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TAVASZI ZSOLTÁR
1'1'e88'" 1,z.- 1O

7'aV/M.t van ú/dOUI Ulllinlll.irÜ'/tVfI.fZ . Umwpl PQrwpú·
já/)an él 1nú'U68ágúoon ~f:nllag{jZŰ crlivel Tagad ",'1ft.
yúval (IZ eZ(!T/lTCÚ, f:zcruJnit, «imi/dma!! (;Ict.
Mt1llllm !uvall: Iwz 1/IUf/áv al val/w~t új(tt, valami
naUll8Zlltat: jrU. erő" ÚJ ,ztl.rnll/tlwt, Izhw s terveket,
rQuas álmokat; II(J%ZU magával/Iz álm6bcH Jetébred O,
IIOHZU/I ~IJlét,élllJúl vllátJ{.!u áYTu kerti/O, II 1wrbóf Jd eme/ked"! últujtú emuer IlTDk VálllolUkuzállát a maga sabb rendű élet, fl tb .tt/.l8áy, a 711080111, a /Jékuség 1.: 11
az líuzhulI{I uzmiÍlIlIl vllúga ulátl.
A 1141JUl{Jár C86k-Járu , lágy IIzel/ú slmul/atá,ú"" bizOnl/u, mértékben mhukll UIIJ/Jlu al 1ijJáuiUl:lt'Ünk.
ml1lii1 neliuebb volt a tél luJ/Qual(ua, annál elkmáll hatatlallat.ob az llJiáébredú éleL 8%1:111 aj ándéImi utáni
váUl/alWzcbunk ,
Ol/űnl/Vra ",,,It lj lavau , TI,elJ/el a 1Ubáretl JiÍzu.
gazdag lelkében IlordouJtt , melytűL annyi .zépet é,
'Ot "eméll, melllTől f,ln/lVi uliVei é. jOl álffl<l<loU, Tbzta lellWvc/ lit t/nia élclével, ti/mai val é. CIIelekedetcivel CA!(JddlaluJj un u é,! 1uva8zt varti,uoJt a tanUvtinlluk
lelkéIw, A -vUáUds.áy, a lalXUlZ, II uerelet, á 114pllluár, a IJl:ke, eu Ille' hlrdetúj e éli >meyvaI6.itoju voU.
A HeUl/l .uuzú4bpf~ /clckk!tett teUfllaga.abb 1'endil
életrIrOCJram,14!xm Wbbck ki)zűu ezeket mOndotta:
" IJo/doyok a blikeu éure IYI/ckezűk, mert ük ls ten /141na'k mondatnak". Ab/xm a llitblm /Iall 'rIlCg II 'keruztI(m, hUUII lanltátal éa példaadáta nl/omán az emberi
wLkekben ~rök len a la va ..z, örök luz a béke, éa
á/dult fl !ll«paloluár.
AZúla a kenluténllM!g tlittiirwt/l1.C lolyamán közel
kélezer Ol/ön y/irti lavasz mU/lulllyutt 'Ie ránk, ~ uz
IUaz l tavan, metIlet JI:Zlu mcyátlllooQtt, éli c.eLelude lel ben fluluvalolitott, " Z(/tlt méy eg ll/lzer /Icm t udott
a maya le/je. IIzé v'l:uémm Mbo~/anl a I lJldön. EIIC IlIelt mlncllmta/an Idet/en üuzl: éli kopdr MUé változ.
laUa «z éktet aa: (HeIii céltoL éli a ~llzu$1 é /e tprIJf/T«mtúl m(,U~e IlUltQtt, kiJte/(:p4yelrlH él MvatdaáTol
meyJelcdkez ű ell~ ber. /I teTméueL rVliáyál>an, 11$len
c. odá /uI Q. v lrúgoakertjéuen minden egll cél : elO: uru·
"', a hln/w, felé halad, éJ e.zt laz 111Len áUa t Irálll/ wt! W1'tI8nyu eTlUIIlYItt nm/l :ravarliatju <meg I t!mml
Ilalalom. Cltlk éppen tU emtHrrrel ""oU Itnintlen Idűben
baj : az emberTe/, aki eu:jének é. vluteltln. h4talmának 11ive. érzetéMrt. Iuen "l/"k"l1I la tmaua lirilllUI III_
IW J/Zd~"1 u er1nt IUllukenU Iránl/Uanl az Iltelet ezen
II 161dlin, é. teue lZ örnlll1 Irayé414k '1z/nhetllévé .ezt aa:
lildutt f)Qradtc. oMo l,
MI/ueYJ naYllft ertielt é. t4I4UJt.lrt. jultatja .Id/ejézhrc
tz i cl v«1 6.6"(.I1 a ,: ru vau l ZloUár" clmú Ul/()nVi/rű
be,,: .,Vulalcl la vau l , v6/lo%á . 1 pat«koa:tal a vildyTl/ ;
I Sz lkldkból , 100dMI, IÍlla!okb(i1 I l-Ianyo,",l, nlnekel.
u lrmo/c(lt , v4lto~b L ('. Ihol ld vala/G! .•• I C8IJ/C belOltd 1Hml bir Unllej)fl:1 c.I/w llll embl!T/"
Mu , ami kor mllldll n Wlamlr'OOl6 IlUTúlxll vdrQf TO7"lfJleban hev.r, ae 1U1lllcOr nem r.pdunek Ulbb' lejU,,1e
/. lfJU u fluu lltú hU/4h'ladarak, éJ véUTe...val"hdra lll.
nlmull a n lrln41, üvöltO IW1Iuja. al 4Y Uálc bl,mbiiUtH, al aknák "eu u,j~ , 1t1f~ 1 . II/OUu véuel éri a dl lalan, fJk,létkUlf ""Iberm,lilttlr~ti .. I . 'Iurnvatl'lkban 'J1UJU'
u ólaltak a bé k41 Illrd.,16 h.aru1l(lOk, ulQtul4klYJlUnk a

e,

71wulett ú ton, é. e/"ondulko%unk az elmúlt tSZI'endt'l
u lirnya e~ménuctn,
Auá1l UUlllurúnn leha1 tj l4IC f ejünket, merI érezzUk,
hOt/I) 1W(JYUlI 801C IIz éUlltltln~valúnk van f)ntndazlirl ami
I~ Icöz tl'~1IIúltban mliJJWr~élll. Jút tud11''7_/10(I1I embtrlik
v /luyun k, Idve IIlbú/c;/caI, /UUlllllélwU utlokkal, "lIarUi*
' úl/ua/ , A z t b tudjuk, /101111 adlll(J "ved az f!mber
amlll él. fJf! UQmurúun állapUJuk 1Iku, " oY l/ ullla~
IlUYU(}1 téved111, 1,U1I.I umlrlll az elmúlt hábonű e.zLendll kben lanúblz(i11l1.áyOt lett, emberi méU6Jáyábart.
miÍglJcm IcU 1.'01114 tza/)a d / Olvan lékt.elen dUhvf!l,
olllan álIalI keYl/6tle1~éuulil, Dll/un )'JO/cQ1i imzéNel é.
Icár /.lril mmcL tmég a k(JJlrlmltlvebb Időkben .em PlU'zlilott, rombCIII, gl/GW/t uz ember, mini a múod.t k tlf.Ulghabarú tdej{m , A/okká lett a .Clkat dictlitu:tt modern ember kedben az tild/b, é. romhalmazz6, temetl)vé vtiUOZQU ez az I,ten ti/I(d bék4!lriytc, uere lelTe
teremtett glllinlllirű vlláU.
A c.llQuedIJ, üuzetoppanó, imma gdva l meghuonló
embe r .zámúr" hanga:11e a jé::""1 életprogram, me/U
lav/UlZT61, életrlH, bik4!uéurOI, tildoU trildyróJ, lU /írDk
em/Je r l/rlik "",ua.zIQ, III1IQ.tiUúr61 benél. Jlang%analc
a HeUIII Huzta /írOk éroénl/ű Iuauáyal, melllele uz
cltéved ü embenwk tilljl VBr"nc.ulnu.k; a. régi vll~, a
réyl mértékek, a uemel u emlirt, 41 louot l()(Iért f!lvivel lZeT/lben 1e/lárJák az új a 1naucuabb f'end6 lile t
Wrvénllett, élJ 1IIeUUII(}znek W6rlll Idtírll arr~, hOflIl az
Igazt boldofIuk, aZ luad '1UJYUIJ/r, UZ 41azJ áWoUak 1W!m
a VUlZUIO, ,yumbuIÓ, UIIGldlklJtUJ emberek, (114M ,", a békunéu re IfJl/e!Wz(jk, mer i lJk I . ten l talnalc mtmclatnak;
űk az /írOk em beri IllZltIénll terjen léllévt!l él tmCuoalt:l ~
. 1tá.távaL " Wb"! fJmue,,~ 1 7IIag/Uaub rangra emel·
ked'IWk. /I
UenédTU:k ebbeli a blztatá,úban
Iwdéll/ckrlH OUJI ,.tú, uklk a ,b éke
'kHérrwk. Eliben lU
A••

•

•

•

emlJe r u ámáro o. Jézu n elfe·
mében. megJogo.nt tle l'.e. ligllehlw:teté.:
"Te vag ll o.: il. ten állandó n"ugt.Glcul-Jágo, ~ vag"
aot lsten boldo "t.! lo.Qága ; I Ta vauodj ~re Q.~l"Ota
ne rln! , Ember, é. Ié"" .n hten boldog békeuige,"
Ame n.
/ 946.
Dl'. Kovácl Lajos
De ime, hang:tk

BALAzS FERENC

rint. Voll, a kit rabul ejlett, mint .a
lepkét It. láng. Voll, akit blrokra hl volt akit felébresztett, akit megh ~k
keniet!. a kit elsápasztolt, akit szive n
markolt aklbe beletnrött, mint a tövis. hO~Y nyugtalanítso n. Amíg élt,
ará nylag kevesen sze rették és é rtették meg. Többen voltak. akik szánakO"l:tak rajta, akik gáncsolták, mint
!Iklk segitett ék. Voltak olyanok ls,
!Iklk féllek töle. Bará tai a határtalan
te ttvágya t, a gyou élniakarást csodá lták benne. Alma!t akarta m egvatóslIani lélegzeteli'il1ítóan gyors
munkaü tem ben. F.:s közben.,. hOlY
meg tudott feledkeznl mag áról! Hog)'
nem tudott magáva l törődni! Ha esik
az eső, hát esik, ha lyuka!> a clp6,
hát lyukas! Ha kincvetnek, hadd nevesse nek! Menni kell, tenni kell!
Gyalog, ker ékv ii. rral , eső be D, sárban . .
Ba lázs Ferenc m ent á llandóan, t eU
szünet nélkül, 8 m ind enkit, aki keze
ügyébe esett, m enésre, tettre serkentett : vitt magával. Falurot ~ előadáso
kat tartott, szervezett mindent, ami
a n ép felemelkedését szolgálta. A
tempó, amil diktált magának és mUD katársa inak, tulhajtolt volt. MI klkItérhetIünk előle, Ot vitte, s végül
ágyba döntötte; az álom . . .
Látom. amint ül az ágyáD és ír,
Cikket verset, énekel. lntnkedlk
szüntele nül. Közben egyet-egyet kohög, és mosolyog hun Cutul, finoman,
dacosan .. ."
(Néhai Lőrinczl LáSZló lelkész "Emlé kezziink Balázs Ferencre" c. gépírasos életrajzáb61. A kézirat a szerzii ö1.vegye tulajdon á ban van.)
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Látogatás Mannheimban

A F"reireligicne lAnde.gemelnde
Baden - a badenl tartományi S7.3badnyeLvű egyház köz.pontJa és szép
U~83.ban Q
bulro:l'C$tl K riterion
g~ti
terme Mannheimben
K önyvkl:ld Ónál jelent mcs n fenti
van. Itt tarotottak gyúl~t nov. lO·én,
dmű munka, mcJy - 87.o1<.atlanul ,amikor q ,K~ékeztek nyugalomba
M-CJ'7.ókónt a köve~kC'l.ú há.ro~ nc\. Clt
von ul t lelkészük, a körlikben 1974tOn tet! rel: Mlkó Imr'c, KI CSI Antal,
bon megforduLt és el6adáSl tartott
Horváth Sz. Is tv{ln.
dr. Heinz Schlöterma.nnrÓl, akit váMlk6 Im re hosszú évekkel c7.clőtl
rosában mInt népné'Velöt és filozókezdte meg Bald%.! Fe ren c életraj1.áfiai írói ls jól ismertek.
nak a meg/rúsát. tveken á l leveleUtóda a tart.ományi gyUle"ke7.et
zést folytatott Ba/áu 1-'crene A merimásik városában. Karlsruheban lakában élj) és másodS1.0r férjezett
ki'k: dr. Eckhard PIlick.
volt feleségével, aki szív~ volt t érje
A gyülekezet nevében dr. Pilick
hozzá Irt leveleit megkülde ni,
hLvott meg, hogy M"llt vegyek a nov.
lA kötet rövi d előS'wvú t a harmalG-I ünne~en , amilkor a város rő
d ik v.en6 ír!;;] ; "Odilök, hogy Rn polgáamestere. G. Widde-r ur a
láz& Ferenc életútja most a maga
C3 rstell6 államel.nök által adomáteljességében eljut az o!v8.<;óhOz.
nyozott érdemrendet ünnepélyesen
Annak .is hogy Mik6 Imre és Kicsi
á.tnYÚjtija d r. 5chölt.er.mannák. A
A ntal sok éves munká ja nem ment
megh{vásn:a!k eleget téve, az ünnep vcsr.endöbe. Megtin.teló feladat voll
ségen a fópoJ.g.ármestler beszéde után
nyilvánOl'>S3gra segíteni a két kuWNémetül kÖ!s7öntött.em az ünnepeltó 6ldowlos munká-ját." A tartatel, a régi barátot, akWeI az 1970-es
lomjegyzék S7.erlnl Ihárom fejezet és
évek el.eje óta együtt dolgoztunk az
az c löljá'ró bc.$7.éd Kicsi Antal ét;
lNRF t.-.nácsá:ban
és s.zá:mo.s IARF
•
•
Mlkó Imre mun ká'j a. A lnegyedik fevégrehajtó bizottsági
ülésen és
jel:eleL és a kön)\\' második részét.
kOrl#essz.uson egyUtt ve~tünk részt.
me.ly Balázs Ferencről. a fa lu szeAz 1972. évi heidelbergi világkongrelmeseröl 51:Ól. K icsi Antal írta .
re<>sZus t is az ünnepeLt rendezte.
A hatmadlk. rÖVI d lI"ésl:, .,A félbeA I: ünnepség utan dr. SchölterST.akadt álom" Horváth Sz. Isiván
mann és lelkészi !kép esltéssel renmunkája.
delkező fe lc ' ge vacsorát adtak tiszevek-kel ezelőtt alkalmam volt ri
teletemre , 'akl mind Mannheimban,
n'I.1 máI' néha i Mikó Imrénél bet-emind Kru-Isvuheba.n talá1kozlam a
kinteni Ik ézimtal ba. ÖSS7..evctni SZ('gyülekezet ·t öbb tagjával, é... ,velük
'I'IlélYe5 ólményeinket, és igy tudom.
egy\iU szép 'k iránduláson vehettem
hogy 'Mik6 Imre mennyJ e nergiát
részt Rothe.riburgba·n. és a Duna
és munk al áldozott télben marad t
eredetét köI"Ülöle16 Fekebe-erdóben.
munkájara. Ugy vélem, hogy az álJ ó az, ha a ~tság szála i téren
tala meg!r! !eJc;r.etdtet K icsi Antu l
és idón át fennmaradnak - mondotcsak átdolgO',t.t.a, vagy nLohány uJabta ikös:z~ jeiéül az ünnepelt, ~:
Unitárius vita irat
ban előkerUlt odattal bövítheUc.
nek írói munk:ássá gához tovabbl
Szép munk~ a Kicsi Antalé L.., aki
esztendBket kívánok.
350 esztendővel eze lőtt jelent meg
Balá'l6 Ferencnek a Rög alatt címü
Dr, Ferenez József
munkáj a alal,lJfln ismertette Mész- egy I.lni·tál"ius vitairat a követke ~ő
'k6n töltótt éveit, tcmreit és munká- eimen; Az Háromságnak oltalma;:aHans Küng bírálata
ját. erdemes munka a Ki csi Anl'<ll sd ra gondolt /.eg löv eb okoskod asmegt>izsgálósa ,
Kolozsvárt,
és Horváth Sz. István által összelil- na k
A .Le Protes/a.nt" 1983. november
tiWtt jegyzetanyag és a Nagy Teré? 1 634 ~ben a Heltni nyomdában.
A mu~ka a RóSI Masya rországi l5-i 'sz..árnában hiva\lko.Zik egy,. az
szorgalmat tanU!iftó, 'a Balázs Ferenc munkftsságát i.sme:I'tetO gazdag Nyorn tatNányok, - ahol az 1588. sz. amerika i New.week c . fol>"ÓI ~at
köny;vészetl ~..eá:Ilítás. A könyvet alatt szerepel - a következőket 01- egyik legutóbbi számában megJelent, KlIing ,pro!:sporral folytatot t
Balflzs Feren1; életét Ill usztráló nó- wlsh.'l.tjlik:
A mú másodLk levélen a eim ls- ínt.er}ú.ra. Az. interjüban az isme~t
hány fény.k6p ls g.ll',dagitja.
- fj - mó~lésével kC7.dödlk, és a Szen.tJhá- klatoHkus teológus elltélte a Vatiromságról 57.616 hagyományos ke- kán tekintélyuralmi magatart~sá.1.
rC$ztény tanHás Ismertetése után al: A beszélgetés rendjén K iIng il oíeJI.lnl táriUSdk ellenkező J'ELELETtT tette, hogy II. János PAl pápa valóBalázs Ferenc
leJtI kl. A végén s7.ent~ rási idézet ságos személyi kultuszt k.fvá n ~
olvas ható. Majd a leve lek hogll üre- ,vezetnI. "SajnálalO<$ !!lődon a. V-at!n kezd hasonlItam a t.ekmtéi}"Ba1líz." Ferenc olyan ember volt. se n ne ma r adjanak: Tetszett a: Is - Ilci
akIt nem lehet könnyen elfelejteni. teni ne vu etről e kővetke:ó igéke ! uralmi áll'amo.kJhoz, melyek .n em
uúnnc k másoktól .megkövetelni .>lZ
~kl t alUko7.ott vele, annak belcka- ide irnunk címmel. függelék köve t paslkodott a lelkébe. Aki eIbue~ (IIl:ott kezik. Ez biblia i Idewt.eket tar1lO.1- ember i jogok megadását. de saját
U5l~, az magával vitte. Foglalkoznia m.a~. a7. egy I,.. te,nröl 1>7..616 unl\.ál'lU.'l állampolgáraiktól megtagadjáok azt.
kellett vele, ha akarta, ba nem. Nem !<tn ítás bizony.itMára. A mú szerz(\- A Vatikán nem Irhlatná alá az emludla magából kivelni. Nem tudla je Ismeretlen. Példányai reJt alá~ba Iben jogok eUl"Ópal deklarác~óját.
maiár61 lerázni. Gondolatai, teltell, ,lók a $:7kehónyti és II volt kololsvárl .mert ahhoz ól. r6mal kánonJo~ot
1161 nhétie &; mosolya ls megfogták unl\:ál"'ius könyvtárban (Román Aoa- több szempontból meg kellene va ltoztat.nla. "
~z emberi. Kit-kU. a m aga módja ~'U;- démia Cluj-Napoca lll).
Mono/l'rátla

.

2

UNITÁRIUS eLET

-

AZ EGYHÁZAK VEZETÖi A HAZAFIAS N!:PFRONTBAN

u üJtebbé vált nemzetközi helyzetrol, s nagyra erlckelte a zt a szolgálatot, amelyet főpapjaik ~ezetésé
, 'el az egyházak vAllaIlak. a béke érdekében IUhon és
kijlCöldön egyaránt. Fel \' ázolta azokat a társadalmi,
gazdasági felad a tokat. amelyek mego ldására csak egységbe töm örült nenl:tet villalkozhat. A . nép!ro ~tm();t:
galom terveir61 szólva kérte az egyházI vezetok véleményét s II korábbi akh oz hasonlóan, hathatós közremüködését, hiszen olyan célokról van s;z;ó. amelyek
elérése vllágnézett61 függetlenül érdeke minden magyar állampolgárnak.
A találkozó során k ifej lette gondolatait dr. Lékai
László bíboros, esztergomi érsek, dr. Bartha Tibor református püspök, dr. Kdldll Zoltán evangélikus püspök, dr. Sal"ó László főrabbi, Szakdcs J ózsef, a Szabadegyházak TanácslInak elnök e, Biró I mre kanonok,
az Országos Béketanács katolikus bizottságának fólitkára, dr. Ferenc;: József unitárius püspök, dr. Aranl/os Zoltán zsinati tanácsos, az O rsuigos B éketan ács

egyhá:tközi békebi"lotts6.g6.nak f6t1tkára, Heck.r Frigyes, a metodista egyhltz Sltupe.rlntendense ~ Mikló.
Imre dllamtitktir.
A résztvev6k meaáUapitottdk, hOlY ~ orszél g8:l._
dasági nehézségei ell~mére a társadalmi egység szilárd. IA.z egyházak arra törekszenek, holY a munkaerkölcsöt erOsitve, elért er edményeinket megvédjük
mind II nemzetközi támadások tól, mind a társadalmi
m orá ll veszélyeztető jelenségekt6L A2. emberek 0RiY
á ldozatokra is képesek, ha a k özérzet jó és a közélet
tiszta.
Valamennyien egyetért ettek abban, hogy a népCrontmozGalomnak mindent el kell követnie a családok védelméért, hiszen azok a nemzet egységének ls
letéteményesei. Támogatásukró! biztositották a !Hazarias Né pfront azon szandekát. Is, hogy [lgyelmet ( Ofd it n kis jövedelmú idős koruakra, klsnyugdijasokra,
a pó. tyakezdés és családalapltás elótt álló fiatalokra
és sokgyer mekes csnlá dokra. Hangsulyozlák a b azaszeretet elmélyitésén ek, a történelmi tudat formálásának fontosságát.
Kifejtették ; a vaUbos embereket m ély megelégedéssel tölti el, hogy egyházaik vAllaltlk a tArsadalmi
halad;isért való Idt'l tl itsl, és ezt az utat kivAnj ák járni
a jöv6b en ls.
(MTI)

Hivő emberek a bizalom erősitéséért

"Felelősséggel a hazáért

A Ma"lIa r orszá"on mükőd6 e"l/házak és val/ds/elekezetek üdvözlik a Stockholmban ülésez ő Európai

és az emberiségért"

Bizalomerosiró és Leszerelési. KonJerencia résztvevóit
és munkájá t.
Na"lIra trf ékel;ük és rendkivül szükségesnek tartjuk a Kon/erenc ia fár adozásai t, meTt a.: utóbbi idóben a"" a SZfÓ méreICket ő lt ö lI a n8mzerközi helv:et
romlása kÖlfetkeztében a jesz-ülué", mely veszélllt>Zleli a vilá" békéjét és az embe riség élelél. Szent meg"1/Ő2öd és űnk, hogl/ a minden jóakaratú embe!" áltul
áhitot! e n l/hűléshez és leszereléshez !)u et6 lit csak a
nepek közöui bizalom elméll/itésével válik já-rhat6vá.
Az a rem éfl l/sé" él szivünkbe n, hOUl/ a val/alios embere k hitűk b(i l fakadó Jelelősségge l hatékonyan hozzá;arulnak a b iza lom építéJihez. A magyarorszá gi hivók is egllelertes ükról és ta mogatas ukról biztositjdk a
földTf!J; ünk biztonsá gaéri eJ békejéérl munkálkodó
ta rgl/a ló feleket . l-'árad ozá saikat _ amelye/..;1"e nagy
vdrakozással tekintünk - imdwagainkban lIo-rdozzuk,
e redIJlenlles mU1lkdj ukhoz lIi ten álddsál kérjük.
Az Orsztígos Béketanáct>
Az Országos Béketanács
EnbáZi BékeblzoUsága
Katolikus Bizottsága

Az Ond,ol Béketanf.cs Eobú.közi 8öebl&oltúp
és Katolikus BizottsAga szervez.ésében 1981. mÚ1)hu
29-én delelőU II órakOJ' aParlamen' kODll( snusl termében a mqyaronzáai eI)· b hak es vallisfelekezetek
képv15dől ors""," taliUr.oz6t tartottak a (eDÜ témakörben.
A ta1álk.oÚln - az elozetes felmérések és tervek &&erlot _ a roma!- és ,örö, kalollkus. II proteslins, o,..
tbodox, az unitárius és iUaeUla elYbáz mlDlcgy 500 .Ielkésze veU r észt az, orszá, minden r méból, és !an acskOlOn a vaUáserk31csi e lkötc.lezeUsq. tdelöss
és a
szövetségl politika jelYl! ben. Az eloöldkt Dr. ~i
Lászl6 biboros, prímási enek és Dr. Bartba Tibor puspök az ElYbáz,kö1l1 BékeblzoUság elDöke láUa el. A~
ors~á&'os 'alálkozó előadói : Dr. Tóth Károly !efonnálus
püspök, Dr. Cserb li U József püspök, a Római Katolikus
Püs pöki Kar utká ra, Dr. Káldy Zoltlio evangélikus
e lnök-püspök és Pozsgn)' Imre, a HazaUas Népfront
fötltktl.ra.

Az é vek
leJően, az
'
zül soka'n
Népfn mtban,
ahol Po::sgall

meg(e·
akik kő·
viselnek
Hazafias
II mOZ$alom székházábn,
fogad ta őket. A talá lko-

zón reszt \ ' CU
Im re
Egyhaz ügyi Hi vatal elnöke is.

1Il1runtitkűr,

. .

A népfront fÓlitkira uó lt az utóbb.

•

az Állami
I dőkben .
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A VILÁG GYERMEKEINEK HELYZETE

A k özelmultban szerkesztőségilnk egy igen figyelemre méltó tanulmányt. kap ott, A 7S gépelt oldalas
mG címe ; " A világ gyermekeinek helyzete, 1984",
szerz.lije James P. Grant, az ENSZ Gyermekalapjá nak (UNICEF) főigazgatója.
Ne m ismerjük a tanulmány eredeti _ angol _
SZÖvegét., d e a nyers ford ítás egyes kifejezéseit nem
erez,hetjUk megCelel6knek. A Bevezetés cime pl. a
nyers ford itasban igy hangzik ; " Forradalom a gyermekek szi\.m á ra". 'Ml szerencsésebbnek tartjuk a
"IYermekek számára" kit étel he lyett a.. ,,gyermekek
é rd ekében " k ifej ezést, mert a Bevezető is, de az egész
tanu lmány is a gyermekek érdekében Ir ódott.
A lYermekek helyze tén ek nagymértékű javulása _
Ű&YJno nd - elérhet ő v iszonylag alacsony ráford ítássai b rövid Id6 alatt, a nx:esszló ellenére ls. Tö bb
Iltldát Ismertet.
tvl öt millió gye,'mek hallliá na k oka a fert6zéses
hasmenés követ keztében fellé p6 kl.száradás. A szájon
át tó r lc nő re h ldrat á lás a leaegyszerúbb és legolCSÓbb

módszer. Ajánl a továbbiakban egy tCz centb~ kerülő
gye r mek növekedési táblázatot. melynek alapJán ~
havonkénti ellen6rzés megelőzheti az alultápláltság
esetek felét.

ji~iE

alka lmezé$át. Minegy gyermek meghal,. egy
vAlJk olyan betegség követellen létezik védc50Uás. A hat le~
II
• a. SZD.
luberkukb.

....
"
50 centbe

k~

kö lt-

milliÓ gyermeket
millió do llár .. . kb.
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Jak ml:g n hnsmcnéscs rert6zéseke~ és s ...envcdnck
lég~6szel·vl betegségekben a mesterségesen táplált csecsemők, mint II szoptatott csccsemők,
Az üvegból tápltl.lás vestélyclrQl sz616 jelenlegi Ismereteknek át kell Járniuk a... egészségügyi elláttís
minden pórusál. Látni kell viszont, hogy az egés ... lIégügyl szolgáltlItAsok egyedül nem oldhat ják meg a
problémát. Ebben a munkában nagy szerepük lehet "a
Inkóközösségeknek, vallási szervezeteknek, a szakszervc.zeteknek, a kereskedelmi közösségeknek, a nöl egyleteknek, a politikai pru-toknak, az általános és középIskoláknak, II tömegkommunikációs eszközöknek és
más áll/lllll szolgáltatásoknak".
A tanulmány két záró lcjezetc az anya szerepével
és helyzetével, valamint II családtervezés problémájával foglalkozik. Kimutatja az összefüggést az anya
táplálkozása és az újszülött alacsony súlya (2500

KAI ROS
Az amerikai unitárius és univerzalista lelkészek egy
csoportja éveken áe fenti dmen egy teolóoiai foll/óiraeot adott ki. A folyÓiratból eddio különböző idő
közökben összesen 29 azám jelene meg. Most elhatározták, hogy folyóiratukat, költségkímélés cél;ából, az
amerikai unitárius univerzalisták sz.em/éjéhez csatolt négyoldala s nagyalakli mellekleten jelentetik meo.
foll az 1983. évi ószi, immáron 30 . .!zám. A szerkesztés
munk.áját Judith MelJer és Edward Frost lelkészek
végzik, a szerkeszt6 bizottságban mintcOlI 15 lelkész
és világi ~ve olvasható.
Kalros görög nó, melll atom érlelem ben a /telycs
idő e , vagy az Igaz időt jelenti.
Az emliCett Számban ol vasható a néhany évvet ezelóN hazánkban ls látogatást eeu F. Forrester Chu r ch
New York-i lelkész One and Mantl c. iTasa, melllet a:!:
alabtHakban közlünk.

EGY és a SOK
A New York Metropolilan körzetböl nyugalomba
vonuló gondnok, bucsubeszédében, aggodalmát fe jezt~ ki az un it,ár lus univerzalista egyház különböző
ár~mlatal miait. A fejlődés gátlóiként idéz olyan kifeJezéseket, mint; teológia, kegyelem, liturgia. K eményen· és zordan fogal mazott. " Ha a jobb ~zeml;!d
vlS2 kisértésbe, vájd ki azt" _ Idézte.
Az egyhdzi élei bomlását nem hozhal juk egyenes
a.rá'nYba azzal a ténnyel. hogy az unitárius univerzahsta egyhúzb~n sokan vannak, akik músképp gond!>lk odnak. mint mi. Hajlamosak vagyunk letérni a
sInekről, amelyek összetartanak minket.
Az egyetlen összetartó dolog a hitbell felfogds unk ban a dogmanélküll jelleg. Dc pluralizmusunk nem
c~u?án a dogmatizmus hiánya. Ez szándékolt jeUege
hitünknek. A dogma elkerülésével azonban a vallási

VISSZATEKINTlOS
lelkésd szohtálatom negyycnedi k éYfo rdu lóJ:ín
(l9U-1983)

.v.
. ,Egy.lk korábbi "Vlsszatekintés"-emben érintettem az
l.IItentl.ll~telelek látogoloUságának problémáját. Ez Budapestre ér.kezl:sem utiini h ónapokban vetődött fel
bennelJl. SzO\őanyJa a7. elégedetlenség voll következménye a jobbat-akarás.
'
A megértéshez e l kell mondanom, hogy szülőfa lum
ban, Homoród,keményfalv:ín az egész [alu népe unitárius volt. Az 19;U_es népszámlálás szerint ez 499 lelket Jelentett. De unlh'lrlus volt a két Homoród-mentén
15 falu népe. Egyik-másik falu között csak I kilométer volt a távolság. 'A legklse~b falu 3(10 lelkes voll,
a legnagyobb 3 eZl!r. Ez utóbbi Homoródalmás volt.
4
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j:ramm alatt) k özött Többek között egy Indiai tanul~!lnyt Ismc.rtet. Ennek lényege az, hogy a szUlelksi
sulyt !\tlag .100 grammal emelni lehet, ha az anyának
napl 500 kalól'iát és 10 gramm !eMriét adnak klegés ... !tt:sképpen ft te rh esség utolsó h6rom hónapjiibnn
Az IIlaesony s... ületÓIII su ly Ilyen módslerrel
.~
m6r egy kö ... t:Il-amerlkal fe lmé rés - JO'lo-ról
-r~
csökkenth ető, t:s nz eZlel kaptsolato~ csecscmőhalt.lo
zás 5O%-kal alacsonyabb.
Sajnos, lapunk terjedelme nl!m teszi lehet6vé a tanulmány rés?letesebb Ismertetésl:l, de mlndn)'ájunl(
~zám~ra megnyugtató, h ogy az UNICEF Illetékesei
Ismerik a feladatokat, és állandóan kutatják az olcsó
könnyer.- meBvalÓSltható megoldásokat. Hazánkrói
nem eSik szó II tanulmányokban, és negativ Jelenst:gek kö?ött Eur6pát ls ritkán emleget ik.

,,-sö,i

Dr. Jakab

Jenő

felfogásunk. terméslctét klkOl kell !rnl. Ez az emberi
élet határamak, belső törvényeinek a felisme rése.
Soha nem fo.gjuk véglegesen megtudnl, hogy mivégre
vagyunk a vI16gon·. Vagy azt, hogy ml történik a halál után. Vagy azt, hogy mi Ilsten természete. Ezek
a dolgok tudásun!, fölött állnak.
A d ogma ~Iutasilásáva l és a pluralizmus elfogadá.sával épp e ... t mondjuk kL Azt mondjuk ki, hogy
minde ... rt ml tudásunk tölötl áll. ts ez ...el elkötele... tilk magunkat a kérdésnek. Egy magasabb értelmezés
szÜkségességének , fl fejl ődés, a megértés, a béke kérdésé nek, amely akkor jön el, ha egymást s7.0lgáljuk,
~a egymásra figyelünk, vagy ha a létezés titpkzatosságával vesszük körül magunkat, elménket csodával
töltjük meg, s IétUnk mélyéről válaszolunk az élet
mélységére.
Ennek a munkának egy része gyako rlati, egy része
etikai, egy része filozófiai, egy része titok. Igen, felismel"jük, hogy valahol vannak határok. Rövid az
emberi élet az I sten meglsmerósére, habár ezt sokféle tapasztalat, útkeresés, rátalálás, válto7.ás k.iséri.
De csak egy életet élUnk. Ebben az értelemben a végsó határok ke resése értelmetlen. 'E?t mi tudatositjuk.
Ennek egyik módja a dogmák elkerülése. A ny itotlság principiumán élünk. ugy, hogy tudjuk, hogy IlZ
az emberi a karat és cél nem hatá rtalan, nem kötet·
len.
Az ideológiák versenyének korában élünk. Az emberiség egy rés ...!! elkülönült, csak ez nehogy egy vég56, céltalan öngyilkosságh oz vezessen.
A ml telekezeWnk job bra törekszik. Az emberi közösségben történő egyéni útkeresésnek a pluralizmus
feltétlenül. egy magasabb és felnóttebb formája. Egyáltalán addig a határig, ameddig a pluralizmus elmehet, kUlönbözést engedélyezhetOnk az egyéni utakon.
Má~különben fel kellene áldozni azt az elvet, mely
megkülönböztet minket. S testekké, önteltekké, és jelentéklelenekké válnánk.
Összeállította; Szent-I vá nyi Ilona

szUlófalum szomszédságában, a hegyen túl. Mindeniknek s ...épen karbantartott temploma volt, köztük
nem egy mGemlék. Kisgyermek koromban nem is
tudtam hogy másfajta templom ls létezik a világon.
Később' megtudtam de a m l vidékUnk unitárius világ volt, mozgalm~ egy há?i élettel. Családunkban is
jelen volt az egyház élele, annál ls inkább, mivel
édesaptím több c ikluson ál kurátor volt, mint ahogy
mostanában Odön bátyám ls gondnoka az egyhá ... kÖl'.ségnek.
TJ ... enkettedlk évemben, 1931-ben, a Székelykerest.turi ·Unltár lus Főgimntízlum I. osztályos tanulója letIcm. Székelykeresztú r környék é n lőleg unitárius egyhá ... kö7.ségek voltlIk, s kissé elny(ijtózva a Gagy. és
Nyikó vidékén mintegy 30 eklézsia sorakozott. A GImnázium és a Téli Ga ... das!lgl Iskola tanári kara s a
kisváros népe közUI nem kevesen, valIImint az értelmlségil!k jelent6s része ls unitárius volt. Tehát itt is
unitárius világba n éltem, unitáriulI környezet vett kü-

eLlrr

- -_._-

ely ~gyért~lmG uniUirlu~ ~ 7.ellemI3él!.et BUl!lal1!,
' l:rmés7.et.es mÓ<lon. Nem kellett elol megla."ul~"
hoz:r.li nk t~rlozoU m int n bCRzlvott levegő. A Glmn~.
zium tanHÓ.nevel6 levék~nysége Jelentös volt, tnn .
im emlékének felIdézésével bizonylthatnám elol. Otti
::::alOS esperes, ....allásUlnár egyik megálla p f tását. mln~
' dé nem kell mert mélyen mcgérmtett.
T:;k~~~:~lk ~ .pondolnt,ai·nkat meg kell füröszlcnllnk
Mil

a

eZ!~~:le~:ábnen~93{1 ősú:n Kol ouvárra kerUllem, nz

uni~rius ITeolÓgiai Akadémiára. Meghatódottan lép·

tem át a z Unitárius Kollégium kUszöbét. Ebben a ...
. j eneszáns:r. stllusbun épült Ko llégiumba n kapott
~ei r ct a teológiai intézet is. A .,Tres raclunt ~collc.
glu~" (hárman a lkotnak közösséget) elve egyh?1.Unk
kolozsvári nevelő inlézeteinek vonatko2Asiob.an IS (:r·
v(:nyeslllt. azaz volt alsó·. közép·, és fel so fo~ú ne·
velöintézete a:r. Unltfirius Egyhá:r.nak. Kolozsv"r on, a
városban. ugyan megs:r.űnl- 1716-1.8·ban ~ addIId
unitá rius több.seg. mivel a H absbur~. rctl~uracló min·
den ik templomunkat elvette katonai .eros7.akkal. csu·
pán a menekült lengyel unitárlusok unaháza maradt
meg. Emiatt évtizedeke n át magánházaknál t~rtotta.k
un itárius Istentiszteleteket. Dc II. J6Z1ief esás7.ár T U·
relmi Rendelete nyomán erőteljesen leléledt az egy·
ház élete. Sajnos a korábbi nagy veszteségel mM
nem lehetett kiheverni, de r eprezcntaUv templom
épült a Bel·magyar utcában (ki:sőbb ,Koss uth Laj o~,
majd Lenin utca). m ely épitészetileg is remekmű , I S
ezerkétszáz ember leülhet benne. iA templomot Láwr
István pűspöksége alatt ép itették, l ?96·ba~ ~ejez6dö;t
be. A lényeg az, hogy KoloZ5vliron IS uniUtrlus vl~Úg·
ban éltem. unitá r ius környezet vett . körül. E va ros
volt eleitál fogv a az unitárius püspök székhelye I~.
1943. július 3·án álltam először Budapcs~n , a .Ho·
gyes utcai unitárius templom szószékén, frtssen kinc·
vezett s. lelkészként. Minden új volt számomra. 5
egésren más képe t mutatott az Itteni egyház (:lele.
mint amilyenhez addig szokva voltam. Három tempio·
munk volt, és van, S mindhárom kűlön·kü1ön .I~ ellY:
egy gyöngyszem. de a fóváros, valamint elovilrosal
szétszórtan éltek. Nehéz volt itt ti lelkészek munkúja.
(1G-I3· rÓI van szó). és közvetlen k örnyéke, ketmIllió
lakosával nagy terOleten fekOd t. s az a néhány ezer
unitárius hivOnk, akik akkor Itt voltak, ugyancsak
A parókus lelkészek (1 II h itoktatók a lelküket tették
kl. hogy elvégezzék a reájuk blzoll munkát, tic IIzin·
le képteJenség volt ebben a szl:tsz6rUágban olyan
Mgy gyOlekeutekel össukovácsolnl, melyek láttlm
ör6m költözik a lélekbe.
Mindezt megértettem, Itldomli.sul vettem, csak ép·
pen nehéz volt belenyugodni. hiszen hiveink lettek
volna. voltak ls, több ezren. Néh:íny éven belOI e](-g
rcAlis képet tudtam alkotni itteni egyházi életfinkr61.
Meg tudtam állapltani. hogy láthatatlan , de eltéphe·
tetlen ,zAlak kapcsolják hiveinket a lelki Wc..~anyjuk·
nak tekintett unitárius egyházhool, még akkor ls. ha
m inden va.slim8p nem is tudták ezt bl7.»nyftani a nagy
szétnóttság miatt.
Eukben 37. időkben , d~ tt'rmÍ'S7..etesen ké:sóbb lit,
lKIkS7..or végigjártam h':lekben nüllí(öldcmet, a Ho·
mor6d · m~ntét, majd K~rt!Sztúrt éti Kolo7,svárt, s gyiS·
nyörködtem abban az eT6s k Ö7.ö115ég1 életben, amely·
ben felnlittem. Ez a7kM volt Jó. mert rájöttem. hogy
~,. kö7('u(1(et. s annak él~lét nagy mértékben ber.,.
IJáIIolJa teTflletl elhelyez"k.edétle, a 1~lkl munka m inO~g.e éti az él6 h3JtYomány ere)...,. A már mcgnl!'VC'....dt
h~lyeken k is teruleten, 50k un lUoríUl hivUnk élt, k l·
tCin6 voll a lelki munka. és 1:I6k voltak a hagyom4·
n,.ok lU. Budapeslen. nagy tertHeten vls7,onyl ... g Ile·
vét! t.lOitárlus h ívUnk éJt, és él , a k~millió lalwshO'I.
képest. de az u n itárius gondolathoz..lélekhcz való tar.
!1)7..and6stllcuk nagyon erútelJes. I :it hagl/O""'Wl'1l10~ abban il lelkl-t.7.elJeml tartalomban. mely unitárius h l·
wkbGl tabd, .. z ev&ns:kllum talaJt.ból llipllilkozlk , ,
rt~nkhT.n; való hGJélcOket. III malJÚban
fOIl%I'n ,
u~1iUa1c 'tlell "l'11UlA: , me~ta.rtó erőt kl'J1VI~lnek
r .ulmasll"lr: él: kl)J's:c.t'l"Ciek. am i az u !ft\.llr! zmu, nak éj.
,...." el""e
'
"M~ nagyr,bb kir 'nd utást ls tettem 1(o1"k~ .. z Idr.k
f"I,.am'" 8mlkt>r un lUortuJl t'ilYh'zl élctfink áJlapoU n
1V,,'II''l1l«>ÓtJIm. A klilN zJku. ~röa kiJr'ba nf'lteTn v l.l'.-

~7.(1 .

Abban ls 'fhcmllltóklell, il klv{i!ú 6Hllmférfl (,.
$ztra tégosz eRyénlllé~e n'1I;tndotl mel(, ilki nek VC1fttt~ ..
olott I. e. 4liO·blln fényell Itylízelm"t a r',\.Iltt :, I(Örl',lt
hll jóhod il PC ........ ák fele tt Salamlsnöl. Terrnés7-"tell<'n C'I.
naRyon jelentÖII volt a Rörög nép él~ben . d .. ~7.ft_
munkra ennél lényeltCllebb mO!lt, ho.ICY ugyan(,'7. a Th,' _
ml,toklcs. d lrlgálla ti kórullt az ath(;nl 8 ..:abudtéri s7.I n.
házbun (má, nem Js volt) a .. Per7.1j{,k" clmú dorah.
ban . 1'1 szJnhfiz 20 ezcr fér6helyCll vol l. I'Ithén lak usalnak száma alig volt Wbb ennél. Valami ollhl)1
mindannyian Jelen voltak. és a7. emberek ls 80k min _
denh ez "érteltek", mint pl. Themlstoklcs.
Azért voltuk majdnem mindannyian jelen mert a
l1:örö/( szJnhM vetUletét adta az I ~ tcnek tlzlindékail'l!lk ;
bemutatta, hogy az Istenek akaratából milyen aoz em.
berek sorlla. Annak a kornak az embere a s~ctleml vi.
lúg vezetl'Se, vezetésének .. kényszere" alatt élt. Tal{ln
ÚR,Y tudnám érzékeltetn l C'1.t. ha azt mondom. hOl(y
.. feJ Uk" ('11 .JldvOk" benne l:yökerC7.clt az IlItenl villo".
ban . testi mivoltukban ptdht .. kiló"tak" ebböl a ma.
I!l)pbbrendCi crókomplexumb61. Szinte ak"ralukWI
füUUétJénOI k ötődtek 117. hltenl vilálf erölhe7. amit fl
görQ/( szlnház mé/oCelevenltett.
'
Az idük folyamán a7,onban az ember kinlitt "bbo'il
a jelh:'/(7.et.c!l kötódésb61. e/(yre 1Il',/Ibadabbfi vált. A ke·
rctlztl·nysél( hm.ta az c.lCyre s7.abadabbá vlol/, emb" r
s ~ámára a lelki táplálékot. 1'1 reformá ci ó Idején 1)1.
unltár izmu~ erőteljesen ére?te " hit· és Iclkliflm "retl
s7~1bad sái! tiszteletének nagvsz"rJbéd:l. melv úifJbb {'ll
új:1bb lelki és szeJlqml utak f"UÚJ"ásávlll keaegt,.·
tetl. Ko mnlyan vette é" veszi a7 unltárlzmus az Or
J ézus t , aki azt kérdezi a B etctlda tavfonál (I :>JI éves
beleg .. mbertliI: akaT57.· e meltgyÓ2vulnl1 Tehát nem
elélt várni a IWndvlselli lsten ItYÓRvltó ' 7.eretetének
meJ!nvilvtinulását! Akaml kell melo!lyóCyuJnl' 57,/11),,·
d on dönthetUnk. hoJ,!,v akarunk·e. val1:Y Ile ' ! A .ICő rölt
~zinh67;ban az IIvenraita 117"abad! á.lCnak nem volt tert'.
mert "z fl rajta 117.abadllfil(. ami 1I7..ámunkrll CI(V term('·
II"""l.etCtlCn j elenlevő emberi képesség, r&7.Dkre Isme rrI .
len vnll.
Szabadsél!:unkkal természetesen élni kell. méllnedJg
inI. ló ("I nemctI cé!"k érdekében. A ml 1I7,1-n H "iltve!I
~:ndr..., utcai tcmolomunkban dr, Csiki cr,b"r lu ..,...
WttÓ.Jelké.!l7. mellett. és vele e.YÜU az volt a célunk
kewett61 faU va. hOJ!Y hl"elnk me.ICére7.:rek a k~ ..,Ö!I
j ml\dsn~ ('5 az eflvüU ál élt evanllélluml IIla7AÍ1fl l,.lk"t
(. rt l tő "" nem~iló erejét. "E7.en lul mindenki Ju ,bn·
rl on dönt hOltv Ve5zJ·c azt. amit ml kfnfi!uJ1k. VIW V
nrom v ""'lzl A mal embernél elvre 2yenlr0l 87. il ilDI"' ·
t!.n ln d íV·k. a mely valahová is v,..,,éreJné AkllmJ kell
Iri .. menn I. vallv nda mennI. czt 11 ' .. Ik I t-~ol.,léJ(nt
ven n I. vmtv "mazt S ak<iml I(·ket mivel fll ~ zakacltu"k
11 k(·,.v ......erl~ "róktól Sz..1b:lddá villt az ember
lcu=;. b'.n ~udr.ne5t. majd az "'Il""~ OJ'll7~P r..1.J7abn·
I111M . " "U.n lI'llel!etnl kezdtfink ,,!(ire. Err"l ::t léTI<"·
J! ••j{'!lrfíl ""n,.k lénvl('l" '" larlttlm(iröl 1I7.Qnbnn " kn·
vj·tkC'dl aikfilommal 1I ~.ólfJk.
Gllermekraj;
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/I r.st'n IfUr f ..1 nu,,,nnl nl I Uk M dhllldMtI,lfbrn It!ml n. ilii . ,. fll hll1 e k 87, li QiI! 1I1t.ie IYllnyll r llll~IfC' n7.oknllk, kik lunl"lb6'1 nU' Rm aradnak , t\. ,"tndt n, kl SIanb61 (Is hraetbt'il mrJlmarad . uentnek hl"BUIlUk,
ft'(

mlndt.n, kl bnl,a lhttoU u

f,l e tbe

J erusalem be.
F.XCV8lJM AI.BA" IUl.JAE

per Typo.,aphum RCOlI'lunl Rnphlldem Voftta allllrum. Anno M . D. LXVlT.

Ali: t.lf.nftlIG ill 1«0.11: nemell Mrfldnnk. MlkolR Fe re n(lnok
" "6nytlr.~n ek & . '11 krnel,.mnek IQlk6t RI: Atyn
hltnUn u; Krl 8duJ! !Unl klw LinJllk
M1nOOnt61~

tudoml'Lnyd<!b11.n éli ~\u"~OOll. nz
ml A7. t6 dnlO1;. éli miben nt egén rne!itet'llég hclyhe7.~I,-én VA~n, mJglen kl nem .mu tAlIntIk AJ: mnutókMk, l!I'I '\10' mini .k~él ~~ v. ~ útnll nTrn
ntJm \'heUoroIJlek. ttnJ(y nt tudom':\ny,Wlik Jgn'f. f und."menlO1'llót Oh*,·tai&, !john nddlg vnlóbrm "leJt !iem
InnulhnlJlIIk, M tl7. tudorm\nynll1c ftX 6 céljál ~ senl
Itlthntj:l.k, mel)"t'e 6.ntJlde~ f~\ppen kell ,l'tÓ%nif'~ , és
l udof\\,<\n)'Oka, meghntAr07.n1dk
Ez ." <1ka, miért. én I~ it! rö\1d IrMI tl7. emberdtnf'k
a%fI1nOk e l«,-lbf' aJmrtam ,,4mntm.'lnon't, hogy mindn7.M ,
kik atidalmaxmk ludO./'l'll\n)' un1ml , "''III!«esmér.hl.'~<''k ,
hogy nem J)Ol'.d()ll"já1)61, $Ml lS"ftlm:lból épll:jük hltilnk·
nclc "nllll~'t, hnnem fl7. ($"é!iZ ck>r8t Sl.6ntírlisnnk
lyá.'\ából, mely,nf"k a7. 6. fcllylls.1 b! ereJt' ('(ly hl\th:ll6,
hogy tl7. kl\oll'llk lll~1\I ~ "nq:.'C:onlJn , ST.lnte 1'17. "e.16~ b ... •

ro·

MI,

éOI

lll.

embeNt<ndt

ICl)ndollltJ{'Okll~

okett6fnets:d

Hebr, 4,
'I\~ 1k()(1lg, kik 1l'1 en\'~t.61 k ft" leJt61 el$7.a kflS7. t.:lt·
11l nflk, kik ~'Qy{Qtyn~ é.~
l'nllnk Ibe~1I l1'!;:del ik,
F.:In, 66, M :!R. ooponként ncvtlmdJenek" ~ nl! m~~·
m(rt IjIll7.s.:\Q;b.'ltl ~Il",," 'Ö,,-~I JQncic, mlJtIt'1l 1<!kcl·
lf:'lol'd 1t'-t1I"I.'l.klJu\ ~~loCt.'s(mök é« n7. \'<{tenni.'lk v'ul'Igoss:lgl'l·
1"'\1\ jl\rvl\n, .117, 11:"'; vl ll\gM8t1Jtot é$ A7. KJnlsz t~,$t lU'
hlt nde Mtnl n Ih't'f{~ l~h(\'l9&.
Engl..'(\n!
bh' ll b<.~c~k ál I'éRI 11<161<161 fO!rvn
l>ó'vl\u "éM(oo~kl61 oelilU\kndnl f'I('m om~rl ('rtibtt1
\~)'()Il, h..'lnem l.itennek Jah,d l tk~)pC'!n vn'l ó esekke·
dt!d . on ...."\Iyi)('n m: tS J\lvett 'bt'~'l'Il , nl; tS lelk;.\n<'k
AIIJ\l.'t ,hCll"dN.T.lI M ~\Ay, nltnt 6 julmlt., n'7. tS S'1,/\ \';\ ,....,k
hnllantAAlIt'R 1It.<*Int,jA.
nl ' .<mnYAl Ifl('M.:t 1\7,
{ot; ~ , tt l:\g1 bök~ em~
!'ek t'l.um
.tyAknl\k mnlt"nrb..~I(\ lól .

n"

fl'.

!tM ~7lIoend6t61 fn(;\'.n hA·

rollll'iAR()&jI
mAI é
~lmöi

nehh :ltyA nkf'll!;lonk mdfll ,1!i('lnttnk, de mind I.'Jlek\x!n ~~-

ltttieMl, md~ (IX }(rl ~tuo: a'7. 6 l,*"
j.'tx-" ftr,
!ll. 6 lU'J~l ~I és l:\m.'lm.
1I1lfly
IlIlennt:'!k 110'7. Ó eMoldlN1M11 eb~l ft'7. 1I(lI(o(t·
bM ~I&oclhtMl\k. ~ mtr~:knr1k 1ht..N$1 oc'oldAokTa oMrnU,* Tll('l~ mfndl:fink tnn"l'IIltunkr.'l Irnl.
l"1!.t11lMlt n~ Abn\hllm(}t '" ht ..... n IKAldo..'IIbót 1'1'7. ó hn·
,Ajllból kiMv' , mIkO!' 6vel" ullV(l I ~<!:f:"(' 1 nkM" $,,'rlC'n l. ~.
Mvl#h .. n\, clhn,r."UI.:I ~1t' ~In"-'<I hn'1;l\j:\I .
Il!Vill1IlL." #Ile Ill';('okktll mlnflen ltYön,'Ő1'(I..~.~ lár<n~ ,, ·
MAl., hflll:y nlo..,omu\.ll'\.'U\
1~ I('nn~ .k1Wt.t..~bM ~ II '.
b(llll\ltlll..... ~. l'tnhl\ll dtél.. klllMi f1olil,l"IIktI'lI n .. kvlU"n

ft"

"'t«

I"

lll' ,,\~.,.rt)'~ ('ml~n(lk ~nl

•

U NrrAIUU8 al.ln'

Szent 1)l\vl(1 " :I, ti t'1l{!kt"!n('k n~YVMlJtö<tlk rb7~
'""0', 'JI1. ~rlMtUAM.
J k &yDle.kel'A"llt rrdndOn éke:uJ~wl
n\ie!/; r n, ,,, nz
(!1O'~t n ,1(P.Ui!! Kl'lsrtU8t INlIYn:rbvtin e,.., IIl('ondj n : én l«-nyom, Imtlfljij"s, 61 hnJIMI ldl.'
fOlf'I(\(J\ M I't:>I('dkC7.7.(!1 c l fU'. l(' OI yl\dnnok hAUu-ó1.. IIn
n'7. K"l s",IlI ~lInk J('lQ'ellcl nktlruu k lennI, 1'1 kell feledkl.'7.l\lInk nl,Ytinlc"ól, nnytinkr61 , minden \),Wöll tmberl
vélck('déso'k,'ő l C$ flJ; ml e"Yl3l1en elQ' ,nl"sl(" -ilnkn('k, 117,
K,II.~l':t1l:mak IV.nvnh(W IkI.'II II"nltn!l2lkodn lln'k Mnt ' halJg.,'nllnk,
F..7.clm'Il ('Imé.lked~'ilil 1.'7. vll.,gnl!.\( w.i dalrmll. :'Itvl'ank.
f l,llnllk kflr(w ....lr\tl;1t ls k(lnnyl.'fI elvbelht't;jiik , 1.... iu: ml
'('Lkllsmél'etilnkn..,..k IV. Ó bjJ;(m.Y''H,gtót('~ v\~t."l l ~ln .
kQl., liNO' !kedl" én ~Il\'l'Ól s'l:óij."lk. k et;yclffil'(\ tllnelrom obb6'1 ,bl%Ooys,-\gl"Jm ll"fl('t., mdly 1"011 nem me.
h('ltt"m voLnn én t!I. ohndbnn. (Is fU tusnkodtisnClk és
vlssr.nvonllsnnk hnbJ t\. tÓI mcly Iltcn rl.'ltcgtl.'l1\ I)(' ll "'
kt ('.:lot ónbe"nOOl (cllndltott.'l. 6<J vcle"l e\.k~dett(', oly
IfCCIl ('orliA. Ih~ m inden cUeN4el ellen ~ tudja 01tntm."'\7.1\1 tl7. ti IllUl1Mgi\t. hl ,fcléprll.'u minden bOlJ,'iZ-Úsrt~n.k él sy.ldlllbn\M.k elvJ!;Qloésél'e.
KÖ/i7.önnm !ked 19 ftZ lm ollcnkQ7.Ő lArsnlmn n k, hOR)'
o ly Jnllltás('lknt ,t6nde ellcnt"'m éi! minduntlU l~ mint
f"rotneklnck Ihllln lAA n .fl:!. ., Il'ill.'1Qk szeron.t 'klik-Jt\.It.'lt\l\k,
mc,·t h~l ezt mem mlwlik vnl o. ,tAlOm trl'rind eddi!/; !~
ll1, 1.~I'Onno'k ilZ ,Ijtnm<\gát lm rm ns:,1m\),;1n eltemol1cnl
volntl . A7. ll!k'n eltitt, ikl mlnd('on cm'be".nQk !l?Uvtlnek
1ltk/i,t CI"\;!, ~e'll1G11i1 c l ,Mm fc(h~7.IC1!k, tlz előtti. tc-s:.o.ck
vn11.1\;t, hOllY .enro m veI,é lkedé&c menni mern nk.'\I.t.am,
&; .~z ,wlk"lke<IÓqnc'k Ql&zör minden elk<'kulyél fl(:,m ér·
'l.'1lom , de ",'Idnek u lJ\.n.'l Irtnn.'lk 00 jobbtln mOlilaLl1Ik,
I"zt ez dQlgot úgy IVÖt1~ ("$7.om~. hOll)' Wtlarnlt AZ
Antlkrl~tus /l7, htl",l!' !und."ImentOm'l'tI éllltett. tudni
mik A'7. z\J1!~'\II"n é~ s'1.UIlx.lyeIn't'. hagy abban s.emml
nem 1j:\':t7. 00 .Il\('R "'<'ln ~mllH.
oBMrnn dmmnr 'rJnnntk, k:lt\.I\s:ln.'Ik, I"Z mindön !iz!·
dnlmflt wrJoook" fejl.'nlht'o:, tudom én k:tn...~ hillem,
mté.11 ikedlR, hOJlY ,h1I1e", (IZ 6 d~én& lant.<;.I\gát.. 1"1
nem t1tkolhtlttmn, Jmn.~m S7.1llnom k~l~l . és Tsle.n ook
tl!izl("s,"I~~6.1 !i7.61nOOl aknrok Ilddllt:. míg ftZ Űr Isten
Al, ón lA.'fJtemOOn n z lelkl"l Mplll.ljn, é6 oz [rá."'!M ~ .nő
I:\sm vnló el"6t nd , B lr.om t<e<llg nr. Istenben, :12: mi
u ru nk .Jé7.U.'I 1K1'I\s7.tUSMk s:J)Mt ~ lyJllbnn. ,hogy n7. ö
tl ldo\t 41.ent flIlI.Mk Igln:ll~L ~t.ek"élU(" oobennem, t-s
ruwelem nyomorult Slolgáj:\\';ll ik~yclm..,'lSége szerént

csolokcdfok,
Nem VftkTtl\CI.,o;képpom, scm mllgAm ,ondolnllm, forgM <"z Ils:y:boIl, lN~nyörgök ~n is nt. TRlenook segitsegtIl.
hCVOO1 "én Js lU (Krli'Ztu.~nnt, \':\rOnl és ér"lOffi napon·
kt"lnl il Z ., lelkéook t'l.rejét ón1)(mll('fll, rn olm nz én ~llf'n·
ség!m tkUlönbicl hh'{Ie1J~k "'nfol/nem. Tonek't"(! 1..~!1t
KIf'I S7,IlL~ \J&u.ibnn l'I7.('I'('lm~ umm, njtinl.'lni nkm1."l"m
c:r. rövid ,(m,qt rkét (l'k'órt, els6, JUltt.\' 'Iennenmn~dnt
vtIlll\.<{ZlulhnSl\,'ld
l-gn1'JSllltnnk ("iiméretl\'t'l, mel·t n7. W·
ttl lkedésnf'k ("lell"6l roJt"n JtV\1 Iö lst"lRes "olt n" to' ncvoo.
l..~ ('j(\k Jli..rnbor 1~I1Vitl dl1l\1 1\'1 .'lIy:\rLrlnl.n:\l. htIfU' tcl~t·
sét.,"Nt 1IZ."'dnt ol\;:\lmH1.Ind nr. lSI"llnek Bgéjének IgRX·
~,-\., és ~7, 1\1)OOI(I}\ 1l"lbnnlc <"1Q't~l (ö lvásl'lt, {'1~ hogy
t'~t n'lo.:"#-.'Yl.1VA.'lv:\ n ffl tnllllh"l\n bl\Ion'!:\jl~b lch(SS('·
nek. é,q 1'1'7. '\"1\0011\11 I.;,: k.1rhfl7.tntJ\!; cl1~ll /1Z Tlllcnll.""
iltn'l;!dAtI r-d1~1 vnllA~I ~ b1z01l~"I\J:Ot l:ehe:o.~ .
l\'I',o\sodSY.OrI', JUlA:Y itlZ el\('nkt"'!6 Mlnck ml! felelek.
nVllh'~n ~~n 1'1611.'(\. Illo'"!'l t~WI)~n l'ilr "1'("'k ... t .... t.
Ir\o\~f\k"",, 1 rOI"$(.nIJi\k il7. i'i etlY II. lInt\' olto h~rolll !'t<!mr}Vll
li1If"lOk'N Il'Im ns:-ttnll , mölv lf::"n ll(' IlIefId • k l.'dlf: na
bIMl\\"'II.ltok NI A-ntlknl!lJ:1 l1l1 rslt'nn.-..k" ~llt"I;;JI'(', fn:
k ik n1: l... tennclr lJtnr..~"lInllk s~)r('t61 ...., tn: Krl;u:m~·
nllk juhRI! lkönn\'On mNtlt{JhNlk ~ eS7.....klX" \'t>h{'Uk
A, (il~ AtVfl lld}l\ m111t'4c(lnk II .n....rle1"nesn('}r;
ilot, Meleflmt'Jc lf'lWI. n~ ti rUrlf'11 ::<lX'"IlI f'ti\flRk. •"ll "t':w~
Kru1lt.\,qn.1 k limr: M'n~tJ re, h(\lt\' sx l#t~ hltbM nu·
hnl./l1Mf'n n\lnd\~I.If m,,*n1ll.mrfhn.~lInk . CN a r: .o;rok
l)(Il(i~*"",k flnl k-h~(1nk. AIllt"n

A"

K " r lh'So" v h lwili " ,," x:\"Vtll. " ImJ'n.
An nll M. O. L~"VlI .
OAv ill F .. r .. na IUl l" ... •
f r,qOU J elJ; .. ~ Krl sJ.iIl.'l"
illik !lt.oIItÁj;l.

BONCZA MIKLÓS
tvek óta kul lltom Adll Endre apó!d nak, BOllcz/I
i\1Ik/ós (1848" Me:.o:Gdomb, Mal"Qs mcg yc , - \917" P estlőrinc) é lclfo j:.o:{ihoz szUkséces hUiny:.o:ó adatoka t , A
BoncUl Mlklósru vonntkozó adatok nasy .-l!sze leányannk Ady Endre releségének, Bonczll SCL'tlÍnak Cs l~&z kdn(lk _ II Magyar Tudományos Akndémla levéltárában örlött sa já tk ezűleg 11'1 nnpl ójában t ulálható,
A Cslnszka által kÖlölt ndalok ne r ln!' Bonezn Mik lósnllk két tC!'llvé re volt : Betta és MII/ vha. A szi11ők
ne ve : Désfalvi Boncza Elek és Sz6kefal vl NaOll J oze(n,
nk lk életüket vesztették "a 48-a8 Id6k for rada lm i vihorába n", A i'lzUl6k emlékét hogy " tudja (lIzt) meg6 .. 1:1;01. három Ilyen magára h agyott Il p r6c~ka gyermek, akik öntudatlan á rv aságukban jó emberek Idegen slllve Ul r6désén ke resztu l sodródtak, utMtck
mindaddig, amig meg nem tudtnk liIIani meger/ls1.ldlHt
lábacskái kon ", A három gye r mek árya8ágrft jutásukor Boncza M ik lós kétéves, Berta hatéves és Mai v in
10 éyes leh etett. Malyl n! Bon cla IElck egykori munkaad Ój n. 'B dnffy Miklós gróf vette oltalmába , A m:'1 _
~I k két gyermekkel "Cllll unildrh.l$ pap nOOlJbdcsi CMIddJa tör6d/:ltt", " Bertn és Miklós ped ig BdOllonba k erUIt a papi parókiára, A két kicsi Itt ta lált másod\!<
0 11 honára a nagybácsi gyermekeivel. U t tanulták :l Z
elemi osztályok tud ományát, Jól me(;szfvlelvén pu!'!tán szigorát "nagybácsi" és "nagynéni" hlb.ának," 1\
bágyoni purók h'in é16 papi családnak II két odavrtt
rokon gyermekeknél Idősebb lehnyal vo ltak: Anna {,S
Eszter.
'A Keresztény Magvetö 1895-ben megjelent XXX .
kcjtctében Fodor And rd~, aki 1872- ben K olozsvárról
ke r űlt
Isko lamesternek Básyonbn, tan u lmán yábnn
megemHti, hogy 1837, és 1861. kÖl ött a Csegezből BáGyon ba került Fcrtmczi Ma té volt Q pop, aki 1861 ben tn nen m ent nyusalomba és 1864 -ben nagy nyomorúságba n meChall,
Amennyiben Cslni'lzka Naplójának adnlal helytá llóak, akkor Ferenczi Móté él fcle~éflc le helei t uz II
bágyon I unitárius pap i család , amel yi k a kél kis árvu
Bonczn- Gyermekct mAgához to!(adt a 1850 körü l, (os
két leányukkal egyUtt nevelték jóné hán y éven kereszlO\. Vélhelő, hoS}' Ferenczl ,Máté bágyoni un1\:\ ~
rlus lelkésl , vaGY AZ e16ttOnk Ismeretlen ne vü fe lcs~
ce volt közeli ro'kons6g bun a Bonczn árvhkkal.
-};lsl5sorban r om6nlnl olvMóink lól s zere tném mC!Rhldnl alt. h ogy k l tud valam ivel többel az egyko .'1
báJ:yo nl lelkésli cSAI6d rÓl.
C~in s zkn naplóját el sőso rbnn nA l(yun yJ!\, 6s cItY Slemélyben nngyn6nJe, özv. Török K tI .'olyné Boncza ~()r
la elbeszelésel ~s a CS UCSAI kns h~ly ban A padIRsQIl
egy ládában tnMIl Ira tok a lnpJá n li llftottu össze , Va j'm a csucsai Muzeumban vnn -e va luml odat Bonez!!
Mik lósról. vagy a Boneza csalódró l?
Cslnszkll naplójában rutólaG cOlHtést tcsz lUTÓI ls,
h OR)' Boncza Ekknek (Miklós édcsn pJa nnk) két fió!('slvere voll , iEnd .'e és Slllnuel. Mindketten az l R48184I1-es sznbuc1sáJ: h nrc támOGatói leh ettek. Endl'érő l
feIJeJ;:yezletetl, h ogy eltúnt n szabads6.l::hurcban , BeHleZ/l Sd m ue l 1I1dtárlu s PIlV volt, akinek fill BOllez!! l1nrt'
LLl\yant~ nk l'éSlt v('\\. A szabn d stighAI'c blln , A vlláJ{081

0'.

pu nk
kMllluk m eg

&I lIlunk!ssá«;áról la.-

meg, Fén)'képét most

1r'lI gM in utnn AZ ifju BOJ\czn I nu'e lelk ő b en mcghn-

1>(ln loll , cs élele véJ!e fe lé a kol o:t.'ivá rl elmeGy6g)' inlér.e tbe ke r űlt, és 011 is hall meg 45 elles korá bnn,
Csl nszkll nagyanyja Imrét személyesen ls fe lke rcste
nl'. Intézetben, nkl azonban csak igen 8Zliks~.nvúan beszl:lgctell I"oko návul,
SZCI'ctn6k tu dnI. hoCy 18411 táján dloncr,a Sámuel
unitárius lelkész _ e8cl1eg iskolumcster hol. mc:
Iyl k c klézslftnkb rlll 8zoljl:61t , Boncr, u Imre kolozslI(iI"i
clhtlh'l lozás{u'ól van -é udu ~ a t. OlIani unitárius holol l(lll nnyakönyvben 1
Szer etném remél1l1. hogy ez az h'ós eljut l"Omán inl
un itárius ko llégá lmhoz, és k érem , hog)' aki /I legcsek~lyebb ad otlal sazdagilnni tudná n Boncza Miklósról Irnndó m onográfiát, s zivcskt.'<iJék /lzt velem kOzm n!.
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THE DA V AFTER
Má sIIap ellllii olllllrlklll lilIII
d0bheno:.\("!i VIs.~I\Iln ROl váJ tott k l al'
A

USA-ban, A lI!mbc n nbriizol t helyI.el szeri nt Amcl' lk n otarn!án ladt\1>l
IntIIt, tn l .... vi\m~l'. k (ml>en hamal"o....on
bl'<."1!UI)Ó(\nak nl. dlonseg Iltomr/l ké_
WI At. 8Z nll\ot:' rUtn l k!lIrvhl'Ol$, m"lyet
az e ll~1 1 vá1.a u rnkét.1i eJ n Ick,
ntKY perc watt n~lslll.
" Másnap" II tllle l6k IrIlyUk a holtu-

ka t , mert ök ls h'a lnh'lI vmlnak ltelve II s ugánf(,rl ö;re.<; mtntl.
A Nők Lnpjn c, he ll1np ké~ f{,ny k(;pel ls k&öl OIT61, egy iket /I
rt!ml:l61 veszi, lj ft jljzörnyú pusztuIá/;t mutrl\.j.'1, M (ill~k II nb.6kel dbtflzolja, ezzel ti 1k6pa\!J.h'ft$.~II : " I.~w
nyu l03".! Kansos CHy eRylk uni tárius k!mlllomában k öt.&l~tl né'.dk
ti rt!met"', iNyllvfln klkölC'I'Önüeték a
tilmvállalatlól t1 fIlmkópltlt II 16<1vlérl Utlltál'l u5 KyiHoke1.N n 'zet61 , II
bumulll twk II t.emplomba'n III, nyo-

U. M.
U NITA ul VS e Llrl '

1

UNITARIUS ~LET

aki az

, és tagja
A TliJikozlatásl Hlvalal engcdél)'c
a lapján. jelen námunkkal kezdv~,
lapunk felelős szerkesztője ~ kiado-

Ja dr. Ferencz József. fel elos szerkesztő-helyeUes Szenl-lviDY! Ilona.
fentieket

vo, ',ii

Jük

fl

.~;;

ben végzett I
Ezt az alkalmat felhasználjuk arra hogy megköszönjük belföldi és
kiÍTröldl olvas61nknak az clmíllt év
utolsó hónapjaiban és a Je len évben
bekiildöU adományait. Többen közü lük kérték. hogy nevük közlésétöt te kintsünk el.

Megkap6 volt az a 108 Ft-os b eflzetk. amivel erY magá t megnevezni
n em akaró hívunk arra kérte a szerkeszlóségel, hogy Indítsa meg a lap
megküldWt tét szegbty sonú budapesti hívünk eimére. A k ér ésn ek ,
és II rem élhetőleg czuUn érkező hasonlóknak. hálás lirilmmcl t eszünk
eleget.
Lapunk olvasóit taJán érdeke ini
fogja az alibb közlendó n ébány statintlkal adat. AJ; Unitárius t let elófizetölnek 'Ira buda pesti és közvetlen kamy&1 (pl. Budaör s, Vác, Ráckeve stb.) lakos. II3-a vidf'k cn la kik.
lren jelentős súmban a Dunánt úlon.
vaJamint gyfilekezetelnkben is szórványgócokban
(Hódmező vásá rhely .
Flizesgyarmat, Debrecen, Ko csord,
Szeged, Pécs, Győr stb.).
Bndaocsten a legtöbb olvasó, az
elfitlzetök 1II-15% -a a n . és Xl. kerületben lakik, Az elfifizet6k S10% -a a m " V .. VII .. VIII., IX.. XII ..
XIII. és XVI. kerO.letckben él. A többi kerületben lakó el(iflzetók száma
az ÓSSZC8 elótl:reUik 50/0-at nem éri
.1.
Lapunk kb. ISO nyugaton éló unitárius magyar h fvijnk, vary vallásunk Iránt érdeklödö mMvallásúak
eimére Jár, akik Időnként 'adomá nyai kkal t ámoga tják lapunkat. E támogatást továbbra ls k&jnk nyugaton élö 0Iva&6lnkI61 .
Rom á niában él6 olvasó lnkt61 elfirl:retés helyett köszönettel veszünk
en-egy mekesköny vet.
t983-ban ls csak a beltóldröl és
külföldről ka pott a dom ányok segitségével tudtuk la lapunkat terhelő
mintegy évi ' 5 OOO Ft-os kiadást fedu nl. A segItséget beltijldrfil és külföldr61 tl'l'aránt szeretettel köszón_
jük és vlrJuk.
SZERKF.sZTOstG

BIBLIOTHECA UNITA RIO RUM
Az 1979-ben SIklóson. Dóvld Ferenc h alálának négyszázadik évfordu lója a lkalmából re nd ezett nem _
zetközi eszmelörténet1 konferencián
visszatérő gondolat volt,
hogy a
XVI-XVII. századi antitrinitá r ius
es más szabad gondolkodó mozgalmak kutatását akadályozza a rorrá_
sok és a doku m ent umok public:itásának hiánya. Ez a közös gond é r lelle meg a résztvev/5k kö7):1s elhatározását. hogy nemzetközi segitseggel alapítványt h oznak létre ti
régi és r itka források ujranyomásának támogatásóra. A Foundation
Bibliotheca Un itar iorum toBI -ben
alakult Holland iában prof. Jon van
Goudoever elnökletével. Rövidesen.
nemzetközi alapltványok. szer vezetek és m agánszemélyek ál d ozatkészségéból megindulhatott az új
soroza tot n y itó kötet, a .. Defensio
Francisci Davidls" szerkesztési munkája. A Biblioth eca Unitario r um tudományos
felügyeletét Klani czay
T ibor elnökletével nyolc orsz{ig ludó.';aiból álló T anácsadó Bizottság
lát ja et. A sorozat szerkesztője D!l.n
Róbert. A kiadói feladatok elvcgzésére az Akadémiai K iadó és Nyomda kapott megbizást.
A Bibliotheca Unllnriorum so ro zat elsó kötetének. a "Delensio
Francisci Davidis" megjelenése alkalmából sajtótájékoztatót rendeztek Budapesten és H ágában. A Magyar Tudományos Akadémia Tudós
K lubjában H azai Györ gy, az Ak;ldemJal Kiadó és Nyomda Igazgatója kiemelte, h ogy az új tudományos
vállalkozás hiányt pótol a kutatás
számára és nemzetközi kapcsolRtainkat ls bővíti. A megnyil vánuló
érdeklődésI a sajtófm~adóson részi
vevó. h azánkba akredltált h o lland
diplomaták jelenléte ls Igazolja. Kla·
niezay Tibor a magyar nem zell él'tékek megbecsüléséről szólt, fe lh ív·
ta a fi!O'elmet arra a tényre, h oc:y
az európai nemzetek közös erMeszítése nyomán fe.lládött a tud omány. és e fejl6désb en nem kis
szerepük volt II XVI-XVII . századi erdélyi és m agyar gondo lkodÓknak. r~ aligha meglepá. hn n
nemzetközi tudósvIlág érdekJ6déssel fordul felénk. és a hazai ku t atógárda megtiszteJó feladata válal:zt
adni a még mee-oldatlan kérdésekre. A XVl-XVlT. századi mAItvar
él: erdélyi e~zmetörténet kulat~\'<;á
nak fontossáe:áról és IIZ etlrllQleken
h~lmuh.tó kö7.öS kutatási feladatokról sz6lt prot. J an van Goudocver
D~n Róbert a .. Derensio Francisci
Davlrlis" kötet tartalmá ról szól~ .
Felvázolta II X'Vl. szá?.nd mósodlk
felének európai e.~zmetörténetl lérképét. megállapltva azt a tll rtén elml
tényt. h ogy 1568-ban - tehát évekkel Európa más orszáp.nl elólt János Zsigmond . Erdélv unltóriu l:
fejedelme. a tordai QI·sz:íl!.eyúltlsen
meghirdette a vallási tolerancia
alapelveit. A kötetről szólva. e lmondta Dávid to"erene 1579 nvadin
lezajlott nerét követ/5en. a oüsnök
egykori eivbarátai ö~szcgyajtötték fl

dokum entumokat és beszámolók at .
él: a zoklll Jacobu9 PIl\{ICOlogull rendclkc7.é!léI"(! bocdtoUák, Má r 1580 ban Frankfurtban me~jclcnl al:: el~6
kifldós. majd Krakkóban 1581-be.n a
második. é~ végnl ugyanitt egy évvel k ésőbb a ,.Derenslo Francisci
David is" harmadik kiadása. EI.
utóbbi hoz o szerkeszt6 Palacoloc:u~
csatolta Dávid Ferenc trak látuslJt. (I
.,De du nlltate"-t. Ez volt II legteljesebb kiadós. és ez lett a Bibliotheca Unitariorum sor07.at e l ső kötetének nlnpszövege is, melyet B3lózs Mihá ly angol nyelvú elQs7.nVa
után lotln eredetiben olvasha t mo"t
már a tudományos vilá~ és az érdeklődő nagykÖZönség. A kötet SZ:I mos tudományo~ kérdés megoldásához nYlljlhal segítséget. MegismerhetjUk bel61e Jaeobus Pnlaeologus Inditéknit. amikért négyszáz
esztend6vel C?c!ótt clha hhozta 11
kön~v kladás!l.t. Tonúi IcheUlnk o"/.
157R-1579· bcn Kolozsvárott. D!ívid
Ferenc h lí"/.ában le"/.ajlolt teológiai
polémlól1[lk, ;Imiben a pü~pök kifejtette J éz us nemlmádáSH nak érvp.il.
Olvashtltjuk ellenfele, Faustus Soclnus v(llaszát és Dávid további ér*
vetését. A tudományos meggyózódése mellett követke-lelesen kllM·tó
püspök ellen i vádak eljutottak a
korabeli lengyel anUtrinitá r iusokhoz is. Azok nyilatkozatát J acob.u s
Polacolog us cáfolta meg. Végül az
olvasó jelen lehet Dávid Ferenc p erén. Egy szemtanú beszámol6ja sz61
er ről II négyszáz esztendővel ezelótti koncepcl6s perről. Legutoljára
Dávid "Ferenc szólal meg. TaJl:adjo
J ézus Tstenségét és imádh at óság:U,
majd óldozatának jelentőségét é r tcl·
mezl.
A nagy érdeklódéssel várt sorozat
elsá darabjának a hágai Ki rályi
Kön yvtárban le~aj l ott bemutatásakor, prof. Jan ·von Goudoever köszöntötte a megjelentekel. dr. H orváth István magyar nagykövetet és
munkot....irsalt. Az alapitvány elnölle
köszönetét fe jezte ki a ma gyar kutat6gárdának és az Akadém iai KIad ó és Nyomda mu nkatársainak.
Szólt II soroza t határokon átívelő
jclen t6sécér61. és vázolta a Foundati on Bibliotheca Unitariorum to ·
vábbl kiadási terveit. Dán Róbert.
Dávid Ferenc éle t múvéról é~ a valhbi tol"'raneln- J!ondolat. erdplvi fpl .
16désér61 tartott előadást. F.zt kl!:
vet6en Art de G root. 1lJ: Utrechti
Egyetem docense. rövld~n vá.zoHa
1l7. anOt r initárius Idcoló~ l a lenedllsél és euves állomásait. Vél!ül a"/.
nlapftvánv elnöke átnyúitol!lI a maI!vur naJ!vk őveln('k a .. DeJensln
Frandsc l Davidls" els6 oéldánviit.
nr Horvá th István nagyköve t. mell.·
kÖs7.önve /I k önyvtörténe ti szemrn"Intból l~ éS'IElkes ko'lt"""1. "ir... Hett·"
ho!!" a rT1ll'lY'lr IlS holland nép ~ .;.
évs"/.á~ndok során többször i~ ktnv ll vánították e~ vm,b iráni (-rzet'
l'oknnszenvOkel Többek közö tt Ille"'emlitettc a j:(ályo rub magyar or,.,lestáns le lkészek h olland szabaditó:
ját, és a két népei összekupcs/Jlo
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mlls történeti és müvel6déstörténeli
t-'Seményekcl.
A Bibliotheca Uniltlrh;>rum sor~·
za t további terveiröl mmdkét saJtófogadáson szó esetl. Budapesten
felmerült egy magyar nyelv~ kiadás
szükségessége. Hágá.b an. az uj tu~o
mányo5 együttműködésI lorma J{\.
vójér61 esett szó. A hazai és külföldi sajtó képviselói crdeklódéssel
vették tudomásul, hogy a sorozat
következő kötete. a .. De la isa et vera ... unius del cogntt lone CI mu
gyújtemény lesz. Bevezetőjét Pirn:\t
Antal írja. A harmadik darab J ohannes SOmmer: Refutatio Scripti
Petri Caroli c/mü, 1582-ben megjelent munkája.
Az új tudományos sorozat megindulasában és munkájában jelentős
szerepet játszott Ferencz József püspök. aki nemcsak tudásával és szervezőképességével, hanem meleg emberi magatartásával is hozzájárult
a Bibliotheca Unitar'io!"um megvalósulásához.
Dán Rób ert

.....-

GRAUBüNDEN

•

EGYHÁZTÖRT~NETE
A sv'jcl Le Proleslant c. szemlé·
ből vettük át az alábbi hfradást.
A graubündeni (Grison) reformá-

tus szabadelvű egyházak zsinata elhatározta, h ogy megíratja és kiadja
a kanton egyháztörténetet.
Az első füzet m ost hagyta cl a
sajtót "Badener Kirchengeschichte,
Blschofberger kiadás. Col re". Szép
kiállItésban , képekkel gazdagon illusztr'lt kötetben látott napvilagot
a nálunk ls jól ismert és többször
ls itt járt dr. Peter Dalbert lelkésztanér kötete. Ez a kötet ~ !"aeUai
pogány kortól n reformáclóig terjedő Időt elem?\. Belőle megismel'jGk
Graubünden kanton 6si gazdag kultúráját. Ez a 112 oldalnyi ismertetés. sok régi rélreismért adatot lis?:tá;r.. és vá7.01ja a kis hegyvidéki gyUleke;r.etek érdekességeit. E helyekre a
turista ls ritkán j ut el. s melyek
mégis sok régi és értékes kultúrtörtén eti emléket órizn ek. Egy történelem előtti kor hit- és regevilága
kerOi itt megvilágltásra. egyszerO
magyar6;..altal .
Vá rjuk a tovnbbl füzet eket. melyek nl'. üjahb idők t örténeimé t ismertetik. A ~ol'ozatot a svajd 5700.badelv ő protestánsok két ismel" vezetője : dr. P~ter Dalbert és Peter
Nledersteln sl'.erkes7.tI . Utóbbi mu ls
elnöke a liváj(:I s:tabadelvG Ilrot c'ltánsok szervezetének.

IMADSAG NAGYP~NTEKEN
Istenem, édes Atyám!

IIven va"l/ok. é, szegI/en éget, és
vádolnak élet em nagypénteki éjszakái. nevemen szóIIt hangod. és
én hallgatok.
lll/tn volnék? Te tudod, jó Atvdm
hogV nem ilven va"yok. Tudod, hogv
olyan szeretnék lenni. mint ó hO!11l
vlldgouágra vcigVik lelkem. '
Tudod. hogy eu: eljövendó megpróbáltatá,ok é;lZakáira. a~ért kérem most Tőled az eröt, hogl/ tőb
bé ne bukjam el. hogV ne tehessen
rab j6:vá álom, mikor éberségemre
szüJué" lesz. hogy hangos szóval
tudjak majd leleinI. ha nevemen
SZÓIft.?IZ. Azt szeretném. hogV legbensobb emberi arcom. bármi é'/'jen
ls, OIl/IUi lehessen. mint az övé: túl
a fájdalom és lélelern vér - és verejtékkoszorúján, nt/ugodt és tiszta,
mindent meaértő és mindent meg bocsáM, egyedül Rád tekintő szelíd
emberi. arc.
Ill/en erő t adj neke m. jó At'lIlÍm.
Ilogy húsvét hajnalán. ha felvirrad
a nap, ne kelljen lesütnöm tekintetemet, hogy mindig fényben járva
tehessek bizonyságot: ő rá llónak és
vlgyózónak '/'endeltel itt a földi tereken megszUlető országod épftésében, a én mindörökké az is szeret-

NehánV napja csak, Nevednek dlcseretét énekelve. virágot II zöld
lombot hintve utjára. az öröm "UJjongását/ai ünnepelte le{ljobb fladut
Je r uzsálem. NéhánV napja csak.
dicséretet énekelve, szivem viráoával és Temenvsegével fogadtam én
is öt. s reme/tem. hittem, hogl/ ö
és szen t ügve immár ouhanra lelt
bennem. hogy hervadhatatlanok a
vi rágok. II a fény örök társa lesz
majd eletemnek.
Vajon milvennek látsz most en{lepi. Istenem, nagypéntek reggelétI '!
Ltitod. újra elkisérem Jézust az
OlaHrik hegyére. és érzem. hog!l
imádkoznom kell. hogV nem volna
szabad elengednem a kezét, me'/'t
akkor menthetetlenül elalszom é~
elveszítem ő t, - de gyenge vagyok.
Milyennek láthatsz engem, Atyám,
hisz nem lehet titok El6tted, ez is
én vagyok, aki szembejön az ösvénven , . és ajkamon árulás a csók.
kezemben fegyver. és 'sötétség vlln
a lelkemben'!! Talán mégis szánalmasnak látsz inkább, mint elítélendónek? Virrasztani képtelennek, vele
imádkozni gyaTl6nak, meHéje állni
gyávának? Lelkemben, testemben nék maradni. Amen.
erőtlennek, kakasszóra ébredónek?

•

Szász Ferenc

IMÁDSÁG
HOSVn üNNEP~N

Aldolt é'l'zések uralják lelkeme!.
Istenem: az öröm és hálaadás érzései. Nagypéntek lagyos légköre el08z10tt, s húsvét követ keze tt életünkre. E nap arra tanít, hogy az
akaratodból ilyennek teremtett ember nem engedi magdt megveretni;
a yydszból a vigasdalds ra
naqypéntekből
húsvétba.
állanak a jézusi idők szemtanúi. fl
riadt tekintetű tanHvánvok. Il me legszlvű asszonyok, akik mitasszal
fonták be azt. amit megmagllaTá znl
csa k értelmes ésszel lehet: a 'Ia MI
csak a testet öli meg. amiként me(lölte Jézus po rból lett testét ls, ric
a lélek. a szellem tovább él IlZ em·
lékekben. a műben. tI. milzl ahog"
él az apák keserves munk,Hónak
('mléke. anyák értünk tett sok-sok

lekre nehezedő kereszteket alázattol és hitlel hordozzák, de azzal II
meggllözddéuel, hogy a ki.lzdelmel,
a ke'/'esztvállalást , oz élet nagllPén~
tekjét hűsuél, gyózelem követi.
Ennek a Qondolafnak. ennek az
eszmének legyunk
bizonvsdgtevói
mindcmzapjainkban. Ámen.

Kolcsir Sándor

SZÁRSZÓ, 1943

Lapunk múlt számában hirt adtunk- arról. hogy' a szárszói kontercnciltn unitárius részről L6rinczi
virrasztdsa.
László akkor Urmösl (Nagy- Kü küllő
Atyánk~ Elötted áll néped sok- vm.) lelkész vett részt. Kérésünkre
sok nagypéntek megrendft6 emlé - a Református E,t;:yház Zsinati Levélkével: szemünk elótt vonulnak cl tárának igazgatója Merétev Sdndor
megrá~ó e01leni tragédiák. LátlIlIk közölte. hogy még' az alábbi unitámegszomorodott. {lyermekét si raM riusok voltak jelen a nevezetes
anI/át, apát. szillel sirjóra boruTó szárszói konferencián: Bálint Ferenc
drvát. gyúlölködö te stvére ket . kij· gimna1.i uml tanM, lakolt Gyepesen.
zÖmbÖs. mások sor sá t nem vállo'ó Udvarhely m .: Filep Imre lelkiil':I;.
I'mbertársokat. értékeinket elherdá- Kol07..8vár: Inc?e Katalin főiskolás.
ló feJelötlen eOl/éneket. De Mtjllk /I Árkos; Llkinc1. József állutorvostanvlrra.ztó {londot. hú.~uétl lelkűlpt li hnllgntó. Árkos _ ma egyhhi tllembereket b. akiknek 8zfvjeOlIf1 az nhcsosunk. hlklk Tiszadersen: Sóalázot. lelelönég és ijJ\ tlidat. Ez /I fnlvy Fcrenc tanIMképz6s. Székelymi hU8QeU ŐrÖmünk. édes tsteuliuk! keresz túr és ZsakÓ István orvostanAIdd 'nea hát ünnepfinke t . iilllzepe - " hallgató _ Ola az USA-ban é160rmel. Áldd meg azokat. akik a Iol- vos .
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Fő hajtás unitáriusok előtt
ELK 2SE"J I L EV1:L
Karó.cso!lY Unnepc köreJeg. amlkor e sorOlHIt !rom LO<'I Angelesben,
előttem ar. Un itárius tlet s:rept.cmber-oklóber l száma. amelyMl nagy
örőrTlmel érte!lültem.
hogy dr. Ferene<: JózSef piliJpököt a Magyar
. . '6
du". I lün
NéPkörtárnt!
g
z
ren
..... vckerül-Z
•
tették ki. T ízegynéhány
éNe
tem közclebbi kapcsolatba katolt'kus
létemre az uraltáriusokkal, Divld
Ferencről akartam könyvet Imi, s

most. hogy történelmi regényfolya·
momban nemsokára elérel, az O
korahoe,
szilárd
elhatározásom,
hogy önálló regénnyel adózom fe·
ledhetetlen emlékén6k. 'Az emlékezés furcsaságát fokozza _
hiszen
oly régen volt mM _ hogy egy lIagy
amerikai kiadónak akartam ezt a
könyvet angolul meg(rni. a ter\"blíl
nem lett semmi, de Itt vagyok Amertkában, s rendszeresen megk~pom
az I. Loti Angeles-i Unitárius Egy.
hfWcöZJllérg bulleUnjét. P hilJp Zwerli ng letkész ba.rátomtól, aki márr
amerikai tartózkod~som legeleJén
fetkeresett, hogy megkörmyltse az
Idegenben voa1ó Ideiglenes letelepe·
dés első. nem éppen könnyű pilla·
natait.

Székelyföldi
unitári átus irat ok
Sopron megyében

archi<l, a dogmák é6 a rit.uálék lri,nyitják. hanem a legmélycbbról fakadó ~zeretet és ig.a?,>ágkorcsés.
Mindehhe?: hoT.Zájárul. hogy kél5égkívül ez a .,legmagyarabb" keres z<tény vallás. amely milliÓ szállal
kapcsolódik Erdély.hez és a magyar
A beledi (Gyór-Sopron megye)
történelem legszebb fejezeteihez.
róma i katolikus plébánia könyvtárában
egy külsej- - .~lAZ unitát1lZIT1US
.
-~
'k
.
II
~,kötet.
fO .... SI
Je egzetesnyomait viselő
sége éppen Itt. AmerikM>an vált
szerző nem lelhelá
számomra nyilvánvalóvá: az a fajnagyság(! kéziratos
ta társadalmi elkötelerettség. ame·
nyomtatott és kéziratos

Iyet Amerikában nyugodtan bnloldnlinnk nevezhetnénk, bár az objektivitás fogalma jobban klfejezné lé·
nyegét. Az. amerikai unltárlusok békevágya nemcsak szólam, hogy csupán egy példálval illu:sztráljam a té·
telt, Zwerling lelkész nemrég a
SzovjetWlióban tett lá'togatást és élménye!ról nem az Itt olyannyira
szembeötló ellenségeskedés. hanem
a ~gértés hangján s;-,ámolt be. s
ugyane7. vezeti anra. hogy lelkészI
szabadságát. me!y öt évenként ese·
dékes és félévig tart, Nlcaragu:J.ban
fogja töltenI. abba'n a latin-amer!kai ,kois államban. amely a jobbolda·
,li Amerikát ./má.'lodlk Klibaként"
foglalkoztatja. oBizonyos. hogy az
unitárius ame rI kai tájékozoUabb és
békeszeretóbb az átlago, .m,,",'·
Az ökumenizmus korában nem te. nál. s ezt toleráns felekezetül~nek és
klnthetó éppen .. haz.aárulásna~". ha kiváló lelkészeiklnek köszönhetik.
egy katollkus fejet hajt más feleke·
zetbe tartozók elótt. s aki olvasta
Ha ~bad ezt mondanom. immár
Bencze M~rton
Vbsznteklntés.ét több. mint egy évtizede mint "tlszlelkészi szolgálata negyvenedik iN. teletbeli unitárius" élek és dolgo.
fordulóján az UnUórius tlet.ben, az. zom. s büszke vagyok erre a szet.
megó: li. hogy a csodálat és tisztelet lemi. eril:.ö]csi kÖz&ségre. Ha az emér7.ése mindenképp heh"énvaI6. Itt, beri nem fennmarad és elÓrelép. azt
Amerikában sok féle vallás. fel--ke- nag:rban köszönheti az ilyen szerezet. szekta k lnálja az .. egyetlen" tetleljes. -nyitott és lélekben gazdag
Igaz utat az Örökkéval6hoz. s az közösségnek. Ezt a humbnizmust és
amerikai szokások nak megfelelően azt a szellemiséget ts jutalm.nta
Itt a legnépszerűbb papok val6ságos ny.ilvánvalÓ3n a magyar korman}'.
show-t mutatnak be, énekelnek és amikor dr. Ferencz J6zséfct kltün·
vicceket mondanak. s a produkci6t tette.
a közönség: tapssal jutalmazza a
ts enne.1{ a magasrendű szellemi.
Nép6tadlon
m'éretű
termekben. sé~n'Ck, mi nem unitáriusok ls. adó.
Mégis. Itt ls az unitárius közooség"
az. amely !eglnkflbb emlékeztet az sal vagyun. Rcmélem. munkáimotthoni gyOlekezetek meleg. lesLve- mal elit az adósságot legalább rész·
1'.1 családJasságára. Azt h iszem. t'Z 3 ben törleszteni tudom majd.
családiasság jelenti az C1tylk Jegna- Los Angeles. 1983. decembe r
gyobb vonzócr6t a k·tv01ál16 $:Zámá_~_._. _Az
__
"_n_'tá_rl_W_'_o_""_t_n_e_o_l\~.:..-~h~'e=,~-_ _ _ _ _~s:,:.:n:t:m:':h:'~':y~,~s:,:.•:b=6:..:.P2':'. :r

Egy tengerész naplója

szómja fel azon I!ja\ro.t. aMk ti
kcreskedelmi tengerészetnél tisztel{
s7.eretnének lenni . Az Iskola taná·
'E!ntékes
kön~l
gyarapodott rainak buzditására 'lndul el sziv6s
egyházi könyvláTunk.
hlvatástudaUal ezen a szép, de röEz a könyv v.ert jelentős szá· gös pályán.
munk ra. mert egy unitárIus egyéni·
ség. a saját IIzakmáján keresztül
A nagy szak!rnal képzettséggel.
tesl': tanúbizonyságot szakmai és nyelvtl!dással és gyakorlattal ren·
embel'\ fel1og~t'ól . hlt'l.-:allásáról
delkezo S7.erzónk munkájának CI·
Kc1dáT Ferenc teng~;!"ésl':kapltá'n}' mve,', ··,Eg'h .6~~6',tánvl)·
naplójából.
egy gazdag és kilzdelmes él t
a om s aj "".
zekröl, embetengcrés7.élet Cl':CT kalandJán ~r~$?~ rekró\." BD. 19a1. 2 kötetben. Trotm vt7.et bennUnket 1916 tavlls.z.1n dalml értékű stnll$án ,k>rvíll, törhetörten!. hOlt}' mint II koloz JI Iletlen lelkes sz.akmtll és emberi ml UnitáriulI FÖl!:lmnhJum kISd',s;kJ voltának bizonysága ez ;I mű. me\."
felfigyelt az Iskola hlrdet6 tábllijlir: ~azda~rtia "és sl':inessé ~zl gyújÍe8'hol ~ fiumei Tenge~.etl Akadé: • ményUnket.
Kaplayn~ Scbey lloDa
Il'da palyru..atot hirdet és jelcnt1o<el.és.
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ilqref-úzött halmaza. A
dátumok 115 évet az
közötti idót ölelik' fel.
az unitárius vallás vi·
viseli. nyilván unitápreoikátoroké !ehe·
. Az akkori idókhöz
merten
szellemű és széles
érdckl5désü
emberek
irhaUáli:.
használhatták.
A kötet első részében (65 lap) német és trancla nyelvű jegyzetek
vaHáti!S31 kapcsolatos bölcselkedé~
sek, magyar nyelvű verstani összeJoglalás található. 'A 62-63. Ia p bá·
ró Bán!1! Mik lós és gróf Bethlen
Kata házassági !U:erzödését tartaImana 1840-t61, rajta Kemény Fe·
rene és Bot1nemissza János aláirása.
Ezután v ·ota"ny,. ko·· tk ik K ·
..
ve (66-69.)
ez': ' er·
dések a t.rinitárlusokhoz
és
Száz írásbeli {értsd: bibliai k'
_.
szer. erosseg az Unitárius vallás
mellett ('10-72.) címmel.
.A 72-192. lapokon prédikációk
találhatók , ez adja a kötet nagyobb
részét. Kevés kivétellel kéziratok.
A predikációk között imádságok is
akadnak \,."an egy szép halotti búesúztató 1735-'bóJ.
A befejező részek már az 1800
utáni évekb61 valók, mindegyik kéz·
Irás. Az eIkölcs fundamentuma a
nemzet boldogságának cinun el ne..
hány vers. Nagy Pál 'és Balog Sán·
dor beszéde a jobbágyfelszabaditás·
l'ól. Wesselényi Miklós levele az Er·
dély.! Hiradóhoz. pár német vers, és
!Végül Az angliai levél lk6piája. 1821·
ból, amely az unitáriusok hitét és
tö.rténetót foglalja össze (217. lap).
Kl.k és hol mondták el a kötet
legrégIbb rés;olét. a kéziratO/i predikácl6kat?
Talán
a legeLső
szerző
U7,onl Pétel'.
azután
Uzoni Fos;rtó
I.~tvá:n. aki Bágyonban.
Kövenden
és SzenQ::yi)r~yön beszélt. továbbá
Stephanus Ágh . Az 1800...'15 évekbőJ
ped!it ..'KÖI·mÖCzi János. a kolo...svárl
unitárius kollégiumban Mat hézist
PlhysicM tanító professor" .
Ennek az erősen .szl1kre fogot! ls·
mertet.ésnek a végén felvethet6 a
kérdés: Hogyan jutott Erdélyból
Beledbe ez a gyűjtemény? A beledi
pléMnla 1855·ben l eégett. talán innen van rajta az égés nyoma. Be·
ledben 1847-1901. közölt az a Kisfa1ud' Tstván volt a plébános. aid
mCMZe földön hires volt gyógyító
tudományáról. (Ld.: Bencze József:
A Kisfaludlak gyógy"ft6 könyve.
Egeszség 1967. 61-83.) Talán egyik
betege hozta magával. és hagyta ott
nlila?
Sl.mon J6ael

•

Székelyföld leírása -

új köntösben

Ud varhelysIkk,
ll .
Q;íksz~k Ját.lw7.G~g kl~gészi\h.eit.
helye"bi_
(Gyergyó- és Kt\!;:T.on-!lúszékCtk1<;el), téseft, Jelölte a klhag)"'. u\d6 része_
III . Hliromszé'k (Seprtj-, Ké2.di-, 01'- ~et. Az igy átdolgo:roU kötetek egy_
bal. és Mlkl6svárs1..é"k), IV. MarO l · kor Kel emen ua.'1zló tulajdonában
~. V. A-ranYOSS7kk, V I. Ban:aság. voltak, aki maga ls Jegyzeteket kéM Ig az első kötetekben még Ink~bb szi tett a nagy mUNkliihoz, tervezget_
a ,népru'jzi érdeklőd&! domin ál. a te az újbólj kiadást. H:lMlnI6ké~n
későbbiek folyamán Ugyelme egyre a geológus BánYai J;inos szivén viInkább tört.én~lem és a régész~t fe - selte a mű helyesbítésekk~1 ellátott
lé fordul. Első olyan hon L<;mereti Iljranyomwtá.sat, A ké2.lm.tos betétírónk. aki a magyar meliett a román laopokkal megtúzdelt k ötetek nek azés szász népszo"k.~so"k.at, -Vliseletet is után nyoma veszett, mlndÖlss.ze ketmCf;Ö1'ökit~lte, rlgyebnet szentelt e tő (H áT'01TlSZék, Mar068/&) találhahárom nfp kÖIe&önlla tásima"k.. Kü- tó meg belölUk az Országos Si.kcMlönösen érdekes és értékes a nép- nyi Kön}"V1:áT Ké7.IrattárAban.
élet egyes mo:a...anatait. is rijgzltó
!gy l\lyés EleméT nagy áldozatok _
356 kep, közülűk 49 egév oldal!
lesz k l. Többn yire Orbán eredeti kal megjelentetett kiadása is felel'elvétele; alap ján mcls7.ették fára maa munka. Orbán Salá7.1 Óhajának
megfelelően három kötetbe CSoporvagy fémre öket.
tosítja az eredetileg Ihatkö\etes mű
lU elmúlt évtizede"k'ben többször vet : Udvarhelyszéket Csl.kkal, H áls felidézték Or.bán Balázs emlékét. rornszkket Marosos.zékikel, s AranyosKelemen Lajos é6 Szentmártoni szilket a Barcasággal vonja össze.
K á1mán
centenárium'!
méltatásal Az ekként létrejött má.sod!k kötet(Ki volt Orbán Balá zs? Székelyud· ben pedig közli az eredeti \tIl.egészlvarhely. 1929.) és a Dávid Józse! téseket, O~bán jegyzetelt. Az eLső és
szerikeszf.ette Székelll/3ld írásban és a hamnadik kötet változatlan haképekben (Budapest, 1941.) mellett sonmás kiadás.. Maga nlyés nem
k{llünösen a Székelll/aId leírása el- vállalko:rJlatott a két utóbbi kötet
s6 kötetének megjelenése évfo1'duló- jegyzetelésére, hiszen ez hossl.3s KU já.n került ~ BaUlzs az érd~k tatást, többféle szakember összefolődés középpontjába. Bek~ György- g ását igényelte v olna. De reményFodw Sándo~ikó Imre kÖ7.ös kö- kednünk kell, hogy valahonnan el6tete (Orbán Baldu nIJomdoka in. okeflUl a jelenleg lappangó, kiegés?!;
Buka1'est. 1969.) M1kó szép életrajzi tése)d{el ellátott négy eredeti kötet,
esswjével a Mg}itÖZÖnsét;!hez szólt. s tatán majd sor kerül egy új szeSlkerGíönyvvé vált az O rbán Balá zs dé6ll. a SZE'r-zö és a mal kutatók
fén yképei t űjra "feltámasztó" és legyzet~it is szervesen összegező hakÖZTeadó kötet. a Székelllföld ké- zai kiadásra.
pekben (ETdélyi Lajos bevezetőjé . A jelenlegi második kiadás (1981)
vel. Buk a rest. 1971.) . Az Orbán Ba- Firen.ze--MÜnchen impiE<SSzummal
J{JZ5-féle szellemi és I\.rodalmi hagya- aBlbllofilo nyomdá ból kerOlt kt.
ték űjszerú értékcsltl!sét legsikere- Illyés tizoldalas, jól dokumentált,
glinY06 lrutatómun'ka , terepfeltaras seb~ Dávid La.'izló old otta meg. jegY7.etekk~1 ~Il.átott bevezető tanulkötötte le. Miután 1861-ben kiadta Mint m aga Irja: ..Ollbft.n nyomában mányán kívül tartalrriaZ ettY 1811 eihatk"ötetes UMzá s Keleten dmú elindulva. tisztázni a."karta'IJI az az- met fel ölelő S7 ~ !telyföld-blbliográ
munkáját. tcnnészcls.zer{íleg kin ál- óta bekövetkezett váltw,á.sokat. s rlát, egy 50 elmes honIsmereli sajkozott az ötlet, hogy legaJabb ilyen oélul tÚ7.tem ki azoknak a helyek- t6tenmék-jegy:rkket. (mMn Balbs
terjedelemben írja le szülóföldjét. nek al. alvlzsgálósát ls. ahonnan a 1800-ben k~Jt végrendelete. valaa Siékely:földet is. IM2-t.ől kezóve sza1tirodalom eddig mé« nem jelzett mint hét ma! lengyelfalvi és szejhosszú éveken át hal'!l1l'3dosztályú k Ö1é-pkori emlékeket." ( A közéDkori k~fürd öi emlél\ekl'Ói készitett rényvagonokban, s/..ekéren, lóháton , de rldv arhelyszék művésze ti emlékei. képfelvétel zárja II bevezeto részI.
legtöbbször gyalog járja a Székely- B ukarest, 1981.) . fgy most már le~ Az ízléses f~kete vtlszonboritású
föld falvait, s cipeli magával jegy- al<ibb egr kötet vo natkozásá ban fel kötetek kepanyaga k!l.tdn6 nyomdaz.eolkönyvén, l-rószcreln, "kevés élel- tudiuk !TlérInl. ho«y m it is jelent teohnlkár61 tanúskodik.
mén kivül negyedmózsas fé n)'képé- ~ 7iimunkra az Orbán Balázs m~
Az újra közzét~tt végrendelet tastet! ..laboratÓriumát", Maga is pa- öri~dtette l"mle,,~anyag. S 1'3.1án. ha
r: ttosan öltözködik, s szóba ali a rövidesen megjelenik M ik6 I f!lre núsítJa. hogy benne Orbán BaI:S~~
g<W.dákktal.
napstAmosoklka1.
me- életrajzi 1'ee:énye, :lZ ma id ~1Sr.1 megemlékezik , .szék~ly te.~tv~l
nyecskékkel. lejecyrl amit lát- hall, Orbán Balázs t ls i fjús~unk kor.tu- .r61. " unitárius hl trokonai"-T61. akiknéha rén~telv(-te1en ls megÖl'"Ö-' d:ltába. mint a Kord'!. Istváné Kó- ne4\" szék~ly:keresztúrl g\.mnárlum.1 kit egy-e~ t1pi'kUli eseményt, mll- r&<1 Csom..'!. $.'tndort VBl! V a ~zen  ra ötszáz forintos alapftványt hag~ ,
emléket. 19y lSzületIk meg a kissé czel Lászl6é Apáczai Cser~ J a n ~sl amelyb61 rom(in é-s .~zász tanul6k, 1.5
részesülhetnek . A székelykeresz}ul l
rends1..erte1en - az u tazás menet.ét
M-indeze'k
után
t.er.més.zetesn~k Uni tárius Gimnáziu m utóbb -há~~l
követő - , de annál ~letlfflebb ,
ma}d minden nl.-prajm. t örténeti és I unlk hOl!v már tőbb6zör is S7Óba eimébe ls r~lvette Orbán Ba, .z.~
tem" ')eH ér<lekessél!G ldtéro, mon- kerüli Qr.bá.n rómQvének az ú ibóll nevét.
dékat 1'6gT.itő ..leirás" . H it.e1E':S1';~ét kia dása . A hartrrl\.nca8 é>vek ~I~jén
GaaJ Gyllm'
_
mutat
ro
Ill}"és
Elem
ér
beveze
tő
az szavatoUa, holO' szenője valame nnyi adatát. k özvetlen f01'1'ásból tanu lmánya _ ti brossól Al1a lán O!l
merite11.e. saját sz,erflé'v(!:l ls látta. Gazd.asá!21 s~tke?et ra'umon~lf
amit m~glrt. ~ váTll'Omok és ráfl:'i.'kT'a tördelve ...mndéko7..ott ~ö1. .
t~mplom~r&'lfk, ká:polnák. s:d lrny as - l"elldnl [I művet. A nel/.\'vene5 evek
oltá.rdk. mennYe'l.eUentn(myek, flZ- t>lején I!I felmerült a ·kllldllS lehf't6óta beotv8.S7-tott harangok. eltdnt ~l!~ d~ ('.$ak a már f'IDlíte tt n ávlr1
kelyhf'k eml8t~t ÖTlzték meg kO~ ,l f1z:sd s:r.er'.nesztette ikhtetf'1 clkerOH
t~l , ködHnk nemegyr6l csak Orbt\n klhOl.nl. Pedl« n má...ooik ki a dá ...
terve még Otbán Balá7..stól <7.1innaBalb. jóvoltéból tudunk
A. felgylll\ anvagot 1868 és 1873 w tt ~ a7 ~~ k tHetek'be r.. hér lak ozott hat kö~tben jelentette me!!: : pokat Illesztett. Ii azokra fria <11\VNliAJU1J8 SI,BT JI

Vannak könY"ck és művek. amiket .'iOkot OOl lcgctO nk , ~kr~~~tk
zünk ls, de a .szakma
.
k:\csiny esoportjM k.lV(-ve, aIIg Ismerünk forg.a tun'k. Hányszor hlvOltkoz unk . példórval Bod Péte~ életr.ajzi lelo:ikonát'a. Orbán BalHZ$ SzéJ<ely!öld-Ieinísara vagy , ~aJonya!
oe:zsó népmúvészeH munkaJ ~a .. M aán- és kÖ7.kön.rvt1omkban I.S r~tJ(a·
:tlg számba mennek. ~~bbnYlre csak
ludományos könyvg~ uJ t;eményekbe n
lelhető fel néhány peldnnyuk. ezek_ . e lsősorban 3 sr...akemberek
h"
j utnak "
hozzá, Bil:Onyflra ebb-l
o k'"Indul va határozta el llIyés E lemér,
.hogy magánvállalkozask'ént haso~
más kiadáslxm jelenteti meg Orban
Balázs
rnonument.á.lis,
mindm.á~g
forrák tilrG re:mek!m úvét: ~ sze·
kelll/öld leirdsa lÖl"fénelml , :cgésze11, természelrojzi s népumeTeU
szempontból.
.,
,f,1lkor hamtincévC'lS f.eJJ el .. 1659ben megi1letődve hazl!)a fold Jére
~ép Orbán BalM..s, Immár ka landos
életre sok tapasztalatra tekinthet
vls.v...a'. Beutazta Arabiát, Szíriát,
Palesztiruit, Egyiptomot. több ével
élt KonstanUnápolyban. ahoy~ anr.l a
családja, öröksége r6vén is Kotödott.
Inne n próbált segédcsapattaI a for radalroárok seg:ltségére sietni, s innen támogatta n szAm1lzöttek~t. Járt
már Londonban. Jers~y és Guernesey szigetén, Victor Hugo család ja ih1ette a r!ot.omúvészetre, a British Múzeumban k apott ízelltöt a
tudományos kutatás mMszertanából. Erdélyben a Habsburg abszolutizmus ével nem kedveztek a p oll-
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Dr. Zseb ők Zoltán

PESTLÖRINC

VtNDIÁKTALÁLKOZÚ

Kossuth-dljas rontgenol6gus esl'eA pes tl6r1nc:i gyülekezet lebr. nén tartotta tvl rendes ki5l.gyiilé5et. terni tanár. a Magyarorsz.ági Reformelyen tudomásul venek dr. Jak4~

JenCi lelkész jelentését. 8 tavaJY I
únz&madást és ~ Idei költségvelest elloa:adtAk. Meger6s ltf:tte ~ közKYÜh!s ,ondnoki tiSZ1eben K ozm,O:
Jánost, ptnztárnokként Balogh. Belinét. Jeg,yUivé megválasZlották. a
lemondott eddigi jeayW h eJyebe
K ovots Józsefnét és presb iterré d r.
piltrffv RéUt. akik lU ~üt letet ték.. _ A közgyillésen JeJen volt
8cnók BéJa !6gondnok és dr. FeTtnCZ József püspök, akik !eWóJalásukban a megújhodó _iYÜ:lek~t
ta&jainak és az érdek16do Ulmpatizánsoknak kőSZ.önetúket fejeztek ki
buzg6s8gukért. A perselypénz össze-

ge vasárnapr61 vasámapra kétszerese a korábbi évek átlagának.
Dr . Kiu József fógondnokhelyettes felszólalásában ja\'aslatot tett
arra vonatk o%.Óall. hogya pestl6rinci gyülekezet keresse a lehetőséget
a budapesti gyülekezettel való egyesülésr e. Az istent iszteletek időpont
jának il: űj rarendezése is szükseg~
szm a lelkészhiányra való tekin~
tettel. A javaslattal a presbitérium
foglalkozni fog, és megkeresi a bu~
dapesti g)"Ülekezetet a tovabbi tir~
gyalások folytatásá.ra.
A kántori sw1gálatot önkén tes se~
gitók lé.tjék el., kőzUlk az élen jar
Illu Sándor v. kolozs\·á.ri zeneta~
nár, zeneszerző. a kolozsvári unit3r ius kollégium Internátusának egykori lakója és Lórinczi M ihály ny.
erdélyi énekve%ér. A kolozsvári
ör egdiákok kISriII többen jelen vol~
tak az istentiszteleten, a hideg idő
ellenére.
A gyülekezet megkapta az engedélyt a gáz bevezetésére (a templomba, a gyülekezeti terembe és
konyhába), a szerelési munkára rövidesen sor kerül.

A Magyar ENSZ Társaság

mátus Egybáz Zsinatának világi elnöke. szakmája elismert SZ!!ktdcin~
!élye, életének 76. évében váratlanul elhunyt...
A segitő orvos. a jeles békebareos es az egyházak k özötti együnmüködést ápoló vezető elhunyta alkalmából egyháza és családja gyá~
szában ÖSzinle együttér"zésse.l osztozunk.

Tksasi& a korábbi nál [eszültebb

nemzetközi li'gkÖi be.. teljesitette
f ehwtait. Etótel.}e5en állán foc:lalt
az. ernberill ' ,et érint.6 globá liS .kérdh:!~Eh.
rem~

mind

l&l'ekfmett lehetőséget tebogy a tir.:-sadalom
.ré1egel.vel megismeré6 sza'ri:osilotl szerve-

..

máJ~

!:CI.

A "011 kolo:Eiváti m Sl.ikel]'~
resuútl U n llarlus f<i«imllazlumok
el)'kori "mdiikjal !iUlkbos evl alálkot.óJit - kivételesell nem mijus első vasárll.llpjin, hanem a harmadik vasirn aPOR lSS• • MÁJ"Us
!:CI-AN DE- II ORA l K EZD E I'l EL
T A.R"l'J UK a budapest i Nac" J.cnic
utcai t em p lomban. Az lfle;ntUzkleI

keretiben Utvacsoril osnvnk
A. ta lálkozó reszl\-e vő i r észt vebt.t.ilU a
. ál tal' ter íte tt

k ltel"..C=

I

ANGLIAI UNITÁRIUSOK
Az angliai unitáriusok Manchester városában múkódó önálló teológiai róiskolája anyagi gondokkal
küzd. Tárgyalnak arról is, hogy a
főiskola egyesüljön
valamelyik, a
város egyetemen múköd6 más (akultássaJ.
And r ew HUl, Edinburgh város
unitárius lelkésze, egyháztörténész,
1984~ben könyvet jelentet meg " A
liberal religious heritage" Egy
szabadelvő vallásos örökség Clmen. K önyvében szólni kiván az
európai és az amerikai unitárius
egyházak életéről is. ~rdekl6déssel
várjuk a könyvet, m elynek megirasah oz a szerzó nem kén adatokat.
Az angliai unitáriusok minden é\'i
közgyiilésiik alkalmából egy jeles
közéleti személyiséget kémek (e] az
un. Essex Hall-előadás megtartására. .tu. előadást könyvalakban ki nynmatják, és az az előadás elhangzás a után azonnal megv3slirolhato.
lU idei évelőadója dr. William C.
Wake ismert tudós lesz.
A "Ker eszténIl fe lekezetek" sorozatban kötet jelenik meg az. "u ni Idril.lsokrÓl" 191H-ben, a szerzápáros: Jeremy Gor ing és felesége
Rosemary Gori n g.

1983. évi munkáját értékelte dec.
9-én a dr. Simai Mihaly elnőkle~
vel tanou in Iázó btzOl!fógi ülés.
OT. G6mbÖI Ervin főtitkár r ám utatott arra, hogy a Magyar ENSZ

l.tS4.

POD

'I ODUNK
. A jelentke-

a z islelllisde~
Sz.e.rekttel
le lre es ebtdre a gyUlekezel tagjait

...

.~

Az Egyhi u.óu ' g

mőlja:rósip.

Megjegyzések
Szász János könyvére
A Teológiai SumJe 1983. évi 5.
számában ...E91I Dávid tanulmány és
a Dávid kulatds" eimen dr. Kathona
Geza, az ismert re!ormatus iroda-

lomtörténész., több oldalas tanul~
manyban ismeneti Szdsz Janos
könyvét. Rámutat azokra a véleme-nye szerinti hiányossagokra. melyek miatt a munka nem eléggé
teljes. Dr. Kalho na úgy vili, hogy
Szász János nem ter ki elég részletesen David Ferenc teológiai gondolatainak ismertetésére, fejlődési folyamatára. H iányolja, h ogy Sui s.:
János nem vette figyelembe Pirllal
A ntal 1961 - ben német nyelven megjelent tanulmányát es a szegedi
BaldzJ Mihálynak 1979-ben késrillt
Az erdélyi an titrinitarizm us az
i560-as évek végén"" címü kandidatusi értekezését.

Szabó Dezső írta
panasz cín'lü, a Génius kiadásaiban
megjelent munkája 137. olda\á.n a
következökben errdé.\rezett meg egyhár.alakitó pílspöl..-üJ\krŐI:
" ... mennIIi megldtni val ó arc va n
meg irOOalmunkban. Ott van m indjÓ r! a hi w i.UÍz ók közt a legnagvobb
magyar refOTrnót ornak, Dóvid Fe-

1982- ben jele nt meg a Kriterioll .k!adásában. Innen idézzük az urutariusokat
érinIÓ
megállapitását:
" ... Déván. Kvárté!yt ~~~ . egy
szállodában, s avaros rovld altekinlése utan nekjmá5z;tanl a hegyn~, hogy lássam ani18f'. a vá..'"nak
a romjait, ahol a David Fer enc
nevu nagllfzerü Jó"" öröJ..-re kilob-

rencnek tragiku.s $Zép arca. Milllen ban.! .•• és láttam az örök nyugtaélettel lehetett volna. viuza h ivni lant" az örök keresőt li az örö..l,:
ezt a fitdni alakot, kinek hel"e von szomjúhoz6t, Dávid Ferenc nagy

az európa.i. szellemi tö rl ene lbt'n, s
ki ÚDY m.agdban tömÖTiti vivódó
koTót. Eglol pdr sor adat, el1ll-két larla lomc.siic.sök. De mil panaszkodjunk Dóvid Ferencér t. mikor ldl juk azt a végtelen. szegkll ~nllo
mást . melye1 a r-erz6 Pó;::mónuról
t ud adni."
_ kerül.
A }elen" · eI~ez szamos hozz!!szóSzabó Deuó: tieteim, születélas hanc.zon el. A 1elszOlal6k kl5zt seim , halólaim, Jeltáma4dsaim c.
volt ~ ls.
k ét.kötetes mWlkája Bukarestben

"

U, UNlTAlUUB ILET
•

•

lelkét akl börtönt és ha lált vállalt,
hogy 'melegitse 3. \~ens .g szo..'ll}át. O ember, gyermekek, ha llgassatok rám! Katolikus, \-agy protes~
táns, hivö. "agy tapd6, rendépiw.
,-agy laz.ad6: egy \'an, ami felemel,
ami átfili'del a. végteJ.ensoég leheletével: a nagy ember, az ember- Nia cnra. a végtelen szárn.rű lelek, me!y
a heroizmus és az ahsmlűtum ara-

nyaiban éli meg ~et.ét." CI. 44-1 W

•

Kelemen Mikl6sné

Dr. Goudoever
professzor látogatása
.'\ ~1~'ltr Tudományos Aklldám ia

Hen .. ,;.&I\.nu lnl a~lcnek e .. az A kltdem iai Kiadónak lIlegtm'As:ára dr,
Jon NR GOlldtwctrr professzor IlIa~
JanuárJII.b.'ln llil~"tItRSt letl Budapesten.
Heut \'ell az _-\ kademiai K iadó
SAJlóCoga d:isAn, melyen bcmulatl:\k

II BlblH»h«Cl UnirClriorulII uj tudományos
n.ye-h'en

sorozat e\.só kot .. t.!t, a
nWJl,J ..lent

.,Dczt,.d

IRU n

Ferf'nc

t'teiltlm." cum1, s l óbbc'k Alla! trt,
e> "alÓA1mlle~ J, PO/Cleolagu' go-

rbi. származású ludós allal

It'U

:uerke~-

kijtet~t,

Goud~c.r

professzor réSZI VCII II

jlllluar IS-én a

:!i~~~~?:~~
A

fUjnek

I.la~n

Nag)' Ignác u tcai 6r1ullk

es

aJ.

tem plomunkban tartotl istentiszt e leten, ahol a ~'\Il ..keJ:et ne,,~ben ~=================
Hu~fi JOIlOS lelken ko.uöntött e ·
tolmaa utján.
A H6&)'es Endre utcai iyüle.kezeu

HÍREK

napon Uil-anaUl3p délután hat óra kor angol n)'t'lV\l el6adást tartott a
XVl. e> XVll. s"1Qdi magyar uni-

táriu.s és holland remonstrans kapcsolatok &yokereir61. Ezt k övetően
reszt n'u a budapesti gyülekezet if·
jűsaga t1taJ adon müsoron, es a 2
eiP'ik angol nyeJ \'ú ének kórusához
csatlakozva, ó is örömmel énekelt ,
A tentett asztal metlet! több idegen nyeln"n beszélő hivünkkeJ beszel&etett. és f'o.'SZt \'ell a fiatalsag
kOM éneklésében, Személyében ked\'es \' endéget Cogadhattunk,

•

elnISknek cikk.. Jalcn, mu " iIII aU' u
Semse, kar:f.c:$On)'1 sumIlban, _ Ta,'al)'
dr, SlUlkos Ol... la uii!kut ehii!r....arl meI Yes püspök ln dkke, - hasonló rendelle, .esseL ön'cndllnk, hOfl' ~'nAz1 ,'eulÓk " uton 1$ szólnamak a~ orsUlI ol ,uó kbJ:Önst:jtii!h"z..

Gy6rty drikot nen""le
nepi I",a lusna\< u eJO"lk ,,-rd~Jl1
kUO! \be l'U , m1,Ius t-én suk~ly
akkori koU~um1 \"ek IClr, Er1"f! az
BOn lD

Györffy
•

Dr, Ka ldl' ZO l,6n e,'al1J;léUklUl pU5pdk -

•

es a magyar nepraJz
Ezen II eimen Irt Gy6rUy Istvánról - a budapesti Tudományegye.tem egykori n~ prBj:r.i professzorá ról, születesé.nek sul.'zéves évfordulója a lkalmából figyelemreméltó
emlékezést a Magyar Nemzet husabjain dr. filep Antal II neves
népraj:r:tudós. a Magyar' Tudományos Akadémia Néprajzi Kulat6cso-.
port főmunkatársa.

kl ünIlyül,,-

1oI6 u.
.t1;1.\ra
elU'lk ~rd,H:i1 $l;Ql,utlirsam h"". fd •
flJtydmeme, . A J. adat Uj, 81u lsw:l.nnak
Itlll-ben m~elem Unlú rhu EI )' hUIUr '
I"n"d Adalok clmű k~te\ében, Sl.ékel)'
Mózesnek Simén Eleknel. In 'e,'~I.ben
o!\'asI\aI6 , A Ie-.'tl az akkor G)' Ü'eS St.I!n,·
k iril lyon lakó Slmén EI"kh~ (!'Ód o n . ak i
akkor \'élhe,6en a úrol R)' iltel<ezel iturilOrtl ,'Olt, TUd..., "alaki !ljabb adAlo t
Bomu. Oy611lY élelpily6j.llrot, tne:.u k l
a surkcszt6sq dm!!", kll:rUnk , f<).kol'n l
romanlal Ol\',lI!Iólnk t ól ,
A 1'.,, ;;(1 a d ón
dek.-s be$t.étgel6
uombalosoknlL
"'tanlaay Tibor
Röben e~'~teml

Dr, Bo Uy An J Ano .. a COn fess1o f"'t IGI
nerkent6Jt, Jeles rctorm:ltUli IN, all:\

mindIa biluke "oli "rdél}1. súrmll.us:lra ,
,':itallanul elflunyt, ~l'koron a Znnyl
nyomd:l.ban e)t)'\l tt t6 rdeltiik 110Jaintal,
A rii!JI\ bllnhol ml ls meUl" srolJuk,

febro'r ro-im este ér-hll.n~1.ul\ el u
erd..,lyl
Amllsor \'endii!.le\ d r,
.. kadémlku5 és dr, Thin
' II.mlorok "oUII.k.

Or, ;Il anu San d O","k RUtl..llay ",,,,mAnHO...... th TbOldS lSu ' An 10
kor.l.b:m n" l k6zusen uerke;ozlett mih..., 11 Majll'ar
Budape:lilen elhunyl, Felesii!Jle Ilyauaba n Shakespeare-tllk(ir,
,anulH..!ios
oh"U'
6sz.Inll!! sd"" e\ os:u ol.unll, na AU$J.trllU.IIo- m An)' minden koroszl:l.ly ril!:iJ:ére.
G)'órffy - úiYmond - • felIsmer- ban ~, Edes:apJa néhal gr, Hor.'lIlh T hO'te es bhton)'itotta irása i~al hogy dy Rudolf a hUSUS években &rdii!I~·ben a
DlI\1.d Ferene (;tylet eln6kekii!nl érdemes
tön~et!. társadalomtudományi ön- egyfl.llou
'e\'~enysii!s'" rejlelI kl.

é,,,,,,

szeluggesek alapján kell a nepéJelhez ~ze~edni . jelenségeit és jellegzelessegett

l d, p ;mdur Géu. febr. "-én ":I ii!\'..s kon!.ban
Budapes ten elI'Iuny\, Feles~e és
Vizsgálati

megragadni.
tengdy~be pedig a termel ő munkát esahldjl!. lIy:l.szaban OSiLI!»unK,
a mindenn apok cselekvéseit :UHtol~
Sdu Futnr sol éves kon!.ban, Jan, SI-én
ta" .

..Vallona;

professzorként

H flalt, lemetésii!n a uo\i.'III.IOI BajOr JA·
nos f(\jQYT6 p'bp6kn"ll'l!!lIe5 "élteKIe. A
legfőbb család
1Qo'lisú.ban osztozu nk,

A \'Ilii: ''1IlIása\ e, I.. rttttl f'l6adis\ Fel'
h60l SUIXIICS a ,-""rosnam~yi IfJ\l .... ~1
klUllban febru6. nadban,
l

Oa,', d r, DanIel Gj,llOmf tetl ;,emféll kóteludge, hogy keretei teremtsen
ben
"loll_ IAn e,;:yM=unltnil, N""al fól a,Ja. t'ehir ,IIondnokunl<
az IfjÜSág tál'$adalmi felel6sségéö.\..".yfl. sz .. rel",ne! fO~ad
_ 611i,olnek. lelki és ó n Ismeretének kibonképell, A \\Ik ,
tak~talás4ra.
Péld6.ja. suglinása.
, ,bra'-.l·
Ulb'
~9-I5 után is érv&lyesQlt. A jövönf ~t munkiló k a hagyomé.nyokat
t:it~~ . ... ~pol~, f~ll'I~ alkotót tls~
t"J.
...,nne
(eJul be méltaA b udapesti ,yll.eileul mArdus " <!Jlén
...... 1 F,lep Anta\.
tartO n kó;q:yollkéneil ..,..,mii!nyetre a ko-

•

J , J,

rai lapú ... miau esal< j()\'ó
ban lii!ril.nk ,-I!.sl.a,

s~'munk·

UNITAalUS ft ET 15

•

KüLFÖLDI flfREK

Illl\heh- van. A~ "\"ÍI'" Jt"ltw.okhI"W a
k"I"1- _ a ")"01_111"1''''''1 .\"UI""e;O'II'I< .0
hna4JlIrul,ak.

HALOITAINK

""H

IUf~ S'ncl ... erdel)'1 IM lU
kClnt._
" ,., d om'" u . ,· .. U,, "II ban ",,\Id u"n~('. u"n Kol"zs,·.n. n'
o .... f<!t'j~
kövt'lŐO'n Ita. okl. hun)'t. 111'101 nl\.l()' """KWI m .. n.. u t .. mrt_
J I- O'".
Sf:~n"~ UI"'" .. llIun)'l. I'l'k ri a """.CI",II""dl I"ml'tl\~n. A IHII,,A . .. lItu")".a. J6buau.1 (O~ ko&cLI I~m"ro· ..:'ol I.<IP<lk munll.lIIl-'1 ..... m"'d é""koen II'
MI Qlell n6..en l~mrM<!N "" (II)' lO"U01- 'o>ulnkcu\OJe VÓII. nl'UIIAtOmlUo \'OnUIII_
jak lapunk ,,'''UoI !cU,1l1 t~ ""II)'on _. ...111. t.:1II ~Ó SAndor t'lyl"e VOlt 1 Ua\ll , ..
FI.'N':n l' uoe,kCSl.loelle 'Ntl'n""U-l'k e. kMO!\
Irul nak.

ur

8l~ n l . h>.n)1

1".tAt'.

hO.'."

,,"n.

,,áj'"
lA l' rolQlllnl ne", ...
JllnuPIIm.tinak e\sd oldal'n n .. marct ReJ' >

II

I~ .

... rt
.... on d "

mon l pelU<:r1 protft$zor•• elenl"'lf
Yu~nri<'! mf'neUl letlll'!q trd ..... es , ... I!<! .....
cikkei Irt ,,1"4 ; Z.-lnJ II tlI ,. papa " d-

men.
Tb .. Canadlan Un l' ''rien ,,, kln"dal unl. lIliulok lI~cmtfJ .. , " 10!11Ulóbb erkUetl
I N 4 eY{ .. I"'" wmblln Óf'Ömmel tede7.tllk
lel ~ uerr.(lk 1c(i~öH Chrh R"I M f. le1k~~
ne"!!;I. R"L ble telk~u. meR mint 118 amerikai unl!arluSOk kep"lklOJe "etl rés~1
a( lt'1 i _Mn K OiOU""" , lIrtOU ' ARF OIel en I ,"!,su e " budllpett! 1I0eyu u .
lem'Plomunkban uolott e.y IARI' ösuelö\~t'len.

Med.,'aen . ennek .. f<:Ih'I<I<5 "'rosnAk
lIyDlekezelclMm, ~"Uledek.m AI 1'o1l k "'1.
Utril'l "Clleu.! a lelktali !lZoI RAIAlot. Cll <5
J' rt t:.ruéboll vArosrA IS. Jllnu'r I'Jé"el
nyuII .10ll1b8 "onul t. A meRUf'1!:lIedell lIy(lt(' kelelbe dr. Ko,·' o I,aJ OS ~U$pO k K in
K' roly b aróU lelkbit nc,,('ztc kl . m lu l"'n
A lI yulekezet lelktaz\'6. I"EU~1 JOlIáról 1....
mondott.

7.J111 m Clnd 1'lef'1!no: » tv uUn a Szlnnhl
F 6ltkola tdlltU .... ko!nt U mLnl Ismen wnésa ""'It bllC!>Qt a ltoloUVflrt kodSnt<llllill.
n r . G ~· u , atlh'y T I..,.,á,l'I!! I~ d r . G)' c r lyay J u d it al erdélyi UnlU,rius ("ólanacs
111113, ny. t60rY<'ll. Znlll'lon. december rto':n ,,'rAU3nUI elhunyt. 1<0107&..,.1\ n lemetlék cl l\. Ihluonll'tdl loemelOboC.n. d r . R .. \ " a Lalos p llspOk ". dr . •~O J áno. 16·
Jell ' ''O szol,;tll\.l",.J. 6eulendó napJ6n
Mlul,n.
O •• K O\-' a LaJo. p i!Jp6k{lt . . ÚJ eulenQ/) elsO nlllpJán nePH lyQlekoelte! éltn
dr. Erdó .UnOI t6J~y:tó kÖSl.6ntolte.

A" lJnlt4rl u I K " ~ K olo""lIn uj kiadásban. "AltoUotll\.n Ilö"euel meJlJclenl .
RemélJük. hOllY rö"lde..cn "~Iunk ls knphAlÓ le8'..
.\ l Unltáriu. IIn eka kön y \' meRleten"'3t!t a romAnlal unllllrtu,ok laYaura nem"'Uk,

Ua rt6 11- Ué la t<5l1on dn okunk amerika'
~,. t)lInUba" 11M \"Olt k.IOllkuS lelutja alkalm6ból lan uAr U-én rl:sZt \'elt
dr. lI anil'lSltOn ta Sdnthó VilmA "oli k!!" "'rde\iCII IIOndolllokll1 foalllll ÖS.~lC
elly h6 dcO>:sc!j:cnek IIJlenliSUrJelén, me- maa .... rul Ul. poniban .. l<l noek van oerkQtlye n li t d r. IIl1rrtnll lon és UlódB SOUlh- CIII kuhul'1tja" clnu!n, A ki a röVI d kó.l"'~t
""orth I('Jkén k t'lut'ln lt'lllek. F llllondno· olvlIsnl Ucretné. IrIo" III krt"oelkeUl elm·
k u nk m e llkGnön "e III tld"/)dt!:$ l , kOS~ön- ,.,.': L. C AI\N , pO~lboks 418. DK-8111O _
.....akIIr I!IjUnk, a ..ár M oUunk, ml".
10 lle a lt)'ölekeMlel . és 6111dlll t'8)' n hunk I\IIII US.
denkor
lll: Orél .... ltyu nk •• ," - IrJI Pili
JlI kl,,'noUlla.ll .
11Il0'l101
kUldOIt le\~tc
,\ 1.. l.auruli loeben clmcn Jelent mea ben. ~HIIa RómAboCUckhoer.
a I" t Ort'lk nlnenbre I~r. a
dr. I'aul Pnlllppl hl!1delbe.-.t _ oerd~lyI l.o.'lek ISlennez
t!rltnlk, E nit lell)'en \1_
A I\"fd ornJ.J I G lth' le "'ros t a n 6u ,," szánnaUo.t.u f)l'Oleul:ornak az a III ltaUlahl$ll u elkdllo.Wtlek
nOltállnolólCSC"IIUlo\"klal ~ld6k n)'omAn oo"elel('1I prt!dlkAclóJa, mclyck('1 erdell;l proreuo ....
e Jt y ol)'an polll'rt u.olll'IIA"5t. m('lynek kodA.u. 111I1t erdéb' l II'tAu llyUloekeutck nak , uereuelnelt abban a Ujdalomban.
n.~I)'t!t a ha"l okolOlt ,
~ndh'n Dnne~ly('St';n nen!1 IIdnllk A Udel611
mondott
cl
lll: utóbbi I!\-.!kbt';.. 1.IeieIt lIyennek"ek. uoknlllk A udl6knek moeretl!$, noay Pnlil ppl prof.:.ss:ror l,Jbb
kl"'''SAIf6.1I. akik nem 6 1111jta n ak eJty. "'''en ál III kolol.l"Arl Ea)'etemLtoktl. proh'zl ke,""",Z1eh.',.1 Ue rtArlll ll, S\~orszaR t<!OlIA II'
TeolólIlll
Inihe l nIlIlY.t..ebenl
IlIkOllUA,n ak H' rll né"lell IUlnenlnul. ~ulO::llénél n~mel nyel"en ellyn llllo,lrll!d e elek kaut H ml n!t';fI)· WO OOO olYIIn no::u elt'ladásoklll tI\rlott "end él előa dó'
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