek arck,lpe mellett a pUspJkl .lfo_d~
ban, E kérl:!t is It.ljes itve, (I j an. :J I-én tartott tOJlocsules 
r é:!J:lrJevói mtir gydllylJrklMhelfel.· egylul:unknak ebb~n 
az új, értékes kincs~btll, Dl'. Vernes ar/dtól egy vasar
napi islcnJis:telc/ végén Hu szti JÓI10S ielkés: vette ál 
0= ereklyéi , és liri;:le gondosall addio, nm(gllrg,f6, n c.'a
ldelakaraJának mcg(elr/6 elhelyezésl nyeri, 

Az Orszdgos Levélldrnak a lerJéUc1r i Wrvény eI{jír~sai
nak meg(elel6en bejt/entelWk, /ragy egyházun.k müyt." 
nemzeti érUknek julotl birtokába . .'1 levéltár (6/gazgat6ja 
gonlloskodik a levl( esetfe{J szljkségcs reslauráldsár61. 

Részletek Kossuth Lajosnak Kovács János igazgató-tanárhoz írt leveléből 
liáll\s érzéssel fogadom Mart. 2-án kelt becses leve

lével tett ajánlatát: hogy édes anyámnak Stearns 
asszonyságtól, Medfordban. Massaehuseltsbcn kapott 
areképét nekem átengedni méltóztatik. 

Elfogadom, megillet6dött sdvvel fogadom el a ked
ves családi emléket, nekem az ereklye lesz, melyet II 
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fiúi szeretet kegyeletével fogok elvesztett 
többi arcképcihez csalolni, melyek elött , 
oltár elölt, áhltaltal borulok le minden éjjel 
nyugalomra hnjttmám bánatos öreg fejenlet. 

Ka talán levelezésben áll tisztelt TunÓT lí r Stenrns 
nsszonysággal, kit nekem nilles I1g~'rtn szerencsém 



~m 

Iam ';o;.a ',n~ó; 
csaknem a 
kilJőnböz6 . ~;;~!:;; akármi nek . 
.ak 
.ro" 
silelte a 
mert a 

természet
mozzanatokat jel

személyesítcn! szokja, 
nevet övedzett dics6ség 

az én szerény nevem-

nincs. 
idözé

sem bir
mely 

azt a 

tog bomlani a szélrózs(t minden Irányl\bnn. mint a 
polyvn. És Ime e reménytelen helyzetben meRhorta 
nekik a sors aidba a hatalmas francia Intervent16 
segItségét, melynek anyaKI nyomatéka s lelkeslt6 ha
Usa gyözelmet biztositott. 

Tökéletesen Igazat adok Tanár úr azon megjegyzé
sének, hogy "az unitáriusok Amerikában a 't.$ni{vel
~ebb emberek" s hozd tehetem, hogyerkölCSlségben 
IS kilOn6k, hanem van egy tünemény, mely engem 

melynek okáról magamnak számot adni 

,ro" 
nevezett ~~'~~,li; 

észt, az egyén! 
nincs megtlJtva 

másik, azon ",~ };;;~:,~~(o melynek neve: 
ben, mint 
törvényei 

A~tán, , 

I 
hajlandó 
ígérni és 

nem tartozom 
sz(Uökt6l 

:~~:'.~~! s lel-

cendentális az in-
dus Védákra mys-
ticus dogmákra, melyeknek Irva 
van: "credo, quia absurdum, er-
kölcstanára, az emberszeretetre fekteti, mely a tár
sas lénnyé alkotott emberiséf( t ökéletesedésének tör
vénye, melynek uralma nélküJ soha sem lesz megadva 
az emberiséqnek az a naqy á ldás, mc.lyet Krisztus e 
szavakkal kivánt követőinek: "béke leRyen veletek I" 
D~ sokkal inkább kivili állok az életen, mintsem 

hogy Itélhetnék. Megújftom l egőszintébb, meleg köszö
netemet szlves ajánlatáért, s van szerencsém Ont, 
legjobb klvánatahn kiséretében nagyrebeesüléssel 
üdvözölni. 

Kossuth Lajos 

SZERVH MIHÁLY 
- folytatás -

Mindenekelőtt arra törekedett, hogy II keresztény 
hittételek bizonyitó érveit II l ehető legteljesebb mér
tékben megismerje, elsaJátltsa és alkalmazza nagy 
célja érdekében, vagyis a mórok és zsidók keresztény 
hitre téritése érdekében. Ezek il bizonyItó érvek a 
XIII. század óta, Aquinói Tamás óta, a skolasztika 
eszköztárában voltak megtalálhatók, s most a XVI. 
században. kissé megkésve ugyan, de virágkorukat 
élték Spanyolországban. Szervét a legnagyobb spa
nyolországi skolasztikusok egyikévé képezte magát. 
Hamarosan rádöbbent azonban, arra, hogy ezeknek 
a skolasztikus crvek nek nincs foganat juk a kényszer
ből keresztény hitre tért mórok és zsidÓk között, de 
az eredendően keresztény spanyol hivek lelkét scm 
érintette jótékonyan. Néhány évtized alatt, a XVI. 
száz.'1d el$Ö felében, a spanyol értelmisegi elit, beleértve 
sok egyházi embert is, nemkülönben a humanisták 
"asztaltársaságát" , cppen a skolasztika "jóvoltából" 
antitrinltáriussá lett. Szcrvét maga elé meredt, aho
gyan a "De Trinitatis Erroribus"-ban olvashatjuk, 
és vérzett a szive. A skolasztika nem lett az általa 
olyan hOn óhajtott missziós munka fŐiskolája, hanem , 

y'. Három eszt endeig tarló sko

" 

jB:~~~~'~"~"~k"~k·~. ~f.:~~: 
nines hozzá kedve

.IX~. '~',~;~~! a megismerés kulesát'~. !! lelkesedése, hogy nem ~Y I : 
_ vagyis véget értek JOg.! 

hnJón Genuába indult 

V~~;",~~"~,~~ V. Károly né---,";,~,i,- '" egyik !{'gjclent6sebb 
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tallla volt, mint II c5ászAr gyónlntóJu. t\ csns7.t\r és 
kfSérete. Bo/ogtldba tar tott. hogy ott megkorolllh:
lassa magdt. Ki~knlt utcytmls II p npnvul. s kés1- voll 
mlllllk kc~éb6 [ cUoglldm II koronát. A korom\zásrll 
tulajdonképpen Rómában kcl! (! ll volua hogy sor ke
MIÜön. A pnpn végnl az ajAnlott. hclyszi nl ~1fol{ndtn, 
"rm gondolvan, hogy,.ubi papa. Ib,' RomR . S~ervét 
tchi\t lnnúj n voll n fényes korom'u .. !!s! ccrcm6lll nnnk. 
Amikor II pápa és fl csász:ftr találkoztak . lHclségc mcg
csókolta II s7.C lllsé~cs Alya ll'i bá t , s kérte. hogy fogadj a 
fi nkénl. A csl'ls7.l'Irlnk válla l von lak, és Szervet OSSZ~
rá llcolta homloká t. "Saját S7.cm Unkkcl híttuk - IrJIl 
egy ncgyedsz(u;nddol késllbb Szervél - . hogyan vitt ék 
II fejedelmek vli llulkoll n pApát , nkl ill~ádt :l tla n ll~ gi\t 
az utctlhossl'.Il t térdepUl nép nilni, rumy lrn, hogy nund
azok akiknek siker i.ll t lábát vagy papucsflt megcsó
kolni', szerencsésebbnek é rezték mag ukat, m int a töb
biek · 6s hangoztattnk, hogy bOnbocsánatot nyertek 
és k~gycllllet, mely sok évi klnji\t :1 pOkolnnk rogjo 
tl rv6nytclenltcni ... "! . .. 

"Ez a hang, - Irj a R ola nd H . Samton : l\hche ~. Ser
vct hérétiquc el m artyr clmll könyvében - II kozép
kori szeklá!i fmusó, vagy a prot cst t\ns I'cfor!nátoréj 
egy W ycli( nyelve. aki ellenérzéssel hasonlitJ n össze 
a pápai fénYtlzést I<risztus szegénységével. .. ! Vagy 
egy Husz J ánosé. ki a szamáron ulozó Jézusra mutat, 
szemben :t harci lovon illő pápával, mely lónak :t 1.oh
láj a ékkövekkel kirnkvo. Ez o hang egy Melonchtoné. 
vagy Lutheré nki egy kötel metS7.ctcl publiKált, ahol 
látni lehet I<risztust m ezitlá b, és a pápá t, amint hord
széken viteti magát. .. " ! A látottak m élyen m egren
dItették Szerv6t ~f i hé.lyt, mélységes fájdalmnt érzclt 
lelk6ben. Megérlclődött benne az II fe lismerés, hogy uj 
alapokrn kelr helyezni a keresztény ton(ll\sok~t s e7.e
ket a Biblia sr.ellemében, meleg s7.lvvel és 6szInte sze
retettel Át kell adni az emberiségnek . Szervé t úgy 
erezte, hogy mindezt neki kell elvége1.nle. Alig htlS1. 
éves volt. 

KÖzben V. 
ment, az 
2O-4n 
t örOk 

- Schroctte r -
úgy Allltjn be 

IlZ augsburgi 
az ott zaj ló 

tartott 
Igy só-

Szervét Mlhflly korán megkezdle irudn lmi tevé
kenységét. Csak n legléllyegescbbekct sorolju k fel : 

I. De Tr in itatis Hrror ibus. Libri St.:plem. " Szent
háromság (dogmájónnk) téve l yg~s{'1. 15:J 1. "lIg~nnu 
(E lzász). 

2. D;ulogorum tie , li br! duo, PÓrhes7.édek 
II SzcnthÁl'om sflgl·ól. 

C /(fudills.' G('ogral'/tirae clIMralionis 
t Magyarul rövidell: Plolcmneus 

4. lltstilulio. Libri SCI)tetll , 155a. 
Vienne. (Francinors7.á~O. ~ I n/olyarul: i l /.:ues:léll!JS~g 
htlymítUtdsa. 

Ez utóbbi ~zer.':'ét (Om ave: E 7.er példányban jelent 
meg, "rangreJ tve , vagyis IlI IlC!> feltüntetve II kiadás 
helye, n s7.e rző neve és :1 nyomda, hogy Igy e lker\lljék 
II fe lismerés vcszélyét , n HJtnyomozó 'I'ő rv(\nys1.ék 
l\ldőzését . Ámbár II könyv végén Szcrvét od nille~1.
te t~e II m aga, nevének kezdllbelllit. II II sorok közölt 
telJcs nevét IS. E mO vében Szervét n kereszténység 
hely reállltását t 01. i kl célnl. Erre Ill.ért van sztikség _ 
mondja - , m ivel a kereszténysé!! megromlott. A ke
I'esz~ónység a7:0n ba n helyreállithntó. mivel - S1.ervót 
szennt - oz Is teni kijelentés nem zárul t le nz is teni 
kijde nt~s ep:y t'l llandó fo tynmnt . H ét r6s;'bő \ áll o 
Restifull0. 
• A Chri,st iall lsm l Hestitutióba n benne van lI Z a 
30 levél IS, melyekct Szervét Kálvin J únoshoz Irt, 
S mclyekre. a7. els6 né.hányat ki véve, K álvin nem vliln
!IzaJt. 

A fe lsoroltako n kívi'tl Szcrvé t mcg sok ImlS kiad
vti.nnyal gazdagitotta az orvostudomány és II l cnné
szettudományok tt\rgyköreben századát. Jc lentős a 
gyakorló orvosként F ranciaország ban cltOltött minl
t.:gy húsz esztend6re terjed6 tevékenysége, czek kO-
1.ött akisvérkeringés fe lfedczése és nz összchasonlltó 
töldrajzludom ány megalapozása. ~1integy két évszá
zadon út használ ták Franciaországba n és m ásutt is 
azt o francia nyelvQ orvosi könyvét , mely a jdroányok 
idején ta núslla ndó e lj árásoka t t nrlalmo7.7.U. Zseniá ll
t nsának köszOnhet6en , a t udomft nyoka t magas fokon 
és s1.élcs perspekt!v:\ba n m ílvellc. 

Szcrvét MiMly t ké tS1.er Itélték nu\glyahalálra. Elő 
s1.0r F ranciaország ban k atolikus res1. r61, mely e lő l 
siker{\\ t elm ellekillnie, m ásodszor Gonfben, 1553. októ
ber 27-én , 42 éves korá ban. ahol szörny íl klnok közOtt 
meghalt . 

neueze Márion 

1568 - TORDA 
S 7.0 I~áIL a llIagyur olvnsókOzön

el6tt mcgJelent 0 7. Akadémiai 

li UNITÁ nlU~ RU::!' 

számos ilIUS7.lrált 

nl. 
• 

ma~yar 

• Erdél,, ; 
nk, az 15G8. 

kinflk t nnitásn 6 nékie tetszik. 
SUI)erinlendensök közül, se 
knt mcg ne ne 
religióérl az I 
nom 

ltéli tIIeg 

I" ,n;~ scnki nz 
I 

I llIegszóla lla lun k három Ilrotest áns egyház
akik II tIIfl{l"u k módj án értéke lik fl torda i 

egy tu\ztOrténelml munká-

, dagad 
János 

Ilki 

---.----~~-------------------------------------



rencet. nr. erdélyi rdormr'ilus cRyház s1.crvc1.6j~t. ~ 
fej edelem udva ri papját. Bz II s1.ás7. c redcUl (csah'td! 
nevén Bertel, szUI. IS tO körnl) lá ngcszO ember, aki 
II rerorm(iciÓhoz mAr érelt férU korában csatlako
zntt, szónoki képessége és kltQn6 mn~y~r tolla révén 
természetes ve1.c t6Jévé lett az erdélYI prolestáns
sógnak. Azonban klcldgflhctctlcn i,gM:ságszomja 
egyetlenegy hatJlrozott re formát orl Irány mellett 
sem e ngedte sokáig megállapodni. Miután 6 maga 
'1loh6n tlilszflta az antitrinitArius nézet eket, csaknem 
~Ilcnállhntall:m vitázó képességével s II tÖ~legek. lel
két b fölényesen befolyásoló szónoklataival u~y
szólván az egész erdélyi rcrormátusságot párt j ra 
h6dftottn ... Az antitrinitárJus irány (melynek ké-
6bhi és mai unitarizlllus elnevezése csak a XVII. sz. 

! I e j étől kerUIt forgalomba) csak~amar önál~ó egy
házzá szerve1.kedik és az állami e hsmertctést IS m eg
nyeri (1568- 1576)." . k" k 
ZOrJallyi Jen6 is református egyháztorLénész, ~ m e 

I ásal kŐ1..ül több csak halála után látott napVIlágot , 
~tolj ára (977-ben megjelent ismert köt et ében igy Ir: 

A DdvidéktOl Méliusékna k tett ígéret m ár különben 
i; önként folyt az dlfala alfand6an hanIJo:tatott Wrel= 
me$séIJbOl, de ekkorra már egyenesen u7. orsz~g aka 
rattln a lapult. Az 1568. évi január 6-ától 13-.álg tartÓ 
t ordnl orszáp;gyt1lés ugyanis egy bizonyos Irányban 
örök dicsőségére szolgMÓ törvényt hozott a protes
t á nsok valtásszabadságdrÓl, mely amennyire ~agán 
hord ja Dávid ekkori gondolkozdsmódjának mlllden 
ismérvét , éppen annyira tanuságot tesz arr61, hogy 
mldOn az határozatba ment, m ég csak közel sem 
lehelett Mélius ... 

A t örvény az 1564. évi t örvény szellemének t o
~ábbrejlesztésével az összes protestánsok bdrmin~ 
vallási hitének védelmére a következ6ket m ondá kl 
egyidejűleg:" 
A t órvény szövegének idézése után Zoványi m ég 

me).:állapil ja: 
A törvény tehát nemcsak szabadságot adott lelké

s'zeknek és g)'U1ekeze teknek egyaránt , még az elóre 
Irányuló hitbeli fe Uogásokra is, hanem ennek ér
dekében m ég a földesuri jogokat is korlát ok közé 
szorltotta ... " 
Végill 8ucs~y Mihály reformátuS egyháztörlénészt~1 

_ aki munkálát némel (1977 - 1970) és m agyar (198:.» 
nyelven jelentette me~ - idézü nk két megdllapitást: 

1564-be n, amikor Dávid Ferencet a reformátusok 
püspOkévé választották, ő és Blandrata közölték a 
lengyel bará tokkal, hogy Erdélyben ~z antitrinitá
r ius irány nagy s ikereket ért el. DáVId, Blandrata 
és Egri Lukács (kb. 1530- 1574) hitvitákat rendez
tek, hogy megnyerjék a lelkipászto ri kart. Az anti
trinit á riusokat - mint egykor Servclel - az a re
mény is lelkesítette, hogy az antitrinitárius vallás 
olyan közös p latform lehet, am~lyen a :s iddk , a ke
res~tyéntk és a mu:ulmátlok találkozhatnak, m egért
hetik egymást és egyesülhetnek. Az akkori idők sa
Játos "ökumenizmusa" volt ez, és azt a szerepet 
szánták ne ki , hogy kiko.szöMlj e korának legsúlyo
sabb ideoló~iai, politikai és katonai ellentétei t : ' 
" Méliusz Péter éle tében talán az volt a legkeserQbb 
nap, amikor 1569 őszén az e rdélyi fe jedelem és Dá
vid Ferenc Debrecenbe mentek. és ott - nem egé
szen si kertelenül - kisérIetet te l tek arra, hogya vá
rost elidegenítsék püspökétől. Az 1568. évi lordai 
ornuggylítt s teljes szabadságot biztositott a rra, hogy 
Erdély minden szószékén bármilyen reformációs 
irány szabadon hirdethesse az evangéliumot. Ez az 
adott körOlmények között az unitarizmus ügyét se
Kitette elő." 
A fentiekben a rra illetékes tarténés1.ck t ől , egyházi 

feUo,ll;ás t valló, más vallásli tudósokl6i idéztünk. úgy 
véljnk, hogy n tények önmagukért bes7.élnek. Nincs 
szüksé.R: arra, hogy tovább blzonygassuk : hiba volt 
az elsO' kötet vonatkozó reJe1.:elelben ,,1568·' -ról elfe
lejtkezni . 

A törvény Szilágyi munkájá bó l Idézett s:r:övegét sem 
értelmezni, sem magyarázni nem tartom slt'lkségesnek, 
mert az teljesen egyértelmQ, elvi és progresszlv JellegQ 
s ezt n fenti Idézetek csak meger6slUk. • 

nem arra, 
évi törvény 

Tudjuk, hogya 
m ásodik kiadásra 
De ha erre egykoron sor 
nak a pÓtlását. 

* 

- egy remélhető 
kerülhet sor. 

ennek a hiány-

I\livel hallottunk a rr61 is, hogy az Erd~ly li1rUntle 
idegen nyelven tervbe vett (rövidített) kiadása előké
szület alall áll, a rra kérjük a szerzői munkakö1.:össéget, 
hogy az 1568. évi t o rdai országgyQléshez rúzlldő 
n e m z e t k ő z i elismerésre is t ekintettel c mulasz
tást ne Ismételjék meg, hanem az egész magyar kul
turtörténetne k méltán dicsőségére szoll(l\1Ó nevezetes 
eseményt ismertessék és je l entőségének megfelelően 
m éltnssák. 

* 
Végül zÁfszóként hadd mondjuk el, bogy mi unitá

riusok Itt Magyarországon, de az erdélyi unitáriusok is, 
a magu k j elentősebb lélekszám ával, a leghaladóbb 
s1.ellemil magyar reformátor, Dávid Ferenc örökösei
ként II m ai társadalmi é letben is a progresszió szellemét 
képv isel jük. Ez a m agata rtásunk megbecsQlésre talál 
a m arxisták részéről is. Annak n viltfgszervezetnek a 
részérlll is megértést tapasztalunk, melyhez 1900 óta 
tartoznak a magyar unitá riusok a mal két swmszédos 
országból. Ennek a s7.ervezetnek a neve ma Interna
tional A ssociation (or RtligioWI Prttdom (IARF), 
vagyis n em zetközi szervezet a vallásos szabndság ér
deké ben. Ebben munká lkodnak ali unitárius és a sza~ 
badelvQ protestáns néven ismerl egyéb egyh~zi moz
galmak . de közremilkódne k jelentős - főként lapán -
sza badelvC1ne m keresztény szervezetek is, akik budd
hista és shinloisl l'l alaprÓl indulva keresik a1.: együtt
működést a sznbadelvil keresztényekkel. 

A világszervezet el6rel:ithatólng 1990-ben ta:t-and? 
kongresszusát Budapesten ó hajtja megrendezIII, ~I
hez az ille tékes hazai szerve k lIIege légedésoke~ kl,fe
jezve járultak hozzá. H isszük, hogy a világ umtárius 
és m:is szabadelvO. protestáns gondolkodáslí kereszté
nyeinek és a nem ke resztény világvD.lIt1sok sUlbndelvO 
tagjainak találkozása hazánk nyitott politIkájának 
egyik üjabb érté kes blzonyJtéka is lesz. 

Dr. Nyiredy Szabolcs 

MIKLÓS IMRE 
után érte8üttüllk - betOlliUle él&
~U. hosuü etilzleudük Ólil kűzml'{J-

lUeOérlé8~t és tll.1nooutúsAt, Imielettel köulinljiik 
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"Gyaloglat Erdélyben" 

Flrtos krlsldlykútja mellett va
désrtunk Énlaka köves halárán, 
Firtos hegyénél ls messzebb látszó 
kerek erdelyében sélálandok, dc 
elkésvén Énlakn kör.! tértUnk Mar
tonos teló. 

t::nJaka régi levelekben Jén laka, 
lIagyobbára unltdrius, mind szabad 
székelyekb61 áll. A templom. 1500-
beli régi felUllrásokkal. Régi vára 
voll a máig úgynevezett Vár nova 
helyen, hol egy - most Tarcsafalván 
Pálffi Józscfnéllév6 - sirkövet talé.1-
lak Kopott 1rásából csak ennyi ol
vasható: .. Deo MarU $extinus e(~) 
V(oto) P(osuit). Általában ezen VI
dékbeI;l sok régls~et találnak, pél
dául a martonosi határoll egy pénzt: 

Augusta Pauslna" köriraltal. más 
íaPOD "Fortuna" képével. Ugyan
ott Láz nova belyen egy cmhcrvonla 
ekevasat (Bdsta Idejéből) talált Gál
Ifi András, s belőle patkÓl kováCS()l~ 
tatott megint egy n~ pallost, 
most Tarcsafalván PálffI Dénesnél 
létezőt. 

Siménfalva, Sard: .(Nola ncne) 
Siménfalvan az unltánusok harang~ 

j'át öntette Székely Mózes, fe l van 
rva rá: "Moses Zekel" _ Sárdon egy 

úrvacsoral hatS7.egO, vastagon ara
nyozott tányérra: .,Acatlus Bar
csal az unitaria Ecclanak udta volt. 
Marosi Tstván" . 

l:>.-én sok anekdotaról 
egyetlen szabad 

az IInitariusok ha
öntve "MosesZe-

a falusi ifjak 
legelslS prae

munkéssa
ala

: lrds. 
SC(.t:ltés , 

... kifejtésére 
utakon 

Rugonhdva 1IIt:llctt a lilás ág, 
Vargyas pataka nevIl, jö el Csehéd
falva (tiszta székely s unitárius 
talu) Tarcsafalva között, mégpedig 
II közuton s nagyocska vlz.kor egész 
velencei ;lzutcá.vá csinálja, s I(obát
falvánál öSn'eszakadwt cgylltt fol:(
nak Béllalva és Székelykeresztur 
közt a NagykUkfill6bc. Erről ne
veztetik Udvarhelys7.ék egyik kertl
lelje. Környékét Igen r)arátságo~ 
nél) (értve az urakot is) lakja. 

Vúlogulta: Kelemen I\UklÓII 

U UNlTAlUtlS ~I.ET 

Izrael állam 
vallási problémái 

A Világosság 1986. évi dee. szá
móban rövid szerkesztőségi cikk
ben számolnak be az Izrael állam-
ban folyó vallási ellentétekTŐl, me-
lyet az ismert német kifejezéssel 
KuJturkampfnak lehet nevezni. 

Az ortodox és a nem vallásos zsi
dók között mélyreható az ellentét 
kulturális és vallási téren egyaránt. 

Az elmult hónapokban Tel Aviv
ban egy zsinagóga, és néhány héttel 
később Jeruzsálemben egy jebiva 
ortodox zsidó iskola lett a lángok 
martaléka. A gyújtogatók mindkét 
alkaJommal zsidók voltak. 

vallásóban IViVifOC010r) lát jn fl 5ZIl
badelvOek OVÖJét. Hn nknd for
dltó ~S hely, esetleg más alkalom
mal részletesebben Ismertet/Ok ezt 
a valóbnn újs1,erO leolóF\lo látás_ 
módot. 

Dr. Pálffy Móric 
fögeol6gus 

tevékenységéröl 

F." . 

t::vezredes hagyományok állnak 
szemben egymással. A hajviselet- ~~;,;'~o; 
ben, ruházkodásban, kalapvlselés- '; 
ben mutatkozó ortodoxok állnak 
harcban n szekularizált, vallásukat 
nem, vagy csak ritkán gyakorló 
modern zsidókkal. Utóbbiak az ellró
pai kultúra hagyományait is tisz
telik, s ennek társadalmi szokásai 
szerint akarják életilkel folytalni 
az önálló zsidó államban. 

A szekularizált pártok között is 
sokféle változatot lehet megkülön
böztetni. 

A vita sok szinten folytatódik, s ez 
nem válik hasznárn az állam életé
nek, melynek az arab tengerben 
egységet kellene mutatnia az elvek
ben és a gyakorlatban is ti. türelem 
jegyében. 

Freies Christentum 

A német evangélikus és cgyl:sült 
protestáns egyházak sza badelvOen 
gondolkodó tagjainak szervezete a 
Bund fOr Fr~its Christentum, a sza
bad (vagy szabadelvű) kereszté
nyek szövetsége. 1987. Január else: 
jével uj szerkeszt6 vette :It II fentI 
szemIéjük irányltását dr. H elmut 
Haup stuttgarti lelkész személyében. 
Az uj szerkesztő tetszetős formátu
mot adott alapnak. mely most két: 
havonként jelenik meg egy Ivny. 
terjedelemben. A szerkesztő hizott
ság tagjai W. L. Kornial és az JARF 
tanácsában helyet fogla ló dr. Andre
as RDssler ugyancsak stutlgartl lel
k ész, akinek munkaköre az öku
menikus és más cgyh.1zl szervezet ek 
közötti kapcsolatok szolgálatn. 

A szemle IIlclme: Au{ der Sue/Ie 
nach neuen Wegen - sr.abad fordI
tásban - keressük az uj utllkat. 
A szervezcl hosszú évtizedeken. át 
volt e lnöke, QZ e tisztétől most VI.SZ
sr.alépelt leolóp:i"i professzor, Uluch 
Mann : BUnd glauben ist nicht 
genug _ Vakon Jlinni IIcm elég eimmel 
~rdekes lanuhnányt lelt benne kőz
zé. TilIicIIre ls utal gondolatai kifej
tésében, és nem hive a t eológiai 
értelemhen vett dogmatikus felfo
gásnak . A 9zabadClvOen gondol
kOdÓ ember fl Jelenben (Gegeuwart) 
és 81. életet szolgáló szellem meg-

A Magyar .T!'dom 
midn Vendel 
beszédében, 
ványdban 
a témdval 
ket mondta ~l : 

t l kadé-
(~.f,,:;;emlék-
a, kiad

meg, e:zel 
a kDvetke:D-

"Sok szénbánya/uli/et Iliz.~gá/atdf! 
és becsfr!sén /.:lvilf Pálffy ama [Jeold
gusok egyike oolJ, kikel a kereskede
lemügy i minis!lérium 192:f-ban ts 
1924-ben a hazai szénlerflfetek ponlos 
vizs!1d latdval, s az ország s:énkinesé
lIek' becsltséotl mcgbfzott E IlIw!kd~ 
ban is lIagy lelkesedésstl és kitarM 
mUllkával vett réJ:.t, J a Mecsek /iás:. 
sréntelepell igen be/wMan tanulmá
nyo:./a. A térkép elkts:.fltt , at Dsszc
foglald r észItles munka azonban, saj
nos, már nem jelt nl meg." 

E munka {olytatása, akkor. tu
domásom szerint, édesapám 1930. 
augusztusában bekDutlkt=ell holdla 
miall szakadi meg. 

Ur. -PóUf)' Mildós 

Dr, Pálffy Móric a tarcsa{alvi 
Pálffy csafdll sarja, hosszú id6n dt 
a budapesti egyhwk6ulg gondnoka 
volt, ahol, JÓZaJl Miklós mellett. ird~
mt'.~, jó mllnkát Ilé,q:tll. 

Tiszántúl 
új református püspöke 

Dr. I{ocsis Elemér teolólllai pro
fesszort , II debreceni kollégium f(j
igazgatóját számos tudomáuyos 
munka (rójÁt. ri neJl1%elközi Eti
kai Társaság és lilás szervezetek 
vezetőségi ta.ldát választotta l!leg 
II kerület gyül ckczelclnek presblté
r iumu II dr. Bartha Tibor pOsp(lk 
nyugalomba vORlllásával megOre
sedett tiszántúli e~yház.kerlllllt re
formátus ptlsp6k(·v(l. Szer~tettcl k(l
szÖntjOk. 



az 
"Számolni kell 
emberek etnikai 
kötödésével" 

rnhill a ,SeilryaUi 10/Jag" (vawegz,,, 
O" C "J , (ordlldsokball a .. asanolm ,ml' Ile 

('~akmm mindl'll spanyol s:lnhd: 
b~mu/aloll. A mti Praneinors:dgba, 
OIas:orsrágba, Béc.~be. Frank{urtba. 
s61 Bumos Airesbe, és /Jéglll New 
Yorkba is cljl/folt Loreruo V' Azértis 
alkoldsakénl. A: OrbOk állal 1922-bm 
Ildlas:folt {el/iJnlJ név mindtn b{zon/l
fil/ai azoknak a budapesti szln/ul:i 
kiJrökllr/.,' s:úlf, melye~' nem lemk 
lehdlJ/Jé. IltJflY ar immár vildghfril 
s:er:6 darabja i l!(Jutj/ibal! is Idlhalók 
IrYl/enek. 

Ulli/úrúlS nagyjain/" kű:úll méllán 
Ilall helye Orbók LArándnak, aki 
1924. június :!O-áll a távoli Barulo
ndbfl/l minden bi::ollnyal azzal a 
runéllnyel hllflyfa te szemét, hogy im
már Iifressé váll ",fJ/Jei egykor honfi
társai számára is (jr(jmcl fo.! t lménlll 
nylijlanak majd. 

OA 

,\1; MTI jelenti Mos1.ln::\hól, hoj.(y 
a Prnvdn egyik rchnu\.rl s~t\II1!\bLl.n 
elemzést közölt II II CI1l1.CIISégl Vi
szonyokról. A MUJlyur Nemzetből 
Idb:1.0 k rl7. nh\bbi~kat: ~\ nnilt l~ÓI 
örökölt IlclIlzc llséJ!1 prohlcl!H''ik mcr.(
oltlásn kétséj.(klvill II szovJet rend
S1.cr egyik ]cunyilvnllvalóhb viv
lI;únyn, dc ncm Sl.nblld 01.~ h~nn.i, 
hogy II mai Sl'.OvJct nCIIl7.ctlSéj:l! VI-
5%onyokbnn nincsenek gondok. rőh· 
bek kóziill ezt. hnng~Myo1.tn Julian 
Bromlcj lllwdémikus il S1.oVjCt ,nem-
1.Cliségi problélllakról s1.óló terJedel
mes cikk(lbcJl, lunclycl.lI Pravda 
kö1.ölt. A tudós II tovllbbi?kbnn mo:t 
rcjlcf!cli . hogy fl s1.ociah7.mU5 to- ________________ _ 
vábbi fcjICS1.lésébcn, 01. chhez első-
rendűen szOkstlgcs embcl'j lénycz~ 
kinklU\1.rI~(\blln fcltétJcnOI szál1loln~ 
kell :17. emberek nem7.eti, etnikm 
kötl!d(!seivcl. Az élet legtöbb terü
le lén az internucionnli7.nlódlÍs, ti 

SzovjeluniÓ n('mzeldl~ek és nemze
liségeinek kőzeledésI folyamata 
együtt jM a nemzeti öntudnt növe
kedésével, : IZ enlllereknek a tnrsu
dal mi. gtl7.dnsági 6 kullurúlis lulla
dlÍs fölölt én:ett nell17.eli hilszkesé
gével ... 

Egy kökösi unitárius 
Barcelonában 

Varga I.lIjo.~ györi lam;r idör(jf 
idlÍre én/e/.;es unildrfu$ oonalko
:6sú anya(ln~'al /.;ii/d szerkesrl6ségúnk
be. Ezúllal COli UJrincl lÁszló lo/ld
M/ származó: CI ' .. olo:svdri "Ulunk" 
c, lapban me(Jje /enl tanlllmánul kap
IUII~· . .. l cikk a mMlal/aml! d{tledell, 
6si I/ni/drius csa/úr/bM Ijzórma::ó. 
~'ö~'{j,~ i eredeUí Orb(\/, I..oráml frór61 
sról. 

Orbók Lorúnd 1884-bctt s:{lfele/l 
Pozsonyban. Tanl/lnl/inllai /Jéger/é
vei. már iOel! I;orán, 2.1 éves korában 
II lIagyk/jr.IJn.,ég elé /ép " Ualanti 1.9Mk" 
e. egy{e/llOnásas drámójával, melyel 
CI k{Jloz.~"á ri ,Vem:cl/ S:lnház adoll 
elő. ti darab sikere további JlHmkára 
ősz/ün:i Ird/ál, akinek "A Tiilldér" 
tlma darabja a bitsi Voli."sbiihne s:ln
padcira is eljl/lolI. Ma már csak (I 

.~ral.-elllberek /udjdk, hogyaklJkós; 
s~ármazék a magyar Mbufn/lá:: egyik 
alapflója i s volf , ab WIl-ben srer
vate meg ar els6 budapesti marIonel
Id , mt/y éppen J é/Jig mtlk(Jd{jIt. 

,t: els6 vi/dgMború Pranciaors~cig
ban éri Orból.-ot. In/ernúlóldborba 
ker/ll, allO/llllll l f.-és6bbi {e/estge -
a KUlIU Aladár ,' Pekde Koloslor 
e(mil reotnl/éból megismerI Jeandie 
(Jeanne mlrtJ uabad(tja ki. A {ia/al 
pár Bareelollll'ba kl1111J:iI.-, ahol Orbdk. 
drdmafrds mellel/, txlbjdW .. ok kéul
!Isével is (oglalkomi kezd. 

A baretlollai évek alall szUlelik 
meu OrbóI: leOJlarlllllbb sikertl da-

Virágcsokor 
" Gyermek született" 

Gycrnlek születéséről van szó, 
Hem erőtől duz7..adó férn forrn
dahni tettér61. va~y egy hiilesnek 
merész röptO IClcményér61, sem 
egy jámbor szent cselekedetéről. 
Amit hiába kisérellek meg mcgvaló
sItani királyok , államférfiak, fill) 
zórusok, mOvészek, vallásalapltók, 
vagy erkölcstanok hirdetői , az ilIeg
valósull az Újszülött által. S hogy 
minlegy eln~mltsn mindtlzl, amit 
az emberek nagynak véltek, és Illeg 
is valósítottak tán, Ime fl vihi.glörté
nclem ~yújtópontjáb:m egy gyer· 
mek á ll , ember nemzette kisded , 
fiúgyermek, kit l sten :.Idolt lIe
künk. Ez a vi lág Odvénck na~y rej 
télye! Az el(és1. múlt és minden el
jövendő talnlkozása. Isten irgalma 
s7.állt hozzánk. egy gyermc'k. az 6 
saját fia személyében. S hOgy c gyer
mek megszületett sznmunkrn, ezért 
fia az embereknek is, s Igy lle/"em 
is adatott; hogy mcgismerhcssem, 
szerethessem, enyém lehessen, s én 
ís nz üvé. Tőle függ immáron éle
lem. 

Dietrich DONHOEI~FEB 
PQrdítolla : Lalin GlltJrm; 

Páger Antal 

Pciger 1\l1lal, a magyo!' l>zhlészck 
egyik legnaflyobhika. akir.61 dicséret
ként azt szoktuk m ondam , hogy ma
gyor szin(!sz volt, eltnvozott szeret
{ei köréből. Veje és unokái Cjlyhd
zunk t agjni kOzé tnrlO7.lInk . 'r'I I oz 
elhunyt:'lvnllársndalmunkat ért vesz· 
teségen, 6szinte cgyüttérzésil nkel 
fcjezzOk ki a körilnkbe tartozó ro: 
konságnak, beleértve egyik erdélYI 
rOgondnokunkat és feleséRét , uklk 
Páger Antalban apalársukat li sz
telték. 

.... d. 

Reformiertes Forum 

I!JS7. junu:'lr l-jével h{lrom neves 
svl'ljei egyhá7.i szemle önnlló kiadl'l
sl'll megszUntelle és fe nti elm alatt 
új Iapként jelenIkezik ri jl;vöhen. 
hetenként. 

A htrrom ~zemk n Svájci Evnnp:é
lIuml SojtószolRúlat (E. P. O.), u 
I(irchellblall és fl némel nyelv ű 
Der ProtestRnL A szemle elsii szá
mában a három új sz"rkesztő , 
F, .Johncr. Ch. Mőhl, W. WoU közlik. 
hogy Orvendenének a nnak , sőt kérik 
ls, hogy hireiket más lapok :ilven
nék. 

A 9. oldalon " UngMn: Kirchen
prolest gegen Rurn!\niel1s Minder
heltenpolillk" - egyhé1.i tiltakozás 
n romániai kiselJbscgi politika ellen 
elm nlalt ismerteti ti protestáns 
egyhli7..ak lapjai ban közzé tett nyilt 
levelet. 

Az ismerletés két nlclme is: 
.,Szomorú események nomániáball" 
és " A nmf.:yar kisebhség romanizá
lása" mutatja, hogy az olMrns iull
kHI m egjelent cikk csük tényeket 
k özölt , mert hiszen a lények önma
gukért hes7.é lnek. 

Találkozás Blandratával 

F rallciaors:dJ.( konstnnlimipolyi 
diplomatája küldeté~llek egy réS7.ét 
egy fiatal fr:'lnda jogászru bizta, 
uk i 1574-ben néhány hetet Erdély
ben is töltlill , és találkozott Báthori 
Ist van fej edelemmel és udvari tn
m'lcsosílvnl és orvosIIval, Blandr'ala 
Györggyel. 

Az Erdélyhe IIt;I1.Ó killdölt Pierre 
tescalopier, akinek utazását Bendll 
KálIlIán és Tardy Laios adták hi II 
IleIikon KiadÓnál t!182-bcll. A köny\' 
mosl kerOJt k ezembe és ebből közöl
JUk azt hogy o francia kii ldött Isz
tamhu lbÓl 1574. június t -jén indult. 
és jl1 litlS 2·nll érk ezett meg Gyula
fehél'v<ÍlTn, ahol Báthori István 
f{'jedc!e", kitünlető kedvességgel fo
,:::adtu. A kOldött több alkalomma! 
ta lálkozott DI:mdr:'ltn Gyürg/-lyel is, 
tl ki Gyulafehérvnro~t egy :tlknlom
mu l ehédet is adolt tlszlCletére. Nap
lój áhan e7.t a következ6ktppcn)cgy
zi rel , " Júl . 12-én Blundrala ur .. uz 
orvos tudomány doktora és n feJe
d elem e l ső tanncsosa pompás ven
dégsé~et rcndezet t számunkr.o. Az 
ebed ideje alatt zene szóll. Dlfloka 
voJt SalIIzzÓbon és S1A1vojában is. 
de ebben az orsz.\gba n összelmson
IIlha totlunul jobb:m megy a som. 
Mégsem hM..asodott meg, scm gyer
Illeté, ~em rokon nem voll a ház.1ban. 
Nem tekiniették éppen fösvénynek . 
dc IRcn takarékosnn élt. Csergével 
borItoLl lóc:\1l aludt, egyetlen r.M
nnval feje Alatt. kivéve. nmlkor 
het~ volt". 

Dlnndrula II fejedelem lIIe;,:bíz:i
snból JI v"lldéJtel !öhb vid~l;i MrA 
I ~ elklsérlc . 
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Gyermek- és ifjúsági oldal 

Beszámoló 

., 
lasz 
Időig 
pesti és.;'d 

.Egyetlen 
mind a 
adnia, a 
adtak 

I 
sikerüll 
választ 

meg, 
egy/lá
A O. 
és :3. 

helyesnek 
gyermekek 
2~2 hibája. 

megrejtő 
i Palatka 

adunk. 

. volt. 

-
a p>

En
Fc-

Titeket , hogy 
vagy mindennapi 

s~ép rajzai/okai jul
. el sttrkesztlJségankbc. lJagy 

le azokal a vasárnapi isko-

* Az egyházi év soran husvét ún-
nepkörébe léptünk. Ezzel kapcsolat
ban az alábbi kérdések re válaszol
Jatok május 31-ig. szerkesztőségünk 
eimére: 

1. Virágvasár nap hova vonult he 
J ézus? 

2. Mikor és holoszlotla J ézus az 
"utolsó vacsorát"? 

3. Mi történt na~ypéntekcn? 
4. Mit OnneplOnk húsvétkor? 

S'UlDt,..lvá nyl Ilo na 

BIBLIAÓRÁKAT 

Nemzetközi 
unitárius vasárnap 

Világszervezet/ink, (l% I A R P 1911 i 
heli re~ruár 8-ára llirdetle meg a nem
ze/köZ/ héke vC/stirnopo/. Igll nniM
r/usok, univerwffslák, .q:abail~/l}a val
/állas emberek, s:erfe a vildgon ezen a 
napon imádkoztak egyilIt egymti.,trl 
a MkUr/, a világ jobb jlJvl)jürl. ' 

Már többször hiriiI adtuk, hogy 
az idei nyári kongresszus id6pontja 
juJ. 3 1-aug. 7. Helye a Stan{ord. 
Egyetem, Kaliforniában. 

Az I ARF lithírsága legutóbbi kor
Icvelében közülle, hOj:{y a rnegnyitófft 
eredetileg fel kért előadók, időhiány 
miatt, nem vállal ták a szereplést. 
T öbb más neves személyiséget is 
megkerestek a rendezők, köztük 
Ted Kennedyt, aki évtizedek óta 
mint demokrata szenátor k épviseli 
Massachusetts államot - itt van, 
Bostonban, az amerikai uni l áriu
sok központja - és mÁsokat is. 

Az ünnepi istentisztelet szónoka 
dr. William Schul:, az amerikai 
unitárius univerzalisla egyház 1985-
ben választott új elnöke. A bezáró 
ülés szereplője dr. Nikkyo Niwano, 
az ismert japán buddhista szerve
zet elnöke. Az öt részre osztott rő 
téma egyes gondolatainak vezető 
szónokaiul már sikeriHl néhány ne
ves amerikai tudóst megnyerni. 
John Cobb ismert teológus profesz
szort, Claire Fise/lcrf és Sam Keen 
t.udósokat. 

Nagyrészt me~talá lták a munka
csoportok vezeUIit is. Köztük 5 az 
USA-ból, 2 J3pánból, 1-1 a ~ülöp
szigetekrő l és Angllából (az Ismert 
békeharcos George Coxot), valamint, 
meglepetésünkre, d r. John Taylorl, 
aki Svájcban vezeti a WCR P néven 
Ismert szervezet Irodáját. Saj ná la
tos, hogy a rendező bizottság ne!,!l 
gondolt arra, ho~y a legrégibb um
tárius egyház knldöttti, köztük a há
rom teoló~ial professzor (Kovdu 
Lajos püspök, Erd/) János, va~y Sza
M Árpád) ls méltnn képviselhetné 
a szocialista ál lamokban élő tag
egyházakat. 

Keresztelő 

Budapesten, a Nagy I gnác u/cai 
gy.llleke;:elben~ .dr. Ferenc: Jóuef 
püsplH. prédlkell/ cze/! o: jlnnepen 
kieme/Ile viltigszerve:clllllk flkléne/mi 
mlilljúl, .~ azóla tlrog/all szerep~t a 
srahadelvlien g()JIdolkodó MI/ek, vallá
sos emberek körébell. 

l\Iegem/ékeult err6t a vasrirIlapró/ 
Szász Já/lOS teológiai igazgaló, dunán
tlW st6rványlelkü: is januári rádiós 
istent is:/eleiéll. 

Erre a vasárIlapra az 1 A U F kiUlIn 
béke imal.·önyvel adoll ki, me/yben 
srerepe/nek a /lIgegyházak (iltat hasz
nlil/ imák. A könyvben IaM/haló, a 
magllar c/msuj a/alt, OrMk A/lila 
1985-ben, a.:: I AU P békekon{eren
cidn. llollandiában elmondotl imája 
is, angolul. 

Ar alábbiakbwl az indiai Brahmo 
Samaj mOlga/om, az olta/li unitdrius 
kIJ!Ósség imájdt kIJlöljúk, melyet Ra
bindranafh Tagore Ir i: 

,tmikor a sziv megkem~nlledefl. 
és szomjuhozik: 

jlJjj és árass: el I.·egyelmeddel. 
Amikor a gondviselés lávol van 

életúnktöl, 
jöjj ü hord el a remény$~g daldt. 
Amikor a hétkö:f1api gondok 

elbori/anak. ~$ trteimetlen 
lárma ves: körM: 

jöjj el lw:zám, 0/1 CSelldesség Ura, 
a Te békéddcl és nyugalmaddal. 

Amikor esdek/ő s:il/elll sarokba 
hajflva szenved, 

lárd ki az ajtói, Királyom, 
s királyi pompával jöjj e! . 

Amikor elvakU az ostooo vagy, 
és tévúton járok. 

oh Te Szentséges Egyed(J/va/6, 
Izord el a Te világosságod fényét. 

Amen. 

SZ. I, 

WORLD 

tartanak ú llrUl!l 68 m{l}u8 h ónapokba u 
ti 1S7.okott helyen ég I dő llOlltlmn 
B e n cze !\1Í1rton éli 1111 117." 
J ún o8 lelkl'suk. Az érdek lődöket 
8uretettel v(l rjfik. 

Néha elfelejtkezünk Imi arról ls, 
amit fontosnak tartottunk. 1986. 
dec. 2 1-én, n Bycnnekek részére 
rendezett karácsonyfa-ünnepélyt 
megelőzően, a gyermekekkel és fel
nőtt kisérőkkel tele templom előtt 
kereszlelte meg ~r. Fere nc::~ József 
püspök és l·ruszl l János puspök he
lyettes Orbók Alliln teológiai holl 
f,!ntó és Szent-Ivflnyi 1I0nn lelkészn6 
boldog ház!tssfll.(ából az 1986. aug. 
4~n szülelett Ilonát . 

Az amerikai unitárius univerza li st~ 
WORLD c. szemléj411c~ ok~. 1.5-1 
S1.ámában öt amerIkm umlán us 
v~l1úsú kongresszusi képviselőt szó
laltattak meg. A kérdés, amelyet 
az emlitett képviselőkhőz i nt~lett 
II lap szerkeszt6.je, Igy szólt: l'>lIlyen 
a kapcsolat az On vallásos fel~oj;tása 
és gyakorlata és a demokráCia kő
r.ötl '1 Az öt képvise lő fényk.~pe a lap 
cimoldalán me~je[ent. Közu!ük h~r
man Naney Johllson, ehest.er AtklllS 
és James OHn képvise lők J~.ten vol
tak negyedik társuk kat ej.!yut t azon 
nz ebéden. amit 1985-b~n n két 
magyar unitflrius pilspök tiszteletért' 
adlak a kOllgrcsszug épOletében. 
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fl II • • h \nos I'fll 11{lllU illtu! l u\'u ly ÜSZflll /}sszebívoH 
lil lt.Jkozóu rés1-! \"CU dr. Bo)' 8 milh, az l A IfF t'lnllke, 
uki\'clu illfjlUlúson II Ililflll kezrt (Uflotl . 

· Az l A ll!: !iZCmlé1é be.n },elcnt IIU!fI II fe nti kép. lllel ' 
Hz t az HIU:". é,-! taláJkoz Ist úhrú7.lllja. amikor n I e l. 
l II II e r C. e II r III II II II lötilká r Jlll0fja t /ist telt tCII1II
l omlln~~lUu (os 1111 ~ 7. ,t i J II II o ~ lelkész, IIUs pökhe_ 
~';~~t e!! mh'lb.ö lt", A Iiititká r lIlell ('U II pndha n Iliis pökiink 

Protestantizmus 
zárójelben? 

W . .Illmes, a vnJláslélckt:m egyik 
a lllpl tójll Irln. teljes joggal: Ha n 
világol mindig ridegen konmínyoz· 
lák volna és nem lett vOlna ember. 

,\ rc[ormllcióm vnlő mcgcmJékc- ak i cmhcrt:'lrsn segi tségére siet, még 
zésckhcn gM.d:lg 1986. év végére ha az érdemt elen IS erre; és h a nem 
érlünk. Nyitva maradt nzon ban nz lelt volna ember, aki a sérléseket is 
II kérdés, miként itélik majd meg a elt ll ri ; vagy aki enged i inkább, hogy 
jövendö századok történészei :l r('- rászedjck, mintsem örökké gyanak
form!lciól. vúsban éljen. - ;1 v ilág még fl 

A1.ok a kortársaink, akik vel.cr- jelen legi mód on scm lenne lak holó. 
gondolat nak az egyház egységét , * 
valamint a keresztényi életviteit Hll ily módon vélekedUnk, vala-
tartják, készek is a v:l lasszal : A rc- mennyi egyh;lz zárójelbe kiván ko
fo rm áció és a prot estmlli1.mus csu- zik. A t anol( uddil( tarl:mak , aIncd
pán egy zárójel a keresztény egy- dig:l1. Isten engedi. Senk i nem áll l
háztörténelemben. S6t nemelyek lItotta _ haCSltk nem e tanok a lko
reformációt csak szerencsétlen mel- tói -. hogyazok valami Isteni jogon, 
lékes körülmény nek vélik. Ez .tzon- a v il tlg végezetéig megállj ák helyü
ba n nem tölténész! vélemény. sok- ket. Hu egy egyház hll marad J ézus 
kal inkább tantétel, ill. annak meg- K r iS1.tus evangéliu mához, melytől 
erosl tése. A zúrójelbe tételt az ~y- a világ olyan nyira eltávolodott, 
s41 dogmája k~'jveteli meg. irgalom- cs kegyelem-t art almáva l 

* . zárójelbe kerfI l. A zárójel relbon tá-
!\1indenldnek lehet saját nézete. sának id6pontja bizonytalan, H n 

A mi felfo,:t:ásunk c1t~r ft fenliek tő l . megtört~nik, ne tékozoljuk el. A 
Mi úgy veljük, hogya protestantiz- s7.olgálat. melyet bármely e névhez 
mus ~s a reformáció a kereszténys~~ melt ó egyh nz teljesIl, Zárójeles szol
történetének fo ntos szakas ... a. Oly- gálat, és boldog lehet az az egyh o1., 
annyira ,uegha tározó. hogya XV I. mely azt leljesItheli . A7.ok az egy
sZlÍzadtól fogva a rumai kat. vallás há7.nk, amelyek magukat fe lkeszUl
is más módon fejlődött volna, ha t eknek vélik nz öröklétre, azon knp
mindez nem következik be. Mi hatják rnjta magukat, hogy éppen 
töbh, az likumeni1.mus is protes- a lényeget veszlették szem elő l . 
lans szemlélet; az e$yhl\z teljessé-
gének. allandó mcguJulitSi igenyé- lJemard n EYMONO 
nek kifejezője. NagYOll kevés egy A L e Protestant 1986.dee. szánH\b61. 
dogmatikus c<::nI7.avoná!\ a hho .... hogy 
zárójelbe S7.orl tsa fl keres ... lénység Pordltolta: [Ja/in GylJrg!l 
tOrlénehllének oly sokr~tú, hatásá-
ban gazdag tenyezöjét. 

* S nem csu pún fllknlma Uanságot 
fejezhe t k i a zárójelbe tétel, Jelen t
het felértékeMst is, Az emlitet t mó
don nemcsak n protestanlizmu~. de 
valamennyi keresztény egybáz is 
oly zár6jelbe kerülhet, melyet lsten 
ke7.c helye1.e t l az emberiség törté
netébe, Mél(pedi~ avép;böl . hogy 
ezáltal klHönhözzék min(lattól, amit 
az emherek snjat indlttatásukra he
lyeztek volna oda. A~. amerlkni 

Egyházi könyvtárunk 
Örömünk re szolgál. hogy ~yhó.zi 

könyvtárunkl'ól II NépmŐvclésl Mi
nisztérium "Könyvtáros" ehnú S7.ak
folyóirata 1986, szept.-I sr.ámában 
cik k jelent meg, melyben ismerteti 
a nnak nnra~:U és állapolIlL 

A folyó lm t ugyanis sorozatot indi
t ott az egyházi kOnyvtárakról, és 
e7.ck közölt a mi könyvtárunk ls 
szerepelt. A eikket Karlal Zsuzsa, 

a fenti folyó inll munkab\rsn ir tn, 
ci.!lle: ... I,<él nché7.sorsu egyházi 
konyvtar' . ", melynek eNyike a? 
unitárius gytijtemeny". '" II' 

Bevezetőjében tömörcn ismerteti 
.'lZ uni tá rius hitel Ils vall ást, szól 
a templ.omépülctrl)1. Mcgemlekczik 
a háhorus helyzctről, az épÜ let álla
mosi tl1sáról. cs hogy 1974 óta az 
Állami Egyhá ... Ugyi H ivatal lftmo
gal :ls:lva l, végre újra fehllllthattuk 
n könyvtárat. A könyvanya~ ismét 
leltározásra kerüll, kalalÓ"usok ké
szültek, úgyhol{y az anyag az olva
sók cs kut atók rendelkezésére til i· 
hat. 

A megjelent cikk rész(lnkre azert 
jelentl)s, mivel azt egy olyan sznk
lapba n ismerlelték. mely országos 
viszony latban :t legel terjedtebb 
könyvt ári érleslll), 

Kaplay 'ml'énr 

Nemzetközi fórum 
Neves közéleti nyugati és S1.Ovjct

unióheJi személyist-gek rés~.vételével 
feb r. 14- 16. napjain nemzetközi 
összejövetel t tartottak Moszkvában. 
l\'I inleRY 80 ol'szág közel 800 kép
vise lőJe vett részt fl tanácskozáson. 
mcly hat esoporllKIII vitntta IlIcg az 
ntomfegyverektő l mentes világról 
és az emberisIlg túléléséről elneve
zésíl témakört. 

Az ért ekezleten haz;lnknl nepes 
küldöttség képv i ~eltc, köztfik egy
há?i személyek is. A nelllzetközi 
fórum kepvisclő i t fogndIa febr. 16-án 
Mihail GorbacsolI fl SZK P KB 
rőtilkám, 
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DR, BENCZJ:DI LASZLO 
1929-19B6 

Soklmk s1.úllu'lrn megdöbbentő volt 
lj hIr, hogy dr. Bcncr.édl László, II 
történcttudomi\nyok kondldátusn. II 
!\fngyur Tudományos Akudémln T ör
ténettudományl Intézetének tudo
ml'tnyos r6munkntórsn, 1986. dec. 
2O-án meghalt. 

H nltUn oemcsak csalt\djának, ha
nem a magyar tudományos élelnek 
is nagy vesztesége. 

Már az egyetemen (ellnnl n tör
téuclcmkulalÁs iránti érzékével. 
Tennészeles, hogy ft tudományos 
kutatói púlYI\t válns7.tjll, és ezen 
a lcrOlclcn fejti ki képességeit. 
24 éves kornban, J953-ban adja ki 
elsŐ könyvét , melynek elme: .,A 
hegyaljai kuruc felke lés". 

Tudom(myos gonddal és clmélyillt 
koro, és nnyaglsmcrcllcl publikál. Ér
dckh'ldésc cts6sorbnn és továbbra is li 
kuruc mozgalomra irányul. A \Vesse· 
lényi.r«!le rendi 8zervczkcd«!sr61! nz 
1670-C8 «!vck bujdosóm07.gnlmaról, 
a Thököly·felkeMsrő l «!s II kora bell 
Habsburg.polltika elnyomó irÁny
zatáról fr, «!s munkÁssÁgán nz fi 
törekvés hilzódlk végig, hogy az 
újonnan leltárt levéflári forrÁsok 
alapjím, és n nemzlltkOy.1 össy.eha
sonlítli.s módszerével is é lve, n poli
tikai történet előadÁsÁnak 1\ hagyo
mfmyosnál s7.ervczettebb társada
lomtörténeti me~alapo7.Ást ad jon, 

Lapunk terjedelme nem engedi, 
hogy' megjelent Irásait és tanulmá
nyait itt felsoroljuk , de feltétlenül 
meg kell emlék cznOnk két munkÁjá
rÓl. 

Az egyik, a S1.akcmberek körében 
nagy elismerést kiváltó kandidÁtusi 
disszcrlflciÓja: A WesseUnyi-ftte rendi 
sztrlJukedü Magyarorszdgon (1664 -
1671), a mási k a Uzkötetes " Magyar
o~sz.ág tDrlbltlc" -be Irt fejeztl e, amely 
blzonyostln nem7.edékek számÁra őr
zi meg nevét. 

Temet ése jan. 9~1l volt a Far
kasréli temetőben. Az egyházi szer
ta~tást mind a kOI)orsóJa mellett. 
mmd a sfr szélén én végeztem. Te
metési prédikációm nlnplgéJ ckénl 
I. Janos 2,17. választottam: ,,'" a 
világ elmúlik, (is anllak klvónsága 
is, de aki az lsten a knratát cselek
szi, az megmarad örökké." 

Lapunk szerkesztőségének kérése 
szerint, a temetési prédikációból 
vett néhány gondolattal fejezem be 
emlékezésünket: 

nlllr~ldl szeLlemi örökség blzuny~I\HlI 
szen nt, megmurnd örökké az, nkl 
1'11. Isten akaratá t cselekszi! 

MI az Istrll akaralIiIlak cselek
vé,se? - Vagy kérdezhetnénk Igy ls: 
MI a T. Isten akarnia? 

Unitárius hlltlnk válasza szerint 
lsten akarnia: hittel és ST.cretettel 
cselekedni. 

llivatásábnn, Ilmelyet válnsztott 
munkÁjában, amit végzett, szor: 
galmában, Ulrelmében, odnndl'lsá
han és Igyekezetében lIem Ismert 
akadÁlyt. Mindezeket úgy ludtn 
érvényesiteni, hogy nevét kitörö!
hetetlenül belfta az örökkévalós:'g 

I fgy váll mun
a 

UUSZtl,l{III0S 

OLVASTAM 

Gyullll ft· ltl ~~,dl. I'á, és lly uAodl 
eSH k ennyi t mondott : nn 

","""A"k,kor I~glalábh Whb ('sz ksr. 
.... 1'11, 111m a fejéhen. 

• 
A F il/f',' ef.!ylk ' számában 'l T a J. • ~zeptemhCrl 

ké dé 
' ,,' n .. r ur kérem" ti 

r se ez volt · Né, ' éve 15 11 ' . gyS7. zhetvellőt 
M' h . szept. 2U~n született 

IC Hel Servet. Ilkinek tan;i IUl v 
hatást gya koroltak nz u' 'l' .B, 
'gyház "ló' • . III nus . . :,t ap lm, és nkit miután 
:17; Inkvl~leló ellll Genfbe menekillt 
- , I{álvm. kezdeményezésére me _ 
égeIlek. 1\lIlyen Jelent6s fe lredezé~t 
tett Scrvet . orvosként 'I 
, VI\IIlSl'.: Felfedezte fl tOdll vérk _ 

fl ng(!sét. e 

Ur. Kiss J6U6' 

OLVASOl NK IRJAK 

A ~crormf'ltusok Lapja 191:1i, 
j~n, 4-I ,számában Agoston János 
nl'.. uláblH levélben lejczte kl érzé~ 
SOl t , amikor Sánta Ferencnek It 
~"1) egyik korábbi számában mc~-

Az utóbbi id6bell löbb unitárius JC cnt interjújára utal : 
vonntkozású közlést látta m, hal- "Erk{)lcs és srabad.,dg" (Egy Iró 
lottam és olvastam. Ezekblll egy lwUomdsa) cfmmel Sdnla Fuenc 
csokorra va ló. . . (róMk a 11!eyn/litalkozasa IaM/haló. 

_ A.,Mag!!ar _Tdcoluó ':,EI!lIcbnJ- i":,elll lellei ugy lenn;, hogy Ile i smer 
noksá~ elmu musorában EgrI J :'lIlOs Jak fd, fonlos dolognak vagyI/lik la
az egY.lk versenyzőnck, aki nl'. erdé- núi, a nagy író - mondhatni Igy -
Iyi fejedelemséget v álnsztoUn t é- hos.t%abb hal/gaids Uldll : IdthatdlJd 
májául , többek között II következő lIallhalólJd lelt. ' 
k érdést t ette fel : Ki volt János Zsig
mond udvari papja, az unitárius 
vallás megalapltóla'l Nagy örö~ 
m ömre a v ersenyz6 tudta a helyes 
választ; Dávid Ferenc. 

* 
- A Ma.gyar Rddió el.lyik esti 

adásában megismételte Páská ndl 
" Vendégség" elmíí da rabját, m ely 
Dávid Ferencről szól. Jó volt tíjrn 
meghallgatni n d nrnbot. 

* 

Vagy jÓ ti: ~oe Mm publikált Sánla 
Fuenc sella/sem. Kisdiákok is hiá
nyoltdk je/enIéUl. A dolgozók kis 
ütdmis~gjt!k keresték. hogy m'i ltlt 
kedvenc (rójl/kkal. Ar:után mosl o 
Ileformálusok Lapjában fényképpel, 
Iró~;zlaf(/ mt/leli {(j/halni a .,Hús: 
ór" , az ,,()IOdik pecsé/" szerdJjél 
amint ~ ~rkö lesr61 nyilaikozik és régt 
emléked IS felhasználva bizonyságol 
I~s% - igaz (róember módjdn - a 
tlszlességrB/, az Jslel/he: /JOló oiszo
nyárót. és megny(Jz(Jllésér61, "ogy élni 
~rdemes. Mindezt a harmadik olda
lon . T iszlfl' szép nyomdolechnikával, 

"Az O élete olYIln volt, hogy ko
porsója mellett megérezzük : nem 
emberek hnl nak meg, hanem világok 
~.~nnek el. O.a jelen számára n min-

szent mult, a tOrténelem titka i
na felU,rója volt. T Oretlen hQség
gel vállalta hivaté.sM. és végezte 
munkáját. S mig a sej tések a kuta 
~ások, :I fáty lak fellebbei-.tésének 
utját Járta itt n földön, 58 esztend/ls 
tiete uHm már tudja ls. amire vá
gyik fl lélek. mert már mindent 
tlzfnrOI szlnre lát. 

Brassai Sámue/rBI, II nagy unl- emberill, Jol megfrva, Az l sten dldja 
tárlus polihlszlorról, sok anekdota Illeg OIlDkel ezért az il/terjúérl! E zérl 
maradt fenn. A Népszabndság egyik (I vallomdsér/, amil a /l ogy Iro adotl. 
szo mhnti számában a keresztrejt- /I-Itrl a mai,.nehé: időkben, a I.'isember 
vény az egyik Brnssai anekdota - munkak(Jzben is, hogy félelmét 
poénjét rejtetle el. A Góliát terme- maglIldl meuZt! I1zze - imádko:ik, 
tn Brassai és n Dávid nagyságú és az Irdemberek sz[véhe méri oly
Gyulni sokat év6dött egymással kor mllydt. Az Jsten d/dja meg OnD
baráti társaságban. Egyszer Gyulai I.:el - Tls~lel1 S:ul.'u:tDség! A kis
Igy szólt BrassaihOz: _ K lgyel- ember há/ájdoal k~:D/I{im - II gon
med mindig aZUlI hoznkodik elő, do/o.·kal teli - Sdnla Ferenc l ro inler
ho~y én nem n6ttem nagyobbra. j/íjdt. K (JulJnel i rle! H oz:allal.' más
Pedig ma is láttam egy embert, kor ;II! Az Ir6 - és a: iroda/om -
a ki nálam kisebb "olt. _ Dc nem tartja (Jss:e a /o.·is ors:6.g01 o lIeh~= 
ingyen _ felelte Bras511i. A eir- idö/o.·ben. Sdnta Fuenc/.edig a leg
kuszra gondol t. Gyulai v.ártn az f(Jk~pptn (lssuiarlÓ u. ~l: I~ten 
alkalmat, mikol' vághat vIssza. A d/dJa meg OnlJkel, leg,llenek JO és Igtc 
vita végén Brassai. mivel kifogyott embuek. s imddko::onak értem, hoqy 
az l!r'V'ek b61, na~yot loppantott, és o IJ;/dg dolgálól $zdrma:d féle/mtim 
Igy szólt: _ H a nem hagyJu abb:! , elldlJo:zanak. Az l sten {lIdja meg On(J· 
nap;ysád. mllld jflrt felknpom, l!s II ket, kIJs:(Jn(Jm. 1I0gy fc1rd:tllk kissr. Az O fOldl vllÍl/(a elmúlt, és ennek 

II világnak a klv~IlÓ8a ls, dc az Itt 
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Balassi Bálint verse 
~nekeskönyvünkben 

J!:uckcskönyvflnk lill. én~kéL H~
gwi Ároll dllllllllu\rll én.ckrlJOk 1 S:W
veg('lIck forrtis:\l II I r~ uj nbh k13d :\s 
a ~i é nekeskönyvhen j elöli Illeg. 
VulósidnCllcg clker(lllc II s~.t: rkcszt6 
rlgyclmét . hogy ~nnck 111; éneknek, 
II SZÖVC~C mennyIre cgyc7. lk lJalassl 
Bálint C/lY /lyőnyör(i istenes versé-

Rendhagyó beszámoló 
Nem kflldtek. hívlnk : meghívtuk 

K:lliforniába. S hogy ez ,.kÖ7.érk<.'(I(\" 
utazás lett, melyről az Uni Uri us 
Éle i hasábjain S7.ámolhatok be, nn
nak a külön szerenesémllck köszön
helem, hogy éppen a dél-knllforni3\ 
unit:\rius lelkcS7.konferellciúru é r
k cztelll. s Igy ennek - unitárius 
Icikész nwghi vóm jÓ\'uIIÍlból . 1987. 
jan. 12. és 15. kÖ7.iilt - hivatrilos 
résztvevőj(' leheltem . :\ k:ípráztntó vcI. . 

Űss7.chaSonlflásképp"n ,ílljon III. 
I I R. j,nck. IIllljd Ba lnssi verse: 

n szépségéről fo~alollllllá vált Palm 

11 8. 
Adi ",dr CM!,,'ks..#gd. Idkl btbuifl(l, 
n~nl1l1/1ilf Or! 
8(,/,10#6 dmtm"'. t>",1 " .. ~, iltcmrl 
Id/dalom/rll. 
Sok ideit. hoQu , ... ir It/ktm ~n",j{,hrn, oor 
Mtnls/g6't . . 
Orful. ne houllrl. é/>,..,,,..I , 11"",'9"'/ ne ~rltr.:tI 
mdc,rve. 
N il/id fd Iu!ll.:a"irl""/':, SZt nl." "",rl.,.I",II. 

didol! 
,fIdolt Ulr/rit. 
A d(1 meg 8e/t""'c/.:. S ,,,,utl/ Itll ..aluí!mnd' 
','p</'u<1gdl. 

Onlass! Olln", : Adj rndr ",,"n!leué.,.c ! 
""/1 mdr csendt~eI, If/kl btJ.·e,~t, 

mcnnybll/ Or/ 
I/nidlJ'6 tlmo'd ~Id hMM r./'>emd. 

/;/1 w/; /;In 'rirl 
&Jk Id_I. fmm"r. hogy I~/k.", norn/"n !Hir 
. m_nl~, 
Or/.". n. Ittrr/tl.IMu:J. 1I<11t1qOd ne (j( rien<l 

w nJsIglrd 
.VII/W lef MI k{Irodnak, nml$lf;t$ ",(Ir~"Odn"k 

dtdotl :árjdJ. 
.Mrl mCfl o.dertlIltk, nyom,,,.rr/l f~in"nrk 

Id{)ri = rnyál : 

Összevetve II ktt szövegel , nyil
Vá11V316, hogy 3 118. ~ nek Balassi 
verse c lső, második és hetcdik sza
kasz:ina k szöve~válto1.aln. 

Nem egyedüli jclens~g ez. hiszen 
pl. 11 115. tlnek, 3 Bocsásd m Cf.t 
ú risten ... !;:ewelü szint~n Balassi 
szöwgváltozat, 31llit jelöl is uz 
emlitett H183-ns kiudás. 

Balassi ~Iete az unitáJ'ius vnllás 
kiulakulásának első évtizedeire te
hete'S. Harmincegy évvcl fiatalahb 
Dávid Fcrcncnél, t7 éves, mikor a 
lonlai ors1.úggymés határozalot hoz 
a lclk lismercti szabad ságról. 

Ecklmrdt Sándor laki szinte egész 
élctét fcllette arra, \ogy II Balal>l> i
életmű szétszóródott cserellciböl re
konstru:\lja IIZ cgés1.et ) krilikai ki 
adása Il:erill/ ez a Il:űvcgvállomt 
múr a: el,~6 unitárius éllcke,~k(Jnyv
ben .~:ercpell, mOr erösen I'om lott 
s1.öve!l~d. E1. arrn utnl . hogy Bnlassi 
versét a kor{lban élő unitáriusok a 
maguk énak é re7.ték , tovább köl~ 
tötték. 

H a összevetjük S:ellc::i JU olllár 
Albert és Balassi zsoltárforditá
salt , azonnal s1.embeötlik a klllönb
ség: Szenezi Molnár Ryönyör('i versei 
II gyülekezet, a közösség nevében 
szól nak , Balassi zsoltá rui és is tcnes 
versei 3 1. Istenhez forduló indivi
duum kÖnyö~ései. A felnött , anto
nöm elnberéi, aki felelős cselekedetei
ért , erkölcsi választásaiél1., s aki a 
maga megismételheletlenill egyedi 
módján fordul Istenéhe1.. E 1.ért fog
haU:, Illeg őket. és ezért é rezhetjük 
ma IS olyan közelállÓnnk. szemléle
tében rokonnak Ra/auc' Bálint ver
sél. mUlyal RmIDcI' 

Springs-ben gyűlllmk össze úgy 
ötvenen. A sivatag és hó borftotla 
hegyek ti loln igazi pnn ld icsoHl Palm 
Springs: pálma ligetek , a januári 
IIgY3ncs.1 k mcghuzudtolÓ májusi toh
zódása a v irágoknak . ('gzotikus nő
vényeknek. 

Minden szépst!gnél mlgY~7.cl'llbb 
volt azon han a találkozások, a1. 
rf.{ymásralal:'!lások élménye. Meg
hitt hangulat és sziporkázó szelle
miség, oldott d erű és komoly egy
másrafigyelés jellemezte n né/.lym\
[los konferenciát. R eggelentc és es
ténként más-más l e lk ~sz vagy lel
késznő Inriott ist l' ntiszteletet , mcly 
lelket tisztító Illcdit;\ciókból és kö
l.ŐS éneklésekh61 álIoH, és nngyo n 
közti hOlOtt lelkileg rg:ymflshoz. 
Az egyik nal' témája II "Spi ri 
tuality" voJt, melyet William J louff 
vezetésével közösen éplteltlink f('l; 
mindenki tág[t ott egyel a gondola
ton, személyiségénck, lapaszlalntú
nak és sUlusának meg felelően. Gyö
nyörű kollektív esszé lell :1 vég
ered mény. Az Amerikáb:m igcn 
neves Iró, Dr. John Nicholls 8 00th 
mini mcghh'ott vendé~, m ondta el 
egy hosszú estén Odyssey dm ahll l 
é le te rel!:ényolt. 

({özben pedig barátkozlunk , be
szé l~e llünk. Soha nem voll illeg 
ilyen llu&'YszerCi e rdély i unitárius 
lelkész leÍlnyának lenni, Ilnil;\rius
ként Budapestről jfmni. ,,I<ézről 
kézre" fag~att:lk, snj M emlékeket 
idézlek ittjártukróI. Áradt fel ém 
a szeretet, ami {Illaiam az anync{{y
háznak , az unitárizll1us bölcsőjé
nek és Budapestnek szóll. Nugy 
élm ény volt tapaszta lni , hogy mne
rikai embel'ck ennyire ragaszk ud nak 
egy távoli . számukra esak történehni 
jelentőségü őshazúhoz. Bü szke vol
tam, hogy crdélyi, unitáriu s és 
m agyar vagyok. Kedves kólclessé
gemül szabtAk, hogy tolnHtcSoljlUll: 
California unitárius lelkészei - és 
különösell akik korábban j ár tak is 
itt, mint Richard P . Boeke, J ane 
és Nathanici Lauriul, J Olllllha n A. 
Reich, - a legll1<.'legebb baráh :\g
gal és szerclette l üd vözlik Budapest 
és Erdély unilárius Je lkészeit ~s a 
hivek et. Remélik , minél több rész t
vevőt láthatnak viS1.Ont majd az 
JARF júliusi, San Franeisco-i kong
,·csszusán. Kivánna k egészséget , jó
kedvet és eredm ényes lIIilnk ~Uko
J ás t , melyet lIlindcnkor a szerete t 
és békesség fúlsön . Kfvánjunk há t 
együtt magunkuuk jézusi keresztt'ny 
életet 1987-ben. 

nr. Gl:'lIérd Judit 

NATURE - TERM~SZET 
19MB m!'lrcillsábnn az J ~\ R F Frank 

furlban tartnll vé~relmjló hizolt
s,'1~i I\lésé n rlr . William Schlll:. nz 
'!!llcrikal lInit:l rlus és univerzalisták 
IlJonn:!n v:ílaszloll elnök(' a kövel
k~zö kedvcs dedik ,lci"'val adla :il 
l:.mcrson ,Vature dmü 150 é .... vel 
e7.előll megjelent jeles Illunk ájáuak 
hasonmás kiad ás:il: l'e rellCZ .József
nek harati iid vözleUel a mi 
országi tcstvércgyhá;'\lnk 

A k ötet k ili1nő papiron Peli-
ka n, a Vale egyetem történészrro
fesszorának bevezető tanulm.inyá
va l, szép kh"íllltásban jelent IlIC~ a 
150. évforduló lllkalmából. 

A Nllture 183!i-ban, jelent mcg Bos. 
tonball , és :ll. amcrik ai llllitáriussá" 
nagy személyiségénck, Rall lh Waldo 
EI/ltrsonnal..· egyik ismert, de sajnos 
ncm eléggé m~ltanyolt IlHlIlk:lja. 

Emerson munkásságáról az elmúlt 
lIz évben Erd~lyhen kél "~~,,,,\, 
ll'n l r nyelv·~ n. 

I Emerson 

:!i:'~ii~~~f::~~]jn:j"~I~Y~b,(, 1l részle-élclútj tll, 
. gondolkodá

sat, megálla pilva, hogy Emel'son 
"sukat köszönhetett Carlyle és 
Goethe befolyásának . J\ lentett a 
unitariZlllushól, követő i is l6bhnyire 
az unit úriusok közú l kerflltek ki." 
Emcrson lal1 !lványa volt a X IX . 
századi a merikai IInitúrizmlls G/lan
lIinget és t:mcrsonf k övető harmadik 
llaR:Y szelllélyis~gc. Theod ore Par
ker. Ű is e lösegllelle " az unitá rius 
teológiáJlak Emerson úlLnl óhajtott 
lllegli jhodás:íL" 

Ellle rso n hlve voll II rabswlgllstag 
dtörJéséért küzdö m01.galomnak, és 
II IIlIl J.(a módjtm harcolt. annak győ
l.clméért. i\f(ívci nagyo bhrészt esz
sZlÍk, felolvasások és költeméllyck. 
Carlyle s1.erint, Emcrson "egy kOI'
szak voll ne ll11.ete törlénetében". 
F . Cla rkc megállapítása szerint "mint 
Phams flllolt közöttünk, hogy vilá
gltso n II sölétséft ben." Önmagáról 
Igy vallott : "Én II lálnokok ig:IZ 
fcl ekezetéhez tar tozom." Emerson 
valóban a jövő vallásá nak a IM
noku. Nincs hclyünk c kötet egyes 
teJezclcinek ismert etésére és Emer
son teológiai felfogásának részlete
sebb méllatására. Az érdeklöd6knek 
az e löbb emlitett könyvet és ta nul
mány t aj ánljuk figyelmébe. F. J. 

A konfirmációi előkészítő 
oklatúsokut lIIIszlI János lelkész 
tartja u piiukösdkor kouiiml{dók 
részére. A konlirmátllófIl pUnkOsd 
e ls6 napJán Jón. 7-rul kerilIsor. 
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EGYHÁZAK 

dIlamunk. úgy az 
keltek abban, hogy 
földön lIépOnk úgy 
zon, társadalmunk 
gyarapodjon, hogy 
rainkon (iii élnek, ne 
miat/unk". 

UNIT ARIUS f:LET 
Lapunk elliz6 mmának megJele

nése óta az aJlibb beérkezett adomáM 

nyokat kGszGnjilk meg olvasólnkM 
Da'" lin'. Sándor Áronné elhalt férje 
emlékére 2000 Ft, Szabó I.fuJzIó 
USA 1092 Ft (:$ US Sl, Gyarmathy 
Endre 1000 Ft. 600-500 Ft-t kü.ld

NSZK, Zsakő 
69 neje eml6-

KDnnend
adomá

~Ú.. Uo,-

SZERKESZTŐSÉG 

Hírek 
B ú 8 V é t {Innepének első & másod
napJán, 6pr. 1~. és 2G-án budapesti 
temploDl81nkban finuepl islentl!lzte-
letet tartunk ÚJ'vaesoraOll2l1issul. 

Az UIlIlÚ.rlus :tlet 1987. évi 4. és S. 
számaiI a TájtkoUald&; HivaJal tn-
9~~élye alapján a szokásos augusztus 
5-, és oklóber 5-i megjelenési idl)
po~tok hetyelt, Dss:euontan, IG oldal 
' ,erJedt/emben október hó elején jllllatJrk el a lIELln útján t/6fi:eltJinklltI. 

fil/ eu: el6fi:el6kel lerjeddmileg lIem 
~rI károsodás. Az emlilell k~1 szdm 
~suevoll(ú:át ds~sorban feleWs szer. 
kuzl6nk atrlUlkai útja LJ az lARF 
KQngre&uus eseményei teszik szllk. 
dge"~. 

uo UNITA lU US ÉLET 

zal ának 
óta vezeti 
A Ta nács 
orSZágo,:." 
latail, " 
már 
té, 

u Ta.nác~ ki· 
előMszltésre. 

Budapesteo tctt láto{J8tAst febr. ele· 
jén dr. Arthur Schreiner New York·i 
rabbi. az ELTE tiszteletbeli dok· 
tora, aki megbeszélést folytatott fe· 
lekezete vezetőiyel. Miklós Imre 
államtitkár, az AJlami Egyh:'izUgyi 
Hivatal elnöke is fogadta. A kü l· 
földi vendég tiszteletére az USA új 
bUdapesti nagykövete, Marc Palmer 
úr, rezidenciáján fogadast adott, 
mclyen számos cgyházi vczető, köz
tük püspökünk is jelen volt. 

Plpaflil lben elmen hlrdelle mt'!l ll. Tele
vld6 jan. 2"~n, swmbalon lIegedUl Gju 
Irod..B.lomt6rt~nés.z által "culett m(lIomt a 
nagyon komoly könny.:! Irodalomr 61. Ilt:lc_ 
Illpozva, II. m.:!sorban "ltuk a lok tel soro lt 
név kö:r.lltl : l<rl z. .. Jdno" Vadtó:ui!.k meg
ne'·eú.l. Heged!}s Gén. 1\7, Igul magyar 
operetlrl!l. a Jáno. "néznek kcletkcz6iétól 
oo11.élt, Clmond"a, hOIlY n Pelom U.lrlénelH 
jeles szenIl t or mi!.lIo. látványos nlnda .... bbl\.. 
,\ versc k meglrl15dta 11,,110.1 Jrnllt kérték tel, 
ak i komoly~,n vetta felada lát, és" népi tör
I~nethez megfelollllnsplrácl6t kcre~"r, lul,!.I1 
m A KrIUl uylljtölte "w6dJ n'pdalokbun. 
lIoUedll, profouzor Idhl~ h nwkn3k II vcr
loknek kculll tomtI. melyek Holla! Atdolgo
U..i!.ban aJAnos vUéz e llllldAJaI nyomában 
flllun és vi!.roson OK)'lIránt kedvelt dalok ah,k
Ji!.ban uórako%llIllak ncm'fCdékeket . 

I:".toee Domo elmen mutattAk be Dl' OperA-
ban IÚP Ilkcrrel Szoknlay SAndo ..... ne ..... n /! 
ál es a Iuttlkl\.kban vItaiott .lkefO .... noon'i-
mAJlO!. 

IFJOSAGI 
ISTENTISlTELETEKET 

tartunk mInden bó elsu hétfőJ~n 
du. EJ órai kezdettel. a Nagy lonilo u, 
templomban, legkGzolell1l mliJ. :J_ és 
Jim. 7. 

Inl.l\ l 7.o114n unUAnus Irónak, aki korlob_ 
ban Az Elet és IrodIllomnál és a S~Mn}'1 
Könyvlliroon dOI~olOtI, • ma a Film Slln_ 
h{u:·MuZ!Jlka f/!ucrkenlll,le, kedves <'Ibesrb 
Ihe jeleni ml'(! II 11"l<ét" .... 1l .... y61dg Id<'l 
4 . Iwmfiban. 

Ur. G)'lIrlllatlly Árpádné S~. Demény ld .. 
Hetének 80. (i"él>en budltpcsU , .. rt6zkodbn 
Idején elhalt febr. 4·én. H"m,·~lt ~ esahid ba
uuzlilll ll a lJa és R ko lozsvári IuIzsongo.dl 
e'·nngéUku.lemetllben helyezik örök nyuga_ 
lomm. Férjének, erdélyi cg}'hhWlk cilylk IG
gondnokának és Budapeslcn élll Tamb fl~ és 
a:t unokák mély fAJdlllmhnl egynth!n!}nk és 
IlJ7.lntc .ész\'élünkct nylh·{,nlt JlIk. 

)Ilkló, Imre ~ ' !am tllk!\r, az AII,:\ml Egy_ 
MZ!}g}'1 Hlv"t .. 1 elpOk" ellltt ,lan. 27-én ",kOt 
lelt dr. F'bh\n Ji!.nos aZ Eszter~oml F~_ 
hb.l1eSlcl és dr. 31~uúo, Lnjos aZ ti 
J>óegyh %me!!>'cl ko rmányzó, t ovábbit KODtno 
E'"a, D Mnf·arok NagyasszonYa Tbsasflg 
karitativ n il rend "lIl1.fános f~n tlknll,le. ,\ z 
csklllétc\m jelen \'011 dr. Paskai László, 
" Magyar l<atollku5 P(lsplll<l Kar ... lnOke. 

\ ' ...... 1 kbl<liz6u~ak Mauaronuluon ei
men dr. Fodor J Ó:Qe1 marxista fil0%6fus, fgyC
teml lanar II I kötetében feldolgozl.a a .~
badcgyhbl tani!.cshoz lar10zó tagE'gyhbak, 
"alumlnt II méfl: rt'D<lezctrcn lotti .tálouO "at
Ihos kllközlls~k t llr1énctél, Ismerl ... ,,·c 
h\léletilket és szocIM"t1k'lukal. A köletet 
IZ érdckl6dllk figyelmébe IIJ4nIJuk. 

Ur. Grona 1" 1 •• romi!.n Mlamtérf\, al<I n 
málodlk vllol.,glulobon'l után minIszterelnök. 
majd hali!.\6.lg i!.lIamfll "011, ~lctC.tJfit Idül 
I(lZdng IdéEetckkelllz új k iadásban m~jeJ ... "t 
A börlön bom"rdban elm.:! kölete, (Gondo· 
lltt, 1086). Orom a mrjl:változott helyzellw" 
II biztosítani akllrla II románhtl magyarsAg 
kl$cbb5é@:t Jogull. , haláláig el Igy Js (ö.t~nl. 
A killete t ol\'a~ás .. " aJ'n IJuk. 

\ 'UeI P t lt. Ir6 ulllcté.o!nck 90. évtordul6· 

IAru ~ml~ktZlek II magyar nap l és beU .aJt6-
mn. Méltallák emberi ér!l!k .... 1 ". Itól ere

nyel!. Az CIf)'S~t(\ IlII.rosz lcml...,r nntodl
dnk ln módon vált klvdlÓlln mi1velt Iróvá. 
Méllatól sonUmn olvnshn tluk Sblll Ferenc 
nev~ 1 II. 

Luk6a J6Z11<1f aknd~mlkn., II Világosság e. 
matltll la szemj" fllszerkeszl/lje, lnn. 7-'tn , 
64 éves kombnn , "ámllan,,1 e lh. .. II. Manl.ta 
oldaltól II volt az, akI fl leglöbbet lelle II 
müt1l1ta-ktresxlény párbeszéd ébrenla .... 
U.R érdek~ben. 

8&01. Fertn" ltónak nyIlatkozatA t oh'os
IIall"k el~bb az Ol TIlkörben. utóbb a vele 
folylfl.lolt 1lfood1jtc1&1 II Ildorrui!.tll~k Lap
Idban. O"'endllnk bejelentk<\nek, hogy eb
ben al évben IlJ kölele lAt III\pvIlAgOI_ Orllm
mel vMInk. 



• 

• 

• 

,\1 Il~·~n munlffik m,,'" hOlOm} (: ... ,k nui\\'" 
.... e""" "$10 Igftlta 14s" n kl. I gn ulnlllt I~ k . 

.\Ir, ~I e' "UlllfllkWl It1Irb hbrt'l~1 (1.0,
plIke dr. NRII>' G)~I,,) ml'@:D,,-'Sf'd<!1t k~rtiletl 
fcllllO'e!O\ U.Zl.~... ~· ... h,b liu F .. rencel 
,"AlnuloU'-" ~. 
"üda"",. fclsu hdul"lI4n.k -12. ~'·rordll\6)a 
"'''"hmh'nL IOhb nC"" szc~Iy1s<-'lwt Uln _ 
'eUek k'" Pro \'; rb\' BmJnllCll t cm]~k~rem luel 
k!l •. lnk S1016,,(I)' J61.$t:t nl" opem~nekeSI: 
r·, nnp lellr. 13':0 nomanl orduI6j:\ nnnnk 
hOlO' ennpOn ,"" .. "tettc ttetH ~"lt~. r~ bees.~: 
pód4 ulohli IIi\'cd~klm III \IIUa uton :oz 
.UIe.1 t\~ztltll.Pl kl\d)en, h: ~ltmeu OO~ ' .. 
hudllpl'SU !p'iIIekacl ej.!}'korl [(ondnokn •• 

Kolo1l!\'bl f.i ... ndple....., .:mll INI kl5szönU 
" nmln,.t IAnadalom n1nnos s~"",'e életének 
nyolc,.,.no<.llk ~,1'onl"lóJAn. ~CAAPJ.~ l\o
~o!,\":'Ir1 (:11, (:. az első "'hIIlMI>onl u\dnl 
\"'~klll'n köll liU'i1l esnIAd)A",,1 lIudupestre 
I"rnMlnnn.ZI\gt tnn"lrn~n,·,\t ,' \ ~n, u trti 
ls budnl'é'S l! lako< IcU, ){(ln ... ,-<:Ihen IOk a 
\"1.,ZIlemléJ.eÚ5 nz enlél~' 1 ~'ein'_ )\1 \. $Zere
le llel k!kzlSntjllk. 

Sunk " n, 19SG. <Joe. ''''~n, üti C'h kol'>\· 
han dbun) I Sukii~ J.bNt m.~IO·';"'Al'OlIl 
1~le'&Q .n... Nal(}' ~I"~\ mdlcU ' dec 
2~-tn bU~SLbl"ll" " -...,I)·lM'lt len,eMben K~l f~ 
.uen Mlklo:k. 

J\ Uazaf1.a!l "~pr .... .. ~ H"j(hi-nll~,r )f~,,1 
Elnllkso.'íle 1986. dee. 17~n Q1~s' l"rIQ\I 
,""'I)'\"C ~z egyhá:.;,k \'''1<>I~1t ls nwghl\"14k: 
.\ n"pl rend keret~lM'n elr. 10:0('51. 1~len,M \ ~r
lOt! el/iad d, I. ,\ ti ~F ;;" u. egrhllZll k CIP·ilU· 
m"'klldh~n .. k ke",I"'. In l1alnm ér< pe .... '>l"k
tl\"1i.j.o dmcn. 

EfO'hbunk kél"1$CletHk.... llolJor J.'no", 
deb. eccllllelk~$Z "1'11 r't$11 a. ü lkcn. 

UtlnUl' ;\16_ Cb')'hlllunk J.oon'S ha_ 
nllJ.~. 87 ';"(:5 koni"'," dh"n)' I. Kh'll.ndjta 
uerln l nfik a<>IMI k(lt ben tcmell~k €'g\" h?l
=nk ,7.('rlprlA$R uutnt IIIl$I.U .Mn,» izal-
1;(11011\, nl Jan. 2·An. Eml~ktut~1 n'I'\!/ln:lk 
n Wk, "kll, Ilrncrl~k h sil'-'rellék . 

.16_' . I , '-;;o 

K.,ke T ...... is al Új Emlw.t c.. Imlollkus 
t\<ltUnpbBn lI.1&bbrul I,::NMyl kóborlAsok et
llWfI f~n)'k~ptkkel 1l1u.zlnl.lt Il'I\solml kdzO! 
nl "rdél)"l kntollkns tcmplOlnokbBn M 1Q'1I1e
kcutl"kllC'll észlelllap".lInhtnlr6l. 

;\168)' ,\Peln .. "k1Idc mlku •• 1'\.\l6z': .. 6korl 
tlJrl~nhz !j7 hé'! kon\oon, hOuz') ,zen\-edés 
utAn ~lhunyl. ,h IW~I~' Inrl~n~lt· első kll!('
I~,,~k tdtJU:(:rkr.szt6je ' ·oJt. 

JI I latl b )";")·_ I".\lwt~um" "''''lQoI)~,hi~l<ik, 
M~Oh""nés,'" I'IIlUo"uk. A Hlbb relUlrl 
kOpO.d k(l'l61t "011 " ,'értund ml","zter
",nök I-",tth~'''ny LoIJoI kopors6Jn _ , ... l:I.mlnl 
több 1",,,LAdl .. ~~. kOllOk MI unltAr1u."~1 ls 
qo'hhunk <'g)' J.orl Jóte"OjekbH dhlll! 8<>
nie""'" C;' ........ I Ballb,ú), 11 .... kOPOM'" 
II. j\. ,...,ndll~ fol)' ta IJIl • ,·IUjpI.Illto l. ,I zdt. 
n", Il1cMkU"k n m.gronl(1\lt kopol'l6""1 és .. 
h<'jA ru lo t \.., l ~'",<illllot lAl<. 

'" 
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VASÁRNAPI ISKOLAI 
, 'alll'l!llnniIAsI Idlipontok 7-U é\'e~ 
O)'I'""('I"'k .. ~I're. - ft rendes 
gy illrkczf'1I lste nt ls7.le lcUel 87.00 0!l 
IdtiponlbulI de. JI ó rul keweUcl -
legközelfobb: t'lpr . 26 .. mliJ. 10. él< 
:!-~ .. j ún. l .f. ~';i,:~ 

BUDAPESTI 
IFJÚSÁGI BIBLIAKÖRl 

6s.'!ZeJlh'eteleket ,. rlanak a Nagy 
Igulle u. I. e. Inn6.esterem bf':n leg
közelebb Apr. 20.. m ÁJ. .f. é!! 18., 
jiUl. I . MI IG. 

Külföldi hírek 
Al'. új """tndil "Iel~ n so k klllröld l l. ml'ros 

nem pti. soro, kltmesonyi és III ~"I !ld .. öaleltl 
kDh.liltl , tmncm nyomIntott, "IIJO' lok5ZOro-
• lIolt bOSu\l LC\'~I""n Iri nl'. elmlÍU eulendó
ről nl'. ubblln elért ctcdmén)'CkfÓl , ''lIIlT nZ 
UJ' ol .... '\! ,~nnlkoz6 ItM'drlll. lIytn ... , -('11'1 
kopl unk Ehpelh ""lIanto n)', u.nIUlrlu' lel
k~<'IM1. "kl O:<1ol"<1oon pllspllknnknck és 
"uI.. cnlN)" tlnlllndijasoknBk b l anu161i\.T$Jl 
'·oU. f'''r )!':. \.Ih" •• nkl t tlbb (ly[\lckuetbcn 
nolgo'lH. szlnlén nyu ga lom.Nln , 'nn, Konlk 
eLlen~"", nlp-dcmruel amI, hOft)' egy ik ~·C'" 
m ekOk O}Z~lpndhlln Irtf'pedett ll', l en'ulk 
n l hotl}' odakllttilmek n houzü (:\'ek ólll 
lell("1 n~l klll l flJ-~tandl unllAnusok lzo4lJ\
IolAru. H a A munkavAllnllb l f'nged~lyl U 
ou anl ko.ruAn)' lól ml'll:kup}llk, lupunk rn!'l( 
jelcn~~~k IdGponlJII.b:m mM met!ér knttk 
flj munkahd)·ttkre. 

i\ 6rMI n .. el.clo ... · lHOn milklld6 unllll.nus 
n' ...... lótdep flj ,'11.4\ "e;wt(ll I",pott ~ 
liereber l~mByfben, Aki C1Q'bm, f ilkénl 
ta, ... ut(ll ~Ill,:a nyaralólelf'p kll tcmplomA
tan "IlAgI p~lkAlotkfnt clLAtjIA " ,U)lgúla
lo t. 

W aaau };,Dma :\dM'!mb4t (SSZK) 1000,
.... 1-01 kOldött 8 pl':lttllnncl If'mplom j8vll!. 
dm, fdlonpja, tonJ.IIU"h·1 ~.In' Józ.sef, "olt 
kotoz.sdn unllilnul t anIló, ldtPnyJa, '·nla· 
m int bollyjol. dr. :\"8'" Jó~t em~ktrc. KI!-
uünjOk. 

Al8n"tlal a11I1,.I1IIOk fUmIfJIllek, o. THE 
ISQLlnlER·Mk" t.Urkeszl~ t februAr ele-
jfn " t ll b 6 We,' london' lelkesI '"e$t.I III. 
Az llj 5ler knzt6 • I"p jehmlt1d formlUumAt 
meldlloZlftU .. , k .. 1971, i, .. formll t um _ 
hoz huonlÓlln. wdja kl il lapot, 

A Sfch .... I .. IZHI,tr ,'e~11I fDr Pftbetl Ckr~ 
leota lll 1987, .:tcpl, 12-13, IlIIpján GcnnM'n 
larlp. OIkfl. i\ h.IIrll:":W.al t~d(lkcl ar; 
UlIIon rNl ltlla nle IIW"le ICcnn nckelója 
III.Ij8 ,'I. .\1. Onnepl IstentlulelelN U R".'TIfl 
SI, PlelT(! knU"<ImLLloon dr, U n'l1' U"bf.1 
lelkén "~~I , 

SubHl Sdkel,. U.z16r61 II , 'olt crd~I )'1 
RóI}',,1 ctlyell'llI professzori..." , 1\ Im$dku. 
so .... ol kllltllr6I, " "oli kOlou,'1Irt unLlánu. 
koU~um I{l1 m JAn/)J no\'él \' 1$elllönk~I)Z'" 
kllr "1I}'kort e lnOkf"'I, 80. nOllllésnllpJAn 
sdp g<lndolll tokkA I I'mll'keutt meg 8 szln
tén ~1'<.I~I)·1 t ro<lalom t l\tt~n~1 "'nlor 1.11101 
as llJ Tüll r CflYlk I""u l óbbl ,úml\bI,", 5z0-
IcU,,,, 7!>. h10ntulól'n, néhAn)' ~"\'eI cz.elGtt 
Io.punk l",n II rnel~ baritl hanion emlfk~tt 
re! a volt IIImnbluml OIztli.lyll\ .. , dr. " emes 
Gyuln, aki t'g)"ke Z,ln .. lunk és PlI lnnAuunk 
I~bben. ~ a két "U'II>'bo"' kI\~1I 
f.vtk~n n\l1lv'Io.U101l t anlluo .... IMk. 

Lhilr . "1116 mfmök, néllal dr. "'dr 
.:IAnos rgykort bUllo.pestl IlGndnok"nk ltP. 

1) •• J ustpil FI~I,. r_ ('I)' ''o .... n .. m('rtk,,1 pU'
Inmenll "~p"lsth;, je ('nl\'ft It .... 'glln "Intik 
InnAcwdója - mtn tf1!:Y lll. é"\'cl c1.ctlltt 
IAtogatta met!" ~gyhA:mnl",I, ~S rént " el l és 
fel,zól .. U egy budnpe.1I IslenUnt el~tllnk/ln . 
SrokAso. c'/IIIAdl IC"~lben kh' ll. .. boldolI Ilnne
peket . Hét g)·c.nnckllk m"nkAsság~ról l, 
bcsúmol. Jim n" fcLesfg~"el eg)'lI tt Ollng
Ind e.ben t/llttl1l 18 h(\n llp(l t segltve e f..,J
l ~lI IIJ orsEAg g~'etmckprob\6mllln"k nlegol
d A.(ot. 

Jhu o Um amertkal unItAnus parlamenti 
kép, ... elő_ ak i 19S5--ben II Cnpltoll"mbRn, 
lu\.rorn rull.slk unllArlm k~p"lseIIlUlrsj"'"1 
t'g)'OIl cbédet adott AZ Ilkkor Wushlnjl:t on . 
IlII.n IArl "tt pO.ptlk és teles~k IISltNetm, 
I>QIP' nóban ls 1I/11l1jan,," u erdélyi b m ngyn .... 
ondg! unllAnu50kl'61, Olim kfp"l s.-lő ~I 
fele~ fennin rIJA" n I<n.pcsolalot pO, ptlkOnk
kel. Az Idd ""rncscmyl Od"özllllllket cSIII ~dl 
ffnyképes lapon "Oldt~k cl, mely n boldog 
nal':}'SlilIlIkel é.s II hét ö .. ·cntll'lll unol;l\ \ 
Abnuoljn. Az 1I~·tn könöntés ,'k kc<l,'cseb 
iM'k fs melcw::bbek, n,lnl " uokA$o! kam
elon)" ""In' ujé,·' Od"özlllh,p, 

" U .. " .. 1o"H1 ... IJ OllllO<!f 6 emflnd tn lIflll~eh . 
lalld _ n n~mc t S"ZIlbad,· .. lilbll' Gy Olckc
ze t~" sun'uele 1986. nOl' , 30_l\n O ffen
bllc hlmn h •• toUn közgyClléoét, ",c1~'fn o nlet!
n)' II61 8 kllrllnkben ls t öbb n'k",lo","1II1 m~lI' 
f01'<. lult Helmut l l anU .. ftd mondotlu . AJ. 
Iln"epl beszMet Subndsllg h e mberlelll!g 
t én,8körben ,\mlln 111_ 1' tnrlol1". SlI'm
Il'jllk swr kcnl llje , · ... !louU .. n"l dr. f);: khn rt 
I'Wrk " nrlsruhcl Ic\k~, 8kl jl\ r l UmlnpeslcII 
ff Erd~l}·bcn ls. 

aki 1940 ól" 5' .... )c:ban fil, ~ f"H kOri1>o,": 
hosszu Utll,f!(\esuIAn, )Rn. 22~n 1'1 .... 11 1 ..... 01-
Wlnne-ban. 1-''''I~s6ge és leAn) ... S\"Jc:I"k vallak ;;;;;,; 
de 6111'"1UÓJn """dll"p01nkru,k ~Ielt "~Ig' 
'azl "~I\a II. 2duapj" ,lrJill 8 monoM 
\e_t6ben ldlinktnl ttlk~.Ok. Oudapeslen 
11.10 ~tvé", k6z6ttc lur ktsltlln"krl a ._ 
moN) IIIrI. 

Akik eltávoztak 

(1,1 KOZTl::.\lIrrO: 
SU'pt, 5.:,,';' .""0,,, Sz.~U, . 
• upl. lj.: Entn, 79 
Okl. :.!,: 
no" . 2;,: 

f'ARI{ ,\SREr t TEMETO: 

.JOl An_ 

,upt, 25.: dr. n"mbAs c'5J01m, 66 éves: 
supt, 29,: Dnrk(i $.~ndor, 82~"es ; 

PESTl.OI\ I ",CI TI,;.'I tITO: 
okl. IG,: \Jodor I.alosné 1'"ech ~''R, !>5 f,·('"$: 
dce. 30,: Hemén yi Fert'ncné Szenl~·I\~·t 

Irma, 69 é,'cs; . , 

vAC: 
.:r.t'p t. 12,: Pl\lft~· Mikló. , 13 fn's; 

I{ECSI<E."Er: 
dec, IS,: dr. Grtlndlseh MIMlyné dr. f"~,. 

msl I{l~"" 75 é , ·e.; 

G\'o,,: 
ok l . 17.: HlI:QnAn)' Domokos, 6 1 é'·e.; 

I\:AnCAG: 
nepi, 4. ' Öl" . dr. T ólh G)'ul.Ané Gldófah'y 

Etelkll, 66 ij,.e-:s. 

A g)lI szo1ó ellAlAdok fAjdalmAban ouloZ\'a, 
lIlt.lnlt! rf.1:z,·~ltel IInullk haloIta lD" rmlt
kft. JbuI 'z:>.'·.h .... ' Mesol:r.' .... t(llllk, •• tt. 
, · .. , ·ok " ff ll ',nadú l, u. ~"'t : .kl hisz ol". 
"""eru, hl mellhll ls. ~L" (:JAnO$ 11 ,2:;:) 

UI'O I T ,\ RI US tLE T 

LIIp llllajdoDOlI 
a .llall>voNugl UDtl"ri ... ~ !:'.oyb u 

. 'flell\,l $u rkHt.I!S 0loi lI.Ia d6: 
U r. Ferf!DeJI J 611Mf 

FelelIIt ,urk~llih~I)'fttes 

Sunl.ldo)'l Ilon. 

Sur l!HUI " 'Ee.l!fIII!~lt.otl54ill 
" ., N.n t ilde D. 4, P .. dapeal, 10M 

TeldoDI 113~S.t 

TerJMt.ü • "'Inu I'o~.. EllHlzelhel4 
biI.m~I,' hlria,kEl.bes114 'OlIwl ..... l ... 1, • 
blrla.k~:dIeállikllEI, • 1'01 ... hlrb.pUzietelbeD 

" a W rlllP<l llirtuIEi' " Lllpelliltúl lnMI"'lll 
( 1I6U II) BIt'.p.1 \ '" J óuel ,,'dor I~. I • 
_ I&DO __ klin·tlltllll.l .... , ' ....... a .. I"'D)·OIl. 
"alamlnl ' 1 .. 1. 1 ...... a U S U M : 1 .... 96 l$! 

"ado .. alml Jf llm'''''', 

IF:vl elGn.elHJ dij A,- fortn l 
Eit,· .. mna .... 10,- (".uli 

};,)'flentJ X,·.md. - 17,M59 Uud.,,"" 11Nt7 
F~elllll ,·t .... lli' Slltllf1lhl Z"Il4n ilIazg.t6 

ilU ISS~ Ol :s:l-t:m! 
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