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A Kálvin téri református templom
A nlohacsi \'ést ut:in .'l pí'sti l'c fonnatu.,; clJ.ylwt. h:1nl1l r m('ga!llkult. A 150 é\'cs tbl'Ok ur,al mat és az 37.\
kÖ\'etJ HabSb urg dnyom:i"t \'é,;igS7.em·cdték,
,
At 1781-ben kilJoc.s:\101l IÜ l'ulmi l'cl1l1c!cl utan
k<'1.dtek 3 tell11)lom ~pihhé\'el foglal\"Ol',ni, l!l:3Q-ban,
150' es;o:tc-ndóveJ e7,cloll cpüit ld :17. akkori S7.éna h~1'eIl a \'i\i'OSf:113koll kivül. IIZ első pe:t l rcf<Jrm:Í\us
temp lom, lJoraros .J:'tnos biró jnvnslat:IL':1 telket l(:lptak Pest \'ar(\'1:ítól. Tíze:..rck ad:lko zt:llc pénzt, (t,tv:n'k
tégl:\!, s7.cnáL .. irja .'l l :iD éves templo m król1lk,~s.:l ,
BOllyan J :ln~ ti mtlsfél sl',üzad os tÖI'lénet~1 mcgOI""Ok!tó füzt!lébcn : UUII má!'clusában :1 dun a i ;lrví7. .ide jén c templo m sok s7iiz emberne k nyújtott menc(\o.'ket.
A templomépites és a mclletle levő iskolu és a
theológiai 3kndémln létesiti>je. Törők Ptll lelkész, késobb p üspök (1 839-188:1) önzetlen t:lmogutÓj u voll a
BudaJ>CStell t:ll'tOIl els6 un lt.1 r ius istenUszt elt~l létrejöUének. "'erenc= József uniU'uius püsp()k (t876-1!l28)
EmMkeimból címü kis rii7clélJen cnöl Igy emlé.kc7.ik:
.. 18-18 és 1867 ut~in sok uni tárius költöl'.öu Pest l'C. A
kultuslminlsztérlumba mndl"lárs;lnlllt, Buzogány Áront
nevezték ki titktImak, nkl korábban 111kt\stin mtir tartOll h;l1.i istentisztelelekel , IR69-ben a 1. Ő fin. m e gkeI"eS7.lelésere dn Illem'én rel Budapes tre, én l..1rtOtln.m
ott nl': elsó nui/I'állos istent iszteletet II reformát u sok
tan:icSlennélJen, amelyet Török P fll ref. p üs pök rendelke7..ésemre bocs:llot\., :.ól a tem plomot is íela.ián lotta e celra, de én :\1.t, tek intettel Sl.:lmunk csekély
\'011:\1':1, megkős7.öntem, s nem fogadt lllll el Soh a. sem
fel ejtem cl, hog~' rnil~' kedvesen íog{ldolt Török Pál,

A hídél)ítés j'ol/,.osságát
hangslllyoztll Miklós I mre állam ti t kár a1. Allami
Eg)'hH7.Ügyi N ivlltal ehluke, :une!"ikni ul j~ról való hn7~1tér""s(' ut:ín, :lZ e~' ik cgyh:\zi hc t ilnpn nk Ildol t n yilatk07.:Ilában.
i\1e~á llap l totla , h ogy :n \h legjelenl66ebb eredménye a z volt. hogy j ó alkalom \'olt II kö lcsönös eS7.mec..-;(>l"el'C és cJ.(yházl)Olitikánk jelentÓliebb vo nisal nn.k :1
mcglsmcrtetésé l·c .
Mikló$ Im rc :\1Inmtilkál", jelen tős nemzetközi és fe le"ke7.C!tkozl cgy h:í zl s7.e1-~'ezetekben . e gyetemeken, e gyh_rt.l k"ózllOntokba n és hlv:\1..1Ios s?.em élyi.ségekkel tOrt~nl tnldlkozása I'endjén elsosorban fentiek et hangSII,I) 07.1a. A béke épltes€" mel)' :\lInmunk po\iUktijának
IS ala pj.l. a7. c gyházl Olu n k ánnk ls jelentős rés7.e és e
téren ;l huzai c&,l h á1.ak mlolt lehetőségeik keretében
l'!l.yn ' )tynrn!Xld ú mél"tékbo.·n vloge7J1Ck jó s7.olgt\latoL
Ha ~ rOulV tl na lnkon 11 kapc:>("llatok á polÓsa néha
a~l!dl)?,lk, ,u~kor n " ki~h:l JÓ~ knl" valÓ fenntartás igen
Jclellll..... E t;zellt' mbcn k ..... zblödiln k Helsi n ki örökségcben l'iu t'l'll' I>tISI"l', fl sOl"on k<l vNkez6 m3dridl ta lfllkozon,
A d la hi~\ln.o küWnbul'.ö fdfog.'Íst \{I IlÓ cmbel c k
(50I)< )I'tok I'S "'~rh(l 71 kO)J.i\~St\It"k rll\lnk:ljflb[lu rO I)' l a l~
nl kN! l'~ lehet is.

un :'7.cnt vnCSOnl klS7.olg(lltatásáhö7, megk lvtlnt-1tó
1<Icnodi\1Il10kknl ls kcdveskede u .. .'·
Vagy is : l~e l'l' nez J ó1,sC( ak ko r kol o7,sVárl unitár ius
!>llP cs t:iI\lh a z ev, "efonn:ÍluSOk la n lntéze t"'nek tan:kslermóbell lal-tOlla a z első nyilvános unitáriu~ Islenl i:<:ztektCl P esten. A1. nk lcOr m ond ot ~ im a. bes1.éd és
flge nd ll e gy In'ls? oldalas W1.etbe n megjelent Peslen
!HG9 -ben Hu<hlyá ns1.ky Bé.ln nyo mclá j:UJ.'In, s a1,
kii n.\' v tanHlknak kedve::; dlll·abJ[\ . A1. el s ő istentisztuleIch tn nol1 beszéd I:\I'/;Y:l " A kcres1.ténysé~ Ismertető
jegyei". Alapigéje :\1. dézl\s l levé l 2, 19-ből : ,.lmm:'lr
ne m vagytok jövevény e k és 1.scl lérek. hanem a szcnle knl:k polg;\I'tt\rsni".
Dartó/': Bela főgondnOkkal örömmel és htllával veltünk I'észt':l K t\l v in téri templo m fel.szen tclésenek ISO,
évCordul ójn ulkalmnval tartott ü nnep i is tentiszteleten,
melye t d r. Tóth K ámi)' püspök 1..'1\'10 11. Az ijnnepéIyen dr. Rll oók Zslam o nd f6gondnok e m lékezett meg
a7. új jáé!>itcs mUllk;\jól"ÓI, és K elCIIIlIII LlIjos, II Fővá
rosi T3nócs :Ut:llánQ,<J elnökhelyet\cse is (cl$zólalt ,
méltai va e templo mnnk fóvtlrosunk tbr ténelében kie melkcd6 jelentőséget.
t\ Kálv in téri gyiilekezet prlos b itcri um:'m ak 3 1. ünnepélyt, kö \'C16 cs :1 Rúd:ly Kollé~iumba n tar tott l'bédje.n többek kÖ7.ő a fel szó l n l ~ dr. Fcrencz J Óuer
piispijkun k is, nkl fentiekre elnlékezve, hól,ls s7.ivvel
m ondot~ köszöne tet nz efu' ko!' i testvér i segítséger t., és
kél' le Isle.n ú lrlósá t II K:\lv in lérl ~yüle kcl.et mal munkósail'a,

:'1.

Bal'lók Béla lögondnok kitiinlclése
O rszágos Bék'o/anács Ii rudmé1lyes "wllkd s.~dga
ell,fme réséiil, me lye r. elll//)áz u uk /600 Ild IlOkokll ul. (I':
állam és a::: egy/lá z kl)zö f!l jó és ererimé lly e,~ ·vi szollU
á polá sában Il é(J::e ft , Bartók Bdla főgo ndllokunklllJk
o:: Országo$ Békctanti C$ KitUII/ e IŐ Jel t;é llyét adomtinYO:: lo , melyel oz OrszáRO.~ B~klil/lndcs .székllá.:dbllll
Sebeslyén Ná lldo rné el nök Unnepi bes.::édu tllán tl r,
K ovács Béla főtit kár adOlf ár j Uli . I H ! ...
Az

Bartó/': Bé/u főao ..dllOk lJJlk

XI. k-erii/etl Tal/dcs
Hel u/or/ énet l Bi'::OIf$ága el llökf'kéllf is értékes trirsodolmi munkóssllgot fe j l kj, és ful l1 /6s r~s if l'lil/tlll II
lf'gu tó bbl ors:tioalllÍléS/ Jlépl/iSlt/61 fos /ondáj v álo s:(I

t6sok megfe l eM ('/ókés::f/lbflblll i.~ IJlldllllf'" leQnépe sc llb ke r lile ré bclI, o X /.-bell. me l)l lll'k /lIIs.:II c!1It1zC" II'1..
ára {akójn.

A " Ké /JeS 0#(' 0" C, lu' rilap jú n. 2/ -1 s::ri l/lII felll/k.',
llen belllU IM)n fUflj)lt( l nOI,-ull , -al s ri r.- l ~' OI 'Ifc. Bél n
f{ltl/ká rt a klr fl uh.'lés Ó/a CMSCI fol ÓW(.loI l .. ,)('r<' OI/WII

Dr. Horváth Richárd
1906- 1980

Dr.

Horvólh
Richard
/('mplomigaZlI'o tó. !l Magvar Ncpkö.::.
td rsos6g Elnöki Tan6c~ónak fo g!U,
o r,fztiggll.1Msi kép vi$elö, ti

H azafi a!

Népfr onl és az O rs::ágos Béketaná c~
~'I'::('llbéf1i tagja. a kato li k u .~ pDpok
hé l.:chtzousa gált ok főtitká ra , (I K aI<)lf kll.~ Szó f6s::c rkes= t6Je , életénck

74 . évében

hQss;:~.

dc hire/emmel r/.
se/! s.::e nvedés ulón elhunllf.
Ke:deu61 fOgL'(J rénl L'e tt ti bé·
kemo"ga lomban cs példaadó mllnkrilkodásaval eJ6hareo~a l'olt oz állam és ti katolikus eOUház közölt
/950-ben o/dirr egyezménynek.
Me/eg barátságot /n 'lIl$ifotl a nem
kfllOliku.s e(,lyházok munkri]o iranl
és k iváló tanári és mell/fm /livó
em be ri le lkéból ba r átságot sugarZOH azok felé. Ilkik mlmktijuk révén k apcso lat ba ketUItek velc.

Teme/éaén II Forka.t,<Il1i tentel6ben
d r . L é k CI i Unió blbOTo.t, eu!('rgoml érsek, buc.ti;:rtltfa. Tclrudal,
mi munkd,uagdnak érdl'meH d r ,
T r CI U t m a n n
RC'z.t6, az Eln öki
Tanác.' helyeIte, elnöke méllotttl
CI g Béla ka nonok a barátok él ~
kon'er len
munkorárstlk
résztlitét
tolmácsolta. A temelési .tzerrarrclsOTl
,és~t vert a kllfollklu püspöki kor.
val a mint a !öbb! kereszrény egyház
képllise l6Je, közltik pÜ$pökűnk i!!.

i\!,

"Nekünk a történelm; Jézus az élő p é /cin "
Már két éve behat6bOOn foglal k07.()m Szaboles-Szatmár megye beregi és S7.almári falvainak vallási
életével.
küJönŐlS
tekin tettel az
újnbb felekezetek k ialak u lására és
fejlődésére. Külön tanulmányt szere tnék imi a racionális istenhi\ igém'ének
reléledéséröl
a be regi
uniHí rius szórvány életél·ól. Mi Inditott mégis e cikk megirására ?
Nemrég olvastam a Világoss,íg c.
matel'ial ist.1
világnézetu fo lyóira·
tunkban két. cikket, amely a nyugatnémet. kereszténység valliis06Ságávill es. egyhá71 é letével foglalkozik, l\IeglepÖ, hogy ige n sok megállapítás és statisztikai a da t. megköze.HlÖleg egyezik a szűkebb s7.Űló·
[öldemen, a beregi részen végzett
kut atásaim és felméréseim Wp..1SZ·
talata ival.
A Világoosig e z évi jan uári S7..6m a közöl egy hambu rgi lev ele\.. Ez
a le ...'éI ige n fontos jelenségre h ívja
fel a figye lm ü nket. K ü n g pl'ofeszszon és holl a nd kollégáit ,.0 ;;:: a rió·
rzizmusho;:: közelalló nezerei miau·'
el'\!tnekgy:mu.snak minós iteUe a va tikáni rádió, A z a búnlik. hogy
s7.abadgondolkodásu emberek, Nem
hisznek. Krisztus ke tt.6s tenn{>szetében. támadják az egyhMj fe!sóbt'Sé
get, omely fenntartja a jogot, hogy
az evangéliumot idejét.mü lt s?.ellemben, l-éljal érdekében felhasználja.
K Ung p rofesszo!'
társai nemcsak
a nyugat nemet és a holla n d 87.abadgond olkodüsu
ke l'e sztények
8ZÓszólólként lép te k feJ. !..<In g man·
ches tCl'i uni tárius dekán SZi.lv.llv.'l1
élve, a7, ,.unitárizmus igazolódik" a z
egész Világon, Az uniUll'l7.mus \'a lóbo'! n a jövo \'allUsa. Ezt a tényt mind
a nyugatnM'let. mind a ~j:it. beregi felm<-l"ésem acmtaival al:í le·
het támasztani,
Figyelemreméitónak tm'tom I I Vil:igOSS{lg április havi scimában kti·
7.ölt nyugatnémet statisztikai adat<,)t. ame ly a Jé".:us személyéve[ kap.
CSOhltOiS né7.el~k et Ü<iSZeg~71.
E7.ek S7.el·int J ézus S7,cmélYó\'cl
kalX'-'lol<Jtntan mái' csak minden
ha l'nladik nyuga t német ember gon~Olkodlk úgy, ahogy az evanJ,:é likus
~ katolikus egyház t.mitja ... Jé7.US
=,k ember \"olt, de nagyembel',
aki a7, cmbe~et jóra ak:lI'ta ve7.etnl . EZéI'\. számomra még ""I is
Pél<i}lkél) lenet,." Ez a s7.alxHIs7.eI.
lemu nyugat-eul'Óp.1i gond olkodásmó<1 khlé,"tetiesen cgyc7.ik nz álta_

n

es

es

Iam jól ismel't belocgi fiat.1Is:'ig 1825 év közötti képviselőinek nézetével. Jézust ök is nai>' eg)'eniségne k. az em!>el,iseg jóte\'öjének te·
kintik. aki a legtökelet.escbben megértette lsten U7.enetét és más próféták törekvéseit. Lényegében megteremtette az új, az jg..ul életért
küzdö embert.. Az e.gyhá7..at. akárc8.'!k a nyugatnémet fL.1talok több·
sége, már megmerevedett, elilvul!
dogmCLkkal dolgozó inlé7.ménrnek le·
kintik, ahol nem tudják kiéini ~
j6.t lelki igényüket, AhagyomanyOS
lit.urgiai és S7.ertar l.á.si keretek közölt csak vegelálnak.
A különoo felekezeli .57.ert..1rtáso·
kat mar csak rormasá~nak lekintik.

~k s7..okásból V~t hagyornanyból
Jarn~k templomaIkba, Saj~los
je_

tenseg, hogy a beregi fialalok közül jó néhányan áttértek az unitárius ~itre. A kÖ\'etke?.o meglep6
C"'~ezes il nyugatnémet és az ált.'!.
Iam \'égzell fclmél'ésközöU az. hO)!y
w, érelt:ségiz:ett fIaialok kÖ7.őU többen akadnak, akik szükségét ér zik
egy modern vallást kÖzÖSSégnek. s
az egyéni feJlogás ü lelk i kielégülés·
nek. A történelmi Jézus sokkal töb.
bet jelent a maí fiataloknak a teológiai Krisztusn ál. l..ong: unitárius
professzor angliai tapasztalatai ideha7..3, hazánk keleti szögletében is
beigawlódtak,
Fel h ős Szabol cs

•

ACTA LITTERARIA
Academiae Sc ientiarum Hun garieae
A Mag)~l' T udományos Ak:idómia
fenti eimen idegen nyelvu irodalomtörténeti folyóiL'atot. ad ki, melyben tud ományos értekezéseket közöl a magyar és az európ..1i irodalomtörténet tárgykÖI"ében, s ennek
keretében a m agyar
;IZ europai
irodalmak kapcsolatairol, a magyal'
i ..ók és költök vihígi r()dnlmi helyel'öl é.~ jelent&öégér61. beszámol ku·
tat{ls,aillk eredmenyeil"ŐI, köny\'is!1\el'tetéseket közöl.
E\'enle egy kötet jelen ik meg. Az
19711. évi kölet nemrégiben jclotnt
meg 192 oldollon, A köl0\. rÖS7.er.
ke;zt6je Tol uai G:U)()I' akadémikus,
E kötetben a Krónika I'Ovat.b.:m
harom unitárius \'onatkoz,á su iris
jotlent meg, Dd II Róbert kandidátus
angol nyel"ú .. Antitrinital"ianism in
the Second Hal! of the 16th CentUl'Y" c , bes7.úmolójúoon ar. 1979,
mfljus 15- 19. napjain Siklóson ~H"
tOlt nemzetközi kollok\'hllnról sz:imol be. Némelh S, Katal1n n"met
nre.lvO t~lllulmányt kÜ7.li1 .. Dic Disputa!ion Fi.!nfkirchen·' - Pt.Ó(.'si disl>uta cime n. mel)'et Hl?!). május 17én II Siklóson t:.1rtolL konfel'cnci:ínak Pécsett tartott v:índorgyÜlésen
a több mint má.sfél é\·s7."i7.l1don :.il
:17. unil:íriusok bh101dlxm \'olt. Ill.,! ;
kmolikus l\1indS7.entek k!lpolnáb.:m
oh'asott fe.l.
F.. bin)' F. Tibor timár an~ol nyel·
VU .. AC(.'OunL" ,ll1d Im:J,J;!e.~ of Eng!ish Unit'-l1·ians on Transylwmia,

es

t UN ITA ltIUS .€U ::T

•

Thl"ee Visiu: 1859-1 879·' dmO 14
oldalas in'is:'ib..'!n, mcly egy nagyobb
ta nulmányának rés7..c, be.5z:.ímol az
angliai unitáriusok három, 18591879 kŐ7.ött E:luélyben tett. látog.1I:is,iról. Ismerteti Alfl'OO Stein/hal
liver pooli unitárius lelkésmek, rész.ben Koo..~uth megbízás.1 alapján telt
lálog"JlúS:h., majd ti John J ames
Tay/e r, az akko\' Londonban mú·
ki;dölt Mnnche.sl.er College tan,ínlet.
;)kl 181H1-lxm reszt ve tt ól magyar
unit.-Idus egyh!lz Kolo7--'l \':lI't és TOl'·
d;'lI\ t.:nlOU jubileumi ülésein. és ar·
lúl reszletes beS7A1molót írt.. Végül
elmondjn, hogy 11179-ben a D:I"id
Ferenc hal:ila 300, évfordulóján tm'tOll ernlék7_~in.'!tra az angol unitá,
I'iusok ké~ képviselőt küldtek AI ..xandel' Gordoll és I\ ndl"ew Cha/mer!! s7.emélyében. akik h0.5S7~1bb
cikkben S7.lirnoltak be tap:1SztaI3t..'!ikL"ól.
A li7.e1'7.1). Ö$.57.eVCt\'C az 1859, ,ils
1879 küzüt\ telL h:\l'olll l:ítQg:.tas·
ról ~7.óIÓ bes.uímolókat, megá1t3pítj:., hog)' az Elx!é.lyben l.ilkó ~é~
életélJcn e1.c1l idő alan IS r;ldlk:ílls
v:íltoz,\sok történt!"k. E7.ek a fél',
fi3k 31. angol Ilnit;íl'iu.sok kép\'ise·
löiként l:i loglltt.ak Erdélybe, Bl"
s7..6molóik I'ilág~m bi7.0nyfljákazt,
hogy az unltárizmu.s. min~ a , Ii bel:ális gondolat \>:lllásos kifeJI"Zt'Se, kataliz:itori S7.L....... pI."t \öltött be a~ angol nyeh' ól; kulttíra kdet-lmZt.'p·
cIlTÓp.'1i I("rje;;zl~~'bcn.

!\'1.'gÍljult [clcliísséggd
Junil, s :.! 7 ~"" " I\1l1llynr N{' I,kli1.tá r S:Islil; O rs7.áll llyul (ow
IIh.kuM ill ésI ,,,,ltlIt Ihlll:III".s I ~n. 1\ 7, USS't,cJtyiill :t;.;.!
"il"isrl/i l 1.<11>0111'7.1 I';il IIZ 1~:lniiki 'l'a n i\cs elnűke iifl , 'j;7.iH ll', nmjfl jln 'lls hU li ra dr. !'t'S!:I _
,' ~ h'~""I;ltll 
IlIk korf'lnli k"r. KöSziinlöllr rt r éln cs 1170 uj kCIl\'lselft -

MS",?,

kl'l

k ij~, lilk K :IIMr J:illus l .~S n ~ h :iny l iinnI . akik l 'cI.,

('I,,:iill 117. 1!I~ 5-iil' "rsl.át:IJ.~· iilt;s c ba UIt:"~s? "kll lilu VIU loi:llhlll ul bin'a .'áll,s',Mik hh:llltmlt II lt'l(rq;e hbi('k
k I)7." Illrlo7.Ullk .

Az orl>7.:ilt'D·tl h~s IIlCG" líJl\Il't,llItta li:-. ..I~.\' I!d ül ~ .. (;lllij~ 
k ti .íJr" Allró I\nl ll ll \'llla57.lull:\ lI:, a lrl!\ukuk ,: I eter JII nos cs CScrl'rllka " crcn cné. A Ul II1lIlalum"11.sll á lú nI:IIouS/ill c1niikfnck Ullrt'S Sá nllorllnk . jt'lt' lIlt~s .\ bö! id ~·
"Unk n e lnl "'" jdlenw.Ö ;lIl:ltol . A :tO c\"es is U! Ulal rla talabb kc p\'l selők s7.(hna :l -: - ről 44 - rc .' lII cl k ech'tI .
Ua;)'an('sak !lö\·ckl.'dcll a." ;ISI17.0nyok í's, :\ Icán)ok s~;\·
m ;I l s, 101 hel ycIt Ill a 106· ;m \'(Inmlk, Ebbe n 11"1. t)rs ' .:IIl 1I~, més b('n ll11ir 2 111 kélwi sdt'inck " :1\1 "lt),t' lt: llli "ag)'
:ina l I;'lIycn /! rl tklt r6IS kt)~\i k(- I )CSilés~: 1\ :152 k CI",I,:clii
kÖJ,iil I!~ -cn új kf l,,·tsrlok , akik c1S0ldlcn k:ll)csOlollIlak be :I I"ul:lmcllt mll11kájá ba.
i'lIC8\o;'i laS1.lolI lI az ornlÍgllYl1 1és :IZ Elnö ki T:lmic!>ot .
lIIch'llck t' I\lők c is m N LOSt)nl.."l.i I'ó l. :llclniikö k G :i.sllll. r
Sándor és dr. l'rHlltnmlln U cuő. A'I. [Inii kl 1'1I1I:í.·s Iii ká ra : Ka'oml Imrc. tagjai: Unrcs Sándor, dr, Uarllm

TilJlH",. U\'\lll\li.. G él.~ IIi:, !\irQ Imre, Uc.,,1 Zult:lllll c. "rdtt
I.:iszhm c, G)'ur e Sa ndt)r, lIon'á lll Sii mhlrnt;, Ka d á r J á.
ilUS, K áll:.1 Gl·ul a. d r. Na~y Sá ndor, Nán n5 i l Aszl1>
N é m c ItI K ár uly , dr. I'drl G á bor. l'I6keT tllll1Í.', US7.I~
G~'u t a é$ clr. Vida Miklós,
Az ElnHkl T:m :Ít'S j!I\'lIs lal:ha 117. or SZJ.Á lllfyíil Clli iiss1.c"unh, II KullunIH s és Oklahisl !'I1lnisr,té rluUlUI. Mih'l';.
l űd"~1 I'Ulnlsd c riu m ne\·CIl. A korm lin )' e lnök é,"é is m él
I ~'bá r G )"örg ~'iil v!l.la!'lzlulták 1I1 C~ . A lU inis d e rla míes d .
nök lU'I)'cllesei : t\ c 7.é l G~'ijr~)', Burbá ndl J á nUlI, " a tnn l:!:i Lajos lIS M:trJ:1I JÓ·, .ser. A ktlrman)' lal\:jal kijl;ÖIt
n é há n)' , ·,l. It07.'Í.$ tör té nt. (lj t!tltok Fahn' é~l..ajos, aid
Ilc n ·l,ii g ~' mlnl s"l. tcrhűl c\nijkh('I)'c tl es IcU , IIr. II ch~n yi
ISi v á n le lt a Ilc n'l.iigp, dr, lI o n 'iÍ lh Is t ván ~ belüg yi
61 Vli n('",a Jt'nő a Inezii~azllasa l\:l és el clme7.ésü~)"i t lÍ r "a \· C1.ctŐj(', A l. egfelsöbb 8irósá~ lij elnöke dr. Szilherek~' J e n ő. !I 1t'lCföbb ii!;y~." tljru dr. SJ;ijárló K:irol~' irti,
A kormán)' 1I~' ng:llomlJ l\ "unu\l tagjait a J; ..:Inijki T,,mÍl'3 kitiinlelle, A ncm könn)"lt idiiben m t!l lijult fclel űssrgcl "á llaló ké ll vlSclőket, II tan acst~suka l , a kor m :in y t agjai l mi is ti s7.te lend köst.őnljiik cs kh'ánjuk,
hog~' sJ;ol /t,\laluk haJ.á nk el őm tnelelél és II be ke üg)'ct
e rű s ít sr.

-

fj -

------------------------

Enyhülés és bizalomkeltés
A KBK mo'ljusb:m Budnpcslcn

nl.

OkulllC'niktli T,l·

n;ics nlt'&hh'ás:lra nenl7.et közi S7.C' m inf.t[uIllO I rcu(h,,·
7.ell n kbvclkcző H~máról: .. EnyhHles és bi7~1lomkt.lt6
1930-ban: cnnck sZilkségcssél;c, lehetösége és k B,IIÓsal ; <l Z egyhá ZJ.lk és nr. C'J.:,\'C'S kel'C'szléuyek fc\ :ldatal :1
he lsinki konfe.rC'nc[n .M :ldrldb:1tl m egrendeze ndó mó. !>OOik utokonferenci:ij!l.nak :lZ e lÓkészitéscl"c··. fl. szc·
nlm nliulllon a vil~g ki.l\önböző orsz.ágniból 65 mCl!ht ,'olt v o lt .k'le n . A z ülésen dr. Pperri!l JfulOS m ::;!!ynr
nagykövet előml:\sl tll l" to H .. A nemze tk özi helyze l
I11:1d rid eI6tt" cimen.
A rész.tvevők C'~h:lIIsülag :t kÖ"etkezöket á Ua p lloLIfik mr-g :
-

béke illU! veszélyezte tetts.ége lIlé~ ,~ZllKso!':t::
.~ebbé teszi. hOG~' a nemzctközi C':nyhulés és a le·
!>1.crt'.lé.~ foly ta tás.'l érdekéix' n konkrét intézkC'dt!.sC'k törto!njcne.k
J\ r. rgyházakn:tk és az C'gycs kerc$ztényelmck (\
bCkCért érzett foko7.ott fclclós.s~gc cs ;.l t.é.ke
fo.

mdl(>Ui elkoICleLeH..~el;C' kbtelcssegükke len t
h og.... ezt a feladn lo t \!írnogass~ k .
Id &l.C'ni celkitúzeseink közé ta r tozik :It. Eu ropal
B iztons:igi és EjI.,)·ünmúk öclesi K o nferencia M:lo ridbllll megrendezend6 2. ulókonreI'f.nci~la t!re(lme.ng'-s lefo lytn tisá nnk n biztosil:isa, :1 SALT-2
ej.!yezmény ratiCikálása et'dckebcn folytntotl crófeSl.ltt'ós ek tb m ús akciók \:i nlQgnlásn. melyek
célja ,1."1. en~·hiHc.s és a bi7.ulomkeltes.
Ezeket m indt>n ember kot.bs felndat:inak tekin!·
jük. lekintet neikül a politikai es \'il:ignézetl kij·
lönbscgekri', nmint :l7.t n Beke-"i\;'istnn,ics majus
10·[ fciludsu is kifejezésre juttnllu.
A K BK delegticiójtil fog:tdltt Kada\'" J ;\nos. elso Ul '
kar, E fO!';.ldáson a ko,'etkezök voltak jelen : dr. TÓth
K;'iroly p(ispök. :1 KBK t'lnbke. dr. FI /arc/, K ic\' es
Galieia l\lelropolilájn. bizolIsagi dnok, dr. Mirl'jol'skll
fötitkár, P(w los: Mar Grego rios, I17J nd iai.:>zu'ortodox
egyh:\z me t ropolil,ijll, dr. K arl lmmer, n Rajnu "ideki protcstans ~' ház elnöke, dr. Bartha Ti bor püspök,
Ib...(!lllbk, ..\<; Miklos Imre államtitkár. lU Allam! Egyh,izüQ'i Hivatal elnöke.

AMERIKÁBAN
\kI1',I\\ 1l\C'gllldst kal>!:ull :\"1'. Eg.y<...s.ult ÁIt:Ullokba,
lJ:)' jutotlmn eól ~\' ta":l.'!2;;\n Mi:ulliba, A ki randulás
ponlOSl.ln he.lvrnh~'t IlHpig 1.'\ 1'\0\1, Mikor ~'ik \' l..-.;\ r
mC}:.l:itQgulltUll n First Unit:u'jun
n;ljl i\hamiba.n
Church-ol, hel~'i szokús S"l.erint dr. Linllt' ~l Pcorson Ici·
lil.'l>ZnÓ ,l S1.ó..~7kkr61 U{\VÖ1.óIt,

Istentl:s7.lelCl UI.;\n - Cl.. 011 .Htalúnos ",llOkás - ,l
I!yul ~k(y/.ctl lerC!lnbC'n n7. eIlYh:hJ\o .', notnzotlSOJ.g.1 fc-kcttJktwe l, II'.>-\t swlft,iI fcl, s m~g jó rcl 6t'l.\t eldlskul':\l·
n.'\k n hl'·I"!k .•\ lelk6sznó kt"1'\'SC1'C' rru\jlL'i 4-en MrIOIlmll 1~lcntISZlcIC'"lcl. JllI:'&Sa'lmoltam n !>l.o.bZd;:r61 _
12:1 h.."\Itl'<lIÓm \"Uh jelen,
Mhlllllböl II c"C'ndc..,-Ó«án \);.Irtjm';l l at o~a ll:ull, S;.m
FmncL~"'Qba hmen k ...z\eU~n foldalnltl " ul lehet :17.
~'l')NCml '-an»oo, Berkelt.')~be jullll. aho{ felkl..'1~ I('fll
a ThonulS StOIT K tna nevet 'l!>dó Uml.IMus Teol~!,11
nr. Itobcrt C. X mlbnU ~;"I l,íjékoztntoa :tz IlIh'lJ('t
n\'\I.'16 nlUnkl\jfll'l)1 Panaszolta, hOG,v II \~ZÓS 1('\.10... •
It\bo."*, R},lkl',m \'III\Gi p.l.Iy:lrll CIlCf\ncl(. S e~ gQndol
~~ ,\ leIk~~/.Ut.II\pót"ísbr!n, A ke.6bblCkbcll o..-uel II
IWObh."'n ... ,'Ill laI,ílk~l.'\ln II chicagol Mt.\dd\"IUe-LonUNITAR t US fll 'b'"T 3

A pl'~lIkJ\eI6 előtti kcrCllz1c16l:t nálunk fil kl kellene
II r.,.,boi I n I.
SIIJUl( U1.yböl New y ork b.... rcpUltcm, nhol t .... '-Iurd nj.ll/)nnt': S ...,ó n lÓ Vllmn ldk('!<l.nö várt II n,}llillöté,'cn .

fA kIJlo1.SvArt Tooh5fl llo n évfolynmllorsnk vOltunk.]
New YOl'k ból II P lnndomc-[ KyOlckey,..ctct IlÍtOWIUam
mc~. 1Ihol Anne VOII/lig volt kedves 00 ffltadlu.1tntlun
kJllnul',orn. Vete lfitoKnttuk meg dr. •JamC!! M . Olsolu.
l iT. ~ycsült Nemzetek Sl'-CI'\'c7.cténél múköd ó unit!irius
kél)Vl~clcl ver.ct6jél, aki vé"lgvc/.c1.ctt a :-. F:!:ycsOlt
Ncm.l.ctck 1)1I1otilJliblln é.~ ugyanott ebéden látol t vcn_

d~Ul .

Plnndom(!b/ln il gyOlekczct vezetöi I),avld O,boru
h:'Ik<~7_ továbbá UJJcn és H ans PClC rli, 1!!Ilom int mchurd F', DUT/dMe és franda. felesége. Pnulette vendé-,.: _
Mindllafó laaz l sten -

gO lld ulse /6

jó Atyd",,!
Hitünk sza lXiuaf . .,zeretctiink Imá ba f O{J/alt sdltajáva/ L'essz/lk ajkunK ra .rUItt ncvedet es kerf's ilnk téged
ma, a vasdrlw p regge/i órán - millt
an nyi mas nn pcm, nappalaink és éjszaká ln k udltakozásábarl. Mert jó
nt!kilnk megd l/ul mUl/kánk. 19yekculi/nk sod ráfNIn eoy-eOIl pillanatra.
110011 reád gon dotas!l ll k ball ke r essilk
a veled t4J/dlkozd.u. IgII mOl/djuk cl
köszölleW ll kc t
éleWnk
megtartd sdért. megóvdsáért és így fejezzilk
k i hálán kat gondvise lésed minden
áldásáért.
K öszö njilk, hogy kllnnye! szemün ke t ol y sok.rzo r törölted le v lga!zta llhod erejével ,9 tétova járásunka t eligazfto ftatl sorS!Ulk ú tja i n. A
/é lek. a szel/em világában szere teted mc/egévd gy!ljr.otta l fé n yt - s
~a féle lem riasz /ot/a egy-eOIl szé p
al mlmk oogy nemc.! törekvésünk
va lór a váldsat te osz lattad el a
/élelmet kel tö. villa rt hozo é rzése ker . E/llidegi/IQ sz ívilIIkbe sokswr
ad~al uj e.rzést és vé t keink fájda/ mnt el!lIl1t t uc reádöbbeUlctté l ar ra.
hOOY könnyefmúJcgiink sokszor vllt

IMADSAG
a tékozid sok

mcgszemJcni tö ösvélIyelre. Alr/ullk ATYANK! _, hogy
nwgblinaslHlk sóhajá t Ic/ki/uk méIyél) tc Ila l/ottad. ll: é r/elfed mcg,
talá'l lIIég Öumaglllll<.lItÍl h előbb é.,
megnyitottad szarnunkra a meg/é rés nek haza v/vő ti/jdt, Testuérkezet
keziü!k felé, öle lő keb/e t plhe n é .'ünkr e te indi/ottdl cl, tc adtát IIC '
kilnK bl zo llyságáu l altuak, lIogy
a szeretetnck mindenek feleu dl/ó
l'egt~l ell e reje vall. A nagy mln dense(1et betölto Iwtalmadal ,fem e/lellilnk, hanem javunk ra fordltuata.ldn - , azért Iludattad meg lIekl/nk, 11001/. Ita me(1nemértés vagy
,!arag. gyűlölség vagy rosSZllldu/at
eit be!lI!ünk s hút/el!ségUnkért megtagadtis. ItHctlenségilnkért fáj6 kescriiség jutolt osz/alyreszünkké. akko r /egyell Iw l vigaszta lást ke rcsni.
legyen Ilova menekiilnl, l egyen kitöL !legi/ségel várni. legyen 1101 01lallllat kérni. legyen kilól megbocsá/állt remé l ui. M iIIdezek llélkW úgll érezzük -, hOOY (1ya r lóságunk

téved ései OllóOllithal6l1un J b K t
IWflY luirtak sziv iil/knek mélyénc! ~ c
,.Millóe!,luUó Iga z /3ten! _ gondI./Seló . J6, AtYá,!k! K öszönjilk.
hogy Intesz a Jóra , /igyelmeztetsz
a szé pre és IlOgy szi/nlelenűl 5zól~~
Itozzá~k a lé lek szavá val . a lélcl~
Ila?gjulI keresztül. f'OOQdd kedvese n
eze rt gyermeki Ildiá lIkból faka dó
kÖszölletünket. LegI/en kedvu tc
e/öl/ed. . t'z a mi mostani imádsállo5
leboruIQ,,!olk. tre zzi.lk ma. Is, hogy
a Te mindeneket /enna r t6 és irá1I~ltó gondViseléseddel _ . mellye l.
mlllt r1!Jer1llekeket kaPC50lsz mtlgad_
ltoz atll~.i terved vlÍgrehajtó/uá .
or~záood foldl munkásai vá tesze l
mml'el.
GO fldolatainkat éa érzé5elnket ez
a bo/dog tudnt Itassa át és óvd.
védd, apold. ő rizd mibellnünk hoz·
zad tartozáS!lnl<. tuda /at. hogy ez
a néked tc/szö és a. Jézust kövc tö
IÍlet értékeit és .rzépségcit teremtse
mi lldeo újra m!/)cunünk, ez álta l ls
,~zo lgldvu önmaQunk es embertestvéreink javát. és II /c !Iogg és SZCllt
neved örök di csöségé t.

Az "Erős vár a mi Istenünk" két fordítása

,

Rövid em/ékezés József A tti/ára és Sza bédi Lász/óra
Az i.dcn. emlékezik meg az egész magy a r n yelvterület sl,ületé,Sénck hetvenötödik évfordu lója alkalmával
Jflnef A ~tl]árÓI. A költőt joggal vallja magáénak ~l hd!adó tá;-;adalom: m i"l>edig a .. Betlehemi királyok" ir6~áról ..u~.7~11 emlékezunk, hoSY olvasóink emléke~.etébe
l~é'l7.~k az "Erös Vat' ? ml Istenü n k" fOI'ditását, e~2'.c/
~zoI S.tlvu. hogy olvasómk a k/;\ltöról teljes képet kap Ja n ak.
Irodalmi érdekességként, JóZ3cf Atti la fo rdítflsávnl
rárh.u ....'m~snn .kö?ű l jUk az u n itárius Szabédi Lás?l'"
bonhtás.1\ .IS. Mmdkét fo rditás ritmu sá ban szótagszárn_
un és nmel.ésében is teljesen eltét' oz' énekeskön y_
vUnkben k.ö~..üJt és gyülekezetei nkben ónekc.ll .,ErŐs váru n k .nékhnk il? lsten" s1..öveltéh'll. Küllöi módon é s
~!'~ <JI ltlS s7Jgoruan hüségescn ültetik
nyelvU nkre
ut et· Márion cnekét és kisérlik meg áthidaini il7.okal
a nchez.ségekel, ilmclyek a l'CnclkivOl tömör sok évsdi_
1.ndos növeg lefordilAt;ával járnak
.
~z~ b ~d / L~s7.lól·ól való mCJ;e~léked:s Id6s?,c l' úsŐ
~d6 a:-: adJa mCJ;, hogy most jelent meg n MII.J;ve tÓ K II ,tGen. sdip kladús6ban "Enyém ez a történelem"
c Il""cn ,v~t !oga tott m~vcinek minden eddiginél ga~.du 
g bb gy uJteménye. E v610gatáJ egy tk syöngysume U~
(j 'l
e.I~~zélés, I.Unclybcn Sla béd l L{iszló. a koI07.svlÍri·
~nlUirlUS ku.l1égiumUnk nUilYmúltu Kriza Önkép~.6köré_
t ck egykOri e lnöke, di{ikkor6.ra emléke:t.ve elmeséli
tOI~ egész életére és gondolk07iisát·u milyen nagy
o y St gyakoroh elU'házunk kes,'bbl rögondnokának.

nt

,t.

be:

" UN' TA tlltJS f u ....·

'kiv.lIó tudós Gelei J Ó7.<;efnek a kolo<:svári unit.anus
kollégiumbe.1i működése és tanItiisa.
József Attila es Szabédi László emléket összekapcsoljn életUk tragikus be[eje~.ése.
t me Luther Márion szövege két fordflásának első és
utolsó sw kasw:
Sl.<\bédi 1-'iszló :
J óz.~ef Attila:
Eros v(,r II mi Istenünk,
Et'&.! v/ir a mi lstcnunk,
Kemény vn.sunk és vél'tunk. és oltalom cs fegyver ;
I nsé!;ben cJ;yUI1 van vc\ünk,a b.,jl.mn ő .~esh nckllnk,
l\Iegvilt és han.'01 ért unk.
mel)' I'ánk szakndt sereggel.
Kél ,tZ r.si rossz,
A I'égi gonos?
Bajvető :;tonos1_
lijl'u ostoroz; .
Csel vad fe{l.yvel·l'.
re~' vcl'C mCl'n
.
Clmlál'ds,ig s nl'cl':' C"U :
Eró,;;utk ővele.
A földün ó az clsö
" f" ldon nincs. kl blda
11

ti. itl l az h.:e iguzu!.
Ak.il·kl vcssc-h,ín}·jn.
Tiiborainkta szilli al Ú,'
Szenl Lelke. adOI1"inya.
J ó hir. n6, CSltl á<l.
.IÓ!<z(ig. tc!>l. vil,i~
VCI>zhet , vihetik
Vc.s;t.... ndö kincscik', Mil.'!nk marud az OfV.j,S

Az ige rontilthm m e<:!í1I
a rontók kózcpcue.
n1('l't old u lukon lste n :111
" \zenl lelkenek kegrdme
Elvcs? het II rest
vagyon. htrnév. lesi,
fiunk', ass:t.On)'unk.dil,dlllmnskodunk :
tlllc n k mal'lld az On.4ilg
llr, Vcr m's G)'ul a

~
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SZENT-IVANYI ILONA

IIWI

~-én

tartott E. K T anA" ja-

\ 'aw,lt.a. hOlt}' (el$«'fl~1 lll. 19110

október hó I~ Uudap('bten tar·
LanllÓ ~Inalra túz.,....k ~l.
S:enl-h.'ÓII1'i Ilona reiu:! V~Z lÚ.
Ilus \'éogén ez IRF - Unit.4rlus IflWlÚgl V,lágUll\'eLS(og K lInabt.orgben (NSZK) tartandó nyitr! ,,"onfe-

rvneiáJán.

Szovjet rabbit avatlak
Al. Új €let. a ma~ar Izraeliták
I... pja mÍlrelus 15-i $dlml1ban ré$l.lclesen betlÚlmol a rabbiavatás Onne~iléról, mel)'en egy magyar éti
egy SZO\'jet jelöltet avattak rabbivll,

Az

Qnne~l"l\

Ir".e áJhunl.tk.'r,

rttn
<Ilo

v~tl

Állami

~
~46 fŐl»..ttályver.ct6.

UVi II lvatal e1l1tJkC

;\tlletö.

~bh_

dr. l'OUOftIl'

Sa;e!>lc.. AdOlf lil.oVJet lllampol_
gilr hat .:\'llt lanuh Budap($t~ ($
kitünö et'edménnyel leli LanU&álWl
e!er"t tanulmfmyl crOOményt.'ir61. ~I_
momJotta. hogy haUlt rte után a
mOS"(.l(,V~1 Choralmaja ulnagóga fórabblhelyeuesck~nt kezdi Incg munkáMágát egy 2000 JelkCll iyUleke:t,etben.
Dr. Scheiber Sándor, az intézet
Igazgató pro(t:$5UJora búcSlUotl el a
kél !eltw:1I01t uj r ... bb,tól. ét> kivánt
nekik sikert és ISl.en161 áldást új
munkatet"uletükon.

LATOGATAS WALESI UNITARIUSOKNAL
Wales .sok tekintetben hasonlit Erdélyhe;,., ahol kisebbnUilYobb falvakban gyWekezetek élnek egymás meUett,
Kel't'lI~Uányom, Haj tman Béláné. férjével, legutóbbi
nu;y-brltannlal utja a lkalmával ellátogatott a walesI
tartomány egyes unitárius vidékeire, ahol a gyWekezetek !r.Q;ill.! mé& nem egyben ma 1.s a vU3.1rnapi két l&tenIJ.lz~let k6tOI az egyiket an~ul, a má&ikat Cisl walesi
nyeh'en lilrtják a pred.lkátorok, Egykoron Cannarthenben únálló walesi nyelvO teológiai föiskolá juk is 100kódolt, Ma már az oxfordi és a manchesteri teológiai
fakultáson képUk lelkéswtánp6Uásukat,
A l.1togotáson kés-lAlt
&1 temploma tuthatt<o;. ;~t~;'J,~~;~:~~
i,lékeztet, hls~n az ~
tállóból átalakított
u nit:\.rlus IstentUlzteletel.
1171 ben épUlt, amikor
lom uraltól,
:templomnak
zata, Csak
IXIdlásl, él
lekl:!zet

a,',;,,",

A templom számára kW6nlegetl padokat csimi.1taltQk.
A IMdvk rorrnilJa arr.l enged kv\'etkeztetnl, hogy min-

tlen

~lád

maga határoz.ta meg padjainak a tormáját,

I\:y It paduk különböUlek egymtbtól. A Sl.Ószéket It kQr
swkása szerint húro mrés;resre épitelték. Al'. egyik környew padban ül a lelkes;,., a másikb.1n a gyülekezet
vénei, a presbltet-ek. A templom tetejét gerenda.sze-rkel'.Ct Ulrtotta, k zsindelytetót haSUláltak. Csak 1870-ben
cserélték ld a zsindelytetót cserépre. A templom padló-zam döngölt föld. csak az úrasztala körOlJ rkL van
padol va.
A templom kUlsö faUelülete mentén kópadokat Ilhhiltunk, melyek arra nolgáltak, hoi:)' Jstenliszlelet vagy
ünnepek alkal mával a távolból jött emberek Itt megplhenheliSenek,
A megalakulás korai sz1tzadalban a templom egyberJ
iskolahely\.ségW is szolgált, s csak a kkóbbi időben
tudtak önálló Iskolatenneket ép Iteni,
A walesi unitáriusok m a ls erösen ragas7J<;odlW.k uni·
tórlus hIt ükhöl.. A nagybrltánnial un1tárlusok évi közgyúlésein es más ü nnep i alkalmakkor, ItZ énekelni sreI'eti} walesi gyWekeU'tek kórusai ösi egyházi és népi
énekeket adnak eUj a hallgatOság nagy gyönyün1ségére,
A következő évi tervek szerint az 1982-es kÖl'.gy űl ést
WalC6ben fogják megta rtanI.
Mindig öfÜmömre szolgál velük találkOl'.nl. és uerelettel kOldölt üdvözletüket tolmácsolom hazai hi\'einknek,
Harlók Ilaa
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A Kolo r.svári MaJ:YóU' S z ínhá z feb r u:!" elején Buda.pesten több dara-

;

bol mut.1tolL !;Ic, Kőztük Sülö And-

rás hál'om. egymással cumciJcg ös zs l cfüggö drámúját is. Mátrai - Belegl,
[lé/(l. II Magym" Nemzet rovatveze- nagyrészt
tője. mindc<;yik eloodásról
tanul- kOI' és
rnányS<!ámb.1 menő krit ikát ir t u vi n és
hanem
Magyar Nem7.etben.
m indenkOl'
Sütő And rás nálunk is jól is mert minden
CsHlao a máglyán cfmü drám!jjál'ól s:rembenéznek
i,'\ kritikájiiból idézzük .az alábbi és hit [al"kasszemet
megál la pításoklll.
- A történelem bibllkussága, e
_ Az értelem mühelyeiben az ér- különös ötvözet ragyogása látható
vck és következtetések szerszámai - Harag
György
rendezésében . ..
vat es mŰS1.ercivc] lassan és csönd· ezek a különös ragyogások és külöben készülő Igazságot - Illyés Gyu- nös amya lások kiséri k ezt az elő
la s7.avával - ..a hadrakelt hit" tüz. adást is.
zel-vassal ken i szelcsörömpölni. S
- €s mi a biblikus abb.1n a tö re feg)'l'cres hit eszközei a hadra- ténelmi köz!endőben, melyet a drákelés
hagyományos
t ölszerelései; ma mond, s a rendezése megjele7.ord hadnasyok, zsoldosok, kémek, nit? Biblikus egyrészt a s7.avak S7.6,irulók, ki"ég7.ö osztagok, besúgók, l'.atossága. a sl'.6használat zengzetesakaszlófák, máglyák. . . végtelenül sége. mely mindig mintha valahonleJemenyesek és gyakorlottak a h it- nan a magasból jönne, onnan, ahol
a mennydörgés születik, s az apo_
terjesztők hadrakelésében.
Szándékosan kerüh ide lIlyés Gyu- kalipszis lovasai nyarga lnak. Biblikus
la kifejezése: hadra kelt hit. Jelző masreszt ugy, ahogyan ez a robaj-

liis il ren de1.cll .\l.Ínp.1d ril e1 nallatlizik Jajki áltá5Okkén t.
- A hite t és lW'l'../Ialtot uji tó férfI
tes te lel iO:Z.i k a l:\ nAo kb.1n és hangja
utolsót k lalt., utolsó S l'~"!vliban JaJsr.6l .
KaIvIn és Sl'.erv<.!l nem m eAszálloH pl·ófét<lkén l. nem apostolként. nem prédikiilO rként áll szem_
ben egymás.';."!\. Egy j ogasznak Ind ult teológus és e gy o rvo.snak végzett hittudós vi tája az ö vi!.ájuk. s a
rende:ző megérezteti neveltségük. lanullsaguk külonbi)7,óSt!:gél. Kod ifi_
kált törvények s7.crlnt vi selkedik a z
egyIk, mereven, puritánul sl'..áraz
huragvitsban. La 7..án a más'ik ahQ:
gyan az élő ember vIselkedik ' ortodox dogmaktól I;wbadon. \.er~észeles heterodoxiával, m: emberi gondolat 5:O~féleség.én~k tudalában, megbocsatasra mIndIg készen, enyhülelesen mind a vérpadig.
- S bár a7. iro~t szövegben n incs
szó "ola, a figul·nk. mögé ki-kiraj ?.o _
lódik, feHelsejlik legalább a genf i
helys?.intöl távol, dc ugyane bben a
korban élt. Blandrata Cyörgy, mégin kább pedig Dávid Fe renc alakja,
a genfi bör1.ön rácsozalán a déva i
börtön rácsának ámyéka. Talán
azert, mert a rendezés egésze sugal!
valamit. Erdélyról is. az egykoriról
és a mairól.

•

HUSZ JÁNOS

Szervét Mihály utca

Bemutató a Nemzeti Színházban
Németh Laszló történelmi d ramainak hósci - gondoljunk csak péidau/ Széchenyi re, Galilei r e, Misz/ótfalu-si Kis Miklásra vagy a két B6Iyai r a s~inte állandó perben éInek önmagukkal es a korrai amelyben éinek. s ezek o. bensó konfliktusok mindig hiven tükrözik a törte nelmi eróuiszonyokat is. Németh
LIiszió szinpadi múvei álla/ában zart
té r ben játszódnak. megis mindegyik
pontosan erzekelteti. hogy mi törté_
nik a jalakoll kivül, milyen indulatoJ..: és szenve délyek csa p nak össze a
vi/ágban. milyell ér dekszövevéllyek
s:o-abják meg II szereplők sorsát.
Afinderról azert írunk most, mert
nagy adósságot törlesztett a Nemze t i
Szinház, amikor harminckét esztendei kÖnllUbe záruág után színpadot
adott Németh László mar-már eljelcde tt d rámajának, o. Husz Jánosnak. Ebben a műben is, min t a szerZő mindcn mós történelmi dramóJa~an, ..a ?ős ké!ll1szerhelll:o-e tbe kerül
cs dontes r e kénll5zerÜI. A tét pedig
ebben az esetben 5em kevis Husz
!anos péltUija ugllani s azt bi~onllít
?a. h,?"y o megJzerzett és Idharcolt
Igo.Zsogunkat csak akkor adhaljuk
fel, ho. magunkat is jelaldozzuk,
me r.~ a megsemmisülö igazsággal
em/uu az embc r is elp usz tul
Hatalmas tö rt éncl mi ta bló e:o- a
drám~. KORstallZ Ili tszólag o templomok ea kolostorok jámbor ahitalóba
me ril/, de az óllandó ho.ro.ngzugóa
6 UNJT4 R1 US 1EI,I;:or

legAz EgyMzi Képviselő
utóbbi ülésén j avaslatot
. 1.
Budahogy
mar minIlIa elóre jelezné a móglya- ..",
Oyujtás pillanatát. A zsinat itéle t e cál
még meg sem sziiiete tl , még nem is
Ilyl/ vá rl it ottá k makacs eretnek.nek
a
Husz Jánost, de II máglya tiize már
TtirsasagOt.
izzik o szavak ban, Németh LÁSZló
veretes szövegében. Az író ugllanis
Dr. Antall J ó zsef mb. főigazgató
szinte oz első pillanat/ól kezdve sej - valaszában meleg szava k·kal emléketeli az elkeril/hetetlen véget. mert zeti meg Szervét Mihály érdemeiaz adott kor egyhlizi és vilagi h'o- ről. és közölte, hogy a Magyar Ortalmasságai, a konstanzi zsinat bírái vostörténeti Társaság elnöksége 'künem dőnthetnek másként.
lön levélben fordult a Fő város TaNéme t h U szló általáb an kama r a- nácsához, támogatva az E. K. Tada r oookhoz szokta tta mizőit és ol- nticsunk javaslatát. Szervét nevének
vasóit. ez a dráma azonban monu- megörökítését irta nemcsak
mentális alkotás - es m ajd ötven !IZ egyetemes orvo~ történelc;mben
s~ereplaje van. Ez az ötven. szerep jats~o l t sze repe tesz i mdokoltta. haazonban - ané lkül. hogya szinészi nem az Uniliir1us EgyháDKIk a mateljesítmények értéké t csökke ntene gyar s ?.eJlemi életben a ~ étszámánál
eOIl szerep szolgá latába i r ódot!. lényegesen nagyobb torténeImi szeEz o. szerep pedig H usz Janos, akit repe és él"de me is.
Sinkovits I mre személyesi t meO. Az
ó Husz Janoso. o. terheiről szabadulni aka r ó. k izsrikmánllolt pa ros:o- tok
pé l daképe és segíl6je, /la rcos. határozott egyéniség, ugllanokko r szelid
szavu r ejorma tor , aki meg aka rjo Jclen t meg az amerikoj és kauad?,
ti5ztlto.ni az egllházo. t o. tével lIgesek- unifarius unive rzo. /istak ri.j kiadvatől. Sinko!lits I mre kitiinő érzékkel lIlla.
..Nasot ros Somos Unil.o riaJl
egyesiti ezt a ké t Husz Janost, aki UJliverso.fisls' · a kezdó sorok, es jQkissé értet len csodálkozassal indulo. kc.lt az Egyesüll Aflamokban . e~ K~
maglllo.ho.Uilbo., me rt ké p telen. el- nadában é lő spanllolul beszelo klhinni birai el/ogul tsagat és rossZ- sl.'bbséggeL ki!l6J1ja
mcgi5merll.'fni
Indula t at. A mÓgl lla t iizcsóvájo azo'l - amerikai és kalIadai Wlifci r ius le sI·
ban ke r lel het etle nül jellobbo. n és vé r eink életit é5 muukcisságat. K ükezde tét veszi a későbbi rej or ma- lőn/),sell magas a spanyolu' beszélo
ció t megelőző hósi kor szak ...
lakona" szá ma az Egllesiilt AI/o.mok
Mexikóval h4t6ros ti/lomoiba".
Ai h Tlha m i r

SPANYOL N YELVEN

I
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Victn.mi katoliku, püspiikük
MagyarorszáHun
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