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XXXV. ÉVFOLYAM, 3. SZAM 

. PüNKÖSD 
1 9~3 májusában írta Jó1:lln . ~tik~ÓS ~ a!ábbi. irást. 

IIIe!yet A ratas címen II k ét \' llagh aboru kozt Koloz~ 
d rt meg jele nt kö lelbül közliink ~bból az. alkal?m~ol. 
hogy a z ide i pünkösdi iinn epcn dedunok :h konrumaI
lak. 

" VaJának mindnyájan 
egyak"lrattal együtt" . (Csel. 2,1). 

.. Egy akaraltaf _ egVÜ tt" ... Ezen van ~ hO,nowly ama 
pünkösdi jt>lenetben. A.: a fonl~, .a~1 . .ue~be"!!,~_g!l ,a 
tanitclinyok lelkében; és nem a kasero kulso koruime: 
nyek, amelllek csodds SZ-Hlc:~le.1 kölcsönö~ek az. elso 
keres::teny eD!lhá~ megalokU/Qunak ... Elkovetkezlk az 
árpaaratás ünnepe. A tanítt"ánilOk Jélénk csoportja is 
lIl/üleke:ik a "lelházban", hogy ünnepel~n. A .:'~T~ 
iinru>pi dlnbe öltö:ik. Kelet s ""ugal minden lo]orol. 
meg a lácaI! s:igetekról is tarka csoportokban jönnek a 
buzgó hívek. akiket az eleISors es a boldogulás llágyo 
C1Z ósi tűzhely töf. a közös oltártól mess.!e idegenbe haj
toU. Jönnek, ha rrn'g oly aldozatbo kerül is; mert a val
lási. családi hagyományoknak eltéphetetlen szálai kö
fik 1l0lom.en nllit a szent uÓrosho%. amelynek falai kö
.. ön a hoss .. o.! bujdosó.! utan oly jól esik megpihen
niük. Reg! fészküket ismét megtaláh:a, köl!özö madarak 
módjara hdlodalf zengenek a nagy Istennek. aki ezt a 
nemes ÖS .. tÖllt keblökbe oltotta. hogy ólIala lekÜ2dhes
sek a ter e$ idó vegtelen óceánját. Ebben a tarko-oorka 
eOl/celegben in is ou is fel!űnik egy kisded csoport. 
amely zárt sorokban halad a nagytemplom elöni piacra. 
Rajtok nincsen ünnepi köntös. mert ök mig a szivök
ben gydnolnak valakit. Valakit. aki allnyira az övék. 
hogU óltolllk mlndellkie lehel. Arcukon nincs du r ca vo
nds; alulyira ólSzellemül! va lamellllyiök o nagy I:o.roko
:dsban, az imtidkozd.sban. és a böjtölesben. Csak az aj
kuk remeg olykor-olykor a belsö felinduldstól, amely 
öket a lIIai napoll elszdnl cselekedetre buzditja. Most. 
t1al1il soha I ... Most alakítja meg közörtük es bellllük 
az Idcezitó a maga szell' országat a lélek ereje alta/! Öh. 
milyen nagll kipdltso.g ez a s:egenll halaszoknak és 
cámszedóknek ! S el1ilúltal milyen nagy felelősseg! 
Nemcsak tizenket egyszeTÚ embernek boldogsóga és 
idveuége. leU .. ; nyugalma és megvóltósa hanem aze a 
h~ro~zer~. akik a mai napon megtert~k, megbánjók 
bunetket es ml"gkeresZfelkednek a: Or Jezus Tlecére, 
s követik tuzön-dzen keresztül, asajót eletűk drán is. 
E: nem olyan kön nl/U dolog. Összes resn és lelki ere
jóket .Iatba kell vetniők, hOI1il a reajak bizott nehé: 
mtlnko.t I'itO"ge:hessék. Nem ti.zenkét remegö nád&zólra 
van ilt ~üklég. melyek a s.zelek jnrÓll'a szerint ide-oda 
IIIgC1doznak, hanem tizl"nkét oszlopra, amelllek meg nem 
rendtllnek, még ha eg éli' fold öu.zeom la nék is. Mosl 
",Uk csak meg igatán a nagl/ Mester szavait: ,.Istellnek 
arsz~"a UDf>nnl"Uk eagyon" .. _ Bennök .. , Tehát nekik 
blzntOk kell saját magukban. Nekik az egyházalapl/Ól 
nagll munkáját ""II t-al/ollli. Nekik .. kősziklára" kell 
epiunitik. Mas alapot nem vethetnek, mint amelll egl/
Cl"r már CelleielI. A t'i.::.::el való keresz tség utón ffl()SI 
ma.r tu.:zel ~, a.::enll .Hekkel I.:; meg kell ke-reszutked
nlók. Atnlt elha tároztak , a.:t Vé"7€ ill' halt;ák, Annak 
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mindt'náron lIikerülnie kell; mert ók maguk .egy ako 
Tattal egl/utt" vannak. EI1iI az ér:ell'. a gondol~lt. a len
era. amellyel dZ egyik a má.!! tómogatják. ts aldk a 
mai napon houójuk csa tlakoznak, azoknak is elsOsor
ban ezt keH megérteniÖk. .oE91I akaraItal _ együn!" 
Ebben van a tüzes IIl1eltleknek m inden hatalma. Egyik 
a kez, masik o láb; el1llik II If'j, mósik a s: itl; egyik a 
szem, mósik a Iül; s millI az egeszséges emberi szerve
zetben. el7lliiu mukődnek, a közjólétet "w:::'dítják eló. 
Mindenük kö::ös. Meg a val1ilonuk is. KŐ:::ÖtfÜk ninca 
szegeny és nincsen gazdag; rrincsell elsó és nincsen 
utolsó. mert ók mindannyian testverek. egyenló s:olga_ 
tn7sak a:; Or Jézus Kri&ztusban , 

(:Röciditett szörreg:) 
Közli: HltSdi János 

Bartók Béla emlékmü 

Budapest en , lIőn'es Endre 
Zá gon)' Sá ndor a lkolása 

uleal ICIIlI)lomunkban á ll 



Az emlékmű felavatása 

Március 22-én avottuk fel H6gyes 
utcai templomunkban azt a kemény 
tölgyfából faragott emlekmuve l. 
melyet Zágonll Sándor népi alkotó
miiv6sz ké6Ziteti Bartók Béla szii.le
lestnek 100. évfardulóJa tiszte/elere o 
budaperti unltáritu egll1uizköz.tg 
megbizaso ból. Amint a képen iS lát
ható. az emlékmú kötép:sö része a 
csillag.. fóldgömb és nap szimbólu
mait tartalmazta, mh'el Bartók Béla 
a müvés:retében és emberi tartásá
ban a csillagviJágok törvényszerii.sé.
ge élt, úgyannyira, hogy ma már 
egész földünk magáénak mondja ől. 
kinek bensójéből világosság áradt. 
m int a napból A két kopjafa ki
fe jezésre juttatja a kÖ7.eget, ameJ.y
böJ. kinőtt, \'a~is magyar népünket 
széles e nagyvilágban. Elot a gondD
latot juttatta kifejezésre Bern:::e 
Márton lelkész imája is: .. Áldj meg 
minket édes jó Atyánk az: eUogu
lotlanság szellemével ' e sajátos er
tékméró tulaJdonsággaJ., hogy a ma
gunk számára helyesen tudjuk b i-

zonyud tenni, miszerint az O ki 
emelkedő munUssága és zseniali
tása revén felragyogott ennek az 
egész világnak az egén magyar lel
kiségünknek sok-sok értéke, s vált 
az egész emberiSég közkincsévé. ts 
áldj meg minket édes jó Atyánk 
olyan va gy legalább hasonló sze
rénységgel. amilyennel 6 élt és járta 
életének haHatJanuJ változatos és 
gazdag útjait .. , Meggyózödhsel 
\' alljuk, hogy az Úr Jézus nyomd()
kaiban járt. a Iéitknek és szellem
nek a birodalmát élte át itt a mi 
földi világunkban ... " 

zeneszerző fia. a centenáriumi Iln
ne,:sfgek hazai eo; külföldi rende-z
venye..ről és azok tartalmi gam3a
ságáról tájékoT.lalta 37, egybegyúl
tekel.. Zágonll Sándor alkotó mú
\'észnek köszönhetjúk az emlékmű
vet. T1sxteletdlJat sem kert mue 
Ihletetten szólt a bartóki életmű 
értékeirol, melyeket múvében kifeje
zésre juttatott ; a humanistának ar
ról a mag3srendiiségér&, melyet 
Bartók Béla képviselt, s melynek 
morális alapjai m indannyiunk w
mara követendő példát sugallnak.. 

JanM Jenő UXlgoram.úvesz ava
tott tolmácsolásában nepdal impro
viz.áctókat hallhattunk a músor ze
nei l ésikben_ Szép \'olt a dr, GeUird 
Judit \'ezette \'onoonégyes és az 
énekegyuttes músora. A templomi 
ünnepség után szeretewendégség 
keretében maradt együtt a templomi 
gyülekezet egy része, 

Dr, FeTencz J ÓZsef püspök avató 
beszédében gyülekezetünk örömét 
es az emlékmúben testetöltött t islo
te le tét és szeretetét juttatta kife je
zésre, majd a lepel lehulltával ifj. 
BarfÓk Béla rögondnokkal az egye
temes egyház, az egyházközség 
lelkészei és gondnokai pedig a g)ii· 
lekezet nevében helyeztek el koszo.. 
rukat az emlékmú\·ön. 

Bartók Béla fógondnok, a nagy Bencu Marton 

A karamazovi lélek 
1881-ben hunyt el a zsenülUs orosz író, Dosnoje\u

kij, a világirodalom XIx.. S7ázadi nagy egyénisége:. 
Szellemi örökségét a \;lág minden táján idézték. Ró
vid ÖSszefog1alásb;m szeretnők olvasóink elé tárol d r, 
Varga Béla néhai püspikünk 19?..9-ben Kolozsvárt tar
tott enekezh !uelc jelentősebb ld Pél, melyet az Erdébi 
Irodalmi Tarsaság keretében, mint székfoglaló beszé
det mondott el ,.A fatUli es karamazov! lélek" eimen. 
Varga Béla unitárius meggyózódésével elemzi Doszto
jevszkij alkotását, és a következőket állapítja meg: 

- Dontojevukij lelke fouadalrni, mel)' nem tud 
megn:rugodni soha. Goethe az élet ura. Dosztojevszki j 
hajótöI'Önje. Feladatunk feltámi, hogy menn}iben gaz_ 
dagodott, a\'ag)' szegenyedett az emberi lelek kepe 
Faasttól a Karama:u:n;g. A karama.zovi lélek egész 
szintje a nem tudatos mélységeibe "an lesüllyesztve. 
s ez a réteg a maga lilthatatlan, de rettentő erejé,-el 
nilntelen alakitia és formálja az éjet feJszinét. A ka· 
rart\a7,Ovi lélek a roeg>.'áltó gondolat keh;! ;e közben 
Jemenil a lélek mélyére. Befelé forduL s eközben bele
~'eg>:ül lJ&sthangjába az élet kesenis?ge. a mindent át
ö1~o szeretet \'áID~ozó óhajtása, mel)' nem az értel
TnI , hanem sokkal Inkább az érzelmi újjásZÜletés után 
sóvá rog. ~ .karamazovi lelket az a vágyakozás hajlja. 
hogy .f~t:aI'}3 , a szellem be'SÖ \;Iágának legteljesebb 
mél)-seget (W ille zur Seele). 19y iesl. -a fa~i gondobt 
l'a.rga ~ antropoteiltrikus, a karamazov; pedig 
anul'Iocentrikus. Dosztojevszkij 3l. emberi lélekhe z for
d~ s er\flek boncolása útján akat'ja kimutatni a múlt 
$Z3md lélektani w 'edéseit, mert _ 
tudato s:sá Li teu, búnelnket. SikerW 
megHahaditarn az emberi l~lke. 
problémái a karalnamvi 
lik UÜIlteJen, 
vár eredményI. az:::'l;~ 
van emberi .", 

t UNlTAa.roS er,", 

"'. """ha,-
ál

-:cc élet 
Id6l< 

-
meret megszólaltat4s0.. A karamazovi lelkiismeretböl al. 
egyén drámai felelö-#gének hangja csendiil ki és szól 
hozzánk: "nemcsak magunkért, hanem a kor,uakirt, a 
társadt!wme rl is f elelósek vagIIunk, mellloen élünk" , A 
,.Bűn és bűnhődés" I"3.S2kolnyiko\'i hősében van leg
inkább é lére állin-a .a lelkiismeret kétdése, meJ:y való
sággal elpusztitja a régi embe." a mega:llnn'Ó embert. 
hogy ú jat adjon helyébe, akit az erkölcsi törvény isteni 
parancsa földre sujt, hOC)' a le\kj ember lei}'en úrrá 
rajta, A kar3maun; lelkiismere t az embert .sokkal me
lyebb slilkadékOÖ;; fölé \"ezen, ahonnan látszólag nin
csen konnyen kh-eze-.ó út, 

A másik igen fontos problémája Dosztojevszkijnek 
a bún és bűntudat.. Szerinte .az ember leJkj éle..-éoel: 
a dinamikája a lélek isteni és démoni alkot6 réueinek 
a gy6zelemért \-a.!ó megrenditó küzdelme, Dosttoje\'SZ
kij szerint a lelkiismeret a lélek h.alhatatlat -ágának 
soha meg nem szünó bizonysága Célunk al. életben, 
hogy felverekedjük magunkat a lelki liszto..$dgra, A 
buntól "aló S?abadulásnak az útja nem fejlődés, az 
evolució. sem az ertelem. sem az idealizmus. hanem 
csakis a lélek teljes ujjászüle ,'- e és győzelme mind
azon, ami benne démoni. Ezért a XOX. századOt. az élő 
és \'i\'ódó emberi léleknek kell vezetnie és meg;aJáJnia 

életre "ezelÓ szep utat, Nem kevesebb!'Ol van in 
mint a ka _ snenységról a ket Hén)' le lki e le:nek 

megújhodá _ ·' rÓI. és ezt a \ 'allásnak Dosnoje\'~-
szerint a xx.. században kell megvalósitania Vazga 

1\lert ezek nélklll 
zo\'i lélek a \'alóban 
delme! 

emberség és ke. wz
Mil" az ember iga
Ist~ embere. 

.-\ kara:-na
gigászj kiU.-

V~ül \'a:-g3 Béla megállapiija; ..A karoma:ot:i Jelek 
megho..son1aso akitval ellenire nem chalalnak, ho
nem o f ejlOdó, et6retónd akaró elnnek útja", Bár ~
émök minél hamarabb ennek az éleuseit a hamx'ima
jál. amely után mindann)'ian $Ó\'árgunk! 

CL: Varga Bila: BölcJelel; inUok. Vol.oporto: Bclli=s 
Sci:ndor, B ukares! , Tf:K..4. 1979.) 

KolO2S\'á\" 
Dr, I zsák ViJlD05 

-
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EGYSÉGBEN 
A IfAZllflas NéllrOl1t VII . kOIl':TCSS7.IIS11 Kiil csl'~' WI,a- tl t<sru l le hel II l's'l.l: lnl. ,\ 1I 1I'larhl~ Né"rtonl J , 

,'ainak bu ;r;dU!ba allltl kezdeti lIluIlká ho"f.! .,H1Is s. a l- S1.c rc llct Játszi k J\ 1lI;' ltyaruS1.;i!: 1 I'!/:yházak ~ k{i~.cnlliA 
koss. gyarapUs. li a ha7.3 fé nyr., ,le riil!" ,\ IIhunll!>:': ',-li ~'all:ísi kij~öss é(Cek é ll' l t'!ben a7.7.a'" hOlY ken:t~~nb~-
e lén eklése ulán Kállai Gyul" elnökl nll',:nyilóJáball lOSII . Ic hc l liscgcl :111 II hh'ö lakosságnak . -
h llllttS1i1yo7.ln. hogy jcJkfvcs 117 .. hOlD' n;III'~' törlé 'u:l - S7.I' r\'ezclc knck Illvilleges ré.nvelc lre a I:iT~a~~,~~t'l.' 
mi IllliUunk egyik II'KJeh;nlós<,bb é , rfurdulúj ún, már- t ében . . • III e-
dus 15-én fejezzük he. Il konKresszusl IlllÍrcin~ idusá- fgy az clo·üttnn1ki.idés sOTi ll II hh'ők H II mti 
nak délutá nján, utána a küldüllek cJryfilt cnekelték a lis lá k huánk IO,'ábbfej l őll6ctnCk elómozll itb: er a-
kórussal : ,,11Azádnak rencliilellenill ,,:', rejlelI s 't oda lisla lá rsacla 10111 feléllitésének sz ~a,! ~ 

Sarlós István főtitkÁr szóbetl kicgésütcse u tlhl soMi- tá ra , <I tá rsada lmi i!l"a 'I_'1áqossilgért és II béke o g _a. 
mos felszóla lás hll~olt cl , amelyek l11iml :\;,,1 bl:l:o- zéséért, folyó , 'iláR IIl t' rehi kÜ1,lIelem támOgatásár~~or: 
n)'Hották, holt'Y lársndalmi rt llflünk s'tllti rcl , a polHi- pon tOSlt jflk fi g)'dmlikel, n 
kai légkör nl,m , és a bl7.a lol11 kölcsönös a " eze lők és A társadaloIll hh'ö, \'allásos tagjai e'(7.e1 a ' 1\ I 
\'ezeteUek közöll. eg~' c l é rl e lll! k , mer t rellsmerlék, ho~y a fejl ett ee la 

• ',.,resszIl5 állásfo,IAlását a nanll llpokból m\ml- " "" "" "".'m,' 'O"', '"" ',r.__ S'tOC a_ n ~ " "" ~ " "p. ~ A magyar né, 
., •• " m"ismertek , akik nem " ehettek reszt II kon"'- ~,",' , '" , ' ' a SIO-". ... .. IS a v Irren, Szer L'S az emheri~cr érdeke, ~ se-
r($S 7. lIson, Ebből csak az egyhá:d munkár:1 , 'onatko·tó 'U mindnyáju nkat Az i,a:t.ságért (:s a békéért f 1 '1 
résd Idézzük: tolt kihde lmünkben , O) a_ 

.. A .kölcsönös bizalom alApjlín erős it s {ik tO" Áhb al- ... 
kotó kapcsolatainkat az uyhá7,akkal és A " a ll:íSOs em- A kongrc.sSl.Ull küldöttel kö'té ti me,yék cs a fö,,:i. -
berekkel II llép javára "cp.elt , a fejlett szodali l.must ros számos egyh á'li kélwlselőt ls megválasztotl. Sza· 
CJlító nl unkliban . OrködjUnk al.on. h Ol:)' éf\' ényesiiljiin ,' a·taU joggal vetlek rés1.1 a kongresszus munkijában 
liirsadalmunkbAIl A1. :íllaIllPOh:ároll alkotmtí ny ban b\1.- a meghÍ\'ott vendé~ek , at egyhá'lak kéIn'lselöl kő7,_ 

tük dr, ' ,'erencz JÓ1.sef IJilsllökünk ls. , . 
iosított lelkiis mereti és vallass:r.abAdsliga." 

1\ konltTess:r.us elnökségében fO,l:'lall h elye t dr. Lé- ' A kongreSS7.IIS szün etében a kmönoo'tö egyhá:r.ak 
kal László bíboros esztergomi é rsek és dr, Bartha Ti- képviselői feh ér ;Iszlal mellett tAh'ilkou,tI f.rtékellék 
bor református püspök. Taa:-Ja volt az elnökségnek az el hnngzotl feIS7.ú1aIÁsokal. Kell\' es vendheik ér
ell'}'Mzunk fögondnoka . Bartók Béla ls, Dr, Ba rtha TI. kel.t ek, amikor asztalukná! foglalt helyei Kádár J á-
bor fel szólalásában m egii l1aJlilolta, hogy a7, ell'yházak nOll elsö titká r Sarlós l st,'á n társAságában, ~ köu'el-
tevőleges résd\-evői a s·toeinl!7,mus épit ésén ek , Jlan- len, egyne,.. e mberi hanJton bc.uélgeltek a kont/ren-
gaztatta, hogy mint al. iikumenikUl:; tanács elnüke, A szus esem ényei ről , hazánk fejló(!éscről , a !londokról, 
magyar protestáns és ortodox egyhf,7,ak n evében Ilcrt de :~ ~eszé lgetésból kieseng~U az, hogy, a't ország "1"-
s'tó t, klfejeZ\'e r eményét, hon mondand ójA a7. luaeli- :.o:clO I es a7, ep'há·'.ak képvIselIiI egyeIerienek abban, 
ta hitközösség és az unitá rius egyhii7. véleményét is hogy tH hi r sadalm l rendünke t csak bék& körülmé-
IÜkrij7,1. nl'ek közölt \'alósithatjuk Illeg. 

EImOlldia: llIl zAnkban a ... á llam- cs a7, egyh ázak , 'i- A kong resszuson kérH'isell és mcgnyilván ult nem-
szonya ugy a lakult a7, elmult harminc év során, hogy 'teli cg)'sél: ebben A kis epizÓllban is ös'tinte emberi 
ma már nemcsak jó vIS7,on yról , hanem együttmfiki)- Illódon n yih'anult meg, 

, 

Edvard Grieg unitárius zeneszerző 
Magyar u nitárius test\'éreinket nem kell emlékez

te tni aITll , hogy Bartók Béla, a 20. sz. <,!!yik legkivá 
lóbb zeneszerzője. a mi hitfelfoj;lnsunk h07. tar\'o70I·1. De 
az Wán már nem ann)'h'a isme l'!. hogvegy kor á.bbi 
kor:S'.l.ak másik hires zeneszer-r.óje, Edvard Grieg is unl
!án us volt. Pá r n a p pal a ha lála elött e,I!Yik barátjúnak 
Ir t>a Grieg fl kórhúzb61: .. 1 888~bau egyik u ugliai látn
lt<'Itásom sorún nagvo n megfo~ott .'IZ unitMiusok taní
lása, akik egy Istenben h isznek, k llfu'Va a Srenth nrom 
&ágot, ahol az Iste nfiú egyenlö n7, Istena tváwII. E't a hit
felfoeá s 'túnt a legelfogndhat6bb M k S"/.ámoTlll'<l. és az 
elmúlt 18 év juto ttam jobb következtetésre. 
Bár sokan lebes7.élnl e r ról. de nem tud-
tak 

ftty G rieg nemcsak S7.eI"Ctett Non régh\Jfihoz 
t.a rt07.ott. Nagyon !s valós évtelemben .a'l unitflri us v!
lágna!' is IlagJa volt , s min d az embel're, mi nd a zene
szert.Ol'e csak TIa!tyon büszkék lehetünk. 

Edv.ard H. Grle!! óse! - érdekes módon - s\s'ótok 
voltak. Bcr)!enben (Norvéttia) s7.ü1elet! IfI43, júntus 15-
6" . :Ol!\! .tűnik . 1e hel<k'Jét édcs.'Inyját61, Ces!ne H a1Zel'l.lp
tól ö~köHe. aki tehetséges zon1Zorista v'OH, 

.C meg 15 éves ikoráb.'\n n h ires - Mendeissohn ala
OltoU.a - liocsc\ Kon7.eI'Vatórlumba n kezdte mcg ~.cnei 
C~m.~mán~'tlit. :,'holO' !lUIga irl:l: .. m int ~\! álmokkal 
'7,"ött csom.nR ' úgy érke7.ett De sa jnos: k t'Sóbb m tn
~~. csalódottan beszélt kouzen'at6rl umi tnpaszta L.'I tal-

Illtl3-uan Kooenh á ltt\!,lan m leocdett Ic, az ukkorl 
<:;k;lndl návl a kl.lJtudlls kö:.montlábnn. ahol Niels C ade 
hpfoh 'ása alá kerűlt. {d( j !Qjmfón lát l'eTld,>1l töle. C,1cg 
" 1Cl!C1 il! tesz a felhiv:\s n"k. de fl k0:h<rt teteié re ez a 
fU I"CStl felirat k e "tllt: .. Sohn ne (ldt:\k elő ! - E. C ." 

18M -ben e ljegy;.:! unoketc.<ltvél'l: t, Nln,l H.agel'up-ot, 

uki tehetséges énekesnő, s később hangja világszerte 
Is mert lé váll. 1866·bnn Ö65lehá2:3SOdtok . és n.:lg}'on boi
d~an élh:k. Ne m sokkal lehnyuk s7.U\etésc ul.1!l kom
I>onúlta C l'ieg eJ.!~'ik leghh-esebb nlllvét. az A-mol! 
?ong:oraverscm1. Talán nem is kép2lCle ls7.U\ le dol~, 
ha a népszerű conL'ertob:l.n . amely rn.'l is a reper1o.1r 
e~yik legkedvel tebb dar,'Ib;a, nemcsak a non'ég né p
~.ene ViSS1.a1ükl'Özódését I/at'Juk, ha nem észrevesszük 
G r ie '" s'lemelves örömét is leánya s:.o:U\elése felett. Ezért o • 
olran fájdalmas, hQl!Y kislltnruk hamarosan - 13 hó
n<JOOS koráb..'ln - me!'(halt . O vol t egyetlen gV<"lmekiik . 

Még a zongOf,Wel'SE!ny első bemutatás.. 'I előtt, Lis7.t 
Fe renc t.isztelte me!! Griel:(ct egy dicsérő levéllel. Utóbb 
II Ilon'ég kormány lehet6vé tetle, holO' ~Óm.1 b..'l ul."!.z
zék. ahol a l.tán talá lkozo\:t is L iszttel. LIszt se#tsége, 
bMol'Íths !l SOKban hO'aájál'Ult Grll.'ll fej\&léoJéhez. 

1874-bcn Hen rik Ibsen, a hire-s d rámain~, kéxte f.:ol 
Gl'i~et. ho!!" ko mpnnállon :reuét e~ik jeles művéhez. 
a P eer Gynthö1_ 1876-ban mutaUák be, s az6t.'I I~ 
Gdcc; lefllsme r1ebb m üve! kőre t:lI1tol.ik. 

1885-bcn e:!v he1.: vi vilMban, közel Troldhau)!en ra
luhoz, mIlIlasan a f!Ol'doK felet t telel)C{leU le. mell' ké
sőbb b..'lrátalnak és e;odnlólnak l'..'lrándokhely e leH. 

Hfmeve t növekod et1, de mllvészl tenuéken\'liét:l:e -
('ll l- túnlk _ csökke nI. é~ n neves Holb~rg y:vltUil el
tC'kt ntve . ali ll egypár k&,;óbbl munká j'" Jelen t,ö.~ebb 
Edmund Rubbl'n an~ol :r.eIle:szet7.ő véleménye szerint , 
Gtie~ alill Ismcrl . utolsó mllnk~Ja fl Négy zsoltár ~.I 
.<;é" et nélküli kórusm, rt Ilf). :<7..~1 kóruslroclll lmn l.'g}lk 
l<,p kiváJóbb d al'<JbJa. l .'bb 

B:ltm ill't'lI é,'\;llu$ek renemúI'ei, Gl'leg nel'e n • 
7(>nstora",Ú\'k7.k ,~n' mamdt fent. $(.k L'II~'Ó1"11 konce~
útl)ll veti ,,,,"s-.I.\, (c.-k."iélfe ldsén 'té bf'o , Mml lIl.ár ernl -
leltem. (lIst nngllnl lit jn (l flflR) s{n'án !;\Il'ilk(\zot\ t>16-

• lJNITARJUS tU:-!' S 



8zbr :lZ ulllWrl7.muSIj(lI. éli méG n~ys7A.'1· l/'\.Of:utol~, cl 
An~lij\ba, ahol mind ig n.11'Y lclkC$!uC. .... "IC1 fog;'dta k. 
Egyik titJ.'l .'~lI'lIn Victoria kir(,lynö ls fOj:WUt.1 win(1-

tllt.;tkmA~ j ch:ikén t lemondta l'l(ylk árl ' J 

mely f!'lllleLn kt)rl)llben utóbb néP~7~'útr~~n~i!~::.ás"t, 

50rl kn~lely:\blln. . 
Grl~ m;'t.~ik fr'i('J\nyen) lula)dons{,ga a f'n.t.al ' 

érLé:>c volt, Je!cnlŐH 8e~IL'!(-g,"l él! hl!' 1 sal« ,meg
flat.'l lnbb kOI't..~ '1'Jo,.'l1nak, f4,ty'kliknek ~'j'tá.~ n~ujtlltt 
,.Nc,m é LheUlnk jfjWtá"unk c.9m<)nyei~n(l t ev~ében: 
lenne, ha f.ltaLlllsf,gunk C87,ményo..ihe7; való' h'·'~ ~l'U~ 
sIklnénk, F ejlődnUnk okcll ." """R,u be-

" gÜ'in;(-gi IIl1apOUI romIClU, mig ]1)0'1. S7..cptcmbcr 4-
én - hlr,ctcn /}~..c nem Cl'ICU, Eg('$7. Norvégjf,ban nag}' 
IIzomorU.'i:\gl!<' l fogadt/tk a hirt, állami lemetésl rendez
tek 6crgenbcn, melyen Klcrkelt3ard, a koppenhá~i 
unltáriu.. GyUlekezct lelk('KI'c 6'I.olgáll. Griegm kérésére 
c lhamv<lS"I.Wth'ik, éf!; egy If/Jklitban helyezték el II he
gyekben, ku-l;C1 " roldhaugenhc7h F'elcs(ogc, Nina, sok év_ 
vel t ulélte, 1935-ben hall meg, 

G~cgc: nem leheL a vilfl.l; !t'.I;nagyobb 7.enel egyéni
~eJ kÖ7k sorolnI. Dc ;).7. bl1.onyOll, hogy sokkal' I _ 
losobb '<l ";1~cl'n 1.CIlC I.o r ténctébcn, mint az ált.S~.:n 
Ismert, Gl'leg hatás.,al volt OebUl'isy~ és a r CI . 

F(lggetJenül 1.C!tlel hfmevét61, Grieg IcnyúJ;öző ember 
volt. K is tcnTtctú, törékeny férti, nemesen 1.ord külső
\'el , l':'lgyogó kék Slcmc\d(el, l'C!Ilde1,ctlcn hajavlll, -
romlott ~l'hégl állapota l'So gyakori fájdal m ai el1enére 
ls mindig v.iddm, energikus volt. 

ko lára. Maurlce Ravel mondta. Mindi' ,~a 11>
voltunk GricghC'I.", Tagadhatai.J~n, ho~/g~~l:~I3n:.i: 
swmtolan e:creknek nyújt belsö oT'Ömoket. ~ Je 

A meleg ~k embere, aki kénye; a z i~)'S;ígro, 
a mit n Drcyfus-ügy kalJCS:'in ls ml>gmutatolt Francia
or57.ágban, 18994len a szerencsétlen DrcyfUS-p(! r e lleni 

A BRASSOI lSINA T 
Testvéri lálo~láson vol tam szOló 

roldemcn, és velük együtt résll vet~ 
tem .a brauól z~ l ll atoll, A 7,sI"ulot 
rebr. 28-án du. lI1yitolt..'l meg dr. B,,
l'ilbá.ssy László fós;ondnok Odvö1,Ö1-
~ a bukaresti Egyházügyi Hivatal 
és a mcgyé-k egyházügyi inspektora!t. 
K~7.Öntőtt(' a vendo;.lsek közt dr. }'(>

rella József budapc:;;ti püspÖköt. aki 
mcg:kö57bn\'t'! az (kIvözlést l~tCll á l
dását kérte a lelkészszenteló zsinat 
munkájára, 

Dr, KOu4cs Lajos p üspök és a szak
eloodók jelentéseit ti. zsinat nil~ fi 
gyelemmel haUgatta meg, majd meg
feleló határozatokat hoztak, 

megemJékc7.ctt a 1i7.áZ éve li7.ületelt 
Bar lÓk Béhí rÓI, ilki felnőtt kOl'ában 
fiáva l tér t CIt cgyhfizunkb.1 Budapes
~; fiávaI - mal f öuond uokunkkal , 
lj) . Barlók Bélával együtt. K iemelte 
BMtők Béla jelentős érdemeit .a 1'0-
mán népzene i értékek gyúj!éSébcn, 
aki .a Cantata prot eIna c. Isme rt m\Í 
vét egy román lI1é pballadáta alapozta. 

Bar lók. Béla életében és múvelben 
a dávidferenCi humánum és toleran
Cia szeJlemébcn m\ÍködöU, i~y il né
pek közötti barátság és a béke apos
tola volt. 

Dr. Kiss J6zsef 

TIZENEGY 

fiatal erdélyi író írásai Jelentek 
me!! egy kötetben K olo7,svárt 192:\
ban. A kötet címlapját K ós K ároly 
raj7,n díszitette. A kötet lw.crkcsillóje 
a;o; akkol' Vég7,ó fia la I unitftrius teo
lógus. Balázs Ferenc volt.. RajW ki
vül még hürom unitt,'r!us m unkál 
láttak napvilágot a kŐlCtbcn , Doba i 

Arthur J, Long 
manchcsteri dékán 

f'ordlloll<l: S·ten t- Iványl Ilona 

rajtuk keresztül az unitárius egy_ 
h{j7;ho1.. E kéL bajtárs b<lrátságának 
a;o; c l'cdm(-nyc volt Uin az is, hogy 
" jellázudtam" il lelklism eretí sw
bndság vtXielmébcn, s a kolozsvári 
unl!tu;us tc mplomb<ln csküdt.em 
t)1'Ök hOséget unitárius vall;isú fele
ségcmnek. mert a katolikus lelkész 
nem vállalta a;o; t5kctést revCl7.ális 
nélkül. Igy a;o;tán később Brassóban 
.. tiszwletbeli unitáriusnak~ nevezett 
kl Kovács Lajos unitárius lelkész. 
a mostani kolozsvári püspök roes
apja. J ól esen születésnapi köszön
tol levele. Hálás vagyok érte azért 
is, mert örömmel értcsüJtem belóle, 
hogy Szent- Iványi Sándor - akinek 
s ti Jycw; bctegségéról hírt kaptam -
olyan állapotban van, hogy cikke t 
kö11} lhcl.elt a7; UniUirius Élet 1981. 
évi első S'l.Clmában," 

A kötelben minden szerző irását 
korabeli c l'déLyI kép7-ómúvés... il
lusztrál ta, Kettőt közüJük Tó/h. Ist
vrín egykor i unitárius kollégiumi 
rn;zt.'ln,ír, 

Az esti lcmploml ünnClXégcn Pa
la ki András m.'lgyat'Swvátl lelkész 
prédikált, A brnssót l;:)iilckc1.ct ének· 
karának l1Jép 17.ámal Mo:I jay ~'ndré
né énekvezér betanrtásábiln. sw\'a.
Jatok. Ol'l;(lu;'IJliték ut..1n , két nL"I)\'!sc
letbe öl!.ö7.őlt konrinnandu, leányka 
és legényke üdVÖ7)i(W dr. KOlióc5 La
Jos pÜ!rpököl és fcleséllét 13 konfir
mandustárs.1 nevében. A ):/ymeke7.cl 
palutot ajándéko7.ott M6jajl Endre 
espc~ lelkésznek, aki hÚ';~ éve 11'1.01-
ll:\\ja ;'l ma már négy("/,cr Icike'! gyű
leke7.ctet, 

I ~tván lelkész és Szen l(Je rleci Ja kab --------------

VMámllp r~gel folvt,,'ódntt a 7.~i_ 
nat. az llitentlsztclcrtcn Ráró Jó"scf 
swkclyk('l'eo;lturl lelkú;z-esperes pré
dikált, Tk KOlláCI La~ püsDÖk St.('l1. 
teJt.e fel a 13 lelkés7.t. mlljd ösl 1I~.o· 
kas szerint a fel"7.Cllu,lte!I befrl:í.k 
nevüke! ru: ósl anyakonyvbe. mely ft 
X VI II , S'.rliz.'ld derekA "ta tartalm<l77.a 
a . rel~7<mtelt lelk&t7 ... k nC'\lt'It. POs
pök. főjeitY7.ő. WoI~aJ tanárok. 1."'>
De~ e, Idhoiobb lelk~7.ck kt'?'ükCl 
" relp.cnlcltl.>k rejére tf.ve e1lV-<'~V 
bihJjnl Idé·~L fOll'adlák be <l fiata
lokat soralkb..'l , 

MlkM~ IUVlIn mrdllYe'li I"'k(i.~;o; 
mel;hllV, "'!Z('fId>'ival hlvta al': IÍrn<f\oo . 
taln krir~ q lcmpl"m,.." 1.A·lírIJIá., la 
mcfrti',H/j avOlekez('\et . kij"tllk RO on· 
IIistoIo: lelkélzt, 1\ 4Ir,~t'bklt.., _ mc
lven ki;1.el Tll'lolVII',A7.nrt vt'ttck r("'".rI 
d r. Pr. pncz J"~ÁCÍ r>lkl)r;k bes7,l'(!(> . 
hm Inlmfi~ll" \ltlv')'I.ll-!UriKet. l!'\iljd 

" UNI'I'A IU UIi eUrr 

Gé7..a vel'Sci, Szent - ludn" i Sándor 
novellái. A z Irók k/}zül Kacs6 &1n
dor és Tamdsi AtOll emelkedtek ké· 
sóbb a legje lescbbck sorai kÖ7.é. 

A II S7,ct7,ó kö;o;ü l ma már csak ket
len é lnek, Kol01.wárt il BO éves Ka
CSÓ &1ndor és Amerikáb.'ln dr. 
Szellt-Iványi Sándo,', Kacsó &1 ndort 
a szü.Jeté!lnal> aiktlimával a !\1 a!.'Y~u' 
Nenll',ctbt.." a;o; :l Itala srel'lretl1.lcU 
8rauói Lapok egykoli m unkal. ... l"lIa. 
llu/lll Péter kÖS7.on tölte meleg .sza
vakkal. 

Kacsó Sándor .szOJetésnapjfirn püs
pökünk ls üdvözlő leveltl~ Irt, me
lyet KaCSÓ Sfindor kedves hansu 
levélben kOs7.űnt nlt..'g. AbbtUI Irln 
II kiwc\kc11)ket: .. 87.o1·00l él""/.c lml 
kapcsolatok is füzwk " két t..'I!'ykorl 
unltLir!u.s Wol6gushO'I., /Jaid.;:. f'erI 
he"1. &; SZIlIll - l ványl S(andot'llo):.. 8 

Egyházi Vezetők 
a Fővárosi Tanácsnál 

Kelemen Lajoo II f6városl tanács 
elnökheJycttc<;e III>r, 9-cn hivatalá
IXIn fogadla It fó\'árosban müködö 
egyhAl<.ak w7,(ltÓil. A !.;\lálkoz.ón Bé.
ké", LáulU elnUkhclyeu.es Uijékoz
tatást ndolL a főváros helyzetcról. a 
városrcjh.'lfl.tés legfontosabb felad.'l
miről a hatodik utC\'CS terv id&1.a
kában. Az cgyhliwk kévi.sclói s7.tÍ.

nlOS kérd,~n t(l~lCk feJ. és kifejez· 
lt',k t(\mog:lt.'a.~uknt II fővárOS lakos
~a érdckébcn 11 tcn'ben meghatá
r01.ol1 rel" duwk vét:rehnjtás:'ihoz.. 

A w.lálkl.>7..6n pll~pI)k angliai utjll 
m/uU /l u..:l; JtinOti közHg.l'igazgató
Jelkél!7- vetI J'é!JzL 
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BARTOKRO~BARTOK 

;'IEG NE Tf.VESSZEN .. ~10NDOTTAK AZO~, aki.k 
ismerték apjl'it. hog)' az 111abb BDrlók Béla szmte 10-
kéjeles ha,;onmás., .ro nagy zenckOlt6nek. S _~alóban. 
amikor kezel fogtunk, s kissé félrefordított fejjel. szól-

o ni kemett. megborzongt.1m. Nemcsak arca, alakF'. de 
hangja és íze5 kiejtése is reit emlékeztetett. 1\leg IS for
dult bennem ól kérdés. mi , Ieu volna. ~a folytatja a 
zeoét. muz,sikát. mint Bólyai II matematIkát. I?e ekko
ra né\' árnyékában. jlyen hasonlósággal csa~ kl~bbanó 
muzsikális lehetoSéggel lehet~1I \'olna ,tenyern)'1 ~e!yel 
kiharcoini a muvészet pódiumAn. VIszont az Ifjabb 
aar1Dk Béla. aki ma '11 éves. szerényen azt .:allja. 
hogy .. a7. egyszerű 7..!iollárokat kolt~r61 eSY. u~lal le 
tudom játsmnr'. Muszaki v~gU:l1ségu, a. \'~utnal volt 
mérnök. S tit év 6ta a7. umtárlll~ egyhaz fogondlloka. 
&lesapja. Bal16k Béla 23 OOO napjából 6000 nap:~1 van 
bittos adata. ezt rends7.c rezte és rendette salto alá. 
Fárru;ttó érdeklŐdés középpontj.\ban áll évek óta. s 
egyre sürűsi;idnek körilJötte al. in~erjuk, riporto~: Új: 
ságirók, televi7Jó. rádió ost:·om.~IJ~~. hogy ~ k07,.elgo 
centenárium kapcsán valamI ,.u)at , meglepot présel
jenek ki belőle édesapjával kapcsolatban. 

S1.ép magyar betegség. Fellobbanó érzelemárad::lt, 
kampá~y és félő. ha "lementek·' a fényes ünne pségek, 
B::lr1ókot is nyugalomba helyezzük - többi nagy-
jainkkal -, a következó hus7.0nöt. ö t ven , het-
venöt . Kissé pironkodva mondom, 
hogy elTe a beszélgetésre. nem akar-
tam a sorba furakodnl. Mosolyog vallomásomon , s azt 
mondja, s1.ivesen szól apjáról. tartozik ve le emléké
nek. hadd ludjanak meg minel több hiteles. valós dol
got róla. 

KIT tVE ÚGY HALLOTTAM. hogya magyar al
Iam 1árgyalásokat folytat Barlók föld i maradványai
nak hazahozataltiról. Kiigazít: 

_ E1.ek a tá rgyalások legalább I S éve foh'nak. De 
mi is az iga7.ság körülötte? Apám New Yorktól a har
madik kÖ7.ség temetőjében. Ferncliffe-ben nyugszik. 
S7..ép, csendes temetó. A helyi szokások szerint egy
szerű. lapos sírkő boMtja ham,'ait. A sirköbe vésett 
adatok jól olvashatók. Kifogástalan magyar helyesírás
sal vésték be nevét és születési helyét. Nag)"szen l
miklóst. Természetesen jobb lenne, ha idehaza nyu
godna. Egy-két aggoclalmam a7.0nban volna ezzel kap
csolatban. Apflm nem akarta. hogy nagy temetése le
gyen. Ha hazahoznák. óhatatlanul nagy nemzeti meg
mozdulfIs lenne körűlötte. Azután - jó magyar szo
kás szerint - 10-H} év mulva. amikor én mar nem 
élnék. ki töródne <;íriával? S7.egény Kosztolányi sirja 
bcszakadt. Radnóti siriát három éve lóhalálában hoz
tak rendbe, hogy az állami ünneoségeket m~tarthas
sák. De öcsóm. aki a~. USA-ban él, maga is idegenke
dik II ha7;.Jhozatal gondolatátó\. ts van me)! egy er
zelmi s~.emp.ont. Amikor a Szenlkoronát hazahozták. a 
kint élő ma~yarok között meghasonlás 1ámadt. Ne
künk nem célunk. holOt}" npÍlmon ö~s7.evesszenek. Oda
kinn szépen gondoz7ftk sirjál A7.lJlan: én nem láttam 
mej!halnl. eltemetni apámat Szúmomra ő éppen olyan. 
mint amikor eluta1,ott. Mintha élne. tn ma is az éló 
Bartók Bélát \'{Irom haza. 

r..s ITT MINDJÁRT SZERTE KELL FOSZLAT
NUNK EGY MtTOSZT A közludatban (a Magyar 
eletrajzi Lexikonban is!) úgy él. hogy Bartók 19';0-
ben emigrált. 

- E7. nem il1.az.! Szó ~m voll emignicióról. Minden 
iloImiját it1honha~yta. lakását is hosszú időn keres7~ ül 
én tartottam fenn a Csaltin utca 29-ben, (Ezt a házat 
márciusban avatták fel BartÓk-ház7..áJ Amig irhatott 
- mert kÖ7.ben hadat üzeniünk az USA-nak. és mee
szakadt köztünk a levelezés -. azt írta. mihamarabb 
ha1.ajön. ÖCRémet is pusztán a7..ért vitette ki. ho.!!,' ne 
11.'1ó(\·en kamna Tuhödonképpen a Colum bia-egt/elem 
híV\.;I meg i\t ('liV ~vl'e. EllS nngy déls7Jáv anyaI!. rende
I.~ ... á l1. rá. 1940 októberében indul1. Al' el!V eSZlen
drl kevé~nek hiznnvult. belel!~.I!(> i~ elhatalma'>Odoll 
raila. ~ ti p"lltlknl~kalon,,1 he-\we1 I'omlása k(ivetkcl.
tében már nem tudott ha1A'ljónnl. 

f; RDEKELT. ElOGY AZ IFJ ABB BARTOK MIT 
TUD apja v.'l t lásos.~ágtíról. mllyen epl/házi ka pc!ola lai 
voltak vagy lehettek. Szines, ér dekes választ kapok 
erre a kérdésemre. 

- Bartók k.atolikusnak születe tt. Viszont minden 
nyomasztotta. amit dogmák közé szoritanak. S:cabad
gondolkodású voll. Lenyúgöz\c .a természet har mó
niáJa, rends7.ere. Ezé!"! Syüjtött rovarokat, nÖvényeket. 
Ezek ma is megvannak. majd a Ba rtók-házban hitha
lók les1.nek. Ismerte a csillagokat, azok járását. Nem 
voll különösebben templomos. de a vallást valami fel
sőbbrendü dolognak tartotta. Ugyanakkor irtózott 
minden dogm6tól. Nem sokat !>es7.éltünk hitról. De ma 
úgy IÓlom. volt hite. Öt-hat Bib lia maradt utána é.>. 
olvasta is öket. Fiatal korában meggyózó leveleket irt 
és ezek·ben bibliai idézelek vannak. A század elejé~ 
nek sUlbad gondolkodású kereszténye volt. Tulajdon_ 
képpen én vagyok a7 • .,oka" annak, hogy unitárius lett. 
:\1ert. amikor lQ IO-ben mc gszülettem és 19l 6-ban isko
lába kellen mennem. a kor követelmé nyei szerin t va
lamilyen vallással rendelkeznem kellett. tgy a ,.leg
s7.abadabb·· vallást válnSl. toUa számunkra. Bármilyen 
laza, dc volt kapcsolata az uni t árius egyh ázzal. Ami
kOr orgonát vásárolt az egyh áz. az ö tanácsát kérték 
kl. ugya ncsak az Ó tanácsára választottak egy alka
lommal kántOl't három jelölt közül. 

LEHETETT-E M ÁS EGYHÁZZAL IS SZOROSABB 
KAP CSOLATA? Hiszen a nepda lkincs nemegyszer 
vallásos eredetű. EgyháZi énekeink között bóven van
nak népi eredetű dallamok és szövegek. Azóta - ép
pen az Ó kezdeményezésére - a folklór e me területe
nek vi7.sgálata is 1üzetesebben megtörté nt. Az ifjabbik 
Bartók igy vall: 

_ K riza J ános - aki történetesen u nitárius püspök 
volt - Vadrózsá!t szerette. Vallásos népdalokat ter
mészetesen gyüjtött. de n em olyanokat, a melyek 
templomi has7.nálatban voltak. Sok lelkésszel viszont 
jó kapcsolata '·olt. Amikor g)'üjte ni indult, elós7.őr a 
oarókiákra nyitott be. eJt a lelkésznek a községben 
levó bi7.almá\'al. Sokat tudtak sel1.íteni neki. A szlo
vák-maA)·ar nyelvhatár szélén pl. az Ipoly vidékén 
Apátmarót. illetve Egyházmarót (ma Szlovákiában 
vannak ezek a települések) kÖ7..!légekben b ará tságba 
került e~)' Banik A goston ne"ű e'·,mgélikus lelkésszel. 
O is népdal~yújtö volt, és illY kö7.ősen a színtiszta 
evangélikus falvakban igen sok S7..ép dalt gyűjtöttek 
(is~ze 1915- 17-ig. 

Más e va npéli kus kapcsolat aink is voltak. Anyai 
na.ItYaoÓm. s mos tohaanyám. Pást tor y Dit/a evanl!é
Iikusok voltak. P ásztory Dit1a szarvasi családból szár
mazott. evaneélikus pap! rokonsága is voll. Édes
am'firn viSMnt a reformótus ec:yházhoz t artozott . A 
családon belül i~y II teljes öku me né fe llelhetó. 

es Vf:GűL ARRA FORDtTOTTAM A ~ZÖT. vol
na-c valami mondanivalója az ifjabb BartÓknak eva n
gélikus olvasóink s1.ámára. Szerényen elmosolyodik és 
<Jojára Io!ondolva feleli: . 

_ EI!~'htízuk néoét úf:!y Ismerem. ml1l t amelv fOl!é 
kony a7. új il"ánt. Terjedjen kl érdeklődése Bartók B~
lára is. Ismerjen me):! benne ellV oly~lI~ emberi. ak}t 
a vilá(! is nal!yon mellbecsül. Megbecsü lt benne a mu
vé~7.t. a zsenit és a maAYart. Érdemes lesz mos~ a cen.
'f'"náfium alkalmából az ember Bartókot megl~merm. 
M'l.1wm is awn f.áradtam:. Ös.o;:zel!y űjtve ébele1é~ekrtÓ~:I
init. hogy ocIatá rJam népunk elé al. em r a.. . 
Fhből az irr;~ból kiderül hOIlY milven \'élltelenul sze
r~tle ha7..ájflt é.~ il mal!~·arsál!()t. s olthat,',tlan ,,,áe~~ 
rotl ho<'v a népek közöt! n7. Ö népe mi n mil as" 
m(i~elt~""re le .. ven szeri. Az a kfvánSÓ2o.m .. hocv ~~ 
"'·'1nv"\ikusok l .. s7ereletlel vellvék 6t kO~U!. k De A __ 
('~",k ehben II jubileumi évben. h anem m.ln ":~.= r.t-Il 
""lln"éHku~ Pe.vhá,7ho7; c~al:ldi kapcsolata,n I~ .. 1; I 
is sok köI6dé~" voll f2" ",Iple é~ múvc be pu e il 

'T''1 Il I'<lr e\'anl!pllkus~ál!: ~zfvébe is. 
fA"!. inlcrjü első !1ben 'IZ t:vanl!éliku.~ tIl'I 1\181. febr. 
]5-1 S7 ... I.mi\ban jelent meg. - Szel"k.) 
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Kololsvári ~nitárius iskol.előadások 

Dr. Gdl Kelemen 1935-ben megj*: 
lent kollégium liil'ténelkbeTl emll
tést telt lilbb {likalommal ~ kol.07k 
vári unit.'lliu.~ kollégium dlákJamak 
11 várQli polgárai r(ot>zére bemutatott 
ISkolai S7..inielóadásokról. 

Nemrégiben kerult a kezeinkbe, a 
ueI7.Ő S?íves ajándékaként Varga 
I I111"e irodalomtörténész .. Mllgy~r 
Ilye/vü lskolaclóaddsok a XVll. sz"
~ad második feléM/" ' c. az Akadé
miai Kiadónál mell 1967-ben meg
jelent munkája, mely e ~érdés ::::VII. 
sl .. "\?..adi vonllU<;owsalt IsmertetI. 

A sz.cl'7..Q megemlJti, hogy az uni
tárius diákok 1626. márc. 22-én 
Bethlen Gábor fejedelem és kísérete 
tiszteletére, Kolozsvárt színdarabot 
mutattak be melyet néhány nappaL 
később a város polgárainak is elő
"dl>k 

A gaulag unitárius történeti ha
gyományok megbecsUlését tanúsítja, 

a7~ hogy Va,rga Imre II 67»vegOkben 
is közölt öl Iskolai eloodás szlnrmJ
vei kö:tül kettőt a kolozsvári uni. 
tál;US diákok által bemutatoUakból 
vlll(l.'lztott ki. A vélhetőcn 1696·ban 
bemutatOlt szjnmüve~ a poétai 067.
tály diákjai mulattAk be. szerzője 
ismeretlen. Jé7.lL~ születésének a tör
ténetét ismerteti. A másikat az uni
tárius di<\kok latinul és magyarul 
adták elő vélhe1ően 1698-ban, majd 
később 1702-ben is. A szerző lU is 
ismeretlen. másolata több forrásból 
fennmaradt, köztük Jakab Eleknek 
a kCI"cszt.Ul'i gi mnáziumnak adoma
nyozott. hagyatékában. e(mét igy ad_ 
hatnánk még: " Magyal' versek". A 
Jakab Elek-téle példányt ma a ma
rOlSvásárhelyl Teleki Tékában őrzik. 

A tudós s~.eI'W igyeke'/.ett az elő
adásra vonatkozó minden adatot 
felkutatni és a szővegköz1é:s mellett 
közreadni. 

Egyházi kéziratkatalógusok 

A Kulturális Minisr.t.érium könyv
tárugyi oor.tálya szorgalmaZUI az 
egyházi könyvtárak kéziratOl'; érté
keinek közr.éltt.elét, hogy [gy e-.-.ek 
Matni is bekerüljenek az ország 
tudományoo vérkeringésébe. 
Elsőként "a Tiszónl"li Reformá

tus Egyházker ület KéziratkalaMgu
sa" kerül~ kiadásra, me1y a"- 1850 
elótti ké'.tirntokat ismerleti. Köztük 

debreceni lelkészünk figyeimét fel
hívtuk. A kötet összeállItását Fekete 

• 
Cs.'1ba és Szabó Botond, a Széchényi 
Könyvtár munkatársai végezték. 

A léleks"l..1m szerinti kisebb egy
házak könyvtárainak kéziratos anya
gát később közös kötetben jelentetik 
meg. Részünkl'öl az elómunkálato
kat Szósz János és dr. Kálnoki Kiss 
Géza szaklevéltárosok elkészítették 

van egy XVIII. századi unitárius és az illetékesek rendelke-.tésére bo
kézii"atOl'; káté, melyre Bajor J ános csátották. 

POGm bRSEK LÁTOGATÁSA 

A Vatikán különleges ügyek kel ml apátságot, a budapesti, esztergo
megbízott apostoli nunciusa, Luigi mi és debreceni szerzetesi házakat.. 
Poggi érsek, munkatársa, Tvan Dias E találkomsára elkísérte Dankó 
kíséretében egy hetet töltött Ma- Lás7.ló, a Római Pápai Magyal' In
gyarors"l.."\gon. Meglátogatta Lékai té7.et rektora. Poggi érseket a1. AI
Lá!;z.l.ó bíboros-prímást Esztergom- laml EgyházlIgyi H ivatalban fogad
ban, és t.1lá lkozott több mngyar' ta Miklós I mre államtitkár, elnök, 
püspökkel. Felkeresle a pnnnonhal- akivel megbes7.eléseket folytatotl 

CSENDES NAPOK 
A l'ROTESTANS TEOLÓGIAI INTI!:ZETBEN 

1981. febr'. 17-18. napjain rt ko
lozsvári unitárius hallgnt6k is részt 
vetlek fl teológiai csendesnapok a 
l'egebbi időnkben "hlter6sítö" n~p
nak nevez.ctt elŐad .. isokon. Az uni 
tárius hallgatók rés1kre négy elő
adás hangzott el. A vidéki lelké
s1.ek rés7.eről Fodor Dénes korondi : 
.,A lelkészi hlvntá.., nehézségei" _ 
BOlha Délies fiátfalvi: ,.A IclkÓ$~ 
család szerepe a lU'illeke7.etben'· és 
Jakab Déncll srentábrnhnml: .,A ha~ 
gyományok és szokúsok hUtásl1 a 
gyUlelurtct valláserkölcsi életére" d-

a VNI'r ARIUS ru.I!T , 

men tartottak előadásokat.. A 1.ánl 
napon az ;:- zes hallgató részére 
Juhdu Tamas református lelkész 
bes?klt "A a teológus 
életében" . A kő-
ro. 

Dr, h s!í.k Vilmos 

Dr . Tóth Károly püspök 

~r. T óth Kdrolll budallt'6tl refor
'!latu., püspök, 11 KBK elnl)ke apri_ 
lis 3-lÍn töltötte be 50. életévét. Ko
rán bekape.~()lódott a keres"l:tény b<!
k~onre~e.ncia munkájába, melynek 
el.?bb fot'tkára. majd 1976 óta el
noke. 1977 ótn n Duna-mcl1éki re
formátus egyháZkerület püspöke. 

~Ietél'e. és további munk(,ss ... 'ig6ra 
lsten {,ldaS<Ít kérjük. 

Rédiger Elemér 
adománya 

Az ösi unUMius csnlád magas 
életkort megélt, egyik Iffi7.árrTlaZOlt_ 
ja, a már hossru évek óta nyugdí
jas R&!iger' Elemér unitál"Íus h[vünk 
nemes ajándékkal lepte meg l~ Z Un!
tárius t:letet. 

A Budapesti Unitárius EgyM.zkö7..
ségher. 2000 FL-os adományt kül
dött a7.za1 a k&r"és$el , hogy ezt az 
össl..eget fordCtsnk arra, hogy sze. 
genysorsú - esetleg már nyugdí
jas - unitárius családok címére ri
Zffisek elő az 1961. évre nr. Unitáriu~ 
t:letet. E nemes adom6ny 37 unitá
rius családot kapcsol be lapunk elő
fi7.etől mborába. 

Rédlgel' Elemer' nemrégiben felke
reste egyháu könyvIárunkat. és 
megtekinlette egykori ósének, Rédi 
ger Károly X VIII. szá?.adi tordai 
nlispánnak ott őr-tött ili"cképét 

Köszönjük az adományt, és érté
keljük azt n lelkiséget, me!y ált.'1la 
megnytlvá nult 

I , 

A I'I AGY/\lt ENSZ TARSASAG 
VLtSE 

Az ENSZ munkájában, s u Ma
gyar ENSZ Társaság 1981. évi tevé
kenységében továbbra ls fő helyet 
foglalnak el a béke és biztonság. 
a IC'i7.erelésért folytatott . valu-
mint a nem7.etkö7.i i kap

az új 
küzde-, 

bi-

A Magyar ENSZ Társaság intéu? 
bizottsága az elhunyt Haraszti 
György helyére Gömbös Ervint vá-
1(lSó!:totla II Magyar' ENSZ Társaság 
főlitk.1ravá. A? új f6titkáJ', kOl'nb
ban éveken át II világs7.el'veret tit
kn,.,.fig6nnk munkatársa volt, 

A'!: illésen r-észt vett dr. Fe,'Cflcó!: 
József pilspök. 



ANGLIAI LATOGATAS 
A z nnllol utlil."iriusok évJ kÖ7.(l.yll

lésén Nc"c:,sU(' on Tynt. .... lHIIl. mcg
hh'ús foll.:t.'In ,,-'szl "Cl! cJ,:y lll\ :t;unk 
p(L~p6k<-.. /lkl !lZ ünnepl ki,izgyíU6sen 
felswlnh\sábnn Ilolmácsoltn egyhá
zunk ildvöt,letét és Ismc,·telle /I 

C'Cntenál'lum alknlmából lJort6/..' Bé
la életének unitflzius vonMkozása~1. 

Rés:..\ vett az angol lInll(l\'lu~ bé" 
ke>ze,"vezel ugyanott tlwloll békl .... 
menetében , 

[,ondonb.'u1 Úl)'", O-cn az angol unl
tlll'iusol, kÖZ1)()ntJában, (lZ E&;cx 
lIall- oon, a le,zrrelés CI fl béke 
kClxlcwl'61 tm1tO\t el6..'ldflst, melyen 
CIIuries .:mgllk:'in kanonok, ft KBK 
londoni bizottsógúnak vezetője cl
nökölL Az. illésen többek k{l7.ölt 
felswlQll a kelelr-nyugat k{l7,öttl 
IIIlJ)crola lokat nl)O\ó SZCI've7.e1. !:1.gjn. 
!l Z (lngol rc.l<;ö ház\)an helyc!rogln.!ó 
Lord Fcnne r-Brockwall lS. 

A ROMAN OUTODOX F.Q \ ' IIAZ 
IU;:K l::I"';L1. tv ASA. 

.. A Hom{1II Ortodox EIt~' h:\"I: ~Slnal:l 
su.rgtis felhlvflst Inl.C7.eu ,,1~ villig 
mmden keresztény egyhn7.áho7~ min. 
den \"nl1ft$hO'I. és minden j6.1ka_ 
rntú embt..>r/'lc1.". Er61k cgye:sitéiét 
kéri t61Uk al. élet fermmaradlisáért, 
il rcg~Vel'k(y/h; megszUntet.."6éért. n 
hábol'Us pusztitflS elkcrUléséért. 
.. hogy legyó" .... ük. a gonOlS7.t. az igal.

________________________________ ságtnlnnstlgol é$ önzést a JelenkOli 

BARTÓK-EMLÉKHANGVERSENY 
A Bnt16k Bél.'l ernlék,bi1.otlsng 

marc. 25-ón a Zene..'lk~ld~m!a nagy
lennében ernlékhnngl·c,"scnrt rende
zett. Jelen voll Losollcd Pál, :1.7. El
nöki Tanác:! elnöke 1'C"l.etL'Sén!1 tl 
ha zai ki.izélct S7.á1TlOloi képviselője, a 
budapesti di plomáci:ü ,te,qltllelek I'e-
7..et6i és ~i7. eg}'hl'á~'lk k~pviseJöi. 

Aczél GYÖI'g}', .ti M lniszltll1lanács 
elnökhelyettE'Se mondol~ emlékbeszé
det, majd UjJalussy JÓlseJ, n Zene
mlivészetl Főlsko!.., rektora méll:aua 
&lI1l6k'nuk ti magyar és ;a modem 
cgyelem(>S 7.enekultull'I művelésében 

kl(ej lett munkássftglll. 
Ai est 7A'!Ilci reszében Győr város 

leanykm"O. adott elő k6rusmúvoket, 
majd K ocsis ZOltán és Ránki 0e1.5Ö 
kél lOllgol'Ún hét darabot fl ,.l\1lkro
kozmOSl"-ból. 

Az. ünnepi est második I'észebcn 
F(J rIHle,~ik Jflnos vC7,énylelé"el mr. áJ
l:'lmi hangversenyzenekar nl. emHtelt 
két 1X)ngornművésl!zel együn elóndt.n 
Bllrlóknak "Collcerto két ZOligorara , 
jit6kre és zenekarTa" cimú nagy mű
vét. Az ÜIlnepélyen részt veLlek fl 
Ba,rlók család tagjaI. 

Bartók Béla emlékműsor Temesváron 

NéMny nnpos rokoni lfltogatáson 
voltam Tenlcsv{lI"Qn, Vároonéző séla 
kÖlben láttam meg a lemesv{u'i Ál
lami Mngynl' Szinhál plnkátjfln a 
!elirntot: .. S~art,asaiddri lel,tiillk" -
C1, a CllllUlta p ,"Qr:ana - magya

A hódmC1,íh 'áslÍ r -
hcl~'1 te llltllolll 
III tO-ben (i piilt 
Kovács JÓ1.sCr, 
eg)·korl gondnok 
á ldozlllú " 1l1 

""1. 

• 

• 

A mllsort CsereslIIIlés Gyula ren
delte, A plaktltot o lvasva két is· 
mer& névve.l tnltllko:t;\am, Kil yén 
llku és Szdsz Enik/>. Előbbi K ilyén 
,167..sef m:llXlSvt\súrhe.lyi preo>bitez\ 
utóbbi d,·, Sz.'\sz Dénes székelyud
varhelyi lelkész. lctlnya, 

Dr. J, J, 

\ 

ember~g életében", 
A felhivlL'i, amelyet. a "-'iinnt leg

utóbbi, év eleji ülése bocsáWtt ki, 
[',\mutat mra. hogy <17, cgyh:h..uk és. 
vallások minden, rt békéert folyl'.a 
tOll erőfes7jt.ése ellenén: al. utóbbi 
időben úJnbb vcs7klye; fcszUl~ek 
keletkeztek. A hábon!s ves7.ély nem 
sZl1nt meA. II tömegpusztftó regrv~ 
rek tovább S7,,;lj)Ol1xlnuk. A k"$7.e!'e. 
t ésrő ! fOlytnwtl sok-sok tanác:sk07.ás 
ellenére még mindig nem sikerült 
megállít.1ni a fegyverke"/ksi vcr
senyt. A rendkivül magas költségek 
mellett, Igen jelentős kUUllÓi gárdát. 
szellemi lÖkét is a fegyverkezésre 
fordltnnnk. "Az e mberi szellem leg
ragyog6bb vívmányait az emberisé-
get, az emberi kömyer.ctet megsem
mislt6 cs7.közökké formfllj;'\k; az 
eddigi késuetekkel többszörösen 
meg lehetne semmisfteni az egész 
civi!i1.áci6t." A növekvő \'cs7,ély 
miatl minden embt'l'Ilck részt kell 
vállalnia II kölcsönös bi7.!llom, az 
enyhülés légkörének killlnkitfls..ibnn, 
és az eg)'illtmúköMs elmélyítésé
ben. 

HÓDMElővAsARHELY 
A m ásodik vUá«M.borÚ idrjén s íl

IY05an mrgrongalt tenlp10mupk re
nova lása t a gyiilekezet megkezdte 
két lelkes Irá nyító dr. Uenezt\d l Fe
renc és dr, Erdós Mihá l)' vezetésé
vel, A megrongá lódoU üres ablako
kat , 'as tag U'-eggel beih- elfe:dett l:~ 
es azokal d ró thá ló,'al e lla ttá k, E 
munka m integy 40 OOO rorlntba k! 
rült , 1\ telö és a tönkrenlt~nt '"cso· 
csatormík javítása k l: pl-'zlk a ko,'el
kezó nlllllkafetadalol. 

A gyiilekezet saját III lipjai erre 
uem elegendőek, Megindult az ad~
kozas, Uö\'ldescn lapunk oh'llsól kö
ziil ls többen feihív ási fognak .kap
ni a gyülekezellöl , m ely ben la ,l~o 
gaiasi kérnek, Adjon kl-kl let ke in
dilása é~ IIn)'lIg l lelH' \sége s',erl~t, 
Minden ~záz fotinl kÖ1,e lcbb s rgltl 
a vasárhdylekcl nc]!I CS sdnd /i kuk 
III (' gv IL 16si lIisa ho 7,. 

LIIP.drlll "t(ou él'tcsül,~ ink Ká~~á~ 
K!ÍI''O ly budllPesU pn:slllh'l" ős ?:z . 
Ki"esl,1l Lfls;tJóné egykori fü1Á'liJ!,) ar
maIi tnnltÓflO elhunytál'OI 

VNITi\IUUS &LET 1 

, 



• 

HfREK 
l'~rr"r~ .. "' .... r! (LIIl~-1~28) "nllárl". p(\~. 
pIIk. knnlbl>nn ,,,,,tfotllal t "nlk. ell)'MF,
törto!<,rlml elrn.dh/lll I"rt~lm"~ó - 18911. 
/lU!;. tl -~n b<!r~Je1ell k"~lr~'O>' m(;<oI"I
tum n!,,(\elke7.~~ AUO - jc~yxel clt kap
tA aJ'nd~kbll cgyllAEunk LevéUi\ra. 

o •• :R1"n k(\UY Z"IIAn blldnpcSlI h fvILnk 
n~IIAI o!<LctcnpJA cmlek~re 1000 forlnWt 
ItdomrtnyOJ.OIt Il~ Unltlirlu~ etet tcnn!: . .... 
IAsi k<JlIs~re. K llslÖnJUk. 

.\ \ ' 11'11'<15""1 c. marxl~l .. S7.cml" ru: 1Il10. 
~\'I dC<'<m,b('ri uAm n legtöbb elkkét "" 
.;,rcgcdb prublemtll Ulrgyalá.sánnk szen
leuc. IInhn b l\" " professzor a:lt ön!gsé/t 
ke roé6" t nl antik ulrsadA lom k öri'bcn 
\'lr.lIg."\tla. Többen. k~IUk dr . M Ilg)' ''' 
Imre. 1\ neVU ol'\'oslUdÓli. IlZ uregs~ 
mnl ember i prnblémMt vlu,i.11Ul. t:rde
k"" e loh'usnt II \bbbl Innnlm!l.nyt IS. 

S llc kncr S1. IIII ... l n ~ . 87.. 1'61c' Margit egy-
11AlI Ic\' ~ltilnlnknnk ndomAoy07.ln n~hnl 
nD.gy npJII I~z llli Mt" ,on ct/oykorl koloz..~
\'~rI k~ntor-Inn ltó rll von Dt koló S1;em~I~'L 
ok,n~nyok!ll. 

Dr. M' ly"s~ Iw~ml'r tonott '~lolvIlSásl 
" 7. 17BI. ~\'I Türelmi Rcn dclclr<ll klMlolI 
munká lna k keh:~tkezt':lt ö rtl'ncu;l\'il . n Il ~
day- Kö n y\'lllr ~lllll s:\er\'Clell egyhdzlöl~ 
t~netl eUi:1dtissQro1;n\ k~reti!bcn. 

ZS lg m Dn.1 J 6uct deb!'()<:enl presbllCr. nkl 
1909 1910 ttm évben \'1'(1'lelt II K OloZS\'ár! 
UntlArlu, Kolli!llunlOan, Ic\'l'lltirunknal:c 
ajAnd l'k01uI az I'''''IU~ 11\01Ó!. melyen 
a lantorok k özül dr. OAl Kelemen Igaz
galó. K elemen Lajos. P'lff'l Mtinon. 
~UrkO/l. "Iben. b Hldeah MIMly t onárok 
a""képe l'lható. Vele eg)'ült "'l'Cttsl'~lt 
egykori fögondnokunk. dr. Imreh OI'Tl<~S 
~ 

U r. Ud,,,rd y J óMef ClIanádl megykpüs
poköt 10. n,lIclésnnpJfo n p Uspökilnk l~ 
ko:llöntÖltc. Az Unncpdl a JÓkh'fo nsOgo
kat mcleghal\8U levéllxm kll6Zönle meg. 

, 
.\ % E,.,. n\:fllk" s OrsÚIIDI M(,zcumn :1 k 
a OeAlI. Iért ten.plom köl'.Cl"ben. másf,,1 
évC':!! fennll lása ÓIIl mlz"ct{)' ~l OOO l:ltoga
IÓJa vOll. A muzenm \'e1.eIŐJe dr. t'ablny 
Ti.bOr p ...... fes.'lZO r . Enl'kes kincseinek n 
mcgt"klm~"1 minden érdl!klódó hívünk
nek ueretellCI ajánljuk. 

<\ d e brecen i reformátu s Ni, ~yl ... mlllo m 
fcluJilllsl munkli lalllira 1\ mngynr Allam 
13 milllO tortnt állnn.~cg"IYI JU lI1110II. 

,\ b"II" pu ll IInbb l k~ I1l.(j Int ~>.e l 1\7. eg)' e-

KÜLFÖLDI HIR EK 

II. J á"os P ál páp" J"n. l2-én nl"leAnkL. 
hllllg" U\.so" log"dta dr. llLll~' Graham 
lImerikIII b.IIpUSIa lelkes:l. ilki ... közel_ 
II\ulIO"" Lengyelorswgban c>; Mngyaror_ 
~7~on leli 11\."ga tásl. (M. K.) 

,h Unll arlseh e 8lUuer e. némel 1<!OIól\;lal 
~zemlc 111111. I'vl eLs6 szan.AI az Iranl 
problémt.k kapcsán Ir/t n '·II11ásl m"ltjft 
es jelene Ism ... rletés"nek szenlelI. 

Ur. Gá l MiklóS, a~ erd"lyl ejlyhh ISlIl_ 
I~a l kUtti "v ... k~n éroemc;\ föR"ndnoka. 
bclóll ölle 92. évét és 1\ csendes. bCkes 
öregség Idejet "ll felcsegl)"CI cICyllll. thI, 
"noll:\\ és dM"n"kat körcllCn. Egylk leg_ 
ulobOl le\' ... h:bCn Irjn " kOVetkcz<>ket; 
•.. Ilyen az orcR ,'mbcr. mUllllmllyen 
"n ls \·agyok . m in dig II multon gondol_ 
korom. II mUltból élek. v lln nIlr... gon
d<llnom. 1'lálAS vlISYOk a gond\,l:>tll';'mck. 
IlOSY nn nyl JÓt és bQ!dog Idöl " dOli ne
k em. ar. ulObl>1 neh~ l<Ol'iIot IS Mb\snn "S ml!j!lIdáliS,,1 töltöttem. Inelll<öS1;ö'we, 
hogy II Jó lllten erbt adon r.oks;o;ó n"lklllL 
elv\SeI6éh ez. 

Jn!.á"b"n 115 mllll6 lakOS között kev~ 
U keresztények smmll. " proteslánsok 
számu meghnladJa a 800 OOO-el. 11 ka-
101lku :<ok6 mlme!.'Y 335 OOO. Kbtilkbcn lelI 
nemrégiben láll)gatást ll. J ánl)s P :\'l p :\,
pa. AZ o rtodox hivek uáma n em é r i el 
II ~ O ooo-el. A Japán 01100011: egyM7 1911-
ben aUlonóml:l.1 kapot! az o ...... "z onodox 
p,n ri I\rch á tust 61. 

Százh tl\'en ül é"e ad k l b lbllákat a Brtl 
I':s KOlloldl Bil>lIatársulal. E um;ula\ nd
Ja kl a vlldb'O" megjelenO blbUAk minI· 
egy :ro' .-.1I. &vente kb. k 6lmll lló pél
dányban adják kl a BibliAI. " \.C1Je>i 
blbllalonlltás m a mAr kozel 1700 n)'el
ven Jelenik meg. A világon bcsz6!t n yel
I'ek szám''!,t ~-'i e1.cne b.."a'uUk. Egyedul 
Ul-GulneAban mlmci!:Y ,00 nyell'et be
s2.élnek II l ö rzsek. ;\ vakok sztomnm kö
zel :10 nyelven Jelent mcg II Blbll". 

" " ,mo,'." - NSZK - e\'angéllkus pu~
pöke nemrégIben k Özb<.lnj4'1 u. I'~ro$l 
tanacsnill, hog)' llimogas'lik n lörök ven
d égmunkások mecSCt"plldlél. Az IS7.ltom
nak ma 1.1 mllUó 1111· ... N az NSZK-ban. 
zómlllel lörök és jugoszl4v "endéJ,lmun
kások. " protestánSOk I':s II kUloHkuSQk 
Ulá n II legnagyObb e gyh:lzi kö71J6s~get 
(lk alkot ják Nyug:lt -Ncmeturuágoun. 

or. K.n'áes l.ajo~ puspók n lIenlrégJl>Cn 
nyugdlja7.a\S fOlylán ,negil"csedett Jelen
HIS il rkQsl lclkl':stl állásr" ~'ck o\c. DeMÓ 
e 'WIgI felsö~ rl'O!1 lclko!s~t ncve~le kl. 

dUII. mel)' azocUlllsln Allambnn mu k/}dlk. \\'elm" r b a n (NDK) a tó'1énclml IcmeIo
A,. lm~zcl<!t még 18tt-ben nlapltom\ k. Mn kerlbcn levő onOdl)": káPOlnál ncnu·':\:I
husz növendéke VW1. IIklk kbzöt~ többen ben szemelte tel a renoválás ulán Md
a SzovJelun ló. llul&4rla éli C5ettulová- klséd.ek l:rsc k. a l.1 a 7, oro~z o'1odO" e!:y
kla AIIBmPQlgárlll. A novcndl'kckel 6 hAz ~rllnl és koT.6p-eurOp,,1 c..:"rchMn. , 
profCl<S/:or h l!ber nyelven Okl"tJ". "1. 
lnth:C\ ,"c'.előle dr. sehe\~r Sfondor Aq,átl há~1 Erué b" 1 hnltl.lfmak ~OO. ~"for-

dUlójAn mcgeml"kezn;:k m,,"ktosS('L:~ról 
\~BZ ~"'I\O. IIz Ismen IUdÓl. E81·C.~ adnIOk.. thU rlnglal e"an~lIkuS egyh~~b,"" 
szerint ma kb. r.z6ztzcr tagj" \'an II ut- Benne a korai ker""zt"ny neretetn",nk" 
dó vnll~felekep(~tntk haUnkban. aklk- egylk elOfulAr:\.t Il~zlellk. 
nek mintegy 10" .-a Uudapc."len él; kór-
nyék~n 1'1. I 

aoa"dl körben toldOltn mCll dr. U ... n czéd.t 
Ftrcne h fdeool'ge \V crC'l~ G abriella. m:\._ 
,odlk le4n y4nak 7.suzsolnnnnak k t ',lbllln 
l mro!nek h;luo'ld/tAl Uen"7.6dt Ferenc kü
küllődombót unltárlu~ lelk';z. U8yanak
ko r kerC!!ll~1t~k m<:'g a z első le;lnYl,lyer
mek. dr. Berl!n~' 1 K ~r,.,ly Or\'~ .,.. Ben_ 
e~l'<ll GabrlNIB el$Ó lyermek~l. a ""allld 
elsŐ U1\OkJJ't mMe. U-án uencz<!dl t-e
n:nc lNk""'z. A ""nUd öröml!ben ~~crc
' tllel OIo~totunk . Az unl l:l.rlLI.~ E.I~I J~I" 
r i. lGO,_ 1>",>1 Bd""':l.n y ,u'ak . ! 

1I~lItky l.aJ'''' n ~ M .. llnlolu lbol),a n6hal 
r~rJ .... ml~k~rc ' 000 fortnlol adonlol " yo •. ou 
a. unUMlu. I':l<ll fennw,rtllll kölls<!aelre. 

II UN I1'A. lUUS t:.:U:l' 

, 

.. ",n,lrolban a. Ink\'''LcI6~ Irmnk kiJ'>.t ta
t411" me,;" "'1"". 

HALOTTAINK 

CVCS. n 
1I ' lIn l 
mcWben. 
IIn. l'l1.lfl J ánosné, Barna Zsóflát lJ {",es 
kontban az UJ -Kötlemlllöbcn. 
lll ". Li ber J ó""""fné, Soós RCll1.1l4t 96 éI'C!! 
kor!lba,\ a Farkasrdtl Temelőbcn. 
UI\ IO~h Jll n os n ~, Benedek Jolánt 77 l'I'cs 
kontb"n n ~'a rka5réll Tl!mlllőben. 

.. €n élek. I I I~ éln! foglok" - emlc
keu.... J Mn, " hlllfolra gondolva. D rltJ:n 
halottalnk megfllrlldl .esle DZ <!des Dn}'''
föld I'Öjteloon " IIII}' um'lk némwlljban. 
_ lelkit k aZ örökll'l ,·"ItICI~n hon/tban 
meleplhenl. de emlékllk ill a töldön kb
z()tlUnk ls. szerelIeInk Slh'l'n él tOI'ább. 
Kocso rd Ilybza, OZ\'. Kiss Igmknl'. Ilki
nek rérje hllzedekke! czelOtt lragikus 
könllmények köZött II:IU cl. n m'CS ko
mbnll elhunyl. FIli. Kllis "nd r u egykort 
CIIYholzk ö1.5é/::1 pén ztáros gyás:tolban 
6<zlnlc sth"el OSZlozunk. ,\ gyülekezel 
má.lk hRlOIl,la: Jokab 0<'1.505. p,'lskanli. 
"kl RU éve~ kor:\.Ol\n hunyt el. f;"ekcn M 
lIondllok". ko r:!bb"n presbitere '\'011 .. 
llyUlekezetllek. CilD.l4dJlI gyásl:.~b"n osz
IOZtu,k. ISll'n "dJon a1. elkól tüz6ttek lel
k~nck I!sende.< nyu80dalnun. 
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