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A NEHEZEN JÁRHATÓ ÚT 

Az ahi bbi Imád""t dr. Georges MlU'l.'.hal ne m · 
réa"ibeo elhuny' púir.si lelkész II Foyer de "Ame 
,"czelóje hátrahagyott kJadaUao íl'l'isei köz(U 
köz6Ue ~ fruo!a nabadeh 'ú t:!vanglle cl Liber
tó o. szemle 1983. évi i prillsi számában. Dr. l\lar
ohal II korabbl ~"tizedekbcn tagja volt az lARF 
végrehajtó blaoUságlinnk. 

OrökkévaJ6 I..!Itenünk, \'on ügy, boi)' azt gondoljuk, 
boI}' mindent miski nt csclekednWk. ba a helyedben 
leltünk volnl1. Nagy, világos, szép l:s tiszta szavakkal 
sr:6ltunk volna. csak nagy személyiségek szépséges, 
Jpz és ueretetteljes 19éJl hallhattad volna ajakainkról. 
Osszerilogalhattunk volna egy gyÜjtcmén)'re val6t a 
leJkekb61 fakadt éu ésekbíll, - lélekböl Igazi szép lel
kekbOI, csupa J6 cselekedetekb61. A vUág göröngyös Os
l"ényeire ezt leltilk volna le útravalóul. 

De Te bölesességeddel másként határoztál, s amikor 
kezünkben a r égi t Öll,)'vet storongatiuk " ettiik észre, 
bolY Te II oebnen Júbató utat val asdotlad. Nemcsak 
virágos csöndes v/Ugyek öl~ból sz61sz bozzánk, hanem 
a forrongó JYÚ.liUködili emberek földjéről. AkarakId sze-

rinl cselekedtél 6 szent szIlvad new. volt mindig ékes
szóló. tme Itt az ösl s2ent s egyben bűnös tör ténések 
közölt. ahol ba lljuk a~ egymást kijvcU. vt!rslcnnyezett 
szwdok morajh\suU. m 6gis lIétI a'l. elso nő li egyben 
a 'l. utolsó la. 

Nyomoniságos és fájdalomtól sújtott emberek köré
ben bnllgutJllk hnngodat. 1\11 Uyenek vagyunk r égi Syii
lölködéselnkkel, csulÓdásal.nkkal, megkeseredett sd
vünkkel. fttégls szer etnénk Atyánk, h a imánk önma
gunk va l6ságos igaz és becs6letcs sl.Ú\lbavélelc lehel 
ne. Tudva tudjuk s nem C!luP6.n s irunk, s nem csupán 
n halá l szemszögébilil kutat juk a vIlágosságol, han em 
célunk az II különleges ám fenséges kaland, melyre 
mlndannyian elhlvaltunk, II m e l)' nem m ú, mmt az 
élet ! 

Szén'elljük m agunkat, hogy bJábavalóságokkal fog
lalkoztunk. K érünk veuss minkd ké%cnfogva a n ehe
zen j árható ösvényeken . Adj nekünk aihatot, - mely 
nem is olyan n C' bezen megtanulbató erény - bogy Jó 
lelkiisnterettel embcrtársaink közöU j árva, közelebb 
jussunk hozzAd. 

Am .... 

Az igazságnak még van esélye 

Beszélget& a KBK leszerelési 
, konmlhiclójiról 

unitárius egJház szociális és béke 
, os'l.tAlyának vezetője, 

A KBK máj. 24-27-én Budapes
ten .tartotta illését, melynek tárgya 
a Jeszerelés el6secitése volt. A Ita
nács.kozáso.n 28 OlS. égból, min tegy 
150 egyházi személy és megfigyelll 
vett részt., ak.ikct oa megll)itón d r , 
Tóth Kdrolll refOl~ilátus pUspök, a 
KEK elnöke lli1vÖ%ölt. A megnyitón 
jelen volt Miklós I mre államtitkár 
az A'llami Fcy házügy:i Hivatal cl~ 
nöke, Sa,.ko.di Nagll Bo.N'\a, az Or. 
t;zágos Béketanúcs 16titld.ra, és a 
ham'! egyháuak, felekezetek képvI
selöi, 

A konxultácl6I';l érkezett haz:ink
ba az angliai. KBK csoport. képvise
letében George Cox feles égével aki 
az anglia i unitárlUSOkat ls kéÍM
selte. Cox úr már nem elsőízben 
ján tuwmkban, hiveink !körében 
Budap ' ten rout vett IstcnUszte1e
teken, evangéll.:u\cl6t tal'tot1. 1981 
6súm fogadt::!. 6t Bal !.4&zló az Al
Inmi Elgyh ázügy1 Hivata1 f~,_ 
vCZ(!t6je, és Kouáa Béla az On;zd
gos Békctanács akkor.!. itltkáro. 

George Cox ~Mzunk nemzet
közi életében ismert bókeharcos A:t. 
IARF f'lagygyru~ek.en békem~ete-: 
ket 52lCMIe".-.et't. Evek óta ll:.'. angUai 

A KBK ~f .eJ'elésl Ikonterencláj:) 
alkalmával beszélgettünk el vele. 

- nflóla vesz r~S'Zt békemunkl\bao 'l' 
- Amióta csak !VIssza tudok om

l&ezni. Már liskoJAs koromban <Irez
d6dött, M Ul'likds csa1:.1db61 swrrma
zom, igy az otthoni llevelés ds hoz
z..'\segitet.t. A 30-as évek végén hUsz
éves fejjel csa:i!l ::tkoobn'\ először egy 

j , 

angliai békemozg.."Ilomhoz. Akkori
ban II ll . vUágháború fenyegető bor
:r..:dma l !késztettek er re. 

Azt.1n város.! elöljár6ként dolgoz
rtam Rl,)mout.h..,ban. 

A 60--<38 években Ilx=t vettem egy 
a ntinukleánIs ikalllp..'myban, a minek 
oredménycképp az. érdekelt k ormó'
nyol< megegyeztek. hogy nem hasz
nMnak els6kónt atomfegyv en1:. 

Úgy 5--6 é vvel ezelött .:1 hideg· 
Mborw hangulat lkiai3kulás$OI' 
kezdte m aJctivan békemunkámat. 
A Kclet-nyuga ti béke·' nevű brit 
m o.;f;ruomban a 'lcszerelést, 9. hó,ború 
elkerülésé t h-:mgsúlyoztuk. Ez%el 
egyid6bcn ik\lpcsoJódtam be az .:mg
Ua.! Wlitárlusok szociális munk:l~ 
tervébe, s 1917 ... OOn a szociális és 
békL"OSZt;1ly verot6jc le ttem. 

_ l\lU énz muokiJliblUl a legfon
tosabbnak ? 

_ Legalább ha rminc témát tud
nék emliteni munkaleril letünkböl, 
s .mindeID;k egyaránt fontos . .lIégis. 
II ~egnagyobb fe1cl6sség II béke 
sztikst!g .... négÓilek f,"ljsme~. Ahogy 
u b6kcmozgn.1om nelnzetkOrl szinti
ren is stólesedeU, úgy éreztem ne
kilnk UlútárlusoJcnnk is uRtívnbb..i 
kell v.:íJ.nunk II leszerclés érdeké
ben. A7. cl:i\'i lbék"'.~mtm.:llünkut 



N,\\\'\"I~I.IQ h.tll iI,~n,<,. I! ~ I\ , l )cl IIt'nl 
1''''\.11: ,~\·hA.I . hill\l'l1\ '1' I1I1JiI, Vl"lJoII' ,11<1 
I\~ Ih-loiIl'IIl, po: .1 II I k ,\1 It).:.lt" III014C .1-
nnUl hm\ (ON 1.,1, WJ)( ') I... ' ........ '" vt' 
• ~"k , 

_ Uo.)',," ""11f1íUl 'ddöll h., II KUN. 
IIIUllkAJl1 h ll V 

_ l)', "'flr/llu': Jót,,/I/ l)n ~ I>l.ll\ \\1' 
fili 1x,.n-ljjNI,'11I . '1 ... 'lO'<tI( h' II 11\11 
Wy/II,!!.,...;I"l ulllllÁI'III~lk ~,.mUl\
kl\jMúl, O Í'lHH~U" II I{ IJ I~ mun 
k l\~.II. /lllIIl\k $t'Nhm',n,)'I.'It , " uU , 
lu",y II 1)1'/\"111 111 ..... "n UlwlÓk n/.1u 
tÖ61ondu • • k ~~ II VI'/ I,tM{,.;. Ifiltl,.1 ~II 
I;j)~t \'(\11, nkl "I V,"t.~ IlII fkŐtwll«1H mo; 
t",)'ht\ll,I , UIo/.,1I vNh!lll , hl! ~Ilök ~nk 
Jnl ;IIlIWk /I 1It"~'I'V{'7()LI\(!lt, UkdroL ml 
I~ i lZQI. U,·h.)tUnk, 

OllY ,11'I.('IlI, al ,lSIl' l>olLLlkn l M1A.~ 
((\jil'lllIIISIÓI ru~íjl)t1t'll lIl ~, kt.'!I· " ~t.tl-I\,\, 
(\mbt'I'-~ 1\ I)t+.(, (1)1 )'(01)1,\11 ~'M>,mthl~ 1 
1 ,~I(oIlh;!lll,1'k. A KHI< .k('A-'~T.tÓIl'y II HlI.-
4:,. llUII, ~mlt'ly,rl (,k ~, ~, \'ml)('I'('k,'(l Ik,'H 
n lnVt)l', n ln I 

I·U,t ,\1/(1 l~k;Lfl/ n.n \/tw."k (l'Ó.~~11 ~I 
KOK I,wlt .~ v.ck'dóJ'InIlI\ Illlmlt!\jl\ _ 

M~ n 11\\111 M~II Jtll(\lI~ .IlL~.lI 
8'1: .JI'lLlI)i kl.;! ru?.ol~, I\lIlclyoon 
M unl\.l\rlu.iI Cit)' háll nJollltlajt. n llk 
1.I1i'lmOv,\t (61 .l.lel l·IIJml) J(tgJl. J\ 
tu~elN 41 M fl jQ'!iI'OI'Ii'l.,,"J Ul\ltllI· hl.~ 
t-~Iát IIdln kl, Uel\n(\nkll~ kl)Zú
kllbr61 {\1..,111~ J~ t,'tI<.!I<('J 1\ ml1, ml· 
V(!J Dávid F('I"-'nc WJ tJúl lbI.-'I1(OOn In
nul l - Mtllnnchlon tmúLVllnyll VOl l 
tJ IH8_ I"O) - li 1'!I'(Iélyoon IM'I-
161 rövid IdeIg :1 mnm'm' lul!I(>t':\ 
1\~ *Jtár. 1){l:,.I>oktj kotl . I "'ClII, 
It lu ",""ÚI)'C)t.lI tlllk k\lll, ho~y rQvld 
"d~. mel'l CZ (I hULlllln\:.I.1 no(1-
V"IlIL~~Ú . IWIhfl(1 i!l'ndollw(Jf,llu 
kL'l!lkl,l.~ léJ(,'k h':'IIl U\I~Ul nt. \,Inlo
b'1 11,rOI'llIlMWlOk vezot6 IIlnkJu IQlI. 
majd hltl(,'n l,; lovt\1>1) 1l!1)\I1l 11)07-
~n m ÁI' UIl.lttlL'l " $ II,.'oIÓIII(lt vutlOll. 
O ft.: ll'/, \ll:U·,(mlsé.tl, nk.1 .lm1t1(I()tI 
üjllbb I~~l 1I1t1"<llc '\\,()1ll1t,n 11IH 
!l\('j, h:ltl~, holíY 1(L' ILlk~11 vluIQt\I{l l 
<,.1 lol ltllmn\! I'Q\1 Iw.. ... kodl\~ ul./\I\, 6u
hll~Jl) n 'l, 1'1' :wlm.tk \!1I1i.\(lt!V\.', MS I 
nnl"\.llk v l!1~l l ll\ónybull eij t II VCI'
IIlIIU~ÓICI~ i'11(\Llt\U.vn" , (1I01' 1/t\lh .J I'I -
11011) 

&rur,. Jt\n~ ft,ln,yl d e d t 1),\1/1(1 
b'>bI'enc nyll()I~ŐI'II, um~llyllJ II 
X.VI. 11I.41,(.d lI".dl<l1l11 1, ... h6Jt\b(11 II 
hllltldó. elltŐlWc'lJI~11 II h UII"I.'lnl,,'II . 
~1'Y",,"IIl I &l ... 'II'I .. l\l-k()~ 111 ... ,1"1(1 kl , ,!j'''1 
öll/~\c ~ ~y IIUjt\IQd t ...... ,U .. ü a ul.'I)~ 
)(\y(\ t(lUI:, 0 \\1' \I ~ ~,(' I-1. 1II Il11wI,Jk II I. 

ttlGkW.\x,il Unvtd 1'\'I'\!nc n<J""'he/. Lll 
1)1\116 t\l 1"l:\ Il ~I\I\3,"'If)I. h ,,">, •. n hll
InOM I.N.I;nok.tl" . "ll tUlelUlII Ulllitl lO
III". ,,1\ 1"0'01'\\/1(,:16 oottllí'!'mj.)". ,,0 
bu.h~ '\()lódó lIópl 1«(lI·m.:\c I6 11\.11" ,11111' 
rOl',udlllLlIIU''' '' ' " tl)'ulIlulrm ~"llO nlll 
romOOl, hOlQ' \ljtIl ulkO/lllOIl" IIl'~ I" 
Cldtndc n~ ~ l lo:k~IÓLtOkIl(lk 'u ny o . 
m AII 06rk&.ht!IUnk DAvlrt ~'al,\,nc 
UtkJlnl lk k~Mbu. &~ .1(11\011 (ll . 
1!&ot'b!.IIl (I okonU./'ik. IQ'c.'Illl\(-'kQl 
~lall\ ,1 1)0.111.\0 ' , ilki II,lrtlJIl..cI. ~ ti XVI. 
IlUi/.tld 1\V\J"lt\ I\lo,wi\wI~, 0")' juj. 
l ~t~'fI('I!1 .:tA1)!.,d l)olllllUll leKkO,'-

l I)N I'I' i\IUIJ!:I P,I ,I('I' 

• 

llhn. m , ... , 1,,.II,~.l()~I.n.lt ~lh 'M \"lnl /k 
~Ntl tH ltllflt l , r·'d),,,,I"lwlll S I I1I1I~ 
hHUI~hull II 1<. 111< 1·; u.,', II ),, 1 11 11.101",'\ 
101 u~/,MI)( .. ul( Ul~" " 11\011' \·1 ... ·11.·'" 
II I. l/\1~Oldl<fll . 

- 1\11 II \ 'l! lem ólI)'1I ~ hUIIIIIHj~ 1I h' 
/I'tilrd l.lll l kOIl'l.ullá ulnml 't 

- .J.'.,II;\tIN11II lcI&i(wi't (IH Jó trol", 
I~~I 11(1011, Ilyhon l)ál'IJoI.!.~ /~h·" /I 

II<cl('l .. rI,Y IlICII11 k~lwt~ltlk kö~.üll 
&~IWIlWII n l('KtonlO$lbb k\\ I'fIt\~ I ~ 
von. hOllY nz \",)'IH\,~ 1 l'IlIi)('l<.lk, II 
I<N,,-W';l.)llyok kel~ík'II - (· bérolyt\l\Ql 
nl l . J)Ollltkfll - láL'tolldu l llll dl.ll\l\\~~k.ul : 
/I ,h ;\ 1(; ~ Il, ukkol' h OSW.IoIl . 

A 1 ,,-'t! r.W~I/Ök nOll1CI'III~ tcIlSn)\lI'kk 
II t,·ru-v.·I'k('~ ... \~ cSÖkk(!.lll1o'i('ontJ!t /t~ 0I, 
M..'I:('t,.';;;jl.ól , <Ic ~t\ I"Ó(IQI, Ulflcrlllltnl.l.\ 
t" rVlIlullllk 1l?,1, A ludoTllnny OS. kll 
101111.1 ~:t.nk<:,· 16k d i;lidá:<1l1 !l1.11l,Yl\1,\·1·(\ 
(.1!nl)(l n tl:)l lutlll'k II vtlt\ltillllt . '1'11<'11. 
IJ( .. ~ I . é.l(,~ ... klhCt , 

lt~L\ kU lÖlI ikUlIQ.m, hOIlY II h:lLunll
(1111 vJttlAlJóI jOl /lOk ~1'(h,)I( I(kI6 J 1)~\ 
c l UU{I!I1)(.'1il"(I . rt ls7. II lX-1\o ll~ y\l 
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bon "I\J 1/1I1 1 t\~t" il1,(H b, j\nwJy\)ül 
hll~ny1,lk JÓJ,UlI Kl'is.;,\.u.; htLeI\'~lo;w 
1.":1 fl S~cntJttlr()II\,')I\Q , 

C.~I·kh,)tlY DAl/Id Fel""c IICOI'á t Jó
vlll m('it\·16;·w e li! 1)l'Qbl~mh Jeh'n~ 
\('1.1 II kel\.~ ... tél\y~ ",Am t\I'I, II 
k ,' I:f,\{)Ió~tll \\~ l. S1.1.)1l1ht\I'OInl9JL~IIlI1, 
Itnllnk 1I1,:jl'hk\1Il1("\ mLlld<mkol' \'1.
t-:nllt\ II 1't\c161. VII~oU rC.loLI\l, Cit· 
II kCN.""~I)'~n l:uu-QUe,l.i'I,C" ClIl'" 1)11-
1"'1'('lt s()hn,~1I\ OOn\.Qtlfl Illl'ltl, I\b
\:l'Hl VJSlQllt, 1(tll2Jn. kell Illlnll,\k II 
IU\l!'I,/}nok, hOiY 1)l\.vld 1"C'L't!nc c7.l 
II kOIl'/,ck.vcnclfil {'NY 1'lJ)ecIAlI~ I)UU
lIlall h Q\Y'l\.\tOOI\ VQ!lhnllll Ic .. \ .; 
Uf:l)'nllubi,)(>1\ II helY~I}~bull t\ldoM ~'I'" 
L'IJ II 1\.'('>Ii'JgH'u\'l <.:ílyhóJ;1 M,t' IWvwh ' l 
relé\llt,,·I\!. ~J. II h Olr l.':L ut.'(IIR ~:" 
íMly\}oUI vol~ J\(IV11, Jt\LlQ1I :kalaIllUIl{\ 
II "lIl ko(lft~'l IdcJóoo.n\ ftm.llfü,· III J·:u
l'ól)l\\}.'lLl cJÓIIZI.I I· jj~ l lul.(:H nl<,# WI'
v61l.Y III, t"i !\ LI!t\ ,I().'1 v:ül l\ll:l'IIN~H\:;t\H 
,'ól (1 ~(Iij , 'l'(Il'(\n.) 

~: nóll/\ny CIl~ló,\l ldö vor~al kOlA\,,~
bU ll vOll \'11101111 h11l10 nlósNl li nnlU' 
"('(01111\6. 101", 1. . I.I (.h~1" l uh(l l ~j.W 6.~ 
l)t\vill 1~1 '1 '(!II\' luh~t{l.~~fJ 1t1.l~,t'lit 
I ,\JIh, ,,, W,ill,'nhOl'J!!x'1\ Oö\(:" b'l'hl)'\\~ 
~~,~~ y.11;).'IJ, tÓfeJt.'<I ...... QIlI 1lYJ(\\ 1/05(1\.\<1\.' 
II1dl\.\1I vItte v~lwó\ 1·t'tOllllu'luIÓJ n l . 
1)1'11/1(1 F\),,_u\c .I (II\Q;I Zl>lkLllQnd t ' I·· 
.Mb"1 r\lj('(t~It.'1I1 ~111ié1l.."I/(-'I . Mo,: . t 
I\lYl I IIIII ' LI t"kdt'!ml \'~IOU~ melt 
/I..: (\n I. \I (\'1 1 .. 1.11)11 1II<.$1I:lll .1" 1II'~ 
:1 ... 111.111'111(1) J)ftvl,1 I"CI'\IIIC Ó!.ohJ I ~ 
\I" IRlkUIII'I' r,1I'(l\l lt , I G'1I1 -oon "tllli ~ 
l:IfUI D\\VQ , 'lb 'Abu" IArtill!, lOhol dl 
\·Ido,:s .", IIIc/:)I[. II . (l1J7D, 1111'1011\ 1)\' 1' 
IG,) 

S7.UI('Iffi,Jllck \JOnl(lll 1(loJcl 11~'1U 
ludJuk (1 (\:.11' kl,lrm) (1\.\ 11 '1.1 IMUII, 
h~ 1<t}IO;ut vltl't'I~ 1t\L111 111<.'1-1 ~l nfll) 
\' 1I1\~,)1. 11",'1\.11 OAvld [In \'ol~ ,. HlI 
j (1 k (,I'-\'IJ;th\l~t V"ll\l r"J lWIIl. {II II~ -
vll l , ~W),.IY.l'I' It Otou .... A,'OLI , !l"i>l.I<I 
LI '~\J\i'IÓI}nIl IIHIlIl!, tlltlo.ln ko,:l'UII 
Wltl<.mb. .. ""I)<.-'. LlIlhN·t mAI' nu" , lU 
1(IlL .. , n '·o.lfo,·m:\lOI· mt\ilMI él/vtll I", 

1It'1ll IVl/,k k(l l"t ny u~ .. 1l k.\, ·<I(~, tln 
1\ h/" 'L\l;,(l1 k vIláR, j lf I· J.I' YI~ (ImI ).!· 
I'I~ rJ, ·I<IJ . 

- Mil \'"wlnll kl h ' II II',.lv\l" .. hhl~ u 
II'A 1' ~,'m ;l uY " k klh.lIl ·: 

1 '! I~" I)l1II t'r , ',·ti lll t</lrUIII l't. 
fU"IL\(lL\I~ 1)IL~Vl\k \.ll' LlWlllly lló ('lJ
(11111/1,11 N(IItlf.;!lk /t, .. I(i()I:ulthlt, (ol'. 
I .... hnllf' lot v.)ll IIn~ dllll , dt· m!t\(II.IL\)" 
nyl nnk 1\,11\\11/611 /Ilól'. /I m('k'llI l" n 
kOtlt\lI'< 'llcl .1 bl :t.Ml."i\ nl'l l)h tl~JI\l hl , 

1)(1 II/ul Uljrrluu u 111,)'11, nm\ ••• lknl 
Je~""\l111l "'.6I' 1,. \\(.. IInlfll'(u.olt, (ole · 
I 1(lIJ(>fI rf.lIIlZÓlfth\~.ll ~ mlKYt11\ 
~W.{\lh.."k . mOI\dlu (11,1>, hOlt Y lll, 
o,:R)'lu\~ M , /I hu!,y\ IIhol lit l/:ClWMJ.I-
11lIIc 11IéW Vim COiŐ )'CI 

K t ,.ü1\uUUI 11L1' lm .unk .1l1 .~. tV\· 
I/Ok. 1\ re.r()\'nlt\lu.~ Cl,ly.h fl?, 'l:-II\.",I 
lo'Od tlJt\nltlc II 1I11K,Y$Z(WO /Q .. nve~M. 
t':t·l. jó \ OI I\) (U':lIolt~r l , 11051,11 bdO}(LI (I. 
W'lt mlrll(ot. 

- KU~'l.UIlUI1l " \)Il/l 'l.~h(M ~ I , II tolll. " 
kll'l.ulalllll Vl~" .tilllll\lblll ." 

l'I 't'lIll - II/ALl yl lltlll ll 

r • .I,lbnn hi l lt JI1I.''''. i\OI t,JI{II\11 h:mt 
kCftllvtl t1)bb jl.y llld(~ZM \,('l~I\I:(('\( 
~ I · t~ . 1&:II .,hc!l IHlcol:m'\ .... I~ I· voll 
UC:.~.W I'\.'ÓII, cjJY ÓV ,'.\ 1"1'1 IClk\\o!t Pe l ~ 
1'\.'tI!f( l vt\n. Illllhl I nG:I ~Ix.tLl 111. GkkOl' 
V'JrAA~.á:lnltk. Indult Kt) lo~ .... ,,o(l rOLI 1/., 
IUtl / tollAk JelJ. 1.(11. 

g:t ~lot~\nok d~4 :-'~J. ktlSl.I\, 11111('1)'(11 
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MEG KELL ÁLLITANI A FEGYVERKEZ~ST 

A Prágában jUniusban tartott lesU!I'elési vil~lál
kor.ón néJ>U'> magyar küldijt!ség vett. részt, akik. ~~zt 
egyházi szemé]yek. is voltak ~ prágai találk~n r Zl 
vett magyar küldöttség átnyUjtotta azt az üzenetet, 
melyet a magyar nép nevében !n~tek a találkozó 
l"észtvev6thez akik közt neves közéleti személy.iségek 
voltak jelen 'keletről és nyugatról és s:zép számmal 
ft htll'madik világból is. . .. 

<A magyar nép üzenetéből Idézzük: 
.A magyar tárSadalom az elmúlt hónapoldhan ezemél 

ls több gyalésen és más összejövetelen. beszélgetet 6' 
n súlyosbodó nemzetközi hel~etr6l és a Vllá~lálkoz 
nyújtotta lehetőségekről. TlZezern,y:! részvev~ ~?O~t 
hangot reménységének, hogy Prágából a kolcsonös 
b izalom új enYhült légköre árad kl Európa és az 
egés'-= világ ~I és komnányai elé. A gyűléseken meg
bfzták a magyar küldöttséget, hogy a magyar nép 
nevében szivből k~tse a prágai világtalálkozó 
küldötteit>, akik - bármely nemzethez, felekezethez 
tartozzanak is bármely világnézetet és politikai meg
gy6ződést valljanak - az emberiség alapvető érdekeit 
képvi.~elik. Köszöntjük. mindazokat. alák: az öt világ
rész másfél szAz országában il nukleáris háború ve
szélyének elháritásáért, békés. teljes, alkotó emberi 
életér:t szállnak sikra. 

Magyarország - <Eu ropa közepén - évszázadokon 
keresztül a hadak útja volt. Ezereves történelme során 
most elá<;zör teltek el olyan évtizedek, amikor nem 
örnlő!.t háboriiban honfitársaink vére sem határainkon 
belü1-, sem kivül. MI új, szoc:Uilista világot építünk -
5 ehhez békére van szükségünk. ~es, szép embeni 
életet akarunk, amelybe nem férhet bele ahAború. 
A magyar nép e meggyőződése egységes, akarata szi
lárd. Társadalmunkban senki sem érdekelt a fegy
verke'Zésbe.n és a feszültség fenntartásában. 

Ez a béke-világtalálkozó il; bizonyítja hogy 
vagyunk egyedül. TiS2;tában vagyunk a':zal h ogynem 
békemozgalom megosztására tŐl"Ckvő er6k ' a 
dáj~ ellcn(-re a lJ:éke és háboní ké~ben ~:'~;k 
kÖZÖ6ek .Európa es a nagyvilág sok sUizmUlIónyi bé
keszerető emberével. Politikánkban _ s az 
c!a~ta ~ö:/:össég. békePQlitikájában _ ez a ~::~!~ 
tfrkriY-=őd,k. E felismerés alapja ti mélységesen áté tt 
feleló~. Önöklkel együtt, kcdves baráta· k r'-=e 
felc:jtjü~ el', hogy; ötvenmillió élet pusztult ~ 'a = 
sodlk v,l~~áborúban. és tudjuk, hogy egy újabb vi
lágméretű osszecsapás már az emberiség létét VEL'iz.é. 
lyeztcl:l. Meg kell akadályozzuk az atomM.bol""Út, mert 
ez a legutolsó há~n1 lenne a föld történetében. 

Ezért azt kíVánJUk, hogy a világ minden erejét és 
gazd.agságát a népek: boldogulására és telemelkedésére 
ford lthaS5Uk. Világtörténelmi értelmetlenség lenne az 
emberiség javait és ilcincseit fegyverkezé::re Pazarolni 
Ezért magunk és utódaink nevében a békéért, az éle~ 
tért: álljt kiáltunk minden hábol""Únak, minden háborús 
tervnek. Felháborod6btam. visszautasítjuk a korláto
zott" atomhában.í demagóg gondolatát. Prágában sok 
százmJlliő ember et'kölcsi súlyavai támogatiuk a le
Szerelési. kezdeményezéseket. A vllágtalálkozó ma
gyarol'S2!ag; el6keszftö gyGlése~n újra meg (tjra elhang
zott, hogy nem akarunk rakéták robbanófejeinek cél
pontjává válni. Tavolabbi célunk az, hogy ne legye
nek úJabb rakéták sem kontl.nensüqkön sem másutt! 
Új hidegháború helyett a magyar társadalom minden 
rétege új megegyezést kíván. Ez egyenlő biztonságot 
jelent. Más szóval: jóval kevesebb fegyvert . Ezt a célt 
konstnlktfv leszerelési tárgyalásokkal lehet elérni. 

Segítse e világtalálkozó a népeket s kormányokat 
abban, hogy megtaIálják, am! Ö&SZeköt, s rélretegyék:, 
ami elválaszt. (Rövidített szöwo) 

Ez az út, ezen járjatok 
(Emlék beszéd n éhai K iss Dénes unitárius énekvezértanitő szfiletésének 100 éves 

évfordulója a lkalmára, Sepslst:entlrYörgy, 1983. m ájus 25-én) 

2z"f4s 30,18 és köv. 
Az óte5tamentumi próféták között &saiásl:, mint 

egyik legnagyobbat tarljuk szAmOJL Nagyságát a lel
kében-sT.c.Uemében és lényében rejlő tÚZ2:el szoktuk 
ma'gyarázni. Ez a túz égetett és perzselt, ez a túz 
melegftett. vígasztalt és reménységet adott az lsten
t6l kapott parancstól. Ostorozott. intett. fenyegető-
7.ött, ha \3. bűnök fert.ójében verg6dött népe ; simoga
tott, ölelt, bátoritotl, biztatott, igért a megbánások 
fénylő magasaln. De bánmelyiket cselekedte, elh"i.va
tottságának szent tudata, Isten és a nép iránti tüzes 
&zeretete Indította mindig prótétálásra. boldog szol

I' gálalr"a 1 
Igy érezzük ld abból a bibliai ~zb61 ls, melyet 

a mal vasárnapra előttetek taMandó bes7.édem alap
jául felolvastam s melynek hallatán _ valljuk be 
őszintén - ml mai emberek is mélyen elgondolko
zunk. pedig ezredévek választanak el "tzsiás korától. 
MennyIre emberi és mennyire IdÓ5zenl ma is ez a 
prófétai beszéd. Ami minket ma. ennél ls közelebbről 
érdekel, amire els&orban figyelUnk fel, mlnt meg
nyugtató Igéretre. azt Igy fogalmazr.a meg: "és nem 
kell többé elrejtÓ'-=ködnlök tanítÓidna'k. hanem szemeid 
tanítóidra néznek és !Oleld meghallják il k!láItó s~ót 
mögötted: ez az. út, ezen J(il'jalok, ha jobbra és ha 
balra elhajol tok." 

Uta'kra melyek
nép-

az arany 
- éz.<;aiü,.,1 

b~~ az kövel ó nemzedékek 
f,i és lányait. A·~ik nem anyagi é$ hatalmI érdeklől, 
de az lsten és az ember nolgálatának tiizétől ké"ny
.zeritve uabadságot és békeuéget szóltak a kereszt
utakon. 

.Ezen a májusvégi vasárnapon hat feln6tt gyermek
he lyben és országhat.á.ron túl élők - családjaiJcl\al 
együtt hálás szeretettel gondolnak az- édesapám. aki 
Sepsikö.röspata'kon, éppen ma 100 éve szül~tett. Gyű
lekezetünk ls nemes büszkeségge.l emlékezIk arT3 az 
unitál'llus énekvezértanit6rn. aid gyülekez.etiinket és 
népünket közel hat évtizeden át. hűséges élettel és 
kitartó munkával szolgálta. Néhai Kiss Dénesre gon
dolunk születésének centenál·iumán. aki a székely
ireresztúri ,középiskola S7.elleml táplál~kával, a század
forduló első évtizedében, 1908-ban állt először kated
rára és vállalt énekvezérl állást Magyarországon.~ ~~ 
áldozatokolCa.l kirakott útja - 32 év után - B?lonon 
és Kökösön át a bölcsóhely közelébe: Sepruszent
gyöngyre kanyarodjon vissza s 8Z éves kOr'dban ott 
hajtsa örök álomra fáradt fejét. a"hol elótte 4 évvel 
szelfd lelkű és alázatos sz[vű, ha segft6tá~: Farkas 
Elmma ls elpihent .. . 

AmIkor reá emlí$kezOnk. akarva-akaratlan gondo
lunk mindazokra a kortársakra is, akik népünket ~ 
anyaszentegyházunkat. Istentől kapott áldott tehetse
gOknek birtokában. öntudattal szolgálták $ népi és 
egy.húzl zeneku1túránk tejlesztarevel. (l JeI1emEL'i em
ber kl nevelésének hitével és erőS szándékával dol: 
gozt.1k életet áldoma, a magasabbrend{1 eszményI 
ember' kialakításán, .meggyözódéssel vaJlva: hogy. Isten 
mlfeHHOnk valami szebbről és jobbról gondoskod.o tt. 

Kiss Dénes egy volt ezek közül! Elletművének resz: 
letezésére. áldásos tevékenységére e helyen. kitérnI 
nincs lehet6ség. Abból. amit én tudok róla. bsz:e~ 
tel és nagyrabecsüléssel fillapltom . megé~or aldotta 
6 g,Yemlekes esaládapát olyan lelkI ért e. . 
meg Isten. ezt a néplanftót oly,1n t.ilcntumokJ.;1 ~t.~ 
tottn el a1. "Or melyeJckel II c:snl(idnak, az g) I 
kÖ7..'iégcknek és' népének egyaránt fáradhatatlanul, s -
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mogató ~tettcl, de - ha kellett - . éz;g!ás" tüzes 
~oITal tudta mutatni - :I velilk együtt járni ls -
az egyetlen jónak. llelyes:nek és igaznak vélt utat ne
héz időkben ls, egy h05lSXÚ életen át! Nem tartozott 
II rejt6zköd6k közé, pedig - akárcsak tzsahis ko
rában _ az 6 élete során 15 voltak $\Ílyoo, terhes esz
OOnd6k. Csak II ikét vllágháboní ls mennyi életérté
ket. metmVI emberi ulkotást pusztUott e~ nekik ju
tott t6bbek között .oz a nemes szerep, mely a romon 
vlr:ágot fakaszt. az elpusztított élebé.rté1mk helyébe 
újakat varázsol, könnyet törül, árvá'lmt telkarol, ,a 
asUgged6nek reményt, a kételkedóklnek hitet, a ború
látóknak biza'kodást nyúj.t s II jobbra-'balro elhajlók
nak utat mutat.. es nemcsak a katedrán, nem~ az 
orgonák mellett r Ifjúsági egyletek, szodlills szove.~.~ 
7,eti m(T.I.:galmak közóppontjában, dalköl'Ök-gazdakörök 
élén álltak emberül s egész életük ma lár.mafa, hol
nap zsoltárosan zendülö kiáltáS volt: ez az út, ezen 

nlna akarásunk. Lesz~, aki l'áeszmé1tCJi(:h _ ha ök 
már temetőben pihenne1c - hogy élelre él. jövendőre 
II ennek igazs..ígára, békességére. értékeket hon:i07.ó és 
védö áldásos voltára érdemesek csuk úgy vagyunk 
ha füleionk ma Ls meghaU}ak a ldáltó szát: a Jóra' 
ISZIépre, nemesre figyelmeztetót. ' 

oHinni akarom s meggy6z..ódéssel hirdetni ts egyben 
hogy amíg ml mal gyermekek és unokák emlékezni 
tudU~ ~álaad:igsal azokm., kiknek Isten után élettln
ket köszönhetjük'. Az élet megy tovabb; der(js, könny
telen, agg<>dalmaktól mentes hónapot ép[teJlI lehet t 
Ok is így hittek>, ők is {gy tettek ök is Igy álltak' 
~nnek .~ hible'k, 'tettnek, megáUbnak kÖSZÖnhetjük 
Ol'Ökségünket, melye.t ',ápolni, kötelen 'gUnk. Boldog az 
~ ,utód, az a ta:rutvány, aid bizonytalankodó élet
utjan, hallani véli SUlvukat, mintha azt mondanák: 

járjatok. ' 
"tA vadna'k könnyil.: menekülhet. 
1M'a:dánna'k ikönnyil.: elrepülhet. 
Virágn$. könnyil. zárhat kelyhet, 
Felhőnek könnyG: !könnyet ejthet. 
A napnak könnyG; elborulhat, 
Csilla'gnak is Ikönnyil.: lehullhat. 
De SOlsa bál1J11ilyenre válik: 

Nem könnyd, de nemes hivatás ez a vállalkoT.ás. 
Vallották hogy csak a nehéz feladatok azok, melye
kért ebb6n a vllágba'n igazán küzdeni érdemes! Val
lottálc: "en nem félek a széthulló világtól, amíg II 
lelkem eros sziklatészek>. en csak S%éthuUó őnmagam
tól félek. Attól, hogy sorsom kén:léseh-e nem csen
dül bennem méltó felelet!" Mjlyen mások vagyunk 
mi mai emberekl MI a széthulló világtól félü!'l'k 
szüntelen s széthulló önmagunkra figyelni nincs időnk. 

Az ember állja meg halálig!" 

A mészkői sIrnál 

Balázs Ferenc mlsz"'" slrja rk6ré 
odGgyiUt (I falu unitárius népének 
n.ogy része, amikor dr. Kovács La
;os püspl:ik és felesége 'és d r. Fe
refl.CZ József püspl:ik kiséretében két 
gépkocsin május 23-án pünkösd má
sodnapján 1937 óta els6 kbcn
ez egykori felcség és az eDyetlen 
oyermek pár szál virdoot helyezett 
el ez egI/kori férj és édesepa szépen 
gondozott sfrjdre. 

A feleségre. aki epl/korolJ. közel tlz 
esztendöt töltött el férje mellett 
Mészkőn az i('l6sebbck közü! sokan 
emlékeztek. Me ls szépen ejtette Q. 

magI/ar szavakat és mondott kiiszö
netet mindenkinek. Ilki eljött. A 
gyermek. aki most lett. négy gyer
mek anyjaként. eb6fzben nagymo.m4, 
inkább mmolyóval ki)szimte meg a 
tiszteletet élf egvattérzést. amit e 
méstkói unitárfusok szívűket kltóró 
vendéQszerctettcl mutattak. 

Balázs Ferenc 'Kolozsvárra érke
zett feleseget és leá-nllát dr. Ko
vács Lajos pf/.sDÖk és 'ofelesége ebéd
del várta, majd egvütt utartak kt 
Mé.szk6re. 

A temetókertben astépen g01'tdo. 
zott sfr egYJzerll fejfá.;a hirdettc, 
hogy Balázs F'er,nc pap 1937-ben 
h!in~ el. Nemrealben. kaptuk meG' 
ajándékbc !egyháti levéltárunk ré
szére az 'ClWkori irátárs Tamá~1 
ATon a temetoben mondott .szép be
szédet. meluet egu nuf.s alkalommd 
lapUnkban k(5zöln! fogunk. 

Jul.o mini colt eoykorOl!- Baláu 
F'e1'enc s fnu a csatád gondozója: 
15 ill a' mészkő! temető lak6ja. Le
menói azonban Igaz szeretettel ldt
ták vendéniH az Amerilcáb61 'haza_ 
látogatott emlékezóket. Méluen mCQ
hatotta őket ti látogatás « Debrec:ze
n! Unió által tervezett he11lreállf
tott templomban éif pap/lakban. va
!amint a B«ldzs fo'ere!I.C 'll-Cttét vl-
• el6 gvilfeke.zeli tere m.ben. 

4 UNITARIUS -eLET 

Kriszti 4$$Zony és leánya EnjJc6 
Kolozsvárt is .,.égf llme1'ós6kkel és 
Budllpesten átutazva '4 Balázs csa
lád számos tagjával talá1koztak. Bél
tekl! Lajosné Baldzs Ibolya epyko
ron az Operaház tagja. a ;6 testvér 
adott otthont részükre Tövid tartóz
kodásuk idejéTe. 

- fJ -

Az IARF Szemle 

1983. évi első száma clmoldalán 
hat képben hat tagegyház életéből 
mutat be képet a szel'kes-lw Diether 
Gehr11l6nn. akinek a szám összeál_ 
lításá:nál felesége Dorle a.sszony is 
~édkezett. Az egyik képen az er
délyi unitárius gyillekezet templo
mából istentls;o;lelet után lefényké
pe'/.ett hlvelnek csoportját látjuk. 

A beszámolók nagyréUt a Lucie 
Meijer szociálIs mkár á ltal veze
tett főként indlal segft6mun'lGIról 
számolnak be. A tervek közül k!
emelkedik az. hogy /meg akarják 
vásárolni Ram Mohun ROV a Brah
ma Sama; alapítója egy.kol"f földjét.. 
hogy ott leánykoUéglumot létesít
... ek. 

A szociális munka újabban kiter
jedt az JARF- hC7. nemrégiben for
m:...1llag ts cs.1tlaKozott és az tndiá
val szoms2iéd06 Banglades állam 
Brahma. Samaj gyi.lleke7.eteinek 
meg uritésére is. Innen sokan ván
doroltak el a nehéz napokban a 
nagyváros a z Indiai Calcutta sze
gény negye<lelbe munkát keresnI. II 
ezek körében az iskola.l munka 
m~er'Vezése a legjolent6sebb fel
adat. 

A 9. lapon bemutatják a Japán 
Riuho Kosd Kai a~on épülelcso
DOl"tjait. melyeket. e tagcgyhá7. :1>: 
1984 . évi , vJlágkong. -zusoak dIj
mcntesen bocsát rendelkezAsre. A 

Amen. 

Tarök Aron 

tokiói kongre<lSzmon az angol mel
lett japánul is tel lehet srolalnl 
azoknak a rés:ztvev6J!!nek, akik a 
fogad ó országból gyGlnek Ö6.<lze. 

A "kongresszus vezérgOlldolatára 
blvja tel a figyelmet a szemle: A 
vallásos út a. békéhez. kelet és nyll
aat találkoztba az útkeredsben. 

1984. jan. 7-13. napjain l-ndidban 
tart elókészftő konferenciát a hindu 
vallásos gondolatot képviselók cso
portja, amelyen számos más egy.ház 
képviselő i - köztük európaiak is -
feL<;7.ólalnak. 

A szemle végUl bemutatja az 
IARiF-nek az UNESCO párlzsi Iköz
pont jához delegált új képvisel6jét 
Philippe Vasseau.7: lelkes.m, a'ki ;) 
nOml'égiben elhunyt dr. Georpes 
Marchal párizsi szab.odelvú protes
táns lelkw ÖTÖkét veszI át 

LUTHER ~NEK8 
Dr. Sziget! Jenó advEmtl~ 1el

kész. teológiai dékán cildtet írt az 
Evangélikus tletben "Luther i!nekei 
Q. magyar protestántlzmwban." Cik
k'éból idézzük a rólunk szóló r' ll: 

" . . . a lutheri énekek hatása a ma
gyar unitárius énekeskÖnyVben ls 
kimutathatÓ. A Kolozsvárott 1605-
ben megjelent ,.Istent dicséretek" 
eimO énekeskönyv egyes énekei. is 
o. luthel'1l mintákra vezethetők VISZ
sza sót 'Ilhordal János 46. zsoltár
fordítás.:ínak dallama ls az Eros vá
runk lutheri dallamát 1db::1." 

Egyházunk II ma /$ haszná1atn-; 
unlMrlus énekeSköny"\lében szere
pel Luther Márton ETÓS várunk 
daltama 213. énekünkben. Sztá~1 
Mihály XVI. sul:.:adJ zsoltárlordl
t;ISlÍval. Unitárius himnuszunkat ls 
et' re a dallanrrn énekeljük. Nagy 
Lajos dlbl irt szöveggel: Egy Iste
nünk:. egy édes hazánk eimmel a 
21 -1 . énekünkben . 
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GYERMEKOLDAL 

Nagy az lsten állatkertje 

(lM6z 1,20-25) 

Mindannyian tudjátok, hogya Biblia a teremtés
történettel kezdócUk. lsten hat <nap alatt teremtette 
a világot és a hetedik nap megpihent munkáján. 

A történetben az ötödik: napon ért el az állatok 
teremtél'iéhez. iEl6ször a vizeket töltötte meg az élő
lények pezs(lülésével, aztán külöribözö fajtájú mada
rak,1t teremtett, hogy repdessenek a föld felett; majd 
az egyéb földi tillatok következtek. Isten megáldotta 
teremtményeit, hogy azok szaporodjanak, sokasodja
.nak a földön. 

Az állatok, mint a houánk legközelebbb álló élő
lények _ kedvenc témái a mesékmek. S mióta töl
találták II rajz:filmgyá'Jl1ást, a legtöbb műsor állat
történetekr61 .szól. 

Biztos sok'an látták közl.l1etek is ,VU!{ kedves me
Séjét, es talán végig a Jcls rókának ,,szurkolrtunk". 
m'ég az embeltr'el szemben ls. 

Más jellegű, de még közelebb á lló televíziós ra jz
filmsorozat volt a Vfztp6k-Csodap6k! A m(ísorban 34 
állat-- és 30 növényfa~ szerepelt. A film szemlélet-

G yermekrajz 

Június 12-én tal-:tottuk a Nagy Ignác utcai gyermek 
Biblia-órás gyermekek ré6zére a záró ünnepséget. A 
templomi Istentisztelet keretében osztottuk: ki a ju
talom könyveket, melyeket Csuzér József és felesége 
adományoztak.. 

A nyári szUnet előtt a gyerekek szép imádságclkkal 
búcsüztak:, melyek !közül egy párat kivál38"l:tottunk., 
hogy mindannyian egyUtt imádkoihassunk unitárius 
testvéri szeretetben. 

módja kU1önSWl ls figyelemreméltó volt. Az ott 
r~16 apró állatkák : a vízlp6k a keresztespók a k:
ticabogár, a lepkék, a levéUeiúk _ mind ~ 
számunkra, megtalfllh'atók környe:retűn'k:Oen 
tartoznak a kedvenc, rajzos állatok. köre. ,mégsem 

Pedig milyen kedvesek 0. képemyón s milyen 
~t megtud unk élettil®Ol: a kis légnad~ában le-Wt 
liftez? víxl,pókról, aid soIcltal okosabbb a keresztes
~l; barátairói, a vi%l.csfgákr61 ... ok ls mind a 

dl~. lsten terembtuéllyei, Ut élnek velünk együtt a föl
on . 
Ha valamelyikőtök folyó, vagy tópa;-ton nyaralt, 

~etán ~ocsaras, lápos vidéken, és volt türelme meg
figyelm az apró vÍzparti állatkákat, biztosan rájött., 
h?ID' azok .Is éppolyan szeretetrcméltóak, kedvesek, 
vIccesek, mmt a népszerűbb állatok és szerencsére 
hiá'nyzik belőlűk minden agreSS1:iv;l~! 
~:narosan mozivásznon is lá.thatjuk a vizipCIkot és 

tánsalt, s ha elmentek megnéz,nJ a játékf'ilmet jusson 
eszetekbe a teremtéstöMimet, hogy a I~ányibb 
élölényt ~S Isten hívla életre. 

Szen~lványl Dona 

"Kedves Atvám! Gyógyit!! meg 'minden iireg be
teget. Próbálj minden bajból kisegfteni Ifninket. 
A1J1en. " 

,. tdes Jó Uram! Egyet, vag" ·többet kirek fl'ó
led, de lcJzt biztosan kérem. hogy gy60yítsd meg 
a marná!. NyugodjaMk békében az elhunytak. 
Amen." 

. .Kedves Jó Uraml Kön1lörgöm tartsd meg elet
ben szüleimet, pa;tasaimat. rbkon.afmat. es min
dig békében éljünk :cl (Te aldoH :földeden. 
Amen." 

.,Draga ~ó Istenem! 1G1I60yit!d meg az anyukám 
és ilZ apukám és kérZek, hOOll a testvéreim, 
Tokono.im ne legyenek betegek. es II mamám 
g!J60yultan jöjjön kl a k6rházból. !Amen." 

,.M~ndellható Isten! Köszönöm Neked, 'hogy élet
ben tartot tál, és sok örömöt adtáLl Amen." 

,Mindenható Istenem! Köszönöm Istenem, hogy 
meggyógyítottdl milIket. Kérlek máskor is gOl't
dolj Iránkl Atyam! Lelkemben én is sokat gon
dolok' IRadl Amen." 

."Szeress engem, jó Istenem, \ 
Szü16tmet tartsd meg nekem, 
Olta lmazzad c!aládunkat, 
Aldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Amen." 

SZ. I. I. 

Protestáns könyv pavilon 

Az idén is megrende-.:t.ék a ki
ad6k és könyvesboltok a szokásos 
Ünnepl Könyvhetet, május 27.-jú
niu.'I 3. között., A Kálvin tilren fel
úllitotl protestá.n.s egyházi kooyvkl
adók pavUcmja új mnfoltot adott 
az eseménynek. 

bolt megnyitását a Ráday utcában, 
ahol unitárius kiadványainkat ls 
árusit ják dr. Mezey Gu. Lóráml né 
vezetésével. 

Az egyházi könyvek terjesztését 
szélesltettc ki az 1983. januá rt61 
életbe lépett rendelkezé5, mely lc
het6vé tette az egyházi kiadóknak, 
hogy állami terjesztés úIJ:;n ls á ru
"itsanak. Igy került sor 1li"1"a. hogy 
ebben az esztendőben először <l pro
tcstáms egyházi kiadÓk II RctOl'fT'lá
tus Sajtóomály s%el"Vezés.ében pllvl-

lont álUthatt."lk fel. Tarr Koilmdn •. a 
Református SnHóosz{áiY . vezetoje 
rendezte a pavilon megnyrt.1sát. a 
protes1áns és cmtodo:< ldadók össze
fogását. 

Nagy örömmel togndtuk pár év
vel ezcl6tt a I'l'otaItáns Könyves-

Mi három kiadvánnYal vettünk 
részt a könyvhéten. melyeket nagy 
érdek.l6dés kisért. 

Köszönjük reformátUS !estvérei!l~ 
áldozato.<; munk(\j;\t, s !lZ egyház.! 
klndói S".:olgáll.ltrll I sten áldás.:'it kér
jUk. 
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ADATOK 

a BudapcslI Un itárius Egybbkö~ég 
történetéhez 

JI. közlem ény 

16RI. október 2-án délel6tt 10 órá
ra 1117.1(' kl ti budapest! egyházköz
ség, ahogyan egykoron ,tTták ,,:1 Pll;P 
felavnt.1s és Ilnyacklémiává -alakulns 
ünnepélyt". Az ünnepséget II Deák 
téri evangélikus fóiskola dCsztermé
ben tartják meg. Az ünnep&égen az 
unitárius egyház képvl.se1etében Fe
renCz JózseJ' püspök vezetésével né
pes küldöttség vett részt K olozsvár
ról T orddról és ti Budapesthez tar
tozÓ h6dmcz6vdsarhclyi leányegy
házközségb6J. 

Az ünnepélyen mintegy 3oo-'3n je
lentek meg. Az állami 'hatóságokat 
Trefort Agoston vallás- és közok
,t.,tásügyl miniszter, Háth Klil'oly 
Budapest Főváros fópblgármestere 
és GerMczy Károly h. polgá.r!fTIester 
képviseltek. Számos országgyűlési 
képviselő és egyetemi professzor 
volt jelen. :Egyházi ~ részről Törők 
Pál református püspök, Gy6ri VH
mos és Schram: J ános evangélikus 
lelkészek, Maoyarevics Gere.miás g~ 
rög katolikus esperes. A 'budapesU 
egyházközség vezet6! : Hajós János 
miní~teri tanácsos, első gondnok, 
Bedö Albert országos f6crd6mester, 
másodgondnok, Buzogdny Áron és 
Jakab Elek és sQkan mások voltak 
jelen. MegemHtek a jelenlevók .kö
zül egy nevet. Kozma Gyula polgá
ri iskol.:ri tanár nevét. akinek mell
képét az eM emeleti tanácsterem
ben órizzük, s aki idősb. dr. Kozma 
Jenő késóbbi gondnok édesapja volt. 

Derzsi Károly lelkész, imája után: 
Jeremiás ~önyve 1., 4. és következó 
versei alapján beszéll a leLkészi h.I
vatW61. A püspök beiktató beszé
dében hallg:Sillyozta a'l. unitáIlius 
egyház.kö7.ség alakulásdnak Jogosult
ságát. sz61t az unitárius elvekről. éS 
lsten áldásá t kérle '<I Ilelké.~z múkö
désére és az egyháZközség életére. 
Albert János tordtti lelkész úrvaeso
ral ágendája utlm 4(}-50 férn'I és 
2S-30 n6 ve U úrvacsorát. 

trdekcs 'feljegyezni azt . .hogy ilZ 
akkori buda~tl és !kolozsvári na
pilapok hosszabb-rövidebb eikkek
ben emlékeztek meg az ünnepség
rol. Igy például a bUI.41pe!.iri Hon, a 
Pester lJloyd, P esti Napló, Egyetér
tés, a Budapcs!ll H frlap, a 'kolozsvá
ri Magyar Polgár és a Prote5tans 
Egyh.'izl és Iskolai Lap. A'l. ünnepsé
get bankett kOvette. melyen ,számos 
pOhárköszöntő hangzott cl. A fö!szó
lal6k kfu:ötl volt ll. vallds- és közok
tatásO(t}1 miniszter és Budapest Fő
vá ros rÖpOl,::firmesterc és polgár
mestere ls. Az cgyhá7..község az el
hangzott beszédeket egy kis kötet
ben adta 'kl ötszáz példányban. és 
lev6lttlrában helyezte el a be-jktatásl 
ünnC'\'lsé~61 megemlékező frá.sokat. 
valamint a kÜlönböző leslületekt61 
kapOtt lidviYdö Ir;\tokat. 

A pü~pi>k fekete börbe kötött c1i
~'l.et; IInyakönyvet ajándékozott ~n 
e~yházkÖ".ségnek, Ide II kolozsvfiri 
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IInyakönyv ~dlltal alapjAn beJegyez
ték az 1869-18&1. közölti időben 
tőrtént <kereszteléseket, esket6sekct, 
elhalálozásokat, áttéréseket. 

Eleinte minden második vasárnap 
délelőtt Jl órakor tartottak istentisz~ 
teletet 3Z evangéHkus gimná:l:lum 
nagytermében. A budapesti anya
egyhá1lköz-'g a hódmezővtls{irheJyi 
fiók egyháZköz.séggel való ÖSS7ekÖt
tetést fontosnak tartja, ÖI'ÜI annak. 
hogy a beiktató istentiszteleten részt 
vett Pálfi Samu tanitó, és levélben 
felveszik a 'kapcsolatot Megyelka 
Józseí hódmezővásárhelyi hivünk
kel. 

Abeiktató ünnepélyról szóló "re
ferádát" fgy feje:r.:1 be a jegy:r;ó
könyv: 

"fgy folyt le a napnak két érde
kes és fontos., a budapest! egyház
kÖ'ZSégre kOl'S:taka·lkotó eseménye, 
nagy reményekre jogosító egy szebb 
jövő iránt, mely reménye, hogy az 
Isten segélyével beteljesednek, 
mlndny<ijunk óhajtása leend és le
gyen." 

1981. október 23-án tartott pres~ 
biteri ülésen tudomásul veszik oa ko
lo1.Svárl E. K. Tanács határo:r.:atát, 
mely az egyházkÖ?ség szervezésére 

útmutatást ad. Megálla
a tlsztvlsel6kön IldvűJ ll. 

tagból álljon, mely
és 4 v:idéki. Az ösz

válasz
t /3....a 

Legalább 7 
érvényes 

. Ez a gyll~ 
ti tkere.ntelésl. 
dijakat, vala

mint az áttértek által fizetendő be
íratási dijat. A ,,>teljesen vagyonta
lanok nem fizetnek" - állapitja 
meg a hawozal. 1981. Jlovcmber 13-
án megvála.sztják 'a lemondott !iók
egyh:izközségi tlszlségvisel6k helyé
re al': anyaegyházközség alsó tiszti
karát. 

GOlldnokok: na;ó.~ János és K . 
Bedő Albert. Jegyző M. Farlros Sa,n
dor és dr. Máthé Sándor. Pénztár
nok Végh József. EgyMzfiak: 'fj. 
Ajtai József, Sz(ghetf ,József. Kebll 
tanácsosok Bu.zooánv Áron, Daniel 
Gábor. Domaniczkll Iswnn, Cál Je
nő. CtUZ Mbert, HalmáOll f Sándo]'. 
dr. Halala Péter, Jakab Elek. Sebes 
Pál, Serényi Henrik, dr. Székelll Fe
I'ene, Székely Elek. ürmösi '~1'IkJÓs. 
GyőrH Géza. Vidékről a kebll ta
nácsba beválasztották hereeQ Odes~ 
calla Arturt. Nagy Károlyt.. Horváth 
Györgyöt és Maltltu1I$zti Györgyöt. 

Az emIítettekhez a következő 
években még a követke:r.:ók vlllnu
tattak: Beniczky Gábor, Ferencz 
Károly, Józsa Mihály, Telkes Simon. 

A gyülekezet első tlszteletb{'1i 
kebllt.1nácsosa a:1e angol F'rcttwel Ji'í 
nos, 1882. december ll-éUil . 

KÖldi: Dr, Ferenez JÓ'I'.scf 

Zsinatunk tagjait kérjiik Jegyezzck 
ciii az idöpontot : l OSJ. okt. 15-16, 
Uudapcsten , 

KRÓNIKA 

. Orbán Balázs: "A S7kkelyrold le
Irl'isn" e. két köteles, most újra 
megjelent munkájának a la~_ 
tása közben otvnsluk a IV. kötet 
57. oldalfln a következöket _ és 
ugy é~tük, hogy sokak sz.\\márn 
örömet szer,o;ó hirndás ez a Ho
moród, a Nyi:kó és a Gagy víze völ
gyében éló unitári\.l5(lkról: 

,,Azonban Székely'földön még a 
P~cstán:sok között ls e tekintetben 
~vál.na.k és elöljárnak az unrtáriu_ 
ook, rt -int mert sokáig üldö:.we lé
vén, ez életrevalóságukat [ejiesztet
te; de föleg azért, mert a népneve
lés ezen hitfelekezel hiveiné.l áJI 
legjobban <hazánk:'ban. Ezen kedvező 
e~ény leg.'izembeönóbben feltú
nlk Sz.-Gericzen, hol altalánoo jó
létben élö, vidor, munkás né~ ta
lálunk. Itt a földmívelés jobban 
f01y, .mint csak a szomszéd faluk
ban ls, itt vannak a leghíresebb 
sza..rv~smamák, itt t..ere.m a legjobb 
gyümölcs és bor, s főleg az utóbbi 
a mt viszonyainldhoz rnéPl.en rop
pant nagy mennyiségben, mert. 226 
hold szól6je van, mennyi 20 falu
nak sincs, s azt - bár a szólőmi
velés sok dolgot igényel _ mind 
maguk a lakosok mívelik, h'angya
szorgalommal, ernyedetlen kitartás
sal, mi aztán általános jólétben fej
ti kl jutalmát. - Emellett az unitá
I'ius népesség testvéries, összetartó, 
egymást kölcsönösen segító és támo
gató, kiválóan becsületes, vallásos és 
józan életll. Azt mondhatná erre egy 
tilI szigorú itész, hogy talán véle
~n}'emben résZrehajló vagyok, mi
don egy falu lakóinak szebb tulaj
donairól egy egész néposztályra 
vonható előnyös Itéletet hozok; ezen 
lehetó vád ellenében kijelentem. 
miszerint ezen ethnografiai elméle
tem nem csak II Iárgya1ásunk alat
t! ralu la'kóina'k, hanem egész vidé
kek népélelének figyelmes tanulma
nyo .... Wn alapszik. S az, aki a két 
Homoród, vagy .. a Nyik6 és Gagy 

viy-e völgyének. valamint Aranyos
s;o;ék havasalji részének csa'k kizá
I'óingosan uniUriusok által lakott 
vidékein behatóbban togja 
életet tanulmllnyozni. 
hogy az, ethnografiai 
lomm Igazol~nak togja 

Eddig az 
István a 
szerkesztője a 
rövid kommentárt fGzte; 

" Hogy Orbán Balázs, II Szekely
föld nagy kutatója és alapos isme
rője ilyen nagyon el6nyös beáll1tás
ba helyezi az unitárius népet, azt 
ml is elismerjük. E nép szorgalma, 
élctl~va lósága. rendszerető jÓ7.an.sá
ga abban a pillanatban feUllnik, ha 
betévedOnk egy marosszéki unita
rlu.-; kördgbe. ts ha a különböző 
vallá.sá.rnyalatok befolyásának kitett 
felekezet vérzett, somiból válnot S'<r,e
deU a hatalomhoz közelálló erösz,,1k. 
mindazonáltal sziklaként á !lolt őrt 
a nemY-etl~i vidékek peremén és 
nomclink törhetetlen magyarnak bi
zon.vult. dc meggdtolt mindcll so
vinisztu terjCSl':ked,,'st." 

- HJ-
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A szétszórt hamvak 

HALOTTAINK 

Dr. Gál Miklós 

A kÖ\"eIldi ~Ú Gál cs-'\It\d 
fi3m l t.adát :lZ ismeN tord.'ti ügy
"édet hamar egyhálekiiri felilg.y~ló 
gondnokl.."'á \'jl3SZtobn :lZ ar3l\YOS

tnrd.:d ~1uizkör_ 1938 19~ k&ölti 
nehéz. e\-ekben ,-isclte egyhhunk fö
gQndnok! tisztet es eg)ike volt 
3:ro.lm.'\k. nkik ntinden felmerülő 
problémán:\!. Il ~értést és '.megbé
k é lést J..-ert.'Sle. 

A jó ls ten 6t ls megprób.iIt3. fi:3-
talo n elyt.'SZtel1e ~ik gyenm.'két. 
iU egyk-on pz~;g szétfos:rlott. 
de 3 !lleg\'áltozou kö..·~lmén.\"e\~t 
belen,y"ugdsssl éi, éJet.böI~~ 
\iselte. 

liosszú é lettt.'.l áldotta meg az 11;
Il'n. Néh..'Íny h6n.."\P hi j :h"lll megérte 
feleség. kel Ferenc: Titáml eg,yiitt 
h:izass:\gkötésük" hetvenedik évfor
dulóját. Feles..lget kÖlel !Jol é\-"l'Se1\ 
kisérte ki ,(l. kö\"-eooi csnládi s,íri..-ert
be. t.lelének 95., Qomol'Ú Ö%Veg:o."sé
gének e1's6 t.'SZt\mdejében pihent 
meg. Holttestét .a tordai un.itárius 
t\mlplornb.m r:watniozták és onn.:m 
kÍSt.."rték ki II kövendi CSo.'\ládi te
metőbe jún. 4....:!n. ."13 6; menye. 
unokAi és dédunokái Ils az egész 
környék unit:\riUS31 lti.<o&1& ulolsó 
p ihcn6helyél\l. Emlékezete legyen 
IUdol\. 

Boros Péter 

BorO$ Pérer - ~hai dr. C,iki 
GábclI' püspöki helynók uno\..-.ija. 
mérnök. életének 31. 6""ében hO$s?"u 
és s!ll.)·O$ 8W.Il\·c<k"s ulfan .sJ:ülei 
nagy btmatára clhunyt. A Magyar 
Radió Törnq::kommunikációs (QU\~ 
lyilnak tudom..'\n,)"OS munkl.:\társ.,l«>nt 
.szep Jöv"Cnd6 tilll előtte. /lmlt II ha~ 
ltil tőrl ketté. 

A FaricaSl'ét1 l(!IllC;!6ben nag)-SZü
lei 'ilrlfltxt temotték ul'nt'lj(\t , dr. 
Ferenc József püspök és több mUI\ 
kat.1noa mcle-ghUT\GÍI Ill'-'Iltm\lék~ 
uu'm . 

Kemény Gábor 

A M~"3r N~ 198J.. ~n JIm, 
1. szam..'\OOn ~ClkoIlVi f'f!h:r : ..
cg)~~'g oarutc:xncstere, 51,u: C'o'c 
löZÜletel: "'emcn" Gaba," eime n 
m ... ~,~uitst u1... 

H3<C.Ulk ki\-a. ló p..."'dag~ Er~ 
dcl,,\"bell II tor"dai unitlirius gi":m;\.~ 
unmb:m Colytmott okmto-oo\-e!ú 
munká\. .,Ö!l&e.tirasa.ból" idézi a 
~dfocduló oh'einek gimn.l.ziu
mRI. ahol. a kitúu6 lanari knr sza~ 

\~tec be.. ~ül& cr
taMo ttak, ~:\toptt:ák 

'-:-:·· ·o· tthooatkban. uj oktat.;\~ 
si móds~el doJgozt.'l.k Iti es al
lmllllanak.. Kultur.Uh; renOez\'\.'rI:,·e
ket c;'$ .. S2AOOd uceunu ónikut" .;;,;lt~r
\"&'t'tt. A oo;PSzP.xü t:m,,'\ri \..\\.1' le
\~elly tár:;;adalmi clt...'tet .lll, Rlel,y~ 
nek Kemén" GdOOr ~ponti alak
ja len. 

Te",~.keny és htwymou élettit 
l!H8~ban K ossuth-dijj,.'\! jutl\lmnz~ 

!ták és ln;!g ebben 'lZ e\'ben ~_ 
h;tlt. Barabás lSlnl.n ul\lt:h'il.lli lel
kes:.: bUcsÚZt3.tt3.. 

1Itilh~ (;a. konlibba.n de.b~nl. nlU$t 
már gyiiri lakost ruéJl. lr."t-l>Ol\ amny
dl plo IDas ~PlI~umétn61d okle.\-elli'.l lu n
' ('U<-k k l. melJ.' nU csak mosl ~e",illllnk 
ludorml.,st. EIn·haz!. életünk trdemu mun· 
kául utólag U~\cuct J,.~nljük. 

.\ budllj>Qu Refor",al U$ T«II .... lal .\ ka
demJa ke, prvfesszora dr. Sub<> (;Io.u U 
Sebesl.}·i,n J anos nyUJt:llOl\lba \'Qn ultak. 
A lIInari Inu- j.'I\'&Slalllra a zsina, ;:0:10111:
sqe. dr, Boll' ld ,J:in os u~.~drell~kml 
lU. Üjszú\'ttsét:l, dr. B Oross Gm buda· 
pc!S1-tö rokCiri lelk~5:n a ~y~lI:o.rlall I~' 
tOJti M Uln.aék profesuorn\'O:1 nl!\~11l. kl. 

~pemn· 

e.iyha%unkná l ls 

l1I ó dO$itjll k a l\I ag~'.f Udyc"-I r :isl San
I>:lJYU,to l. A >: e.Jsti helyl'$.lrAs1 SlIab4 1 ~'1:II.-
101 IUl·ben nl'OI\l talláli:. p"óta sumus 
RlkaJonlmal l\\6dosilOtl:l.k, A Ul\~'d lk 1110-
dusltoll kil\dása 19.5~·be.n j ;:o:lem I\\t';t'. A 
Mal,lyar Tudományos Akad~lI\L " n l·!)'t!ll · 
inis.! b!ilous6J/a (I nlo,st m Ód O$'I<lI\ u.1<' 
tml\'1:atten.'C.lNct vit Ata ~s!it\}\llI . A 
,·~ri\lllól.,. I!l!~'-kél én~n bclill m "'R1 e.le.n Ö 
_lj nclyC$iras.1 IlUbA\" "Il\mak hu$r.Cl.CI' 
S&a " as szojcgyz:o!ke 19 1e.s3. hln en II Ie. jl
utóbbi ki'Sz]lt"s~kor 1\\6: I$nlcrolh'.nc k 
vOlUIk aJ: Olyan szl\\'alt m h ll A \ d ,Wlr.IÓ. 
n ~m(tóll<':p 61 a J: űrna,juus. 

. ~----,--------------------

\ I'rioaai .,,' ...... . 
U. .. k 1\>1110" 
su.'''ullktMln 
.. ml .. ltcUII. 

' \ l'1I nS la\;,odaU,)lIl • • \ rmil.nl:" Ol'ill ~$ 
nt'Je Sarkall,}' 10\10 I llU. JUI. Io.en Ulllle
J>l',lt t"1t 1\(1u.S$.l$.ku~UI:: SQ. t",-roroUI6j!l.t. 
A N:l@)' lfInli.c u. t"n\plomulll:;~n u 'S
tW UlII.l d t:.\ uwn . " 1!Jl~'k<)ri dlal::lII~ dr, 
Jak"b J~n ti Iel.kl'.$a k.!n t': lsten jlalttla$ 
Aldá$lit • n(':~ csalJ.d"". A t UlUunus 
~tl Ja\'j rn ~ UO fUrl n'<J1 lInOI\U n:f<J;lI!\k . 

Dr, &<lGs M ihi!> hQdrne.l;4\":I.s..'irtlcll·1 
."nncmok bch·.as"'lebdl to:lcpilh-.e. ujT':ll 
nlca:k~d IU 1\ tcmplom .. os II li:on.Uöu c le'~ 
é p\11etcl<: rco.nO\"a.l:l.$i 1l1unklllllt,awa k " ve
iJetUo!t éli \'I!pj. llwk IrI\.'l)'l I:ls31.. 

UJ. (;)'ltr\l\.l\lhy I &I:, I Ó k egUtltc a mu
\'C:s&l. f.-.nyk .... pcltc t at>h~ a J,.".etne::. meu' 
Ke.n:.s:l\u f)· {k:rs('i f~do\JtO~b.m ku.ali 
ll. I'l'g:\ ll\:l.II~·:.. r lronYI·tdr:..k énl!lo\:iI. 

\ " k=lor Tlbur kt"P:ün.u " ~'$:I. l.1.rI:" l.;lt SO
kMII llIcgtdÜ11t(:II.'k j Unlu$ hu tu!:,·"m;l.n 
a K,'!lI-ómUn 'scek saU\'(:t.s"1!ébo.~n , ,\ kl. 
nllltils ,.::un.., ~ .. 1>:Wt"13" · , ,,,II. 

~u·lIcdcn r é,· 111:1jUS U·.'n e.lnlll!IWlOIt 
dr. Aj"',}' (;·y " .I'" 1l)'U):"hll"r.Otl f<)Qn ·()S. 
" elcmc" .Mlk lQ:s I cl ké~1. ~1lll\III.I:l I'al " 
b cll·<i ros.l tcml'\óbe.n h,-,j~' (:lt (:k öf'Ök 1l,}·U
l>" IUl\lr:I . 

s%",~'Ciell m l\,j u s IS~" háJ,. ... ~(It !:OIÜU 
J"bb~ " lIkhil b K iSS Ulm"' . Il ~EI\~Ii:t)
t .:so.l k ..... Iicl"ln..,u Mikló.. .. tdk"SI kcru.l I~" 
I.-n :IHhl,$;l1 . 

.l. ~r."II"..1\ Jti.,...,r .\ 1111", '1'UtI.nn:l;II,}·· 
..,.,) " I"IU kl."Uho llll l\ kt'\.lu "t"r:o.bs Já~ 
k 'IIMldl 11I :\$l'" r ~ ,-11'1' IdU<U"'\I:\ k .!> , ~ • 
r\~'Uk:l\. On·o·/ld e. te.<. nOIlY ". kHi.lU lo t ! 
"'''.''1$ li:ör.ün u n Utl.iln"l\l :I .K .. .re..r.l"~ 
M~J"'dli cimol "nlwrl'" fol~-öI"'t ls. 
IrJ:! ""lrmC':n :o.UklóS Sl"ll.~'dl IclkkL 

"'",>'II n'''I,1 I$kohot "kl~I"'~I, !> $l~""'~::"I<; 
h let1\I~I.,d~I ..::I1 kC"'I\'ben S%"'I>1, II", . 
n(lm,,~oolk '·lIS;ln."pj:1n f\l~'I"lJuk :s:; .. ,, \ -
1\';\<1)'1 \I<,In" 1"'lk~ I'NCICsCI'd. 

0 ... 1 tllllll"dó 1~1""t1""t"I "I"h,k"o :U:CII1· 
15--(' d ul rlju k a .... Oko ll hl,,~n. u r
" I\~~rll:iA I.;l~1 "lt~'!.l tt. mindket Icml'" 
IOlllu\\kbl<n, 

.\ . "kt ....... r t .. ) ,·b .. SI'On'b."tJ~..,.. z:f
N~y I. u. íl ~'1l1,,1 ... ! .. " 11 t,I.. ......... .-j,,''-'1d II 
ll'" mlllll " lm MlId . 

Or K i ... ~'" u.·, ..... "", ..,. U\oll:lO::;<o>::! ~ 
ulon' " "nónl I\\~ .III. ~'d"'''''I,)'J. ",In"~'i:..t. 
,,11;:,,1,,"U'ól nou'" I;:(Ud,,1I .... ~I~ UI,) !tI", 
lI or. ... , uk"l. 1>:lu'ld l:).lIet ... 1. unI"" .lL' 
JI"'LI. .~, _ n , o l lI«nn' I\ " ,yo""U' 

h 

• t . 



Külföldi hí~ek 
• 

Prot. dr. HetII'1na Ily. leiden! remOfLSt 
r áw; professzO,", - akl el}'koron az lRF 
utktra vOlt - l' tOaatta m eg hollandiai 
u lja sonin p llsptSkllnk, aki JnS- ben a 
SII'Jc:i ArceJIno-Dan tartott táborban is 
merkedett m ell: vele. .. ,. 

'" 

Lwmcsi Mclus csekehllvt l elkéu it évl 
szolt'la! utá.D nY\llaJom ba vonult. 

A nalYeAJ'"edi JYIllü::eUt ~ lelkészéR 
S.indor Bo\ond székelymuunal lelkmt 
on'ute kl, v. Kancs LaJa. PÜ$p6k. 

\inhadu QUe8t C. Jelell1.k met &2. 
a~a1 unitir1usok ,zeml l!:je G eoUrey 
It. UsbU adne)' ldktl:z surkes%tésében. 
A legutóbbi u4m!)an Udekes élménybe
szo\molót olVlJilt\Ulk eu klnai utazúról , 
melyet a SYd.ney-t unitAr1us gyQlekeut 
már e \'.il"05ban Idn,U azllll!ik\61 született 
tagJa: F'redertck CbODI egyetemi taná r 
tn. aki életében most ~ tzben látoga
tOlt el szQlel lIZüH!földj~ re. A nagy .... ro
&Ok mellen klsebb falvakat iS m egláto
gatott. örömmel állapítOtta meg bem
molóJában, hogy az elm\Ut évtlt.edekben 
K1n.1ban Igen ,elentós eIOreb.aladá$ tör
téni a nevelés és az ellés:z.aéilOayi s zolgá
IlU vona lán, Az ellyUttmOI((ldés éli a lle
g:lt6késultg u emberek köUStt m a mér 
Igen jelent6s, mlnOenUtt haUanl a követ
k~ kina! mon.c14st : .,b uslang bangzbu, 
hW<l.nJt xuexl" &ullSelek a m.lislkon éli 
tanuljatOk egym6st61. 

Wa nbuq Tiribatlo QnnePéI~'~ keretek 
kö:Ultt nyltoUák meg májUS oj -~n a Lu_ 
tber "'"et , mell' :il nagy refOrmAtor szU
letésének 500. tv"'re emlékeztctte a meg
jelentekct. A vA r dázterm~ben ta n Olt 
megnyitó Unneplégen az N DK Allam T a
n4cdnak Elnöklége III kép vbeltette 1IUl
gAt. A Kclel-<!Ur6pal luthe r6 nU$Ok kép
viseletében dr. Nlgy Gyula budaPt!!lU 
püspök SZólalt fel: .,Luther a ml szA
munkra nem a m':'l té, O ma la na"y és 
él6 tanlt6nk kél dOlogban : u. lan1 hit 
ben á a m'lHlkén v.16 Igu. 1:«>18'lal
bM. 

IL ,,"" .... P Al p ' pll nemrégiben meaUi
togatta I V. Ip'e Haxtm r.n liocblal !CiS
!'Ör OrtOdox p a lrt a rk .. 

II UNITARWS eLET 

L.,o , , ' eloruáabaQ új OrthOdox pQspö
kOt ,'álasztou.ak és S%<:uueltck fel. .lan 
An,.b.hnlul< vIlAgl teológiai tan'l a SZer

rendbe \Ön"-nt felvétel után .. J e ' 
,·ette t el. AZ új blclsld pOs

leog)'e1oruAg\ Onhodox 
letl a VlkárlU$8. 

A Scbweizerisc.b.CC' "ereLo IUr .. reles 
Cbrl.su:otum ezéVi kllZCl'Ülését Lu.u.m
ben t~a szepl. st-lS. n.pjain. 

M Os$d.ban. tartja évi J.:1lz.ryfiléKI .. 
dr. Aranyos ZoUf.n eIIIöklete alatl mOk ';
d6 nemzelköZi egyh.!izl üJsAgfro nerve
zet Olet. el.s6 napJaiDan, melyen l apunk 
ls képvlseJtctni fOgja masát. 

A s\'AJd prolestánsok" élénken tOJtI:l l
koztatJa az a gondOl", hogya katoliku
sok genfi széitllelye UJ k atolikus p o's
p!iksegct kivá nnak al a pI tanI. A !;ondoln
t Ot SZámos svá.l cl egY ház.! szemle ellen:z:!. 

Dr. H elnl. SehllSle rmann ny. mannhlll 
ml szabad etV1l pro testáns lelkésZi, :lZ 
IARF VOlt alelnökét N n, l~-én k öszöntöl 
ték 70. szUletésna pja alkalmáb61. ug~'lln
csak lelkészi képe5l léssel rendelkező fe· 
lI~sége , dr. Lila Schl6termann t."\rsaslig lt
ban. Ad muJlos annos! 

BerlLnu Sam magyar wrmazásll ame
rikai lliv1lnk édcsan)'j6val együtt nénány 
évvel ezel6tt l.1togatást t elt pO,splSkUnk
nél. Legutóbbi levelében örömmel közli . 
hogy fiatalabb leánya lelkészi pályan 
folyUtja tanulmányalt. Reméli. hOIlY le
velezési ' kapcsolat ba k enu Szent-IVlin}'1 
llonAval. 

ZSlNATONK 

a Na,y Irnáe u. 1emplomunkban okt. 
I S-én, du. 4 órakor tartja első ülését. 
Imo\dkodk HUll~ti Já nos köziigyigaz_ 
gató, megnyitót mond : Bartók Béla 
fögondnok. 

A ZslDat "asárnap de. 10 órakor 
roll'tatja 1aoácskod sát. A de. II óra
kor tlU'tandó istentiszteleten SZ:ls?; 
nnos duni\nttjlj s?;órványlC'lkész S'LOI.. .. 

Zsina'unkon képviselteti mngát az 
Állami Egyházügyi Uh'atal. Vendé

közölt megjele nésilket bejelen_ 
dr. Kodcs Lajos kolou vü,ri 

,ök Roy Smith az IARF a lel-
egyben az angliai unitári

o·" ls képviseli. 

Vasárnap d élben közebédet adnak 
a buda pesti il'üIekezel a ssz.onl'ai. 
melyre elsösorban a zs inati tagok je
lentkezésl'!t vá rják a rendezők. 

Irinyt T ' szlót az Qozak_amerlkal pia- -----------------
rtsták els6 · S.,1sztensét címzetes pO,.pök
ké nevezte ki n. ;rAnos Pál p a pa és meg
bizta a k illf61d(ln élő magyal'Ok lelki 
BOndoZásával. 

~ a.nClla! .. Tbe Unharian" idei JUniu
si súma II eímoldalon közli Leeds vá ros 
unitárius templomának a ké~t. E gyQ. 
lekezet tagjal a legutó bb t.aI10U IStentlsz· 
t elet u tán m egkoS%oMták a vál'OS köz
pontjában közveUenQl a templom k özelé
ben áll6 szobnl.! ,Joseph PrlesUey-nek, 
szQletése 25S. évfOrdUlójára emlékcave. 

A frankluni =Uárlus g y ül e k e zet Mech
tilde Lemeke asszonyt. akl FrankfU raban 
végezt e egyetem! tanulmányait a !lyilIe
kezet UjIlsligl munká t végz6 lelkészi te
end61re a lka lmazta, ElsŐsorban n vallás
tanítás és a g yülek eze t fiataljalvn] val6 
fOGlalk o zás fOgja fe ladatát k~pe:wl. 

LAPZÁRTA UTÁN : 

Orb6k Endre budapesti presbiter, 
egyházi tanácsos, ól Magyar Tele
vizi6 rendezője súlyos szenvedés 
után várat~ul elhunyt, jún. 28-án, 
Eg)'házi munJ,."ásság:iról csak lapunk 
következő számában tudunk meg
eInlékezni. 

UN ITARI US tLET 

LaptulAjdo nos 
It 1II11/tYIIT0r5z'gl Unitárius €!:)'báz 

t'ele lúil uerkeszUi; 
Dr. Fe reno:z J ózse! 

F t l t lós kia d (j: 
lIu$Z!I J'uos 

V .. NIlI )" II " 'C u . 4. Bud:tpes l. l~ 
TA, 'b.' 113-09.\ 

57,e . keszll .. ner keuHi bi ~oUsA.g 

Tet Jentl " MIlI)'ar POsta. El6fh,etbe tli 
b :l.m ,el)' pOstahivatal" ". a P os ta hfrla p
n~eleiben é. a POfial Közpo nti Hirlap 
' rGd Anll. l (KIU UOO Bu l'l :.peSI , ' .• J eiMet 
n 'l'Ior tér I.) kliz,'eUtnO, I _n' pos,,,mal
,,'nyon. , ':\ Ianli n l 'tu taUissa l '" Ktu 

!:I5-K tn pén z roTC"'lml Jelz6n4m .... 

Ih '\ e lliflutésl I'IfJ 51.- forint 

K ll l fllll'lre fiVl ".- forint 

IS OEX , U.U~ 

El~'et eml Nyonut. - U.IUS n UlI. pesl. nlll 
.·el ~1 6" , 'euIII , SlIm ejl'b l ZO lIá" 1 ~llZg~ . eI 
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