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A B~KEHÚNAP NYITANYA 
Ktdvrs. j6 hanglllcltOI k t lll1 s:/nfollja voll a Par

lamenlbr.1I a béke- és barti/ság 1!d1lapi (//1f1ep~lyt's nyiló
remte:/Jcnybl a Magyar Allami OI)Ua//(!: gycrmckkdru
sifI/ak r {Jv id fellépése. S: /lIlIcz szóM IIulsQrulml Lu/.:dC$ 
Sdl/{Ior s:(m miIlCS: szalln/a/a klJllt'lIe. A /.:ollgrcssmsi 
Jr.rtmben meg/artalt lallácska:ásrf' l1i'mc.mk (I: Ors:dgos 
Bikelatllfcs tagjai j Ollt l.: el , lIatlf!11I n Id/xi/I/tett iiléstll 
Tb:t utlltÁ" a blkemozgalom akli/lis/dj, {áradha/alfcU! 
munkásai ":örlll i s s:dmO$Oll, a legficdafabbaJ.:Ióf egészen 
a legid&ebbeldg. A :,:slí{olásig meglelt teremben jden 
voila/.: meg/ifooll s:ovjd veIzdi gek i s. 

A történelem velünk él 
AT. nlést Sebes/yln Nándorné, flt OBT elnöke II 

Békcvilá[!:lDnács rt napokbnn l.jrn\'t'lhtszt.otl- a lelnÖke 
nyitott n meg. Em lékeztetett arrn , hogya magyar 
békemo7./il:alorn nemes hugyollul.nya immár. hogy éVl'6t 
évre mCRrendezi a béke- és ba rtUstl.gJ hóllnpot . amely
nek ke.r:det e május 9-thez, !l gy6l:elcm IlUpjáJI07. kötő
dik. Al: idei bckehónap Jc lenl6~gél e meli, hogy II 
ncmr.Clköl';\ békeév legk iemelkedőbb eseménye. n 
Kop)>cnhégabon megrcndel:csre kerí1lő bé ke-világ
kongresszus 1I1ugyarorsl:ági e lőkészitésének fon los 
állomása . 

sZ(luös "ÁTY As, 

- Amikor a fasizmus felett uratott győzelem 41. 
év fordulójl'trn em lékel:ve kőszönljllk n békél, tisztelet
t el hnJljuk Illeg uz cm lékezcs zo.sz lojMminduzok e l őtt , 
uk lk :I fnsizmus ellen, az c mberiso.1gért, II s7.Ilbadságért 
harcoltak - mondta Scbestycn Nándorné, maj d arról 
szÓi t , hogy c l nc m mú ló háh\val gondolunk a szovjet 
t ~6sökre, II népi cllcni'lllás minden bálor katonájftra, 
I'cjel hnjtllnk hOnfitársaink s[rjol e lőll is, akik a bor-
zalmns háború áldozatlIi lette k, . 

- A történelem velünk é l - foly tali u az OBT el
nöke. - Az egykori harcosok, a túlcl6k, II szemtan uk 
deresedő fejjer, n múlt minden em lékcvel felvé rtezve 
ncgy cv til.ede azon f(tradoznnk, hogya tanUIS:1gokal 
ébre n tartsák, A bé két fenyegető veszc lyek ma is 
uzokból a körökbőt származnak, IIl1lelyeknek politikai 
vagy g07.dasflgi é rdekei fOzl.ldnck a fegy,rerkezéshcl:, 
A negyvencgy esztendeje Oly sok vérflldozallal ki
"Ivott békét csak úgy lehet megőrizni, ha II békeszerető 
em berd..' egI/illi küzdenek II mil i vcszélyek, a Illai kihlvá
sok ellen. -

- A nemzetközi békeévet hazánkban is n re-
ménység évcnek tartjuk, A b~kUrt Idl=dő erök (ontos fel
adata, Ilogy a.: idei es:.lendÖl oúlto.:lassc!k a f ordulat ~o~o~, 
a bizalom, a megértés és az: tgylil/lIuikikUs erőslUsélltk, a 
bi kesztrelö államok is ni pek haUkolly, kiizús cst/ekoési
nek ts:lellllejioé. 

Ezt követ öcn S:úrös Mátyás, a Magynr Szocialista 
Munk flspá rl Központi Bizottságánnk titkára emelke
delt szóláSrA , 

A társadalmi mozgalmaknak pótolhatatlan szerepük van 

Be\reze,lő szavaival köszöntötte rlzoka t II honfitár
sakut. ak ik - vih\g nézeli , felekezeli, nemzetiségi hova
~rt,Ol.áS~k t ~ 1 CS társada lmi he lyzc~Uklől raggellellül 

csell'kv&n kh'{umak hozl:lljáruhu hazánk cs II vi ln~ 
békéjenek lI1egőrl.esl:hez , biztonságánIIk megszilt'trdf
lásához, II ncpck közötti megcrtés dlllélylléséhcz, 

lII7.ükodíts és IIUfJodlllOIll 

- A nyolcvunas évek közepének j e llemző vonása _ 
11l01ldOllu - , h0I:lY nz emberiscg II blzukodás és az ag
tOdUIOIll szO nlclen v4llo.zásuibun él, A nemzetközi 

al,lcsolatokbnn cgyldcJOleg, egymássnl pilrhuzamosan 
~I'\enyelül II sr.embeml.l l4s erösOdesc, a (eszOllscgek 
~:~1atol elezt.se ~s UJ: egymdsrautalt~, a konfront:1ció
t d~ veu.elyek telismeresc, a fegyverzetek korld
Of. ra,. vitds nemzetközi kérdcSCk l 4rgyu lnsok üt

~tl.1I tOrttnö render:Uc_re Irányuló lörekvcs. A kelel 
yUIJ·ti kUPC60lulOk (eJI&tcscnek melJlorpu.m\su, :l bi-

zulnlDthull1'lI! nO\'ekedclie, II 1lll'tOlll0 vélt szovjel -

amerikIli fcsznltség, a gyorsuló fegyverkezési vcrseny 
a nyo lcvanAs é vek c lejen a kiszftmlthatatlanságot er6-
síte tte (öl ft ncmzetkol:i viszonyokban . A kél vezető 
nugylmllllom között újra megindult párbeszed a szov
jet ki.llpolilika és n többi s.zochtli s~u or~.4g .dinAmikus 
kezdelllcnyezcsei, :l józan J>ol~:lr l 1>01l1lkl1l tényezők 
I'culisla magalnrtnsa, II helsinki folyoUlat In lér.méIlY: 
rcnds:r.el'cnek fcnnmamdi\slI ugyonukkor II ncmzetközl 
helyze t. Javulilsának reményét kultl. 

A t6m euck ls hulllls'iilk IUHlOJukut 

_ A béke hiveinek van és kell is hogy legyen ell'g 
lll relme, kitartása a mcgpróbállalasokkal jar6 Idők
ben pozlclOik szakadatlan erőslU!sChcz - folytattll, -
Most kü iOnOsen fautos, hogy II békétrt munkálkodó 
,kormnnY7.;ltI körOk, szervezett er6k mellett II társadul
mi lIIozglllmllk, a legsr.élcscbb neplömcgek ls állandó
an hallaasak hangj uk III. 

Beszé lt urrót, hogy hrudll/." ,:dmára Wkérdú a békb, 



le!\rls kIStlr! r l eku('k, II k Ar " ilY II l nm t"r6I11(\ ljn llo la tol 
Iow lnntrMnJÁtltlk k Orn)"C'lctkRro 11;\ 11.IlihAHlI h.l\~ 
' IUVllt t n ':r;(lrG$ Ml1ly,h; veau tllil! k ll' ml' lll" : A & 
HNS Z Il tl Ul r.I' tk6&1 ht kcll \ 'e J~ aikulmul nVliJ l .. hhnl, 
hOf.:v .. bt.!.:t" rIIOq{ulnm hnol t a nt'm r:t.lkoJI \ ('(':n(l6It 
I\I\ ('kl l1l ve. ('föl t l ehll('rnl m lnt l töhb t:mlk"rt mOIt(tr 
ali son . .!I ," iné l lOhb kll lfOldl b/ltl'llQI n y(' rjt u meR fl 
k"':~ r.~r:lt'kul.' j(o"dOlnl(umk . JI(I ti blk fllH:qnlmnk I I 
surur:rt~k. a bl.l.:r polllikcH l a/u/nM j.'o",ul llll<),1:k'lI l ~.-nr 
(lIt,'1' 1.·1",,~r/.: 11'5:"1'1.' (rlU,w II j.-lJ:~.,. " " gu rlldk ,'Ol,lrll 
mtfllbd~rl . (11.' /."01' 1980 IHJldban kir:llle/k~1f I.I~ ItIItI l . 
m'm:r,J,l1:1 Mkrmo:gntommd.', 

A T. c l;'Sndól bC$.7.t d (' l SZÁm OS hor,z.4uóhh követle, 

Ar. Illésen részi vellll (l spOk nllk, nr: Or'5:tt~O!l rh~ke
l Rl l/ks IItgj:l. 

Peter Niederstein svájci lelkész 1986. április 27 -i prédikációja Budapesten 

f~ nz ŰrIS II' 1I month"': ncllt j l~ n~ 
;;u;hetllt'k l' IIYI'1IUI h-unit· ... 

7'r.k' fu.~ : I M ó:r.s :!, / S/n 

lo.:c-tl\'I!S lIudnllN;11 UlIlllIrhlil 
G\'Uh' k e7.r11 • 

Mini il T :uuins- j rcrormólt evan
gélikus gyflkkcr.ellelkés:r.c és n Svl\j
CI S7.nlmdkc.rcszlclly Egyesí'llcl volt 
elnöke, 1I1\'t'llIk szl\'é ly t'1\ nd"özlclé t 
(IdOm M önöknek. Ar. IId v01. lct b!l
rMj knpcsohlt ot jcltlnL Etck t1t~ l knl 
magunkra \'OIIIl\l1k . S 111. l'gytldilllc l 
_ 11l1" ~1I1 111-l n t crcn\l U b ll>lInl 
bOlcscss~ge mondj ll - nem jó. Er
rő l S1.crclnék most rcnlclcscbbclI 
bencl.,! . 

M\, kereszlenyek. minden v:lsnr-
1I111)ol fnllÁnwdl\si lll\p kCnl ilIlIICI)' 
Hlnk. mive l JCr.IIS Krlslu!; n Bihll ll 
t nm\sl\gn nerl nl v lls:\rnn l), II hH e l ső 
IU\llJ tl1l "l t\mndt. fol II hnl i\ lhol. Ezze.! 
ml nI.l tnIlÍl SIt/Uk . hogy Jc"u s Krlsz-
11155\\1 kc:r;d 6c\ II. II re 11lc n Y5égil n k, ti 
hU ü n k és n s:r:crcli!líl nk. 

Editn! kifele z6 dlk II hU örömll. 
IUIII .1 c.:r:us kOldclcscbe n c \·il. ngé llmnl 
lIrllmOz;.mct e1nc ver.cst nyert. Err61 
cu cmbc \' Ul, ho~y nl'!lH\ny hé lt.e1 Cl
el /l lt , vu h\soklull\skor, l i gytllckc-
7.cl c mhcz t artozÓ kisiskol;lsok ho
Ay ulI ju H a lt :'ik k UcjC7.ésre a hu!wéU 
örölllil:r:cnt'llet. Ehnest': lt.c lIl :;l gyer_ 
meke knek :1 könyörillc t.cs s"nmnrl
l l\nus törté neté t. 111.1111\" az t II rel_ 
udnlol il.dlam ne kik. hotJy ritjtolj :l
mIk k éllel nrró l II t é lUÓfól. hORY 
cl!ty ikOk segit II nulslknnk. A:r; egyik 
gycrmek n1.o nnnl jelc nlkeztllt (I s 
flr.t m ondtu : " tn ludom , hogy m it 
fogok r:\jzolll1. EJt Y hil s\'N i nyulni, 
nmcly iknek ea;y mÁsik seJti l \'mn i II 
t ojÓSOknI.." E zc n IIcvctnilnk ke lle tt .. 
A hús\'éli nyúl, uml tulajdo llké llJlt' n 
cgy rej:ll t erlll !'!kcnységi sr.imbőlulU 
- mint uanmrltt'tnllS, kereszté nnyé 
vlllt. 

Ar. c!tym t'l son \'n16 sC'gltcs II \' ldAIIl 
Illcj:ljelenltcse klbontnko:r: t :\ tj n be
sztidclll nln\I!A6\CI : .. Nem Jó: lll. UIll
berllck cj:lyC' d!\ ICllllk." Áru IIlÓS 
l.ul)Ul\zll\I:ltok c llenlmOHfl!mak e n
nek , Iw ld :\u l lll'. , hOHY :\7. umbe r II 
IIllnl!c nnupok kc n y&ztlrtböl sokszor 
kl sv- rtltllC t /l rtll , ked\ c-s embt' rt ár--
51111ÓI (' I szerel ne 1I1(:lIekO IIlI, m ert 

2 UN ITAm us IlUIT 

nzok nc m is IlIhuliR o ly l\lI kcdveSl'k , 
l{it öl'1Il, clm e n c ki\lcll , l ö b bny lre e l
\'o llu lnl cSy hlknUfllI sr.I~\' l n' , 

Nt!lm nzl kÓn}HI ll l'. Isk o h's gycr-
m c k('k t i\ I, hogy r nJzl'l lJ Ák l,~ fl s1'.On
idr l " llIlrildlcSom k c \'IJUke t", El(y rc-
1Il1\sril. visszatérők nl'. o iynn nlJr.ok, 
lIle lyC'kcll sr. lgct \ ' IUl p lUn m fM: ku l, 
t e nItcr re l, Jl:lrti fO\'c llnycl. Ebbe n 
bl7.0nyos, ho~y l:ö l, rejfllszlk II turls
Inro~n lom, !\h\ ~Is, t /lbb rejlik 
e lllö~ÖIt.: nz II rej l e tt kl\' l'n sng, h ogy 
c~Y S1,\8010n, vfl/.(y c~y e rdei kUlly
hohou. vllgy c~Y IIn~yvi\ I'() S " I.ClIgC
ré \)cu" CSUI)lhl rcHllet.C's knpcsolntok
knl, V:IJullOl egyedill il. nHl~l\ ny l ól 
é lni, 

I dőnkénl s1.il kSé~tl Viln erre :l)~ 
embe rnek , hogy h\vln lol nye rjc n , 
Vll l lo ~lIag Cl. tlZ\' je le n ti , h ogy 111111-
d(\n ember S7.l\mOnl ke lh:ne k olyll u 
n ll l)ok, [Im ikor egyc dlll I ud Ic nni 
Isl cllnol. Esnlr.l\kÓn t .ICzus is c l
VOIIUlt, n p\lsztn Ilwj.t!\ n yl\ bn. AZOn
blln CSAk I dő l l'gcscn. 

Unnlcl Ddoc Irlll e7.\. IIlcg \' il l\~o
sa n n Bobinso ll Crll SOC chm' kóny
\'é ben . f\lIké lll Mm e mlé ksz ilnk , II 
huj6l ö rést. szen vede tt nobln sonl e~y 
l:tkntl nn s7.i~clrc vcUk ki n hulló
mok. FelU1nő, h ogy 11 7. fró milyulI 
j6znnul . crzcl~ /lssóJt n é lklll j t" lc nf t i 
III Cg hi\sé nck III': tl,~ I\)e v('l e ll hit.é l.. 
Ut(ynu:lk kor R Obi n SOn IIzt l npllsr.
I nijn, nmil II RlhU nb u n (I l erllln l és 
lört.é ne tc I~y f~n lrlln z m Cj:!: " AZIII :In 
C:r:l mondt;) nz O ristcn: nem jó nz 
embc rnek c~ycdill le nnic." MUl{llbnn 
nz ön re n nln rtós tchl\ l nem tllcgc nd6. 

AZ UN ITÁm US ASSZONYOK 
\1 11 .KGSZÖ\' E1'S I~r.I~ NF.J,;' m.Nl\ t..:
SÉGE .I:o.7.I\'It'l f n ' . iI'I"'I" , G- tili , ,;:zom
hUhl1l du . 6 Órnknr II U~' ill,'kl''1.(' 1I 
lI' r('mh('u nIUICI1~~ tll' l n ' IlllI'7.i1uk -
néll milsorrnl - nll.' I~·1'I 1 II \I' IlII'~llI'k 
lS i!o"'l.c' n ' llhwk. UI" uu u sZHr('I,'!\'j' l1-
df Usé". 1\7. hh'w' nl1~'cI \ ii mCUII~' lIn!
kn'.lll!olmt Illll llyllrul ! nlm{lI'.w IJ"I~, 

l'EsrlÖ l'INf.I 1l'IlIlrlolllull1.:11II11 
111111.:.11-.111, , ·"slIr""rl til" II (.rulm r 
(:(H1NÉI.I I\ KE;\:KE. II dUrelII Ol'Ü
!t'kt'l,I'1 c IIlGk-ll'lkfu.c Iln'·dl l.:"1 ul' 
nll'rll\'c!\CII,1I h':"-';('III' I lollluie;;;oIl Ílk. •. . 

ez Ols7.cj:!é n y lt . AI RpVC\l OOn !l1.0ksé
ges, hogy uz ~N In l1 l1011 T E ls le
~yen . Hobl nsollllll l é7. II , '1:: II IIIcne
kilit. s:r.lgo tlnkó, "klr luk II i't!nlok 
ncvt l udJn. S I\~y ~r7.1, hog)' \'/J" 
!l1.n lc l c ll. ho~y relló1llud l , és e ső
sorbnIl u fCl el6ssé~tl rz ll tre • 

A z c hnondolt,llkbó l l s te n Slnvl\
nu k igl\7.Sflgn szól : .. N c ll! jó :lZ e tll
bCr/le k IlIt'lóSOil cgycdiU le nnie." 

Vllt\gos(lI) szó l errOl egy Inh\'éli 
tlh'l é llc l Js: I.ukl\cs oz Ilvnngellullm 
24, rUS1.én c k 1:.1 - :15. vorsc!l)(lI\ ul
III/' S~ II, hOi;y n1. Em rnuu sbn InrlÓ 
ké t UJI'rnnk mlkénl jele ll l II lcR J ézus. 
limit (l1.u l ón RonrlJrondt oly g y ö n yö
rncn mcg is resletl. 1,(,lrJn e7. /I tö r-
I.!nel il lC Ifjnknnk III Is mcrelle nnel 
ro ly lnlo lt bcs1.í' lgcl ésCI. nmlkor is 
c lmondjl\k , hogy m e nnyire ICSl\j tol
l n 1'111.('1., hOSY Uruknl, t\ loltl k rem 
rr yol kercs1.l rc roszl l c ll6k, A ho l ilt
Mk, o LL Icgy6z(l ll.Ck vunr Ul k , LI}
győzöllcn lll. c nlher I nrt ósnn "r n~p\
nyos rrn k Őrz i 1I11\${I\I. A H).·It! n c l ezt 
cl sz n\' lIkkn l rejczi k i : "Mil \ ' :111 hn r
lI11tdn npjn, hogy c~uk lullck." ll\ l
SZÓIHJt nem II IUCf{vl\lI !\sé . h lUl ll1ll II 
h ll ll\ló ;11', uto lsó S7.ő . S II Blblil\bnn n 
Imll\l :1 vtlgl c len egyiII Ié i S7.UV:l. 

Ebbfl n a 7. cm llllUllIs i lrjnk nly rné
ly cm elmcril ll c k , h ugy e ő.u.6r nllm 
liltt e k II JlI'lsvé l.l HZi:lll'lnok , hogy 
" .h:ZIIS é l" . Mug uk ls h nlo llnknnk 
11' " t c k . 1\ 1. ismcrt; lI C' n H1.on b nn 10-
v llbh k fséri őket. U~Yllrnigy velilk 
m rj.(y n hnláloll I\t. mlkent n1.l 11111 

vd lh rk tcszi. 
,\ zul"" lIZ é l/lk k(lzi!U. n \,(lcsorl\

n l\ l fe lism e rteti nHlgót II n ekik luloU 
n l e~lizC)(IlU kun yórdu rnbkn ;\ It :rl. 

1\ 1. c~y C:: cl illl élb lS1 hC\'Cl'.c tl~ l.nek n 
1 M~asóJZI.HI. I LL fllJi'1. Ődl k be :1 ! lIr!t{
IlCI, limi t l..ukl\cs c \'an)(e Jist ll !IZ c ls6 
kCI'i:!llté ny gyOlckll.zcte knek fc ljclty-
1.('11 , J!:s ez m l\ ij.t IUIt. Illszell m l o 
re lll\nludoll közele be n , keres:r: t é ny 
test véreink t l\r:ta Stlg tU}un, III: imód-
5:'11lbnn és Ili l en csc\(:kc (lclclben u 
I'Iknrnt"blll1 é Hln k, h~y II közelben s 
II It\vo lhun egyre kevesebb 1' lHbc r le
gye' n lIIüg Mu h llSYVII. 

nll ... lclon : .M)':us J( dSl'.1 us foll 1\
IlIudt Ilckll nk uzer!, h~y ml ll! fel· 
! óllludju nk m l\sok "lllllóm. Amt ll 

{ordiloJta ' \'nl!lljly \ Irrn 



• 

Közös emlékezés Balázs Ferencre 

Ep;yre kc\'cscbbek a lnnúk. akik ve lem cgyntt m éK 
cmh!ke:tnek RnlJlzl Ferencre, DZ 1!}37-bcn el hu ny t 
unitárius Jclk éu:rc, a ki nek més7.k61 !!Irjá n l evő kOllja_ 
fO n kivá nsága nerlnl roglulk01.Jlstll egy h llrombc U11I 
sr.ó jelölte lllcg: pop. 

Egy kedves bud apesti Tanács kOrÓl! la kásba n be
szélgc:ttcm Ozv. llé lteky I_njosné sz. Ba hh:s Ibolyával, 
BoJáu Ferenc húgá val. 8Z Opera hÁz cRykori magé n
~nckc5nlljé"e l . ak inek szép h angjában még nehány év
,\'cl ezelőtt II budapesti gyOlekezeti Osu:cjövclfllckcn 
mi is gyOnyllrködhcllllnk . Ma már tObb, m int nyolc-
van nehéz esztend6 terhéve! a vá llá n, HJ79. decem ber 
ó l8 gy ászolja é letének évtizedeken il l sorstá rs&l. m á
sodik férjét az ismert vizűgy i sza kember mérnOklll, 
Béltcky La jost. A lakás rala in kcpl:k , köztük so k a 
csa ládi emlék. IIL~oll erdélyi korsó és U.nyér is. A Ja~ 
Ion lá lható a t es(vt r Balázs Ferenccl á brDo zoló rest
mény, az erdt lyi (nem rokon) BaJan Péter jól sikerOlt 
a lkotása. 

A szö lői otthon a Bal!7.s gyer mekek számára Ko--
10zsvÁr volt a század elejt n, am ikor a méhészettel 
eredményesen és nagy szakértelemmel fogla lkozó édes
a pa, a szo~almas és jogi dokLorá tus~ is s~erzetl 
dr. Ralázs j'e renc és feleSége Derzsi Má n a cgyutl ör
vendeztek a négy gyermek szO lelésénck. E rn6 vol t a 
l egidősebb , azután köve tkezeLt az WO l. október 24-én 
született Ferenc, akit a család cs a testvérek éle tében 
mindig Ferikének emleget tek. PÁr évvel fiataJabb 
Jbolya, beS7,élget6 pa rL nerem, és a legfi a talabb Béla, 
akivel az első gimnáziumot még egyUtt jártuk a ko
lozs\'ári unitári us ko llégiumban. de ak i az első v i lág~ 
háborut követő nagy erdély i kivándorlással, szüleive l 
együtt szintén .P\tagyaroruágra került. 

Ferike sovány gyerm.ek volt, -.:idá!n, szeretet~ sJl~r
l olni, és érdek lődése mmdenre k lwrJcd l. Az umtárlus 
e lemiben Nagy József taníto tta, a gimnázium első 
éveiben az igaz ember és kitOnö tanár, Márkos Albert 
volt az osztályfönöke. 

A két id6sebb fi u , egymást jól megértve, meleg 
t est véri barálsá,gban élt, bár érdeklődési köruk hamar 
e lkü lönült. Ernöt a reáltutfo mányok, gyakorlat ban a 
fényképezés és az e lektromossá~ alkalmazásának 
t echnikája érdekelte. Emő marad t egyedü l Kolozs~ 
várntl. Ferike sokat Oh'850lt, de 8 gimnázium első lit 
oszlályában a sport.., a gyaloglások, a természet ti tkai
n Dk a kutat ása érdekelte. H atodik gimnazista volt, 
amikor az egyre gyakrabban jelentkező lázak alapján 
az orvosok megállapitották a szomorú tényt, hogy 
t üdejét megt.ámadta a veszedelmes baj. Enne k egyel~ 
len ellenszere voll a vt\.rosból elk üldeni a jó tiszta le
veg6re. Amikor a Kolozsvártól nem messze rekvő egyik 
gazdaságban megfelelő ot tbonra talá llak. a gondos 
szülök "kivetLék a gimnázium rendes tanulói sorából, 
ts rnagánt anulóként \'égzeU el két osztályt. Az orvosi 
előírásokat gondosan és céltudatosan betartó fi ú meg
gyógyult , és a nyolcadik osztályt már ujra rendes 
tanulóként végzi. O a K riza önképz6k6r elnöke és a 
Remény dmú iskolai újságban versei, tanulmányai, 
blrálatai jelennek meg. Egy-egy meséjével a napila
poknál is kopogtat, es az egesz család órvendezeU 
annak, bogy azok nyomtatásban is megjelenhelt ek.. 

A család az írói hajlamú és a falu emberine.k ügyet 
már fiatalon sz.lvén viselö fiat al ember pályavá!asz.
t 'sába nem sr.6lt bele. MegérLeUék, hogy az e156 vilAg
háboru utáni megváltozoll körülmények között a sz..é
kely embert falun csak a pap t udja s.wld..lni, és bele.-
egseztelr.. amikor felvételét kérle az unilArius teológiai 
akademi/l.ra.. 

e5pCreI, ,,,,ut,, 
tokOD 
hogy 

é\lelr61 Mikó 

A tco l~ia minden nIl~y OnnepclI legácl(,bü kOldte 
fl ,lHllJKatókll t , ~ Igy kerQ~t eKY alkülornmal Sunlf(erl~ 
ctre. fLL Ismerte Ineij Kút, Il usl , é" Crl!7.tt lill!" iiZ éftcttt 
befolytbOló S:tfm.:lmcl. A lIozzé Irt mell4! k Clllk néhány 
óv ve~ ezelőtt kcrültt:k elO. Kúti Ilu. gOndOlan örlzl.e 
u:tOkaL, ts R késOhb nyomlatásban me!j:Jelent kölct 
nt hony meséJct St ullgart ban pér évvel ezelött lord l_ 
tollam ;jngolra n ah'l7.s 17erenc egyetlen gyermekének 
u magyarul ncm bes1,é10 J:!nikőnek. ' 

Acsalad Orvcndett 8% oxfordi I '"~ 
ugyan kél évre Idegenbe vittA: ~'~ ' :;,;i 
kel , de az onnan kaputt, nem ~. 
érteiü ltek a ITól, hogy 
ukarja clsa jáll l anl, 
ti vi agnyclvcn, 
5égfls(:gére voll 

A kél c.szlendO viszonylag hamar cltA:It, I BaJáu 
Ferenc ~ondolkozn l kezdet t azon, hogy hazafelé kell 
vennie ut jál. A véletlen, a sors másképpen hatarowlt 
Londonban találkozik az Erdélyben néhány hónapo~ 
Ól a magyar unitáriz/OUJI történetét lanulmany0z.6 
a merikai unitá ri us p rofeslzolTal, dr. Earl Monse Wll~ 
bur ra l, a ki akkor a Be rkeleyben, KaJJlornia állam 
észak i rés?.én, Sa n J1rancillCQ közelében mOkOdó uni. 
t átius teológiai főiskula dékán/'a voll. WlJbur profesz.
szor Oszlöndljat ajanloll fc akitO nO minŐlJt.t5Ca 
oxfordi vógbizonyltványát lelmutató fiataJ magyar 
emhernek. A családnak Jaj t a uíve, bogy a két tVf ti 
Angliába ment Perike ujabb két eszttnd6re rntuzl 
idegenbe hajÓZik. 

Ibolyka kedves történetet meJilt közben, hogy 
Balázs Perenc nem szeretle, ha testvérei ls azok bar'~ 
t ai F'crikének szólitották, sllz fillér lutalmal helyeutt 
k ilátásba azoknak, akik teljes nevén uóllLOt ták. 

BcrkeleYben az oU előírt tárgyak mellt:ll sokat ol
vasott és megismerte azt a gondolkodásm6do1, mely 
az akkori húszas évek dere.k.án élő a.me:rilLai t.ársad.al
ma t jeUemezte. 

A nem tul sO rOn, az idöközben Miskolcról Buda
pestre költöz.űLl családnak Ir t levelekben egyre gyak
rabban relt(inik egy leány neve, Chri. Une. ákít a csa
lád azutím Krisztin magyarosilott, és maradi. meg a 
köztudatban. 

Jbolyka k.özben mmlt a család mlslwlcl éveinek 
unitárius vonalkozásairól is. A mbkolcl u,nilArius 
szórványban Jóun Miklós, a későbbi pil.spOk lartotta 
az unitárius isten tlsdelelt'ket és urvaaoraDul..ást , aki 
mindig a Balázs csalad vendégszerető hajléká..l?an u.áJlt 
meg. Ezeken az istentiszteleteken a harmónium ~I
lett szo!galt Ibolyka is, lú5ér\'e és énekelve az UfUtJ

nus I'gyllá.z.i énekeket. 
Az éneklés volt az, ami jeUernW volt a Balázs gyu~ 

mekekre, mindannyian muzikálínk vullak., es kú!li-
nösen Ferinek él J bolykának voll szép énekhangj~ 
amit a kolo%$virí é\'ekben is [ejleuteLtek az egykon 
Rezik Károly 4.llaJ vezelt'tl éne~ka:roj(ban. ?Z!P 
hangja, énektudása Ferinek kélÓbbl .VltáR: }c-OrOli u L
jM nem egyu:er bid oslt.ott megélbet..est., úlíldíllsigeL 

Ibolyka éreustgl utM Budapesten w vább rolytatla 
az ének.La.oulást éli az Opera én~kkarJ.ba akart be
jutnL Ebben IillWbb az l~30--as évek derekAn - ahOg) 
közbevetőleg megjeg)'ez;te - .Perl vult KBJIRg~ 
neMny h.et.e.t a család körében BucUtprsU:n t OdU_ 
amiJwr LOd6baja ujra jelentJreU'u.. Iti ~u az 
napj~~ Feri~ meg~t..ogatta %, i~~~~'Yaz ~ron 
erdely. IrodalmI élet Jele5 iU a Y kQIQgymmluter. 
operaháll intendáns, volt m gyar é János iJtaJ 
aki már a maros\'6esi várba n Ke~ tY, JJem.i \'eu
elCybehivoLt helikoni talá.lkOzó'B~~~O Je~c:eL A be
t6je. Bánrry oLt ismerte pmeg :"t mon.d<llta BWfy
u..c1gc-~ rendjén Balin . erene én Ontól IMe 
nak.: Remtlem. t:mlékUUI: ~!i"~ klre:m, bogy 
JOha Dem kéru:m K'uuoJt .sel~J JUI h .... omn-k opera-
)Lape&OlaW nvtD.egilK' .,., Y -
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hmét a III 5r.klll é \'ekrOI be$J.élgclllnk . n ho\'Ó F e ri 
halt\11I ul ón l boly k" ln sod lk fér]~\'tl l . II p l\r ó\' \le l 
uclll ll e lhnll Ile lte k y I.nj 05snl tOlJhsr.l}r tlUMCijtIllOLl. 
1 11111 il !.,.eroh : tleI (\lnhi kcr.l)tl nrru II t;Suh\drll . m <l ly ne k 
eity lk Ingj ll Fcrl IlIh~lurt ósn lJlln ö nfoh\lfl llle.Óun se.Nd~ 
kCJ.t l t . 

I\J. 1\):\7· lIuII t ö rt é nt elhnh\ Ior.l\s 11110: 1111111\ \1 1\1 fl I.em u
l,éartJ II hudupilS,t( rokonst\" ködH sc.n kl lium tudOIL I .... 
Ulll ' ,I\ I , oH CSfl k l;:rnO, nkl I, o lou\'óroll In kOl l k.' I)\' \sl, t. 
IH'.tt o n csnlt\dot. t{or t\bbu ll mi'1t Feri num k ll \)Oll \I 
levt' lc!, hORY M Iskok on ellutlt ed(,sl\ \ljn l l) llletc$Ól'e e l
JöjJön. I bOlykn ncm CRyStur j órl C~e lulfnlvi\ n, IIho n
nnn n Oalnu C$fllntl - t d ... .snpl" ró\' II - l,oItIU" I\ rrn 
s OItl\II Il . M bk'lle "'-rln! sé ,'c l, IllldUj)i'-Sl ro ~ rmlU\oll el. 
Mil II h}\letellk (I Csc.hót ful,,!'\n ~ Iö I t\\'oll roko nok klll , 

Amikor E nlkO és éde," nyJu Bllcl tl lk!s t en t GU,Öll e k 
néh t\ny \1 1\1101,01.(1011 o tthOni 1l1lÓf(Ornl'inck es nllokll· 
huRnnk. " k l kk<'l Itl'.Onbun \I.~hl\i\lhmí\l billlk~ lReln l ntl lll 
I.utll" k , Ilt tl rl Ar: II ne tnCIJÓl (1'1, fllllilrlkul k nOnt é l'lMl é k • 
• c'l 1 ~ !nk l'l hh esfl k II " .• \re l l)l IIIO$OIYII1I, .\rl tj tl il nt~lot II 
kd': l 10RÓ Illlle r lk lll sOlotornOLll\k u. lIt\hkfllu\gIlUk. 

FerI kGny \'(I k(r~l\1 Iboly kll I. I1tlj t\t'Om II k'LNk \'111\ 
gOI dlll i1 ön t! ltl l m l Zl ~~.) ilye ! .r..lt.)tl. SIt,JU.\ 1J U. h ott)' II 
lu); r ev\'eI n.clO~t {ll loMvnrl Itt Cl:Jj (' l tl n ~ kh.d ll.~ li1.0vqt.1 
r \'11.111"'1 \·OH. , hORY It Wk, ·'crl I'\ ll il l vl\ lOttu loll 
keilCI .elit kOll.O ll ék , 5th,tlll<lIl (\\\Il)J. lln ft rru . lIotty .~ 
kl)lel t uiitt U.O\·CRLlbcn 111 m iIl c~ I t) l tl nl\} ll . EKy h !hulllk 
Imd uhnl t er vel .. O~tt l, $Ierel'ul t) II.O Il YV l\j r a Io: ludl\lUt. 
de "~IIIIYII8I1I I1. • 1t'A tu2d elö tt Ir i kO n)'v i.I ""g.muk 

~)'C5 r.lllael lIIt'tutondol!'\'Öklt! ls ~bl'l'Sat l'tI .. k . 'III 11"l\n 
hl i'-Ren ill h fl t ntt It k6lel Ot\!l't\ 6v\",1 u:~ I ÓIlI vll~k6f\\ 1I 
.\t h'lrl\ ~, 

lholykn 1II1\ 1g, ~jnI\1Jn. h~v nmlkor HlS,'\..h >l n r"~rl 
l'ft\'korl r .. ksrf.tl\ - ilki lit w:n. ~,' I I rIlH' IUtIl jelen 
\'011 _ é~ INh",,", IIk\ l:tLlk "1)fÓ Il"l'rlllekkel\t t ul 'ko
aolt Ilr. 1'(II'stllli\vlll. dl!lmlHlokuh ('. sorok (róJu b 
dr, \{ O\'I\rs l .njoll erd é\,:,'1 r,ihllOk kl~l"('léhtn A tIIl~k41 
111 11 h s.t. lw n JfOnClolott il r hoa, nlim klilérheUi' ~I öket. 
I{edws i'mIttk'" \(ltI .. , A MikO lm rt .t. 1t\r~all\lIll l l11 i'R 
irt tn l)\l(lQdfhU)1t tl \!lhUh ll t ó kép\\ke! mullltJn. fia tl:(yl. 
kl' ll F url kis lóln YI\vlll :Wl dl ~"lsakő lI , 

Ibo l,ykll st.«'Nl t ilttel kbérl nyomon _ f'énhr n II m\ 
Wl!nnc..,oh\slIuk \\I.)!\o - Feri tJfykor l felt'sé!:lt'l ~5 
I~t\ I\Y :l null tl l r lt\ IJt\l , ,\ t e~ykorl feleség II Ul Im r ll llldlk 
lIt.lnt ón ny ug d ljns c~ye.l.liml tnm\r Mrje m c.IIt·U éJ , Ak· 
I h ' b kuhnroos, :. kl na dt1HUI Q\'ekbt'n LI 5"1o\'jI':Lllnh), 
Imn és \{ In t\ba n ls j l\r l. E nlkO f1fll!I](.lII men t U rj ll c.& 
t's nelt)' Ryertlluki'l n l\lNull , ftklk mind Amurlln\bl\t\ 
é lnek, Ame rlkal ulu llk esylk é lm.1nye \'olt I\k E n lkl1vul 
\ ' l\ló \\j!\llb In l:\lkot":>. nmlkor ho ldORl\ n 1II1'~ll t. hO!ty 
n ubod1k unokJ\j:\mtk .{ rkuéSUt ,'Mjn, Enikő hna!lm\gll 
ne lll \ ' 0 11 II1 Arl\d~kt ll l O\UlI bOldQoH, nilm t!.rt litt ll m eg 1\ 
(t\ rJ, h otty II f.~ ln(h·iL.k ,!O gye rmflKek lIllI IIeIt \I r.I!eSI'g 
fo ly ItI II II t'gYII I Il IllII ~'nulnlt\ lIy ll I L és k 0J'.81\t d !I!il\fl1 \I II>· 
lollll\j l\"l\l l\ lh\s1 VI\l ltlll . Ntlll!\ny est.l,e nd l1l Nyllg"t
Nóllwl oml\l:! lI lll1 l.ö llOtL ltlUn kll\'ISZOIl.'l i),tI1, nm III 
d o lgotlk , tls - III11 \nl j lhllllsbnll 1110 1\(10 11 \1 - saeNtne 
m ... !,! "'~y5J.ilr IIlju'-nl McStkON I\I>}It slrh\h l.ut . Ö r(l lt An· 
nnk , Imgy M~s~. jlj !I fl!st~1t kéll!' (\ koloa:Wllr l ei;ylu\a l 
I nn!ksl i!l"\!l lIbeu, n nagY ull l ln rl u~ok képcj llrnokl\bnll 
rol;tlfl l h.' lyüt . és e tllléketlt:l l l II IIml IInlt t\rh rsokft t IIrrll 
li t. Illd oxn! \'th lnhls rn, lim it h Ulll flr u lo.'SiL.ll éle ll' RllJn 
;'Sy hl\!U\ 't.i\ m Mft Jelenle tt. 

A krőn lkt'ts h llt\n lI1eRc ngedlli' t1 I\ u~i\nnk lIa t, h i>t:l y 
t 11llOIl Clj11 ' I 1~Il I t\t.s l~i'rtnC~-' \'n lo 'ltl1tl111yes ilmhl ke l 
k Otn l II "' t-:j tl lcnlr.őbbC I , I! lsO j,\l lI1tlil l ls t nkQII! lI!\!,Iy~ 
n il/un h l\t.(\h ll k~rl\ ltetl\ t{olou\, rru , és ebbe lI lIr. evbcm 
~gy kOIllQ I ~' , de soknl lIIoslIlnlŐ fI lti ni teológus \'olln 
1,,1 \ 'I\! l U Il llO III . 

PI\ rlr.~b ll ll \ 'o llnnl O!llt OIU.l lj l'tS 1030/l)1. 1I.'Il. (\mlkor 
r(l IOtlOIL htlUniHII ~ \ gon{lolftl , Mgy ló \'"01111\, Im El'\lé l ~'. 
htl ll kh td nt\n!lk egy ltt~Ol nyelv" ulIltMiu", uVi'nl o 
kijilhlhb Ih'!,!\' nlk!llo lIHlntl lIIettJtlleui'S Stom!.!l . Akkori 
11I.rt\tnlm koilll lllh\1I t;.S· tw k rr l ilnt II t er \'rOl, d e c~~lk 
1\ 11111\(118 dfQf:h\1t és III ll1tkll uj E:0ndoh\lIl\ln 1\ JÓt és 
5Xllkil.\~ I'Stl I. klismet'Ő I)nl:lxs Fi',I'\' II ~ "o11 ua e{l.yetle n . 
fl k I \' i\ lituoll , és dk~l ltt!ICS~Jn 1lI~l! \ ' "111511 ~iW\ L :porQ"l. 
III I1J.ht , S It,j n O$, 1I i'1II valősulhutott 1II~t-t, 

I Ilb r;:' I'tlnbc n , lI m iko r j\ lulO ut o l5(\ ówl~1\ ua o t l!lII l 
klilllk t't u ke.rcste ft JtyVt.:lyuMsl. t t'l lJbsxl)r IIWj{IIIt Ot) ft l . 
1111 11 . T UIIl t! t CSt! I'\', $f\jll lJS, nt' nt lu.ll ullI leul :l l n r. 

IIJoly IH\\' !l1 <:1t.Y(\t\ ~~I'n.: l\lU.l l 1\llOllllk u k i:it vl\$ 
,,1~SXlhlt lll\lk"1.0 htl8:t..ItW,I,IS N \'un ll lly lUhllluk .'gyl k 
1I1.ttyru h l\lu lo tt , SltkS~tl r Ill.'g lium ilr l <!tt th~lUtk, III 
Igu~ ul ulJe rnuk .' lul.' ku»:e tN , 

'I'llttuIJi'ltok 111\"\1. Il '" ~ ftl Il'Ón() tI lIt' UI UI luh-oUl '-:1 -
rfll~' . "'I c llU~ II IIOr411 ht\h'i\ n.)';IJl.t\ hll IUllIIOIIII . NNI!, 
""III IIII rUltl iI Sl.l't rll~' 1I ~ \:01<'11 , \1.,.11 lol bt\rmus Ai' lIlé l)'
Ulllk .. , ~nUhlO l l l~ú )'lI. Ilo tUU " 1tI 1'I1I 1~ IlltflllUI .. olill IIUJIJU 
\' \Ir.' , l' uuM II hurlllll/llk pr I,ö hC', 1111110 j'X .. IolB n. 
" \lhtl ll III , J\ hllrltultllll: 1.lölllllk lI'A ,'MSlII', rGJI,tu lI1 ft 

m l'l iLtlllllwl, l! ullilII." til i ",I "U)·\"IIi1Hl ... NUIII. IItllU k"~ 
(.\1(0\1 111 ,, 1111,\ 111 II tl il l'tl lll~I\ Ut)11 Ily k I..... l /i h·I' .... hu ... 
1I.' 1tt tmlt* 11II(\<lko/,1I11 

Ul" iti f 'rn' lI C! 
(Mh' Plllllr Jn~.

'" /IIílIIIII1r l"lóffll!)l1l16r(il lfi~ . II , 1I •• I.J 
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LÉKAI LÁSZLÓ ESZTERGOMI ÉRSEK, BIBOROS ELHUNYT 
.~IIII . :1O·ún \'{mHltlllul tJhllnyl. 
_-I K7ilmúhnn Oh'lI lIllI u !Uf)ffl or(, 

KOMI! lapzilrl{Ulk mintl ilW eml~kezünk 117. illUZ e mbe rre. nkl eUl'b{I2;Ullk lriml miudl", . 
s Ílon . Temetésén H/\ln'ÓK Bélit fűuolHJllok k l! l"'I~ll fj enyh~7.unklll. I zl're cl.c!t 11.no· 

ElllJéke lef/yen Mdul1 t 

Egyházunkról a Magyarországban 
A Magyllrország c!ru~ ism,?rt k OI

polilikai és társadalmi heti lapban 
Vdrnai F e.rtnc fószerkeszt6-helyet
tes cikksorozatat kezdett. melyben 
rendre bemutalla a hazai egybáza
kat és felekezclekel. Gondolju k, 
cikksorozatát fo lytatni fogj a . 

Ennek rendjén került sor a hetilap 
1986. május 25- i számá b:m egyhá. 
zunk bemutatására. A t anulmány
nak beilló ismertetés tömören visz
szatekint egyházunk megalakulá
sára, méltat ja az 1568. évi történel
mi tordlli országgyű léS határozatát. 
Szól röviden a Dávid Ferenc ellen 
inditott eljárásról, mely nek követ
keztében egyházaJapf tó pOspökünk 
a dévai vár börtönében elS7.envedte 

emlékzsina t unkról és az 
t örvény m6dositásról, mely

következtében azóta pü spök
ségként foly tal juk éltünket. Meg
em liti, hogy püspökünk dr. Fu t.na 
József, és fllgondnokunk i fj. Bartók 
Béla . Szól egYházunk gyülekezetei
ről és papjai rói, ismerteti lapunkat, 
az Unitárius tletet. 

Külön szól egyházunk kOlkapcso
IttlnirÖI. hogy az International As.'Jo. 
cialiol! for RdigilJus Fru dom c l6djé
nek 19QO-han Bostonhan történt 
mCf{alaku lása óta cgyho'tzunk tagja 
a v ilágszervczctnek. Felcmlili azt is, 
hogy e szervezet annyiban kü lönbö
zik II tObbi felekezeti világszcrve
zellól , hogy tagjai közl kezdettól 
fogva nem keres7. lény felek e7.éte k is 
munkálkodnak. Ilyen a lapít6 
bál. az indiai Bralvna 
nek legismertebb tagja 
diJas költó és Ir6, 
Tagore . a: .:_ 
resztény 
szabade l vű 
kai. Sz61 .,;, 

ame· 

"" , és hogy az 
",",_ .v;.';,lág ta lál koz6 

' c: lesz . 
. \ cikk bemuta tja a Nagy [g náe 

utcai templom belsejét. (A kép dr. 
Kaplallné gYlijteményéból való, Pti
férdi Margit fotóművész felvétele.) 

Akik olvasták a rólunk szóló is
mertetést, örömmel vették a belöle 
kícsendü lő elismerést, hogya kis 
lélekuámú ma~yarors7.ág i un itárius
ság is megbecsü lt taS/'a a haza i egy· 
házaknak . A eikket ró Várnai Pt.
r t.n;! főszerkes7.t6-he lyettes, IIUoga
tást tetl pÜ spÖkQnknél. 

Az Egyházközi Békebizottság közgyűlése 
Az Ors:dgos Béketandu katolikus 

bizotts~a mellé me~alakult az ,.egy
htúk6: i bé/.:ebi.:otúdg" is mintegy két 
évvel ezeI611, mely nek a református 
evangélikus és szabadegyházak mel: 
lett az unitárius és az inaellta fele
kezet Js tagja. 
A június 6·án az tíjpt..'U baptista 
R"úlektul szép új termeiben tartott 
k6zgylllést dr. Tóth Károly buda
pesti rt;tormátua pOspők ny itotta 
m ... 

., Békuwlgdlalunk idlh :erO k~rd~
sd" eimen értékes ön:.t:efoglal6t tar
tott dr. Tólh Károly pO, p6k. Dr. 
Aranyos Zoltán föt itkár beszámoló
j:U él a I~hel Lás7.1ó tltk:'! r áJtal!':l&
terJesztett javaslatokat II közgylllé. 

egyhangúan elfogadta. Ennek rend· 
jén kerü lt sor dr. Schöner Alfréd iz· 
raelita fórabbinak aJeJnökké koop
tállbára. 

Az ülésen jeJen volt Sebest"én 
Ndndor nl., az Országos Béketanács 
elnöke. S dndnr István osztályvezető 
kiséretében. és e lismerő cmféklapo
kat adott át t6bb vidéki megyei 
t agozatban milködő lelkipásztorna k. 
Az Államí EgyházClgy i H ivatalt 
Sarkadi .'lagy Bar na áJta lllnos elnök· 
he lyettes é. Bai Ldszl6 rÖOS7.tá ty
vezető kép visellék. 

" közgyatés nyilatkoza tot foga
dotL ej. melyet lapunk korlátozott 
terjedelme mlnU teljes szövegében 
nem tud unk közölnI. 

_ Egyházunk képviseletébe n dr. 
~ trtIlC: József pllspOk és H luzti 
.János Püspőkhe lyeltcs vollak jelen 
ak ik mindket ten fejszólallak n kó1; 
gyű lésen. 

Unitárius Elet 
Lapu nk mult ~zámá b:ln megje. 

lent h iradásunk óta a követ kezö 
külföldi és belföldi adományok ér
keztek be. Svéd országból dr. Gyulai 
Ferenc orvos elhalt testvére emlé
kére 250 svéd koronát, dr. Weress 
Miklós orvos Kölnböl ujabb 500 
Ft-ot , Varga Dénes NSZ I( 500 Ft
ot klHdöLL. 

, ~~;;; 
Sztank6czy Kal alin. 

KöszönjOk az ndományokal és 
várjuk a további támogatást {Igy 
belföJdröl, min t kü lföldről. 

Surkesztögég 

A baranyai unitárizmus 
t örténetéröl tarlott előadás t május 
50én d r. Benda Kálmán lörténész. a 
budapesti Ráday Intézmények l~az
"atója. Pécsett, a "dzsámikénl' em: 
fegetett róm . katolikus belv:irosl 
templomban a plébánia álta l rende
zett egyháztÖrténeti meditáclók ke
retében. Timár György plébános 
bevt.zetö szavai után a baptista egy
báz kóru s., énekelt, majd zárta be 
éneké vel a med iUieiót, Dr. Benda 
Ká lmá n rendkivül tárgyilagos el~ 
adása ultln pécsi sz6rvilny unk kép
viseletében dr. Vernes Gr.ula szór
ványgondnok és Geréb Sd ndor hJ
veink tejez ték kl kőszöneWkeL PZ 
értékes és nagy érdek lt'ldést kelt6 
elöad:bért. 

Az elöadás ténla kOrH elO'~á~unk 
részéről Szász János dunánluh le:. 
kést., leQlógla i intézell i"M!8~tÓ s 
feldol80:.t: t ll lan ulmánynf u •. drné.
nyeine k kllnyvnJnkbnn való IIleg
Jelcnol.tt közclebbr61 várj uk. 
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Az egyház jövője, a jövő egyháza 

Kell. h~y I I I 

folyjon nl id6 II 
Ám llIegti./U lnl 
dchllcs. Il M:nt os. . 

"Pia/II. (lZ i n s:Qooimr{l {tOlle/: 
me::: .. . " (PtIId. 4,20). 1\.111 rt nHlI 
egyházi Il lnkulnt.ok SlI/n,OS mkább n,z 
I'.mberi oidnit (Lrnd elő, dogmák , 
t:gyM.:r.politika) lorlják stem cl6ll 
~$ megfeledkeznek arról. hogy lsten 
népe :1 , 'dndorló kÖZÖsség. amely nr k 
föld i é lete c.<;tlk ;1% .c lj6vcn~6 lsten· 
orsz!'\s[áb:1II tdjcSCdlk be. Nn~cs bor
Imsr.I Obb hUvány. !Il!nl IllJu k ot nz 
emberi t.ckintf lyt tnrlJuk szem el6lt. 
Senki az egylu\1.hun ncm lehel akko
fil l eldnlé ly , III ini IIZ Ill'.:t életre: h ivő 
isteni ero. n szcnlM\ck. H atárnmkon 
h)lról attclcpHcll és d tt.c lcpíilt cm
berek ho1. I.:\k m:l8ukknl az együvé 
tart ozas em beri normáit, és ncm tel t 
egy emberö l tő scm cl. mAris a szét: 
szóród:'ls jelei mutatkoznak . .-\ népi 
hovatart ozás fontosnbbnak tűnt a 
hllvallásnál, és kevésnek bizonyult. 
S:r.Onlorú látvány, hogy az ilyen ki).. 
z6~gek az unokák Korosztályában 
legfelj ebb a népi játékok szintjén 
tartanak. Az egyhá:r. (mint eszmei 
közösség) jöv6je ilyen kere tek I{özött 
nyilvánvalóan csak egy szóval fej 
ezhet6 ki. és ez. az e1miJl:1s. 

A jöv6 egyh:1za a mtlllból tápIaI
kolik. m int az ősök hitvnllását vál
Inló. de tová bb ls tekintő ls ten-népe. 

J ézus kijelenti mItgttról, hogy 6 nz 
Ot. u Ignzs:\g és nz Ele t. A legtöké
letesebb egyh:izi. kll t össégi norma 
az, amit 6 adott k6\·et 6inek. Nincs 
Illés fundament um: minde.n közös
ségi é le tnek alapja .Jézus. Voltak . 
vannak és lesznek közösséget életre 
hivó eszmék és emberek. de csnk 
annyiban lesznek élelképesek, 
amennyiben a szentlélek hatalma 
a latt akarnak élni. A Dávid Ferenc-i 
egység akkor útmutal.Ó. ha Is tent. 
éJetOnk örök zsinórmértékét a szent
lélek bennünk munkálkodó hatal
Illa fel61 közelit jÜk meg. Az ember-
ben lev6 isteni lélek bl1neiben össze
t örI. tehát az ember islenareus:1ga is 
torzó. 

Az elvil:\giasodó egyh;\J; a le lki ha
h\ll is mugában hordozza. Csak a 
lélek mentheli meg az ember által 
elrontoll állapotból az egyházat. 
Amikor azt mondjuk a hitvallásban 
h~y hiszek s.zenUélekben. azt i ~ 
valljuk, hogy munkájában. az egy-

Könyvnap 
A K~n!/Dllap kcretében a K álvin 

t éren n Pro/ulám K~nyPt:Sboll ismét 
sátrat állItott föl. A többi protestáns 
egyhaz kiadványnl mellctt az unitá
rius kiadványokat is árusftották. A 
n~áJus 3O-i megnyitón dr. T 6th 
h.aroly reforllu\tus püspök szólt a 
nag,v sr.ámban Öu.r.egyQlt érdekl6-
d 6khöz. A megnyitón egyháwnkllt 
IflU~ti János pOsp6khelyettes kép
viselte. 

• UNITAruus S;I...ET 

házban '\'éghcz\'i tl tetleibell iS hi
szOnk. AI. egr/uiz II gyülekezetben 
valósul meg. Ezért nem biztos. hogy 
nr. cgy ház, mint összefogó kÖZöSSég 
minden ttl.~jdl>nn IIgyH IlI\7.0n rorm nk 
S7.crlnt nYilvánul meg. (Vnrosi gyü
ICkczetben az enek- t!s zenekar ter
mészetes, m ig (\ blu si gyülekezetek 
a maguk népi kulWrájával emelhe
tik az egyhá% külső s.r.t'pséget.) lsten 
ut'reti a s:r.épet - ti. vill\got is nnnak 
teremtetle - . ezért a gyülekezet
nek mind ig szép és ékes rend között 
kell szolgáln ia a , rll:\gban. 1\ rende
zetlen gyü lekezet nem kedves scm 
ls ten. scm az emberek elölt. B cndet 
pedig csak :l szentlélekre figyc lő 
gyü lekezet képes tartani. 

A gyülekezet és a lé lek együvé 
tartozó fog:llmak. Kül6nválas.z tásuk 
II szellem i és testi I1alál t egyaránt 
jelcnti. Csak szolgnló közösseget ne
\'czhelünk egyht\.znak, m inden m ás 
nlakulat csak tömeg , a mit em beri 
akaratból hivna.k é le t re, vagy a meg
levőt mesterségesen tarlj:\k é let
ben. ( .,Az a neved, hogy é lsz. ped ig 
halott vagy:' ) A tömegegyházak c l
világiasodó része a nyomorúság ide
j éhez ért. m er l nincs be lső tar talom. 
csak kü lső lál\'ányosság. Menny ive! 
a lka lmasabb lenne ti. világban való 
szolgálaUlO7. az alázatos, szolgáló. 
J éznst követi) gyil lekezeti közösség i 
El.től Ilzonban m a m ég messze V.l
gyunk . A szentlélek árad.lsál kell 
e lfogadnunk, m ert árad és "" égzi 
munkáját a vi lágban. A ki k nem jár
nak nyitott szemmel és halló fülek
kel. azok óhatatlallul elté\'ednek. 

Nyitásra van szükség. Nyit.3.s nél
kOi lehete tlen megnltl.rndni az Isten
népe közösségében. A ny itás fe lté
t e le: e lvetni a megkeményedést. a 
lradfeiók s7. igon~ őrzését. Il getl ót. 
(.,Megkövéred ett a népnek szh'e, és 
füleikkel nehezen hallanak. és sze
meiket behunyják. hogy szemeikkel 
ne lássanak, fül eikkel ne halljanRk. 
szivilkkel ne értsenek. és met{ ne tér
jenek." Csel. 28,27.). Meguju lás a 
J ézus-kövelés útján a le lki h alálból 
lelki é le t re való fe lt dmadas. A jöv6 
Cgyh3Z.1 a ma él6 ifj ll ncmzedék h it
v:\ lIó !\.Zolgálatába ll fog megvalósul
!li . Ahhoz. hogy jól végezzék Illunk á
Juknt. az el6z6 nemzedék szeretet
te ljes lnnltó munkajára van szük
"S· 

Felh&; Sznbole.i 

dr. Zsindely Endre 
H osszan tartó. sulyos betegség 

után, április 25 én, életének 57. esz
tendejében elhull)' t dr. Zsindely 
Endre budapesti református t eoló
giai tanár. az egyctemcs eg)' háztör
ténet professzoro . Búesuzta tás."l On
nepélyes emlék- istentisztelet kere
tében mlijus 2-án voll ZOrichben. 
Hamva it Szentendrén helyezik e l. 

Amerikai békecsoport 
Magyarországon 

A The Friendship Force (baráti 
kapCSOlat ) ehle\'elu'!sI1 omerikni szer
vezet minnesotai 43 f6s CSOI)Orlja 
Apr\IiS 15 - .29. kózött nz ~yll!'u!. 
kÖZl Rékeblzottsnl-! és II Magyaror_ 
szági Eityházak Ökumenikus Taná
csánnk llIeghí\"asára látogatást telt 
Magyarországon . Ill-t artózkodásuk 
során . április l7-én a Hcformátus 
Zsinati I roda S7.ékházóba n az Öku
menikus Tanács és Az Egyházközi 
Bé kobizottsAg , ·e7.et 6i fogadlák az 
amerika. i csoporto.t. Dr. ,'Vagy Gyula 
eVAngélikus pilspök. Ul. Ökumenikus 
Tanács al~lnöke táj~koztalót tartott 
az egyházak éle téM I és szolgála tá
ról. ElőadásAt mintegy két órás é lénk 
eszmecsere követle. E nnek rendj~n 
dr. Ferenc: József püspök t ájékoz
tatást a dott az állam és az egYházak 
között 19·IS- 50- ben kötött egyez
mények történetér61 és jelent6Ségé
r61. 

ii.prilis I S-án délelőtt Barabás 
Miklós, az Orsz.ágos Béketanács f6-
titk ára. délutá n pedig Juhds: R ó
bert. a Hu:r.afias Népfront titkára 
fogadta nz amerikai kOldötlséget. A 
t a lá lkozón t:1jékozlatták 6ket tár
sadalmi é letünk id6uerü kérdései
nil. 

I\prilis 19-én este 21 lelkészházas
pár hUta otthonában \'endfgül a 
csoflor t tagjnit megosztva. K özük 
püspökünk és fe lesége két tanárn6l 
lá t ott vendégül . A budapesti prog
rom záró alkalmaként, április 20-á n 
aZ a merikai vendégek fogadtást ad
tak a magyar velldéglatók tisztele
tére. 

l\prilis 2 1-t61 a csoport vidéki kör
utra indult, m elynek során hazánk 
nevezetességei vel ismerkedtek me~ . 

.4. Z. 

Várkonyi Péter 
külügyminiszter előadása 

Május 27-én a Hn7.afia s Népfront 
Bud apesti Bizottsága tCndezésében 
a b udapesti egyházak és felekezetek 
lelkészei s:r.ámara tartott ülésen ha
zánk külpolitikájáról dr. Vá rkonyi 
Pé ter killilgym iniszter nyujtott té
jékoztntást. a mit a jelenlev6k nngy 
figyelemmel hallgattak. Hazánk bel
polilikájának tü kre külpolitikánk is, 
amelyet a K GST-ben belOltöt t sze
r~Jlank figyelem bevételévc i gyakor
lunk kelet és nyugat fe lé egyar:inl 
- mondotta. Célunk az, hogya kül
poli likai kapc.wlatok er6sitésével 
~yben I-!uzdasági kapcsolatainkat is 
erAsftsOk. 

Az el6adást ez a lkalommal a Sem .. 
melweiss Orvostudományi E~yetem 
Nagyvárad té ri központi épOTélének 
nagytermében tartották. Az ~16-
ndashoz többen houászóltak. Püs
plJJ.:iinJ.: méltatta nunak Je l cnt őségét . 
hogy az idén ez: már a harmadik nl
kalom. a mikor huzánk felelős vezc
t61 talalkozlak ar. egyhizak kép
vlsel6iyel. 

• 



Pestlörinc Hírek 

R.\I{'fÓ,,: n -e l_\ fÓ{fOndok eln6k- :::: 
1,. ,h et ero"tl;lw nk \ cl!f'lüi a un. I-jén 
i f1 ekn le len , 'e llek lisu. m elyen 
,"bb ront~ u E k.,. il~ elé k~ 
riilő kerdést ,-ita ttak mq. 

:\htrciusban emléker.IOnk meg 
KnUl Jan05 pilsp6k uQ letésenek 
115. é\1'of'dulóJ4ról. .". gyQlekezcli 
ös.sujö·.-etclen dr. Kriza -f ldikó tar· 
tott cmllkbesz.édct •• K riUl ts a Vad· 
tó:5dk" dmen. SoUig emlékezetes 
manld ez at el6ad4s mindazok uj. ________________ _ 

mira, ak ik a gyíllckez.eli tumet uú· 
folisig megtOllölttk. Az el6adó cn
gedil:re\-el magnÓ'ualagrn \'cUOk 
a »esúdel, hogy :u. ~yházköz.st.g 
kiad\' anyiban nyomtatasban is ol
vassak hiveink .. ~prilisban - a ta· 
vaszi SU'zon ulolsó gyQlekczcti na~ 
jan - dr. edDe Mih:Uy egyetemi 
tanár tartott el6adast "UnitdriuMJk 
s-rl' odunJ,.· irodalmdban" eimmel. Ba
lázs Fere:ne, Szabédi Láuló. Mlkó 
Imre:, Kelemen Laj05 ts Bözödi 
György Erdélyben, Láuló Gyula, ;;:,; 
Osváth Béla, Santa Ferenc, Török . 
Tamas itthon ga%dagltoll:U:: mO"&
ikkel suh:.adunk irodalmál. ~lInl ft 
felsorolt és ismertetett nevekb61 is ;:.:~ 
k il Onik, egyházunk je lent6sen járu ll 
houá a század iroda lmához. de mél· 
tatta az előadó David Fennccel és 
H eltaI Gaspárral kezdvc, Kriu Já
nos és Orbán Balazs irodalm i jelen· 
t 6ségét is. 

Az el.6adáshoz stllusosan járult 
hozzA Faragó Lau1'3 súkely és csán
gó népdalOK éneklésével. Az egyik 
számot együtt énekc.lte a gyüleke
zettel. 

Az 4hitatol mindkét alkalommal 
dr. Jakab JenŐ lelkész t llJ'"lotta. MIl
sor után a szeretetvendtgség kereté
ben borsos t okány voll a vacsora 
puliszkával. Ezúltal Bi:.senyi Gyu
l:in4, Urincj Ferencne, d r_ Piler(y 
Gyul:iné és dr. Pi ler(q Rék a látták 
el a hazias\7onyi l~nd6ket. A t orta
á..verésen /fabuaki Ilona es Kom
IM i Zsuzsa mnkOdlek credménye
" n. 

~lindkét alkalommal meglisztelte 
a gyülekezetet jelenlétével dr. Fe
rencz József pOsp6k, valami nt dr. 
Kiss Józscf és dr. Nylredy Szabolcs 
f6gondnOkhelyetlesek re leségOkkel. 

Dr. J aku h J eoö 
A pesU6rinci templom renov414sá

ra új abban az alábbi adományok er
keztek: dr. Erd6s Mihály 500,- Fl, 
dr. Ferencr. E mese 500/- Ft, dr. 
Vernes Gyu la 500,- Ft. Köszönettel 
nyuglázluk. 

Átadták az OBT 
kitüntetéseit 

A Béka Ci Barátsági HOnap alkal
maból m4jus lá-en. az Oruágos 
Beketaná~ sz~kházlllban. bens6"se· 
ges ünnepleg keretEben adta al 
IObbelmek 5ebelityen NandornC! az 
Ot5'f dnOke II Beketanács kilü~te-. 
lései t II békemozgalomban vegzelt 
munkQ elismeréseü!. Az. Ots%ágos 
Beketanaa kitOntető j el vi:nyct kup
tu - többek kOzOlt - Miklós Imre 
államtillulr. az Álla mi Egyházügyi 
Hivatal tlnOke el tObb egytuui Sle
mély. 

" ,,"ag,. I, DM. oceat .... '_ere ... ben foly6 
n JlWlnatM l'''' Ua t~Joez&.t !i11 be. ,\ tAnul- _,;, 
mJ.n}'t $DIbadd$:on le~'" SUII '-h" . ,._ Ilona .. 
1 .. II.-kDl6 hd~'ell .J6Mm" 016 AnulU" l"", ... 
n 6 b " l a~ .. I!· ).:onnrmt.u (;.oda \ 'ml tanu l6 
'ogIAl~.ab" " IQ-enrn>k.,k kpl. ,\ ~ IIj(j:i.4f: 1'+1"! 
1"e " , .. Huokt,,',"t ueptembedll!" rolytatnl 
fOCIuk. 

SzáIoz Ji .. OI Ielk"'z. teolÓldllI 1p.~16 en· 
~yt ""poli II budapestr (',·w"·If!~lIk ... II>
ol6gt1l1 aklod&n1ál 61 . ..... hOIrY ~''''Itil"&
nelernbl"o! doktori YI~án állnio,,..,. . Dlouer
tkM)''','' lá\'lO'" X V I- XVII . ",áDldl bio· 
ran~ ... 1 unlláriusok IlIrténete. mrl) ... ' - ,..,.. • 
mHJük - khoThb kilnY''a •• kban II mC'C t u· 
dunk .lf'lenletnl. 

0 . 1061;; II . ... Fm· .... _ 0H40 '" Aull. " II &O: .. ~ 
h .... ). U . ... "'LJ ..... )· •• 11 . ... "' ......... w .. • 
P'lelell. az.lllel io wlDd.I' j.II." , .. ouJ .... 
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Külföldi hírek 

A N~mel S.ijvN~fnl KIl~I'''''''fl',.n kGz~. 
tc"~k prolc.Uin, clQ'M:mkhól ' örl~,,1 kIló· 
Pl'lck adA IlO tI, mel,'ck lurln! 1984·bf,n 
1"7002 sttméh" hBlP'tn c, ft pro lellIIn, ~
"'mkp!_ ~k Í<6dUi !JG92 SZ('rn~I)' l~rlt kl 
a ,,"('ntr~lh.L ,".IOm'"yl rl(Yhhh6. AmI 
• 1",1ornAny! '<"cl .. Zl'trn O.JS-Ánpk 1<'1,,1 ml'1l;. 
A klLfpettek tclckcttlcn klvQUek mal'llldnali. 

Dr. UrIIo ... Wuta", kr11kk6L prot"JI:wmak 
lavAly • ""den Iloden-I V. Koerner klad6nll 
jelent ~ "I)('. AnllltlnUlln.mus ln der 
lJllhmtscMn I.Jindem und ln der !>Io"/lk", lm 
16. und 17 JAhrunderI" e. n,,1I)' munkAJa. mely 
kol1\bhRn lenll)'e1 ny('lven ls megjelent. 
AkiIny" '"' 100 DM. 110' - ~RJnO'J - nem 
tudjuk kllnyv'árunk mure beue",znl. 

A belgiumi IZIIb"rlelvfl " . otu IJln lok Dla
IIIQbl dmA .~m16J{·n~k 1985. 'éLl 6. 1986. tA' 
"lISzl Illlze"ont IZII m .. kll.>;ölledr. Andl't Gou_ 
nell., rnontpelllcrl proress~ornok- ClJyMzunk 
ban\tJlI.nak - l.'A"torlll! des ~rllUrft e. 
_ "" 1n\SC)k leklntl!lye - ~rtl!kn tanuim' . 
nyU. 

Ih angliaI olllhlrto .... k JIIClo~r elmll lapJ'
bIIn IRnulmMy jeleni meg dr. Ferencz .I6nct 
plhpllk fol! dr. Johu Mcl.ochhm anllo[ un[I'
rtus egyhllzUlrtl!nész tollAból, melyhen m~_ 
emlékeztek oz OdOMI /IIanchesler ('.oUcsa 
nevcwbb magyar haJlgot61fÓI. 

Slgmolld J(iDeln', oz egykori uékelyud\'ar_ 
helyi jelel lelkész öz\'egye, 6pr. 2.6n 89 é,'el 
konlban ,",o[oZll\,lrutl elhunyt. 

Dr. Erdll J'DOII profess:tor a t ud61 pontona
"\'11 olvllIta 1"1 n Unitárius eJl"l m4SOfllk 
lÚ.m6.bon a BAjor J6nos lillal kthölt :rhAz. 
tnrt~nellldalokat, .... kOIOZll~rI jeleni un i· 
16r1us templom ~pl1ését , 'aI6JAoon 1792, 
JÓl. If .... An kezdlek el, de csak 179f .. ban fejt.z
ték be. e. 1196. dec. l~n tartoll4k I temp. 
lomban az ehn nyll\'MOS istentiszteletet. 
KillztlnJl'lk a kUpozltil,t. 

Dr, Joaehlm Petzol4, o marburgi (NSZK) 
egyelem nzlkasznkos profeuzora él~nk erdek-
16dl!st mutot n unltlortzmuslrllnt, ,level~1Jen 
német \'8gy IInllOI nyelvo. Irodalom beucrU;
pnl kapesolan>an kirt seglt'esel pOIpG
kOnkt61, aki n t {t'J9/30. t éli nementert 
• rnarburgl ~1O'eletD teolŐfdol 'akulU,slIn l öl_ 
töttc. 

A llolland16ban mestJ<olenő Zwlnoll azemle, 
IlH'ly elme .. 1911 . .... !> .. del.·nnek ~. unllárl" .. 
nnk nevezi mNIt\!. ,l, .urk".7.t(l l klll'OtI 
d •• ;\ .. 1. lIood,..,n7 Odoombnn mnkMlIlclk~.z 
Izem<!ly~lJ('n. AZ eddll(l ucrkeu.llI. <'l{}'lu\. 
zunk ~j{I ""mIJA dr. I'. Il . "an !l1I)"en 10-
v~bbm I. reut "cll ti Izcrk~u7~. m"nk~J(.I", n. 

Az I"qlllrer m(IJ. (O-I uámában," . 7.erke~,," 
t <'onel< elmzclt Ir,'rl~bcn. "'" I\nll ll(,h"n ~16 
" 'httl.m' u. Anll'" Ani"'" n6,-I'Itl'lIe, bogy 
g C:hnnnlnjl Il'llnYllilnnAzlum '"bHeu",1 Dnne!>-
1~lnck m<!lIl1'dsuko. elmulllulollAk mCjI;
emLlI .. nl. hOjl::y II Shl\rpc lestvérek "' .. pll,·6. 
nv'ból rnnd' oz Inlézetnek .úmo. mlllly" r 
nOvendéke la "oLt az elmult 'vllzcdek rend· 
~". 

Ur. Kov.6"" 1.0110:0 kOlozs"Art pOlpilk 
Andt6a1 C;yöl'JO' I!s 'f"n.a Perenc ~ht\:tl 1'16-
ad6 ItlnÓ CSOSoK klsl! ..... t~ben o klh'e l kező 1'10'
bAzkll~kben tnrtoll pn,pökl "IZS1l611110t 
o p llnköSdl fi nDCpf'ket kllvető nArak""n: 
Mc<Ij;t)'cl, SÚk('lykill, N)'omfit. Sunlj«'rlce, 
SzrnWlnl6. ,-" IAmint A IOkeldl"melertAlvAI 
él khao.!orJénlle4ny-egyhlo'l.k l:h:s~gekben. 

Ihlm'u)'1 "ál ~thl~nncnlmlkI6sl lelk~lz, 
, smert ~nekkaM'ezet6 nyugdlJbn vonult. 

CIokl. lv6ra, ahonm\D l.:'- lIUMI)' lelkén 
Hódmrztl\"luértlE'lyre telcplllt ál. dr, Ko\'6" 
1.0Jos plbr><!lk U.,nedek .Jakab eddigi Iklandi 
l. Ic\k~$zl ne\"ezle kl. 

ned Elek bll.gyonl le lk'-z u.eptemher ri. 
ujél/ll a kolOzsdrl CJ;tye leml 'Ok':' Irol6p:lal 
Inlé7 . .ctbrn teológiai osu:lutrnlként, elllAdá. 
.okaI log tartonl. ned mek.lIkl konlbban egy 
éVIj;t a Manchester "Aros6bnn mllkll<J6 unl-
16r1115 teol&g\al r"kul16son ' olytat01l tnnul
ményoko t , li leol&g\ol doktonIlus mcguerzé-
5~re készlll. 

Az oxlol'lll Mabehette r con.,e Juhlleuml 
Unncpsép:Nn, a~lntézel tanfiU6n"k mCllhh'losa 
A[opJán !"(iut vNt dr. Ko\'áel LAjos kolou"ArI 
és dr. Ftrenez Józsel pUspllk h, akik ej;tykoron 
ebben az Intézelbrn tolytnt h.k tllnulmanyo-
q'. 

Az IARP Qt Idei nyaron dr, AndNi GouIlen. 
teol6p:llll professzor "ezetWvrl JIlI. 7_I L 
napjAin Icol6(dRI konferenrlU Inrtotlllk 
Monl peLllerben, melyrn az erdélyt unllll.r1"""k 
képviseleteben dr. Erd6 J6nos és dr, S:ub6 
ÁrpAd leológlal professzor, egyhbunk k~p
vhc,letébcn pi4pllklln.k vetteli !"(iszI . Mino.!· 
h6rman részI ve1lek az el6adAlOkat kllvct6 
vLtákbon. 

ZlIrlcbbell, pO~pökOnk bemutatkoz6 létosa
tfi.t lelt a UEkS névfla Ism ert "'fi l cl ej;t)'
báZl fC(lélwlcn'ezet 1)J vflzet6lén~1 Allr-ed 
!i6bmld f6tl t kflmll l Aki frdekJ6dé~.~ 1 hAlIsai ta 
meg egyhazunk,61 ~761ó loe.dmoI6j6t. 11Ié
retet tett. hO"y legköulehlJl budapesti Ulo
J6n egyh6zunkot 111fljkeresi. 

LAl'ZÁRTA urÁN 

Fl6rIIÚa TIbor erd~lyl killt6 v6raUanul c l_ -
hunyt a nortdal .Punta Corda.ban, abai 1'16-
'OdAlt laMoU "l: otlunl mallyar cIJYf:IDletbcn. 

l:~t'llYC (VelVst 2 56n, nHI .. 1 001"01 György 
pOspök unokloJo) ~s családJa lIybElil>an 
.6nlnle l illV\'C\ ont o;lunk. 

CstSklalvu k07..ség \lolt 
együtt 

017 a" dl!>7 mllL16 lakO$ll.nllll< ""If)' IlIbb
... kaloUkIlI. MeUe1tOk " protHtánlOk w
mo mt .. dll .. ze 2011 1100. A ~bb protul.6,,
fOk " vllhlcnoek, ak1kDek D'il1llla a "'~clci 
ko~ QyQllk Yu .... 

, 

• 

meg érdemes 
temeléil4i-6l. 

nr. n.)' Smllb_nek, az .n\lU.' unll'nuook 
C!l"yhlozl veze lllJ~nek, n IARI' )elcnl~1tI I 
nö kének, nZ .. Imolll m"ju,,,, terve.""t ro';,,: 
nlfll lo\1D(W lfi,,, - kn~heJölt nkadllL 
mlnlt - k~s(lbbl illIlponlra mnrndl. Yok 

HALOTIAINK 
Lspunk ez ~vl. korllhhl IUomalb61 elma. 

",o.!t a mCJ;temlék,,~, IZ 1985. h mbodlk fel~ 
ben. Budn '>C!l1! Unllfl rtu~ I"f)'hflzközsq; \Ia_ 
101lnlr61. SZIlmO ..... szivvel - pÓtl6lag _ IZ 
n16bllh, kban közöljOk: 

(lj khlen'elllben, 
X. R.: T6~h 1(lI'!'lyné I'M Erzséhet , 76 hu. 
XI. 1.&': I'odor ~e",nl'. G4 fn~. 
XII. :t.: Dnrkó I ltv'nné.J~lIy l M6na. 56 he •• 

Óbud.1 temeU!: 
X T. 20.: nz , '. Rére. Mlkl6sné Sebeslyin 
Ibolya, 81, éves. 
XII. 19.: özv. SZlIn K6ro1)'11é BöZ6dI.Júllonnl , 
81 éves. 

F.rk .. Nitt tem"U!l 
X. 2.: Kfllno~ 1 Kis AndrlIs. 7fi ~.e._ 
X 18.: llt\zIldIlJfnll'\ Ko' ·6 .... S6ndor 7ge,'es. 
X , 28.: M6tkol Lehel. &l éves. ' 
X I. 5.: IA.lcr J6ucf, 78 é\·rs . 
X I. 21.: dr. T Oln,,1 l)rzsőné Eckstf"lA Margit, 
82 évCJ. 

(lJpMl U euyerl OUIIlIlell: 
XI. 4.: IIJ. BamMs GlÜlOr, 30 él-es. 

R'k~palolai lemetG: 
XII. 13.: !{Icmenl Józsefné Zslr01 JOlIanna, 
56 ~vel. 

Áldott emI6kllk., "'WJ IIUelmeú"h~ ... 1 
• u.lvll nkben 6rt:QUk, "tn nuok a lel16m .. 
d b fis IZ "u, Ikl IllII 'aHanem. ha mejl bal 
b, i L" (J6nol 11,25,) 

Vl'i ITAnl llS f:LET 

L.,tul.Jdonol 
II .\lug)·aron1.liul Unlul.rlu8 Eg,'báz 

Felel6, . urkeulö Ú klad(i: 
Dr. Feff!1I1Z .16_' 

Fele II, .zerkeslllb el ,,,,U. 
SUlIII· lv60ylllona 

Szerkeszti. 'Ulrkel.tJblzollSlig 
V" Nlg)' IU,, 'e ... 4. D .... pel&,. l~ 

Teldu .. : 113·(1$4 

Terjeszti a "bD''' , Post.. El611zelbel6 
bú",.I)· hlrlapk'zbeslt5 ' .... I.hlvatalo .. l, a 
hlr'- pk''l.belltlkn~l, • Pos .... blrlllpil:delelbeD 
'" a lIIr1aprllllluI6.1 61 LapeU'túl ltod'dl 
(IIELIR) Dndapu t V., J6U11 a~dor ,61" I. 
_ 11100 _, kil~\'eI16,,1I1 , 'ugy po.teutal~60~oa, 
nIamini IIlu .... I"~.1 a UeLlII 2111·08 l Ill 

p'n7Jol1l"'mllel~ilI1.Iim .... 

EM e1611-u1Ü1 dlJ 60,- lo.tnt 
Eg~" ,,"m '"' 10,_ torlnt 

Ellfetentl N)'omda _ 811.4878 Ullda,*" IIN16 
FelfU!' nUI61 SAw ftl bJ "-'w Igaqal6 

ilU I SSN 01;13-1. 72 
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