•

x x x.

1916. OK T08ER- D ECE!\1BER

€ VFOI,YAM, 4. SZAl\t

•

•

Karácsony ünnepén az Urasztala mellett
Máté 18, 21-22

Az afrikai öserdliben, ea" pálmákkal körülvett tisz-

táson dll egy őszhajú, görnyedt hdlÚ, tiszteletet paTaf~

csal6 férji, Schweitzer . Albert, a '_UJqy c1!l"berbaTát, tudós teológus világhiru or!]onamuvesz es orvos, ~ok
sok ezer segflség után sóvárgó bennszülött meggyóg"írója, aki több mint fél évszázadon át Jézus parancsolataif nem csupán ajkain hordozta, hanem ma-

gasrendü,

hősi

eLetévei, nemes cselekedeteivel való-

sdggá is magasztosftva, a Jézus-tanítvány nevezetre a
legteljesebb mértékben méltónak bizonyult.
Karácsony van. A lambarenei kórház betegeinek és
azok hozzátartozóinak istentiszteletet tart a nagy orvos az idézett evangéliumi szöveg alapján, amelyben
Jézus-tanítványnak a felebaráti szeretet parancsolatai
értelmében nem /iétszer, hanem hetvenhétszer is meo
kell tudnia bocsátani. Ezen a helyen példázatokban
lehet az örök igazság9kat érthetővé tenni. Ezért úgy
prédikál, mint egykor a nagy tanítómester, Jézus.
Mondanivalója egyszerü, tiszta, viMgos, megragadó,
elgondolkoztató és cselekvésre indító. Ime, igy hangzik
a prédikáció, amely alig néhány mondatbó! áll:
Reggel azt veszed észre, hogya szomszéd kecskéje
eszi a banánt, amit t e magadnak ebédre szedtél. Jézus azt parancsolja neked, hogy maradj nyugton. Csak
arra kérd szomszédodat, hogya téged ért kárt pótolja ki. Ha.. erTe nem hajlandó, gondolj arra, hogy Isten ~ te ~~tetvényedben ad neked annyi banánt, hogy
az blztostt,a mindennapi kenyeredet.
• AZlá1l: jön az az ember, akitől reggel banánt küld tel a piacra. Csak kile1lc csomónak az árával számol
el, ped_ig te tizet .. adtál neki és váltig bizonygatja,
hogy tol ed csak kllenc CSomót vett át. Ne kiálts reá,
h~gy hazudik. Gondo lj arra, hogy életedben te is
hanyszor hazudtál, amiről csak te tu.dsz és I sten és
vonu.lj nyugodtan kunyhódba.
'
Tűzet a~arsz gyújtani és észreveszed, Iwgy ellopták
apr/tott jadat. Ne szalad j a törzsfőnökhöz hanem
g0!.ldOlj ar~a, hogy ma már kétszer megbo~sátottál;
ero/tesd hat szivedet a harmadik megbocsátásra is.
Este halászni indulsz és bosszankodva leltod hogy
~sólla.kodat valaki elkötötte és /ialászni ment' rajta.
Te bizonyára Orto gondolsz, hogy egy fa mögé bújva lI!e~~esed a tettest, hogy mikor visszajön rátörj
meg6k~0:d és elszedd tőle a zsákmányt. De ' meginí
vépy, crot magadon, mert Jézus megbocsátásra kényszent. Ha 1!isszaérkezile, menj eléje, intsd meg szelí~e 'I. A,zt hISzem, ha. nem veszekSzel vele, csodálataan m g a nála lelJo halakat is odaadja neked.
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Ha ezen az estén Jézus a faludba jönne, úgy gondolom, odaállhatnál elébe, és ő megdicsérne téged. Azt
mondaná neked, -amit közel ,-'1000 esztendővel ezelőtt
Péternek mondott: "Jól cselekedtél, mert nemcsak
hétszer, hanem hetvenhétszer is meg kell bocsótaT"fod, Iwgy lsten is újra me gbocsásson neked."
Ennyi oz egész egy!1uzi beszéd, Utána, 1I,Ilnt minden istentisztelet véOén, a nagy testi és lelki orlJOS
megkérdezi hallgatóilól: "Megegyezik-e fe;etek a szivetekkel?" ts a négerek kórusban felelik: "Igen, megegyezik." ts befejezésül hanQzik a gyülekezet felé d
biztató szózat: "Ime, megértettétek a meQbocsátas nagy
jéZUSi parancsolatát, élJ készek vagytok azt mindennapi életet ekben megcselekedni. Távozzatok hát e
szent helyrőL lsten áldásával, és ünnepeljetek lélek
szerinti"
Ebben a megragadó, lenyűgöző egyházi sza/gó/atban benne van az egész karácsonyi. evagélium, benne
van a tiszta, fenséges jézusi örömmenet, példaadó tanítómesterünk eszményi életprogramja, amit a gyakOr/atban megva/ósitani nagyon nehé~, d e ami azért
mégiS az örök karácsonyi program marad: Mennyire
időszerű számu.nkra' is mindaz, ami karácsony Teggelén a páLmafák árnyékában egyszerű, hivő emberek
felé elhangzott; milyen kísért etiese~ talál kelJés vál;tozt.atással a mi hétköznapjainkra isi
H angzik azért fflénk is, karác;sony ünnepén. (lZ úrasztala mellett a Jézus szellemében megjogant és búnbá1l4tra késztető örök nagy kérdés: ~egeQyezik-e fe jetek szivetekkel? Más szóval, advent il:flnepi áhitalában, az úriISztala elé járulásunk alázatos ~lőkénüle
tében figyeltünk-e Jézus parancsolataira? Néztűnk-e
mélyen, őszintén önmagun kba? Próbáltuk-e jelebarátaink ellenünk elkövetett hibáit és vét keit újból és
újból megbocsátani? Határoztuk-e el magunkat az
Istennek tetsz" életre?
_
Ime Jézus asztala hív és vár. Hiv bűnbánatra és
várja,' hogy e szent helyen. l élekben uHászűles8Ü,!~'
Próbáljunk hát a kenyér és bor je(Jye iben fel~nk !Il1U,tou legszentebb olddsra méltónak bizonY.u.lm. Figyeljük a legfőbb jézusi parancsolatokat, és legllilnk készen azoknak teljesítésére. Egyezzék meg fejünk w vii.11kkel, hogy Jézus asztala 7}l-ellctt fr..arácsonll fényéből ránk is hulLjon cQy-két álddssugár, és szentelje
meg l sten előtti alázatos leboruldsunka f.
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Imre államtitkár kitüntetése
Miklós Imre áJlamtitkárl, az AUami Egyházügyi Hivatal elnökét, az; állam éJ az egyhb közötti együ ttmllködés fejleH! ' _ terén végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként a NépkWtái-s-,ság Elnöki Tanácsa a

Munka J::luemrend al1l1W fokozatával tü ntette ki. A kitüntetést Aczél Gllőrgll. a Miniszt.ertanács e1nökhelyettese nyújtotta á t . Jelent volt GII6t1 I mTe, az MSZMP
K özponti Bizottságán.ak titkára.

Dr. Ijjas József kitüntetése
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Ijjas
' J ózsef kalocsai érseknek a m agyar áll.am ét> a katolikus egyház közötti jó viSzony fejlesztése ." érdekében
végzett Jti.maga5ló tevékenysége ebsmeréséul 75. .szü-

letésnapja alkalmából a Béke és Barátság El"demrend
JtiUlntetétit adományozta.
'
.. .
..
A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnoki Tanács elnoke
ad ta át. Jelen volt a kitüntetés átadásánál Aczél
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György, a Minis.ztertanács el nökhelyeU.ese, Kállai Gyu-

la, a Ha.:afi3s Népfront Országos Tanácsának elnöke,
(;seterki Lajos, az Elnöki Tanács LitIcára, Miklós Imre
allamtitJkar, az Allami Egyházügyi Hivatal eln6ke.
A katolikus egyház képviseletében dr. Lékai T.ászlÓ
blboros. asztergomi éi"'S1!"k a magyar katolikus' püspöki
kar elnök(> vett részt akitüntetésen.
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"MATÉ EVANGÉLIUMA"
Ezen a címen vou látható B Film·
múzeumban PIa50lini ,olasz .fUm·
rend ező olas z-francia közrem(íkij·
déssel készült filmje.
A film láttán, sok m inden más
mellett, két dolog jutott eszünkbe:
Máté evangéliuma eseményeinek
tiJrnre vite1ekor, óhatatlanul a tör·
téne1mi Jézus aIakjAt keressük; ll·
letve ezen .kívül ·klaressük a mai
idők "Jézusát" is.
Tehát a tö!'ténelmi Jezus és a
mai ,,Jézus", mint két követelmény
jelentke'tik Máté eva ngéliuma eseményeinek képi megjelenitésekor.
Látszólag nem nehéz m egjelen lteni a töI'ténelmi Jézus ala:k.Ját. De
csa:k látszólag nem nehéz. A2.dk.' a
művészek, akik ezt meglúsérelték,
a művészet legkülönbözőbb területIén, egyöntetűen vallották és vallják, hogy amikor a megval6sitás
küszöbéhez
érdreztek,
val6ságg-al
meghökkentek, gyöngyözött a homlOkIUk, rendkiVÜl. sok válto2!at született meg lelkükben IS végül, &.mit
megvalósltottak, e1szürkült a mögött, amltel:képzehek. Ez a nehéz·
&ég a ii:lmml1vészet. es2:közeivel
•
•
vagylS a mozgó és "be 416" kép
segUlségével történő megjelenltéskor
még csak fo.kozódik. Pasolini ugy
pfÓbálta a való élet kö:relségét. s
annak atmoszféráját biztositani a
filmen , hogy a damb f6szereplőit
elvilek 'köxül válogatta. Jézus t egy
spanyol diák, az idős Máriát a mmrendező édesanyja, Magda1énát, egy
Ir606 ,jSla:kitja".
A ma ,,Jézusának" meg teremtése,
mege1everútése még az ,előbbinél iS
nehezebb. E tekintetben milyen támasza volt Paool1rnnek? A ke~21ténység valamennyi ontodox (iga
egyöntetGen vallja, hogy Jézus
Krisztus tegnap és ma ugyanaz,
sehol oomml változás! Az un itárius,
lehat a iSZIabadelvű kereszténység
az el6bblvel ellentétben vallja, hogy
m knden változik és alakul.
Ez 82.t jelenti, hogy a ma Jé7.u$át" akarvá n

megroagad:nl, tudnunk

kellene, hogy milyen ma "J ézus" a
mal!\8 szellemi mivoUában, illetve
tudnunk kellene, hogy a mal embe2 tlNlTAaRJS U n

riség százmillióiban hogyan valósul
meg a jézusi szellemi Vajmi ne·
neoon tudunK ennek elege~ tenni,
ae ebbéli fáradozásunk. va.Jamilyen
eredményt azért felmutathat. Ez az
eredmény awnban annyiféle, ahanyan V'8!.amilyen módon és valamilyen eszköz segfllségével megrajzolni kívánják. a ma "Jézusát".
Pasolini egyszeruen vásumra v iSZl Máté evangéliumának. eseményeit, egymás mellé sorakoztatva
azo:kat, kot'hú helyet és koMÜ kosz.tumöJret alkalmaZva
tehát nem
dolgozza fel az evangéliumot, -nem
á1litja azt, hogy alklumazni kivánjaa mára. Ve ez az a'lá...atos megKÓ'".lelítése a témának wtlami olyan
bensös'gességet kölcsön Öz a fHmnek,
olyan
feszültséget
teremt,
mondhatnám áhitatot" visz a nézok lelkébe, h;;gy 811.'a 'kell gondolnunk: mégis CSaK .törtéJlik itt valami am..i több m int az események
p~zla felsorakom.atá.sa. _ Persze,
rlogy történi'k! S ez abban ny.ilvánul meg, hogy a művés z kezének
nyoma )elen van a flilmalkotásban.
Ugyanis, ha a müvé.sz.et maga r'd~a I"IWg egy témát, bármilyen régi
legyen, vagy bánmilyen mai legyen
_ s IÍtt a regi a történelmi Jézus
az új a mai "Jézus" _ abban a lé~
nyeget lAtfa meg, az eszmét magát,
s ha azt bll'tokoa vette _ és Pa/lOlini képes volt erre _, akkor máI."
csak testet kellett adjon annak, a
film képi anyagában.
Tehát a téma magas'l.tos, Pasolini
pedig művésze a Cilmrendezésnek, s
Igy született egy nagyon mai műVészi alkotás. Amiot 13 íllmen .ka-

punk, az távol van a te1j2ss!:gtöl
\.erme.5zet.eSen, de amit nyuJt. az
viselos magaval a teljességgel.
}o;Jmondha~juk, hogy a t"iilll reálisan olnltózo.u meg a Lranscendencia
p!'oblémalBval is. l:igyesek ugyanis
allitja'k, hOgy Jézus K risztus a
mennyoen van, masok. vallja){, hogy
O itt van. A fHm lattan egyél'telmuen nyilvanvalóva válik, <hogy
egyseg van itt jelen. Nem · különw
el az isteni V!lág és -az ember~ vilag, a szellemi let, és az anyagi lét.
On~udatos szellemi atélés van, I\.ele
. bel~ lesz.ítÓ erövel;;. "lste~ .országa ti \;lennetek., v~n - taOlt~ a Jézus, s ezt P asohnl nagyo~ érZI, nem
azért, mert a vallás talaján áll. P aSOllnlnem vallasoo l;leállitottságú
ember, ~. s~ hagyományos érnelmében. f Ilm]e ruTOI beszél, hogy az
egy~emes emberi k~ltura rés.ze ~z,
~ a Má~ ey~éhuma ~t iS'tem és emberI, romt teremto, a1ko~
tó és megtaJ:t6 ~gység.
..
Kár, ho.g y ~"fllnúorgalmazo vall~at "feliratai
két-há rom helyen
hiányosa k, ~ppen a .. leglényege~e~b
e~etekben. Ez lebecsulése a nézokozönség~ek. Nagyon ~avar6 az a n~
~~~y 111mkocka. aJ!likOt· Jézus "kltor és hangoskodLk. Ilyenkor épp
el.lenkezője t6 L'ténik :m~k, ami .pe~
dig a cél volna;. m~zú~ a !eszult~,mert a ,lku1s6 Veszi ~t a ,,~I
SO". sze~pét s nagyon _esik.a !1!Jn
a mugy Igen magas muvésZi SZill·
vonala.~
~
.. .
_
Vég,,? fokon muvésZi szmvonalu,
~a?y ftlmal kotás t ~átha~.tunk Passohm "Máté evangéllumá ·ban.
Bencze Márton

. Dr. Hermann Heering budapesti szolgálata
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A fegyver nélküli világért
ünnepélyes kOlsőségek között, mély belső t~~om8
mal telítve ülésezett szeptembe!' 20-21. naplam ~
Haza fias Népfront VI. kongresszusa. Nemcsak haLai
kérdése~ foglalkozott, hanem részt kért az egész
világot logJalkozwtó kérdesekb61. Felszólalt a tartós
békéért, az emberiség létét veszélyeztető f?gyverkle.
res megszűnteté .. iért. és az általános és teljes ':sr.erelésért. Leszög~~. hogy a ~.épfront támogatja a
második st'OClcllol,mi felhrvás~ kuro
hogy szerte
a világon Helsinki szelleme megvalmulJon. ~. tá,rsadalm.i haladásnak ugyanis előfeltétele a politikai és
katonai enyhülés, melynek jelei biztatóak.
A háborúktól és fegyverektől l1Jen~ világ c~
napjainkban válhatotC reális célkituzéssé - állapltla
meg a kongresszuson eUogadott nyilatkozat - a~k~r

azér;.

a szocializmus világrendszerré, Igy a társadalmi feJlődés dön't6 tényezőjévé vált. Az. egyetlen olyan társadalmi rendS?.erré, amelyben nincsenek háborúk k,i -

robbant.'isában, fegyverkezésben érdekelt, háborus
nyerész.kedésre spekulálÓ osztályok és csoportoki
Figyelmeztet azonban al'ra is. hogy az enyhűlé'Snek
és it leszez"elésnek vannak! ellem"öi, akik még jelentős er6tart.alékkal rendelkeznek. akiknek tevékenységére éberen kell ügyelnünk:, hogy azt idején elutasíthassuk..
A koniress~ms nagy jelentőséget tulajdonít azoknak
a leszerelési tárgyú állásfoglalásoknak., melyeket az
Európai Biztonsági és EgyüttmŰködési Ez,tekez.Jet 1975.
a.ugusztus Hén ~léfrt záróokmányában, va~a~int az
európai kommunista és munkáspártok berimi konferenciájának 1976. június 30-án közzétett dokumentumaiban rögzítettek. Helyesli és meggyorsítani szeretné
a Leszefelési Világértekezlet előkészítését és ÖSSZehívását.
A zárómondat különösképpen a szívünkhöz szól: A
leszerelés több élelmet, fejlődő ganbságot, több kultúrát, az. alkotómunka lehetőségét, a haladás meggyorsítását jelenti valamennyi nép számára. Felhivjuk a
magyar társadalmat - fejeződik be a felhívás - ,
hogy együtt a világ békeszerető, haladó erőivel, a jövőben is cselelw6en vegyen részt minden erre i r ányuló er6feszftésben,
A kongI esszus tagságában, a válas~tt kiküldöttek
és a meghívott tanácskozó tagok! Között, hazánk min'den társadalmi rétege képviselve volt. Köztük jelentős szánunal vettekl részt a hazai egyházak képviselői
is, Az uni táriusok:at e sorokl írója képviselte. Az egyházi résztvevők közüL él2l elnökség tagja volt dr. Léka.i
László bíboros, esztergomi primás érsek és ar. BaTtha
Tibor tis~ntúti református püspök!, a 'zsinat egyházi
elnöke, Mmdketten alkalmat kaptak a felsz6lalasra.
' Idézünk g~ndolatalkból, melyek mindannyiunk, e-l nem
mondott felszólalásának gondolatai lehettek volna.
A'l. országépítő munkában a

r és'd vesznek -

vallásos emberek is
mondotta dr. Lékai Lásdó,

A Hazafias NépCront mai kongJ Bzusi beszámolójá~a"k! mindjárt 37. elején megragadott ez a gondolat:
épztö munkánk során tovább változik az ország képe, változunk mi is, most élö emberek A már el-,
végzett munka a jövÓllek is szól, ..
Úgy látom, hogy a H82afiilS Népfront VI kong
resszUS8 is tárgyilagosan rajzolta meg az eddig meg=
u:~t utat és a következő évek teendőit: az öt feladatkor révén hogyan kell megrag,'wnia Kairosnak, a kedvező Időnek a jelenlétét, Ehhez a kérdéshez szólok
hozzá elsősoz'ban a kiatolikus egyház szempontjából.
~z 197~"os esztendóben a katolikus egyház ör'Öl'11mel
tekint VZSSl'.a arl'U a haI'Jl'lOnikus kibontakozásra.,
amelynek folyamán a teljes hierarchiája _ élén a
prlmás érsekkel ~ helyreállt, a Vatikán és a Ma~
gyar Allam tárgyalása eredményeként.
'
E

A magyar egyháznak és az államnak is érd~
hogy a kettőjük. között kialakult Jó viszony továbbra:
is kedvez6en fejlődjék. Ezért mindkét félnek javára
válik, ha az eddigi megállapodásaikat betartják. Igy
a hivek nyugodtak lehetnek afelől, hogy vallásos meg_
győzódésüket szabadon gyakorolhatják., s emiatt nem
éz'heti őket sérelem. ahogy a beszámoló megnyugtatóan kIhangsúlyozza. A hivek f6pásztoralkkal az élükön, tevékenyen beklll:pcsolódhatnak a nem-hívőkkel
egytitt az orsl'.ágépités felel6sségteljes munkájába.. Természetesen ők ls tiszteletben tartják marxista honfitársaik világnézetét.
materialisták és
mondotta dr, Bartha Tibor.

Gyümölcsö~ö együttműködés

tyé nek

kö~ött

_

keres~

A népfrontJtongres.szus elókészűleteinek is előterében
álltak; a szocialista társadalom felépítésének a feladatai, s különös hangsúlyt kaptak a helyi, lolqWs kérdések. Az egyhá~k arra htvták fel .hiveik figyelmét,
hogy mindenekelott saját környezetükben, családjukban, munlwhelyükön. járuljanak hozzá társadalmunk
céljainak, a Hazafias Népfront programjának! megvalósitásához,
'
A továbbiakban szólt az állam és az egyház viszonyának jó alakulásáról. Legszentebb történelmi hagyományaink köteleznek bennünket a nemzeti összefogásban való részvételre, amelynek keretében marxisták és istenhívők., jóakaratú magyar emberek a világnézeti- killönbözóségre való tekintet. nélkül - - el:
fogadják egymást partnerként úgyannyira,
hogy
közöttük gyümölCSÖZŐ együttműködés alakulhatott ki,
Kitért RITa, hogy a materialisták és keresztyének
együttműködésének hazai eredményeit megsokszoroz..za az a tény is, hogy a különböw világnézetet valló
embereki összefogása. világméretekben is fontos feladattá vált.
Most arra van szükség - hangsúlyozta -, hogy a
_kontinens békés egymás mellett élésének a konnányzatok által kidolgawtt keretei tarbalommal telitódjenek meg.
A közvélemény ilyen irányú alakításában nagy feladat vb a keresztyén egyházakra is. Annál is inkább,
mert _ mint mondotta - a tapasztalatok szerint a
hidegháború haszonhúzói ~ hívei előszeretettel használják fel a szocialiS'ta államok! és az. egyházak egymáshoz való viszonyának ügyét lélekmérgező" visszahúzó propagandájuk Idíejlésében. Az ilyen hideghábo~
rús törekvésekre az egyetlen éli leghatékonyabb válasz a valóság: így hazánkban a Hawfias Népfront
keretében Idalakult és tovább mélyillő együttműködés
materialisták éS' hivők közÖtt.
A napisajtó és az egyházi .hetilapok b&yen ismertették a beszámolót; a nagyszámú hozzAswlás lénY~
gét. Egyetértünk SaTlós István főtitká r összefoglalojában mondott következő megállapítással: Vel~m
együtt sokan érel'll(>t!ék úgy, hogy e kétnaPOS Vlta
során ~zinte az egész ország itt van a kongresszusi
teremb~n. _ A vitában nagy hangs(ilyt kapott ~ a
megáUapitás, hogy fokozott tisztelet és megbecsulé~
illeti a munkát. Szocialista országunk; az alkQ.t6. em
ber, a murOOa. hazája, Kölcsey Ferenc gondolatát ldézve zá rta bes7.édét Sarlós István: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fénl/re derül."
A Hazafias Nép[ront kongtesS'lusa megvá!aszto tta
az Orszáaos Tanács tagjait, akik között ott vannak
a lélekszámban nagyobb egyházak. képviSelőI ls. ~
Hazafias Népfront elnökévé ismét Kállai Cl/ulát, fotitkárává SaTlós Istvánt választották meg.
Dr, Fercnci/: József

ÚJ KÖNTÖSBEN A BIBLIA
A Biblia új íordJtásánnk ismertetését f~lytatjuk.
Bevc:t.etöül ismertetünk néhány 1976-000 klYaeadott
adatot II Bibliáról. A Bibliút, illetve annak .egy~ részeit eddig 1577 nyelvre fOI'd!~otlák le. . A , Blbh.ata~·s1:l
latok vilügszövetsegének legujabb fOrditól, statlszt1kajaból kitOnik, hogy II teljes szöveget J~lenl~ ' 26 1
nyelven adják ki. A teljes Ujszöv7,tség ~(lLg 601:) nye~
ven, a Biblia egyes könyvei - t.öbbnyl l"e.. az e~ange
liumok _ 932 nyelven jelentek meg. A Bl?IJ,atarsu latok Világszövet6ége ma mintegy 5uO IOroltól tervvel

foglalkozik, amelyek. közöU az el.sö Izben történő fOI'dJlasok. meUeu, számos ujfordítás ls előfordul. Igy
akadál!;: a BlbUa nyelvét az egyes nemzetek nyelvéhez kOl'Szerücn n07.Zaigazitani.
197a-ben e'': a ~..ervC'.tCt "SS"esen mintegy háromsz.azn'll1li6 bibliai targyil könyvet és Cüzetet adott ki
es terjesztett. Az eloallitúsl költségeK világméreiU
emelkedése ellenére a legtóbb afr ikai ilj orstilgban a
tlll>lLa "a legkedvC'ZÖbb áron, a legkönnyebben kaphalO és a legtóbbet olvasot~ könyv" .

És ezt látván, elhirdeték, a mi néAmikor elmentek lőlük az angyaKlk a gye r mek felől mondatott lia/a. lOK a mennyoe, a pGszlorok Ig1,l ~zot
J::s mindenek, a kik hallák, elcso- laK egL/mas,lOz: "Menjünk el egészen
Jallwzanak azokon, a miket a pász- ~etle'lemig, és nezzűl.: meg: hogyan
KRISZTUS SZVLETe5E
lS 'ortén t az, amiről üzent nekünk
~oro" nékik mondatIak.
Lukács 2,1-20.
Matia pedig mind ez igeket meg- az Ut." Elntentek tehat sietve, és
tatt}a, es szwében forgatja V/.lla. meglalállák Mátiát és Józse/et, vats Wn azokban a napokban, A pasztorok pedig vissz/.Itérenek, di- tamint a kisgyermekel, aki a jászolAugusztus
császartól parancsolat cSOII-lIen es aicsérvén az lsten mbtd oan Jekilu t. AmIkor me gla Huk, elaa(Hék ki, hogy mind az egész töld azol.: jelöt, a mil<:et hallottal<: es lat- mona ták azt az üzenetet, ameLyet
Iirról a kisgJ,letmekról kaptak, és
lal.:, a mint nékik megmondatott.
osszeiratta Ssék.
.
mindenki, akl hallotta, elcsodalko& a2 ()sSZC ITás e!6ször akkor törzotl azon, amit a pásztorok mondtént, mikor SiTiaban Czirénius VOU
tak nekik. Mária pedig mindezeket
a /ielytartó.
a dolgokat tneg6rizte, és forgatta a
l\'lennek val a azért mindenek, hogy
~z1Véoen. A paszto rok peaig vísszabeirattassanak, ki-kj a maga várolertek, di csóuve és magaszta/va az
sába.
Istent mind/.lzért, amit éppen ugy
F elméne pedig J ózsef is Galileából,
Jézus születése
hallonak és lattak, ahogyan ó meQ.Názáret városáoól Juaeába, a Dávid
Lukács 2,1-20.
!izente nekik.
vár osá ba, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelnopy a Dávid házábO!
Történt pedig azokban a 1lQpokés t1áznépe köziü való v ott.
Hogy tleiratlassék Máriával, aki ban, hogy Augusztus császar rendené/d jegyez tetett feleségűl, és vá- lelet aaott kL: ítjak. össze az egesz
Julae!. l!:z /.IZ elSO ÖSSZeltaS aKI.:Or
randós va la.
t:s lón hogy miko r ott valának, fQnent, amlkOt .színaoan Cirenius
J ézus szüle tése
beleléneK az
szülésének napjai. Es 1I01t a helytartó. Elment tehát minszüle az ó elsó szülött fiát; és bepo- €lenkl a maga vátosába, hQgy összeLu kács 2,1-20
Iyalá Ol, és helyeztete ót, a. jtlSZOItl~, I rlak. Felment József LS a galileai
mivelhogy nem vala neklk helyo/( lvazáretbot a judeai Betlehembe, a
Ebben az időben történt, .hogy
uavLd v árosába, mert Dávid luizáa venáeglogadó háznál.
Augusztus császár rendeletet lIdolt
Valánal.: pedig pásztorok azon a oot es nemzetsegébol vajo volt, hogy ki, hOgy az egész földkerekségé t irjegyese vel,
Mariával
vidéken a kik kUlln a mezőn ta- osszeirjak.
1ak óssze. Ezt az elsó összeítast Cinyázlak' és vigyáztak éjszakán az ó egyutt, /.Iki alaott dllapQtban VOlt. Tlnusz, Szíria hel1,ltartója bonyolíto~ 
Anng o t t vottak., eljólt szüléséllO::I.:
nyájol.: mellett.
.
ta le. Mindenki elment a maga va1::s imé az Urnak angyalA hozza- laeje, és megszülte elsoszülött lia!. rosaoa, hogy ö~szeirják. J ózsIif is
jok jőve, és az Urnak átcsósége kő l:1epolyátta, es a jászol bOJ fektette, fölmenl Gan/e/.l Názáret nemI várorulvevé őket: és nagy' félelemmel mIVeL a suillason nem volt ~zámul<: sá ból Judedba, Dávid vátosába, Betta hely.
megfélemlének.
l ehembe, mert Dávid házátlól .. és
t:s monda az angyaL nékik: ,Ne
nemzet~égébót származo tt, hogy oszféljetek, mert imé hirdetek néktek
Pasztatok tanyáz tak 'azon a vidé- szeirják Jeleségével, Máriával ég1,liit't,
1Iagy ö römet, mely az epész 1Iépnek kpt a szabad ég alatt, és őrködtek old áldott állapotban volt. Ott-tareJszaka nyájuk mellett. Es az Ur an- IOzkodásuk al/.ltt elérkezett a szülés
őróme l észen;
Mer t született néktek ma a Meg- gyala meg}elent nekik, kötű!ragyog ideje. Mária megszülte elsőszülött
tartÓ, kl az ar Krisztus, a Dávid ta óke t az Ur dicsősége, és nagy fiát, bepo/yálta es jász:olba ,f~ktet
Jelelern vett erőt rajtul.:. Az a11gyal te mert nem jutott lleklk szal/as.
városdban.
Ez pedig néktek a jele: találtok peáig eu mondta nekik:
'Pásztorok tanyáztak a vidéken
egll kis gyeTmeket bepólyálva fekint a szabad ég /.Ilatt, és éjnek ideküdni a jászolban.
jen őrizték n1,láJukat. Egyszerre. cS/.l k
"Ne jéljelek,
Es hirtdenséggel jelenék az an- mert Ime, hirdetek nektek nagy
ott ám elóttük az Ur angya la, es beO1Ialla~ menn1,lei seregek sokasága,
örömet, ragllagla öket az ar dicsósége. Naa kik az Istent dicsérik és ezt mondgyon megijedtek. De az angyal megamely /.IZ egesz nép öröme lesz:
ják. vala:
nyugtaUa öket: "Ne féljelek! Me~t
udvozÍ!ó
születeIt
ma
nektek,
Dicsőség a magasságos mennyekAz Ur Krisztus, a Dávid városában. 11Og11 örömet adok wdtul nektek !s
ben az Istennek, és e földön békesmajd az €gész népnek. Ma megszuség, és az emberekhez jó akarat!
telett a Megvált'ÓIOk, Krisztus, az
A
jel
pedig
ez
lesz
számolokr/.l:
taEs lőn, hogy mikor elmentek az
Ur Dávid vórosóban. Ez lesz a jel:
laltok
egll
kisgllermeket,
ak,t
b~PÓ
anglIalok ei tótük a mennIIbe, mon_
Taiállok egll jászoltla fektetett, betllálva
fekszik
a
jászolban
.
.
Es
hlTledának a pGutoremberek egllmáspó/yólt gyermekeI."
nak; Menjünk el mind Bethlehemig, len mennyei se regek solrosaga ~elellt
E9llszeritle mennyei se regek _sok~
és Muuk meg e dolgot, /.I melyet az meg az angyallal, akik dicsérlek az
sclga veHe körül az angyali, es dlIstent, és ezt mondták:
Úr megjelentett nékünk.
csóiletle az lSlent ezekkel a. szaEITfh!nének azért sietséggel, és
kkal'
Dicsöség a magassagban
megta!áták Máriát és Józsefet, és a "Dicsőség a magass.agban I stennek, r:tenne'k 'és békesség a fóldön az
kl. gllermeket, ki a jauolban fek- és a földön békesseg,
l Slellllek IeISZÓ embereknek."
{js az emberekhez ;Óakarat."
szik val/.l.
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keltek. és megIn/á/fák MarIaI. Jf>-

;zseJet és II jászolban

fekvő

Oller- le szavaikat. es n!vében Ollakro.n
m eket. Azután, h ooll IóUók öket, azt elgondolko<!OIt Tnjtuk. A pásztorok
egllmóshoz: .. Menjiink el Belleh em.- j:s elo{'&zéltek, amil 'ICkik II gyermek hazaterlek. dicsőítették es mC1gaszbe, II/Idd lássuk, ami tőrtént. 11",111 fe/ó l mondtak. Aki csak halloUa. taltdk az lstent mbtdenérl, <lmlt
n.:: Or tud/unkra adotl ." GII~r~~ n ut - c.mdó/kozol t II pásztorok buzeden. csak hal/oun/': cs lóttak, úgy ahogy

Mihe/ll f aZ angyalok visszater tck II
mennybe, a pó.sz/arok igy nólrak

Mária meg mind em/ekezetébe vés- hiriil (Idltik nekik.

'

Bogáti Fazekas Miklós zsoltárai
A magyar iroda lomtörténet-Iudom:iny r~gi adóssága
a X VI. század állandó halálkö7~.lsés~~n.. klbontak~)zO.ll

anyanyelvű irodalom, azon bE'lul ~ ul o n oS;E!n a mlJ?-dlg
verses és énekelt vagy énekelhelo !ormaba~ és Igen
jelentős hányadában, sSt a nép.hez való élo kaP<7 so latát tekintve lobbségében I'al/asos l a.rlalo~ma! I.rodaln)i fokra emelkedett köHé.szel teljes kozl"eadasa.
Ezen a köl.tészeten belül is k i emelkedő szerep Jut. a
bibliai elbeszélő énekeknek és a magá~os, val~m)nt
a közös áhitatot egyformán szolgáló gyule~ezetl énekek]lek, azokon belül a részben hive~. f?rdLtott, részben több-kevesebb szabadsággal iitkoltötl zsoltárokMk.
. ! II d··
A magyar urütárizmusnak nagy s~.elle m l e en ..ulése nemcsak a teológiai irodalomban, hanem a koltészetben is nyomon követhető, és éppen a század
hetvenes éveitől fogva bontakOzik ki. Sajnálatosképpen ez a szépen megindult folyamat az unitáriusok
tervszerú é~ fokozatos politikai hát raszoritásáva l irodalmi tekintetben is lefékeződötl, majd csaknem elakadt. Fennmaradt termekei közül nemzeti funkcióját és tervezeIt t ömegbázisát tekintve legfo ntosabb a
csupán számos kéziratban fennmaradt Magyar zsoltár,
kit az idökbeli históriák értelme szerint kiHönb-különb magyar ékes nólÓkra az Isten gyülekezetinek
javára fordított Boga!i Fazekas Mik/ós.
Bogáti Fazekasnak ez a költői munkája különös,
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clS~sorban ~z egyházpolitikai viszontagságokból eredő
ma~d. a felekezelbő.l kivált szombatos mozgalom ideo~
IÓgláJához kapc~~o?-ó okokból nem váJt később, sőt
sohasem _az. unllanus eUl/ház zsoltároskönyvévé. Az
CSbk késö~ben, az 1627-ben készült Tordai János-féle
~lt')"()skonyvvel valósult meg. Bogáti Fazekas unitán u~ volta ugyan. kétségtelen, de - bizonyára vallási
radlkóllzmusa kövelkeztébtm ZSOltárait csak a
nombatosok másolgatták és hasznólták istentiszteleti
célokra.

Ez objektíve azért kár és veszteség, mivel a swmbatos mozgalom - teológiai megitélésétől függetlenül
- a maga idejében a Dávid Ferenc halála után, megszeliditett'· unitárius egyháznál is szélesebb tÖmegbá,dsrll épült, lehát nepi tekintetben is mélyre ásó
csoportosulásnak indult; l. Rákóczi György fejedelem
idejében azonban erőszakos eszközökkel szélzúzásra
kerülvén. műveltségi és irodalmi fejlődésében is megállott, sőt zsoltáréneklésében és más kulturá lis ténykedéseiben is beszúl<ült, ~z irodalmiság "alagsorába"
szorult vissza. Ezért mondtam, s most megismétlem:
amilyen súlyos és kötelező irodalomtörténet tudományunk tartozása a X VI. sZ<Ízad utolsó negyedébe n
készült költői művek mielőbbi kritikai kiadása tekin*
tetében, ugyanolya n fontos ennek az időszakna k a
keretén belül Bogáti Fazekas több i költői munkája
mellett az lfHlO-as években keletkezett elsö teljes
magI/ar zsol!árforditásának hozzáfér hetővé tétele. Kiváló alkalom lett volna erre aszombatos énekköltészet (Régi Magyar Költők Tára, X VII. SZ., 5. kötet)
akadémiai kiadásába beleépíteni a Bogáti-psaltériumot ; ez azonban sajnálatosképpen nem történt meg.
Miben rejlik ennek az e"I'~Ó:;:;;~
nak a magyar verstörténeti ~
Albert genfi zsoltárait
Sietek
kimondani: nem költői
főleg
nem ",nnak
eimből idézve magyar
ékes nÓtákr Q'·
ti különféle, nem
hangjegyekkel
esetben legalább
egy, olykor két, ismert (máskor elfeledt, ismeretlen)
egykorú ének kezdősorával jelzett és a megadott versformának megfelelő, filológiailag megbízható, s a
héber szöveget is figyelembe vevő latin fordításból
áttett zsollárversekben főbb vonásaiban tisztan tükröződik a magyar XVI . század népszerü, hangjegyeket
még nem ismerő, vagy már elfelej tett magyar zenei
szóbelisége. Ennek a jórészt csak későbbi hangjegyes
alakok segitségével rekonstruált egyszerű zeneiségnek
Bogátí zsoltárai nem az eg}etJen, de gyűjteményes
formában a legjelentősebb tanúi.
Sokat lehetne idézn i ezekből a ma ódon zengésú,
de keletkezésük idején friss és eredeti zamatú zsoltá*
fokból. Hogy csak egy futó példát hozzak fel: a bűn
bánatban vergődő es igaztalanul háborgatott ember
panaszát elsírő 69. zsoltár 4. versének két utolsó sora
így , szól:
'
igaz marhámat is tőlem elvonták,
az bika alatt is bOl·nyút találtak."
Nem fogalmi , hanem képi lálós és mélységesen nepI
szemlélet tLjkröződik ezekben a zsoJtárversekben akkOl" is, ha egyikük-másikuk terjengösnek, fakónak,
vagy ke:tdellegesnek túnik a mai fzlés-sab lon tükr ében szemlélve. Egy ilyen rövid cikk keretében azonban mindezekre csak egy-egy vlllanással u ta lhatu nk.
Olvasóink e sorqk között a 78. ZSOlttil· e l ső es má sodik versé t látják az egykol'ú - .sót gyökerében késő
középkori latin mintára (Modulisemus corde, voce, ore)
visszavezethető dallam egyik magyarországi változatával. A lati n ének eredetileg adventi tárgyú voJt;
régebbi huszita változatát már Szabolcsi Bence is
megIa láIta. Huszar Gál nemrég felfedezett 1560-as
énekeskönyvében " J er, mi dicsérjük, áldjuk" szöveggel
első helyen áll az adventi dicséretek között. OA dallam
nem magyar, de népzenénknek nem egy fordulatával
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rokonjelle~. Egyébként Bogáti zsoltára i közt Tinódi

és más históriás énekszerzőink énekeire utaló nót a~
jelzések is bőven akadnak.
.
Az első teljes magyar zsoltár . v~gén e.gy, DávId
nevében első személyben írt, "Batllaim közt kilsebb
valék" kezdetű 15t~ik ének is áll. Aldme : Jer temes~
sOk el az Soltárt. :en most inkább azt szeretném, ha

kl ásnók sírjából, mert e.... a buvópatak~l5Orsra ítélt
énekeskönyv ne m csupán unitárius eredetű és uom~
batos használa tba került "irodalomtörténeti mellék~
termék", hanem h ányt~vetett XVI. $zézadi mGvelódés~
történetünk egyik kiemel kedő alkotása.
CSomasz Tóth Kálmán

II.
,

Barlall Ö. Szabolcs tanulmánya, a lázba hozta az e l'délyi udvart is. hallga t a fiatal fejedelem köztudott
Vigilia 1975. évf. ll. sz.-ban olvas- A Buda és Gyulafehérvár közti kap- "eretnekségéröl", söt annak egyházi
ható. ~ egy ll. János erdélyi feje- csolatot a Sforza család ból szárma- hűségét hangsúlyozza. A katolikus

delemnek
dedikált verseskötetrő l zó lengyel királyleány, Szapolyai Jászól melyben sok vers között elő nos özvegye Izabella, és annak anySZÖ.; jelent meg nyomtatásban két ja Bona Sforza teremtette meg. Ez
az oka annak, hogy Izabella már
Michelangelo szonett.
olasz szellemben
Az erdélyi fejedelemnek ajánlott gye rmekkorában
antológia 1565-ben jelent meg Ve- n eve lődött és ezt a légkört kívánta
lencében, összeállftója Dionigi Ata- átplántálni a gyulafehérvári udva l"Mgi volt s a könyv eredeti elme: b,.
Igazi o laszos becsvággyal kezdett
De le rime di dlversi nobili poeti
toscani. A 248 levélből álló kötet III hozzá a gyulafehérvári udvar o laszos formálásához, amikor fi a száköltőnek versét tartalmazza.
A könyvről elöször Elek O. tett mára pompát, reneszánsz milliőt teemlítést: Jonas Zsigmond es egll remtett. A palotát azután a fiatal
olasz író clmű cikkében, de a kötet fejedelem tovább díszítette, rendbejelenwségét még nem ismerte fel. A hozatta, és szépftette.
Két itáliai eredetű férfi játszott
ritka könyv egy pé ldánya a Római
Magyar Intézetből került nemrégen szerepet a fejdelem környezetében,
az MTA könyvtárába. A könyv igazi akiknek ellentétes megbizatása az
jelentóségére Barlay Ö. Szabolcs udvari szellemi légkört erősen fe~
hívta fel a figyelmet, a mikor 1966- szültté tette. Az egyik volt Bl4ndban részletes tanulmányt irt róla: rata , külföldről idemenekült antitri" Adatok a petrarkiunus magyaror- nitárius, aki udva ri orvosként mű
szági történetéhez, Olasz petrarkis- ködött és - mint ahogy a szerző kita költők antológiája az erdélyi ud- [ej ti - Bécs titkos megbízottjaként
varban," (IrOdalomtörténeti K özle- a Habsburg politika érdekeit szolmények 1966. 183-190 p.)
gálta. Szemben vele állt honfitársa,
Számunkra azért jel entős ez a mú, Gromo, a testőrség parancsnoka, a
mert "al Serenissimo re Giovanni ll . velencei nunciuson keresztül Rómáelette d'Ungheria", vagyis I I. Já- nak szádékait volt hivatva érvényenosnak - Szapolyai J á nos és Iza- siteni . Gazdálnak folytonosan jelenbella fiának - ajánlottálc ll. János téseket és javaslatokat készitett.
király azonos az erdélyi fejedelem Blandratáról nagy e lle nszenvvel Ir t,
János Zsigmondclal. Tekintettel ar- mint akit felelőssé tett a fejedelem
ra, hogya korabeli hazai, és külföl- magatartásáért, aki Erdélyt Európa
di forrásokban mindenütt U. J ános- legliberálisabb tartományáva alakínak nevezik, a szerző ezt az elneve- toUa át. Terveiben Blandrata likvizést tartja helyesnek. Arról a z er- dálásától sem rettent el, a fejededélyi fejedelemről van itt sZÓ aki- lemnek olasz [eleséget javasolt, sól
nek az udvarában megvalós~lt az még egy olasz perszonáluniót is emaz eszme, ame ly az "egy" Istent legetett. B landrata ellensúlyozására
hirdette és diadal ra jutott az a bit.-- egy neves teológust kért, egy iroda~
béli t olerancia, mely Dávid Ferenc lomban jártas társalkodót. Mindezerévén az 1568-as tordai országgyű~ ket azért, hogy a "nyugtalan" fejelésen törvénybe Iktatta a vallássza- delem figyeimét lekösse. A velencei
badságot.
Signoria azo nban m inderre nem
Barlay fent emlftett két tanulmó~ reagált, nem fűzték különösebb érnya nyomá n bepillantást nyerünk II dekek Erdélyhez, csupán kapcsolagyulafehérvári udvarba ahol az if- tuk [enntartása érdekében küldtek
jú II . János élt. A kör~yezet isme- ajándékot a fejedelemnek , hogy hórete nélkül ugyanis. érthetetlen vol- dolatukat kifejezzék.
na az a tény, hogy vajon m iért küldEzért küldték el az erdélyi udvartek Velencéböl ajándékot
hódo- ba az észak-itáliai petrar kista költök
latuk" jeIéül az erdélyi fejedelem_ verseit. A gyűjteményt tehát Atalla~
nek? :es miért nólt ez a diplomáciai I}I állitotta össze és maga irt a köges~tus olasz nyelven, olasz · költök tethez elószót és ajánlást is. Mindszájából, a távoli Erdély fe jedelmé_ ez pedig a renes"tlÍnsz köntösbe öl~
nek udvarába?
töztetett diplomácia ügyes fogása
Magyaron;zágon már a XV. szá- volt. A dedikáció szövege igazi re ne~
zadban mozgalommá lett az 0las1.os szánsz stílusban iródott, felékesltve
szellem terjentése. A Mátyás-féle a fejedelem személyét minden égi és
olasz reneszánsz 100 évvel később fö ldi
szépséggel.
Diplomatik usan
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vallás Védelmezőjeként, az igazi hit
tükrének és példaképének nevezi azt
a II . J ánOst, aki a protestantizmus
minden fokozatát végigjár ta, s végül
az unitárius tanok hlvöjévé és támogatójává vált.
A szerzö az 1966-ban írott első tanulmányában részletesen foglalkozik az a ntológia tartal mával, leto rdítja az ajanlást és a bevezetőt. Végül irodalomtörténeti jelentőségét
fejtegeti és összehasonlítja az olasz
petrarkista költészetet a magyar pet.-rarkista költészettel. A P adovában
jact erdélyi egyetemisták a tudomá nyok minden területéről magukkal
hozták a modern iondolkodás módját, a különféle irodalmi áramlato~
kat. A szenő az Atanagi versekö~
tetben a népies és a tudós petrarki z~
mus kölcsönhatását látja.
Az olasz nyelvű antológiában
többször esik szó Michel Angeloró l
és a versek közül értékben messze
kiemelkedik a nagy mester két vallásos szone tt je. A sokoldalú művész
a költészet terén is kiemelkedik.
Sze r.lőnk
amikor a két nonettet
analizálja és értékeli, az Atanagi
kötetben bizonyos összefüggéseket
lát meg, melyek megerósítik a michelangelói életmű legújabb magyarazatát.
Charles de Tolnay az 1975~ben
magya l" nyelven megjelent munkájában (Michela ngelo. Mű és világkép.
Bp. 1975.) a nagy művész életének
utolsó korszakából való alkotásait,
mélyről fakadó átalakulását, az un.
"megtéreret" a "devotio moderna",
vagy az olasz reformációnak nevezett vallásos mozgalom ha tásá nak
tulajdonítja. Ezt a felfogást erősíti
meg az egykor Gyularehérvá~ra kül~
d ött verseskötetben szerepio egyes
személyek kapcsolata és a versek
egy részének szellemi mondanivalója.
Ez a vallásos mozgalom annak a
harcnak volt folytatása, melyet Savonarola tanítványai az egyház bel~
ső reformjáér t v ivtak. Az "egyed ül
a hit által való üdvözillés tanát" az
1531-ben Spanyolországból Olaszor~
szágba keriilt Valdes is vallotta. Körülötte magasabb egyházi és világi
réleghez tartozó múvelt emberek
álltak. Ochino, a nogy olasz prédikátor. az új eszmék hirdetője lett,
1541-ben Valdés halála utá n a kör
Nápoly ból Viterbóba költözik, ahol

Reg inald Pole biboros rt köz pont. A
csopor t hitének lel:fontosabb tétele,
a z üdvözülés lij felfog.isll volt. Az
ember a Megváltó szenvedéseibe és
h alá lába vetett hit révén üdvözül.
Ez a tanlt.í8 az üdvözül6; dOl:mflj.inak átalakítfr,$ll. Eszerint a kegyelem az ember hitétől függ. Eddig a
kegyelmet a pápa áltnl kiszolgáltatott szentségek befogadása révén Iehetett elnyerni, most a hangsulya
Krisztus :í1dozatába vetett cse l ekvő
hitre tolódotl.
A kör tagjai között szerepel még
Bini, Contarini, Carnesecchi és a
minket k özelebbről éri nt ő Vitto r io
Colonn4 . Michel4ngelO ugyanis 1538
6ta Vitlorio Colonnával kötött banitsága révén ismerkedett meg Polc
kardiná lis körével és azt is tudjuk,
hogy "keresztényi kapcsolat köt ötte
öket össze". A nagy miivész "megtérése" tehát a ,.devotio moderna"
mozgalmá ban gyökerezik. Ez magyarázza, hogy miétt változtatta meg
ikonogrMiáját és miér t helyezte elótérbe az "isteni áld01.atot". Munk'·lsságában az utolsó Itélet és az ezt
követő alkotások látomasaiban, uj
perspektívák észlelhetók. Mindez
/
/

•

Michelangelo nem látott ellent- nnpokra emlékeztet B st.ámra kéri
mondást az új magn tartás és a ha- fl múltat, mIt oktalan elfecséltcm.
gyományos dogmák között. Fő problémája a kegyelemnek az hte ni sze- Kedves, mert Igy holtom előlt
retet útj.in való elnyerése volt. Néha megértem
úgy érzi. hogy lángoló hit tölti el, végét mInden gyönyör mily gyorsan
máskor, hogy elhagyta ót az Isten.
Vel"sciben a búnbánaI tükröződik, éri;
mivel eddig tévc1ygések között élt s fáj. mert ritkaság kegyelmet
ahelyetl. hogy l sten szem léletében remélni
merült volna el. Költeményeinek sok b únijnk re sorsunk végső felében.
tartalmi és formai modell je P etrarca
volt. dc gondolatainak mélysége Mer t. bárhogy ráhagyatkouunk
megtérésének tanúbizonysága. Ennek
az időszaknak múveiben az Istenség st.avadm ,
misztikus viziói tűnnek föl. Ez ná- merésl.ség talán, Uram, at.l
la az üdvösség teljesülése. A lelké- rem él nünk ,
ben lezajlott változást, az - áh ítal hogy kérésü nk Jóságod megbocsátja.
iránti fogékOnysi!gát 60 éves kora tájón követhetjük nyomon festményei- Bár véred litka nyilván azt mutatja:
ben, rajzaib a n egyaránt. Az új utakat jelzik a keresztrefeszített Krisr.- ha párallan volt szenvedésed értünk,
tusai, a Passio-ábrázolások. A ren e- irgnlmasságodnak scm lesz határa.
szunsz hagyomány halott Krisztusai
A megigazulás egyetJfin útlát kehelyett az Ö Krisztusa él és rettenetese n szenved. A szenvedés belső ké- res\. A szonett végső akkordja elpe felé való irányulás Valdés gondo- esendesl\i nyugtalan lelkét: a ke rp.sztffln szenvedő Krisztus Irgalma
Inta.
Életének ebben a korszakában vép.tele n .
Sl.erzÓ flt. utolsó versszak megér Michelangelo lelkében nem talál
nyugalmat, mert úgy érezte, hogy a téséh ..? , párhuzamot. von a mester
CItV
Londonhan őrzött
rajzával,
melyből ~z;nt!ln a r .. meny árad: ,Tá nos és Maria úgy ku\csoliák át a kp.resztr .. fe~zll etl lábal. mint aki k
egyedül nMa érezhetik biztonságban
m af;!.uk a t. Val!vl~ .. ha Dáratlan volt
szenvedésPd értünk. irgalmasságodnak sem lesz határa".
A m á~i k Sl.onett a Scarco d'una . ..
hanv.ul;otát ns~zE'veti az ugyancsak
Ulncionhan őrzött .. Madonna a llYermekkel" ('. rlllizzal. Az elmns6<1nU
vonalllkk:al ralzolt álomszerű Madortrtából, valami -"zelld éteri fény
~ ul!árzik. A I!vermek szinte belefúrja maJ!.át anyja ölelő karjaiba és élvel.i a IplI:t.i8ztább s7.eretet erejét,
bh.ton8ál!ál. Ezt a biztonságot érezzük Michelangelo másik verséból :
U:vptve kínos. lomha ter hemet,
én jó Uram, s a világtól eloldva,
~;o;örnvú veszélyböl édes nyugalomba,
ráradt ronC8 hajó, hozzád sietek.
A tövisek, st.ögek és tenye rek

s a megalázott és jósagos orca

kegyelmet {'lér sok bfinbanatom ra
s üdvösséggel biztat ja lelkemet.

(
Já nos Zsigmond s ir ja, G'uJatel,-,
•.•· , , katolikus templom
~.
mind II képz6művés:zcll mind
.
dalml .~lkota5a!ban sz~betű~~.lroA kor tagjai közOl egyikük

akar~ a reformált egyhazhoz c~~~~

kozm. és ha később el is h
a
katolikus egyházat, csak azé~f~~~~é:
mert a Szent Inkviz íció miaU ne '
~oll más választftsuk. Polc késöb~
ekhi
ény telen volt clh""n,
..
'
Róm,',
n o az In kvlzlc16 el61 kUlföld ~
menekült, Carnesecchl t pedig
ár
lyah alálra [tél ték.
m g-

legnagyobb kincsnek, a h itnek elnyeréséh ez vezet6 utat banei m ia U
e~vesztette, és C:l:ért a hitért esedezik.
Ezek és az ezekhez hason ló érzé·
sek. gondolatok között született meg
az Atanagi kötetben közölt c"'-'ik
M'~C h e I.angelo-szonett,
a
"Mentre
m attrls ta" kC2detú költemény:

Felerész~n

fáj li búsít, felerészben
kedves mmden gondolat, mely a régi

Szent szemed ne zordan ítélve nézze
múltamat, gonoszságom meg se hal~d
már,
és ne emeld rám szigorú karod.
Csak véred mossa vétkeim fehérre,
s m inél vénebb vagyok, a dj nekem
annál
gyorsabb vigant, b6vebb bocsánatot.
A ven biztató hangulatát a "hozzád sietek édC5 nyugalom" az .. üdvösséggel biztatás" jelzI. A költemény
analizise ugyanarra az eredményre
jut, mint a mester egyéb utolsó alkotásainak elemzése. MIndegyikből
a bels6 fény tör el ő, az Udvözüles
érzése, a .,fáradt roncshaj6" hazaérése.
Kapla.yné Sehe, 1I0na dr.
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NAGY ERDÉLYIEK

A mészkői pap
Megjelent a Mng)'ar Ncnl7.et c, napilap aug, IH /lZ;' m:'lb.11l a Sl.eI·i6 engedélyével közöljiJk.
Kéiscgbeejtőc.n keveset tudunk önm;,gukl'ÓJ. .t:
kŐl.össégi tudatból lassan 'kihull, vngy már fol
sem szfv6d)k odn s7..ámos él1tékes l"'égi esemény V!l!;ly
jelentós közéleti púlya,

közveUcmill UZ ájulás döbbent cse d·
.
vMto7.á.s u tan?
n Je. az Imperium.
E7.ekbcnnz években ól n''''"", '~ ,- K
.
még külföldön él
."N ~'.d U
<'meny Jl'lnos
tege mal"osvécsl \; ~ C.lfcloJtett nagynénI crdŐl'CnAc,
. v II II még ncm hullt az ölébe s hol
vOI~ a r. E1Uélrl Helikon. a S7.épmi~ Céh? A kolozsv~n Korunk IS csak l!126-ban indult Kós Kt'l l S li

Ha lelrnárn nzt, hogy idén &szel .Ienne hetvenöt
llaja voll talán ar. életre serkentö' forrli... :.~ ~i~
éves Balázs Ferenc s e;>;f. az ország mll1den Inkosával ,
~~~CIY mélyén fakadt [Öl a7. új irodalom' IisT.l:a vl~tudMntink jó, ha s~tiz olyan nkadna, a.kiben ez a név
vlssr.hangot keltene. E száz Itözi.il legaltibb ötven mtir~e~ tévedes ,azt úl.l it~ni. hogy c forrá.. ~l kolozsvár!
is bi1.onytaJanlrodnn: pap volt? kó? A rög alatt?
um~nllus koll~glUm egYI~ szobája volt. Emlékirataiban
Bejárom a kerek vildgot? Olyan önpusztító könnyela hiteles tanu, Kacsó Sándor közli hogy Bal '
F_
.múséggc! hagyjuk veszni értékeink emlékét, hogy c:z
rene szel'vezte ott II fiatal irodalm~rokat. MeratZStUd~_
mái' nz oblomovb·.mus pókhálós hatání.1, szobasarkmt
tosan "ku/atta ... az" irodahnt igéreteket ... Tamd~i
slÍI'QljQ.
A:~lIt mdr fel!edezt~ . Kacsót is "Balázs Fori" vette
pm tfogásá~a, o Ind1to:tta. <:,1 az újsligirói pályán,
Kemény ~anos,nak, aki kesobb a masok tudta nélkül,
mon?hat~I, teljesen észrevételenül tizenhatezer holdnyi
erdeJé~ aldo.zt.a fel a magyar szinhaz és Irodalom
erdélYI oltárán, ez a ,:,Balázs ~eri volta !helytartója",
O gondOlkozott előswr romámai Erdélyben rom'\nla i
m~gyal' h-odalomban, az Ö IhusZQnegy-hUS7.~llkét 'éves
fej ébő l ,p..1 tt.a~t ki az ~ gondola t is, hogy utnak indítja
ezt a htel'aturát a TlzcnegyoJk - Tamási Kacsó _
antolóP:iájával.
'
De ~i ,,:oH ez ~,irodalomS'<:ervező unih\rlus teológus,
a késobbl mészkOl pap, ez a tÍll'sadalml elkötele:>:ettsége miatt moszkvai papnak csUfolt BaUlzs Ferenc?
H uszonegy-hus7,onkét éves kOI'áb.1n rakni kezdi e]:(y
templom falát, azután öt évig járja az egész vil1igoto de hazajön Et'délybe és hm'mincöt éves korában
tüdővészben, csontta aszva 'hal meg. A rög alatt cim(i
- utolsó - könyvéről ezt íl'ta Galil Gábor: "Ritka,
valóban ritka erdélyi. könYI' ez, szűk sugarú művelő
désünkben páratlan.. Mint ahogy párat/ali ij Illaga",
S egy-két sorral lejjebb: "Igell, páratlan _ mi vi-

es

gyázuuk a szavainkra,"

Kj volt ez a Blllüzs Feri, aki unitarius pap létére
csizmában, foltos nadrágban futkosott Mészkőn , li
olyan ifjan 'halt. meg. hogy n(Om csak n múve. de
puszta létezése is fájdalmas, csonka torzó?
Més7.kői sírja elótt így bucsuzolt Tamási Aron:
"Akiket valaha temettiiIIk, Te azok közül o legtisztábball m.utat/ad meg. 'Iogy ezen a földön Illiképpen kell
elnii.nk és meghalnunk." A ldl't szóka"t gonddal mérlegelő Szenliml'ei Jenő azt írt.a a Brassói Lapokban a
mészkői pap halálára emléke-.we. hogy ,.nagyobb csapás nem érhette volna II romániai lIIa9yarságot'·,

Az iskolában sok mindent nem tanítanak, mert
mindent ""nem tanltho.tunk, De engem scm il tnnitó
pálcÚ(ja öktatolt -arra, !hogy mi volt a Halotti Bes-.t.éd;
II Neoaquistica commlsio ; ki volt Táncsis Mihnly.
h"oID:an halt. m~s: Teleki. László? Hanem elvezetett Ide
a gyermeki szomjUsás:. a közösséghe-i: vnló tart07.ásbó l
'(-akadó természetes ' ifjonti kivÜncsisag .
Ez veSzett vo!rro. ki 'beli,)lün'k? ' S a nemzeti tudat
falún'. ennyire kétségbeejtő repedések tlímndtak? J obb,
'ha ' hangfogóva! morgok: ennyire hiányosak vQlnánnk
müvelödéstörténeti ismereteink?
Abbahaesom a {elesleges füstölgés!. Lássuk a példát,
A tengernyi közül az egyiket.
Ki élesztette föl, ki bontotta ki a két vitágilbbol'Ú
k~tti sajátos, új erdélyi magyar h'odalmat? ts
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Pedig 6 za'klatoll, halálos.1n beteg, ,.szentbolond"
volt. csupán. Ó mag~\ nevezte igy önnönmngilt. Utolsó
könyvét szakállasan, csontjah'a s7.a.radt bŐI-rel, meszkői betegágyában iI,t.1 ugy, hogy hőmérséklete 37,539,5 -közt ingadozott.
De mit fr't meg. ágyábó! máI' félig sí..gÖ<h~ fölé ki ·
hajolv~1 ?
A szocialista fölomelkedést. Pontosabban n fölemel'kedé> módját. Még pon'OOsabban. s valój;\ban a kudacaiU Hogy nem akar menni a közös gnzdálkodl\S.
Hogy minden !izent prÓblÍlkO'/:;:\sa. 'hevüJete csódbe
jut a rög alatt..
Pap volt, s földköZÖ$ségeket aknrt? Lelkészként
hirdette azt.. Ihoi.'Y a tál's.1dalmi jótékonysúg ideje
lejúl't, os mOr't:Siikk.1[ már nem lehet az éhezőkön SCA"íteni? A Més7.k6hö1. közeli Ton::lán egyházi ember letél'e nnról szónokolt, hogy .. a::: önludalos nlllnkássol1
fanatikusan hisz az igazságosabb, emberségese bb lilet
elkövel kczésében ",

Ki áltsuk ki forz-adalmámak. holott nem az volt?
Teológus korától szoci-alistának vallolta ugyan magát.
de minden nagy társadalmi válto7..ást a tőke elleni
hat"C megkerülésével, csak fl kis közö.sséf(ek öntevékenységére támnsz'kodva akart elérni. Gaál Gábor taláUa ei egyénisége lényegét: 6 egészeS<'n s.zjátos szociallllmustól, valt,ístól, f;ljiságtól, plinhumanizmus-
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lót pán j><lcJfizmustól ;ilitatolt -

élctszcmléletet hir-

dete~t.

Egyedülálló élclp:\Jyájll volt. Huszonkét évesen. .az
unitál'ius egyház ösztöndíjasaként két év!""c Angllaba
utazik és az oxfOTdi Manchest>er Coll~e- I~tm ~m~\ tovább Innen újabb kél évre az amenka~. unJtán~sok
ösztö~dijával Bel"kcley esyetem~l"C kenll, s mikor
ösztöndíja lejár, tányérmo,sogatas!Wl, székely ~Jok
éneklésl!-ból vagy egyenesen naps,,-?mosmun\tából ~Ive,
bejá!""ja Koreát, Kínát. Indiál, EgylptO"?Ot, Pa:~zt.lná t.
Egyet. egyetlen dolgot ikullat-'ker'e s: mIlyen UJ tars~
dalmi életformákat va!ósHhatna meg otthon. Bárlu:
vel beszél, legyen l lZ Gandhi vagy Tagore, az erdélYI
kis magyar falusI közösségekre gondol.
Szűlei _ édesapja postás volt 1.921-ben ké.t tes; tvérével egyiHt Erdélyból Magyal"t)rs7.;1~.ra ["epa~nálnak.
CI maJ"ad Bejárja a kerek világot.. de ot év mulva ha-

~i

volt ez a killönös fiatalember, aki TOkiób<ln
. ~apán ny~IVCn s:t.ónokolt az. erd_élyl földműves nép
baJmról; A"-Slában 1\ Maros vl7..érol énekelt; a1ci kí_
naiul tanult él; angol nyclven Irt tanulmányokat aki
olyan kÖZÖSSégről . át";lodo tt.. amelyben már ninc~ kizsákmányolás; ak I lelt' ta, ak'kor, il Ihúszas évek idején, !'ogy Japánban 'm~~ kéts~gbeejtő a . le~gös~ny_
nyez~és: a'kl "il sang'háJI bilph~ta kollégiumban angol
nyelvu előadásokat tartott; akI vegetáriánus volt és
súlyosan tüdőbqjOS ..és akár a gyer~ya, a lámpás kanóca, folytonosan, onemészt6e-n, mmdig égett és lobogott?
., Kí _vo~t? Ah?ID'an ó ":Iaga iJ1la, Ő Mészkőn a felugy~lo ur, Ei. tISzteletes ur, a levéltáros, a lelkész, a
t-amtó, az épltőmestcr, a népszak.értó, a vidékfejles7._
lő, a pa p. Csépl6gépvásárlás, búza vetőgép Aranyos_
széki V idékfejlesztő S7.Óvetkezet, tejszövetk'e~t mészkői n~pfóiskola, 'Tlapközi otthon, áll<rtbiztositás: temet_
kezési egylet, dalárda, parasztok: szlnielőadása ' _
egye~ler:'egy erdélyi vegyes lakOSSágú falut akart .:oegmentenI. Egy társadalmat, egy nemzetiséget, il'ta volt.
az ment meg, " ha lelkes emberek arra szánják életüket, hogy egy Jalu lakóit a maguk személyes hatá sával, közöttűk élve, velük munkálkodva
színvonalú élet Jelé" vezetik.
'

magasabb

. Vályogfa"lu, nádtetős ,házát is saját m aga építeMe
föl, a fa'lu felett, ma gaslaton - de vara" mindenki
előtt, mindig nyitvll volt. Úgy jál't.ak "oda az embe~ek
Erdélyböl és külországokból, mint Bene<lek Elekhez
Kis bacon ba, Fábry Zoltánhoz a szlovákiai Sztószra s
valamikor nagyon l"égen, az ilyen al.k:atok legnagyóbbikjá"hoz, Tols7.tojhoz Jasznája Poljánára.
csak. a faluja - Ihogy minden ember egyenlő? _
nem értette meg a szent bolondot.. Minden kisérle te
megbu·kott. Ezt beszélte el A rög alatt címü közösségi
remeklésében. Ezzel búcsúzott el.
,
A hetvenkét éves "Ibolya néni", az egykori mészkői unitárius pap testvérhuga azt írta nekem II
minap, hogy "szeretn~m meger ni Ferenc bátyám ujra~breszteset, ne élt legyen hiába". O 192J-be.n került
Magyarországra, s csak 197t -ben látogatott haza a
"Feri " mészköi sírjához. A mészkői pap özvegye azt
írta neki Amerikáb61. hogy ,.amikor visszatértem,
zatér. Örökre. Ohicagól születésű, dan származ.::isú
amerikai menyasszonya a Szovjetunión keresztül jön
utána Mészkőre. Szegény Ohristine Fredr iksen megpróbál a fél"je küzd6társa lenni, de nem tud gyOkerel vemi ezen II IkülönöS-Szomorú, furcsa <tájon, a
román-magyar MéSllkőn, a tordai hasadékhoz >közeli
kis erdélyi faluban, $01 minden szdkaUan volt, idegen, sajátos, más. Kislányuk már Dániába·n születik.
Balázs nem ment, !ha Ihlv\.ák is. Ba'lázs Fel'ene mindig maradt.. Mikor meghalt, az assrony végle g elment ,
viss7.a Amerikába, férjhez m-ent újból, férjhez ment a
lánya is, <ll 'különös, klO"ttös nevű ElnikÖ-Solvejg. Már
négy gyereke van.
A mészkői pap soha sem látta, nem ismer.helte a
magyarul nem beszélő unoJuíit. Balázs Fel"enc a mészkői rteme\őben pihen.

megjogadtam, hogya Feritő! tr!nult és láto tt célokért
Jogok küu!eni egész ele l emben". Herédi Gusztáv kér~
dezi a kol0?-Svári Korun k hasábjain, hogy "vajon abban, hogy A runyosszéken már a kezdet kezdeten -megalakultak a teestek, s közülük jó nehány híres-nevessé vált, 7lincs-e része Balázs magvetésenek?"

A K1'itel"ion Mikó Imre gondozásiban és nagyszerű
elószaváV'al tizeJ1lkéte7.er példányban adta ki Balázs
Ferenc - Bejárom a kerek világot _ régi könyvét
s ez "egy Ihét -ala:tt reljesen elfogyott", Senki 5el1l
nevet má r a "szent-bOilond"-on. Balázs Ferenc egy kis
közösség 'klasszikusai közé emelkedett.. Nemzeti tudatunk gazdagítására jó lenne megismerkedni emlékével,
s va:Iameilyik könyvével a m agyar ajkúak nagyobb közösségében, MagyaJ1ol'5zágon is.

Bullinger levele
A zürichi Allami Levéltál" sok
mindent őriz BulHnger Henrik
Zwingli utóda levelezéséböl. Bul~
lingerhez sokan Irtak levelet, köztük Fejér th ÓlI Jfmos, a bécsi magyar kancellária egyik titkára. Levelében, többek között arra kér
választ, mi legyen az olyan há7,asságokkal, amikor a több éves 'török
fogságból ha1..at.ér6 házastá rs, egykori éleUál"sá~ új házassági Ikótelék+
ben talt\.tja. 8ul!illoc r, II II. Helvét
Hitva ll ús nevc-s S~.crzője, II kérdés-

loe nem ad választ, de 1551-ben terjedelmes levelet ir il magyarokhoz.
vigasztalja és bátorítja a megpróbáltatáso1c kö?t élő reformátusokat.
E levél csak 1559-ben <kerül kinyomtatásra, addig kéziratban terjesztették. Két helyen is 'kiadták, Magyaróvárott Huszár Gál és Kolozsvárt
Heltai Gás pár nyomdájában" Ezt a
két egymástól itt-ott különböző, latin nyelvű szöveget, Nagy Barna
professzor egybeötvözte, a szövegel
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•
magyarra forditotta. és jegyzetekkel
látta ej, Ez jelent meg 1967~ben
jubileumi kiadvánfo.éppen a. 7L;~n~
~i Iroda SajtÓOl5ztályáook kladas ban.
Bulliflg<lr halála négyszáZ-ados é~
lordulján ezt a munkát a ~'ancla
protestánsok Tört.énelm i Tál'Su'l ata
Divers aspects de la Réforme ak".':
XVIe et XVII" siéolcs"' dmú
tetében dT. Makay Miklós fran cia
fordHfl$:\ban közötte.
UNITARIUS eLET 9

Karácsonyi meglepetés
(KarlÍcsonyl gyermekjelenet. játszszak II gyermekek
a szUi6k.)

es

este! - Ogy v,árom, hogy kigl/úljanak a gyerll/ak . .. S neC8a k kapjunk a jándékokat, hanem adjunk

.,

Juliska;: FigUeljetek csak rám, gyerekek! _ Ugye tudjátok, hogy ma Ju l iska: Elég volt a sok beszédből!
Fogjunk neki, és lássuk, mit
este szent kOTllCSO'}1I este;e ~esz?
tudunk, milyen meglepetést kéJancsi: De tudjuk am! Hl3zen
szíthetünk?
hetek óta UfÍrom, hogy mit. tagok
(Este a karácsonyfa köMlI megkapni. ~ Igaz. te is, panm?
sz61al a csengő, a gyerekek besza Panni: Bizony. én is várom ~ár
ladnak a szobába, ahol a kar ánagyon! _ Szeretnek sok a1ancsonyfa gyertyáit édesanya és
dékat kapnI!
édesapa éppen meggyújtják,)
Feri R6zsika: tn is! tn iS!
Róz;ika: Azt minden oyerek várja, Mind a gy.: Oh, be szép! - Oh, be
szép! De sok ajándék van .. ,
hogy mi. lesz II ka r ácsonllfa alatt
tdesanyánk, édesapánk, köszönjük
4.2 Ó ajándéka, de II nagyok RZeszépe1~ a sok szép ajándékot!
rint: adni ts van akkcrra öröm,
A pu, Anyu: Szívesen, gyerekek! _
mint kapni! - Tudjátok, mit? De hát meg 8em nézitek, hogl/ mit
1{ettözzilk meg kIlráCsonlli örökaptatok karácsonyi ajándékba?
münket!
OTvendeztessük
meg
édesanyánkat és édesapánkat II Julbka: D ehogt/fsnem, hbzen már
a.lig várjuk, hogy kibonthassuk a
mi karácsonyi ajándékainkkal!
Laci: De én még óvodás vagyok, s
csomagjainkat, de most Ú!71l akarti is csak iskolások vagytok, nincs
juk, hogy elöször édesanyánk és
édesapánk kapja meg tőlűnk a kapénzünk. mint anyunak és apunak,
rácsonyi ajánd ékott
hor/1J ajándékokat vegyün k!
Panni: Nincs bizony, hiszen 6k ad~ tde8anya: De hát mi mtir nem v anak nekünk is, ha valamire ké·
gyunk gye r ekek, hogy neki/.nk is
.. k'.
run
angyalfm jdrjon!
•
Rózsika: Ebben igaza tok is van. Rózsika: Az lehet, de azért hisszük
Csa k hogy én nem olyan ajándékra
azt, hog~ a mi ajándékunknak
gondoltam, ami pénzbe kerul, haJognak ör vendeni éd esanyámékl
nem olyanra, amihez csak egy tdesapa: Természetes, hogy mi is
kis igyekezet és szere t et keU!
örülünk! - Elő hát azokkal az
· Juliska: Látom, kitaláltad a gondoajándékokkal! - Most már én is
latomat, hUgocskám!
kiváncsi vagllok, hogy mivel lepPanni, LAci: Mit ta láttá! ki, Rózsitek meg? t8 honnan volt pénzetek
ka?
az ajándékokra?!
Rózsika: Azt, hogy lepjük meg éd esanyánkat és édesapánkat egy-egy Fer!: Mi nem a zsebünkböl . hanem
a szívünkből veS8zllk ajándékainkarácsonlIi versset és énekkel!
kat! - Ime fogadjátok sze r etettel:
Mind: Ez jó lesz! - Ez nagyszerű
Mind: (enekelni kezdenek, Oristenlesz!
nek szent fia" , (J 56. sz. ének),
Lacika: De ezt hogyan kell csin.ilni?
tdesanya; H át ez /UJgyon szép volt!
Feri: Ezt bizd csak r eánk, nag110b- Juliska: Tessék várni, édesanyám, ez
bak r a ! - H iszen ez nem is olyan
még csak a kezdet volt, együtt
neMZ! Szépen a karácsonyfa
mondunk egy szé p karácsonyi verköré áUunk, amikor kigyúlnak a
se t,
gyeTtyák, verseket mondunk és
énekelünk is!
Mind:
Jancsi: Hát akkor fogjunk neki, és
Szép karácsony, szép karácsony,
készül jünk fel, hogll a meglepetés
lsten hozott, Isten áldjon!
jól sikeritljön, és szép l egyen!
Megölelünk , körütJogunk,
Rózsika: Oh, csak már itt volna az
Fénnyel töltöd be ott honunk.

Szep ka rácsony, jó karácsony ,
Ö röm iH ma minden arcon.
SzUleinknek szive, keze
Mind afándék kal van tele.
Szép karácsony, szent kar ácsony,
űdvözle t náU minden aikon,
L!Quen hálo ió A t yánknak:
Je.zu.st adta e világnak!
.
A szeretet szent ünnepén

K is Jézuska szUletésén
'
Orvendez a mi szfvünk
Hálaimán~ száll az égb~,
A ;6 l sten e!ejébe,
Buzgó gye rmeki szivünkkel
lm~d~nk, jó Atyánk, Téged,
Szail,on áldás életünkr e
KiHtőzzőn öröm szivünkbe
Legyen áldott kis otthonu'nk
Mindig boldog kis csalódunk,

Karácsonyi öröm s béke
Lakozzék itt miveli/.nk
Egymás t mind ig is sze;etve,
Leoyen boldog éle t Unkl
Az Isten leoyen vetünk!
Juliska:
Kicsiny müsorlLnkat ezzel
befejeztük,
ReméljIlk , hogy vele örömet
sze r eztünk.
Mal'adjon meg a szivünkben
e szent este békessége,
Minden szülő- s gyermekszivben
a szeretet édeSSége.
Amit kaptunk, s amit adtunk
Az csak jelkép legyen bennün k
Jelképe a sze r etetnek,
'
Melllben testvérekké lettünk,
Köszönjük,
KÖszönjük ,
Köszönjük,
KöszönjUk,

I

hogy meohol/gattak,
hogy seOitettek,
hogy et nem hagytak.
hO!71l iOY szeretnek.

Mind: (a szülőkkel együtt énekel nek):
"Csen des éj, 8zentséges éj ..."
(t'nekeskönyu : 301. sz, éneket)

Irta és összeállitotta:

Végh Mihály

Az orthodox kereszténység
Hé"l.:agpótló és értékes 'munka je_
lent meg fenti, clmen. Srevkeosztöje
D. dr. Berki F'eri.z., a magyar ortIhodox adminisztratUra esperew munkatársai Berki Zuárd Illés I~rényi
Tibor, Patac/;\ Gábor. Pikó Mózes
és az az6ta elhuny:t mlskoh:::i lelkész, P<lpoyits István vol'tak.
, Célja 445 oldalon "magyar nyelvű
at(ogó tájék02ltatást nyújtani a h'azai olv.asóközönségnek az Orthodox
Egyházról". Mivel ilyen }e1legú mú
magyar ·nyelven még mem jelent

szen a hazai olvasóközönség e16~t a
közel ké1suíz.milliót számláló orthod ox egyház e1helye-Lkedése a vii.ágban, sl:ervezeti felépítettsége alig
ismert.
A könyv ir6i világos képet adnak
az Ot'thodoxlának a katolicl ~mussa:1
és a protestánsUz.mussal szemben
elfoglalt különlege.<; álláspontjalr61,
helyzetéről és munkájáról az Egyházak ViJágtanácsán belül. Számos
tévedést, tévhiede imet igyekeznek
tisztáznl.
meg, úl'tör6 fel"adatot !kellett a szerA munka -teológusok ·t ol:lából jezőknek m.egoldaniok. Céljuk a sok- len·t meg, tudom ányo6 igénye van,
oldalú IsmeretA:!k. kÖZlése volt, hl- de elsőrendüen gyakorlati célokat
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szolgál, 8 így a nem teológus olvasók figyelmére is ér"derneIs.
Nincsen terünk arra, 'hogy e m'un ~
ka számos fejezetcímét felsoroljuk,
hogy ez:r.el érzék"eltessük azokat a
szempontokat, melyekre a szerzői
kollektíva
rávilágí1ott,
meJyek>rő1

tajékoz.1at.ást adott. A kötetet gal:dag idegen nyelvű munkákat fel soroló bibliográfia leszi teljessé, Szépek a könyvet dÍ!5zítö szines és fekete-fehér illusztrációk ls.
A munka megvásárolható az orthodox admLn isztraWra irodá.jában
_ Petófii tér 2. - 180 fori'ntos ánm.
Az érdekl6clöknek melegen ajánljuk.

,

BOGNAR ISTVAN KIALLITAsA
Bognár Ist.ván gépészmérnök, budapesti presbiterünk
k'épldállítását okt. 6-an a József Attila Mfivelódési
Otthonban dr. Pogány O. Gábor, a Magyar Nemzeti
Galéria CöigazgatöJa nyitotta meg. Kiemelte II "Tra_
gikus .tp.ncok lltmlzetiink mllUjdbót" c. kompozícióso-

,
a' ,

rozat jelentőségét. Elmcmdotta, hogy bár történelmünk
tele volt tragikus eseményekkel. de mutatkozott erő
és helytállás, aminek következ~ben mindig az derült
ki, hogy érdemes volt: harcolni. Bognár István képei
"meggyözöen tömören tanuS'Ítják - mondotta dr. Pogány Ö. Gábor - , hogy egy ország, egy nemzet iránti

I

elkötelezettségben vállalni kell II közös szolgálatot. A
művész e működésével példát mutat nekUnk fiata-

1abb.aknak _ és idösebbeknek egyaránt, hogy érdemes
egy nemzeti kÖZÖ5Ségért töretlen energhi.val dolgoz..
ni , és tu lajdonképpen akkor tudja iga'rán kiéini magát., akkor találja meg önmagát. hogyha nem egy zárt
egyéni világban el, hanem életének javat a köz szolgálatára S?enteli."
•
A tárlaton sok:an vettek részb egyházunk tagjai közül. ~Iénk sajtóvisszh angja is tamadt. A Magyar
Nemzet ktritikusa (gy mél"tatta "A hatalmas tusvonalakkaI és paS'ltellel immál\. kompozíciók sajátos tartalmi érLékeny~égről tanúskodnak, fennszóval közlik,
hogy egyesegyédül a kifejezés küldet!:ses tudata adta
Bognár kezébe a művész szerszámait, aki nehéz feladatoL o ld meg: képeivel törteneimi szemléletet önt
látható tOilllába: táncoló emberalakok, slró-könyörgő
asszon,yfígurák sorozatába."

•

Fohászkodás
Bogná r Istvá n raju, a Tragikus Táncok Nemzetünk
Múltjáb61 c. kompoüciójának reszlete

,

Kasemann:
A

tübingeni

újtestamentumi

lan$zék professzorának előadása
az "Il;" teológiáról
egy gladbachi lelkéui

értekezleten

,.or.
Ernst Kiisemann tübingeni
uJteslamentumi professzor a glad.\
bachi egy1l.ázi körzet lelkészi értekezletén: "Protestáns frásmagyará_
zat az ökuffip-ne útján" címmel elhivatottsággal teli előadást tal'tott
az uto'l.5Ó 50 év németországi liberalis-rad ikális protestáns teológia
helyzetéről.

Kiisemann egy rajnavidéki magánjelle@:O
látogatás
a:lkalmával
tartott előadást egy olyan lelké$zi
~rtekezlet.en, ahol világi érdeklődök
IS nagy sdmbaon vet.t.ek rés ...\.. E}J.ő
ad~ban, melyet a Der Weg c.
raJnamOO~1 egy.hazi hetilapban KUI·t
A. Holz Ismertetett, kiemelte, hogy
~ pl'otestáns irásmagy<trázat és az
ökumené útjai egymás mellett haladnak. A két egyház, a k'<i.tO'likus
és a protelStáns Viszonyában ma is
tapasztalható b izalmatlanság súlyo _
san terheli és zavarja a kölcsönös
~pcsolato\.. Hozzáfűzte, hogy az
okumené
egyháztörlténetl
6zempontból is a XX. század egyik leg_
fontosabb eredménye. Nagy érdeme

Názáreti ...

a
a
!i!berális-radikális
protestáns
teológiának, hogy fennállásának 50
éve alatt létrehozta az ökumenét,
annak minden pl-oblematlkájava1
együtt, és a ,teológiai tudományos
módszereket az érdeJwődés központjába he-lYe"lle.
. Toyá:bbi eredménye 'ilZ "új" protestáns teológiánq:k, hogy módsl.eres, tudományos elemzés tárgyává
tette a bibliai szövegeket. Itt is találkozik az ökumené á lláspontja a
bibliak.'riti"kusoJreval. Ovott
a.ttól,
hogy mellŐzzük. a swvegk.ri1ika tudományos módszereit, mert, - úgymond, mindenkinek tudomásul kell
vennie, hogy a bibliakritika egyidős az evangéliummal.
Annak a
teológiai irányz,atna'k, amelyet ő
képviS'6l, kulcskérdése, hogy állgurik
ellen ,annak a kísér,tésnek, hogy
csak. a nekünk ked'vez6t és fl minket igazoló részeket válasszuk ki fi
Blbliab61. Egy lényeges rkülönbség
van a keresz;ténység és fi többi vlhígval1ás között, és az egyedül "a
megfesútett Názáreti",
A túbott dogmatizmus nem k.1vá~a\.ots feszültséget és meg nem értést okozott a hannadlk világ "fehét"" és "fekete" egy'hé.-..I között.
Az az igazi ökumené, amely nemcsak fi jámborok, hanem a lelgázot-

tak és kitaszítottak. egyháza. EITől
az elvről az ~áznak. elsősorban
Afrikában, Azsiáb'an és Latin-Amerikában kell bizonyságot tennie. Az
egyháznak nemcsak ploédiká:lnia é5
a szentségeket k.iszolgált.atnia keH,
hanem szol'gálatát a nehéz körülményeket létrehm:ó társadal~akban ~
el keH látnia. A protestáns teologiának ma illktibb, mint bármikor,
a Iharnmdik világra
annak kéTdésfelveteseire .kell
figyeimét. Ebben az
a - most 70 éves
~~.~, elltélte a

,
l'gen káros a:~,;,;
nyugatbarát ,,,
kolnL Az ökumené I~yen
tő kapocs az európai és
egyházak éS a hannadik .
tal, fejlődŐ egyházai között.
szabad ellentétnek lennie az egyházi renden lev6k és a világiak között az ökumenében.
Forditotta: dr. J akab J eno
lJNITARJUS eLET II

a
A budapesti unitfll"jus egyházköz- cgy>há2lköuég diáksUillójában nekem
ség 8zázesztend&, diC66 történelmé- is helyet biztosított.
ból legyen s7..abad felidéznEl11 egy
Az otthon nem volt nagyigényű.
"mindössze" hatvanéves személyes Szerény anyagi erőinek megfelelően
emlékemet. Kel-elren hatvan éve let- az egyházközség csak ingyen kwártem ugyanis a budapemi Dávid télyt tudott adni, ám ez a gesztus
Ferenc Egylet Ifjúsági Körének a "kör" tagjai számár.a az életbe

tagja és A

kettős

lakója.

minőség

némi

magya-

rázatra szorul. Ez a számomra felejthetetlen egyházközségi intézmény

már régen a múlté, de kár lenne
teljesen megreledkezni az akkor i
nemes sz6rványgondozó vállalkozás
emlékérÖI.

A kis intézmény annyiban volt
"kör", hogy az akkori Kdháry utca
(ma Nagy Ignác utca) 2-4. szám

alatti templomházU'nk első emeletén
birt the1yiségének 'ajtaja főlőllt fe-

hér románctábla hiroette: A Dáv~d
Ferenc Ifjusági Kör otthona.
Amik'Or 1916·ba'n érettségiztem,
már két éve folyt az e1sö világháború, és tervezett mérnöki \lanul~

mányaimnak bizony sem az ország,
sem a család helyzete nam kedvezett. Az állam akkoriban még nem
létesített diáksz,állókat, a többi egyházak dlákllrolégiumaiba pedig bő
ven Qkadt jelentkező a fenntartó
felekezetek hívei közül.
Szerencsemre már a mi családunknak is megvoll 'él maga u'ttörője
nagybátyám, Dimenll Mózes
postaIőigazg;ató
személyében, aki
élénk részt vett az egyház munkájában, mint a Duna-Tisza menti
erorházkör felügyelő gondnoka. O
volt az űjszékelyi Dimények és
Gyarmatbyak sorsának egyengetóje,
s ó intézte el, hogy Józan MiklIós
akloori budapesti esperes-lelkés~ az

való elinditást jelentette. A jelenlegi püspöki iroda melletti nagyszobában SZ'ereny bútorzat, négy ágy
v.ár~ a 1'a:k6kat, de: a ~áború megntJntotta a tanuim vagyó fiatalok
sorai t, s rendszerint több volt az
ágy, mint a lakó.
Előttem csak egy I~kója volt az
otthonnak: Nemeth Ernő vegyészmérnök-hallgató, GáL Kelemen kot oz.sv, n. k o tt··
eglUml' .Igazgat 6 undkoa"
Később
'"
k és
~'.
.
Jotte.
. mentek
m~ IS, hiszen a ~aboru rendre
mlndenkltel:-odort, dtá'kokat,. 'katoná.kat, ..,:,~deg.l~lk~~ket.. Dtáktársall~ .kozul a~1Ia IS ~k Ném~~
Ernorol ha!llottam h(~t. a romá711al
olajmezőkön végzett érdemes vegyészmernökli munkát.
Az otthon amelegebb évszalo(:jkban kellemes hűvös helynek bizonyult, télen azonban 'Ilehezen lehetett kifúteni. De jó edzést jelentett
a hajmáSlreri tüzéi1tiszti Iskolára,
a'honnan \ll következő -téli hóviharok
idején a még sokkal nagyobb ,hálóteremből
elérzékenyülten vágy.tam
vissza a Koháry utcai otthonba. ts
amikor a frontról az elvesztett há ...
bol'ú után hauwergőd tem, az otthonban várt "fenntartott" helyem, s
Józan Milclós at)'lai örömmel fogadta vissza már-.már elveszettnek hitt
,hivét.
1919-ig élveztem templomházunk
vendégszeretet. A Tanácsk:öztársa-

ság kikáltása után ugyanis feIvirradt a diákságnak is. A Közok tat.ásügyi Népbiztosság 200 <koronas
!havi segélyt folyósított minden
di áknak. Anagylakások megszeppent tulajdonosai pedig pányvával
fogták a diáko'kat albéI1lőnek, ígérve neltik fűt-fát, örökös ingyenes
lakást. Az igéret csak a Ta nácsköztársaság bukásáig tartott, de a
" KÖ!'''-be már nem !értem vissia.
Az . m ár befejezte történelmi hivatásat: nehé-t háborús viszonyok köZött is elindíto~ta lakóit az öriállóság utján.
Az állam' d':lk,s'\I 'k.
ösztöndíJ·" ',,_' lm'~ o k" ':l:'l.enzák,
' legh'"'b,- , r,t·""
.. u - nYI. f ·01'0
me. _.
""'..
..ovo mal la>-<uok el
sem tudják képzelni, hogy mil en
n~z volt hatvan évvel eze1őt{ az
indulás, az akkori fiatalok
'l akezdése, s milyen nehéz volt : ~r
szág szívében- a székely fenyöcsemetéknek megkapaszkodn' k
10 .

Hatvan év távolából is nem szűnő
hálával gondolok vissza a budapesti unitárius egyházközségre, nagy
a lakjára, Józan Miklósra, a későbbi
közt4szreletben
és ~özsZeretetben
á lló püspöwre, aki elsőként ismerte
fel , hogy akkoriban mHyen nagy
SZÜksége volt a fővárosban az ifjú
unitáriusoll'nak az egyhaz segitsegere, s aki a budapesti egY'lázközseg
élén atyai gonddal es szeretettel
egyengette rajtam kivül nem egy
tanulni vágyó atyánkfia útját, epi
tette és segítette épiteni a hidat az
egyházközségek és "szórványaik"
között.
Gya rma thy Istvan

Tanulmány Jakab Elekröl
"A levéltáros és történetíró Jakab
Elek pályaképéhez" eimmel jelent
meg a Levéltári Közlemények 4445. évfolyamának 549-557. lapjain
Szabad Gyö r gy egyetemi tanárnak,
a történelemtuoománYOk doktorának értékes
tanulm:ánya J akab
Elekről, amelyben a szerző a sokak
által lekicstnyelt jeles levéltáros és
történetír6 értékes munkásságára
vet reflektorfényt.
Jakab Elek történetírói és levéltárosi működésének megítélésében
ez ideig a szakirodalom nem foglalt egyértelműen állast. ~letművé
vel és életével viszonylag keveset
foglalkoztak, és megoszlanak a vélemények aITól, hogy nagy történetíró és levéltáros volt-e vagy
sem, sőt emberi vonatk01Ji s a it illetően sem azonosak a nézetek.. f:le~ből
és életmOvéb/lol számtalan
kérdés még ma is tisztázatlan.
Szabad György professwr tanulmánya az első oly&n írás, amelyik
egyértelmOen világit rá arra, hogy
12 UNITARIUS E L ET

a töl'ténetíró és levéltáros Jakab
Elek
pályája
a
következetesen
l B48~as politikai magatamása miatt
szenvedebt t6résl
Szabad p r ofesszor e ,tanulmányában hozta nyilvánosságra Jakab
Eleknek Kossuth Lajoshoz 1879.
szeptember 19-én Collegno de Ba-.
raccone-ba írt levelét, amelyben
J a'kab a "Mélyen tisztelt egykori
Kormányzó
Úr"-na'k
elolvasásl'll
ajánlja a levélhez mellékcJt " Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése és
halála háromszázados évfordulójára" cÍffiü monoS!·áfiaját.
•
"Méltassa elolvasásra Korm anyzó
Úr e könyvet. Sokat talá l abban
drága figyelmére, tán rokonszenvére is méltól."
Unitárius szempontból él'tékes a
tanulmány
azon
megállapítása,
amely szerint a D{lv.id Ferenc monográfiának nagyon is része volt
abban, hogy az evangélikus Kossuth
annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy "az unitárius hitval-

lásnak volnék hajlandó le~!terjed
tebb s legtovább tartó Jövendőt
ígérni, és pedig azért, mel'1. a fő
súlyt ne m ll'anscendentalis speculatiokra ... nem mystikus dogmákra ... , hanem .. . az e mberszeretetre [ek,teti, mely a társaslénnyé alkotott emberiség tökéletesedes-ének
tÖI'Vénye".
Annak magyarázatát, hogy az
unitllrius vallás térlhódítása ennek
ellenére nem következett be, Kossu\Jh egybekapcsolta azzal a irorszerü Cejlődéselméletekkel összhangban álló Celtételezésével, "bogy az
e mberiség haladása nem egyenes
vonalban, hanem csavaros görbékben mozog.
is
A Kossuthhoz irt levélbOl
megáJlapltha1ó Jakab ,k itartó ragaszkodása az 1848-as magyar fűggellenségi eszméhez.
Igen értékesek a tanu1mánynaok
Kossuth Lajosra vonatkozó megállapitásai is.
Dr. Ká lnoki Ki s Géza

Szetnie
kes hangu buúmoló Jelent meg az angol unltárlusok lapJoi.ban.

HAZAI SZl>AlLE

Dr. Klanlezay T Ibor p ro fenzor, S7- Irodalom'ört~netl Int é~et Igazga tóJa, az Irodalomlörténeti K özlemén ye k n7~. évi 5I számába n Jegyzetek Budai Parmenlu8
,;tvánról clm .. n egy ktllt/:lldön parm,,n["sról melueten! k ö n yv ka pcs4n teszi "
következő megjegyzést, "Nemtetkőz\ JelentöSép XVI. $Zhadi hum anistáink k özlIl eddi, egyedUl Dud lIch Andrllnó!
birtunk korszerű I\s alapos mon ogrlfhlt
II franda Pierre COSlll Jóvoltából (1935).
A kél k !tanO angol szerz tl (D. B. Qulnn
és M Cheshlre), most megnJlImlékowtt
mln k~1 Hudal pa rmenlus mintaszerű feldOlgoUisllval. Vajon arra kell várnunk.
hogy majd egyszer II többieknek. Zsámboki Jánosnak. Dávid Ferencnek ls akad

modern külföldi 111 0 nogrMu sa ?" Kö7.eledlk 1919. novembere, Dávid Ferene hal'lának n~)'5záz éves évfordulója. Illen~k az ~vfo rduló alkalmából
vele ls
foglal koznI.
A Mag)'a r Ojságlrók Or~dgo~ Szijv~ t 
s~re ~S az AII a m i Egy h btlJ),1 Hi va ta l
re ndezésében időrOJ IdŐN! at egyhhl lap ok munkatársai ",-mára konzultációkat rendeznek, Le,utóbb o któber U-én,
FlUpinszk)' Zoltán, a Pénz(lg)'mlnlsuérlum Közgazdasági és Köl tség velésl FOoutályának vezetője "Id/lszerü gazdaságpolitikai k é rdések " eimmel lartoll
előadást.
Az e J6adás után k l:rd ések re
válaszolt az el/ladó. Lapunk képviseletében e k ozullációkon lIuSZIl János k llzug)'lg3zgat.ó-Iel kész vett részt.

-

,,,,;,;,

A S c hwelzedsc h es Reformle rtes V01 M blatt e. szem Jét>en, melyCt a ~zabadelyü
sv1\Jet $?övet~EII képviseletében dr. Willy Brc ml , a graubündeni kantonba n fek"ő Muttenz lelkl:sze uerkeszt. e rdekes
ci k ket IrI a n61unk ts t öbbszö r Járt Peler NIed ente in tamln!1 lelk kz "TalálkO?ftsOIll Rudolf Dultmannal" elmen.

II AZAI EGV II AZAK

Sehwe L"'er Albe rt Olthon é p{ll 8 u dapeaten a Május I úton. A Relonn6tu_
SOk Lapja október 10-1 sz.Ilmában k ÖZli
az egyhaz felhlvas.1t az adakozasra. A
~r.eretetlmhmény. mely a volt Beth esda
kórház "?.omazéd~ágá ban épll.l, sUlz szeA
Gla ube un d Tat, II német huma- mN)' S7.am árn biztOSÍt majd helyet. A
nista uni tá r ius azer vezet havi la pla. A 25 m illió fortntos k öltso!-gb61 20 milliót
szeptembe ri szdm, az okt. válaS!tásokra közakado7.asból klYánnak biztositani. mig
va lÓ elökészUletkém, " p o l1tlk al felelÖ>l _ 5 milliót .-eméinek az eddigi Hava s utség" gYlljtőclm alatt t ö bb e t árgy k ö rre c ai otthon eladásából. Is\en segitse lervonatkozó tanUlmányt közö L. K é t h elyen vllk megvalósltJIsát.
ls IdEz dr. Walter Scheel ál1amelnök
A Ka tOl ikus SZÓ e,ylk októberi. száma
belzédelbl'iL E m()7.galom hivei nek nagy
része a k ormányon maradt szoeI61-11be- 1I-ja. h ogy a lIa lllc dnl rddfó köszöntö tte
rálls unlót tám ogatta a választlisokon. a 80 éves Mdrton Aron gy ulafehérvári
római klltoU kus pll.spököt, m llltatta 113ZA b a d eni t ar tomá n y szab adelv a ; g )'üle - dag élete t.,vékenyWgllt. és ls ten áld~
kez .. te lne k h aVI s 7.emléj e, a Frelc Re- sát kérle további életére.
Ligion beszámol arról, hogya tavaszi
Assisi Sze n t Ferenc h.aláJa 1:10 évn
hónapOkban, a német származású Max
h
f
ordul
óJa alkalmából a ferencesek buA. Gaebler, madlsonl (USA) unitárius
lelkés? több hónapon 6t vendégprédI_ dapest:\. templomában ünnepséget renkátorként SZOlgált t ö bb gyülekezetben. deztek, mel)'nek keretébe n PdlOs Iv'n
A szemle szerkesztője dr. Eckhart pmck esztergomi segédpIIspök Mpapl szen tm isét mondotl.
lelkéllz.

Bajomi Utir End re " P árlu nem
e rnzt el" c. 1975-ben megjelent k ön)'vében a 162. oldalon a k övelkezO érdeA
Jap á n Rhl$sO Kose l K a l laik us
k es közlésl:t olvashatjuk: "... Alnevet
k erestem. TeklnletteL a Cikk lárg)' á ra , buddhl$l a mozgalom angol nyelvll navl
az élelfo,ytlgla nra (télt radikális h ltvl- lapja. a Dharma Worlll bes zám o l arról
Ihó DávId F erenc unllárius pllspők ne- a nagy siker ll tanulm6nyl konferenelávét válantottam, akinek ha rcos él e t ére ról. m e lyet az JARF ame r ikai és nyumég akkor fi gyelte m lel, amikor Deb- gat-európai képvlseUSi tartottak TokiÓrecenben a haladó tradícióból merfle tt ban. F. vendégek vezetője dr. Spencer
Lavan
amerika i egy e te mi
professzor
I dőuenl Idézeteket k özöltem A ml utunk
h uábjaln. Ezt a z áln eyet aztán egészen volt.
a h áborúig használtam a Szabad Szó F a it h and Freed om - H it és Szabadban, majd a moszkyal Oj Hangban ... "
ság
a elme az an801 unttárlusok
Kozm a Ta m ás kandId á tu s .. A változó t eOlógi a i folyói ratának . AZ Idei ulolsó
Is kOla " c. széles kör ll anyago t feldolgo7.Ó számban Bull Vlney lelkész érdekes
tanulmán)'a, a Világosság ez Idei 8-I. levélben számol be az olaszors1.ágl mosz4má ba n jelen t meg.
d erniStá k munkásságáról, és szól Umberto Pagnota olas~ unitárius lelkész tevéken)'sligllröl.
IAIIF TAGEGVHAZ AK
A Transactlon s o f th e U n llarla n H Ista ri cai Society, az Angol Unitárius TörA ro m"nlal m alya r u n itá rius egy h b
téneti
Társulat folyólrat6nak 1976. évi
del'. 5--én Marosvásárhel)'t lelkliszszenmásodik
száma ls gazdag lartal o mmal
telé.,sel eg)'bekölöll ulnatl
főta'nácsl
{IIut IUtO,I t. Az új lelkészek felSZente_ Je lent mcg.
lését dr. Kovács Lajos p(lspők végezte.
Az a n go l u nltáriuso k hetIla p ja, az
Dr. Bernard Reym on d lausannel e gye- Inqulrer k özli . hogya Dr. Wllllam s-alaa nyugalomba
~eml lel k és'.t. az IARF végrehajló bl- pítvft ny új tItkárává zOttsA8:ának t a gját meghlvla a Iranela_ vonult Kenneth Twlnn lelkész helyébe _
o rn ág>. MontpelUer városba n m(lködő James McClelland londoni u n itá r ius 11'1protesti!.ns teológlat fakultá s rendsze res kés7,t v álQSztouák meg, aki eddig az
előadások tartásara . Sze retelt el 'köszön- Angol Unitári us Központ másodtItkára
Jtlk megérdemelten el(:,rt SZé, sIker, .,
volt. Oj szerepkörében ő fogja IrányIkalmából.
- tani a londonI r(igl könyvllnyagban Igen
gazdag Dr. Williams Könyvtár munkáLa pu nk, az Unlt'rlu. EleI szerkesztő_ ját ls.
~~e ,,. nall)'''llag minden tájáról levele_
." "ap. Bruillában l:l
.'1.1. a n gol
unltárlusok Hlb bert-ala p ll zőberén)'i h lvtlnk d
.. vo t me- vány' n a k tItkóra. Roger Thomas ny. felutolsó években 'm/' Oláh ErnO, aki az kész, akI cro)'donl lakosként a Kereki
tanúskodó költeménl)' "vallhos érzésről
meg
kl! k
)'e .. et ls Ir, S kl!ld Gábor áilal vezetett gylllekezet elnökcsalá djZvat egl~·tt.Sze re\ etlel köszön tjü k ség"nek a tagja, egyházunk Igaz ba rát -

e" ,. ,

J•.

A Béke h.lrnök-ben olvastuk. hog)' az
Evangéliumi PUnl<tlsdfel< Közössége . a
G I~eUa
úton új székházat lls kápolnál
avat ott. A Köz(lS$ég vezetOje DedI< Jó·
zsef.
Az e vangé likus egy h áz budapesti fő
tem p lomában, a Deák téren, dr. Hatenseher Károly melleu most már ifj. Ha rmati Béla ls rendes lelktszként pré d lkal. Harmati Béla továbbra ls előadó
mIIrad az evangélikus teológiai akadémh\n. D. K áldy Zoltán pUspök T rajtler
Gábor orgonamo.vészt országos zenei
Igazgató nak nevezte ki. és megbízta a
Teológtal Akadémián ls a zene és az
ének tan(Usával.
Az Akadémián dr.
Nagy István esperes, B aran)'ai T amás
és SOlymár Péter lelkészek ls előada
sokat tananak a Jövőben, gyü lekezeti
szolgálatuk megtanása mellett.
D r. Barlha T ibor zsinat.! dnil k, refo ....
mátus p üSpök, az Egyháza k Világtanácsa Közpo ntl Bizottságának ~gyel\en
magyar tagja és egyben a nemzetközi
Ilgyekkel .foglalkozó albizottság e lnöke,
a nyáron tanott kö'.ponti bizottság IlIés .-61 ín beszámolój ába n kTlIIkával Illelll'
azokat a tagegyliázakat. melye k keretén belli I egyes "'ioponok , ma ls hidegháborús hangon írnak és szólnak a kelet-európai egyhhakrÓI. De remén)'ségét
IR klfeje"le, FOIter új r avál8$ztoll fő
tltkár szavalt Idézve, hogy az EVT "nem
a vIIIiglóI valÓ elmene k ülést, hanem Krisztus. nevében - a v1l6g gondj albIIn
való osztozkodás! szolgálj ll ... "
A Refo rmá tus Egy ház C. hllvl S?emle
s Zeptembe ri szám4ban jelent meg dr.
EJle Tamás uélesköt1l adatan)'agol felölelő
átfogó tanulm 4 nya " Il . RclkdcZI
Ferenc val/d~po/ltlkdja" elmen.
D. Ká ldy Z Oltá n e vangélikus elnö k _
plls p ök részt vett a "vaUliaos dolgozók
vlJágkonfenmetála a tanós b ékéért. a
IClIzerelkén és a nemzetek közölti Igaz~411OS k apcsola tokén" elnevezést1 19'17-rc
terveze t t vll~ggyollés előkészítő k o nferenciáján Mos zkv6t1an. JII"lmo/lj metro polita meghivására.

Az Internationa l lle U I
F
unlt"rlus Iflús4
g a us
dlows hlp .
Id ..1 n)'''ron néme~L ,V~I'lI!izervezet az
konferenclálénak 14.
uldön rendeZNt
tllk k ÖZb e n" vclt
,)'a "emberek já. ... találko •.óról érdc_
a~
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romal

kaloLlkus Teológiai Akadémia
ar. 1916-71. akadémiai éVI"<) dr. Nylrl
Tomh proleSllZOr\ vfllaJittOlla dékánjává.
Az Ol J':1~t , • n,a,ya. lu·aeU\á.k la p ja
bHzAmOI arTól. hollY k(llc!öuséggel képvIlIell~lIék mag\.lkal Bulta~lben, a romAnlal ZSIdósA, lelekezeti lapJ., a
"ISI" eulluJUI /lfoz"IC lennállása 20. éves
10roulóJa alkalmAbÓl rendezet! unne p sé,en A haUI zsldóságol dr. S"'g6
LAszi,) budapeSti Mubbl él! ar. Selftrr
ClhAné. a kOlUgyi O!Izláty vezet6Je képviselték.

R'-

".

A z t;:van ,élLk u5 I: le\ sz.eptemb-er eleJén megjelent 5z6mában beszámolÓt olvastunk dr. selmec?I János otthonlgazga16 toll~ból DZ Idei leológlal akadémiai
felVélelekr61. AhOlIgalók bl1.ousllg el6tt
vIzsgAztak. mell' dr. KlIldy Zoltán püspök elnök~me alatl hallgattla meg a
jelCmkezőket. Ezcn Illlmen6en két pS?IChol6gu. Is Ileszélgetell II Jelentkez6kI<el. E modern m6ds •. er alkalmazása tigyelcmre méltó.
I:vk ön y ve l adott kl a IIlall"ya r Iz ra eLll6k o rszAgo s Ké p visele te Igj5/76-ra. Szerk es.tette Scheltler Sándor. A gllzdag
\arl~lmu kötelben unitárius vonlltko?Asll
tlln\.llmányt ls olvashllt\.lnk Ddn Róbert
toLlIiiból "Jduéf Albo és dZ "ntllrlnUárlus v"adsflloz6fla" címen. A XVI. század anUtrinlt4rius gondolkodól, köztük
az erdélyiek és a? Ide menekUlt Idegenek sokat me,",tettek a p-O.!Itblbllku~ héber IrodI110mból. Igy Jóo;zéf AlbO ,.Ikk"rtm" c. m\.lnkAjliiból I~. Albo o k fejtésel
/I. relormálus MéllU$? Péter ls bIráIta.
AZ E rdélyben dolgozó antltrlnltári\.lsok
közn! Albo leglnkJbb vehe-Gllrlusra
halott közvetlenll l.

A mar,.ar fe~D eese](, az Elnökl Tiln.!les elő1.etcs houá.\llru l6slival a rend!.arlomán,. élére uJból dr. SaMu SebesIy"'nl "Ilitotulk. aki etinle t e'lellg ls
betöltötte.
M ~sz.iros T!.va d ar gyulai lelkészt válas1.totla meg a hazai román g6rögkeleti
egyház pUsPökl helynökévé. A hCls"'gesküt Mikló, I mre állam11tkár kezébe
lelene és- mGködését megkezdle.

Dr. Buu.ay Mih á ly református teológiai
professzor érdekes
németnyelv(l
tanUlmánYI Jelentetett meg a Klrehe Im
Osten 1I"1S. évi év könyvben : .• Klrche
und Oel1eHschaft Im Unga.n 1848-1945
unter besonderer B e r UClullchllgung des
Problems d e~ N/lllonallsmus" eimmel.

A m agyar Iz rae litÁk lapj a.

I?

OJ Elet

szeptemberi 8zámábnn Wnb OlvaSÓ)ého'l.
Intézett kérdé8\. hogy mit vár ti HazafIas Népfront VI. kongresuu.átó1. Erdekesek és tanul~ágosak ay. egyszeru
emberek Vál&!l1.al.

n ilysr.ázo!!v eJ cseh hltvall~ , a conles510 B ohemlca megJelenél!éről emlékezeIt meg Prágában a tavalyi év végén
a H \.ISZ J ánosróL és Comenlw; ról elneveutt prliigal két fakultás.
A

Dr_ Wold em ... Gas p ary. a varsói protestáns teológlm Intéutt rektora vezeté~ével
lengyel ök\.lménlku5 k(lldöttség
JArt hazánk nan.
Gasp"rtu rekto r 81;
evangélikus teológiai akadémia évnyitó
IInnepségén pUspl:\kUnknek be$zámOlt arrÓl ls. hogy rekton;ága Idején a I('ngyel
cirllinlzm us tört(!netével foglalkozó SZemélyt ls doktorrá avattak.
D r. paul PhIlIppi, az erdelyl SZ'mladsu heldelhe rgl egyetemi professzor, lopunk olvasója, a •. Kor resP<lndenzblatt
des A r beltsk relses tur Slebennll rglsche
LllndPSk\.lnde" 1976. é vtolyamllnak ellylk
számába n megemlék er-ett Kelemen Miklósnak, lapunk 1975. évi 3. számliiban
Heltai Gáspár szllle!ésl h e lyéne k megállapításáról Irt elkké r6l. valamint egyI k 1976. évi számu n k alapján - d r .
OIin Robert k a nclJdtl tus n ll k Vehe-G/Jrlus
megtalliilt könyvérŐl tartott érdek es elő
adásér6l.

B ul unann RUdolt marb\.lrgl. protestáns
teológiai professzorról több emlékezés
látott napv:ll.1lgot a h azai egyházi saJtónan. T árgyilagos hangja és objektív é r tékelő magatanása miatt kUlön kiemellUk a k lltoll k \.ls dr. K oncz Lajos protesszornak 01. ÚJ ember e. hetllapb.n
megjelent Iris.1lt. B Ultmann hatAslI a
protestáns és a katolikus teológiára Jele n t6s volt . E sorok IróJa egykóri marburgi professzorAt gyászolja az elhunyt
nagy 1udósban. (F.J.)
A linzi katoli k us u.ol6glal h all,alók
nyllrllnta egy h6napot nagy Uzemben
dolgoznak . hogy papkép1.és közben az
ijz(lml, gyári munkával megIsmerkedJenek.
Der Sonnta.g elmmel Jelenik meg II
Ném e t D emokratikus kőztársuág szészor~dgl
evangéllk\.ls egyhádnak hetilapja Ha ns
Wiede rad ebeuU lelké~1.
sze r keS1.tésében, érdekes lartalommal. A
lapot megin d Ilották egyház u nk clmére.

M ltropolla Banatulul a elme a román
ortOdO X egyház bánáti metropoUája kladásáblln m e gjelent teológia i tOlyólratnak. A? 197~. éVI 19-12. szám töbn érlékes tanulmány mellett közti d r. Mircea
A
l\e lo rm.6.tWlOk Lapja lI.urk en UiJe Paeurarlu professzor tanulmányá t , mell'dr. Fh'ta IStván. JapJliinan néhány hó~ ben a romliin orlodox egyház megalakunapja egyre rendneresebncn Igyelulzik lásának . önliillÓllulásának ké rdé ..elt viláhl<"\. adni a kUIf(lldL magyar relormátus gltJII meg.
gyUlekezetek életér61. Nemrégiben a haA z Ormény ApO!ltoU EJryhás kö~pontJa
1.alátoga\6 VletorUz Lajoa kanadai maa
SzoVJet\.lnlóba n. Stcltml<ldtlnban azégyar reformálus lelkész benámolóJát
kel.
Nemrégiben emlékeztek meg arkÖZÖlte. metYbőI s ok mindent megt\.l<lunk a kanndal rctormát\.lSok életérol ról. hogy az egyh"," teje. 1. vask .... pátTavaly MOntt'l!:a,ban találl<ozt\.lnk ma~ rlarka húsz éve kormányoZZt eilyhhllt.
gyar \.InltliirlusOkkal ls. akik a7. OlIani ,. Vasken pátrtárka lIatalabb évelnen
magyar rerOmlátu. gyUlek~zet ke relé_ I\ománlában ls élt. h JÓl beszel romáben élik egyhliizl é letüket . E7. 18 ökumé- nul ls.
nlku~ SZOIg'lat.

1!U ItOPA
" f""nda katollk\.l8 P U~pJ)ki kar p.
elllunyt Marly bibo rOII elnök helyébé
nower Et<:hellaray mArs"\lI~1 én;"k et vii-
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TulllO Vlnay le lk h %l, az olasz vald"n..
egyhh papJliit, U dl olasz nenátWl lagjá"A "Alal uoIUlk. Megvliilasuásak or hangslllyozta. hogy hazája kriú k us helyze tének nem marad ~tlen nemlél6je. és
nem IUd tovll.nbra ls C!lak a téllen kegyes.~ égnek élni.
.... ns van Genne p
hOlland vliillalall
IguJratÓ. egyhh\.lnk bará\la as éves k oránan Hágában 19'16. szeptember 6-án m e ghall. Ozvegyének és két gyermekének
nagy bánatánan lI$zlnte s1.1vvel oszto~unk.
Qzvegye hosszu éveken U az
IARF' titkárságának II vezetője VOlt.
A dür ent JyUlekue t havi ért.esltllJében
mindig érde](e~ röVid beve1.et6 elmélkedést olvaShatunk. Az egyik legu tóhbl
szliimban W. H/ndrlclu lelk esz ,.KetIlIs
erkölcsIlég·· c. Irba a déi- afrikai rendszer;( biráija.
lI1 erha lt Dr oatlwo ocl Evelyn kapItány.
II? ango l \.Inltát:l.\.Isok egyi k gra n d Old
manje. Utazó nagykövetk ént sokt elé vit_
te el az angliai unhárlzm\.ls Udvöde tét.
J;:Vekkel ezelOtt nálunk ls látogatást tett.
Egyhliiz u nk képViselőit régeb b i a n gliai
útjaik a ik almávIII szeretettel toga dta. EIhalálozását ml ls RzomorUll n jegyenUk
le l.
, A Z e urop a.! B a ptis ta SzllvelS~g, II hazai
baplLstll egyhh meghlvására. s zeptember
15-20. napjain rendes tanácsUlését Budapesten tartotta. melyen sok k Ullöldl
vend~g I~ részt vett..
Dr. In,o B raeokleln thllrlnglal IlIrtományl pUsPök 70. nUlet<!isnapja alkalmá!:>ól tartott togadáson nyilat kozott és
.,az áUam és az egyh:lz bizalom teljes
ellyUttélését'·
méltat1a.
Hangsúlyozta,
hOlY a Nolmet Demok ratikus Köztánasliillban él6 keTe$ztények szívesen részt
vesznek a társadah>m épltésében.

D r. Ph lll p POtteri; újabb /It esztendőre.
egyhanllCtlln megb/zt..cl.k az Egyházak VIlágtanácsa r6t1tkári tIsztének ellátásával.
T EN G E R E NTO L
WaS hl llJ"to n .úk h e llyel mílködlk n"'hány évtizede a The Temple ot understardl",
nevíl
nemzetköz.l
szervezet.
melynek célja IIZ. hogy a nevelés k erdésében közelebb hozza egymáshOZ II
világ vaLlásainak k épvlsel6lt. A !.avalyl
ENSZ-köz,ymés megnyltliis a aLkalmánól
Unnepélyes Istentiszteletet tartotta k . m e lyen minden
világvallás képvIseltett ...
magliit. A ~zervezet végrehajtó bbottsága a •. elnökség ta glal k ö1.é választotta
TóShlO Mlyake vetető lelkésZi . a ki a
sinto szellemben dOlgozó Konko-K yo
Church of the Izuo f6papJ a . Osa kIii ban.
Japánban. Mlyake ogyháza egybe n tagja
az I AR F-nek 1.$. és személyesen velt
rént a tavIIly Montrealblln tIINOtt nem7.etkö~1 IAR.'_kongres$zuson.
A ba p ti~ta v Uá,szl\VeUéC AuntráUában
tartott tanáeskozásJIn a hazll ba p tista
egyház képviseletében LaC2kovszk l JIiina. elnök és dr. Nagy József, a bapIlllla teológiai szemln6r1\.1m dékánja vet- ,
tek réstt. BeszámalÓJ\.Ik a Békehirnők
c. lapjukban ,elent meg.
ButleJS CarT kanonok. az Afrtkal Egyhhllk KonterendáJ'nak f6tltkllra nyliiri
nabaddga alalt Budllpestre ls ellátogatott. Felkereste a RefOml'tus Zsin a ti
TanAcs elnökSégét. ahol dr. BartltA TIbor k
Szamosközi IStVan püspök 10gadta. Carr kanonokal hivatalában fogadta MtklóS Imre államl:ltkár. u AUaml
EgyházUgy! Hivatal elnöke ls.
A
L u th erán uS VIIl.&s2ö .'eufl végrehaJI6 blzOttdga nyilt leveleI InteZell
Vonl1er dél_afrikai mlnlllztereln<lkhöZ ~S
kéNe, "agy nUntes.e meg a tajl megkÜlönböztetést fs az attikai ósl&k o""ág
eUenl kegycllenke<l~.eket.

A rómaI katolikus Teológiai
az lWU-7'l. akadémiIli évre
TamAs professzOrt volla.utOlla

lapJllin a mO.lkval é, lenIng rádi zsIna gógák képe létbató. Ez~ követi a napt.trl ~.z, m'Jd a leglon!.Osabb közÖS.~égl
Imák héber nYelven és or05% for dlt áBban. UgYanCllB k oroszul 0IVaahBt6k a
naptárI évre 8z6.\6 lelfont05abb tod n lvalOk.

A n ~IrYs~~VU c.!eh hIt va ll'., a Confe&!110 Bohemlca megjelenéséről em lékezett meg Prágában a tavalyi év végén
a Huu JtinOS1"Ó1 éli Comenius rOt elneveZfI;lt prágaI két fakultás.

Dr. W oldem .... Ga.!Ip a ry, avarsOl protestllns teolOgls.l Inlé,;et re k tora VeZetés(,vel lengyel ökumén lkus kllldött~ég
járt haWnk ban.
Gaspurl.y rektor az
evangélikus UlolOglal akadémia évnyitó
Unnepségén pUsP(\kilnknek beszámOlt arról ls, hogy rektorslIga Idején a lengYel
ánánlzmus törlénelével foglalkozó sze m~lyt ls doktorrá avattak.

Az Evangélikus Ele, szeptember elején megjelent számolban beszámOlOt olvastunk dr. Selmeczl János otthOnlga,;gatO tOll~b61 al! Idei teológiai akadémiaI
D r. P a ut PhUtppl, a,; erdélyI szármafelvételekl"Ól. A hallgBlók blzolUlág elOtt
dsú
heidelbergi egyetemi profess zor . lav\.7.Sgáztak, mely dr. KlIldy ZOltán pUs.punk
olvasója, a "KolTespondenzbl;l.!t
pök elnök~te alau hllilgama meg a
jelentkez(lkel. ~en ullmen(len kél pszl- des Arbeltskrelses fUr Slebenbllrgtsche
chOI0llu8 ls beszélgeten a ,elemkezők Landeskunde'" I V/6. évlolyamflnak egyIk
kel. E modern mód8 •.er alkalmazás a fl- számában megemléke,;ett K al .. men MlklOsnak, lapunk 19'15. évi 3. számában
gyelcmre mélló.
Helftll Cáspfl. s?lIlelé5\ helyének megál1apltál;áról
Irt alkkér6I, valamint
E vk llnyve' a d ott kl a J\lagya r Izrae llták Ornolgo s K é p vise lete 1975nS-Ml. Szer- egyIk 19'/6. évi sdmunk alapj'n - dr .
kesztelte Scheiber Sándor. A gudag Odn Roboert kancUdátusnak V .. he-GUrIU !
tartalmú kötetben unitárius vonatko?.ású megt.allllt könyvé""l tartott érdekes el6tanulmányt ls olvashatunk Ddn Róbert adásáról.
tollából "Jóuéf Alba é$ UZ ontllrlnltliA rajnai egyh' zke rllle t Der We g c .
rlu$ tJalldslllozó/lu" dmen . A XVI. s,,",,h
e
tllllpJ á nak egyik rlYflrt számában kéz a d anlltrin!tártus gondolkodOl, köztük
az erdélyiek és az Ide menekült Idege- pekkel Illusztrált cik k Je lent meg. m<!lynek ~okat meriteuek a postblbllku~ hé- ben a:>: erdélyi szász evangélikUS gyüber InxlalomDóI. Igy Jöszéf Alba .,Ikku- leke?etek vánemplomalnak egykori szertrn·· e, munklijából I~. Alb o okfejtését repét Ismerteti a szerző.
a refonnátus MéUu.'I! Péter ts bIráIta.
B u ltm ann Rud o Lf marburgi protest.éns
Az Erdélyben dolgo~ó antlll"lnltánusok teolOglal profess zo r rOI több emlékezés
közUI Albo legInkább Vehe-GUrlusro lálOl1 n apv1U1got a ha ?al egyhá?1 sajtóhatott közvetlenü l.
ban. Tárgyilagos hangja és objektív értékelő
magatartása miatt IctIlt\n klemelA maICyar fere.neesek, az Elnökl Talük
a
katolikus dr. KonC? Lajos pro·nács elózetes hozzájárulásáva l a rendtartomány élére ujbOt dr. Baldu Sebes- fesszornak az O, emboer e. hoetllapban
tyént álUtomlk, akI e tisztet eddIg l~ megjelent IrásAt. Bultmann hatása a
Protestáns és a katolikus teológIára jebetöltötte.
lem(l~ vOlt. E ~orok író,a egykori marMéaúros Tiva d a r gyulai lelkészt vá- burgI professzorát gyászolja az elhu n yl
la.sztott.a meg a hazai román gÖl"ÖgkeJet1 nagy tudOsban. (F.J.)
egYház pÜSPÖki helynökévé. A hl1ség.\ linzi katolik u s teol6,la l h a ll"lÓk
eskÜt MlklO$ I mre államtitkár kezébe
nyaranta
egy hónapot nagy ü1.emhen
letelte és;. miikiSdkét megkezdte.
doIj"07.nak. hogy papképzés kö?hen az
Dr. B ucsay MIh 'ly refonnátua teolO- Illeml, gyári munkával megL smerkedje Ilal professzor árdekeS
németnyelv;; nek.
tanulmányt jelentetell meg a Kirche Im
D e r Sonntag" e(mmel Jelenik meg a
Osten lJI15. évi évkönyvhen: "Kirche
Ném
e t Demokratlku~ köztársas6g s%á.~7.
und Oesellseha!t Im ung arn 18-18-1$-15
országl
evangélikus egyházának hellumer besonderer BerUekslchl\gung des
lapja Hans Wiede
radeboeull lelkész
Problems des Natlonalls mUS" eimmel,
s1.erkesztkében, érdekes tartalo mmal. A
A malya r IZl"2ell ták la p,a, az OJ e lei lapot meginditották egyhá1.unk eimére.
~ .. eptembeM számában töbh olvasOjáho,.
I'o1 ltropolla B ana tu lul a elme II román
Inlézetl kérd~t, hogy m.tt vár a Hazaortodox
egyh'Z bánétI metropoUllja klfiu Népfront VI . kongresnusátOL. E:rdekesek k
tanulságosak az egyszenl adásAban megjelent t.eolOglal fOlyO IMltnak. AZ I 9'lS. éVI 111-12. szám tö bb éremherek válaszaI.
t(,kes tanulmány mellett közli dr. Mi rcea
A Reformátusok La pj a nUkuzt4Je, PIICUrarlu profeaszor tanulmányát. melYdr. Finta István. lapJflbao néhllny hO- ben II román ortodox egyház mel/alakunapja egYN! rendszeresebben Iljyeksz.Lk lás;lnllk, önál16sulásának kérdé"ell vllllhl" adni a kÜlföldI magyar rerormátus gaJn meg.
gylllekezetek életéről. Nemrég Iben a haA z Onnény A p05\.01l E n h u. kö?pomJa
zalátogató VlelorlAA Lajos kanadai magyar református lelkés~ besUimOlóját a SzovjetuniOban. Elchmiad:lnb"n .székö~lloe. mclyb61 SOk mlnllen t
megtu- kel. Nemrégiben emlékeZtek meg ardunk a kanadai reformátusok életéról. rOI. hogy az elj:yh'z feje, l . VU,ke R p,IIlTavaly Montrea.ban tsl.i\l k o,.tunk ma- Márka hús7. éve kormányo •. za elyh6zát.
gyar unltflrlusokkal 1M. akik a? ottani I. Vasken pátrIárka fiatalabb ~velben
magyar reformátu s ltyUJckezet kereté- nománlábon I~ (ja. (,8 jól bes~él romáben éUk egYhál!l (,letUket. Ez lA ökum(,_ nUl lll.
nlku~ stOIg'LaI.

lAlldplntor eimmel Jelenik meg az
evangéUku~ egyhá.. havI szakfolYóirata
dr. NaICY István l!:!lperes gondos s"erke.ztés~ben. Tanulmányokat k<J1.öl vál101.ato. témákr61. és a lelkészek munkáJát .egltt a7. Igehirdető m(lhelye c.
roVDtban k özölt eltyhá7.1 besz&lekkel.
I!URO PA
A I ..... nela k.alollku~ pü. pllkl kar .. ,.
elhunyt Many bl!>orOB elnök helyébe
ROller I;tchcgaray mOT!leillel él"llCkel VA-
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Hans v an Genne p
hoUand v.tUalatl
IgatlalO. egyházunk bar4\ja u éves kor4ban H4g.tban 19'16. szeptember 6_tin meghalt. Ozvegyének b
két Iyermek ének
nagy bánatában ŐSzinte 8zlvvel O$zto_
""A',k. OzvegYe hosszú éveken át D'.
F titkárság ának a vezetllje volt.
A dilren l cyille k eut
m indIg érdekes röVid
dbt Olvashatunk. Az
sz4mban W, Hlndrkhs
erkölClllség" c. Irha a
SZert biráija,

M eghalt B road wood I;vely n k.apltány.
az angol unlt.tr,lusok egyik gran d old
manJe. UtazO nagykövetként .okfele vitte el az angliai unItámmus üdvözletét.
Evekkel ezellltl ntilunk ls látogatást tell.
Egyházunk képviselőIt régebbi angliai
útjaik alkalmával s?eretettel fogad ta . Elhalálozlisát ml 18 szomoruan jegyezzUk
fel.
, Az európ;a.l B aptista SzllvetlliIC, a hazaI
baptista egYház meghlvásflra. szeptember
15-20. napjain rendes tanáCSUlését Bu dapesten tartotta, melyen ~Ok k ülföldi
vendég ls részt vett.

Dr. I ngo B raeekleln thUrlnglal tartOmányi püspök 10. nUlelésnapja alkalmából tartott fogadáson nyll.atkozott és
,.az állam é'I az egyház bizalomteljes
egyUttélésé\"
méltatta.
HangSÚlyozta,
hOlY a Német Demokratikus Köztársas ágban éló keresztények szivesen részt
ves1.nek a társadalom (,pfté,ében.
Dr. Ph lli p P Oltert újabb 4 t eszt.end/lre.
e,yhangúan melbízták 8Z El!yházak VIlágtanácsa f{lt\tkárt tIsztének ellátásával.
TENGERI; NT O L
milködlk néw .,.hlngton sdk h e lly d
hány évtizede a The Temple of Unders tarding
nevü
nemzetköz!
szervezet.
melynek célja BZ. hogy a nevelés kérdésében kö1.e lebb h ozza egymáshoz a
vtiág vaUásalnak képviselOl!. A tavalyi
ENSZ-közgyalk megnyltflsa alkalmából
Unnepélyes Istentiszteletet tartotta k , melyen
minden
vU'gvall.ts k é pvIseltette
magél. A szervezet végrehajtO bIzo\!dga az elnöks(,g tagjai közé választotta
Toshlo Mlyake vezetO lelkészt. akl II
.Info sze11em!>en dolgozó KonkO-KyO
Church of the IZUO főpapja. Osakában.
Japánban. Mlyake egyháza egyben tagja
az IARF-ne k 18. és személyesen vett
részt a tavaly Montrealban t.artott nem,.elközl IARF_kongressZU$On.
A baptista vnáIC,zllvetsé.c Ausztráliában

tartott tanáeskozésán a hazai baptista
ellyház k(jpvlseletében LaCZkov,? kl J_n os elnök és dr. Na,y JOZSef. a baptista teológiai szemi nárium dékánja vettek részt. Besd.molójuk 8 Békehfrnök
c. lapjukban jelent meg.
lI urgc •• Carr kanonok. az Afrikai Egyhhak KonfereneláJának f/llltkéra nyárI
nabadsága allU audapeStre ls e11á togatOll. Felkereste a neformMo. Zslnall
Tanács elnöuégét. ahol dr. Bartha TIbor és szamOJlközl István pllspllk rogadta. Carr kanonokot hlv ... t~l'ban rogadt.a MIklós Imre államt:1tkM. U AllamI
€gyho\1.Ugyl Hiva tal elnöke ls.
A
Lutltel"ÚlUS V ltl.gnöveu~, végrehaJtÓ blzoltsálla nyftt levelet Intézett
Vorster do!l-alrlkDI mlnl$~tereln6khöz é~
ké rte. hogy uü ntessc meg n raJI mejlkülönböztetést é. a~ afrikai ó.lako.sIIlI
elleni kegyetlenkedéseket.

Könyvszemle

-

,

.

urutanUs szemmel
s U T o

BOLONI F"rkfJ . Sdndor,

_ (J,,,=4,

EJza/<_Ame,.lkdban Krtle rton kl.dé.
1<1 11<4 Imr<! a:ondo~'sdb.n é s bevezetI5Jével jelent mea: S_Ik kl"dhb"n n út!k ön)'V. Eloszö r lilit-ben aOlék kl KOIOavaron.
DemokratikUS
n ellernéért
Mm.o ~ra IllIOlt kon)'v lelt - m. iskolánan tanflJ'I<, mini u
első magy a rul
lrolt besz,molól Amer1 kAróJ.
/\ol JI. Il E; K

An'al :
_ l l/ll tit AlbOI" SchweItu r M ó ra kiad'.
A Z Is mert s orozaiban megjelem k ö U,'t ,
(J
humanizmUS örök nln,bólum6"é ,,611
A. Schweitzer életl)IJ't csak vá zlatosa"

Ismerteti, vlszont klllö ni:ls 'lsyelmet sun-

tel aZ "őserdei doklor"
munk'S~'g'
nak. nagyszeMi pom~l<a\ vUlantVa fel
kömyezeu!b61. Foslalkozlk a kórháZ Jele nlegi ml1ködéMével ts, kl\únO képanyai-

Andr<i~,

_ C, lIlag (I máglveln c , m ol arám'j4! a Kr\l.enon Kladó ,,1\1
..no k , mask'::nt nem lelletek", a Mal_
ve ló JUaa o "Egy IÓCSl.sz4r vlralllvas'rnap J:>.'" k ö tel ben lelentette mell . Adra ma
k óz"pponllát>an Kelluln János e s Szeru",
M' hály tragikus p4rharca all. K"ttóJUk
h a r cá b ó l a retormácJó konkrél állása li
v.::a ó laeolOgla ken.tl kl IlyInIes en - a
a rá ma még is a szerv6U trag lkumo t emeli
magas ba . a márllrlum egyelemCll h elslefL ~eget Is merve el Ulrténelml ';rvényű n..., k .
v I L H!: L M

KároJy,

- Fes,ell lamennyezeu!k. Alakos 4br6zOl4saJ< a .x:v-xv:UJ. 5Z4~aQl enl e lyl
, ~ mplomo"ban. Krtlérion, 19"15.

•

keSZ1t"n
Ilgy, mint a
I"" m "s,,,,·,,k a"al
" o,a SoKl·ol. A

.. " .. I

•

•

Megjelent

d

HAM,
<lOt ..
SZ,) .
A könyv külön érdeme, hOgy 1111lunka
IOlyama,4t .,. lelrj .. , VIIIammI .. z lB, hOgy
o " ,úrenoo...,n kO~h a festő'asztalosoK ne,,sora, IS. tl.ár, hogya képeK mlOOsege
'gen gyenge . .
Meg J eleni,
Regl magyar kőI/lik lára. XVl!. sz4zad . .KIaa.; A Mllllyar Tudom'nyos Al<auem l a , Irodalonlluaom4nyj I nlézele.
d. k Óh:l. Clel/llen Gaoor korana/C kijltészele.
(A ~ oro~al01 gyajlllk figyelmébe aj6nlJUI< I)
IlIuntiDt Ark055y

• • • • • • • • • •

,

,

..

Keresztény Magvet6 Kr;za emlékszáma

AZ éVfard\llÓ alkalm4bó l megjeleni 19'15.
évi 2-3. s z'mol K r/za J6nolna/C ellY Ke·
véSBé Ismert arCképe vezeti be, mely
alan jellelIZelel al4lr4sát ls meilal4ljuk. A
tan\llm4nyokal Krlza "On~lallrala" veze1\ be. Dr. Kov6c. l.4JO$ ptl'pők a tudós
obJektlvll4s4val és a dédUnOka alázatáVal emlékez ik nagy eleldjére Krlza llal41a
sz.l\udlk évfordulóJ'n.
KrlU J4nos flátal éveiben költelkém
keZdte IrOdalmI p4Iyaf\lI4$'I, s a költőI
válaszIotta á Magyar T\ldós Tár~asAg le.
v~IHéi lagjai k ö zé IMI-be n. Verselből,
melyek a Remé ny ZSebkönyv 1839-41. éVI
Kölelelben jelenlek meg, mUtaInak ba
nell'nyat Mtkó Imre v6lollat4s4ban. A
,.vaóró zs 'k" máSOlIlk kötetének anyalét dr. Gergely Pdl akadémiai tltk"r la·
lálta meg a máSodik vl1'gh"ború befeje·
zhe \luln a Z AkadémIa pIncéjében és
Kovdc. Agneu el elYülI rendezle s ajló
al4 é s jelentette mel két k Öletben 1956ban.
Krlza k Olouv'rt lelkeszi levékenys é g él
mely 181$-lől IlU-ben U~rlént pUspUkké
vál...,z\.b41& terjedt S:abó Dez,,, kolo..,..
""rI. lelkész ismerteti a korabeli jellY:tllkönyvek ts ellyéb adatok alapj'n . A
prédlk6tor Krldl CleU4rd Imra IeikésI
m\ltatja be fők~1ll II Kenulény Mllg ve.
I"ben megjele nt benédel alapj6n.
Az emlékkö lel legnagyo bb fo rm'tum(i
lanulm'nY't dr. Erdel JdnOI profest>.ol
Ina "E&y n~vtelen k41é 1145_blll" elmen
melynek alcJme: Channtng E. w. k'I~Ja:
Krlza Jelno. 4Idolgo7.'dban. Is meretes
hOlY e k4t~ meglel~néBélg u \lnllllrt\lsok
Konc: 8oldtZldrnal< .. XVII. BZ'Ud m4sOOlk fel~ben latin nyelven Iri K."!'che_
"I.~
ha~zn"Ulk.
A
Chllnnlnl-Krl7.a
féle k4té hét klsdht ért "'Cll. é.
.. "t 101101.0 le3i-ben jth:n, mell. IllY jlvllze'

d~lCen

•

H alatUk napj'l mecelllZt\eD a z egyetemes egYh6z es a b\ldapestj lIni"rt\lS
elllyhhközsé g kö~ölen e lhe lyeú a megemlékezés
k oaxorUlt
e lhalt unitirt\lS
n a gyjaink b\lda pelll s irJa in . Folyt.att\lk
au a kezdemény emünke l ls, hOlY Idlln_
kénl meg14logat j\lk B\ldapesl Környékén
nY\lgvó nagyjaink s lrj ' l ls. Az Idén okló be. 3O-'n, a I zlld l t.emetl5ben dr. Dan iel G4bor elykorl felugyel6 gondnok.
él! b\ldapesll go ndno k s lrj41 kereSlük fel.
A megemlékezésen jelen volt özv dr
D'nlel G4borné, dr. Ferencz Jóuef' pm.~
pök "" Huszti J4nol lelkész .
B o rbély IStván voll kolozsvári
koll égl\lml Igugató -tan6r, kés6bb leol6Ilal prOfesszor, 90 évvel ezeU)tt uüle11:'1\. Lap\lnk k ö vetkezl5 s7.ilm4ban
megemlékezéském - ellylk érdekes és
Ulrtalma8 ir4sliból m\lt&l\lnk be részlelel.

D..

~ pp"n

gal egészltv" kl a monoKrMlél.
M OA R K J S Simon Perel.ovlc~:
_ Rouerdaml Ero.mu, - Gondolllt
kiadás. FordltOtla Farka, János.
Erasmust az európai uellem nagy
klasszlkus ll! Horában tartja s1.lImon a
köztudat _ ennek elienére életmí1vének
nagy rés~e mlndm(lIg feldolgozallan, csak
a kutalók sz(lkebb kőre foglalkozolI
vele. AZ író nagy érdeme, Ilogy az eddig kevésbé vizsgál! maveket ls vallalÓra rogja, reszlet~ lart.lml és gondo laU elemzéseket ad róluk, b.lzo nyllva
azok korszakos jelentllségél. klemelkcd el
éné k é l. Mindeu rendkívÜl o lvasm6nyo s an, helyenként szlpork'zó an s zellemes
s tilusban .

Hln F,K

Dr. varila B éla leológlal professzor.
1938-40. közöt ti években püspök, 90 'év vel ezell5U szüleieIt. Egyhézl munk4ss~
gAl egykOri tanltv4nyal nallyra becsUlik.
Hittani eleladAsalb61 fogun k egy r ésuetel lapunk elylk legközelebbI sz6méban
megemlékezésUI bemu tatnI.
B Ibliai ó r 'kat tart\lnk a Nagy Igoéc
\I. lelkész Irod4n a kővetkező IdCipontok·
ban: Jan. 10. és 24., febr. U. és 28 ..
mirc. It. és 28. , a HelI yes Endre \I. lelkés%1 Irodén Jan. 3. és n., febr. 1. és 21..
mArc. 1. és 21.. mindig hélf151 napon,
d. \I. G órai kezdettel.
Konflrm4 c1óra Jelentkezh etnek a budapes ll gylllekezet flataijal a lelkészi
Irod'n. Az elókész1tés 1911. jan. második
vas6.rnapJ'n kezdlldlk, d. e. ICI órakor .
Gylilekl!'Zetl IIsszeJelvet e leke t a budapesti egyházkőZSégben a szokoll Idelben
tart unk.
Dr. K ov 'CliL Lajos plbpllk b\ldapestl
hIvaIalos lá togalás4ról,
lapunk korai
lap7.árta
miau, csak következő sz4munkban ludunk bead.moln\.

át párhu.zanlOSan haszn41tak Far""ez Joza"'Jn,,1I: l_-ben megjelenI Umtanus Kalelaval, me,y t\lllljuonkeppenl
'lla~. alaKJa, csak a narmaOl1< 181~. év,
", .. <lásban nyerle el. )::z UIÓDOI I<at é III
uOJgo;,:ott ku.das4t naszn4lJak aromamal
~S a magyarorsztlgt umttlr,USOK ma IS.
A Cllannmg-Knza kate elSO Uh. e\'1
kIadáSánaK cunI!: "A keresUény vallás
"Iemel KerdjLsek és teleIeteKben az umtaflUSolC szereOl ." .l::r(\o Janus letetről te1~lre összehasonUt.ja
C nannlng eredet!
angOL szóveget a Krlzll által kóztlll maGy .. r Hzöveggel S h!!y apr61ékOllan meg
'\I(\la alla pila nl, hogy az emlltetl kllteban mennyi II tord,tAs, ml nZ 4ldDIgozás,
és ml Kr1za betoldása, mely r6kent a
szemlélekrell szóló szakaszoiCban mUlalkozotl meg: Krlza hozz4adása 1I"t unIUi·
rlusok jellemzllje a vaU.lisl türelemről
szóló tanllAs: Nem szabad gúnyolni aZI,
ami a más hllaek ell5l1 szem. J:,'zl Krl"ta
,gy fogalmazza: .. minden jó ügynek,
Iga><s"gnak ell5bb vagy késl5bb gyózedel·
me lészen, csak el ne C$llggedjUnk II a
lelkes m\lnktoban el ne lankadj\lnk:'
Knza Janos és a Keres?leny Magvetó
c. dr. SzabO Arp<l.d, Krilla János "ar
unitárius ifjúSág atyja" c. dr, IZsdl< VU·
mos professzorok Inak szép mé\latAsokal. ANagyajtAról sz4rmazoll Kma 0\lanl cmlékeinU a falU mostan\. unllárlus
papja G,H Jene'! ad ÖIIszdiUtl\5t.
1'Or6/C ATOn, S~abó Dene'! és KllrelZle~
S.:IlIdor lelkészek érdekes
kortörténet i
fel Bal6zs
adatokat. leveleket közölnek. AZ "mIeks zámol Krlul ..StlcsÚ8zavak" c. ellynhl Ferenc él! a ma Amerikában éll5 dlln
beszéde z4rJa, melyel csaUldJa szármu4· szérmaz4sú telesége közti levele?ésblll.
Hhmány M6,r ny. egyh4z1 tCln6mvevel
sa helyén, Torockón mondotl Róm. 1,9
_ lelkés,. II11y08 szenvedés ul4n 71 éves
alapj~n.
Rem~IJUk, hogya Krtu emléltSz'm ké- kor4ban elhllll. O •. vegy/!nek. gyermekeisObb a l<eresZlény Ma~vetl5t ~ld'nyon· nek éli \lnok~lnak ISlenlól vlgasztalódhl
kivánlInk.
kém vádrlók 'Ital ls kapnatO lel7..

Külföldi hírek
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Bélyegsarok

HIU.O'r'rAINK
e""ek Mária
Inml Opernhh' Katon a LaJos n~, az AL~z"tI ~'öiskOI!, knrvCZe\(lje, n Szlnm " v'"

Tho ma s J etterson
CI143-1826)

~~~n a e~~~n~:k"~~;?I~~,&i~!Y~,,z~'úI~t:ste~

~el teljesebbé lettat. "~Itkor mavészc'é_
veteicInket
lIá
e gy ekezetl öS,szejő_
sztVb(l1 vlgas7.ln\~~arnt1t;rlnak ősz\lue
tésén egYházUnk 13 ~é .: nu n k . 't"emt_
I\r n,a" K6 " II KL6
pv elve volt.
tCrunK SzCr
~ nt , pcslldrtncl prcsbl_
egy"" cvi,z ~'C,I! fClese!,;e, ak.I I~rlcvel
ti IIYUICKe~:UCKCn át 1"'08111LU b"dapcs_
Hcnvea.s
I~ oss~eJóVetelelnkc" $UlYO$
vejl: es" un~' n t:lnunyl. ~'etle, I"anya
Vel osz'ozu Ka, gy,as:o.nOan us:unte "4~2
lCmetC>l~n
egynl!>·
,
nl<.
, epvl~Clctel)cn
,,,,ok.
~
x
~un
~Z
~a
tuuo Iclke_
~.C~~~K VcI! reS'.L. Aidon ,cgye,., emleKC_

1976. Julius ~-én volt kfu1.áz éve annak, hogy megalakull Sz EgYe1lUlt AlIamok 61 .nen a napon fogadla el a If.
KontlnenI411~
~'Uggellcn8égl

KongrcSstus

az amerikai

Nyilatkozato t.
AZ 01'll ..1I(1 klalnkll!\s4ban tö!)b unitárius vctt r~~1.t. A FUggetlenségl Nyilatkozat s7.lIvegezl\ bizottságának lit tsp;ja
közül h árom unllárlus. illetve az unhárl7.mus~al
rOkonnenvczó volt. Thomas
Jefferson. JOhn
Adams és Benjamin
Frank]!n. akik az Államok lovábbl 8or-

sAban nagy szere pet Játszottak.

unltárl u s Bölöni Farkas SAndor
Irta ll. FUggetlenségl Nyllnl k ozalr61. meIVCI II fordíton magyarra. az "Utazás
t.zak-Amerlkában" e. Iltlelrásában. hogy
az ,,111. AmerIkaIaknak poiltlkal blbl1á Jok lett; szövege nemcRak k özhlvntalokban, iskolákban, hllnem magánh;\zakban
Al

""naJ-al Andrll. s mernök,
.
r,us
lleves unllllve'Ke~e.!~ sarja, trag'Kus nlueseL K,,1
ncnez sz"n~oo61 Utan vu,,"lInUI ""'unYt ~, e~es kUI·"lJan.
u zv. Pálffy '''árton n~, SZ, N~gy Gizella
n"v.
lU-cn '. ~~ '.""
.".
,
•
->
Avfi..,,,n ""d"pesten
n.~g~a.JI . ,> .. eretel,cl e ffilcKcz"nK n"nlU
""J"r", lu CVtl~CQeKCn a, ,an"nl VOI! II
k.<l'uzsvarl unn"l"lUS K<lUCII'umna K cs
.,~amos _~yna"", cncKúaK s~OVelJ.ltol~ .
h.~ rnC ny, ... ne u c m~rn,jk, 70 eves koraUall budap~s,cn elnun)'1
A
gyllszában OSZ'Ozun k..
.
csalac\
Sl't mu e l adunantúlI gyUlekezei
"vu.",cdek o,a PoJgarOLban luk.O presuI_
,ere. ~1 eVes koraoan emalt. Nagy r"szVe! meHen lemC1.\<:K el t"Olgárdumn UK'
I,-I-én. K e. leanYIl, vejel ~ unOKai gya~
szaoan o"~lme s4vv,,1 OS1.l.0zun l<. A 11'1mell'SI SZOLgllll1.\ot :szás,,- Janos lelk~st
velle1.te.
.
t uu or M IKlós ~rdemes hIvünk akIIIz
UtOOOl éveKnen ~zuml".. neIYeu lakolt CI:
nuny.. 'l'emetese OKI. Iti-un VOll ::ozasz
Junos
l"IKesz szolgálalav"J. Ozvegye,
lIyermeke" uno kaI "s oeounokal banalaban ,gaz JeLeKKelosZlozunK.
Dr, ·l ·a nKa U ..",.ouné, s •. ombathelyl szórvanygonnnulCunK .e!eS"Il" eJnuny,. Mas
leleKeZe( tagja VOlt.
~zombatneJyr~
IUlogalO leLK~'SZC!n"et cvtlzcoe Kcn at na7,""'. ' CS "szuuanal szere,eUel vendegui
1'''la. terje c'S nozzalartozO, banataDIIn
u~ .. ,ozunK.
~'ek.ele
Mánonné, Oemetei· BorO[iln,
megn"lI 1~11i. aug. IO-c·n, ~~ eveS k oralIali; ur. ~zckelY H~r"nt, aug. Iti-an, til
"ves; t(ov"cs ,,;ohan, ucpt, H-én, 5~
"ves: MUCSI $a,,"orné, "'uZSOn Margit,
szep,. ,~-.,n,
" ves; ,JenlZeny' terenc,
ukL ti-an. 1U cves; ueley I1:la, OKl. H-cn,
BJ "ves; Kató ~'erenc, okl. L7-en, 1J
(wes; KOvacs JÓZSe'n", Borody ErzsCbet,
o kt. ll-i:n, 36 "ves; Hrlesovszky Endre,
nov, I-(!n, 1>11 "ves; Pavl ovszlCy Amalné,
uarabás Ida, nOv. J-:)n, 110 cves; KISgyOrgy Tamás, nov, ~-én, 76 éves; UZunl Janosne, Konkoly Marg it nov. 9-cn,
Hf eves ; Is",hu Sándor, noy. 11-én, 7~
"yeS kor;\Oan.
j'lh e ll esllk legye n cse nd es: S~erellelk
n ek , 'lga szlaJódast adjon a Jó Islen.
, (,;/\{IO

~ou.

lS a fnlon mgg, mint más országokban
mécsessel megvllágltott ikon; Július
negyedike pedig az EgyestlI t Allomok
nemzeti Onnepe,"
Thomos Jefferson 17n-ban sztllelett
Shadwelben, meghalt MontIcelIóban lB2ti,
Július 4-~n, T izennégy éves koráIg apja
nevelte, ilki akkor meghalt, Három évvel k~Obb mint a család leje (anya és
hét testvér) beira tk ozott az állam egyetlen koilé(llumába, ahOl o k tatói közlIl kctt<'l, dr, Wlmam Smllll (t udomány) és
George Wythe (Jog) - eg~z élet~re kIható IIberlills befolyá$sal volt rá,
Igen Ilktiv politikus és j elentős mini
~pit~sz, nevel(l és filozófus is, A $Zllj)adsá,t:harc kItörésekor VIrgInia állam ko ....
mányzója, majd egyik vezére lett a
kongresszusna k. Megfogalmazta az 1776,
:l.

\

..
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Hírek

Családi ü nneJjlsél:.
Benc~ed l
Domokos
ny, !dKeSZ m e gLol.togaua unOKaöccsét. <,r,
l:jelLeZ"u, Feren c korz<et.i 100I'VOS! es lelesege! .sZlIlIO UIIOrLella~ HÓdmezővlÍsar
nel)'cn, szeptember ele)en. Ezt az alKalma! naunaitIlI< i el anll, 110(1:)1 csaladi
Kl>rllen megl<e r esztelJl;! a csauld lt,gl1JaDb, hatoatl< Jeim)'ltI, '-'1oI0"'9I/tr. k.IlY<laz) álaasban r(!sz~Sltelte a l~g)dőseoO
h:anyt, GallrielltH es l:Ierérl'lll 1'I.árolYI,
mInOKetten egyete n Il haUgató..:. Isten aloaSal Kerjuk a család oromérc,
u r, H e n czéd i ~'erc" e könetl főorvos
me8javlttalta a ~)Odmezővásárhelyl um,anus gyuleKezet lmatermének Oejárllla,.
es kimeszeltette a [OIYOSOl, OS1,inte sZlVIldi lakaaó áltlozlltlleL"t 10gu<'JI' /!sr.LnLe
KÖszOnelúnket .
K a d a r .'cren e ny. hajóskapitány, budapesti presO,!er, az <egynazl KOnyVIlu-nak adOm.anyozta A maGyar lengeri
ke resked.eJmi hajÓzáS lőrlenete c. 1~3 oldalas, 4 abrával ellátott müvt!t, melyet
a H ajózástudomány\ EgyUttmukO<lesi 13'r.oLtsag, 1975- ben LI., kleghtitett kia dásban Jelentet.etl meg. li:gynau konyvml' unkIJan, melyet most dr. KapillY tmrene rendez es gondoz, kUIon csoponban gylljtjUk uultárlus szelozők, nem
unllánus vonatkor.ásu mGveit IS. K öszanjUk IIdományát, es várjuk mások
megjelent munkái! ls.
Kocso r dI gy Ule kezet ll nk te mplo m'lJan
Vegh Mihály lelkésr. vena ~gKOnyvet fek(Ct'-'Il lel 1973 jllnlusállan. Abban az évben mintegy t<'iluáz J,hogató beJegyzési:
olvaSható. I~H-ben már s><á~on felúl van
a", e'deklddók s~4ma. 1976-ban e sorok
1.,dcgyzCSenek nupjálg már töbIJ mini {",Iezren lAtogIlIták meg ko""ol·<,1 templQmunkal, es gy6nyOrködtek lInnak a,. erdélyi templomokra emlékczt.etO ' kül8eJében, belsó faragAsaIban és testésében.
A látogatók 87.ama a esoportQS la.ogat.hokl"l l em el kedett. A LlIIOlll110k k Ozölt a ha~a l társlldll.lom mlnd(ln rétegé'
egytormán megtahl.ljuK, tanul6KtÓI nyugdIJa"o k lg. A ultos" , ók Kö .. ött minden
Komlmms Képv,selv" voll, A(dK,;t kivéve. Sajnos, ),ogy a.. )93~-ban é pült
templom
tetŐ$%crkete,e
me8romJolt, s
át II FUg_ igy az es(lz.:;sek
alkalmával,
e8Ycs h<ea XVIII , szá- Iyeken OeM.ás ranIláJj .. a fes,ett
dokumcnlUmát, lás Illennyezete!. C<lndoskodnunkknzetcm ller lermészcle~ helyLLe8 és országosan la 1\ tetOze' kell
mia~ egycnl(lséget ('S
előbbi

megjavlt~5~ról.

" "c~ kelnéle n

,

<ls,,\ hálaadÓ l$u,nUszlelelet tanolt és úrvacsorát 08'.'011 Kelemen MIKlós szegedi lelkl!s,.•
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U N ITAIOU S f: L f:T
... a plulajdono .~
a L\lagya rors~al: ' .., n uarl u s El:y l, á'~
I'e,c l ó~ ~zc rKesz,ó és k lbUO:
I)r, Fe~ncz J óuet
IO~5 lJu d aput V., N agy 19 ,, 'e u . ~ .
Tavb.: l1l'O'~ ,
A sz"rke~zt(l b Izottság ,agjal :
Ba jor JAnos és B e n cze MArian
TerjeulI a l'oI arya r p osta, EI (lrizelhe ló
bA rR,ely po~tahh·a tal nál , a l'OSt~ hJrla p '
Il:r.Je te1t>en e~ a p osta K özponti IIlrl"p
Ifoda n :U (KIII ltoo BudapeSt V., ,Józse!
nádor lé r I.j k(lzve li e" ül vagy pOS Ulu tal.. AIlYOlI , .. a III m IlI t 'tu laJbsl'J l' 1011
~ 1 5-H 162 p e n ztorgalnd J.. I~Gsdnlli rp .
e ..1 eJ6tLzet~. 1 d (j 36,- t o r h"
K lllfllldre .lvi 61,- torin t.
II'I O E.X, 25.SU
l'.~i1f l~.OI _ Z r/nyi N y omd a, uudap est
F~ lelGs ,"ne t'; , l.l olrá r I",r~ ,' c~frL#.

