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SZÓSZÉKI BESZÉD
" Vigyázzatok, álljatok meg a. h itben"

FŐTISZTELENDŐ EGy n ÁZl FOTANÁCS !

Pál, l . Kor, 16, 13.

TESTVJ::REIl\l !

A válságok korában élünk. A világ négy tájáról
szinte ömlesztve érkeznek a .különböző gazdaSági, politlkai, világnézeti válsúgokról II hírek. Egyik napról a másikra országok tUnnek el, vagy csonkulnak
meg, zsugorodnak össze, uj - azelőtt ..soha nem h~l
Jott _ hatalmasságok tünnek fel a torténelem szmpadán uj tanokat hirdetve, új igazságokat terjesztve.
De ';emcsak a szellem - Ibocsánat., ezt ujabban úgy
mondják, hogy eszme - a két e betű innen sem
hiányúk; - világában van ez így, hanem a természettudományokban is.
f:vszázadokon keresztül II newtoni alapelveken nyu-

godott a természet világa, s tömeg, ru: abszolút tér és
idő

dimenzi6iban gondolkoztWlk, és természetesnek
larloUuk a kauzalitás elvét, miszerint azonos körűl
mények ismétlődése eselén azonos ok azonos OkOUltOt
c"edmé.!lyez. A nlúlt század vége felé már azt h: t~é!;
a természettudósok, hogy rövid idő kérd6se, és megoldják a világmindenség misztériumát.
Es századtmk első éveiben, 'a fény terjedését tanulmányozva, kidel'ül t, hogy az nem az éter hullámain
lel'jed, hanem fotonok, anyagrészecsk& kvantumok
utján.
'
Az ujabb felfedezések ujabb bizonytalabságokat
okoztak az abszolut 'tudomány hirdetői és követői
között. A Plank nevéhez fűződö kvan t umelmélet után
Einstein borzolta fel a kedélyeket. Itt már az is kidel.'ült, 'hogy lj1em csak az -étel' nincs hanem az abszolut tér és az abszolut idő egyá!t~lán nincs ezek
csak killaL:lll fogalmak, a valóságban egyá1talá~ nem
léteznek. Az anyag fogalma is leszállt arról a piedesz\,hól, ahova 150 évvel ezelőtt föltették hog)' mindeneken uralkodjék örökkön-örökké.
'
Testvéreim, nem célom, .nem lehet al a célom, hogy
egyetlen egyMzi beszéd keretében föltárjam a modem l,:rn:tészettudományok minden ellentmondását.
A ZSemá}ls elm.éloti 1izikus Heisenberg fogalmazta
meg néhany évtizede, hogy valamely anyagi részecske helyét és sebességót pontosan meghatftroznl lehetetlen. Nem azért, mert mérómű$zereink tökéletlenek, han~ aze:'t, ~ei·t ~l. az anyagi részecskék belső
tulajd~n~aga. KldcMHt az is, hogy gyakran .az ok02at
megelO'.l.l az okot.!
Istenem, milyen boldog kor lehetett az, amit az
antik Róma ..actas au n:~~'·-nak, aranykor nak mondott
ahol ne m \·olt határvonal tudomány művészet iste~
nek, e'!l~rek és a kÜlvilág között.. A világ eúségén(!~ mmden és m1.ndenkl elválas7AhaIQUan része volt.
s ennek a, boldog korszaknak _ bármil yen f ur~6.,b.!~ .hangZik - II kereszténység vetett véget. Nem
• J .1151 keresz ténYSég, hanem a kel'esztény egyház.
~~ keresztény e gyház, amely állam vallás 1ett és csász . I parancsr a - lesz.avaz.la Ariust. _ A dogma szó
csanárl parancsot Jelent,
JfZUSl k iemelte az emberek sorából s Istent kiemelte a világból, ti mennyországba he'lyezte. Mintha
Jt:.zus n em azt tanftO Lla volna, hOfIyesten a ml

, Atyánk -

s az

Ű országa -

úgymond _

tibennetek

v~1gyon,

S az az egyház, melynek tételeit császári parancs
tette államvallássá, néhány évszázad múlva olyan
hatalommá fejlődött, hog}' Canossát járatott a császárral, Üjabb néhány évszázad mulva perbe fogta
Galileit, de a Föld forgott tovább, azt nem lehetet't
megállItani.
Ezt az abszolút hatalmat és teKintélyI a rE!lrlcszansz
és Q huma nizmus kezdte szinte észrevétlenül vitatni.
Először a nagym(iveltségű Servet Mihály próbálta helyér e tenni a kereszténységet antitini\.árius állásp On!tjával, s néhány évtizeddel később a mi erdélyi
Dávid Ferencünk, első püspökünk próbálta Istent
visszahozni ebbe a világba amelyben élünk, (agy,
ahogy az. JézU:. i~ ta nitot,1a. Jézun pedig llilOcny&junk példáképévé állította, mondván hogy öt nem
imádni, hanem követrli kell.
Alapigénk arra int, hogy vigyázzunk hitünkre. Álljatok meg a hitben! es önkén t vetődik fel a kérdés.
hogy milyen is legyen a mi hitünk. Bi~üftt olvasó
testvéreink ta1án ismerik Zekeusnak, a dus~zdag fóvámszedőnek az esetét, aki kistermetű ember lévén,
hogy Jézust jobban lássa a tömegtől , f~ott egy
fára. Mikor ezt Jézus észrevette, megszóhtotta és ha1.aküldte mondván hogy meglátogatja otthonában,
Es a m~gilletődött Zakeus milyen nagysze,~ű f~a.~l
mat tett: akit valaha ls megkárosHott, tobbszorosen
k:irtalnn Ct ja.
A Jelenések könyvében az olvasható, hogy Jézus az
.ajtó előtt áll és zö r get. ~gy festő e~.t a jele~et~t m~g
restellI.'. Jézus az ajtó elott áll és zorge!. Mlkoi a kép
elkészült II fia a1:t kérdezte a művésztől: hogy megy
be a há;ba Jézus, mikor az ajtón nines is kilincs? A
kilincs az ajtón belill van, mondla a műv~1. a .gy~r
meknek. Jézus csak oda megy be, ahol az ajtót kmyltják neki...
l
'·nk ha
Nos testvér eim milyen fogadalmat esw ,
egysz~r Jézus me'glátoga.t .f!lipket, miként ~keus~:
ts ha zörget az ajtón, ~tnYltJ~k-e, és ha beJo~.,
wnk, hogyan fogadjuk öt? Mit mondunk nekI.
o
gyan köszöntjük öt:(
ber ' éget
Végezetül még unnylt, hogy platon az em
!s
egy barlangban leláncolt rabszolgltkhoz h ason l:iZ:~
akik csak: a szemben levő sziklaJo1.lat látták.
'I:\.
mögött túz égett, s Igy ők csak a túz által megvI.·
gHott 'tárgyakat és 3 saját árnyékuko1.t látták - s az:
képzelték hogy az a valóság. Aztán egyszer csa
egyik k~zllbadu1t II láncokból, s akko!' látl\.:l, hogy
amit addig valóságnak hit, az csak ámyék.
' !sá okTestvéreim vigyázzunk, nehogy cbbt!11 a va g.
kal telített ~ilágban egy újabb bal'langban találjuk
magunkat!

h;;l_

" VigIlázzalok, dl/jatok meg a hitben!"
Dr, Jakab Jenő

OJ~VI üDVÖZLET
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Résr.lel dr. KaviC!! LajoR romániai unU á ri u...
. pils pök újévi p úsztorhweléból

NéhAny órnval e;o;el6tt. oz éj félt harangok zúgá sa
közben búcsúr.tunk n tovalúnt. esztendőtől. .Eb~n . m'.
.
. 6 ában amikOl" az 1983-1k évet köszontJűk,
:~,~~Iba: aUg' kifejezhető, különös érzés vesz ~rőt
j nJC Rövid Iddre. tudatosan vagy csupá n sc)tera LU ~en de mL"!' eogtÍS1. \.alónkat megrendrtó m6~~~'lgáv~l ragad egy ünnepl hangulat. Eru:.re~61 eJ.ul lelkJ szemeink elöU egy ~lend6. orömteh,

~~~esitő, vagy könnyes eseményeivel: másfelől ~
lefUrnl próbáJjuk tekintetünket egy uj

esz tendő tI-

tokzatos világába, Közben. gyarló, véges. mulandó
\'oltunkra esunélve. belekapaszkodunk az örökk~a
ló és m indenható lsten. gondviselő At.yánk erOs. ~nz
tos. simogató kezébe, aki velünk ~olt a v~gtelen Id ő 
ben 10 vat11nt esztendőben ls. é'S a.k,mck scgltségét. kér·
vc. remeg6 btwlommal és reménységgel lépünk rá az
uj év ismeretlen útjúra.
A Lukács szerinti evangéli um 12. résl..ében ezt 01 v3shatjuk: ,.Azért jöttem. hogy e világra tüzet. bo·
csássak."
Kevés jézusi mondás vlln az eva ngéliumokban,
amel)' példaadó tanltómesler ü nk missziói tevékenységének lényegét ennél a bibliai versnél találóbban
tejezné kl. Minden Idók prófétálnak legfőbb jeneg·
ze tessége a lángolás. az luó lelkesedés. a szüntelenül
túzetgyuj tó, az eszme zászlaját minden körülmények
közt magasratat'tó, öru:etlen. önfeláldozó élet. A'l: edd ig él t próféták kÖl.W n legnagyobb. a názáreti J él US. e vershez kapcsolódva, körülbelül ezeket m ond·

hatta: Az é n 87.ercpc.m «17., hORY 107.et. é lesS7.ek. a hi .
vatástudattal,
nlanldék lahlO
kOtelességtel jes ité~el
dolgozó és mély. Uszta áh!tlltt... l !m(idkozö lelkekben
újra meg újrn meggyújt,!~am a lélek szent tüzét, ,a z
evangéliumi hlngol, hORY az szórja fényét, melegit_
sen, v ilágItson és az örök c-mbc-ri hivatásra (illand óan
em léke7.tesscn,
A Jé~us szellem~t hord cnó. egyh;b~1 lapl t6nk, Ohid
Ferene és hlt v&lu 6selnk ]{mglel~ével megszentcll
unitárius egyhfiznak 31. VOa (\ feladata n múl tba n és
a7. lesz hivalllsa <,-bben a7. esztend őben is, hogy m int
prófét.1 i lelkOletú vezet6k álull Irllnyltott s7.er~etkö
zösség hiveink körében S1: ün te]<,-nűl él e~1:e az evan.
géll um magasztos tüzét., és vigye te ljes d iadalra a
magasrc.ndú emberi életeL hkdetö jéZUSi örömüzenet
á ldott életprogramját.
Meghatottan teszUnk arról tanub izonyságot., hogy
hivei.n k az elmúlt év ben is nemes áldól..atkénségük_
ről, öntu dntos lelkUle tükr6 J, buzgó egyháu;zeretetűk.
ről es re nd rthetetlen élniakarásukról újra meg ujra
ál dott IHnublzonyságot. tettek. Úlév reggelén a7. a mi
lélekszer inti k fv ánsógunk, hogy hiveink l~yenek ezutil0 ls egyhá z unk uldo7..3 lkész, ön tuda tos tagjai, a
~ ze re tct és ,békesség hirdetőI és cselekvői; legyenek a
felekezOli él<; nemzeti korlátokon felülemelkedő, állampolgár i kölC.lességeiket h űségc-sen teljesitó magasrendü ember példaképei.
Adjon az áldások l st<'.ne m ind nyfljunknak és minde n jóakal'alú embernek S7.Crt.c a világOt! eredmé~
n yekben gazd:\g. m{'gelégedett, boldog új eszten dőt.
Kováes Lajos
püspök

KÖSZÖNTŐ
A s vájci e vangéliumi egyh ázak :oege1yszerv~..etl-nek , a
HJl!swerk der Evangelischen

Kirdi en der Schweiz központi
titk'ra :.u alábbi levelet inthl.e a SU!I'VezetWi kapcsolatban auó belfol d l és k Ul ·
f~ di barátai hoz.
,
Kedvcs Itthoni és külföldi BaráI.3Jm~

A legenda u e n n l 1633-ban Rómá·
ban Ga liloo C3.h let a Szeots ..i.>k elött
- amí! akk oriban i nkvlzlel6nak neveztek - vlss7..3vonvan lil.avait (ami
val6jflba n az éle\él rnentc1te meg) ,
e-.et mond t.a ma gá b:.tn "és mégis moqh _ márm int a Mid és sok más
Nnhl{ II nap kórUl. Galilei oz i nkvlzioó fe lüare!eU.' ben eltúltou 9 évi
hbi fogság \lliI n hal t meg HH2. bcT'I .
&! mégis m01'.Q& a fdld . Ho vá ,
m EJi<:felé vlSl: az útja? _ te!R.lk fel
i wn"Jnafls.s.a1 a k&dést II fold lakói
m lndenljtL Va)on mi re VC'M az CliZtelen fegyvcrke-.oosJ fl mQkfuW "? Alt
hialA!nl, ma ez a legaap-rtóbb kér.
d é!;ek Clyike a \'U6 gcm, am! Os~
k6U u embereket CfU'n\" uN, de
ugyanakkor ellcruKoggé i6 !.e&lJ kerentO l-kas ul a konlJ.noosekkn út.
ml a helyzet al eaJYhá,7..;f.a) az em.
beri Um!adalomban? MO"'L dul-e még?
E" G hltbell k6rdt L ~, egyike, amit
m J\d.annyl unknak
f(;lt.c.z nck
él

es

kerteU:a nélk tiJ kcllcl"K' vála ~
'l.oIn unk. Sl.Ilártl kell I~yen az 1l 1 ~

amiT!'

1t..' ("!lal6. unk 07. eiyh"".1 ,Aorvé.
ny.. vilá"", éorl ntő m Inden kérdM_

"",
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Elhunyt Dr. Gergely Pál

kimagasló II rendeltetés ünk éppen most, 198a-ban, Lu ther
emlékévebc-n, hogy tanűskodfiatunk
aIT ól és kihirdethetjUk. 37.t., hogy
~m vagyunk: mozdUlatlanok, MCY/.og
és él nem csak II m l cgyh á, ... unk , ha~
nem Jézus K risztus nagy eg,há7.ft is.
AzonbMl nem önmagától mozog, h anem II rajta kívüli mindenséget átható, mindenhat'ó, hú és 87.eret6 Isten dinamir.musa a mozg:\tóJa. Q ly:.m
úton hal..' ld, run i nom II halálhoz és
a puszlu litshoz ve'let, hanem (IZ életel és az új vllflgo t jölenti. MO"'/.gI\sá l ta11úsit"ja (lZ ~s , hogy emlX."I'ek sokasága k iáll, azó/xln vosy más mó'
dun kHejezn! a1.I, hOGY m indenek fU1c,1t bil..hatunk
Is tenben, :\ mi
U1"unkban,
Ila j tullk. múUk, hogy egyhá,Zlo.,"nk
ne legyenek mozdulullinok. ~ UI)án
a nnyit kell !.Cnnünk, h Olt y nc csak
m ormolj unk, hanem ha~an hirdessük : egyházunk mozog é. él. 11len Ol eUII/ub mozuolójo é, el O mi
,""ménll,éuü'lk é, bilodolmunk. Vé·
gül i.$ vajon nem cz-t' a világ etY~t ·
len rem6nys(.,&e?
Kedves Bar.Jtalm, hálás \iugyok
u7Á.'1'l. hogy e reménység ifi b izodalom révé n kmWctek, ctl.y soknkkal
ÖMzcta r1.Olfom hutárokon Innen és
hatliroko n lúl. ~tt kell m:u'lld ·
j unk . MqlehetJOk COlt. Az O té~lyC
á thatol mLndl."fl sótkL5lot;«t,
~.Jnnck blzc:myMig:\ban klv/mok t,l _
d ~ új ('J;l.tend6t.
~'onlltQtLtl : Vododll VllfQ
Mil}'Cfl

Fájdalomma l él'1A:!:>ültünk a sz.omo·
ru hfnől, hogy dr. Gergelll Pál, O
Magyar
Tudományos
Akadémia
nyugaJlmazQl.t, römunkatán;a 80 éves
korában elhunyL Nem volt unitáriUS . de kol0 1.svári f(oltégiumu nk nevelle, s az ou kapott ind ítékok egész
életének meghatározói vo~tak. H aláláig mrlOtta a kapcsolatot CSyházunk·
kal, s nem cgys7.er l'ész.tvevöje , elóadója \iolt uss1.ejÖvel.eileinlmek. Tar·
talmus úletében bőven volt mIre
em16ke'l nie: IOú éveiben egyik ÖS.l.8zeuwtój:\ volt a r. Elrdély böl származó, Magynl'Ql"Szágon tanuló Oataloknak, ('8 nemoo 4e1ke>ed~t6l fütve,
na gy onyagl tlldO'l..at hozatI3Jával
me~alap ftóju, snzd(iju volt a Hfd CIma fO ly óiratnak, azzal fl kitúzöU
eéllal , hOlY kullunHls h idat éplt.sen
n malU'nrol'SZágl és :\7. utódállamok·
ban ki virágzó magyar Irodalmi élet
kÖ1.Qtt. Kö nyveib<'-n és o hlr.lapokoo.n
megjelc-nt tanulm.1ll}"Sz..1mba men6
köilem~n)'e1ben jelentós reszt kaptuk lU unJtádlL'l vonat.kO'lUsok. A
m.ásodJk \' Uágháború után az Aka·
di'mla IJinc.:jében megtalált3 a K rl w
Jfinos gyüjtölte " Vachút:s.'ik " eddig
nem kÖ1.Ö1t an~l\ t s azt kül ön kölutben k iadta. Ah ftat.os tisztelettel
álKl!ta Aronll JflnoIs hagyatékAt és
~ml6két , lelkUsmeretcs 6nője volt
d rága hag)'OOlányai nk nak. Dl·, Gergely Pál kcdvC6 I.lakja hláf\l'"O'l.ni fog
kol(l:7.$vArl allOa matcrilnk volt tanh ványn Inak
ös:i ze-Ö6:Szegyü!ekező
lIurtl l kOzUI

Dr. llanll Sfh p,ffl'lrt

Or. Vern es Cyu la
•

•
NIKKYO NIWANO : A Bö K EHARCOS
ltoU IInll IUIlh'r rt llll tJlm ll.n n é m e l

n y t~ I \'(· n .

ké-

IlC!kkt" jlRl.d nS:01l IUUlIzlr i\ lI kH l l' l e t Je lt' nl e t e ct
IIU'II. Nh"llllo e inlIkr6 1. ..~ k ö t et n l lll)J!l n k !i :t.iiljilk
II I. Ill á bllhl kll l.

II IflJs h o K()$f)I - kai buddhistll \'nlh\sköl.Ms€i: elnökI' N/kk ll" N l u'ano, .'IokGl'cl'lllckes pnnlsztcslllitdból
.sl.~rmfll;!k. GyennekkOl'nbnn Sl.till·] és nng),upJn em bersr.cl'ctl'IC 6bi'CSiIllellc fcl benne II szel'clet és b6kc
Irlintl vligyflt es mély valló,' {'u.:o\(~e2cttsCgének ~l'~
I'.e.sél. 1938 .. b IUl nlcgalnpilOWi II bud dhista Lo~u~-Sulrn
tnnilllsok a1npJnn a I1Issho Kosel -kl'll v8t1fl.sk'özüs~~I.
mell' l l l. emberek eg)'mns kUllt! mcgél'lése.é"., ri szem,élylSt"g kl l clj~cdésl!él·t és II \·jl!\gbókeerl nUlIlkfllko<h k.
1-lilllk SIC Ili IIt lll. ör& Buddh.. II láth:ll ntlan, de 1\ vjtngCGye1emooll m indentitt jelenvnló, m inden létnek II
forrása, tehát lényegóben a minden!léget áthat ó élc!erő, V allásfllo..:ót'ülj Ilk I'Izcrl nt az, u nlvorz um nnk e~ l , nil
éleUmel'ShlJá l llenl tudJII'k lIl:Omil k elé ulmi, áb l ázoJás nélkül azonbnll az Mlber I"e m t u~! ja gondo!n1111,1
err e a lét fOt' rásál kCIllYl.lI 611!ICI'ÓI'C oSlIzponlosl!tl m ,
Ilyen össz pontosft!\s ~ll-lk(H pfld,lg 11(''',11 tu d el~él,.\'Uln,L
Ezél'! uz u lll vel'll,u m 6lctc neq:ünJát IlZ ('mber ~lnm(un
leglel'lnésVoclesebb rOllmábilO, cmbcl'...nlnlkka1 lIzlmbo111,llIJák, A világmI ndenségel (llhaló (>- lelerót Sh ~kY Il 
Ill unI Bud d ha á b l'lb;olá il<l vn l jelképezlk.. ,Óól ti RJS~ ~ O
Kosci-lknl t/l gjn l l'istlolelUket llyllvltmlJál1 Oz örök
Buddh u k(o.pe elótt,
ll, ttszl cle tndl\8 az egyIk legJontosnbb Wllh\sl gyOkO~
lliluk, Reggel és esle II bu<J dhhlUl Lorus- S ulro törvenye'k rendszel'eS Id ézése IIszteletndásul( romná j n, a mikor ls fl tnRok otthó nnl'k b uddltl9tn ohül'al előlt ill ve
hanttosan foJolvnsnnk: fo nlo$ü!jb 'I-cszleteket. E gyakorlnttal (ejel,lk kl nemesuk fl h(u'{)m ró ér ték (Buddh,I, fl törvény, n közösség ) tl s~,telelét , honem &sei k
tiszteletét is, A relOlvasott Lolus-SutNl rés~Jet~ken
elmé~cd\'e meg tanulják s2.cl'Oletilk los hflláj uk J<ÖI-Ct

Egyházi

,

kl bóv{ltmt é.~ k\lt~I'J{'H2.10n l m ln(hm let<'l.tíl'ó'
könnyű és t ('I' n, C~"e te.'l dolc.{t 1\~'I;letnl nU.kUI '
lnsllnk ,1(' nnl nlok 1t'lI nt , .aki k Kondnsku(lo .'
\'e~7n~k kfol'Ul bennUr'kUI miM J;J;U!(ik
te:sL~r('lk, nagynonLk ~ nagy'bác... lk, Ezt'
imi n{'hezebb ktfeJe zl\1 fl dM - és
m~ nehel'ebb tiszteletet l$ ~~~.~

6.'lel n k szelleme IrAn t, Pedi!:.

suJá t élNlI1\.k megszakitntLnn

nlkOIj."l, I-I n n reJI6dkl rolyamntrn
kln.l8lkult n röldön a.,. élet, '!lmn
CI'edetileg tolyÓS hiva olvadt ro.\me k
löllöttok kl, nhORYon' kia lakultak
'
vcny ek, z'ill:l\ok, h~lak , mlldnrnk , .~~I:
embol', nkkOI' ráébred Unk
h
rém é<; mhu len !'náJ. nnyog II
dell', mInI m l mngunk. 1'eh!lt n
.'Izefi\gg 68 Ilnpcso lntbnll z'ill '",,'m
I.\lxlk Bud d h:1 éle\«n(:1'KJIIJávnL,
A..: Illllp{ tánakol' 30 lagOI s1.nmlálÓ HIuIlO Kosel -kal
vnlláskölös&ógndk mu n~1U' millió tURja vnn, 1'<5 N i k "'IJ O Nhua llo (' hlökö t, m In I egye tlen nem..kel'eSzténv
egyMzve ze ttít. megrigyel (lk~n t I j)G~ ..ben megh iv ták
m!\sad ik va llk!inl lslml ll'O, é$ mbb [zb.m foga(lt;l ől
V I, PI\! pA pa kl hu l l ga ttlson, A'k t ivml réll zt \'e ll ml nd h !\I'OIl1 "va l/ lts l és IIl/ár/ Mkl! kon/ ere ucM,,", Í'$ U17:).
ben [l Men,h\llle{1~() mhnrfl 'fuoIÓi{lni Fnkulfl\s /IO Il Ori!
cau sa d Ciktorn'l nVI\1III, 1976-oon m egknpt."l DZ U nlq llest
Sehwellzer- d lj:\t, 1979 ~ ben fl T('m ple fO/1 alap flnd ll lJ dl j!1t II vall:'l8 tel'met ~n clo.\l'\ elOrehnlad flsokl-1'1. A'I.
1981 - 19114, clkh!SI'fl az [ A.n~~ (Sl'.a b.'Hlelví1 Vallások ViJágs'l.övelsége ) ell\ök6vé váJIl,sz !ottn Nlk k l/o Niu:o not.
E ~zö\'elSl-gnek tu d vnlevóleg nz un itál'lus egyhnzak ls
la gjal.

r.

F ordif olla é" öuzeóllitoUa :

Va ady " era

Főtanácsunk

ülése

KovACS A NOnAS ,"' ELSZO LAl.,{ SI\
1902, ok4, 30-3 1. nllpjuin Budapesten mkt IMIot! Ej,!yhOl'J Fő1ann
cs unk , A z ónekvezé.tl! szolg!\latot Ld~ Tisz telt Föl nmies ül es !
t'Ó Ulil'"il/éJdr6l, az ól/oml Jze rl 'e kkd
r h tczl Mlhn ly ny, énekvez6r IlItla el, Fó U:nl elc nd ö Püslllik Or !
,'alÓ kapcJoInt ok n /ak uhhdró l, al
lmz'idságot m om!olt Szc /u- / vá ll ul !,lol'OUlul:i objeklllmok meUtlj uldsáról, a
1,'ögondnOk
Or
!
Dá l/Id f nrr ll c emJék fi llllCluéo rlJ1.
nil JelkOO'l., 1)I'Cdi kált d r, Jn k ab JeA I/nm u n k llll oy rn .!rf é k'e ll ozokll t
nó, {lkinek \X'S'l.édól lll p llnk ma1 s Zllmában közOljUk,
B/If}Cclj~k. m eu~ h orIJI tolmácso/ja ll! n '"': I/(n n"ny('zés('krt, am cl Urkkel a
Ullifdr lus
EgUház
A l~őt.a n :'tL~ új i)!'(}k.ÖS egy há..:l ton - a z A I/am I EOIJhaül uyl Hi llo'al I'cze- 1\I1![HJa ro rszágl
ntl CSü'lokk:\ válns'l.toLl'l\ dr , CIJn r mn - ~6illck, minclellcke/ött Mi klós Im r i! 11O:l!a Járul l a Il clllzrli ("'III,~éO er /is íté1111/ László1, J Ó':: flIl GYŐt1:lYl.\ t" d r, H, al/lllntil krintak i/dvő.:'lefé/, ps fUl t/ilk- SN II'%, a 1I(' IlI ZI:II;iizl bé k'é t /I'/I!}lJMtfi
"'"e/I A lnch\t'I , N nUU O l':'l. tl t, d r, Lds,: _ bc n ls köszö m!l c t mon d j o k n t U111tri _ I' r szé!l/ok e /ll ári rd s a r rd c!kl.b('1I le li
ló G)'IILn\. éN O rbd n Gyulát ~yhM.I r iulo' ErJIJ /lIiz c. /Olltos relldeZ I'cl~v(\ ru lá rs1l(/nlllll ('r(l/IMzlf rs~'k sl k-e rd/I('t,
é l ct OI ~k 1!1'(lemC\'l ,nl tmJ(ns,'llt , Az es.- lo rt ÓlIl, m e(llli!.lósé1't, l\Jcotb uo!6 szá
MIII d et a.::! bI UlHt/ltja, IlOalJ oz
1( (\1 II jdJc.nluvök töl &jol' JlÍn<lS rő mU nk r a, h OOI/ fll C{/OSZ fJ dll !.leliink U n l rdrl,,,, l<:O l/hdt _ M r szdmo rájegyzó vott... he, EsltiH lettek II ~~6- (!redm éll)leiket és OO/IIIJuillat , Ji u II I/ó t tekh,l/)e ~lC m 111101/ _ !clrll tós
tanf,cs 1I lésén olső ízben jelen voh h iszem, hoyU ez ma lIld r természe- mé rt ék bc n ,wst l kl réuél n ta " adatS, Il lsz 112 U ll itÁrlus I:,'OUház ls e ml etllklt tizrJek 1IH'{.Il'o lósl fÓsoba ll, II
tagok k&UI1öbbcn, II t."tvol mal'lld6k _
t?' 1\l', ö.~kil bcvétolt':t'e wo Eg)' h!tl'.l /l1 rsa(/a lomball él, része a I dr,~ adll - llI' IIl Zf'l kfu:1 /)éke tömkuések t! r l'éuurK(o.pvlseh'l 'I'lInács kUllOL! fl>Jhlltlll - IOllllltlk, s társadaimUllk ls IU/P - /WP sil"Srbít ll, f: blll'lI jll/llll t& r/'fkme
1n.:IZll8 t,
IHÁIl megosztja go ndjal/, ö rű nwl l az 111111 ,,'crro ll" :: J ÓZJít/ pilspijk ti rua k rs
- A ~'6Ian!\cl!I Bajo r J fl l\OiiI II Teo- eOIl /Hi za kkn l, a lel k észfJ kke l é:s a hi pó fla r/ ók' nl/o / IlOo lldnok li r/la k, nk' lk
•
az d m lil / /2 r s,:u' lIdlHII' 1I l.iuzh n ll (l bll
lógiai Intéze t iRll/.~(ltóh\vá, d r, Ki ss l!lnb ~ ' n'kke/,
ti p lis/)öki beS?óllloló b kit érI IIr- ru ci/ dk /t ll%1I 1 az 1'I/ll1111t sa Jdros p,deJ Ó1-i~ rct f6gandnok helyt.'\lo::sé várn, 110011 lI!.1zá ll k ball oz d l/lilii és oz k!'l f a: á/Iam é~ II Id rsada la ltl érdllIn.~..: tolta mcg,
A jelenl~vök IIlfliU' ri~y Q1 emll1ol cOY/lázak v /szallua r !'lIIe/etell, ,"' I kl' lV/tI, JI IPlfl/la l/II ,lOdÓsok OI flouohallgulI!\k Illeg dr , /o' I'rlln('z JÓ<-..iK:J - !.IhoOU a p d rt , á ll a m i .Is fdnadn l mi fe mbe !'IÍI'e k(lrlllólll/I/z tdk a J IlQU fi

fr:

I'IUSflbknek \.Iu'I nlmálJlm C>I ,eI'Jed.::l.
m;loben OK,)'lu':\nt &n1.dnj,: beu[,moló_
jll(, mel)' l'RYhfltJ ólct(\nk szfl ll1(\~
fonlos kl'l"(~1 V{<II~' \,11.sg!\11\I ntá ,
A t)«$U\ nm1Óh <tz Stdu JflmO!j ,I dkl$z
>;1.611 hO"'1"I. mólto.tvll kUlhn\l.<!.el1
mj'''I.'!'ÓS(.d6 ~h,hó ÓlI! kJn d ól ~w l lltll,'l_
lunku t Al'- Alluml 1~) h á"lIM\'i 111\ <1 tw .k1' 1)\'1~lcWben met;jelonl J{{)_
4'Ó", Alutl'UII rQll!i/lá1> \('u,tö-hel l'l'l o

"

sZ('TI'eu tek /eOlllll y asn bll fó rUlIlIIIII
i~ l'l ha ngó!o rt 11('111 egllsz~rlie/l
reud('U'1I "istO nllrol UO/I ,z6, hll11f'1tI
u ' zocla/b fa Idrsodnlo mtl rl ct'ozllI r
I,özö& lallt>keIlUlleO, ö l, Ji; közös leult1;:(' 11 1/,,,'1 0 a/npja a kö/csl:m &l metlMlh
t'a l iirll l('n1. l'O Um ris ~ rlr e"'I'lllrk kbl cslJ nö. /IS ~ I('lt ll)f 1l IlIrttlSII , a z á llnm
t-. IIZ l:fJl/lori zak klizűlll mcgdlltlporld Jok korrek t bCfar lri sll,
~;tl 1(ltl zolj n n IJI/S ,I/jkl JI'Wfl l,lll,
IIUlikor n rímO l (ld
('OV(ll'III ÓUU c r-

a"

II Ót flu'é k'it ll ll,él/él r$ meg/Q tlWl IllU ,
IIYUllllllkk'o r hatríro:a /fall k'éJl I~~ se lf t'k
n,: ('Oll /ldz értl itkull II: dl/ami Uli/'-

1'(' kuM,
Ua un1lttbbl'll /I . : l'Ilr m bl'lI l'I'Hel:
rr,:1 II /ll' m t f'lkti:1 ,tl(' n'~': l' f i'k re ll·

dl' Z ~ "' IIUllltl,

'1'/' r mt!II~(' /("I''' II ~U I ..'I('/(I/lJk $o rrí/!
/kl It I / h mil Ili A'ltkfkl'tn rA
I'IH /1',1 ~""
" 1. .'1 _ .IUUI
I'l r d,~ k!rdlt$ik, dr . ~c If:lll r ~ r J4k('(lI/iU' rlll."': llI lIlllIl uk b
II
UN I'I'AtU US f1; 1.I~r II

\
I!rcrlmc'nllc.cn Illeg lehet oIdpIlI "111.1OOf" &:111111 'drDIlIlIdI(~k lj lJdn. omlflllCk' mindké ' ldl dr(/ckcfr klJzl18clI
uolfld/Jdk. MCOU1/6:lJdll,flnk, hOOIl ti
Jlk6/1ol' '~tlZ nlCQcMrllllctI1ID1", módJtI (I "robhlm!f/( 1I1t'p'olddMMk. .
A /Jil,pIJkl bt>ndmQ ló nemC8(1/( IlZ
(lIlIIfIl. IZ 611 crcdmd'llIcl' ün'l1Qzl.
dl' uól lJ jOll6 Icnllll'uMlr(l l f~, nme!lIIlrll 8(1k klJlI:ö~ leladnIlInk V(lII. Etek
klj:tifl f. IIIJfJki!nf kell emlfrcllcm fl

re

Iránylll. UO!lfHl6kkor

mcgCfloclfnl. IWOII
mé.: cte~

az

nem IC /le l

tcr.

cmbl'rck

btlleev60'I/Óf ti tdrtadalom
cU(ln, az onzdo védelmi leépeu~ool 
nele Uyellplfé8érll pr6báIJa bdrkl f~
IcllWJumi lnl. e. v an k&=ij, t(lnnlva1611k l«I zal tCren i&, mint az t a pU-5p6ki ~.:dmoró I, JelzI. KUWII/j,en
10n10, oz cgllh6 zak é. a hlttők akllv
réuvé/c/e n nehezebb ki:lrU lmények
klJzi.m loly6 oazda.t 6gl épíMtllIlnkóbLlke mcgIJr:é,d6r t t'da::e/l klUdc - han. de számot lehe/6sep mulaIkoIcm JO/II/aMId/. E teril/clcn mhden zik lovábbl egyilUmúködéHe a k6r j(l• .edrll'l'k,; emberrel d. Cloporflol nuezetvéd(llelJl, II Ilatalok hll:afla ~
/Ju: /' k(ll/ /oonl, II/qUe' 11m/H vi/dO· llevelésc, a család védelme és a
nh:ell. L'Ogy ldrudfllml hovlltarlozd- /drsndalom eoyéb /erilletén I...
Mindezen cé/klt,j;:é,ek ,"covalósl.uklÓl /l'Imoglll'H,k mim/cn olyan
keu/emll/llle:él/, amely val6bau II /ósához kivánunk Önöknek sok siluiború c/ker/JItl,drc, II béke védel ml- kert, erőt és egészségű t.

1\ vas61'na p d éll>c n véKet ért tHé.<I
uti.n .. b u dupest l /':yüJd.tezct ill'\$Z{)" YiII Ih.szll Jánosné tJa;r.te lote. n.. /._
SUm.\,. cgyn6.z! llanf. C$('IS V{,I.~t-l
kÜl,('b(,dct I'\'! rile ttck a Jelentkezet_
t.eknok I t1 több relsl.61a1ás hantlzott
<"I. m olyek k özü l ~eseket Inkáb b a

F5tnnlÍcs Ulé..<é n kellett volna elmon _
dll nt.
, 1\ ,f'oWnllcs kit űzte az 1983. ev.!
Zsinat nE'l ycUl Ilu da pcste t 6; a l. Idópont ponlOO mcgáIJapltllsá t 'Oz J%y_
ná;o:i Képv i selő T{lnácsra bfzt.•.

Férj levele felesége halálától
Or. J-IarrlllgWII DOII/,Id folesége e lhunyta u!..."!n feJcsc-ge h(in"n tcs~v{ol'éhcZ és u rokonokhoz levelet Irt,
melyet Fc,'cnczy J(onos múntrcn1J bmMjuk fordítoU .

le IIlIl,1!yllr"'lyelvl'e. E levólb61 k,özlilnk részle teket:

•
VII/IlU, "Lucika", IIZ éfJ IIlllldrllCIIl ma reggel kél ÓTa-

kor, .", ÓlI ] glJlinlJlini gll zdng IrM/( "asége utrin vlssznadta lelkér tcrl'IItt6jéllek,
8eleoségél1Ck oka kén t a rákol jllnuárooll dJ/apftották mco, és a;: orvo.d ttldomány minden segflsége 1116bav/l"" ~".
/It Sa " ía FI-bell /111f11J/a Ic nemét örök r e, a"ol
Clcnd é& nlJugod /860 "011. Az «polónő naponfa idto(}nlla. A z én állandó jelenlétem a legtöbbet adra -ré szére, amit senki ma.! lIcm adha/Olt. Halószobám az
övé mrlleU voll. 101J mil,dcn mOldlllatá.ra. kivdn$ápára
IlÓlas:ol',atlam. szili/C Ifleozésé/ ls fIOllf!lve. Az e rős
fáJdnlom esillapítók "00'11 segftsóget jelen/eltek. EOIJ
hetc aglJvérzést ka /JOU , .! fgy bes:::élgerésüllk erőse II
meOOlJlillgü/t az utolsó 11al)okra, Mel/ette voltalJI. fog/am a kez ét n: tItalsó óráig. Miut6.l~ lélegzése meg SZUFIr, békés lIIoS0/11 /eJlle el arcát. fIIhltlla azt biz onygatto VO/lia, hOOY köszönll mhldazoka/., a /d k el61te td !'ot/ak.

SZANTUO VI LMA
meo oz arcát. Galila, Dávid felesége, eOU altala ké,
.!zi/clt Oyöll\lőni sz illu szőttest helYezett a /cstere. A
koporsót Dóvld gépkoc.!iJdn vittiik a 60 mér/öldre Jek1)6 AlbcrQllcrQllc- be, Itt a hnm vasz/ó kcze/6je, egy
öreo mexlk6i elllbcr fogadotI. Dávid neki csak. ellllyit
1II0lldott: ,,1-;.z nz 611 édesanyám." Az ö r eg ember, ak i
isme rLe DdvldoL, bólintott. és szeretettd atölelve a kopor"ót esak enllyit mondott: "Helyeu l/k II lejét keleti
irÚ'J.llbn, IlUza/Gl6." ~/moIl(Ll!ik vC{1ezeWI !.JúCS1Hma,,kar. a magun/,; élI mlndn)/ájatok '1Cvó/)ell is. Szomo r u
s:::lv.vtll IIICII I.ll ll k cl,
/iÓ.rom óra ,,," tilvnvissza t!!rjilllk a l,amvak6rL. Hamvait New Y or k város Communitll LOm f, /omónak f6 /tajó]a a latt ' ,cllleztiik nyugalomra, k1vrillsdfla szerin t Hamvai COli részét a jöv6 év

I/os~uuafl /artoUam a kezét, 151t!ltllouadot ismétel-

(IcI/cm a .,zcrctet 1"I1Iö'IQéd szavaival. Azután kimenlalll, é, a csJllal10s 60 a/ott tébol yoyva clyotldolkozlalll az ő ille/é ről, UIIII nt!udég rwö 'l!Jörti és teljes voU

•

"cmu

a lIIá$okért való él6sbűtl is odaadásba n , Hajnalban az
ég alJ«" nUl(JJelent a 110 11 ds6 .iUga ra, és a /1I!{JlJck tet~jc\tI a Iw/d linott cL lI%uá tl V enjvc l. 1';II(JC II~ 6
"UJllOldl,III"" lQk becézett. és a::: !lgL jelllll.Ség ezt a::: tiZe'ICtel IlOzIa fr /ém. aJ/üllI/Ő r a él m é1lY. So lwsem f o(}om
e lfcle~/jHII. VI5~:atdr /(ml a szobám ba. é.~ bllkapcsoltallt
II Tilthót, Hegediiu lXI /ak! a .. C811k eo" ki.! lá ll y"-I ját ~tOI.ta. f;ZI b uckclll Időz/lett ék. Sfrta1lt és sir ta m, Elkerill ltctellen. l!Ogy az ember Ile borza.,ztó iiTesséoet
érezztll, akkor. amikor cltávozott 44 esztend 6 elmúllóval az, akiI forr6n ':ereltem, é.! akivel .,nég a nnyi
IIIll1d~lIt ~tercttelll vollla me(Jo.!zlalli. Ogy érzem. 6
a.tn\llra (I Z élItlm 16nueue voll , I,OI1Y va lójában 80hn
el IleIII távozott.
Azu/án Dávid fiam é. a: á,JO!ó1l6 Jijllak. Illaid a
dok/or, (,kl megál/apllolla a:; elhalá lo.zás lényét, és
a nUk.!épcs Igazo/ásoka/ klállí toUa.
A lIyugalom 418 béleli, ami arcát clö .. lőuc milldclIkl llllk lellll,u.
'

lIyllrdl~

/::rdóll//)e éli "'szcm,
EmMklsw ntlszlulcret októbe r Ji,éll Sa l/ ta Fé-bell,
nz lilii/dr/us egy' lIi: templomá/)an ta r t ottruIk. November 7-én Soulll Old unltárh.. templomabau, nyufldijas
olthonu " k klizclébell emlékeztülIk reá .
Ö r vendenék, é5 )óle.,6 lellIIe
iste n tisz telet kereIé"biltl megemiék"zlIéllek róla BudapestCll, Kolozsvd1'01/., Ils Sepslsze'lIgyörg/JölI, Iliszell ott is Ismertiik. es
" zerették sokan.

"a

f; Jdvall$60llak Budapeste'l október 31-éli tar/ott is,

fenliszte/utilnk ~t1éll keg~lcUul IcU ünk. elegcl, éPPIIFI
caykori /eológial IJkolnlársa, dr. Jakab Jenl) sw/od/a·
lával.

Dhlddnl et1l/UH flllöllő.zfe l Wk kedvetlc pO ll gtloldjá ba, 41. /10111 nztHd l1 COl/ cOJ/SZCrI; koporsót "OZOtf. e d es
l /JIdl mllrodvdlluát puoP}Il tnkMÓ!.Ja burkolt uk alllll'

•
S :tá6Z János: n Av l1) l' f;lU';NC c. munkája It l Egyeten"
Nyomda gOlldoZÚlil. ban megjelent. Kapha tó It [ekés..:!
htvatalokbnn. sze,'kcsz t&iéj;!Unknél és II Protestáns
Kijnyvc~boltbu n . ArI! :10,- n,

1\lIk Ilvckell át IJrufhwood _1 vidéki ott llOn~lIkln",
fIIel culteff.!. Dávid az ",dtá ,t cerlllllólliák szcllllmC:/)cll
1~10101 cMrllUul ledtc lill oIdc8U II UJá /. f.)I ... völOl/ek
h!iQIIIÓna/( - kell veU IIIn Ia volt _ vizével ' ,i tl tcttem

" VN1'rA m v8 e LET
•

GYERMEKOLDAL
A

magvető

(Márk 4, 1-20)

s.:oclend ildl'őzli)m mi m/cn kis ifj u ullilcir ius I~S: 
,'erem N , éli 1SII' lII óf ri/dou bo/dog Ilj eS;:lcndót ',lVanak!

.' .

Kerlek lil ekcl. II000Y é pp o/van s=corualommal .J4!JCI-

l ok II OVe rm ek Biblla-ót6 kr/!. III/nl eddig, II Sí'9'.IS!'C!,
tln<lIkó nka ' a t U n i M r/u.! tIeIben ta)znlrokka./. Iras~, 

,okkal! Minden ullildrius gyerme k mCf,lllyilcanulrisara
~iikségü ll k van. ItI!: /Jcló/iik les: majd II ;lövi) gyülekezelc.

Juditk(l ked ucs rajzá n egy mo gue t ó I'm be rl lállok
Jézus ~orabell öill:lté kbc n . ok,/ II Iri$Se., $ZOIlI OIl löld ~
be ,'cll II magol, tm /ahol Gahleában. A l' arrafelé Idll zók. melélik.. hOQU /I S ;:clu/öld ö n .~ ég . ",indig Il!hcl
ldl 'II. Jézu:!! koto Óla "ÓIIOl/If/on foldllltwe/ó sze ruri_
mok(lI. II para .fZlok még lIo k helyen ökörfogaltol szantanok, UQYIIIIUOY, mim 2006 <Ívvel ezel6 n ,
Jézus ta~lI tásai so rci,!, sokszo r nyult a hé t kö~napi
éle th.e~, s, atllj~t értelm U JlClS o nla tait a bból veHe, hogy
példazatlllf kQ~Ór tll(· t ('h:f teoye, A példázat formójót
Jézus nerette hnsznólni tanításaiban. Az elet kii/önb6zo teril/e leit vette alapu l s valamely egyuení törré,nl!~ ben vilri(lÍfo tra mcg nzl az igazságot, amelyet tan!llmlll/alllok, s másOkllClk,elmondoU ,
A magvető p éldÓ zata ls eze k közé lartozik ahol a
példóznI nlopja a föld jébe ma go t vetó pnras'u EgysZf!r11 és ismert kép még ma .15 miJJdannYiunk 5::0 mara. A tan ftds é r/chil ébe n azon ba II nem a IIIag ve tő
n;:: 'lgyediili főszereplő, a:: elhintett mag és a föld is
fontos szere pct jdtsza nak.
K imen t ('gy ember a szántóföldjére. hog y el veue
a magokat. A 7!lngok sorsn ezu/dn különbözoen nlakul; VOu ame/ulk a.: litra esik és a madarak kapkodják f el . a má si k ré~ze szikIris Il el llre keriill, ahol kevés voll n f öld , II ' IO rmodil.: lö vlsek óldo~olo les:::, s
csak a ncg yedik része esell 16 f öldbe, ahot ezután bO
termést Ilozo lf.
A förténelel Csak llgy értjü k meo igazán , hn rudjuk .
lI oglI o mag ve t6 oz II személll, aki jóra és igaua Inní t ; az el hiJuctt mag I SIe lI törvénlle: a föld, amely
n 1II0got befogadj a az ember le/ke, A::: emberi lélek
kiilönM::ó. ezé rt különféle módon r eagcíl a IIInora,
vagIIi! l sten t ö rvéllyére, me lll /lern mindcn lélekben
IlOua meg Icnuését.
A j ó föld o jó ember lelkét jltlképe=!. A ;ó lélek
nu, g/Ju llga!]u 1"tell lu r vo1 nyé t es aszerint cselekszik.
A::: ilycn léle kbe n épill !.tlen országa!
Mi is próbaljILlIk meg ilyen jó lelkekké valni. hOO1l
a hit, a remény, II sze re/ el /lyomán ben nünk is épüljön
1sten ors:::dga!

,

...

l sten, jó A t ypllk! Köszö njü k Neked a maOI'elöket,
akik nUl ta/ jak az elctre vez etólItat. Ol.: emléke:.letnek
minket kötclcsségc/Jlk re. Segits minket. 110011 legyiink
Il o son/ők II magvetókhöz és k.övessiik fan í!ó mesterilnket, a Ila.zarl'ti Jéz ust. Amen,

,

N~V ~S OTIHON

,
Az Új cmber c. katolikUs hetila p
1982. egyik augusztusi sr.úm:'lblln a
,. Katolikus s1.emm el" rova tban (t 5.1.
\'élhetóen Tóth Sflndo r, a lap ismert
munkattíl'sa Irja az aláb bia kat:
.,A hintelen eltávozott e r délyi m agya r iró: Mik6 lm rc m ostaná ban
megjelent kÓletében (Vcíl fo::a t ok eoy
témára. Kriterion) ('gy g,vnkran elfelejtett kot{'lessegUnkre ls figyelmeztet, aml.'ly nevünk v!seléséb61
következik. A IGD, oldalon irja:
.. A név védelme és helyeslrás,"l.
mindez nem fonlos aJ: Olyan eml)('r
számára, akI okkal, vagyok nélkül
nekiVIlI;: II vl\tagnak,
olt üti fel
tanyajll l, ahol jobl>..1.n motgélhf>t. Az
o s,:umára mindegy, hogy minek ne\'C1.1k, ~ milyen névre kap Nansen utle\el('\. Sót. lnkúbl) slmbadulnl
lj.(yC'k~I.lk mulljútól, nt'v{\tól. De IWIl1
azzal a relcll>lf.5Cittudatl<ll. IlI11el!ycl a

Szent· l\'ányi Ilona

forradal m á r fedőnev e! vesz fc/. Inkabb relelötle nséggel, ahogy némel y.
a felnőttek lársadn!ma ellen roman tikus naivitással tiltakozó fi ata lok
inlt<likal elégetik. Vagy jobbik csetben ]tenysze rúseg ből, amikor ti g y01'S
asszimiláció a honszerr.és, a z érvényesülés feltétele.
Név és otthon, anyanyelv és haza
elszakithatal\an é.rzelmi kapcsobtban 'rl\! egymassal, s itt a törvlm:'·
hoz'; \nar II költőnek adja át II szót.
Maroi a
hon ta lan.;ágot egyetlen
irásjellel érzékeltette: - Lehull n evedről az ékezel."
Er. 31. ékezet II
jo Uánal is kev...,;cb b. de néha éppen
rajta [ordul meg, h ogy otthon nak te·
kintjilk-e a tájat, ahol é Jiln k. Ah ogy
a ku n-51..ékely-roml'm József Jltt l/a
{rl(l:

I me, IIdt megl el!el!~ ha zámat ,
a földet, nh o l ne u('me t
hUUltlanul !rjá k f ö!é hem ,
ha eltClfWI. k i eltemet."

Van fl neveknek meggyőződés tar -

talma, amely fl karak ter fényjcJét
h o rdO:':7.:1. hogya nevet kiejt ve, maga a s:.:e mély jelenik meg előttünk.
S7.ámunkm megh at á rozó jel-e a
keresztény is, hogy m ások nak, n:vünket hallva. beugorjék a jeIzofogalom hiteles tartalma?

Levéltári forráskiadás
A MaGI/ar Szakle vé ltórosl)k Egye -

sli/ele ! errtJ elmen SQrozalot indítött.
melynek eLső kötete " Az Egyházi
Lcvéoltárok" c. je1ent meg. Az cUi·
s:.:ót dr. Sáo vdri AolW' írta, melY ben elmondja, hogy II le\'illtáli n~lln .
ka elmé lyi~ mlndny.lj unk k~ÖS
!e.ladat.:l. A kötetben to bb s7.er..!6 15mCl1teU a..! egyhózl Ic\'éllllrakal, köztük Szósz JÓII O.~ {, 1011-1 tO. lapokoo
" MlI lt\·.u rOI~(jl:i Unit.ádl~ r':'::l'h,1./:
LevéltÚ rát.
•
UNITARIUS eLET 5

•

Dunapataj
-ban 10-12 család, aiig JO ember keresle
r 11 9~s István budapeslI unitárius lelkésM. vezet~JOk Boatirdl István voll , és bejelente\~k, hogy . al'.
hlÍthoz csatlakozoak. 11:1Ukre utóbb a közunJtárh15 egy ' ml
'
Pá! és áldw,.alos s7.ivű releMlg orvO511 dr, Ke ecslI
• .<
~
álli MCgvásárdllak egy Orescn álló mag .... r~t és
Fle , l tic levő háu, t . Igy leH templom és lelkészI lamc~ e magtár mellé felépltetl toronyba Bogárdl Istvá~ és felesége önlettól< a ma ls oli levő harangot.
H137..f)cn Józan Miklós szentelte fel 11 temp\0!."l0t, meIy~t S~lnte Uiszló budapestl unitárius mórnak álmodott htlsonlóvú az erdőlyl tcmplomok hol'.. és eg,y Torockóról Ide szá rmawtl népmüvész, Vcrnc~ Judit fesu:U
~5 egymástól külÖTlböző ~;>;ettál a ~ennyezetre:. Val kl cgy ''z 1760-as éve!klböl sz.'\~mazo dunapataJI m-

::1

a gésu r~íCll kaross7.éket ajándékozott, mcly egykoron
~~l lilit ti templom bejárati rés7.ébcn.
Hw.ti János volt a kis gyillekezetnek első ott lakó
lelkés~. az azóta elhalt Cólna Sándor volt az utolsó
állandó papjuJe
A tömeg vonz6ereje megállította a kezdeti át~éré.
sek!:"!t, s II Varga József áHal adományozott tem~toben
levő unltál'ius sir okaI is könnyen m,:gszámolhatlu~. A
második világháború utáni ipari [eJllklés az áttertek
lemenöll a városokba, gyáNlkba szólftotta. ,Az elnéptelenedett gyülekezet templomát egyház~nk nem ~ud·
ta fenn tar tani, és azt kénytelen vdlt muzeum céljára
eladnI.

,

BALAzS FERENC

'''cán

KÓ1.e1 lil: esr.tendös mun"káva l PlU1Ullc
taná r
ti múzeum alapltó igazgatójának álma megvalósult a~
Idén nyáron végre kivül~bel ijJ renová:lták a templomot. Megmaradt a kazett.u mennyel:el és a kanatot
tartó !l.7.ékelykapu. A fehérre mt'5zelt sima ralakon
képet!: sokasága: az első Idállilás a fa lu Sl:elleml pat rónusónak, a három izben ott járt Koddll,/ Zoltánnak
dunapataji vonatkozású rényképelvel áldozott a nagy
művész emléké nek.
A múzeum fe lavatása. és ünnepé,!yes meg nyi tása dr.
RománlJ Pál és dr. GaJdos IsbVlln megyei veze tők . a
j,írás, a község, valamint a BudapC:Slr61 és a >környék _
ről
mcg<hlvot.t érdeklödök jelenlétében nov. 21-én
megtörtént.
A múzeum létrejöttének történelét Javorniczkll Istvánnak a Magyar Nem~et november 28-I sdmában
megjelent irftsa örökili meg. A templomból lett mú.
zeum a dunapataji embereké, az 6 felemelkedésükel
szolgálja a múzeum eljövendő munkája. A templom
tornya a mú zeumba látogalókat emlékezteti arra. hogy
e helyen egykoron az uniláriusok azt hirdették. hogy
szeresd Istent, és szeresd felebarátodat.
Pastllik István múzeumigazge\ó meghivAsára a megnyitón egy·hazunk képviseletében dr. Ferencz J ózsef
püspök, Bartók Béla rőgondnok, és kfséretillroen dr.
Kiss JÓr.sef budapesti gondnok és dr. Jakab Jenő jog_
tanácsos vettek részt, ak'iket a megye és a község vezetöi örömük ktiIejezése mellett üdvözöltek.
Sic tata vol unt!

professzor később kat. Elmondotta, hogy néhány éve az
adoptálta az árva gyermeket, akit NSZK ·ban dolgoz.ik, és reméli, hogy
hossz;ú esztendőkön keresztül leá· a jövő tavasszal - talán májusban
nyaként szeretett, és tanulmányai- - édesanyjával együtt, aki jelenban támogatott. Egyben megrogadva leg is az· USA·ban él. és ,kora elle·
Balázs Fe~nc felesége szeptem· Enikő javaslatát, feleségül vette Ba· né~ egyike az atomháborút ellen·
zök Ohio állambeli .mozga:lmal vezeber l-én kelt levelében közölte lázs Ferenc özvegyet.
- f j - tőinek, újra Eillátogatnak Buda~t
87.erkeszI6nkkel, hogy Sluttgartban
re ~ som kerithetnek aTTl'a, hQgy Kodolgozó leányával, Enikővej együtt
lozsvárt.érintve Mészkőre ls elzarántervbe vetle, hogy meglátogatja volt
dokoljanak Balázs Ferenc sirjához.
férje sírját és Mészkőt, a falut , ahol
Enikő
Budapesten
Balázs Ferenc egykoron élt és dolEnikő január I·én 15 részt vett Uigozott. Sajnos, különböző okok miatt
Áz Unitárius tlet 1982. évJ 5. szá· tentisrteJetünkön, és az a7JI. követő
e lervük egyelöre terv marad.
újévi köszöntésen, ahol dr. Ferencz
mában
"
Kriszti
virága!"
eimen
néLevelében elmondotta, hogy Eni·
József püspök a jelenlevők nevében
hány
sorban
megem1ékeztUnk
Mrs.
kó-Solveig nevu leányának háUl~
is szereteUel köszöntötte. Az édesságából négy gyermek született. A Christine W.ise-zal, az egy·kori Ba- apám való emlékezés Enikőt mélyen
legid6scbb fiu. Dáv id, 26 éves, Wis· lázs 'Fe~nenéve1 folytatott levélvál· meghatotta.
tasunkról. Ebben az irásban >tévesen
constn államban él, és egy tejipari Irtuk
ant., hogy 'Enikő Illeill ismeITl.e ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
üzemben a hútömúvek specialistája.
A második fiú Eric, 24 éves. és n~ édesapjdt. ment ugyan helyes volt
az a köz.lés, hogy Dániában született.
egy csónaképítő gyárban dolgozik.
A harmadik gyermek Janet Ann; de é<k!sanyja elhozta Mészköre, hol
nemrégiben ment férjhez. de egye- néhá.ny evet szü1ei,tál'MSágÍlban töllőre megtarlja munkaköret egy hús- tött, s csak az apa betegségének suKenneth Twl ,m angliai ny. uniIpari készitményeket csomagoló vál· lyosbodása után v:itték el újm dá niai rokonaihoz, és onnan keru lt az \.árius lelkész, aki ös~töndijasként
lalatnál.
Strasburgba n tanult, a francia és a
A legfiatalabb fiú. Jimmll, kIYd p. Egyesült A'Bamok'b a.
spanyol nyelven kivül megtanult
fúlr{iCSOflY
első
napján
a
Nal1:Y
Igiskolai tanuló Iowa·ban. Jimmll haannyira magyarul, hogy egy·egy at·
sonHt legjobban Balázs Ferihel. nác utcai >lemolomban az első sor- kalommal Kolozsvárott és Füzesahogyan Kriszti leveleiben egykori ban özu. Bélte'ki Lajosné sz. Baldzs gyarmaton is - Darkó Béla lelkészférjét ma is emlegeti, mélyen em. Ibolya, a nag)'flénimellett ült egy séie idején - magyarul prédik<ilt.
berszerető lélek, és egyelöre szóra. fiatal asszony. a lcinek mélyen ülő
Régóta ismeri és gyakorolja az
kozásként fényképezget. Gondolk o. szemei sejtetni engedték. hogy a
dó gyermek, aki kés6bb uámit6gé- vendég Enikö Young, Balázs Ferenc eszperantó nyelvet ill. s most egy kis
fűzetben tTnitarilsmo eimmel e nyelp.ckkel szeretne dolgozni.
leánlIa.
ven vázolta az unltárizmus történe·
Kriszti levelében elmeséli. hogy
Az istentisrtelel után ;a lelkésZ!i tét hitelveinek legfontosabb pontjaleánya hal esztendős voll, amikor h'odában beszélgottünk velük. és it. ' 1931.ben szerzett ok.levelet a
egy alkalommal családjuk egyik ba. Enikő ~lm?ndoUa. hogy nagynénje ~ Brit Eszperantó Társaságtól. 1977·
rút jához, egy kémikus egyetemi pro- ~ a tilbbl ,,?kon megJátogatásru'a ben vonult nyugalomba a d r. WiLfCllszorhoz a következő kérdést in- löH _NSZK.beh stut\.ga·rll munlrohe- liams alapíwdnll londoni él1lékes
1.é7.te: "Tudna_c engem ueretni, ha Ivérol egyhetes rokonlátogatóba Bu- kön.v vtárftbÓ t, s azóta is uorgalmaen vo lnék a klsleánlltl?" Majd va- dapcst!'C.
san dolgozik. Legutóbbi munkuja a
tamivel l<;és6bb igy szólt: ,.0011 (lonDec. 28-án látoJlatást tett a püspö- rentcbb emlitell ld". Annak idejen
dolorn. Önnek ennek érdekében fe- ki in.xlába.n. majd Huszti JlulOS lci- jelen volt dr. KOlldcs Lajos püspök
!ed"UI kellene vennie az én éde.- k6sznél. és örömmel szemlélte meg - volt o;.:fordl diilktársa - beiktu·
altl/Ó mal."
egyhlizi kőnyvt;'lrunkat és Irattárun- tási ünnepség':n Kolozsvárott.
LouiS

Wise

UNOKAI

ESZPERANTÓ NYELVEN

6 UN I'r ARIUS l':LET

A FRANKFURTI UNITÁRIUS GYÜLEKEZET

Megjegy'Zés

Az "U NJTAlt.1SCH.ES MITTE!- másnak elle n tmondó irányzatok.at
LUNGSBUATT" 1002. é vi 4. s zámá- képviseltek istenhitUkben, néhányak
ban Slgurd Taes ler. II gy,ülekezet pedig hitetlenül é ltek, s 370 a kifeJenyugalm azott lelkésze, tájékoztatást 1.és. hogy " lrelrellgiÖi!l" (s7.a bad valközöl a eimben megnevezett. 184:i- lásos) sok gyülekezet számára abben keletkezett gyülekezetnek lelki ban a jelentésben jelentkezett. hogy
fejlődéséről. történelméről. A gyil- szabadok il vallástól.
lekezel később a z unitárius nevet
Clemens Taesler a gyOleke:;:et

Egyik budapesti presbiterUnk I·eformátus vallású felesége el őfizetője
a Refonná tusok Lapjának. Az 1982.
évi 44 . számban [e.Uigyeltek dT. Koós
JudIth "A Te/OTmácló emJ.ékmiive
Gen/ben" elmü tanulmánynak beillő
Irás-ára. A szerző felsorolja a genfi
relormácfói emlékmuvön látható
személyeket, és -azokról <rÖvid jellemzést ad.
fgy irja III következőket: " Látjuk
3:;: emlékm űvön RogeT Williams angol puritán nlakjátls (]604-1665j .. .
A1hajózott 37. új világba ... Ö vol t

vette fel. A tfljékozlaló fordításá t az megjelölésére olyan elnevezést keresett, amelyik egyfelöl kizárja Isa lá bbiakban adj uk.
ten lényegéből a háflffi3sságot, de
A X IX . s7.3zad közepé n a német nem vallja a dualist a vallási szemújhumanizmus hntására két vall á- léletet sem, melynek következtében
sos reformmozgalom keletkezett: a szakadék keletkezett te r mészet
német katollc!7.mus és a protestáns szellem, Isten és világ, lsten és örvilágosság baráta i elnevezésú. Eiek- dög, végül lsten és ember kö:;:ölt. A
ből alakult kl kés őbb a német sza- hit tel jes egységben csak egy blpolá':
badelvű gyUJekezet és a valláso!; ris hit lehet, nem naturnlJsta mounitárius gYülekezetek.
nizmus, amelyik azt hangsúlyozza ,
A pl'Otesláns barátok mozgalma hogy egyedül a világ áll l enn, és
és a német katollkus gyülekezetek nem ismeri el lsten valóságos létét;
olyan vaUásl csoportoknak tartották sem egy spiritualista monizmus.
magukat, amelyek il tÖl'lénelml egy- amely szerint egyedül Isten létezik,
házak tól rUggetlenül a szellemi, lel- és a világ léte nem kerül megCelelo·
kiismereti, hitbeli és valltisi s7..abad- en kiCeje7.ésre.
ság hlltása alatt a vallásosság toAz unitárius vaUás az a h It, amevábbfejlődését kívánták swlgálni. E lyik
hisz az egységben (Unitüt)
mozgalmak és gyillckezeteik 1859- szemben a háromság hittel (Trini·
ben a szabad vallásos német gyüle- tat), az örökkévaló Egységben, me\y
kezetek elnevezéssel egyesilItek.
- a Goethe szavaival élve - a sokA " Der Frclreligiösc" c. hetilap- léleségben jelenti ki magát, a terban a lap kiadója, Clemens Taesler mészet és a szellem Istenben össze·
fogla lt egységében, vala mint az em(e cikk szen.őjének édesapja szerk.) 1915-ben a sza badel vű val- beri létnek az Istenivel való lénye·
lásos mozgalmakban két irányzatot gi egységében; hit a minden fajta
vélt felismerni: egy ,.ateistát·' I ame- letezés rejtett örök él"ltClmében és
lyik az életéből 117. igét és a :;: isten- cél já ban, mely ebben áll: törekvés
fogalmat k i7.á rja, és egy "agnouti- az egységre, az örkkévalóval való
kusat", amelyik megis merhetetlen- harmóniára.
nek tüntet i fel minda:;:l, amit az abA f ra nkfu rti szabad vallásos gyüszolútról, a világ örökkévaló létalaplekezet nevében az un itárIus megjáról vélni kell. E két alapirányzat- jelölés - Unit-a r ische Freie Religital szemben a lternaHvaként egy g ionsgemeinde annak tartalmi
harmadikat állft: a Walbaum lellényegét félreé r thetetlenül kifejekész állal képviselt valll'isos unitázés re juttatja. Clemens Taesler fel rizmus!.
i smeréseből gyUle kezete levonta a
Clemens Taesler
lelkész,
aki lehető követke7. tetést, és vallási fej 1918-1962 között a frankfurti S7.a- lődésére jellemző módon, ]948- tól
badelvü gyülekezet szellemi vezére maga t Frankfurti Unitárius Szabad
volt, 1925- ben gyUJekezete értesítő Vallási Gyülekeze tnek nevezi. Megjél "S7.."Ibad Vallásos K-uJtú,·á"-nak [ll[lkulásán[lk éve 1845. NyHvános
nevezi, és alcímében "Unitárius ha- müködési jogg[ll rendelkező tes t ület.
vI szemle, a vallásbeli s7.abadság,
(Ez u tóbbi azt je lenti. hogy a
türelmesség és az emberi méitóság
szolgálatúba n'· jelölésse\ határozza gyülekezet tagjai által befizetett
meg jelolegél. 1926-tól II gy ülekezet egyházi jarulék ugyanúgy kezeitelik,
mint a katolikus és protestúns egymúr IIZ " un itúri us" e lnevezést hasz- házak tagjainak járu lékai , azaz az
ná]ja vallási ir{myzata megjelöléséül. ]927-ben Clemens 11aesler és Ru- áHami adóh ivatal útján szedhet6 be.
dolf Walba um lelité szek Német Uni- - Szerk.)
tárius
S7.övct.séget
3lapitanak,
S lg u.rd Taesler
Fr a nk rurt szekh ellyel.

es

Clemens Teasle r szeri nt keresni
ke He It egy Olyan névmegjelölést
amely nemcS3k a gyUleke:;:el szer~
vezeti forml'lj(lt tUkrözl, hanem leh etőleg avallasl alapfelCogását is
kifejezésre juttat ja. A7. a megjelölés, hogy ,,51..atmd valllisos" jelentetle azt ls, hogy szabadság vallásI téren, hogya vallns Szabad gyakorlá$3. dc nem feJeZ(·tt kl semmI bl:;:ony on t II tarta lom ból. A vallásI tartalom leh(il kOlbnbÖ1.6képpe n volt
érte]mCl'.het6. Igy tb r '~hele tt meg,
hOlY awno. e]neVezés8C1 mQ k.öd6
"sl'.abad·' gyUlekezetek néha egy.

oz el&6 állam/iT/i, aki politikai

sta-

tutum cikkelyeiben ITUSba.n Tögzite tle a nel/eml-, gondo!.ati és lelkiismereti szabadságOl."
Presbiterünk jól tud ja, egykori tanulmányai alapj ón, hogy Erdélyben
mór ]568 januárjában törvénybe iklIa'\.ták a lelkiisme rel i és vallásnabadsá{Jol, és az az államférfi, aki
eZM al'. országgyűlésen elnökölt, a:;:
János Zsigmo nd unitárius fejedelem
volt.

o

Amerika legnépesebb
egyházai
Az Ameri kai Egyesült Allamok
legnépeseb b egyháza a római katolikus. A m ásodi k helyen a déli baptista egyhá7. következik, s igy legnépesebb a protestánsok kÖZöU. A
harmadik helye t az egyesült metodista egyhá7. foglalja el, mely a7.
an gliai egyházból kivált és az USAban jelentősen megS7.3porOOotl Wesley-követők egyháza.
A negyed ik helyen az Amef"ikai
Lutheránus Egyház ólt.
(Ismeretes, hogya Lutherónus Világs?övetséghez tartozó lutheI;ánus
egyMzak 1984 -ben Budapesten tartják viJággyűlésüket. )
,
A többi protestáns egyház lélekszáma a fentieknél lé nyegesen kisebb. Je]ent&; az amerjkai ortodox
~s zsid ó egyházak léle kszáma, és
szép számmal találunk itt moha~e
dánokat, buddhistákai, jupán ~I~
toistákat, és számszerint itt mukodlk a legtöbb, mintegy kétszá?..a ~
meghaladó, csak néhány gyülekeze·
tet tömörítő kU1önCóle protestáns·
jellegű felekezet ls.
o

Egyházi Irattárunk
L.gutóbb néhai Barabás István
..
B
lelkés:;: leánya, Kol ta i Ben ő né sz. IJ rabás Ensike gazdagította levél táru nkat édesapja értékes "koézirntalval.
Iratanyagunk egy l"észe nende'.lel·
len. és kb. 50 fm-t ,1 .ftjZ Ici swbványméretQ dOw.lokban elhe'lyezve. Vllr·
juk a7. önkéntes o;egitőket, akik heti
egy dél utan néhány óran á t boleta-

nu]nának ebbe a szép és . érté!c.._"'~
mentő munkába. A gyújtem uJ ....
közül a legjelentősebb a kézirato,<;
prl.-dlkác\ógyOjtomény, melyet ~ai
Peth6 István pÜ.'lpökl helynökl'.'>l orököltOnk. EgyCfI családokra,. ~űl:ekezetek re von."Itkozó Iratokat IS orzűnk ,
65 kWön szeltrén yben tá roljuk a
Co-Ilu" Pap Domokos hag)·atékáb61
.. ~ •
számulzó anyugot.
UN1T,{RIVS eLE'C 1

o

•

o

•

HALOITAINK
KU' r Gyul a egyházi tanáCS05.
pesl16t'inct p resbiter. i 3 éves koMi·
bru1. 1982. 0Q"0'. 18-án elh unyt.. Egykoroo a brassói unitárius gyülekezet-

nek " ol t bU7gÓ p resbite e. Temetésén " .\lacyar .lUa.," ,a.. OrsutrK lli.f!p,·taele .e

Sc:bclboo.r ",...,dor ',UC:itó
uep es en.d<eI kOtetbl!:l:l
Q.\\'B$hal)ul< Dan " o""n, az ELTE PI"Olesuora IrilNI, 3 .~I"rnebeU rem~l e"
Irkhy S im"D l.:bJralDan mal'<ldl nom_
baW6 bwli..4.larol (Ih~), me1y • MOT.....
"Unktól.
kIlD)'"\'ek m"llen .. Z$oll.11rOk éli II Prekllny....en"k 10rdJ.t.!dt l i \.8M..11.1Gönczi S'muel n y. gim n á7.iumi Qlkator
mazza
tanár ~Jetének i5. eszten dejében
a szolgAlatOl I ásd ó An dor lel kész.
\·égnt e. Az egyh bi kÖ7,pOllt. ne"ében
Bencze Márton köszönt el lU; e gykoron sokat fára dozó hűseges hi·

7. e,·kOnY'·t-\- iS
~eszlcn.e. E

I

I

csendesen elp ihent sze rettei körében.
Torda niilöttét, II kolozsvári kollégium egykori diákjat , a b u dapesti
un itárius róiskohis ot thon volt 1aJtó..
j át a dec. 29-én tartott temetésen d r .
Ferena József p üspök bucsúztat ta.
A simáJ a Atadách glmnáz.i um t.."lná·
raj ne\'ében " olt kartársa bucsúztatta. a <tiákok klskórusa ~ e rUg gyászdalokat énekeit. Az egykori d láktár- K oesordon kará~n~ m'sodnapjli.n n6sak nevében dr. Szabó Elek mon- ~ g)'UlekUet elÓ\~ ObZ.tQU ul"\'aesorM
u;oJ or János, mint bcstolgtl.16 ltll«"u. ain
dott bUcsUsUl.vakat. _
•

a 8l'ennel..~ ~ét'e d . u, &l.~~8u1aIl1.
kal"llClWnyfaQ n nepélyt ts rendezeu.
A család 1000 F~ - ot adomá nyowlt .az
luJai Zoltin unitá rl us it'Ó " T anít az
elhalt emlékére az egyházi lapu nk- anyám" ~ "Ap" Jub>l&l" c. \'fTSej jelen-

nak.

HIREK

tck meg a Magyar Nemz.e\ karát:$o11l1
Uilmában.
Dr. UJ57.án)- KJJm il1l. a Tiszin!nn~
10. ~Ületknap.la 1llkalmát.ól a Népkib.lál'5llSág ElnOId Tanácsa • Ma,l"Ur NépkózU!.rsasáJ;: t4p1órendjé':d tilnle\te ld.
JamLir ,- I'c o a u uszd J&nos , lta.l Ul.nOU
únnep, is,e .. tlRl elel után • p ilsp(llu trodaban lUIg)' IiZámban I)'Illtek ÖiSl.e q:)'ház! tanáCSOSOk. budapesti
pen\6rtnc1
lelkl'Rek. presbaerclt es !U\' e k , akiknek

es

A S zo,rj " luni6 K ' rp6to n ulli ."rülrteln

ne.vtben Sú.sz J.1nO$ duna.n ull lelken t ili mo.gyu retormat ullOk eJetl!r6l Idón-

mOndotl gondOlatOk ban gudea k mbn tól..
F<lgOndnok és PU$p(\k kŐR.6n ték mes az

kén~

rurt

ad a R etorm61uSQk L;lpj •.

as éves kor.6.ban elhunyt

C r n ~y Bl:IIl
aldnek lf'met6$én
bOld og uj eszl end61.
ut óda, dr. ~'ortron P.6.1 pU~p/)k ""olgaU..
" arli:_ Dé ntl$ NSZK-ba.n 1!l6 hivUnk ja- Templomuk Oleg>1j llAllllért. adtak hIlUol
nuát l - én 12.30 6 r akor t e lefonáll, ~ Igy Bökén~·. "ekeleardó. Ilorzso\ s reform'·
e5atlakozotl az uj eRtend6t Bud.:lpe&ll!:n t \15 hivei. A h'hu'd.tSOk()n ~t nil d r .
Fortton P6I p(l5p1\k éli H orkay Barna.
k~lIntll hh"ek jókfvaruqaihoz.
Gu\.6.esy Lajos. StU "'" Andr's. Of'05z.i P6).
Az OJ TűkGr 1M2. ~vl dec. 12-[ u.amti- P':r.5It J"6uet & A'<!I;lon,'l I$I\'in lelke-ban ,..zamek" eimen ké~ "pon jelen:
meg egy Bal a ton vldékl. elh agyott gyer-A b a pt ls\.ll k legfsm ertebt. eur6pa.; 11'016mekeke!:
gondozó Intézet
munkAj:l.l"'Ó1
gla1 f61skoltja II 5\'&jcl R ilIchUkaDba n
Szem-lv:l.n)"í Ilona 101l6b6L
Az O ruágos 8 é .... etan6 rs é" a .'Il"cyar muk/Sdlk. A jeles Intf!le\ mO$"! UJ lJ:aqaESS:Z Tá.f$asliC Okl. 18. án a [>arlament. t61 kapot, dr. Clyd r "'nl prolesSZO!" $l!eben lIor\OU ülésén Se bestyén Nandorné m~lyében. akli II hllUl OOptl$la (\$Q'h"~
(>\nGkletével II békén'J kapcsOln lo.~ el6t- képvisel"! Ifi tlntell'ttel k/SSJ: (Imöllek.
túnk 'lIó problémAkk..D.1 roglnlKOl:Otl. ,\
kIadoti f" lhh'ást a hlrk/h.lc) lQ!ervek bo
mM ll lomban Ismenették. t:g~h'zunk ~S
lapunk képviWet~ben ll7. CIl ..... en ,", \In Il
UN I TAR I US 2LRT
J6n os kÖl'.Ug)·lgazgaló vett r észt .
L" PIU" 'J,lonOI
Gyulin u rvacsorlloutáKsal et!ybCköt <>lI
Ist cnús<:telela tanott nov. H _é n Ke\ .,m .. "
:t M"lIyatOn;ÚK I unUAr ius
Mlkl6.~ S2.1!II:e<l.1 lelké$l'.. Al'. u rvaC$Oral keFe lel 6lr n erktSJ.'ó,
nyer-et ~ bon Szill,;; W""lón ~ a Rór"4n~
gondnok.a adománYOZla.
Dr. Feren"" ... lIu ef

üdVÖZlési és ldvli mak 0% Osnc;YIllteknek nyugalmazott

P :ö.szl0ry DEua, 8a.rtók B€la moegye 1M2.
00\', 21 -én, Metének U . ,h-ében röVid nen\'Ho:s uuln m e ghalt. A F:a rkallr~t1 tl!:metCbeD hel)'ul!k lIrllk nyugalomra nAjt)·
rlsz\·~ melleu. AZ e!.hun)1; zonll:Qramil.
\'Kz volt. Bartók B éla taníwán)'a.

A Zenelll(lJda d6 londoz.lsában jelen t meg
• nem""
dhún)'t Sz.lg"tl KiliAn .. Rér)
m q yar 0reo nik - Szeged" ctmd l/,udq
lOlTáMn)'a,ot feldOlgozó képekkl!:! Ulusztr'lt munk'J"
A .. Conreu-Io"
111811. szA.m6ban Jdent
me[l dr. Bot l)"jn J á n os szl!:rkeszt6 .• A
lI.klyit61 - az A blll:é1Ig" clma talI'llmá.
n)·a. mel)' UlS'uelabelJ dolnorl szék1OSlaló e10adm von. és ~ Iljabb k Ort r e-form6tu8 egyhá7.at Úlmenette a konán
magyllt 17.éplr odalomban.
G)"UJló Ká rOly admlráJisról. a veleneel
Antná\ kalonal pa ... ncsnok6l"Ó1 t öbl.o cikk
Jelent ml!:g a Magyar N emzetben . Gyllllilkl'Zetllnk e nik taIja. dr. L \lUa Endréné
houiS1:ÓI~bal\ a dkk o próbb \ ......·ooé_
selt la\1tQ\ta, me" az Anenál utolló parancsnoka szepapJlinak öccse "olt, I!:nlé.
MH Ú ros Vilmosné U. 1'6,ah l ",ullanna
l y! nánnaz.bu ember. akinek csaUidlA ' Tó'al,,! SilKlor prelllb.tel'Üllk lá n ya kl ·
ból adrm.:tó u 1!:C}'hlflz! IrOdalmunkban vfJó dol l:<I:r.ó Id t lJnt etéllt kapon •
II Jól ismen F:angh- né G)'\IJI6 IzabeUa dalmt munkliloa n \'ég:r.eu te\"l'kenY,.;!lIttn.
(lhll-"14) " mlÍlt "'7ad \"él&!eIc: nép-. G rat u\6lunk!
uer(l fronöJe.

I"""'·

Dr. /'Ioacy Gyulll ~e\'angél!lrus pllspök bemutal kozÓ l'IOlal'51 tat ellyh6f.unkn'l.
ahol pllSJ)Ókllnk rogadta lIusztl J 6n08
közaKyllla~llltó
és Szenl-h ·"nyl
Uona
pllsp ö kl tltká r t ' n:adgAban.

,

KÜLFÖLDI HIREK

bCle g~.,j;"blll ' ''l g y6I1Y\l 1l dr. Ko"~ ""
pllspllkőt k öszöntö tték IIZ ~;. K
Tan~.:a októbeM kolo~~" á"1 UI~.~n. pll~

A

I..IIJal

ptlkl m unkáj a t flévC!< év ro rd ulóJa alk a lmából.
Sun Dénes
~O.
évél betöltve
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S1"rk esltl II n " rk e51t6 l)1z.:u , Uo,
TerJ" n tl II M~.yar P Ofla . 1i16fluttl .. , 1I
bá r onel,. p OS Ulhh'a ln t"AI _ II P O$ III hiri"'"
11~Ie\ell)en ~s " pou,,1 K Il'.lw nli !fi dft"
Irod ,hut! (KJI1 ttoO 1II' ''"pe'!! \' .. ... 6«11et'
n'do.)r té r I.) kö1"etlrnm "agy pOllalllalKl U
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',ul~I .......1 "
:a-K lU p~nzfor,p l n,1 J"I~.l$z'ro'rtI_
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