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RESTITUTION DE SERVET
Szervit Mihály 15 11-1553.
EI Pau " amú madridi napilap 1980. 110·
"
t:ember 8-j számát S t:ájc spanyolországi nagykövete M. A. L. Natural eljuttatta GenI város
Az

lanácsához, f rancia tordilásban, azzal a kiTessel, hogy gondoskodjanak anna k minél széle-

sebb köri1. rerjentesé1'öl. Jgy jutott el az aldbN cikk II Genfben megjelenó Le Proteston! c.
francia ny€IDÚprotestal1$ szemlehez, ahol azt
RESTITUTION DE SERVET c. közreod tak. E

francia
juk

nyelvű

őssze

közlé8 fontosabb adatair foglal -

az alábbiakba n.

Menéndez y Pelallo (1856-191 2) ismert spanyol irodalomtörténész többek között könyvet írt " A spanyol
e,ebre!.:ek történeté" ·rőL Ebben állapítja meg azt, hogy
SZeUle! mágl yajava! ellobbant a régi értelemben vett
pant.eiunus, a rruxlern pedig Giordano Brunóéval
kezdődött. A tudós szerző r~m a l~ zerencrhebben
fog laJkowtt Szervet életmúvével.
Szer eit spanyol nyeltm életrajzai

Az utóbbi időkben JOEié Goyannes és Jooé Barón
!ogtalkoztak mélyrehatóbban Szervéttel. Utóbbi vitatja
azt a korábbi megallap(tást, hogy Szervét születési
helye Tudela lett volna és megállapítja, hogy szülő
h~lye. Vd~nueva de SijentJ. E megálla pítás helyE 'se
get tobb Ujabb szerző is bizonyítja.

E kis helységet elSŐSorban Don Julio A rribas Sala~
berri ~te ki az isme, etlenségből aZ7Ál-I. hogy itt
megalapl~ a Szer17ét Mihályról el ne vezett tud o~r06 lníé7..etet. A kis falunak mind1' ssze hals7..az
~Ja van, de igen büszkék ........t........:
" .,,.,._ '
,-'_
.
_" ........ . szu"Iöttj
wu-=-, es
a ou:> muz:eumban spanyol és kúlföldi tudósok tart;a naJ::. konf€1enciákat. Az előadásokat utóbb kö zre is
adJ~. Legutóbb Gen f ..' áros szabadelvű protestáru;
lelke;ze, d r . Henry Babel tartott iU elóadást.
Meg _
IU:U emJéfteznünk egy, az Egyesült Allamok~~ élo Jeles. s~yol tudósról, Angel. AJcaltÍról, aki
lItóbe;' Y Ork -I Sit Y Unive rsity pro fesszo ra. Alcalá az
I esztendőket Szervét nagy művének
a Restl tu Uo Chris tianism i" tan ulmányozásának sien~ite.

r6~'~
t..OOn

ugyan is spanyol földem nem sok gondot
En
Szerva tan ulmányOZására és meg1sth€!i é
"'"
knek oka az a fékeW erő ..·o lt, mely mzaon ere:sztill a spanyol k ultúra Szám06 értékével

&er:'
:~

együtt Szervétet is eretneknek minősitette. Azok a
kE"vesek. akik személyéve l a múltban foglalkottak,
csak irodal.mi, vagy snnpadi temaké nt használták.
A lt'a lá nagy erővel vetette magát a hálátlan !e1ada tba. és vállalkozott arra, hogy alaposan tanulmá.nyozza S7.ervétet és főművét.

Szervit Restituciója
A F rancisco Vega Diaz által irt és a bevezetőben
emlitett írás elmondja, hogy A lca lá legu tóbb fordításban tette közzé a ChIistianismi Resiitutio-t, s azt
gaulag előszóva! és részl e tes kommentárokkal lána
el. t gy ma már egy eddig ismeretlen Szervéttel találkozhatunk, akinek gondolatai - vitán felül - páratlan je1en1:ÓSégÜek. A z európai bölcsele tlÖrténetben
Alcalá munkája megillető helyére helyezi Szer-vetet.,
amit a korábbi századOK tő le szülőhazájá ban megragadtak. i\fa már a spanyol olvasó is láthatja, hogy
Szervéb1ek a X VI . század kimagasló hittudósai között
van a helye.
Aldá szerint ma már senki sem állíthatja azt,
hogy Szervé t. egys.zen1 panteista gondol kodó, és nem
lehet jelentó6égét arra szUklteni, hogy érdeme csupán a tüdőn k€1esztüli vé rkeringés feUedez " e volt.
szervet szerint - A lcalá logalmaZ#isában - a lélek
lsten vérben megnyilatkcyLÓ fuval ma. S zervé t teiled€?" e nemcsak orvooi természet:ü, hane m teológiai
és bölcseleti is. A 1c",lá szerint Szervet, "külön vilá~
gába t.artozik, mint a tomista bölcselet angyalai, és
külö nleges alkat", kivételes e m beri jelenség.
AJcalá tudományos kutatása és alapos, szakszerű
magyarázatai után ma már a spanyolok közül
fogl a lkozhat senki fel ületr xn Szen.·éttel, és nem nyiJ ván íthatja e láng.: . , t " bolondnak" vagy a történelem
killönlegn .égének. A lmJá ~ulmányána.k: _~€!i~
set a Juan March. ala pitvany tette Jehetove. A kiadá' . btl kapcsolatosan az egyetemi spanyol alapítvány
i~zgatóiá.nak, Don Pedro Sainz Rodrigeznek az érdemei is elvitathatatlanok, hí..s zen egy 821 0lda lM tanulmánykötet megjele nését tette lehetDvé, _h.>. ezzel
ga zdagította hazá ja tönénetél E hatal mas mu érdeme
az, hogy Szervé tet az értetlenség h.>. tudatlanság sötétségéből visszahelyezték a nagy spanyol keresztény
bölcselők sorába.
Dr. FerenCZ Jőzsef

se:m

IA RP If OLLA N Dlt\I KON GR ESS Z uS AN egyház un k küld ö t tségél dr Fere ncz Jőmd pUspők és Bv~k
d d;l; fö,o nd nok vezen é k . ;l; k Jk e l elkísé rt relesqűk is. R észt ve tte k a z ülés~keo Bajor J á nos egy házi fóJen'zO,
r . KI. J6z&er bud apest i ,oDdnok & t e lesqe, vala mint S ze nt - Ivá nyi 1.lo na lelkés:l:. pÜSPÖki Utkár.

Az I. A. R. F.
Leellwen horsC, U o llll n dla
Ali 1981. jülius 2"'-3 1. napjain tnrtott \iIágkong .. ;nu_
son SC\k.-m szól...Jt.:Ik fel és szólt.'lk J'l(yQ..'\ a vallási életben is
.-negny ilatkO'2lÓ
vál tozások
problén~ihoz. Az alábbiakban
Lcidenl Egyetem Teológiai
1978 óta, a re-

egy
az
Egyetemen töltött. ahol Paul
Tillich t.anitványa valt. DoktoM szigof11atát is T1Wch teológiáján.1.k
S7jmbolikájából
szet'e'Zte. A szem tagja a Remonstran..,
Egyház 19a?.g.:1.tó
T:mácsának és ti HoUMdiai
F.gyhá.zak Tan.."lCS.l \'t'"l etO gremiuln.'\nak.

P roblémák és m egoldások

Az emberi tudás gyampodásávaJ
ember egyre inktibb felelös a jö"óém, egyéni és társ.'ld.tlmi teren. A
tudomány leherové leszi különböző
folyamatok. kisérletek megkezdését,
hogy azokat kívlinatos célokhoz veal:

zessük. került'e a nem kivánt végerocdményt.. A tern'A' wet, a l:irs.,d..1.-

lom és a tud omány kBlcsö M' I6Wny _
ba n á llna k 117. embert (clel6sséggc1.
Ezért sokkal nagyobb ti ma <"Inberérc eső énelmi és erkölcsi felelősség. m i nt korábbi időkben . Ha cl fog..'ldjuk ezt a fc.lelós:seget . resn
kell vt>nnünk a problémák megoldá sáron. Ez annyit jelent. hogy \'iw.l:koznunk, küzdeniink kell.
Ez olyan kén:légekhez vezet, mint:
"Tud-e a vallás vitázni 1"; " Részt
\'ehet-e II vallás a problémá t meg_
oldó stratégiak fejlődésében, wgrehajlásában ?": vagy "A vailás.i erdek.lödés inkább a mlsztérium, mint
a problémák TnCgQ Idá.s..1 felé Irá nyul T'
Nem lenne igazságos, ha a \'rulás
nyelvet .azonQSftanánk az emocio.nali zmussnl és m irrocion.uixmuSAAI,
K l'itikuooknak kell lrumiink 37. olyan
valláSi
megúj ulások!ca.1
szemben,
amelyek ser'tik az embcJ' érzelmi és
intellek twilis me.j,.'1l}'il vá nu lásalt .
A vallás,a, mod€'l'n társad.nlomb..1n
nem II tudomány és .1 technika ellen.súlyaként ja\S7.il, S7.erepet.. ls len
szeretete nemcsak a sziv dolga, hanem az értelemé is, Ne levesszük
össze az emberi éJet irrncionAlis as.JX*tusait a \'allás iakkal. A vnllásnak nem önvédelemből " a n s1.üksege párbeszédre, hanem az ember
s.z.ámára é1ó fontoss.1gú problémá k

""'C

A küldöttség tagja volt dr, F. ForreJler Church. a New Yo rk-! AU
SouLs unitárius gylilek~ lelk ' -.,c,
aki május 22-24 . nap.laln Egyhá7.unk v endége voit.. Dr, Ferencz J ó7.sef püspök 1nkfI..'l.1..n vac:sorát adott
vend/.gUnk tiszteletére. S<?Offib:LlOn
vendégUnk egyhá'l;unk. vw.ctÖivel vld6k.1 lá'tOlIMáson veu l'és'7.t. Megte2 UNITA lil us eLET

d"'"
A s zel"CieL e.~ n

tudás, a SZeTwedés

a<; n pl'Ob\ómilk. n rneg<.lld :\SOk és a
me.gv.1.lt.'ls

közöHi nélkü1Ö"lhetellen
osszefüggé9t úgy tc.k inthctjUk, mint

a7. emberi szenvedés és II megváltás

után i vt\gy bizonyíté ká t. Ehhez hinnUnk kell , hogy ls ten e bben a végtelen fejlődésben. m int alkotó és
me ..tyállÓ lé lek jelen van. eletüok
u j rnformálódlk a fejlődésben. ahol
foly~lma:tos.·m a t ud.'i shoz és szeremegoldásához
tethez kell viszonyulnunk, annak a
Ha a vallás nem is kínál egyedi kél.'(lésnek a fényében, hogy mit.temegoldlist. hozzájál'Ul a problém.1 - h~ün k az emberiség érdel.-ében .
megoldó folyamat fejl6déséhe1 A
F01'd ,: Szent - h 'a ny l Ilona
R

Amerikai egyházi személyek látogatása
Májusoon dl'. i\rt.hur SC H NEl ER
New York-! főrabbi, a Le lkiismeret
f'elhi vósa AlllPítvány elnöke vezetésével felekezetközi klildöttség látogaton hazánkba, egy ha7..a1 küldöt;~ Játog;.tásá:t
vis7.onozva . A
küldötrtség tagjai látogatást tettek II
katolikus, .rt református, az evangélikus, a baptista és a 7.SIdó egyh.17.ak
vezetöinél, és felkeresték :\7.ok jelentős intér.mérlyt!'it.
A killdőttséget fog,adta
Mlk l6s
Imre államtitkár, AZ Allami Egyház:Ugyi H ivatal elnöke.
A házlgazdai feladatokat és a
programok egye-~tetését Mg)' körilltekin11 sel dr. Prőhle Károly ö kumenikus főtitkár \"~e7.Ie egy blr.oUság élén. melynek un itári us tagja
SunHIlQ.nlll Ilona püspöki titkár

ludom..1nyos e! vlLt\1tI go ndo lkodM
e lkQlbnftclt pl'(>blémák.ra és megoldások ru konccl\ut il. a vall.'\s ttlrt~
neUs(:gükben s7.emléll azokat _ fl
imm \ ' edés
II l1'Ieg\'"Ütás fényében
J a \',1soljuk D7:I a gondolatot, hoGy :
n p robléma, problémó.i nk lótó hntú.
n'tn az emberi szenved&; _ és a
lTICigo ld ds, megaldá.....'\ink látó h..1tárán
a meg'\"áltás. An h iszem. ezen ou:
alapon a v allás képb hozzájáru lni n
fej-lódéshez.
A llallállnak vIOyó.Z"!a kell, ne '
hogy tudó s ncl k üli s:ereteflé vá ljék,
A . va llás mindadd ig képes vitaml,
nug a tudás és a S7.eretet köni úrt
á.t.h ldalja, A me:r:á.llás nemcsak ti
szet'etot dolga, beteljesÜléséhez a tucL1sl'a is szükség VM.
Ha a szenvedést lefOl"di tj uk n
problémá k nyelvére, nem ludn.i elt üntetn i [17. összes embeni S7.enve-

kintették. Gorsiumbnn ar. ns..1tásokat.
és gyönyöl"kődtek a lba~at.oni táj szépségeiben. A " endég tisztelelére n
Kerekes hdza s pd r Balatonnlm..-\dib.1n
ebédet adott.
Dr. C hurch vas.-\rnap, máj us 24-én
J-1ögyes Endre ulroi templomunkban
prédikált, Szellt- I vá nyi Ilona tolmácsolása meUe\.l..
A gyülekezetnek. a vendé.get pUspök,ünk mutatta be, és OdVÖ7.(iJ.tc.
Bartók Béla fógondllOkunk hi\'ataloo
lengyelo rs zági utja mlatt nem vehetett reszt a 1D1Mkor,ókon.
DL'. Chut'1:h sr.emélyében Do !lat.1labb unitárius lelkészi IlCIrur.cdék j61
képzett, tehetsé.ges t.'\gJát is merte
m eg egyháxunk.
A,_ arnclikal delegáci ó a MagyAl'
Ú jsági rók Országos S7i;"ctsége s7kkh á '7.á ban saj tótájékozt.ntón ISl1lCrtette
az 1965-ben alakult alapitvány célj.ait,
tevékenységt-t.
l:1lmondow1k.
hogy fő céljuk: mozgósItani Do teUdismeret erejét II valláSS7.!1bads,.'\g
ügyéér:t, nunden hl.trelfog?-" S'...ámára
11.'7. cgés-/. világon. Az ll1.apltvány küzd

u nemzetkö"r.i meg~'\t:9ért, és ncmosak ól különböző egyMzl \'o!"l.etők,
hanem a vall/iSi es la ikus vel'Jet k

kö7.(i t U k apcsoInt er&fteset is szorg..1 hna7.\':\ munk.:'tlkodik Do népek k öt ötti rCS7.Ultsé~ e!lyhitéséért .

Merénylet a pápa ellen
A ll , János Pói pápa e llen i mc·
rCUll le t hire elóz6 ~zó mll nk' zá rI t!
lI.án
érkezelf
meo BudaJ?estre,
Ealllitt~r::ésil l1ke f

k~fcjezés re )t.!l~at:

tll k. I s Hcm Oy6zz tlk hallgsulllo.• nl.
/1 01111 a fCM'ori::mus, bárki ellen lrállIlU/jOIl l s . e /ftélendö, .és hogy az
Óllat'wk ue::et úilld: Ilulldent .ml'Q
kell tcnniük aIIIllIk mco#ke::ésere,
M inden eOll iittér.;;ésün~ DZ?~l1l1k
a:: ri/dozalokllak a ho::::a farto_Ol,ual.
ak/h'61 a hirközlö s: el"Vek !::U1rr.
Ita poli/a
be.::ámolnak.. El1l1h~zulI:'
ólláspoltlja anlll l100Il 1,5, m.~ ," 117·
/1
a JellllÓUÓ I'i/emenyku /ön?se O:Z~t békés es : k ö::ö k ke l, tárf1lla/asok
ú/jáu kell mego/don i.
6szhll é n Ijrll ell(Hink annak, .. h~~
pdpa a:: els~ rllledeft séru /ésIJk
a ri JeI'II/ÓOytlll és újra á/!:elle Je ;~,d; IIl vala/o 1'e::efésc r, A jó. 1111'11
adjo n öszentségelu' k er~1 és bölcses·
séget hot/y a j öv6beu IS a.:: egl/ lIll1S
mllll~" Nis és a btke érdl'kébt'n
le j tlle$81l11 ki mUllkdssá!]Ot,

,
,

MIKLÓS 1MRE ÁLLAMTlTKÁR
AZ A r.LA!'11 ..;eV II ÁZVOV I lIIVATA I. ~ I , N()KP. I' IZ f'. sZTENOEJp. 'rULT. UE P IU.. E I.osstOTEWt'.s T I8ZTP.T.
I\t UN KA JA'I' AI .. I.. AMUNK v ..~zt:I'OI F'S AZ I~OVIIAZI\K 1~ F.IA~ I..o~EJ M .eI..'rAN M V.(l tmCSt)LIK . TISZTI'._
U n'TI':L KOSZ(JNTII': NI':VK'5 f:vr·'OltU ULON A I\lI\O\' AIIOltszAGI UN ITI\RI US EGYIlAz,

MUNKA
A TERMELŰSZÖVETKEZETEKBEN
ib I!II)'h bl hlllUk s't.,' rk es:d öl Es lIIunkll l lirlilll 1I::r, A I laml F<Ky hhnlO" II IvII Iul ~_~ II 1\I:1,,)lIr ÜJllá" fr Ók OrIizqO!! S1.c r\'''-1.el e tt· ntl el. f.81: III~n In loJl llI A.'I1 le ttek 1\
"ádun ImlklÓ51 te rm eJ6!l1.avel ke'lct be ll G rJu\ k K li. fO ly
1'!i.d.f.JY"uelli \'t'!'ldésévd . A li1.ö"el kcxctbc n ,"u r ul )'A!!
J á no!!, a hArom köullr - Z ' mbok, Vnlk6 éli Vácii1tentl ~'l1 6 _
te rül et i " t It erülő nih.t' lk r.ze l elnöke
Uibb mini clu ' ór as I 'J~ko'l; l alójá ba 'l Igen éh 'ezeres ~

81clII,(I,ldrll blm r rl et élil ad ott a t erme lllll·t lh'ctke:t.el terlll clérlil, II fll ld mlTl6l1 Kéról, az flnlil·l.ésl éli gá?.szollr' ltll''-~ t 11I 6T1 )' be ve\'6 lf' h cUlsége kr61. A szövetkezet
II ,dp r redm énye kt'l fr hllu tl!. tók közé t a rlozlk, dol . ozói Jól k t.r~ek, II 1l)'lIlllllomba vo nult lag ok jeItnIlilI sduleka l! a lkalmi mienká l \'á lla l. Af. 1958-ba n
a h,kult & Rr.ot n fokoza tOlIIlII fejJödli s'tlh'c lkl'l'l.et gépi
ill m b :!.IIÓes'llközelnck pz ért éke m CKh allulja II fé lmllll:i.rd forlntol.
A mlnlc,y 2000 tag klllUI aktiv dOlllOZÓ 1l00, d e ~l
nYURdfjasok k/hOl ls tli hh, mint 400-an r észt , 'esznek
ti fo-m rRO!' nlUnkák blln, i\
közeli I'drOllnk dl:!.kJal ls
r~'l.1 \'I\ Ualnllk a'l Id6!i7;lIkl fcladatok gyors m c,;oldá :liba n , ! ezért mClI'fd elli b ért kallIlaIt. i\ szö \'et fter.c l
elmúlt evelnek termcl (l,sl e r edm é n yei 111and6an gyar avodnak, Jó munká juka t di cséri IIZ II sok okl evél, m c b'
II t"n iester r ln flllalll1f!lr.!tI,
A !ir.ótx-II táJéknl.la l és uh\ n az elnök körbevezetle
a mf'IfJelentrkel II szlivdkcz,,1 J, ütl)nbllr.4 munkaáX3zalal kÖr. POntjlliba n. A Je lc nt ös ért éke t ké l>I'lseló t eh en és'l.Clbc n c.~a k IIh'olról lIyönylirködhettiink a szépe n

at)o lt e... !WoJ'1 ü·f.elnükhen maK)'ar tark:h'a l kere!lzlc.1.CU kanadni le hc ne kbe n , a dolllO:.tók bi euk rertotl e_
1111 éli f_~ IIIrllG ula ll Il! phctnck be a belll/'l terület ekre.
Az lU dOI/(01.ok k...,c.!Ietc. Igen m aga..,. 1\ t erm elt t det
sa ját li'Lemilkbcn t1olll'or.d k fel. A7. e.yre t~ bb budapesti ür.lethen vl\s1rolba ló ucuós Ga11lta..- td az IS
munkáj uk lfyÜ mü!csc.. A swvdke'lCt C!lak kel'i!> Icr melésl 311'aXIltot mün.! . nú út te rmelnek 1500 h ektáron é! klilfilltl! ex portrn és kon zervlyirak r eszére
borsót n (o: h l\ nysz:l.z hekt á ron. Maga.'ia n ké pzelt ve'f.ct/SKá rda Ir(utyí t.J a II munkát, és Igen n a«y II kilzé pfokú vtl:t.e Uség~ eI r c.nd elke1.l.'l l echnlkusok " im a,
Jgen JelC'.ntÓ5 II S7.övc.tkeut lucem a term elble. Ezt !aját üf: C'. milkben s7.á.rftják és feldolgozva e"portá IJák.
minden 1l1c:.. nn y lségre !zernd &e.s vev6 1k II ledden(óse bb nyuga ti Import/'lrök. Saját \'lzl6rolóJuk II hor"áswk l)aradlesoll1a, de '/Sként ax öntözé!es gazd i lkoti b báz isa. Még h\h'inynak is szé p a fólla.~átrak sora,
a ho l l,alé. nI 4kat eUinevelnek II piac r ~f:érc. Pa r adicso1lI0t és pll prlká t adnak á t II konzef\' iparn ak,
Örömnu' l veltünk r éll1.1 a lá togat:!.son , m ert közelről lá thalluk egy e redm ényes terll1elös-divetker.el feJlódli. szép munkáját . A tagok egy r észe és a nyug dí Jasok kö1.üI is sokan a h á1.U,jl es aklseg it ő gazda!>ágokban ls e redm én yc.sen t evéke ny kedn ek. s ezt az
ágaza tol ls t ámoga tja a slölre lkc1.el . K ~S1.lI nJük FuruIyás J á nos elnöknek II táJékoz!aiól . Il bemutatást é!;:
jó itlóJárdsl. tová hb l s lkc rt'.'i munkat kivé.nunk,

•

lessing-évforduló
Golth\)ld ~~ ph mim Le~6 ! n g ( 1 72~70 1 ) hala lf,nak
200. éVfordulóJn al knlmt'lhó l n kUl midi S1A'lJxld~l vű
J'!roLestfl nll 'lapokban több mcgem léke1.ést ol vtl5tunk
A s\'~Jcl német. njkil t)I'Q~tflllsok InpJilban n Schwei?.ilrisehet R t:formlerte« V olksblnlt-ban Petei' Nledt'r_
"tein lelkés1~ II frnncln nyel\'ü svájci pl'Olestánsok
Kellfl s1.emlejében , II Le I'rolestnnl- bnn Bernm'd Ray mond In\lsanne-I I clkcSl~ I()olólll\ll prof('SSlor emlékezett .
I..e:...... lng 1\ Ini l>%'\munk I'JI al'lél1. \ii 11t....'C'/.c,,_':S. mel' l /)
\'011 nl. elllő, aki (l XV II I. N1.á1.ndoon II lud o milnyotj
~lel. flgy clm(:t felh{v lfl " XV I. s1.áwdl hfl ldelbel'g l /\ntJ trl nltáM uSOkm : Ne\lSerT(! ('fl GIJrlUSI'll,
Plrrn'lt Anlal kandldfllu~ " Ole 1t!t.'Olngle der SieboobUl1ter Antl trlnltllrler ln den 1 ~70 Jllhl-en" (Aka démhl
KImló. Iludu pC!S1 IDOl ) e. mu nkóJflbnn olvnshntjuk,
hOR)' I..et./iln~ közölt. Cl&1,Öl' adatoknl Neusel' 1í~\'elei b61 61 GlIrlu.~ m u nkllsshg/l l'Ól.
.
A heitlcll)(!t',s1 ul\ltáliu.'Klk kÖ1.m Nel~'iCI' 6s GlIl'Iu.~
Ul. 1570_es óvek ~6n I~anltt\s.'llk miatt menekÜlni
~l )'8zermtok . ~ rtlvid Idelll K olo~v{lI't 111. uni tfi liuI
koIlCl(lu mAban tanltOUuk ls, ~lnK, Voltah'6 ('fl
\oo'lllOOu k'ol'lru'lln volt, dc mfls .sond olulökka l INte
I1lUl\kÖIo.$I\1{OI I IlI l1'\('I't!.é.

A 1"""'1 nR Akad émttl elÖLI I070-OC"ll lm'tc,lt \J<.'fl /.i..."t'lo'!~n Walter Scht.-e l . nkkö1'i ncmN 1I1.1\vc \.'iC1I.1 e lnök, II
öve\J\ed'i <'InkrlHktut J01.,v; Lk-kuI roJw.te be mCAC'.mlt'okC7~ : " N(.."m It.o]t Jót. IK'künk, h ~)' 1.A.'IS."inget el_

fc lejtctWk. t:zt ne- ism ételjUk meg!" U sslng II bmlális.
er6s1Jlkes n.udonnlizllll1s barb:í l's.1ga ellen sr.61. Ezért
II hitlcd kOl's1I'.l.I kbnn ti lt ottfIk, A bölcs Náthön küu! öt-t
nz ol'lodo·)(ln. II mindent. jobba.n tud ó Ideológia rajb'll
elICII, mclycl<" al. egyénnek az örök ild v mn nevében
me.:UltJhk oz ö nálló gondolkozás I. cselck'l'ést, az öntilló létet. E mögött az II meggy6r.6dé6 húrixllk m ct:,
ho~' ak.! rnnstftl n7. Igrt1ság blrtokOl"l\ nak h isti, az .e lnyomja II lllA."ként J«(lndolkOZÓknt.. La;s.lng ezt ugy
rejczlc kl, hogy ,. Nem (lZ a z lGf\ZSIIg. ame.lynek vnlnkJ
birtoki'lban vnn. hanem IIZ 6s1l'J nte fi\ 1'Ild si\ g, amel~'ct
(l nnak JI célnak szente1t, hogy a7. I~g mögé kenU \'e adj:t n'oCll lll. embe!' értckét. Nern 'l1 birtoklás i\It.'ll. hlulem tul Igmr;dg k utatásu Litján növekszik az
embel' e\'6Je".

Ez.;w l U.\'\.~ l n/o: a

tolcl'a.n cia cs7.mCjét. is ki nl<?l\dt....

ilieiNe u bölO! . Nfltllfln nl:,kJflblln mcg.~1:OInélyCtlt~t1e.
A \:()le'·.'lllclll 1$1..méje nem CSUI)f1n mhsok ér \'ényCtllUé-

»ének nl<.1;.enJ(<<Iésében leljesedlk ld. hanem .u n~
p:yő1.ödéf;(..'k nktJv csel'éj~ben, II minden oldalon nyltotl.sAA I·n való koor.enlClben, uboon n tudatban, hOg)'
IlZ Ig:lmflll nléA: mindig előttünk fiU .
Ma. nmilto,)l' llZ Ch,),házb:lll és fl u\i'$ndnlomb.'l.n IIZ
(!Ill00d JOMolr mCh'VILI68i1 f1:;.f1 n MI'jl(trn:un k . erre ts
~olldu lnunk

kell.
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Rek e.h fm ÖJ!;
A bap'.u:ta egyház hetilapja Mtkán
szamol be az unltá:ius egyház ékléhek (Swoé ..ye.r6l Annál nagyobb
&ÖlII!1'l8l olvastunk a lap 1931 évi
ápr. 26-i smmá~ G~i Kornil
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David Ferenc (-1.s7!» a tulűjítá:s l
küzde.lmekt6J t .... I ongó Erdüy tra·
gikus $OrSÓ püq)öke a ma embc::l
nek Qzen BreviáriurnávaI. életmű
vével. pedig haJiiJának -400 éves é\.'.
Talán wtért
fclhlvjuk: a folyó1flltl'a. mely a ki- fordulÓja b elmúlt
adóná!. az Ökumenikus ~I stólhat minden. •••
rendelhet6 illEg (1146 Bud';A:St.Abony! u. 21'.

n(H

)of.-JS:r

k&.,,,'

ll!!

te: : rt ..Az e.f}i$Un

Tres Obispos

' :E:

r

i( .

Zi'!II ~r:nHJ

zh

Fait h . . .

~O~>1::a:"E:~.<J:,~?~Q~
r:- J Pr/.ae'
~..
h6-lU..
ml!: u., • E. SH
t_

ha'lJWt B.1tt
rt F " :loglaJó

b

Tnej biJkupi

~.

oI~u

dinneT"Ö .r
.....

~

_a·

k45j:11r"Ól Bartók Biro 14r: d .......ak·
rol r-ala.m.t>lt .-"'Ól how egFui...........
U.uIG:rQl.S tk1 a_n ropat od kL
fogalma it'Iol. s Szól kÖ"!I'"l4i ... iIkról ..... il:-NlUnra.k,
ki.sebt ségi sor-sa ,ol, m.tQ2'mllti e~ilk JÓ ppe....
hanem a SuntCI budapesll :Er-oagehl--..s Tft>I.ó..
vezetlen'e - gl4"i A"adémid:tlG1. Dl:lla>"'U~ errol il
fOl kora \--alIá, uöl hogv SUIlI,fniaVS lloaA kia
Si kérdésekben könyört.elenUl itéló i«t '-'n.-1I :IIZ ozjonb .JUUi~ I~
világiban, A relonná.tus Méliu.sz l6gJa.i lckllltl.soa.. A?7D1 :iJT)G o.: i.t
Péterhez intézett R e futatiójában ett m.ertetbr. hogv o.: .""inwM}.; lui·
irta: _Nincs nagyobb esztelenség.. UQ2'uk ~ embtt, Jeru b-ibbai to·
söt lehetetlenség., mint külM) eró \'el nir~ihoz.
kényszeriteni a lelkilsme~tet s a
lelket. aki felett hatalomma! csak
teremt6je bir." Eretnek újftáAnak

la""

4

bélyegzett tanitását ugyanott e su,
vakkal véd i : .. H a hIbásak lennénk ls.
Isten parancsa szerint meggyógyíta·
ni k ellene bennünket. nem pedig
e.lveszíteni," - K egyelmet kéró alá· _
7..ala. ha az embere.knél nem is, Is·
A .. Krintw Követése" sz.enJÖjének
tenné:! bizonyára meghallgatásra ta- 600,
uiiletésnapjáról
emlékenek
lált.
meg
still6városában.
K empenbcn
(Nyugat. Német.or-u.ág). Fiatal s:z:iné(Gioy G YOf"f)") nek és zenészek a kempeni Szent
Péter Icmplomban Hen...... 1e pw.p6k
jelentétebeo a •.KriSZtUS követése""'
.szövegének (elha.sznála.s:h-al jeleni·
lették meg K empiS 'Tamás gondola·
tait. A dramatilá1ás ötletet. dr. Reu ,
ler prépo!l"t 1,-elette feJ 1978-OOn, A
lemplom barokk szentéJyébetl e1ó-mú 1J"M.1(: ázó halást ",utolt ki
Az Osservatore Romano december adott
3H száma jelen ti. hogy II Szovjet, a templomot betólt6 halIga IÓs:igban.
unióban kiadták II néhai Nikodlm A sz..erept6k átélt jateka éS a ki túnó
lefJingrádi on:::sz---orthodox meu-opo-- kO'5l.tilm6k aak emelték lll: előadás
lita nagy könyvét X X IIl. János p;'i, értékét. .... kórus kiwn6eo megk ompa él e tlnÜvéról. m elyben A% 1978- ponált éneke es a zene jót egészf·
ban - T, J á nOL'i Pál pápa karjai ko, lette kl a~ el6adást.
zött - váratla nul elhunyt és ou. 6kum e nizmusér t oly sokat tett metro-II Od mcWrisá rh d y
pollta killönösen J á nOL"i pápa keres~·
tén}'egység törekvéseil mélratja. Nl·
kodlm könyve már IlleAJelent néme--- A templom ja\'l!.m-;.Im eddig kozel
tül és közeli olnsz nyelvii klndásilrn 100 OOO forint érl!.d:ett be. Szeretettel
vfirjak a további adományokat!
Ls uámita nak,

Kempis Tamás
600 éve született

Nikodim
metropolita kön yve

MAsOK RÓLUNK
lhI e=le
mMod lk smm
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."ailb and treedom

Trz.j biskupi
Tres Obispos

O :< fordban jelE'nik meg évente három lillto.'l:lommal E. S H. PTl ce szel"kesz;té:;ében az angol unitárIusok
folyóimla, mel y tart."llm.1 1 iUet6en
megfeJe l -a7. Erdélyben megj clen6
Keresztény M agvetőnek. Az 1980. ih;
ösz.i .'>7..ámoon a könyvismertetés 1"0va tban K e nneth T w i nTl . mi nden m.."l.ia 'ar un itárius ügy jó barátja . egC6 l. oldalas cik!kben rés7JeWser. ismerteti még 1979- ben Budapesten megjelent .. Dá vid Ferenc es az uni tárltu
vallás" ci m ú könyv ünket. Megáll a_
pítja. hogy Dávid Ferenc idejének
unitál; ;anusa kileljcsedett, és a ma
' e m bere s-t.ámám is a jézuSi. hit igazi
teoFerenc bíb- ala pj á t k epeti .
a ngol nyelÚ j e mb er
. évi sikilósi

MOlli/ar Szem le d m e l! a Lo p ld adó
Vó ll o la t mtÍ1' évek ó ta kü fö Tl!éte
lI yelvel;en . IglI s p anyolu t és leTl91lelill is kép es 1011ló l.ol o l ad k i az e m litel t nyelveken o lvasó é$ ho.zánk
do lga i iránt érdek lődő kül/öldi 01va sók tdjékozla /(i sóra.
A le nti cí me ken o s panyol es a
lenUlJeI lI ye hH":í sze mle 19B1. évi 3.
szá m ó ba n k é pe$ rlporl jeleTI t meg.
me/ ll be mu t al j a a z olvasók no k fenyké p eTl es képe_' szövegben dr. Bart ha
Ti bor refo r mátus u inall e lnök. púspökö !. dr . Káldy Zoltán lutherán us
num
püspők·c l n(.i köl
és eUyh.áz aika t. A
hogy d r,
csal olt kép eke n az olvasók meuismelógiai professzor
rik u d eb re ceni reformá t u s nagyIici;anus,:J. c.
J
lem p lo mot és a budapesti Deák té r i
ven olvasta
az
lu lherá nus lem p l", n~ belscjét .
Mim pozionon. mel y et ti M agyar T uA ripor t fénllke peken bemulatja
Dávid Fel'enc <+ 1579) a h itújításl
dományos Akadémi:, rcndc-.:et.t. Ordr. Fer encz Jó;:scl tm iláriu$ püs pövendü "Ik az elis merő sorok nak. m e- k üzdelmektől fo r rongó Er dély tr a lye k .a S 7.ern!C 124- 125. l..' lpjai n je- gi kus sorsú püspöke a ma embe ré- kö !. ami k or p alás/osan , a Ba rt ók
Béla e m. hlkű HH cpé l ye ll bi b liát olvas,
lentek meg. és li teológi.li k érdések nek üzen Breviáriumával, é le tmGtovábbá Szellt-Iván yi lIo Ha lelkesziránt éroeklőrtö olvasóink figyel nWt vé vel. pedig . h alálának 400 éves 'é vnő t . (lIlIikor al
unitá rius uasó rnapi
feLhf vjuk a fCllyóiraW'3, meJy a ki- ford ul ója is elmúlt m ár. T alá n a zér t
Iskolás gye r me kek k ör ében al I .
adónál. a z Oku menik us Thnácsnál 5zólh a t minden utólagosan crós;m- emeleti
ta nácsterem.ben
o k ta tást
ren delhető meg (114 6 Buru.pest. A bo- kolt konekci ó vagy belemagyarázás
nélk űl is hozzánk, h i vő emberek- lar / .
nyi u. 2 1.).
A kiseró uövegben e li.s me T(i sza hez, m ert éppen nap jain kba n talál tu nk viss za - megszám lál hatatJa nul vakat olvashatulIk {'gyházu nk mu nRé kc h irnök
sok fölösleges és fájdalmas kitérö kájáró l. Bar lók Bela fŐflond nokun k 
A b:lptista egyház hetilapja litkim után
a hh oz a gon doJatkörhöz ról , l'alamint arról. lIoOY egyházu nk
szmnol be az uni tárius egyház éle- vagy inkább magatal'táshoz, amelyet Ullltóri!ls .eleI eimen la.pot ad kL
tenek eseménye irol. Annál nagyobb az ökumenizmus fogalma jelöl. s Szól könyVlurunkról és levéllórun körömmel olvastu nk a lap 1981. évi amit nemcsak kisebbségi sorsa ról, megemlíti egyházunk jó kapcsoá p r. 26- i számába n G ilÓ" Ko r nél ké nyszerétól hajtva. hanem a Szent- la/ót II budapesti Euange liku$ T eolófelelös s7.e,'kesztó-helyettcs tollából irás-elmé lkedésektól vezettetve
giai Akadémióval. valamint arról is
eg)' ke6ves hangu. elismerő ismer- Dávid Ferenc ismert föl kora va llá· Slól. hOO!l Szen/-Iványi Ilona ket
tetést ..Az egészen regibó! al' ege- 5i kérdésekben könyörtelenm ítélő ével /a IlU U al orfordi uni/(Írius leoszen új" eimen a Högyes u. -i temp- világában. A református Méliu.sz l.óglai fakuUdson. Azzal zárja az islom ban fela\'3 tOtt Ba rlók Béla-em- P éterhez intézett Rerutatiójában ezt merle/est. hogy al Ullitóriusok Ilii!e k ről. A recenzens idh d r. 1>'erencz írta:
.,Nincs nagyobb eszlelenség. slioesck az ember JelU! bibliai ta JÓ1!-"t?f püspi:Jk, Bar/61c Béla főgond sól lehetetlenség. mint kül5ö erővel llitásaihoz.
nok es a S"lObor alkotója, Záooni kén yszeríteni a lelkiismeretet s a
Sándo rnak az ü nnepélye n elhang;-..ott lelket. aki felett hatalommal csak
megnyila~kozásal ból.
teremtője bír."
E retnek újításnak
bélyegzett tan itását ugyanott e szaThe lnq u ire r
vakkal védi : ,. H a hibásak lennénk ls.
Az a ngo! un itári usok s:remléjeá p - ls ten parancsa szerint meggyógyíta rilis 18-; szarruíban K enn eth T w in n ni kel!ene be nn ünket, nem pedig
~ya l-u l tudó nyugal ma'l..ott lelkész elvesz[le ni." K egyelmet ké rö alá- ~
A K risztus Kóvet!h;e" szcrwjéne k
részletesen ismerteti ,.D ávid Feren c za ta . ha az e mberek nél nem is, isemlékeztek
Breviá r iu m " cfmú 1980-ba n megje- te n nél b izo nyá ra meg h allga tlÍsra la- 600. "sziHelésn:lJ)Járól
m eg
szülővárosában.
Kempe n ben .
len l kiad ványunka t. Angol ford ítftS- lált.
(Ny ugal-N é m etor571ig). Fia ta l szi né ba n közöl töb b, DáVi d Fe renc munkáiból vá Jasztott idév.etet Js.
(G iC'LY G y ö rgy) s:rek és zcnés1.ek a kempeni Szent
Péte r templom ban Heme rle püspök
jelenté té be n ti •. K ris 7.tu." köve tése"
szöv~ének felh:lS7.náIAsáv al j eleníte tté k meg K e mpis 'TamAs gon dola nő
tait. A d mma lizálAs ö Uetét dr. Reute r pl'épos l vete tte fel 1978-ban. !'
templom barokk sren téJyében eload ott mG meg rázó hatá.~ t válto tt ki
Az Osservatore Romano december
l tósá ba
~ _ n_.
AJ: EvaTlge li k Ul .ele t adott h ír t 3 1- ; száma jelenti. hogy il SzovJet- II templomo t be t.öltó hal ga
A sze replők átélt játéka és a k~tiil'!0
a rról. houll S uano ug Marie ,~joda l un ióban k iad ták a néhai N ikod lm koszt
ü mők csak emelték az eloadáS
leningrádi
o
rosz-ort
hodox
metropok' - """-'kom
ltO'1:Iég lUlheré1l u ~ lelk énné!. Dom \ita n"' ...... könyvét XXIII. J ános pá- érté ké !. A kórus Itunoen. .. _.,.
.... J
ponált é nl"'ke és II zene Jól egésrlkmp\.omi leLkénze Tlevezté k kl. A
pa é le lm uvéröl, melyben az 1978- telte ki 111. eIÓad á., l.
pi&pök é, upe ret lál'o Ué lébell a ban - I. J ános P á l pá pa ka r jai k őDom- lemplomok le lkene i II lJÜspiiki zött-vá ratlanul el h unyt és ..:to öku~ ta eUátjd.k . JOli a lel kész- m e nlzm usért oly sokat telt me tl"OHód m e-Ló \'lisá rh e l,'
ho eu: emlfreU köriilmé n ll bekö- poll w külö nöse n J á nos p<'i pil ke rcs7.tényegység lÖrekvéseit mé lta l ja. NIwnnl! a N()f"vég Evo tl g,,- kodim könyv e már meA.ielen ~ néme- A tcmplom j ll\·lt:'sára eddig közel
100 OOO (ol; nt él'k~e Lt be. Szeretett e!
Iddole ne$ tül és közeli olasz n yel vű kiadt,stina Vllrjok II további 1Idonw.nyo kal!
is számítanak.

Kempis Tamás
600 éve született

Püspök helyettes
Norvégiában

Nikodim
metropolita kön yve
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Műveléáéstörténeti

tanulmányok
A l'OrTláni;'l1 j( r/ll! rIO>l . 1900- tJ:Un
fen t i címen :130 oldal,u s kölctet ~ e
IcntclcU rTlL'g C&elri Elek, Jakó ZSU~

mon d , Sipos Gr.bor es Tank Sá ndor
szcrkesrtésé-t>cn.
A g.aldag t..u-Ialombarl S71imos blIulm:\./lY érint unitnriu!; \·o~.á
~U cscméllyeket. adaWk.."l t. JTDnl

SzaM

I?l.

A 10'.CSIlYllrm a ll unlt~rlu •• cmplomblln
II)'MWl<'>k s ok"-",,,!!a 1)'(11\ 1.'11)'1)", hOIlY
lun. ~_lIn bÚCSut "ch""""nck Ir~ke n ~l_
1,,1 , 191.-btln, m im "a,al .,, "lIón/h, ~va
vtln)'M"ól hOU" Cl fl'rJ .·. ~ lll)' lctt ej{ys •. crr" 1i8Zlclct"" M~ •."n)' bo "7. nkkor! 10_
~t.","y"rm,, 1l unlt~rlu" fc1Cke7(!\1 I... koln 1""IIÓnOJ.'. F<!rJe kora i, 19~1 ·bc" bekövelkezeu h;lláln 1" lIn n., utód 1... 1k~zek tá"'''tlllt(ojn volt, é" lelklhmcrelCRen lilII:>
el ti •. l.kOldbnn n tDnft~B nHmk1lj~t.
"2 IIllnn. ~ ell)'hAo: kÖ7.öll 1l'u-CJöll
l'g),,,,,m .<n)' uUln dtlaml ~~oIH~latba l('pett.
fo< nyulldljbll vonu1A5ál1l H1.JlmO!< k itIIntetIl
ok",,,,,Je. kllpoll. Elete vl'lIe IcJII pedig
sorb an e r kezclI az "ran)'_, " lI:y~m'nl- tol
" valHll p10ma, J"I<''1'.''e. h og)' meo.?c Hínt
I'vc1<kl'l ,,'.előll Il'petl n n"vel"" IIg)'ének

MikJós ,.EI'délyi diákok külfö l di egyctcmjár.lsJI n ~V I -XVJII I. UO!3"':l\~bo.
S •. llIor,;, d e 19o1.".1I1O!!1 ncv clO vol . , Ma
5)",M.éldban "
és
Kóczl(l>l1I
LáS7Jó m~r nnll)'mom:> koru n övendé keI k U-.Ul J~
Ad atok ól relvil:'lSOS<ld/ls es a I~ sok ••n emlegeué k, hog)' mll)'cn 80k ,,' kij,'orrukOt cszméinek tCl'jedéséhcz EI" nönhettck Il~oknak n1. évek nek. melycket
II keze o lnll tölllltlek 01. I~kolllbll n.
déJyben ",
(..ak6 Elemér tanulmánya .. A KoloZ'Svd ri Uni /órius Kollégium K önl/IJ-

lónÍlrak kéziral(li a KoloZlVári Akad é mia i K QIII/V lórbau" későbbi i dő
pon~ban a Keres7.lény Magve1.Ö útjfln közelebb kerül az u"i'\.fuius 01vasó(áborh oz.
Kl.~ Ferenc ku tató m~ unitári us
/úideir József (1850-193!)) munkásságát ismerteti, a..\(inck s1.Orgal.m.as
cgyháztöl"téneli munkás'>Üg{lt és öntudatOiS unlt;iriussógá~ m:\!' K e/emen

!.ajos tcirtént'tiró ismentette (Emlékbes7.éd K ádár Jó7Scl sirjánál, az
Erdélyi Múzeum F:gyesület Désen
1942-ben
tartott vánd orgylilésén),

t;nlt:!rlu..

,.

,

T eme lés"'n D s:toJg ~lnIOl Ldrtt6 Andor.
I)~)o, J dno:;, (;s "luUroH V(:ilutllk. kJvándga R7.Crlnt. A ~ cgyetemeq ell)'hilz ncvl'ben IIU4'Z !1 J ános mondotl buc,,,huvokol,
ElI),ÜuérzlI rész,·l'ttel hel )'e'.tUk cl ham_
va!1 tllrjének ~ fU~/.':!I3)'lIrm nt! temetőben
levő slrJ:lban.
Aldut\ mllrlld eml~ke"ele.

K<ldciT József Vár'falván született.
Szülei küzépsonJ. JÓ~.an gondolkodású s~.ékely gaulálkodók. Abból a t.á r1)1'. FcrCn ("2 J ózsef
s.udalrrd rétegból :'>7.árm,l.zott, .amely
a sol""3iból kikerüIt törekvő fiatalok
réVCrI n7. erdélyi magyar értelmiség
lillnndó megújhodásól biztosította.
Ar/:osi István vArfalv i reklol' ismel'le fel tehel.Ségél és küldte a tordai
Unitárlu.~ Gimn{á:lumba. A kolozsviIr(
kollégiumban
ét"(.'ttségi~-Ctt
l ll7 1- ben . Tan,il'i oklcvelc t S"/.er'/-et1,
és u n itárius egyh;Í7.i támo~tassa J
került Dés!':!. ahol egy életen keresztOl dolgo~.ott. Meg.irta SI.OIMk-DoUldblt mult.a k cl évczo-edek e mberi ~or
boka megye monog.rúfiáját és a dési sunkbon II lerem tés haJnal .. Óln, vlvódá-

MATRAI

BETEGH BÉLA

l"Cformátus eklb..sia Wrténeti=t. Re,né]j Ok. hogy kézil'athan maradt
hélytót'ténc!.i vona\.k(1z.'lsú munkáinak kiadásá1'a is sor kedi\.

IRÉNKE NÉNI
lb.••. "'n",,~ 1..ú~6"é 8~.

UH_ IHI.

:';:0.1:)'

Irén

s "lnk m'lImaradtak. ~ ma I, "Ilyan" zok
a "llll.'tb é:s hajáI. a meg<,rkezb (;s a
tl1.vo7.é~ k érd ""';!t JJll'\ÖCn. mint régen vallak. E~ II k~rdé:sek I~ ug),anazok: Meg"emmIIlOI-c a létem é~ DZ /I nludatom.
vilgy murad belőlem valamIT - MJl'rt hord oz.,uk "'~II"nkban ll', lllll7JIÓIl , II ~z;! P
st'!g és a bOldOg.~~1I V:llIyl", 1\.(1 ahallll
mIndent mel~emmlJ.lll _ MIII.. fonÓd_
nak szem~l)'ek köré a N~cretct szálal, ha
eMY"-er véllleg el kell üket v""Tollenl? MI;!rt van tudatos lét. l'!O miért van okath, ha minden bele""",,z " ~mmlbe?
G)'J.~~unkban Vctődn(ok fel Ilyen és ehhez ha~on1ó kl'rd~k D lelkünk mllly;!n.
H lI),enkor válik számu nkra t'!rlhető" e :>">:
az IrOdulom - leg),cn II ~ ll10zóflal vag)'
1c<>lógtnl _, amelye prvblCmokk ul fOIllalkodk ~ próbálja " s'.ene m bon ek<!Hc
utá von n i czekl'l a k~,.déscket ozér., hOIlY
vIIIII nIl VB!a.OZ, adjon r!iJuk, lIkllr II hitnek. akár a ludAs"ak Ide vonlllkozó feleleleI ve!,

UoLom
E.)'h; .. , illl)'al<lInY"Ii"I<1)<> nOmoru.n
j"\I)'<:1:ll.Ik Ile. h<>ll.), MAtr"t U~t~lIh u~a

l" on • • ~ n'I ~1<nk " ... yr&~1 "h·" ,, " 1
lIuu d J 'n"8 tcmc t ~l ""n~d~b"I .,

UNIT..( HI US eLET 1

Püspök levele
lelkipásztorához

.""c

lJ. akln~k
' " ft>. '. m~rt uu. rlvl
rj'.016 r... \ m~ny Illtctlc
~IRkJAI

vl:~ 71.

I' Arl ••o kau,lI k .... ~ .... t kl ru l tBb'"'őr 01va., u"k Ml ellyhht Mlt(,blln. J ~_ M.rl ..
1.'.. rl'ler <',.,.ck ""lóban zoldó .úrm...... .u
- ~ lIl1plt ,,1111 m o." " hnUlI kD ' ()lIku~ • • J16 -, <I,' IIPJ" 'OhM"m volt nbbl.

EfJll luizuuk ICl1é ll á ranak oj!lnd ékozt6k ~'c rcnc:: Jó:~el püspök {/876' 928} /9Q6 - lulII ke lt lelleM /, l1ICl llCl
COlllk /IO la l Iclkéné llcz IrI . A pro b.Icmll a mit ti leuél é r int, ISl1l ét ló d Q.

f;~l!rj közöljük a leve/ct :
JI m i nósüléri szándékát illeti,
a Ullok ls örlJcn dczck, d c ké ny telen 11110101011: kljelc nt enl , !'OQII e ,,~
luiz! lörvénuci nk é rl e lme be R ma s
vallásll n6vcl házau ágo t nc m kőt 

HALOITAlNK

bá';

KADAR KAROLY

" ci. s olI/an lelkés;:t sem l og kap".i,
II nild rills le/késZI erl8k, aki egl/lla zi/ aO is cgI/bea d j a. ~zal. pedig, T,:mé lell'l , nem kivá n pe/dat adni hlvc i nek eUlIe!.: II tiszt cs g yülekezet!le k hOOIl COl/hd::! áldós né lk ül is
Idl~t _
Ic /kész nek llázassligot
köt ni. A szabadeLviiségllck bdrmiIlle ll magalI p o lc6TO hetycz k edj il.ll k
ls azér t senk i el nem Uél/w t, lia
";cgkit/(inj lll,, hogy le lkészc in.k sajá t
va llá suk /toz ta rtozó növel kösse ne k
házassagat. Hooyan ér ve lhet egy
~n ifá r i us lel kész saja t hj t vat!as~n l.:
iyaz.~áoa mellett, ha lIeje ma s temp loml"l jar, va oy ma s vallás t kövct1
lI a az a leány, ak it nólH ven Ili
száudékoz i k, olya lI m űve li , o.z átálIasI llem fogja csak k ilát ásba helyezni, haucm meotes zi, h a. szere ti,
mic/ül/ f r igye t köt nenek .. ,'.

A level aj ő n dékoz"j a elmondotta,
hogy cdesapja vol t a levél ci rnzeu ;e,
édesa nyja a h ázasső gkölés el6tt á tfé rl az II l1 itd ri llS egyhdzba, Ils Izülei
hosszú é le fen kerenfül bold o ga n éLlek euyült, és éd esapja lel keszi lII unkaja meg becsül t volt

o.z

e gI/ház ba n.

HlREK

Unlú.8 MIhAly ~zClledl (8)'elellll adjunkkandldA tus l dlllslerulel6Jál á p rUiJI 11-

\U~

én védle

meg " Magyar Tu d omán yos
DoIIIOzat4nak elme " A.: erd"llII/I a",lrrlrllt<i r jU./lOk a:; Jsao-~s !!mrk ",ri .Od1l< / el oll/CII." ErdeklOdéssei \'árJ uk e
munlul nyomUllásban va ló mei;.lelenl:sét.
Akad ~m!án.

A Mag yar lionurvlp/lr dma

érdeklőd,,

;5;' ~,ó~;;;"
;;;;" '.,;;,;;:'
"
Ka io l a i Tibo rn é lérJe elhuny t4mtk e gyé"tordulóJán. emU~ke zctérc 1000 torlm o l uctom4nyozott a z Unlt~rhls e le t Ja "f.fa.
K ~ I>l ayn " Scilcy Mari a nna elhunyt a hu SM'''uté.ves ':;vtordu16l án, c,"l~kL'ZCI':;re.
le,,, "re. Ii:. dr. Sc h ey 1I0' . ~ 1000 forintot
lIuu.i", nyoZQII az un!t4rlus f.:let javára .
~ ,·e.,

' "''I:")" Gl:z:a, a buda p es\! c l:yhhköza<'i
preSbite re blbU~1 ajánd ékvzou " pUnkösd l Unncpcn kontIr m ált
!InUlI ... :. n81,.

le6 IUusebb tb.

A B U OAJ'F.STI GVOLEKEZF.'l'
IIA I ,O'T'l'A I

OJ Kőztcm etőben mátus ll-én lemele lt 81 rlves S iménfa l lll/ GlIuto az OJpe:st -MltIl)'erl temelőben m'jus II -én temetett Gngel ll Im re u éves. és u.IIyanesak az e bben a temetőben fl ~'esen 0.1lemetett F ehér IStoon hIv e InkcI.
A B uda k eszi lemetllb cn a 83 éves So.ls
;~~;i
ZoIldn. a Vli e-A lsóvlirosl temel6ben T ótll
MIMII/n .! F/lUlp Sdra él az Obod at temo.Csls~ér .IÓ:r.se( budapesIl p r esbiter ko- t6bcn m'J u s 23-;ln a 10 évCII J dl: Józse,r.,ool l:\'ekbt:n gyakorOlt szép péklaadb' - né S/:h'é. K o r n4/fa ra va talánál búcsúzhoz hason lóan. az 1981. pünkösdjén kon - t unk.
Mad arM k ÖZ!légbo.n m'Ju~ 29-én Olledn
UrmAit Ifjakat megaJ'nd é k OZta a K o lozs- Ldnl6n!! Bfrd RoZl!II" a:I évCII teslvértln, •• n kladou .. Négysz.h év emlék e" dmü k et b tlC!ltlzla lt uk. A 91 é ve< NO}1'll. JÓlu'fkötettel ug~'ancsak aland,""Ot a d o t! azok - n" V /UI E n.st'bct lemetése juntu5 l_An
nak II g~·ermekeknck. akik Sze1u-loon,, 1 volt az Oj KOzlemelőben . a k i hűségc.
Ilona IC/kés z vuetbévcl apUspökI Ir ()(\a tcmplomJáró. m<'lyen v aJlA$os. nagy .,..atanác.~tern,ében mi nden masocUk vu'r~'.l'lrct6 embe r voll .
nap "allásos oktatásban vettek rbzt. A ládJá!
R alolla tn k ra em l~kczv e. a Jo.lené.<ekrOI
1I~'ermekek közill a leGjobbakat a dr. Er- irotl kön yv 14. rész. 13. ,"e n;ét tdh~ilk:
,lÓ J"no.~ nerkcsztette, ,. KIs B iblia" dma .. Oold ogok a h a lolta k. aki k OZ OrbAn hal nU\sOtlIl, kiadásban megjelent. bibliai tör- nllk mcg ••. ": és- anlll kivAnun k vlgMz_
ténetekel (Is cgyhfoUörtenetl ad a loka t . tal6 dá5 t szeretett houátBrt01.ólkna k. EménekeKet Ul.rtalrn a ro (,rtll k Cs könyvve l jU- l~kUkct (l r1 1.zUk.
tll lmaZI<l . CSISZcr Jót.. ef p resbite r kön yv"J~ndékai pl:ld a mu tatÓak.
,\ Ilctormátusok Ll'pJa legu tób bi 8z4~
m a iban II rov á$ír hos tellrato k Ism e rt cttlUNITARIUS eJ., E T
se s o rAn szép megem!<!kczést olvash a tIUnk a 1l0 m orÓdkarácsonyfalvl b lzéJ.,p p lUlaJdono!
kc!ydet'~sl un itárius t emplomok rovásfela J\lIIllyaroruAf,l1 Un Itárius Egyhh
h'aUlLróI F orra l Sá ndo r tOllából.
Fe lcl6s nerku zt(l,
Or. ~·ere n e •. J 67.Sef
Az

;;;;',,;,.i;; ..", ,

KüLFÖLDI HIREK

$1 körUnklől klisé t 4vOI c.4 (Izcml hetila p

'·1

m6Jus
sW!II4nak .. TAJak, k or ok !IIUzeumok" ro,'atd", Dr . S~""I- I ~"d n lll JÓz.s;,t 111\"111 fel fi&yeImUnkel. E cikkben
n'elléne>lsel és szeretettel I$mcrtellék k o_
csordi gyU lekczclunk l~reJOtlél, Icm pIOmának é pltr':al:I. a k.zellAs menyezetet él
U tt39· ben vA .... roLI haranxol. A dkk
t~nyk<,pcn mUIlIIJII be a ko<:sordl lemp.Lom lomyát bI mea:'lIapl\lák, hOIlY a forma ... K6s Káro ly halAJJl, Idhl '·.

tOC"dal zenellUlilr, a k ....
e&~'kor1 dI~kJ a 63 évetr

Fe lclas kiadÓ:
lI unli J ' ''O$
V .. N"IY II n 6c u . ~ . Duda pes l. t~i5
T i ,·I).: 1l3-"~
Su rkentI ... s u:rKenl6 I/hoo tWC
T e rJentl • /11 ..1)..... p osta . EllI t ll<ethcló
b ' rme ly p05I.bh'. I~ l n ' l . a p os<.8 hlrl"'P(ldClelben is D l·a s ....1 "'özpOntl HIr"'p
lrod''''1 (KUl 1_ Bud ... P..... l ' . , .Il1ue!
n'dor li r 1.) klb ,'ellenü l " ap- pOst.u U,I.
" á o)"On. ,·a lp .. , lnl á lu uo.l1ssal "
KH I
Zl s-M lU pindarlalml ,leU65d mlir".
f:vt e l6rb.etú l d lJ ~.- forln'
... lIlrOld .... 11\\'1 53. - to rln .
l N O E.X : u.ln

I>,yctetnl Ny omda _ I t. _
l.IudaPf'St, t. l
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