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LÁTOGATÁS AMERIKAI UNITÁRIUSOKNÁL
1492-ben Kolum busz Kri stóf fel fedezte ,Ameri kát. A z
a ngol gyanna U uralom ellen lázadó a merikaiak az
angliai vallási különbségeket hordozták tovább azzal,
hogy a függetlenség kimon dása után az anglikánok
magukat Ame ri ká ban episz kopálisok nak nevezték. A
X VI Il. szá zad végé n Angliá ból Amerikába menekült

és ott az

első

uni tá rius gyillekezetet alapltó Joseph

Priestlell nyomán nagyobb t ömegmozgal om nem kezdődött.

A XIX. század első tIzedeiben az ame rikai protestáns kongregacIonalIstá k közölt új áramlatok ébredeztek és az 1819 · j Baltlmoore -ban elmondott történelmi
ne~eletesség ü beszédében William Ellery Channing
mar nyUtan unitárius tanokat hirdetett.
Amikor Bölöni Fark.cJ$ Sándor J83 1-ben ,ismert amerikai út ja során eljutott az Egyesült Államokba, az
amerikai unltáriusok első szövetsége Boston kÖZponttal
már néhá ny éves múltra teki nthetett vissza , m ert szervezeti alakulásuknak ideje 1825-re esett.
A XIX. század második felében, a K ossuth za ránd okútja utáni évtizedek ben kerül sor a szorosabb kapcsolatra a magyar és az a me ri kai unitáriusok között.
K ovács János tanár az első, aki 1882-ben a Saratogában tar tott közgyúlésen t olmácsolta a magyar unltáriusok köszöntését.
Az 1900-ban m egtartott évi közgyűlésük alkalmá ból
összehívott nemzetköz i találkozóra meghívták a magyar unitáriusok püspökét, Feren cz Józsefet (18351928), a ki azonban egészségi állapota m iatt maga helyett későbbi pOspök utódát, BorolI György teológiai
tanárt küldte kl. A világ akkor egyetlen unitárius
püs pöke Irllnti tisztelettől IndIttatva, az amerikai un itáriusok megfestetlk fényké p után Ferencz József püspök arcmását. E kép é vti ze deken á t az amerikai u nitáriusok bostonl Beacon utca 25. s z. alaUi székházát
diszítette.
1969- ben az amerikai unItá r iusok elnökévé d r. Ro!>ert N. WC" lelkészt választották meg. Amikor beköltözött a Boston , Brlmmer utca 33. sz. alatti elnöki
lakásba, akkor annak fogadó s zo bájába vitette át Feyencz Józllet püspök képét és azt a most visszavonult
elnök. dr. Eugene Pickeu ls kegye lettel ott őrizte. 1985
júni usában, Amerikába érkezésemko r, kegyelettel mulatta meg nekem és a tisz le1etOnkre összehívott vend égeknek.
A két vllághábor-ó között i Időbe n több magyar un ittlrlus lelkész fo lyIatta tanulmányai t amerikai unitár ius teol6glal fakul tásokon. K özOlük a legis mertebbek
olvasóink körében Baláu Feyenc és Szent-Ivánlli Sd ndor. Az egykori a merikai ös;rtöndljasok közül d r . LóTinczI Mihál" n)'. teol6glal ta nfar él Kol ozsvárott. A II.
vIlághtiború után dr. Szabó Arpdd jelenlegi teológiai
taná r tanult Amerikában.
1985-ben Jért le dr. E. Ptckett $zolglllati Ideje, aki
hat esztendőn át végezt e ezt a nehéz és felelŐSséggel
teljes Untel. Felesésével, Helennel egyQtt, elnöksége
Idején ellátoaattak az Osl földre, felkeresték és szolpllak a kolouvárl es a b udapesti unitárius tem pl&mokban, is meglátogattak jó néhány s zékelyföldi gyUleknetel. Ok !tetten kezdemenYe2tek _ az amerikai

nőmozgalom hatása alatt gyű lés re. melynek feladata

, hogy az 1985. évi köz,..
új elnök és új fógondnok
(moderátor) választása volt. s mely egyben bűcsú ztatta
az e lnöki lisztből v lsszavonul6 dy. Pickettet és So.ndra
Caron asszonyt, a !6gondnokot, két pUspököt hívjanak
meg leleségü k kel együtt. Igy látogatott el dr. Ková cs
La jos püspö k és felelIege, K lára e! dr. Ferencz Józse!
püspök es felesége, Magda jún. 6-26. közti időre az
amerikai unitáriusok közé.
A mai amerikai un itáriusok tud ják, hogy az ő unitárius unlverzallzmusuk ne m egyenes ági leszármazottja az erdélyi és magyar unitarizmusnak, d e megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel fogadták a vendégeket.
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Békekonferencia Prágában
A Keresz tyén 13ékekon!ere ncIU VI. Vllflggyúlését
1985. júl. 2-9. között tartotta Prágában. Színhe lye II
Kultürpal ota volt, mely méreteivel, technikai beren·
dezéseivel és modernségével nagyszerű szinhelynek
bizonyult. OB ol"5zág 59 egyházának mintegy 800 kép·
viselóje volt jelen , és a legtöbb egyház a legmagasabb
egyház! méltóságban levő vezetőivel képviseltette m,l·
gát.
A júl. 2-i megnyitó istentiszteletet követóen. a Ke-

)

resztyén B ékekonferencia elnöke, dr. T óth Ka r oly re-

formátus püspök megnyitó beszédében szólt az 1958lól napja in k ig meglett hosszú űlról. 'Méltalta II mostan i
rendezésben résztvevők munkáját, és kegyelettel emlékezett meg a legutóbbi vitliggyúlés óla elhunytakr61.
Részletesen e le mezte a mostani bonyolult vi lághelyze_
tet, melybe n kilJönös jelentőségű minden, oa béke megő rzéséért vállalt cselekedet.
A Kultúrpalota nagytermében számtalan előadás és
több hozzászólás hangzott el a béke fenntartásának
mind elméleti, m ind gyakorlati problémáiról. Kül önösen a harmadik világ képviselői halJatták erőteljesen
szavukat, de m inde mellett a tárgyalúsok, elóadá,;olt,
hozzászólások, viták jó mederben, túlfiitött szenvedélyek nélkül folytak le.
A magya r kil ldöttség és néhány meghivott vendég
tiszteletére júl. 3-án a prágai Magyar Nagykövetség
fogad ást adott, melynek meghitt légköre szintén hozzájárult, elsősorban a magyar résztvevők szám ára, a
konferencia jó hangulatának a kialakItásához.
Július 8-án este a Csehszlovák Minisztertanácsnak II
Kul túrpalotában rendezett fogad ása zárta be a konfer enciát.
Befejezésül, szólnunk kell arról, h ogy júl. 7-én volt
a IIsztségviselők megválasztása, melynek rendjén
dr. Tóth Károly pü.spököt újra egyhangúlag elnökké
választották. Az elnökségbe, vala mint a bizottságba
8 magyar egyházi vezetőt delegáltak.
•
Buszti János

ban é~ken keresztül nem sikerült klvltelezőt talaJ I
az elvégz,:ndő munkákra. Végre ez év tavaMAn e n
rozs á lyi kisiparos elvállalta a lorony álépltését
Igy
m l'}t a templom és lelkészi lakás külső talar'o~~t
telujltását. Mindezek anyagi !edezetéről egyházi kö .
pontunk gondoskodott.
z~
Májusban megkezdődtek a m unkálatok melyekn k
folyamatát tö.b bször ls ellc nőrizve örö~mel láU ek
hogy mwk k iváló min őségben a kikötött hatar~6
elótt elkészülnek. Idöközben ~éml vitára az d tt
okot, hogy a megvásárott zsindelyanyag az évek :or~n
h asznál hatntlanná v{ilt. s mivel azt pótolni nem lehe_
tl7.tt t a megblzottnk úgy döntöttek, hogy a sisakrészt
vorösréz lemezzel !edetlk be. Úgy látszott hogy ami
áldozatot hozunk il stilus kárára, meg fog 'térüIni abba_n, hogy a rézborltás élettartama sokszorosa lesz az
elozŐnek.
.
l\llntegy hat hét alatt minden elkészült a gyülekezet
tagjaln~k teljes megelégedésére. A kOcsordi hivek jim.
végén ugy határoztak, h ogy júl. 28-án ünnepélyes {itadás keretében veszik újra használatba megszépü!t
temp!omukat. Néhány fiatalabb korú egyháztag azo n~
ban ugy érezte, hogy az apáik által 6pített épilleteken
még ők ls tudnának valamit széplteni. Akik má r jár.
~.k Kocsordon, tudjá k, hogy a templom padozata dön.
~~~t föld volt. A régi p adok és akanat nintén feluJltás ra szorulnak. K ülön biztatás és központi s zervezés nélkUl összegyűjtötték adománya ikat és megvásárolták a szükséges eementet m eg sódert Amikor a
szolgálattevő lelkész a következő Istentiszteletre kiutazoU Kocsordro, mintegy 30-40 embert lázas munkdban
talált. Másfél n op alatt, önerőböl lebetonozták az egész
templom földjét, ahonnan előzóen II motoros kerti ka pákkal CeUazltott felesleges sok-sok köbméter döngölt
földet kihordták.
Csak felsőfokon lehet beszámolni arról a lelkesedésr öl és fárad ságot nem isme rő m unkáról, melyet a gyülekezet fiatal és öreg, fé rfi és n 6 tagjai végeztek
ezekben a napokban. Befejezvén o betonozást és annak finom simltását újabb ötletból fakadóan a régen
hiányzó utcai keritést ls napok alatt e lkészitették az
ntyaliak. Egyikük '3 léceket faragta, a másikuk ti be-

B~KEüL~S
Az Országos Békelandcs aug. 30-án Győ rben tartotta
nagygyűlését a
Rába Magyar Vagon- és Gépgyár
kongresszusi termében, a Hazafias Népfront megyel
b izottságának a rendezésében. Az ország különböző
részéből gyűlt össze az OBT több száz tagja.
Sebestyén N6ndorné elnök megnyitójában beszámolt
az elmúlt hónapok munkájáról, kezdeményezéseiről,
széles skálában mutatva be hazai békemozgalmunk
g,azdagságát.
Számos előadás és hotzászólás gazdagította az OBT
gyűlését, majd a résztvevők a hatalmas m éretű gyár
egyik üzemcsarnokat látogatták meg. amely mindanynyluk u4mára nagy élményt jelentett. Utána II Széche_
nyi tét volt a fiatalok gyillekezésl helye, ahol Barabá.
Miklós országos főtitká r tartott nekik beszámolót,
ma jd műsorral, lánccal, dallal fej eződ ött be a mozgalmas. szines nap.
Gazdag programú, szines, szép nap volt, mely mél·
tónn J6rult hona hazai békemozgalmunk eddigi eredményelhez, és segitett e annak mindenkori célját.
Egyhézunk képvIseletében dr. Ferencz József püspök akadályoz,tatása m iatt Huszti János püspökhelyeUe5 vett részt a gyalésen.
B. J .
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KOCSORD
Alla Otven (ovvel ezelőtt é pült szép kis templomunk
ulndelyes tornya a kellő konzervAlés hiányában anynyira elavuh, hol[)' tartan i lehetett attó l. egy nal[)'obb
vihar előbb-utóbb ledön ti. Ezért mintegy öt évvel ezelőtt már felvetódö tt annak nOkséae. hOlY éplttessOk
ClJjA a toronysisakol. FŐhatósáau nk az erre a célra
tartalékolt alapból lehetÓléaet biztosItott, holY megvu~rolJuk a u.Okséau faanyagot. gerendlIkat, téce ket
él az ti) ulndelynek val6 fenyÖrOnkOket. Sajnos azon-

Kocsordi templomualr.
tJNIT,(R.lVS

'LD' ,

tonlllpot öntötte, kl avasrudakat heges1.tettc, kl mM
keverte a festékeket a má7.oh\sl munkákho7.. A sitomnéd adta a kútba merftett búvá!-ulvaUyúhol: 81: áramot, II aki öreg kora miatt mást nem tud ott segíteni,
8 vfzvezet/i csöveket, csnpokal keoolte avagy sepregeten takarHot!. A rlatalabbak maguk r ögtönözte létrAkon' állva a $zÓS7.ékel lakkozták, akarzatot festették
újra. Eredetileg nem volt tervbe véve olt templombelső
mcszelése és a parókia belsli tatarozása, festése. de a
fellángolt egyháZSl:eretet és közösségI é rl:és mind úJabb
és úJllbb válllllkol:ásokra lendftelle az embereket. Szinte túl akartak tennI egymáson az ötletekkel.
AIIg három-négy hét alatt szinte minden ujjá leU,
megszépilIt, klcslnbsodott. Ragyogott a templom, új
szőnyegek kerültek az úrasztnln elé és a padok kÖ7.é,
A szószék két oldalán az Ismert tordai országgyGlés
képe és a beregi hívektől származó faragolt keretú
egyházi clmer dfszlik. Frissen lett mázolva minden
ejtó, kapu és a tornácok. Kicserélték az idők során
elkorhadt tarészeket, s a lelkészi lakásban szakmunkási minőségben kIfestették, lehengerelték a szobákat
és konyhát. Megjavltották II hibás vIllanyvezetékeket
és a tél folyamán tönkrement vfzhálózatot meg a
fIlrd/iuoba telszereléseket. Nagytakarilást csináltak a
jelenleg gazdátlan templom és parókia kertjében, elásva vagy elCöldelve a felhalmozódott szemetet. Oj
betonjérda készUlt a templom és 1elkészlakás közé, s
ugyancsak szllárd burkolatot kapott 1) templom előtti
két kis torn ác.
Hétközben természetesen az emberek végezték mindennapi dolgukat és kötelességeiket, kl Kocsordon a
termelőszövetkezet ben, kl Mátész.alkán az Iparban vagy
a hivatalban. Egy-egy nénike takarftgatta ilyenkor az
ablakokat, vagy mosta le a bemázolt ajtókat vagy
padlÓt. Hétvégeken azonban megélénkűlt a templom
környé ke, s az emberek tucatjai szorgoskodtak, hogy
az átadásra, m ire a meghi vo tt vendégek megérkeznek,
m inden olyan szép legyen, amHyennek azt gondoskodó
szeretetQk elgondolta.
Meghat6 volt látni a d olgos kezek igyekezetét, az
Izzadó homlokokat és hajlong6 hátakat, melyek csak
egy-egy plllanatra álltak meg, h ogy eltogadjanak a
hazulról érkezóasszonyoktól egy kis üdítőt. vagy egy
frIsse n sült forró tánkot, melyet kész itőik nagy tálCl\król kináltak a fáradt munkásoknak.
Emlékezetes napok maradnak ezek nem csupán azok
számára, akik e nagyszertl munkát végezték, de azoknak ls. akik csak szemlélői és csodálói voltak a kocsordi unitárIusok példamutató közösségi tudatának.
Nem kellett senkit kémi vagy szorgalm azni, mégis
m inden munka rendben elkészült a tervezett idő
pontra,
Elérkezett az ünnepl alkalom, Minden átadásra készen állt. Budapestről főtisztelendő dr. Ferenez Józset
püspök vezetésével kilenc tagu küldöttség érkezett,
Debreeen érintésével, már el őző nap délután. Több
család véllalta, hogy vendégü! lét ja és sulllást biztosit
a vérva várt érkezőknek.. A gyülekezet sok tagja, tér-
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liak, n ők, öregek és gyerekek várakoztak a templom
előtt, ahol azonnal rövid áhitattal kezdődtek a követ_
kező ó rák felejthetetlen élménye I. Püspökünk mondott
rövid Imát és a jelenlevők zsoltá ros szóval adtak hálát Istennek. Ezután közösen megszemlélték a meg
újult épületeket, s az összegyGlt asszonyOk múris tessé=
kelték a vendégeket a hirtelen bebutorozott lelkészi
lakásra, ahol pompás vacsora gőzölgött az asztalok on.
SoktUg folyt még utána a beszélgetés, az élménybeszá_
m oló.
Julius 28-án megérkeztek a debreceni amlkepéresi
a szalkai és a beregi vendégek. Talán ~ég soha ne~
hallott olyan ünnepélyesnek és örömujjongónak a két
unitárIus harang templomba hlvó szava, mint ezen a
reggelen. A templom megtelt ragyogó tekintetű hivekkel. A szolgálatot püspök és Huszti János püspökhelyettes végezték. A szolgálattevő lelkész üdvözölte
a vendégeket és az egyházközség tagjait. Dr. Nyiredy
Szabolcs tögondnokhelyet tes szólott meleg szavakkal a
vendégek nevében.
Ez alkalommal nyolc ifjú konfirmált ls '8Z istentisztetet keretében és mindenki számára relejlheteUenül
meghitt volt a közös urvacsoravétel, amikor a nagyapák, fiak é9 unokák egyUlt vették magukhoz "Il szer etetvendégség, a jézusi örökség áldott jegyeit.
A templomi ünnepség után a gyülekezet asszo nyai
ujra megteritették a hagyományos koesordi vendégszeretet asztalait. Közös ebédet adtak a meghívottaknak és a jelenlevő alapító egyhllztagoknak.
Köszönet mindenkinek, akik e nagyszeru munkához
hozzájárultak és segítséget adtok. KÖSl:önet fóhatóságunk megértő támogattisáért és anyagi, lelki segitségéért. Mennyei Istenünk áldja meg a kocsordi hívek
példamutató egyMzszeretetét.

A cselekmény Id6pontjában, 163638-ban, I. Rákóczi György fejedelemsége idejé n a református volt az
uralkodó vallás Erdélyben. Oldözték
a szombatosokat. és ez minket, unltá I
k t I
'I
• I ··tt A
r uso a
s 9U yosan
r n.., .
Péchl Simon hatatmas vagyonára
áhftozó fejedelem voh az egyik sugalmazója az üldözéseknek.

Bajor JlDOS

ttirlusokat arra köteleztek, hogy
Krisztust Imádjuk.
Az egyház akkori vezetői nem
vállalták az esetleges vértanúságot:
In kább alá/rtók az "egyezséget". Az
Idős Péchl Simon végül ls áttért református hitre, Hát ez a történeti
magja ennek a végig lebilincselő, Izgalmas regénynek.
Török Tamás gyönyörGen Ir magyarul. A tömör fogalmazésú regény
st/lusa külön tanulmányt érdemeine. olyan szép.

A Szépirodalmi K önyvkiadó gondozásában jelent meg a köz,lmu'ltban az unitárius író, Tör/:!k TamáS"
A ,,~rlant' cimű regénye. A cimet
adó vértanú a szombatossá lett Thorocz/rot János ötvösmGvész, kinek
A fejedelmI önkény 163a-ban, Déédesapja, Thoroczkal Máté unitárius sen, o Thoroczkal János és a szompIlSpök volt. A regény mlÍslk főhőse batosok elleni perben, lényegében az
a korabeli Erdély legmu veltebb ko- unitárius egyházat ls a vád lottak
ponyája, Péchl Simon, Bethlen Gó- padjóra Illtette, és reánk kényszer!bor fejedelem egykori kancellárja, tették az úgynevezett dési egyezsétn nem tudtam letenni a kö nyvet,
az erdélyI szombatosség egyik meg- get (C.omplanatlo deslanal.
amíg végig nem olvastam. Minden
alapltója. Thoroczkal Jánost teklnThoroczkal Jánost, a vé rtanút, olvasónknak ajón loml
tl Péchl legkeqvesebb tanítvAnyá- mert nem tért át a református hitre,
Dr. lakab leDa
nak.
. Désen halálra kövezték, mInket unl4 VNITARIUS 2LE'I'
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(Péld 27,19.)

Mennyi emberismeret, mlloszt?I"emtő fantázia és bölcs iga7.ság hu2ódlk meg ebben a htll"ome2el· éves
aranyigazságban! Az embel· méltóságát egyenlőségét és az életh ez való jogát kevés világirodalmi ~dézet
tudja ilyen jól Jcifejewi, ~Iflt a
Példobesúdek könyvének Idézett
m ondata.
sajnos,
augus~tuSban ,
amelynek utolsó napjaiban összegezem ezeket a sorokat, soks:zor
eszembe jutott a bölcs igazság. Mlfltha a világ erőnek erejével el akarná
felejteni hogy az egyik embemek
szive
megmutatja
a
másikat.
Augusztus elején szomorú évfordulót
ünnepelt a világ, az első atom bombák felrobbant ásának emlékére. Vajon akik ledobták, gondoltak-e arra hogy az ó szivük talán egy h irosimai kisfiú szivét tükrözi,azét II
klsfi úét, ak..! esetleg egy alaktalan
foltként maradt meg csupán a falon. ~ h a negyven évvel ezelőtt a
százezrek halálát okozó pokol-bombá k Indokolására lehetett valamiféle
katonai magyaráUltot el6rángatni,
szabad a játékot t ökéletesíteni?! K iterJeszteni a világürre?! Amikor a
kőbaltás ember a horda védelmében
ölt, am ikor a háboru a2 átvonuló
h adak útját tette pusztává, a háború akkor ls borzalmas volt, de ma,
amikor az ember ekkora ener giák
birtokában van, megbocsáthatatlan
bűn . J ó lenne a nagy koncepclójú
h aláltervek vllágű r bell kiépUése helyett az egyéni lélekben körülnézni,
és szívünkben megkeresni azoknak a
kiaszo tt e mberroncsoknak a szivét,
akik apatikus közömbösséggel várják az éhh.alált a fekete földrész
egyik-másik országában. Talán egy
halálthord cy.tÓ rak éta árán százezreket lehetne Jóllakatni?! I lyen gondolatokra késztetett a Példabeszédek
könyve és a televízió híradójának
n ézése. J ó elgondolkodni rajta.
Van egy idegen szó, amelyik egyre
félelmetesebb csengéssel és egyre
gyakrabban bukkan fel a mindennapi életben. " ApaTtheid" ez a szó,
és jelentését napról napra érzékelhetjük II sajtóból, a rádióból és a
telev izióból. A megjelölés afr ikai
eredetű , de lényege fel-felbukkan az
egész világon: faji megkülönböztetés
és gyűlölet, sovinizmus, és sok más
hasonló e lnevezés alatt. E szavakkal
jelzetl magatartás lényege ellentétes
mindazzal a bölcsességgel, a m it a
Péld abes~dek tanit. Nem sza bad
meglAtn l a saját szivben a másik
szlvél., ha a2 más s21nű bőrrel születetl., vagy más nyelvet beszél, vagy
m ás a kultúrája és szoká.svHága. Az
uralmon levők felsőbbrendűek és az
alárendeltek alsóbbrendűe k.
Félelmetés képlet! Okozhut meg-aláuht ét. szenvedést sokat az elnyo_
m ottakban, beképzeltséget, Irrealltást az elnyomókban. Sajnos nlnt"i

és nem kiSérIetezték k l
a módszert sem a nnak kimutatásA _
ra, hogy mennyi egy o rszág nem?:eti
jövedelmének vesztesége a megkülönböztettek kizárásával. Egy azonban biztos. vannak példák arra,
hogy ln ilyen megkülönböztetésekkel
élő országokban általá nos szegénység
és nyomorúság lép fel , nemcsak a
kirekesztettek, hanem aklrekeszlők
között is. A mesterségese n táplált
gyűlöle t pedig elterelheti a figyelmet a mindennapi élet száz más
fon 105 p roblémájáról.

~mTe, jeles refOTmá torl úttörö vita_

Irata a7. Antikrisztus orsZágá ról se_
git Dávid Fe renc antikrisztus eszmé _
jéne~ megértéséhez; Hel l al Canc ion aléJa és Crónl kája - bAr egyik
sem teológiai mű _ Dávid Ferenc
ko.ráró! ~Jékoztat. Mindkettő HeltaI umtánus életszakaszá ban jelent
m eg. Hug:áT Gál énekeskönyvének
é:-dekessége, hogy tartulmazza a DáV.ld Ferencnek tulajdonItott unitá_
Mus éneket (43. Adjunk hálát mindnyájan ... ) és ezért vallásalapít6nk
szerzősége kétségessé válik. HasonAz apar theiddel sújtottak pedig, "'.ás. kiadásban jelent meg a ViZSOlyi
~Iblta és Heltai GáspAr Dialógusa
az üldöztetések nyomá n, megerősöd IS
..•
nek öntudatukban , vá llalják népüket, nyeJvíikel, bőrük lenézett sziTalá n itt emllthetjük meg a lennét. Egyetlen szóval : megerőSödnek
emberségü kben. Egy közösségnek gyel tUdOmányos akadémia szép töminden cselekedő kézre és alkotó rekvését, az ország refo r máCiójának
megismertetésére. Ennek során több
szellemre szüksége van. A cse leked ő
kéz az alkotó szellem fü ggetlen b ő r szociniá nus könyv fakszimiléjét adki. Aki szereti a régi korok ku lsz ínétől , beszélt nyelvtől, kultu rális ta
túráját, közel kerü lhet a X VI. suíhagyomá ny októl. A z emberi közöszadh oz ezeknek a hasonmás könységet csak a közösség egésze teheti veknek segitségével.
eróssé és gazdaggá, mert életigazság
m it a Példabeszédek Irója mond:
CHARLIE CHAN visszalátogatott
Mi nt a vizben egyik orca a m ási- a televfzió képe rnYőjén. Nemzedékat megmutatja, úgy egyik ember- kem gyerekkorának egyik legkedve_
nek szíve a másikat."
sebb al~kja volt Mr. Moto, a ma,
gyar szarma zA.sú "kínai" hírszerző
FAKSZIMILE (facsi m ile)
latin mellett. Kétségtelen, hogy egy koreredetű szó, hasonmást jelent. E kiszak művészete, sőt szórakozása jelfejezéssel jelölik azt az eljárást, l emző az illető nemzedékre, kétségamikor egy régebb i nyomtatványt telen, hogy a szórakoztató mü vekvagy kéziratot nemcsak s zöveg SZI;:- ben sok ko m mersz l ogás is va n , de
rint ad nak vissza, hanem a mAsoll.lt az is kétségt ele n, h ogy néhány alak
az eredetInek hű tükörképét is ad- e mlékezetes maradt ezekből a müja. en szeretem a fakszimiléket. f:~ vekböl. Ta lá n azok, aldk term észedekesek a betűtipusok és érezteti k tesek, mindennaposak voltak. Mert
keletkezési idejüknek levegőjét, kul- ilyenek ls lehetnek é rdekesek, sőt
túrAját, sőt tulajdonosaik bejegyzé- izgalmasak. Az Atiage mber sorsában
sei Q mindennapi élet problémáit is.
\'fin érd ekesség,
rengeteg Hrai
A z unitárius t udom ányos élet
Gondoljunk csak a Kórház
mindig tisz telte az elődök gazdag a város szélén c. sorozat rendkivüli
kulturális hagyományait, és szűkös sikerére.
erejéhez mér te n igyekezett megjelentetni
azoknak
könyvemlékeit.
A pszichikai aberrAciók, a vér tö l
1870-ben Na gy Lajos és Simén Do- csöpögő horrorok, ágyról ágyra csamokos sajtó alá rendeük a Nagyv~ pongó Casanovák, házaséletet robradi Disputát. Ez még nem fakSZI- bantó vámpfrok lehetnek érdekes
mile d e betű hű, archaizált kiad- rendez61 témák, a tipikus mégiscsak
vány. 1910-ben jelenik meg Dá~i~ a mindennapi élet embere. 1::n azt
FeTenc első magyar nyelvo. teológiaI hiszem, hogy a napl küzdelmekbe.n
művének, a Rövid Magllarázatno.k megállni, családot összetar tani, haJfakszimile kiadása. A legu tolsó ha- szolt munkanapokon fél órát szensonm ás u nitáTius munka pedig a telni gyermekeink problémáinak,
Defensio ..., a Bibliotheca Unitario- legaláb b annyi hős i ességet igényel,
legalább an nyi ra films:erű téma,
rum sorozat első• kiadványa.
mint a cá pa-harc, a gyilkosság stb.
Az a hatalmas fejlődés, amelyet "t:zekre gondoltam CharlJe Chan halk
•
hazánk felsza badu lása hozott a kul- kopogtatásá ra.
Szász
J
nos
turális életben, a hasonmás kiadások területén is éreztelte hatását. A
kereskedelem pedig azt igazol ja,
h ogy a nem olcsó ár ellenére is
igény van rá. (Nem beszélek a XIX.
századi fakszimIlék rangos soráról,
amelyn ek keretében O rbán BalAzs
nagy mű vei ls helyet kaptak. ) ..A
XV I. századi hason mások kőzott
több olyan jelent meg, amely ben- rendszer ese n tolyta(Juk a Nagy
nünket közel r61 é rd ekel, hliségesen nic u. 4. sz. I, e. pOs lKlkJ tanies&ereIPben. AI 6ssl- t l!lI ilsszeJövete-őrizve keletkezési Idejének hangulatát. Még a papír Up usában ls utá- lek Idi:ipantjal : okl.. l3.: ok" 21.;
n ozza az eredeti' m(lveket. O:OTOj nov. 10.; nov. 24.; dec. 8.
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üdvözlet Hamburgban
IMIli. J.inluli ... . /ln
nllV~I'.eIr.;OI cnuC(IJ,\k meMo hoRY
m,,"kÖ57./SnJom mo"hfvi\~ukllt, o\t lll_
Il dJnm II MflJ,lYIlI'flrllzáA( Unltth'h.1I
gllyht\7, Odv(ll':IOIÓL ilY, UnltOl'ler TilI-!
rénlVl'v6lnok, jI,q ,'öv id IfiJókOY,lf11AH t
fl(llllk 1IlllIlI/lunkl'(\1 éli cgyh/' 7.unk

hclyzctén5J.
A XVI. ~/JI;mrlblln, n rcrortnficló
kt'zdct/ln, Mnl(ylll'OrHzliU 3 r ésue vnlt
o..ztVfl . középen vohnk a tlkök/jk,
nyullnton li /l l\b~bu,."ok /Is kele ten
/I (Uggettct! grdéJyl roJcdclcmfttlg. A
rofol'ml'iclóH tilno k ez ulób blbllrl Igcn
ijyOI'l!flll I~mcrtok Ionok, "A oI6~I'.Ur
/I luthcl'6rlUli, mnJ!! /I ki\!vlnlslll hit
terjedt cl, Rövld(l~en ped ig megjelen tek Olt. flnlltr(nltt.l'lu8 gondol kodók 156 1 körUI Debrecen vidéken
KlJr~~ ,)CfCrdl Arallll 'l'arndt, U566 - bnn
pedig Kol n~.Vlirotl II tulajdonképpen i vnlh\lIIllapJtó DduJd ~'c rcn(', nkl
teológIaI tn nulmánynlt !'észben WIItenberijbcn VéGCZUl. Az " unltár'l us"
szó t eM8zör' I!JOU-be n ír ták Ic.
A h ltOnk lényege, hogy hlH?Unk
egy l(othnt.Hlnn Islenben éJI II h llllldó embe r ben: II fcjlődés ben é. II
hu mBnlzmu~bnn . _ f.:szményképU nk
ét tonftónk a tört é nelm i Jéz.u!!, oz
örök embe ri Idejl éli II IIzerc tet prófétája . Az eR)'hnz lelk i közöuég,
nmely IIzer'(!tl és .egltl ~IZ embereket. é~ tol erllns mIn d en Jó e mbe r I
mellnyl lván ul á~ Irll n t
Odvld Jo'crenc lI'1.ubad gondo l kodá~
IIB o d ogma tlku s ell}' hózok mel'evaégével nembe n és Jl!zusról. valamint
II vD ll ás~1...1bnd8Óg rÓl vallo tt nézetei
rövidesen ellerjedtek ~;rdély vezetli
köreIben III; J l'ino. Zsigmond feJedeIc rll és udvo ro ls unltdr lUII ICll, Dd uld ~'erencet pUlI pOkké válasz tották.
- Má r 1560-ban - n világo n elli1I'l.6r - Erdélyben, a tor'd ul or81'ilggyaJ(,~en h.atMoza to! h oztak n le lkiIsmereti sza badság ró l éli arról, hogy
vallásá t min denk i szB badon gyukorolhatja, senkll e'l.ér t bt'!ntód ás nem
érhet.
Al',. eltenrerormlrcló saj nálatosnn
megaknsztollll II fejlődést, viSS1..'lR7.()rltotla IIZ unltllrlus vnJJII.t, é5 Dá ~
vId Ferencet börtönbe vete Uék, IIhol
1:l70-ben meuhlllt.
}o~nnek e llené re, 11'1. unltlÍ rlus vnl ~
IflN ma III vlrlrgzlk, él elsősor han u
jelenleg Ro mflnlAhoz tartom Erdély_
ben 120 egy hAzköZ$é(l. mOködlk. melyeknek t agjaI klzArólug m ngyarok.
ErfJ ély mAII (román, ncmet) lakó i kö~
zön unllárlu. n inc•. A va lIfIs elte r Jedt Ma gyll rorllZág tObbl réllzc n IH.
Az első vll ál:lhliho rú előt ti MIlgyllrorszr.go n O un ltllrlus Ctlperelll l<e ~
r Ulet 11011, II KoloZllvflrotl u.6ke l ő
pU.pök Ilto;.cgutáa n Illntt. Ehből II
t rianoni bék,·uerUkléa 8 kerUIcte l
nakhott el éli can toll Romá nlflho'l.
de a .:rorat kapeJolat él ucrve1W l
me(l.ma rad t mé" a mlilOdl k vllfl([hA_
horu utAn II. - IO!JO körUI II rom An
kormány;.cat k lroMlrsolta a;.c eiyUtt~
mOköd~/It. Ez6rt I071 . ben ön(, lló maIlya r pÜl pökllilgct ~7.er vezt ek Budapes t BzCkhcllye l. nardU kapcsolu tal nk megmaradtak Ul',. erdelyl unl tArlulOkkal. Igyekl;.cUnk r~n.t venni
rendezvényeiken, ts le,"ts6Iel nyújtanl I tlimukrll"

• UN ITARIUR tLI!:'I'

M/lijynro..lltflgon li>: elolyhfl1..nk é" fo>:
f1 l1 nm k.öz/HL h ou~ ú tlivl'l f'RYf'7.m(> nyek NzUlettek, j\" t>l'ok It'hNiivj\ tt>·
szIk (I a:!!Ilbnd vnllli.uynkfwl/lt')l. 11'1.
clO'hti:tllk jl'll'nll'l, a nyu/H tflmogntflllt
knpnnk, éli " .... nd .... ~kt)(l nAk n n<"mzl1 lköl':l WlltA1I1 v /l QY béke-Himl,lijHzrwv"
r.otckbon vllló r·(I/lzvélclOn kr·ÖI. Az
11I1,,"U~zto l etok. éli n/lMyobb va lI nHl
Unn rjp('k igen n{'IJI'IICk, (-./1 ri r'lIdlt'i _
bon minden cgyht,z tnrt hnt vallásO!l
féló.·lI l I(\t.s~ilmti'nn k mcgfcle lr.... n . _
I':gyhfl:l:1 lapunk. n7. "Un ltflr'IUII
glot" - éve nte « I'l.tlf'n jelenik meg,
j\s módunk van óv('nto I-2 unlt(Idul
tli l'I[y ú könyve t l/l k.lndn l.
Knpclloln tu nk ti töb l)1 mnllym' cuyhli1.'I.1I1 ISl'n jó, I!lII'ÓHz t veszünk til!)\)
nemzctkllzl Hzc r Vl1zo t munkfljábun.
III elslisorba n IIlZ IARF'-et omlftem.
me lynek nlllpl tó IfIldll vll((yu n k, do
r(>lzl veszUnk II WCHP kOllgrelllzu.
IInl n és Il'l. egYCII kOlt/ildi tli.·segyM _
7.nk kÖ'l.MYilJéseln ls, Ilogy közö~ n/lgy
cólj nJnkot meHvlllósfthauuk.
I~nnek II Jegyé!>!.'n klv(, nok "~,,k /11ke!'t /I mO$t..'l nl Un llllrlcr 'I'nl( ."("'11.1vevlilnek.
Dnrtók 0 15111

Abrudbányai
Jánosné
Ar. egykori kövendi é. ké.~"bb ko csOl'dl unltárIUlI Ic lkf!sz, kö~.ben kolozsvf, rl u nltlirlU/l lCológln l tnnt, r özvegye, o fé t'jc hll ltíl a IJtlÍnl e~~.ten dmt
Budol, esten éHe. 1~'I.oket u~. éveke t
mM
mnrlldék tulllll u l CJloládjllnlllt
s7.e nlc lhe Ue" Leányo férjhe'l.mencIC10 I II kót unoka. majd n legkiseb bik
fiú M7.tI!isága. és úJobb két unokn
érkezése, éS nagy flo révbc.Jutá:w
adta oz ö rö m váltok o7.ó perceit.
QllztlrlyréllzóU I Ju to tt oz lll, h o;y
törje u lfm Orkény rJnl IR kl kollelt
Ithlé r nlo II temetőb e . .Jób ti meijpr'óbllltn\(,sokat a fér'rlllo r's egy ik IIllnf)()tának tekinte tte. A 9'1.enlled ésekböl neki III bliven kijuto tt. HŐII I lólekkel , sokllzo r a fájda lrn..11 magábo
7..árvn. rótta II mojdnem nyolcvan
esztendeig terJ ed05 életútJlÍt. mfu véHUJ, sulyos sze n vedÓIICk utá n , Cflc n(!ose n ol p lhen t.
A ~'Il rkullré tl teme tő be n kfsórlUk
utolsó ú tJá."a fér je IIf rJálm hel ye'l.ve
el mcgtörelelt t lét. Az egyhnzl
ftzol([á lotot o Cllll lltd kérésé re dr. ,"'crc ncz J ózsef éli HUllz tl J á n os vé{:eleték, A .I tn á l II kövendi IIZtirma1.l'rIÚ , KOCllordo n él6 C~.nkó Pál , oz
ArnnYOHvldék
képvi seletében
dr.
Szobó Elek mondta k bÚcs u1zavnkflt.
KoporRójónnl ké t e l'dé lyl teslvére III

('nl"'lyl látoa;otf'fI nkndfolYfoll1l ml W
1\ NIllY l A:nfrc UI(,' \)lIn tllrtr,tl "YII
lokclC!l I)s~:tejöv('t('''·kl ·n fI'lhe'w' ,.
11.01J(till'i .ouZönY'jk kO/ljU ('vtb:f'<I(.
kOIl flt Mrodhotl,tlan vul!.
A ll ákoRktlrt'~~.Il.í1'l tl'ml'tlUwn f(or_
Ji' .frjflbnn hel yr~.tUk cl hamVAi t rI
((yóN~.()ló ,'Okfllll}k (.~ n "yUI('k('~('l
képv l ~tlllil jel(\n!ól(,t\l1n th'. F'('r('nrz
.J Óz~e t éli Ol'n(';o:o Mn l·t(ln /lml"liln
tlivn l.

DR. SALGÓ LASZLÓ
FÖRABBI
Me ly r'é~zvéu,,1 hÚ C~(l ztrlttllk l)
Kozmn utcul IZ I'oellto temet/ibelJ dr.
SuIRÓ 1.1I1I'l.ló Mrnb b lt, nz Or/lmJ&OH
IlllbhltunáCl "Inökhlllyeuellél, a UudopcllU Rabhl/ll\lI elnökIIt, orllWgllYú.
lélll kép'lIAC lőt, o mo"yomrs11' A:1 11.rllClltu felekezet klernOllkedli 11 7.cm(, ~
Iyl /légc t - II mfluynr'o rllz(,gl <"gyh(i Mk, II MOlWllI" Népk!rzlllrIltl R(' 1.I 0.'1I~.áR8ytllélle, IlZ frllo ml éH a tfl r~o clal _
ml IIze r'vek képvllle llll, vnlomlnL nz
el hun y t 1l117.1Al11l1 jcleulétóbc n.
A ({yá81'.,,1'.(irt..llrtfl ~on elsőként (ir.
SCI1/Jncr Alf.·éd fII l'nh b l mondott he1l1.édot. A lllaA.,Yur IUlllllltll felekezet
réllzér/'.il Ildrdl Dezsli, II Magynr I zrn llllliik orszfrAOfl kóplllllele tónek nl _
t:lnöke, n HaztrrlulI Néptl'(}nt OrszáAOS Ton ÚC8rl képvlHcle tébcn JU/r6 NZ
Hóbert ~ztá lyve?etJ'j búcsúzott az
clhu nyttól, majd II I"tflbblteslOlet. az
Qrll'l.ágos Rn b bl kópző In tézet Óli o
Dohnny ulcn l templom h iveI névé _
ben méltutták az e lhunyt főra b bi kiemelked ő (>I sokolda lu munkáSNáRát,
fe lekezete és h azllja Iránti e lkötele1.ett ~égét.

Egy házu nk képvlliC lctébcn 11"1",:11
.János le lkés'l., pU 8 pökhc lycltc.~ éli dr"
Nl/lradTI Szahol cll rlll:lon d nokhelyc1tOA
ve tt ek r'észt fl tem e télICIl .

Dr. Tóth Károly püspök
kitüntetése

Az Elnökl T~l nti CII d r. TlSth K ú_
I'olynnk, fl Duna- m llllókl n erormlil us
ggyhnz kertllot [ltllll)öké nck, n K13K
olnökének n ma QYu,' tl llnm &! II re for mfil uH egy ház l<özö\U jó vlll'l.ony
munk álásQ éli fl KerCllztyén Békekonferencia sze r vetetében kifejtett
klmagusló tevékeny.ége e ll HmeréSCként a MalU'8 r Népkllz társuság b/lbé rk OIl7.0 r úva l ékCflftcl\ 2Ó3zlórcndje
kl tUnte tés t ad omli nyO'l.tll.
A kltUntet és t n P a r lament ben 1.0bÚ cllu~.Otl től e.
Ete te á ldott voll. I~m l ékczoté t l on cz ! P lil, /IZ I':lnökl T/m Ac/I e lnöke
ndtn /lt. Je len volt Mikló' Imre ólmell6 rlZZük"
lJ.lmt ltká r , az AUuml EgyházUgyi HIvOLnI elnöko és dr" Bartha T lbo ~
pU ~pök. II Re formIItUlI f;gyház 2 SI.
JANOSN~
na tán/lk lelké!lzl elnöke.
Márton Ilon kát, Székelyudllarhely _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
B'l:UlöUét. Buda petllil1 III lI'1:erctték éli
tisztel ték az unttárlUHok. Férjé ve l
Elöfizetését
boldog hlrzuslIAM bu n élte k, a budupe. tl Ryül eke:tc lben min t p re~ blt er, v4rJ uk J088- r ll. AI e löfl l!ll(illl 4r
egye tem&1I egyMzun kbnn mint euy · v411ozllUnn l.l l 'vi 60 PI" A POSTA
házi lunlicsol fAradh a tu tlanul dol"o- rüvldeNe n mt,ke'ldl at JOBO- rll Itó tó
l'.o U, éli "ml tu lAn legföbb ékelléllc ellUhI:et6fr1 nYl.la'4k klkO ld'"6t . Kervo tt , clak !Ikko r hl dnyzott a temp- JUk, londoskOlJJanak HOll Illfltetlilomból, ha ebben beteg/léu vugy ellY . 61'61.

SEPSI

•

I,

Tökéletes-e a vallás?
A .s 1 ~IJC'I

NAIROBI : NÖK VILÁGKONFERENCIAJA

S::all/ld .. It'.l 1.... rIMt.ÓIlIl.. k
Az ~:NSZ á1tnl n\('l,Ihh'(lctett !lÓk
SHk.. w lgf! jdl. t/cj/lII IIllmu•• kö.t1 - t!vtlJ;edél lC7rt'\r o vIIAllkOllfcr'Cneh\t
ewrÓpl:ll .oolóolnl kOll/oreJncld' J\\Ilu~bnn h u'to ttllk Ke nya rövfll'{MI!\1'fI"~11'.:4!t' ti LIlC un,,'" I//lf 'Jd", II bllll.
1'fI/ormlld6 ~ IlZ ölWIIWIII:UIItIS Ul/a It :l!l!ánk kt'lJ}villclOI hustke ö.·ömmel
IIlIll r.T ":4Ikl.o/,,I1I1, Gl1l1f/HIIl.,
A ,~ol,.,."j.: II/wI jól I~II.'l'r, I'tlltl"
NIeders teIn /iJl k'd~::, lJ S:/jt-(!'SIIO I'i1II!H"1! 1'd" (I kQ II /,~rll ll rl(l rt!IHII':lIj,',
A ;I~ $::lIrl)l!z6~, u k-h'd lÓ "lóu(ld~tl k,
nil
/d ll k' t:"oIJOr"!II~Q!J/luMd$" ''', II
Sll lllJ k'(jrnlll': <,1 - ",jIId IHI:~IIJd rul (f1k' (I kvn!lIrlltl<'l!l "lkiJrdllr:r.
A nflus .. ,ort rdrlHI ,' A I'u/hls Ilik,l.
/llu'ully/!, VUPU 111/}/!Ut'OIl, 1,·'!rdtJju//<,1
_ ",dr <,hIVCI MIk hmlőUlul 111':1'( rll Id/ko:d$df'll Ildo lt o lklllmor,
A k'uu/llrlln cMn 10 llurÓJ)/l1 Or$:nO
mlllft'Oululf co n lólO/6oU S,I. jIr{)/t's~:.o~
!'ti és VI/dUl Mve IJfl rt r41~:r _ _.,
JI ,~dlllXlllll los t'l6udn"ok kO:'I<1 ls
klt' mt!lk('(hlt. o mOllllwlllurl ' llolóQjol
,)I'O/.'$,,~o r, A, Gouncllc : .. 1'öké/(!ri!s~ "
11-11 ' ''' ... II V'' C. ,nuuhnriutlo, l'O/1I11l1r1l
n mUllrll.tsl rrrl Uli IMr/us 1't'o/óylll
ti 1,'d uJlllln 1,.. pro/. Arthul' Conimnk :
/~IIS=SMrl"f/ ISlIIlIrol " kdrt'S=IIQIIO-Sotfid::mlu ~::Ilk.srU u$éYI1"

iÓnv

e. ,IIOOdlha.

IlIk sr.Ólnl nrról ls hogy vAnnnk
meg Icllnlvlllólnk ptI'd~ul IlZ nzono.
munk!l\tlrUIClckcll dolllo7.Ó rcr rlAk és
nők lIt1njl:kc,,~sQle kU:&ött melll~v6
k(ltönbS~1J l:Sök kent ~~ebcn v(lgy II
ndhll\t~\k SIlillJO l 111'1'.\1. h0J()' Illt el- gyennf'kvl\lll1lusl kedv lov:\ bbl Unnu\1t évllr.t.'d bcl\ U!n.yC!léUen (}~U\ü L'~ lönz~~~ ben , SOk tekIntetben nem 1!
Il lld:,11ll1 Ugg)'é vfllt Ma.u'n rOI,~,.lJ,lon l\labb ro.mdclole k1'tl vnn ~:l.ilk$(>I!:, haII n al ci.lYt!nJUt{t\"i\~ I{ úl'désl.!. Alt Ilcm n tfLrs,::ldtllom 87.Cnlh~ Iclénilk
ulv bbi \:$;l.lend l1kb' )1I >I'l:fL nws. IlIlczke_ kOI'stcn'1sWls6-e,
:\I'l'U,
ho&y at
d és st!gllctt c II nOk III\Lnl"I\~"\1; . I l\sh~ eg)'tlnjogusfL" II cs ul l\ rlokon belill hl
no tt é~ sz(l\61 hi" ulfLS:\nllk W1. ÖIIZ- klteljcscdhcssck, FIgyelmczt<'\ö tény
sP.t....·j.t,vC'p.hltésél, II hal rllll)'OS Illcgk H ~ tI't. i~. hogy ti lt Idei YllIosr.táSok sor tl n
lönbör.tllt"'~'k III (O~ 1II<'"lc\'6 IIl1\r:ld~ u m,k a \I:\l'lnlll kisebb ará nyban
w\nynlnak rcls'l.:\mlJll\st\l. t~, n't., kerUllck 1\1. ors:t.11!IP'íII~, Illetll! n
1I01O':lZ nktlv k~n~~ó n/Sk tll'lllU'o Ih; l:maCIIOk taJtJulnnk SOl'óbu, ennek
~\' al:ltt ~~ ~r61 48 I\L1'AI!ékm nOll. ok(tlt érdemes C~ szilkscgt'S ts majd
csökkent a J; ~!l~$'l.S~)l.I'C \·cs"l.él,)'~~ ulnl>O!la n elemc7,n l.
lIlunkakt.\L' kben dOI IlOJ;ók ~lI'l\nyn, t\'1.
€rle~ ü\~sU nk s:wrl nt, lll. mncrlkal
édcsnny:lk htl ly%c tQ l kőnnyllClttl ti unll!lrlu~ unl\'ennllsln IIssxonyoklll
slUlésl sf.nbmlsl\" id~n I!lIm l nrQxott é~ egyb~ll IIZ I /\HF n61ngjnlt ti New
{olemclt'lse, ti I9'tlS~t fok01.(IIOl1nn ft!!- Yo .. k~1 S(llldro CorOli k.:!pvlselle, nkl
v,IIt.O l:U'cl'mekgo nd or.ásl dlJ \)cVC1.C- jI.'m lus lU~fl n méll At!llntlll,l.'\n ildvijt ~sc, ;1 csnlt\dl pOt1t'lk növcléso II zöltll pUspök(1nkcI, mint lit nmtlrlkni
tUlllJ 111Ils SJ;ochllill Inté:.k<:'d6 is,
un i t/Idus univcrr.alls l:\k modcdtora
II tlzflnk képviselői l'cáHsan kh':\n~ (fögond nokn),
_______________ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

George Williams
új kötete

JI "nl)1 mllnkcfl ~!UIIII II dl.frn ' t'I':;,,11" bi!, tllU kiki.iffjlk dr. S;;:/I!Jó Ar!)dd IrofU:Sl:drl tw lMrlus rllu/óglol
pro/us:.or Pdl IKOr U. olOllJnn tr'
ul'l IJrtttflk'ócf/SJa.
Még 1080- b:\1\ jelen l m eg 1\ SlklóEglllk dd/u/dll LollsntllH! ~ bn 1,' Ir<1ll $011 !979-bM jUllllll t.'Oh ős t1l6addsl
dullu Tlk, uhol sd,) mtl':111111l0r dl/fI(j Ull k n fr/llldo ör$:óoMI mlllll!1,'ill r forWU dr. Gllorg41 Wmlolll$. I.! lIM"ord Egye H~m 1)!'Ofcss.lOr,\nak s,er-

Iiuqlllw" dk t!lIIl6kúmll.:.

kl.lsztésébt!1l OSO' 6'dckC':! klndv:\ny :l

O r l'IlIl(/ t1 Ij)~

ilO!' n k(JIt!t>rllllcltlll,
I,Oll U !rn ll rlo OUt/Ullllcllull s ..nl!uddluiT k(h' űtltűr.6 an gol dmc n : T he Pollsh

' " Mtulrultlk ls uúp rll IlngLfo bb 11Ircli
kU!lfnk, IWI1I1 klfejl!:: /I e~sdk OOlldl)ln ru lkol, Iló ~e r tllktll. Snjlldln,osnll ... :
<'d dlll 111I1l~ 1)(111 ",,:us::okou l'ildlJ~
'iC!rVI!:1I1 il n k "11111':01 klk l n1l1dll::ud;
" lItlln,
A: ewr611ul hmlorl1ndu bll!llls6~6ge" leMellr! MQk6rdból roldn !!oli
doll.lO hhlllU:uU CSIIJJdn : ulldgu:llrt)\!~tI lflllk, II: IAH!" k'Pllh,,16Jf!, lingu
UI I J\!ll" Nls::04 /lIk Idmognrosn -

\:;!.rethl'(:Il , Documcnlntlon o r t hi,)
IlIstol'y & T h oulolht of Unltul'luniSIll
ln the I~olts h LHh uanlall Comn1OnwCI,llth nn d ln th e dhlSpol'1\, HlO l ltilJ5.
A kónyv m lYas!1.\ Il\Il[t.l Willi1\ms
prof CSS lor fod fl on n, és mll ~':u'áUl.
lokk:11 ls m ag:1 l. Un cl.
Lkny~i1eg eiU' anloI6g1:h"Ól \',UI
sI.6. melyhen II 1111IOvel 1 C!~ldrC!k
"i!V~11 bIlléIrI long 110/ IIt.,őll lInftdrl u ~

jn. kl ll (>k

61ct~1

fia , BCllc(kk

Ismtll'~

Iclte.
A kölel ködi {l I'akowt k:\ IC S7.Ö~
\'egét, II kUlönbUt6 kllldásoktlt cs
.azok halását mérlegeli, Lnl)Unk tcriedelmót mcghnlndn á Ilgy ren iNCsebb Ismerlel .... sl! tlnnck II 773 oldll~IS
hat.'llml\S nwnknlllllt, mel,)'el forrásmunkfln:lk leklnlhctnek ntindatok,
Ilklk II IClljtycl unltnrltmus XV II.
Sl'::hRdl Soclnus halt'lla ulánl Id6unk:\ val ó lmjl<l.ll uk foalnlkoznl.
€rdektlssé~kőnl mCllelllllltllll, hogy
c könyvel II K jre/lc im O~lfln c,
Pl1 rl1r Hn Uprlllan ll p roh:sswr áll ni
szer kesz tett 80r ozl\I 1 93~ . évi köt.....
Iében WCJrner &rd r htl nlburgi proteMf.or résllo tcsen iSlllerlelle nemci
nytlh'cn ,
Amer ikai utam során Williams
pro!essaorl'3l Slcrnclyescn nem tudtam Inlálkoznl, mcrl mcgerkc1.éStlm
máSmll)Ján utUIOU IJmnbur9,ba e lo..
I\dás t:l1'tós..1ra, ,~ csnk tl!lefonon
l udh,"k ut!Szel n l. Skrllltlllel emlékem U \.lssltI lj s iklósi IItl\l'0kra és II
Bud:lI)Csten ellöllöll Id örl!, és (\clvö-

_ s::odnlrill usok - emUOrbó kl\~ S'le I\1 -ht'ny l lion II lett 6wk kl.,,:ötl! lörténetél'61. éldükrő l , prob l~mt\lk l'Ól és Il'ástl lkból knplmk ",\Jöj"t!!S\ Iln~0 1 fo r dl t"sb (l ll , li.: kOl'szok sr.cl1eml vCf.cl6Jc zO ll tl Al lahlIII II m nlO'lIro\'s,~o\gl u n t~
t VFORDULÓK
Dr. FerenCI. J6~ef
Wb ::.ou;a l ll J\ lId rd s. Soclnu~ llllOkd- tárlu:soknL
EIJl'h:\d éloH\nklx!n 1$ mennek lll.
enll!ndők cg)'m:l.s után. De ti l. ,h'·

1X1QU

lU/d" IIIj!O$III11 " ,

fordulÓk m~",ls Il\C"tU iht pnr nm,:sol.

IARF békekonferencia
Hollandiában

nnk. AJ. cmlékClés hOl.lAWrlolllk
mlndenMpl élcU.lnkhö&. A JelenI II
",ulthOt m6r)Ok. A \Uvendőre :\
As I A ln~ 196!S, s~ p t, 19-25. \lQP 111\\II t't1 \' IlIÓ c mlt'.kcl:és eGyéb,,-" k6Jllln .. h ollandi a i U t rQc ht m cl1 tltt l
umUnk fel.
IÓborh tl\,)'cl\ r.!glom\lls IJoikekonftln m tbben itI. enlen d6b~n Icsl Hi \!el.- dd t rClldtllllU, IlItllynek dtmdót kő
tcm\e.J(l an1\uk, hogy 1970-Ui'n ~
<aöl t II nyugat- ~ k d ut-tlu ró\)41 t!lg<lvh kon\oon vtlr3.lhmu l clhlltl.yt H. tlg:y
Il:\'l.llk k 6p\' l suI01 ""óIIJIIUk rcl.
..'lIe \) Inm,! but\:ll)<.'>ltl Iclkésl, heA kon fc l'llnchH O lll thtll' Gll h r lllll lln
1y1l11~ \JÜ$ I)(jk .
" fa \,lIIlli!mlak. IU75-ben hun)' t el
1'lIlhO hiv n n)'\ljJlllmtrtOu 110Spókl

h !.'!\ynClk.
M l ndkl':\t61Uk él(ltére &! clP' hbunk
~rd ... ktben t-'Il.tI,md6kön
kUellotl
ért Itl"
munkl\:l.5ilglll"'9
tlllltelellel
eml6.kttOnk
Eml@kcl.<!IUkel tQ\'6bbr. It kegyehHh,:1 mCIOrluUk.

nt

tot ll.ltAI' n!'&cIlC. J(>lcn \' ()\I Ih" Hm'
SlIlil h {Angll t\l, Ol IA nF ('1I1Öke ls,

.s

A h llta Ja kal p ll.ptir..illlk
Or búk
Anlla teológiai h aU(I:l.I6, " 1'0111 ' ~l al
UIlIl'rh~at dr, KOlldc.t lAjoe püspók ~ dr, ,.r<l(1 JA l\!,)I plJspOk he-

BILLY GRAHAM

S1:cpl. 18-25, napjain l'logaló és
cl6«dó körul:tl lett 011/1,1 Graha m,
éS l~ lII er l amerIkai baptista tW8 ng(!~
111:4101', Rkl mdr több a lka lonllllll l
JAI'! Imtll.nkban. Uudnpl!' h!n a spor1~
CS:lr IlOkb!1II uólt tlibUl!'&l"t"s hll llplÓO'
s..... g 01011, ,,4c$lIf( p\.'tlli dr, Cs.,-hdl '
J óud nlcgyoopllapÖk köSlÖntötte
6.1 sokczren hllllllOltdk sla b.lldl érl!n
chn llmJotl b0ll.&léL l\Iunltlll..>\rSlli
_ köll Ok egyik thi III - tobb bu d llpt!sU ,\i vlMkl 1JYŰ1t!k~Ibc!n
prMlkállak.

.
I\li k/6. Imr. á\1amlllkAr, .t AlIakö\t'l t6en pua \)Ö-. ml SgyhbU'-l'1 1I/\l31al elnOke fo"Unk a ,vAJd u~"t\y ... C!rv.kn ~1 11 gadut ado lt Iluleletere.
'6\"llalbl hUL
UNITAatUS ...... 1

lylllUea ktllVhst!1 ltk.

1\ kon(('l'C!'nd't

UNITARIUS I:LET

ven . A H.;I.ké ..... Júl. " I nllma II.&l:Ol te II
Bo ldoCp, l!f~ rete elmll Iru!t.

Cink ota. Ilon a temet6,
Ozv . MAzló !'e",nené Bf.1A 7...." '. .00. .

VI eve..

•

P u Ulirlncl umel6:
Sl.'Jka Fe r enc. 5/1 évea: Olvedl Ferenc:,
eves.

II

c..epell \emetli:

Dr. 1>Ienyh.lrt Dtnesné MáUlt'o MallóOIna. 15 évea.
"ark asrEtI temet6:
Kövcndl Szathmáry Lajos. 75 éves' Hb.-őmpö Istvánné Oldal n ona, to eves': .r6zan Dezs6né Simon Ilona . 11 t'oves; B 075Ó
OIána. 3 és ft'ol éves: M ene!! Gy llrgyné
ee eves; Dévény F"rIgyea. go evel!l;
Tanka Gyulilné Kouna .Judit, IIG éves.

!\I.rianne. e lAbru d -

,;;;ij

volt ko''''';: Los AngetaJálk<nón Ján
ál tal temetési
összeget dl'. Fe-

dr:

Puteruébetl kmet6:
LUlIó Btla. 11 éves.

fizette be Seps i

;,;,~ Dr. Ru Ukay
I ván né 250 l orln tot, Szilágyi András né és P ázslnl Zoltá n 100-100

Budafok.! le met6:
Balázs Bálint, 68 éVei! .

Ft-ot adományoz tak.
Isten áld ja meg az a d a kozókat, ÖZV. dr. Kovaea G)' ulán ~ . eiIYkorl hl.
a kik segíte nek a bba n. b ogy l a pun- VOnk Invegye. ak.! hlven ápolta a hód·
ka t rová bbra ls vá!tonUa D te rJe- mezővAs;!.rhelyl neves Ko váCll eaalild
utolsó s arjána k unltárl us emlékét. maj.
delemben jelentessük meg.
29 -é n vár a tlanul elhalt. Hamvait a hód·

Obud.1

P Ece li temetG:
Pafl Aran, IUl éves.
kme tő:

Jesk6 Jánosné Bá nyai J Olán. 63 éves.

Ráko.palotal temetli:
mezOvásfl rhe lyl unltártus temet6ben leVO
K ovács sírbOltban Jún. rt-én, férje ham Székely Béla .
éves; Bállnt J akab.
vat mellé helyezté k Orök n y ugalomra.
6t
éves;
Ba":u;
MIhály.
89 éves.
Aug. ;s.án dr. Ferencz JÓZ9ef pllsJ)Ök a
hódmezOvásárhelyl sírnál a
halottér t
OJpe.t-lIIeperl temet6:
BUlók nemlná rlumot rendutek Swm - Imát mond ott.
botthelyen JullWllnn. A nemlni.rtumon
Martlnovlcs .Jen6né Székely t:v". 65
IP orsulból érkezett tUlll,atók veltele
G yarmatby htvár1n~. egykorl presbite-- éves: DOmbal SJindor . 19 éves; SUsz
rént. Az Ilnnepl megnyitól d r . OJfa- rQnk éli buzg ó hlVOnk felesége. hOSS!as Oyllr,y. &5 éves.
l ussy J 6uef. II Liszt )'erenc Zenem(jv~ betegség
u~
elhunyt. F é r jének és
ste Ú F 6lakola rektora t.anoua. M Oléun SvllJeban élll fiána k egyh4zunk IIIIzlnte
Budao ... 1 temet6:
rész i velt BaMÓk B éla tOaondnokunk ls. részvétét tolmáCS(lltuk.
M.ksay LAu.ló, 12 t'oves ; M"ksay József.
Az Anyanyelvi Kon rerenela Otödl k OltA Vili,~si, e. folyóirat 4f1r. •um· t4 éves; Anódl Lál!Z16né. ~ éves.
sél augunw.ban tanou.U::: V l!llz prembea.. ban Igen érdekes és tanuls4gos kmlcEmlé ke:ulilk lel'yel1 4ldon:
A konferenci. rnun ldJában reszt veti mény! olvastunk Gerle ly .re n li to1l4b61
Bartók Béla l61om1nokunk ls.
"A magyaro rszégi keresztény ei)'hbak
négy évtizede" clmmel. Sajnálatos. hogy
As GJ orld,p1I.1ú Jún. za,.án lteuH.e a el kk tárgyI téved ést ls tartalmaz: A
mel Öt tvre noló munkjj6t. Az dJ or· szerzO azt Irja ugyanis. hogy egyh4zunk
n4ggylll~nek
_
taa,I. van. KlnlUOk 11M. decemberében 1rta alá az egyez·
~"·en el5ó Izben kertlltek be a Pula·
ményt az állammal. Mlnt I~meretes. az
mentbe. kOzWk dr. Pfter Uy Ua o r · egyezményt ugyanazon a napon Irtuk
u. temfllomunkban nOV.
vosn/!, unlUorlus hluatvfcrUnk.
al4. amelyen a reformá tus egyháZ: októde. Istend.uteletUnklln
ber 1· é n .
bostoni unlUnus lel ·
érde kl6<.l6ket szeretet511 éves b :bao".' évfor<lulóJllkat anne-pelték az a kkor 2& é ves DOb r o vles .róu er
Kereke. G:b!ár t5 éves korában tra·
b a \ 9 éves T ichy Il ona, 1935. ro4J. t· r e
glkus
baleset k ö"etk~tében váratlan ul
emlékezve.
A
DeStUlrlnel
u nltárlus
te mplomba n d r. J akab Jenll lelkés z kérle elhunyt. S ze pt. 2·'n le me tték Balatonlste n ~Udását reájuk és az egész n~pe. alm'dlban . FelesEse Gá<:sér nona és eaa14dJa m ély Ifyllszáb a n ÖlIz!nte szivvel
családra.
Q.lZtoz unk.
Ifj. Stenul Káro ly 44 fcves kor~blln a
Dr. J akab Deu6 egyházi tanIiCIosnak.
velenceH6ba lu lladt . J IlI. }j·m temet.~k a K Ispesti temet/lbe dr. Ja kab Jen /! Bugyi község vezet<'! orvosána k. a Hau lel km no~allltll.val. Ozvegye. tla és a fias Népfron t helyi e lnökének, P O"'! "
UN I TA RI US 2L ET
I mre . a Né pfro nt főtitkára az Alkol m ny
rokon'ag gyAsuban osUozu nk.
Onn epe alka lm ából II Hazafias Néflfront
La ptu la jdon o,
Dr. PIn ..... hw'n retormatus lelk észt IdtOntet6 Jelvényét adományo:z ta.
a MaI'YUO fU4g1 Un ltál"11llI Etyb4z
.8. uUletbinapllln elYMou képviselőI b
Az enbb l 6Jdl"Ir6k nakonl.41ylinak
az AlIami "Elyh;!.zl1lyl Hivatal elnO ke, elnökévé
Fflle161 szerkesztő és ldadó:
Manu Fer e n cet , az Ol Ember
1111k16. l o:n:re 'lIamUl k4r k ÖAönt-O-tte.
OT, f"eren cz .r6Zl11et
Dr. Pin ..... :s éven U ellyhha lapJAnak. II 16nerke'llt<'lJél választotulk meg. A uak·
~zUly
veze
tŐ!légének
tagja
Orbókné
Reform4tusok UpJtnak volt felel61 ner·
Szent-lv4-nyl 1Ion a, ' apunk felelős Ile,..
FelelIis ner keszlll-belyettu
kent/lJe.
keszt/lhelyette5e ls.
Szent· l v4nyl Ilona

l'
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Szerkeutl a ,ur kuztG bl2.olU4g
v .. Naty I.alle ll. 4. B udapest, lW
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LlflUnk ez tvl eLsII .dm.ban kOzlll t
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