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"A TÖKÉLETES ÉLET"
C II ANNIN O
A ]<OI'ész tl-ny M (lgVt'llS WHO. év i 3-'1.) ~1UijY I'é~7, 1
WlllIum E.
hunnini( é lcll-nck é, mUllkhjÓl\lIk
f!l',(!J\tclt 1,.1nuhJlólly~~1 k ö~ üJ v,lló dl'. S~.ilbó Al'll lld
Ileo lógl(11 tatu'" I.'ltsu, ilM O hWHIIllg ,kUlön!)öl,t\
~nűvcl1J61 sZClllclvéllyckct közölt n)lIHYM nyelVCIl, r&!zoon uj tonHl t\lJoon, roo.bCn II X I X. liZ(II.odl !ol'dUAllOk, ISY nl: lUHI - ben lllogJc]cnt reIHI
dma kUtet IllCijfc!l)lú t'Csi'"clt UOlijoi',lll tH Ul'1I11 m{\-

Jl.y:u· Jlyclvn...
IS'l' I·:N UO I..

/HlIlIlIn ul.:onuolI'l kj/II é/uliflk TCfcmfó ukkcl : Ic.fcgCFI(lk, vat/II Ullcrllwkuk 11"011111./(-01 " CJf,/ II(1I' Imddjllk
{JI: n~I'U Iroz.::th lk k(Jzcl ól/ól, 1)11 011 luhit tőt/htk tduol
luv6t ? Cll O mlkénl vl.t.tVlIlItll Iwzznn le: milli lov/)/I
lIra/kodo, l.khlO/( IIh.c, klJzvcll/lII é. kilWlllcQu, ÚOIld;l/I
uz cOU/Wl kru, oaO/J mlflt Allla, aki IWllle8ak (. : uoon
caa/dr!ra Vl8CI (Jonelol, IltuwlI~ a ,nHl k nl/ndu •• IJflI/v3 tufJ ~
1dra 18 kilerjed lJ rkiJd6su?
Ezekre II l<'hluet/a, k6rdcliekrc l. t.w/Id" klclúU Wj Iclu lulot ad. Nukllnk, kert!8ZltlIIII tJlliÜCrCkllCk, mauuu/}zDd OSlhlk 1101J1I , ,,IIHI a vlld(jU(.!IIC/(l1/I IQIlZyu1tb11 k/JZ!H!II
~(JnL la Ildkczlk mug 11= cf/IJUek rlJ/, 1/ lj 1lilmC'llk ll Z crhrllll(l8 léuuckllilk, IUI/wm 1II11I(lCII l(lrC Ulfm Ollv,wk a:
uluJa. EOUBztJrru 1tl100ju fl v I/dg clóléllu(l hlt!k UUyor, C,
őrdekelt, " uz cOllchmw8 ur(llkot/6 uől(l, IdtóklJrÓt
(lUIIC.dtl II;: IIIUIt mlllt! (l IITC 'clturjcf!1J UIIUIIQOd uondOlikQddatival. O a IIIll1doJlI8Óf) 1lll(l'Ul, t, 1110(1" a.t é/l 181(1 110111 .
Álltotja az Ouct é. II !lJld ct, UOlldoakodlk O/,IIIIII(1 11"U'
hrre m tm/hlllc /efl lll/lrl(\ 8ÓTÓl ell /ojl6dC,.1rlJl. U(IJjI," akkor éli Ili érZIlm ;!c lI:mldté t ; l1UII IMm (lrl jell!lIIwlllul.
crlul(lkcdcllll/llcl, IIwu"rÓt;dltald3I1hIWI, (lr/J mIJ ll w l ti. rl' -

l

m é lllJchllcl . millI/w (l ll vol n ék ul'lr/J I/J/ ú lI /Jk /JUI/(/lWIl
IIIrS'II/(I,
K:a:ert IHm k e/l Wrukll dllfhllC, /I O{//J 'I'6 /rl vl,'6 IfJIIO/l6 ~ UTl kUa ll (lOUud' 8ilk az CUl/d'll ~h, I'OUtl t C III~I' ,,(Jlld ulrtl Uli fOf}/lhndr. eUl/réut li Um unlxld Il Z Ú • .:::"rI'l16 UOII
do.kodd8ót uak kllrrc korMloz'lUllk, III ln llla CI/uk Ó(JIJ(/M
(liU rlhlk Iff/)Ju hlc , {r. C8(11, vcI/h/k tUlIlIU JÓ l , I,;:t.:::u l 041,,rC/I'lIsfOé/lJ/ lou tll ll/hl k mou IJI, ~ ucá rll/l lÍkO h.d1lk IH/ _
tóT/alUli jÓltlIIJ1II411l1CII. SOhl1 11 (1 kl'ú TuljUk //I llU 111011(,1 mll zdlll l 1 ~ l ell f , 1/ fl Zt ké l';:ClIIII, IIQUU C8(l k U/lkl/éf/ uhlk
klc / őUl l é~l' II /Ci tCMk uU l/lld ll1l oélJa . rI'IáNrd •.H v lUl/lb :CUTlk, hUllI! mlklJ.;hult (lUllu/f,mll."(o/lCi rl'i1 (.rIJI/"ellllrlk 'H!
Il l'I' U:r: U" n u", /lMI (I Zt U2 IUU 2.cif/Uf, lIoUII CdT u 1;"" _
d/l~ ' ~U vulallWIUllI1 1(\111/0 fc1rUIIII (JOI,(lOllkodlhdll,( !lc, ,
n l III 'Ile (\IOWI! fl ullriflUU UulCIIIUt, ",,1UI. ,10/1 /I/IUI'I
rtllIle, milli /l U a vllóu lIICO U a""I' I.1I1'Z III, • c.nk u(lIWIIUI m l 7I1urOd"ó"k, (\ lvl!ol: 'l l /I :C lj u/utll .:cor(lI" llot ,

1 ~ lurl " ouduk '11(110 1I1'':O IlUII 11(111\ kl:d l'() I(lU(j~ /1/I1I.1U1
1II11/(/l/lIt IIIU/láU/1I1 /OplulO. J\ u(ÍUfl.rlulI ~';'Il lll!m'u , IIIJ (I
ml / Ouah ,w/llk aZIJrlr/l /tdljlJk "lOU. NO kú,J.t(//j/Jk l<rlull.
110(111 "' cl/ó::1 t·, 1II/olodl ('ü[uku(/u IOhlk" , c.ók CI ; ';rl
lIIi.Trl IlIUU'zd mid lit/H /Ill/mok h/1(1 I1I1I1U) II U(!I, (I kl ku l IlIluJ
,~Z (l ru l rrl(l C. korllld Il UO:II1111 /(011 , Nu IIOU Ó(/ j llllk I, "U II
IIoUII lII eg/u lm/ku;:l/': l/::/lIudUllhll, r6l, Clak /I : r:dr ' , I~ ", r i
0 111/111 I>ok/lll lordulrwk /I kU:IJ. Allltl/IOZ, ,\, Illurl u~U 
lullJ I! IIllO/l II C~ll lúd)(I, /lIIlOllIrOl QOlldo~kotlrlljl k(l/l , Nt
OUIlt/OI)/Ik , IIOUI} t!Ul/dlll~dj')Ullk d8 julhTlldlll k u/)u lu lI/ C/':Ifr/Ol/cdlk, IItltllJ l ~U kll1l 1)(l1I1I(J1, 1II11,,1I~lIburCII(/n luluJ d Ulud(JOkk/l1 ~b (l r 6l1/10k klll blrÓk, uklk hlkdüü lIIuuukra
uu ujdk IIf/uo/mCt, I/n c.ák 1111 uo/l,d llk uIIUodlW Iu r(l wtlll Cll jJul (/:1:0" II vlldool" /Ikkor $um gOlldOl/kvd/w/II11
rOIUII/;': dl/rnl d őolwu Ólj ÚIIClluúlCOIJ . t erc /ú" "I, nkkur
SJHrr L/ldll/I . ::/uorubb IUlilII kIJ/u/oudIJ Il / u/': (JIIHllllltr UtIM'II miau, va Uli II/1Uu o ob llrülllU( II r (lt lll li t IUI/: tdgllOt
I)/I IÓ l'iis úUlllllcdrf.
J\ lunf.!o/((.r(J1 Id /liII/juk, hOUU 1l/lOrt, IIII/Ikur mlrlllt'lI
(JYUU5 (1 /1Crm <rk(\r", UOlld/Jf VI$U I , Ilkkor II': I)&.:o,rlll "
I'IOll d O.kOdlk; c::ó rt /3hl ll '-"UllÚ'" I!. 1lI!U(JfuIIW. ÚUII{/ VI8iJ1Ó$/J k/Jz(Jtt /(I/Ju. /Jlj,::IWII/I V(III , elrülil II'; k/)m,,IW;/ k, II(JU ti IsIulI 1J,,~:u~ fCr(llll l lll CUU ll1 Irellll/ {IQUIJIIIUI
ai: II Z uU k IJz, «lIIlll/lIul ,'wjd t ;l1l1I/1l1t/1/ ullJlllo: d IJú, 1\'/1 .
vu / (.rclul/lrLO: Om II I/Ill1üulI~é(J J\tuJd lW k II(IUU c. ... iddJ«ÜI', UllriI'l OS, ltoUI! (I: (j'l boldOU311uoIIHII I. UO /fld/Ju , /IU
(IZ (I cso!da l' : (J IJrk/Jd.18il (,1/1 11 dll d. }Q/flowk IJ r Vil lld .
'l'u(1l/llk Iul, /10(/11 ,,/(1 11 rnlu(l(lII k ll UIlI(IÚIJIIll, unk lUJgu
/l IIO\' 1II b01doUIUOII, u/l;loll ,,"urllók-Il OlIl/llIlIt a kl::drO. /II(lu3 (1O,I(joskoélds dlw/ ? IIJ;: (\11 (.ruldoU~dU/JIlI II k/Jrll/llll(lm .11('Jkdvc l klJ: lJ, Illi tllrüOI .~.:: d"mll:lk, flJU lu /,liI
d ll III d / u(lz tllII /8fUl/'H:k ",d .í(Jk Irri'l/ mulU /Oft ~:ilrll 
I Ul dl.

1I(11/l ulmllltl /, 11(.11111111 fl (Jullk(Jrlllll Illut Ig/lJ.íd(lu.
II : C/ll1Jcl'lMCÚ (J IOrll lll,/lrlllhllüÓI IIIl 'U /UIIIIII,) d,) IIU/) IIIdri.oküall rdli.:::«.W/Ir, k. Il /u(/ o IIlIl Il UO, k "' IIM ~, il " II.
/ ed IJ:{ls(Jk é. /I lIIa o(luo lek 1111/1/ liJI'Ü/) /(I/lz,dIlOk !ilr fJt

IOkd.lrll :J /Al u llk dl/a 111100 " 'u Ovolli<tIJlIk, e'vI'u /lk (I k rt"1/1I/lIlut 118 IJrUlllut (lUW / UU!.:Il ' fdvu" or~ : dook trldtJ,ml -

e.

111/(11 Cs /ur.:/llrlkull(JjIlJ(l(lIll IIo:líJU 1(\11'1' ,
IlU /Jli: íl ll /J II,
If,:tlll, bíl C.fUíl/U, 1ullolll1ll<J1 V(l(lu IIIIIUll l l1borlTlldf1 o1rh i/liiI ",auc IU.1Ú(1ul blrullk, /laJO" " IIIlu)(/O"8dOIIO: 111111/
/I lul,fll/I korok kllldló 1ullll ll",llIlI /( Jld/ddl, lil II ul. rua vlI I
ti. tHC/(1 c1iW I ) 1I1u1l,10I/(1' Mtl/lIJ:-1f f l) /Idt INIOlI 1II",k ul /
lilIt/Oli IIld.okr61 (10udo.ko(/lk7 /HI d/fIIl drtlíl fll lh/l/1I1l
1IIII/IUM.flbbll'l dld(\~11f ou llh lk, fIIlII/ll OUII 11Mb 'ifI! vlu '
" I/JkC It1 ( u~f/dd8 11tJ~1I (I ulldll /JÚU,'IUlllll t, III/IU/U'll!:
IH l(lr WZ I"I k, d. (,m u/lI" u" elM Ulfi}(jl 1J1I(1!1Ullk, ,",'.: Iulllt
t,,11 1Í 1 111 11111 (I ilii b uldOÚs(\/llIlIkrQ, ~, IlJkdluIU'lI tld./l rr kr OI (I(Jlltlo.kmllk, al1llk(.l~ II vl/duol lrdlC'llU"ÚU dl/fil
ko r IIId III/OUO.
ti\ ~ " ty~ e"ll,rl'Ilre II'AI1" lI~ol" Q/II'C, (.:111,,1'""1/ ~ MII~II1(i1l
"lavul. VI. /fölel, 48...,1, I )

m'

1I:0Iltl1~lwu volt, lIlII Ir" •." ... VI/lilik
fl IC /Jlo /lk//. 8 P/J , ,)IJ~
Kl, r IIIU),·I,
"'u r(l ll CI: J ~.tJ l III1~ fJI) k ft. /I{I~.
Idk 011/1 I (JUQ ,II"I Ok fÓ ti/rlltlj//1! kO
10('1(11 (l r'fI /i ll t liO, .I /I"Ho1~.lUpJIt" , ~: U Il t(Hl dk n J /l lIlI u, lI.IllItl. ul>I (I )0
NOvum lrorr G ilu u Iw l(JC.II I u(lk(l'- k l"" Il/,tluu lW t IIw/vUIHtIIU ,I j , ,1,b'UI
ulJUlllbIJu II
(jll "~vl
kali 1'~ l ul/~1t II 1I11_C/JII/1l "'1111,

Ijjas József érsek 80

esztendős

"r,

CSONY
a.: IIrO~M
III/nak ~.nll eh, hOQll . :: lI!k a.: ~s.z 1II.lIlIUk ~tl rr'mtUI ÜH lWp ll!$1 kup,o'Wlk. Kul'1ieso n., mindig II Wkoe, o
.iZ.reMI és o.: orom U'UlaP'! L'OIr, o
csatdd UII M pe.
II napon nlln d e-nh ol 1l~1 hirdenek, hog1t ISUIII
$::itrll,j a..: 11mb!!", es hO$11,l JÚ-'"UlIban
/IlUI! oz 6rök emberbll-n mogu u.!
l <ll l e ll ' esl6.iill meg. &.: a.:: a.::: 6röm II.:Cllel, o.; eL'1III"e lium, amel" II 1.:01Te$zt.rn" 10llok IlI nVt=QI!I jelenfi.
ll.tznhI NJIC'''. Ita - lill napUl

KortK1U;m " ra

ke.sz uJódik

CI

cilA".

fUOQellenul
COTP IIZ' o .ct p napol. .fL;
e m berek k edves és hOl,,,ulolos hCl" 4IO nWl nVllak UJrljli k. klilő!lÖS "ollddol frm1ulno k o korClG"sol.~ fcnJ/Ófdk
V ol lA.sru
mindenki.

e r.:illeuuól

f elJ!.

SUI' és Us.;:t.d clre lllcllo uo":; ~ unnepi kes..:iiIOdcs, de wUjuk mit",
hOQ" o kClr'o csollllt nalll az I.eszl
s..::eppe es ünllótpelyeutl. hogl/ cSlllogO fen fIÓk di.Jzltik, hog" ojandekoka' adu nk-kap unk, hogll bösegeseb b
o lerlUIU as.:tClI, meg hOflIl töb b a
mUIIokas;:Unótl. E~ek csak külsős égek,
amell/eknek valamit 11!)leniök kell,
I.:olomi cartolmuk I.\' k ell hog" le-

~

a.:o' PP'

.$

I':o ra tsoll\lll l. o Uld"

,l;;i'il
t'GIQIU IIII

j<H't'nd6k nrd"
ll l\k)f

E.::cr! keU ünnepülnii,1k ma b .
E.::I kell hirdelnie a mai kura cso/lUlIok is: beke, sz.re te! í!$ öröm .. .

a mi/wenkori emberi IHel mul-

Ilo""

e L ET

I.. M "

E:."

hatatJu n igí! nve es szükseglelll, fl
sok.s.:or lejaraloH drogo fogalmakat
kell mo. ujra mcgr6hellj iUO~'i tartalommal, $ legalóbb e:e n O~ IIglI
napon, karocsollllkor h irdemiink kell
harsogó ajak k al es s.:ivve l, ho""
" ven .
MiiI/Cll la rl a lma, Ille lllabb jellm- ne m ludunk és IIcm akaru nk IUJllése le/lcr ma a korocsollvn.o k? A..:: kutak élni. KardesOllllllnk" e;: a p ró e mbere k na,," halil/ada már lIem f etai ;clelltése is: lm manue l, IIIngya (ud feloldódni a re"i kereszteli II ha - rui "Velünk CL:) lsten·'. Az c uungegyománllok csodás LegelIdaiban •.. lium Jézus s:illetése kapcsÓI~ Isle ll
Betlehemi csillag, lIop keleh bölcsek, dics6itését adjo az an"valok ajkára,
jas:::Olbölcsö a pani' leil elő barmok- ős békessé"et IIImet a.::: ember iség_
kal ... MillIelI to ooli nni/Iba, gver- nek.
mekkorunk lIIeseoilágóba uiss~ahul
" Dics&ég a maga.ssagos me nnl/ek bell Is(e ,uUlk" - me ri a bellnllemi
ló képek.
Mit és 110""0.11 iirmep e ljen /ad t "yermckel lsten küldle,
bC/Ule
kOTunk rohalló e mberi.sége a mai 111inden ő t köocl6 me"ismer je a.:::
ka ra csonlloon?
iga.: emberséget. O lett a= eS=lIIélllli
Mo mar minde nki tudja, hOUII de - em ber, akinek Ilgé~ éJe le, dc lialóce mber 25-c nem történelmi datum. III ls, l stelll/ek a jeinlou .s ~olgdlat
Nem pontosan ;elzL J ezus sdi le tésé- oolt. O tar~lt ott Illeg mindcnkit a
lU!k napjár. Az első luirom keresz- legszebb é letelv TC, a felt étle n istény éus~d.:adbar~ nelll is ünnepeUe ten- és embcrs.::cretctre. BeUlle 10Sazl senki. Nem tarlOttók számon a tesült meg leginkább a=, ami II 18Mester születes~pját. Akkoriban remtmé tlyt a Tcremt60el az ononó
Ke lelen inkább ;an. 6 felé for dlllt teszi. O n.:: 6 rők kapocs, az örök ri l
az első keresztények fi"l/elme. A lsten és e /u ber kö::ö tt . Je lképesen.
uí:kereszt, J ezus megke reszt elteté- de meltón k&:ö lltjük Jllzll.sbn n a
senek idöpontja 'Vol! a han"súll/o- fenll s..::ületését, s lia va lamikor ünsa bb. A Biblia szerint ls a s::iilctés- ltepelnl lehet 6 t, kirő l e lhisszük,
na p lIU!"ünne p lese il1kább pogan1l 1I0g/l 6 a Viló"ossdg és az ttDt, arszokásnak szó mit o U. (JMóz 40,20 ra 'Iegalka lmasobb idópont lItólI
Mt H,6)
napforduló "apja. Legller~ hóla és
Január 6-át a s::ir iai Efraim a IV. dicsőség Isten llek, 110"11 adta. nagv
században a legmagasz tosabb eOIl- fiát e vi ldgnnk,
házl ünnepkénl e mlíti, mikoris o
,.E fö ldö n békessé", és a.:: e m belakásokat feldJs:ileUék, s gl/erl'lIákat rekhez jóak4rat" - folll(atja az Irds.
gyújlottak a hio ők uizketes...""t tiaz- A.: cmberisé" dra OIl kh. ue, a béke,
tc/ehhe. A niei1ai ::shlat lIt dn t örté- mindég
töréken/l
k ris táluvózóhoz
nik előszőr emUtés Jézus születésé- vo l t IUJSo nlltlla tó. Ma 18 az. /\fal
nek decembe r uégi megünneplés6- t(Írsudulmunk leg;Job bjal, l e le lós verol. A római e"l/ hd.: ezzel akarta ze t6k és széles lIéptőmcl7ek fdra helllettesiteni a korabeli Nap-ünn e_ d oznak az on, IlogV meg6~ék létpet, ugll magllarázvlin, h ogy Jé::us fe lté telünket, a MkM. Ugvanakl..-or
a.::: " I gazság Napja".
uapJalllkban j~ VllflTl{lk, akik fIIel1A ke leti e"lIh6.;;r és::ek sok6 i" el- gondolatlallu/ já t szat/ak apusztItás
lenálltak elIllek a vdlloztatds nak, s drul/aiv4l,
lehetősé"elvel.
Sápadt
mind a legulóbbi Idóki" ragaszkod - éh c:::6k ós védwlel~ dldo~atok mÓg
nak a jan.. 6. ünnep1é3éhcz. Ha a IIIlndég kisértik életiinkot. itt ls,
BlbUa nem r ögzíti pOntosan J ézus ot t ls IcI -/i11IobtZ1mak II hábor/i k t Uszület és napjdt, Im. a j{lleT~ hagllomó- ::el. HooyaTl é lhetünk bold oDall tb
lIyok csak Iaslanké nt é. vontalol- gond/41 /lIIul. mig aggódnunk kell
t4T1 al4kulta k ki, akkor mi indokol- esa/ddjalnk "!lugalmddrl, gyer llHr~
ja karáesonU mostani llnncplélót?
ke l" k bt,lkés jöoójéért ?
TIsztáznunk kell, h091l a 'kcrcszCsak bátortalanul Is mdtelllc tl II
tÓI,y eQl/hózt ünnepek jelentő' ége v ilág az egUkorl allDyaU szava k4t . . .
nem a törte nelmisegü kben von, hll_ e földön békesség.... mart olllall
nem jelképe. tartalmu kb an.
sok veszé ly / ellllcgell azt.
A keresz l énusóg mindi" houg$lÍM0514nl karáC$O llyun k Óppen t:zé rt
11Iozn l 4karl4 lanitásalnak IÓullcgót. biztat, hogy emllljük /61 8dvÜl!k·e t
J ézusban lIUlgti1II{!5flllll láUa emberi és $Z4v unkal. Igenis békó l '''rdet /lZ

a UN IT.4. KI US

bV.1l' Ja i fd lI.ak ,"I
k otorCOl • riwgalak.
u nll4"p*t~ul'lk &: ...

J.lI\Uii

STRA B 1ST
JUTü TETt:cE
:\ "'lInu N ~pk.ö:r.hinas4 liIullkl

1'1IIl1h."Sa \I. l1 O\· ~\1beri ünnep a.U.'1tl_
lIuh'1&1 kllihueltseket !l.tJonui.n.yu"l.oll
e1enJ:\r6 dO lgolókna!;.. A klli\ ntt'td _
tek I!.ö't.üll \'111\ SlrLlulJ l iih 'Wl . la:4
<\lIlIlIIi E~U' M'lOI)' 1 ll h ' alLl I t.llIGI!. hel) ellese, aki !I. Munka lSrdclUrt'.lItl
!I.,fIWy foko'(1I11lI kU IJUI. Tis:.le1illli'1
köszG u tJük khü n tl'.lEsc u l kll h~l1i. bó1.

Amerikai polgármesterek
látogatása
KerU\el.h A . Gl b.wnnnk. New!ll'k
\'luus polgl.lrmc:.tcl~nuk II \'el.I'.Icst.' vel Budo. pe:;ten ~ tbbb vitlcld y(\ros~U \ hitogl:\I !\s ~ telL lll, Amcdknl

Egyl'tiUlt

AUUlI\oK \"111"001 polgt\rmestel'ei nek k i.lhlbttségo.l i\ Ikuldött ség tagja i k ö1bl ~ \·011 Joel Skornlcka, Mudison V: \I'()ti unitánw: 1K>lgar..
mestm'tl, ak i n budniX':>ll nmcli.kll.\

n'lg)'kö vciSé"S thjlln ki!t\lc~\C u v.~ :1.1:
ó hnját, hOGY mitn lll1it.'\du.~ ember
lá tOGlltúsl legycn egyhá v.unk \.cu.....
töin61, ét; sv.t'lmclyescn ls tolnu\csolhllss.:I II h~l\'A"'I~k~\n mllt· többstöt·
ldto(:,!lt.1st tCl~ p(l pJánnk, MIIN: Ooobler nUldisoui (Widconsi n (\lIum) 11111tt\ r l ll$ Iclká>2Jlck üdvÖ%lcb.'lt.
A m ndlsoni polgát"mcstert fogndl !1
cgyhá'l.UlUt képvlSQlctcoon dl.. Porencz Jó ...sci p üspök ~ÖliVCUUlI mill1katD.r"liil1 tá rsasllgáoon II NI/IP' Ignác
ulcáb:.ln. a h ol ven dégiInk rneglcldntelte lOlllplOl1\unkut, óli ut,linll kö"'vctJen hangú l>o..Is7.élgoté.s\)CtI srltmolt be lI"11.lgYIU'QI·gzágl ik\'elldct(~
1.'Il)llliZl..'lLtI \...'1llv1,
vlIl:unil\~
b<:sWlt
nché'~\gcirol 11<. mclyeklkcl nekI. a
dCJI)()Ju'l lap!i r ll
poIGMmö;tewek.
m06 t már másod ik szOl~lI.Il ltJ clklu.<;I1
Idején meg kell kUzot!cnlc II nw rl'.!·
[og:\st kCIlViscl6 l'(lp ul.l Ukánus korrnán y ..~\~ l/}v!\!"()$1 képvhSelólW!1. SlI rtó k Bóla rögond noku nlmo k. !lkl k UI!öld I t\ l jo 11111111 nem l\lilOIOIt JoiolI rI
fogu(hi~oll. m\llcj,: ildvij7JCI ~ t kiliti l.,.
Eml6kUl i\t..lld lu Mnd l.~on \'lhw
élelét \)CnUlU!IÓ .,lbuIIIOt, IlIcly kot,1I
II J'",·unk Lloyd Wrlp,h~ .... 1\.111 I<:n>-zeit ullltát"lus lOrll t)lolH I!.é ~t Ilf. \ (t .
lumint II "ál~ .Jclcsl nyltc.tt kll lcs..... t.
mo nd v(. Il. hOj:l)' ú Im lcs nenl IX-nt.t{II"S~.ckr"én y~lnkc l
ny i tj /I.
h:u I('m
sl'lvelnkcl, h u b!u"útc-k knl II11 útl\< ...

zunk.

A világvallások konferenciája
1'111'1'11 orlodox pá tr iár ka feJhlvá.8ára - , mely et lapun k múli !izám li ba n mi is közöUiink .- szá m os váJ ~
rr kezel1 . Az Igenl ő ,'álp.szok k t: pvlselo! okt6be r ele jen
Mosz kvlÍ ba n c l6 k fllzít ő ~ rtck ezletre gyuJte k össze, a hol
('KY n cm ze lközi blzot tsligo t vliJM ztotlak. melyn e k elnöke Fila r e t m etro polit a., az Orosz Ortodox Egybú kft!ilg)' i hi val a lá nnk elnö ke. ('gyik alelnGk e dr .•T,!ith K á roly
budapeslI református püs pök : aoz cJ li kés zJto blzoUsá~
tagja i kl'izé be választo tták dr, Kaczl ba J6ue f budapesh
ka tolikus p llspökö t is,

A moszkvai tanlicskozi... nyllatkout.a al á húzza ' f\
\'all :\sok k é pvIselii i hanlts úlyozzlik , ho gy az embert ' éi'~t
Is te ntó i, kapot( szent ajánd ék, a mit véde ni és 6 vni k ell,
n e m pedig pusztíta ni és ellonítanl. Mind en egyes hlvl'i
embe rnek és mind e n egyes vall ásos csoportnak tudom ásul kell ve nni e ezt az igazságot , és mlnd e nt el k ell
kij"ctnünk, hogy az ele tel meg m e ntsük a pusÚulást 61."
Az el6 készlt6 bizothIig tagjai köszönettel elfogadták az
Orosz Ortodox E g yh áz készségét arra, hogy 1982 lava sdn Moszkv a ban megre ndeuk a v llligvall ások b ékekonferenclájlit •
•

akik mar el vesztelt ünk egy csatdt a nemzetközi meg-

Eric Wild levele
A nagy_br il anrliai uniláriusok eDyházi elnöke. Eric
lVi/d bristoli lelkész, George Cox látogatása alkalmáva/ levelei frt pilspőkiinkhö.:, E levelet Szent- r lldn",i
1/0110 fordítdsdoon oz a l/jobiokban közöljük;
Kedves Piispök Or !
Legmeleaebb testveri ~dvözlctt.'me:t ~iHdö~ mindazokllok akiket a vildgbeke al4pvetó ua",e osszeta r t.
Mindell 'más probléma elveszti jelentóségét. ha arra
gondolunk , hog y v ilágunk létét mi/yeft veszélyek fenveaetik.
Mint Önök, éli is ahhoz a nemzedékhez tar t ozom,

értés és egyetért és te r én. Most ismét ujabb le het őség re
nyilt alka lmunk, de ha ezl is elmulo.sztjuk, ennek ször_
nyii következményei lehelnek.
Amfg van n a k olyan békeszeretö emberek, akik a
liitelmesség és a megérlés hídját építik a világ népei
közölt, addig van r emény, Amig a világ elmtlradott
területein egyenI6t1enség, éhezés, szegénység v a n, és
játvánllok pusztít anak, addig nekünk ('I béke foIVarnatos fennlar lósón ke ll dolgoznunk, Mindazokhoz az
unilÓrius t eswéreimhez szólok , akik imádkoznak a
béke ayózelméér t, E cél érdekében a jövőben is haladjunk ea1lütl,
Testvéri sze r ete t tel:

Eric WUd

LATOGATAs CSEPELEN
Az egyházi lapok munkatársai részcl'e a Magyal' Újsagirók Országos Szövetsége és az Állami Egyházüg)i
Hivata l sajlót áj ~O'~t at ót ta rtott a Csepel Vas- és
Fémmúvek kultúrházaban, A tájé koztatón Tóth iMi*
hál)' s7..lk!i1.e rvezetl titkár a gyár történetéról szólt.
Igy értesUltünk néh ány Contot! adatról, mely úgy gondoljuk. lapunk ol vasói t is é rdekli .
A gyárban 22 ezer embel' dolgozik es az évi termelési él1ték 22 m illiárd F t. Ez a 22 milliá rd Ft azonban további mus termékek és üzemek elöáUításában
260 milliá r d Ft-ban Játszik sl.erepet. 30 országba exportalnak kUlönféle gyártmányokat.
Ahogy elmondotta az előad ó: " .'lZ elmúlt 35 évben
mi ndi g fontos uempont volt a gyár vezetésében az
emb~rról való gondoskodás". Ennek jegyében épItettek eddig 2;00 lakást és 1985-ig tová bbi 11 00-1200
lakás ábdását tervezik. Csepelen, fóvnrosunk XXI. ker ületében 15 bölesöde-óvoda működi k, melyekben az

elhelyezett gyermekek után a szülők mindössze napi 12
Ft-tal járulnak hozza az ellátási összköltséghez.
Jusz t us Gábor, .(l. CSEPEL c. hetenként egyszer megjelené újság fószerkesztője elmond otta. h ogy a 8 oldalon megjelené űjság nemcsak a hatalmas üz.em
gondjá va l, bajával és örömével foglalkozik, hanem az
egész kerület mipden esemenyéról hlrt ad, Rendkivül
magas szinvonalú a. gyárban zajló kulturális élet, va.uunin! az iskolai és lizakmai továbbképzés,
A \lljékoztalót hozzáuólások és kérdések követték,
majd a m egjelenteknek bemUIlItták a hatalmas üzem
egyik részlegét, a Szersz,dmgépgyárat, melynek egyik
szel'elö csarnokában a látogatók bepillantást nyerhettek abba a nagy és felelés munkába, amelyet ez II
most 90 éves fennállását ünneplő üzem végez uoclalist.a n épgazdaságunkban.

JUSTIN ROMANlAl ORTODOX
pATRIARKA LATOGATASA
GENFBEN

A pátriárka genfi tartózkodlisa során elmondotta,
hogya romániai ortodox egyháznak Buk>arestben és
oNagyszebenben Iteológlal fak ultása müködik és hat
püspöki szék:h elyen -teológiai szemináriuma.
Az ortodox egyházban Romániában mintegy 2500
szerzetes és apáca c>egltl a. lelkészked ő papság munkáját, akik 100 kolO!itorban éjnek, énekkaraik igen ismertek,
A pátriárka hangsúlyozta "az ortodoxia ökumenikus
e'lkötelezcttségét és elismeréssel szólt arról a rfolyamatról amelyben az egyházak látható egységbe n6nek az
Egyhámk Világtanácsa keretében - ..nem centralizAlás*
sal. hanem inkább alapos kutatással és tanulmányi
munkával,"
Justin pátriárká( genfi útjára elkísérte Theocll.st.
lusi met ropolitája és Ant ollie püspök, aki tagja az
Egyházak VUágtanáesa központi bizott.'iágának.
Románia üsszes egyházai és vallá!iCelekezetei nov.
25-26. napjain Buknrestben közös ülést tartotUlk, melyen a leszel'elés és a béke me(l6rz6sének kérd~lr6.1
tanácskoztak, Erre az Olésre dr. Ferencz Józsel pilspök
is meghívást kapo Lt. aki azonban egészségi állapota
miatt, legnagyobb $Hjnálatára. cSl'l.k távlrntb.1n kérhette
lsten áldasá t a romániai ortodox egyház plItrlál'káJa
eln~Jcte watt tartott fontos öJc umenl ku;;; találkozóra.

A ökumenikus kapcsolatok ápolása érdekében a
svájci Genfbe lá togatott ok"tóber végén Jus lin pátridr~a, . a Romániai Ortodox Egyház feje. Tartózkodása
Idején látogatást tett az Egyházak világtanácsa központjában. az Eu rópaI Egyházak Konferenciájánltl és
felekezeti vilá&,S7.övctségeknél
Justin pl\triá['ka ha7.ai ta~ ulmúnyainak befe jezése
utan a fraclaorszúg\ Strasbourg egyetemén Ls folytatott
t:anulmflnyokut, ahol tanul6társa \'olt dr. KOllács La.lO'I I'omanlai unlt.árlus püspök,
". rom.mla! ortodox egyház 1961-ben C$3tlakozott az
Eiohizak V ~lag!aOi1csához. Janill akkor, mint Iasi- j
metro~lItJ tevl!ke ny ré:sl'.ese vo lt a cs:ulakoz:ls szinódusi kimondásá nak. UI71-ben egyhangúan valasztották
~Jl!.g az elhunyt nag)'nevű Ju.szlinián pátriúrk.') utódul @s ffiQld"al 6rhelyér61 Bukares\.be a f6v6.rosba kö ltOt"e fiai)' ('lklhclezetuéggel Irányit ja' a l'Omántal or"'d.dOl!; egyház életet, cnelynek 17 millió lelket ITM:!ghalahfv~ \'OUl,

HUSZTI JÁNOS

UNITA. RruS 81,RT J

,

Karácsonyi
aOHdul ~uUJ

"/011,

imád~cíg
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mhl(//!II/wlÓ

AlUthOI!
AUlolI tilllWp Uuk, I.{mle~oul/ IllrrlHH rcdllk. Almok, rllm e llll lll.: 11100"(lló'lIld,áliltk drtlO/1 illLlICpoJ, .sllHlf
erl.'!lIl'lIlcl., 1I""iI IIL1l0 UOl061tlás 1101"
lIoUJoO l}owljllllldUllle k n ll/mllse Un.!<lpll, mlllllc / IIZ: Idők ICljllueOtJIIIlII 'l'e ill/liiI 1I/lkUII/., 'l'e klt /dl/'a,
II00U U l'll/J leOucll oz ti /ilI d, boldo Oalll) II rllméllllkm//l Ilmbu, A betwllllmi eJt l/ao Jdlllle eUII jlllllolbme,h bll ll , : UIIIIUndó (JIIUIII""r CÚ Ol/Il rmllk IitCUU! bllll lúkrlJlixWII, 11001/ II
tudódó élet 10lml ouujuolI li) IéUl/I,
IIj rcméuul. 201lf/eu az eO. - il le IIUclI á lrlon IIIIOU é, .u/ ut ue ucd,
110011 nkkor ll11m o 1II11ll llllrlbr/Jés
.~ZIlUliun l , h anem a sza rCfllt IInIlO Jlill IIHl/Jiizólll ló é OI /lim nll sszal: "DicllőBllo n 1IIoon8$ÓU05 mllllllll01;:11II1I IIZ
/8IcIIIIOk, és elöl/UH!. tJdkll3:!Ó/J, tI.~
a: emborek klhH Jóakarat l"
A c.~ jjjltO /úuIJC, (, be/lo /wml OUerIllck a.toJm{lIwk /illunm, IIZ éO IZ/HJá1I0k 1.· lIrá cSO IIIJI h lmllll/lZCI akkor
_ o iizfucklO '10/011 . Vif/II~Z tlllá .w,
orome Icfl. OZOkIIOk, akik b Iz IIlk ab lIaII, /IOUI/ jobb és sZll bb Icu az ll le l,
és Iua: obb IIZ embo r, t s, /IOUIJ lelIlmclklltlh ll l 0 1: .!/esdl is, é~ lelizárarllla/1
a
,zclluedÖI.:
szcllléu ek
kŐlIlIl/ei, és UuóUl/ul a /lc b, szilulI.: o
NJdalom az öu zeI/Jrt , zjuoldwlI.
1011 UO II CI kkor - 8 cnOcdd Imad~ooo. IZllUo kkol kérni - , 110011 JCfi
"I/ell iOU most i., 1Il0l/cII iOI/ lilII ls,
Icou/lIl iOIl IlcHillk ls - 111' YANK I
lWüllk alOUtill
keresztül Iz61j
/lOzzdnk, é. lili I/lik e~jéll keresZl ü l
cse lekedd veli/uk, 110"11 az d&6 kard cSOIIII léuIIC, BlIuara, mIlIco e jU.,oll
el 11O:::ánl." ICOl/olI a lIIiélIk. Aran-

A péc.! kere,z lénv rcndltck
m61I/1t11171 prlfllkátordnak VÓ ~
hiu uli Gul.lrOllnr.k Skarlc:w
flfdtéva l It keulekn ek tlnteleleS és bec./JIllIe. 11,6dlk410,4-

va l Pécut! való be.~t!laclélc
a z iOlle 111Cll fcMI ti. Il názBreti Jézus Krfutlur 61, loaz
oko é.. rendje.
Anno doml1l1 MDLXXXlIX
die 29 et 30 AlIOlutl
VÁl, i\SZUTI QvU n QY
AD U ;:C'I'OttEM
Va la m e ly h e ly r e éli vnllunll yen
r c nd" cm lJcrukn ek k C1.clhll'l. Jut l'l1i
ér R:t. én frásom , H'l.l:rll lmlllell éH Ihl~
Ic lmuh; urulm , IUl .I"Y rOIfJa InllllIIl c m 11'1. ISIOlln e k S:t.cf ll hn f'6rl , f's 11:1k6 n l:lk Ihlvilllsól[liárt. "lII1UIl~ Imlvnr rul és á hlO k~(iGJtIl.I Irnlolt VO lllll,
!Iv ngy csa k n ml\ffunk it illeh') b(\l tn lá lllltoU éli gon doltntoU dololt VU h UI,
hun e m, mint IlIl l'l\n ll.k Iltn:t.át. Me ri
miké PIle II , hogy ell"yh á 'l .IInknRk Is te n
jlarnn cso la lj á ból meltt u null llk, hogy
Inl n legyl:u II hnzugadg. lw.onkÓI.,.e n
egy házunk k ürül III h a z lI gllágot l er Jeli"l;lénl és [rnl bllnne k h l1l1.em és
vallom. Távo l ICllyen R"lér t é n tIl Ie m ,
ltoKY te h e l8é,em 68 akaratom Ii'l.etlnt M á t é urammal való bei'/.él,et éSUIIlh llZ öllid n nlll, m e ly közö ttünk
leU, csa k eit y betűi Iii IC(lye k Ih.zt e~sége mn ek k e re lléséért. vagy e lvegyek
gyn lizalánnk
l erjen.lé!IMrl.
Mos l Is t e nt'm e l 1'1\61110111 blzonYI'-

Kul , ha llY IlIlk 61111('1l III"I([lIn szó l"'a l_
n nk rtn tlJ f't h lL nIIIII Il«)' vunlll"
f'lIzMlIh e juh Ul III, IÍ«)' Imá nl m e«
lImin t voll, IL'/.IJnk e lllle n a1. /I keK)' eI ~
IIlll f.' I(' ldelt III ~Ii kérdkl,It , hIL m i nd
Cit)' IkéJlihc ell"l.t' lllb,: j uln;I lll, lílY Ir II lhn m c«, sem Whhe1. IItm k evese b _
b('l, a milII volt . Nem mOOtlha lo lll
ll·, .hl I~z l , hOlt)' valf)' a'l. /I kl'lI"yel m e
h eS"l.é d élJl' n vag)' a tnalra lll é ba o e l
ne hRKY Jak éH c l ne feleJ tse k a7. t n
irásomouk rl' luljé tKI l, mert IIZ leh ete ll e ll doloK, h Ok)' é o mi nd egy
IIzálg m l!lI irhaU llIll, h a nem ad mon_
dom , hOIrY te h e tséI c m H"l.crlnt Klim
tn hb ll t. "cm k evese bhet ne m " karok
Irnl a"l.okbllll , vn la nllk a7. IlIll d IIRIIII"
v,,16 bl1s'l.é lKelésU llkbe n e~7.embe Jutlilik és 11'1. Igll"l dololl"hoz IIhlnth'ik.
,\lIom II'/.érl e:t.e kel kl , n IlIlI va la m e ly fé ln e k gyalá'l.lIIjl'lra vagy fe lm agns:t.lal{il\l'irn, IllInmn, hOI"Y a kerCH:t,t én )'ek IlI"w/.m Illh cssene k klltlft
k1l1.1111, éN a nl l Jobb, róh~ !londolkoe! vdn , lelkUkllllk ll dvö s9égórll kllvet h elINé k 68 mt'glarl hll ssák. A milye n
Indu ln i ból és le lkll Hm e re ltKI l ezeke!
Ittam, és kl II ll1!UlI , keg yelmele k ls
lí gy OIVlllldk, klt ha ue leks'I\ll nek,
hl Ll '~ bitök lévón , k á r á t h"lnl1l Ilem
vIllIjátok.
Valt:tl'.

A Péc,l Dis puta 1[l81. évi klndá....d b rm mefOelent szövegel
mnl mugy!u' nyelvre Átirl uk .
A z erede ti n nlost megjeleni
könyv ~ 1 -!i2. olclalnln olvR.~
hUl6.

_______________ _ _______________ __

.nn áldá snI 11UlI reá Ilk, 11001/ nc esok
l/jrlénclml em /ókk é nl é ljen 1nlbenIII/Ilk,
hlllUJlIl
dluóséoszllrző
i(lyckezet/ltl n "'c ILQOII é~ Izell' ne -

ved IránI, é lc t fllll~ b~ k/luéO~' é, az
e mb/lr teatué rck k/j;i;/J ll i jÓ(lkflUIICI
Ic rem lSe I1I II U. Jla Illllye, SI/oarll ,
nwlcoe Ól járja u ítlilnkc t .11 IJcWlli
hÍlllJliu/;(lI é. cUdsl!: ó lc l i/ u kcl , uk/wr
~ rrzzl/k, 111)011 iOIl Icu, /€Ire lU I6 isI/lili/ilk.
Nel:llll/' Il. M:e rll lwlllkllek, s c~ nlá
(/u1l1u./ll nH a Il é l)ek é, ncm ze tc k
naou eIInlnc/Jána k. IIrre vlln Ill/I II
ICOtw(llJobh n /l kMéoe , ICOl/ell hál 16Illd Iluert karM.o uII I IIjálldéJw. J\·finf
(llIllrmek IzíllC/ID!, 1111 16MI Ollllrnll' kek 1D!1l(/ " lIuHlllllel AlynlÓl kérji/I.·,
)((lOIl .tf'IlIIlM me U IUU a ml {lnn{'jlilnkf'l tls Óltld IlWO II m / tI/<J riln kr / .
A11l1"I.
lIun tl J ' nft~

A ProtestlÍns
Könyvesbolt

Ki/lléu kis falu, mely mnholnap
öS.~1.eo1 vmi Sep.~lsuln tgyö.,g.y vl'l !"()fu\VIII. Unitárius cgyhn"ll !ll',O,;mllonlból
fOI"CH tv n Wrlént mI nden. Az cllytkOI"l
kl1yénl u nll,11"Iu.~ j:l)·i.lIeke"l;Ql togncll./l
előb\> sl.Ó rvnnynvu, IllltJd Jed llycgy hI'l1.kÖ?SCgévé a riWIn.~1.ód0ll VÁr().~
SeI)si.qzen\.gyÖrBY unltÁ!'l usnll, ahol
m.1 mUl" két~U!r ldko<: I:YUlek e~.etel
gondoz T (jrO/,.. Aron lelké.'wfi
Az omlndo"tÓ kilyén! unit/u"i us
templomról IrJn Szókelll Zoltán WI'ténész mÜ:",.cum lguzgntll , hogy a z
egyetlen olyan k pOlet, mely II
X Ill . s1.ázn d nm.'IOdlk feléi>61 S1.1\1'mnúk és l'endkl\'ilI él·téktoti f~kók
dŰi ti l lk. Azik a templOm, mel)' a z
\ ~ men földl'.:mgé!>kol· tlú l yOll ~ l"l11é<lt
~..envedell., döl le II 101"0)'./1, olvll.iiliuk
II Megyei T IU"tör 1I.1..e'!1\.. :10- \ lIu1mAbnn. C...nk 00 OOO loj ÁU I"(.'fldelkelblre II '·esl:.au rá hl....hoz, mel)' II:(:n kevl!8.

A k il yé n i wmpl o m rkel1jében vn'l
unlh\rluti klll.tl vlin)'llkn l ' I ~ Aru ~l lj " \I l· tU l c~h\t.~ K Un )'VCN bull . Ilo hol II slrjn (l I1Ll./lk II ..OUllloO klllOlIlI Ff'11IUl llllCM II h lye lnk éli ér tl ll kl őd li k renel!: J óZ$ll!ullk", uki F,~w('nc;r; Jór.~ f
IIl1'kvl!.J;6ru lh li lj1lk Ill tlUll kat III.
1)ll~ rLÖk ( I076 - tfl2f1) n ngya l>Ju volt.
1\ I· ro .. ·~tá ll ~ KIItI)'Y t'H hnll II K álvi n V./Ijon !\II- e més: 1\ IIl r ..'mlék, melyet
l b kibIIlMwIl, II It dtla ,. u . I . U .. ll lnt l 10·12-OOn .fi háh\R kejlydN ,il l·n rel Jh

1L.,IlUmló ,

A Daniel Kastély

K ILYION

AHitt.1Iott '/

A

Sep.~lswntgyöq;:ylill

megjeleno'!
Mellyel 'l'Ukéit' c. nnllil.np SWllt. :10.
s1.ámdb.nn .. Hesl.atlráh\.~ " c . .kLq írA .~!\b,nn olvnsttm 11 kövcllke~li sOl·oklll.
"A llvdnyok över.lk o VlIL"g)'lIsl Du nlel KnMtlyt. S't.emldtomru.1. nycL'i
\' l&;UI cRykod s~.é pliégé~l·tékét. 81~
c1{l vld&
let:q l'lékCRebb
építéswti
m(leml«ke. A délnyugnti s.nl"-ok t ()!"Ony m ll r eJ'edcU fOl"lnllJl'lblln nil, s
alukul ./I déli homloki'../lt. is II sok
s:r•.akél·tchne t,
nngy
ht);/lwért&>t
I~énylö res tntu·álás folyt:\n."
A \'llrgyMI Dantei cs.n.l dd eg)'ik
tngjl'l DI!ulel Fereue má r oll va n
\7W -ball IlltlgvÁJus.ztoU eLs6 tt'lg()lldnokn lnk sOI·állun é<l. IN7- 1i:: \'éGer.te
á ldusM Intm kás&1gál Daniel Péter
172:1- 1141 : 1)llIllel Elek 11102- 181:2 ;
IlI:to lc l Gábo!· 1876-1005 köl!..dlti
o,Ívekben lölWUi"! be egyhnzunk t/luondnokl tisz t"t
Iltlda~l en
OIIn lel GábOr dr.
et/lbb évtlzedeken át. II bud./llJelili
~)'lIIekc:ret cRylk é .. dCtlll~ gOf}donkS..
nmj(l 1f)·I ~ ut/tn hllwl egyhál:unk
el'>Ő
fI'IKondnokhclYf>ttew
1917 -lg.
SI rj á t II 1iZÖt:l1Iilflt l h~IlIN6bt>n n61I1\n\'
«vvel clÁ.'lc'i1t kO/l:flOnh;\1I meg egyh.\z unk.

Négyszáz éve jelent meg a Defensio
1(l71} \)"n V('lll n fil)'_ ~ril'~ od \k (o ... ford ,,10Jn O(r ... ld d~trellC
l'I.I\'I If:ltoII r'!l\('k, IIIc1yrt mllr tl rhnlrilro k~ ... atclI . KH 6...,,"1
kI'~to\)b 111111 bM nri ~.cl bc n nrri .. 1\ lud ... r'l tly jelent 1\)0'11.
mll(y ... tI\ I(' l o}('~10 I)ÓvIlIOlI (o~ I(lI1Wbnll
:'.l)vrio)'1 ,I('n/l .IlNl IO!in-lNIn udejc.7,i'1l munkÓjÓn!l,~
I /I lllMI)'{ll'Or~lr\ ,, 1 1J "()I <,*uo nll"m,' ~ I!iO!J- lll l 1000 -11t.
" 1I!<,lcnl IM 'I !X'n) 122, In pJÓn n ktlV(llk e l,ök N Ir jn :
O"vld ~-... ri·m' v('tI\'IIlC , ... hll hHIII(IOI IÍI'I"u lc .... n y~~.c
'rlt~1' I~. mln<hm "",UféIMnJll tl, é~ tllI0 h\\1I 1, t.n1/1.~ ol1{' n(or e
ten llm nrnrlt nt ,Ul lttl'l nlltlrl\l ~"k klldHt. Ncm c,\(Ik il hó11 ()1t ~IIIf])rln , n ..... lyn .. k d tlvl(!llItril .,tlvll l{'~n ('I lit (l,7.llkll ~ l~
\Ilk ('miIIII ;If ffllfoJ\'1 bt'lu'l\h'lóklÓl, h:Ul{'1ll Illfll:lt\bn ll
tl"<!él)'\)c n h, II hl.1 n.... rn 1'61,1' jel I'Ill,lwtja. IlIllty kéIJöbh
I, ri l)()llÍ~ ba .. 1'(oHV('qOII, kivII II mC' I\1 VU"ltlllk I~ .;(Okl\1\
n\'o rfHItn41 1('l k{'~ hlw,j A Dri ... ldh()1, IIl.1VJknl n lhchn
u l~ nl«l r(oml\elll OMlll u ~ llfl k HIDD (l('téml,lel'(obcn k l ~
IIdOIl r'1j1l1)b kOl1y"'C. 1l11'lv lx'n lc tCtlIÓ 1()llfiv rol n7. t. n
"lf1. 111,\11 nI'O_{'If('I, IIm r'I)'t'k I\ I'1H1, tw' n('m Imrid(r IlÓ b(l1
ke!Nkt'" Il('k"
.
1':11 bl uHlyl1j/l (11.. holt)' II ,, 1)íJ/IIII ,t(I ,.' rtnlc/ sel 1)/l lJ ldl ~
III lh'Unl lO tIl' IIIHI /rwoel"ldn Jel u C l lrl ~ I O III pred',uS ... " dma kll.(lvl'lnl'n/lIl , mcl y 01111\ f'l.br n Uó: e lb (t n
' !ilf/ - hll lt JI' /II III 1PH'Q, PIIfll (III~~~ I ' /li 2 llOlIlJl'tI I'd/ 111/)011 .
n('1\\ 1I1,I(k~ll C'Wtfoll . vtl l(..~dnn!o'i' nl"" Inn2 -ben II vlh'oll
el(- b(){-'~/l I oll llk ftt"' Il1('~ 1,~ I(-'~C'n II lI)'ornl tl l"lIl hely
h nllrll ll1 ~Ii \'IlI) il m\ ..~ 1 Il)t'i ,' ne"l kcv(!.~ebb, Ill l !l~
'IQ.l 1J2 nYl> lo.'1dl'(ot 1(11)04 'I(! ... fI ml'l~()(1I1c ktl\dÓ~ril . A.
kl\nyv. mel ),nek ~:ll rktp ~: l lJJI' I" I~ ml n(lím bl1,()ll nyl. ,
" II /lIr(jIO(JII ~ ,In k/rb voll . meJi ho vlllrom l\)(!n el(I Iti ACK[ Icll~' ll\ unkr'lJfIt fl ké l llíril:lké nl e mlt.!(WICIl CJtrlu.~ M .... ~
t ... li. \"" " (ovld f N'cnc nek .l rinM nOll O fl n, (l bő ... e bb t nr IIlI!Il\i kltl d"~" blHl mtlU"'l<lIl 1\1e-1I :'I Dr'l v ld é' Soc ln\l ~
k lMlt! 1<'tolvl ... 1I01k 01ri8 IllÓ.' 18mC\'IClelt h 'rmékell.
mtlJI I tl 1\·rtItYI'10N'f.1\NI ~\' hIÍ\",./l k .. JluJt el u m"· Ót . ú,:\'·
(t~l nl ('Tl PnlllílolOt'/ u , lIn k /1 % /1011/111 r(\Ul nlt 31 ér\pN e Mol 6
"ContumIl o ~ri' Ol S/')lIctil Jll d1<:1I c('el(',I(lrUI1l I)(I ' O~
nlenrum d(' rnllMU D. 1~" .'1\\ ell!cI Dn ... lctl~ ln (JlI nC51l(1ne d r
v('rn Ilflrl\lnl , J eoIU C hrllrtl tllI l Dt'1 vIventhi Inv()(:.'l.
Il l'Inl>" <:Irtl(l nll1v~I , nmnrt 98, eme'd 180 l{1pt)n. I;:bbll,
II iI'f) IllOból num bno U loJ'}\"tt CUV "Scrl\)lul1l f":l t nun
1'1'1\n~ ... I... nn(Of \II\\ 11(' N, N." to"l nl el , moly r"!l7. l et~('n
1'16n<lJ& I) Óvlrl FN'on(' ocrl' ne1t f'1('I1111(-n ~1t {I~ le folyt!~ÓI , mlll(l l'n~l'(' OI)'lIIllIn ll.- II l(l ll Óbó1. ilkI kÖ7.(llrlll
~/Nnl(-lhet l l' nnn;.k mllllli'l'l I'I\M.tllnflh\t. fmné lrl)ft\' rl
('II(oVNI ytoI6.1I n(\ 111. M " l l1lri~ , h oltv ,'l kl;1I6 O(lilrilhl
Fn1,l'km M ik ló . ... 01 1 11 ~)',('I'7.I'iJ o, lik' 1 (l71l-~1 ~m)(' n
KolMillIÓ IVltI mnkM~tt nl" Il n lllrtnll{\"llI (t m n~\'{II' I ~ ·
knlll 11I1l~II;[llÓI hl\'{ltnl/1bnn , V{lIlUI (Int'i tt ó h.l I)~"!\ moZIÍ8~ nl n kl'on \'lI h l'l' v unn nk I\)~~ eMIttlIv:! r>lilll /hlll /,' " n (,
r/ un!llll'tp ... " dma él' h ·l( r',(.~\, mellott fil M il k OÓI1""ri l'/1 IImlltr'i lö " 111 111711. (0 ... 1 111I'c! ol l.~ lnnlon ~1 6 kl' 
!r-'~ ,.I(l1l illIjli l ll! l('lfll M nr. "Ob~"""'l\lI nn ('I'I ., II, I hl'lIc~
(j.'cu'ltll T\ hll1 (lrli tu l:". I1'R\".eilCll n~lty (vOll.
?'Ol1lillll( .h'Ti~ (I' ntllb b IM1.e ll ,n(.," M llll)lllÍ~hlbil.1 1"Jn
nYol . hON Y .n hm'IlI /O(lI k 11I 1·M1.I'I'lr\'.1,Mll' II l)cfclINlonflk
n ri vl!t 1~t'r('n(' Jlill (u 11('110 fiu VI.H. Plrll<1t AnitlI ,,1)1('
Irl('('ll t'lJll('1 <Ic.' RII'b\.'n1)Url-!(' r t\'IUtr lnIlMle.· ln tl~n
1!\70 "\l1' JlO h l'l'n" d n.1'I , 1I1RI -1X-'1l frl l'II)(" ('Il \ !\\unkrll/1
1'11 . liliI 11111 St.dn tl ~ l~m...1u ~1l.I\k I ~I)~~ bt-n ml'lt le ll' nl
IIlHn 11\'(\lvO ml lll ktiJ " "ro hlvll lklV.lll o rw I'I~I'I kl.u (l "~
!ltA.·I·/.IHr/.l'l·k .. ~1U·oI(.m flnln('fllnltu'l. C: l 1 " I\' ~ 1 ,',~ 1)11 ... 111
l~el'('nl...1 . 11 nthll l\k f·l' rl· ..... 1\""1'1
I",'!jn
/I f(Olil1('kb~1 !Il('1lr.t ln1\l lllnlll h""" II lóv(ll 11.:.' 11:,11'1.
,1",~l'bl, ~\~ ,'(. 'h('I~'n H\U ':!;, I)('I\ hll1\' m('tl lf'ml ~!«' T\(.\kUl
Krnkk(,blO!l mt"lIh' I!"!l1 m"",,(1\k IcI/ltlri.oc hM kUHhl ~\"tl
mndot0.41l1 " J)(oo n\l,llIWh' "'I'ro\'\ll1 l1~ FO'lI ntl t<cl 1 roll l/lI ~ ln
l!'Iu (/O lllIn t l l~l1ne1to~" rlm(\ fol'lt'k('t(o.j r"lO ll)l1r1k. 1~7 ll'l,
jI ,ll"o(t'/~ n " ... I(lllll k nt nn Il M I(i\' ''1 rw r\t\'tlr 61 ~. I"h'or(\l
\'(011'1 vllntkow/'dl 111.'1101111(1011 F;/ I II IlIll u1rn!\n,'t, m"
Ivr l .I(ok /l u Bt.'k II\'IP Ilrn Iri "\fln (\/~ I·r'ltI(oI fo IIln ",r.tl'~'t1'l1
lImlX'lv 1 ~ l vl'mlJ1; 1....'7Io rlol l ..1. m"" n., \ll" " .... lo.oc 1<f.('f/filt
"0'111 ~ml"'lnk n rovl ll I1lunkt'olt'innk ,,1 ~o1n('1t " r"f.wml'o
Iu~ 1'/11;11/1/ ,I ("~t'r h l'l(\o lo ' ~'1 1)rivl( l l~l'!'l'n(' o'O'etJl'1I mO
v(ll\" k rf' !,(lt(O ~lri n~ HI/',)Il o' !IIOf'll t\ .11\O.lk!\1 lOU ,10
v" lI\ lk" "ho'l'1 101 t J.l l lri1'1u~ 1 ,. 'I\(tI ~,,'k (')'·M/ lliI./'J~ ~/n",,'l
"fl''' .. ., ,, .. 1/1 '·'olrM,/, jlr. pl{ .. ~ tI , l' tr kr((/b IM/l 'u' ''{j r(j l''.
flnwll 101"IotH" ul hl 111/'11 1\' 11'1111'11 M~ rltf)8 /l 1I1t,.'1 111'1I1t/ll
ma,,,\!
l "I \lrlrlll~
k. )lI j1ltltllnl
,,, n(1l'
r Ol·III1r'l~ 6b101l .
1
/l~n ('t M J 1 1\ 1 ll4lv" , ,,t(} "1,lOvlOlvlol r::r!I ('\",~, h ,IU)'
1111!

(O ,.

f;lytar ny~I ... O r() l(l h(o ~. h~ltnIA I) bIA m\mksijnnuX 1I.1l!I.cH
mCldrn8l\ I(\ejl' n, o' lkerOlle i"..Q ... llnyl J en!\ rhl yel.mllt
Pl rnlÍt emlit ett ml,lnkl\}!. IU'I, l(ohjt:llyzett-bf'n II.Id ~
rlllIll\'/W f/) r<llt n~rÓI . d !" /Udr l(o, t\IIx' o'\ nt' ... (>t h lbd,nn
lI ' drk u, fO"mn bflll k'l7 11
'
t\ oe .1) unlltntC"'1'ÓI Z" ... Onyl n k "'cl ke7(iket AlInpU Jn
lll"ll : " F~ kO ny ... mekjl' l('n~ ré ny, bl7.un y.A lto t te~z
ulTIol, hORY nemunk (lh'Mlllk tf'll'lllU"l'l.wk F;nl l!ly~n
nklk ml-lt bu ksisn uttoll I~ tfmtorlthatotlnn hiveI m:lr(Jd ~
tllk 1)(wWruok, mint pl 10 '1. Im f lIt emlitett "Sc!r lptllln , _."
IIzCl'7öJe, bllrkl ... olt lll, -, (o~ nc mClUlk ,,1)'llnok, nklk
h(\n (,hnjlott lÍk émll'k(ollek a tudnmIIn)' t(!Té tl (11 n7.
"tókUl' elő tt il S()(:l ntl ~ (o, 1~I(lndra"" hlwnl~ ... 6 d )alI01
... nlÓ tt ~'o':t1\.1, IÍ~/l I , hnnem 01\'lIn o k l'. nk lk ebb61 1\ célbÓ'
Ilcm(.:!IJlk IInylllll (oll1{1/~'11 01 hfl7.t.ak , hnnC!l\ ./ ltl ól 8c!m
riadtak ... I!I!I/..lI. h o~1Y níll!llt\n bekn ... ellle7.h clő IlIr ... ényCll
clJril'ri'lok llilk UlM)'(ok kl !l\1Ip,nkn l. Ultytl ll(''l.ek ... IiUalk(rl.hn1t'Jlt UIII2 - I)(>n n Somrn I' .'Ó n(l~ K IÍ I'~)l y l Pótcr ~I!t'n
mti!! I n72~bcll IrlmOv('II{'k klndri,(,rn,., Ebbe n köll Yvbe f1l1"'C~I(!k DÓ... I(\rl i\k m. 1!I'ItI. Ófl r lll~ 1 lOl'dol M1I1.r\It~ynt('Ii nlkn 'lII{\vn l ~1.e ,·/.cH h1\ ... /.IIÓ'ÓI lll. t\ kllny\'hlh:
n1, l !lU',!. (iCfC'mbCI' 10.(,1'1 kel t I.'l~ {'I/}~ dol {'I()' tllIlt Ó1!IIW5
Inl(o l ~ tüdll lud ó~; ~k h llY\ lwl·ltl u ~ 'I'hcotlosl u$ Mil .. , m, tU)\'; k(- r)('~ 1 n Itö nyvlln , (l Ho'.,·(\en ,'I " Dc rensI!) "," ..:llll\
!t1 :. (lri ~lÍ l ól . mri .. II !lyOmtn tf'51 hol yc t mc~n{'vC1.t ""k. m~l'I '
r>edlR n(om I'ol m'.~vrir, IUIIl('lm Inlto hll ndt. II jel'~ ullA k c
bnlluly ...!l,'n ft' l t ihi IClbÓv('ol."

rt",

\JN I'I'r\n n l!'! 111.1f1' ft

It t'! tUI ,",l U ~\ I h16soobik fli' \ 'C tl erll'l ,)ddd (UIIO-

hl'l;,I'

1!l8Z1. II t wualabb lk ne\"e " er ltl J6nOJ' {k b. 1 S6~ HISOl
Il'rmt't'Jrf'Ctud ils f'S kés6bb koIOU" Arl I$mef'1 {U'\'I;>8.
Bi lld!'r il ta.llutmtí nyhos ("'<nlo!l N oa Hert61 n en\l.ct..w g
f'$Alad friJá t fellillut"16 klmut.'ltás b..'m a?:1 mNulja. hOll'

IIn.u.•

W'"

"

(lfVl\I!

~vld \'011 a DIl/t'llIja t'$ylk IRrsszerke.nll\je.
81nder ... ~nllapltja, .hC'jt,\. SIlndlus eg:l-tf'I(~l m íU~ Ddl'ltf

Ht'f'tc-I

t'rrr llC' Dell'id li t nl JIMÓI bu:1-I " O~l\"ld l '. Francl~d
On\'ld lll filII". S,'lndius II Dclro.do s~r&Öjém J ucobu s
PnloolQft ust, l\I nt1hln~ GUrl us (>1"\'081 és H t r,.1 D~h' idOl
ni!\'("Zi ~ne,. Bindt'.r rámuta! .'UT a, hOlY Dá vi d k iseb·
blk fia Uel·te l J !l nos, nk l I M~· bon lll l.lletel't é$ 1580· b ... n
még g:I'c l'lll ek \·olt. k ülf!lldl ej.:y e toml Ilnl1 u!m (Ill Ylll t ls
('SIlk 1 ~86 · b....n k e'l.dte cl. nem IQhelQIt II Dcli! ns lo l.!lrs·
s"terkeutl\,lt'. I\ cmtaival e!lfolJn Ild II Róber tnek .... :1.1 nl
nllí tjsnt. h(lgy n Defemto u e rk'l'szt 6tlu-sa Dn\.id J nno.s

vol t (I)an: HllmnniEm us. I'eform!\e!ó. nn tit.l'll n l1árllm us
é!! Ll héber rQ"C.lv M ngynroruágon. Budnpes t 1973. 151. I.
00 u B og!l tl Fm:ekns Miklós cl nn' do1gN:n tAbM. Kerf06J:·
tlmy l\I ... gn~ 6 1976. 170. 1.) .
Herld Dd /'id lehetl'tt fl~ fl kt\.l kkól diAk, nkl ot! m e~

OlIvid életében kezdte e i tnn ulm ll nyult. k vfllóu! nmeg
Pnmro!Qf:us Jak nb ulr[O.'l$l'tlu\oon kerUlt 1D80· ban BawJ be. ll h o! segfts t'g el'(' voll eJ6bblne k u ne.re nslo ster·
kt>$"IIlésében. H t"r te! Olh'ld rövidesen hnmtért K o.l ozsvftrrll és 1582. .mnl'Ci us 28-nn :!:l éves korá ban elhull.
Ezt k« ko rtárs kruozsvAd értel miségi jt.>gyetle fel. ti
m ugytlr Boo dt l Fa: I'J..·/i$ IH lkl 6s és u SZnllt JIIC'obiIlUS
Bernnt.

DIl vid Ferenc ktsebblk

JdlUllI
•

mint
"'~

k~

nem

-~;;;;
.

J d n o.~,

Idbh~
hnrnuuUk Ullr_
/In 1'011 és

Illerl nt

klltntA50k meg Uupl·

t ... nl \'élték.

n émet.kérclés/lek Inl"1:lk, de n 'Ulklrndaillmban "IIr1
\'olt nboon oli lektnletboo. hOG" n DIlvid Fert'nc eJ.le-~1
t Ar~)'nlá~ 1 Bnlhorl K ris t t\l' fe-je-delf'm IlleIbi~:lst.b61 w.
t.eN'i knncellnr, Kendi S,mdof fr/MIII" ' "II. I'IIUII ""UrirlU.f 1'11111'1$11 l'oIH.... Kl"ndlt Unllárhbpak tanj .. Pirildl
\'u lnmhlt {'!U'eIl lanulmnm'11l ban M nkkal LA 1!.IÓ ls'
~ 1'dU lli ~mli tett 11'\l1\'c. \IR lap j n meQAII.1Pllja, h(lil.)'
Kend i Snndcr kllll~e llnr rt/Cr",utu,l I'elt és n ~ 9R-@~
nrum\ jeg:l I ster lnt l\takiml I.ASl.16 "ebben I~ tl>\'NI"
K étségtelen . h Oll' n De/l'n~ l o e l,ló 1,1 mdloo lk Idndd,Id nnk. meaj,.' .. np~ e Po/nrelogllll eléull lhe tal ll'lI ~I·,' em,..
~ ('oJi rlus, IllN\'e Dávi d Ff'L'eIlC Dnvl,' ncvI' fl n nyllvL\o
csak egyes frnsok ra hh.tl'tk f<'1 n SZ(l l'kf'Ul6 é~ hílsegl".ll
J6bl'\ I'II \ Pnl RLlv log ll.f figy~lmét .

fülr ől

Binde.r ndn wi reJ,legy·

Rabindranath Tagore
Emléke1.Un k ... nng." h lnd\\ költ61'e. nk l 1861 · ben
120 évvel c l.cl 6tt 6l.iIIet;.>1I. és ~ O é ve :lOnnk . hog.\' 19 ~ 1.
nw:. 7·én elh unyt. Idé u .Uk Tngore e mlékét. mert IL
N obel _díjns köll6 \mitA d us ,'olt. n h lnd .\ Brahma

San,,'lj feleke ze l k lvnló vel'.ct6 ~yén lsésc. 1\ ... Brnhmn
S:un nj" Wl/bu r sterl nt l sten cgy hnt.t.t jelenti. k Ind ia
második vallnsos r elormncl ó)d t Indítctta cl n milli
u.dl.lld folynrná n.
A Br .. hma SUmaj az egy ls ten khz\'ctlen keresé~e
n~l!elt tör lándl.Sll. t. Hitrondslere tel jesen te i'lztikus.
nemben n p,'lntclsl.li k us és hu n"'lnlst t lk us h Jtrendqerekk ol. VaUj nk . hogy Istt'm
hn lalom n.'lk. !.'r·
köl esi t ökéletességnek 6$
Stent rnlTásn. a
lelkek atyj/!. k l \'c1 nt e mbel'
k lSl.össéghe j u t.
Az f!m ber 1 6n~ében S7.f!Ueml
e!'k öl cs l ~v én lséj:e v nn. és nem II sors
I
Jntéks;o:ere. mr rt
ejI"\' prnnt ké pes a j ór ... é« ... f Oli!l1.I'.'l . e7:ért tetteiért f e1d6s: él6 INe k .•'1 lelek pedig hnl hnU\tlnn. Hl tfeUolfá·
sUk ba n. ak!lr Jél.tL.i Utnltnsdb.'ln, .U: e nlbe/' nil u kÖ~·
pont bAn . .nk! nem :néM é l. h og.\' véf;cill ls II lét nllg..\'
óee~ njdban e1 merOljön. hnnrun n7.t'-r!. hOIt)'. mini II
87...'l bad ~nt.": gyermeke. el j usson n .tbtetségb61 n r~nybe.
ti h ... IAlból II h .... lh.a mU ... nsáJ:b.'l.
Rnblndt'Rnnth Tagcr l!. &Ie ~n pJu nyomdoknln Jflr\'n..
ti XX. tI'1.fI1.Ad l B rahma $'lm aJ Uplkus kt! pvl~e1 6je vclt.
India IHIAs:rl\letbét k ClllSroÖ5tll SJ:elleml terM keresi.
nl. CS~M 61. b< IIZ egyén l ~t{'n felé , 'nl6 s'l.ár nvnl fl5db..' ln mutnt peld lit. t nn :uta hn! téren II fnlu felen'K'·
I ~ét !./lMin f 6 tebdut<'lnnk. IJlY lett Tlllfore
n B ra h n'l.'l
Snm :.t ! felekeze t n m oder n Tod la (!jlvlk nl /l.uplllér4!.
Jrn: ll n Mlkl& pn~ p~ " T.'.gore bölorelete " 1" . tn nu l-

e.s

mtln,·fjbfln (':teket rrt .... : ,,1\ n/lln k..'l va iW IlOlI 6!elelem'to.
Ebben óhnltln m('~ \'nlósf t "'ll t ön m PlI!á t . k l fe lellŐS're JU I.
t .... h'R min d IUt, um lt (lve-Ie Rr. ~k Alkotó ten·e 7.t':tI."
1\'lR(>~ sohn~em tllgadjll meg n 1t'!T'm&'f.ete l. ~rt A"
lir!»; t('renlt~ II ml slelhUnk eJ6tt eR" nl)lf" ('tfv"'~1I.
I..... ve.~ folvlk ~zakRdal.1ll nu1. U AV;U'!.'!t vnlÓ8'll lllk
ltl('1I l,.lkl ~lctQnkben I•. mikor ~nk M
~Iek.·-

MtNnk k6761t ~"bon t l\at.'lt l nn term" ....("t(·. &sv.hRnR

uralkodik A Ic",mtl!. mAI:Ll ls mlndl'n ... ket Ih 'en nnLfV
f'~bton fUnUm) fOl!:lfll c- ~\'bc:-: • I'bbf'n arttln nin~~
fil nem I. lehet semmi Onke.nl'a uljArd•• !Pe~1 d urvn
• UN ITÁ lIl US 2LET

mCS51nkLtns, nml rt dol gok ren dJé!len nlrZ''1 vnr t Idtlzne
ul /S. " I sten leQl't'n mindenekben mlndt"o " M I b Obenn<~

\·nG yu nk. álUnk és nlt'lZg unk. 'fnilO1'C a"lAmdrn n v\liLA
'!et."n nj:: \"ob b eJ'ltéke lehA t Hl/. eoutlnlnto. <lUlI ~ Jeleknek
lU; a bens6 tnrta l ma. nml minden ~lf'tnek wD."ge es
\'é~ l."CIJ!l Ex li kis vilá g (mlkrokOl':fl'IOIU) n\llgAb:ln fo!Inljn n nL\Qy világot. n mukrokoz.mOlt.t, sót arra E'g,Vl'nes Malnkftó hatn ......:.l l;:ohet. hn n ml bens6 v!l6gunk
flt.ep. erós , hnrmonlkus. ellendIló minden lSnt.bnl sumbton ~t kell t"ls&orbnn l\nmnll:unkat IJmernOnk f'.J'
n kulcs!l annnk. hOit,.v mn:mkat . mlncl",nl. 65 nz htenl
mng t is mt.>gismerheMük. ,. K ebledben hamvad jannk
cl ZI knros n envedelví"k, n 'lennyl's hullnmok. haln'
mint krt:;! h.tlum eJ:yénl~~ I\Uhass rnt!K TeN'ITI16(t,
l S'tf'ned e l6Lt" - tllnítJn Ta8ore. AJ: emberi hl\'lllllsn:lk
ez n teljell megél·tése Jelenti n korl!ltJAn löl u.LbaduIfIs!. nz ,,,nY-I Icllt'l tkörn61 . II me,nV\II ta tÓ, c:s6ndP!5 hMmóni nt. " t~!ek többé ntnt ~n, hnnt'!m él bennflIll n
Kl'I sztu~

Bala:,I

Jt':AU'I ,.
Fert"n~

mInI flatnl {leslöndfjnj tflotllr'«II.S, Ox·

fo rd ~ A mer lku utdn , vlldajáró \lU'n (l9~!- 1 9~1I1
Indidban fö lkcr>es ll" nt. "'lU' lstent hlv6 brlihmllt, R
Tnaoret CalcuUnb:lO, Thal'lrl" IllY knuörrtnlte: :FJ:Mf
6r~itt<."m

maRMn'u n 14!!glnkllbb
nll he n." AJII:l.n elvitte Bttl.tu F'M"en~ Snantlnlkelilnba.
Ll Békt!$~Jl HItjMk6"·b,'l. IIhol 1'nWWi." a tl!reWt~
mp'~.ót k alntt e16..'ldll!Qknt ltlruttt ti dlAkok SJ'M'IIilrA
Itt I:i.WI BnJllu F'erenc u nngy klUlc'J t/llurejJeAli~ munk.'\MI . melyheJ: luuon ló"nl ut1an ~lybM, Maat.k6n
(I I, mint unltárlu,l l elk~ nM!>llpnlblÜkNlllt
E1Lr6p .'\b:in

kc'J: l l!ft'k

Or.

1~' 1r VIIIIL II~

•

m\ éll}·onlG.<tioll n"l lJf'tt, elIUoh" n k~S'ttrf'nd~'.erl kOl
fW h.'mre bu t dH(.tt rll. ""Kol I ",perlnll~tn e.lnyom(l".~1
n emben. S.ÓI ~m,-,It {ll. eb6 vl'I\~M.\x)t'u ('114m
1\ grl 't(lnl:t IndIni Itulh'ml kl',,1.!") huMu 1\ !nodel'n ('\1\'1\'
1)..1\ 1irK!ll('mlsé~he7..

Ul26~ oon niohf1n)' ho:le\ n bII l/ll ollJll r ed l l~ h 'uQ l1nc!\.
rhnnbnn
1I{)II , minek ~n'&ét ri so'l.aroynn !\IUtla UI.
letelt 1)11LIAn r~ L ~ kés6bb ott rehUlltolt mollsl.ol)rn ön !.

A uöoor lel('plNt..~en {\ n1.'\jp'.'troru..... jI:\ unlti\rlueok kep.
"helctcbcn J Ó/An MIklÓII ls r&.l. \ \'Cl1.

r égit ~ ~abnddd. m hll ti I'ndo n nUldn ' lIir lertl e d , t
Idlll ll/tll l"" urok (' f'd ndornlt
T~ml OIVIlI1 ~lIba ddd. "mlnó .!ZII OOrf II .:dpor ö: öne
t-~ o dlulr. Ille/II nf.::o Ii/r l jfti, .1s rohn!! Ő$ III C/ r lltle n
c!llJn fuUt.
T<Íg1I olJlftIt sznbn ddd. 0111111/5 (lZ o rd/'j lll:. tlln hu5 II
IIIC/unydllrojl,. IIIei u h nr.~tfIl1l!ln hollo rd: ~$ bllmblih:c
hlt'ja 1.-1 CI sö,pufog(" .

Az

kongresszusa

A n,yllrl holl:a ndl:tl krm~r.!ssnllSr6I teljes Ismertct&;t
közölni. meghltltldnn lapunk t~rjedel mN , M agyar uni t(lIius oh·:ts6 I"ég.ére n s7:loo delv\h:~g fogni ma n
t,~i hll/ü·omnl\\'ok h07,. knjlCllol6dwl II XVI. S7.A7~ld l
!'d ol'nl tlc'lólHlk DAvid FCN"n<: fllt..'\} k~ pvlse1t 7..$ld6kere';7.tény h:18sománson alnpul ó \'álto7.:l\ót Je lenil.
..\ hollandiai kongress7,uSOll ll'l(!8gy67.tkIt Onk nrról
_ amit rb7.ben már tudtunk - , hogy s7.l\b.'l.dch,úség
találh.:l.tó a ,rKI&.\' \'iI:\g\'l\l1:\sokb:.m ls, t\ bud dhista,

hinduista, shlnto hagyomó'nyokb."In, a fr ikai népi vn llésl hagyomónyokll t 6rző n lg~rla l3k, o hindu IÖI'7,51
"all:isl körosségek, n Kh:'l~1 hegy ek u nlttl l'!us..'llnak hllében. A't európaI. ésZ3k~tne1'lk"t. kanndal h wnMls tók,
köztük a nyu5tntnéme t, mag u knt n&net un lt:\rlusownuk
ne\'em S1:en"&e tek, mind új sdnt és !!Ondolal ot kölcsönö7.tek .'.I kongl"eSSzusnnk , Sokunk nn nll\rll me,l{lepctés
\'olt hallani na Oj De.lhiben m llköd6 T'llt'lnl l nle~ t ker('té.ben nlnkult "Islam ,'lnd l he model1n nge" - Q7. IxIt'lm és a mod('r n korsl'..:tk ,n('vll m O'Lgalom kép\'lI'e16jt'!·
nek m('Rn"Untkol:MÁból nY-t ls, hOltI' m t!1l. a1- 6 k tkUk·
ben ls. "ann..'lk sMbadehttlek, Sajnóltuk, hn g)' je len alkalommal tt komol\' s:ter \'eze~l rendt'l ker.6 stnootlel"ű
l\Sld6s:\~ kt',p,'lselOll nem lnthnUuk n lC!'lcn1c~\f6k kÖl:öt1,
bár ~1 ~6 konaresszu~okon több értt-k('s k~pvls(!II5JOk
kd lnlálkozhnthmk ,

vt'.ml6Qcl kö'L6U kős7,öntheUü k _ ~
\'('Ic <'R:~' ütt \·.'lC~nrát.hntlunk nl: Onneol meg nyitó u M n n holland r6mlll lmtollc!l.mUl§ t',t'deme!; képvl ~6Iét .
Han rl<!!:m ~ Amsterdam pllspÖkét Th, Zwttrtk!ru ls· t.
nkl örömmcl bev.élt arrÓl. hOAY 19mm .n hnr.nl knloll ·
c\amu~ rumo~ érdemc« egYénls&:ét. Nem 'fltI e l n
nuékcrt"k k~ovlscll5k! ~ - n meghh'Á~ dtlcórn _ nx
Fltl'h!\tnk \!!I állt.'l.n:\c~'l ktlldf>tte ~cm , Örömmel vet-!Ok ,
nmlk<tr n n~'uR'lU kUl d6t1.ek köleÜl többen meg!<xóHt o t tnk és I"llTlOndnttÁk. ~ h ngl' 6k I.. rk1.1 ve~mt'k ti. K('r<!!:.7'
t\

t~fl\'

(Rab in t!r.antlth Tngo r!!: A l kuII,. e, I02:!-ben m:.ttyttr fOrdltlb:~l!l ls meR lent kOlct ~
bÖI, - BnrlO! Zoltl\n fordftA _
snbM)

kongres~'EU5

~kekollrcrenrln m\lllkáJIlb.'ln. A konltre!l,PU.
p~\.'lmlo 1'-,úfc.lt vc.lt "<'m lehetett ré •." \'('nnl " sok.
ner néttv·öt CRI'md'L'I.Il oorhUMm~'l.n (iltyÓ kisebb, de
fonl O$ k~d ~<,t tlrlnt6 truÁUcoz.(',kon 1.11' eredmt'!m'Iden m.1r,'l(lt nt. ('sorok Il'Ójn tUtal S7.Q'llfalmn7.olt nle~ 
besz.élés. m('lv nt. l AR F hc7, tnrkl~ ~\' há Y.\ llJpOk $7,.er .
k~ttll é~ rnun k~U\r ~al kÖl'6tt nkM! .~%orosobb kopc:soIntot leremt('on!.
RetI;Jtt'l 7 6rl\tól elt<, 10 Ól'n 3O-h~. f« n~h :l miII tOl'd bb
t~rt6 fill'mlht k15\'(·t6 r<,ndN\'k!vt'k, d6nd A~ kJn\~
rftM~ 8 réo7:"'t'\'6k('! nnM mlnfle~('n .okat enyh ftett
It I'f'nde7b ",r..r 01t('klntll r !iy('\m('~l1e
18 "r1l7Altb61 III n\'elven bfo.oo;r~I6 ~ $lsltkT nn c ~:lk
I "'m ác~ \'IH'n tÁf"Ml1l6 t'!llltxo~k nl'hc:r"n tudlltlk Cit"
.,~ 01111\ mlll(l"nki"'l QAl \'AlInnl A rt'ltl' dl Ahltlll"kllt
ktllt\nw"" nl·... ~II'* k# .... vltdM tart<.>tt6.,"" kÖ7.t{lk M
('b~l dr ~Qb6 Ar ....'d .... mr ~ an,,"lul h BAjor J40M

c8yh:h:1
k ezelő

•

főJCGy%6nk

frandflul. Itt ugyn n II kl.sér6 :ten~l
technikus m~g hlnnY7.olt , k&6bb 8umban mIn-

den R hdyét<e rÓ7.6{lotl,
A kÖ7.s:.,\lIésscl knpcsola tQ.Slln $1.6In u nk kelJ II " n!cIS7,t:\sok'ról. me rt h l$7.<'J\ lapu nk m últ s7.t\ml\b.'ln n('nl emille~tUk 1llC$t II Tanócs CCo un cJl) új \'ól.U%tott t31tJnll,
nklk közatt~ép szAnunn i \'nnnnk nők és nulalnk ls,
A z \\j t~ok n kö\'etke7.6k : Margerit ''tIn Dl!urscn au$z01\\', HoUnndln : Nl\tnllc Cld b rands;! n ItM1.ony, US A,
117. uni táM us unl\'cr'tnllsln Ils,uolIYok S7.('r\'e7.et~ek töb b
(-ven :\ \ cl n ökn6je; Shelln Mc/UllIa n nsn.ony tsr.'lk.
h'ol·su \gb61. aki ótvcs7.1 n tant'lcsb.1n évek('n :\t értékt'~
munkát "é,gxett fé rje feladatkörét : Peter Nkd ctrS Il!hl
\clk6u; S"ójcból. .aki több nlkalomn'l.11 jÁrt hlU'.:\nkb.'1n
é~ alelnöke 65 sl:el"keS%t6je a SchwcI 7t'rt~chl"l' Vereln
für f'relt"S Chrhtentumnnk é< l:lpjnnak : Horst Prt'm
mérnök. II nénl(!t h u man t~t:'l unttnrlusok elnöke, el6dk
I~ j6 oorr\tla volt cj,I\'hAxunkllak : Pllnva b rall\ R(w
ChOlld lw rll Indidból, tl Brah mo S:ullaJ lIloxgnlom <!!:jI.\"Ik
jelentős vtl:\R\ vt!zct6,1e, I!! n~rt Otletcmber: Yuklt.'lkn
Yamamoto. II j.'lpánl ~hlnl.l \'tl1l:\s c""tk $1.nbMeh' ű
dllállak kép \'1st'16Je, 6 o R6 f6p.'lpJII a nnak ;) s hlnl (l
szcntéll'llck (Ts ubnkl Shrlnel nich' Mlckt'n ,,(\rosb.'l.n
működik , O vol t al':. nkl n közIP'I'1 1Mcn to lm ácsol!.'l 'I
Inp.o\nok 1 98~ -re s't6Ió m(>jthlvn~o\t. ti jelcnlev6 kUl&!·
1>&6 j nptlnl 1I1flZWllm.' lk kép ,'I~clc lében , nk lk mlntejl:v
70 .!I7.emt'oU\'el "e l!t'k r~1t ti konlt~.ssxu~on, kÖ7. tllk.
mlnl<'ftl' 1001.. t o lm:\~ éo t~n''k~% \ '(\!I ,
A? t A RF \\ltlbbnn minden konJ!reu7JJ~ nn II Schwcj ~
t.:"r A lber t r61 elne\'e~ tt cmlékéremmcl ((Int('t kl elt v
s7em.Rvt. ak' é rdt'n'lC:S munkAt vc!J::U'tt nY lA RF tngep:l' hnL'l! k"Jötl. \\1 0:;1 nem tud Ói.'; , h li~m ellY eg)'U4'n1
1 e1k+~1. ka\.l tn II kltO n le \ ~ t : nevlSNl Mn r /)(lnln nl'1 , nk l
lll" é,\1nk- kt' le tl Indi!! Kh nsl hell,'('1 Ml':! uA m~ ItI'Ulek(':lt'!'be-n t.\16 min teg" :JOOOO eftynen1 \mltnr lu$ enl~r
lelki '·e1.et 61~, m('!flle"<!!:7~t' . chul"t-h \,l t\tor". (I m i nat
.Je.lentl, hOf(,I' ll."'tIleke'tele}(et Itltocnló .!I1.cm~l", lelkbx.
:'Ikl p:wtlflJ, kt'rékpá ron k .Rutóbuucltl eIiI\' év 1111.\11
:JO OOO k1 lomkeN"O u ml leli 111CC!. hQJl' hlvtl.lt 60 I.\'m~
ke'l<' teU p.'l.sl;tOI'(lI~'l TARF em] & .c.r~t k:,polt tlhttJllo\·
t!'lben ':I 100 tI"'e~ dr, t::ln lchlM lmnokn, nk! li Inpl\n
IInlli\rt u~(\k vC7et6ló:l volt Iol1t,<'dekt'n At , leánl":! .c.c

,.,,1('
,'t'It~1o: III II ~t\$rteltet,c..1
~O CSlt' \'nll fun lkor n 1I1~j(l nf'm
dr

J o hn ('

t ... lt> t<'fllp11ln\1J,.1"
Grwfbf'1I omr~mr a chl("Mlftl uhnlt1\rill c

l("öI6I1ta.1 (:I"u1U'~ , (.I MMldvlllf' tAmbard l'il!lnetók O
vN \'I~el ~ f6lckoln, ns TARF' OI~ nlk1lhnlll ""cI'I\o\ ~
ft'1 .1("'». hUIl\' d r rrd~ JÓfl"~ Jlror,~,_')!()rt lU ~I lI~djL
ml!ll u el'1111'111. u('I'IIlI ('(Wh!1 \11 ....,Vn.U'H.I":I .'U"'"lt't"kl'
k.c.nl U.'tf'lf'tbt'lI dnkt(lrl rlmm..t tO:nt("oCf' kl , é~ fekrtt>
~H cI I~m r:\hr l\'('."I(' II t:tkuIt6~ ~,rl'l('~ d<lklnfi ("c u\
h'tlMt A., n \',1t.~ 'I"l:(' r~r1Adn H~bbt-rl )c'bff'l'lIl1k/\tlt,,1(
U NrTAR l tl 8 ilu::'!' ,

•
In:)(\:llml Olunk!lss/lgáb:In mcgújltolltl és mod~rll \'fi.
r<1S1 c!ernekkcl gald"gltolt.n a oollgMI Irodalmi nyelvel.

l{U\etlen rltmusu. rlrnldc.n verselt" melyekllc.k sok
eset))(!1l ",:Igil szerzet! da!lnmot CÁ]dor,..' U e nekek) ,
m.,'Gn fordított.a .,ngo]r:l. Amk ~Y ré6zc. mngyarul ls
mc~jelent fordllásb.:In .
.
.
R{'(a]I~1., fe$::('>nyelben (OÓ,·;.). elbcsw]Ó'/Ieloon. S:l;lmbo·
Il ku~ drfimfilb:ln COsz IlnnCJ?<!. ~stahivllt.al. A SII.tét
:<zob;1 klrfily:'l, bölcse]kedö .rása,ban, a n()mr,cll ön.
tudat ébresztöJe voll.
Mélységes hurn:. nizmus!lval á] hl.st rogllll a lI'lrs.,dal·

ml egyenlő.~eK mellett, eHtélte a kasztrendsl.ert, kUl....
ddemre buzdított nz angol ImperlaHs\.a. elnyomlis~al
s~,embcn. SZÓI eme]t ~ 1. elsO vlllighúb(tru ellen.
A gnzdag Ind 1111 k\lltúrl\t kÖ"l.cl hoz1., a modenn európai szellemiséghez.
Hl26-ban néhfiny hetet 11 ollta!onJil redl U lv,zlI na !ó.
riumonn töHött, minek emlékét :I s(-l.únyon (.Iklla U].
tetett platfinfa es később ott telfillltott mclls7.obra órzi.
A ~wbor leleplezésen a magyarorstilgi unltárlusok kép.
visc.!etében .)Ó7.an Miklós ls rélut veti.

ATKELf.S
Tégll szabadd6, mint a . 1111don m4darnl r telted, s
lá/hal nllan ~dak c vd, ndora,'
...
Td{/II olya>1 ~zabndd6, IIml n6 s"abnd a ,,6por ő"onc
é~ a nihnr. me l ll rd==a li/rt}e!t ét rohnn ő!me rell en

célja felé.

TÓOIl olvan ~zabaddd, nmill6 az erdeI lill, cunhl6 a
melllll/dörgé •. me/II IllIr.,dullan hahot6z és bőmbőlve

hh:jn ki a

s(jléf~égef.

(R:lbindranath Tagore: Atkelé! c. 1922-ben magyar fordí.
tf.sb<ln ls megJel~nt köteté.
böl. - Bnr/os Zolt6n fordltá .
silb..1n.)

Az IARF kongresszusa
AnyAr i holl3ndlal kongr"t'sszusról teljes Ismertetést
kÖlölni, meghn13d n!i I!l.punk terjedelméI. Magyar uni·
tá l"ius olvasó ,·és7.éI·e a sr~, b3delvü~ég fop;nlm.;l a
régi hu~yom!in~·ok ho7. ko.pC"l!olódva - fl XVI. sr.M..,di
reformlÍcíónak Dávid Ferenc !Iltal képv.iselt z.sldo w
keresztény hagyományon alapuló váltm:atát jelenti.
A hollandiai kongres.:sl':uson meggy6l':ódlilnk arról
_ amit részben mAr tudtunk -. hogy ~zab.1(leJvüség
1.11illho.tó ti magy világvallásokban Is. A buddhista.
hinduista. shlnlo hagyom:\nyokb.;ln. tlfrlk.(ll népi "al·
IAsi hagyomanyoknt 6rm ni gér iaiak, a hindu t ÖT"/:si
\'aU:'lsi közösségek . a Khn~ l hegyek un ltMltI~lnak hité·
ben. Az európa\. észak-amerikaI. kanadai humanis tAk.
köztük o. nyugatnémet. mn~ukat német unitáriusoknak
nevez6 szcn'"t'zetek. mind új szint és J::ondolatot kölcsö-nÖ7.tek a kongresszus nak . Sokunk szAmál'a meglepetés
volt hallani az Új Delhiben mOködO M Am Tntézet ke·
l'etében alak\llt .. Islam ,'Ind the model," age"' - az lz·
I:\m és ,1 modern korlnak nevfi mozgalom képviselőjé·
nek mcgn)'lIatkozásából a~ ls. hO~lt mé~ az ő körHkw
ben is vannak sza badelvliek. SajnAltuk. hogy jelen al·
k.a.lomm al
szervezettel rendel ke7.6 szabadelvlÍ
lfithattuk a ielenlevök között.
több értékes képviselójük~

,,,,,:u;

. között kÖS7önthcitUk - s
OC'OC
U.nneol megnyitó ulá n érdemf!s képvisel/51ét.
pUspökét Th. ZwaTtkruls·t.
arról. hOlO' ismeri ./l hazai k::ltoH~
egyénist'i!ét. Nem lött el n
- a megh!v!l~ d::lcára _ I'IZ
.
sem. örömmel ve!tUk.
; d 6:i;;~ kötill többen meg~7.ó1itot·
hogl' c5k is réut ves7.tH>k a Keres z.
I
munkájában . A kon~resiZ\I~
l.h~.~re;t~'~'~é~C7.t
venni a sok·
folyó kIsebb. dc
l ilI' eredmeny·
fil t.a1 s7.orogalm;\lotl mej:(~
. eJ(yház! lapok S7.er·
ak"rl szormabb kapcso·

,

néhn me~ tovfibb
elood:\sok ki nle·
sokol en)'hltelt

J:\'nkran csak
tudnnk elw
lV.ót vli ltnn\.
rell lwll II hftnt<lknl
k épvIselő; t::lrtC'ol ták . közltIk .n
profe!szor angolul é!I Bajor János

,

egyhá zi f6jCj:lyzónk frandául. Itt ugyan a kisérő zenét
kezelő technikus még hiányzott. később azonban min·
den a helyére rárodot1.
A 'k :özgyú1éssel k..'lpcsolatOSlln szólnunk kcU a válasz·
t:'isok1'ól. mert hi szen lspu nk ,múlt számáb.,n nem emU·
tettük meg a Tanács (Council) új választott tagjait,
akik közöt t szép számmnl v:tnnak nök és ázsla!ak ls,
Az új tagok: a következők: MMgerit van Deunen asZw
szony. Hollandia: Natnlle Gulbrandsen 3Mzony, US."'.
oz unit.,'\.rius univen:alisto. asszonyok szervezetének több
éven át clnöknóJe: Sheila McMiIlan asszonyeszak.
trország bÓI. aki átveszI n t:mácsban éveken át értékes
munkál végzett férje feltldatkörét: Peter NIed erstein
lelkész SvAjeból. aki több alkalommal járt hll7A"\nkban
és a lelnöke és szerkesztője a Sehwelzeri~cher Verein
fű r Frel cs Chrbtentumn1l.k ~ lnpJannk: Horst Prem
mérnök, n német humanista unitáriusok elnöke. elődje
ls jó b..1rát)a volt eg"házunknak: P o.nya brat.n Rrw
Cl!oudllury I ndiAból, a BI'ahmo Samo.j mozgalom eg)"ik
lelentős világi \·ezeI6je. Isme!'1 üzletember: Yukitnka
Yumatnoto. Il japáni ~hint,l vallás egyik szab..1delvO
flg:ínak ké,)v!se-lője. 6 'a II6. főpapja annak a shinto
szentélvllck (Tsubakl Shrine). mell' Mlekcn vArosb..1n
működik. O volt az. aJd n közgl'Ql~en tolmácsolta l
lnoAnok J!'8 4 ~Te szól6 m~hfv:\sflt. n jelenlevő külön·
böZő jnpán! moZ-$talmak képvIseletében. nk!k minte.lt\'
70 ~r.emellvel vettek rÖlirt n kongress~.usOn. közHIk.
mintelZ" lOo l~ lolmncs é'I féll\'képés:z volt.
Az TARF i, labban minden kOn!!res51.\I.'!on a Schwei ·
t::e r Albertrc51 elnel'ezelt em\l'kéremmel tOntet ki CI!,t
~7."('mélv1 . aki érdemes munkAt vé.'lzet1 nz TARF tag·
e~,'h:\i'll kötött. r.l os t nem tudok hanem egy egyszerO
Iélk>é~z k:lpla II kitantetést: Devison Mnrooniang. nkl
az úszak·kl'ietl Indii! Khasl hegyei közt s~ámos g\'ti·
leke~cU)f'n él6 minteg\' 20 OOO egyszerü unltdrlus ember
lelkI vezet6Je. megneve7,ke ..ehurch vIsItor". ami :1Z!
jelenti. ho.'lY ~i1lekezctek('t látO.'latÓ s7.emély. lelkész.
Ilki i!valo.'l. kerékpáron k aut6buszofl ~,t év ~Iatl
20 OOO kilométeres utat telt mct!. hogy hiveIt és 2,ille·
keze IeIt pás7.torolja. TA RF' emlék ,o; rmet kapott t:\volh\Iében 'R 100. éves dr. Stnlchlro Tmnokn. aki II jam'in
unHárlusok ve7.el6le volt évtlzl:'deken át, lcán)'~ é..
\'ple ,'cltl>k á t a m('l!U sz1e!tdést.
SZéD estp V(lIt. a mikor n mak!n<'lll teJe tcmplomb(ln
clr John C Oodoell orofC!Smr. ti chlcmtól \lhnllárlll~
teoló.II:lnl fn kultt'is. 11 Melldvl1le' [..ombnrd a llloltók nevN vlscM f61~koln, n;>; TARF OIé. alkalm 6t hnsm"ift.,
fel ~u·m. hOIlI' d~. Erd6 J:ITlt).'! profc<qorl tl7 ..... 1 I1lfad~·
m!al <7.e.1 nr1l1 ... ~l'crln l ('lIl'h:bl rnunkli«fi(ta "ll~me~e~
k~nt 1i~;>;lelelheH döktnl'l ('("Imel tUnlc:1~!.' ld é" tck!'"te
..." I:I<tllira r,ihl'l\'C71C II fl1kullli~ .lin('~ doktori e~\lk 
Ivl\jM. Az (wa tli s szert.1rtfis:\n tIIbben k6?..I"'t'm\lködt('"k.
UN IT,(RIUS t l .. F.T .,

vnltllncnnylen nl!: emlitett Inlézot dOktornt. köztük dr.
Kovács !..:ljO!'! pU!pök ls.
Bnrtók Bélál'{l való emlékezés nélkO! nem lett volntl
IcljC'll n kong!"eS!izuS. Orvendünk, h ogy Javaslatunk81 a
rendezőség elfogndt.a. és bár kiMé késól esti id6pontban _ lehet6!égel nyujtotl megtartásárn.
A B.'lrtók emlékest ÖSn.eállftójn és rendezője Ro bert
Hem11M61. New Yo rk állam. f'lwh lng város unitárius
lelkészr'('. aki egyben a New Yo rk-ban tmtol! Bartók
emlékannepély rendezóje Js volt.
Munkáját nz IARF 81: 1978. évi oxfordi kongresszus
ót.'l négy bizottságban v~l. A fó témávat knpctolatb.1n még egy hollnnd és egy IndiaJ vallástörténész
adott iránymutatást ol vallások változásai témaköréhez.
A négy bizottság jUtai el6terjeszlet! problémaköröket
k Olönb6Z6 v itaClJoportokban beszélték meg n részt\·ev6l<. nkik ö nként vá la$ZthaHák rn<'g. hogy melyik
csoport munkajában kivánnak részt venni. Tájékoz talásui .szólunk a l1eiyecHk munkabiwtt.ság ..gazdasági
ignzságoss:ig és a mal világ"' ülésének programjáról.

Veretóje dr. Ric hard Gilbert rochester i unitárius lelkész: volt. A cél nz volt. hogya bizottságban összejött
közel öl\-en ember. mintegy 12 nemzet fiai és leányai.
elÖ5zör megismerjék egymást. majd két moncl'ltb..ln
vázoljtik Mt. hogy mié rt éppen ennek a bizottságnak
a nlUnkáJában kivántak részt venni. A módszer a kö\'etketó volt. A résztvevőket. akJk kOrbeülték a térrulvezetöt. egyes-kettes számokkal két felé oSZ1(71.ták. Az
egyes két percig kérdC'LheleU arról. hogy Im az l) •. !Íj
barlit}o". Il keltes ugyanígy vlssr...akéroezte az egyest.
és ett kOvetóen az egres a kettest. a ·kettes pedig nz
egyest mutatta be a csoport tagjainak.
A kongres.nusl tagok több mint 80 szá.zaléka érteUe.
vagy beszélte ls az angol nyelvet. fgy más európai
nyelven nem volt nükség az idót rabló oda-vissza tolmácsolbra. A n~"S1.:ámú japán résztvevők. akik kij...
tm Igen ke\'esen és gyengén beszélték az angol nyel\·el. magukkal hozott hall6készÜlékek útján szimu1tán

tolmács,'l\knt
kos.ságo1.

Schol
ór.1oon

f\

vallások változá.s.alra II

metaforéjt'tl használták az
Egy angol unitárius

megjegyzése szerint a
mára nem annyira
t ozásai, hanem

a legnagyobb
kongresszusról.

Az utolsó estén a hollandok folklór programot mutattak be nz audllÓrlumbnn. majd éjfél közeledtével a
résztvevők egymás kezét fogva. és egy-egy égó gyer _
tyát kezükben tartva vonultak végig a sötétségbe b0rult folyosón az épület túlsó végén fekvö kápolnaba.
ahol közös énekléssel és csendes imá<ikozássaJ adtak
Mlát :.IZért. hogy ezen a gondoJatépft6 és lelket ne.'llCsltó találkozáson részt "ehettek..

GEORGE COX LÁTOGATÁSA
Az angH.al unitárius egyhb szociális és békebizotttáginak elnöke, Georoe Cox. feleségével együtt október
elején meglátogatta egyhdzunkat. Részt veu és el6adást tartatt a Nagy Ign6e uJ.ca1 gyülekezeti terem októberi o.sszejövetcU!n. VasárM p n Hógyes Endre ulMI

templomban szólt a gyülekezethez. isn"l$tette l).l. angliai unitáriusok életé t és il szoc:lilis kérdések és a beke
ügyének t..'lmogntás:l. érdekében kIlejtett munkásságát.
Felszólalását mindkOt alkalommal S.:ent-1t:linVi Ilona
to lmdcSQlta nl.l&yarul. Püspökünk köszöntötte a ked\'es
vendéget és feleségét. A Nagy Ignác utcában Hu.:li
János és relesége. a HlIgyes Endre utcában Bence
!\IártOIl és feles~e voltak ·a vcndegek. házigazdái.
Georoe Cox-ot az Á.llami Egyházügyi Hi\·atalban
fOJ;adt..'l Bili László r60s.ztályvezetó. Vendégünk ~t~
tást tett l).l. Orná,Q:05 SCketan6csnál. ahol dr. KOI;(lC!
Béla fótitkárral folytatott hasznos megbezé.lést. A
kUlföklón tti\'ollevó dr. TÓlh Károly püspök. 3 KBK
elnöke kép\'lscletébcn Tamas Ben"!.1n. a Külügyi ~.
Iltly \"Czet6}e foglldL.'\ vendt!Günke\. CsÜlÖrtökön. delulÚll 3 pcst16rinci JYül6:ezet templOmát ~ tenne! tekintctték mea. ahol LcU;:ló Andor és fe.lcsége ,'oll.3k a
uivl'!5 hti zlgal..dák. Dr. "·"rene: Józs.ef püspök és <elesege VHOIorát ndott • vendég tiuteletére.
Terveztük. hogy október II-én. ,·.:uárnllp a hcSdmez&wi$árhelyl gyülekezetUnkbe IAtOj;atnak. hogy megismerjék ol templom re\újh.1s.in f6rado.zó gyü1ek&et
problémáit. SajnOlJ e látogntds eln"\''lradt. mi\'d ",pm&JeJ:yükel n londoni iroda október t:!-r6l II-n." hoz!..1
e16n~. me.lyr61 CIIyhlbunk kÖlpontJn ~ k~\:e kapott
érll"SiWL GeorgI! Cox l. Ie/ul.~ c tuton küldIk nl<i!:leg
Ud\'olletOket hcSdmezó\·tI!I.irhelyl hho.eln\tnek.
I\I lnl e IIOrok k~1I Itlthllló, Newca.sUe \"áf(13 k~
pontJtibIIIl. G. Cox attai l D81 dprlllsAb.111. sze~\'-&.ett
béketuntel6. ki'pc I", mutalju. hogy an~~~~rJhr
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DÁVID FERENC
Az E rdélyi Szépmh"cs Céh az 1930-a5 évek
elején Er dé l yi Csf!!agok cfmen kötetet jelente-

tett meg, mely arcoka t idé~tt fel Erdély sze! -

lerni múltjából. E kötetben Jelen t meg .az 193 . -

ben fiatal on elhaJt Ba lázs _ F'erenc mészköi le}kész írása Dávid f'er encrol. E kötet ma mar

könyv1ári ritkaSág. E zért ad unk belőle ízelit61
az alábbiakban, emlék ezve Dávid Fcrcnae, vala -

mint

<l

világjar! széles lál~~ör ü ~a lá zs Fe r!.n c ~c,

aki elmen! I\feu-kór e, (I "rog a lá , hogy QlIu mö lcsöke ! teremjen egyháza és népe j avára.

Dávid Ferenc nagy jelentösége, emberi él'téke abban
volt, hogy bár egyh:\zal a.lapito~t. dogmá.k .~e.m kötö!·

ték Mindég kész volt a benne Jelentkezo UJ Igazságokat' megérzéseket követni, bárhova is vezették azok.
MI~dég az élet egyetemében maradt, azzal fej l ő dött és
változott. Hagyta. hog.v ősi erők Ismeretlen feltörése i
kedvelt dogmák bilincseit jóvátehetetlen ül szó\.pattantsa. O rilkan próbAIta az uj életet a r égi iormák ba
visszaszorítani. Ha kellett, inkább kétségbeesetten v agy
zavartan és 7.avarodottan kereste a7. uj életn ek, - a7.
immár végérvényesen megváltozott éle tn ek az érte l·
met és a logiká ját megtaláini. Az O haladó sze lleme
nem valami tudatosan előirt életsorre nd követke zetes
meg~'alósítása; neki kevés fogalma volt arról, hogy ha
e gyszer ót, <ti fejlődő élet ú luak indit ja, hova fog jutnI.
De ellndult habozás .nélkül a7. isme retle nbe is. Nem ó
ment ; vitte az élet .megindult áradása.
Ez a haladás az igazi. mert ezt nem O csinálja. hane m az élet fejlödését el6i d éző erő - a z Isten. Dávi d
Ferenc ki is nyilvánítja , hogy Ó "a7. Istennek enged,
ne m a saját CS7.ének." Ilyen 'körülmén.v ek között v álik
érthetővé. h ogy mint Luthert vagy Gandhit. őt sem
a kasmhatják meg országgvú1ési tiltások vagy fejedelmi
fenyegetések. Betegen. félholtan is 'kitart iga7.sága mellett. vállalva -ti déva i börtönt és a vértanú h alá lt. .,K ész
vagyok az általam vallott igazságért mind ent e lsn"n·
vedni" - mondja a fejedelem elólt.
De aki hitét Ilyen teljes lélekkel tu dta ·k övetni - és
követte fejlődése minden állomásán -. az másokknl
szembe n türelmes és a végletek ig elnéző t u dott ·lenni.
Az ő s.zabadelvúsege nem mér kettős mértékkel. H a
jogosnak. sőt szükségesnek fogadja el a maga válto·
zásaít . ugyanígy tud mások kü\önbözősé~ére és vál totits.1 irn is figyelni. .. Nézeteimhez makacsul nem ragasz_
k odom. s ha valaki a szentírás fundamentumából helyesebbre tanit. szívesen engedek" vonat:koztat ia
magá ra. A másokkal szembeni türe1mességére példa
• példa után akad. V.al~lvik hitvita előtt ellenfelei a
legyőzött fel megbüntetését kérik a fejedelemtől. Dávidék ..a ,Ieg\'őzött félnek nem megbüntetését. hanem
Inkább azt kérik. hogy azokat minden tisztességgel illessé\t".
A legdicsőségesebb bi1..onyit~k azonban a valh\ss7.abadság törvénybe iktatása. amely Dávid Fer enc ha t ásának tulajdonItható s amclynek értékét csak kis mértékben k isebbíti az a körülmény. hogy az csak a négy
felekezetre vonatkozik . .. A prédikátorok minden h elyekel'!. hirdessék az e\·angéliumot. ki-ki az ö értelme szerint, és a. kőzséli!. ha venni akarja jt'j, ha nem. senk!
rá. ne ke~v~zeri_tse .. . taTthasson olyan prédikátort.
a~mek tamtása o neki lets7.ik . .. 11 hit Istennek aiándé-ka. az hallásból le.e:ven. melv hallás l sten Igéje által
va.ll~·on. " Ez 31. 1568-i hires vallásOjl;vi törvény. Dávid
("/. Időben már a7 ee:ésl'. "ErdélYI"C kliterjedö. hatalmas
('~\'házcso~rt v('7..(!\óje. ameh' a fejedelmet i'< tagjai
k07~ szlnmthatta. H atalmát mée:'K"m a sai:it felekezete.
haT1em a \'al1,l .. egvetE'me~ szabadsága érdekében h asr.milt;l fel.
Olivi" Fmcnl'fól a nem \mitflrlus történel!rók
1·~:!I'.e ls elismE'rt. hOl!\' természete 57.elid. tU,
g«k'l(E'nv 6s nem boswMl1ó. t s lllért
ml"rt hamar r{J.jön az le:az.ság
aki e7.t fell~meri é<s
a~.
il!:l7\{J.P tell~l'hh.
I
(""~ért tOrelme\len

•

T~ves

vol n,:! azonba;"! az O türelmességél és szabad_
elvu~égé~ te.lle5 ~ ért.ékbcn az O elvi al1á..'if)Ontjának
tulajdomtam. DáVId Ferenc gyakran logiká ját is ha gyt:l.
fé lreálHtan i, ha megérzései úgy kivanták. mert benne
mélyen, az O igazi természetében az emberszeretet i~
n~gy és d?nt ó helyet foglal el, ennek pedig legszebb
Vlrága a turelem.
Osztönós és mély ragaszk()(\ással kapcsolódott e m.
ber.társalhoz. Szász apának, magya r anyának volt a
~yenneke. Ezé.rt tudott egyként lenni szász is. magyar
IS. és Igy len nI: ember. Kár hogy kevés emlék maradt
fenn emberi magatartásáról. I nkább követke;ctetesekre
vagyunk utal va . Il yen k övetkeztetés : vajon az embe_
reket t ud ta v olna_e úgy mozgat n i, ha nem szereti öket?
LetaMóztatásában, m ikor hiveit ls megfélemlitették
má r. milyen megh ató az az. igyekezet, amellyel a ko lozsváriak próbálnak n ehéz sorsán enyhiteni. lA várost
ta n ucs követeket killd a fejedelemhez ajánd ékokkal.
aranyozott k u pákkal, drága szőnyegekl(e}. A ragaszkodásnak, a segíteni <akaró ós<!:inte igyekezetnek. lehetne-e ilye n megnyilatkozása, ilyen mély ragaszkodása , ha nem am ére zték volna korábban. hogy Dávid
Fere nc az O e m bersége egész szeretetével szerette
őket?

Jakab Elek írja, h ogy amikor Károlyi Péter kolozsvári Iskolaiga~ató u tá n Dávid Ferenc veszi át a7. iskolát. az "O ta nításának korszaka a kolozsvá r i főtan oda
v irágzási kora". Belevetheti -e magát ekkora erővel valakd a .tanításba, érhet-e el ekkora sikereket. ha az
ifjúságot nem szere ti?
Vannak. akik csak külső vi zsgálattal azt álJapított..ík
meg Dávid Feren cről , hogy h itt ud ós volt. de a vallásos érzés és vallásos élmény h iányzott belőle. Néha oa
látszat ezt mutatta. D e aki annak a sok ezer vitatkozó
szónak. t ételnek, bizonygatásnak a függönyét szét tudja
vonni. IlIZ m eglátja a mélyben azt az örökvizú forrást.
amelyből go n dolata és cselekedete úgy táplálkozott.
hogy lehetetlenség fe l nem !ismerni nagyon őszi nie és
tiszta. egyben n agyon mély gyökerú vallásosságát. Hog~'
Dávid Ferenc "allásos volt, azt ml sem bizonyit ja job·
ban. mint az. hogy még logikájának is n ehezen engedve
hagyta m a gában lerom bolni a do~m:l k vas gyűní jébe
vont K risztu sát, a konzervativ Krisztus-kultusz helyett
megépítette, ugyancsak önmagában. a lerombolt helvébe. azt a másik K risztust, aki az emberekhez közel
hona. Istent . Azt. akit szeretni és körülrajon~ani kell.
akibe b eleolvad n i. akiért élni. é<; akiéri meehalni is
lehel. A dogmák K risztusa helyett ez az Isten vilag.iban fölfogható, megragadható K risztus iránti szerelmes lelke tartotta. megszállva Dávid Ferencet. Ez ve7.etle el öt Nagy Istenéh e7.. a v ilágot terE'mtó. fenntartó,
a ,mérheteUen fényben és dicsőségbem élő ha\.almassag·
hoz. Ez a7. Isten foglalkoztatta őt. és a7. értel me is dolgozott. amikor me.e:borzadt oaz egvetlen egy lsten le·
alacc:onyítását61, vnági. emberi dolgokb.1 va~ó bele·
vel!vitésétől. H irdeMe. hogy helyre kell állftam az egy
lstf'n méltóságál. Mindent félre1.as7.ltott, csak nz .t;van.
géliumot tal"'lolta meg madnak az Igazság alapJanak.
mert e7. sugár01..7..a a .le.e:tisztábban a Nagy ~ 'f:gy Isteni,
és az O drága {!lT\beri-isteni fiát. a J ézus Krisztust..
Ha Dávid Ferenc ma éjne. Istent. a nagy ml!gyan,zó
elvei. a világot vezető. a fejlődést irányító E'rot h ozná
közelebb magá h oz és em berteslvéreihcz minden drága
és ked\'cs dologban é~ megnyilatkozáSban. és nem a
mitológiá'vá tett személyek ben. Ma ls. miT1t a v!l~b.~~
létező valóságot. <a7. önmagában való I.énvee:et hmné .Ir.
Istent Engedné, ipénvelné. hOllv a .. mm.d.enból és ~ln
denktből kirag-yoR:ó istE'ni lélek folgyuJt.'l8. megs,:entelje {-s te.lQle ~.allásossfi ól. Ha írna. könyv(' a v,J:i1!
kónvve vol n~, amely minden élet utkához közelebb

U,"

"ö'

vezel.
..
Örökké él6 emberek azok. aki knek UJI·.J~r.
e s
,ilmodo.zhatunk. s akik a máb:m sem lennének ldeli!('nek Az elmúlt éVS7.ázarlok h:!aznlták. h~\' O nem csupán' unitáriu ~ püspök és ('JU'házalaoftó, hanem élei éS
erő II mag3 örök emberi n:lI::l'sávfobnT1.
.
ö ssr-ellllltotto: lIu,:dl J áno ~
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A két Gye rgyai centenáriuma
'T'ánruw C

u Siet!
es CluK."t. mim.
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tanUl; ~

!

, k: rj~
• i'
nye.."vIl ieIJ ...' ~ eg:r".ke.a hán)m
_ a legfO'lIól ' -hb ~et, kép,";, " ó :.ana.
f$t6nak, aIdkleI. b-d a munkával
ghizznk A .."li~ 194-1:·
magyana forofh-a az ErdByi RÜh
Igd;. 50r0Zat 18. ~l. ki is nyomtao:t:ik. Gyergy3i Pál fia. Mihály, ,Erdé:Jy 5q;J~ 1eg~i.iL;_bb ötvöslNSte:e kétkÖle:
mm.n1agJ olj':ieuASl..ve lS ~emunarad'..
kDr" lil4
a ,-ároS i

~:.,;.,.

td)
5

s

ro

17I1-ben köw~:t Mzasdgából s:zülett':tt gYtiltuekei köziil KJlsttlna. FedJe es S&mue1 é:tdUl -J emlilist,. Az
el.'<Ó Fűzi Jlinas neves JroDé.iiumi tanár és egyházi
f6jag;zö fel 'vi!! lett Ooányuk:a::. BorbMát Rriz-a JaSk"" és Uq.JO>.....;
_-,-"""".
....:t • j I
TI05 a 'F':"'~
~J P'_I.......
ti. .........
~ ........... 5. e
nóiDJ. a második. Fatite ()785-1845) saját u-llokahúga\'3l kötött hál8 ágaból született R óza.. Fejér Mar..
tr:w'l íl,gY'Véd. 1848...as kö,'et és j , ulai feliigye1ó gondm"
neje. Anna, az aposto1j kOTt Il'......-é:tt Faa:lI:z Jó2:Sef
re1arE:ge. \'alamint BOI há Ja aki apja legfiatalabb
ó(:f 'vel. Sámuel kincs!:iri ütkarnal lépett bii73Sságra
G:rergsal Sámuelndt. mivel .LÚ .ett az 1848-as
forrndaletmban. é-\\!!I-lg bújdosnia kelleti Hauas:al.fOldön. S alighogy haza:tér1 q;ij]&'.itosá.ba. K o1OZS\"iirra
máris medlalt. ..6dr:kor. IS5I-ben cg;elaen fia. ..\.;:.id
meg CS3k hata'e5 '\'Olt. A tiatal 0zI."egy. aki különben unoka' !,'ére a va.'"'OIS \ e " :i .Sbe!, nagy sze:epet
játszó. Jdrálybirónak kinew'el! nye}ll{ 'l.-ed6 és muzsikusként is s:::árnon t:utoU GJet&.'ai Ferelcnek
(1799 187.1). nagy gondot fordított a gyennek neve-s s
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lcs:,e.

G\tigsai Arpád

(1845-18811 a

cal3dj hagy0má-

nyokhoz hh-en a kolozs\"'ári Unitárius Kollégiumban
tanult. eg)- éVeL já.rt a helybe!.i Jogakadémiara.. majd
1864 {fS o'i61 1871 nyaráig a l::é si ::g;;&emen 0l"\'CISsá kfpel~e mapt. MáT az iskolában kitűnt jó felfogó
kepcségé'l'cl. tehet;J"gll'el_ SZOl galmával Diá...1.,.-tirsai
a Bécsi Magyar 1'ána:sGI:6r titkárá\'a. majd ehtOke\-é
\'1ÍJa Si!m.tá.'<.. K ülörh;o." a kónregytan és a sebLui
étJeI:clte. 8 ' SI LI a modUll hasi sebé...... t úttöróje-nek. Christian BillroUmak a k1:inikájin volt ~or-
nok.. s itt kelthette fe! erJelcl6dLft az antisiEptlkus
«ebkemés. Hazat'ér\'~. Kolozs\"árt az Orvos.sebészeti
Tanintézer , majd az 1872-ben meclIyi-toü ~-etem seb' ""I"roIe9SlOIa mellett ~. utóbb Plós:z. PaJ.lal. B.Z élet.- és kór-vegyt3n rit. tanárá\"3l keld Oiscl~ elkzör a vérátömlesztés és \"él iilei!O~.h-adBs kerdesh'e} fagJ a1k ......li.!. 1875 tavh?iin kűlföld.i tam.lrruUl\"útra indul. cár he1et Llpcs~Ll tölt. majd ~. fél é\-e::
Pári T5ha n . ltt a modUJ, élettan úttör6je. Claude- BerMm intézel& ol dolgo~. N~"ára Edinburrllb3
ut.u;ik. s poir hÓMJ)Ot tölt a legnagsobb ~ént
emlece!ett Sir .Tes :oh Lis:te!' prof? 'or klinikáján.
1876 e}e}e-n tér lissza G}dlt';ai Ko1oolsv-ana s mint
E,dé1:y ~'ik l~év«ttebb sd. L le nyitja mez I'elde16)ét.. .OU áIlanwasuta..\c éppe, bef~iezett kele:i -'roIflalá~
nak r:tálv:aN\'O$i Allál't 15 eh"iUalja, Az. a."4:o.iban
mc;;a1apitort
kolo2$"ári
On'OlS- Te ",l ' , e;;tudomán~;

Du'"

es
l&l.i.ig

<;;;.;.
..;KcNo=s\-V
k&-nyéki
...
it:fá23k..
_dau

...!88::I~
--., ~..

dögyuDao!Sst bp s Et
hé-t m úh-a ITocghal
G)Ugjal nem elhhe""
... ~
nak kd ' tie) fia szüleef
gsUl maradt felE! ; ~ éS

etite ecy

tmulmá."lyai1 az. Un.!tirius

var;

on'05i It:ar-ánl ,;.;;;
1906-'t:ei ck:j;;lu i, majd 1907-ben
tiOil , ....... i diplomáját. Már
t;:gjetdU

p:Uyázatot ~, V. évs ,~~
..eInél gya....-omok. kés6bb
kl inika müUis- nö....'eDdéJte
dfjat kap. s ,'áhSt~ szakját. a
nulmán}"nZ?a Becsben. ntkor es a
Q)"al"akoo felke: ! Bft-lin. Freiburg. London. Piui.ls es &i.
2Ie:1 lQ;jobb ~t. hall~tja. el6adá..<::albi. ro' ri
\'e'l% miité'.eike!"l . 190i-tól 6 "uzti :1 kcJaOl':S\"árt sebe
sat. kóroda fill~ leidel- re U~ ekkoriban jelerl'&em az ErdélJi Mm:eum ~ On'OS-

doIgozatai"al.
betq;1luull1atL I'livaJ. 1912·berI a fill-o."T'--g'ge gyógyá_
szat magá.ntanániti habilitilják., 19U-ben az. &--..állósul1 FiH-on---gége klinika ,~--el bi=ik meg.. 1916ba.,"l rendkf\'Üli tanál'Tá f.6eJk ki. 1919-ben nem ta\"OZlS;; EldB\-b6l, mint a lq;:t6bb egs ...·Q::ilIl tanár. ma~del6jétJut folytatja tlJóg.fló- és kutat6mun.Idját. 1940 [.s.b .. a ll! s> dóntést kőni6cn 6 ~'ElZi
mez a Kdott.\'lilnI. vi" I3tét6 «'ete" Onw kari1.
HH2-ben ~ánn3k is meg\<"1Uasztj~_ Mint a Fill-on-glg -' 7'Pti kli nika irattaM pro!ema ... a adhaDa totibb
~dkÍ\'"Üli tu Mpt. 19«-t61 újra a magángya.~orbtot
vaJ.asztja. .s kub.tómtmkájM 1951. áprili'!: 1-én W .Ö-"e--lte:zd! haWáig folytatja.
C\-entl-a~' (az 1!n(Nrs é\"l!i.tDI igy ina riC, et) felfedez 5_ei '(OI SI ah!k:otOOk .a für-OJT--~gb.:retbcn_ , fár
1910-ben a direkt orTgal"a~"''.l:~~1 be,,.e2e:f h-el nEI1l~Öl':i ,--l. iha~t keltett. Nétne!OiSLigb6l is küldld.
SZ3kt;+ i \:41yában

-

ho~ bet~et.
Feloé~ is wtitárlus

,"'Olt. GYeIgsai a Dá\id Feia.~
Et!"let ta!fi<tként többe v6r tartott e,;:& ,.::ériig}i témáJu
e1öadást. 192,Q·ben az. El.!yház:i K éOli.qe}6tanáes b.~
iául. majd "'---ét é\' muh-a kollégiumi felü~6 -'"~
n(lI.." nak '\"lilas.ztutták. Ket fia tanult akl!:e<r a KolJegiu mbnn_

A G~ e~;a]ak oéldát mu18.'Uak aJTa_ ht'lfO-arl . ~e!
és )rell _ \idéki köl"'Ülmén,\w kÖl:Ött is - a l!:\~'ro
munkát fl .kut:'l'::áS$3.l. a tudom..iny és az egyház ~
~th"31

&;&efúzni.

A tanulmanykötet a magyar {()-Irja munkájor, bevf!7.ethélJen: ..Ta- gantatású teológia] irányzattal : a
nulmi1nrunkat hiYóknek. marxista srolgáló egyház teo1ógiájá\--al. e'\,' anés nem marxlsla a . táknak., teo- gé1ikus fogalmazás szerint a diak6lógusoknak es rnarxista \'alláskuta- niai teológia\'aI foglalkozlk.
tóknak. tehát minden e>lyan o1vaE munkát lelkészeinknek. \'aI8 f'Ónk mmirn készítel.lük. Bki a \'al- m int az. elJek1ödóknek is tanul mti·
lás mai plobl~'l es 3 m ai marxi.$- ny~sára ajánljuk.
ta \"ana.'!kutaw Iránt érdek.l6dik,"
10 U NrT.4. a.IUS e LET

\"llro6 (több

~
'bl-

!'O(f, 8. n€\'ES \igját8dró.
FetU1C Egylet te'\~eny
sal a QU mel:et. Az. ifj ú

Százat/unk és a protestantizmus
POOr Jó;:u! deb,ecenj proros.mr

k ....

BIBLIAI T(}RTtNETEK

A VALAsOK GONDJA JAPANBAN
A liD141 korban kiifölt ~u.Jágok, éclizedekben. a 8%'1llók 4ltol gondoft/Orlllpod'ú6:cal egv!ddúll!g t: ~I6,, Ion megtercczeU hdzauáook4l Ulr~~ UJlGl'opodik III oolQ.sok UDmD. tolrák ueren.c&hek nek. A szerelem
tTth l(el 6uZt'hd.roJIlit4n kopunk hD- mojd megjön a kölcstmlS8 eJNÜ tt·
:cl hasonl6 QO nd;oinkhoz abból az lilésben lis szeretetté cJenduűl.
1".uM!.· meJ J,ln III .. DM""" World"
SzükJé ges az. hang.rillloua· a 8ze r.QI~lvú buddhistD szem le 198J. z6. hOllJI a szerelem eoyflU já rjon (I.
irrl februári uámában olvutu nk II házau áaérl voló felel6uliQ érzet ével.
T emptefon-dljlU Ml::f!I eglfhdzi Jér- A házo.udg c(1l1 kls társadalom.
fiú a.z l nler1UltkmGI AuocÍ(ltion for melJlllek m.eqvannak a mana tÖT'·
Rl'iigiolU f'reed om 1981. évf. júlllLri "énllel. A hlizo.stár8ak nemaak önkongTII!UZ1Uán e SUTlleut elnökévé moaukért fe ltInek. hanem a ház4.'l·
t'dlurtoU dr. Ni kkl/O Niwano toUd- IdgMI nülető utódokért Ls. A hd·
ból.
~ol8ág ne aloDuljon hirte len jellobA nerzŐ elmondja, hOOt/ aZ utób- banó szenvedéiuból. A h4(Jyománl'OJI,
bi étl:t>1( Jtattn1ikat adatlli Izerint uútók seg{t séfiével létrehozott há.
JlmánbU a tlÓlások mma megha - z4.'lMpok t art08aknak blzonVUUak a
/adjo IIZ élll J32 OOO-n. H angJú1uoz.. múftban, és némf módodtdua l pz eza. hogl' igen jelent6s a.zok llDk (I vá· ket k .. llene noroalmaznl a Jöv6ben
l4IoknClk II Jztlma, melueket CI fe- 1.1. A hözostdrsak nem t öké letes em~,ége" InditaYl4k tbjúkkel $Zem- be rek. Mi.ndegllHdl.k mapáVlJI hozza
ben. Tem k ezt iH·liz éDvel II hd- l aM I hiMit. ezek leküzdése él a két
zonógkMé. Utá71 ... ma./Jtlkkal mz!k kúlö nbözó f elfagdsú ember gondolaa OJp!rmeluk.ei is. A dolfXlZ6 jaJ)Ón tainak. 8zokdlainak eDtl nevez6re ho·
o.uzonyok lU utóbbi évtizedekben zá.sa eredmé nyez het 16 hdzuságokat.
ismerkedtek mep vzel oz Eur6pa- clőkken theti a Je lenMI mbh!kben

uerte már a .Mmd elejére ""uza- oya rapod6 vdlások szá mát.
mn6 PTobtém4cat. me lJl lU Iparilag
A japán munkatll1l1t minisztérium
feJtdt tdr~d4lrrwk jeUegze te néae egI/tk klmu tatd sa lanúlftja. hOUtI ma
roll ~.or4bbon.
mlnleplI 2 J ",lIIiót megha lad6 j apán
A% eur ópai é8 amtrllul l tduadal- nó dOlgozik rendJzerel ell, és ezeknek
mtlk faojal te-rmészeternek találják mfnteQII 6~/n -a férjeze tt vagy el vá lt .
nzt, Mnu a hdzauá aok a két érde· A Jaoon szociális uerkeze t is meq·
kelt klJziltl feléb-redt szerelem kli· kfv ánjo , h001/ a n6k nOOIl százaléka
t etkezménlle. Japá nban, a korábbl munkát vá lIDIjon és h a lehet , d ol-

"o~ók

utan ls.

maradjanak

Mzoudgk6té'ük

E vá ltozások ellenére is megmarad
a n6 örök hiva t4&a, II gyermekek
szü lé.e iiI a feTnevelésük röl v aló
gondoskodás. melvnek csak el11l részét t u ~ja átudl!.alnl a .dolgozó térj.
Az el11llk jelenl6s 'apan közgazda_
sági sze m le szerint ma már a japánok több mint 86 % -0 elfogadja
azt cl lényi. hogy a n6knek a háuu_
ságkötés ulán i.s dolgOlniu k kelT. De
soka n v anllak a megkérdezeUek között, mintel11l a válaut adók 460/0-0
akiknek még mindig az o vélemé~
nve , hogy a házouágban élő nók
nogll része otthOni munkát vá l tal.
jon. Ez szemben dll· azzal o felfogással. hogy a dolgozó n6 II hózon kivüli munkával réue a társa dalom_
épHés !lagy munkdjának. s igy sze.
repe a múlthoz viszonyit vo m eguá {.
tozolt. e zért tart ják lon tosnak a
munlwhel lle khez v aló ragaszkodá s
tradicionális gondolatát, s helllfelenitik a mUnkahe l yet DtIMSan változtat6k eljÓrá.sát, bármilyen okból
teszik is' azt
A j6 hdzosságban a férj tisztelje
felesége értékét, és ugyanezt adja
meg II n6 is a férjének. A hdzosság
nem Id6legcs, hanem a buddhista
tanftás szerint is életre kötött v.illal.
kozds, mely cl gyermekeken keresztil l
épiti a jiju6 társadalm dt.

•

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET
Hldála 750. év l ordulójáról emléke.
zett m eg 11 keru;:,ténll viláO. A "ét
l'Iémet államban eOymtbt ktlveM
nnpokb/ln,
198 /
szeptemberében
MarbuTaban éli Erfurtban tartottok
meflemlrke:z:f,eket. Mindkét anne'O·
lIégre mtaMvlák /l maOllll r katolt·
klllo" biboro. I>r.ektt , dr. Ukat
ubz16t, Ilki K4dár 'Álzló ear l ér.
IIl'k é. KIIrtOlI Andrá • • árOllpatQkl
pléb,hlo, kllléretében vett rén t /lZ
annpp~rrlektn.

Arpádhll zl Eruébe tet a nemet
tHrté nt" lem Thflrtnglal Erué bet 'll.é.
l'''n jpfllIPzle ld kr6nikdia lau!alra .
At1?Ódhdzl f; rn ébet Stlroll ull lal.'on
lI~flIl'h' lt,

mrnetel(.vel tlllt
Wart!luru feJf'del ema88Zonllll, em lé·
k~1 tI.'teIM Thihinola anYl/ala nt'1'1''11. idtzlI~ , M(lr/Juroban temelték
l érjhr z

pI 750 1>1)1)(>1 pzd~ tI . Amiko r mllr _
h"ral. 6ntll'ldljfUkénl úlra kén'U16dl.tom, d ... VarfJlI l3éla., ak kor teo M" lal proltuzOTom , arr/l !lfllIfJhnp.:.
("t"II , hoU/.! Marb"raban kereucm
Arpoúl" 6zf ern/bHllrjllt K1eu drk e
~"'''' m uM" 1011 c'lIlekedtum. tflll
amik", II jele, va fldl/iloZ6!u'ndl, az

/lkkor má r emeritu, profeuzo rná l.
Rudolf OltonlÍl teft"m ltit n"'atú.~t.
arra a kérdé"é re. h OOIl tudom-e,
" OGlI eml jelel magyar a uzon", $1..·
iá t Ih'zik a marburgi templomban.
Igen l6en v dlallzo{haUam, elmondv a
azt 18, hOG/.! már a 3fr! b jclkeres ·
te m a z evangélikus SZ!'n' Erzsébe!
templ.omban. 11. JánOJ Pál pápa is
idézte emlékezeté t II fuldai püspök·
hiSz kllldőtt iC'Jelében. Mepem lékc l elét Szenl Aoost on gondolatá val
kezdte: " Ertékes drdgaUll6nl111 a szeretet. Hoavho. ez az eOIl n tiéd, elég
neked." Erzlébetnek a mili ember
JZámdra b von mondaniva lój a Irea a pdpa . A1dk anyaol javok uMn
futnak. o Jze nve déll/ek é, hldbava·
M~áf/ol: kozött
Il/iftIl6d,wlc. "zoko /
arra IIOllelmrztetl, am/ el86d1eoes
1>. (IrIII(. MI llc l ti ml korunkb"" I.
" tl/ fok rmbe rt ny6tÖrnt'k. a vltz!!-

h/ok. mi ve l a halOlMs vlvmdnutlluat
mlfl nem rf'nde tke:6 l ('rU/r /eke n
m~o

tlJmegcket

" ij t

II Z

éh, '!U. é!

Marb urgban Ukat László bibor os
ho miliájában Igy szólt : Szent Erzsébe t és Thilrf ngfai La jo.~ házassá·
pi knpcso lata meghitt volt és tlél daképül Imhat a mai ember elött.
A Szent R6Z.,a csodájd r61 elmélkedve a z emberek ef1!Jmllsrautal tsáodt.
kölcsőnö$ szere t eténck s:llksepeuégét hangslill/Ozto. Anna k n szentnek
a szelleme, akit cz az ünnepi hét
tiszlelni kiván , viMgltsa be a földet.
és birja rá a: ember eke!. homl sze·
reletben a felebardt irán t $zolglllJák l slen t.
Dr. Lékai bHmras nz Oj Embe r ne k adott nf/nntko:a táhan kiemelte.
hogy o $Zepl. /9-20-1 er!urti 1Jn·
uen.~,1(/c/( is reu r...,.e"rrll il1al.' unltflk
A blboro ~ Szent Er:sébe t 1elldségM

méltattfl. Arpddhdzt Eruéne t. Thil rlnflla flinllhorrfozóJr' lJO/t. E: a s:e..rtet mcleoU!!! át mi"de!1l1tml Me r(lnket. a: fJtI'" ,Z/lr('t el li! ITZ e mberszerete/ oolll00lt6 fénllével.
Alflott m(lr(ldJnn Arpádh6z1 Er·

miN" htltrdrl'IO' mt'gkfUönhöZICloflC
..l/aU mdfl "11/ sokan htlzdtf(lnok. zsébel emlékezet.'.
nem tl'hl'f et~(J".\ al4lllflnl (I keres:·
ténll u ercfl't kll te1eut!gclt.

VN ITA,U uS I!LET II

DR. NYIREDY GÉZA
186 1- 1914

1914- be ll hl\lt el Kolozsvárott d[·.
Nylredy Gé1..n k(\lIé!;luml t.1nár, kCmik US. ,.:-. eJtyeteml gyÓftyszcm7....
JC)'akol"l1okl tIlnfolyam ,'ezctóJe. nkl
120 C\'"el

ccelött Nllgylljtftn szOlelett. Több, mint lIegyeds7.á7~1don \"eu-tte nl egyetemen ti JO'~'szel"és7.gyakornokok tnnfolynmát és f:!C!"Tlerációkllt neveli fel II ronto..~ I)álytirll.
Örömmel olvastuk II .. Gyógyszerés;oet"' e. szemle 1981. évi JUniusi sllim..iOOn II részletes megeml&ezé.!;t.
melynek CSlIk l~ellem 7.6bb adatait
tudj uk nlCgls métc lnl. Tanitványai
közt két is mert \m lt.1l"1us ls volt.
akik II későbbi évtizedekben:). mngyar gyógysl'- cl'éswevelés
ve~.et61
közé: tartozt..1k. D r . Ferenc;:: Áron
egyetem! magllntanár és (Ir. l\1i kó
Gyula debrecen! e gyc-lemi [lk. tnnn[' mellett tnnftványa voll a rokunk által sz.intén lisztelt S. Nafly
t...-\szI6 is, de ta nltv!lnya volt dr.
Sz:ékl Tibol' később budlll>CSU egyelernl tanál' és Rich.ter Gedeon a
gyógysl'.ergyár-ll. lapító.
1895-ben két t..1rsával írta meg a
gvógys7-crésl'..gy.1komokok el ső vezérkönyvét "Gy6glllsme" c.. mely
három kia d ást ért meg.
Egykoron B ra $Saj tanfl ványa ts
volt a k()lo~vá l"l egyetemen és d r.
Gá! K elemen kollégiumi igazgató
kétkötetes nagy múvébcn {fO' emlékszik ro: ,.Fáradhatat!antll és 1'1henést nem i,~ merve munkáH egész:
életé ben. Neki nem I'olt nyri rL vakáciőja ... Mikor a. tőbbJ tanárok
els~éledlek ... falu:ni, nyaralni. pihenni, ő akkor a gYó(1yszerészgya-

KfNA TÓL SZtKELYKERESZTORIG
A

Buk<lrestben m~jelenO HeT
(1981. júl. IOJ-ben olvn.~hlltunk egy
terjedelmes ellcket SCbNtyéu MI_
hályt61 II volt Székelykel"(lSztúr!
Unitárius Föglmná;>;] um könyvt.árflról. melynek feldolgolása má.· évek
óta folyII·;:. A kö nyv\.!\r jelentös I'éI'ze mOlSt MarOISvásárhelyen vlln,
részben a Telekl-TCkliban . •·é~zben
II Marosmegyei Könyvtárb.11l. A cikk
(róju is mcgjegYl'l, h~ S7.11mos
uniku m csak ebben a könyvtár!>.1n
volt tnlá.1hntó, ahogy ezt S;: IIM Kn roly h íres munkájá!>.1n. n Régi nHl gyllr kÖ lly Vfá r b.1 n is olvashattuk.
A szerző lerrja a s~..ékelykCl"('6ztu_
ri gi mnázium alapitfIsának történelét - ahogyn n nzt a homor6dalmá ~
si Zsi nat 1793. július IO-én homtt
határol'.atában elrendeli _. részletesen Sl'..ól ti 'könyvtánól. melynek ere-deU rendeltetése szel'inl Kel"esztlll'_
nak és környékének köz:kö ll!lltl'riri
s7.ercpét keH betöltenle, fl vidék
legnagyobb nyilvft n os gy üjteményévé kell válnia. A ,k önyvtál' ánomJ\.nya főleg az ada ko7..6l< Jóvoltából
gyarapodott. Az a da kozók (között neves s7.emélviségek vlmnak. mé~oedi~c
vnrgyasi Molnár Boldi<'Sár G yö r gy
csehétfalvi lelkész. OrMn Balázs,
Berde MÓ7.Sn. J akab Ele k. Krll'.l1 J(inos. Kozma Gergely, SMalvi JÓ1...ser,
Benkő JÓ7...sef. Cserey M IMI)', Gyulafri Les tá r. na gyaj ta i Kovács István.
Envedi István. Tőke István. Uzoni

me~emlékezik

arró! is. holt"v
egyik unoká ia dr. N yired y S7..nbolcs
a SOTE gyógys7..erés.ztudom ányi fakultáson c. docens. a Rl ch tel' Gedeon alapitott.1 K 6bnnvllI Gyógysl'..er.tn'ár r606ztá lvvel'..e lőj e. dédunoa SOTE lanársel!érl e.
a Sole t..1n árscgéde.
Al'. Igaz unitárius ember, naf:!y
nemzetség ÓSC. fl nall)' tud ós emu....
két szívünkben őrizzUk.

Szerb ortodox
egyházi vezetö látogatása
A sl'.erb ortodox pntriarkátlls ké!1viseletében h az6. nkb..1n tart6:rkod6
Nikanor ltiesic$ Mcs-újvidéki püs~
pök és VuJh:sie» Dusán. budai I!ÖI"Ögkeleti S7..erb o(i.,>pökl vik:il"lus tá~tftst tet t Miklós Imre államtl1r
kárná l, az Álloml Egyházügyi Hivatal elnökénl!'!. Megbeszélést foly tilttak a sl'Rrb ortodox e~yhár. hclyl'..cU!ról és a magyllrol1S7.1igl Sl'. erb e~y
hár.mOvl!s,..ctt és tudományos ~yűj
teméo y Mtrcho:rJlsával ka(X'60latos
kérdések Iul .
12 UN I'I'A nWS e J,ET

II mnJdnem minden un l tl\1"lus ptl!pök,
JovtlbblÍ 067.8<1 Oerlo\('l y. I. hires \'Úslirhelyl 10"U,"lIr

A vo lt S1kkelykercsztúrl Unitá rius
F6glmntblum K Önyv tArán.'lk Igen ertékes hl enlckm dtll'nbjára bukkan_

t .. k 1\ kutatók nem~.
COIt$ lanth~
Cllutaculino

mégpedig
étek tog6
(stolnik). neves romón állam[6-fl és
tudós itli nyvlá.r{jnak egll eddig Is mere tlell darabjdro. A könyv Stel"/.6je
Nicolas T ri fluu lt jC7.5uila hiltérltö. akI
1577-1628 közótt élt, Némela lföldön
Sl.tuctctt, II könyvében leírja M. Rl ccio pá te r feljcf1yzésel alapjáll II Je zs uita rc .td kinai mi~ $l lói tevékeuy_

ségét. A kön yv c!mlapján olvasható
II tulllJ donoook neve. piros tintával
rt Joannes M. Dinlalinskyé. akI. ne-.
véből
[Mive lengyel s7.ármnr...'lsu,
mnjd alább fekete tintával : Ex tib ri.~ Cons tantin.l Canlacllzenl. A neve; l'omnn nllllmrCI'fl és tudós értékes könyvtárat gyüj tött a margineni
kolostorban. II csuhid blli.oké.n. Az
17tG-oon bekövetkel'..ett hnlála utlm
.1l'.onlxtn Ikönyvlárát számos avatatlan .. könyvbar1l.t" fosztogatja . Cikkfró t.t\jékozt.1 tása szerint még nem
derUIt kt. hogyan jutott a C.nntacuz!no- fé le él·tékes könyv példány a
volt SrekelykeN.'Sztúri Unitárius Föillmnázium Könyvtára tulajdonába.
Heneze Má rton

•

szAzfvES A MAGYAR V()R()SKERESZT

k orn okok nyárt tanfoll/amá nak a
(1on dját vette fel. Egés: nyáro n ls
Hazánk lakossága meghalndja n
tanított. pihenés néll.."ilf. hogy aztán
szeptem berben II Z líj iskolai év ele- tizm illiót, e'l.ek köz(iJ több. mint
jén ismét munkába álljo n a ko llé- egymillió tagja a .száz évvel ezelőtt
a lakult
Magyar VÖl"ÖSkeresztnek.
ghlmban és az eQlJe!emen."
A Gy6jp-'"S7..crészet c. s7emle ked- Aczél György minisztel·elnök-helyet.-

vesen

Foszló Istvltn, Kónt>sl Töt3Ór J6no~,

les ünnepi beszédében han~m(tatta ,
hogy ti Vöröskel"{!Szt mintegy húsz
évvel e'l.előtt megfogalmazott Jelszava ..emberiességgel a békéért"
h atü6S.a1 volt EUI"óp.1l"1I. melynek
rö ld jén 36 éve nem voU háború.
A Vöröskereszt-mozgalom nem:;..c!lközi na gyjai iközött emlegetItk Il
svájci franci a Henry Dunant ,. nz
ulapitót. és a múlt S7..17~1 d lel;oelesebb vÖl"ÖSkereszt munkását. Flo-

rence Nlgh/ingale asszonyt. Kevesen
tudják, még hí veink közül iS. hogy
ez al', angol asszony unitárius volt.
A Vö["ÖSkcre6zt nemzetközi szervezete nemcsak a háború szenvedőlt seg{ti. hanem á polni és segíteni igyekszik a v ilág éhez6it és nromorultjait.
Örömmel
áJlapltrJuk
meg hogy a Magyar Vöröskereszt
nem~lközi "kötelezettségei és felad..1tnl között nem reIejti el azt.
hogy mszorulók hnUin'kb.m ls van~
nnk. Egyházi munkánk rendjén is
támogntjuk a Magyal' VÖröske~7.
let hfvelnknek II szervezetben kifejtett jelen tős tevékenysége útján.

A Vigilia Barlók emlékszáma
A katolikus V igil ill 1981. évi julius! számát Bartók Béla emléke
idezésenek $zen /elte. Bar/6k Béla
főgondnokunkkal
Ha daMs
nd ikő
beszé lgeteU és ennek kere!ében felelt a riporternő Ilma ké rdésé r e b ,
hogyan left a csaMd tlnltá rfu uá.
Elmondot/a fópondllokltnk azt ls,
hogy a Zenemlikiadó gO lldoz6sá blln
nemsoklira m egje leni k a Nllpr61
na pra sorozatban egy ösueállí tá slI.
mdy édesapja 600 0 napjáról ad pont os számot. Bartók 23 OOO nap ig {olt.
így ez ioen- jelentös méreIIi ösz~
szeáUltás l esz, és remélhetó/eg m ég
az idén kikerill fl. lIyomdáb61. 8ar-

Béla fógo nd nokunk Szil~gyi
Domokos költő igaz, szép sorawal
búcSlíza tt el a riportot 0lvasókt6l.
melyek a bllr/ők! zene lényegét ,
emberségét megért6 gondolatait te sz i emléke:etené:
tók

'~jek zl/ hog6 !ilkál engeszteli meg

allap.
,_
Ki meu:e fényekig el CIt.
11 - CI

boldogabb.

,iz a boldOf1nhb s fdj6b.b.

M ár nem áltlltjCl SC':!ffil.
Unokák !ze me tükrcll
jó Ic sz clpihennl.

/\1 ) \ ' I~Nn lt ll !

A Prot. stÍlns Egylet
~ .. ,,-'v\~
Mit IR1I, oklÓlK.'1'
3-ru1 alakult n"-'\l: A 1,."I(~II\I\S ~.
let. Ur DofOhAnl ' J"n~ ::l Iltl~·"1
R~rorn1A l\'"
TrolÓllnl
t\k.'l.dtmIA
t~yh,l'lh)rl"ueti T:m.~ÓI
lil\}o+
ta;;s1ltOl'":' .. A Turdmi Rendclel ..'oS fl
fe\ekf'JlCIl tolerfUlda ~ n~ynr ~,.
hi\r;toMénNben" dmen l elk
~rlc
k __'II unuhnAny!. .'U\r~ot. AIIIIOH
u..~i'. mct) II Ik>CQrmlllUS Eiyha..
19111 .s:xpl~'1nberl :;IÁIII;Iu..'UI mt'~
lant.. E t:ul uln\ÁnYból 1tU!IUI* .lbból
II fcic ~I. !Hel" ft "PI~e- 1 n...

t:;yk!t ~ •
T(\.n;a.:,;\iI." cin

Prola.l.tl16

In"l.:tlml

Nagyvárad
és a IlfolcsH\ns vendégek

Jt':UII! ~Il cn~

1l .!I!i I.A U..ue. lIlú·
\,,'IŐ(I~~t"I
l\ .....1.hmliOm'
h,W len
m~uj " h\Nlt. 2. A \.',\lzl.,.ludotll n)'1
11'\ldalOlIl reh' lr~i.»'.18UUt\t.. 3. 1I11IllMII.:I.ri u.s t.e\·ékctl)"5f,ge\.
A Mai)'1lt ProtClitAN l rodolml
1\ '" ~yleulüt wlT3 nllloltult.ak. :u.
'rdnl.asá&rn ktlloo okom 1& van f')daol
1"b.'U' fu\kjal. dc n t.'l&ok
nlo.1 lISIol ()!len Cl.tI!'r kt)1'ill 1l\I,)JIlMt. lonuunl ~lnl OU q)'(l6Olt kAI \'i.; llnck clIcncl'e 1l.'liY aklt \ ltás Jell
ni.ta N l utherl\nUl Qrthodoxil.l kIIllen e ~Iel~t. El6nd Qsoka L ~~t, znrtn e Wn...'lb~bOl a ba.nnad.lk m:ajOl ·otl.)'kodou., IUl&)' flil'cln t ~L'f'I
Ia',lt ~1fii ec,yh6zat, a }(>~ttl·
tell n 5b.'ln tmygond~ nak..,.
1611!J- Olln n'M.'lo~\akU.1L a !\1aa,ynr w1 untl ,l.riU$t S7w\'ét r..ühMYt éje
Protll:i ItS INduim! 'r;i~l.g II pro- uk lllOiot u. A proWlotn.nUvnus lné;
tes tAns kOIl)"\-kindM ~AMI. I::I>bc ma 30m leh..-t d llld.'l.1n ar. emberi 61.Cl már a r. umUl riu:.OltnL n e m vetto.-'k beo. lemnek •.
1\ t.'\rSlUi<Ij{nnk fo!yól rn Ul. n PI'UIUl, ,
\.(l.I\$ $zClnhl IcU, mel)' odc; 19H-I&

,..:a-

do! ~II .
.. A poIHik:U ~ tool6j inl 1I\,)('r:lllr.mus er6MIdé~ll~ kOrllOnhcl6en n
NI/urmdlUsok, fll'Q"giW:u,ok it. uII1 ·
td riusok 18H. okt. l ·dn mel1ll l.akl - ~ cv(ol)'anVl jelCIll 111...... II:lOO-bCll
toltók Budujló'shlll n MUll'lIurors : d Qt fl Prult.'I\.I•."tI\S ~'lct IJeoh'1ldL II Mn l>ro futdn .. t;1l'1I1ó1fflt. A:. nltlkul6 i.Ile- ~'.::u' P IXtl t....ul.ns Irod:lln\i T1\n.ru.;lasen II pNQ.'[';Ultbeci
t ti ;asld6b61 bil, nl\lcl)' n kÖll,)'vklnd.\s teren folyaU..'!."
I'tlti)l"l1\:H u ~ 1\-'QIl)j;I.\ \ Innár, "Illól na l:ig.ylet munkAJtlt, és rnnp
Do UIl"l MÓl' tMICtlln At. L~' l"l .'1 lrock'llotlllllnl ~' Iu'apitot\:l n nl.'\gynr
I'efonllll.us, c"IUli lIku.~
al. unll:\- p rotost:1ru tOOIÓGlni Irod n lm at cg.....
rius ~'hár: lclké$zl" \·llI.I.gi \ ('ZC~ $1~\ a II , \r{h\ghllw..... \·~dg."
t61ndl: , lud Ó$l.lnll\l; UbcrnHs 1,-"M.6t
~rdCIl)(!$ \'olnl.l főkénL n Ke,~,
tölll!)ritctte. Céljai kODJU :07.CI~~1 II
leli)' Mag\'i::t6 1871-I BOO k özöUI
\'lIUk!n! X:>II"''lton a pÁJXlI l$I\w.tR ~

Az emberi r<>JI6d<snclr. magas fokfI\ JclenU n protcsmntb.mu:s InM
mal forml'ljtlb.on \s. n át ~ I\a majd

19:1zflll Il:t l het be1úlc. aminek késr.üI: II lelkIIsmereU :;U\b..'ldd.jp\3k,
II emberi Urtelell\nek o('iJ'('lIlit6 wzInjn
(/'ttegjflcrn , c. Nc.gIlL-Groc!1 iVopl6
cVrO~·all~'li alapján ,,~~ii:ki.sCn\i m.t 1900. J:cop l. U. azamdbon, .t. S. dghl.lt!lllansJg dot;:tnijAwl1
~tnbcn
n lool6gi..'li vltát, mel)' 3& u nlt:1\nu- n6 01011, K&öljflk ."d" Sndre: Pu bli~be norult ltntollku."űk
8tJk lo.s :LI. ortodo); proldt."'i.ns In'my- d.l.!lJkol lnUol, I. kbtct, Buda put.,
~,u\.'i:I. Pl\JGnul'1jll '-'iP' ~bkénl a
ko\-e~em hArotn C'él1 tUl.lC Rt <!iP'- )"..'l. lot k"'Pvb;cl6 ea,)'kori előd ök ku- 1977. 464. 1.apj ar6L)
ld. elé : I. A \':UI~rttolesl. élel11t-'k. ~U, lU. emhtctt Id&IAAb.'U\ ,.'\jIOll.

l."-

Der Protestantismus
in Ungarn
1!\l! t - t 9.11

CASAROLl BiBOROS
DE CHARDINRÓl
TEILHARD
,

"nnm' bell

A ö U6tm.'l. Cnsaroü bi~ A

tikán áUmnudnU-a a PI\P'l
1C\'cl<:l1 IJlttlclt Paul Poop.ardh~ a
P.\ril':5i Katolikus Int&c1.. rektnrtlQ:t TcUhn.rd de
h:u-din SLillc!.l.\<;O"...
nci!: sUll.'l.dlk .h ' forduI6jt\n . CnsI.roll
bibon)$ 1C\'<!léndi. lcgt'\lIltoonbb n: -

~>det

ru.."art (o.lyt:llni kora tudoIll.'\nyá.\":\l .I:; 1....-uentheteOcn opUmizmussal ~l\lCJte a \"ll4g rejl6tk'6ét. Szu.\'tU csiUoPsán cs kepei
\·ará:r:s\n tul
rejlik rendkl\' üli
h:lt,.'\s;a II lyén.
Es n jö\vre ,'aló bt-..uh~ u'a&\iook " 0l,,:6 IIrol kl.f;~j~llódj.'l. b; a
m lnoolS<$ ir:l.nti SZ>i!Il\'(ldélyes s
I~tc\ll. fclkeltettl' :t ren",~-t :l. két;;&.

1e!clt idézzük :
.. Kutlt.o\sni n ak csod:\I:lI\'oS \' i:>M·
hangJa _ p..'\l'O&Uh-:1 ('G.'Ull:k.~\-~lck
kÖZl
\ "-'1..'61.16
Clllbe:l;ffi:ben,
rngYQifls:.\\'nl {'s gondom"" inak ItIZ- ~
d:'1~1Gnvul h
Id61~ I"Ónyt"m- UID'1l.l'úUd\.or [\~ :Utnln f<,I...:~tcUprobt:'l bélr~",t kOr\Ulkro.
A tl"I'I\l,' s
rojl~tt 6·tökein..>k

1~lA.k

km·

$IJk{;,\J~e

,":$

na

a1JOkhor.

\'1116 ld\lonbűl":6 kön:!ilta."sIllÓd ncMl:-

~ - CL i,. ""'t)aoIl
Er. In dokolj."L,
lói cl'7,I,.'k kcl \-aló fe\l""IK't'Ó':oo.', [\ ~
OI)tlnústU IllÓdou
f'Cln
dlmuIU7l11uS.'iJ\.;.\k 1lk.'j1.ln\..:.\st, h otO' klitikus
n \'llág jO\·Őjo.'noClk t.\s;zt;h\látko..""I: 1~ \'i~i\juk " . n rclltUtll'illi cletJnütl~dhnbl.lml ,·.:all~ ~I~el""ll~ \ cl, mind l\ldOlnanyoo;. n\ind t.., Osült T Ih,lm de
h ardln bnn, PM... gint síkon." (Oj Ember).

L'"

1\'/, Oro:oL Orthudox ~-v h :h
I{Ulilg),j tt i" lI t:ll:'llI:lk t'tj ' :C·l.CtGjc
A .nouk\.:I1 P nUlIn'Ch:llus KilI-

5:10
WL

l~:,o lo é rsek t'l

e mbe ri jog'okról

.;\· nri~to Arn$ biboro&. 5,'0 1'l.Iolo -1
~
oltl;\ln$ dolnm'Cl1tulllot
u~:1'I 1I1\'1l ....'l.ltult\k \'c ' I !$J6
f'ilaf'e- ~n:ek
I('t, Mlnsl.k es Bdorussnu m.~lI"Opo IItlolt '"~ :l. chi IcI. arge.lltln:.11 ...'"
IIl1ljdt IIC\·C,;to.!k ki. Eb~\l 1\ Ilut- uruRuk)'1 embert jnt;olml ,értő mroso.\ilbcn Jm·cnnlUt. KnJQ' ld~ O!::I Ko- cltA,;okJ'\lI. A b'-ool"Oli f i!yhl\V1lo}-lomiUl md.rapohlA,J:1.t kth·cLl. Fllflro:l ~ olJ..'bcr1 b l p.olI.s<lgot hQNII 1Ct.re a r.
t!i73 _ban 1,'1t tlcrlin ..Ir; Kö 1\). Euró· .'mberl J<>gok \'.."dehuél'('. és ft dokupa crscl<c k.\p('OOIRlbll 1I:i!r\ltl II K .'I 1111.'.1'111111101 ..... n blwltsllll ;tUiloltn
1\7; ,,~ylk
,,·gIUUuyatos.,bb
Ncm~l llrsle. \g o)s AuUlrln t'\'.\Ili:cl1- <""Ui'
kus tI; roll ...'l.1 k .tUollku., Cfl)·h /l:r..:II\111 ndntuk nml \ U1l:llk<aik. hOtl:Y 1117-4
ls. 1!l78 Októbc,>6ben Nylkotl.ylm k"- óta Chlh~bell, i\",,-enllll,lbl\\l t.~ UruIl lngrAdl ~ n O)\'l1.orcx!.1 1Il\."I.I"O»ollIn••1 JlII, I.)'b;m tlH 1U'e.-e"el .,Ii.\ntl'lIek
K " I'('~~len$' Ilékclmllfe''o.'n c::!lI eJn(\~ d'" nkl\.. kö ..ilI 2 \ h.\ronltkl'.sllél kin~k h:l IMa Ulatl lelt M hl~ ;rJ., '-"" 13.'10- ~bb \'olt.
"U!lSt.lll nlel.rapoll tAjl.l.

A németalföldi akadémiák
unitárius diákjai

Kez.i EJti!.

DAvID FERENC
BREVIARIUM
(Duda »etl. 1980)

Ojabb ért.éke8 kiadvánnyal örven-

dutette meg olvasni "l.eretó hiveit
a l'ttagYélrQB1.ágl Unltánus EgyMz.
A könyv m-1!HxHk kotete annak az
ertí.itelnket átment6 ll1.ándékú vállalkouisnak, amely Dávid Ferenc
halála 400. évfordul6JAnak ttszLele\.ére több kiadvány I1'IC8Jelentetését
vc:>ue tervbe.
A köwt célju - frjn az elÖ$zóban
dr. f 't!'I-encol. J Ó"Jld - al.. hOKY IIU~
'!'fl!vo:nyeket muwsWIl be Dávid
f("'rCnc malO'ar ('S latin n,yelvú

munkáiból, ar. ulÓbblaMt fordltasban ltözölve. A válosatAs célirányos
voll, ~ Jó Il'.empontokat követett.
Vé&.iivw..etUJ az olvasOt azokon fi
teológiai és humanitárlUIS CliOIllÓpOn·
tdc.on, melyek a reformáció korllnak
I8.rkalt1lOll vlw.pont}a.i és Dávid Feren~ !"unkéss'+gának maradandó éru"ku jellemz6\ voltak.

get

kivánta helyrec1Uflanj
Vele
együtt ebben litjuk leginkább Dávid Ferenc kors't--.ka llc.0t6 jelent6&é&ét. (lS. I.)
Múltunk értékelt megóvó élJ a.~
kat gnzdagftó a másod ik t&nulmán}'
melynek S7.erZÖje dr, &d6 JinoIS
pro!C$szor, aki el6adtsát első f ÓM
angol nyelven Qlvasta fel a Magyar
Tudományos Akadémia siklósi 1919.
évi s<=lmpozfonján. Örömmel értesUltűnk arról, hOlY az ott elhangzott valamennYI eloodás - a MTA
kladasában - külö n kötetben njvlde&en napvil6got lát, és igy II tudományOli világ s71unara kUlfoidon 1$
hozzárérhető lesz.. EI'd6 Dávid ferenc munkásságának II Bibliával
ösmeCüg&Ó kérdéseit ismerteti, Mint.egy félSzáz (Ol·rá.smunka AU dolgo7.ata mogott. A tanulmány a Ke-

Szeploember

\'~én

héltagl' magasrang\! 4mia; és aumráh3' kúldOrtség látogatott et Mhány európai
szocialista on;zágba. A küldö'u !g
vezet6}e Sydney város Wesley k.ollé-

liumt\.nak

dékánja,

tagjai

Bangla-

de6b61, Sn 18nk4ból. a. ~szi
getek:r6l, Japdnból és lndj4b61 érke-ztdt. A t~telet.ükte reOdeZeU
(ogadácon dr. Tó th K ároly pi$pÖk
KBK elnöke k6s'.t.öntötte a \'endége-ket. akik meleg
totlak

a

mag)-;:-;;;;'a~,

ausztráliai "
künk az elYes
$7.élKetés közben

egyhh"ok

ausz.t-

Magvetóben ls mec.;elenL ráliai
lrásához grmlag jegyzet-anya&ot csa·
tolt, mely emeli az értékét. A k Gtet

resz.tény

az el6zóhöz hasonló kULnlakban, {zI!; es ki\'itele-dsben az Egyetemi
Nyomdáná l jelent meg.

Néhány S',Jjt.6hlbá,ra. és elírásrn
(elhfvtuk a szeric.eszt6k tlgyelmét.
Kincs k6nyv hiba nélkül. A k6tel

A .\·!i.10&I&t4s dr. Erdő J:in05 too16gl..:n prore~jUor, qyhá.z.i f6Jegy-di
és &451; Jflnos dunArltúll lelkéIu,
n<!hal dr. Iv6.n L4szló budQpeI5U valIbtarulr egykori vli.lopt4sát ls /O.oom

értékéböl ez nem \'00 le 6enun.i~
1i:'jJtjsak lehetünk a azer-keszt6nek
és kiadónak.. hisz. Victor Hugóval
szóh'a: Ismét ,,ken}'eret osztottak

elött l.wt6 é.ldol.au munkáját dicsérl.
A 57.ernely(myek elöu két tanulmány olvasható. Dr. Va 'lia Béla
"Am! lS rökkha!ó Oóuld ,.'e renc éle l mtivibell" c, II 8~. évfordulóra Irt
tanulmánya ma la id"'iF'wr<l. Varga
$?erlnt Ot\vl.d Ferenc u I.Ls.!.ta Jézusi
CJi.:l.Inét, II tázta jézusi kel"Ollrténysé-

velték az olvasók. táborát. B:1r minden évben egy-egy Ilyen -kötette1
enyhitenénk az unitárius olvas6k
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A KBK vendégei

stet k6zöttünk", s e kötettel ls nö-

e.

az unltariz.mu$ kér'désel Iránt ér-

deklódök szellemi éhségét.
(Re.derek Kovács ,,,rván homoród·
üjlaLui le lkennek
a Ke1'enlénl/
Magvel ő ~Iszére Irt i.fmerlefé.éből.!
Ko"ies Isl Yá n

NAGY SANDOR EMLtKEZETE
HIlIlif4 e,",é~s éofordul6i4 IIlkG lmából a c.alád, G munkatársak és G
glfÜleke::el 714gvszamu IIIgja ;elen'
Illében emlékeztek meg a NaqJJ 19n.cIe ulcG! te mglom nOl:". ZZ-i Wentiulelelrn Nagll Sándor egI/kori
kántOrTól, akit G legut óbbi z.rirnztunk
polá$ltri.seli.Ji joggal és a tinre1eIU
eim ha"zndlatdnak a j0g4V/11 ruJuilOU lel érdemei elismerésiill. HlUZl i
JárlO.1 G glfÜ lekezel Mvébe n. emléke·
ze!! meleg Ilal:akkal az IItyoi barátró l és 1l0lga tár" r61, A megemlikezis
bel"U6segél emelte NafJll Sándor eat/kori uilági fI'Iunkgrá rsClin.ak s::ép
éneksz6mca.
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