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Dávid Ferenc emlékezete
R észh~ l t.k

dr. Ková cs Lajos )liiS)IÓknek

a ko lo7.wár i c lIll é k 7..;; in alOIl mon d o tt b l":S7.e..lcből

A kő;;;l!p'koroó/ a.;:: tljkorba való átmellet a~ emberi ... Cg
s:ellemlőrlenclénck cDllik le"radikállsabb, dc CgUbllll
legcsodálatosabb l.-orszaka. A kereszIlIIII középkor '.:ul'uraja, elel- cs t' i/ogsze m/cwlc ',ifeje;;cwm CQ'lIhOZi
kultIna, cgI/házi acl- és t; ilágs.;:em le/ct 1:011, ame/JI o
fö/dl é/c UI!1 és CI vilag dogma lVol s::embcl1 léullcgelwlI
lagadó alltlsponrol foglal'. cl. .-lz CQlIlifi.: korlllllan 110ta/omként uralta a kö:össt" és a;;; eDI/en mh/den meg-

nlliloo,mlasar...u eQlIcnllck jogai, " a nd a/alai, vé/elUeli t/C II s:igoru eglllui;:j kerelfm kIv Iit nem lellc l/ek..
Es Quan, a 15. és 16. s=a.:adOkboll , a közé pkor 01100-

••

nI/án, hihetetlen leMuleuel bekövetke:err e{JII dön/ ó
jelentóséqtí cá llOzas. Az eUrOpai lelek lljjas:-üleleU.
A nor mak és f ormak n leginogfak; fo ko;:;alosan m i nd
szé/(lbebbre larult az addIg sZllk lIaftirok, kö;:; t 'Caju dó
,' iláll', Mind üdébb, frisse bb levegó áradf be akiIárult
ajwkon és ablakokon a !'ilág és az ember ujrafclJe de::ése aUa/.
Ennek a kOrszakalkotó vál rozásl! ak a hatterében II
reneszánsz, a hUIIUltli;:-l1lus és a refo rmri cló IUl!1I1mas
s::ellemi mo::galmai aUllak.
Ddcid Ferenc sok tek intetben o humani.::m us lelkü letel hordalfa nUlgaban, amell/llrk eszmei teológiai
sumléle t enek alakulásal eTÓteljrsclI befollló sohák.
DQvid Fcrenc a2anball mégis elsosorba n mé lyen "Ca/lasos. hil'Ó lélek, o reJormació eSZlJléinek öntuda/os,
bll/or hirdetője "011. A r"Jormacló a B.b/idnak a voilasos életbe v aló állflásáual és ki;:;aTÓlagos tekin té l1lre
eme /l'sé m,'l eglls.::cr1Íbb és lisztá bb vallást a ko n lerrffl wni . Ezért, a Biblia lanilasoillak alapján, a: igazi keres;:;lény eleIbe v aló "Cissza lérés sdil:sége.~ségé l hirdelfe.
DaVid F'erellc a rejo r maciÓllak eu II:: a lap!I}telét
megOl/ó~ódési.!llk .uerinz az öss::es rcjornl/ilorok kö:űl
a legköee lkezNesebb nlódoll valósilOHa m('g. egésze n
addig, amig o huma nista eszmek hordo:ójak4!1II cs a
radIkális Teforrnacló hÓ'ekénr, hiléért és meggyőződé
s('erl élelel kelle tt aldo::nla.
Amint au VIIT{Ja Bclla egI/ik lalltllmanyaban nagySZ('Tuen le;e;:. re ki, mi .. David Feren c gOndolalmelleleben es munkája credmcnl/ében a llamiSÍla l/an protcslanll!mUS 1·010ban kons/r llkti v s:inlc:isét laljuk, omel1l
a Iralls;:;celldens ('IemIlek a;:; immallenssel l'aló lökéleles 1uIrm6llidjal pró/érai e lőrelóta ssa l meg teremtette",

Vavld l"erc"c ":QlIik / OnIOS j cllem VOIUI$a a: iga:::sóg

Ulalll (,IllIIalOl1011 S:::um)usoga VOU. ometIl u911alla"kOr (I
masOk lIezelewel llZemOenl turelmessL>ggel es mersekIC IICI pP: r osull, t.roe mcs e::el ka pcsoIOII>(lIl /dc:ul4/,k
a s::a oallewu es,:meltO/ ISmeri I rolWk . cs ujsaglroll.uk,
'::':CIU ll1Irel Jenolle k egll, II lIanlll llCaS evekbclI a::: egi/lia: eg/lik }olonacsi g/lu/eset kOllll1lell ló/va, okoloz".
can napilapok egllikebel! ko:ö!t cezcrClkkcl, ahol lobbek k ozl ezekct Ol vash a tj uk: " Ha. V'lIad l" e renc ma
cllle, kisebb gondja is lIagllobb lenne alllllll, 110fI1I I!re;IC I joIekezcll villongasakra jor{1acSolja .s:IlI, .!Je éle~
s:el1lel egJl pillanolro ~e l'eYIIU! le a.: ,ga::i ellense{1rol,
aki az i{1tuso{J keresesének uljtiba mesterséges akada11l0ko l olllt cs holl belükkel kivan erőt ve UIli a s:e/ICIII győzhet c t lell fe/lcgvarDlII. KlsérJiik cSllk jlgyelem me l JJávid }o' ercllc c/elé nek e{Jymdsro IOl0dó nagU
habor usága l . Megtanulhaljuk I Ő le, 1i0fl/l a legnelU!zcb b
hclyzetekben se nyult II lcgkellllellllt!sebb es:közho.z,
a;:; erós:.akho:. Ped ig lIuulhalOlt VO/lia. Vollak ével,
amikOr ·11alöjaball Ó (10/1 a:: Ur Erdélllb en, olI/ali befoll/áu I'udott gYilkorolni o fejedelem és a jóem berek
cselekedeleire. De neki a: volt a legsulyo,sabb f egllt:c re,
hogU a pUS.l:la szellem erejével IlOrcolt s blis::ke önlUdaI/al dobta mess::e magától az erŐs.::aknak még o
gondolalat is. A S2eJid Jé::us tanl/eanl/a voll jiZ o félel meles ba jvivó, aki a belalós, lIIeggyó;;és, Illegérle l és
ho rci cszközeirwk haszna/lllában és o::: ebbeni oU halUIOssagban mutaIfa lIIe{J iga zi na{j'lIsagat,"
Dóvid Fere nc egész élel e Illl.lllkájdvbl rnegm utalfa (I
ha/adós, a fej lődés, az örök TeforU/dclÓ litjó /; kijll'ö!le
a:: iral/I/t a jézusi el'al/géhulII millél l eljesebb megismere sére, a2 eOllnge/iumi lon/lós lársadalmi és ku /Wrdlis oolla lko::asaino k II jigyelembevételére és gyakorla~boll v aló oJkallll<lZdsd ra, Ezé rI, Ilon az, II000y orszdgunk föld jé" és o::an kivül, szerte a lIagl/ vilagba!!,
a:: uuitdrius és haladó szellemú lclkiközösségek, ua.la m in i a.:; azokból kiem el kedő szellemi Iw gl/sagok ill' szazo dokon al mindenii tI az élclI járlak mhldel! fársadalmi lIU'gmozduJasball, amely az emberiség cló/III.:/!.dásá l . a Tobs;:;oloasdgból voló fe 1s:.abaf!ulÓsÓI. oldHolI:
bö.::6 sziml népek kÖZli ellenl ét megs:: ülIlCtésél, anYlI/'l1
és sze llemi gl/aropoddsd l, áldOllabb élelé." szo/galla .
E:: o szellem o /lumani:::lIIl1 sbó l éS a reforllHlclÓból cgl/aTd.!! l aphí/kozoll és lap/d/ko;:!k ma is.

KÖZd)'iLléSI larloll a madyarországi ed)'háiak ökumenikus lanács1I
~

mag)"arorsÚlgi egyhuUlk ökumenikus tan6csa kedden kö~ú
I~l w.rt . . tl, amelyen uJllbb hatévcs
id6srok ra d r. Bart ha 'Nbor refo rma _
tUl>
pu.spokut \·úl llS2.tott.a el n ökk~,
A

~.

~

ke eröLvel Cogjannk össze al/: emberiség bek jét ves:l:élyeztct6 fegy\'erketl!S\ \1 prsen nye l slemben.
A közgyülés m é lLaUa a :l: egész ma_
gyi'lr lftrstldalmat. egységbe fogitIl ó

A kóz&y ül éS h3t6roz.atban \télle 57.o\'etségi
poUlika
eredményes
el a NATO felel6tl en dbntését, a me_ meg\' tlIÓbít.ásttt, és kifcje7h;.n:! jutt.al-1)·eI lehloto \·é telte a "örep-hntósu_ ta. hogy tageiYhtl.7.'li telj es bi:rolom1;3ru nukleA rtl rakétá k ny ug.'l.I~ C U I'ó_ m RI tt"Lmognljnk n Hazafias Népfront
IIoOI.l e.lhe.lrE'zClét.
mUllkuJát és ko nstruktiv mód on keI'otlhi\·ta taf,te&)'hb.. \l, hoCY a be.- ,,~k közreml1kódm II tjrsadalom-

éplté:; és békemunka k07l)s felada tnihan •
.'l. ko;:gllúlesell

minI

meghivolI
menl'Ul/da részt 1'ell dr, Ferellc:
J ó::sej piJs p6k, a ki rövid f/lISz6Ia/á~
saban k Ő3::Örle/e ll numdall a 1~1C(j ·
hil>áserl , cer•. hogy o.: altll/ano~
I:é rdésekbell eQllhd zull k egll,l/ lllIu kődhet a Ta lLaecsal , EYI/Illo!rlhN jeJr~ re ki az f;/lIiiksé/'l á/lal elóterJeJl:rplf jt'II!r1ré$ckbf'1I fOfl /all akkal.

Dr. Lékai László bíboros kitüntetése
1\'lI: ,\mertk"! ~~yt'sult Alhunok elU' hAzalnak képvl ll,,~ I.OIllŐC'!W U\I"S.'tdalml .slOlV. II ~lk ll ...mereL FeJ -

Alnp((\-:Iny dr. l~k,,1 lAszlo blOO;OSnnk. .esLte r.
' ~nl jlrseknek nckHruull'01·ln ilY. ez él" ~ Lelkiismeret
"t:mbert' D l,nL
"
•.
A dUal n o n'mber U ·an Es.1;lergomban n YUJ10ll3 ál
t\I,thur Schnchn r:lbl.ll. az. nmerlkm k uldot tsel; "eze·

h.\"l\.S.'\

tojt'. dr. lAka! L.;IS•.JÓ bibör'U'1rlllk.

A ben.'>Ó5é(cs i..mncpen jden volt Mi klóJ Imre taUam-

tltk;~l". m: Allnmi

t~')'Mz(!Gyl

!'hVulnl elnoke, Na{1l1

Ji.l.nos klllügynuniszlCr- h,!'1y euoo. Molnar Béla . Il Ha zafias Népfront. Orsz.'lg.os T~ nác:szl.nnk tl tk.1 rn, Philip 1\1.
I"aber, nll: Amcri knl Egycsu lt AlI nm ok budIIpesti Tl..'lJ;Yk o \ '1!t e.

Ugyn ncsuk jelen volt..k II n'l.'1bl":lr ró'TUil katolikus
püspöki kru' tniJn i, továbbá n mUg.)'lu'ol'szng L egyht\7.ak
w zelol. dr. Bnrthn "ibor pllspok, ft M DJ;.)'UfOl'S1.Úg l
Reformtlt us Egyhaz Zsinat.1nak lel kész- elnökl', dl',
K ;lldy Zolwn pUspök-elnök. dl', Ferencz Jó1,Se[ unitan us p u:.pÖk, d r, Nagy J ó~eI, Il Sz,.1.1XHI('SyhÚlJlk Tanal,;<!1n:lk ('Inök(', dr, H ébel' Imre, ti. MIO K elnöke, dr.
S.' 18ó Lauló ro m bl)!, rl'lesó~('ikkcl.

AI. :t!npÜ\',m y n kntollkus, protestáns, íu:nelJt..'l. é....
gorogkc lNi \,('zN6knck nl. II ko..'l.IicJója, nmely !lzt fi célt
túzte kl , h~· m indenfajta \' nlh\.~ SUlbnds.1.g.... t előmoz
dL ls.' l.\> crOOI I., e, (' lIsmeré.l/t!t fejezze ki II killfinbözö
vnll usok közö ttJ eg:,·u tunüködés1.Km é s m('gél'tesbcn
m nusitot t ki,il.l'I'm ükbdésért,

Ba ,.,ók·cell' !'",lÍ.r; II III
/981. nIIIrC. 25-é n Ió?s:: s::a:: es::leude](' an nak, hOOIJ a hus:adik
s::a::ad na" lI ::(' uc kölrdJc. Barlók Bé-

la s.....m e ló? U.
A:: ('o/ord u/ó alkalmából a Parlami' ut Gobeli n te n Ile ben mt'"alakull
II BllrfOk Béla emlé kbi::ottsa". EI ...
nol:e LoStlnc.!t Pili. a:: EllltJkl Talldcs
cinokt', al elnököl.:. dr. Po::s"alJ I mr.:!
ku llll rahl> m/R ISZ"tn és dr. Pofinszky
Karo!y uk tat w itglli minisz ter. A 01: on s.l:9 tirktJra d r. TUI" f)e;:só mi·
II I S ~ I(' th el lJcUes,
E bl:ou sa" h/ cal OI! a jo lJŐ e vben
Buda pt'Slen. nd eken ps kUllőldbn
ro r landu fla glls;:,abl!s u üllllepsdllt' l;
e luktlU1f(>sc re.
. t: ol"kul6 itUSCll a Bartuk t·Sa. -

Ajándék könyvrár unk nak
és levélrá runknak
F:~)'hózl kbnyvtá run k és le \'eltá.
runk erd('k.~ 1Ul>"-nggnl ~yn rapod\)LI,
melycl n~hal dr. 7~",'lk ó t\ndo r US d r

z..'>!l.kó Gyula emléken!. a1. úllruuk
g.yüjtOU kóny,·. és le\'éllto rt anyagból leszI\I""I"Nl1.Ó1k njlindé koztilk. Az
a nya g k l \'al~tllsát Zl akó Alldor
bu<,tapesti prc;oblt.el' awá nkf lll. \'~e-l.
te. A kony\'(>k 6;. foly(oirlLlO k kÖZÖlt
laen li.Ilulu~ a Ke.re...l.t.énl' MU I: \'~
3n)'a!;n. Az unH.nnu;. uer-t.Ok kÖ7.mt
dr. (Hol K~'I~ n\('JI. dr. Tóth Ci)'ol'1t)',
d r. S7.«lt·I\ ,InYi St\ndor mun kált em ...
dljuk mea.
A. ;(l"IIIItO~ o nyog ls il:c n ItalodIl j.:,
ul IWI'de M ("lW v~l<r\'''! h'1cte, Kell'~ UN I'I' A IU IJN EL L....'

I\liklól Imre tillnmthkár - Schnele r főrabb i mélUl.to
bcsredet es Lékai LA-;:.-.l6 biboros ~1;l' !<. valn..,U,t kov et~n --;- a Magyar Nepközt al'Sll..~S kOrmlL1\)'a 1.'S .J HaLI rillS NeprronL Országos Tan<lC5a ncvebcn mondott ko"ZÓnt6 !WUlvnkllt.
A díj á wdasn utdn dr, Ukai l..it.uló blboros vac.sonin
1:llIn \'endegÜl n meghivollnkat.
A küldötl>iég tngJlLlt novem bel' I-I -e n fog..,dw Ac" el
~ ybl'&Y ml n.iSl.tereln bk-helyett~. Ugyanaznap az A ~

n k.11 EgyesuJt Állarnok n..1.gy követe, P hihp M Kaile r
ado tt fog.1.dást. tU'. amerikai de.legácl ó lngjal és n ma-

g)"TIrOl'sz.ll.gi egyháznk vezet6i tiSl.teletére.
• Hettagu mag)~..a.r egy hazi del!.t:t'tció la rtOzkodou az
Egycsult. AUlLmok bnn Ok tóber 2g.......nO\'enlbcr 12. kö:wu
.. Felhivás

a

lelkiis.m~b'l'.."

e1neve 7.és u alap Ll\' nn)'
meghivtisúra, A küldöttség \"eU'16je dr. Pr6h ll' KÓNly
evnngémms teolÓgiai profeSszor, :1 Mn,gy a r(H"S7.. ,~i ~' _
hamk Ökumenikus Tanácsának f6tit kárn ' ·olt., tagja i
p(.'d IS : dr. Hus:: ri K álmán n!fonn.itus lelkip..'\s.,;tor.
kutntó pl'Oft"!6Szor, Gllól Bolond, n dCbl'l'Cen i K ol.lé~ l um
rö iA"'·'gMó- hc.lyelle5e. dr, NIIiri Tamás roma l katoli kus
teol ógia; professzor, dr. Bacsóka 80'"'0 Svl'Öil.-k:HOlJkus
lellllpt't.s.:t.wr, Schöner Alfréd I'.:l.bbi, Vic: ili ll Janl:W; OO ptis tn lelkip:\.sl.to\' voltak.
A meghív.os alapján n de.legá ció New Yorkban és
Wnshingtonb,...... n egy házi in tézményeke t lutogatott mt'~.
és \·ezel.6 egyhózi s:r.emélyis ege!tke\ UJJDJ.kowlt...
A delegticioL Budnpesten fog.1dla S tra uo ISh'ún, nz
AUnmi Egyházügyi H iv;lln\ I:'lnökhelyeUese.
rt

It/d ké p t- isele té bell r/!s::r l'cn a lIa"lI
! cllt'szcnö lia, Barlók Béla. egy/ui! lI nk looondnoka is. ak i a sajló kép,'uelö lnek a köt'e tkez6 llyilalko!alOt
IIdlll :
- ib emlekbi::"otlsauoall 'I/~,," VCII '"
1:1'111'11 logialnak heiycl. Net' es maI'~s :('k. ::1'11(' 1 jllté::meUlIl.'illk I)o .. elól ;
1"11 a.:: operae. lelet'Í.:iÓfi es tddioé,
- Mikor I,e:: d6dn t'k az ünllc psd-

jdk. De tágabb é rl cillmbton a ol::ousagball les.! né hlll1y ol ya lI mÚ I'es:: is,
oki ::ell t'i kapcsol ul oo n d ifi apd rn -

mai. I"y

fo' ert' lIcsik Ja nOs. f isc he l

~l ll1li c .

-

Kiillöldlek ?

-

Ba rl ók Bi la múues.::ete les: a
télllaja eQy nemtelk ő.::i kO llgreS$~us ,
lI ak, amelyre a vilag minde n ta j arol

il(lrhoro k ,·elldi ac k. lu kivá llom
hallgSÚlUO-ini. mi/liCit fonlos mikl'Ue !':?
s::; uem t! ny ::ajiik le &5:01 : a
- A ct'fll e llarlUmi fc lhillast 1980 1..1<'"u-BarfÓk nem ::ctkő:i .:o ngora·
korarsolllldn ó/la jtja pllo/lkaln/ a I'crseuy.
b/::o luaa. A.! csemenyak ke t ló cso- O" személll s:erillt mit:cl jdrul

por l La ll .:ajlallllk lIIa jd Ic, a leatöbo a

cl'ntellllriumho.:~

fer nU!!lc!esell mlÍrrius 25. kŐrti/ .
- .f:lkés,:- Ü/tem a Napról ua pnl
- A csaldd?
so rozat s:: dmara irI. apomTÓI s:61"
- Kil'iilell!
Bllrtókué
Pás:torll la ourl1/il1l11l11al. A s:01.ds0511111 rasla ·
Viudt I'S Alllerikdban éfó les t t'Cr- ""bb kÖle t abban a.: idóot'l! lri l
{jesemet. Barlók Pelt'rt is lIIeg /l il'- ",ajd 1I(lIJuilaDOI .

m e n Lujos óltnl küldött X V III. suiu ,d l ubt-udb..'in)'ai, \'cl'Cspatllkl, 10rock ól t\!i wl"OCkooJ'nt,sYÖl'S)i k l jeSYzé., ",k. Krlr.a J tlnos. ~·crencl. J Ó7.Ser
p {l<;;pokök levelei, BenC14ldi C("1·ge.I)'.
J ;lknb Elek. Jó:r:a n Mik lós rel .te~'

u-sei " tb,

D LA L OCUE
A belgll szubadclvü protestánso k
IU' UJ e-kezele Ikuxe.II(!S-ben c eimen
ud k l es)' foly6111ltol. mc.lyno"'k celja
" lIluth~111 llberúlls teol Ogini gondo Iut hme rte!\'se . f,1\lnka lti l'S/Ü kOz t isIl1e rüst.kl.'t Ul II\ lunk : l,.mll~nt Gaanl!btn, II 1>.' \ri t ..'1 1 f'o)'c l' do L' Ame lelkt'--<ze. rh' Bc rnul"(1 Ul/ll llullul. hlus/lll.

nei le lkész, a m ontpellier! frnncllL
protest nns teológi;l! (akult ds előlldó
\IIn Ót·u.
~\ szemle 107!1. dl'Cembel'i s:r:timúba n d l'. André GouIIcIIe, m o ntpel lieri prolestúns tcol6g.iai proCesszor ak i ti nyú ron réSZI "eit II l""Om:ín inl
u nil ,lnllso k emlék ui nntán , és on
I'IÓó ld!\s t is t:l rtott -. l-ész1etes In nul ·
m!!n.)'1 Ir~ Dti vld F'e i"encI'Ő1. Vázo lj n
a XVI . S7~1z.'l(ti EI""d d~' tö n én e t é l.
ismo"'l'reli Dúvid Ferenc dett"ltj:ll.
szol nz uL'\'nc~orn és 1\ trin iIIls ke rdési! kOliII zlIlIotl egyk:ol'i \' ilnkl.,}1
H:mgsulvoZZ<l, hogy D;wicl F"rl'l'l1t'
ulllptl-teie a wicrancili " ol!, " ('l:(U
ismer teti életének: UIQIsó (>I·eit . •'"
!i'lll;ikus hnl:\lúl. nw l)' nck Ilé~..v . 'V'"
u azndo.s évCordlllujll lidi a 9. , :llkulIllIIt Hlnulm:\nY,1 IIIl'l:io'ás,ír:1 (" k,,~
lései"i!.

S IHL OS ISTV1\ N Tl\J 8 KOZTAT O JA

Egyházi
,.t Ho;:ajla s Né p/ront orJZoQOJ j6l11k4 ra ,

vezetők

hcua l poll+
rillo; élal j f'len ló, uemélll-isige. Sarló, /.slt'On meohil'Qso ra CI Ira tn i kor oUkus, p rQl e&Ián.t. o rt odox éli luae·
11111 egl/haz ak é. / eleke;:(' lek pu,pijke l é l máI 1,,,;:,,'61
nOI'ember /24n mf'glles::#/tsen vettek ré,z l, ameI lIten
)l'len 1-'011 M ik lós I m re á lla m Ilfkor, II ~ A I/ oml "; 011 hd;:űgJ/i H it'ala ' elrtöke é. S lrlll/ b l Slttlln eln(jkh eIUC I 11'. lJ.
Sll r ló, lslVá n fÓ fit ka r tó jékOl l a /a sl odo n n: o r~dl1
el ti nép eUm dl/ó poli t i ka i, gazdasági, rá rJodol m i.
$zodá lb és kul lllfl:i!IJ lervek r61 és /elada lOkró!.
A tdjékot fOl!ill1 kü/elfen beszé lget éJ kOve tl e. m e/llen
loollek kö:;öH le /nőlalla /(: dr. J..eka l U nió bi bo ro •.
érsek, a ma "l/llf ka tol ikllS püspöki k ar el nöke. dr. Ba rIh o T ibo r tiszall luU r ef or ma l us püs-pÖ" , zsi na ti dn b",
lU' Okumeni"U$
Tanae5 el no"e, dr, Kaldl/ Zol ta n
:,&allgélikus püspiik·ellli;ik, d r. Fere nez József u llifá ri~s
pÜ5pÖk, dr. N aglJ József, " Szabadeg yhá zak Tall1Í csoJ
lIak elnöke, Hébi!r I m r e, o MaglJa r f zra eUfak Országos
Képviseletinek elnöke, és még ,soko lI móso k.
A taló/kozó is bizO llysaoa anuak. ami t az M SZ MP
Közponli Blzol/sága a lfal k/adati i r a nyclve k is m eg·
IH/api/Olf , hogy cl ko pcsolol o m ag I/ar ól/am é,s a h azoi
egl/llózlIk kÖZÖl! jó. A fe/me rülöpr ob/émtikar o kül e,sönős Illege r lés és biz alom lég kör ébe n bf!szé ll k meg
az egyka:ok kepuiselői nz AIIa m i Egl/' la züYl/i Hi"lI w l
/I

l'eze tőieel,

Az /980, e5llC'lIdó i,s tovd b b fogjn mu nka / ni - Józan
remé nl/eillk sterin l - OZI a ka pcsola lOt, mel lJe t 0=
elmult, közel 35 év tIln !ÍSaga! fJ{l zda gitorr ak,
Az Ökumenik us Ta nócs elnöksége a legu l óbb i ülé ·
sen éne ke lt e a t a/ti /kozó jele n lösége t. é,s ezzel kapcsola/oslln IIZ nlóbbi nll ilat kozat ot lelte, me ll"e/ a m agu nk
resté ről il ma ra dék ra /ll nul egl/elé rl ünk,
Az Ö kum eni k us Ta ll acs III1i/a t kazata ö römmel ólla -

tanácskozásct

pílja meg, hogy o Hozofio. Nl'p/roru kerel~ b('1I rl"lId.
ne n"tll t. 10l lla malOsan SOr ke rul a 16.uada/munkol
eTill lO IdOue r ii kérde,,'k megclla la~QrQ, ,s ebben QZ
..,szmecserében Ile hi el kop'IQk éS ré'ZI eU:nek QZ Oku_
melUku5 Tanac. 10aegllhGzQlllak i, mli. kerl'Ulyen
eflyhóz(lk nak é, a nem ke reSZlyén felek eze /eknek II
képel.elöi . i., o ki knek lehe tősegük nlli lik a r ra, MaII II
maglJar ,JlIlP ügllelnek megrllOlti.sa .orán hallanak .~a _
VUkOl , (l f/á al fogla ljanak, krillktijuklla k 'longOI adíllIlOk, k'if ejlJlI!k véleménlJukcl. Az Ökumeniku. TIHule.
E: /ndbégj Ta nác'a ez olkalommn/ I, kifejui aszi n/e
drömél é, mél ll megeIPoedé.él hazónk kormany~aIQ_
nak nz eoéu magllal' lór,nda/mol egll.wgbe foglaló po_
II t ikÓjáérl . a nllfl t eszmeuere, clfa le heldlégének biztosí tásaé rl. Blzol mO I és elismtre.st!t nllilcónifja azoknak
II klma gal ló er edménlJcknck hillón, ame lyekel a moallar Jlé p é, tórsadalom kormánllza t llnk veule'e m#l_
icu elé rt , A nl/Ila lko:at m:loaeuá tesli lársoda/munk
ve;:elő korei legu lóbb megfogalmazott é. köz;;:etell,
iránlJJllll lató elt"1 IilláJfoglalo,önllk alábbi megállapítá sá t: " Tdr.sa da /m u nk kfegllenBÚllIOzol! JI/!Iyzelél l ukrözi az á llam és oz eUlIh!llal.: kozön/ r el.de:e lt tbZOnll
il,., A h icók eg lJenrllngu alla mpolgdrké nr t"e,:nek
reszt a szocia lizm us é /,iléaébcn , II közéleI ben.,. Az
eOIlMzak l6. m oglll ják az oruligépi ,ő 11IlInkál:'
E:gyu lf . egll Uto n já runk él lillakozunk o:okkal, akik
' eleme/ l ék naVllka t a kÖZfll- ha tóslIga rti a merikai TOké ló k nok európo l föl d re ca/ő telepí lése ellen. Hillni,
a ka rjuk. hogy az i,smélell fenl/egC/iuk ellené re. tégiii
is II jó: allsóg ke re kedi k fe liil, és a kölcsönös megért é,s
aze llelllé be n, 1980-oan is H el8ink l szellemébeJl halad li a tu nk

elő re,

Uniltiri !ts h ivei11knek és egész lIé pünk lle k ebben a
~e mé nységben k h:ti nunk bol dog új esztendőI .
Dr, Fercnn Jbsd

Dá~d Ferenc és az unitárius vallás
1\ Thcohi giai

S'I;cml c 1979, 1.Í\' i 5, lizá m á b;m jelent mcg
<l7. a lá bbi ismertet és.

A i\'l agyarországi Uni tárius Egyház - Dávid F'e re nc
halálának négy.'\.7.á z éves é vford u l6ja alk a lmából - is mct megöl·vende~l elte h íve it és az érd e k lődőket Va rga
BeL.1 könyvével. Az un itá r Ius valhis i ram é rdeklődök
szilmára külö nösen becses ajá nd~k e köte l, mei't a ~
unltá ri7.mus lényegébe, a h ltt a náb a avatj a be az 01vasót.
lI'ója. V a r!} a Bila (1836- 1\:142), a sz üntelen tan u l6,
teológia mellell bölcsészetet is hallgat U909-ben dok to ra lesz). majd több évig kü lföldi e gyetemeken kéP~Z i . maga t teológi,1i professzqr, k ésőbb un itá r ius
puspók. szá mos lrodlll m i és egyház i vona tkozásu mun ka sze~óje, t.l ég csa k 23 éves. és m á r köny vvel jelent keZik, ~ utá na egy re·músra jcl cn nek mcg m űvei. A
le~jelentösebbek közül: Unilál'iz mus és ind ivid ll3liz..
mus ; Hillct ni la nutmá nyok; A szabadelvű keresztény_~ég; Hit es vall w;,
.Azismcrtetett kö nyv - ol vas.su k d r. Fere ncz J Ó~..sef
Il~~~~ kosz?n töjé~l - a:t: Hl48-ban megjelent munka
nMMXhk, ~ ZlO te valtozatl a n k illd{IS<I, Dr, E rdő J ános
k~lo~,.<; v al'i u Ol tá!'l us h.."Ológiai pro resszOI", a hálós tan!IVany érdeme, hogy Va rga Béla kézi ra tban mamdt
hltlaOl m un k aj~, el őszo r s a jló al a kerü lt.
A ,k,adó: ,?avld "'~ren c re em lékezve, nagyo n helye_
, ell, il hIttam munk a e lé ~zerkes~ tette a Sze l7.Ó _ ko ":,bbl év rord u l6n e lmondott _ emlékb('~ ~&hÚ <I me ly_
~ek, érd.:.me aO!: u ni\:', rius va llás s umm ,i ~á~a 'és é l'té~

'

....

A kotet a 6 ~e rz6 - hi tta ll I előad ásal I

publikalásl'3 eló nem kéllzltcll
tar lHlm:l\,-za. Ezé ,'! nyelvezete

élőbb. előad ásmódja közérthető,

a SUlkm.1i fogalmaz'b
teh crt éteJétő \ mentes. EI~etj múfajából következóen
é r the t ő. hogy cgy·egy fe jezet magnn viseli az el6adti~
korlá tu il : v:izlat os.s.1g. befejezellenség, hiimyossag. P I.
,.Az un itá r ius reUogM tó,1éneti kialakulásának fell~
lelei" e. részbe n h ia tlyo!juk Enyedi Györgynek a kiemelését, de legalább a megemHt~t. mert ő ..il klaszszikus dav id l koncepció ICl;lla gyobb ha tásu alakja , . •
a ki nek tevé kenysége nyomán ala kult ki az un, ti~Z!!~
un itárIus id eológia véglegesnek tekmthető fOl'maJa,
IDán Róbe r t,) Eze k a h h'i nyossugok - ismét lem. e~
de li mÚ(llj:íból köv et ke~öen - eltöl'püln('k a mú ,Je/ent&ége mellett. A szerző uJjhegyre sledi uz umtári us h It ala pve t(5 fogalmai t , és mé ly h iter(51 tanúsk(ld~
mcgfoga lmllzásblln kózel hozzu il régi nOlm<i kat {I mm
e mbel" felfogásá hol.. Tiszt:.i12a az ala p fogal makat. _bemutatja az "ér tékkeres1. té nység" -et. kOI'történetl alle·
kin tést ad (~ - lI mi a legfo ntosabb - az umtilnus
hittan röbb pontjaival is mel1et meg, Igy többek közö tt
a Jézus Kr il'i ztu sról val6 unitárius fcl fogdsr61. a Szentlélek munkájáról. a bOnboesdn:lt rÓI. 1IZ egy h ~zl'61 st b,
A kötetnek m Ivel el őadlisok gyújtemenye. terme6zetszerü leg' ~ines jegyze tapp.u·;itus,'l, de a szövegbe,lI
m indenűlt a tud ós becsü lete.ssegére valló, pqn los hIvatkozások s egí t ik a tém:'it tová bbgondol61.
A Itönyv végén l'Övid. an gol nyelv ű össlefojtl.:.lm.
mellett, .a "kű lfö t d l o lvas ó rés~él'c közli a kia dó (i r, Ha r rIng ion S, Donaldm!. sz, Sza nlhó V ilm a okl magyar
un itárius Iclkés:t:n6 - V m'gu Déla egy ko!'1 ta nnva n>::.
_ fo rditásúb.m II köny v " Az un itúrius hittan lehe!osége, ,n un llárius köz fel fog{ls" e. f{"jeZel~1. E~,)'ebkent
a [or<lft6 an golu l l!lU7·oon m !\r több (ejelete! kladw
c könyvnek,
lINITARIUS Ii:LET ,.

l

~ .,~~----------------~--~--------------

Dr. T I!nU Sí"F Z

Dávid Ferenc entlékére
Az .. OJ E:MfJI!R" htUáb}abl CfcZII CIlÍÍ'rgu
" f eJlI' címen l.mertetl Dd lrld Perl!1U! Ú lU un'·
td"ru tHIlU. dma kl4dlJánlfl'nkat. C Ic z 11
C"lhtlU ,mt Il'eu a MQ.{1/Jt1r TudmntlnjjO# Aka·
dlmÚJ uJI:dl" májtuf dld6.ri ludcnnánlftJj: 61#"z4kán I. /Jnllak lU antltrlnfr4rizmu.. kUUhJbih6
prflbltmdlf1tJl /OOl4tkoz6 eum#rruM7rOUltá'óf lJ
.. V IG /UA " 6s:f .t::ámdlHJn r lukte. buz6moltít
Ic&IJI dr, 06 II R6bert kandJdátlUl.al. lJ laMe.twz,i. tlt lui,df1tJl loll/UJlal( benéigal. rendjén..
~'cnmc unJtArhM PO$PÖk kDliIn& életutat tett
~ E16rJo.őr római kclt->HIaM plébános. maki amikor

.. Dávid

Wfumbcr«b6I vlAo.ilté-, Erdély ev.,ngéllkUl. wol kj}vetlíen pcdllj: re:to~ CQ,yh4zániiJc. élére kerül, mint
wperlntendefUl. JánO!! z.;JItJT\OI'1d fejedelem udvari pap.
j;tkénl már unlláriua clveket vall. ao5t tovább!eJlp!pf
vhknt.. K-é~bb, Báthory KriMót uralkodáaa alatt éppcm .. újftása,", ftiként radikáIt. hámmságtapdása mIatt
k/Of'Ül fog.c:ál(b::J. ott. 1.1 ho'" mec.. Mer-t aki azárnt.a.la:nllmr
elvetette - tu úl 5l'.empemtokat. tede'zeU fel - mindazt. amf.t annak előtte Igaznak tartott.. ncm mulatkomU hajlandónak. tw.!y h..'1talml A2Ór'a vferavo njon
bánnlt III abból. n m ! ~6z6désévé le«.
Mártfrhalálának 400 év~ évfordulóján al. unltáriUK
eltYMz ~enlette II volt kolomvári protClW'.or.
majd Dávid PQmŐk ut.ódjáv.i lett Varga Béla e16adá·
.&i-tn.-üt gy(iJtcmén~t. Dávid fee:ellc és az unltárlu&
vallá.l eimmel, a mú eM !)eIyu.ve a $U!T7.Ó emlékb e!1,e .
délI&.
,O~y hlrozOk fT.tn elÓ57..avában F'erencz J Ó';'Mf. a
magyar unltáriWl iY'..yház ~ - , hogy Dávid Ferener"e emlékezve. a hódolat l~méltóbb ki fejezése az.
h~y máMdlk kladá&<'lban 1elcntetJUk ~ a naRY
l!;t'Jndolkodó p(loq)ökutód unltáriu& hltt:aJlát. Isten di·

I

cd.eél;l't'C!' b II hivő ember Jl,7J)lgáJatál"a, a vallás !lUl·
baddga ~ondola l...\nak Jel::yébe!l,"

-

Al. unitárius vallás valóban Vol az utat járja. amin
ndvJd Ferenc elindult. HToológlája nem zárható le
m6t annyira sem. m int a U\bbi refOi ",átoro\<é:' Mesl.·
r~t!bbte I~ IN'nt .. társainál": múvén~ betetózfJe. ami
~ben tnu;:l-diáját i8 okozta. KriS1.tU3 imádás.i.nak
mcl!;t.1l::adá '<1 volt. VIt."It.kOO'.hatnánk vele v3fty a könyv
n"ol"n.6Jé-vel, amikor a do~makero!l7.tény.séR és érték ·
kt."ieu:ténY3k klbekithetetJ<!n ellentéteit ~la1ja. vallv
Su:ntháronuá~-talUldó né7..etclt (ej~ti. dc ncm az ;)
dl)ll;tmk, hogy porntban \." IT'IC"lhurooljuk DáVid Feren·
('et, V3fW pellenltérrc állftsuk ll1. unltli.riusokat. htmem
n7~ hORY tanltá~it komolyan összcve5$Qk a lTk"lg lmk h itével. mert. - aholty a könyvben olvassuk _ ,.a lelki·
I~ ,;emmJben sem nyu~k . hanem csak 37 1~1.'Z.
-"I/dmn ~ o S?.entfnisnak a ,Jé7-US K risztus fel ől való

Giezy G,-öre-
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Dávid Ferenc emlékére
Mcirtir

p Ü3pő künk, m4

Felid tordul

•

rád emlikeziink.

•

Hitvallóként
Rednk ö rökaegül

AwlÍ.lO' ileted üjjauiilt sok lelker.
trtU k tőlcildtnrod bátran élet ede r.

Lel ked . ruJgl/ nellemed fén!lt hazolt e földre.

Melll eg, lobog, • tinI/lik most

i. mindörökre!

A déuoi vcirrtak lőlét tlok bór/öne.
A le e rő. hited meg nem r enditette.
.. EgJ/ oz' l lren" - tlollod elferuégcid előU,
No9ll hited, IUIgJ/ lelked odott ahhoz erot.
H ited igClZl dga mondaUa J.."i veled :
Nem hcirom ClZ lsten", IUJi'lem kezdeuól eUI/,
011 volt ez. az ielök kezdetetol álh:a,
Miko r még . em if/. lem föld nem lo"Olt
formdh:D,

1

rundamem.umiban".

v Az. C'ICVh:\7.akr61 Irja a 5?.e!"Z6, hORY .• mlndenikében
alaml módon VIJl.57.atOkTö7.6dlk annnk a lényec-e, amit
Jl,7.u... vallfo.tin;lk ocv(!'.r.ünk". V~ má,.<;.utt: .. A h ittar·
talom uszfw..-ua ~ flllandó tudatosítása nélkül nem
lehet bel\7.élnl euvház.rÓI:· _ NekÜnk III {~V kell kér.be:
Vf'm\1 ezt a kön vvet.. FclrooC7.heljOk. hOIlY ' az unitJIrius
~~l.enAo"In ,zá m~ mea:áUapft.i&a egYeZik a katolikus
<)(J'l8llkn IdevAltÓ Iét(!le!wl (lit~ C'lQ'sl~ sremé-o
IV~éJC, te,e",téI!. gondviselés). 'H a bá~ Drtvld' Ferenc
k köveV.I J (07ol1J1, Inl.ensé;;ét tngadj;ik. m é!tl,!ll h!tllk alapítóJának tek inUk, J&u. több él!. nagyobb minden pTÓ.

• UNITARIOa ELET

Bizadalmunk: A hit lsten Djdndéka;

•

Vallol/a. hirdette e kor hú pd.::wro.
Ezrek, majd tízezrek követté k !lZ útjait.
Amlg el nem érte a tr(loiku$ halál.

NéVI/szd;: éve immár Italott jó pd.lZfOl'U nk,

ulódok ma hivei v agl/unk.
N(lf/J/ islenkerelÓ lelke fonnál minkel.
HOf/1I meglaldlltan uk a:: Ef/ll Iga;: I,rent_
Kinek mi

B l!'r czerh JÓlStof

•

Magyar zsoltár
A MlIUlJl1r I/I'lfkou HJ7U-ben cnJl'kéS könyvet jelentct.ctt meR 1I~,é p palllrr," és klfIJlltúsblln ~O(JáU f'azaklu Miklós ~.O;OJwrparllfr!l/J,S:llbÓl: :,kll IIZ Ildllk ~cll h fllIórl6k értelme Jlze rén t kll/önö-különb mlluyar eke., II{>,likra, IIZ /llen UyiHi'J;j'zc, lnek ja vllrll Jor<f!!ou ".
BoUdrl fo'a zllka . MlkM. 111. unit.1rlus. ®'haz ~ 11'0dalomtörl~net érdekes é$ s1.lnes elU'cnlsCRe, 1 0rdán
~zületeU I 546-oon, kora IfjUsflgálól kezdvc /)lIvid Fer/!IIC h lvi' . A t maradi Dávid elll~ltel~e ullÍn is, Hunyadi Dem e,er pUs pűkliCge Idején, 1582-ben. az akkor
Gcre nden me/:hiizódó lelkesz es költő nem vállalta
il h lvatnl05 loológlal Irflny7~1 t ot és II Dunánlúlra, Htlrauydbll nlcl!ckiW. !IZ ottlln! és DÍlvid Ferenc tanitáSIli hoz h a unitáriusokhoz. IH li·tll 151l2-113-bnn 7.$01tllrfol'dltás:ll t, Munkáj(1 tehát negyedszá7..addnl kor:\bb.'ln ke le tkc/.ell, mint Sl':encl Molnár Alberté, amelyet
II köztudal !ll': elsli teljes m /l&:yu r ~.sollál'oskunyvkénl
tal'\ számon,
Bogfill ncm német ből fordl!, mini Sl':enei Molntir,
hu ncm II ~.snltiil's7.öve!: löb b lu Un és görög verziójilból
v:\lusztott.'l kl _ tudó.~ komme ntárOk segil.l;ég~vel - a
meggyőződésének, mondnnivnlójánnl, légi n k(Lbb meg_
felelő vflltozlllot, és 11 I,ő;o:ös éneklésre sr.ánl vel·set kora
elterjedt mngyal', Vllgy mngY!lI'l'á vlilt d:llIam:lira fol'ml'lll1l, Rad ikális n nt lll'initnrlus elve ihez hlven a 7'Iol tflrokal m Indig nz Oszövet.sé)! történelm! idölwl:ll'ai
közölt él'tehner.le: D:IVid ki r{lly ktir.delmeit és d icsoségét nem tekintette KI 'lsr.t us sr.envedései e.~ megdlcsöUlése előképének _ de éppen ez(wt bálran és tel'ml!s7.elcscn azonosult al': űztil!' majd ~ózö király érzései vel. Igy vezeti be n kölet jel en tőséget fL liljékoztat ó.
Bogáti FnuLk.n6 MIklósról szép ismel·t('t~1 irt II kötelhez d r, Odn Hóbé rt kandld{Ltus. Kfll', hogy a 242343, Inpokon k(!Lszel' ls 1567-re hl valko7.ik 1568 helyett.
A jegyzetekel II ki)lel gond07.Ó)II. Szabó Géz.'l álIitotla
össze. Mcgeml[ll. hogy il Z eHeledett köllöt a X I X . SZlíznd v(-Cén és :1 XX . s1.úzad elején .'IZ unitáriusok fede.
"Ik fel és munkájából Kallyflró J.'ercnc kÖ7.öl válogatást az unil:lI'lusok kol07_'Ivári Kc rcs;o:tcny Magvető c,
ma is megjelen6 rolyólmtában, 1902-ben és a követ·
kez{í évben.
, I30gfLll J.'a~..'lkas Zsolt(u·nl II XVII. SÚl7.i.ld elején kéJ:Iri.lt bun kezdtek terjednI. Az unitál'iusok XVI I, századi
éneké:Skönyvelben hú ~z Bog:ill fIltal forditbtt szöveg
kel"l.ilt kl nyom tat !~<;I'a , A jelen kötet Bogáti fordi\[lsni
kuzill 70-ct tw1alm nz,
Közöljilk a 100, z''Ioltá r l-3, ,,~rlieinek a szövegel.
ólZ tlJ köletben olval<hn tó formáb<lIl.

I. Az Ol'nllk f),.~áltul hálál adjatok,
~;nckk('l,

öröm ~.cng''SSC1 néki szolgáljatok !

2. .Jcrlck litHorhoz szGvvel, lélekkel,
Szine eleIbe járjunk kellemes zcngésscl1
:I. Aldjátok, mondjátok; Az Or az lsten,

Mert ml m:lgunktól ncm löltünk, ó terem te

Irégen.
Ma has:r.n(jla tos Unitárius ~nek<:skÖnY\lünk legutóbbi. 1974. évi kiudás:íban 2011. énekünkkénl il C. Zsoltárt
a következő szövegge] olvashatjuk.
\. Az Úrnak mindnYlíjan Mlát adjutok.
f.:nckkcl. Ör üm'l.Cngés5c! neki
57. o1,ltúIJ ntok,
2. Jertek sÍLlon\hoi': szí vvel-lélekkel,
Sdnc elé j{,ruljunk mind

k elleme s 7.cnl:lésse l.
3. Aldjúlok. mondJ:Uok; m: ÚI' az Islen,
Mil teremtünk. ml megtarlónk, áldott 37.

A

(Ú r istenl
~;nckcskö nyvünk fi

közö lI énekszöveghez nem használja a Bogáti (llIa1 vfllnsztott dallamol Dallamkén t
ulai a Ourtók Mihály egykori én~kgy új teményéböl vá\tISZtolt dallamra, melyet a régi enekeskönyvekben is
használtak.
1\'1ai ónekcskönyvünkben 203. én~kkén l a CXll . és
206-os sortizámm al a CXXXI. í'...so\tár szövegét olvashatjuk, kál' hogy ri tkán (meke!jük gyülekezeti islen tiszteleteinken.
Szabó G cza szükségesnek tartolla megindokolni azt,
hogy a költő nevét következet.esen Bog:iti Faz.akas Miklós fOl'mában közli. MegemIltl, hogy Erdélyben a fuzekas mesterséget rolytató embert fazakasnak nevezik. t\lHt{tsa alátámaszt[lsára megemlithetem, hogy ma
is múköd6 uni t árius lelkészeink közül a tordai, d iesöszent marIoni, oklándi és il'rmösi lelkészeink családi nevüke t m,1 is Fazakas formáb a n használják.
Szóm:lgym'ázat és a kezdő sorok betűsoros mutatója
eg~sz it i kl a sdm kötete I, melyet megvctelre (70,- Ft)
és o!vasásn\ szeretettel ajanlunk hiveinknek.

Külföldi megemlékezések
A kü ll üldon

(!lő

magyol'ság I'ÓSZ(!fe ki~HJOlt " Maoyar HIrek" dec, H
SZiullUlJnn (IZ cgyht'i zllk el eMből rovm ban, t öbbek kUziju II kövc tkezúkel h'tflk :
f'III uld "'erellC lIaláMutlk 400, évfo rd u/,IIJdra ti M!lgyarors~.á)ti Uni tá _
rius ~,gyhlb; \lor{lll B~la volt koloz.s\'firi teológiai pl'oresszor l!s püspök
lolll'iból ,Od vid ,.'crene és 0':= II/Iltádl" \' ulld," eimmel könyvet jelen.
tetett meg. A kon)' v végl!n a röv id
angol nyelvíi ÖS5zefoglall'is melleLt
dr. HOrrLIIolOIl S , Oonuldné S:átllh ó
Vilma New York-i unl\fLrius lelkész
tl) ..dlt,ll,ában eIU' fejezetet angolul ls
(> I" ... ~hnlunk

W80, é vi elsö számaban képpel
illusztrált Irás jelent meg Dá vid }'cTcne rő' , halála 400 éves fordulója
IIlknlmá ból. A7. lARF vcg rehajl6 bi zottságán ak tagja dr, Eckhart PIllek,
karlsruhei lelkés7. rés7Jeteket közölt
dr. Kovács Lajos püspök 7.sinuti be~zédéb6l , melyet az IAR F 6sz1
hollandiai végreh ajtób izottsági ülé,>en mondott el. Továbbá közölt.e lapunk egyik tava lyi S7.ámában közreadott Dávid Fe r enc-a rcképe' .

:17

koIOl..~váJ'i zsi nal okon, ahol ~elszóla
' Iás(n'n l lett bir.onyságot 111"1'01, hogy
r~szt veltek ünnepléseink ben.
A Munchenben megje lenő magyarnyel\lü .. aj Európa" c. k~lendáriu m 

ban

rövid

ismertetés Jel.ent meg" eflY erdélyi wdós pap" elmen Dn\'id FCl'encról. hah'iia 400. é~ rOr~.u
iója a lka lmából - irta egYik kulfötdi 0lvns6nk.

Az ame rikai unitárius univerzalis·
ln keresztények, tagjai k részére szétküldöll szemlébcn " News " részletesen ismertették püspök és rögondnok .UVtol nyelvú körlC\·clé.t. mellyel
A Japan szabad eh'ű buddhisták fölhivlák a figyel met Dtivld Ferenc
cs aZ unitá rius vllllás elmen meg"Dl lorma World" c. angoinyelvű foIyi.irat{,nak tavalyi szeptemberi S7.á- jelcnt ldadvényukra.
ma megemlékezik ;lrrói, fénykl!p
A Buk.o.restbcn megjelenó magyal'kózlésével, hogy il Rissho Kosel-kal
ny elvi! " A Hé '" c. roméniai heti:
mozgalom ktl-pviseletébcn Motoyukl lapoon
dr , Sziucli József koloz.své~1
A ,YroJllI Ri'Uulon" c, nyugatnémet Nouanuma a lno7.gulom tn ntiesának
nabudnYl"lvCi prnle,tfln,. 51.erniében, 19a~.gatója jelen volt budape,tI (!.s egyelemi pro ress1.Or " I UlnOI szóltam
UNIrARIUS &LET ·5

c h(l"sj'~,hh tanutn.ányb!!n emlckclClL
meij 1)r. ... W ~·crencr6J. Idézi I' OIlUY
"POStol mondás,1t: ,.Cs.1k IWI'/,.a t s~11Cllm, ti htlzu~ ml5ztédumok nak e enc ... olwm; e .. ban - hOIlW r{,m baj"rnul."
Ad. II mcrlklli unl tlirJu8 uni ... er-.wlisták II 8zór... ánYOkban élii hIvek réI!'zcl'e k(lWn laPOL szcrkcl'zle nck
Nt:W$ BULI.. /o; T f N" elmen, me lyben p,'C(1lk:lclóv:ízlatokuL cs é rdekes
hes7iimolók.ut köziilnek. A z UJ7U. é ... 1
októberi Sl'iimbarr dl'. Ccor!(c Mll r~ h[J1/ lolkész, a munkakör VC7-ctÖjC,
ukl részt vett fl budapesti és a kolot.'ivárt zsl nlt tokon és eZL m egelő
zően P rágá b.un is látogatás!' tcU, beszft mo] óL (rt .,kere5Sűk gyökereinke t" elmen. Beszámolt mlndttárom
(jrszá~ un itáriusai nál le t l látouiltáSlllr"J. A 0057.ámoló két m ••gYU l"or-

vonl,lk(,di ~ u

fl'nykcl'CL III k .,·
1 Un ltt\rlu ~ t~llltbcn mCl!jelcnl
t)f!Vld Ferenc rameu/.ct.Ct, vul:,mlnt
bcmuWtjto dr. C, If r, wleU, III. IARf'
cinokét, amikor HudaJlCI 11I1I ritveJJzI
nz ősi unitiirtus clmer kerámia mliw la t!tl.
sdlll.l
z .. 1. 1\

Dr, Donald S. Harr/n(lto>!, (I New
Y'wk-i unlt..1rlul!' CommunIly Church
lelkésze ugyancs" k jelen volt mlnd_
k(,t nrszá~b<1n tarloU Unnc pclycken,
Az ünne pi 7.sinatoknn r, 5~.6 IHIt. fel,
kcpviselv<;: az am erikai unltlirlus
unjvCI'~.éJII S lák uj elnökét, d r , Eu~cn
Pkkel/el
EI ményei ,'öl !;y űlekezl'\..C c l6tt 8T.cpt.
16-án h"ss7.a bb rádiós bcs~i:débcn
~~.."\mo1t be, melyet il gyülekezet bOks7nrosításban kÖ7.zl,tet.t,

Más anl()1 és IImcrLkal un ltárlu~
hetUllp<'lk Is me l tetCselről l'!t Ix:sd,·
A kO ]()7,svári ,.KOnUNK" c, mar- mOI{jiról, lllpunk ,Iccemberi si'1imáxisla szem le Hl7fl. évi októbet'i szá- ban nlá r 8zámot mItunk.

Atermészeuudományos oktatás kezdetei
A XV II I. szli7.adhan a hll7.é,i kul.épiskolákban a II g muk ödtek fel sőbl)
t1.Lgo~,.atok, Ott a7.onban, a hol ei'.ckcl
mCg5I'.crvez ték, lassa n kezdetét velte a természcl1udományok okt.at.asa
15. EITŐl s.zámol be M. Zemplcn Jo1(10: A magyarországi fizik a története a XV !] !. században címu Buda pesten, 1964-ben az Ak adémia kJadásában megjelent nagy monogránáju.
Alantiakban Idézzük a fenti műbö l
azokat a részleteket, melyek c Uiq;:ykörben
unltártus
\.'onatkOI'~"\súa k:
" , .. majd mindegyik iskolában akad
olyan tudós és lelkes tanár - pId.
a kololhvari unitárius kollégiumban
S7.cntábrlJ hámi Mihály és Á gh 151\·án későbbi pilspökök - aki a hi_
va talosa n clöfn. tananyagnál töbi>ct
és jobbat tanít." A ~Icntós iskolákról mcgemlékc7.ve pedig: " Végül kell
még s7.ólni néhány szót egy ugyancsak fontos isko]áról, a kolOi'.svárl
unitárius kollégiumról. El.cknek az
i!lkolákn a k. dc különösen az unlU,.
tius Iskoláknak a !!OrsI! Igen há nya.
loU voJt. mert nemcsak a jeMuitákkal kellett megküzdeniük, dc a wi.

Benedek Gyula
NafillaJta ,zül6Ue vol t é, 1939-b1l A
Irtdult el anulial tanulmdnlllÍt já ra ,
mluwn teolÓgia i wnulmányalt je/ea
" redmé nnllel elvégezte Kowuvlirt.
'Jdbb hÓlUipot !QItőu 8udapeatlln la,
1011 hi veink közül eiig . oktan meo"~Ic ~kik . A má.odik világMbor ú kl~
lurC8e utárt Ol a"D olok hUel;nálták
majd "I/drban dolgozot! , mert tonul ~
mánIlal! a marn:hu-teri Unllarllm
COlleQe-ban nem lolytathtHla ,

suJyra kel"iiló rcf,wmlÍlusok sem n(u,ték öket jó ~.e mmel. " Ennek ellenére
"hallatlan nehe-/. körulmlTiyek kőZOt.t
ls megtalálták a lehel.Öségét, hogy a
korra l ... a ló haladá st bc... lgyék az iskoláb<!. Ilyen egyéniség volt pid.
Szcntábrah:iml
Lombard
Mihály
(l68:J · 17511), akI közel negyven évig
I 720·tól haláláig állt az iskola
élén, "
Szentábtahámi Kol Qzsvúron, mujtl
Lcidenben (os az Odera me llett i
Frankfurtb<ln tanult .. , Az Ó nev(ohez f Íl ződík a földrfl jz oktatásának
bevezetése, amely azonban nemcsak
h.dró, hanem csillagás7,.at! és mal./;malikaí földraj7.ot 18 jelentetI. Erről
tanuskodik egyik kézirata: Praecognita geographille - földrajzi alaprogalmak - , melyct a S7.cr-/,ó a volt
ko lo7svári
unitá ri us
kollégium
klmyvtiir:iban 1086 sz. alatt ta lált
fel. - A jegyi'-ct - 1/"10. a szen.J
1 ~27·bOl val6, és a Füld lcln'is;l
mellett a kopernikuszi clmék-tet hi
Ismerletl. AdUlOk VlJn nak arra ls,
hogy I 726-1.ÓI kisérleti és eklektikus
fiz ikát ls tanltott."
"Szentábraháml tanártiifIlli és püshunyt

mtlg

Pethö

.zives

/lhldnllal

lá toual t uk
meohívó.dr«, amikor

J1II'Ul!me r tUk )ó hdzla.uzonll feleliépét. valamint DlIermekeU, akik. ma
'lIr~ r mint lelnilet embe re k. dolgozna k.
Tijbb al'wlommal el/álOf/atott c"u !ri rljával ~zíílő!iJtdjére, él l)ud(1f>e8trC
II, Mind íg ~zc re tettel !ogndta ott/wu.á ban ar odaM/oaalt. mlil1l1ar un llórlU8 lelkéfzeket.
!910. nQV, 2-án /iCl!t (-/ váratlan
szívroham lWI1etkezlfbclI. amlklJr fia
kertjében loclcmetélult ű / te l ell, f; m .
lékf!zetet meQ{jr/zzfJk,
J6/e.ett oll1Cl.ni cl m('lel1 hallgú ra_
emlékezést dZ Inq ul r er ICl1utObbl
udmdoon bardtja, 1tallmIJnd Cool.

R6D1d ldeiQ lelkéIZI IZo /gáta/Ol ,"
Vt(jzeU, majd világi pti/lián lu re. lc
mcg a mlrtdennapí kenlleret, e"II''''
uuarapndó c,Jaládja ré,ztre,
/958-IMrt az a zóta UOllanc"ak el- tolM M!.

• tlM ITA.I US eLET

mublm kf'l unHtlll".. ..."nalk",,,.,,
Irá, I~ mt'I(JI'lt·nt III ('vr"rllul(jn, vu
Iti l.. s,llI~ ,I flt,dor Anrlr", kol'"_!>
vári egyetemi prnr.,~1f)1 "Ocitld ,,(' _
rl"'n!." em!t!kt"lelt' " c I)(''''c~et(;je \.Iliio
rovldített tnrdlt.l1~I:H1n klú'!l Bod Pé.
tcr' l7a l -ben Levdenben ]Ulmul me" .
jl'lent munkOJából II ,'I'rauoed lo
P ' (lfJrbcl f)Clt!ldb" C. hde7.clel, mt'l y
ri nagy ;lI)o"tól l>lclt' ul<)l~ hóm.W.
.1(IlrÓI (Id ~I.á m()t IAcn tf,q(ylhlW'S
hunl(on.
U,:yunltl lI«jó~ Jó~~~et k';zHl cllY
tanuJmány~ .. t,.. e8.!f IlO lJáuld ~·"rcll·
cékről" !~I"tJ élyl "'oOlllkOl'ilsok az
elsó t(, rgyllUí(O~ Neuscr·clkkben, CL:nen.

- tJ-

tiökl ~ /,(~ké IJcn ulód n !lCpHiszentkinl _
lyl Agh l ~lv(m (17U{l- 17M ) Kolm.s... Úron CS Amsterd<lmbnn tanult, dc
meglátogatta k01Wldi w l'16zkOtl{. ~tI
hú rom éve alatt Európa Wbb egye
temél I~, A7 ~; llln(tI'! múkiidésénct.
már t<ibb nyomn maralIt. Minden
clö;ldott t.1 rgyáh07 terjedelmes jegyi'.etet. Irt, s. ei'.ck na«y ré:;.7.c ma ili
megvan, A jegyzetek v(olto~.aLO'I UU't1olmi! szerI nt 6 I~ a XVIII Sd1 7~1J
tipikus p<'lllhJszloral k~\zé I<Jr:to7JIU.
Van c~.ck közl lowka, filldrajz, heber nYl!lvttorl, tcológlv, mp.Wfiz!k<l.
Nyomtatú'Ibl'ln csak vall(üms tú rJ;Yú munkál Jc len hetlllk meg,"
"Ágh Istv{1II fizika eMadásai korszerűek. voltak, nmlnt tlZi két fúnnmaradl Jcgy7.clC mutatJa." MindkCl
lalin nyc.lvű jcj.(y;r..ct a voll kolm.$Y(' ri kollégium ki;nyvtárában m:oradt
fenn.

"Az oktatás tHrtalmlinak ,'efl:rm·
jában {11t"I:íban minden protClitán ~
h!lckczel c~yetérlell, és eZzel a kí,r.
sr.ak v~érc - amint Iftttuk - ezek
[I reformtlJrekvésck érezhctöv(: vfl l·
t1Jk II nzjk(loklatá~ban III" - z:írj"
h.-jt.eKc.lé...c~ 11 korán elhunyt tudÓ\'!
pmrcui'.0raasmn y,
K.Ynf

Dr.

Vető

Lajos 75 éves

D, dr, Vr·tő I...<lJc>!I, ,I m:1 ~ytlror<id.
gi cvangélikUJl eu,yh(l7. nyu~Jmul.Olt
pUSpQkc nemrégiben WllhlW be él .. •
I-ének 7~, évét, ,ló ej.(('!ti'..IIé!(ben m/.j.(
ma l~ dolgozIk elQ'h!Í?Mrt. wnulmány<l! és cIkkel ma la ll? élcl.cl f~ II
jöve ndőt

~u,lgúlják .

A juh/Jeum a lkülmflból egyh!I/-tI
nevében flr, KfÍ ld ll "AI\.Ún pil~p(Jk
kÓ'lznnlhtlc, é!l Ml/d6" Imr(' aJlam ·
titkár. az ElCyházO'fyl Hivatal (·In'"
ke fogadl;.,
E j"'lC" ("'Vrt'>nluI6n ml h Vprl:!I't,
tel ki)B/".nntjOk

•

KONYVEK VANDORLASA
t(>~l\:(>u'k, ", lId(I11U_"'1Jnlt1, rlu~ 11c tll(IB,.o \(' jt'lVlIl III. 111110 bun hOIJ)Ll ICIIIl)'t-' ,mv./ÍIIIH'OI(>i'll
hularu/.,t klll/lI,N1 d/>tl 1'. ct/l(,(Ilo1l. Mrl1' II XV I I. ~dI1.ud
mll~",Il~ 11I'ILI'<'fU'I)('1I .lIlIkml IIINUlnuk fo<'1( kl,l',UlUk

A

11'0111'.-1

ju, Ilhb-I/,vJ(I.·nh IdC'l1t hon"Jl(1 fhldl.lI. In kllllC""·
III11m kl:'rOlnt Ic ,.,. hnllJM lIy.lk'l}'uh",k II Idf, lukulc'l reIntm"\.rIUl. rl'lt" .j,(u!tIlTl n ., majd k~.,ó\)b It mt.-"nnonlll\k
('!lylk <'.\"1,,"11J(' I"U, 117. url. "1:"llt'III Áru.'·"lIk,, ,.
AlIl lk 'Jl' vIdhIv.lIm! k"II('Lt III11U ulfm 1.ltulnllk\III hll"e
"/lló 1A.'1t-J \'/lIoIV "Z "!'/llJ,,,, dhllllyl'illU kll/JIU, II lenIlY"!
1\,1(mU~lIk' ~tf'lIcn'll VI·ll'tr.1 kllzU1 10 1('", lIbben II
h.,lIlImb,k II ,~/.t toldll,a k rn(·IIl,.'(Il·k4'L ILt " ,'kl}lt:HI ('fi
/I"ya l(l U'lllIllIu l ti"\ kIJlltHk (·uyar!lnt. A .n('flckUll(:k lU
1\('111 .11r.plllwlt;)k iiTl/\IJfI !cn'll'cl lIJlcu "y{l1ekC'/,et~kcl,
mint tl'tlt1.ll'k l';rdth' lK'n, du tx-1('l>lv(,(lvlI II "t' mvr'ollll'/Í II ~
t·, !I1ennvnl lll ~yUl('!\ C"/. ·t~okhl.·. ItlVf,bh {<Ihcul-k ~letU·
kel. nWIILurLvlI hllUkN.
A X V II /.,.(" .1tl \'It·JNl Ihk"wban (.1\ m{Ulu tL 111011
n~·{"lvt.n klml"a Ih l (lIlU.~ 1)l llnkf,l< kl;7.{\I look (,llet'JedL
II'IlIun11 ,,11111111. I«...r,hb h"lI und flm lH/Ísok I!I kl!l dflKrl1
k . rOlh'k.
•
E nlcnck ultt'k {'Il ÚUl'Iu;(lltólk kb'.L mcr{lll rel II "vn·
(1011'1, hoUY II )" J,lJl'It"'t'bb l('l1l(~'cl hr!f,nul\ l\1.t."'"/,ók m(i·
\'ull II\llhndl(.bHn "y (lJ\.cnll· "v ~ ltl ,lt'l('okbt'rl klr,djlÍ lt.
A /out' l/;,!.. I>/~'rk ,'~!\t.c..,.(onl'k , 1I)'(Juldl'il)hn vlll6 ),wndMiI·
~/.. \"k m'lIlkf'Jn IVI ~l fJW{/ ' U AI\, I I't\~ Idk('t!1. (·,·(I<.'II\C , A
..urlll,l ('lncvC"I.l·M' IJ'bll ofl'ct'/I ~' r(llrllm PolOIIll",m ,
(I II" . {l1I11(lrlu8 .'QCllltl A nYf/le kí'ol(,·lhcl. IVI!IZf)V Utu
Irl d(",hl, !llmcrV·t.vl· II j;/).·'"I,t;k(·l, A mCJ,lJelcnél\ Idö'
IJjmIJi'l1 " pt~"L .IHIHlIll tIHiU " IU.UetJk r(·I . dc lJ'/. I,.-,;y(.~
kiltt'll.'k luII IJd/)lll( ~PI)en Illll~- tll,,1t kl\n Jeh.: ntek me~ .
A ml':IJl'Il'néll ht'jyéUl ,, /r('lIO/JUII" vJln fel\Unlt:lve, de
mlntlt'n v;II(~f"ihe ll 1V..·'''n~ 11:-' cHylk anl<lt('l'dliml
"~'f)lndfll><1./'I 1fI1t;lk najl\·flfo.lIOl .
\Un bl'n 0:.0, O/'J!~..6ItOb S~kh("I\y l Kl)nyvlill'b[,n dr,
IJur ·,.t. (;('Ih'<m k ....~,(,II·rI1ény(V.ét-.é I'C él'teke/.lelel t"nol'
l\lk II h;lf~ll ('1U' h(I~J k" nyVlIU·(>lo(.k 1'Í~/.é"e . a~ wl:'llk,I/.·
[;,11 ll~ l"nwrlu)'(IICk \ ~"'~/A,) dr. 1.111% Anlr.1 kovc"y! !'ó rnul
IUlI"Uku!t I)I(-bflll'~" (TI (Ir . /C(I /I/UlII/Ó Il r, SC /Wil 11(t1l1l
un l11u1u... l"U)'hfw.1 kUllyV.llII·I'lIo. A Ix....l..l'h:et.é1l .'entljén
t'll % v li'bflnl>& ehYl.,lIdullU, ho~y ri ,m,nkllJlclyé hcl.
kdll'l1 I·'ml/I/u k kov,lIku!J tJ1éb!uil('Ju kl"iyvtlll'(Iblin mel)' " h(I!.wll'uhan M'rll1 . ~ 1'I.7,cnv{,leU _ unll."Idu:I V/lw
n,IIKh/.flIIU Ilillnlc(,kal 1{"oU. l .ové \vnll~1lI ke~.(I(kl oU dr.
1,!J ll l'IN)(IlI"/I. (... II IUrlJ,lYl'\ tlIlIVII'IIl.'I()k tt>I'lénC1Ú Jól
1,,"1crlJ dr. 1.'('f/·rl C% .Um,..: ] J)Ui\pblt lt/.'w; ' LL. Ol'. l,ol :.o.
L)!('h:lll()~ Mfvt'fl It'vl'lbt'H !tO."lés.l:t,öl tudju tI. hugy /I
t.jl(I(·'lk l "Iéht\ n lu It hll)' ... I.. ".. lj 1lI(jl!otll4'('u ~'rlllrulII
/'",.)"{lrw,, hlm"ll kull't('L [WlJ . A " BI1)II(, UU)CII" bOI'"
m(1)bl l'IIylkcl\ I>m\':\ kol.t·WA"Irn a bds6 1"'1'1 .szu mo·
kon, hUllt·tIl c"'lIkl~ kIvIII, II h(.,.kvl.(:~ IIcdncl-n Irln
III. I ~J I" AI11411 I)lt'I)t\nOj(, I))ujd IflY r(llytn~lA I : ., ~:b\.l{)1
IllIn, llllvII HI. I , II . 61 II I V. sIlIIm.'. II"~ UI .ll 1I\i.:II.VIIII,
l'II~'IIfW'rJ h•.'JI.'Hy d~.\Il l'Nllt ll". t' l-Iyl lluell 111,11I 1IUII) . Ilhl ,lls

ur

t'J.l ()1 ...1II>1I10l: " OII>I)(,tll(."11 MUllnl Fr, Rl)onheml" cml
Iw(!c nllV«lll vlllumlnu. I\nll(, 1701. PlennleluA I)lb .
be'/J \lJ!.."
" A c...:m{I(\1 ellyhl11.l1WiIye pnpll6,,(m ak félll nevlárll l.
1>:1n M."m Spllnhef1l. Mm 1)11)bc'1l1.18 név nt"!n Wlfllh atA
A'/. utbbbl 11ltlno,oJtotL I(.('nnt.n né ... klll8C M)'unÚ., Némel. r.lmndlnflv, tlum:.nd lelk lJ CMI l'l(i()k vettek rel
!lYén ntwekct I I XV I. lI.7.(w.Ildt.ó1 fogvn, Ist y ktinnyen
m"UI<-hct, hOJ,ly unl\llrh.1II Icl]«'$1.ék könyvel voltak,
1!111k.l.ÚI ~ lt vdl1l1 l P al rY\(.'i(vfl ....'troJtu a m úl~ l\l'ú·/.tId kU.
lA:J"lén . /'(IIdcó l(, m l n~ \)lóbI'Inlll. 172:1-1)lIn 1I1akuh mcll..
IllY utwnl lélkb,.re nem I. Mondol h.all.unk előbb. Esetle" méll ann)'l~ rül birok tÖtelet.nI, h(>a)' a hajdlm l
kcltyúr! cl\IlI(ld . a br. NtlvlIyak tulajdona volt, E C5!.1'
IM bll'u,kt\!)an 1I.11I!;ollt. óromflll A ClU'éb I'élll llLurgikulI
(-o. u;"I(/Ulnl k"nyv~k 18 vnll nk, m<-Iyeket., 8{ijnoa; 111"<1
r~~"I/'1I ...,.ét.dubúltak . Dc c~y .'C$1.UkCl ké~őbb l:I pléb:\.
nlflr'a vltl('k Mn~tI" pléb(1Il11l I~ II hClIII Ul'l.!SC"n fili I.
('.~ onnan l/l. v!~Lek út ki.lnyvekct. I lU' n1. et'OOCltlJey II t? )
- novem voJumlna - kit~tból cs.lk e három v~:,w.elte
{tL II h lÍborU\""
IIfllállo.1.k vt1$tyu nk dr. Lot? Antal 1)lébllnos úr fen·
lebbi klú.J('li('jcrt. Il CNllk unnyll JcgyzU.n k mejt. hogy
II H!t)lIothecu Jo'n lLrum Po l onnl'U m enulClllCl!, esak
lI),olc kt\h:Lből li li t. Il 11"1, clll llteLL ll -&; ll?.lIm n)'ilvl'ln e.1!r:i.~ lehetNI.. 111. el'edetl k;I\:llogl~l,l~o.· .
A 't'>ldt'Ókl 1)léb[Ullal kÖllyVtll l· birtokában levö ktlletek IÍWll'sglHáIt.'l \I\."In d.". 1..011. helyesen állapftja mCJt.
ho~y lll. I. kö~ ~'(l WtfU!I SQt.:hwI SC'rens', több mú\'ét
W.1a l rnIlT.l~I . A m !Í.,.;xl1k köle1 ls F~ul>-tus Socinu$ kO·
11' ll bl;lllí munklIlL ·közll. Mwbnn n1. ulolAÓ dr. Lotz f(!oJ·
M)r'()IIÍ/.I1\ SI.i..'rlnL cgy fr'flN, mel ynek elme C~nI ~·rcll1 d!lCUlIl I)(wldl!l, A ncJt),cdlk köl<-~ JooJl IlI, C relil ~' rfln cl
- hdyC$Cn I(mnnll! Crclll I~ranell irasull l artallTUl7.l'A'l,
C fefllll~ ,Jánosról IInny!l ludunk, hO(O' n NUmber~
melleul Altdrl1'f e~cl.emén tanult, Et'Mt Saner lun[t·
v(m ya VIIlt., lehe\.. hOGY n(>m(.'I. 8l.(ll'r"M1'...ÚÚ. eredeti c.'iOl'
lódl neve Kl'cll voll. tO l 2-ben Hako wbn. lenltyel föld" e
menek UlI, IIhol késöbb :,1. ott.unl ~l tUldém l n l'Ck1.ora volt,
j"!tyl k o II Icnltycl lesI \'ér{'k, II .9.oclánllllOk legk,é.p1.cUebb
); ~.cml-Iyll'Cl\cl nck,

CI'\.oIllus m cJ,l Illlkowb/lrl, 11:-' Is.mc:rt. holland t.I:irtén~~

H ugo OrQllus mrl vét Vt'Jr/J ... I~III~ Illó ... Ad Upl'lHn

lIuJtonls Gl'olll. ,. rr~pon81o", J'l.'\.kow, 1023. Cn:ollJus
tt1.~a~bll!l hlll1 cl.

lI h1. kUPlIlIk Ol'cJllusl'61 u:-' 1058-511. évI. .nég Ie.ngyel
r .....l(h.l" UlI' ton :.o.sl nl.ltok feIJ~")'1.csci bőI l/l. l it II Jelen levő
kevesek c.Jlml.."Il'o1.:t-úk Cl'Cl llus kél mŰ vl."I\ck ú jra k!"dfl/\Ó\.. C,.~llhlS !:In{lvanY:I volt WI.s?..Qvaly. ak! a 61 b1l0I.h(.'Cn kOlc\.eJnc.k kl<l dn.~u k i}!·ül n lelltöbb ~rdcmct. y.c.
1'C'1.1.e. '1'ClI lu:! c):yébkcJl ~ nn61 iS l:.m(!'l·l . hog)' (""ylk
lÍ 1.dolgM,óJII v\ll t II "llknw\ Ill'IIé Icn.ltyel lly("lv(\ klad lÍ'
sn nult.
Or. 1~·I· n· nl'7. .rÓl'.sd

Dr. CI'OIge II. William.\' professzor Odl'öz/ele
A MUII)'II,· 'I' lI(lu!ll{lrl )'\,~ AhJldé m h.
1['711 mu jtlllfltmll SltdóM.n In"L"U lu .
.1"m'lnV\l~ \lI l"'lO/Uk{1I1 " l'vl \·Clt (.~
Il, Ivld I,'t·,'l "\(' lchlóglfIJ(\ n"k jelul1t(1 ,
"l'fll·I,.1 '\"1('1\1:11 {OI('.'III\" I \!II \t)\ ~ lll'.
I: ll . 1I' 1r1l"tIt ~ , 111 IIllll1l'\lwl I l n,.vn ,.rt
I '11)'''' \" 11 1':1II "lIIb" \ '11 I' hn I I Ih I ('Il\\~,'
U I "r\'~~II"U

Hdvt;1.lu l\lvOlul r,.\. pU~J)Ö·
It llnlw"k. II1C ty b('1I lWvll:-. tc tH It Utdl
mlll\.tllh,ltnllk , nkl l<kcl rne~lllrncl'kc 
d(·u .
hl1l1Hll

1... ·V I·Il'l)~n .Oh!>,'I< I(vl',ölt II lIlivel,
IHOl /Ill et. Ifi tl'jll: I')(lvl(\ I~C!~lI C ~, IIl \HI
, \, III'I'cl"1)ul'élmll 1lI(! IL ,WO c~7.tCII·

Ih:Jl', h ol/,)' mOj;hlllt fl vnUt\.s1 1~1I'
VI~~/II I" I1I "'kl.'~V I' II 1111'0"'. 111111 ul . hmJ"t\lIc' t, Ilu e~y\.ol.·n IlIrn\.it\J(OI l s
' ..11(,\1 1,1(>, II
'\'~/( \' I' U " 1,\.\1 1'
11I1l ~lIj ú l (lS Vlll1l\lIU~ mcitg)'iJl.IkIC~é.
" (',11 \lllvltl t' I'II'lI l' ,'kIÍ1J/l II II L.'()vll
,.r,t. 1(11 ,'OCIIIJ ll Y 1l11111Jt)t'l1 1)ll vl d Fc·
'''~ 1I!t,d . 1Ilt'IYI·/('1I \ mIÍ'lU/\ hlh l d
I'~'IW 1l},,,IIl(\ultl\l)UlI l.'mlék(.'J3.011k ll"',.
"'1.110..1\11 . .... " m fl Jll,. 1.11 1\11 111 1'llIk:\\! ,h\',\I ~ KI"I 3/.\I\:.I(\I. Il "')·c'·n,...-\t' ....1 &.
1>1,,111114 ," II IlI lIlt "IIUII I.hllll
IIw lt'lI Il~ IlUII. hl ' ,',I·"t, "lc l'l ~;UII (U I II"'u /

K,\ roli Gáspár em lékezele
A 1. cJm\\!t dcccmlX'l'bcn fl Mngyar
HMJ6 Kos."lIt h ud6Jt\n hal1hnUuk dr.
Nclll(•.~kIJr lll ll ISlvlln ln.)(llllom~.·té
nésll., kll u(lldt\tus ol6ncl t\sllt Kfl l'oll
Ctl.:;.plÍ r'r'6l. Mc!C6J s~..(lvnkkal cIllJ~kll'
~.AlL~ IllL';( 111Tól n nl4lY munkl'lról,
lI'll \t II 'llI, ~ya,. Ilyelv I' bJblltl :myn'
nyclvilnlltln \'1116 wlmi\ c8ótl'i."I1 !C,'Cn
vC~~.c1 1.

Jl nnlo:.~ uJy01.UI,

hOgy

(ol'dllllsúbllll

Kf\t'oll Cr\~pt\r 01)':11' S:-.ŐÖS~1.CI~ICI~·
k OI, Ijtlthl:-. t!klll rordu lntokllC C~ kife·

j ('~.ll.Sulw L hn~ I. UI\It , mc tyckot 1I1.c!ŐH
II II t' ll 1l)'lli l't'lben nem hn ~7. lI f11tnk .

l i.')' II Bit)1l 11 Vll'l l ~ól " clllc~lIk tuuM·
", Ini klfdcli\'lClkkcJ. 1l:t IlCIII ól' cl\'Oll w
tuhb I/,nmltllk"dlls ~:r.!'Ikl llc ~(oI' t' 1 I ~

"ul dr.", ,tLIII k.
UNI'fANlUII IELIn' 1

,

•

;. I"'v{'h,) ncm roltJa r ... I("I;nl u. klilotlá sokal. ValÓillan , II
111,_ 1'1-.,,, ~y l d Öri1.c:lé!li .IiJ IKcn " ~ek" l y 11~1.C. , .. ~t

.. Plusz egy példány"

R6:l !iI·t o kás. IIfIII"Y (,j~l' d sl> m'II};i l~. il?, l.!I tcn li ~ lch: ~
hh'ck ő~~7.elr)'u h' ck é."1 koS7..mllk egy ll.l7.II"I.
nana
' ,·
"c7.eC
óU. 1989. JIIr1uár els c J"' 11 "~ 19)' , 'or, c' n , . '\ z UI
\'ö7. 16 hC!fZéd ck IIlán CSO l, nrlokba ver/hltUnk é."1 h e..<;1'.é1 ~
,~

cÚ ilnk a~ elm ,HI csztendíirOl, az c lmí.1t é \'li ~ed rlil . II
föv6 évriiI és II j;I\'6 rclad~h.lr('I, A vé le ll e n . II gy hozta, hogy h á roIII Cllalád tagJ,,1 - ahol , M . egy,k c~aJ{ld
ba n I térj u nilárlllS. a fc lC1lég k:ltohkus, a m!l.s. khan
a férj refo rm á tus és a rel C1lég lI u itá rius, mi l{ a h arm adik családba n mindketten unilárl us ok - b esz é lg ettünk
egyUtt. Több ek kli'l:ölt s zóba k e r ült cKyhá1'. unk h'll Sa.
az .. VN I1'AIU US f: u n". mel yet éven te h a t alka lomm a l hoZ el a 110St:l olIhonIInkba, Olvasása !H,,o;zá l:lr tozik é letü nkhöz. és h a \'életl c nül n em kUI,juk k é'l. h ez
a m ('gszo kolt időben . aggoth 'a éTdekl ődiink . hog)' mi
a'1. oka a késed e lem n ek.
Figyeltünk u Püs pök ú r szavaira, a mikor arró l b e széli, hogy az ,.Unlt á riS P. le t " b cvétele és kiadás a
1979. ~l1' ben é pp en hogy egye lll eg ll c kerü U l!." réJű. hog)'
il következő él' ben a n yomdai á rak emelkedése miatt

fd l'mc ln i k iili,nbH",; ukok b ó l n em h :h et. I~'di rl m l h a t an I' lI mt:írnz luk. h"ltl' mi nde .. fv hcn " phl~ 1. CIC)' pc ld á n y" clÜ ri'l;clélll tlIJ{I' kiihlJUk be a1.zal, hogy e-I.~ II
Illusz IJ':hJ á n yt o lya noknak küldjék cl. akik escUI:k
n c m l udn ak el őrb:elnl . vagy C1Iatolj{,k e7.t ll"! ii~Ucl[et
II la lI fc nrlla rl ásl kü ll.<iél\'cJ h C'l..

Fclhiv u nk m ind e n c!:"y ház:ít ~zc r c lö u nll á rln'! l 61 érdek l ődlil , hogy c.~a ll akoz1:a nak II .,l! hI SZ CK)'
dány "
k-;1.dc m é n Yczésünkl,üz, éli !lzcm é Jycse n az cllyh á1.ak
pe nzlárá n á l \'ag)' piros IJOs tautal ványon küldjé k h e a",.
Unil:'"nius f:let eimére nudal)elIt V., Nagy _lI o {tc u. _I.
10:;5 a II lu'l'l; 411._ l' l- ot.
Dr. KI ~lI .I(,zsef

.,,"1

A s 7.c rke.... ~. lii m egjcgy',o;ése: Örö mm el a dtun k helyet ez

i rásnak. Említés t l! rd e m el az. h0IrY a ci kk heérkezé!u:
után egyi k m agát meg n evezn i n e m aka ró h ívűnk IIIIl
lurínl OI kúhlött aZ1'.al a m ca:jclQ'zéliscl, h ogy " plusz
I,e ll ő diirlzc tö" 1.\1 S'f.OTgal m al'. hat(J. Végiil a n a llok ban
l! r kC'(cU he 800 rorinl adomá n y u gyancsak az Ur1itáriu s
f: let kia d ásai cs iikkentésére.

Külföldi hír e k

HtREK

A Có" '''dian Unh:.rl:on, kanadai unIUirlu. h':.~I\'"reink nemlejenek 1919. novemloen ullmáblUI. IIl1zd lll!: v1lallo y:o&ol közbl.
arrol. 1I0gy a kunaC\.;IJ nyll vf, no.'l ISkolá kban ke>:<lJé k -c a tll n lt:l.~t röv,d Imád a::iggal. vagy anclktU. A pro éli komm vélc mtnyekel egylorma oblekuvlllou.. 1 Isme r-

t"lh:k.
"

kll n:od a i

P.dmomonba u

lIemréglb('n

meg III. unlt:' n Wl gylllckezet
tenllllU:Ollllnak z.s l:v~ o::vtordu lOJIll'ó1. Az
I.lntWpl h t(lntillzlelelcn Ch. &Idill mam·
reali unltá rl u~ leikts>: prédi kált. aki több
Cv.lzeddel CZo::lott haz:l.nkal IlJ melláloellllékCl'.U:~k

.

Az " " 1:°1

1I11ltllrlwmk Inll ulrer d mIJ

~~.emléj(,n ek cIG fl ~Cté!<1

á rai a megdra;uI I

nyo,mlal és poslal köllllégek re való \(._
k h lletlCl I!II!II Jllnu:irj:ritól évi b l a" 801
Iunlra "mel\<!k tc\. An gOl unltllrlus 1.e$1'
véreink ez~ a mlnlclY 200,- Ft-oa k me,tClelő OlIncget ~vcntc szivcsen megflzeIlk. hog)' 1M2-ben ala pflOU unlta rlWl lapJukIl! r cnd Hze rcsen 0lv3llhWld, k. Re m l:ljll k , hOgy a ml o t,;ruóln k Vá! tO?.allan ul
betll.etl k Il/So-t'Il a>: évi ~8 .'1-0'01 é vi clÓfll(,\I!.. 1 d íja t Ez az öss:r.eil pt r~ PQIIWUUllvá.nyon la bekOldhetó II J)Q~p{lkl hlvalal, Bud aJ)e"t V.• Nagy Itrru'e utca t .
16~3 elm<!r e.
Ur. I'f,la tkl' Zol l:l.n e. tarul ~. aki tele,u!gcve! és hár om ,yenne k ével IJImt.
MongólIabon Utrt6zkod lk . ah,,1 gazdag

tudonányo,

ta p:uztalaUtlval

ll>.'

:lUa t-

elll!n.'I.:!,U8Y te ré n a4 újra tan-'csot m"ngóllal szakembereknek . 1:1; uj enten46re
e.,.IAd J4va l ",yOU a>: Un ltárl ld 1:Iet minden olvs~óJánll k 80k /!l [Ömet ts OOldoll':dgo! kivan.

A Uullviában éll':i e gym Illió lelket :;dm!áló aynosa Indián td rzs keresuény Ulg-

jal az észa k-a me rikai nlv,JI;>

tndl~nok hQZ

m ln:r.lon4r1u50kal k fi!d tek .

•\ kulo>;s\'jrl '>rote5t:lns T1'0161i:1lI.1 Inu!-

le. nagyszeben i tagozata nyu,dlJb;t vonul6.'la al k almával e1bÍl CIIÍll:tatlll dr. Ludw il! Wnder eHyhhtOrténész protC!ls:r.on.
Ua rab:lJ IIllkl Óll ny. espere. lel kw nek
al. elmult évek rendjén Wbb \l.n ulmá nya
jelent me, a. kolozsvári " Koru nk" e
uemlébcn . In d r. Barabú Abcl rlll. lI:Zilietése /lZlIl:éYes fordu lóJ~ n : .. ED' JsmeTetIcn NictX.'l<:.'he d al l><.!tőtl vemre" &
Kelen",n Lajos a z e mber" elmen. ln a1.
Ü.unk e, kolouv~ ri Irodalmi !Il.emlében

",Ur. I"eke'e

l..is;alIÍ, ny. kolO?.8vjrl 03)'véd , 8 é.ves k Qrll bon elh unyt. lI~tra ma 
radoltalnak

v'8U~tal6dIiJt

kl v6 nunk.

UN ITA RI US 2LET

LaptulajdoDOJ
a IIlaty u o rnj,1 Ua.lt.irlld EIyhh
Felelő' uerl<eszlő

u l<Lad6 :

Or. Ferenn IÓ'Uel
V. , N:O~y I, a.je U. 4. BudapeJI, teSl
a
"'~!'''.'''=::':;:
lIl-O! I.

szerkesz .ő
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