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u··. és e Földön békesség" !
DtI<-..u.

Nm.:.....
FOkIön VilllnIIlllJI»'an jOI6I.
ben elO M~~ ""nnak embe'Il~, a~,~ n~gyoo u/tp
Ml .. f.ballIakna~, JOlólhUone!< ~. ~an.
""~ a~ol< kalMnes", s>:OflI~Ol"II~ ~aoy ~
..... dolgozIllIk So~an meg~apj.tlk megér!l&ll\e1l boi·
rukel megrala-.a~ r... ,•• u<.\fal!,oz.......at. ovon)'ÓfkOdh&lllG~ mun~!\juk 1l,l!Idmflnyo,OOn. blz!ClfI',lgbi\n
........ ....n tol utIfVezett .. s.>:OOAIis t.irsadalom Hg.b. OvjlI. v&do Mer .. ~ 'IIiU'. hogy l'IItlCIMl ~.
kess(l.ge !oIdOn'

Nag)'Oll solo. hetye van $aifnOS II viIIIpk, ahol
nem keMemes 611'11 VilrD3Qk éS lal\lal<, ahol ma I$~.
~,

11\'0110 gondol< kÖJ:ttpette 41. k,oban Iélog
megoIuII an~ak &gbeWltÓ 'oiJdBIommaI s.>:onljllk Sl' -

"ukhOz meog~o)tÖft lalan rn&gC$OI'Il<"OIt megcsulol1
*trau.., k>s lIyermekulo.et. ........ ozber! IlPjUk lOI6It meg
Olt kellfl9llrKtll il 1Ial~1 modem k&g\letlfln g~ada·
lal' JOIlb $OI$tlI .rdeme. népek., alulo.el ta,moIuel,

eltauansaguktlOl • cnnl,zaaonak ft il kereszltny IUJI.
lurana'" nevabcu> JeflloUek - öntudatra, ma öntuda".
~ ..... "l'sr~eI eNk JutosztOll..aguk
és megala:"tt~guk kes .....et s"Bl!<\k NIIlC..... ot.
kflS1J9 elóldon
NIOC5eIl t>ekesség • ll4MI"~ehtk MlOU N,I"(:Mn
béke,"&\! II vdllgre$lek k<llon N,flCSel1 béke lU egy.
halak, II vaMsol< ~zon IW'ICSt'n békKSég • tlljOl<

6S "&pel< kOlon M,ndenon II vll.lgon rr'lély ~onfli~lu,
SO~ sz"t.;odél<.l lalong Sulyos g/lzdaYigl &IIenléle~
hIr;:. fg)'ra nehelebbe az en1bemblloó~ &IeItI! NIItc5ef1 bé~B~ mlu a ludOO1jm~nak sem MIn/len
~éop2eletllt hWillmuló. ITIA.VdokaI '-'1eW! 6$SZegeI<81
~o~l!ne~ fegyver~eusre, es pokol, ~éopzelOer6vel
fI\Ol:gat.ak a paránvot< ~1l.tgII1. a t!aIJérillmolUl! <S.
hogy rombol1M<, ,rtsal... puan'I$il~. f.. lO.zz~ a jobb
1101'Sra émern" élelel' Hlm~S2or. de hányszo. ~'5zé·
m,IOII.II< .... r, hogy al 8fleInM!tIIoul fegyver~8lllsl4l
es puszI,l.isla har(lilll moUoarOOl.nak Bk.i. CSl\~ egy
IÓlIKk\~""ellS mennyj l\aszoosal, élel&Sel. szépe! és
~Z mtllOI kihal .... I.. emleno... " ba! azek a
felmilrflHk ~!Uak ,Il meggyOzo étvuk aUenérll $On·
esen t)8Io.esS6g a fOldönI It oonoazs,ig ........utien '"'"
dulala," '!d/!*IOI, mutyek m.l~n8Scrl< ts embenelenUIO... m&gCllIfolnak ,..."dun OInbe.légesMgul él
!(Ilan tr1e1nM!tI
Koóerull , hOgy ~orun.DRn Hm. IudomoIny mIlga.
SlIlllJe. Hm az • ...,.1tII' )0181 rl'fUtlOll. ~,
Hm • n .... f\aI-.\g tMnoos.toga. nem eIegendOII.
egymaogukban R bék.. lit umIlal"JéOe. ""', Tenni,..
l&sahol Embalat.'a ....... uul.Uge a lóIdfIek, aJ" .....
ben .an ~Oz6aseg1 6nl1lÓllt. a~,~ben \/lIn .11 milu.
.....tJe(' ~l\nI U.lle! " 1j)$1V6fi M", a"'lMt<1 van
&lleg,'."m.•'nlt,allegyó.l:l 6nz*"l • ..."t,aI ...
randeU egyéni erdtke~ II ~6zo. joruok " igazUgf\IIk,
e~<ban ....... kblMO ."a, hogy megoIU' Ie$~ ft ilii·
~""V-.
Iden _zOYel1

...

'...

..~.~nUaOI. az

lal.... CSOdfl ....... U

.'Ib6! ••
it..JUrA

gun .'V\l~ u !/Hllkb6I ~a'~,k, ha""", belulrGl"!
EgyOJtt ~ ....... nagy ~oOovaI, hogy

dII'.....,,,.....

V.uSZfK .. m.tgS;l'UIel, ~,
nlln~' 1TI/IgutI~1Ian, aUor .t..urunJ<' Sum""",.
1966 ka~a &Z11IIBfI1r. a IwKlor!v!Üo rago,ogo
lenye. a OYflnntI~flk I,ma it.rtaHllnUOMa. orOmabenlU~!O:lOd6 uép• . az akIoUlok ar ........ _
nak OrOmet oI.OVli Bt.aro. ""~~O ..-.t:>er ~-...
gli /ig)wlmezfilftlS, u~.1 ~en Slui<ltnun. a blnso IUl'
oe!. .. al isleni UlIOIl&Iekoei< . . . i!!al' Bennunf.

kell ~~ a ~NaI etI'lbt<. aJ", tud
bé~05S&go1

'$ akar

leremtllnl a fOldónI
~ kel ~ .1, oyt'llQdnUrll< az 00 .~égat hatalma.
ba I Nem ~el ~ldolQlut esnunA ama !I,Mna~ .....,
lIogy II londoIIatO$. ~egyetlen. uam"o ts brut.IJ~
mondog ieg',OZlajOUgol, .mberSl~I, baIo"Slgel es
szarelatotl Nami Mag kell er6s,tllnunl< f./Illlcsoo)1 1».
hlnkelllogy at,ó. a'-'I v.i1\'1l v<l.rlo.m. ill '" Embe<' Az.
,,~, ln mokozonlln~ a~ ... .,a .. tudta mag'IIak,ls,tano III
ISle~z'OáI •• Imnak IOUs.iljl/ltl
AdjunIo. IWlat Islaonel<. hogy ml • )81 .... ~ . ' " '
szutetésOt U9Y VIIln.1~uk U ugy olnnepelhll~u~. hogy
(lMepri 8SZIalara most .. fIIdOII PO'lU ko"!<lyMVl,
vagy lalan 'PPen kalacSOlIs helyellllllunl< hogy 11<'
mékany fOldunJ.. megjutalmazta ln'o.lmoIesarveI sz éf·
damIl munl<oll, hogy Del(O. O!\tIcIIw.ont.bIIn laIobban·
hntna~ n loZilpsóges ~racsonylak meleg too~1l g~".
Iykskil. lIogy a)ilnde~oI<al OSlf09IoltlallW. egymit.s.
nak a, IaVlltloozhel]uk IMItIoOlnaPl gondtIt ........t ~Ie<t
ha Vilf"iIIIlIo is lIyene~ és IOfn16Sz8Ia5. hogy ~~I ~,
I~I Iragokusan "r;zerwadeIl ~ mag
vannak IIOIldJ'" - . ntméonyilnlo. 1$ van U tMzodllJ ,,,,,,,"
lIllY IxoIdogabb ~ Iranti
Itroobltn elen a ~ráC$Ollyon ~"'I" sz",1ri.
ageu szeretetévals abból lOtYO seg,lokeszs~''9I
keJIlIl(llo. tale KlflII*t ........ al",Io; mos! IS u_~el.
alo,~ fOn>b<ldólt élaluk puSZl~s.1g.m ....... 1o\1foI~ •
..bethlahamI ct·'gof' csak • 1Ó'.'\SMIIo(lnl!lol:~t ltS
megcsuloll emClerlt.'llWlk k......"Ij8I, _",en fNIIt<).
IUlan. testI! as kOOOflllo n a vfI!e'
10 .......l1li"'" egyutt ill ~ -"cstug •

mIlgassagos mannyD8fl Istenoet< es • tOIdÓI'I w.. ...
Mg" az amOeflll'hel j6akamt"l
H. t.wp I ......

t",.pI,k, Ml....,"'-

"",t .. ,

It..
t'I1~ " "m"" 1"1>,,,,kl h"tyn"k,..,
~ n,'''k ... ü"k 10 d.,.. ..... b<or t7..,1 n • ••.... m." II

ó rlOk"r kn" " ,16 l~h,,,,ln,dN .. ,,, nud."""".
N"ID' I..." .... '~lOi ''''''1....""",101110''
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Mille nniumi e mlé kiinne pély Pestsze ntlörincen
D á vid Fer e n c halálá nak 421. évfordulóján
2000,
f<>h~lll,

nov~mbcr 12""n. ,'aoárnap d~ldőn ... 0.1.
",~ .. ll a peatAZcnllőnn<:l uruta';u.

I"mplom_ Aminl a m<'gt",.,;ban .z~repell . .-gy...
I"me, <'gynázun k k a nelyi /O"tilekezet millenni·
omi unnepi ist"nliszlclel h .... t ~ben emlék,,""11
Da,~d Feren~ e/O'n",al apít o puspbkunk. halálá·
nak 421. é,"fordul6j .. ra .
.-\ .ros,éL 5%Ol,álatol dr. Subó Árpá d . kaIn""'á" pOLSpök "<'gezu"'. A h,l lsten ajándéka.
emld:nlelU> 'l>"hirdcl~~ben az egybcgywt ...
kel. Ideuuk bes.z~t .Amikor ~l .. te "o<gen arra
akanal< kénysu:riten" hOl:)' hllét "onja viS&ita.
l1lj'a<IJa m<'g, anélkul. hog)' nagy ua"akat mOn·
dott ,... Ina D haláltg t"nő hil8~gróI. odaadta a
leg-drágábl>at : ", életét" lA ;'.Iagyar Thle,oj,ió
nrch""\Imából,)
MérhetNlen megü .. tel lmél "olt cgyhhunk
.umáT3. hop' a! unnC~lOCn megjelent, ~. boIzéd ..! mondon a :'olagyar Koztársa.s.ág elnoh.
d r. Mádi Ferenc Al:nap e"e a MI-<,s TV Hir·
.do, '-uan méltatta at esemény jelelll&!gél.
Orom ,"Oli súmunkra. hCJiY. katolikus "allásu
ko'társ.dg! elnok e/O"\III énekeh a kozOs. 'ggel.

A. clllOk úr beuedébcn att hangsúl).... ta:
nem a! donli el. ki az igazi h ..... nu'ny, hogy az

M~lyen tlnlelt KbztáN.ll&ái' Elnök Úri
r MllllelendóPuspbk Ur'
TUztel! Polgármester Úr, FőplEhinOl Úri
Ked,'u Vendo<gek!
TUmltCyulekeut'
Magyam.-.zági UIIlun\l.l Egyhobunk ne"ében
tl.uelettel é. nereU!ttel köatöntom Dá''ld rerene~m lék unnepélylink ~nt"I!VÓ1t!
RendkiVl.iI nagy öri:lm n~munkr. , hogy köztár·
aaN.illIlk nagyrabec.ult, é. nerntctt elnöke nermy egyházunkat megt,ntelte JelenlétéveL E,
wIllunkra fclbec.illhetetlen htékii biztal",
amely a k6uli éa tivol'jO'l6ben \ljabb ..r6t ad t.Ioent kerea6, embert .... re~ munluink folytatW-

...

Annil ,nluibb nuUfCilnk van e~, mi"~l u
l<\eaen ilike ütal "eún)1!It-, t!I "Ilya politikai pár·
tok ltoIgálatában állö rMd,a ÚJabban mindent
megle.. aun, hogy minket a . Iön é nelmi" egyh'.
"k IOráMl k,tauilaon. H"I~ mutatluk be laten·
ben boldogult AnIalI Jó ..... r m,n' nlerelnök úr tör·
u,nelmi e/O'ház mi"oltunkat ;,uoló hIVatal"" le" ...
ut, nem ,..,tUk figyelembe,
A mal napon or6mmel hallottuk a ko:u'rsaúgi
elMk ti. UCaru1yen frtelmlJ ~lemfnyét l•. Nekik
Mm nek, oem a 430 .'utend4 nem elq-, annak el.
le!>ire, hogy minden IrQtudó ember tudja; U
l~ban ThnlJin tanott onú&iYül60. ~ amely a
",ülan ebc'inek h>r<lelte meg a 1"lkii.mer-eti 60. val.

4 UNITÁRIUS Él.E'r

IlleU5 _1'111< relekrzethn ",rtozik. hd'",m h< IQ"
vaU .... lIU'lIemében ~Ii~ a map ~1~1.ét . .Az un~
l'nUl egyhá"t. am,kor a tomnc1mi egyhob,._
kat emhtik ..... ndsze,;nt kifclejt,k ~bMl a ""rból.
ped'g 01O'811';gy meg>'rdemcl,,~ ett az ldhöjelf>e
leli besorolást. elismer~.t, mi nt a lohb, tórténol·
mi egyhá,,' ~ mondotta ajeln ""ndeg Mádi F$-rene ~z~rint a '·aU ..... lapitO pu.<pok a tobhi C~ _
hhnak " ookat adotl a.ual. h"lO' a hi! megUJu,
lódban kereSle az 19aZ$ágOt
t:d"01lö be!lzPdet mondott. a k"nllet polgir.
m... tcre, d r. Mester Uuló
Angolul köstöntotte al egybegyúll<'kel
Ei m ert va n He ....... ij nen ur. '111gno\·cL"';gunk.
~t lARF elnake is,
Al: linnepi istentigztel~tel. fOll:adáJ; kö\'ctte.
ahol a jel"nlé\"6k köl<'tlcnul is elbe.télsethettek
~ kő~lá .. asági .. lnőkkel,
A nagyon s.z[n\"onallUl. ~~ 5,ke""~ e!O·háti,... dU"6n)" Ri uer\"eroje Rúmány Csaba l~lkj,._
, ... It, akinek az ElnoWg kulon k'~<lO""tet n,~ .
"ánitotta k, ",,,,delén.
EIO'házunk ne"ében dr. ~Iu""ay S..imue1 fc
gondnok szólott. kinek unn"p' be •• edét, az aláb·
biakban közoljlik

liuubads.ágol. a kulon~ vallásfeleke ... tek ko-Ultti tolerancia ..!"ét _l!8Yh.li1unkat befogadta. &
nt" 1571·ik é,~ mal"Oll"Wrhelyi orszóggvütn W
mepró,ntette, az urutánua .... Uht bevett ,·a1!4.ofe.
lekeut«i n)'ih·inflva. Ton~nt min.u.z ahg 20 f,"'el
"e,'angfhku$ és 4 ~" ... el a reformálu. test>·éregy·
h.li1ak magyarorsúgi to...·én)"('5 befogad"'a után
Al:t lern tekintik történelemnek, hogy egyhá·
~unk ala pítása óta mi a ma(O"pr nem.et sor&.ának
mmdenben reS%Cll<!i "ollunk, t!I p legnehezebb ko-nllmén)1!k kOUllt is m",d,g bec.o.Ilettel4!ltuk_g
helylinkeL Egytitt k,hdottlink a Rilo:6czi és Ko.
.uth ''''&etle uabadsá.gharatkban "agy a ko!!. ...,14'
hibonil>an, majd. ugyanaak eayul! viseltuk a ku·
daratk~. mqtorlbok kelU"elL !\ouuk Trianoni,
amely .... lán minket 'ÚJtott a IqI!ntkenyebben
Nemzeti.tnk történelme "/O'hizunké\'al mind'g
kÖZÖl ,·olt. A polgári életben Mm ... aUottunk IZé-gyent: Mi ia "dtunk a Hazánalc - nép számmal tudÓIOkat. mlh·~ ..e ket, közéleti a""mél)~~gekel
(pl Krita JánOI, Brutal Sámuel, Orbán SaJá...
Ba rtök Béla).
mq; bliny ivaI,,,dnak kell eltel",e, hoe;)'
a 'lellink nemben a1Ulmazott .wzknmmá<16
tnepZ"lII""? Mindezt nehezen frtelllik és ér\j"k
mea-. h,....n a1apft.úunk a "aU'" tolerancia jeg)"~
ben tbrtént. éa azt ml, tfP·h.li1unk lét...,jotl~ntk
peret!t61 mindig tinteletben tanottuk.
VI\)Oft

I

II
t
I

{\ !(In:Lai orsdlll!J'"lllH 61.& 4 ~''''J.8dllak kellett
eh~ln,e ahhM, hOlY az ~lC)'I11á ....1 olyan .okat vit.atlt&olt ""IlM~I~kezel~k ~ra felre<\euék a tolera!>C.a eI .. ét. am.t ma okumentnek n."...%nek. H
1lltI. 1~~Mn awn .. az EnUlybo:n ~dan megt"rdelett torvényben r",lahakkal Ellen$<!gUkeM_t mi IOha ""nkIVei ..emben nCm kudtunk, VI_
"ont a nlagya ... ágtudnt ~brentartádb6I, - amely
me]!maradásunk alapfeltétele, kulonÖ6en '!'rianon
óta II t61iJnk elrabolt ter\iletrélzeken - alaposan
k",ett\ik a r<!szünkct. M. Cl)'lIZCrre >"agyunk un.tá·
nUlOk 6t magyarak NemzetIink minden talOa Iqyen bármely m'" ke ....... I~ny cgyház "ag)' felekelel b"... - nekunk t'""tv~nlnk' .'ennmaradá~rt
Vivott ku1delmeIRket <'C)'Utt ""'luk, & ut a jovfben .... m tehetjuk m"'Unt
'
A hItet, ajobbjöv6 remény~t soha nem adtuk
fcl, h ebben a történelem ~dig minket iga,olt A
IcgnalO'obb bajok, ~ legal1l)Wabb IfOndok idej~n a
lI'ond,-iseléo klildöt! ha.Anknuk olyan ,'ezet5t, aki
átsegltett a nehéz~ickcn. Ez most is rgy t(lrt~nt!
V~gre van olyan államelnllklink, akinek nagy lu·
dál.a, mÜ"eltaége, .z~lea látókbnl. tárgyilagoa ~.
jóIndulatu vil4uemlélete biztosíték arra, hogy
nem kl ..inyes "",port- ,-agy p'rtérdekeket, hanem

at eiUz nemzel. jOvlf,)ének klbontakoztatáoát tekIRl! vezérelvének.
Nemzetünk mqnyuaodva biduoIJa lU _ t I
M. UlJuk btenunktt, a<Von nelu erfit, eg&..q1K
Iltrelm"l , hogy nfpiJnket. boldopág uIJ",", ""tet-

,-,

Kedv ... ""ndégeinknek ktlaronJuk, bogy ebollek
velünk linnepelni, euel ia igazolva egyu\"<! tartozá.
lunkat , ~s azt, bogy megértik nerény egyhIIzunk
nereteMt. meg~rtéAt kcre&6jó ."nd~k" él Btt az
óbaj". hogy népunk jo\'6j~nck ~pitHéb61, ....bbé
tétcléb61 mi ia óninte ,z'''''el, odaadáua.l '·ch"".
luk k, r<!nunket.
H,t(ink nerint ez m,ndny~unk k _ "HY".
am.t .,..,k egyutt, egy azlvvcl, ~ kötóS akaraital
lthet megvalÓOlitanl, de ba mindnytjan egyként
akarjuk, Aikelillni r",_
Adja laten, hogy ugy legyenl
Köszönöm megtiszteU)" figyelmuket.
Dr, Murva)' Sámu el
ffigondnok

Unitár ius talá lkozó -

Szejkefürdő

S zék elyudvarhely 2 000, augusztus 12,
Ti ... tclt HölgyeIm éA Uraim]
A Magyarorozági UnitIInu. Egyház nevében
lI. . telettel éA ........ tettel kÖU(lntom. millennium.
"notllnul találkozó r&Uvevölt, kul.", kooIwnl\"e
nem unotárius teIIt\"<!"",nket, akik jelenlétükkel
megtlntcltek,
euel
il
klfejez"e
egyliv6tartozbunkat, népunk, nem'Clunk egységes ,'ol.

.o,

M()St, ami kor kerentény államiságunk mIlIen.
nlumlit ünnepebük, öromunkre Iwlgál, hol)'
Szenl latván királyunkat - klt a római katoliku.
egyhu a XL száJ.8dban avatott uentté _ most a
IO<"OIj:keLeti (ortod",,) egyhh, blúnci egyetem ...
p-'tn'rkátU511 i. IW'ntltént I."",rt el.
Az olyan kivéteiu évfordul6, mInt a millennium, &1 ünnepi megeml~kezé. mcllett ... ámunkra
ecben a nagy számadlbok IdC}e. Ilyenkor a val.
I..relekezeteknek (cl ken m~rn;ök többek kö%tltt
azt il, vajon a hitélet .zabálya" úgy tarlották-e
linteletben, bogy" szeretet legyen u",lkodó _ fc.
lekezeti rnegkülonböztcléa nélkül _ a velün k .oro,
köOOlHgben ~l<'l népünk m,nden tagiávaluemben.
Azt már eleink ia jól tudták, I>ogy a kereaztény
"IIYblbak nép"nk, nemzeltink megtartói, "'" az ~let
Vlh""uban ..... k ugy tudunk megm ..... dni, b.......
....n _zefogunk
Ebben &1 tvDen .... boml)'ÓI római katollkUl
Malll, mllJd a rd"onntlUl viI6gt.al!lkO&Ó ut6n,
",.,.t umt6n ... egyh6,unk Ilo megtarIJa hagyom6_
nyw nagytal"kOZÓJ61. MOgIlyucodva mondhatjuk

el, bogy ha ,'allbunk Claknem (él hetreddel ezellitt, I tolusncia ,tegyében Iluletett, ert ü.%ta 16lekkel mi ..... g is ~ltuk.. M, ecY'zerre .-agyunk unI'
tánusok és magyarok, tebát a tob!:n felekuet tagJDI nekunk testv~nJnk Ezen ft tényen a kulunbotli
orozághatárok léte 8em v'llozlat, legfennebb nehelÍti a kapcaoltlttartáat. Unltánug egyh,bunk
voutkozbában p~ eml(tctt ~...,rogás ma fonto&abb, mint valaha az Anyaegyház é, az anyaorszá·
gi egybáz~~ között, de azl ki kell terjeszteni ~I
él6v6 tenni az európai _ ~I&6lorban anglilll - &
tengeren túli _ amenkal _ te,1 véreinkkd u.
Euel egyutt fejl..... tjuk to>'6bb a lObbi ke"",,z·
.,;yh!ual eddig il megl~vtl kapcsolatainkat.
bogy mq hatékonyabban le ...... unk ba5Zllára bármely ornág tcni.let~n lak<l, "'IPt.!g'" S%Oruló népr~ ... einknek_ AuukKg most itI Erd~lyben .. an, ib
iamereteim ezerint a tényleges 8egltség nemsoká·
ra megia érkezik.
I~ny

Nagy el6dünk , Orbán Bal' .. cmléke e16t1 1I0,t.
le!:"e, kérem a millennIum; vil4ta1álkom r<!.zl\"e·
vOit, köv.... ük 81 Ő JM!ld~"1 W,.,zzük feladataInket hIttel, ki"'rt""al, rendu letlen>!1 bizva abb.on,
hOfIY a mlndenhstó végro megholU rink az . mj\·
.nkban olyan ookazor k~rt
Hztend&"

.ri,

M.Ja Imn. hogy Ú&)' l~n'
Dr, M".... ay

s.m... 1
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",íí~d"
.. 'ff ltI~k Ofm jo tubomá"" ndkil"

" .ub.delv':; kerewénvaég egyik Izell!ml

éise • késör, nesdon klv.616 gondolkodo]. :

RotI.rdaml Erasmu • . A németlllöldl . d.mausu. de ízig· .....'!! európ.1 .....m"ylug 1'1.'.6111 •
m.1 n.pl\ll.nyugoző. E.llmus eZ antik hagyom'"y el . keresvény.ég ..... rene". alvaz,tét

tereml,tte meg.
AhO/ilyan a reformIlcló lullépett a ••n.uhu

IÓflU" Mostani .dmunklHln .... kiv'nunk pél-

dll' adni, hogy érdeme. újr. letledeml RotIerdeml ErasmusL

Az. . U'bbl .eszle' I hit. . " EnChiridion militis
eh,;,'lan' " cimű könyvből szjrmU;k. Ebben
"Kr/sz/u. kalaná/lnak", llZIlZ • kere.itlény embernek ad élalvezelé.1 vezérlonalat. a mal napig
meg ....'vlelendö gondolatok.1.

örökségén. ugy szorult h'ttérbe E'lImUI, I leo·

Rotterdami Erasmus:

A keresztenyhez méltó gondolatok
és boIdogsllg:..a kapoll meghívást mIni én" Amint
az AposIoI mondta: Egy a lesI 6s -vt a ueJJem.
8mull ~ az a remény. 817111 meghivholol<k.1l egyull
kaptalole. Egyaz Ur, -vtll M, egy a kefeszlSég. Egy
rmndnyálunk A/yJa. elli trlJndenek 0011 áll,
minden/ álhal ás mmdannyiunkban benne van. Hogyan lehetne szAmodra idegen az. akIhez az egység
soluétu kÖleléke kapesot?
/IZ ISIen.

A poghyoknill m;nd II jÓindulat mtQ"YiI.éstt. mOnCI
a 'O$$Zlndulat felkeltése $zempon~AbóI súlya van
azoknak a k6rúlményeknek. a/TUre a szónokok utainak, mint például: "honlitársunk iS, csalAdtag. rokon",
vagy éppen ellenkez(Sleg; .,hozzátartOIÓ!lk, alyai jó
barátunk, éfdemdils, kedves, jó csallIdból való. gazdag embe('. vagy ezek ellentéte. Kliszlusban mindez
semmit nem jelent. avagy miként Pál mondja egyes
ugyanaz Te csak ezl tartsd szem eI6It, elégedi meg
ennyivel: az én testem, testvér Kliszlusban. Ami az
egyik taggal törlénlk. az ugye kihat az &gész leslIe,
Onnan pedig a fej re? Valamennyien egymAs tagjai
~agyunk. A2 egymllshoz kapcsol6d6 tagok alkolják a
testet. a taS! leJe Jézus Krisztus. Kliszlusteja lsten
Am jó ~aoy rossz az egyik laggal rnegl6rténik. az ve·
led l6rténok, monden egyes taggallónénok. Krisztus·
sal lMénik. Istennel torténik. Isten. Knsztus. a test
ils a tagok valamennyien egyek , Kereszlények kO.
zOU nincs helye az oIye n beszédnek. hogy .,ki· ki a
maga tll~lIlév ar, Mm annak a mondé.$I1ak, hogy .,l<iJ·
l6nb6J:és a gyOIOIet &zO!6anyja", Hisz moért is hasz·
nAINinak killOnb5égel<at jelenll! szavakat 011. ahol
ennYIr. teljes az ~1 A kereszténys6g nem arról
ismerszik meg. hogy al egyik ember azért ellensé·
ges a mésikkal. mart valami semmiségben killOllbözik 161e. ahogy álta" ban ellenséges az udvari ember
a vérolival. a vidéki I városlal<6val, a patricius a pl • .
bejussal .• hivatalnoIc a magAnembe<rel, a IiJUdag a
szeo'nnYel, a hf... az ismeretlennel. a hatalmas a
Ib'wog~, az olasz a Mmenel. a IrancilllU I "gola/.
az angol a 5k6IIal. I grammatika·tanir I teolOgussal.
a dOalektilQl laná", a grammatikuSSI'. a jogIudós lU
ONOSHI. a tIInult e '-nuI8Vennal, lU ékesszóló a n&Mzsuv\ntal. a n05Uen a llá.l:assal, a 'OaUlI az Oreggel.
" Idtrikus 1 világival.• pap a szenetass.1. I minorita
a coIeItvat, a karmeliUo 1 ja~at - ts hadd ne
SOrOIjam fel az 6sazes klilOnbllz~.
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Hol I az ... ta!. am&ly .... lIen~t I. "a.-ti, ami·
ko. IZ ilii'..:! megn_IH moall. a kissé m•• "",ina
ruha. az &ti vagy a ..lU . . az Ilye!lltajr.. ,,",Deri bal·
oa!JIgok mia" ""'IIIIyOIOln angem1 M,IM nem $.lakJlunk az ilyen gyermek. . ~kk", .. miért
nem a lény~' tall,oI< szem ~. azl, IlTIIt P/IoI oly
sokszo< nyom&lékos'ton. ITIindnyéJan

egy lesi lagj.ai

vagyunk Kris.z1usNn. a F6tIen. egyaJiOll azellem'"
tol J'I'IIOI<et, ha benne élÜnk. mégpedog Ugy. hogy a
Sle~ taOOkat nem ingyeljuk. • gy<Ingébbe.
kel PeÓIOg OrórMt' Hg,quk. VIllamon! Ugy,hOgy me:9'
érljuk mo ,kz,sultilnk a jÓlélerMnyben. amiko< 101
Ietlunk , ....,.rituol<kll. . . mj.
..... az a sérelem anll! lestvt·
riir* elszenvedett. StnkI noe a
sa~1 6rdek~n buz;6Ikodték.
hanem '.1\8151:", szemi mindenIU a kó.i: JIIw" ~'nIja , ...
amit IstentOl kapOtt. hogy a Fc).

hOz é.rarnolJOfl \/l$S28 mnden.

vagycs oda. ahQnn.an .zMér.dI.
PM apostol ugya""l .... 01 II •
konnIllSiaknllk; Metf amont •
leSI Bg)' bIIr sok laW<' van. a
restflek JAd9 rrunóMlla~, tMr
sole. mégos ~ le$l, ",;gy Knu,
tus 15. MI ugY'IIII mmdI'IyB;iln
egy sze/J6mb6n egy /6.1111 kflo
resztelkedl(mk, akllr z./ddII.

ak/Ir ~. IIUr szolollk.
/
.i<ár $zabado/l; Ils m.ncWIyájurl+
kal egy szellem Iralorr Ilf MM.
vagy.
leSI sem egy lap, hanem sok.
vaUlki·
Ha aZI mon<JanA a I!lb; .nem vaés hall·
gyok kllz. nBm vagyok a 1851 rénevetsz
U9' , vajOn IlUor ngm /finn• •
D~,..,r;
leSI r6sze? 1:5 118 IUl mQilQaml l(otlerd ..... r t:rQ.m" •• 1~20 .••.lnrlOjz
II /ül, _1I/8If! vagyok szem, rMm
vagyok. teSI IIIs.n-, vaJO'! ,/ekor mim lenn, II lesI
Illsze? Ha lU fg6u tesI $Z6m volna, hol lenn. a 1181·
/ás? Ha az &géu lest lIa/l85 voI/'III, hol lennl/' uaghis? ~rmost 151811 halyeztfl ei. lagokar a testben.
9gy8flJ</Jnt l1'UfldfI{/ylket. aminl.kana Ha valamenny!
~ .lÓ5zakOl. mmt rnondjMt. ;ogos e<l5$zakJ<al VIagy lag 1IOIna. hol volna a le$l? Má~ sok ugyan
$ZOOOZflI,
Aual nem toglalkozom, hogy /IIIt enged a
a 1<Jg. da. I.SI egy, Nem morodhal}8 a sztm. kéz·
csAszári törvény, azon viszont csoM'kozom. honnan
ne/(; filllCS r;ld uü/lSégetnl", S«Tl' ~. /;lb<rJrnilk;
filllCS nllok $ZIACsdl/tm" 561 azok, a~ a lesI lutnak ilyen tlangok a k.resztény 8\1<6IC'5 kózalll)e'
,Bantottam. de IeIhe<gEtll • .Jobbnak láltilm elk6\retru •
~ lalJltlllllk lélszanak, sokkal nlulbb sri,Jk·
<aISZa!. mint eMseIni" Igaz. arnot az emben tOr.+
ségese«. i5 /UllfltttJket a leSI k,loésbé nemu /ag/éI'"
nyel< megengedneI<. azt r>erT1 tuJlehl<. .....,. ml
nal< larlLn/(. IUOl<aI r>IIQYObb IJSZIeS~ .. er,"'Jk
CSlIIIIS:ó!< majd KIiSztus, a 1<1 lej(ldllrred. 1\1. klfál'
kOru/. Ame/)'ek IlU'euígte,.., ~~!~. /UOIUIak /'III' uod azt a 10000000yét. ametyik WI/t ~
gyobb rrsztasdllWl Viln. ItSZIH
tagr&nlu'oak ..,.
En ...szonl SZl mondom nekfBI<; ne sz. . .·
SZOtII l'IIflCS . " . szLlks'jJt'k o. 15l1/li az/Jn a"'oI18 találhaló""
lok szembe • gonosszal. hanem aJa meglIl ~ a
!igy a I(I$/el hofn .melyll. tagnak nem WIb, .tMiIk JObb an:oOOn. /ord,-'/sll oda neki • máSlkaI iS. Es /JkI
IWIgyobb b$ZIlI5dl/tr adon, hogy INI /agYe(I~. peres/cednt akar ",,:.Jd és el alUJr,a •.",...
~s • tes/befl. ha""" • lago/( egyrn.biJff k6Ic$Adel. engedd ál neki. nsh4da/1$. S lia vaIa/a k
r>OHn szO'g<'Ikoqanak TI pedig Knuhd IHle
rit téged egy mérf6klnyV9. m6fI/ ., VeIa Aert6N
..agytol<. '"' ~/Jnt /ag)aI, HUOnIÓ gondoIalobr
ress9l8l< ~lekM. és imIIdI<OZzatcJ< iJId<JZÓ'.
!r a .6mal8krU1k. AfI'IItIl ugyalll$ ~ te,/tIen $ol( teSI'
kén, hOgY fial iBgYetel< Aty;lloknak•• /a a ~.
rliSZUM van, 5 nem ugyiOlWlZ • rende~eléH nIItId8I1
ben van .•Id fIlIkllll1 napjAI a;6l<" Is és a gonoszDI<ra
testr/Jsznek ugyilrnigy vallyunJ< sokan egy IasI '5, s es6t ad igaZaknak is. ~ne/f 1$
KflUluwan; 89)I'IfIk/Jn1 pedig ~snak la9li'j, miAzt v~Iaszol<>d: .,Ezt nem r>Etkem 0'I'I<l0dtII. /\anenl
k6z1HHr kulönt:róz6 adomtny.'nk vannak il ()(I/<ünJ<
az apostolOlmak. A Wkélelesekflek mondla' ~~
.doll k9llftllotmnek meglelel6en AZ.."tn az .r.zu·
azt hallottad: , hogY fial "'?J"!IIII< AJyAtoMak"'"l H.
Slakrlek ..t mondla 'lI.zúgol C~ • azere- nem szeretnél lsten fia lenni. alIkO' lertd nem von.l·
~. ~ n(ljOnk lel 6hozz/J, Kn5Zlushoz.
kozik a törvény - ~r aki nem akar t/lIItlrttes ...... , IZ
a~1 II 16, An.l. lU agIIlZ 1651.•z ~,zllll6/6 Iz8I< se·
mtg C"k nem is jó. FIgYeli eITa is ft l()rvotny ","",n.
prIJég6vM egybEIlogv. i5 IIlItzeran.... mIndan

,
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A bsz!eletet csod+"I01, . . . . . . . \ "'UoI. tlllcinr.IYI ne az blzIo.1tM sdmodra. hogy MVlobD II VII·
;vonod. ~. lom.ge. 1'Ianem. nép .. kOkII ' .... ""
valObb ~ 6fdetneId ki . A tem.g ne tanulje
meg II t& pekl.i.dOtI csodálni ali. ami ~ azokra 8
QIIztenelU8 cséM amelyek eHen naponla kOzoosz.
SzLlntesd be a 1I.u:<.lagség csodéJatát 1>01 leszne!<

akl<or aloiva)ol<, II ~kka$Zl6k. :uenlMg10rOk, (,tanát·
IOI<? &ilntesd be az ""-retek C100alatat hDl lesznel< .""-CM' II ... bIO' . . . ~? H!I ne1lYSZ8'
"'bbnek akara:z: LAw..,; alattvaJóod azem6tlefl- ne

mUlogasd vagyonod a belQáknal<; hf, szeretnél boidogabbnaJ< ,.., ..... ne filoglasd lenyUz6 eIeIrn<>óod a l
ts etvezeleidel EIs6sQrt>an a le peldadon kereutül
tanulJAk ~ laMznI mlfldezt. II le példád révén be·

cslllték az erényt. ért6kelJék II takartkossigot. <X-

vendeueook II "",nékIelességnek. lIazteljek a sze·
genységet VlHIotocUsecfben semmi olyan hGa ne
~.

amol a oé9 kOr6ben kortJacsod tIIIntt' Leg""

k.i.bb ugy szoothalod VlSSZiI II gonoutttleket. ha
nem falják nagyra n6ni benned • gonoWenek alapJ!1. a gazdagsagol es • gyónyólt A Iegk6zOnsilge.

ubb embert se vesd meg önmagadhoz k&pes!: telJesen egyenlO Méken nyertetek m&gválta.sr Ne a
nagyrava~a$ zlIjlI. ne a vad ség.
a 'egYI/erek és
I 1851(II'Ok védelmezzenek a megv&téssel szemben.
""nem az elit! ~sztuaga, a komo/ysllg. II tömeg
",,!Iden bUnétól mentes elk6lcsók SBmmi .kadaIya.
hogy • tef8(lelm< bsrtsegben megkillOnbölleteU hely
l1euen téged, m,>\Ozben. szeretetben nem tthetsz
~l!Klnbseget. A f8Jedtlmi t,sztség ctljlll ne abban
1aSC!. hogy gazdag5.ilgban k,emelkedl. hanem. hogy
• lehető legillkilbb • jav"a tegy mindenk,nek. A k6~óuéQ hda)donil.t ne. magad gy.rapodiura hasznald tet. Ilan&lT\ vagyonodal és önm.gadat telj"
tgeslilben boc7'~ • kOt.... silg rendatllezhere A
nap soIoJ<al tartozok nel<ed le azonban ...."ldenelI az
Oadósa vagy.
He fUled k8nyleltn e/vI$elN ez olyan teleogz6s
megszóhtilsollat. mont .legYŐzhetetlen" .•Sz8I11:;(o;es" .,Felség". !(ogal.b/:I lelked ne tudion róluk, ha·
nem mondaI iI;j,"lsd al Knsztusra. mert csakis ől illatok II fetsegsertas bUne. aminek még. I'ItIvtt 1$ drá·
mao llar>gon
m.!.sok. • te meg'lélnedben e
legenyht!Db \'tIe!< legyen_ II feJed.lmo felségel az
M-I\I meg ogazen. aki .Ietedtl!m nevetlilS8Ml ajoggal ellent.tesen. et6szekkal kegyetllnUl. gallldul
lesz vata",,1 Sanntyen jogtalanság ne ,ngereljen
,...,ésbé 'Nlal, mont .melyik magánemberU'nt é, téQ8d. Tartsd eszedben. hogy kOzembetvagy. és csak"
1$ kOZj6va1 kel logIalkomod Okos vagy"
ne
azt mencskelCl mag.dtNln. hogy fI'IIIYen nagy vagy.
rw......hogy rneid<o<f. lerhel hordozol • v8iladon. MinOIII SlitJr.uOO vlISuMllmben eIsl .•lril kevésbé
!egy eIn&ZÓ onmagad ,rint es ne az .e&IOktOl vagy
taIpnyalOdol, hanem egyedfll Knmusl61 tanuld meg
• I\atiolomgyakOf1i1.s mokéoti'l Me<! mo k~lelenebb
dolog ennlld, mont .moko. egy keres.zttfly letecletem
Hannibálra, Negy SerodoJra C.esa .... vagy Pom·
118<\151. l(Iggoeut, szemeol? M..... vannak atyan MOY'
s.zenJ ~~, .melyekllez kép\elell l......... fOIe.g
azokal oUno.z28 mBjd. amelyeket epp«ltoggel k.
rUk'IOI kel, Ne t......1H ~ pl·:! ....k, ha C.Mi'

n.

""",bk

mo<

..alarm.

1011_;<01< ~ .. '*gheZV1ll
har>Im csal< azt • I~ ...... .....-ocs "~I rril.!ben U",,*
\an'üo ........ , '''''gy olyasmi.•""lIIIY.n utMoz'" """
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HannülC évc h a lt m c g é dcs apl\m , R . File p imre
Emlék eim (. ;r elf.,·iilt tö'lőlt é~'ellrfil
197(1. do<~ml>cc 16-an klnlud! ~8J' mag... an!<'l/)o.
!lÓ JánK· Fák!ya é. rakl)·a'·lv<.> "olI egy"'Hre. Aho"""n J)1I"ld ~·e..,n • .J~,u. Mnn"Mwakén! at l~ao'
..a~ t'H"'!b)<' "olt
],'en . ",,·tn)"~t ko,'e!t~ ~. [~.
!~n e",,·h~.AnDk ep"e~t k~..,.tr
el~.~ [ ·.~n ""
embec .znl~JI"u ,..,1, a Sunuraa alapjdn', "SCI'an·
ulty m",den r"'Jt"el amo lo..,kroetl. hOCY" -<I",',d
ferenc'· .~ellen".tgN "Ielll<.-II ta ... a .....~ak Ol. 'iI.'Z,
..'igo! ».... dlk~~"· oly"n ,dhkben ". "m,kor ez n,,·
Il'-on v~ ..tlyr. mil'
~1Ic1o!t a. ~d"""pMlkk,,1 Ciyull lOItoll ",'ekról
~Inek, I'lt" p,ar életraj" adaI be"CUloul a
Kolw-",.on t'n,lanu8 Te()l(lj(l"
eh-':'gzt.e utd". Slkkel)"ke·
,,, •• tll'OI' ,...,~.·(Ilelke,'. e, ld·
ug"el" tanac ,'olt aZ un,I.lnn,
~,,;mazlumball I
u,,,n
",me"" me~ cd"",nvank~t
1941.ben J",an ;\lIkl.... pu
poli. ur ma~a .....Ur H>tle kn
pontI nu ...... " lelke;zn<'k lU..
lo,"·arra .• rahlll" Ilc.~tert('
e. " Kolo''''llf ko ....... kl
,·"",M1\awh ".,ro'ok ~'ulek,.
7~Iein~k 1I""dnl.l.al.
A hahoru "ha~a a ...\lfol,l",
ht'nnunk~1
Elo,
~.cnl"""n rl!unk. n'''Jd 191\;
tnl a hoon,..w" ... ;>ch~l)·l ]{\'I'
lekeZel lrlk,'"r IN' ede,;>!,,,
.\ "a~.lrhel)'l .f""ümka,,· ktpe! mn" ~ZltI." filmkock"k
~1 ....'MM'<ln~1t ""'~ d<>llt'm .\
klUnlell parollla legk,.d>b
.z<>baJaban c~ak ell)' k<"C.kd~·
hu a ... "l allt megpakoh'" (".
"""Mm'ckkel - nm~lyrh\ .1
h"'ekt61 kaplunk "pndüba . ,
• hog)'''. alztalt ko<be IUdJuk ulnl. az államOoonotl
q)·ha., ,~ltolD kel p;od.!at nll'flkal'luk .JIarokloca.
nak· lU ~',,'len butor. nmll n'agunkknl >'Ittunk
Szentesrol, ~It>' 3J an dekba knpoll feMr r;l...- ágy
"olt, amelyben ketten aludlunk Kau hu)(ommal
Téglolkra rakott ,·cranda'lltó. ~.nlma ...ákkal kM·
pnoz>'", tI,:)' _uba"alletakan·a ..... ulelm (ekhelyéul
..olgalt ~:~ •• uba napp,al ol ..Agy' .akarOja "011.
~jj<'1 a lelklpanlO"; Rutort.1tullk a~ I$kolll ":ter.
t:i,."..,kTén),,,,·e\ ";ilt telJ<'oM.llmelyct k~b Me.·
apa tdere.tclI punk""dl r6 ... ,I\' al, 8 OOllponGálta D
~1rlandok fb\~, hogy .Aldu.~k aZ E!O' I~n. blen1947" Ebbe a kHaJtó •• ..,kTénybe belel"rt " unden
.'·a~'''''unk" A pla"on ,·a.Arolt "..,réptl1n)·~rokból
Hlunk. amel)..,kel """""iIIlA. ulán folnk"zl~
tunk a falra a lóo;ák fol~. ül4!re rény UI ItoltOUltt ".
~106 gy<>nyuni Olob:inkba. "I'n~rok kozou pelm.
leumlámpa fu~goll a falon T~len" bl".ke; kemon<c melejtl!ctt. ha "olt arra ~n~. hoiO' a hCI;"ldron naprnforG60,Arat '·együnk .• "uaII Óll\luk be ll.
kCI\\<'nNl nt\Jál A fényillf, tet~ volt. amikor "nobo. kozepo!re egy I"OnlD'az6n~ kerul!. J Ollek a
bar:itok. I~mtr&ok H nem •• mer&ok. ""'... ".ok

"e.."..

.ooon
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w.

mlndl~

JOlIok. " ml Il:',.~ ... kek d,e ... k.d'unk 81 ~r,
h:w vrnM~eknek: •To •• ~k ne.m. mM .ZOIn' OKunk
,. '·an'· A ..;nle mInden nap nalunk .M.,~'·Om
dotl' ~m""..,k kOZOIIl, a JÓkc<h-u d .. kucal.,,, mel,
11"11. n.",,-on k""",h' ~ozm...,""""k f<.I\'t.:>k ""akon
"endtKunk "olt a. '"kk", "nk~nt... ,;,.mu.~I.,.""
H <ldm~.",'á"" rllch·en ~l" ,ro-on~'. :-;em~th L.&otln
Edeospa ](:"ulek~i:cteu~k nenl krH~tI va_arn.,p'"
",Iml ~rot ~d6 •• óm, h" ,·"lak,nek rl""o " .zuk"",
ge "oh r", b.>rnukor 1"'lérhetNt " papInkha. , a'l.
hlttn.. ho[IY AZeretellelJco fO~3dt"t.bban "olt T1'-.
~.., Ld"" ".~'). bet"lI h"'C1I .ennet'Ht.. ..,n " 1.11.-..
Kntla. na",,' .""",ll"It,,1 1"",,1te-4 uli ""J(Ilem mlnd .. n nl_r",

'"'Enll .. bwm,

h" ..... " 'ar"
"""II,lk ",-ul.'"'' "".,Ie"'mn..
,el",teremn'" " n~, "kol]"""
t... tllam. a""jl) .• n .. dH.apa
nlt'j[len""le a pulp(\""I .• a.u,
I.'n aho!::o' n..,,'klnl(~h.lk '1:'
" ..1.,1(>< ba"'''·.,l .\. 'lJ:', .. n~yolnrt. I"nk"·,,,..n! , knhp .• ,
d"bl klJal'tlo1\.lk.
enll"k
..\ t,·,,,m
",J,. "
,,,it a
.;;ul"al'h"n_ k· ...... hl><>
1,·nle1;l.'I<Wt. k'n.. kel \. a
",hak . • a
uttk
I B.

",..1

"·I'.•

ll~nd(·L,

Bo..,h",",,, """,

I

IlY" """,. k."j Iwl<' II
1),. .11111,
Irl,tl; jut .. Uak. <'d nW.I fi,l u'
".lu "t.1 nail t"",,, l. fu~
nl k"l ttU>O« ..... ' al! arra
.Iblak, .• " "mk"
• m'1C'"It, a k"'"
lu rel"
~"ne M"kban .1 l, ".. 11." .. '
fl~~'el\'~ az "",,·ln·n,·,'" "Ho
•k" "'tr ,t crr<'''. I. l kl" t.1',. , t) rt·
_ ,.""." a !>tk"'J"lre. h,~' .na m(l>t,' nr mdul'Ebben az .u"laklIOlt teretnben I.''''OU':> ~p;\
II b,bha(lr.!.ka l SUml"nl\la ,'oltam lelku k".zuloM~;n"k EIÓ3dJsa,ho~ fahterkep n.I ~· a~u dla~,
ra",okat "\JzolI piro •. zold ,,,'lIh •• l. redl.ztollal,
léni~"al_ ~n. mml kl",~kol:l~. ,n~k<·,h'Q "~zl,,m e
nlu"~ICI kozben B,bhalmlmak I"", t~rJ<'d1 a .... "",ban _ tK),k em .... r ho.la a m.blkal -. mac nem
<Mk ull1táriutiOk ultek II p;!dokban Pu",... "ok:,;o.
ltan ,·oltak. akik bár nem umlán~ """ladban not"
tek lel. do Me.ap;! pré(hklk,óit . blbh"ónlu hallgatvá" rAdobbentek. hogy az 6 huukh~z aZ unlt~·
riuo "allál lill legkóulebb, ~. azl dhntott ,·alla·
luknak tekln'''tto<k lIódmew";4Jrhely meHeu
Suged. SZCnleA. Orooháza nórványgondo.ó lelkéue " "ol t ~e .... pa. E.ekben a >,:ll'OAOkban '. lelk""
h,,"ek gyulekeuU! ,·ette ko",L. Egy>lt oroohaz; h,·
,·c. Kovác.lmre (ma a K)'{jn ellYhhkb~g lagjal.
1997·oon frt emléke,6 ..,ralban írja. hogy .mi volt
aZ /I tilk" . am"'cl olyan ""kaha _ így ",ám i• .
minI reformá tus uulcl~.ü fiatalemberre _ olyan
M gy ha.t.ualludott lcnni. meJy hal". U """temben mind a mai nap'g tart.· EdeAapám nagy hata-

""n,<"I",

r,·

oU 1I<>",<'<I<"""k ,"hIn <'If)',k (Itka
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1.""" N",nod, ~,,,hOI<. bM' ~n1 '''"
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tos .. ,,"C 1,'h,>,~.·rI.,
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... ,,.,,k.

,,,It

LN')"'"

kanlmnt>k". p.-.,d,kd' .....' . \h<>;:,\' fdl,,~1I " n""nk·
..... ~r~1 .. I~,,,"('hol. hOrJ' (I l,,",
"...Jf'tI<I"
,.<-InnI
.\ v...... rh"h·, '· ..... mllpok ~mle·
ke ~Ienken ';1 \)en"em ma 'Il ..\
lempl"m, uol~~llllbA ... "Itoll!
..... I.d bo-RJ,:lI<,lI . .\ "U'IU"'"

-

kez.d"d"tI. hOlO" Meun"1I
papntho. ,ILo rnhahltn, kataplwon ,,,II>('I),,k ptdq:

III()'

kulf"ld, ..k .d""'~lllalból .l.IIlIllIk r" felvonult har'r\j(<)Zn,. ~.nn

-add',. amij" " 'emplom ""blk

fde""" tdc""p" telen ft "'''''l~h.. ~:kozbtn }\;.tI
hUf:"",,nal II k""'''lon, 'IZ <>rKUn. '""Kull "jr"ko~,
lunk, ~ Onnan bdMlunk .. hba II pmdurka hdvl~g,
bo.. ahonl" har""~k,,l~ll""~ ..ek('(h·\l. MOll I~ lA,
1m" kI,· ...."'·JI. ah"IIl 1.,'1 k~n..1 knl,,,uk<,>dlk n ko).
u·lI,., .• n"nd,'" .. ról .. lJe. I1lnU. ulA" "RYnlll"'N~'
~ubbm N'pl\1 A huanll . .,An)'okl,,,,nnk" "11 /I. nlnlu_",_ l~·t;,1 I'\'lml~""t 1.11\'11. ... Ifogoll o ~mul~1
"" le.t. ho ~ har,"'" "kkll"'\! ninc hogy Mhun,~
azon a plof"nón I~,'O" kl~ Il\'IU"'I1l A~ eg fdé'l d~
hor "INlIlek "\Indlll foldet hl S """1111 ",,,nl Ic
papn""ak U d ..... "o.b", nddlM nil l"hn;I~."",k nK
orgona",,!. II~Lul kmvulo őr"I~I nlcl,'~~ H .f'Vtal·
lunk" II. k.. tlonk oul".lrn ,'olI nuk~1I ~hhoz, h"IO'
al OrJOnn ",u"Oj/IlI· kud-

..1001>

J.. n .• u~~m,uIIY. ~1\OiI~'

nil ,. nlmu_""
rug<llV. hb.kllkl\.tunk nl orK~na oldalJ.), h"1I1 /lrun 1>.-10'1
han~ka\ CIIo)lh".oon kl bd~
le, • k"ldct,,1 ....h.. ~ n ,...
\ .. n\,~lItl .. l' IllY I.. h.. llunk
~Ieltl komytt .. tunklM'
td .....
.n~"
harll"l(b.o.. ml IO"t.~
kek u OtJCOlla .... t. t'ot ....~p"
umlbe .... kb<- Oélt't .. ""ndt'n

I!<j"... ny •.

"

~""" f"M, ......1UC.. L tpll(·t·
ll' "

k" ....tkl'to

1M'.Ú'<I~t

MIII-

do.'ll hllU ..... ito<'opoh, aK .. mb<-,
.... kk.. L...10 I'\'"""t.-..... ujoIRt·
Ita," "",k-ook k.."Y'". I ....
1....,. po.,choIOj/l.,. motofi.,.
R . . .<I<>I .... '
,."'.. ~' .. ,t .U..n·
d60tn O ..... piIOU. A~ ......

n-o.

ml'"ydu" nappalok "~,,. I"I!'

,nkthb (Uk ~",,,,k. l""'1I ,d~

....1.......... Ila • hód",,,,,..,·
.. '""'rh~'yl ~,~kr~ i«.>nd<>'<>k.
~.ztrnt.. Jutnak ~ ".. , .. I~n6k·

oa. am~lY"k~

,i~ k~.~uh"nk.

mInt nIIIlY Ilm .. ,,,,,,,k

~lO'lk~,

.0 AJ. a"l!Onyok. tde.""yd_
'AL u tlen •• 1l\o\1~k,fb.t.k.

,-,u1uk 8 "e~k~1 JOlI az l1ll-hu .'''l('\o.!~t
UudaJ'Htról, J«lek "nt'....'lIny-lly"l.. keuuk h,,·t.
kll!cl1bfuJla U1\lI;ln\1Jl talaJk..ur.·, ,-~l,"k l'uok ~,
1'IIYIlUl<ftek
EI~rk .. zett D' 19$3.81 ~". amIkor tdc.ap,1I ""'tI'
v"lnnl-Ottllk bud.pe~tl l.. lkcoznck./I 'tolllölau1ak, ... , m~g ncm I.. hetett elfóRlal1\l, Igy. caaMd <"ok
'5.t,ben tudolI r.. lkI)1I(>z,,, ,\ ·49·ben uulct~U z...,fi
hu~onlmal mitr hdml"n "óh"nk I,·",-,'""k Mil'
Nunkka1 hozIul. II n""I"~1 .,o11/",n,... ,l" u",·cIlI·cl.
"kl b.-fogadott bcnnunkct a lulooru UI."". anukor
AII;orll""'\uttflk II h"zdl. Illtl""k t"llth n'e".d~kel
Azul,ln lo\':\bb n611 n C811h1d 1~l8zlt",a, "'ert 8 . kl·
!.. lcp,t~&· "tán l"ri nal!y,,~"~m a fcrjh~1 """'.""'.
Li'" kapott. ~. u"'t~n honnnI. ko1toZlltl ..iti' idol"<'
M",dcnki hozult maB,ll'81 "Ilv ll<lr b"tort. 1"lunk
I,Nhg fedelet kupl"k a feJuk f~l~ . nH>K c.... l~dol ~.
.le..,telel.
,\ po;:.1I le"'I)I","l~\I' "'~,
nem .'ól! hanln~ k JUJI,'I,'"
0'1;0110·, d~ ,·"It ~L;~",unk ...
MIk UJ f.. ladal TubI>. m\l'1 UI
é" la"laubOl ""kan dfel'·jt,k.
hogy n"h-ell SZt~"""'k ,'ul·
tunk
n{'f;:"'\\' ,'j)11 ., tkl.'"",a ••• alkalm.Utoll.k t .. nalA .... n ..m "011 leh<-lllM\tl Takantotluk a len'I,I ..",,,I. 11''''
ItkeU'tl eol ..k....1. l:I,...... k,~·L·
"la,""'I>o& eló"..... tttluk ..
tanjatemId " .........
~""1!:..
ede.an,·.~"I ~.lll tOzle _ k~O\Ior ...',
ClCuk~ ,~nl, \'.d~dl I""",
,Ilom. U.. luvan Elu .......IIO '"I
lD'r",k..k ...~,I<'IltInk fd.,.,I·
K~I", E.ek,·n U _,eJ<l"'ll"

"·h.·n

k \,,,,,_",1

I.. k~n a .I!~l'."ne· h~l"l'It d~

ben hnllhat1uk ne'''"

"",,'t·

"",ek el(>lld~"",I, l""" <uk
~II)'-k~t "c,'et .. ,,'~lI<'k 1".!i'·Il·
",)'<>Tkodh~1Iunk ....,11' K"",I~
.... S .... "d,..,'· Ka"",r U •• 1oI
'11I"·~ •• ",,,,I"'n. J,,,,,-.,) ,\,h',·

""" bnlh.<I~II,n" \'"",I",~,·.nk
IINITM(ll!S

~:I

Kl' II

Maoa r" .. '
voltak' Tamu; Aron, F~a Géza, Smt. istvAn
PeugO ee;ylul1i flet ,ndul! be Sublo1ro- ,d4kozon·
koInl kerullek ~ndezftre a ~rekdél"lánol<,
ahol ml, • gyujekezet ~rmeke, navaltunk, " .....
kell"nk, ,'Olt ,ki valamil~n hanga~cren játazotl
Utána u.ával. apr6I"teménn~1 '<cnd4elt meg
bennunkcl a~ egyhbkoWg.
LakA.unk 1\l~a Pesten ,. nyslVa lilit mmdenki
ellitt Ide il nap mint nap )blick a jó barátok. nullik gyermekneveiélI probl~mákkal, fintalok lelki
probltmákkal Be,~cinck hatá8ára Budapesten
i. n6tl(ln.n6tt é{lesapa hlvc,nek tábora. Az ,,,cn'
li~zteleteken volt aki Jegyzetelt, \'<lltak akik mag'
netofon,zalagra vett"k prédikációit. Reformátu.
barátaIm, 8 korábban keul&!6 Joó Sándor i$ten'
tiaztelet után. átloholtak Filep Imréhet a Nagy Ignác utd.ba. Evangéliku. teológu"",k il cljottek
meghallgatni!
IEun emlékek kapcaán beugrik elO' jóval k.wibb, k~p életemb61 1997.1)(", at a megtinteltcu,.
ért. hogy a BrUlat Sámuel-<!mlékunnep4!l)' ,áTÓ... vall én mondhattam, de CI Clak mzben Ilik.,.
rull- Egy számomra nai)'0n Ulvaró "kozbenólu'
kiutotte f<:JemboSl ut a Z utollÓ mondatol.. ami~rt
. . 0 " _ el6zót mondtam. Engedle&úk meg n.,.
kem, h"IYezt rnoat lit lClljam, men euk a suvak,
""m cak o!deupa mmdenkori hallgat6dgtra vol.
takjellemr6ek, hanem ,",nte minden egyhá., ren·
dezvényli.nkon elmondhat6ak ma ,., .,Ha a gyul,..
uut IOI1llt nhem. vai)' a (el1~pd muv~uekre
"",dalok. ~ ,IObban ~r&odik bennem. hogy
ma ,tt k,(Bi.bf:n Ihre)ott alOkunk állal v4YOlt h ruzltny ""umi~'G" _ W,ru..k nagyban " megval6... Ina a <néa: tobb"nk "ul "ái)'olt, Mn áhft.ott
.,...mllllY11' egyultmilkO<Ua!")
És tbolt 1956 - • fOrTadalom teremtetle me& •
kapc.-.latrelvétel It~t nyu,all u.wtvéreink.
ul A% tAR.' lleplyakciója .h~n ~Itln"nt,..~. ru·
haadomanyok érkuttk • magyar unitánU80k u.'"
mA .... A% adomll.nyokat a VlllIgo.w,-ct,M,g akkon
holland vUCloi adtAk ál .• tbb61 • találko.'sb61
~l",-.., ..óló bar''''á, .. ulel~\I A. Ujabb anyagi_
~ilMfl: lehetliv6 lelle. hoc a mal)'arkut' S<tnt·
áh... hámi P,htn(íl un,tanu. udul6~6 "ará:uG~"k.
Éduaptm ntrvez4 munkáj~nak kljo:wnhct6cn, a
meglév" k~t ~"ülct. "lulZ mcn~kfpUlet falait, teU>•..." ke..,tét megcrlloh.elulk, klIM 'Ialakftottilk.
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Sokunk számára emlékezel ..... k a magyark,,"
nyarak _ a nagy kinlndul6s0k. az eol, t'bortuzek,
amelyek melegén~l lanultuk a leplebb népdalokal G;i~, Jóu; bácsi adomá:Wlt. Bl\)or Já...,. bá·
cai furulyázott, GYU5!i bá' meg S2.abolca bá' a Cll"r·
k".úlelr6! mesélI Már '56 el6tt noká'" vált,
hogy nyaranta egy vadrnapol MalO'arkúton tol·
tott a budal"'sti gyulekezet. Ezeknek U egyutt!'"
tcknek fdej thctctlen része volt aJ; erdei i5ICnll.:etclel' A telket ÖI'CW palak partJán, a rogtim.ott ur·
autalán ertlő-mez5 vi rága, é. a Biblia. A. erdő mi
minI gó\iku$ templom Iv", hajoltak a fejunk folé.
Ebben az id6bcn ""int~n Magyarkut volt leglobbször a hel)'$zínc 3'. évente rncgtartott lelkéni érte·
kezleteknek, ahol töbh napra ÖAAzegyillltk papJa,
ink, • egyUlt próbáltak megoldá.st találni egyház.
kouoégeik problémáira
1956-0t követ6en, az IARF me&hiv .. ' .... egyre
i)'akrabban utazott kulfoldn éde ... pa_ (A: uta ..•
.ai ncm voltak izgalornmenteal!k, legtobbotor n&
induláa elótti piJlanatokbllJl kapla mee akiutad ..
engedélyt.) Ncmzetkozi konferencul.kon műkod"u
ko.n, elo5adá""kat urtott_ Hollandiaban, N~mH·
országban, Svájcban il hallhatták - német nyel.
"en _ nagy hatá.ú prédikirióll 1957.~n ee;yhi·
lunk fbJegyzöj~,'é, 1959-bf:n az 1ARf \o)grehaJt6
BiUltwgának tagjá"" v:;lla.zt.otUok. 'A: 1964·I><'n,
Hoig'ban tartolt IARF·kangre,,-<zu.ora, édenny'"
val egyutt én " clkíO;O;rhtttem. I

,

Mmd~n iiY"ku~úvel alOn voJt, hOC)' u e.-délY;
.anya<'gl'h'z· kapc.lOlatreh'<!t~I~1 a .... "go1(l~1·
g~1 el_pue _ otl voh • heJy!lnk. hincn 19O1).ban
un,Uinuook . '.pIIOllák' Kt'a6bb ne"uték Szabad.
eh":' Ke ...... únyek Vil;lp.o~nek '.0 de a ma,
"alóaágot l"fOObban fedI, am, • pontoo fordíU. .., ..
\ ·al!'.suabadd.~rt alakult Nemutktr.li Szo"eWg.
1966-ban pu.pclk, MlynokU ,·,Uaauotull. MeaapaI. m~Jd a MagyarortUjp Unuanu. Boha.. h
plUpoke lett Ó nuir tleúben nem kaphatta ""'II"
pu.poki CImet
Cood"lat<N lU"ezO"k~.ue~llek tal.tn utol«i b,·
%Or\y;t~ka.z 1965-aa Unnep' Z.,nal m~ndezU.
Budapt'iten. lU evangthkuI qyhá. '~nred~ Deák U.n templom.io\ Crn:' • nalO' JeienlWgIl - .
IDény.... A ,-alhl ... zabadd.gol. tonenybe iktat/>
156S e" torda, ~lél 400~. JubileunUi·
ra _ al erd~ly, unllepeégckCl kO>'<'I&n a világ
mmden t.tjar61 ,detercgleuek hllbth test,·~ ..... nk.
A m&oarornái' un.u.nuaok ne,'~ben Brd~]yben
él Budapebten LI Me.. pa mondott unnepi be.
szklct. amelyek fel~thctellcnek maradtak uá·
munkra' A. unncpMglOOrozalO\ fáklyá. frlwlnulú

•

d

,~

bm~t

Szabolcs bátyamat ,düem .AklivitliAa
dobbenelH WIll. U\.6lag ,·'.... aa:ondolva e""': nem
<$Oda, hogy ~le\e lángja hamarabb aludt ki, mint·
sem gondolhattuk ,"oln •.• Cuk 55 ~>'CI ,"olt'
A templom, találkozátokon a llétkoznapiaknál il
nagyobb darabokat tort Ic mRgllból .• átadta gyU'
Ickezel<'nck A. nem lá~lOtt, hogy uive eközben
teljesen kimenlIt. egyr<) ..abálytalannbbul é, egy·
re la ...abban vcn. Ulckcmel(fo gondolatéb ...ut6
beszédei ernt adtak hallratóaágának - ennek a lel·
ki er6átvitelnek áldouta 61
&.~elt nem Irt. Ie. n~m mnrlldtak után. írá·
80k _ ... élll".zó erejében tml. 6 a nfvúnkben. lel.
kunkben ~ltov:ibbl

Márton Áron Tk. pu..pök és R. Fi lep I",,..,
Halálának 30, évfordulóján a Biblia _ MH-llp,Am
O1ámára legkedvesebb _ BOraival drom cmlo!kUO!.

semel:
.Az Ú, pedljf" Ukk; i. (}.hol <u ÚrnaA u/Itt, otl
S2."ood8dg.• (Il. Korinthus 3.17)

°

Vallások közötti párbeszéd

•
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UNITÁRIUS ELŐDEINKRŐl .•.
Bölöni Sik6 Miklós (1818-1900)
Ma annak. XIX. "", •• di un,tánu8 9n:k~pre.t6n~k ~l~lu(,)al mu.a\Juk M. ukll'Ól
<!IMraj ... aLapján _ I~I tudunk, m,nl knrt' ...... 'rol.
,s,1.0 i\hkJcI. ft Kol., .. n'~tar' Sep~..,n utiiriett
181~ Juh". 2-41 .. APJa annak II S,kl> ..,."dnak
''011 kh61luurmatoUJa, amely 16tl-ben Bethlen
Gabortól kapott nemeuqtl. Comenlk kék alapon
..orebl'n borwlyanllpl lartÓ reh(,r ""lambot Ab ...·
wI. S,k6 utva..
a1 al'" - liaInIabb korá.ban at
EI!>:I...huy.huuárnknAt

hadn"8Yként

lIZOlg'lt,

"",d ft kIrálY' kormany"~k""'l. ,ILetve ft Kir. TAbhin ,..,t\ \i[nok AnYJ. 1lI1RI~n ~. e~lyl neme,,,
caal4d PI}8, ked, Farkas Anna ""It. It 18301,
"hklÓIII, ft ~I>'oo..ebb tiU! apJa kalonal pály''''
s,anU. Alig 3 ~·oea korában ",ár lovagoln. tanIto!.
ta, és állandó U'8te<l~5JIO'1 kénilette ft kalonm p.i-

Iya .... A gyermek a. otthon toltott é,'ek nlal! uabad ,dejet rajzolúaal loltolle, 7 évesen már ugy
raj:wll. hogy arcképel föhsmerhelÓl'k ,·ollak Apja
e képi'~~céoek llO-ekelett gálat ,·elm. mert n"nt
kora nem~., s:zdrmazá.u embero, o rnj:wllbl a le·
!l~lett .meste .....r" -f!k ko~ II()rolta
Sik6I>hk16. 10 ével korát61 a marosvásárhelyi
reformát ... IIlmnhlUmhan tanult, majd itteni ta"
nulmánymnak végeztével. Nagyuebenben hallga·
Ultt jogot A már Ulblai frnokot apja - rtb" ö~8te·
kóttctéscinek felhn810álllsával - a I>6cs; katonai
l~b1ában szerelte volna tovább tao'ttntni. dc ett61
a lehetl'isl'gt61 egy nagyobb protekd6val rendelke.
ző" djú eh.itbtte Sik6 MIkiól. mmt marosvfidrhclyi
kir, táblal l)'akomok. megismerkedett FIlep J6Z.5Cf
országos kdt\igy·aligozga\ó, vajaI bIrtokOl! R6zn
nevü lányával, aki,'cl apja nkarata ellenére
1845·ben kotott hha .. ágot. Ugyanis apja "agyonoaabb felHéget lzAnt neki Sik6, hogy ifjtl felelé·
Cél ..ltarthasaa, el6bb Bornéken, majd Buka,....tben rajzoli\u.al bltto,utotln • mindennapI megél·
heléAt, majd enged,·c npja kl!réIbIf!k, l846·luln
otthagyta Buka..... tet • fcleaéao!vel KolouvJirra
ment, .hol Majáhs utenl hhukba kolt(l~tek
184S-ban SIk6 honvéd!lek állou be. EIQ,!, a
mar..lIZék, mozg4 nem1eUiroégnél, mQJd • 87.ik
honvéd uulÓIIl.lnál u.olgált. lOhadnaeyi rangban
1849. február IS-án a kir1ilynfmclI cu.Uban fOl:"
""ba esett. ae.orozták az o.zt .... k hadseregbe.
Ceemoviczban betegen k6rhátba ktrtilt. Itt az or·
>'O&Okr61 készitett ta,l181 rfvén, mAsok",ltobb 1Ul\.
badalighol J\l.tva, mepdlkblt. A K.f.rplltokon 61
Homonnjn. MunkAuon, NagyUrolyon, Váradon,
Kolouvjron, Mal"OllvAd.rhclycn kereulUI ment
Vo,jjn lartózkodó feleHil~hel Vajárlll Kolouv4rra
bltó.Olt. ahol at Ils. ~I a t~l folyamán az .. ~tT4k
tintekr61 kb • .,ll képek fCltilM!b61 tartotta Ibnn
magát Lefutette Urbh t,red"lt b tul'd.i't iB,
aki 1851·ben houzA.egltette "lD' MUneh .. nbe ..61ó
tltlcvélhez Sikli ~ltlnchcnben 7 hónapig tartózkodott. III BarabAl MIklÓAnál lanult futen;, Az.
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anyag; kOJ"Ülmények miall előbb f~l~o<!tl:e. milJd
nem lIOkkal kH6bb _ Sikli ia kénytelen volt h ..... ·
t~ml Fcleso!ge elm~je még Munchenben mt",av,,·
rodolt. 1863·ban m~g a kolo .... jn J6ttkony NilelO'lcl elnokn6jekc;nt tevékenyk~etl. mllJod ",a~á·
ra halO'VB fel')M MartlOl-Nagylakra kt>\lOrolt. III
halt mce 1900. ápnli/l 23-jn
Sik6 továbbra is KoloQvlIron maradi. Ncm tud·
ni, hogy ebben az Idó.szakban mIlyen h,vaUlI, VI·
.eIt ~nedtkfal,'1 n616j1<t mU""lte, • báT mechl·
v'st k.apott Buka...,.tbe, a roman ku"oIly. udvarba
fcAtö"nek, nem .. alIaIta. Cukorbetepégere tobboznr
kerceett 1O'6gyulá51. Bonúken Eleit vé~ Mé /I ..
clkoltöW\t Kolouv'rnll, H Ma ....."lIaárhelycn ~.
...11 lakást. Itt élt ncgényeun, viMUl\"Onuh.an "
elfeledve halála ig, 1900 máJUi 5-,g
Sikó oreg korában N-uth· éil Ftrenn. JoU<!f.k~peket festctt. melyekel intézményeknek
ajfind~ko.ott. Bizonyara k01"'1t t'rtuk valamIlyen
cllenatolg:iltalá~t i" A. ludott. bogy IS91·ben c~."
KOIIsuth·fe9tményével az EM KE·t '\J~ndeknzta
meg. mely cún alapIt'" tagiai kOzé iktatta.
Sik6 Miklós az az embeT "olt. aki onerohl>l é. "o·
képzés utjfin vált featő"vé, bár múvésletére hllUI$t
gyakorolt az Ifj. Neuhauzcr Ferenc IIagy~zcbem
arcképfestő" és Barabás Mikl68 ia Csak Drcképck~t
festett, Tobb képét - kótluk oM,..,képét is·· mei:le·
lcnlctte a l'á.szwrtÚl c. folyóirat. Ar<:k~p" megta·
lálhp\ó m~g Al Erdélyi H~likoo (H).H l Iliró Ile·
la.féle portrévázlatai kówtt IS. A Kcre"ztény /ilAg·
vető (1900. 359 o!d.l •• erint Sikli Kol" .. megycb<-II
VOll legismertebb. ahol ~k főurnak. a kOlél .. t IOk
emberének éi nem egy slép n6nek orokiletle mell'
képét". Tobbek kÓlou 6 festette meg at egyház
egyik jótevője. nagyllitai Incze MIhály k~pof!t is A
Ke ... ~ztiny Magvető .Ktilönféle" rovata cmlékct.k
meg ami is. hogy Sik6 a 8ú.ad koZ<"~nek minia·
tűr f.. gté~zctét képviselte, • ki,·áI6 ,'Oh nem caak
az arcok, hanem a ruházat, a menl~k H a magyar
nÓl ";...,letek ft$t.!~ben il.
A már gyermekkorában te5Iedu!.hcz .zoklatott
Sik6 Miklós JÓ megjelcnéaü, s~p ö ... gember, !lem
caak mümz, hanem a magyar nemet m ....alartd·
ÚI mind'-.!g.g meg6nott ember volt. 8ár haljlárol
caak a Ma ..... v!sáThely c. napIlap ~s a V..ámapI
Újd,g emléke1ett meg, mGv&1eI~t feltle"enitctte
1944.ben dr Biro Béla .sikli p.hklÓII ~Ietc &: mil,,~·
nete' címen, 1988·ban Se",g~ly GY"'lO' .Magyar
reat6k & grafiku$(lk adattára" t. munk'i'ban, dc
olvasható fel6lc tbbb m(h'élwti lexikonban, a Míí·
vé.wt c. azaklapban, valamint at Erdélyi Htlikoo·
ban (1942). Az unitáriWlOk kOltil Kelemen ~
(MilvészeltOrt.énet, tanulmányok l. k. 19771 é,
Kl'iváry Lobdo (Mllvéueh Sulon, 1928,) fOlillalko~ott vele. Legjobb forrásmunka a SImén Oomokoa.
o.s~tOnz~lére meglrt .Önéletraj~·•• ,

i

Álomvilág az anyagban
Valahol otthon k ell éreznünk magunkat a világban
" ...w..:..... Ari VuI G ---.o' _IJJy ............. Irdo' I''''·
r,II'
......... o .........th ....
..,...-tI . .........1 Pap6 .. 1'IIl1t<Ift,. (,JI. A.I GIM!oo<J_Jtq;,. "",I<" Mbe •• 1>nzIlIt<"",IJ Elfo ' lJI'f'Oll ","",.
"'m. ""'" ..IAI~, lll< dl G~' ~"Án v.....
"" •...,. ... ".... .. ~ •. Gl:J1fSn OV/wU....... "'VG ,

....,M~""

•

kr.'.'.'.,'.,.

Ha er..st .karok A61 ..... tu1 bU
bov
............ t.
i J,k .. ,t .... ha _
iQ lehet........,.
... ~ "",,'~ ko'....uuDtnwWn. ' IfMO.-t.... - _ .
...... l.j~ ,tn·k.EnWI)'M' Urulw....
~b'" hú1r".' ....... ....aa... k.n~ Ulllun ... "" ...
"Udb' _ , . r ta aakl..,... ... _
.,.. a u.n..,... ... ev ..,•• r...........11'. }unIo ...k. illet.-e ~
tm hk6u.

m,

i •

,

,-•

•

EleumJ." • torU'ne"" ... eo mü>k a)omOl .. ha·
ID"tt MePi'" alapJ'" 1%6 oIild:>ot' 234n CYilUt.1
uen'Utd>. dlüf<on>-. .-Iyntk • k<wetJ<ozm41>l'"
.... to' bo....., ku Ennek n)
'n po, ,'. etyetlea ....
Iyen ...... UWItam .u..1........ edn'. Mondha ....... bov ....
,.,.., ........ . "'~d .... p.wa"ult Az(oU v~t

001, .".

... Urdo;onl vil'UU,rve el"",ndhatom. bov kéttveo
korom
t • .nIk pI..riU, a"ul EnUlyntk ne.
vnnek KoI<>uvár ~"'r. N"II"'.rad. NqyWn,...
~zalDl.lmtmet •. m,nd·m.nd otthona,m ""luk Volt."...
vé t(IbI, " "" ....... U'Nm .:nnek. ktny ..er\l ./O"&-II»
"".nek, majdnem hon .... lanolienak ..
eredmfnye.
bov v~ MII$)"",'''ájra l<erulu.m, Elóuor Budapn·
I<!n I<!l.pedl<!m l~ ••• kko .. milvel~'; m,ni .."', Kopea:, Sfl •• )ÓYlI.hajyW,'al

ot.-,.,..,... ••

""ti ..

Papara ev kt.all," lIo..,t •. ahol. Holl~y ...lf .... v..
tetéí)e .... ""mllle'l<!. hop ••• "" le ... lepftene ,de qy
_ánt'" qy l<el1lm,k""t. AmikOf lMfI"utatta a mO·
",naet, ev pilb ...", """ habowm. Rá,t<>tte'" .rra,
IIOID' .......~'et .,..,ben JÓl ~nem ""'ilO"'. Semmi
~m ....... ru. ... n 'Ultem m'r ee !>eloi! to qy
""'ylopo emi""'ót Vollom'n .. a...ut uW..tt moa.u-, hov valahol otthon kell frnnunk mqunlta. o ...•
~n. Am,. rQCblkOlI-.at ~Ieti, olyan tewkenyaft.
nek _m ..... , ... _ber "IU Jort4,rnker.)t4.f 41 ",". A
Iatha.......,•.• haLlhat.ollan', • belellllIJo ... VIla,ot .......
d.,·....... "1ICY _rllJla v~lmok.at ........1oIc _lilii·
ni. ~\a", keben. r;.br.n. bron&ban
t

_ t'
"
tn ...L~ ... V . . . .. . . . . . . . . IOI.Yiln 'k.1I ...,;...
IdQoo:ben rQoI ...... bov k,,'''_ .... b I 'HO .... ber
....,... .kllQI,.ton Wwtetl.., heI~kkel ...,..,...,bl.
ro. nhl "," '1"-11. M".d,. ~fWnek. Il0l101<.
K>lúv~ "'''kodoolr. OCUIt ......yaaal. _rt ",.,lv~.
valo6. ha ..to... ,1 ......,llli ....... alk ...... ' ....... l....trt
_ _ kell VlI.""I. lWIUn ... "'Y"II ne ... reltetlenuJ
'-'1,0 ......bo.n .. PI "'c'MfI'Ot" ',Urped" Im" ...
_
II'"" ,uk kb...., 'I •. _ .... hanem • «IndoIat
u . I' .. Ee bo....,...r1Jtl ....."'1* wh""f". ev
nyel •. _ I,..... , ...dolkodn, .. tud ... kell H. VI .. ..toki.
ook... '·n,..k!,.o '" ltd a nyel • .,., . - ,,-,'ndfk.
~" •. tn .. -V' '"alol: flni _ I .. "-"nM.... I,
. c ' wd" .... lebct. M~",. hov n' ....... ~
..

'" .....c.n 11) " , 6 _ .•.,·'.. rllen .... mO~ v,""
.... , no"' ...... mmt kapcool.tt.e.emt40 a....,. _"u.~
Iolt Ilo. mi p.orinyd;unk "'-t_ t n "ID' ilywo nqy ko&""k". Uoben hiO&Ol<. '" 1 _ . hov mindenbe .. jelen
un.' I..........ri ..loI•• """'n. lJOI iN. _ . _

Két alk o ..... Dávi d Fue n c ., ,,,"'ké ...

Mii"", /cg.'obh,,,,, 'ID'~ Aómlcs4'd ."../.

/IH.' ahOZ/""'. ~nylinb ft >n4<krMi6 M,~""'"
d IUindot.".,. a fUOU~'
Nem m:ía. mint .... ~_ kult~"
amibea ben ... vagyok, ~ alatt .. idoj tolatt <IaIJOII ....
enm.!ny. ide4l .bd ee fiatal kfpo6mü_ fIeUb ...
SaJ_ ......... pdc nem nqyon ...""". _nyUptk.
de. fiatalaIt ,', ' • .11 ..... Uotom a~, hoe v.·
kihn .. ~ulni Ibrnának- T _ "ton babCInaIr..

.......... ,nd" ... lam, poko.b ~ l' .. ",tnek kltol.aN. t i ' " a mihl ,_\ ....... <i t ...... :n0l IZ otlt<Uel
Sem." .h4ken..... m6vh ..,lfnyqoo.
Ahol . . . . h IZ <Het. ot. knd6<bk • m6.'
~ Eo
nyilvjlnvalol ~1- Az il.. _k ....ron ....... """t~....

<eadJe.mlg ....,h

t
'

Il-tCternDtlk.",til 'tC .... I"

'!Juk t EF.
'u ... _
.....
ahb..o rondobthoa. boc I."", a • • UW"'''' to.em_U IZ embert, akkor ne botrinko.D:unk .... _ .
Ha ,Iyeu lOrmIban '"

51

ha u t !DOIIdJa valokt. bov ""....... ....beobo .. ott IZ 16'
"",-ID. _
.... l~ .. benn .......... Az, /'"ID'
"ukt .. t b' 77 ti

...ww... clfd" ddtt>l Ilia·

Loftct ..

caezni ......... \yárl<adru. de lehet IZlD"""'Lni. ""YfOJE<
mo- h", IL tn .......,'-1'* .. ,,<01* m! j, n .lkooou
Az id6 naCY kt-; .. _ . de _meI l I _t alom_ hop
m6"""" derekoun ~yUU"'" • p<'6büan M.. ,1l()'<IIL
c-&6dvc nII.o.l>owJr az .~ber. taoonló ....,.""' ......
_ .,n...,k • n>eJI'<lrIDIilW. v~ al~"""'''''.'' rOVId, Ifnyeve tbnJ • ..-Ithez I>_16ui ha'nal! ......1...... ,
,d6úI16 _ket 1«>.ve<it• ...,k.
" , . - " K,04I(oJd C_ "'MilI>6l
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Kultúra és vallás
E mlék ezés Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójára
F~~r ""IJ"I! It..k .... "'~en)·~rCf

pannon.a •• 'Ja.

kJn.ndulót m"'dJ .... rnegncadJa.",.,ilhoz ~cli. u
ItOembrrt ped.....k • .,......... klu"'i. ot. wi""",.
orok ... lDf'CÓl'ZI m .... nak "o_m.rt~ M.hal~. VIOJ'
d.a J ........ Gardon)'l ~U. c..,..., 5.lndor Itol~
~. ,~ban oc' .uluuód,k. UIllófold Ité~ u
ft'ÖÓf ...... ""kk.l. hgetekUl .• \·~I~n~·UI nádua·
,,101.
II 8eeUlo""n...mltkeUt linó Mart.on.-Uánól
...... v"· ... (~k>"ó ""poI .... RJ~k .• S~t koltlljtnek ozulófaluJa SzuJóhua. réf Icl>ontntuk. de
ogykon Iakohaz& meg\)Juh' •. tmltkmuztum. ftté.
!tH ... bhUlla! pzdaco<"·. '-lil)& • ~·,,· . . d,k
f'\1'onIul6 "",dnv~nve"'" odalal<lfl'até tnield6dó-

...

Az 1Il00 dK'tfllber l-tn ozutetett Vo...,..".rt~.

.......anti!ta JtI)'l!btn k.bontakozO Irod.lnn k tIirU·
dalm, tbrtde.nek .• ~Connkol'luknak lut.....lk.,.
do "i)i!n.Hge Voll.
A tart<>zkodo. ftUlj:abol forduló Ifju koni koltói
mll~,. vinonutlan surelem 1Y'l.~lme,ntk, ha·
Lilvjg)linak val)' a parttalan áb"ndoU.iln.k .....
me""... mtgnyil.alkozU&, Szmte ,·ar.tlanut.
18~ben robban be az ,rodalomba k má"" egy
nq:yltltptlu "el'MI epikai mllvtt. • ..lalán
futad'·vaL A romanhkua .lkot" ~nmc>at~ ••

nizad el06 hannadiban k,bontakozó nemes,·nemzell ellen,uliAi moza:alom alapozta mej:. Vorosmar·
ly ltlkeaedtae. tettvágy •• korhan(\ll.tn.k megC.,.
lel6ltifeJeú&i Connit " UlrrY1t ta),ut, epoaZllban I
~u.l. nallYl~tií esemtnye'., Arp.6d dicdl!j:es
honlunll ku,delme.t id'., mea:, hogy cselekv"re
buuIJ ... nemzetét
JUgl di.c.&igunll., /WI ~«/ (l.I' (fl howui/ybonr
Sz(izadt:Jlt. ultend ./, • k alol/oII ml/ym en~sz6
Ftnn'ft/ JIlTlZ qyedu/. RtlJ/od ,iIrD ftllqtll. t. o
B]JJl {tlr<UlunY.6 kofozo'u/IDn oIDIt..J<> kllqnd .•
Ál-

-,

Tlldominronyelvtan., helyesl"', azabályutot .~kesz •. Orimai művet""l 'VmiA.. A f-'I)'Ollll"", c.onlOJ' &
Tunde, M~ bán •• nemzeu drl.m.,rod.lom mea:·
IeftmtHkltk ~ uolplta.
Rú.zt veu If. 1837·ben meenY'16 PUh Mqy.r
Sr'n bh 1t.... hc>Wában •• mely Vorotm.rty ..Ar.
p'<! 8:,.(,1'0,' dmO t.ortmelm. J'tékhaJ nyalj.l
meg"'pu'L
Sz6thenyi ÜlV," Celltptae uUn • a rt(onnor·
wD)'Úl&ek ............ j:udq ta I~ ..teáj:aw tld·
mövéb,on eloJUirbe kerUl • politikai tud.,os""..
koz,tl..,i ihlett.O ll.... N'emutr... al .... nem azOltít4
tnelmll tobW. J6I pfld.iz.. ez. I .Gullenbe'll·.l_
bllmbol' dmll Vel'M n.!hiny IOrI,
. M<>}d ho ba"""l>óI. WOfJb6l .. nJ_rol6d~.
S ..
i>MnJp t"'~"'M&roeJGlJ"l:

"7<>""""
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Mcvd JUJ l.aIlÓCllOl /ari o (bId ""~ ........ ,al
& ~t ostroml6 Iul~ _Ituüt.
S" zcqb« qty ua .-al.1t II..~, ,llf'U'

-_._------

AII..,..l_ tmA ntftlO d,c""l uo",odra.
~_n

.11./10 tml~ltjtlt ,,».,1'0" ad " .·,/14'
\·o_mart)· IZámar... a h'-UUOze~ ll': • magaszt05 et<Zmény. IIIItly betol .. &1 ~Iel nunden
mfCIlyih'ánulWI. A refonnnemudfok ,.avu.
.Haza & hal.db· &1 II erUlmezes t b<n Sz t -....
nYI sullemébtn - • nemzet CeJemeJeo.entk "Ill'l/"\'
pa"'nc:III' ,ietenti. Mllnk.ás hon""~\ekt ko,· ...el.
megftol~iletl kuzdeb:net. mqaazu.. ........: ..alút •
mel)' u emberi Itt célJ' é. rend .. ll ..
..Ul <ÚJl8"'" o
Kuuü",
ErónA _nni o lrg=~rt.
EI{ilt""J, qy ,..,mzd=.i ...... ali
Ho ....11I."'i.",,.i " ~ly ,,,II~<b6l,

'tÚi6f>n'

!"".,

S" sulk". JuJrcoIt /I-<ZÚI .ugorandl
Olyo'l ""'If1lSl'a Itllult. mUll kh«.
Mundhotjult.. /~n."'n ..... inA hon.ohuz_
KOIU(lnjuJr t/d' .41domáMI"i.. /.
Ez jó mula/ság. férfi munll. ...'O/t"
(c"ndoJawk a konY''1arban. lM.\
Hazaszeretete itfogó. egyetemu. humanumban
gazdag. A haza é.s az emberiség ugye el.·,uautha·
ta.lan egymástól. Anemzet 8~~tete, a~ é~lte v.·
ló munkálkodás egyben az embenség hajadálAt
uolg,uj._ "pizmin" ctmü ep>grammája a ",ril" C....
papot szólaltatja meg. saját emberi koltó. h"".Uá·
,-,. adva a ,zAjába:
'p<izmán. t=l" ,...l6ságnall. IulIW,IG tJl,It~~.
Megtht Uri/6 álloIt. .... utrn e!{ill.
S lurddtJr uj twmntt:inyl, oh halld, wdd ul<''''
1fI4I/.'YGI' nép.LAlI_nkM ''(lIlás o hO-:<! , tmlltn,.·
l836-b." • legJtlent&ebb ,..{onnonuu"ülét
bereke5Ltésénelt hb·tre • rem~nytelenJéj:. a kluttaI.IImig, a ""mut elkerulhetetltn pu"ztulUllnak
irzett ur.lkodik • kortánakon.
Ebben. hangulatban keletkezik ••SuJ. . ," A
Cenyegetó nemzethalit lálomWval a ~ndu~n
h.IIZ&lZeretetel, a hűséget ':u'geZl aumbe \'o.-oaBlillz.lr.e ontudattal ,·all.! •• hOlY • maoar·
.q megtelte mindazt.
mqtcMcet' onmap
fele ..... lkflll'n é.s • méc ..qyobb kotO'oprt. U

mart".

&ml.

emben~n.

iC)' trthetl\' u

bo,"

egyetemes lYÚ1 "ZlO,la. S ..... t-

,S o ,(rt, Iool =mzd .u/lyN el.
Ntpdt ""R,lI.lI.orul.
S <lZ ~m~r ".,1li6inalt.
Suml~n~QnIl,. ul"_
1848-ban • már koroanak oúmft6 kblt/l' ifill' lel·
keaedkael fogadja a márc:rus, ..... m~nyekel. II IZ"
badat.e felt ve~t/I' ü t el06 1~p6Ht •• «nzura eltor.

1~$o!I. a .Szabad 81\)14" (Ímü ~pif!Tnnlml\J~vaJ kO-

"zOnti,
• K~U (tI rnbdJ1}'4d Itópdrnd,r6l
&Iqr, mqtu.bbodl 8(}1td"',,/'
KÜl/l. fi>l1~$. ",~Iy ~~I
E lfoJ/oIl <,,~ '"(~ alatt'
Óh )<lJ/dd •• I6JtCrn ....,/ ",b<:o'.

U,qdl'" " OOId"ll d,c.IJ n"poI.
S CI hariM, mt!.v..o,l-<lIUrl .,.,hld,

Atr61. "IgG$11

e.,Hdli., houololl"

C.,lch6 !'fo..,... a forradalom ~. . . .abadda:'
ha..., taménY"Ulek, 1849-ben kép"",,14. megalakuló N"emutgyúléabcn, k"'"<lh • konnányl Drb .....
«nbe. A klnllyi tui, .u-tron'ZáI'.6ja után ~uth.
k~lm, wMnyuék bh'~'v" n",~" kl A vihige.-

ai r"lP"-erlct~lcl uuin bl\ldoonl kényturill, ca/lk •
tel'TOl" "nyhul~1Iévf,1

fugge.zuk fel. Itatonai tW'~n)... z"'k"" ellene ",djtotl pert lS50-ben oh.al·
mal. mcgnyu,r'áot rem~h.., !!eu,,,n ~r vi ...... azu·
16f01~re_ <>-azeroppan4 .... személYei buk.b a b
ha2.ája. népe megprnbtltathai tZQTOl;ln ÖUukap.
"""IMnak életérúeében. Me~ndCt6 képekben.teltniti meg a puntlt6 "ihan, amely hu,ijára oza,
kadl

.A "'U In/wI.

Vtr(tJg.Y(uztó _tU

EmbtrfofrkJtd (alxltizott a. 'IIV:Embtl'$z.''#:kbtn dultalt Id/xli,

----------

t." nyomor lIyd",olt"(a ,, (~I

Elhom<'odt niro.ookra (_AId.·_
{EI6"n6, 1S50.l
.Mi a u!ltiH »eAem, ha nwCI haldm l
Elkarhm:ott ItldJttl hOUIOlolL
K.tiltQ2:om bt .. »agy uigttl'/lt:
M~rt in IIt,m, Ol mór dti.l~o
(Emli!kkunyvbe.I849 )
jajdul fel egy eml"kkonyvbe ntlnl kolleményben

""IL·,

Egyik utoillÓ meg..Ólalbában '", ft .V~n ~
gllny".ban önemé.zt6, gyOtrií ltltomoiaa, tl"",enod.
nek meg , Képzdete lerázva ft ric,O nyOg6t hat.•,L •
m ... démon,kU5 látom'*>kban idé., fel a borul.
makat ,
..Jú~ ooJt tZ d(OJlott """"'t4o,
M. uOOlt•• ir t .'tUl r-ohanolbGn,
K, dlN"i>mbol "z 19 bollo:o/jÓn.

M, ........ milli maI"m a poJ.olbGn1
Hulló a"lDOl. lorl ,..ft·, 6 ....1t W-d.
",rt h"d"Jt .'''IIY .-oJ,mtr6 .... n~"_w-.1"
{A v"n agany, 18-54

A uenved&, a kiuttalanfl.ág eme fortl ..,m6jI>
"ll[Ul a .!('$:r. mlg egyllZer Imnep a vdagan· I,....,aon'h~ bixakodWban C$(:ndeoul el. hoc hel~ ld·
jon u -"" m~5' megdonlhetellen hi~k ll: él"
feltAmadbában:
.Huzd, de mig a-hagyj &J.~I o hurn .. Jt.
Ln" 1Mg tgyu<!r un=p o n/óg"",
Mojd h.. e/(arad O~,.. hDrngp,
S a <,.ud/)' d~ ... Ut" csa/dkon.
AlrMr húuJ mqf Ujra k/IteMdtJt,
I$letU!ktU!/t It/ftk

~nnt

kMI!{',

Allk..,. IJedd (ellljra a vonót,
É. thru/jOn zordon hom/.... oo.
Szúd /elft. mega..; orom bort..... /.
Huzd• • tU! gondoJj o vi/dg gontf.Já<, ..r·
1855·ben bekövetkezett h.hl.la alulr Jelk~pnck i.
tekInthető, A Bach· ko ... zak legmegalAz6bb, le~
m~nytelcncbb időszakában lobban ki B viJáait6
fény. amely negyed"zázadan kerc8ztül 80 ... 8 min·
den változásában egy \'olt ncm.elével
Temetése néma demonstráci6 volt, ,záuumyi
ember első tomegtuntetése az önkényuralom ellen,

Dr.

Lőrinc!

Ernl.iné
Kelemen II dik6

Születésnapi köszöntö
Októbef 23-an úmepeHe a Nagy Ignk utcai gyl}lel«!zet egydllegrégebb< laOJa, Klpllynii SMy Ili
néni90, szUlel/rsnapiát, Ez alkalorrb6l kOszonlotle 61
az egyhézkOzHg k.P"'Hle1ében Dl' Bette 1ldik6

gondnok, KfI~oni József gyUlel<ezell lelkész .. feles'ge, Mana. valaminl Siskilné Ilonka, Schmidttv>é
P,roska r~YeI és Muszka Ibolya. Ili ...... egYhalI
kOnyvtáros ut~_
A lelkeslI és gondnoki kOs.zOl1!li1
követően elhangzott egy a kOrl)'llfól
a kónyv SZerele1e.óI uOlO ~ars.

amely hosszi< Mzedeken " meghalározta lk néni életi!!
Az 3Jándékolt J&lk<.,
• •••••
eIc VOltak a
lorta a 90-es szamtnlll onmcogaerl be!IZeH. egy 1011 és egy IfómaPP& pedog
buzd.tAsut, il hosszu ével< ......... 110·
nek jrbban val6 megófók'lése Cé~

ból kerilll az ajilndékok I«izé
ISlen éUessen. I~kéok, arot>en.
egeszségben, bok!Ogs/lgllan 1.1....
adja . hogy IAraasA~81 még 1IOklI.oo

i!lvezheSSUkl
Munk .. '001 )"'.
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---ooo,

" _ " JI,,.,

élc.'.""
•
•

,

U,VI LÁG LÁTÁS
Mit adott a magyarságnak
az unitarizmus?

'''''''11j.i

"t."""""".oc

• • BI.g~ .....
1975-tg".,.,
.MPn,' "'~~""r(;5I.-.g ... ~ ""',0-

sao;

1S . . . . .g

• _

I

m. ~ • szlli<Wlak .,

EZE ~ ~~ ts

".geIerr:I7;i.-el

~,,,,"'" k•• , 1''1 ~. ,.torr:,"'~ ts katOIdWI ",vekhal kePeSt • lIP'rpIOr"'maI

.... '.o'II.nxoo:

PS _ m •• Iu$ ,....zeteo; - Iu$ IIYIiIaI<IZ8Iba
i*ru"jt gyUla4lllll tan'I'ItJnr(
Hven;JrIPtMW ue>:
~Z ilii'''''' ba"pcsoV><+\,?I\I< • b+ago
lJ,

'a''''"~lO<dtasa BOIUr "~S'P>Oo<fOlC
.~ irtu<OnywI. BraSaaI s.amutl __ 'llIOi I IQ'. Bal,
tili< a.III"......zetek 1OiöIII~. BJan F.
t'1It'C
~ I ....... Gyu:. 1.00...at'J)'OS ........ 3$'"9"1 Ebren ~ ts '1/l'nlPl
~.;.r.:x.o • "*"'ltFr 0nIudI1OI A tib·
~ sz ....... ,
rU ... t fOJYat'IMOI:U Jellel<
SIp-OS Tnanon es' 40 * - ~ 6!<tatu,
" ~ rot"'COfASI. eIP'~"" Ik SZBII?'. _
egyarant RaM. k8seo '''''''''''ra ~ a f....II. flOg';
~ itt'teI!Unk a csoaalatos 0rQI0' FQI-" III ~..J,la,
IIYaror5Z89D"> erC!inkhÓZ merttO'I ?'TWIOtf'C .....,.
uLmI<. r:ogy jó eullllOF'J ... "?IdIe! ,,""'... I-Ztrt<Z'
Z""" t'OWnknef<, és mn:I a k6zall1t1..,. PTIII'IC' M. . .·
tlen ~ nMt kel mutalnUllP< Ez otm i<OnnYIl fIllQal
dl kAartö. lOIYamalOS rnutII<aval fTII'1)tCs· lIst lk tO-

"*'"

I<OnlllM
A ~ untanus llO""ilrlyooIlurIc)r.ró S·arwMlvü
?rOta$tIIP'IS Kór al elI4 eMlU""ZItC ~ BeragDeO.
• B3tg. F• ...-.: Bereg, tleplórS;<QIal ml' PrS2Agns

WnlIfI ,egyZIlt taveO(inY_ • Oanc1P8 Gy"u C,

ts. Balan Ftr.nc 1fjUM;r Cganye;ylet
RHzIltlSlUIIK a Be.-gr Unr\ePI Hetek ptOg'~'
~ H a Be.ag Expon IS. mu'\! agyetlen cPV.: ÓOSltt,
~e~. aP'tllyneIr. ellYh8" Ibo ..... e ~an A kaleb Of·

gan'j'&g)'1eI

*'

m&gl',

ismtIast szereztw;1Lir\l( ~ Ez. ne-n kUl'
dl! Im Yllir <anll ke$e> utodol<". arrIeiY m40dantI~'UI'\JO .
nal< -eY ...tcéft és eieb'lÓdQI klnill

\"fü';'ári Sandor bolt
lA BUNIK ja/wán páJyuati fel"r!láwiI bHtkeze!t
el$6/Mtlyezett munJcg)

1$.

uagfMl agYaHn kUIIl.riIrS fDly6tratal IS mr adluk kl
PaflJ.um nev," F\ende~1'\k1lfl il az,ve$«! vesz'
... ttm mils f~letUelt. N~;unk. IOIerano..,~
~

IS rw... ~ ..... .tan. . voltunUI A ogany.
""",,MM. IS )lW. hog,I<OZlunk ambaflZefl!leI·

'-ts " M " I

_~taI6If\a1r.

O'O"dJ'" tI. hosz az t>I6 pl'1. rrWldIg tVIet muttba _
... ~ vagy ~z;\snIII
Sza,tOP"'l", ~ loZiIM1n;o~. al ~/)k szetetel_
K tst.rt mrtlderIO:rII i'1I"...·k'ugat .111"tr ,,,möm,,,
,,~

""'00

~.

A lOt'ttn II I

pi

IOfárIIOk !\agy 1Q)6r '60;1 •• ltll.

..... ~IlIIp,

az

li~,I'I~IeI.~I'IPi.tI61h

~ Talan I'I~
~ Htotao r"splJr
?'OlI.

ilii DiI'tId Ftftne ~IÓ
Enytdo GyOrllY Knu. ...·
B6JCtIO FarU$ SiIrIdO< &iUN 5arrutI. Battók

Be-. Uslló GyWo B"t" F...... """"

""'''*'''.

_

{pp·Mg,tona". magyar SZI'I-' *tet.. HIIUnIc·

~

t , ?IV

ln' , 'g PUOQn lItSZUIUg.a
tort.n !I1iIldOg II
9 ó!!Z!+g ,.... . . . . htPIlI'l'IlI YII6 .tndolhtttatn
....... ~

K ... Iz~ Ez II ..... Zb .......

: ·"SI, Il"~~II,dl'''',..n.un.

A "''''''*'6 bRIll ~ haltUaUnl rr_'Ó\II ...

..... Jirw.~.nI< ...... mtgltstts,lIQ... ts

'Qp/ul.k ~ SZl" .... 6ItWnk lU·
"",..Qtn .........1l<Qd\tI< ts ~~, kUItlriIia
~ ~.atben hozUjin.bk a

~·"h,,"~""~.
!~ F _ 1'IrtU!rUt... ItIlIli Gt.~ l<6nyvnycm\1:1 UNITÁRIUS ~t.ET

Székely Ödön
és az esszénus szellem iség
Az essz4lnusok Kr. ekin a 2 szJlrz"ooan b.......antaK
fe!. " bsrta erk6k:sós elei ts eszm~ Itstv.",..,
,.......,...aIOJtasiI 4iniekebtn klvonulta~ a k.aPl$? ts ~
?'!(:IS városokbóL és olyan ItöZŐIll' ~ hozta!< :et..
ahol a Itgme$szebbmenóer: QOI"'1O$!md!ak ~
tOl. Rencki ...... nagy 5:UIYt lelttellek al . . zs ,Q4Ps
~S életre. tQk.ozalosan kralak Vk a bOIIOIIII
esszl:nus lUÓOmánYát es nagy t\ar:g~ feItl ......
""'hO$ '1: I,e Liberüs tIJdO'>SOk SZ8rw al
P1:USÓk PTII01dtn lel<lntetben Blón' "'1)"1 VQUr. • 1<1~ A vatlkán .. ~ II 1921»5
.... efo'.btn tqf wágsztfte PIiSmert nytMU06$. 00'Y05
tenogrifus, ifO. WIW. 1óMnMz. Nozofus. i . U -

t$$2"

tqf poliN ........

or

~

odön _

~t ~ II

1860-2000 éves essz4lnus ké~ mt/Y8"

art·

rr" ","'"'' Jézus anYanYeIVen lródtak. 's Jez,,",
trtdeIi tanItáSa.t tartalmazzák a
ts
sz
•
dg8' " s b6l, • m6fte1deJ:es IápWl<olilsrOl.•
..... b6'<éjérQI pb a Sl~"etetr6l! mily 1tgf0l'll01''*'
.. ,obtoi nd&j&" "gunk..
Or. Szél<ely 0d6n ......lIt JT\:l! meg SIjflPS kevesen
........ ha.zénkban. " gazdag csalaIdbóI. l,I'IIt;\nUl:
52......, apétöl 6s kalolikus m..ncilI a"yatól w;mltZO
fiatalember KoIozsvarror iodul!. rwlQYJ'II"'1Ja Nagy'

"rmtsz_

apja, Sz6~eIy s.ndo<, KoioZlyjr unlt'nus püspöki.
aki egyben 1c0lll kIVtIÓ kötl/5jl ~, KOzeIi rOkOrIII
K6r6si CaomII Slndot'rIak, I hl,es utazÓIlIlII ás nyel·
veszn .... Az otthonról hOZOl! uellemoMg haüstlr •.
mir "'talon oIt"-tattan sz~ kizden el
egész klJs6bbi pily6lud.stlt ~hat'I'OlO kulturW<a1
'ogIa.ozni Ooktor6tust ,zlr:zln I p/IInzsi egyetemen. tovtbbo I~ tokozllOkIt án el eáesben
és Upe&4lberi, . . I KoIouv6n E~lm ptOIl$&ZOIlI
IS volt. M;lgU szintO !;I6<6Q á. !.f,bn tlldis6t Mgy oli
nyetv _ k6ztuk az Ir'''' . . szanRknt - megtarlO..Ü.
s6va( b6IIltanl. ál .... aJ61ított h2 modem Il)....."t II
Az .liltallllelOllloton '$&Z6nus O$orllllk el6$.t6r Pánzs·
ban jelentek meg IZ 192O-as ..... ' 'gM, 6s oty sole..
poIotikll OkOI<bÓI ,..06 I!inyalUlth ut6n. Y6g......
IVIny ~ !Nr ~rUI .. Upl\ató IZ E$&ZánuI

a.... Eva~ I-IV

Szjktly pro'KlZt)( IZ Euz'"
nUS Evang6Iiuma Itgf«lb "'élllOl ''ilf 6ssztgflzt ••
I, Az Inzénus taMflsoI< az 6kori kultUrák teljes
tudáskmcsénel< IZlOtéziHl )tIemOk.

2 Azt az utat

mula~k

meg rMlkünlt, .melyen el-

szal<adtlatunk • jeIenkOfI cM~zieló egyoldalúan
IIhlltárius tecMológ,'J!t6l. él egy oIy.n érvényes és
Ilyakooab taMást kápviselnek . • minek rVVén llaunositllatólt • minket k6rülvevtl enerO<I', llarmónia·

3, Ór6klNvény\l méfcét kév<lselnel< egy olyan
korban, (lfT\j(Qr az igIIzsillI etveazni lélnie az elm ",

z(lr:zavaraban .

4. Az 116bbiakbOI kfNe\kezO neuroz,",1 .. bo.

Zonylalanúllllll szemben teljes egyen.utyhoz ..
harrn6niához jutllalunk az esn...... ' .... i\Ualo ........
Az. Esszenus E"""OéIium megosme.... ~
en meghaUlrozta Szél<ely pro!l5SZQ< kj.~ '-tzol
p/IIlyalutils61. Egész .... tlll az igaz""g ._~,
k....... jellemzi. Az. Isszénus tanrtbok gYal<OO\fI~
haiWlOSJIÍI5I oé'ilh6IléI<ehnon MelUkMan egy 01'-

ganikus farmot,

ahol az oli IIlÓdsz"'k4t

az

esszénus tanJtilsokat Otvőzte • rnoóIIm ~.
kel, ils az 6v1lzedelug tartó kistlr1etel< halatllln .....
ményeket produUJtak.. A kiséfl8tekben )ÓVII tObb
mini 100 ooo embe. ven részt. köztuk hrntU<lun
Ilyógyitllatatlanna~ min6síten betegei<. .Iuk aztin •
farmról 'IIÉIszségesen IÍlvoztak_ Magi II professzO<
..." végéig nem ismerte a b8tegMge!. .. munkakedv. mondllég'll töreu.n "",<WI. TObb mont nyolc.
van k6nyve1 Irt, malyel< kÓlOl náhiny ",., megyarul
" meg~l8f1t. EI8tmŰYtllnllllllba togl,s mo'IdInI ., oli
tudás tanJtllsáfÓI és gyakorlati oklatWrot NaP,aUW

.mberének ped'll ugyancsak nagy 5Z.UI<.Hge lenne

l"'.

és tudés(orrésok.

De'k Jóuet
be~" p..... b,tu

IARF konferencia Klingberg
UJ()(). "'H;~m""r f6-29. ""pj"II" ~iláJt"ö<·~,.1KunIt, 'u JARJ; .,...~p"i .-I,lon"lI. It""r.n,,";'"
... ne.ulllüi ..,""r,"'''' púrl.... "mo." .. , ,.. ifj....
• ",-.. "It, 10 ..
51I.It ...... AIaMIko," (6 U"'6ja:
A ....b<uld<"ii <, ..ll<lwJo I. a< lAl/P ~ól".. ~I/oo ...
ülte .. u : lIj 'c ....'" Itdlltidol,o.,,'" 21... <lood,

_.

r./ ..

A ro.'id Iton~n .. .,;.. Iln~pbu "jtWIJIllp "i·
ala/lIUú<l".. llell, .u el6<>dfuolr i. ", .q 'ell.Ió"',
,.... , <.."ellllt fül, " e.Opo'" ....,,,...II~_It~ .. lIj
.1",'/,i';l d04ool ....i " ~ •
<'6Jo.
A It_f.,...,.d" id "lit .. , ..", .'Gl1 .. ,...." A.." <u
JARF /00. i<'fur<lu.I4Jó1 i. _,il""'~Villt, ...6_
"","""p.l, ",,...,IH.... 1110 ..61 ,~r'f14 ....I.

.,<..

e,ly/oo/Úu. .. ltat h",ola/Ofa" &tilt<l 'd"án,
I. Orb6/l .. 1 Su .. t·l~á ..,.j 110 ..0 ItlpdKIU",
"Z ifiuui6' tol6l.0zÓII S%ón Ad,.i~ .. _
K'
,MI.'''ln
ri.zI. oJt' .. elt be.zd ... ol6jól,
0% .. 1<101..0.10" .. ltÖ%ö{iiik.

.·.,t

2000. oku.be. u.-29-e ko",,, kl!1'\llt ~"""' _ _ •

I(l"ct>e'p" u IAIU' """,...ko .. • , ...
>ot Io.onf.,...~ ~ _port""n f9IYI. • munk. A r..",l
rotn&t<k konI'e"'''''''J'n.k d .... Ál IARP _ _ ""MI .
....,""~ a 21 u<i»d", M ... t oho(yan • dm il mu ... ~ ••
Ae,,"' 'po eb6d'- dIJo •• vat., bop ..,. oij .... Wc>"
bclolCO''''' • vi!q po.... k.....011. . V~_," .....fl
II)'elve, kaúlum,.._ t..,..k ............ "'nk .... _ . A
hf.t _ u .....Y h~ ......k "'.., hov. ·"n·..........
pooi ' o, ...... 01m6t. _tendGltbeft
k........... """'. konltrtt te""". do.,...,t kl, !\Om dtl.l. oktlv .. " .

~

.1.

pet A .. mlu:MUoo

... En-lIlt ÁUamokban, in .....

Au,,·
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Protestáns Híradó
Ve r ess Zoltá n le vele Dr. Ritoók P á lna k
Ked ...... ....r~rm ... uA lutv~ ... nI' Orul~". h"IIY .. l.
oIv•• ta Kny,"U", It.,,~ .... ,,". u~"ti"u....t tI",O

irUM>-..'" ProI.o/,"'Jo IJ,~ Iqut6bbo ...""ntlban

Kulon ......,,"""'. hoo' ~"l ,.~. h .. un u "ID'm"'" v.lo 1i1Y<'1~o. u ~I v,k> harag'" ..I.

"""ulu.ta: ""I ....h . tt6t. ha "'hel. Ae~~1J" uuk.........~ ...... u

...J,!Nf.....

"'.

l.laual ....,..,. """!Ik ...

w.w. "'....kv'" eCY"' ntk.ibb ,.",n.MtI: h ..-

oad,k -uP<! "Hal...."......nem' ~loKllnkben
~:nP<Úl" "lel .wnb.n. ....". '" ...... HI)'~m IrÚt>mal f...l"I-.n ... v..... el AzI II)" V. Z ..uoltat
bea ..It •.• Iuk el6d.lnkk~nl n"m .... form~t'U~nl,
nem blohkuak#>n' .. n~m ..... anpltku.Mnl. M_
"..., Ir.erHIlvmkbll ~Ie",koi "doUk edn a ro... d bllvall.bl,n Ju ... Knoz'''' hten fi •. mer'ltó" En .....:wnt tob""k kozott .. n Irtam ~nh01-<\.
nek, lŐl Ullkl l: aMk tattom • kul',nfél .. nen\.Ir~rtelllW_k. cl ........' ... ' ...... eU"'",.,k .....,.
ken .1.pu16 h,tYlllálOk m~I~","""t
u"nl<'lpn emben ,/O'eke:uotunkre vaU. hOlY k.. re.
~uk b~nl. t.OCY pr6bélun" kl,ul .. bbjutn, ho.ú·
akir ugy '''' IKCY enelmeu._",kkel á h,tv.n ....
,nkluol o\. hozzuk k~ul .. bb mllj!Unktwn t. al ily
móclon keloikl'1ett dOl/m.',k •• r .. ndu.. rek .... egy.
h.;izaUt lehet épi~n,. m,nt .hOf)'an épiteltunk ill;
h'l\I\' Lebet bennuk. mmt .hoey milli6an ,. m,lhóan h,ttunk • h,.~unk I~; meg lehet halni énuk,
mmt ahOlY meehaltak ., aren'''' hurcolt o1okerelztények, • má,lyéra hureoll Hu.z Jénnsok,
SUr'\'h M,hályok. a [)('v. "'rtlnak p,nocbol"U)nél>e
zart Dávid fereno; udv~,ulnl lehel 61taluk. ud~,*
. . .k ~lunlVe. h,lunkben való mel")'\IIf\"" n
"n a meg(D'ÓWd~at, hllO bt.e-n lud rólunk .• ze,..,t
nnnket, lOndunkat VlMh. velunk "an Mlndezl l.,.
het. Eoet ~m lehet. m(!n ez ell~ntmond m",d"n
emben hUkmnek. m,nden erkol_k. mlndenjéz....... n'Uo.n.k •• t 'Ih ... ni. hoo- egyeduh b".,..,.
kON.! '-agyunk az IRudgn.k. nJt"nlt klvul min·
denk. té"ed" &th. Engedje mea:. Mo IZt Rondalj.4m. irw>lTInak nt I paNlU"'l n.. m oh'"'' .. I. De
ha elol no" n l~beesuM.n"k &-telmni .... k",. ketlbnk llo1 .. 1""",."". \iJra kell kewenoe k<nOlany.·
nyelvunk mqtanuU"'t
"'e_k nrelvi .. u(,..... h.n""l.~ f~l""nH
v.n .z<,nban .."mItunk. haMm \e(>1tig> •• " - b~r
egyikunk oem t.eOI6trU. Alt IlJa V. Z .... mm'be .....
011 IZ évlu.~dok .l.tt ke~ny ","k ér'n kih ...•
colt Apoe.toh hlt"aUNt, mely """ tnII II minden
ke-reuty~nt ".ueltapcaol. walamInt I mér muu·
bdt Iu!..... zt~nwc kulonbozll hltvaUáu't, m,nt
p8d1tul u~ltat • h,tyalt'-tokal, .melye~n maI)'Ir ,eb "'''ulIOk '" eV.J\II:'hkulOk .. Rályarabd·
&<>t, bonont. hll"t .unvedtek" stb. T"klntlunk ..1
attól, hol)' fráaomnlk ,tt fentebb ,déloit pllU.""'ból·· ."",Iy • kul«nb0z6 hltn!16lM>k "tere~rG1 uől
""mm,ftl~ ..,mm,be ~en nem lehet k,olVIARI •
""'zuk c.u!>-'n lU. hOlY
m,nck i. tartJ •• ko16nh0z6 h,tvaLU.ooklt. ~Id'ul m,ndj'n az ApoatoII bJl..Uilll Ktmény ",ulk é r'" k,harcolt 110VC,·

e, ..... .

on
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m".

n~k

Olyan oUJVtgJIek tehát. a"",L/~t "mloo ... k II.
kottak, amellyel h_latban f.ll'bOpOrtoIik
n~luk "'wn",," nem ...tob.<Ihb emb..r"k IMCI~ID"
u..."t. k'JelMl~k ról •. ""«y "ID"'dul e. a .......
'II. S..,nU", alipPon, I .... hml.t,k_ bOO alu eot
nem focadJ" el. ar. nem ktreJl.t<'ny M, y.' ' 1'Ij. f,,1
l5ltet e,",~ H'..un ak,k haltml<lan "I...." u.r-. lA
ltnhn lwuledru tc.rekw jó ".~n.u,kkal f.-.pln ...
tak ""'If • nóban f«rg6t41 <"I)'ben-,.,M'- ~ltétO
~z()vqeJt.>.t,

ar.ok •• U-KY.na ..... S ... roh~

ku!~

",..rH..llek - • k, tktntotte el .J<&.. hCtCJ k. l1Jeft.
~,t ~1)'<"bbroI~ FA Itop-an dootc..tI! el" :\1, a ola.
knténuma a 1r.e.... ~Y"'khn .• Jh" • ........Sh=
vUO tanown.k·
hoc elf'...dJuk en- >? ~
éllil.á$aJt. amelyeket .... m m' JlDndola.nk .....
.... m ml .zün.uk k, • k.jelenlA'l Lewfr,lJb rW'l"db61 .
• Szentira.b6I, ha,...... mAlOk gondoltak __ li ...
nűne" k, ......kunk uak .. t k.n mondanunk
•
ookunk ...... tében nem igaz '_J, "ocY lt_uA . _
~h.;it • donW knténum val)' az. hOa:Y 'D"Utunk
Jézu. tanitúa IlUnnt fln.? H"IY 'Olt-tunk_
relm t.tent bI feleba rátamKaI"
Ell aztan nh:.e. !<edVei lenvé..,m. ItU ",oúnik
az efféle "~v.úzadok .Iatt kemény vitak ár;";' k,harcolt". egyedul igaznak" helye..nek h .. detm
áJUtAIOkkal, Tehk-muhk az id;;. u embeT ~Iekrm.
H .:.eltcmben H ~rulcmben egy:e/O' h~J.z;1l1:tl )o.(
zelebb jut htenhu, egy-c/O' ,ondolattal tobbel fft
meg a folyamalOlI kijelcnt&lbt'll, • ",Idlt...
AUJtllbur,ban koWl! szovcRét fogadj. el a mefli zul", !anának. amelynek k~ kÚ],"'oo.,;
mazá&té-n n~ ~vozázaddal k<,rábblW ,~ rty,htt
hIrde"" kiátko:rt.9 ~. kardél.., hányt:> (I m6oth" ,
hirde""! _ H fordítv. Én UIO' gondolom, tlJa bb
n~lIY..az b mtllv. ulÓluiníí1ea: an-a u rájnn ~
az ember_ ho/O' n,·m írhatja tUI Mnlu nám*t'a./t.
1)'011 .:.errn- t,t<:nt H a fclebuá(,j"-. CIY :onelo
lom .•kkor uup{tn az le.'z a fonu., h,'IY uol6ho
szer ...... ÚIIY pldolom. akkor ez len. donUi tn
~numa annak. hoo- kere.llztény-e valaki .-.a

.:H!.

.....will

~m

"éguetul m~ en~J~n me& ...hány mQad- loC
... n)'UgaIJ protelltantlzmlUba H aznn betu! . . .•
lYar protesta .....k koú" mz,viuyO ozlnmIJ:. nna·
1'61, .m. On l%Cnnt .uló& Yftúly" Ha uak mapmit .ltamám kimaayarUni. meaUrdezhetnér"
mi~le jel~ .. lal ... az én lTÚOmban • uinkr>:CU'
muanak _ azaz • kulonboz6 vallAIok 1tnt,kil~
.~u%CrGtIMl. U .... _ukeverfac'nek. [ " . -.
hatnam On .... k, hofp- egy felel<eutdeg .rtn vegye..
nyugati magy ... pmte.Un. k,,~, ",1ágI elt))jjr6jaként _ amely t'5Z~et tobb éven é • ..,..I ... ro
IOkal próbáltam tenn, azén . hOlY. ko"'..q- ..... ·
v~n egys<!gének me,órzo'oe mdletl ..~n,Lea: mmdenki 6n .. ze me, a ma,a feleketet' Idcnl,loáUt ...
azt valóban . kalja H véll alj •. M,vel. nY"Il_u nl..
lYar d i.,..pó~kban . mini blton)·.!ra .z ",thoC
uórván)'(lkban i., ne m lehel ,lyen vac' olyan r~l ..
kezethoz tartozók _vec-t.uta" ko~o .. tre,t Iti ....

hoznt

és muköd~tm,

e,-anrolhkuo

le1k~.. unkkel

<1Il'ctbtto""n ~rNtNn ""Ina cl~",i , hOCY'~

koz.,..qunk 'nRla" qyinenk<!nt tartaák .Ulimon
azok 8 torttll<'lmi magyar egyMuk, amelyekben
mcgkcreAzt~h~k őket , amcl)'ck..... tartoWnak
"aJlják nl"gukat. MlMt refonnám.""k h"'Azlell,
nagyre~zt ""formátu. kórnr".etl~n """jah,ál'"
dott. ma •• ""formolIUA. a ""fonn6tu. h8llYomány...
kal becsul6. ámbh a hcidelll<'.." kolt~ nem m.nden
hl1tCtelét h,,·o~. \'all(' "",lI<'r. ón,úi .,...16dáMal éltem meg azt, hOlY ekémunkkel ... keldemén~
~unkkcl • .embtn ~]>pen a malYaron.q. refor_
mátua egyhá. ma,l013rtá ... ,,,h .. leghatároUlttabban clula.ft6 Az egyhá. tc",lch •• cn·ez6d~1IC cl ·
"él fólébe helyezte néhány e.er ember rcformátu .
.dentitása n.ejlőro!Hnck é$ ápoIA.án" k," igy sok·
uo.-osan tObbet tett a .únkret .. muI ,btn.drgA·
uirt', m.nt. ml ökumen;znlu.unk

dlom. hogy ,nbomat lIM'If"ikI./Cm Onnellnmben •• hogy;l m. kQz~Munk~. nz
On egyh. z. ko, .. tLl tcs!>·.!n kapcSOlat Ict"" nem
Jotl"t felróJ am Onnek, ak. "alófIZ,nulell nen' i. lu·

o,. h:l! nem al

A

..

hódmezővásárhelyi

templomban - a két h áború végén

A hódmNO"''-.arhcll'' unItAn ... f&)'ha.ko,,~
élet ..""k k~t .d6>uk;lrn vilálIt ra az a ket ini •.

amelyekel édeoalXlm, dr_ Onno. l'á111938 ut,in a.
~gyházko •• ~~ K,,,,dnokal ,rota, k/)l</llloUlLam, Az
cloó II lhanont kO"ctó idószakot ,dézi. II második
pedill a mhodlk v,l~glláborU utolod hónapJa.t.
1920. Juln," 4-i!n ~desanyamnak lakkor men)'_n,·lInak,lI"Io.

,,,,n

fil
fluúapnlröl az 1I",tar,u npt:...., k, 30
e,,,,. POP' Jub"~lImnl Illu ma, • run o IrmpJomoon
... !Uegyüll.~ a! IIntlar''' ...... ak,k k...oll peru. na·
gya" <ok o! .ro"l", mm.kult . O(w", 'I!y...r(i. SZInIr csa/od'a< "''''~i>lIy vull . • ""n maradi elf)' SUm
"'ó m ' ..... ('$Ilk ugy pe"'Rt~k a kOI",>","'" ll< ~

..,nI
....

nlen~ku/I,

,,"gd t. ,.atalok 'gyam"l, hogy.,-

rultak o~ 6 •.up h,u6.J"kal. Egy 'll'Iu (ialo/ h,;,06'
pOr II IXJiI • ......,111•• menny" .,nok. , ",••,. uly I>ol.
dqfoknok l"Iuu/lnk
A fialal házaspár hitIAn dl.,. a ....,., hogy 91 egy'
mAst •• e.-ellik egyult o ...... ""apolsalI 's el tudják
vi""lni, Ahghn gondolhatta "kko., hogy egy emberolt6 mIiItán likc~ ,. kellC'\'e8 mcgprobáhnlAaoknak
~ .. i ki a tórténelem
1944 okt6bcl"ébtn. a fronl k<W'I<>d~~I. félve a
hara>kt6L, m,nt oly ...kan mhok. a m, ..... l;ldunk
II el....,nekult lIódmezlh·,jlárhelyr6l. aUrcsak a
'elk~n (B,ró t...Jo.l N a Untor f Boroo Arnn) A
menekLLI&.!rt u"'lag magukat <>kolták, h.~n
116dmez6váúrhely<!n ahg ~ollak hLLrrok. Ehelyett
l1ule'mn.k 8 pe.h ""tromol kelIeIt véwigaocnve<J.
'''uk. 1945 fehruár bun tudtak ha .... térni , 8 Dunán_
tulra julotllelUn N kánIOr pedig mo!j- k~.tibb kerult "' ..... A hfvek addig i. ren.u~ruen _
ID'Úhek. a kántor m~d • lclk~.. vi ..... U;OU"
"",dnolr.ktlll apám im4dkClUllt.l)'Ulekeuttel. A1
alábbi
RWllynek IWvq<!t mOOLtlalál .... m mq-,
1945. 'pnh. J-J<!n. hllAv<!t vuámBpján mondta el

.m",

dott amil, hOCY ncm r.... ' k mec 81 o..ok fe~ nYUJtott kuunket. Caak nt • ..,... I~m. h<>CY ",,..nk
e••!!lellea olvaa6i me~k: nem " tIkei,.. ~.IL._
&ok ellen ag>tál<>k. T~~]eo(,n megf"llalmUOII k<m'
fe.",őkra n"kso!g van, hogy tgyhli1ak ~pulh_
nek r'.Juk (pont ..... bban· hogy II rájuk ~pultck
fennnlsr.dh""":,nak l. hi •• cn ez határo ... mei u
.dcnut,buk3l.•denll1á.uk pedJg a lkljk~t _ ft
er6&, a maguk h.l~ben nll'rd, a máaok h.tével
..~rnben \<Ilenin. ellYh, ... kr" •• ukRa: ,·an. tá .....
dalomb:on lA'galabb .nnv...... m'nl az '"1O'H lelktk
ud vO)lafge mű .. ~ben
K<\&..,nöm. hogy fnl.aoInak ,~ konklu •• ója
ntm az. hogy fIZ,lmOuuk az umtáriuoolr.a\, mInI
ConM"ntinu. roA.zár U anánu80kat a ni""a l ...i.
nat után, hanem B1, h"lD' .m ádk"uunk ~rtuk
lm ádkozzunk azonban magunkért i •. llrra k~l'\'e
Iltent. hogy bocdu8 mCII. ha nlha a.1 k<!p.~~uk.
m. I'.gyunk a. () mInden ,gaU<lgának kl1.árOlaKoo
ludÓl h egyeduh hü .arara' ~Icrt ez . . . bizonyo.
hllbrlu. am.t már a l1""'li m.toI6l(l •• $.enohge1 Ls
.......,.. n~"en "ettek az rmbertol
\'ereu Zollán

apAm. am.kor az " ..:zag n)'UKall 5.rlén mta: d,,"'8"
tek" feg)'l'c ... k. II hallo", IOdra 1I<><l''1.~lüorta
II c~aládokat A1'K .-olt c_aldd, ahannan ne h,any.
1011 volna ""Ia ki.
I/o/ÓI aú",,_ .'\.'.k.ú, me"n,>e. ed.. ANd" •. hot/_f
..",d OUl~gJci"hdtll"" ",~n1 h",adlK",. hu".,t
uml lI",upen. S,,!. ... ~!UI.núo t~l/ ri nl Illu/Ml
1011"",1 010 Csapo~ e.opo. "tan, /Utn."ftita &Uni'"
du llra" tn. "'.... nc:r.:llrn "'PIIMe/. oml/vrll ,ur
t.· Olo "/IJI·a/,g. Ik II,m lugo/ódunk. AI""d, Jö 1.UI,unk {';.m ,ugdódhnw .... merI h,sun m, m(l·
till"~ '6 oka< ,,,11m,". ~ 1111Ionbe" ,. " "" JlYOrl6
...."'.16 gandolkollÍ<""k ho/{.,"''' látha/ .. a "" n Te
, ..gt,l~n I>olr""s ...g~dM. nmdy ..mtt rtlIlJOtlol nap'
allgor O/:OI1b",/ órnnU<L ~I hu,"oJl .um/ un,,~pt/. S
"''8 ooakun" ragY<Jr!f o nap(tn.v, a m. rldunk foJo/l
miN m"'úlJf nogyptntrk ..,m (ri/ep /~I!q Meg
m,nú,glort a~ ritla, h!d~l~m. mtg dul ahaboro.
mfg /).!OI1/,vd zud,,1 az rml>rn..lgn a .~.udel~m. ,
",Ig ",mú,. tlil...t "o,,,,,,k I,gúnigóbl> kNh~ItIn"
ol t ..m luÚ.)uk. hot/J hul.
Alo!GI ... Wekkd. Óf,lIl11.<n ...,..15 ul",,,,1 kü""II.
kMybrll""" lIozzóJ. .J6 AI),,,, . /st~nunk, hlJllY mu'
Ioazú .1 0 m' adunIl nngy~"lek)ll. ",rrnszd (~I a
m' ildlld fekll II mdr a hun>!1 unM~I. h<1f.l' 10".
.&omlik,,1 "dl'OZoIhr.."k o bt" eQot-tlrltt, Mú
u,au .. nJulfOlma•. btkl. Ild" n"t. eo hozd ulUZ(>.
hOlÚ
drOgn _rrIW,,"d i~g""n, ~u.g'
brn. Oh bá",.,," mór lIeb[",,"1't u/rIM/nt". 6II.r. I.
hli/otell sziu,,,,1 d,e.ó,/html". lne rtg"". mM",.,
ld .. At";"II. Eúrt 1I""JfJrgu"k lIauád dtl"",lóan.
~I i a nappal." "ap m",d~n 6rájába~. I . "ül'-'"
háulroúunk HouM ",...1 's. e ut"tórfJoon.Jö I,u·

u,"'"

"""k.

....

,

Dr. OtmOOl ...... 6
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EGYHÁZKÖZSÉGE INK ÉLETÉBŐL
Budapest
Egyhá zközségi eseménynaptár 9 pontban
2000. o kt6 ber-n Ov.! rnber, Nagy ignác utca 2-4.
ElfoIy hzuntb61 •• ,<16. K talpunk a161 elfut ....
t,.... red. az ~ ....... d. Eo amInt foto' - mmlha len_

ne bennunk ~ ~r6t ~4Y, hOC)' Yluzstart.luk -

~

.uruoOd.... k a k .. l~r~le foN(l.amok. ",,,duvenyel<, ......I)... kn~1r. m~g al ClrNrord .. I61~IUl~.
f~h óra"IH előtt I~ kell lajtaniuk
l. OktOber ().e lU:. dátum. amIkor az ogkJ. .....
oUa; . ..alan,,"! az ut6d4Uamokban él(i magya...,k
.... anodi 13-ra "",I~kulk. Eu telU! KAnon, Jó....,f.
lelk~u i • . mInt mmMn <!vMn. ee)' IInnepi IStenI.... telet keretében lu u" .... p, hangulatot..ak nö"elte •• a nemutLIl,nu .'aI6.......1"..1 Bóka
GyOfJY. a:Yul~ke.el, tag l\I'nMkoZOlt D% "IlYh".
kOUfgnek A lr.ebhtanáCII \ilO' hatál'OUllt, hOB:)' a
......16 • templom /lihe.i1lrnti fallit fOlQa dí"lltcm

minden egyh;h, '"" nemzet, unocpcn A gyónYúril
lIjándékot iomételte" il, ttúton I. kÖOlO"Jtik.

2 Okt6ber i10én a VármclD't Gal~Jia adott helyt
II KArpat.mt'dcncébcn ~I(i Magyar M, llennium Ma_
v~uek Kiállitlll ának A lO'iijte~nyeo ltiollUIJI.t
Németh Zsolt, klilpolotiltai állnmtltkár nyitott ..
m"&,, Cylilekc.etllnket hivMnloonn Ká.zon, Jóuef,
lelké.. k~pvl""he, dc _ m,nt arról utólng brómmel
beszámolt _ Clcn az eleményen nép n4mmal ,'oltak jelen Db"daj)tu, un,UlriulOk.
3, Október 19"'n dt!lutAn kerUlt lOr az Alkotmány utca 20 nAm alatti épulet olda hira helyezett dombormíl unnepél)~. fel .. vntád,ra. A mu'-et
Dr Domoko. ~Ia ~•• itNte Dr. UAlló Cyula
(\910-19981 tmlékire, akI n!gl!n, fCIt6mGvhz ,
ogyetem, tiln'r volt , a honfoglaló mallYamk &10..~"",ét kutilttil Az tlelMnyt • IklvdTOl-L,pótviI'0Il, BudapHI ~'OV'TOI V kerillel1 Önkorm'n)'%8ta
1U,..,'e,I." ,'f:(Inbkt ped" az MOF V kerilleli ner·
'-Cute ,...It. M,,..I ...... t",'ó Idejé""" lMIérkc ... tt,
1.... tWg Voll Al csemény meghirdet~n! ilten·
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tls.zteklt után, október IS";n. Ill' lIOkan a gyuleu..
...l> tagok közul is rés>:t vehettek. Kouontbl. mon_
dotl a keruleu pol&:~ter, Ka... , Ki1'1lly_ C •.
S~ l.tvAn cl6adóm(Í\'Ú1
mondott. maJd
ezt 1to,"d6en Or . Oi,~d Ibolya IgnoáglilD' m""n·
ter és Dr Bakay Kom~l rigW, 6Mon~Mn 1'l'I(!1·
tiltták a p",feumr munlr.uaq:il.t. A ,elen lév~ IP""
lekezeli tagolt méllJln lehettek bU$l:k~k n~ha, h'l·
telh..rrukre, hliWln az ehsmem nem caalt" tudo..
profeasmrnak $ZÓlt, hanem a hItéhez hli u.,,"n·
u~nak ".
4. Immár es.ztend6k hngyorrulnya, h"lP' mondtn
október \'~én, az egyetemea .,gyhh~ •• z egyh.z.
koDég nevében koo.zorilkat hel~.nek el amknak
a sirján. umakerllhén, nk,k valamikor veze16 Illerepet lólwttek be, akAr "i)'hoizi akár ",lá" O1,nle"
egyh.hunkban. Ez év október 27";n ~. 29"'n
Kánoni Jó"""f lelké.z é. Sándor Attila több m,nl
h':'sz koszorilt IIdy<::zctt el a ,'1I'0Il három lemet~jé
ben. Ugye .csak ~~ hal meg, ak't elfeleJtenek · .,u 6'
emlékuk legyen áldo\!. Itt "annak vellink, ~Inek ,
nem fclCJljuk el őKet,
5. Október 31_én keruh sor Kolo ..,':lroll Ková«
[$Iván, teológiai tanár fdcllég"nek le",ctc~re, nk,
~lelének 42, é,-éhcn ndtn M lelkH a leremtoJt'nck.
A I<>",eté.i szertartáson mu ,'ettek n <""Iádan 1'.
hM.Iátartoz6kon kil'ul u el:J-'eleme. ellYház veze·
tÓI. a tC<ll6giai inté...,t tanára,. lelkélzek. teolÓll:ln,
hallgalók. egykori tanítványok. A ma(l;)'arorozági
lcikhltknr k~v,""leu!ben Rá"many Cuba, "nIa·
m,nt Ká.mni J6uef'-oltak Jelen. Uwbb, ",,,,d tIP"
holzi '-IMet mondott a .imál. EZUlon II kj"anunk Vlgasztalá.t Kav'a IAI\'ánnak <!ol houal ..,·
",zóinak.
6. No,-cmher l-.'n, .zerdAn d~luuln kerult lOr'
m,nden kbe" ;sm~tl6d6 "mmoru·.rep halottak,

,-e,.,.,1

I
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nap.
A ..
,o·
lIeg~du. L6nind, u _ " ....
• ...,Iplatot Orbókn6 Sltenlhkuaok ~a",r6l 'Uazkahaky

I

,~I~nhutel,o,t...,.

l\o.2~k,

h'~n., Uona H Kánon. J~{
"~t«,k, eZl kbvct""" egy u r·

aU1ll1o n1"gcml~kcz~. kbvctkeRII. Ugy n lelk"•• ck, ... k, tmnl
a jele nMvólmek 8Okn! jdentell,
hOlY"z nlkalornmnltbbbo>n voltok, m,nl áltaJaban az utóbb,

""tk""".

7. No,..,,,,ber 4·e" kc ...lt .or
Dand ferMlC ha1<l1~nakt21
~,-fordulóJa alkalmab41 ... "de.dlllnnc~ .... Egyben el volt
a 2000--200\...,8 ~" ..1-.1 nogy

ue...,l"t,-.:",I"~·
AmOlló' :> Millennium,

rende"'cnye,

11'''.
Han!!"crs .. nny,,[ kezd6dbtt n
templombn" . A Vasutas ~. 1,(>.

n".akolll pro

MIl~lta

IIZ,mforll'

ku' lI'nekar 471aIDa Jáluolt
wbb mmt "lY .min dl • templom plaedn. Perlaki Ortolya
magá~n"keA

,-.,t.

"k, Báde"

koz",m\lkod~~·

~.roaan"k

ku-

londlJuottJa.
)lu80ron "ult
Coreth, Bach. MOUIrt. AJb,nnnl.
A fIllet ~"lelket gyOrly"rktldtc16
prolIram uLin. a,emet kápnh.
lot6 ~ft lelket mc1cllg~16 lálvány fogadta a"Okal,
akIk a gyulekezeti ler(!mbl'n reali vellek a. 'ru!!.
Ihull!gybekotQtl p<>rre1Allkiálllt.áBOII A caod'la.
I~ látvállyt Bálinln~. l12:uletcll Jakab 110110 bra ..
MI uUlele(es aauonynak k~z.bnheljlik. Ezek
uwn ko~lkczeu a ezcretelvend~, Az. I.letö
~. ~ö \'DCIIOra elké.u:LI~~r1, valamint annak
II"'ztu_ fc1szolg:l1IiaMr1 Bnxk Margitot H
hlban~pét illch kMzOlWt,
S. NO"ember 1S-'" e810 7 óraI kezdeuel a Nagy
I gn~c utcm gyulekezcll teromben isrn~1 k,álliL"',·
me~ny,\i>ra került .Or, E.... \talll noves eclycmfca.
16, Mneskbsy l.oldR mllveiho5l lálhattunk. és év
"~~~,g minden istentill2:lc1cl otAn "thplunk beH.
16\ A ki'UilA.st KAuon, J6zaef lelkb. nyototta
mq lU ~n hdromu-orr I<ddl.oW.som MOC1Muy
l:oId/kul dmii benkij~v"l. A k"'pek kulönó11 él ku·
klnlegu vtlqokat nY'tn~k m~B _ nb6 uAmira: az
elvonl • .nap "'l el~"II' 1I1110n~ fjzIIIJ"t. a vin!·
gok in6 fény·vilqát. o ue",lml va rli ... lat 1l14li1toUnak tanli lAncát, ft I(I\'Dk laNltott l'n<ának kll·
11)1\1). va rli ... át . A közvetlen. mclcglelki!. h , t~t . ha·
dját é. Mp(lt .zercl6 n,avéu a megny Itól kövel<'len bejelentette ajllndéko.bi .ulndékát az egyhát·
ko_B reM nagylclkíi ~"'d~ka egy 1(;0 OOO forint
~NkCi HI~mkollA.u. a Carpe DI~m d mCi Mp.
9 N_mMr 194,n volt a Buillk. ft!$.enl('lH1:nek 95. évfordulÓjA Ebb61 .. alkalomból templom.
OW'nt.e1étoi mlSo!l .~I~b"'ltalr;. mlljd m..pldottAk ft
r~IUJitott kupolái . E.... a~ a lkalom ... ,d60.jtett~k A
m,llfcnn,um, zánló AladA"tu. Ai "_dib a S~nt
Jobbn" Iom" l. á • m"IU~I"nl 1~lk~.~k m~,61.
daltAk • ~h,lót. A prOleIIAna "IYhhak m,ér6l

Peter, .. uniUinuaok . ',,",r61
pediR KAuon; Jóuer lelkh.~k
kéNk lsten AldéeAl a mill~nnJ'
umi dul6 .... amely a S~nl
Jobb melletl> .AnI61Brt6ban ko.
rull elhclyu~.~
A kl~melkl'd(\" Pl"Ollramok mel.
lelt ne f~ledkn.tlnk meg arrol
""m, hOtY n~m marad el m,n.
den mioad,k á negyedik h.t-tfon
a b,bha~. Azok .... lIett. aluk
bek ót. ~rdekl4dúael k ,~
nyeMfggel vu.nek ~$Zt • f"t!.
181ko'';l(In, természele ... n __
reteltel vllrjuk az UJ érkeroket,
akik bármikor bekape!Ol6o:Ihal·
Mk n kimIII munkAb •. Tehát
m'llden h6nap muoolk é. 'II!'
g)"edlk h~lrui<'n, 17 órai bzdet·
lel mindenkIt ,,"uNctIci ,'ar·
nak ft Nogy Ignác ulcai ldk~nl
hIValal k~tlZObajában,
A1 lU 1111ola' h ke:ulelével
kllléoktatb '. be",dult A valláecrkok.i nevel~$"" szeNtcllel
...:I"ák a 14- 16 ~v kórolti fiolalokn\. Izintén a Nagy Ignác Uleai lelkészi hi,alal,
bl\U, vPftárllap 10 órára.
Érdekl~ni lehet II 311-3094 "agy a 473·1795-~
Iclefonlzámokon.
Léb EruJ!b<>1

,

,

FELHIVAS
Kedves Ba rátunkl

Enyed.

I~ ~g,__

drog" cln,mcl. Ilant. Lám

ln!n

ÖilazeálUlAsliban könyv Jelen,k meK
~:nyed.r6l Versek, prozal az6\'cgek, kombeh tIj.
Hgctkkek nyOmán IMul. mult n.b"d Enyede
n oI ... a.IIÓ elo!. A kónyv IlIu •• toll4Aárn korabeli
rajzok él reatmMyek ..,produk~6,t hasz"Altuk
fcl.
A k,adb anyagi alaPJainak pótlllaoln, n~n'e
..616 példányokat kiv~nunk adn, aM.k~ ak,
5000, Illetve 10 OOO fonnllpl támogatJa. ~
kónyv megjelen~~ét. A lámogntók nevét kulan
oldnlon közöljü k ,
A könyv kiadását. kolouvAn YOJ1) Only kj·
adó ",ndui. Páb"ul útJ'n "-mOlf.WI kapott
a költa4'pk "lY "'fhu. NKÖM.\i>I.
Sdvu hozZII.iánilAaukal U"ük eljulllOtru •
1I0velke16 dmre.
Dr
Ghd~ "OI:'o.... cA lIontJ
1021 R.. dapal. "" __ oor Bb .. ~,J9.Ill6:J

Bot,,,
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Dunántúl

(jjM I beindult az élei a Dunónlüli
U"it6rius Sz6r"ányegj'házköUégben !
2000.• upt<'m~r 1-\61 uzdtem el munUlkodni
a Dun.tnnih VnItA ..",. SZÓ",'6n~hátk(),Uo!iben.
E birodalom haulra. " Balatontól Mqyaronda;
d~h halAn" .• Dun,U6la hlul.n, .... Qe<lntk.
Bar bWell><'n
IoZOrOn,... ondulum ~kl "
rwogy klhí"állnak. MV\d ui6n belul beb,~nyOMdott.
haer "annak emlNoN!k, aklkkel tJYIIII ~het dolgozni. ho!p' me"'annak • ltht~",k.
""k. N'" ""m, akkor megte",mt6dnek. megfele-

1<.*

""'11'''''-

16 kMUI",iMly.,k. munka el'·~n:!.
AJ; ellŐ k~1

hónapot bud.pull lartjjzkodással
,olIMtem. Han.- lapaUlalatokat ....,..nhettem
• MlICYa..,nlú.g1 Un,ulriul Egyhb ~lct6b6l Koz-

ben 'C"ketlem rend.zeruen látogatn. "Dh.bkaI.q:e.mM, f. fblmém. alokal.
A Dunánll'], Sz6rv'n~·házkö~gI.lt Ut réu·
re ou.tan.:im Az elO'lk a koúp·, ft mállk p dél.du.
nállluh "iYh'zko~. tU elsO' llzékhclye PolgárdI
El06 utam ide ,'uetctt D fó,jegyz<l a"zony ki~n::té
ben A nagymultu ell)'hbköuég námbehleg meg·
c.ap~nt, m~ril ~Im akar. Pompu ingat1ünnal
rendelku,k. ami nagyjavhá~ra lzorul. dc m~gi.
helyet tud :tdn, U i3trntiaztelctl nlkalmaknak ~I
ellY ifjú"'gi kozpont létrchozlhánnk. 19yekc1tcm
meglátogatni a kQmy~kbeh un,t.ánu.oknt is. Lel·
ke. emberekkel találko1tam. Polgárdi és kömyéUn ez Idáig 35 umtJ.riuar6l tudok.
A mobodik utam Péare "c>etolt, moly a d~l·du·
n'ntuli ellYházkouéj: központja Clllllidokat lá\()gattam, igyrkeztem él (gye~m 6UrekováClOlni
a iYUI<.knetet Akorel 100 lelket .z.á.ml'l6 elO'·
hhlouég nagy·naD .reretettel fogadot! É.-.
tem. hogy nagy "ukág van qy lelkw jelenlé-

""

BiT Pk:!.ett tnpdannal .... m rendeikttunk.
1fO'ektztem megt.al4lm a lehet-5e!get Dl t.tentiu·
teleli alkalmak mectarU"ra, valammI arra. hOCY
e nqyobb IÚm1). qyhúlröufg t.qjai kl'mltl éljek.
Az. ottent,uteletet Dl e'... ngéhku. templomban
tar\Juk. jóm.,.m ped" november ].t6l Pare kbl.
lOztem. Al: egyh,",i kozpont t'mosat,",,·.l lakút
bil'elhettunlr., >ltu. eúrt ut h4lú lulliUInet.
M élet bemdult. AJ; .. tentuztelell alkAlmakkor
~ a téutvétel. IOkln 40 és 60 km·r61 il
eijonnek.
M ifju"", CIOport újból megalakult (20 tana]).
és Iktfvan nut veu Dl qyh'zköufg f1ell'ben.
Jelenlec. budapesti ifjakkal kal"i)ltve a Po1J'n tr.
jWAgi H'zat próbiU.Juk létrehozni.
A vallú6rú gyerekekkel (7 tag) hittanórit !.af'..
tok.uri ....... yi unnepflyre Uuulunk.
A 2\ Iflekb61 fJl6 ueuz'rdi ei)'h'zkkMiCt k+!
alkalommal hitotlBttam me, Iltenti •• teletet lar·
tottunk u. eva~hku~ templomban Bár .. utóbbi
24 UN ITÁRIUS ELET

,d6kben u erdekl6déo IOkak .é..<!r6I ""'ifCPp·
pani. ,..,mél!>.ik. hOjJY e .zemélyea ka_lat k,.l.·
kh,",val, Dl: id6\'el \lj •• VI . . .alér
MeIDÓt6dMem, hogy I*r. Dunhtuh UMAn.
ua ElIYhhkoZlltg 1<!leluzám 'ze<npon\J.b61 caak
170 tagol .zámlál. ez annak a IOkno ..... va16j'.
ban. hiuen mésfél hOOap alatt 31 umt'nuot ..ke.
niltfelkutatnom.
P_ti .... Súkesfehhvlirott tobi> caal.1ldut ....
E~lyb61 nemrq lukerult fiatalt .ikenilt felku.
tatnom. A ko"etkuó lilIomb Kaposvlir Remenye..
,m ...ennt itt ul aokakkal fogok találkoznt
Bar munkámat lelkes ",ndnokok él hivek IIIgf.
Ilk, mégl8 nagyon nehh az \lj tagok felkutat4A
Eúrt reménytel"" várom az >.ij tagok ,..Ientkele·

. ..

Atyafiság<>!! tIsztelettel éli szeretettel.

"Ute

Ernő
dunántti.li gya.kor\f> HP<llelke.~
8154. Polgárdi, KoMuth ~ u 9-1

Pks, N"ap II 25.'6
Telefon 06-30-282166t>
lste"'"u'el~ultd lartunlt: Il<w<)"',, PoJgarri,bon o
hall<lnla (a ltoulJOt,óMn kl!lhelenltl neSCiti ~ttha
<'()Itla S.dszdrdon_

A karácsonyi islentinleletek idópalltjll:
Kllrác .ony l. napja, 11.45 Pic" . Et (l1Igdiltu.
templamo
Karác.ony 2. napja: IQ óra PoJlldrri,_ du 16
6", SukS2árd. E.angéilJrus t~mplam_
O

Füzesgyarmat
Ajti.hu.o 3O-i egyhbi rende~'~nyunk, Dl: .untl.6.
riua búcsú· után is ,"Oltak emliu'lre mélu! alkalo
maii: qyhizkoZlltgunkben.
Augunt ... 20-.6n ornáplapttó IAt,·'n k,nll)"ra
tmlékutunk. Lelkéslti.nk Arany Jin",,; ,.Rendu·
letlenijl· clmü koheményét mondta el. H,t.-.llo
énekek hangzottak el. n!l2ben lelk .... lunk ,%616ban énekelt, n'uben a gyulekezettel egytitt.
AUillll"tUl 27.flt tml<!k.un~ntiszteltl ,"(lIt templomunkban a zs.. NallY ~"" Hunor Emllkal.pit·
v'ny dfjk>ou.táIIa alkalmából. Ebben u. évben 127
eur fonnt kenilt ki",,"túra A kamathoumb61 '"
al l 'l-b61 befolyt 87 ezer forintot az alapiu! caaUd
40 ezer forinttal klegfaz1tette. Harminc pAly'16 fi·
aul. kÖléplskoláA, !lIi.kolá. él elY"lem,st. ,·ette
41 a jutalmakat. Az. egyik végz&. di'"' mel~, ..a·
vakkal kll.uÖnte me, 82 éveken" kapott támoga·
túl. A megemlékeú. a temetIIben ~rt "~gel, ahol
virtgo~ helyeztek Za. Nagy i4i"" Hunor .,!jára.
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\'~..,tul

BallUs, Lll..ulólelkmlink. a kurat6num
s.: ..l\h " "nd,. b" caúz.,nk" dma
k(lhcm~nyét mondta el.
Szeptember 17-é n kett& kCl"(!u\(>11r "olt. A
Nyolrád mcnwró1 Debre<:cnbe dltclcpult , j elenleg
lIudnpcstcn ~16 coalád két k;9gycrmck~ hozla el.
A gyermekek a ke l"(!S'Ulég által ClJYházunk tagjai
lettek. A ozertartást leikéuUnk alkalomho. mIS
,'c~k felolvaM.á-"al tette bent&égesebbé.
~ &z, hoiJaadás unnepi!n Ulrtalmu, '·...... idéuIckk<:llolzdelt prédikáci61 haUgatott II ... épommú
jp'IIlcknet. Az úrvacsora; kellékeket .• Jhus él ...
lére H cselekedelei.., cmlékutel6jegyeket presbittrunk, Kovác. Lajo. h aal.lid,ja adományozta.
Lelk~uunk megkÖll.önle al adományt.
Az elmúlt hónapokban Bnl:hsi László lelkénunk,,! töbi»l'ór meghívták rnegeml~kc.ésekre,
unnepi rcndcz'-ényckre felkén el5adónak.
Jun;,,1 3·:ln a lakIteleki N6pfö;!kolán Leuák
SAndor meghívásának telt el~l
A Nemzct .... Egyház dm6 ...,ndu'·ényen .\'a·
IYUnk .... akarunk lenni o dma el6ad.úában lelkéO1unk r:I.Jlalla. hogy egyhhunk nem soroltatott
azok kóz!! a~ egyházak ko~, amelyekkel a történeln,unk közel fél évezrede alatt ~gyutt határoztn
meg 6s ,zíne_ítctte Erdély él egyáltalán Magyar.
ouzág va llá30'Hzellcm,· k ul t u rá lis é Ictét.
Ezért klilon orom é. Istennek hoIla itt lcnni ~.
uólni magunkTÓl, clkötcluctuégtlnkról kereu·
tényeIO'házunk .... magynnágunk mellett.
Kora délután a trianonI uen6dk 8O-ik évfordu·
lójára emlékeztek a Trianon nTUll~ lIZe ...'eÚoé""n Lelkéll1unk Sajó SJindor ~ andocai Máná.
hozO dmil kolteményét mondla cl. Majd Baiául
l.á.zlóné énekvezéninkkel a Székely Imát énekel·
tékel
E nupon "zentelték rel Mindszenty József bíbol"OII lzobrát . Lelkészlink uvató l)cuéMbcn a bíboros úr érdemeinek. h6$i hclyllllládnak méltat;)sa
melleIt emlili mb ropapok é rdemelt i•. Az erdélyi
Márton Áron. a ref. Makka, SAnder, Ra"an lAlZ·
16, n evangéhkus Ordas. ~,., u unitáriu.o J áun l\.hkl6a h6oll"" áldozat "'lIaIWl
A beuédck elhangúu. és a .zobor lclepleú ...
ulán a mcghivolt lelké...,k h,tuk ..enntl áldá.t
mondlak.
JUlllUA l1·én ft .znnlaei unncpaégsorozatn ak i.
meghivol t cl6adója volt lelké.zunk. A körö. parti
városblin kihelyezett megyrgyalh h millenniumi
Zliul6 áudli8 volt. A millenniumi Szent korona.lI1Obrot, Mihály Cábor alkOl,Úál a miniszterei.
nök av.lta rel
A ~bcn é16 h.t tórtéN!lm, egyház lelkéne
i. mondott avaUi t>e.údct. l\.Iceyénk külonböz6 te\epul .... 'n, ~lmelO"'r, EtH&falva. t"u:resgyannat
m,llennlumi zAftlo! 'tadá, <Innepaqeknek i.
,n"lIlIYOII d6ad6j" volt lelUI1<1nk.

Gyula

~Inbk. Rc~nyik

Egy

unil'rlu~

I

A iYUlai uórványban emlékezele. nap volt
UOpl.,mbe r 24-<!n.
681; hálaadás napján az ünnepi "Icntisztelet
)ulrm,.. konfirmációvallel\ még UnnCpélyesebb .
A h11laadhra kés. ill .... lelkétz<lnk, Tufmezei Er.
1AI\bet: oM""t élni kuldet.!." é. Sik Sá.ndor: "Te
()cum" dma költeményét olvlOl' fel A prédikáció
után
égiink. három laiDa tett bi:wnyúgol.
unltánu. h'tér61. Ű!'(]m \"Olt hallani a I1Ee1\01 éva
fiatalldny és két feln6tt 116, .. lelkm k~ire
adoH, k,Ml! .,lfogódott d .. határozott válaua'l. A
konfinnándusok egyhbkllu.!sÜnkl61 egy,egy em·
léklapol. F6ha tÓSligunktól egy-egy bibliát kaplak
ajándékba.
A. úrvacsora; kellékeket, a Jézu. életé", é. cse·
lekedeteire cmlékezteló" jeg)'eket Bacoa Vilm""
adományozta. köszön.jlik az adományt.
Lelkélzunk ild\'omLtc.Zl a nolgy unitánusl. kj).
....... gunk ta",all, akik ,,16azor jattok cl iStenhe·
teletunkre.
Vésn.. tul lelkészunk felolvasla Dr. Mu ...·a)' Sá·
muel. az unItárius egyház Rigondnoka lid .."zl.:!" sorait, aki meghivásunknak m~. elfoglallsllga miatt
nem tudott eleget tenni, b.tlr lZerelle "olna _zeml>Iyelen is Udvozölni ií.iJ:\al~ku1t u6rv:\nyunkat
Örbmlink", zsúfolásig meglelt at istentiszteletre szolgál6 helyiség. Swrvllnyunk uJJáaJakulá.,.
6la még il)'en nagyullmli n!e\'élel ncm \'olt isten·
tiszteleteinken (N-en "e!tunk li ....·acsorát).
Rcmé\Jlik. hogy a lcgkozclebbl Ulenl1nleleU'n.
amIkor nÓnlán)'unk uiláalakuládnalr. másod,k
évfordulójáTÓL is megemlékeIunk. h,....,nl6an n"IY
uámban "eunek n!an híveInk.

kIl."..

RUlIlvá ri Etelka

1------- --------- -Bereg

""reg> m......jhodás uIJ'n a mIllennIum suU.,.

A
mében

~SU!ret"llel

"".., ..ü k

~1I,.m<id

eMre,

rd e rlur.. <illa felé"

Ba lJlu Fc...,n~
A bercgi unitárius "ónlány il méltón li nnep"ltc
mell s millenniu mi ével
.
Bekapn10lódlak a Berf''; Un,nepi H~t ta vasZI
rf'ndc1vényooro..at.llb.a (Balá.. fe",n<.d~ kl,,"zt'aB a Vki Mihály.""valóve.....,nyen,eI6old6estl.
AUIlU •• I1Ul 2O-a IIAtclet~re unnepi iSlen"..le·
lelet rendeztek (~nck. á unetúmok. ouvalatl.
Nyo1cf60 dele(i:w6vaJ UpVloeltctték magukat
... e rdélyi uni" ';"" ifju~ találkozó linnep' rf'n·
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I

Alfoldi l'role8Un. Kb.m{lvel/idul s ...... ct.

q <>éven _ közhannu ~u ldk f n t.

Un,táriWl • ..,llemi~lUnkh4. hi.,." be·
id~n i.o a bH-elfl koú~ r.
gyulekeu'" ",..,m koruh park"",n.to. voi ..... '
un .... pd gcgen val6 k....,niú-.. A III BenIP Expón bemutaltuk tdd,i' luacjvanv.,n.
kat: • PaRtUm ",<folyama" .• Su~lvu
fuzet8Or02.alOt. nagy unll.ánu. el(;(k,.nk
bro ... • é. u"egplakett.l<"t él • Salau Fe.
kapcsolódtunk

t

,

•

n:nc-dJjJlt
A 8ZÓrviny

l'lO-~k

ÓUobó
bmf n debreceru kolUí alyánkfo. az l:n,Ui.

A

•

""II~ .. nl"", 1 i.'en'i .... '

Tó,h

~lIklóo

elet ... ;;ooril>6l_

.'y'nkn. "".".1

deo,"'ny<'n, .hol • plamü""rbnn T61h M ,ltll»
gem ..i atyjnkfia elsu.v.lta Ratk4 J &zaef Segítad
a IlInilyt' CÍmU drámlljábolllotvlin dróimllját
Suptember clto'f vaúrnapJán tanévnyitó ifjú.,gi i.tenh.. teletet untottak R hiltano. tlInulóknak
Október v~lIén D reformáció ~ml~k(mncpét ül ték
me~ a váúr<IInaménYl um tánul gyulckezct, tcrmukben. OnMp' alkalmakon a n"ményi gyüleketol, le",mben é. u aranyosapáti imateremben i~
tartanak ostenlllztelclel,
A be .... gi uórvány c~.ülctc a Sulxtdelv(l Pro-testáns KOr il Atalokult é, k, l.>6V1lIt. Ös"tofogja a.
altoldi ozabadclv(l proleitAni azerve.etcket él a
bert'lli un,tárius c'gány egytluletckct - Karádi Poil

FELHívÁs

BlapilÓjJO,

nuo ln:xl.almi Tá ......", meplakuhl.... nak
80. évfordulója llutcletéro I.leno....,•
eimmel egy monodnimát írt DA,~d Fe""",·
ról. amelyet Va'lO·~'" 31 J.:mtanllJl Ifjuoági Thlálktwln unnepélyt.wn 'tadtak Sz,,·
bCS Árpad pmpok urnak. A mIllennIum je_
gyében 3 fo. ""zct6oéget válaa.lOtl a 8tn1l'
UniUirilUl Ifjúsági Kor fBUN IK J, MOflYO"Ó" Doint .
vezcHr.. !gi tagot dclegálják a>: UI"IK o.nágoo ~

tetWgébe .
KaráC!lOnykor egy millenniumi istenti .... telet ke... WOOn zárják az ével VádroAnam~n)'ban eo
..yanyooapátiban, ahol m~gtc",'C'Zik DZ Un'tjriu~
Evkonyv 200\-i számolt. A harmadik ~vez .... d Uoz·
teletb'e elhatározták il bere81ck. hogy mCllaJ"nd~
ko~.ák a magyar unitáriusokot az évkönyv ujra,,,_
dlt!Ío:!vaL
Bízunk benne. hogy az \lj évezred kuszoWn
mmden hazai egyházköZS<!g támoga\ja u~""unkct
Felhiis Szabolu
be .... gi swrvánYlIO"dnolt

A Syh'csler J ános Pro lestán" (egyesülNi )
Gimn,h ium
fel,·f\.e)t hirdet .. 2OO1flOO2-"5 ta""'Mn ,Mula'" t

f,1"ol~

"mn"i"",i ouUly'''b.o Em~lt Ór.,.",·
moi kfpú. vt1uztha<ó ma'~ma"k.1ból ~ n<ffi<"
n)"'I,"bQ, a nyeh·ekrt, .. mate_uh. ~I a .. am,U.'_
techniU.......,., aoport<>kb.on ta"itjul<, I lO"IO"'ur·
n..' lU ;'kolába" bi<loo.i'juk. ráuorulo.n.k Selwo~
lwolyutu tebe1. !g.. ta""llOnkat .Iapih-i,,)·ok .,;.
_~k A ...,1"".bzkr6l rftzle_ tAJfko"'."o ....
,obllap kapható lU
porUJa". "'I)' ,';l.lao,bon·

,.koI.

.fllal ellitot. 1o,.,.1ben Urhm .z ",kol. <lmtn
(11 49 Bp_ Pill. . ""tk ~.f o....mber 4~"
IM,1On ft kedden) 1lJ'11l napot, d_mbe, 6~n 17
órako. ~kNtat6 "U1ói é ... hoJm. ,.nunk.
Or. Bibó I.,vi.. i,ugat6, tel .. 363.26.12
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•
A Sri_ter Ji .... Prot~OIá"" G,mnú'um m.....
m.uh_fo" k.....k.. ....'n k...... k_lk.l ... ·
... tUnlk mcllf.lel6 béffi<_l. J.l.n,hdl ... m'"

!ynen VII)' Itl.fonon dr. Bibó I....., ii,,;.,ónal.
XIV P,llonl!'l park 3----5. tel .. 363.U-12.

A régi Torockó
Fotó· és dokumentumkiálfítás

.....I .

_háu,·

;~::"'~
f.!~ ITorockól
el
készültek Marx

1992) 10160'. 19J8..ban a uebeoo FI$Chef ",sz·teI!
Torockón képeket 1935-bóI V8116k • 1<oIOu-.lln FotokepeI. A toroc:kóiak fllnyl<tgezM'lo Tordira j&rtalt
tgy BOtAr nevü I~ mu'81"~ 1992-Den
Ge"...I"'w EIstaIla I B..aapeSl) .. W '111If Er2101 'Buda·
pest, jamak Torockón "' kflN_ 00""",,*,''''''
fité'IW fol6I<at.
A ~ke<l kiviil négv panó disz n ""'9 ft Iuüf.
WI 1.2 egyik OssZeUtj~ • Tooock6rQllz6ló 1IOn)Iveket mutatja be. a mások • lOfoekól .sw..róI IZOI
i::rtesl'Ó~. esoportképek fl ~k (!'>eliel!
'ényk6peAAel, rlbol<~al trnIi'keZletnek TorOCl<b ,...
ves k!ntortanil~fa. Pélerlf, Gyula'.

'*"

A megnyItóra juhus 23-lIn délben kll<UH SQ' A
torock64.ak, valamint a Torockón ",rtózkO(l6 tunstA·
kon kívul az üOtl8Pl!JyH megnyll6t II l«IIouv~n Unot.lUluS N6szove!Ség tagia' II megt.sZl&tttk C$OIT\Ó5
Giz' " vezetésév91 Az unroepttves hangulalOI sokban eme!te az a szep l'IegedUl'nUuU<a llI'ItIYeI
Fu/UTTlann6 szabó ZsllZR ts FuhrmaM IIT>re.• i<c).

IozsWn FhrmonilWs Z-'<ar '''liiI' adlaklI an l:l Um Inln

CId Il&IojiW~ cimoJ ot..... t.....n
.....apeft "" konIin'/'IandIn ....... AomJ+n ,.,.,....,.
. . Romj6n Réka lIIItYeD
AdrieM ts

DomI'"

Oomjjn R. .... a heIYN 1MIWk_
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Mo MTA Fil<>WIl,' K" •• t6Intbet<o eu t.I.I~ ...

"M.I/Y.......d ' l Ii:lJ)'hhak Ok ...

",,,nik ... 1"'n~"'" 2000, "" •• .., ... .
~,,,, l<oq)'\Il_ S"d • .,.._•• Ke/OrIIo_IWI K!I)'IuI~ W ... U lr"Od'Jibon "fD'W. . . . .
ol ..........
besúmol(,k melJ .... elfOC"\.Ü. •
únzI.madU\ . . . kol' 'iPeI.' ,. EDtu. • .,nka.
0tb0IIt.w Sunt- Iriny> Ilona ~FIl~ Up""'''''
Dr Mirk ... 101,"'11 ptI"",k tlMk. b........oIÓJII·

wt .....,.,.,. lavoly>, nagyon A.... ,... Má.·kep Itonf~

_

..,naO folytatúánalt ellrk""tbOe "b'b6.I ...........
Z5.,f~. Az uléMn . . .t vett o.-bók ... Sunt·l •• ~,..
n""., .kit .. mit ,,150.... \arUl.l.ro kertek ibi

::2'" •• rtoU..

fOl""'"

bon ...... tI •• n ~l"Itkel",. M~r 1IdO.......... VI"".at.llk006 rftIdeo""n~. "IJ'&,..,ltk.,.. ooJnl.Latat f.
,o... k•• mLaU. '-r • \.eoW~ utloó)Obli<>ldah
r.lha. La k_~k .....Iyd • ov",.. IIEKS fteri.
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'r me&f>W>u •• kir...

bon And..-. H_. "'''IY'''OO

_mol,
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n
mentIt ...... ndnven"..,rtI. •
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Dr.

Gor"f 1\bot (Ob,ka.

fy;

Oku-

I"""""","ta,
..
Ok_lk ....... " ... 2001 0106 relA.en konf...,,,,,,.1
....,de. ~ ... kr"rdQn • ""U, copn)'ÚC bolyzot<!ve1
kapceolalban Al: Okum.ruk ... Ko'po<Il" El)'t'Iem.

Ldkh_i Iu.lakl...... a higy""n,...., qyelemi "'.
.....ban • m"l"al.ofulu f.l~ ko ...I",. egy
lelken u.""",k m., u ~pl,ku'" A. Oku .... n,k ...
Tlo..w .nl..... tH IIonlappa\ .. ..."delke.,k

5000m'_

httpJlnku",en1ku.lutl>ero n hu

• •
A MalO'll. Ökumeniku. gu,.."ctn"lglÍllll
"'.... mber 23·.!" tartotta l'~lulO'.l~ B.. ondgl ul~
O<!t. Az ul~..,n ..6 volt a MOSZ .tr.>t<'lliai te",,~n~k
kidolpzúdrol,
adventi kampényTÓ1,
ko.pont m.~nyIUl"rol. valamInt .rról. hogy 8
MOSZ 200J·!>en, u
lilJtotta OI...1i..Hn, ,..,.
mil IY<'r~k~k ,,'mIIra ~lO' r.hllr.6.talá" pn>j{l"a·

n.

a ""rot'''n

,,,,,i.

mol IndIt .:gyh~."nk.t a FelufIY1'I6 Blwtt.f;lf "IMke, Orbókn<! S..,nt-Ivllny, II"". lI~pvlll"lte.

• •

•

,.Dominu. Ie."." " Lneve:o+ueL ~ v.til.'nl
hiUani kon vepd6 dokumenlumot tell ko ...!!
...,ptember ~n. A dok" .... nlum""'n f"iL.ltak ... m
• II , ... "u.nl Za,not _IJelMben ' ..... nt.k, ml"'"
nnI., coak Oróma, eo"" "".,ntIIulIJO HEGYHAZ
ctrne\ A ny>Latko ..' moc1epte. hazaI protatan. ''''
~ot," okt6ber 19~n .. ", ... ~hkWl HItlU'
dom.n)'l ~ .... n oku_mk ... kerek.ulal·1»
oúlaU ' l 101 datek 3 pu.poIt 60 3
p ....
ft7777 ráI.~l~1 A ...",Un. ny>latkout h,,,,,n,
60 II'CYhúpolllllw IdőzJ*,- frtheteUen ."It • "",EI.....-.I1t mm'ra, de "".... ".10Uan alltra wU",k .1
OOhiuk koootll "', t Zz· a.. eoultmlikod& foly·

_16e>"

",.,,'1, l.

• •

•

Dr. Su"" ÁrpAd. kol ....riri "n'Un... piDp(>k,
2000 október 2(I.'n. I Nac I""," utc.""'n mulatta
bo V.radJ ~ Pti 60 l.6wey I.&IIa ..Erd4-LySdbLyföld. Ho"",t'6dL..do",""" c. kote"', A
ltonyvbomutat4n .... 'IuIINn O&6lt Be..... MArton
",,"pol< il .. uI6lbl~<f\, ..... ten klluemliklldQtI
so6o Arld,., ••150d6mIi«f.. MoIlf,luj6vetelt .....11.
jolen~1 Bal",h Z"U.4n mlni ...... lnOlt.i fAo"'''""
odiI, dr. Fodo. Tlbor .. C.. IIók6.y Zolún mIR, .....
nunll f50"úlyv... t&It
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"rY"~"'- Ecyh'U'n.k """"",btr I&.'n, Bud.,
peoten mto~_ wfaE .... ,.,.,.. Az wa r6 "'m.,. ••
l\! echáu A1.ptorvtny _ •• IZ......... IOIf-",_
....t. ~ lO.....myunk It~y aU., v~",,' kw~bl
torvfn~k ,!do1&< "., I 'nben .~ "nMl,.. _n,··
uu.jt_le. E.utan ...
, ! F _ ......
d"""", ~ év.., u61, IDlnd...,k> aak"'lD"_ ril ... I·
italO ..,... oz EIIT-nok ntn<MI...k v . l _ ....,.,. O
~keutekec • lelküzek &. pndnokok kfp" .. hk
Az ÚJ z..na. nalt, lU. r-.....nok • UA""""""'"
II"" khiil 6 budapesti M 6 VidékI "'laoUott lajlja

=n7' '....

'

..

A F6t.a"''' ugy d<>ntott, hogy 2001 fob",~r 3_ra
''''''\lilO Zs,natot hiv _ , mi",,1 • )O"nl~ man·
dátumok 2000. de<:ember 31.,fn 1e)4mak.

•

• •

A MaiYar"NdCi Ev."gHik". t:lYhh Zo.I·
"ata e' évben ugy don""I, h<IEY Győr ku.ponttal
IHrehou.a It harmadik pio.pokl lIo .. ete' Az u.rnnna"
megalakuli Nyugati "'gyM.keNle< pU'p"k6t_
Itt,é. J~n"8t éli Dr. Weldcr J~no. f.lulO'elol
..ept.mbe. 23.án iktalU. be h,vatal"kba. A. ogy'
hé.vu.tól< "let<!", 6A munkhoállMn I.tcn ,a.d.,
éldá.. 1 kérjü.

•
Ohid Ferenc egyház.olaplló mani. pu,pokunk
.ml<!lclábl~Jáz n",-ember 19~" ,·,,""map k,.....,"'.·

zuk "'CK. A m~geml~k,,<Ii", OTb6ltnt S .. nt.lv,;ny,
Ilona fő.l"'VZÓ «fgn"'. St .... Ad";~nne ..,~,'<ilelk~·
DaVId .·.renc.idé....,k •• olv..olt fel. • )"\.nlcv,ik·
nek belÚdet mondot. !!II k....,.",t htlY"Z<'tt ~I dr.
C... p<>dy Mikló ........ áU)''iIl&' kép" ..ki, ".lamlfll
l]{l. ke",lw Onkorm"'yut "gyhü' ,....re~ ..... ' II
mél"'tták Dávid F~,.,nc pu.pI>k~ ....... nIUIn ... e~"
1uI.)"lent60 'pl.

• • •
A .... ,..,Ci "Ditúu. n6 .."'ny, hlU'hu hl""n, CI'

.ru ue~i (Stabo.d.lvi'i J>roc""", Kor, Da.....

GyuL. CiPnyq;ylet!!ll I Bal'.. Fe<*nc B",'Ci N~p.
!&i.kol., ~ •• " .. akh...., bIOlto_l6d,k • hely> koo·
.1etbe. OkMbe. 23 .• eis nbin meck ..·,r-jzúk •
v~nY' fonodalmJ.r, Ki.. s.r.x.- fi5Un
aobnit !!II I proIeIEUi ... kor 4I1P1 "lbIOlyeutt !3un
_
"",WkUbIJ.t.
A mJ.z ..... lh , pnlted4ru k,.. rendeúHben 5 /&
delePcil>v1l. vettek ~ • refonrt4cill "",lfltn."""
rendezett unnepoépn, ahol Wvid Iboly . .........
uai miniadenlOlOOny mlt .. ünnep; NÓnok. H.1ottalt naPJ.n Vú4ntIn.om.nybon O U400k te""'-r'
emWke.tek • 1o&i halotIPkról.
A d.bteteru u",Un". euhJ.tkö"", ....... mblon
m,lIenruumi t1nne~.f~n mlloondm",.1 Wptek fel
J.ne418m, """",lU, kóoulnt6J lll)' 'polJ'k o toot,,'"
bpcoolatot.

