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KARACSONY 
Taldll tlfOflUIl$dg 11 ~/knl rt/UlI.aljuk. hogl/ nnntptink 

"ardban Imrrfc.stJ II !1 mme.tak klJl,6, ~qtibe" a It g1(s!tstbb 
h Itg$ubb (lmltp, hmlt m CI ltI/hú/nllan, de m egm/ilal
ko:.6 bt/s6 Ir:.éld: vll/Jg1bnn - WtJ.: h ,:1" s:rrinli 
larlalmdban ls - CI Irgga:dagabbCIfI ajdnd/koro. a Itg
tlJbMI 11 ,,:6. 

Un(tdrltmuslwk h/lbtti lar/cdma ,bbtn b kmiJnb(J:ik 
mds kt r tsrtlflll Itslfl~rtillk hit/cltlritól. M u l mi lIem 
/lnu '/pln /t k gl/dufltmfl. IIag'l II/hun c$oclcVclbun Idlj"/..' 
' sftll "l'tnnK IiJr6!16 gal/dvistUI/nrk b ktg'lt lmbltk m tg
mliflllJ."O:d" U, hallt m a s:nltUsbtll. (I: Js/tili gyermek 
~1{lrt üktt/s/nrk I,:ardesollyl IJtlpstg/btll. 

A hll It/ldq.iball fl trn tH nllll rp llag 'l (ifI/wt magl/fl 
fdra/CI is CI c(oqma alkol htU;rttldtt. Im/Icm egyttUil Cjok 
CI 1.11 b cn (lbb61 {okallJ s.:trtltl. 

Onll t l"t k~s.:m"e mindig - Ig ./ most ls - Iwrdbb i 
l/eUl/tk t m/U .. t/ t /r llr/lrdllek {elo Ir ll. .. l1nl. m nt/b l. Kard
l'SOntlt sttk O'/t rtt/llg'/tl}/cbclinul.· meghitt III r l rgr. incluld
sok tS mt1Jrke:tstk lsrll/ll ~ . laMlkoui$ol.· is e'l 'In/IIt/tk 
aJdlldtlro:á~cli fl(JI. .. boldog pWcwa/Cti . ts sok rg'l t b m tg, 
ami rtnt " o11 - s t ml/ktibetl r t s:t m u ls - ilII/ltp
UtttltUs.l1 l1lmtk. Ot 1I1'iJml111k IgC/:dn Iis:tcl ts {e/Mt/til 
akkor "olt, ha mi ndrn kuratso" " i It lll1l1ktl. miwlm 
kardrso lH/ i gmtiolalulI/.-at ls ltI indm karácsonyi tr:i
sllttket CI: t"(lIIgW um ilWlt lt halot/a dl. 

lIogt/ ls. suH u. /IIIf1I :ir kiJut I.·Ue!er e5: le",16" at
:tng6, netan""tl III tgJjll6. s:(IIUIl"'rl (orron dobogia/6 
iJriJk nlps.tqt " r /? 

.. Va/dlla'" pedlO pd,:torok m Oll a "idél,öen. akiI..' k/lml 
CI IIIt:611 iam/drink, is "ig'/drink or {J III/ájaik lwlletl. 
ts (,t Omak CIII{l'Iala hn:djuk N /Ir. ts (It Ornok 
dles6, tg,. IdSra/l'r" i 6kt/. I, nag'l (tltleltlm~ 1 mrgfllem
Uf/fk. lJ m:m'ia a: ang'lal lI ~kik: N t f/lit/ek. mul 
nuo'/ iJrlJmtl hirde/tk II t l.·/ek. III t /y u! tgJs: nlplld: 
DriJme Us:ru : /Mrt na/t/eU ntklr"," mu u ,\:I t gturI6, ki 
ú t Or Kr/nlllll. (/ D1vitl /'6ros<l/lclII. I l i flf prllig t t : 
Icddllok ~'I k/slnerm 'kel b ~pM'ltilv(l frkl l til/a td~ro //lclII, 
Ss jtftn~k o: ang Jallal IlIJRn 'Iti Strtg 'k S!)kaldgcl, aki"
a: isteni dlc$lr/k ls t zi mOlldjdk: t {fJ1Il(J1I bikes$ty ls 
ar t mlkrekht: j6«karal." 

j.tlbtlorok! - D~k It/kipei tm~trslgnll"'mk - . am/lit 
ll: Ir/tlWt y {tfIO- ,nhllortl1:lnl.f 6rkD lnt k. sDW Ij$:o· 
kdba" is. Iwijl/ik III ~I/ell. Or:lk CI : I. 0111 / d6dtik h/Nr/d
sd~t iJ~btllll r t Ullk mara it. <1r:lk. IIIlIIt o I lag', 
mln1e"' ~9M a 1/1(17 I k~lIlAk nnn'thalllak. Vig / dm"k 
(lfr« . "ifi/bm iJr iJ m !t ~S y 1:J /I '/'rasiyJI leli olI Ip. lJlIg J 
arro, alll / k /eUf/W ullb~9ltltll /$ i"b t,/ril (I: f ml)rri
séf/n -k. Lt9rlSl» g11llj lk, h JY I a: ~J.itltk és. nappalok 
.nuku Iclllllll "Jltako:i,j)Qn kJr ne Irje a:l. ami a: Dl/n .... 
/XIlI Q'n/ nrs l k renlr/leUtlMI rdJ l k bim/ol/ . .\t>qlar
lant . wn l a: ilel fcnl/url/ba t rJtk}btll ttt llgt dht ltllrllllf 
s: llblg:, . S Itnlk milldt :l a /tgm lll :stbl> s:dn ~Ukkol 
ls a Ityll:f:/dl>l> s:{vl'el. 

M eri /Il /r t ISI/Uli s: llkstge tg') j6ra liJrtk!'6 tm lx'rrle"'? 

- J.'1.1eltml/lwles IleIrt! - Ss kardcsony himlllu:a 
t:.:tl kw/Mik: Nt ri ljt/ekl - Ne (I.IJdtk, If egys:ml 
s:egl.ny rmbutk. a pus:/al pctutorok jdklpl.btn meg
jelttllJ mimltll elnyomotlJal, mtgptrljti IJQgy kdrho:ottJai 
a s:omo,.) ~ltI1ltk. Nagy iJriJm hirdettetik. a .\11'90151/6 
s.:ClIeUlIt ntl .. iJrDmU:t/1tte hirdtlletik nikitk. 

Nt:zl.ttk! - a ga:dagsdg és. halalom k~ppilltI6{ bt
:ár tt1k t /6l1t palotájuk kapujál. Btlhlt/ltmhe.n, a.: egy
s:trI1 s:/lIek hajUkdhan s:l1ltltll. Jds:olbwl la/ali tKJlcs61 
magdllak. - biw'lI/sdgdul annak. hogy a Iza/ladflds 
n rmrsak pus:tU6 "iharok IIMII jiJhtl. hanem a csiJndes 
Ijs: tl"-a DUII is. Ntm a hal(dmasok III/Omóf/. hanem a.: 
rgl/s:ml ~mhtrtk gondolal- ú lIill1i1ogdban . ri. nemes 
I r: isrkt l hordo:d $://ltk mindent dliHr/4 j6ldgdban ts 
s:trttrUbUl is trl.·t.:hd hD:.:dnk, Ne flljdtk. mal mtg
s:nltlt ll, Idls:alra igl nylr/tum. de pilctgblrd erlJl'tl, s: e
gt n!}t/I ts m lgis diadalmasan. tgys:enitn b mlgis min
d en t n dlsllgar:6 rit1111Id. N e [I.ljtftkl Jlt rl r: a rtl/db 
a bi:losmka annak. hogl/ Btlhlthl'. /II fl.nllrs rsillaga utal 
Illulal CI b~kt$slgre iglltkDlJ i s jÓ akClralu tnlbtrtJmt"·. 

Mtrl mire is uall lI:ilh i qt a jóra tDrdw t.mbtrtl.·nrk? 
- 8tJi tnsI Ss blfdC,tonl/ himnus:a r:;.tl folyla· 

/6dil.·: •• t {fJIdDn bl.kt$stg", f1idhaloa/ó t ld6/do:alolö sun
IItd6tin dl lan ul/uk meg, sajdl utres, "'''nnyes kestrll
st gllnk t mbtrft./t lli ,~ :e,wediseihrn diJbbtn/tll1k red. hogy 
a {fJ /c/i I./d kin . ha II t m a blke aronysugara ragyogja ilt. 
Amikor N ol bdrkdja mtgállt a.: Araral htgf/tn. a I..·ibo
('salott galum/'l rilgye:lJ o/aila dg6toal tlrt (1;ss:a. jrlhl/ 
mmak. hog., lsltn IIl rgbt"-rlt a flildi oilctggnl s brnne 
r mbtl'-gl/trmrkt rlrl. Ojabb bi:onysdga tnnek a bethit:
mm; 1l:(lItlés. S61 tl1bh (1111161. lIlul ha akkor I sltJl Mkm 
m eg n: rll1/)trrtl. /IIos lllnt61 ke:dllt a: embtrnek is l..iJlt:
lesslgt meg/lékl.lni l s/mlllel. mtghikilni 6nmagdool b 
m eghild/1I1 rmlk:rlrsl"trdl'el. IglJ a /likrllstgltrrml6 igye
ke.:elllfk t./s6 Iblllktdés.e a s:lv/lell kd/lrjd/s:ódjik, mtrl 
CI :ak/alntt. haragl>6. blkillí'1I stlMk "'tlrllyt:tl llnkbtn, 
s: llI.'tbh 1>(lgll Idgabb IIi/ágl/llkban is :.auml. IIltg /lfm ~I'
thi. bt.kltlellstgel tr.rellltenel..·. - .• Btkushl a (MM,," -
III n l'ljdk a I..'ttrdrso/lyi angyalo"'. de r: csak Ilgy sulltlbt.t 
lII ~g, Mo t n lts:tJ,· a: els6 s:6s:616j,!, Msl9!:s S!olgdld}a. 
hillel tpflt1jt . s.:utlttlel rmglut ll1ttJjr. tS mll)(lt n a",·(t?~f
Il/dllClk Ií'g '!6:6je is. "m"'ess/g (I {fJ/dDtI! - mOI!djOk 
(I kClMCSan!/i (1Il9'l ldok. is hel hag!J01Il ltedNlllllam Irl
krm/)t r:l (I: l(Ji 11: mt/rl. aH'Or dohogJ cll/Cll! ol/ll/md
ball otlhrmra (a/(/I. aJ.:"'fJr a /tgn t '!lr.sebb. It!lJobb .btfl)
l l/dst g'ltdrorolja ~r:lseill1re. I'dgg(.Um~o, Q?lIl/o/atmmNI, 
tJltltkttldd mrt , i 9'/d·r:r/tT/lu. Illrt!-,'btll1lrr., .lll1l/rp
s:l'II/eU$fmr~ ~s m/lldl'llllapl /11I1f11.'(U11fft, VOgylS í'g~s:. 
8dt lllrí'. . I 

i'tfal Illire is 11(1/1 s:ilblgt a ) 6ra tiJrd:Nl rnlMr 
SZ;Uí'k/l rk1 • , 

_ At rmknk /..'{J:J1l j6akarCllra. l'CJ9yls )6akaroll 
tllloud'rr:, I 

lia esnI..' a:1 momfamim , hogy j,·t1liJnlb Itrulltnr Ily 

KEDVES OLVASÓ/NKNAK /STENT(jL ALDaTT KARACSONYT 
ts BOLDOG OJ ESZTEND(jT KIvANUNK 



I. tmb" ",m (t:lltIl1m kl fl IIIIYI'O" . Rrlrl (nltdbb od 
1,1 • hn (wIQ/mtu 6rM. Itrt'mfmh,u (lZ Imbl'. 
7'~!~~n": ' m/~/ndtnre li IXI" ItI~II},lg~ h keplal/IJel 
A~O mdr "..,n I I/mot ült'lm' PI.lldkof6/6,fll;rIO:lntl 
fl i fJ u(rra.uIOa fl e,oddl . GI(/fJnlfkuu n611 tuddw 

:"~/n JOflO l fllJt.rl btpll/all lm,' fl o/fllt/ml/g IIItolbo. 
" ma IIA,dg I. ml/v.lfJ , a/IOUO t Uu/olf, a móli il rtubt.n 

I IJ':!. aml /Jltl Id lnl otl, 1I00111e. 6r ldu d W /t aitrem I· 
~h' ..;( ktJrlJlf. S mIg af (rom (. uidlllJ, amt llyd a 
mroY.nltrJ"k lIu"d,kt ll {t l/dt /w/ad. Ifa didopdlnk 
lU ulpQ ~df/lk /áIlJo/nók lA u'mU"~/ntk ad. oml a: 
:11%J~ó 1IJ,,!'tl,,kbtn IlJr/il t/, , ufóno un"mtnyl mondhat
ndftOk {It I II/.llm. I IIJOII it a vUtmü,v mt g nagyobb 
tllmllk~(I'W c&oddlkoflllll tI (lIJbllt!lltltf (tjnfl t kl, mInI 
amillIm a btl/llt /lt.ml JJdutorok~ voU. amikor (l kigyúlt 
ul/l(lO(~IIY tg/} új M r flj Ilojno!d/ jt/u /t. S Ilf) volO/llJ 
uolf tl~/lÍli%oko.: ta mlbul,(g (drf"n(./mtbtn , mdl/ (ndo
ko/lld It llt O j6ukUr(1I/)()1 (ukM ó jó Clt/tk~dtl~ktl, ukkor 
iZ lJ% M, u I/IQI t l tJ(II&:akast lIo/vdllI/OZOI/OIl ~:I klJvtl~/{. 
C, uk lU/} Cluk tllII~k rIUlld~mbtvt/tltod eu/tktdhd ma 
at tllI/Jtrl,tg, mul IUlll tm, okkor klJnf/IJrltftnO/ t. hivo~ 
!dI d/wt mlllulfall ul tfvtull fogdl ,ojdl t /tWIa. Sok 
/J'flblhIlÓ/, /lok {tf(Jd% l t mU{/i(lII t k, mtf/}tk m/tld e,ok 
jdukMUtla/ o/dhol6k mtg, de Ct tltm Ot t n (tlado lom. 
C'(lk ~U/JC/ tml/ltk : miItIt cn t lklJvtlkt%ttldlJ ItÓ:adbcw, 
(I XX I .• btn tn tmhermllllók o/llwI/óuul ti az t mbtr-

- fq" 
m(UOII ,. 
kJ.tu tr 
Md6 

tokan, hogy 
, (ogalmuzhD1 

a jookaratá 
t rttlnu, 
ulvbtli 

:~"" áldotl 

.I!'!.nos 

Unitárius istentisztelet 
és szertartási rend 

hesr'ód hOI h \(Ulyzlk fl1. Isten re talóll sziv boldog 
öröme, akkor U" YOfldJiHk ll'l vo lmomd. 

( T e rV ev.e l) 

A l<cre~7.lI!I1Y MnRvcl6 1985. évi 4. IIZ(l/néban fenti 
d men megJe lenl Ismertetés bever.e téséb61 Idéz7.0k uz 
ohlblllnknt : 

Mindez od az lw! nyt támluzlJa nló, hogy Isten
tlszle ldOnk nek Illeg k e ll úju ll110 . J:::löst ö r larlalmdban 
kell o hIvO em ber le lki IgellycJhez a lkalmazkodnia es 
kérdéseire megllyu~l{lló válaSl. l ndlll:l . Ugyanakkor 
nzonbllll nem hanyngolható c l o (orma sem, millt 
aUle ly cl k ö 7.léa leghalásosabb eszköze. 

ISUlcrelcl, hOJ4y már II hc l ve nes évek teol~lal és 
c"yh:\.zl é rdekl6déMl nck homlokterében az IstenUn· 
telel és o szcrtartások egl/stgts lJue a llo tt. A lelkészi 
erl ekev. ldek éveken ól ro~lu l kozlak e ké rdéssel cIc· 
m ezték mind a lilit /vi, mind /IIurg/ai szempo~tból 
Iste nlIszleletI és IIzerlorttl si rendOnk el. Ez vezelle II 
Szerkc8zl0séHct arra , hOijy ójból az é rdck lOdl!s kOzép
ponlJábn h elyezze oz Islcnllszlclet kérdésct. .. 

,,!(orunkbnn mSlJonOggyé lelt n vBlJoSf(yu korlal. 
el': II vflltoda minden cgylub.toRlÓI hllb6t fl.lk Udó, 
s1,emélye. döntést vor. En nek rll~Rvényévé váll OZ 
Islenthw.tcletclI vnló l'éll7.vé lel ls. Mindez lIv.l je len ti, 
hORY cgyM t l t letllnkbttl mt (llltJU at hllellt/s%fele/ fon 
lali/ágó. 

A vnllÁ50s é let 

VOll II 
ukor, 

Egyházi Főtanács 
Pestlőrincen 

, 
,ul~o l 

Ile . limll (Ir. 
l ulnu\cII011 . 

lll': O(lv07.lé • 
nl1~lInl h: 1 ~ 

;;,;;amOlIlIOI t bCMl':e~ 
" JIn,,{ "UII)(Ik 

Al': Álloml EKyhlbnSyl IlIvnto l 
IIdvOtletét M iklós Imre t'lllnllltltkt'lr~ 
elnOk ncv6hen Dal Ldul6 röuuUly. 

1t lJNITÁ lUlJS i?:u rr 

ncmélJUk hogy ezzel mCBtciisZOk az e ls6 lépést az 
lslCnllstleleli és szerlarlásl rend tgysigesmse is kor· 
surOsftbe fe lé. 

vev.c lO to ll11 ócaollu, ukl rir . NI/ff/! 
Pertlle, o~ unl tdrl\l!l O~yck rdcrCI1 SC 
ldrllUllÁ(tóbun vett ,'ószl II FOllln:'\· 
CIIOI/ , 

A pUspök él pütijlOk he lyellcsck· 
nek - oz e lmú lt eve kre vOl1ntkotó 
Jelenlésére - többek kÖzOlt dr. 

Várj uk e rdHyl tI$ h t:rt'lnk m eh· 
ldhIIKld{lljM. h01l)' 1IIIII/II IIk ls ahhoz 
Illutílh ll liSuk I ltu r f/I (,lI klll . t e lké,,'!:1 
értckC'l.lelli ll k roUlulko7.lk hzre\éI~ 
lehlk és JO\'lI.ll IIl IOln" mCIIS7.Ünuezé.. 
Hh,.l. 

asszonyu l ehédcl! llillák vendésOl 
II rbzlvevökcl . A kOzehédcn dr . 
F trencz Jd:,~el I)OS!J{\k II hugyonu'\
nyos Brassai se rleJlgc l köszöntötte 
dr. K ovács Lajolf pOSI,OkOl. 

Or. J llkllb .Ien6 
Nylrtdl' S:abotu te ll e.7.revc telekcl ______________ _ 
ClZ CRY Hid LOrvény re Villő hlvut ko-

" " "'. BIBLIAÓRAKAT A TcolÓRJuJ Intézel relO~ycl6 ~0I1d· 
nokl t iszlére Mikó 1.tludl1l v fi l:l&z· 
t.olln Illeg u FOluIlÁCII . 

EQyhJiz\ sv.ól1lvcvől1ek /(1.,. Js/
IIdl1l, LluH)e50llno k 7 IJrIJk ' un I/1st, 
vcp.ye6bll.OU $Ó~l t {\~I)/lk H ádtlr I< á· 
rolyl v61C1 sztOtt ll mc~ II 1'· ... U11I1ÍlU. 

Av. ISlclltl $zte lct Il CI'ClcbclI (/r. 
• !aka ll JelllJ lIe&IIÖrll1e l lolkt'S7. lnu\(\· 
kotoll és dr. J<ovdes Laj OI \.:0107.$
vMI pO~IJök l)r(d lkll ll . uld !Ut'pCIII 
\(\kuctt dédilllJ l'i1'Ó1. .. Illlfly ncvQ 
1I05pOk előd Hri:a J dtJomj f h •. 

1\ f'6 l ol/lI cs II kOr.Upyi)lU7.J{lI IÓ 
ImáJn ullln o J Ilmnus7. elLne!; ILS. vci 
z'rull. Ett kOvetően II HyOle1o:cr.1!t 

!llr t II U"7,11 J{1II0S le lkl .,z ft Nany 
Inn{lc ul tul !t' lklbzl In, tlúllllJl mln· 
tlen hő 2. "lj 4. I1MWll-u 17.aO óra! 
ku.dclh·1 11J 87-llclI II kO\ Clkezí:i !tm· 
1)(UJ ICl k lw u : J,IIJ. 12. {Oll 21l .. rdlr . 9 . "lj 23 .. lI liII C. U. "lj :!:J .. " I' r. 1:.1 . h 
27 .. lIIIlj . I J . ,.'" :.!Ii .. J I~ II . U. Jaz utohió 
1I1kll l01ll II 113MI .zlllJcl d II). 

Jlcm,l' Mlu hJU lelk"'ll:r. II H6!JYnl 
UI I'III Il'lkh7.1 1t0di'llw II II1l1ld .. o hó-
111111 .. lali Ili hll rllllll.llk hélfÖJéll 11.30 
01111 kfltdl'l1d IUU7-1!,," . II k(h"clku{5 
11°1111 " 1)11 : 'Uli. I ll -III. r .. hr. 2-Im N 
tt, ~llll, IlIAr,.. 2-tl n MJ 11i-6u. Apr. 
tl- lm h :!lI~6u . UlAJ . "-éu & Ia..b. 



A NEMZETI SZrNHAz~RT 

• 

.. 
lali n 

ismeretlen Magyarországon. 
l' és protest áns iskolák lan-

ezerszámra tartottak a sr.ioi
hivn tásos sz[ nj á l szÁS lé t rejö tle 

adtak elő magynr nyetvű iskola
Arról is van llldom{tsunk, ho~y Három-

nz crd6vidéki NaAyajtán má r 1722-bcn , il 
. iskolában 1762-bcn rendez-

J a ncsó Elemér is emil l c~y 
a n nJ~yajlai unit árius iskola s:d n-

I i vonatkozó ismereteinket : •. Az 
1772. V l. 2 1-én megdorgálta 

Simon unitárius t nnlt6t azért, mert 
ki '.!únyoltn az esperesl és il kur:\lort. 

cAyben minden lanf tómeslerl figye lmez
urra. hogy ft klasszikus szerzők szöve~ét6 1 ne 

t érjenek cl, és ta rt ózkodjanak a komédiálól." 
Az t98 1-ben meltjclent "A IRRIl:yar sz. lnészct na~y 

képeskönyvc" eim l1 könyvben i rja Székely Györ!:t:y: 
" ... A ma~yn r köznemesség és a gyér számú magyar 
nyelvll pOlo;;arsd~ számára " igazi" szính áz nem juto lt, 
a zsellér- és jobbáqysorba n é lő k6 r. nép ce pedi!{ ez idő 
l djt ali~ha gondolt valaki is. A XV III. század vége 
azonb!lll tanúj a lehetett a felviláqosodás eszmei ter
jedésének. s Fried rich SchHlcrnck a z a gond olata 
sem martldt hatás nélkül, amely .. erkölcsi intézm~nyt" 
latott a szinh:\zmii vészetben. A kor irói, gondolkodói 
hazánkban akkoriban kezdték emle~etn i a szí njáté
kot. mint a nemzeti nyeh ' meqőrzéséne k és uralom ra 
juttatásanak eszközét. Ezért fo~almazh!lttak igy 
1797-ben Budán Kele men László~k, az elsl'S .. hiva tá
~o~" nlJqya~ szlnésze~yiHles nev ében: " Miu tá n na p
Jalllk~an .a rheatrull11k a t ársadnimi erények va lód i 
Iskoltl.1: kLS társasá ~unk képes lesz Nemzetünk közép
és als6 osztályának, mely a maqyar nyelve n kivil l 
m .l.st nem t ud, wt nem ismer. szeme cit! lá mi ..• 
ultyanis It honi nyelVIm eh,hdott bármely igazsá!;): 
hath~tó$abl>an sziv.iro<;t be a lélekbe, mint akármely 
mls tdel(en nyelv közbejövetele folytán." 

J!:s u~yanez It t:lo ndolat su'..(árzik Erd..': lybl'Sl. a nl'l
gyar nyelv u szi n játszás nüsik központj ából, t 7~ t
ben: "EU' ol qyar játszó szinnek felall itasal lal an 
le'o(ell'Sl kell VIlla tennem azok között az eszközök 
közölt, m~lyek anyai nyelvo.nk gyarapltasára és 
kOl.öns~~esltésére sZol!l;áln'lk. m .zo,nyos. bogy legfőbb 
eszkOz. A m3~yar nyelv il szLnll'l tsz(\S e két köz
pontjában épül (el a bivJtásos m l1:yar szl nllszek sza
mara az első kOulnltáz I<olozsváron a Farkas utcá
bnn, és 182 1. m \reius l t -én nyilik meg mint II kolozs-
v ri Nema.ti Szlnhál.. ' 

Al. unitárius kaáli Na!l;y Lázár mint lelkes sdn
pá~I~16 ~z erdélyi ma'~yar lheatrumnak ep;y kis his-
16ru\Jal IS me~lrta . s ezzel tula jdonképpen ő lelt az 
elsO ma~yar erdélyi szi nhlu::tOrt t ntísz. 

Sukaszokra osztva (ugilllia Ossze 
addi-4J történeté t, ke;,:dve aWU I l 
évi novembori u tétOI. amikor II I 
bb s:d.nb!\z.teno f ben K6tsi Patkó 

a magyal' j ádz6 társaság" megkezdte elO~ 

meg: 
köz

nyelv, 

Dr. Kiss J Ózsef 

A zAn óJ1HTEKEZLET SZEIU~T 

A marxi sta katolikus párbeszéd 
elősegíti korunk nagy kérdéseinek 

megválaszolását 

( MTI) A társadalom ls az elikai ü tU:ek eimmel 
15 orszag mnrx ista ~s katolik us tud6sninak részvéte~ 
lével Budapesten tartott haromnapos nemzetk özi 
szimpÓziumo! követl'Sen szombaton a tanáeskozás ren
der.ői nek - az MTA Filozófiai Intézetének és II rÓmai 
pápai GellZely E~yetemnek - II képviselői sajtÓtájé
koztat6n számoltak be a konferencián lapnszlaUnk· 
ról. 

P a u l Poupard biboros, a vatikáni Nem-HlvOk T it
k nrságánnk vezetl'Sje az eszmecsere tém nválnszlJlsl\t 
indokolv a kie melte : napjainkra az erkölcsi értékek 
vilá'~ szerte megrendültek , s ez súlyos következmé
nyekkel jár az emberisÓj;! re nézve. Melll"l llap'totta: a 
p:írbeszéd et - vMakozdsuknnk megfe le lően - el!Y
m ,ís velem~nyének tiszteletben turtása , a kölcsönös 
meqértés jell emezte. A di a lógusban részt vevők a 
fennálló vélemény k iUönbségek ellenére iJl:yekeztek kö
zös érinlkezési pon tokat ta lálni. I<UJönösc n fontosnak 
tartotta, hOI!Y a marxista és kntoliku~ tudósok egy
ara nt h(\n~súlyozt t\k a személyiség szerepét , azt a 
l eg főbb értéknek tarto tták. Hozzátette : voJ tak olyan 
találkozási pontok , amelyek mindkét fél erkölcsi fel
fo~asá baLl fe ll elhetők - ilyen például II fajüldözés 
elulasitasa. 

l.ukács József akadémikus, az MTA Filozófiai Inté
zetének i~azql\tója elöljl'lr6bu n arr61 ,sz61t, ho.~y a 
m 'ls t ani eszmecsere a d ialógusok hosszu soraba IlIcsz
kedik. c: tudományos konferenclak befolyásolhatják 
a ko.lönbözl'S vilá'..( nézetú emberek mindennapi cselek-
v ésé t, e'ilyUttélését. , 

Kiemelte: elsl'S Izben ültek asztolhoz a Világ két 
le"na~yobb szellemi tá borának a szocialista és a kapi-
t alista orszá\tokbÓl érkezett képviselői. . 

A tovabbiakban kifej tette : IIZ ellen az erkölcs] 
közömbösséq ellen, amely a búnözés t áp~alaJIl , és az 
em ber önelpusztllás:l.ntlk a l ehetősége t IS magá ban 
hord ozza. közösen kelJ fe llépni ük II h ivőknek és az 
atcisllk nak . 

Az eszmecsere IÚlI:kőrére uta lva Luk~es Józse! alá
húzta: a vitáhan reszt v\,\vők nem a musi k fél lI:ycll",e 
pon tjait keresték; néh ány kivétcUől eltckintve ,ll 
konstruktivitás, a probldm:l.k megoldllsáll~k el!yottcs 
keresése jellemezte II dialógust. Amostalll. világhely
ze t hen. amikor a termonukleáris háboru vcuélye 
feny cl!:eli a z e mberisége t a párbeszédc n lanúsltOtt 
erkölesi teleIO"éj.(tudat bizonyos mértékben támoga
tást ls adhat és modellt is mutatnat a nagy $Omér
dése k megoldásának kerelésChU. 

UNITÁRl tJS t i RT • 
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EGYHAzI BESZ~D 

a Afagyarol'8Úl(JI UnJtártm 
ratanllal m&en 1986. 

19..fio dr. Kovies Lajos 
pilspők • 
•• ~Ientaoltlak téged lU: 6t.ra. amelyen 
JArJ!' Zsolt 32,8 

kett6s 
lJss%t: 
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ltp6 Kerenliny MafP'd6 
mtg "A oárulJJrltb tanul-
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ul~ . az tmbtr 

I rtelmi t. 
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taldl jClllo.kr61 DaM 90"

rtrulutres munka ú 

~.mcC$u'pán az úJi , min-
1.1 újra meg újra 
mind a munka-

a DCUI, amire. 
támaszkodjék, Dagy ha E z a bot 
a IUt. Enn~1 biztosabb bolol 
mindki t b : ünkkd megragadjuk, Dálit . 
• 0\ botnak. O~O: a hitnek aumban . ktkkwn, 
a S:trtltl munkálásdban kdl megnyilatkoznia, Dirágot 
1'Io:nia is luannit. 
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(Didi oándorlásunkaJ, 
gal6 , mtgtartó, dido 
tünkben is. Ebben 



mll, diadalmasan sugáro::úl, a j l.:usi evangéliumo! miti
dM h«slll t lld dolgo: 6 ts dhflalos W ekktl imddl.-o:d hlolJ 
ember ftlt. I slen áldása lIyllgodjtk mtg mindazokon, 
akiI.' a mai napon t hajUkban Imádkoztal. .. ~S a j Dv6bm 
imddJ..-o:ni {ognak. Áldása áradjon ki a:: tgyM: Olze-
16irl! /$ minden la~jdra. 

Ez CI haj Uk ptll rg IOll/1bbra i s. m ig hoss:.; ideig Ilír
dtsst I IJltrI dies6stgit t s a: emlItr, a Iej ilI i " CI felebarát 
ftltilltn s:trtlf:Ls:o{gálatdt. Ámtll. 

s az olyan 
Ronccsval 

Szervét Mihály 
(1511-1553) 

lójál,. . «. ,;;'i" 
Mssé . .1::5 gondolnun k k~:~,~:;~~,~~ nyekre, amelyek ' 'I , . .. 
Szervét lelki Ilyen II 
1492-ben, a I utolsó bázisdnak, ci;:;;;;;;,,!;' 
clrot;llaIAsa. mcllyel megdő l II 800 éves 
lom Spanyolorszt'l~ba n . 

Aml .utána történi k. az a spa nyol történelem leg
sz~morubb. korszakn, e~y ben a római ke reszllÍnység 
leijes C!6dJe, A 800 éves mór uralom ala lt uJotyn nis 
- ami sohasem terjedl k i e~é5z Spanyolorszllgrn _ 
az i~é riai félszigeten s panyolok , mórok és zsidók éllek 
e,.;yutl sokszor harcban c,II:ym(Jssal, másko r viszony
lru(os békében. megi nt maskor élelre-halt'llra menO 
k Qzde!em~en , fŐleg run i ti s panyo lok és mórok viszo
ny(J.t IlIc~1. P. Martyr ab Anll; hiera. Szervét Mihály 
lanltója Ilyen formán t anItgalla a rellblzott fiatal l e l ~ 
keket: Zsidók és mórok ha ta lmas élesztgető szerepet 
j l1lszoltuk Spanyolorszá~ történetében . A móroktól 
vették a sp~ nyolok lovagi képzcttsé"üket, reslJ(nácló
tUkat, m'Üv.:szet Oket. gyógyászAlukat és Arj5lotele5ü~ 

el , A zsidók tól a héber Irodalom ismeretét és ti l e~-
bölcsebb P': lIzQ~yi rendszabMyokal, Amióta Spa nyol
orszá~ban at ide~en uralom hOtl1sa véget ért. sem ti 
mórok, ae.m ti zsidók részé rOl nem fenyegel! u spa nyo
lokat népI itempontból semmIléle venedelem, eppen 
eu!rt a le~II"'~yobb szom()rÍlsa~qal beszéll An~hiera 
ur;Ól, hogy Araqónlal I?erdlná nd a la tt pl. sO e1.(~r 
ZSidót lZ{un(\;zlek at országból. A valenciai királyi 
birtokon pedig a 22 ezer kerclZlt!ny mellett 26 ezer 
mór élt. ELek a mórok l á2.1-bc n az elé o vll laszU\s 
elé élllt~attak , ho~y vaRY étt~rnek u keresztény hllre, 
vagy vllSukOll~tIIek Afriká ba . ERyuek vllllall'k , 
máaok nem. hcy VMli ez zsidó és m6r vonalkod. ban 
egyaránt. A Ml\lé 28. I D--ben ezt olva.hatJuk : "Men-

jetek c l, és l egyetek tanl tványokkll minden népeket, 
megkeresztelvén ők ct az AtyÁnak, Fiunnk, Szentlé
leknek ncvcbc n", a mit ha teljesItOnk , örvendeT-ni 
kellene II zsidók és mórok mcgLérltéS(!n. S Szervél 
maga szcnvedélyescn törekedett arrn , hOJ:"Y ::I m6rok 
és 7.si dók kereszlényekké vá lja nak. AT-onbnn mit 
ta pasztalt 'l Azt tapasztalta, hogya mórok al és zsi
dóka t koncentrációs táborokba ~yújtik, klnouá k ts 
é heztetik őke t. s Igy kényszeritik n két aJternntl \'a 
vaJamely ikénck az eJfo,ll:ad t'lst'lro; SZ(lIn (izetésre. vngy 
a ke resT-té nys~ felvételére, TOrlénelm i Leny , hogy az 
Hju Szervét elment ezcknek n szcrencscUeneknek a 
telepeire, meglá togatta őket. Talt'll kozott olyan 111 6--
rok kal, akik m~keresztelkedtek , s megls - csod~ik
csod ája - 1\ Korá nt szolg (Jllt'lk. S tal(JlkozoU zsidók
kal. ak ik szi ntén megkeresztelkedtek, s mégis ht1sé
gesek mamdtak Mózes törvényei hez. Szervet megér
tette eRY korabeli krónikás k övetkező nnvail : "A 
nagy téri tés v~lJbe rncnt 1< :1roly kirá ly igyekezete és 
nz apostoli komisszllriU5 lIIozS(ekonysátla következté
ben, a pÁpa nagy ö röm.!re, de nem az eg telsztserc". 
S fü lebe cscn,q Lek P. f\l1lt ly r ab AnghierJ\nllk, meste
rének tanltllsai: " Krisztus senkit scm kivánt akorulu 
e lle nére vezetni, vagy nlU,II:Ahoz VOllnl. azért hOHY 
erőszn kkul kereszténnyé vá ljék. Nemi lü iszlu5 tör
v .:uyc kIfejezetten e l őlrjn, hOHY 5OIIa50 térll lCnek mcg 
valak it egy tOle idegen IOrv.:uy. felelem v:ll(Y J,)Cdlll 
erőszak á llal '·. Az e röszlIKOs l o; rlte.t Szen,'d MlhAly 
Ifjú lelkének teljes vctwlllencll\jti vn l elutU5UoUn. Il 
kerentfl nysflg érdckfl bc n valónak nem tatIOll '!. aItól 
eredményt IOIIaSCIll volt kepes v rll l. Pedlu :;tervl1t 
Mih ly szenvedclyclCn v4rtu, és lIle~ 1If1J{yobb lZell
ved .:llyel IlIulIk AIta n mórOk 11. zsidÓk llIeUltiréso l II 
kcreszteny hitre, Módfelett csod ólkoZOtt :. ml fl rl nom 
fOJ(adj dk CI IIZ Udvtlzllő tu nt ezllk oz Mmugy okOl él 
Ill OveI l mórok és zsidók. S még Jobbun csodt\ lkoxolt, 
nmik or ha llan". kellett n Ularra JlllulOk el COslVer~:, 
megtérI móruk él zsidók, gúllyoJÓdAsaJt ft zen -

U~tTARJUS Ih ET I 



(folylaJjuk) 

A, 
bogy Ai; 

a szaracénok 
5 csak ak i ezt 

(De iustitia 

B e.otte AlfirtOD 

A CSALÁDJOGI TÖR~NYRÖL 

az orvos luk
~1I"pltotta 

pótolhat jak a 

•• ~"-il," - á11apitolla mep: - társadalmunk alap
amelynek l(>te ~s belső ham\óniája nelkul a 
k6zössé~ sem tevékenykedhet sikeresen . .\ 
a mai M:lJlyarorszdp:on is számos olya n fel

adatot látnak el, amelyek a Ursadalom mCikUdt.se 
szempontjából l énye~esek ts amelyeket 3 belátható 
jövőben sem lesznek képesek al \'enni intézményeink, 
társadalmi szervezeteink. 

Mi, unitáriusok is örommel hallJZaltuk és olvastuk 
a fenti metZaJlapltúsokatj eJZ)'házi életünkben, lelki
pászto ri szol!Z:álalunkban. történelmi n\\lltunkban ts 
ma is, ügy véljük, hogya vallásos em ber akkor köveli 
Jézus tanltásail. a társadalomért való felc.lösséllet cs 
a szeret et parancsát, ha ezt elsősorban a családban 
val6sítja. meg. 

I(jthági kisk6rus ~nektI a oeruUgeknek 

,,~Ietnek lelke. jöjj el hozzánk!" 
Az Unitárius és 

Ne mzetk özi 
fALRW 

sárnapl 
J as asszeny 
szo~élatot. 
alábbiakban 
telt fom laban . 

Minl bizonyára ludjl'lk , az IALRW 
lapja az IARF-nek . és ejlyben az. 
qtl'edfili n6i szervezet a Srove~ 
gen belül. 

Az IALRW nem tekinthet vissza 
e lya n hosszU lört.éne.lmi múltra 
mint o ma~yor uniUrlzrnus. Mind: 
8l.onliltal az a vl!lemt'nyem, bOlll' a 
uabadelvii vallítsos nók e.ls6, 191Q-u 
berlini lnlAlkolóJa Ul. Unittuius és 
SzabadelvO vll lh\50k ne.mz.etközj ta
né"s,"o:clianak keret(lben ut bizo
nyitJa, hoJ!.y mo~almunk az unitá
rizmus haladó hagyom'nyaiból n6lt 
ki . 

Sz.l:\velstjlO nk hémm(lvenk (lnt tar
toll k onfereneiltka t az.okban azéve.k-

• UMTA IU US tLET 

ben egészen 1937-lg, amikor hivata
losan is csatlakozott az JARF-heL 
1949-ben v á lt valóra kornbbi t er
VOnk, hogy egy évente rne@jelenő 
t anulmányk6tetben lajékozlassuk 
laa:jainkat munk4nkról, elképzelé
semkről. 

Konferem::iáin1.::on v álaszt keres
to.nk arra a k érdésre, hogy n mo
dern. sz.abadelvO n6k ho l találhat
JAk meg h elyOket II j elen t itrsada l
mában, és hogyan tUdj ák össze
egyeztetni hitüket, életük et és mu n
klijw.at. A találkozók nap'l'szerO 
lehetö~et adtak arra. hon h asonló 
molivaclójú n6k ismerkedjenek meR 
CJlYIllU gondolatahlai, okU. J,; Oll.ln
hOzO erszligokból Jönnek . és J,; OIön
b6z6 kullunilis és t örlénelmi hitl
térrel rendell/ emek . 

SzövelségOnk aktivitasát najl)'
mértékben növelle a v i llozó ny u-

~
ati világ 60-as éveinek e~yik le,:
elent6scbb eseménye. a n6i reJsz.a
arutésl mozgalon! kialakulha ts 

Dlegero5Ödésc. Az 1975-65 kanadai 
lanaeskozli.sunk hozla IHre növet
séQün},: jelenlegi nevét. Célunk az 
vo1t.. bogy tevékenységQnk hal'5-

k6rét mtis. neml'sak keresztiny sza
badeivü vallásoS mozgaimnira is 
kiterjesszüJ.:, 

SlQvetS<p'0nk tapjai l( v(kenyen 
veltek rhzl az ENSZ 1 980-us d"niai. 
majd az J !)E~s nairoti, a 16k bely
zell vel fojtlalli 0l.6 li cnfercn~i(jin. 

Ezeken II I! cnfercnci(,l,( n ls lHt'J.!
állaplll~sl nyert : 3 jelen ci \' iiiu.d6-
j á nDI; pyö)<e:rei eiy an U.rsadalmtt~ isz 
nyujnak vissza. n .elyek Dlal' \'l' tO 
I eállltoltsápll mindi", apajcpu jel
lel1'O \'olt. Ennel.; a tenrded("d,s
nek i9nU~l1'lulanstipait J. HdOje!t·zle 
OltJ! a mi enlo ncipllciós m(':r~lIi
munk. a n ,ely me,:újuJdsi l('helöSC!l1'et 
k ínti lt a rök sd llUuu. 

.Az l.'~L';W dlja oz. hen a 10-
\'ábbla H ao is I.fizdjGn a I.QIc1ntti16 
társsdaJmi rendszereJ.: L('n dö. kú
lönlll:lzó vallási ts l.uJturáHs h4U"r· 
rel fC'ndt·JJ,:nó orul'lFC lo l:Illl dolpozÓ 
nók efl)'milshf'z v iszc.-nyllc l tun azo
ncs t('hrtőSlFHrt \a lamint altal .... 
nosuo szDLadsá~uk e.rt. 

Fordftotla: 

I 



UNITÁRIUS ASSZONYOK TALÁLKOZOJA 

101U 1\ nr"u 11 7. HtlU(lrlu'l \' lI fln'l'l.3· 
\1-13(;11 b~m ,~ 1 k ')lI \lr,~'j1;II ,,1 r(m ll. ~1;. 
" Ilh '" n ylirll 11 '1. hIU-,·"UII AUum ltk 
" " " fi uti I'1Ir1jll 1I\1' 1I1j(1I f ok\'U 1'1\1.0 
A I,rU. llulI m ilkb Ilf e ll "1 1' 111 ~ fllIl l' .. 
' I' \tlell ""lIkd" m l'lt. 1I. 1U ~ 11f!1I I~ 
11Ikltll rlljt.ollllIC III I(l yll"'" 111011 ",,· 
IIIIklH l i h.,IIIIIIII'I.f1 (!.h D"'íJ 10,,, .. 1(\" 
k l}l , nlJwkal. I lt~ lII ~h' lII . hO fi)' lia 

Imádság 
Aml1co!pJ"'II kin fUk rt VlfAII k~ly. 

he, ba lllej:!l'r1;\ lit. tlR"'6 1I1 .. 1~ !lOp" 
' "Rár áldoll k l}r..-lliI!.lIél . I~y 3 1111 
lelkOnk II, o h, ha' ,-, ""n, I , l~n 
ben.ső v:\JIyOdáaa fe lM fOrd llja 
m O$\ ~rt.~acl ,,1I~él . h~dd r~y<}Jt II 
be Irálltunk való Ue1'l' leled A'd t'l ll 
kŐ1.elsése . ' Re ll , mert eb l~n II kOttl
~Khen luJllllk (llelllobhan Héd 
taMI.,I , benned bitó t1.e~ll'l\el h.}1.. 
r.ád IIII;:\dk o1.nl , T Cl1clte'\ h tUtH 6d,;' 
m\nda 1.~rt, !\mlvel me.;aldulllld cl e~ 
Uhfkel. 

l<ö.$l:őnJOk e lelki kÖ7.el~hen. Jó 
Atyánk , feJOnk felelt (IZ étl;bolt sijlel 
Mr~onY3n (I esllla~<lk ragYOjl;a~~t. 
u cJS7.ak;l C!el1dJ~t , melyben any. 
nylS7.or klplhcnhetH\k le!ltOnk~lel. 
k l:lnk fa radt';\)(ill. I<ÖS7.önJOk a 7. eJ
st~k~ sOtcllIcl(1l uUn {Il'; uj n;j p min· 
dllnkorl MkezC$(! l . melyet Ih:llnl 
la lm addal ma la nH~tCcrnOnk 
lel. l{öszőnjl1k <lllhflllUnk 
llIelc~él . Il bellne ti mieink 
Ifá nll m Clil.c rl6 ,zel'C te l~ l. 
JUk crlclm(lnk . 



Hirosima és Nagaszaki 
áldozatainak emlékére 

JI bml/ll't,dl ifJlbdgl /!IM/ill.'Qr 
fil/g. 10·1 ' $It'lI tl,:Ir.lt lht 

rlflfmn:olt m r{lt'/II Ié/.:nb. 

TlZ SIR FARKASRt:TEN 

lIlIItI. ukhShor 
kll.'l'l.t1rlh.lullk 
If' 1II1' IIIhl' II 

101' \1 " 
lf'tk ~M1. IIlrI. 
I,'urkllllrt ll 

I\U~. fi· fl n~ IllHhllrlséf{ h'h"lónoló-
11(\11 I rn~"WII, bOI'zu huul! uWllul n)'e
k.lt hhlJ~ flll . 

Ilnlotluk IInllJII elöt t efly lubullk 
é. Il hUtluprs tl e~yh fb k öt.Séjt köxö-
81)11 j.(onllusk(ldik nrrÓl, hnf:ty 1\ kll 
IOuhöz6 huclnpeSl l , rllkl\ IJlJulI Budn. Nc~)' vC I1 {'j(Y ilvv,, ' Clwl6t1, UX{\) I ,) 

nApol!, l tI-I 5.lI l1j.1 I1S1.t\l !lG-on,R 4nI1 5 
11I'1'(:kM UZ l'I!1Lul'lknl 1(lj.lhWcl B - 2U
,'S Ill' U,h lh;(\g(\pe, nzEnOln Cny. 
klo ldolln Ollolllu\l te rh/ t , flt; e lső 
nl (l mhomh(i l II h lro~llHnl DÓm Ui. 
Itl lt. IIMolll hl~ lI bl 11 :.1 \1 11111, ho~y ll l. 
1111d1.:1 hOI I II)Ok I107. nOll I huso nllthAt ó 
ImltlSl'1 rcgYVl'l'1 kllll'óbfllldk 1Irt; l\j 
II lt1xlkc'o\ SIVll lfl jot hulI , 

A ro h1l11l1l\9 k(heöl, poll l !l\tÓllu\l'o m 
kl",)lII(\ lor sugll rl\ ktlrzellJc ll I' lpu:n:
tull 111111<101\, é. I'om bo dll U ll l. CJ:l Ó~Z 
\' th'os. A htlytetot IH"yosbllott n. 
hOllY l Ozvésr. keh\lkm .. c tt, UlCgSl!.tlllt 
111. 1\r 1l11l ~ ~S \" U1.o l~fl ltntns n t é lc t ~ 
I)(" u mlltndollnk közOlt I)~n~k IOr l 
kl. A J/yőgyncrek, II ." dsős('.:e.ty
nYI' jl(l (,I\)I,k07.l)k , 1\ "'1. és nZ OI'vosok 
hJnnyn 111.lnt e l ehe l ll ll e nuŐ. l ell e n 
I1'N t l ~5 1 , 

]
>csl . körllyékl lemel6kben nyujtvő 
oli'solnk II lrj!\t, 1I 1t'Ako~ZOrt'zxn. 

A bU(I!)pcSt! /olyn iekezet uls6 le l
k l\SXll, Dtr:1l1 KthOly é le le ul o l~Ó 
Id,)N I. T ord l\n 100Ull l e , és Oll VOll 
olll\l llol vo, Gdl Mik lÓs csnk lIéllo lly 
~"Ijt ll:tOIAl\lt SUdlllltlltClI, l'ljnbb 
rrd élyl 57.0 1~J\ llIta IIlJ\n "is~znk (j IW~ 
zö lt 11 h'lvi\t"oshn, (Is milli ny ll J{dIJ(llI 
iti IL nl t cl. SlrJo d lSdci nk lIem körlll_ 
l ('k11l16 jton Cl 05Sá/olo hlflllyl\bo n o." 
10010-olI 6vok hOli relszlhuolÓ(\oll. 

A I Omc.:gy\lkQss 'rn nr. EIlOIIl 
Cny Ilrv n ool1lhl\:t.Ó lIlósodpllől oJn 
f.:y emli'ktte tt vlsszn: .. 600 kllo
mél ~ru)'lre járlunk H lrosimót ól, 
nntlkor II rll5105Xlop ulllglIsslI~u mcg
Ilflludtn n Ih .t'nllnlezer mt! l erl. A 
lé l ey.O l e~ rOS51.n bhnt h\lI uk. Ilmlt 
('su k 6mbe r h\lhnt, Szörnvn voll , 
a ho~y e.:y \'óros ellnn l n 'föld n l
nér6l ... 

I"Uro lU nnppa l k t!sOhh . HN5, nu
gusztus fl II" lIu\socllk ntomhOlllbn 
ls lehullott , Ct Nagaszukim. Az eUl
berl olltnl nrot!'ts okO;,.ln k é l 1I10tn
hom hA-t oma d!\s so rÓ n 300 eZOI" cm 
bN I)tISZlult e l, de sdumk egyre 
nO\'ekul k , mert II negyvenegy évvel 
e:t.olOtt olur nvedell s(l r{1ll!sok nck n 
m nl IUlI)lg v an n ll k I\ ldotnt ni. 

l liroslmn és Nngns:t.nkl 110 \ '0 ö rök 
emll' k e:r. l o l ő, n retletwles t Ölllegp tl~z
Ilt AsI okozó 1lI 0mfegyvorek ellMI 
küzdelem Jelsza\'n 1011. A két vArQS 
phSf.lul l\lIU örök flgyc huezle l6jol nz 
e.mbe rls(lg számál'o. ~ l e~ rtl\llft li 1fI1 -
vóny u hi rosima i h l\%nk ol tllllfall\ lI , 
a DÓm lf'pcsOJén u kövekbe be le · 
éAett em herl árnyképek It\ t\' t\nyu, 
Illl llkleárls pUlXl ltl\s erej é t ől s. m E ..... 
l ékéről Ill l\uskQ(lvn. At é luthulI mR
ruclOk rn soh l! nem l!\toll ki nszenve. 
dh vnrl , 

AzOta Il:t. évfo rduló nupJÓn ,11I\)ál1 
mlllden rhzé llil t hé k c mc nt e k hl< ul. 
nuk lllro~lmAbll, sOrAel \'e fl luzore
lés t és li nuklearls hnbol·''!. vel%élyé~ 
nek tlhdrlt l\sM. 

A m nl meROm lék el.é. nlkll ll ll (1\'1l1 
Bl. 1I1lll á rlus eJCy há:t. IlII akozik n 
llukld rl5 lu\hOf\i e ll{, Il , és hlle l tell. 
II I>l>kenéjt llu·ll l' tI . 

Ne öli t Parnncso lJa Islen, mert 
(Il. éiUl 'hm aknrntn o Földön. 

S"tn lhm l'tr)' ZsIl UÓllll11 

1 ~ I )hIb.I IM"U.ru nkhll het i ejt y .lil. 
dOIt,!, II Orara l a r ~adnl mllllllnkólalll 
IKlolltlil UR I keres!}nk. 

J ómll t'llIk lós 10bb é \ 'tl7.cdc n Ól 
S7.Q lgl\ lIn II burlupes li gyillckezole t · 
1.041 l -bo ll, pilsjlö k k tS VI' I n~7.tflsll kor : 
h.ol(lzsvnrru k61t6dSIl és 1!);1(j-bon 
I{o lozs"nrl telllclt t'- k e l n 'hl\zson
gflrdi \i'mc llS bon , 

S:elll- Jllállyl Sánf lor Lnncnslc r_ 
ben (USA) holt c l és homvol olt 
ny\l~osi'.nnk (t 19R2). 

Dr. J\ brudMtlua l J I\nos I{övcn
den , 1{0Iou "I\ro lt leológini tn nM 
és I{ocsol"doll teljesIl e tt szolgl\lIlh : 
ul l\n Sudnjlcsten lé l'l ö rök plllenö rc 
(j IOn,). 

l1arahd$ Is l \'n l1. Hosnú hódlllezö
vl\snrh e ly l szolgnhl L I1l l\u 102R-161 
lIyu~ 1I10 lllbu "Ol1u lAsl\ lg szoll.!l\lI II 
blUlnpt's l l gyiU('kczCI bl:n (t I 0'52). 

JJu:ojJdlllJ 1\I\"non. Szo lgfllnli he
ly e i : h OIll á l sxeg, OesZlercll, mnjd 
Debrecen és Budnl>csl . lit vonult 
n YIIAulombo és hil lt el (t I07 1), 

Dr. C$II.:i GÓbor. A kolozsvá ri 
le lk t'szségblSl k('r(llt Budopestre, ne
" éhrz rnzlSdlk . U nitárius MissziÓ 
H áz IIlnplt ásn o 11 0gyes tII cu i 
t emplom . l'IlInl ny ugll l. 
IlUt t.Olt I holl e l 
(t I9G5). 

ll. FI/tp Jmr t . SzékelykereSttt' rl 
és koloxsvdrl szo lgóItil ut án kerIlIt 
H ódmo:t6vflsl\rhe lyrc , majd 195:' 
bon Oud lll)('SI re. Nlwéhtz rnzlSdlk 
l l Z 10GS, évi t.Si nnt mcg rimdettlsc 
és cJ/yht'lt.un k l) nl\lIősuláso na k ~Iö
kl'-nll é$e, VÓrnllunul , rlotu lo n hnlt 
e l min t h . \, USPÖk (t 1970). 

Reformátorok, 
bélyege ken 

F. J. 

1\ Hc.(o rml\tUSOk 1Et I)JU egyik leg
utóbbi szl\mában SZ. N, fi , !lZ1"
nójl" cikkben u.ólllok arról, hogy 
Ill ugyurorszl\gl re formátorok belye
gck on is megje lennek. Az frásblll1 
o lvu ssuk , /togy tMliu $z ,J. Péter 
"korá nak Irj.! m t'í veJt ebb és le!frtro ..... 
mát u50hb vlt l\lójn, okll 1I1'l1l('IIUk az 
unitárius J t\ 1I0S lsiJ/ lIlo l1d klrÓly 
nem lud IIrolkodói 11 11ln10 01I11I1I scm 
IllnollÓI e !t (l ri! f' n l, de I1nfty uel/t-ml 
ell r ll'r/(', Ol\"id Ft:rt-II{' St'Ill, uki 
m (' I! Ó IÓrSli Ilu k ba n a hitvitá kba n, 
mtly('k OebrectlllOI Nogyvflra d- , 
t< olouvl\ r-, Dl S('11 á t Mnros\,j\~r_ 
I1 r ly lg tariolI Ilk Ill.ásba n az IW(II1 · 

jl't'lIu l11 if.'ll uáf.'!'tI lilás é~ más ole/aI
ról !llrHkOz(l lftO I cJ ~ t " t l ." A z ulaM5 
II X\ I. sz/bo c/ro tt'lrt t' nl , lIem Isme
rll llk nlynl1 l ö rl ~n(' hlll a d ni o l /1101)
bUli , hopy J l\nos 7sif.'lI1o ncl tr(lelyl 
rt'Jt (! rle m, Il ld cSflk II. J llno. kenl 
II r \"el te t e ll kirá lyunk, val(lho Js 
" u n lU, odól 1I1I1 (l lol11 l1ml " okfl l'ln \"01· 
nil Mt' lIun t t fllll l l\su ll ó l e ll ~rlt i' lll , 

CI,nrf; II! VO ll , Oxfordi IUI1I1II1 I1\ 
nyn Ul Ón I{olo:r:svóron letl l l'olOl.:lnl 
luuár. 10 18 ul fl n Budoprslc lI vl ll\~ 1 
pályá n clOIj.!oZQ II 10,17-lg, Ill11ikor 
" jru c~yhflzl szol" flhlt bll h~/le ll és 
nYlIgulombll vOl1 ull\sá ljt ft iul lllok 
v ll llás l ll nllÓj n és j oles prédikálor 
volt , E8 SZ élll tébll ll n békesség 
embere vo lt ct 1913). 

Ű r\'t'lld O nk a nnnk. hrpy jrles 11111-
pynr rdnr l1l:Uorok emMkcz('(i\! bé
I Y('~'{' k is őr,lk. 

IJr, ludll L onló, Jpesti u.Utelést'í 
fl ll, tulk élll Vl1j.: llll t C II 11l(l lí'lgh\t Ko
lozsvárI. 1027-161 mini tlS\'l\I"o,1 vo l
lásoklntÓ II'I khz i.uz! II l)velOjl) \'011 
rlu lul lt\J.t11llkl1uk . Sl.nmos Jelllll lu
n \I hhony lA ilu! e ml.1 k OZIl hi l \f IO!lfl) , 

J'elM IIlvl\ n r(lvlcl Il.ffl (l l/' l, le l
kbd _l.O ljtl\lnl \lll\n ke rllll {):!~-btUl 
UudlJpest l"() IIAyu ue511 k \'oII1\5t"IIIIÓ 
lelk ól :l.to. éllt , M .. nko~,ágl\ 1 61'11 u 

SpJ ni'\lJuk lI Z(l lIbon , I1 Oft \' fl Ma..lllJClr 
Pa...f(l 1910, I' \'I illel ~" l'sr l ilrlU vlllósl
I(I lI ák lHeJ: IItt II Jnvllslntunknt, ho~Y 
D fh rlcl Frrr IlCII halólu" 00 t'"es évror.. 
dulO)1I 1I - 1Ití' ly rOI II MUi.)lIr 'l'udo
lI ul ll.)'OS l\ knclt'lIIin n slld (\51 u hnllÓ
Z lll11l 0 11 k(lz(' II'py tlll'u l kntrölcli ludó, 

1t'1I' 1I1;'1t'll (>11 (Is rliladá5JSbul1 l utJI.I'III
tk e~I\1t - illiU! IlIrloll(l mt'#I\alíhi l ~ 

IWI Ő IIOk, 1l10UUllk IlI!IIrr.'III'1l ,, 1..tIŐI, 
D th ' ld FrrtllW fl lIll .... " bt't,y rt: "IIIChLSIII, 



450 ~VE HALT MEG ERASMUS ... 
" n llAY ho lt r1lul hUlllunlsl ll 101 09· 

ben szUleletl HoLlcrdlllllbnn . T ea
IÓAUS /!s s1.oba l udÓs. Nyug lUl l n lln n 
lé le k , ro lt. ,\ l ársudn lom minde lI 
rélc8~rc kiterjed t il k fvti ncslsfl~n. A 
kornbcll foglldók bnn . fejede/m l ud
varok!)n" IllC~ rO f(JlIJt , IIl lndc nk lvc l 
s1.óbn (l il L .Jol;gn l Ilcv c1.hctj nk kOIl
li nCI1 s0nk IJo,gáránnk . A In ll n I,ycl
ve t hnszlII'I til , ezen II nyelven 'rl és 
tárS:l lgott. 

N;\I;I lu ltllhn tj uk mc~ lé nycKébcn 
11 vallnsl tl1rclem (II tolcrullcin) csi
ráit is. Is ten fclckc1.cl- rclclllségét 
hirdeLte. fl lálhatoll ll ll cgyhi\.z lw n 
hitt. 

Eras"HI!; eva ngéliumi hml1 oniz
musa me ntes volt mindell dogma
t ikui kötöllség t61, C7.ér l h ivntkoz
haUnk rn :l I cgktl lönbözőbb pro
testá ns Irfl ny zalok k épvisch~J ls, A 
hUlllll ll is ln mes ternek nllgy szerepe 
volt a reformáció kllJonLak ozásó bnn . 

Nyugodt 1 ~ l ekke l tekin thet jOk e 
nagy vlllt t\s i ~s szc llemi m cgújhod(ls 
~rte l llli szc r1.őjé ll ek . 

Kora közv~lem~ny~nek egyik ICI!> 
fontosa bb a la kllója volt, tudósok, 
u ralkodók , pá pák Hrték kl t ami 
csa it (X . Leó, rv. Andorjon , V II. 
J<cle ll1en, III. P óI. nki blbo rossó 
a ka rtu O t kinevezni, d e E rusmus 
nem fognd t:l e l. ) 

Erasmusswl megjele nik a racio
na li sta. személyiség, um i !k lőlte Is
m eretlen volt. I\. "B lblh'lr3 is nlka. l
m azta II reneszá nszba n k ihontnk ozó 
tudornflllyos módszcreket. 

Sznbadelvü go ndolkodÓ volt, a 
szellem sZllhadságAt h ird etle. 

I\. Bibli a szövegének m indenféle 
l eolÓft ial e l!ogultsi'igtól m en tes, tu
dom ányos vizsgÓla lát k övetelte. I\. 
rorrások 7.avartnlll n tiszta ságánlIk 
őrzését II huma nis ta em ber köteles
ségének t ek intette. SzÜkségképpen 
n tudomá nyos k ut a tás érdekében 
nllltot tu a görög és a la ti n nye lv 
mell~ harm adik k lasszik us nyelv
ként a hébert. TUdomá nyos mcg
gyöződéssel és őszinte hittel vaJIot -

J ános o])osl.ol I. levole ú. rCszCbell 
II 7. Cll 8. v erIIQ között " zOknl II 
SZ:lvnknt, mnclyck re II <lO~ III /1Ukll S 
k ereszlé nY5é~ mInt. a sze nt hnromsÁg 
dön tő bizo nyItékfIrn hlvutk ozlk . 

(I\I CI( kell JCKyezncllI, !lofolY d r. 
Rudnl Gerl(ely te t. leo l. prot. III67-es 
Oj T estamen lu m fon ilUs:! m !"i r !leHI 
l ll rtnlmaZl'.:l J t\nos I. levelénck ezc
ke l II k ésőb b i hctold"'snll.) 

Viszon t cp pen e7.ért hivnt koztak 
E rusm usrtl n rcfor rnflc ió lej{fild ikfl
Ii sn bb "'I(á nnk fl hI vei : :U'lá nusok , 
soel n Itm Ilsok , II n II l r lnl l{1 ri ti sok , Illilj d 
111. ep:y házz ... szerveződő uull!lrlusOk , 
Igy - t öbbe k közölt - II ml Dáv id 
Ferenen nk ls. E rnslllu s sw l>lldelvn 
s1.ellemélJell cs rueion(lI is bibll akri· 
lik ájÓba u t ll lllt(lIll1ik hite lcsltőjl:l és 
el6fut Ótuka t tisztelték . ErllSHl tl ~ Im
tását D ávid F erene szc llemére Ge
rézdi nlllJfl n Irod a lo m történész fej
l elle k I. 

Előre mutatott abban is , hogy II 

régi nagy I(ondolkodók, k ö l tők. filo
zófusok Ir i'isnihnn ls ted cJ'. fol IlIl~y
szerO g ondulutok 3l. H ille l va llj a, 
hogy ők et is Is len szent szelleme 
ve7.Crelte IrÓsu k közben. 

V .. lójÓban a z uni t Ílri u5 szellem 
egyik nngy c lOlulflrút li s r. le l hctjűk 
benne, nkl a z crlék kereszténységet 
v nllottn , és II nna k szel lemében ls 
cselekedett. 

E rasmus 1536. j ú lius 12-é n hnlt 
m eg. I-I a lá la ulflO ellcn felei clér ték , 
hagy rnOvelt bctIJloUók . ( I V. P"" 
pápn 1559-es ind exe v nlnl!1enny i 
mOvét elité li , a tride nt i zs inat is 
k á rhoztatja m Oveil .) (') nz e lső j e len
tékeny Iró a z európai Irodalom t ör· 
ténet ében , a k inek a k öny v nyomta
t ás l ehctősége egész pá lY{IJá t d ön
t!kn bc.fo lyásolta. 

A z ú jkori E urópa m egszllletésé
nél je len volt. Nagy m ér ték ben m cg
hntá ro1.la az eu rÓpa i szellem kibon 
tak ozá.s t'lt, ezért élel pá ly áj u cgész 
E u rópa ügye. 

Felhős S7 .. u hulCIJ 

hl , hogy cs.'lk a három nyelv isme- ______________ _ 
retén a lupu ló szentf rás t udom flny tár
h 3lja fel a keresztény ség sz(unf!rn a 
zavartalan tiszla ságu forrásokat. 

Az 155O-es évek elej én évek ig 
t a rtó vándorlásba kezd. Megláto
gatja eKykori kolos torát , a hol ráta
hU a fél szá za dda l ko róbba n a lko tó 
hu ma nl sla LorCll7.o Va lla új szövet
SéW kommentárjaira. 

H a ttlsukra elha t ározza hagy tö
kéletessé: fejleszti görög t udását és 
üjrafordltj a a kereszténység l eg fŐbb 
forrását , II BibliAI. 

Ogy InJ ólta , hogy a sok évszAzJJ
dos la tin liZöveg a számt ala n máso
lás követ keztében miii" elto rzult ts 
helyre kell IUlltanl eredeti fo rmájA
ban. Munk ája m ú fél évtized m úl
l An érik be. 1515 az ÚjszOvetség 
eJs6, humanista szellem Q k hadá.á no.k 
t ve. A k irobbanó reformáció nA
mira RM:galapow lt t rvekel s&OlgaJ. 
latolt a . untbArom.Á&tol lirinl6 azO
veJlbamlsllú leleplu lÍével. 

~leaQJJa pltoU" , hogy az ÚJu o
veuta eredeti görOg , zövC8t nck 
rtgI -kbJ.nll.aJ nem t.ar1JiI lmau ak 

A XI. Országos 
Békekonferencia 

elökészitése 

Szept. 23-án a Magyar T u dom á
nyos A kadémia d lszler mében ülést 
tar lott az Of1zÁJ(os BékeLan ács. 
m elyen a X J. országos kon fere ncia 
összchlvÍlsát és clökész! tést l v ita t
t ák m eg. 

1\.1. c51.iI1ecst.rét az ü lésen elnöklő 
Szlílny ik B. L I'I'7. IÓ, az O BT elnök
helyettese nyJtotla meg. 

Ezt kövelően Ba.rubás Mi klÓs 16-
tilk (, r terjeszte Lle clő fl JUVUllfl tot 
a bé kekon ferencl:t össl'.ehlv ll. ta m . 

AT. ü lb e n a ma~ya r bt kemozga
lom vezelő fó ruma úgy dlinUSU. 
hogy a kon ferencl{u"a f987. Jn nuár 
31-é.n kerül sor. 

A magya rorn tlul ep:yhtullI k hOZl.tI 
k ivánnak járu lni a X I. b4:kckonfe· 
rencia .Ikert.hu l •. 

IARF-kongresszus 
1987-ben 

A HO ron k Ovetktw IA IIF-koll ll ru 
!fLUlIt 1981. Jlilhl!! :J1 - nufJu!!ztU!! 1. 
1I1111Julll lurlJ(lk I I SIIII I/rllllcl!lCo 
kOzchí hclI lov6 Stullfortl lJ.uyetelllcn, 
I'u 10A ItO-hllll. 
A , .... , , 

IAILF-uok GO 
, or!;zúfJ terlIIetén 

u :/: cUyhllr.lll( éli 1111IJIII 
n yclven hlrtl l\ lU, I ll ten 
A fllIIUl'l8 uLUzla81 é8 amerikai tartÓ;c.
koMIsi kGl tsl!lIck miatt vll1611ziJJUJeg 
k evcse bb lellz 11Z euró,ml réitztvevOk 
8Z{UIIU II sl'.OklIl108U(a!. 

I ARF nemzetközi vasárnap 
1987 . ft br. 8. 

A : [ AUP 1U86 favallZ6n farloff 
" tgrdlaj tó bl :o /fsúgf llIbt: fOg/ll/ko:oU 
azza/ hogy a: / A ff II IItmztlk6z1 
"alJú /napjának mtgUnntpUsü e fsmt w 

It lftll ft/lllv)a ( I fugcgy llázak I lgyc /~ 
mt i . 

az. Ulb a 
K üjnk 
t U fI az 

a 

'lINITA.IJl V8 e LET • 



NI:GY VASÁRNAP 
N túl k(JlfDldl tart6-..kodlhom 01-

rKUlJynJt úddl6dbUe .:d.mol ,(Ulho/6 
urmtngeirol - rDp/dm - nl911 oa
.drnop kDrt aoporlosfloo 6ZdmoIok~. 

ÁI/lJlldba mtgúkcm., unokah(jflOm, 
A n lJ Ili Gf/DnrUI md6nopra t./ddrt 
hlcla K t r t II Gdborl hl !dulgl' . 
IwJfv II rtg; bar61101 lald1Jro-.Jllmctk. 
K tr t ll; G d ~ or n t '!'!lJhfrNf'!' 
" OI/Y aJúnjUJ 29-, UlUdrnop' Isltnll''
tddre IJV.njDnk wlDk qgfitl ls il! 
UIJUanrwk AngI/600 lrkcdll dr. 
K (}" 11 c. lAja. pfllplíkkd B t .· 
• t l , G, t t" unildr/w IJYOJdc~..e
U&e. ahol {Irje otg:f II lt.lkÚ:1 ,wfgd-
10101. Olk6Ü1t-n elha/adJunk a Marl
borough UQldd kasU/ga elüll, t& lál/uk 
Churchil $:{Jbrdl tu" egyik kis Ddrosban. 
A.: i"tnlis=ltld rdgc.ltrJel II gondbk
ouwny s:frJtS SUJIHJklral IdJdnlt;tlt 
II ki. r lg; templom hlf1e.i M:úU a ktl 
Dtndig pÜ8~tijt. A:ulán Q gllültkcel 
clJgik IOfJJo viltdja ktrljtbtn adJJtt 
dJtdel baTdla; ls fH!ndtgelliszlelelue. 

K t r t ll; Gtibor nyuf1alomOO 00-
nuldS6 óta majdnun minden DOSlÍT
nop mds is mái lJyfJlduúbUl !dlJc 
f t/kúure ltlJ.:ú:.i colgdlalot a na111 
ItlkWhldrlllra pa/d ltkfntt/ul. K t r t -
k / Gdbor lír lJfJ1/1V.1 mulaUa a: új ""r,' unitárius t.nt.kuklínIlDd. mt/y
nt .u:rkeul6 bí:IJllsdgdban a.: tlmútt 
6-6 íJ1ben 6 is igtn jt/tnl/Js ts .ike
ru I1WIIkdJ vt.gtt/t. 

Az oz(ordi unil1ÚilU .J'ofanchulu 
Coll.~n l arlotl jubiltumf anmp
.j.gtn rómos dliado tmltke:.etl a múli
ra. Tóbb alkalommal magam is (d
s:61aUam. A mvlt:lí bizoUSdg (tát.
r estre, a: da6 ule a Randolph r..dJ/6 
kOlOnlumébtn adolf iJnmpi !1aCIor dn 
a IÚDQIb6I jlí/l Dtndigtk nwében t.n 
klí.Ulnton mtg T o n II C r o •• dl.
kUn iJdulJ:.l6 . :.apajt. 

A :árd tbldtn dr. K o (1 d c. Lajo. 
púspDk i., t.n i. (dsunaUunk a Wbbi 
k6:.dbúl h lJÜ1Qlb61 JDEI egykori ot.n
didk IWÚJtI . ous:.acmlt.kuoe arra a je
unu;, ugllUgrt. aIml a: illle:.t.1 a.: 
cgUiwri udéllli magyar diákoknak 
nyujWil. A mdwdlk vasárnap dll
e/ólljt.n az oz(ordi College lonpiDmd
ban To II y C ro •• , L. G a r ard 
I.mul ujcJjvwigi professzor es D u d
I c II R i c ,. o r d • dekánhdlldtu 
ob;CUk az ünnepl . : olgálatot. 

%unkNJk r6gi bardJj a. A kon(n-encfa 
ulot.6 nopjdn lorlDtt reggeli l~enJ/~ 
left/endr. Do , l . lIun t erl1l1le
, ikai unUdr/1U Ielkb:nlíwl egI/OU 
~ge:.km o no/gdlaJbl . 

A harmadik JllUd.rnap reggelin in
dultunk udtlf' ba,dloimmaJ (gl/úU 
M onlptliiuM Gtn(/Jt. Ok onnon (011/
tatiók fJJjukaJ Budapesten dl alth/; 
nukba. 

E oasdTnap dUuJ6.njdn Vua uno
kdmmal ú t.duapjdoai rú:J othd1tm 
a LalUlJIlM kf;r nyekin (dw6 R o 
ma j nmou l ler klJ:stgú.i.X /IJ . 
s:ázadb61 .:árma:ó. ma p,oluJdru 
Irmplomában tartott (ranefa-ameri
kal ukúulJn. A sz.lp kdrnueulJnn ftkP6 
lt.mpJomol ,okan DÚlasrtjúk a U/ltli}. 
ubbtk kli:iJl uldJv6jllk nin/lelylDI. 
A r..olgála1JtD6 (rancia prole;s /6.ns ld· 
kúsod dbecilgt1llt!. lir6mmd ál14pl
lu /luk 1TU9. hogg mindkcIJónkmk ba
rdlja a Lausanm odros egyrkmlmJc 
protestáns ItD/6glai (aJcuJ!6sára meg
odlas:lo/l. ts munkdIdI J986 3~plU11-
M.r8Jen rmgkcd6 d r. B e r n a r d 
R a y m o n d profuJ:.or. a genfi 
Le P r o/e.tant úlland6munka
IdrJa. 

A mpyedilt oasárna~n 'Mjci Dtn
d tgláJólm Sc ha((hau .en be 
oli/ek. E PfÚOI ooll az egykor kalon
do!-d maggarok egyik kgngugaJibb 
cllV:':2.a. A varo.ban pan Svájc egyik 
I l!.fIg' - agabb ItDnyvMra. mt/II egyfor
mán ör:i a p rotulon//:mus dütl kor 
tatin i& glJr(}y' nj/eloD irDdaJmtí.nak tr
I lkes kinae/I, ootamin/ a korai prf>
l estanJi:mus {lJklnl lalin nhnd ts 
frQM.ia nydDá kiadodn!loil. A Jc6nyu
tár r iS7íre ha-alrkc:hem ulan meg.. 
kl1ldJc.m DáDid Fuuacr61 an101 nyd
ocn kiadDtl k~JdÜnkd. E Dárosban 
egymIÚ nuJJelJ dfl a l.-atolikU$ és a pro
I.t.!IlálU tonplom. A kafolikus kaJedrd
JI.ban farlott ztnb mise otgc1hnl. 
kúrbtjlirva. érdek/Mind áJlapillllll
Iam meg, hlJgya IIdrO. rdmai kolDlikus 
pilsIJ6kt. id/;r lil iMu. a gyOn/a/6 .:ik
be Uloc.. vdrja a kO:oetlemll ho:.:d (or
du/ni akard hlveU. A protuláJu .:i
kt.Jtgllhd;ba.n ugllarumngi r b :l0u6t 
laldltunk. min/ a kaJJ)/ikusban. 

M dsnap reggel repDlIJgt.pcn Párizs 
érin/hiDd ula.:./om ld o n I p c I 
I i e r b e, ahol a: I AItr' regiondlis 
k o n(erel!ciáJdn oell~n rú: /. 
melynek (tIJJda lo a (rancia udeltl(jdlJk 
(/gyt/mlnek le/kd/be 0011 az J!l87-btn 
eKJtku h a: USA bO.n ((U/ondó 
l A n p oildgkungrcu:usr o. l/l jden 
DOU b klf-..rtmDkudüll ti. r . E r d G J ú
nos pú.rpllk/wlucllu b d r. S : a b 6 
Árpád leoldg/al landr i. K o/nuv6r_ 
rol. A kon(tunddr61 kirdndultúl Iti
lünk a.:: ~guko,on lUd/}U!II (,anc.ia pr, .. 
lu láNOk dtlvid'kl . :.e.notdbbvk ~m· 
UI:/ldyelfe. I .merdu. ~ a (torr/o 
pro/u ltm.ok tijbb ml nt.- - u u.enJún 
ú l . u twt4ldt b(JrI4nbanW~1 - lelkt
.:e:k ts DlldQlak egyaránt - ooJl,Uo' 
Dlrw~Wdt..aUr/. A konfucnda nel
km, veuJijjc dr. And r t. Gou
n r I I e pro(t:U'UN DO/t.. aki egl/hd-

DtlulJin egy kisebb hl!.flyi faJu/lan a: 
egykori karthauzi ko lo./orf ukimlte/
'un nug. III egykoron .ur-..e.!ut.k soka
~Iga uég:.e.U m,.....6qa:da'dgi is ipari 
munkd.yjgJ)l. OfUlldJ~k oollak. I.m~
rdu. Iqy e: o rrnd 0:: egl/ike a leg
r.lvorübbal:nalt, mul (ogadulmuk ki
/erjM.l o hallgaJ(Úra is. mt., a.: I-'e/l 
bead6 /u tourd sem r10lt ,:ilbad ht.t
lt(J: flQP . : 6/ ollllaniok. csaJc o oastir
napi ml.fén ts ebéd~n .:Ólha //ak egy
m·uho:. A r end md r lo/hu kk 6/a d 
ntlplelenedell ti eglfkrtri t./eIDk emU
kelkbtl dl/nak IpDld elk. a f/JTC.'o ké/o. 
.:obtl. ullák. mell/davk eg!lik S!lJ
MNklija htilóhdyD/. ffl!1s1ka pedig 
murrkahdyúl .=olgdll tp/Jkoron a . ur
:.c./uckne.k. 

M a mir mtt:.e.um ú kalDnb6:4 
kon(erenddk (O(Jad"udra dlufaklloll 
lplJlt/ek IOkO.l(lga tm/tkcJtI csak az 
eg ykori mfillra. 

SI1dje:i Idloga /túom idej~n laldl
fc(l:J(JIfI az ~!eM-"nkal Idm3j{al6 . ,.. 
, t.IJJS:.e.roe:.c. DC.dIJ{pel . akIk k6rat 
G. Burkhard ru ':(kS QdPlíútUt kOld-

ae \JSITAJUUS 2 1 BT 

Egyházunk gondjairól 

Ohid Ferenc eUt.é.léle ulán Unye
a t flrelml rendtJe.tig, sől az 

evek.i.g, nem mOkMbe~k 
az. uoitirius egyMz. teol6-

gusai. Az. egyházi k60yvck kiadtril 
uagorúatJ eUeo6riztlk. ld6kOWo
kénl lel-[elujllotl4k az: 1S79-beo 
David Ferenc ellen emelt vtdakal 
b . A legkOJ6oféltbb renddkerpvk._ 
kel Ulun05 olyan formulál kénysze.
rilettek az unil.Arius egybaua, ame
lyek Lanltiui rendsU'r(:\·el bomlok· 
egyencsl eUcnke:Ltek. A XVIIi. uá 
zad vegén, a XJX. szbad eJejl!o _ 
küJi6 beavatkodltlk miatt Lcljesen 
eldektikllué váJl az. umtarius egy
bb. imban Jdektetett lanilása. 
Erre az; id6re jellenu.6 az; id6J 
Kaz.lnezy Ferenc ele.te. aki a lordai 
pappal t.altlJ;.ol:va. kirdé"'kel tell 
fel az uniLAriu5 tanokkal kapcsolat
ban. Kazinczy tureveu.e., hogy a 
lelkész mast mond, mm t amil 6 az. 
egyb.iz.i k.iadviny u.6vCfl:é.ben ko
rtbban olvasoll. Erre vonaLko.zó 
ke.rd"''''re a iclkw a kOveLkez.6l re
Idte : Azt nem biu.tük, Mak vallju..k.. 

( tl lr p Anod : Kri%.a ,I(U.05 e. az 
enli l)'1 u u ILÚ riu..-ok e. IN I-beo meg-
j t: lem irol.SáhÚI illen e. ) 

The Unitarian Quest 

a elme az auszlr.UlaJ éA uj-z.,tlandi 
umLanUS gyülcku.ctek lapJ40""" 
Sz.crlt~t.6je o.:o"oy éve GeulfNY 
R. V.her, Sydney vms UOJl4rlUS 
Icikésze. 

A sz.erkeul6 fe ln6lt koraban v6-
gczle ej It teológlal ttmulullloyokat 
es uerz.ett lellte"i uidt:vel;:L az 

i, 
k(!,lllc~ 
málvi..l l 

CoUege-ban. 
Illeg 19&5. 

me/yel DJit 
ad La.~ kL A JJj 

V .. ros..IDi..IO 
VAlIRak I IlYOJeku.eU:II .. : 
Sydney. Auc",laRd. Mell)Ourne. Sok
fe l(l VflRR .J. k RÓrv'nyalil.. Gyük"'e
zcl ük V;AO /I R;1luok kew"'tw ISllIe,1 
dél-aUSZlnUlal So,",,-ood viros~n. 
anul jelenleg !t\ lévlg fIze lett Rabold
..aga lern"N. Pully LnuphlaruJ (iU/ld 
amerik;A] Iclkfun6 végt.1 k Rolj;l .. la
lOUL. Üj-Zélando40 !tél Ilel)'!'n. 
Aucklando.tn él Well/tJBwnban van
OlAJt gyillekc:uldt. _ leIKeuhl.J.a)' 
_ vlJ.agpt'Oblem a _ n AlulI. is g!.tod. 



DEÁK BERTA 
Az t 9JO-tls lnk r:1~~n ~.n 

kőnt6en h4r0rn Unitariul leány 
fmlkozoU be. kolozs"'ri Unitárius 
Tto~iai AhdtmlAnl: Bcd6 Bori .. 
h. Sdntbó Vilma k Ddk Buta. 

1kd6 &riska KdD71t.n Imre nyu
,alm.zoll esperu le lk&Onk fe le
sige. e:nk~ kcrHZtill ht:lye1 l e$l
tet te fb"jlt OklánOOn. IJUIld ket6bb 
• Luplny-Vulkán-i unitlirius gyOle
kezel 1.isr.teldes 9H70ny. "'011. A 
nYI1II'al0m t ,-eit mindketten MaJ'O$o
,"'.isáTbe.lyen t öllik. 

A mUik ldnv. S:dnth6 Vilma. 
H OrTinvfOn DoDaad amerikai unitj· 
rius lelkész feJesq;e Jetl, 1939-ben 
BUdapc:sU:D J 6:Jm Miklós püsp6k 
adta egybUunk ildWt b~
k4lkiikre. Elóbb Chlcagóban, majd 
bosw\ eYtiudcken l a New York-I 
Community CburebheD ,,'olt Idkbr. 
&; férjének munkatirsa. .E:,o.-cUen 
angol nyelvO unitMlll5 kiadvanyun
kat.. dr. Yarsa Sli. pQsp6k irtsal, 
a 'an1t viny tis.z.uleUvel ro rdfLOlta 
angolnL .-\% (I hamvai rtIzNn Ame-
rilClti"'n, mrben SeJl6suntgy6rgyön 
taWtak 6I'6k pihen6re. 

At. J912-ben srllJe1eU IHIfr Buta 
1986. augusztus 27~n hunyt el 
DkWsuDlm6rton .... n lXriJ: Buta 
]t.-gitrtJj .Ur..u lelkéuűnll.ke.1 41 é ve t 
B t boldog báta$S~ba n , is dhuny· 
tát ~' 10 umdI;e kikoe unokája 
sirat ja. t61 a rotOnokOD & az. iuoe-"""k .... . " <",vmi kiN' s.-k rajongója " oIL 
VH2ke.t is irt, éDe.k\'uiri cfiplom6l 
SZU'U.ll, & 4IdozatosaD réut " ett 
a lupéD)i fe. ... bulj iskola, a kénosi 
& , .. dacfi tunplom t!pillsibe.n. Ar. 
egyh6ri lapokoak is IWrgaJm:os mUD
kathsa. ' "'GIL 

Férjével egy1lU k", H.rdj gyOleke
uLOnkben is smlg4ltak . ahol min
ckn bj:'r::laJ szomoruan út.esnl te.k dh"", 

A dks6suntm!rtoni templomból 
bUcs>izt atta Fa;üru Endre Idkiu 
& KoIesar Sindor eSPe.RS. H omor6d
m.'SrFGIJgfa lw6lJ a · a1adj Ú11I.e.rthen. 
bio 'Pia. l.lreü M6u:s kintortanfL6 
és Mepnyja Ilrja meUt t.vnellik 
r.,tntos Gyula Jdkt!u és Bórd J6ue.1 
I J0ere5 u'Ig'Ia' tvaL 

," jó JSle.n adjon .. ;gauUIMIkt 
az tg)'kori kO<'Mrdi ldkisz. S)'ilra.l 
MÓT: "'ek. Ln'enle oevfl Idkw fij
nak. 16bbi gyUlnÜI:nrJr és unokti-
nak 

P • .1_ 

Dr. Izsák Vilmos 

UNITARIUS !öLET Főtisztelendő 
Főtanács! 

Mint ax 1942-be.n meglartoll ko
lo,...-vdrl 16landnl Olben meI'lÁla",. 
lOU. Le.hOt II meJtUuld6 Uuuqet 
legrftJebben vi.v6 egybhl lanAc::IM 

~nn' ÓtJ'n 300 fo rintot 
rovatunkban tObb 

alkalomból kQldtitt 

a ktTe.k 16lan4ai Olbünk v~uUvel 
sr.6t. F'l lltal IOveJ é rt lU a ":IegUu.
teHetés, hotZy ebben a mh~be.n 
rt:ut vt:gye.k egyhbunk lle.tiben 
ls eflylb leayek azoknak, akik 6n.llt 
II lovAbbvlw k aplllnk. na,n'ap6.lnk 
6r6k t t . Eone.k a sunt OrOk~ne.k 
jegytben gyOltOnk ma Ő"!e. bo!tv 
mt"flemllkeu.fink az. utÓbbi' "eit 
etl'yhiW munkéJ4ról, és erőt gyal\.
.onk az elklivetku6 n 'ekre.. HI
szünk ben,."., lMijty magyar életOnk, 
~yar I.örtlndmOnk .tqtny~bb 
lenne uniUriul ~yhizunk múltja 
ts lUrepe, n~Jalnk muokAJkod"a 
olikOI. K6swnjOk azoknak, akik 
ennek • driRa OrOblSIVk lle"tben 
Lart.As.Aban, wvábbviklébe.n mUD
k:Ukodtak, és a tovibblakra nagy 
kOl16nk suvalvIII fh'e. tJtYMri ve
utOíokt61 kerjfik: .. On.6k, ~~ 
zatok II stDrán I" FOtan'aunk va
lamennyi taaj:1I161 pedig ut kt!rem: 
w\'úkben 6r-iz.Uk IUnt 

lőn e.mJt.ke.z.tilnk metil. 
lsten .ildja meg azokal. akik m-,:::

út" ekin!sOnkd adom6nyukkallWl
tAk az UNITÁRI US ~LET Cf!1 aiL 

SZE n":.E.S'LTÖ ~G 

A pestlőrinci templom 
Egy ~rd8yi múols: gra(ikdja dlc/

/du a:: Unlldrius ~ld Idd mdtodik 
=lmdt. 

_-I kipd 
Unildrfw 
<(mjj .um. ako

dr. /JaDid 
a::J alka
S:on'~ 

. oldalón 
kip 

a 

kd, unUjrius bitOnkeL 
legyen lliunksunk 

Dr. \ '''' OC$ G)"1Ila 

Vendégség 

kel, 
Taub J6nos a PtskiDdi U.lh'egét 

meglíurtíLOl~ minek m't!n a boU
IDJ dial4tusok t6m6re.bbdl: la.tdt. 
.. E.ú:rt il lebeldl Bublk lstvin 
D:a,,·id F"ue.noe I és 
ver szobra ... 
esdédJ4nya ;I 

• 

Hódmezővásárhely 
A hMnvu5ddrbdyi tde\--tnó a 

feJujfwU uruUrius lempJomr6J kOJ
só es be.h6 rek'itekke.t ká.:r:ftd t
A filmetH k6wo tú. Erd6s llihily 
li:ondookol kfl'ték meg ama, hogy a 
felujlt.as tM.tMUt r6ride.a mondj. 
r L A teleriDós teh"éldt k6ve.t6ea 
• bdyi td~vtz:ió okL 6-4n, az t:QJ 
adt .. ban UmutaU .. II templomot.. 
I k(n:,'etlte.LLe II gondnok be- 7' ,_ 

)óliL .......... 

USrTÁRl llS er!!J' JI 



Szentiványi Mihály : "Gyaloglat Erdélyben" 

t onu 
luo"a 
l~ I'l CU 

lá to t ;l,,,~ '" I 
A " 

lo,. kOd~lnk r6 l. tá)n:ÓIÓ.u kf'6l. ,"r
Itytllll(os utJ tl r6sa .ak plut Uk us tUI 
lOnia to t t orta llllaz.. 

S:ml{odm/I (rodoimi munkd,.dga 
nw n hun n,,1II ér " 4!K" l a lIu:a Jd m GI

A , jll nálad!" luppll n lCó. I mo.t kl _ 
adl\l'" k"rült utlelróUo.l, l.eu nyMI 
K l\ lm dn. Ornlldl. Vidor. V6ndor ts 
ZX I\h l4\v II tObb mu nk l\Jn jelt nl 
lIl l'jC IJr(J;fIJol Vasdrnu\)! Oj.~ Bban 
~S a" E rdt' I)'1 Il fradó IOn. Itl m"g
Jelrnö eikkel k01.iRn~lIltbl. kOve t
v l\ laszt l'\sl klrdésekel . n Jobb4j.fY
ké rdés t . n UJUl Illozscolmnka l é. aE 
unl6t t4l'Ryn lJt'lk. Orm O$ ZslRlUond
hal: , n Tem"s me/Zye l a liSJ)lInhoz Irt 
levele szerin t lervn l orszáitKyOltsl 
tudósHl1sa lnu k k ind dsát ls. 

Kedves 
külföldön é lő olvasóink! 

/lorvdth János lud city Szent
iványi-fé lI' lIuu.yob b I legzel O t Arsa
dfllml re~ényter\'exelr61. melye t Jo
knb E leknek II FI~ych5bcn ( 187A. 
IV. k . 110. old.) 1Ht' ldelenO " Szen t
i ... nyi MiMly élelim táho1." c. tanu l
m'~l II szeri n t II Fi~yehnczObcn II 
me e lenO kedve zO blrfllot hntÁllflm 
IrI. ;; n llek lObb r s7.le tH kidO I~o1.UI . 
d c - lluj nos - nyoma V':SJ.:. :t 
A nla l - Far:lgó - Szobó frolhl rrnus 
.. Uri:« J llllo$' ·· t t dl)(ynló I1Hwk á
j n ( l Oti!) fop. lnlk ozlk SU/lIivám,i 
IdJllb : t Uvd. Verseit Faralld J óue! 
nz E rd ..:lyl M(lzcu mbo l1 fr l (1 9-16) 
"S:m li lJdlHli M IMI" i , mtrt tlt fl Ot r-

,;~~;" , 
levelében is mcgcmllll. 

' '.' li len tl (, rá nk Iln k t\ lcn· 
I)lllyöt l Ozlc rn volt 

de n l :m:\ri l)fI1yón v:116 
mCRnknd:Uyonn kQtfl:ildl 

lovt'lbbln ilU lásti m1 k b i 1.onytDln Il 5~n. 
S1.cnll\' l1.nyl 1834· bcn n~yvCdi ok· 

leve let szerez. II at. (lZ évben mCijnrll6 
ko lo15VMI orszdggyO lésen - Kos· 
6uth minttiJAm - l.:i: i raIQs ors:dg
" !Iii/isi lud6slld.sokal s:trkt s:/. Elotylk 
\'ezért" rehrudr t l- i dl dktilnlc tés
nek. il kllpcsolll.tol tart n pozsonyi 
orst.ARllyOlés i UjúsAgRn l cs nl. Or
Sl:N;i!yólésl T drsalkodt\sl Egyletlel. 

Erdé lyi körulJárn nl. orsr.t'lRgyO lcs 
bere"c5zlése után Indul. Gyalog be
Jórja a Maros mentél . GyergYÓl, 
Cs\ko l , I-I t'tromszéket és n BnrCllsá-

tot . Feljc[l:yzéselnek eiU' része meg
elen!k 1\ Nem7.dl T nrsnlkodóbnn. 
)ont05 IIdnlokn l k OzOI D he lységek

rOl és D nc pesséRr6I. Feltárja a kOz
IgaZGatósl CS kulturális szük séglete
ket. F'elpUllflStOIJa o. rossz utakat. 
EI6 k(lIdnjo mo:d(fon( a Maro. I. az 
Olt haJ6: ltolöod mtU!. FOKIOlkozlk fl 
népneveles. fl I>osta. az erd6j(u1.da
laa él a IUrd6k probICnuU\'al. El no
~r,nal IlIqtfillyelCseket k(b.OI D szé· 
kelyek 4;pltkeusér61. Ink4.5uk rÓI, Ol-
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egyházi küldöttség St" c. mUflkdjdban UiJlC$ttl l s I](Ijm Kínai 
modorában Iri 1d!11) s:alJú is MUri 
ir: tlnl/l , cs(dÓllolt s:trtlmd ls Itlkts 1\. 1I . 1'ing Illlg lik dn pllspök veze
ha:rut :er t ldtl lolmdcsol6 J.:(Jflm~lI l/e"·- téseve l szepL. 27- okl. ti. IUlI)juln 
lIek mO(l{lja . Legtö bb közle nl. ::a kkori négylagú klnui protestAns kOldöll
i . d lvo l i I , Sl!g IdtogUlOtl huzOnkbu. A vendé

geke t nJ.: Ö kumenikus TunAC5 fo
g:ldln. Budupesli es v idéki I!\tOgll
tosuk rendj e u n /wzfll Il rOles lnns 
cgyht'lzn k gyO lckczelCivo.l l cs szere

,,, ~n,: lel- intczmenyci ve l ismerkedtek Illeg. 
BUCsúltn t :'1.sukrn llr . 7'6/1! I(:'!ro ly 

püspOk . oz ÖkunlCnlkus Tanács ü,qy
vezetO c ln6ke okl. G-Oli rogadnsl 
adoll. llIe lyre BnrtÓk Bé/II r6l(ond 
nokunknl es dr. F'crCIlCZ Józse' piis
pökU n kcl is u:ae l!hfv tn. 

A VÖRÖSKERESZT 
XXV. 

ola. c. · : 

A , 

A budapesti Ifjúsági 
8ibliakör 

16-

1087 Januúrjúló l k~zd" e OMZeJO
"ele lell II Nnu~' l!Julie u. I. ~ . (U1I I1iH

I h:cclllhell mhldclI h6 1l1!IU b hurlllu
dlk h~tlüJ jI.o IlIrtJu. Uu . lU órul 
kezdette l Itz. ulÍllJbl IdüllUlllolo: lJall : 
JII.II . G. él W .. tebr. :!. _ hJ I ti .. 
lU.lÍrc, :!. Ett. lU .. 6,r. 2. hl ~'O .. nl llJ. 
>1. é!J lU .. Juu. L hl li ... Miudeu unl
Illrl Wl t iulll l! & .. lt ~rt1e kliklüke t .u
re lettel ,,/IrJ .. Itz. IIJúd!Ji U1I.1 U.J.:Or. 



GYERMEKOLDAL 
Szerkeszti Orb6kné Szent-Iványi Ilona 

K~Q Ggtrmekekl 

az alilbblakbaD, a% ismert J'tlkok# 
hOJ: ha'OoI6an. kenlé!leket teszünk 
ld, & azokra mlDdJ6rt bArom vll-
19511:' adunk. A h'rom vilasz k~zül, 
m elyeket egy, kettő, h6rommaJ J~ 
löllljnk, npk az egyik he lyes. AkI 
tanúJágot akar ~nDI l e1.khzilltslg"" 
nU, küldje be az A, B. C stb. k! r p 

dé8ek uthn Irva a helye. v6laszok 
pimit. Az 1981. JanuMr 100-19 be
irtcezú d lavokat elblrlaJJuk, és a 
heJ)'e81 választ addk kOdU könyv
Jutalmat 8or1lOIunk kl. 

h:érd&.t.k hl \1'tluz.ok: 

A) Ki rIOfl o::. Im/láríu.. oaflds m t.g· 
alapf16ja ? 
I. Jhus 
2. Dávid Ftrt.nc 
3. Lu/her M árton 

D) A TI:.parantMJ{ol kihirdt.lúe 
tl61l M Ó:e3 melyik mgyr61 j 6tl 
o/s.ua? 
J. Albai·mgyr6f 
2. Sinai-htgyr61 
3. Ncm is poli hegyen. 

CJ H ol (atáljuk a Biblidban az: 
Apostolok cstltktdeltir61 iri kiJny
od? 
l . Az Ós:lJotlslgbt.n , Ruth klJnyot 

után 
2. A.: Ojswotlstgbt.n, az Eoan

gWllmok után 
3. Az Ojs'ZlJot/s~g utol$ll klJnyoe 

D) Mire emUkuünk nagyp~nteken? 
l . J i ms kereutr e fes:ftise u táni 

eszmei gy6:tlmér e 

PAUL TILUCH 
($chweizerisches Refo rmiertes 
VOlksblatt, 1986. sr.ept, 17. 
Peter Niederstein "Ta lálkozás 
Pau l Ti llich~he l" c. Irásából): 

1958 tavaszán néhá ny tübingeni 
t eológiai hullgató Ha mburg ba uta
zott, hogy az ismert nevU Paul Ti l
lich professzor előadásain részt ve
gyen, melyeket az ,,Az élet és szel
lem" dmen tartott. Bár korábban 
is folyt attak oly neves tanárok nál 
t a nulmányokat, mint Karl Barth 
Rudolf Bultmann, Friedrich Gogar: 
~~n , amit ez~ttal hallhattak, a z egész 
uJszerQ és Idáig részükre merőben 
Ismeretlen volt. Akkor még csak 
sejthették, hogy számukra ez az 
ember a "vil ág kapuja" lesz, me
lyen Atha l'ldva, a későbbiekben mint 
lelkészek fognak tevékenykedni. Még 
mélyüll ezen sejtés azután, hogy 
meghallgatlák az "Eszkato lógiai jel
képek" eimen tarlott előadásait. 

A Hansa Goethe-dlj átvétele al
kalmával T illiell professzor válasz
beszédének elme " Hu manitás és 
vn ll ás" volt. Ezen beszédét _ ami 
el6ndásnak ls belIIell , a k övetkező
képpen fejezte be : "KorUIlkrói azt 
tartják , kegyetlen kor ez. Sok kor
t ársunk bizonyára DeO} latott még 

EJ 

2. A.: egyhó: mtgolaJru/cbdra 
3. Ji=U3 halálára 
Mt/y t k l s/tn 611al adott ltlki tu
lajdon36gaink? 
l . Hit. I rttltm , szabad al'arat 

Itlkiismert/, s: ert/tI ' 
2. Il it, ü/dun, ItIkiismeret, tu

mtgfon/ol/3á1 
3. r ;;.;i: trttlem, Idkl i3mertl, su

tud63 
F) Kik 

1. A '~:;~ 2. k · 
lok, 

3. A htberil l 
G) H án!! Biblia? 

1. 39 
2. 4i 
3. 66 

H ) Mi a 
J. Egy kel/emu ú:.~s a s: CIltlls

lól a halálig 
Z. l slen ts felebarátaink irán ti 

szerettt 
3. A= eg"há:ak s:öoelstge 

I ) Ki IIQlt Pál apostof ? 
J. V élet/mili találkozott J i~ussa', 

ts err61 klJnyoeket frt 
2. Virfanu, eredt ti ntoén l stoan 
3. Római polgár, eredeti neoe 

Saul , de inte illdö:te J~ust, 
majd kÖ/Jtl6jtvt lelt 

J) K i árulta ti J éust, is ki tagadta 
meg háromszor ? 
I . J udás, Péter 
2. P éter, J ános 
3. J lldás, M ária , l" agdaUna 

Összeállította : 
Vem 

kegyelmet. Kegyelem nélkül azon
ban maga az idő sem lehetséges. 
A kegyelemtől nyer a t örténelem 
folyamán a humánum egyre újabb 
a lakot. 

Egy alkalommal a Faust második 
részének előadás;\ról értekezett a pro
fesszor s azt fejtette ki, hogy egy 
költő művében is mellnyila tkozhu
tik lsten, egr jó sz(nllu1 egyben 
Ist ent isztelet IS lehet. A ha llgat ók 
csodálkoztak c kijelen tésen , h isz 
a zt ta nulttI k , hogy ar. islen i kinyi
latkoztatások kizá ró lagos helye a 
Szentlrás, I<ésöbb azt án t a pasztal
ták , mennyire igazat mondott. 

Tilli eh - ki vendégelőa dó volt 
Hamburgba n - a szeminári um vé
gén elbúcsúzott hallgatóitól. kik úp;y 
érezlek most . hop;)' á lta la ajtót tár
lak fel e lőttük az Islen terem tette 
világra. 

S ha ma napság veszik kezbe (rá
sait, ismét varázsa a lá kerülnek. 

É letenek három fő állomás:H kü
lönböztet hetj ük meg. 1886·ban szü
let ett. Halt\rkők ent endilendO. 
hogyTillich E u rópa és Amerika 
közölt eit , s l~y mindkeUO saját 
nagy gondolkodój tl t tiszteli benne. 
Végül : faku llások ha lMain ls éJt , 
léven, hoj.!y tudása ep;yel emes és 
korszerQ volt. Ily határtertlleteken 
élve es mQködvc oly Ul.vla l/Jk túrul-

VASARNAPI ISKOLAT 
A eDnek ken!.té~D ull4SOktatlult tar
luull • 7-14 hese.k rffttre a Na 
I"nóe u . I . emeleti to.Dimernnbe':. 
d*lelBu II órai kezdettel, tebÍlt II 
",odes lsteDIIS1t.eJettel "zonos ld&
pontban, 1987-btn az ."bbl ida:
PODIO~~n: januúr It. is 23., febrallr 
8. is _, mÚn!.IU8 8. és ,"o áprUb 
12. is 26., m újus 10, " iL' 
Orbókné Szenl-h'ÍID~'1 Ilona lelkt8z.
ol) g~'ermekgondOÚlSi segil)'en ',&n 
t{l!:S8dalml munku80k tnnJítk lenti 
Idoponlbuo a pnnoekek vallúsos 
De\'elésit biztosit/. órák lU. K.irJOk a 
Szülöket , oagyS%ülüket, hogy kfild_ 
j t k., "Dny borútk mapukkul ;'mliteu 
koru g)'ermeke lket , unokhlkat. 

ASSISI 
. 1.1. Jdn~~ Pál e neoes ol~; klJ;tp. 

k?" odroskaban okt, 21~e lmanapol 
hlTdetefl meg, melyen - a napi sajfó 
ir/esl1 l ise 3;.erill t - 32 keres~fi.ny ts 
JO ntm kere3:Uny vaffdsi s: erot:tI 
k~poisef6i gyűltek 6ss:e. Utóbbiak 
k6:ötf, ool~ a: ! A RF tagegyhtizdt al
koM. 1~pan Rusho-K osei·kai kipvi. 
stlÓ1e 13. A: I A. R F március i tanács~ 
illésin jaocuolta a tagtgyhka.knak, 
ho911 csatlakozzanak ehhe~ az aika
lomho~. küoe, hoglJ a lelkés~tk prblf
káljanuk a világ bU:tjtrlJl, ~ imád. 
ko:zanak ~relle. 

A: Auisibe irke:6 pápái G. A.nd
reotU olas:; kl1lagyminis~ter fogadta 
aki átadta Cossiga t./n6k il.:~neW • .ti 
pápát ell..-tsérte A. Casaroli biboros, 
l1alikan i allamtitká.r is . A:; oros: or
todox tgyhá.=at Filartl p átrfá.rka ktp
viselte. 

tnk fel e lőtle , melyek páratlan vol
lukban a lapjá ban a protestantiz
mushoz vezetlek. Befejezésül álljon 
Tillieh cJly szép gondolatmenete : 

"A1. ember Istenhez való viszo
nya csupdn birtoktal:m ság, vakság, 
tudatlansá~ és értetlenség. Ha a val
Ifls ezt elfelej ti, a ttól roggetlenül, 
hogy eksztatikus, buzgó vagy éssze
r a, bizony lsten helyébe saját maga 
által faragott képet helyez. Vallási 
életünket mi sem jellemzi jobban, 
mint az önmagu nk nlkotta istenkép. 
Gondolok itt azon teológusra. ki 
nem vár Istenre, biszen - véli -
olt található tanintézetében. Gon
dolok továbbá :lzon lelkészre, kl 
szintén Jlem vár Istenre, lllert úgy 
veli, ott van az az egyház intézmé
nyében . Meggyőződésem, hogy ll; 

kereszténység ellen tápMJt ellenér
zesek zöme onuan cred , hogy II ke
resztények - nrfllan vagy leple· 
zetten - l sten birtokl ására (ormái· 
nak iJlé nyt, mi:! ltal elveszitik a vflra
koz:!s :lzon hevületét, mely oly
annyira jellemezte a prófétákat és 
az a postolokat." 

(TIlIich jelentős JI~táS I gyakorolt 
az IHilerik al unltánusokrn és nz 
NSZK~beli sznbadelvll protest :!.u
sokra. - Szerk .) 

Fordftolla: Lullu Gylrgy 
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Hfrek 

J') suU... ""ud adventlsla lelként 
vAl,,:~totta mri" SZ/lbftde'l!yh!l.:r.nl< T nntlc$II 
okt 27- 28. n"!'Joln IaMott kontcrenchlJlln, 
Ismételten, a IUr\·('~t ('lnlSké"~. Szeretettel 
gra t uli\,] un k. 

Az Ol"!lwlI·VIl~1I c. beHInti ok t óber 15-\ 
.Úlm{p,ban Dag" ri port jelent mCK a DlIs
Nnllymaros épltkcU<s körvonnlnl r61. A dunD ' 
klllU duzu>sztóm(l ~plC~Sf: kOPCllln riportot 
közöltek MIII" Istv'nnnl, aZ OVI DER vezeM 
f6wémllké r61. 

A "~P'" 11 ' 1 Idei 29. Iwmo hlrt Dd Il Z 
1931-bcn II. kolouvAtI Unlh\ rlul KolltWum
ban é l't't ts~lz~1t llil~1 György Ismeri tr6-
r61 010' értc.OlIOnk hogy mn tilbb haZllt 
kl,."dó - ' oglalkozlk konibbl munkMnak ,\J 
meglclcnlcl~\'Cl. BlizGdI (;1'111'\011' r4!'ut ,'cit 
II pcst lórinc l templom reno,,'!b u ttlnl fel
." .. tAdon. 

n ablndraualb Tago", eml~két Idhle VimM 
I mre 101l,lw.I\ II. MalO'a r Nemzet cSyl k réJ,celJbl 
sdma SzélrOZSII" tQvll tában. 199!;"""n. 
miJu,' 7~n "olt Ttlgorc szlltetés~nek t:!5. 
és aU(:l:us~us 8-tln 45. ~,'e balliolll ~,·rordn l óJlio
n~k. A mejliemlékeúl szól aITól II, hogy u: 
elmolll hekben az NOK.ban németlll és u: 
angol kÖII""plllcon ls olJm m~'1lklen tek TII(:l:orc 
mílvel, kil~lIk IZ "A.ldo:t.'I tI 4Onek" elmQ 
"erse. kötr te, mel)'ért 1913-ban Nobel..dIJJa l 
tilntelt~k kl. 

A pla.b ta Hod lI enenlUP t. Jo$é Marta 
Dal1«l1It lo~ad t ll 1l1kló, ImH "h. mtll"' r, 
a:t AUaml r",yh'1ÜIO'1 HI"lI t lll elnöke, aki 
PannonbaimA", ls eUétogatolt , 

Az U Ut rIJoml r ómai htollku l liltU~h'z
mt!u" 1"; elhalálozotl dr. Uhl UnIó Idelg
Icnu utód:'!,,' dr, Pliobl'n ./An05 kanonok, 
hudape. tI MMy" templomi plébéno,t v6-
Iaszlolta ml'll. FeladlItköre IIZ eszteraoml 
to5egyhbmellye IIg>·ctnek 1\ \"ezct~lC. 

Kc"ke. GblUirn' (idei" Ilona balnton
a l m~dlll. kos hld'mk gv6gyulhU rt nerettel
vel e~ytltl Iml'ldkozunk. 

Eg)"lk. mal(l'It mcltflevnnl nem ok~ ró 
hlvOnk, családI OnnepOk ~lkDlmAból 3111K) 
forintot adomlionyoz.olt Il:t Unlt'ri... .Il:Jet 
Jad,ra. 

upunk mA, htl)"'n u,óllunk aITól, holO' 
aZ .. merlka l .. n\tArlusok hM'1 n.emltJfben 
m~'II)elcnl Pc. Ur.tln«n helyrdUllott tem plo-
munk képe és pOspllkOnk lelhlv .... u kOllöldl 
bI\"Clnk .... z. Alig két M llct fl hl ... c.hh m~K-
.lel~nhe uUn, a Nevada lio\lam Beno vArosn
n~k kll un lt ' .1011 gy01ek('ze t~ben mQkll<lIi 
unlt Arl UI t l"1h'~rllnk, S. S~.hln 50 doltAros 
esckk)\! trk~-zelt m~"I mlndnylo junk IIrömér". 
A klAltÓ nó knd meghalt!iP'U .. ra lal"n l. 

A 

Kw ' lIh"y hódm~t6v4,(orhclyl II!ik6n 
u'.'I"~mho:t :.tI1--'n a r.lQnilri.d m~"IIyel h.ntlel 
loU. IAnos ~ln O kl",I)"oltclC elGIt mAI vaUdlCl 
uil)"lI ne .. k ájonnlln IZOlllAllltblo 'Uott lelk~ 

Ho \lNITAIU\lS tLET 

lellIIk, el IItvendDnk , hogy R7. Orvo. t6t1éneU 
M(azcum veUltótéic Ismélelt en tnmognto tt. 

A budapesti egybhldlu60 Nagy tIIn A.. ,~;:!;.~'~if;.~ uleAI lemplom'oon <l~ október 2&-1 Iolen-
thz1elelen klhzl!n! ottO k lAnned MIMly! ~S 
hlt ve$j\l , BUZO{IAny JuUann" 50 éve. hr.,...s· 
sAgI évfordulójuk a lkaJmtiból. ,\z cgyhflz P'lItom~ FUep Áll"" volt segltS<!cOnk .... 
ne'.~ben óket felköSzöntő. 117. Is tentlsztelell "bbIIn. holO' ,Ikerül t konyvt6runk I"és~re 
szolgAl. t o l v~pő H uszti J'nos Iclkbz II~ be.%Cteznl Ge~:ul1 Rabán .. E.um ... & az 
aru ny eskllvől kllszl!nth mellett mcgen,lé- erdél)'1 uPltoli',h'"o .... e. 1947·bcn megjelent 
kCUIt aIT61. hogy Lőrtne~1 1\I1h.6tl· ehlM'n tanuImAnyAI. KllszonJllk. 
u esztendőben ka ptIl mell jp'ém n1dlplo-
mAjM, amelyc t a II I. ker. lan'~ elnöke a Tomp. l..Q:rJó. u Ismert otdélyl mIlvén 
Zlehy kastélyban adoll (Ot. Ko. zon t ölte a U Eil:ye teml !'izlnplldon okt. 19-én ob%éU!d: 
lelkész a bból aZ al k"lomból ls, hogy I.lIrtnczl szot mondt" e l (!'iIltő ,\ndm) Anyám könnyIl 
Mlh61y néhAn~' n ap mólvlI tölti be fiD. évlll. A1mol It(ér timO mOwrfll. A bevezetőt Po-

L6t1nczl ~nh{!,ly a homorőd.zentpAlI uni· mogAc.s nélA profes.z.ot tartotl". 
t Artu. g~'Ü1ekezelnek volt löbb mint három 
évtizeden ketentlll Untorn. Az lAIIV tllkdrdua kllszönelct mond egy' 

Nyugn lomba vonulhn ~S Budail<'stre köl- hAzunknllk AÚ.I a scg Ltstgért, amIt I. 
t öúse Ótll s%émos " Iklllommnl kLsegltell Sehmalenbaeh IllkAmónek nylljlottunk aZ 
UudnJX'$ten, mlndhArom templomunkban. 19!)(1. ~" i budapOslI kongres. zus tájékozód6 

I.elkész Im'Jáoon lsten toldhAt k~tt ~ n lell<,go reIderItó munkájfihoz. SIkerült "égiU 
IArlnc.!:1 házaspár é3 esah\djuk, gycnnekc\k s oh'an el6adólcnn~t talll.lnl, abol a közel. 
és unokáik tletérf:. ben bizottságI Il lések tllrl A. tira alkalma. tcr_ 

mek II re ndelkezojsre lioUnak. 
MeghlU, e!R"dl légkö.be<l Onnepelt~ Ekurt 

GII.bo r nyugAlmazott gyÓ!!"yncnsz és h lh · ... e, Or. Varga Oéla, 1022- 1938 közt leológlal 
házasságuk 50 éves ~\"fortl1116jAt veesc!!1 o tt - p rofessuo r , 19S8- l910·ben unllMlus pIIspök 
honukban DUg. l i·én, vasliornftp, leányu k, mllld A kOlOZSVár' l udomAnyejp'ete men ~ 
.. ejIlk, unokAtk és felesége Jelenlétével. Is ten Ile( nl(óglll lA nszék nyilvános rentles lanára, 
1'ildA!61 kérle t ováb!>1 élc10kre. ..mint n7.\ a :t egyIk .... pllnpunk eseménynap-

Szereteuel gratulálu .. ". t!9 kIvanunk ls ten_ lám Ls hl .Cl! .. d tn, 1886 okt t'lberHl<ln, teMt 
1111 aldást llSaládluk.a. 11.I'iZ é\'\"el ezelll tt szCl!etelt . Emltkét b AIával 

és ke ilyelelte l 6Mnllk. 
A l\U.ltQ clmQ. Béesben m 0p'1Ir nyelven 

melljelenu katoUku, szemle 19810. é\"l hnrmn _ SUlleden nZ egyMzkönél( évllzedek óta 
dlk u.á má lmn Konrad III/pert t otlAbOl közli cj:tyhll.zfl lI , ztséllct betöltö SIgmond Horta 
1\ "FelelÖ1dg a termhze t' rt" e. t nnu lm"'nyt. an .. c1hnIAlozott. Temelése Kelemen Mikló, 
,\lelme: A7. ÖkOI~. 1 elika ml'@:köZ<llltésl szoljtAln t A"II \ t(lSli. október e lsején volt a 
módjai a mal tcol lában. A szeml~rO" a t lU'gcdl reto t mAtus tcm<,tőbcn. 
t öhb könY"et "mer ct, melyck szlnlén aZ 
ökolÓll:lal "'lsA1Ql:RI és töldllnk " aZ ember 
Jövlljé\"el foglalkoznak. 

Or. KOl;1Tla T .más k .. ndlddtus, az Okta
IAskuta t ó Inthet l udomAn yos lan!l.esadója. 
"Az Iskola mInI sze r v<,U' t - ped"gÓlö(IIl I 
17.oclolÓllla l szcrveZl'tku tal A-ok az l$kOIAI"(\I 
é . aZ IskolarendszclT61" elmit nagydok lo rt 
d otgotal't "&ile m ejt .. MT A blzottséga 
elllu okI. :! I-én. Gralu"lunk. 

Szegedtn hossn. 'vek munkAlAvIII ollJa 
épllll II szegedi Nemzett SzLnhb melyne k 
Ilnnepél)'es megnylt'slio' a TV Ls köneH
Ictte. Orvendűnk an n>lk , hogv e je lentÚ$ 
.. Idékl magyar kult lirkőzpOn t tell"ljllott olt
honáhan fOlytatha t Jn m .. nkAsság6t. Remfn)"
kedOnk abban, hogy a budlllll!s ll Nemzell 
Szlnhllz feléplté.ére '5 belAthal ó Idón bellll 
sot kerlll . 

Dl lsúr ,1l1uM budapesti preshIter, egyhhl 
l anó.esos és f<,leséf:c, Kónya Mllrlnn nn h fluu
SAlii t'·fo rc.luI Ójukrn eml~kczve, ezcr forI nto t 
aJAndékozlak az UnHáM us elei támogata_ 
sA..... . 

Eg~·lk mAgát megnevezni nem akaró .. lIrt10 
bud.pu ll pr~sbllt!tijnk ... Aki korá .... n6""e II 
Kyntek"zct kjo(ldú.ehh lAgj .. , I s t~n Iránti 
htoh' AdAual 50U forintot MdomAnyozoU egy' 
hhl h<punknak. 

lIázassaflköl6lot31 m indig ö römmel námo
lunk be. Ur. TÖNl k Mtlla, nkl >IZ eskll .. GI 
m~15előz6 Id/jbcn It.1 , ' luU! 6sd unlltorl us 
hlt"re, hAZHUágot kö t li tt dr. l1ad6 E szte ,",1 
szep t , 2ti-!l.n Nngy Ignác utc<ll templomunk· 
bHn. A templomot mejtlölt6 ro konok, I",rio · 
t ok közlU sokan elhmcrénel nyU" t kozl a k 
egyházunk toleráns ma~ll t .. rh\sárÓt, bOtlv >IZ 
elkdé.1 végzú pllsplik n fcl" I'"8~e l a r 3mpl 
k .. loUkul egyhflz s«CtlnrtA.6 .... k mCllfcl" lö 
eskOszövegcf mondlItta cl, Analal p"'rnak 
lok boldog.ágot k ivAnunk. 

K.,.,.keOl.' t1 I. G.·öru" az Iz .... e ll1a Ol elet 
évttzedeken At volt 5ze . kcszI6J~nek ijn. uO
te té.nnpjA atka Imából , lt ulcll·t~", fogudlost 
ad tak okl. :!oAn a ~1I0K uékhAz/o lII<n. 

"z OnneplÍ'IIen PZ UnttArl", elet-ct d •• 
Ferenc", József 61 Huszti JAno. kép,·tllClI\!k. 

norva th G)·ö .... )"IIt, a d"namell~kl relor_ 
mitus egyházkcrll1c l el6Ddó t .. náelo.it m l 
Ls szeretettel köszönijük 70. nÜlc té3na pJa 
alkalmaM!. 

Dr, " . lIó Imre, AZ Opernhb ISr öklis taRln, 
"olt Igniet(a t óJn, Erd~ly szúlötte, mos t t lil_ 
l ö lte "olnn II(' 95. éll'l~v~t, melyriil IIsdelől 
megemltkezlck. Mi l. szeretettel emlékezünk 
111. akI bM nem "011 eKyházunk tagja, a h" r_ 
mlnClu ·negy' ·cnes évekJl('n l o ks>:or szerepelt 
egyhhunk tendn,'ényeln ls . 

P~lQ G'za Ir6, ti népi Ir6k csoportja tog
jtinllk njo(l lanulmAnynl tla, ]o'éJa Endre 
!'!ontlo1.l'i.á1mn jelen lek meg ,, :\reképck II r~ 1 
IrodnlmunkhOl' elmen. E kllt et li9_78. Iap· 
JI.ln o l .. a slmtó n s1.erzll ~,·tlzedckkel ezellltt 
Uá,,1d Ferencrdl Irt, ma ls trtékes t anul
mAnyu. 

i\foln~r Andr~. ts relt'séRe, Gentben élő 
htw lnk má.odszOlll tt klsl~nnyukat, ÁgneS' 
l, nud"pl's ten. "Z unlllioMu. templomb"n 
k~r(!sZlell ett6k "'!'fl okt. 19-én. A .uolgAla lo t 
!IuszlJ ./ónOI SIISl'llkhClyc tc.- S, It'lkén v(~ 
jtUle. A e l al A <)z "Iklllommal UK) "'éJcl 
Inonko! (I,..,,'liollva: :!759,1!O Ft) adományoz
,,,k az UnitárIus elCI Jav'm. 

Ilr. Sz.abll JAUflI ny. evang6lJkus ~n.piIk 
114 h 'el komban, okl . t 7-~n ethunyt. ell"l~re 
~s Irt\n tunk l1lml. ltott bará tságám szerelettel 
em l~keznnk. 

• 
(i,35& ,lave' voU kalocsai énekte, ak i 

25 "nlendó\'el ucllltt \ul1t el , emltkezlk .. 
K .IOUll u l SR. 1009-I,..n m6r szombalhetyl 
m~'IIY~1 I'0slotlkké nC"eZle k l X I. Plus ""'pa, 
aE erd~ly l 17Arma dlCl ~lIkes ,16no. n ~·"g~ · 
lomha "onull pnsf>llk "tódj6ul. 1943·t61 a 
k .. locl" I tÖt'l!yhAzml'll~'e éneké"é ne .. ezlék kl. 
l;; II szld hMtIol' IM IIl·t lllt ötte, kOlönl>!lzó m~l{
IZI. kllbokknl. t !I4:,·l>cn ,·árnth.nul "'h,,1I 
Sfor6d1 Jusztinián 1,lhoro. érs<·k • • \ m<'l{l:mll>
kl'ru lróJ" 'c\sorolju unnak a h~t szcmely
n"k A n"vét, "kiket a m"IIY". kOrmAay esz
I ~fl{om l ~ ... ekl k ln.",c:t/!s,"" jU"uolI " pANI
n .. k: II'nA, t ..... z" <Iebtee"nl pl~INlnoJ, lel>-
11Ibb vetzpl"éml pIlIplIk, M~rton Aron Ifyul"
teM .. ·torl m('II"éspD'pllk, "''''"men "'riro~z
t om pannonh,,'lmt l60pál, Cz>.p lk l'y"l" ."jIri 
fnek, GrlIu J ÓDe ' k.doe'I.1 én.'k, .I"'nool 
J6zstrf ./tlzsuUa. XII. PIu. pliopa 1946 .uy:u~ 

l 



IUO''''''' MlnmD!nly Józsd ,·('.~prfml me
lO'úptl!plIkllt mwe>:le kl eulellloml ~rsck· 
nek. 1950-ben Gros>: .Mud •• 1 .. nl'" mnll}'nr 
pllspGkl k". e1nökekfnl on: cjI'yhAz: ls n ko .... 
m~n)' köz:1l1t I(\I""JI:III ".,,, mt'Jl;ql:yez:ést. 

A "Svenlka K)Tk.n" elmll svéd lop ne
rlnl n .. 'éti 4lLnmep;yhh (IulhenInu.) , ,,Ikésul 
loluc.ltellek, knlOnllscn Mnlmll "~ro,M'nn ~ 
környékén. A vétol munknllg}' l hh'"lnln Atl.! 
!. .. ndba II Dom_képlnhmnllk,l,,'"osoh'a. hOli), 
oIlIllsanak több '''Ikén! nolg4ln lbJl. (KNA) 

Dr. ~rkl f'erh, II mngynr olhodox egyhh 
espere. "dmlnluln'iIOI'll 700 lapos 'e. lcl 
klltetcl jelentetett m~1I l" \ !: e l nem '001t 
tIIen'" '''''' elmen Innulm nyniból. bc.~Md· 
ból ls egyéb lrá,alból. AkIItel . énlc les 
l.merteté1&.! hclyunke mhtH nCm 'u<lu"k 
,,6I1nlko:mI, de nz: érdeklGdllknek figyelmébe 
nJ~nIJuk. 

Poly ADd. "'. Il mng)'n. retormkor .... ~k 
ktcmdkcdO: uemétyll~c, Ir<!, ohogynn ~or· 
tA!'S1l1 nevezték, ,,0 b~UI mlndene.e" 200 
évvel ezelO:U ulllcte!!. A Ut'lIeky hAz e. 
rcgényére még w~An cmlt~eznek. Mult é. 
aforbmAI ma ls ked\·eltc~ . 

EZd'I, SmhctlI1j'''. Mk neveztt'k a kor
tá';a~ ls IIZ utódok gr6f Mlk6 Imrét (180$-
1876), aki jelent6. erdélyt mO:I'C~et t"'-mGlto-
1011 a m'-1!jelenteté.ben. Alllplt6Ja volt AZ 
Erdélyi MAgyo. Gnzdaságl F-+tye~O!etnck, 
185á-ben támogotla a l(olouI'ár! 1<llzlöny 
mcgJelenéstt . UgnAgyobb ts legjelenl6sebb 
munkAjalIz 18á9-bcn 61t1lla IIll1pltotl Erdélyi 
Múzeum h az Erdélyi M,h,eum Egylet voll. 
A J\!üzeUIll súm6ra I'\'ndelkez&re bocsátottIl 
koloudrl I1I1Ajit. A mózeum elsO: 6re 
Brusal Sámuel voll. Budapesten az eloO: 
kerlllelben, a Vénnez6 nélén 6rzl nevét a 
Utk6 alea. A 16-0. IÚllllÚ háwn "'-II az 
emléktábla, mell'f't a Mogyar Történelmi 
Társula l és a F6varol 1iInáesa állittatott 
t967·bm. 

Bellon Gellé.1 pIIs pök aki mA ls J"'-nOI
házo község pléhán,?a, betöltötte 7$. élet_ 
él·ét. E@:ybáu az Uj Ember útján köuön
tölte a nel'es é\1'ordu!6 alkalmáb(>\' 

Somog)1 "ó~1 KOIliuth.<Jljal swhrin
mllvúzr6I, o Rdorm"ul Zsinat elnökénil, 
70. nlllet&napla a lkalmából a Magyar Hlrek 
ng. 4-t számábatl J' ••• a hltet megtanol
tam" elmme! portrevázlatot kÖ1Öltck. 

A Mllvel6désftll Y! MfD."zt~r1nm l apja, o 
Kllnt""'ros, .orozotol Inditott, me lynek NJnd · 
j~n a Jelent6sebb magyar cgyMzl könyvtá_ 
I'1I;kat fogjo. bemutatnI. A bevezet6 cikkben 
Kóhy György, az MTA m unkatál1!:a adott 
'lteklntkt a magya rországt egyblÍZl könyv. 
tárnk mal helyzetitnil, é. Inl.s'ban !ICm ba.U
galta el a meglevő gondokat sem. 

A'I ... d~lyl unltárJ\l1 egyb'z nept. 1- 12. 
napjain l{oloZ$várt ltl~hzto"'bbképz6 lan_ 
fOlyamot lartott. RendszeN), leolótl:I"'-b(>1 ~s 
egyhtoztörténelemb61 6-6 el6ad6., dr. ErG6 
Jáno. profe .. zor tartott. 

n ezl Elek ,upl. I-!Hlll as.zlszten.kl'nl fogJ~ 
ollladnl a teológiai Intbetbcn II rendne res 
teológtal szoke.opo.t UrgYll1t az unitárius 
hallgatóImlIk. 

Dr, Er41i .I' a ... ny. p,.,fenzor az lIlclfke
lek hozdj6rulbával az 198f;187. t nnévl>tn 
I. tl6adAsokat fog lartanl valllutörtéllcllXll 
" u.nltÁrlus egyhlztörlwclemb6l. 

A Nyi . "",. e .. IU wmos t rték", cp:vhhl 
könyvet és az UnIUMu. F'.rte.ll(l é. €: .... i I"p_ 
• Zl\malhól ftftZd~g ajf>ndékot a<.lolt a folvól .... -
tokat K I., Mihály b6dmez6"''''hclyllehé,;z_ 
n~k IlJ~nlottuk tel. 

Külföldi hírek 
Dr. Un.!6 nb.mé. , kolonvfoM kollélllu_ 

munk cllyko.1 dlo\~JII , k~_llhb tAnf>ra, mAjd 
II kotozsvo\,1 TudomAnyetp'elem protClOZOtll 
m/iJ". hnn clhnU. é." Ho\uonp:tIrd t lemctlll)(!n 
hcl.yezték ö. ök n)'ugalom. !I. Elhunytfo ról CI_ 
ké.ve trteslllltlnk. 

Efl)'hllz! mtlcmliktk ' ''Io\J luL,áu kerUI SC' 
A !'izOI'J<-'"nI6ban. Errlll l öh)' swv}ct IAp 
é~ kult",áll . szemle nllmoLt be, mrgernll"'e 
Azl , bOIlY mM ~y ~vtlzo:<le HI . vénv jeltnt 
m('l!: A lörténelrnl és kuU un\II, emlikeic I·t
drlméni1. I ll&; 4110 kllllln blzott.ág tOl(IAI· 
ko~lk nz egyházI tUlnjdont kércz6 mOkln
c.ek n'eg6 ... "'-si't'·1I1 él Awk lellllO·elet~I·el. 
(I<NA) 

J<ent.l h Twln .. ny. An"ol unlli'ttlu. Ielkélz 
plhpökllnkhöz Irt nyllrt levclében megcm_ 
I~kezlk Arról, hOIlY ciiI! Qngol- n'AgYA. sz6-
t~n\I (Hlró-Wl11er-f'es1) ,1937. okl6i>cr 
2f .. ~n !.h·crpoolhll kllldötle Fercnc7. JÓz.cr'. 
Ez A könyv mIndi&( hrl szolga I - Itla Twtnn 
letk~u, "kl megemIlII. hogy ebben aZ é"ben 
Il nnepctte tel('$égé"c l amnylakodlllmukp t . 
!.e,'cléhen ltp· foly",UA : Telzett engem Awn
fIlIII t, ho!!v ornennyl év óla (48) emlékszel 
rn ~" aZ én fll:oo'gyn r rnaU rnegIAlOgAI"'-somm, 
Ahol p.MlkáltAm h. o AZ egr.euen Angol 
unWI.lus lelkész, aki megtnnu t magyaru l. 

Kceskeméten It kÖl.ép-eur6pa\ klsebb5é11:1 
reformAlu , egybi'tzak lan"'-clkozlak. A romií · 
nt al mllllya. rcform~tus ellyhli:mt Csutak 
CIabA, DZ erdélyi kerIllet pllsp<:lkhelyettcliC 
képI·lsclle. 

TiIrilk Tamb "A vértanú" clmo; nagy 
slknl Ara tott regényéllsmertctte az lnqulrer 
Izepl. 29·1 számában Anflhl GyöngyI. 

AlII a noUal \l AIUI.luIOk I"'QmnER elmll 
l Apjának szcrkeulés<il\cn l'AlIou\.s Hlrl~nlk. 
f'Tnnk \Valke, szerkesztIl vlu:u"'onul, ulód· 
JAnIIk kijelölésére IApZ>'lr1úlg még nem kc.lllt 
IQr . 

t\ fran~tw1J unlllitl"" gyl11tkezet lopJá
nllk 1986. él'l 5. szAm~ban Manuel T Öllel 
unitárIus Itikész A vaUh tI Ikai dmen érde
ku értekez&t jclentctell mcg. 

A k llDadal unlU.. IUlOk lapjának új szA
méból a tról érte.LIltllnk, holl}' 'lbundu n ay· 
ben tartott évi közgy/! Itlllkön Ellnor R. 
Kn1ubt auzonyt v"'-Ialztolll\k elnökIIkké, és IIZ 
Ilnnepl Istentl sztcleten ChArles Eddi, mont_ 
reolllelkész prédikáLI, aki korábban hazánk
ban ls "togaUst telt. 

Dr, En.ene Plell en , az amerikai unHáMuI 
\lnh'crmUsták 1985·ben vlssul\'onu1t elnllke, 
az Idén Mvelte a Co!.F, a sz6rványban él6 
unllArluwk "T<iAsAg'nak vtzeté.ét, és egy
ben O: t ölti be a nébány czer. sz6r,",nyokban 
élő tAg körében terjesztett köz!önyllk szer· 
keszt ül tlszUt. 

IIE K S elmen JelenIk meg II .... ájel pro· 
le,lfon. scgél)'szcTl'ettl hir"dóJn. Az 19f1!;. 
szep t.-okI. Dnnepl szAmllban, melyben II 
Ilen, le 40 éve, folYlln'AIOl megJ-clent.énil 
történt mcgemlékeiil. magyAr ,'onAtkozósú 
et kk ~Icnt meg: dr. T61b "l':6roly budape.U 
retormátus pllsp<:lknek a Hekl HISt>, él'l 
kongresszusán A ].\,' lcI k Nyugat kllzöll\ 
portnerl kAp".oIAt az egyhAz ucm{h'eg~n 
kc .... sztlll elrnen tArtotl prtt.!lkáclóját közö!' 
ték. 

LucIlIe C, \VslIII" Auzony, a norld31 
San"ota unlt<lrh,s Ryll tekl'zct lAlIJa, férJ~I'c l 
eKyll1t IlltoK>,ltost tett plllpOkünkn~l, n. 
lüLlHWllY lelkész JAVII,IAlám. M<'jllljflntlékoz
tuk óket aZ angol D)'ell'O Vorsa Béla kö
tetl el. 

A10 .mtrikal mag"". retom,' tn. uabad 
fllrbh (34 lly lUekeule van) dr. " ers'nl' 
Anlhltl ny . refo.málus malO'wr Ielké.zl l' . 
lontollo pO'I1liké,·é. nr. Ho rs4nyl An<iré • 
az !snlerl Cllykorl Ir6, Hanányi Zsolt flo. 

Az euhh l 61dAlró k nernzetközl s:w.ve· 
Z~ll' tkör.ponljA lll.cl) t"'-j~kozto I 6st küldött 
QZ Hll:ltJ. évi Il lés 1· .. ·t1mtn)·ér61, rnelyen suj" 
n411110.an kel't. kepvl ' col6 1'011 JeLen. AI l ilII • 
hl IIlt. helyét él Id~pontjAI még nem tOz
ttk kl. 

D., Sub4 Árpád kolou"'''' teológtal pro
tc n:ul . k felcl<'l(c v~"ek .~u l 1986 októbe.'
r\:hcn a .... áje l 1: .. >111 Loc:amol>a.n larto t! öku
menikus lah\lko.wn. 

KoI07 .... ár1 IOlanhsl 111'" tllrtottllk dec 
(l- 7. n"pJOln I'Z e.délyl unltllrlulok. A~ 
lInnepl " Icn!lntelel ke,.,tt:bcn felszen telték 
Lut l" .. n" KI.k "me.lkAI ' .... nda lc1készo6t. 

A:. I,\RF f{illlk6 ... , nletb~r (lehrm .... 1I 
rövtd IAlogntá.1 tett I(Olozsvoi,.,n, melynek 
rendjén m~besu;1te egy 1988-ban megren. 
dezendó teológiai konlerenela p,.,blém6lt, 

Allund tli r trelu Christen tum, - a nabad 
ke .... ntényck s:zll"ett:éKe, mely t agja QZ 
I,\HP-nek, 1986. nov. 1- 2. nopjalnl'rank. 
f"rtbun tArlOlla évt kÖ1.jOlo11és~l. A téma: 
A n"bAd~áfl valloUo. Alaplal volt. Jelen volt 
d •• ,t . Itllu lu, "Z IAR I' végh'hajlá blwtt. 
.411",mk tagja, ak i t öbbször töltötte már 
(litIAdJ"'-vA! cgylltl ny{,ri n.ahad.!agát a 
Ualalon mellett. 

Az V .. ltarbebe m atter, a n~met bUIDa. 
nistIl unllártusck havi lzemiélének 1986. 
.lept.- okt. Ibszevont IUma a közleménye
ket. velé!! b 8I'a". gondolalköl'fnek sun_ 
tellt. Az NSZK-ban U ISkolákban kötelC%(l 
.. vn l1 /i.oktalá,. A jegyzeiben sajnAIaUal áUa
pllJák meg, hogy a Izl:!"elM'gl kllztársasáll_ 
bnn min tegy h~l .zltttl.cr mozLIm I\ltn:nek ~I 
ehből mIniegy Gál) OOO török. €:szOk.e a 
"al1/iwktatás még nlncstn blzlosltvA, amil 
pótolni uflkségesnek "él a jegyzet Ir6jA. 

ReIbithem és Albb tClh·étv6rosok. Máj. 
13 .. án az othtnl érseki katedrilll el~1t nagy_ 
IzabAllú ünnepség keN)tében nyllvánilolt'~ 
tcslv~rvárosukká Bethlehemet, Júus szll l6-
vA,."U és Alhénl, Pál apostol térIt Il mun. 
káJdnRk egytk jeles I rlnhf1lyét. 

"'Ikol.un aleJOndrl. 1 pátrláJ-k a J,n. 10""n 
72 éves kori ban elhunyt, A fllp'sZlor 16ként 
aZ Afrlkat \tlrilg dlllnpora é. az aJrikal 65-
lakoss4g k rébcn véKzett ~rtéke. munkát. 
Etha lAlozlt.a Moszkl'l\ban Illrt~nt, ahová 
évck ótll Járt nll'belegsége kezeim eillAból. 

F'okvlirosblln I D~I-AfrIka) Izept. 7-én Iln
neptlyescn beIktAtták óJ fl'Rkl t1srtébe a 
Nohcl.<Jllal Dftmond Tl:Itn eddIgi. angllk4n 
ptlsp<:lköt, aZ Ismert bo!keapos tolt, aki igy 
lelt most az orsu\g angl1kán tgyhtozán.~k feje. 

n lgáb, ... , a Swvjet un ló lettoncigl részé. 
IJ(>n Llnncpdlék 1$. ull lethnapJán Hara ld 
J< alnlns l'rseket, ak i a második világháború 
"ése 6ta II lett el"llng~lIkusck I'Czető lelk&tt, 
I mintegy húoz évc pásztora II Szo"jetunl6-
ban különbözi! I'á,.,sokban - 6.utal t~r(lIe
tcn II _ mOk6d6 németalk(\ evangélikus 
gylllekezetnek. 

Il ltry n allmtr észt e l'llng~l1 k\ll lelkw 
80 é,·cs, é. még ma tI pántora aZ egyik észt 
n~'eh'O el'ongéUku, gytllekezclnek r-elllnbell 
(VIIJQndl). 

,\ 1: Albol.n lJlba n fennáUó vlIUáscUenes pro· 
pngpndAr61 tud6.11 az Evangélikus V\lég· 
lZifl'ctl~g fludnpesten megjeicnIl német nyel-
1'11 kllnyomatosp Idei 7/8 •• z'-m6""tI. 

II . " 'nOll Pál pápa bkll éneJ.:plispökké 
dr. Hermann (l~rI nevezte ld, aki eddig 
pll.ptik l IIntet $Cm l öltött be. O leU a 
I'1I6gl!crle tsmcrt él lisztelt dr, Könill blbo
ros érsck ulóda. A 67 éves új bécsi fO:plI.ZlO. 
kor6bhan n roggendorll gylllekezethen és 
gImnázIumhan tel'ékenykcdet1, als6-auut
. Iu szőI6Il·.mll vtdékén. 

KIjevben 1946-bRn, II 40 ,,""cl uellltt 
hrte>H uloalon térlck vlSlZO IIZ or1bodos 
_ I,tjlrllflktletl - egyhhba llzok II görilll; 
kIotollkusck, .. kik II Breszt I.1tovszkban 15gg:: 
ban kénv,ler a1111t kötöltek elP'ezséget Rá· 
mhal. ·r.llnek emléké.., m6j.·ban em1~k
Ilnncpélyt lartottak. 

D.. Ifenr)' DaHI ~nn ol', uabade.lvO 
lelkbznck trdekes 6J kllnyve .IaI':.!.16m;;c 
.. .u.t'~1 l og"d ta fil U.oI • rel_ , 

UNlTÁnJUS ru.ET lIS 



I t A munkn nem omUll/l "" ' "rmAcl6t 
cm 'l';d rnoz«p lmaklll, cJtlk 'nkAbb fel l o, 
mm: XV I I,,!\:tlld derekAn lIIt1én t e~mé
ro~cj.e~ A IItnn refonnAtl6 ttlrltncle minket 
: ) s.:-..... et_ lUI .. ln "utora és el6bbl 'mlllkua 
.. ~h'll .. ml~kulct. 

I CO lIo"lell, u fARI" volt elnök· 
6~IJ"kor6bbRn nz amen k", IlnllMlu. n6k 

n ",. ~6.1e voll mell'(f Od vllzlclet knld lllt " 
í~~~w budllPe.1I tanAclO1htnek talÓl'lhoz. 
sok alkert kl"'''''. tov4blJl munkijukhoz. 

.... ,.elb.n (NSZI{) .. n~mcl unllli"'usok 
,..,nde~bcn no", 7- 9. nI.pjfdn , ,,hU ko,.,,! 
tartottak mel yen Dle lhcr 6ebrmann, IIz 
I ARF , /liliUm torlolt témalndlt6 el6adést 
IIZ I AR" O'niltJll él ctlJal elmen. 

IAIv~llártlnkb. tArsadalml munklht kerv.Onk, 
aki haJh,ndó "olnu ellY nlkalom nal. d61el öttl 
VII d~lutánJ 6r6klJpn három Ó!'IlJ FeJ[l t <éllct 
ny~~t"nl Jelentkt~st S~rkUzt4I~811nbe kér
JOk. 

nll}rtlIo lld Unnlhnllnll, IIZ ('lIyesl\\t Alln
moldl<1ll Stallle roma l ka lollkus ~l"Icke nem· 
bekerOJ t II pápá,'al. ~T$Ilkl J~körot(1I II. 
Jiinos P6.I meg II 1017.tollu, Hunthauscn 
tnek SS esztend61. ,\z ut6bbl hekben azzal 
bh'ta fel magáTlI a fllilyclmel , lls vonta ma
Mém II konzer\'lIlIv cl!)'h>'Iz1 körök hal"AlIJát, 
hogy lumbehC]\,ukcdclt " renll:anl pollU
"-" 'a] aZ llrfeg):"erkeúsl ten'ekkel, ugy"n
akkor' IIOCrlllls nézeleke l hIrdeteIt a su ... á· 
Us k~rd&ek egyhhl mt'll:\t~lá~ben. A Hunt
bausen.i\fty emen ml1tosztJa. at. S2 milliós 
amerikai katolikus egyhhat , (MlIgyarország, 
86/ 31,) 

ll. U"ot NI "'pa, nalt)' el6dlc, XI, Plus 
alpinista tll~k.~sen klh'e l,"c, lóm6t>61 a 
Monl Bianc k llul~bc ulnoll luptembc.lM:n. 
majd bellkoplcren f~ln,ent a 3700 méter 
magalan fek\'1I flamho Jéflmez6re , ~s , 'égü1 
a el()CSra, abonnan a Mtorl ll szobor el61 !June
tel kOldllll Europa néptlbez b Im'dkowtt 
a WkHrt. 

Su'" Zolli .. cd<llll:l slnt"h' l lelkbzl ne_ 
,'ulfk kl apalpökl tItkArI leend Ok eIIlilá
dra a kolozs,"á.1 ej(yhhl kllzpon tban , ÜJ 
munkakllrénck elLAláJ.Ahot. sok sikert kl"ii
nunk, 

A cblugól lUud,-lIlefLombprd .. n ll,bllUl 
fll1llll"s nZ lIkadémilli év \·{lIct.Il;\'cl l'l~koz· 
l alnl szokta t6mog~lóU, IIZ l; PllI:n Clm,i!! év 
1 ~lenl6sehb eredményel . lil. I~gulóbb kll
xml ék , hOIlY lit. Idei évben a költs~\'elü 
ell:yenlulyban \'oLl . b IIl:Y Jul alTA to fedeze l, 
bOIl:Y a Jöv6 I:I61t17, akadéml,,1 .:ivll\ln t öhbcl 
l o. d!l hassanak a Ifnyh'gClcn do11l07.6 Idké
.wk to "é.bhk~pZ\!~ te , tanfOlyamOk rendezi:
",re, Ez U II fel url nt, umLllI:n neklInk II le\'~
kenykcdnl kell, ncmcnk II Ulu'lIlnl refonn 
\'onllliin, hanem aZ ()Iabb tndonu'in:-ol ered
mények bmer lcth6ben é, mCj(\" IRtlis/tblln , 

_,0-
Hlhb 
nyu· 

f6111_ 
,,'/tIcI 

Gft.nnek karieson)lfu Onnl'~ ly l tnr" 
t unk deeemher 21~én , \'lU!lirmlp dé
luUtn li óntl kezdettel NaUY l llDúe 
ukUl UíUIU lemlllomunk han. Alln .. 
den unltÚrlu.!I lIyenncket . 01 éves 
korig 8zeret.ettel vúrunk . Szereplők 
elöte Jelentkezzenek, 

A Kerwztby MIlfIve16 1985. évi 3, ~s 
4 .• UrI1R megJel .. n t . Utóbbi a liturgia reform· 
mal kapc5olalos IlIrek\'heket b az eddigi 
vUák során kiAlAkult t er\'e:wtet közli, 

As al1lzlriUal N 1I)"la ndl unltá. hllok 
luml~,Ic, A "UnUarian Que,t" - as Unl"
rtUI Ken'só _ é,'ente k~t alkalommal Jele
nik mCiC ~, beu'mol a lelent6sebb lIyQleko-
7.Clck . Ielét<'ll. Ezek: Sydney, Melooume, 
Adc]aide, Nor..-ood, Wellington él Auckland, 
ez utóbbi kettő Úldla ndban lallilhaló. 

KI!lsdt. "'e, l78G·ban ViiLKsztolla mes a 
nllgvaJtal ",",nat L4úr b tdot (1741- ltl ll ) 
pllsPllkké. Az é,',zázado, elnyo mA. utén 
enyhüLl a batalom .za,·a, és ZS é\'1 pOsPök
.ége Idején 38 ul un itárius templom ~plll l . 

lIetven6t '\'6 191 1-bcn alllpllOlla mell 
Gvld6 Uéla dIcsŐszentmártoni eSJ)('I"C"I·lclkész 
IIZ EgyházllÍrlladlllom c. lapot Ula Lala' 
akkori dombói lelkés.zcl egyaU, A lap e~lla 
sz el!y lu'iztál"lsdalom ml1\'cl~sc \'011. 

P ' teff\ Dénes (18S1_ 19'>..5), kolozl" lh1 
le]kén, lcológlal tIInM, a Kere, ztény M~I!
\'etőleles S'lerkeszt6,1c 7S é\'\'el c:r.cliltl, 191 1-
ben \'onulI nyuglllombll, Fonlos munk'l 
k6~QL mél! ma ls sok IcLk~sz hasznALlII ",1611,1' 
anW'"ál" elmen kladolt urvauonol 'gcn
d611 . Korai vlssza,'onulá.a naRY k6N1ra szol
gélt teológiai Irodalmunknak, mcL)'nek lzor· 
galmas b ~rdemc, Illunluha \'olt. 

Dr. Erdő Jin" !.:otozs"li rl teol~at pro
[e"zomak "TeotÓll:lal t .. nuLmán)'ok' elmen 
tartulmas köl e t e j!:lent meg, mel ynek rén
letet: Ismertetésére '·'uzat~.Onk. 

Nuas:r.one laptln miniszterelnök nyllltko
zata szertnt I [. János ?:'i l pApa és Hlrohlto 
uásukr InsplNl]Ja hh'a lása telj('sltbélll:n. A 
8."> é\'cs esászlIr, maSas ~Ietkora elll'n~re. 
mindeni meRtesz ol"lukga érdekében - mon
dotta, és dicsérte a pápa erúfcszltéJ\'1t a 
\'1I6j,*ke llrdekében . Naknszonc anyJp. ke
resz ~ny \"oLl. (KNA) 

D-'nlábl n 1987 m6relus'han regionális 
I A 1\ F konlerenclét rendeznek, melyre Iú
ként az európai tcst verellyh'zak kép\'lsel':'lt 
viirJ'k. 

P rof. IJa" J Dlctbrl ~b K A U L, II glessenl 
eg)'c lcm p . ofesszono, a Dculsche Unltll.ler 
lZer\'czct elnöke (,S "oli elnökc mC61"2.II , 6bOI 
lálollalást le lt püspöklinkné], l;s melettcn 
~rdukWdtilt egyházunk Iró.nt. lJud"~'ltl lur
IÓt.kodiisp. IduJén námo, m"gy ... , kuzöpkOt
ruL fogLalkozó e!Veteml t"n(\rrnL \"olt kap
csol"lb"n, Megh ;' tll egyházunk", nz 1tI1:17, 
ucnl. :'!!'-:n. nupJa ln Ku",lh<:n tart"ndó 
unH6r1u. napokra. 

Hungarians 
at Manchester College 

Már korábban hirt adtunk arról, 
h ogy püspökünk, meghJvus fo ly tan, 
reszt vett az oxfordi egyetemhez 
tartozó Manchester CfllIege unitárius 
teológiai fakultas fenmU lusanak 200 
éves Jubileumi ünllepsc~ein, Az Jn
quirer szeptember I :$-1 számában 
fenti eimen kethasábos irtls jelent 
meg, meJy ismerteli azt, hogy 181;0 
óta ennek anagymúltú inlc7.elnck 
számos jeles magyar növendekc 
volt. A cikkel PÜsrőkünk cs John 
McLachla n, oxIord College egykori 
dékánja állltotl4k össze. 

Püski Sándor 

és m unkás
"~~"Jl • '-: idl.-

sebb • , , 
mint 3Z Ma-
gyar Élet népi 
[rÓk e l60 
szőr fiata\ab_ 
bak olvastak arról 
hogya hatvanas években magya; 
á llampolgársága megt a rtAsával az 
Egyesült ÁllamOkban, New York 
magyar negyedében telepedett le 
és nyitott ma ls v irágzó könYVkeres: 
kedést (melynek vezetésében ma 
István fia is kőzremOködik), ahol 
a hazai és a küJfőldön kiadott ma
gyar könyvek, folyó iratok egyaránt 
megvásárolhatók. Könyvkiadói mun
kássá.'lát ls újrakezdte, eredménye_ 
sen. Munkájn egyaránt elismert II 
h azai és külföldi magyarok kőrrbe~, 

Jfj úsún i i st entl~zteletelDk időpontja i 
J987M hen, a hó első vasárnapjún 
dH ut{m 6 ómkor a Nagy IQoáe uleal 
templomba n : jan, ~·én , fe br, IMjén. 
m!trc , l"jén , á pr. 5-én. 

KO\'úes J\furnitku - Haas T ivadarné 
nov. 2-án elhalt, az óbudai temető
ben helyeztük őrök nyugalomra 
nov. 14-én dr. FerellCZ József püs
pök szolgálatával. Egyházunknak 
lett jelentős adományáról kövclke
ző számunkban irunk. A család em
lékezclére 2000,- Ft-<lt adományo
zott az Unitárius Élet javára. 

UN IT Á RI US É L ET 

u ptllla ldonol 
.. lIhIO)'arornúg l Un ltArLlUI E!!)'búz 

F~ lelll, uerkeutll h k ll d6, 
nr, Ferenc:r. ,16uel 

FeleUb uerkeszllillel)'eUH 
SzeDI_l d n)'1 1J0n. 

Szerkeszti a l zerkesztliblzoudg 
V., NaOY II/olie u. 4. Ulldap"1, ll/Sli , 

Telelo .. , 113-094 

Terl HZ11 a 1I1_U"- PUla. Elli nzel bel li 
bbmel)' blrll pk'zllelJlli pO.lahtvalll lodl, _ 
blrl.pkh.bHI tGknél, a POlIla hlrl .. püs.l~telbe n 
~, _ Ulrla pe/Gltu t,.1 " LlpclJliutsl I rod .. lil 
( lI IiLIII) Hudapul V" .l6Zl1tf "'dor té r I. 
_ 1&00 -. kllzn lJeolll \"11/)' pOlla."a/o'án)·eu, 
n. ...... ln t 61 .. W6 .... a IIELUl ~ 1 G-1I6 l e 

pús.l"otgalnll le lzhÚJun. 

1=:"1 .. llIfbel'" clIJ 60,- forin l 
.:0)'" .Um ÚI 111,- forln' 

I IIo'DEXI U.Ull 

Egyeleml Nyomda _ 86.10370 Bud.,...1, 1&16 
Jlele lll. O'IIUIII, SIIml'Qbl Zoll'n llIuval<li 

n u I SSN OI33-187t 
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