XLI. ÉVFOLYAM 4-5. SZÁM

----

ŐSZI

HÁLAADÁS

Egyházunk egyik 1cgjclcntilscbb ünnepe az ősz i hálaadás, melyet szeptember utolsó vasárnapján tartunk.
lIycnkor llfvncsorl'lt osztunk hfvcinknck. E gyakorlat-

nak évszázados hagyományu van. Híveink számon-

tartják és IIlcB:Lclnck templomaink. SzfvUnkbcn hálaadó é rl':ésckkcl állunk meg ls ten szlne előtt II mindennal>i kenyér áldásáórl, me lyet ebben nz esztendőben is
megadott s7.(II11unkra s7.orga lmns munkánk nyomán.

Az

őszi

h.\laadns UlIllc\)én, az is, aki ismeri II vetés

és a ratás lcr/lét és szépségét, ft mindennapi kenyérre
~olldol az éretle végzett munka fontosságára éppen
ugy m'int az c~ész emberiség életében betöltött S1.crcp(!r~. A hozzáértlS és szorgalmas nlUnka nem hiányozhal e téren sem, s ha már megtermi a föld a mindennapi kenyér áldását, nem hiányozhat az emberi felellisség sem. Ettől fUgs: ugyanis az, hogy jut-c mindenkinek mindennapi kenyér.
Ez egyúttal azt jelenti, hogya mindennapi kenyér
kétféle j elent 6ségét é rzékelj ük az őszi hálaadás ünnepén. A:r tgyiJ,; j e l entősége abba n re jlik , hogy táplálja
testünket, csillapltja éhségünket , s miközben ezt teszi,
befészkeli m:lgát emlékezetünk be is csodálatos Izével,
illatával. A mindennapi kenyér nem az egyellen tápláléka az emberiségnek, dc egyik legfontosabbja. A
másik jelentősége abban re jlik, hogy tá plálja lelkünket. S ez az őszi hálaadás ünnepén válik nyilv:i.nvalóvá.
A /láta lr:ete az a h izonyos lelki t áplálék. - Ha a lélek
érzi és á tél i a hálát lst en végtelen gondviselése irá nl a
mindennapi kenyér kapcsán, akkor valami nagyon fontos dolof.( jól rendeződik el az ember bensejében. A
mindennapi kenyérnek e kett6s jelent ése az ember
tgyensilfyi dllapotál bi :r.tosltja. S erre a harmóniára
nagy szükségünk van. A testi és a lelki táplálék akkor
jár egy uton, akkor jul el minden emberhez, ha az
egyes e mberben - Ils természetese n az egész társadalomban - elevenen él (IZ együttérzés u másik ember
iránt, a felc16sségér:r.el a t á rsadalom egésze iránt. úgy
is kUejezhetjllk mag unk a t - s számunkra e z ft legkedvesebb - , hogyaszerelet meleg érzése és ereje
képes arra, hogy az áldás elosztását, vagyis a testi és
a lelki kenyllr eljutta tását minden emberhez, megnyugt atóa n a jó és helyes úton tartsa. Amennyiben a szere tet gyengül, va~y éppe n megfogyatkozik, maga utan
vonja az emberi fe lelősségérzet gyengülésH, s6t elsorvadásál, vagyis II testi és lelki ke nyér kisebb vagy nagyobb méretQ hiányát. Ennek egyenes következménye
II mi mai életünkben maris Illesen megmutatkozik. Mi
mással magyarázhatnók az egyedüllllt állapotát, melyben emberek milliói szenvednek. Az elhagyatottság és
m agukramaradottság érzete, sőt állapota, m ely oly
kétségbeejtlSen jellemzi a civilizált világot, a rra is figyelmeztet, hogy ha 11 testi és lelki kenyér táplálékában nem részC!Olnnk kellőképpen, az igazi emberi terméstctt6l Idegen eszközök alkalmazásában keress ilk II
kiclégIllést. Pedig milyen meleg és milyen sz[vbéli áldotl állapotokat tud teremte ni az emberi megértés,
szerelet és 5egllőkészség, amire különben törekszik
nagyonludalos intézkedéseiben t á rsadalmunk operatlv
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KAoAR JÁNOS
A Magyar Népközt6M?!'.!!{lfJ első embere betlllt3Ue 7ti.
életól"ét. Örömmel \'eltuk, hO!lY a l'urlnmenthen meu.

rendezett kös:r.lIntésre egyh{lzunk képviseletóhen püsllüldinl<et is menhivták, s iUY nz ott tIlenlelt'Dtekkel
CfJytitt köszönlhettc IIz1 nz {Illumférlit, akinek Dwnkú!a
nz elnuUt hnTluinc cs:r.lellllőhcn jelentősen br(olyásolla
II hn7.ui mn!l~'llr életet, és uldrülllz u(óhhi ó\'tizedekben
múr n kiiUöldün éJö - nyuflnli - mng)'lIrok küzii! is
euyrc többen elismcréssel emlél'ezllck mcn.
MI CSili, u uUllJunk nyelvén tudunk s zólni, s kí\'únunk Neki Illunl'úbnn UIlZtlUU to\'ábhi csztemlükhllz jó
eul'Szséu ct •

A PAIlIAJUE!\'T NEMZETI MEGNYILATKOZÁSÁ..
VAL EGYETÉHTVE, EGYUÁZII!\'K ÉS HivEINK JÓ
ÁLLAMl'OLGAIlKÉNT AIEGTESZfK KÖTELESSÉGDKET ÉS J\KT1VAN RÉSZT VESZ;\'EK A JOBB
JÖVO Ml:NKALAsABAN.

in tézményrendszerc is. I-[a nem hal ki be l őlünk az egymáshoz való tartozás é rzele, flSleg a szeretet, mely
mindent megoldani képes, kllpesek leszünk {elfogni Ils
megérteni a mindennapi kenyér áldásál, mely a Miatyánkban is közllonti helyet foglal cl Jézus szellemében (1\láté 6,9 - 13).
A minde nml p i kenyé .. á ldasa telult alkalmas eszköz
arra, hogy egy fontos és szíl kséges . l evékellységíillk~e
felhivja a fi gyelmet. Arra, hogy Ilek.~nk magunkn.ak IS
napról napra, id6r61 IdlSre }!leg ke!!. uJul nunk .! Anllképpen minden eszlend6beli ujra és Ujra megadja a go ndvlsellS jÓ lsten szorga lmas és hozzáértő mun~ áll~. ny~
mán a mindennapi keny~ret, azonképpen !mnek~n.k IS
újra és (lJm meg kell úJulnunk, az el6reJ utás utjára
kell lé pnünk, a fejlődéS szellemét kell magunk\.llln hord oznunk.

testü nket, s It hála
pediglen a kiegyenembert formálja és
mindennapi kenyér
testi vonatkozásban
rt~~v~~ nz egész emberiség iránti
Jlcneztl Mérton

Előzetes az International Association for Religious Freedom

26. Világkongresszusár61
Ami ft
nem volt
szltések VO""
ságok és az
jövőre vonatkozÓ
hetJilk.
Az eu)'lk fij!>zereplíl
Az aug. 6-i zllrónnnepség alkalmat ndotl l.tra, hOJ(y
Hlroshnárót és il. békéről hangsúlyosan essék szó. 1::7.t
dr. Linus Pauting nmerikll i unitórius Nobel·dljas pro.

fesszor lelszólnhlsa adta meg, nkl mély emberi szavak.
kal emlékezett a hirosimai gyalázatra, és fels7.ólltott,
hogy fohászkodjunk a jövŐért, lllert enélktll nincs Je.
len és jövő sem. Pauling professzor rövid inlerjút
adott c sorok Irójllnuk, melyhen szólt magyar barótju
és Nobcl·dljas tó rsa, S:;o:cnlgyÖrllyi Albertflcz feiződölt
baráts!lgáról.

i\ KooghlllSztUI Nyelve

lagjlli egy r(!s7.érc szi·
szolgáJni :1Z egymás mOIl-

jelen volt néhány kedves régi és
r'~ magyar szarmazású unitáriusok
már amcrikai nnk számit. I{ö1.lilk
már a merikai élclllk Idején csul-

;.,u,;k,'o,.

A hltrolU tő tal6lkozó
A jUl. 27-i esti Illcgnyllót az egyetem lCII1I)loUlában
lartotltllk, mcly felekezeti vonatkozás nélkül bármely
cgyhl\zl szoJgalat cllátásárn rendelkezésre áll. Ennek
a tnlálkozónak, ilZ aug. 2-i cstl közös istcnllsztcletnck,
valamint az aug. G-án este tartott záróünncpélynck il
mOsorrcndJét egy a.merlkai bizottság, "'brk Btlletini
lelkész és dr. Bot.h Jolranna, az ismert Berkeley-! IclkésT. felesége álJltotla össze.
Egyik törekvésOk 117. voll, hogy minden j elenlevő
egyház vagy közösség valamiképpen szerephez jusson,
mállfelől be akarták mutatni az mnerlkai Indián múlt
néhány 1elentős megnyilatközását \5.
Ezek közlH mutatjuk he egy 6si ind ián rege néhóny
sorát, melyet - kérésilnkre - Szentmihályi Srabó
Péter, az ismert tró és kOltő fordttott nlOgynrra:
Ó. Föld Anyánk, Ó, Eg Atyánk,
SzőJ) nekünk fényess~edből köntöst;
Legyen nyOsUe Hajnal fehér fénye,
Legyen velilléke alkony vörös fényl'.
LegYen a roJtJa fl záporozó eső,
Legyen szegélye a sZlvárvllny hidja.
Igy szöJ) nekünk fényességedhOl köntöst,
Hogy IIIendOen J'gUnk olL, ahol a madár dalol,
Hogy IIIendOen ár unk olt, hol zöld ft ro,
Ó, J/0ld Anyánk, ,Egi Alyánk I
(Tcwn: Az égi szövöszék dala)
2

UNrrÁ mus I1LE1'

lIuitíirlllS templom Jlerkeleybell, ahol Jlllrlók Déin
gontlnokunk s:wlgii.lt

16~

unlllÍriustJk
életéről ls hallhattuk Ismertctést uz érdeklődők, a kO·
Iönbcn t(llzsúfolt délutáni alkalmakon. Dr. KOlJdcs Lajos
p'üspök volt II titkárság által felkért elnöke c két össze·
Jöveleinek. Kovács puspök Irásbun elkészltetl beveze tő
előadásának meghallgatásll után számos kérdés h:mgzoll eJ, mclyek közUI nem egy jellemezte az~ a t.áj é ~o·
zallnnsligot, lIlely II közép· és kelct--európa. I.Hlllánu·
sokat nemcsak földrajzi értelemben váluszlJ.:l el az
alllerlklliaktól, hanem hiUelfoglls unk gyökereit 6; je·
lenél Illetően is.
I
!\

kelel~l'urill,ui

meg,
ki.
Nhtnlakurjuk hogy :IZ HlOO. 6vi kOllgress7.Usm <Im
jól felkészülünk) :\agyoll sokan elJöunek, és akik egyhdzunkkal szocialista hazánk életévcl, lvonzó IdegenCorgalnd nyitottságával ls meg akarnak ismerkedni.
F. '/.

BALÁZS FERENCRE EMLÉKEZüNK

1901-1937
TEMETt:SE
Május 23-án sz:í.Jlltották holttest él falujába (tord ai
lakásában halt meg), amelyet munkájával örökített
mcg. Az Aranyos hIdjához cltljc ment virágokka! teli

ar. cgllsz falu, nemcsak a 400 magyar, hanem a közsé~
cgt'!sz román lakossága is. A Debreczeni I:ászló tervel
szerint restaurált és az CS saját kezével kifeslett gyönyOrO ős i kis templomban ravatalozták föl. Május
24-én d élutá n 4 órára e ljöttek mindazok, akik már
életében lelismerték munkájának jclcnt6ségét, és aki-

kel fcl ejthetetlenül megajándékozott egyéniségének
és munkájának értékeivel.

Az egész ralu apraja-nagyja és messze v id ékről öszszcsereglett falusiak vettek utolsó búcsút t6le. Arkossy
Tamás kOri esperes megrcndft6 gyászbeszédében tett
fogadalmat arról, hogy eszméi máris kikeltek és gyümölcsöt terem nek , s hogy ezeknek nl. eszméknck jegyében fognnk mi ndig tovább dolgozni. Fehérbe öltözött lányok és falu si asszonyok hosszú menete vitte
a rengeteg virágot. A k oporsót lelk észlársai emelték
vállukra, tőlük nz Erdélyi Fiatalok, a Tizenet::yek és
az irók, majd a fiSiskolai hallgatók és az unitánu s t eológusok vették á t, s aztán népe: mészkői férfiak és
asszonyok vitték ki n sirig. KiiklJsy Kálmán lelkész
imája után a mészkői gyermekek búcsúztak el lőle
akI "olyan IJOlfáf, mint mi, a gyermekek". Utána m ész~
kői hiveinek egyszerü. mély szavai, majd a gyászbeszédek egész so~ asága .következett, melyek~ől ~iss Elek
megkapó szava! és Flkker Jáno,! lelkész bucsuja emelkedett ki. A Helikon írói nevében Tamási Aron mondott meg re ndItő szavakat. "Akiket valaha temettilnk
te azok közül a legtisztábban mutattad meg, lI o~
ezen a földön miképpen kell élnünk és me~halnunk ..
Maksay Albert a Tizenegyek, Szabó LaJOS a főiskolai
hallgatók, Filep Imre és Benedek Gy ula az unitárius
teológusok nevében bÚC5úztak, ..... '. . .. Este lett
mireaz alaMstrommal telckemény mészkői rőgök bebo!
ritolták azt a koporsót, amelyben kisebbségi életünk
egyik leg nagyo bb tehetsége és le~áldozatosabb egyénisége pihen. Akinek szelleme m ost mdnlt cl hódltó útjára.
Erdélyi Fiütalok, 1937.2. sz.
(Egykori beszámoló)

-:r,

JJúcsúSUtvak az Erdélyi Flatülok nevében
( •.. )Világtávlatokba n járó lelke fel t udott szabadulni az élet elszükitö e./őlUlefel a lól. Az elfogultság
bármilyen formája egészen t ávol volt tőle, mert el s<'l~
sorban önmagával szemben volt eUogulallan. Nem ism ertem embert, aki nála bátrabban mert volna a maga
rell{ziójdról, /olo~do l ata.i, feUo~t\su. öntudatos átfo rmálásáról beszélm és irm . O tudta. hogya kisebbségi sors
egészen új (ormája a mllgyar éleln ek. Meg kcll leremteni
ennek ,3Z élelnek meg nem l evő belwtarlalmát és kü l ső
fomlált.
Balázs Ferencben
mezőkre kinyúló gazdagságát
ezer mester
Sz.~ke/y [Ioll. Nem
a
szellemi életnek
alk ototl

hogya népnek kenI/eret kefl adni, hogy lI%abadon élhessen az emberi mllvel6dés nagy ajándékai/JQf, de sohasem
felejtette cl, hogyannál fe hérebb és puhább lesz a nép

kenyere, minél igazabb mt1velödéssel tudja életét
tömörebbé lenni.
H a Baló.zs Ferenc élele belső összefüggéseit nézzük,
önk éntelen felkiáltunk : fme egy ember, aki tudja,
hogy m it cselekszik, ak i nem t épe lődik , nem búsong,
nem jajgat, hanem határozotlan megy II maga útján
és mindig csak biztosan és bátran megy eMre. J::s nem
egyedül megy, sokan követik. T öbben, mint gondoln ák azok, akik olyan sokszor raktak köveket és töviseket nehéz útjá.ba. Én tudom, hogy Balázs Ferencet
ezután még többen fogják k övetnI.
Ime egy ember, aki il szolga lelk Os~g századában
egészen szabad tud len ni. Nem függ csoportoktól,
ideológiák tói, hatalmasok tól, nagyszerO szabadságban
követi biztosan felismert hivatástudata parancsoló
törvénysze rűségeit.

fme egy ember, aki életer6s, hódltó fiatalsággal,
szivében egy új világ biztos körvonalaival egészen der('lsen tud egy megromlott, régi világgal szembenézni.
(

... )

De Balázs Ferenchez méltóan csak nkkor állhatunk
UNITÁIUVS ta,E']'

II

meg ill, ha nem elves1.tését si ra tju k. hanem meglátjuk
ránk hagyott örökségét. és nnnak kölclez6 terhét szent
fogadnlommnl magunkra vállalju~. Itt maradt, ó.rv~

családjának nem tud unk más vigaszt a lót mon~nrn,
mint azt li vallomásté t elt, hogy élete n cm voll hlába-

vtl l6 élel, és Mlálával nem lelt félbcs..:aka dt élet .

Most, ami kor megpihe nt drága tC~lél.a rög ~I~ tctIIcljOk. most indul c l Balaz! Fer enc igazi nagy utjára.
Ogy nézün k Rád, Balázs Ferenc, m in t. ahogy a
g(lzda néz az elvetett mag uUn. Egy szempilla ntásrn
cU~kar li rög. dc tudjuk, hogy, bizony, kikcisz aJÓln.
(

... )

László Dezsö

BÚCSÚZÓ
-

részlet -

MegnyugodolI BajM/s! Az ember, (lki az
legnagyobb s:a/Jával most Bajtdrsnak
megrendúfvc, de so lla
Ha csupán barálod
'wid szó "al, akkor eselten
ben félJe/ygő szemme l néném ezt az
szel/emed ledőlt házát eltakarja. De ;~~'~~
magyar flrfill áll Elóf/ed, hanem!.
I r
magyar lrd egyfiffes szel/e:me, s e szel/em mógóff
s e nép alaU egy {óld, amelyen nek!1nk sorsszerlien
ls halnunk ke:ll.
Akiket valaha te:me:tfünk, Te: azok kúzl11 (1 leglisztábban mutattad me:g, hogy uen a {öld{jn miképpen kell élnünk ls meghalnunk. Alu/rdt jötté l , m ini a tiszta forrás
lJagy az I/ldő novény. Ne:m voltál déls:aki virága Erdélynek, meri nem dlszi/eUed ul a {óldd, Irane:m gazdagí/ollad . Zord ~ghajlat alalt és ellizo folytonos keleti szélben
T e ill megkapaszkodtá/, mint a hegyi fa messzeláfd szik/dn . Agylikereid gy6zhetelfeniil er6sek 1J0ltak, s ismerték
e {lJ /dnek rejt6:6 til/.:ait, amint e {lJld is i smert Téged, és
kegye:/Icniil szeretet/. ( ... )

Sors társ emlékezése
-rkJdel ( ... ).liyen ell1be~ számára egyetIell é rtékmérő: II
Tell. !\Ilndent asz?ont Itél meg. «elet nagy vallas- ti ...
bölcselelre ndszerelvel szemben :wmmi megértést ne
tan usil, oll jár~áball ~Isőso rbnn és f6k énl a keres~~
tényekkel kereSI a7. .énnt kezést. A Ilyugali társadnlma k f~lCínye a kcle tlek ke ~ szem ben s<:ámá ra vitathatatlan Igazság, mert utóbbi:l.k merevek, m07.dulaltanok,
tétlen~k. Ilye r:t ember az elméletet semmire sem fo gja
tartam, selllllllrc a m ásnak adolt csupasz tanácsot: a7.
cgyér:tnek nem szóban, hane m tettben ke ll me~nyilat
kozma, me rt ez a7. egyetlen tórsadnlmi érték.
Balázs Ferenc f6mrive, /ogiJwsan , oz tiete. Egy neIlles ka land ez az élet, melye t vállalkozások csillogó
sora ta rk It.
Jlyen ember számára fel sem merül a ké rdés: van-e
szukség a tevékeny emberre, reó, az ő tevékenysé_
gére. Természet esen és megokohIs nélkül hisz abban,
hogy reá szükség van, hogy O fel ada tot tólt he. ~lind
össze c feladato~ kell l!'cg~alálnla. Ez a felfogás némi
veszede.lemmel Jár. KlkenllhctellenOI össze fogj:\ tévesz te m oly~or-o l ykor a szüks~get és saját tett rekészségét. JI,~egtortént az Bal:'tzs h~re n eee l is. Ahogya n ő
mnga IrJa kedves humorávnl: " talán nz uj orvos sze~nc volt 87. enyén"! , aki a1. cgészséJt:est is betegnek mondJa, hogy gyógyithasson végre". T évedései azonba n
csak apróságokra vonatkoznak. A lényeget, a nagy
felada l o t tis~táll látj a. Ped ig milyen nehézségek árán!
t90l-ben született, s ludósság:\nak a lapelemeit oly
időben sze re~te, amikor még nem látszolt, hogy magyarság egYik legértékesebh és legeredetibb fialal
erejét veszftetle el benne.
Szabédi ' _1sz ló

A fenti Illegemlékezéseket a kora heli világi sajtóból
dr. Gaal GyiJrgy e rdélyi irodalomtörténész válogattA

össze. Köszönjük.

Tam6s1 Ároll
Erdl.lyi H elikon. 1937. fi. sz. 393-4.

KÖSZÖNETEK
:\Irs. Chris tine i\'OTflWl, egykoron IJnlázs Ferenc j'ele~

Nemzedékünk halottai
( ... ) Sajnos, bogy céljaink megvalós(tásában majd
minde nütt O kellett legyen nz e l ső gyakorlati munk ás
ls. Amig gyenge szervezete birtn, kezét mindenre rátelle. Szövetkezeti t ejet fuvarozott, gépekkel vesző
dGtt, határt járt, házat rakott, még tem plomot is festett, csakhogy magyar igénye szerint való legyen.
S ml~ ezekre ráme nt az ereje, s a:wl{1Il az é lete is
további tervek - új, korszerú fa lu, otthon, fel sőbb
népi oktatás, falurendezés, tervgazd:Ukodás, _ megvalós(t á~ára már semm i sem jutott. Álma volt a szövetkezeti alapo~ való orvosi és jogvédelmi ellátás és gazdavczetés. Vidékének szerve7.ctt termelési és önellál ási gazdálkodása. A vidék falvQinak egy nagy k ultur:\lls és gazdasági k özösséggé rendezett é letkörbe való
uervezése. ( ... ) De mindezek csak " á lmok szalmájn"
maradtak, s az aranyosszéki " Isten völgye" az utó.
piák ködébe fos7.lott.
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akart, .~~~~~
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(
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EUellÚk. 1938, október 29.
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a korszat~t neki is
Pedig csués gyermeki
al': acsarkod ások
J)ebrecxenl J.ás2ló

sége: Kriszti, Nortb <:arcUnu állam DurnsvJlle vá.ros:í ~
111m él és levélben kiJszönte l1Iefj, hogy első rérjérOl
szeretelIel mCfJemlékeztiillk. Örllmmel emliti azt, hogy
WU3-11ull nlknhna ' 'oU Feri sirJAt Enikő leányával
"fll'UtI megUltofjtttni.
Feri lelmyll: Enikő, !\IlS. YOllur" n":1 llOldog IIllfjylllU·
IIUl, 117. N'S'.lK·ból telelorlon k6szönte Illeg, hOflY lapunk
Illostulli SZÍlmábnn megemlékezünk édesolljll hulllIa
ötvenesztendős évfon!ulóJílfÓl.

Balázs

Ferencről,

angolul

Az auglial Inqu.irer e. unitárius s zemle OlÚj. :2:1·1

sz{uuúbrul (szerkesztője Ke ith G i I I e y London~
Golders Green-i lelkész) MU)'képpel elJutott kétbasábos cikkben !lZWllot be llZ IUJgllul lIuitArlus olvllsókJluk
Fereuez .József IlüspGk ir{lsa urról Ul. életröl, amit
"F r llU" i s U II I fl Z s" (1501-15:17) Jelentett II mu·
Ul'IU wlitúrlzmUSIIUk és az erdélyi kllzé lelnok.

'Ilell lelke azért lakozik bennünk, llOgy gyurlóSágunk~
ban és er6UeuségünkbeD gyllmolifsou,keserilségünkben
er6sil8eD, nyomoru.ságunkbwl vlga.u:laljOD és buzgó
k(ln~·GrgélJre lndllson.
Dávid Ferene

Dr. Borbély István 1886-1932
Valaki fi~yelme1.lel, ho,;y BortJi1!l l slud" 1986.
november 23-un lenne 100 cszlendt'5s. Tudom, hellyelköuc l WIdim. Igy hál IIlcgját szom ti Ujékozoltnl,
rábólintok: perste. persze. Bor bély IstvAn 100 éves.
Amint tlzonban vcndt4tcm kilép il szobA~Ól. I c~apom
ti pol cr ól II RomániaT Ma~yar Irodalmi Lex.kant:
Umm Isten mit kellene ludnom róla'! 1886. november 23-án s~O[ctctt Torockón, vasb:1nyás7. cs.aládból,
meghalt 1932. március 2()..án; élt tChá,l m m dössze
46 ével. Kolozsvárott doktorált !I1~gy~r ,ro,dn10 ":ltörtt'!nctbt'5l, ugyanitt tanllotl. az. Um tárnlS Kollégll~ m
ban, amelynek igazgatója IS volt. Később az UmtA:
rius Teológia professzora. 1920,-1929: ~Z ErdélYI
Irodalmi Társaság főtitkára, egyik alapltóJa és vezetOje az Erdélyi (rodaimi Szemlének, a Tudományos

Értekezések cinll1 fiizetes vállnlkozásnnk, könyvet irt
J-Ieltairól, Torockó történetéről. Petőfi költészetének

korszakairÓl, I{anl erkÖlestanáról. Jókairói, Molitre.
rő l . Kétköte tes magyar IrodnlomtOrténetot ad ki Ir
e~y Bevezetést a modern szépirodalom t a nul mányo_
7.!\.sába. .. A Rom á niai Magyar Irodalmi Lexikon
óvatosa). mlmhltl is "pozitivista" irodalomszemiéletét
és megjegyzi: "Ady megértéséig nem jutott el" .. :
A Magyar Nemzetben megjelent emlékozéshez hozz3fOzzilk, ho~y dr. Borbély István érdemei rövid
teológiai professzorsé.ga idejéből ma is ma radandó
értékOek. Sokat tett Dávid Ferenc mu nkásságfmak
és fo rrásai nak helyes értékelése érdekében. Munkásságát méltóan értékeli az
.
törté netI rás fel.
adala. Az évforduló
tanulmányának
részlete közlésével
e lő tt.
Bodor Pi l
Magyar Nemzet, 1986.

EGYHÁZSZERTARTÁSUNK C~UA ~S L~NYEGE
rövldUelt szöveg
EgyhÚ7..szertatáson azokat a liturgikus cselekedete·
ket értjük, amelyek á!tal az egyház sajá~ l é~cé lját
igyekszik megvalósitam. Az egyház. létcélja Viszont
aMil életeszménynek lIlegvalósltása, amelyet Jézus
istenfiliságnak nevezett. Az egyházi szertartás ezt az
életeszmény t kell hogy öntudatossá, .s llztán saját
egyéni életcélunkká t egye. Az egyhá,zl sZ,er,tartás az
istenfiúság fe lmutatása által oktat, liturgiájának ér·
zc1rni hatásai által pedig nevel. Channing mondotta:
..Az istentisztelet alapja saját természetünkben van
letéve mivel természetünk kimlvelése á ltal közelebb
jutunk Istenhez". Az elmondottakból következik,
hogy az e~yhl'lú szertartásnak lényege a jézus~ is1enriuság életeszményének lIlegval6sitására való mdltás
és ösztönzés.
Felfogásunk szerint szertartásainkkal mi nem ha·
tunk Istenre. hanem Isten van hatással ránk. Szerlartásainkban és szertartásaink á llal lelkileg átéljük
a legfelségesebb életeszményeinket. Az Igy megélt
vallásos élménynek az a sajátSágos tulajdonsága van,
hogy lelkünket henső lendülettel tölti el, amely lendület Isten felé indit. Ez az az á llapot, melyben II
jézusi életeszmény ellenállhatatlan erővel vonz magá·
hoz.
Szertartásaink négy tényezőt kapcsolnak egybe:
Istent, aki felé törekszünk; Jézust, akit saját
életünkben meg akarunk valósitnni; önmagunkat,
akik islenfinkká aknrunk lenni; a liturgiá t, amely
ezt a "lIlctanoia"·n ak nevezett fo lyamatot megi n·
ditja és végbeviszi.
Nézzük e tényezőket egyenként.
l sten felé törekedni, islenfiúságra törekedni azt
jelenti, hogy mi Istent Atyánknak tartjuk, 5 mint
gyermekei. igyekszünk részesei lenni az ő tökéletes·
ségének. Mondhatjuk ezt Igy is: szertarlásalnk á ltal
mi gyermeki viszonyba akarunk k erillni Istennel, az
Atyával.
E gondolatokat Channing igy foga lmazta meg:
"Nekünk Istent mint lelki Atyánkat kell Imádnunk,
akinek magasztos célja, hogy minket szellemi tökéletességre segitsen. és az isteni természetnek részeseivé
tegyen. Ez az istenismeret a keresztény istentisztelet
Igazi alapja".
Amidön mi keresztény életeszményünknek, az islen.
fiúságnak megvalósltás!\ra tö rekszünk, hisszilk, hogy
e törekvésl lsten teremtette belénk, s hogy e tö rek.
vésünkkel mi célt is tudhatunk érni, mivel _ Cbannlnggel S7.ÓIV8 - m i hisszük, hogy "Isten mint At ya
bennünk olyan lélek nek. olyan szellemnek adott éle~
tet, amely hozzá hasonlÓ tulajdonságokkal bir". Jlyen
értelemben mondotta Jllzus is: "Legyetek tök életesek, mint a ti mennyei Atyátok".

Szertartásain k nak másik tényezöje Jézus akit
saját életünkben meg akarunk va!ósltani.
'
Jézusntlk egyházi Szertartásainkhoz való viszonya
a legszorosabban összefügg a róla való hitelveinkkel.
Hitelvcink közé tartozik, hogy m i Jézust valóságos
embernek tartjuk, aki nem Isten . S következő l eg mi
hozzája nem is imádkozunk, öt liturgiánk kö zép.
pontjává nem tesszük. Az a kérdés, h ogy tehát m i
köze van az ember Jézusnak a mi élő hitünkhöz'?
Kétségtelen dolog, hogy azt a kereszténységet,
amelyhez mi is tartozunk, Jézus tanitolta e l őször,
s igy annak n vallásnak, ame l yből a mai unitárius
kereszté nység kifejl ődött, Jézus volt a megalapitója.
Történetileg Jézus a mi hitünk nek első, s mi ndeddig
legnagyobb t anitómeslere; ezt a törté neti je l entősé
get minden fenntart ás nIlIkül elismerjük. Azonban
ez II történeti érdem a mi mai élő hitünknek nem a
legfontosabb alkatrésze. Jó, ha valaki tudja. de ennek
a tudása méf; nem tell senkit kereszténnyé.
Jézus jelentősége a mi mai unitárius keresztény
élő hilünkkel kapcsolatban egészen más természetű.
Channing ezt Igy határozta meg: "A többi vaJlásfe lekezetek kisebb-nagyobb mértékben többnyire mind·
nyájan attól várják üdvösségüket. amit Jézus külső·
leg cselekedett, nevezetesen az rstennél való közben·
Jár!\sától. Mi az üdvösséget Jézusnak azon munkás·
ságától várjuk, amit ő saját lelktinkben hajt végre.
A mi elvei nic szerint Jézus nagysága és dicsősége azo n
befolyásban áll, amelyet ő követőinek lelké re gyakorol. Mert reánk nézve a megváltásnak. a mennynek
és a pokolnak helye a lélek, lévén e l őttünk a kereszténység tisztán szellemi intézmény".
Jézus személyi hatásának lényege eszerint az Ö
emberi sors:1ban valóra v!\1t keresztény vallásosság.
Történeti alakjáról az idő rége n letöröIt minden helyhez és időhöz kö töttséget. Valódi nagysága. hogy ő,
a valóságos történeti személy, túlnőtt a tö rténelem
korlátjai n s a minden helyen és minden időben élt
és élő ker~sztény embernek sors.'l és célja lett, akibe n
mindig önmagunkat láthatjuk. megnemesOlve. vagyis:
fOUelé törekedve az isteni tökéletesség felé .
fgy válu nk a Jézussal való foglalkozás állal mi nd·
nyájan is tenfiakk á, a nélkill, hogy ez Jézust keve·
sebbé tenné.
Minden egyházi szertartásunk össze van kötve ima
és beszéd tartásával. Az egyházi beszédnek pedig
legtöbbször Jézus ta nitása a tárgya. Azt, hogy ez
mIt jelent, legszabatosabban Channing batározta meg.
"Sokan azt képzelik - Irta Channing -, hogy
J é;us t csal, ak kor lehet I,>rédikálni, hn nz 6 nevét
szüntelenül ismétli k és Jelleme fo lytonoslln szem
elő tt lobeg. Ez olyari h iba, amit kerülIli kell. Jéz ust
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rédlkálni nenl abbon áll, hogy lit minden beszéd
fargyáVá tegyük, hanem abban, hogy 8:1; 05 lanih\sara
tó.masz.kodvB hirdessnk azt a vflllást, amelyel 6 tanl~
t tt Valahdnyszor JéZUHA hIVatkozva olyan tant
o . szabályt ll\nftunk, me,ly Jézus lonltésainak rend·
vag~ben von Jézust prédikálJuk. A Jézus elnevezészer I kább
li vallását kell értenünk, nlint az 05
sen élYél I(Ovetkcz6leg II lelkipásztor Jézust prédi~~ijl vaiahányszor az 05 tanltásAi~ adja, habár n
lan1~ások nem 8Z II hivataJá,tn" és Jellemére, hanem
á tárgyakra vonatkoznak IS.
m s ézusl prédikálni annyit. tesz, mint. Jé~usnak
és~ vallását birdct~i; ez pedig roppant klterJc:désO.
eg ma ában foglalja az embernek teremtőJéhez,
fe~emtJénytársaihoz s a jelen és. jövő é.Ic~~ez való
kQlönféle és szÜntelen növekedő Viszonyait.
.
.
Egyházszertartásainknak harmadik tényeZője 1111
magUnk vagyunk. Azt, hogy ez mit jelent, pontosan
meg kell határoznunk, mert e tekintetben lényegbe
vágó elvi kOlönbségek vannak a kUlönböző szertartások közölt.
A kérdésnek a lényege itt ez: vajOlI a szertartáso~
önmagukért vannak-e, mert céljuk önmagunkban reJlik' vagy pedig a szcrtartások érettünk vannak?
Világosabban szolva: lebet-c. végczni szertartást in.ládkoz6 hivek nélkül, vagy pedig csak a hlvck~el együtt?
Az unitárius liturgia mag.állak 8Z ~nltánus hlvő.nek .
a cselekedete. Szertartásamk a lill szcrtartásmnk,
azoknak aktiv vagy passzív tényczője mi vagyunk.
A mi unitárius Iiturgiánk.nak az ala!'ya az !mádk?zó
ember. Mert sze:ta.rtásal~ lényegük szermt ."und
imádságok' a mi Imádságamk. Ml a templomba Imádkozni me~nk: mea;köszönni Istennek eddigi jóságát és kemi további segedelmét. Szertartásainknak
a hála, a segedelemkérés és a lelki megerősödés :1
lényege.
Ebből az alaptéteiMI sok fonlos dolog következik.
Az egyik az, hogya bOn fogalmának a mi
liturgiánkban nincs központi jelentősége. Azt, hogy
mindnyájan gyarlók s esetleg éppen b(1nösök vagyunk,
tudjuk s hisszük mi is. De mihelyt aTTa szántuk el
m~at, hogy imádságunkban Istennek irgall1ll'lt
kérjUk akkor a mi lelkünkben már nem a búnludat,
hanem' a blinbánat s n megjavulás szándéka leU az
erősebb . Amikor mi akár a templomban, akár oUhon
ImAdkozunk, akkor lelkünk már vágyik egy tisztább
s a jó irányban erősebb és á1lhatulosabb élet után.
A mi unitárius imádságainknak legsajátosabb tar.t alma ez: "Ne vigy minket a kisértésbe, hanem szabadlts meg a gonosztól", mert mi ezentúl joblmk
akarunk lenni, mint voltunk, azonban pusztán saját
eronkből megváltoznl nem tudunk.
Imáinknak lényege könyörsés a O1clanoiában való
megsegttés iránt. Szertartásaink mind arra valók,
hogy lelkünknek a nagy megváltozását e lősesltsék
s megvalósltsák, ami liturgiai vonatkozásban azt teszi.
hogy egyházi szertartásaink minket segttcnek meg
a lelki megváltozasban és megerősödésben_ Éppen
ezért szerlartasalnkban nem a bOn és a bűntudat
a
fogalom, hanem a metanoia, vagyis a meg-
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dolog az,
nem Jézusnak

öubizalmunk alap., hogy ez irányú
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vannak;
dicsérjük j sem
Erre nekünk vall
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mert minket az ősbOnnek lerhe nyom. hanem a1,ért.
mert é rezzük gyarlós:'igunkat és gyöngeségünket.
Istcn a mi teremtőnk és gondviselőnk. Ezért a mi
unitárius életfelfogasunknak nem ft bOn, vagy a m~ 
vá~lás, hanem a gondviselés a központi fogalma. /'oíi ••
umtárlusok, tudjuk azt, hogy mi emberek a világnak
nélkUlözhetetlen részci vagyunk. Ha gyarlóságunknak
érzele lesújl, világtényező voltlInknak ez az éf1.cte
fö lemcl. Ez a föld régóta az elemeknek s az állatoknak martaléka lett volna, ha rajta az ember nem
csinál rendet. A vizek lecsapolása, a puszták befásítása, utak épltésc, a vadak irtásn s a kultúra terjesztése nem pusztán emberi időtöltés, hanem Isten
teremtő munkájának a folytatása. A földön mi emberek tartjuk fenn az életet. Ez a mi rendeitetésUnk. Ez az emberi életnek földi, világi célja.
Ennek tudata a l élek~ek leglennékenyebb gondolata. Ez ad öszlönzést, Irányt, tervet, célt életünknek.
Azonban tudni azt, hogy mi szükséges és nélkülözhe.tellen részei vagyunk a. világeg yetemllek, még lIem
IllLRden. Ez o tudatunk, dieUHeg ez az érzésünk vallásosságunknak l e~végső lelki gyökérszála. Minél erő
sebb valakiben a fenti érteicmben vett létérzet vallasossá~a annál elevenebb. Egyszersmind az~nban
annál mtenzívebb benne az a kölcsönösségi ludat
hogy nCl!lcsak az ember része a vil:\gegyetemnek:
hanem viszont ez az egyetemes lét is 111. lS emberi
létezésének nélkülözhetetlen tényezője. Sem a világ
nem lehet meg ember nélkül, sem az ember nem
élhet meg, nem fejtheti ki életcélját, élethivatásat a
világ nélkül. Tehát nemcsak az ember van a világra
utalva, hanem a világ is rá van utalva az emberre.
Ha a világot nem csupán a földn ek s rajta él ő társadalomnak meg vegetativ természetnek fogjUk tel,
hanem a lét eg~etemes fogalmának, tehát Istennek,
akko l" azt mondjuk, hogy nemcsak nekünk van szükségünk Istenre, hanem Istennek is szüksége van ránk.
E kölcsönös szükségességnek tudata a vallásnak lényege.
Az az életközösség, amely Isten és közöttünk van,
az részünkről a munkán kivül az imádságban jut
legplasztikusabban kifejezésre. Az imadság pedig egyházi szertartásainknak lényege. Következőleg az egyházi szerlarlásokra mint imaalkahnakra, nekünk, embereknek van sztlkségünk, nem Istennek. Mi hisszük,
hogy imádkozásunk nem elhangzott szó, amelynek
nincs visszhangja. Mi hisszük, hogy ha imádságunk
őszinte l élekből fakad, s alapja a Jóra igyekvő léleknek őszinte és erős elhatározása, Ilkkor nyomában
Istennek segitő szeretete nem marad el. De az isteni
szeretet reánk kiáradása nem a szó szoros értelméhen
velt. egyházi szertartásainknak integrans része. Ez
Istennek a dolga. Hogy úgy mondjuk: ez Isten liturgiájának a része.
A mi Iiturglank al. isteni szeretet befogadasának
clőkészltése.

negyedik ,IZ, hogy II mi unitárius egyházi szel'tarlásainkra n mislollkum nem jellemző. Mi hivalásunk
tudatában és gyöngeségünk .érzetébe,:, lste~nek .go~d
viselését kérjnJc ime, ennyi az, anll a nll umtánus
tlturgianknak a lényege és tartaimR. E lényeget ~
kivitelben lehet varit\lni; dicsérhetjük fstent, neki
hálát adhatunk, beszélhetünk imáinkban saját gyöngeségünkrő l vagy jó szándékainkról Elmondhatjuk
ezt szóval és énekkel, mondhatja helyettUnk a lelkész
vagy az énekvezér, vagy akár az egész gyülekezet.
Isten gondviselésébe vetett Iiturgl~nknak lényegét
bármilyen kifejező formával vagy kifejező eszk~zz~1
előudhatjuk, - a lényeg marad változatlanul nundig
ugyanaz: gyöngeségünk bevallása. a jó iránt való
önbi7.almunk megnyilatkozása s lsten gondviselésének kérésc.
Nagyon természetes azonban, hogy egyh~zsz.erlar
tt\sainkknl kapcsolatban azért mégis van nIlszlIkum,
s az: Istennek a lelkünkben megnyllalkozó segltsége .
Nogy a jó il"Únti őszintc önbizalmunk s vele kapcsolatban 15ten ~e8edellllének alázatos kérésc után minő
proeesszusokoll keresztlll juttatja el szeIIt lelkét belénk, s az hogyan kapcsolódik össze a mi lelkilnkkel
egy egységes S%Cllt érzelemmé, nmely ernsft, bátorit,
A

ös:tlönOr. 5 fölemel: mindez olyan titok, aminek végbemenetél IIcm IÁUa II még nom fejtetle meg senkI.
Ám rögtön hozzátesszük, hogy e titok, c misr.tlkum: Istennek II dolga. nem It miénk. MI aunl nem
rendelkezünk. Eppen ezért nem ls állitjuk, hogy bármiliti cselckedeLUnk oz Isteni kegyelemnek cselekedete voJm". MI minden liturgikus cselckményilnket II
ml res7.ünkrol való cselekvésnek tartjuk, és sem~lfé l e
magyarázat kedvéért nem hisszük, hogy lIturgIánkban ml képesek volnánk önmagunknak Istent kOneUteni. Szerintünk II lelkész éppen úgy, mint az imádkozÓ hivő, mind az ember felőli oldalon állanak;
minden ténykedésOk az ImádkozÓ embernek cseleke-

nem kell
beszélnei,;;",;! "._:
lsten ,:,
nem ali
akarunk:
Oleinket

dete.

Amidőn azonban ezt Igy hisszük. fOltételezzük,
hogy Isten II mi emberi közvetltö se~ltségQnk nélkül

közvetlenül meg tud cs meg fog nYllatkozni. Istent

Dr. Borbély Ishrán

THORDAI JÁNOS
"Csak úgy érdemUlnk nagy embereket, ha meg tudjuk ö"ket beesülnt,
lia nem adjuk át öket a feledékenységnek."
A lenti idézet az irodalomtörténész Toldy Ferencnek az unitárius
Jak~b Elekhez Irt egyik leveléb61
való. Igazsáe:a érvényes azokra a
XVI. századi (szellemi) el&l.einkre
is kiknek soráhan - az alábbi ism'ertetés - n 390 évvel ezel6tt
született Thordaj Jánosi mutatja be.
A Thordai Jánossal foglalkozó
irodalom meglehetOsen kisterjedelmil. 1967-ben a Stoll - Varga Tarnóc szerzOhármas "Régi magyar
k1llt6k tára. XVII. század. Az unitáriusok költészete" elmQ munkája
ad életérOI és költészetéTÖI részletesebb ismertetést. (A továbbiakban
RMK jelzéssel utalunk erre a munkára.) Megjegyezni kfvAnom, hogy
az Unitárius Élet is közölt róla
1978-ban két rövid tanulmányt.
A mArc.-ápr. szam "Az Epiktetos-fordító Thordai János" - «!s a
nov. - dec. szám "A zsolU.dordít6
Thordai János" cimen, szintén e
tanulmány szerzOjétOI.
Thordai családjával. születési helyével. a róla szóló Irodalom nem
foglalkozik. Tordáról való származása és Tordai Mátéval való rokonSzületési
irodalom-

ba - a szenátorok és a papok jelentlétében - ünnepélyesen iktatják be. ValószlnllIeg aktiv részvevOje az iskolai élet minden megnyilatkozásának. Az RMK föltételezi
közremOkódését az 1626 márciusában Kolozsvárt tartózkodó Bethlen
Gábor és Brandenburgi Katalin
tiszteletére rendezett szinjáték betanItásában. Borbély lsiudn ts Gdl
Kelemen emJltést tesznek kolozsvári pappa való megválasztásáról
is, de amint Borbély föleml1li, ezt a
tisztséget - halála miatt - csak
néhány napig viselte.
Borbély lstodn, Gdl Kelemen, az
RMK. valamint Kesera Bdlint megem1ékeznek Thordai irodalmi értékQ
tanári székfoglaló beszédérol, melynek csak a elme maradt fent.
"Nosce te ipsum". Ez II kivánság
az önismeretre buzditás jelszavaként maradt fenn a görög filozófiából.
Ismeretes
Gál Kelemen
;

áll.
hogy

barátja
szed szövege
egyháztörténetében
meg.
Thordai rő Irodalmi alkotása a
tanársága második évében bevégzett
ZsoUdr fort1ftds, mely nevét nemcsak
az unitárius, de az egyetemes magyar z$oltárköltészet történetében
~~~~ is megörökitI. A zsoltárfordltás indltékát a RMK szerint csak találgatni lehet. Szolgálhatta úgy az
egyházi szükséglet kielégltését. mint
a szombatosoktól való elkülönltés
szándékát. Az emlitett munka ú~y
véll, hogy TbordaJra ösztönzőleg
bat az általa ismerhetett Szenczl
Molnar-féle zsoilárfordltás, Bo~áU
hasonló jellegIl munkája és még
valamilyen prózai zsoltárfordltás.
A/szeghy Zsolt "A XVI r. század
Ural költészete" clmll munkája szc·
rint Thordal nem fordít, hanem parafrázlst ad. VersciklusTÓI-versclk-

•

lusra halad és kerüli a teológia
vitát. EIOtérbe állltja a haségre való
törekvést, s megrója a majd összevonó, majd részletezO módszert
ami a régi egyházi énekek dallam~
mintrunak felhasználásával válik
szükségessé.
Thordai zsoltárford!tása nem jelenik meg önáUó könyvalakban. Csak
kézirati másolatban terjed. Borbély
Irja, hogya XVII. és XVIII. században nemcsak az unitárius, hanem a református templomi énekeskönyvek is sok énekét átveszik.
Kesera BdUnt állapltja meg, hogy
a zsollárfordltásának nincs teljes
értékQ méltatása. De az a tény, bogy
1650-t61 egyre többen másOlják,
vagy másoltatják, értékének elismerését jelenti. A másolatok kOzül lefSismertebb II Kövendi János tulaJdonát képezte Felvinczl-féle másolat. KeserQ Bálint Irja, hogy az
unitárius polgári kultúra barokkos
képviselOje másolatában Igy értékeli
Thordai fordítását:
" ... De az magyar nyelven
Thordanusnál szebben
Nem énekelte senki ... "
Thordai zsoltárait a XVIII. században kiszorltja Szenezi Molnár
fordítása. A XIX. században Kriza
János fedezi fel újra, aki lelkesedve
hívja tell Toldy Ferenc figyeimét
a szerző személyére és munkásságára.
Mind az RMK, mind Keserű Bálint "Epiktetos magyarul a XVlJ.
század elején" clmll tanulmánya
szóv(\, teszi, hogy 1627-bOI ismert
Thordaitól egy Irodalmi érték O levél,
amely egyik részét képezi az Enyedi
György ,.Explicationes" cimll munkája körQti irodalmi harcnak. EITÓI
az elveszett l evélről az erdélyi káptalan ~yu l arehérvári levéltárában
őrzott Dengelep:l-fClc levél alapján
van tudomasunk. Ez a levél 1627.
júniusi dátumot viseli.
1630-ban Thordal - Keserű Bálint szerint - két, a XVII. századi
unitárius mllveltség szempontjából
igen jelentős ~yt1Jtemény szerkesztésével és kiadásával foglalkoz.lk.
Az egyik Thoroczkai Máté TOlnai
UNITÁRIUS tLET
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Dr. Káldy Zoltán
eva ngéliku s pOSI)ök 1I055Z(I, dc türc~

ICllllllcl viselt szenvedés után 68
éves korában elhalt. Orsz:l.gos rés;:~
vét l11ellett hc lYC7.ték cl !IleRrn.~pdt
testét II Farknsré li te metőben urök
nyugalomfu. Dr. Na!!!1 Gyuln pUsp6k-elnűk szép hcs1.édc után, Dr.
Trnutmall Rezső fl Z Elnöki Tanács
helyettes elnöke búcsúzb,tla az lilIam és II társnd lllmi szervek nevében, mclycl katolikU,S és ,nem k~
lolikus egyházak k épv l se l őmek bucsúszavai követtek, cgylu't7.unk részvétét is tolmácsolva,
A napi és egyházi sajtó 65 II Te]cvlzi6 is részletesen méltatta az c lha ll pUspök é letútj á t és egyh~a és
II magyar társadalom , va,ammt II
világ evangélikus egyháza! érdeké-

ben végzett szolgálatát. 1984- bc!l

választották mcg II Lutherá nus V Ilágszö vet ség elnökévé, nagy több·
séggel E tiszté ben már kevesel te·
hetett: mert egy vil ág:szövet~égi
ül ésrő l hazatérőben érte az A (álda·
lom , amelynek most a halál vetett
véget.
.. k
Munkája méltalilsához tegyu
hozzá azt a néhá ny ndalékot, ~mi
mutatta az uniláriusok irá nt lanusltoU magatartfist\t. Már pécsi lelkész
és esperes korá ba n szeretetlel bocsátotta oda ellátogató unitárius
IcIkészeknek a pécsi evangélikus
lemplonlOt - kónlori segitseget is
adva - sz6rványislentiszt ele tcinkre. Utódai e nemes megnyilatkozást ma is folytatják. J elen voll és
a pro testáns egyházak nevében köszöntötte pOspökOnkcl és (ögondnokunkat tisztségükbe törté nt e/sii
btiklaldslfk alkalmával 197 1·ben.
Az időse bb unltáriu sok még arra
is e mlékeznek , hogy az 196~.·ban tar·
tott, File p Imre helyetles pus pök ve·
zctte nagysza bású zsi nalunkon II
vol t II lutheránus egyház nevében
a felszólal6, és ó bocsájtotta, mint
Deak t éri lelkész, zsina tunk rendel·
kezésére a Deák téri lutheránus
te mplomot. Ugy:mott apósa, dr.
Es;;e Tamás történész, református
zsinati a lelnök . dr. I( áldy Zoltán
Ilzvegyének éeJesapju , mondott az
unitárizmus törté neti érdemeit mél·
tató szép beszédet.
T emetésén egyháw nkat d r. Fere nez József püs pök és Huszti J Hnos
pUspök helyettes képviselték, akik
már ezt megelőzóen mind az egy háznak, m ind az özvegynek tolmáesol·
ták egyházunk mély részvétét.
Emlékezetét mi is megő riz z ük .

VIKSTRÖM I:RSEK
Az E'·UlI{lélikulI TeolóUiai Akudé~
miu jún . 5-én diszdoktorrá avalla
a finn eva ngélikus egyház vezet ő
evangélikus érsekét, dr . Jolm Vik·
strlím urat. Az avotflsi szertartáso n
az új díszdoktort dr. Naau Gyula,
nz evangélikus egyház új püspök·
elnöke köszöntötte. Az avatáson
részt vett po.spOko.nk ls, aki nek alkalma volt uz érseket és a finn nugykövetet is Udvözölnl.

gaulag. tevékeny életét. Aranyos_
gyl!resi tl·metésén I~ere n ez .J61.sef
akkori unitárius püspök mondott
gyászheszédel .
Angliában született, ott tplHllt
l'örl'k Tmn"!I
orvosnak , mojd viláfotJárásn során
1839-l)en vetődött el Mngynrországro, amelyről sokok véleménye sze·
rint minden idők legjobb Ism ertclő
nl(\vét irta. K önyve, n A1agyarorAz a ngliai unitáriusok ez év tavas;;ág ~s Erd~ly, töbh kiadásban jelent meg Angliában . az EgyesIlIt szán a Surrey-i grófság Guilford
Államokban, Németországban; ma- nev(\ egyetemi városában ta rtották
gyarul eddig még esa k szemelvé nyes évi kőzgyOlésükel.
A. délelőtti plenáris (\léseket dr .
kind ások láttak napvilágot, ezúttal,
a T-Ielikon Kiud ó gondozásában, a Shella Crosskey elnökusszony vez~lle, az előa~6 dr. Roy Smith fó.
legteljesebb.
P aget nelll sokkol könyvének tll~fIr v~lt, aki heszúmolt az egyház
elsó, angliai kiadóso után vissza- mult éVI zárszúmadásáról és ezévi
tért Magyarors1.ágru. magyar nőt költségvetés i elOirányzatfir61. (Az
vett fel eségill EI·délyben telepe- frásos a nyagot minden rés1.tvev6
dett le, hogy aztá n John P aget- elO r~ megkapta.) A kÖ7.gyiilést üeJból - merőben szokatlan módon - vözolte többek között Kay M antgoUSA unitúriusai Etinor
Paget J á nos legyen. É let e m ásodik
a kanadai, és e sorok ir6ja a
felében itt igyekezett Illegvalósiluni
. uniláriusok nevében.
könyvében
Illegfogulma zott eszI
szekci6Uléseken igen
m éit : erdélyi bir toká n mintngazda·
témák szere peltek. új
sllgot létesített, melyen a tah\1ko·
kiadását tervezik.
zásaik során SzéchcnyitOI eltnnult
felál·
gazd álkodás·f orradal masító szellemikérl
séget ültette át a gyakorlatba.
indok: ar.
Puget, egyébként ké t hires regényaz Angliába n
ne k is hóse (Jósika: Az élet útja i,
mert azok nem isJ Ókni : Egy az lsten.) Paget unitárius volt. Idézzünk kö nyvének ab ból
a részéből, amelyben II múlt század
harmincas évei nek e rdélyi unitá riu·
sl\it mutatja be (a rordllós Rakovszk Y Zsuzsa munkája):
"At erdélyi uniláriusok, Székely
professzor szer i nt , kör iifbe11it negylJtIl·

Akinek hazája lett
Magyarország

GUILFORDBAN

hétezren lehelnek. A ko/Ugiumban két·
szdzharminc diák tan u l: szdz togali ,
tuaz a magasabb éofol yamok hallgalói, a többirk classis/en, kik m ég csak
afféte iskolásgyer ekek. A fanári kar
egy malemalika-, filozófia·, történel em - és l eológ iaprofess~orMI, valamint az alájuk r endelt lia! preceptorból áll. ( A ko lozsvári n kloül unitárius
gimnázium vall m~g Tordán és K e·
nsztúr on.) Felkeresll1k a kollégiU/llol
~s a t emplomot, e;; utóbbi igen szép
épülcl, s remekiil rendbeli is tar tják.

Ezután vnllásu k erdélyi meghollo·
sodásának k örOltné nyeirol ~s viszontagságuiról fr, ma jd f ~r folytHtja:
" Azt mondják, ru Illen i ulIi/úriu·
sok is, akárcsak más or szlÍgbeli hitsorsosaik, a poW ikában jó:anságllk·
kal és mértékletes:légflkke1, a magán élet bell i parkodásuJ.:kal ~s jó erkiJlcsii k·
kel /ünnek ki, s az;;al, hogy általában
malJeltebbek, m i rll a lJelilkazonos lár·
sadalmi o.9zlályba lartozók leglöbbje."

A válogat ás remlkfvUI avatott
tollú, gondola tgazd ag ulósza vába n
A'faller Sá ndor küJ6n kitér Pagelnak
az erdélyi unilflriuso kho z f (\zOdő
kapcsolatára: " I<özUlk élve hivata·
los tanáesosuk lett, anglia i személy i kapesola tai révén központi szere pe volt mindvégig" - irju Maller.
majd megemlfti, hog y Paget erdély i
un itárius teológusok nak és tum\r·
jelölleknek nll~lIul ösztöndfj akat
szerzelt, s t öbb Hugol unitárius
egyh ázi vczető élvezt e gyéresi kastéfyának vendégszeretetet .
Joh n Paget, a nlRgyar hazafi
1892-bc n, 84 éves korában fejezte be

"."''''''''!

szóló e16.ulást a nagyteremben kellett megtartani, olyan nugy volt az érdeklódés. Nemcsak egészségügyi probléma
ez - hangsúlyoZ t:1 az elOadó - hane m családi , szociális, a nyagi és
pénzügyi szempontból is vizsgáini
kell a kérdcsl. Az állam is folytat
alko holelIcIles propugandllt , de min·
den e rre ford itott pénzegyséRf.!cl
szembe n halezerszcre:> 1\1. ad6bevétele - ami lIlegk~rdőjelezi a propa~a nda ha lékonysúg,\t.
Szó esett fi lelkészi fi zelések ról is.
A zárÓ istentiszteletre az Anglikán
Egyház átengedte. a háborll ~tún
é pült impozáns góllkus kat edráhsál.
III U1. ötszá:dőnyi rész tvevőn kivUI jelen volt a kutedrális dé kánja,
a turtomóny vezetője, a város lord·
majotju és lIem utolsó sorban az
egyetem rektorn. Va la mennyien hagyomá nyos dlsze~yenruhúban. Szép
jelenete volt a szertn rtásna k a nyugalomba vonu lÓ lelkészek ünnepélyes búcsúzlatása.
Az ottnni hagyolllá nyo kn:lk meg·
feiciOen, este vidóm ze nés fogad áss.'11
zlirult a k Ö7.gyQlés.
A résztvevllketa bájos mosolyával
mindenütt és mind ig j ele nlevő C"ri~
tine Hayllllrsl fo~adt a, a ki egysz(··
mélyben volt az mfonn nelós és pll·
naszlroda ls. N ehéz reladntfit gyorsan.
tnpi ntntosan látla el.
nr. Jakab.r~lIij

l JNITÁRIUS
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Amerikai unitárius vendégek látogatása
Ilr. \\ Illhun I", Sehalz le187.6ll1h\!f1l mr; ÍlJlr. l!!-#iu

I<edves Uullórlus Tcslvérclllk 1
Ogy gondolom. egyetértenek veHlnk, hogy mennyire
Idt'lsr.cr(i volt hOGY mi, négyen , nyugatról jött 7.or{p,lI~
dnkok

II 11I1svétOI megelőző nuf.tyhétcn érkc:r.tl\nk

meg. Az eimiUL vasárnopon II vih\g kereszténysége
Jéz\lsl1Ilk diadalmIls Jeruzsálemi bcvonulásMól cmhlkczcU Illeg. Jézus is zarándok volt, és J crulsnlcm
bho:onyos értelemben lll. II vAndorli\sl'tnok n .vége, bereJc1.ésc, de ugyuunbbnn oz értelemben egy I~j kezdésó ls. fgy mn, amikor kOszöntJllk önöket fi mi nnu!rlkA! unitárius testvéreink nevében, C1. u mi vándorutUllknnk vége és kezdete is egyben.
Mit is jelent ez II klfejez'::s, hogy ,.zArándok" '! Zarándoknnk lenni jelenti nzt ls, hogy feludjuk n mindennnpi élet kényeimét, n csnlúdl oU hont és llleréS7.
vollalkozosm indulunk, utnzunk új ItUóhatdr felé.
Nemcsnk testünk mozog fizik ai é rtelemben n vándorMs idején, hanem vándorok ká lehelllnk szellemi és
lelk! értelemben is.
Znrandoknnk lenni jele nti (lzl is, hogy vágyunk, klvanunk vulumit. vagyunk lsten felé, s Igy fl beteljes!\lést ÓhnJljuk. Jézus ls vnlnm! ilyesféle után vágyolt
azon n virágvnsMnapon, unnyi sok eszlendt'Skkcl ezelt'Slt. Vágyott küldetésének beteljesillésére. Magynrországl utunk rendjén kerestük törté nelmi gyökereit
a ml vallásos hitünkne k. Ugynnis Erdély volt n mi
számunkra II gyökér, a forrá s, ahOllnan minden elindult. Ha az önök t'Ssei nem leUek volna, nkkor mi nem
éllhalnánk most Amerikábnn oll, ahol állunk ma. Mi
azonosak vagyunk vnlldsos hililnkben öllökkel, nbban II hitben, mely egyeslti és nem szétválasztja az
embereket. Mi is a hitel prédikáljuk, és nem II félelmet; ti szeretetet, és nCIll n gyOWletet.

És véglll van még egy gondolnt, melyet megoszlunk
őnökkel, azt a megúj uló érzést, hogy lsten Jelen van
kOzöttl\nk. Egy Mgy nmerlkal teológus tI?t mondoUa,
h08Y fl, hit az a készség, hogy elfogadjuk a meglepetést.
Mi IdeérkeztUnk figyelt'S szemekkel, és szemeink nyitva
voltak , hogy lassuk azt, nml lálhntó. Minden, nmit
tapasztaltunk , ok arra, hogy ielkescdjOnk: a szerelct,
amivel fogadtak és körülvetlek. ok és mód arra, hogy
hitünkben megerösödjOnk.
Isten áldjon és gazdagItson meg benneteket, testvér
unltdrlusoknt, Isten szeretete pihenjen me~ rajtatok1
és u nap áldott csókja tegye k önnyOvé a fÖldön valo
:-.arándokll'lsotokal.
Pordltotln: Ferenc:.: ,'6%86f
Nattllie Gulhrandsen lelsz61al/'UIa

lU

••

gyomány - els6 t:ben - 1826·ban s:dmol b~ arrdl hogy
felveltél.: a kapC30latot erdélyi magyar t~$tvér~ikke/.'

m
Nagyra
az/AIlF-bc.n,
r
• üte.
Al: elmMI ~v~kbetl kapcsolatullk "zorosabbd
kozm már többen veltek riszt a mi évi z..~illali
T(lId/ko:ásaink uj (dvlato/ nyi/nak a:
A :, IlOgy e/jiU/lInk Ide, a/lOvá MIlInk'
ny/iloak, azt bi:oll!litja, hogy
fordufunk ~gyhá:llk·/IO:.
A n6k ma egyre jelcnl6sebb .~:erepct já/s:ao(lk egyháwnkbml, ru: IARF-beo és oyU/eke::eleinkben.
A1a tudom, hogy az IARF, a: 1I"i/árill.~ hit, ajd oldalon dlf. A vildgon él6 valfd$oJ emberek {el k~1I h (vjdk a
' iJbblek figl/elmét a lIukleárls f~gyuerke:lJ és (I nllk'/edri"
Mboru bor:afmaira.
A Ila:ámban {olyd bék~munkdban az I ,tnF jelcn(/Is
m ~rttkbco ves: részt. M egpróbdljuk' Jaját békurófes:m"e inkel lJJsuhangoln i az / AR F mdJ tagegyhtlt(llllak békelIIunkdj/hm/. Remélem, /rO!{y cfjiJn ru: a /Iap, amikor egyiliIeJ er(Jvel jelenl tJscn ho%zcljdrul/rall/nk a béke k/a/nkl/IdsdllOz ezen a (iJldtJn .
Ml, uni/drillsok, klJ::lJs értékeket hordozunk s::er/e
ldgon. Gy{!/ekeuti és egyhá::i szolgd/atalnkban
er61 merItlInk ~gymdstó/, amikor fdjJmerjnk ru:
mus egyre n~lesed6, n/JrJekv6 k/JrU.
S:dmuokra felejllletet/eII marad ez a ld/ogatdJ, és meger6811 minket k(i:!Js hi/ünkben.
FordItotta : Orhókll6 Szellt-h'do)'j 1I00a
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Békés Gáspár

ként Icngyel - lItván földön harcol
tovább.
A kirMy szivesen idMött Vilniusbo.n, s vcle egyiitt hadvezére, Békés
Gflspár ls, aki ott ls halt meg 1579.
nov. 7-én, Grodnóban.
Mivel Békés unitárius volt, csak
rt városon kivüli dombon engedték
eltemetni. Ezt a dombot azóta is
Békés-dombnak (Áriánus-domb) nevezik a litvánok. Nyilván eléggé hires és közismert ember lehetett ha
fl földrajzi helynév, a népi hagyomány is megőrizte emlékét.
Két fia, László és Gáspár folytatta
katonai tevékenységél. Lengyelországban maradtak és 1593-ban lengyel állampolgárságot kaptak. László
fia esapalaival dereknsan Imreolt a
török ellen. Magyarországon is viselt
l\adat. Balassi Bálinlot is ismerte.
F(~ lhös Sznholes

be. Ilazl'lnkból csak dr. I:;rd(b Mihál
lehetett jelen, bár körllnkben is
ne~. m~ néhányan k(h:üHlk.
I artahnos és ndalokban gazdag
beszámolÓjából közlÜnk néhány on
dolatot. Osi szokós szerInt a vén~lá:
k.Ok Istentiszteleten vetlek részt él
tisztelegtek dr. Kovács Lajos p'!ls!;
pöknél.
A régi osztályteremben sorra vették a hireket Ol'. elhaltakról az el
tOntekről, a távolra szakndoh~król
Klfeje~ték hálájukat a bennük élŐ
ti,; ma IS tápláló szellemért. Hálásak
az el-(yház ak~ori anyagi támogatá_
sáért, mert hiszen a legtöbben Szeszék~ly diákok voltak. Elsirat_
a régi tanárokat, és megfordul_
tak ~ házsongárdi temető sfrjainál is
Buszke szereteUel emlitették me··
hogy társuk. volt dr. Gálffy l\Ióz:~
n y · egyetemi professzor, aki MártOll
Gyulával együtt készítette el az
Abásr~lyától Zsögödig clmQ nyelv_
földrajzI szótárl (munkatársa volt
~ nemrég elhalt Szabó T. Attilának
IS. / Szerk.). Jelen voll még Pál
Tamás és Barabds Vilmos, mindket_
ten volt keresztúri tanárok és Kiss
Zo!tán ny. kövendi leJké~z. Kiss
M~hály vásárhelyi lelkésztink l'idesapJa.
Az 1088. évi budajlesli véndiáktal~lkoz6ra várják azokat is, akik
az Idén Kolozsvárt nem lehettek jelen határokon belülről és kívillről
egyaránt.

l

Volt II 16. iizt\zadi történelcllmck
olyan plllnnatll, amikor a magyar,
lengyel és litván antltrinitáriusok
Igen kőzel álltak cftrnu'ishoz. Erdélyben és lengyel földön II rc fornu'ició
követői komoly erl5t jelentettek. A
s1.ociniánusoknnk számotlev/5 központjuk volt Rak6wban. 1~lénk szellemi kapcsolatot tartottak fenn erdCilyi hitsorso~ll ikkaJ. Budny Simon
litván radikális reformátor Dávid
Ferenc kortársa volt, s Jelentl5s szerepet töltött be II litván S7.llbadclvll
gondolkodók körében.
A lengyel ant ilrinitá rizmus egyik
irányzata hivatalosan elismert cgyhá1.zá szerveződött. Vezéregyénisége
Socinus Fnuslus volt.
A kor egyik érdekes alakja az unitárius Békés Gáspár. Katona, nevos
erdélyi politikus. 1520-ban született,
kisnemesi családból. Petrovlcs Péter
tiszántúli főnemes, a reform áció
egyik nagy pártfogója apródjakénl
I.Ullllnk m{lsodik sz{ullQbllll lIIeukezdte pályáját.
János Zsigmond fejedelem embe- j('ll'nt kúzlellléoyiink ól n, részlU'1I
révé lesz, fokozutosan mind befolyá- sióill meu\·t'l llíls címén, részben küz.
sosabb lanácsosává és Erdély egyik vellen mlománykélll IlZ Illúhbi forini
legvagyonosabb főurává. Jelentős iIIel'·e de\'Í7. 11 ússzellek ~rkeZlek IJ~
magánbiitokai voltak, közöttük a h'lmnk ju,'llrll •..\ devb.a ússzeoekel
legnagyobb FOf.Caras vÁra és uradal- II hUllkuÍII he\'áltolluk és Jllillzlllr~
ma. Ura nevében ő kötötte meg könyvünkben lUlÍr ti lorini üsszegeMiksa császárral a speyeri szerződést kl'lt szlunolt"k el.
DUllh~1 Dul/izs és esnl{ltljll KIIUl.IIhl
157()..ben. Hithű unitárius, részt velt
az erdélyi hitvitákban , a nagyvá- "'000,- Ft; ön. Kerekes GásllÍlrné
radi dispután 1569-bcn a fejedelem eIImit édesllllja Gácsér József emléI,lire 3000,- 1<'1; dr. Filep Alatlúr emhelyett al'. ülés vezetője volt.
1571. máre. 14-én me,:;:hnl Erdély lékére családJu :1000,- FI; n Svájeelső fejedelme. A lrónutódlás egy- ban elhult LlIwr Lliszló emlékére liz- Kedves Hallgatóim:
szeriben feltette a kérdést, hogya \'eu)'e 11mtl L. Láz,Úr de KlIúd-Krall ,
speyeri okmány, vugy a török aka- Lausnnoe ~1000,- Ft; 2000-2000.rata határozza-e meg a fejedelemség FI~ol I\dOUlful~'ozou Klldúr Uoglárka
Nemcsak mi, unitarillsok, de hajövőjét. Bécsben azt kJvÁnták, h ogy KODllllu és "onosek Homíumé lIécs,
az erdélyi rendek ne fejedelmet, ha- eUtalt térje emlékére; 1000--1000,- zánk lakossága is örömmel fogadta II
nem vajdat vfllasszanak, s a király FI~Ot mloUlúnyoztnk dr. SzillUkóez)' hfrt, bogy II Magyar Rádió harmadik
erősftse meg a vajdát tisztségében. ZOIIÍlII, dr. Kalllay Imréné és Csl.szér adását, máj. 23-án, ti Rádió évforAz utódlásra ketten voltak esélyesck : JÓ7.st"i; 1100,- Fl-ot ndomúll\·ozoll dulójának napján elkeresztelték
Báthory István és Békés Gáspár. I'ethö László Geni; !'iOO-fiOO,-=- I~I~ Bartók Rádi6nak.
Erről a televízió és a rádió több
Miksa császár végm Békés mellé IUl, ot wJoruáll)'oztllk Lutill G~' ür!n', K.
mégis Báthory lesz ti speyeri egyez- P. Up., OUlukún Lnjosné, dr. I·'erellcz ízben megemlékezett, s inlerJílt késég legföbb ha sznon é lvezője. Békés Emese I<eresztlúnvll kercszleJöiére szitett 16gondnokunkkal, a világ1575-ben a székelyek jelentős részé- és io'ün'!sz L6szlú. 'KiilOllbOző üsSze- hira zeneszerzl! fiával, ifi. Bartók
nek támogatásával B!'\thoryval fegy- neket ndomlmyoztnk: II Debreeeni mláual.
veresen s1.áll szembe. Az 1575. jú- UnitÍlrius EOyhüzközséll: l'ii:t.esllOl
lius 8-i kerelőszentpáli csala azon- dr. Puriuli Elllkő, dr. Hlluku)' h'fui~
ban az ő vereségével végződött. Bé-- né, ehira \Vllters ( ••olldoll), G••'onci!
kés az ostromlott Fog:irusból magá- U~A), KlsO)'örgy Ödlln (1111.). KtI!hl~'
nyos fa rkasként menekült, majd Jéluné (Up.).
és IlUszirilIi eUJ~
Krakkóba vezetett az útja. Báthory
h{lfl.rO~
Devlz.1I nllorllúllyok: .1. "IIZ0UÚII~'
pedig I<oIOl~ svárra összehlvta al'. o r- (USA) S 25; TOrIIk Ut$zhí (Ausztró~
i sorlihulI
MI,·ég!!n
szággyíUést, Békés Gáspárt és híveit Ilu) , :IOj Fruncls .4.. (l'ulI) S 50;
fej- és jószágvesztésre iléltc. Köz- John H. Hotlo S 50j ElIllllcrlhné
tük sok unitárius fMr vesztette élc- FerClIf'Z i\lufldll SIr GO; ~Ir. Euunerlh
tét.
Imre Sfr 50j Ch. Stephens (USA)
Kerelőszentpál nemcsak Erdély S tOO és Simli)' Emil (Konudn) $ 50.
sorsát dönti el: u győzelem hirére a Az lIdoJU{III~'okut hlihlsnll kOszunJiik
lengyel nemesség a Miksa császárral ~ , 'úrjuk II továbhl lámoootlisoknl .
szemben álló Rtithoryt hlvja meg a
SZEIIKESZT(iS.É G
lengyel trónra. Az új lengYel király
n6 kéll\'lstllle.
A koozullúelú \'éytln II ré~:r:t\·e,'(í
Krakkóban is magyarnak tartotta
magát. Békés Gáspár érdeme hogy
hékemozOal.mllk kép\'lselöi CfI)'elér~
lésUk kHeJezésekéul fel,efU~~~SI lo~
felismerte Krakkó ban, hogy Báthory
~rettségi
találkozó
mellett a helye. Unitárius hite erőt
Ualwazwk meg, mell'nek ulolsó
ado~t neki a lalpra álláshoz.
t\ Kolozsváron, uz egykori unitá- mondulól hUllnsúlyoml szertlnénk:
b77:ben Báthory szolgálatába l"Ius kollégiumban 55 évvel ezelőtt A killllnbllző lársmhtlnLl relltlszerek~
lép, aki megtelte a lengyel lovasság érettségizett 33 diák közül - o kü- bon ólii kereszl{illl'ek lodiblJru is
f6paranCllnokává.
lönböző é letkori és távolsági okok tolylnsSlÍk il% eszllIeestJ"ét, ls lllfiköd~
Báthnry lej::\vltézebb paranCSllokfl~ miatt - csok öten gyOlhettek egy- JIlDf!k "gyUlt lIelslukl szellelllé!wn!
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Itt a Bartók Rádió!
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Béketalálkozó Bécsben
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II

Gondnok köszönti
a konfirmálókat

Pestlőrinc

Ápr. '~:~::fi~<
lőrincen
lekezeLi
ö
POnkösd áldott ünnepére ébredt
B el/cze
II vlh\l(. A IIlni napon c s1.ÓS7.CkrI'51
m Ar clhanj(7.oU 1\7. ünnepi m cgcm- után dr.
Jéker.!!s. Nem tudo m, Tibennetek I

mil ye n hílfoknt pcndlle t~ meg az
ün nepi s7.c rlnrtlls, dc ÖS7.lIl t c s:r.lvvci mo ndhatom, hogy benllem csodtts e mlékeket ébresztett.
T öhb lI1]nl40 évvel c1.cl/'lU ugyan·
ilye n kör Ulmé llyck között. á lttmn é n
is lll. t)rasztoJ á náJ, amikor ls egy
székelyföldi város bn n el ső bben vchettem magllmhoz n J ézus é le tére
és hulólára emlékeztető sze n t jegyeket , II ke nyeret és II bort.
Az Ilzó tll e ltelt i dő alat t n agyot

lépctL e l ő re II vih\g. Nem akarom a
példák vég nélkUli fe lsorol ására

htiz I(nln~yi Ili,·utul:lnuk vezetIIje,
a Szovjet Béket::a náCll Vallásos Erők
kel EgyllUIllOködő Bizott ságá nak
KY!)- elnöke. A IlH:lrO!lUlita l1IeKhlvást.
a~olt. át a kö r./:IYO ésnek, hogy képVISelŐ I vegyenek n'nt ilZ /I legkö_
r.elcbbi IIlésUkön.
Egyházunk képviseletében dr. Ft
rtne: József pilspök, a S7.erver.ct il Ielnöke és llusz/i János 1)!1 sl,lőkhelye l
t es, a bUdapesti bizottság titk ára vcLl
r(jszl.

,~frtli;t;!:~;~~pest.

Kincses Kolozsvár
köJó

hl rlo7.unk
I

", ..... szl-

fordItan i a z időt , csak egyet e nged jetek mcg, hogy c mhlkczel clckbc

véssek: ors7.11gunkbnn mi nden eUogyasztott negyedik-ötödik kilowattóra elektromos energiát az ato me rőmOv{lnk lerml'Ii. '
Az emberisC!g II fejlőd és során
- hiszen tudjátok - több korS1.akot
, nemcsa k a
C!ll Illeg: óSkort, ókort, középkort.
hnnem nl. Erdély ben
Iljkort, legújabb kort, és mivel a
nak és a szflszoknak is.
politológusok mC!g nem adtak II fenti
!11.ellemben rogant nevet napjaink
J-líhcletlen, mennyi s7.ellemi kezid őszaká nak , hadd nevezzem a jedemény er.ő s1.emély munk fl lkodolt
lenkort és az elkövetkezendt'S korazo n. hogy minél hibb olynn emhert
Dr.
,Iuku
h
.I
enő
s7.ll kot lcgesleglljahb ko rszak nak.
teremtsen- neveljen , aki k elöbbre viNevezik ezt ar. id6szakot atomkors7.ik az emberiség szellemi , gazdasági
haladását.
S7.llknak is.
E legeslegújnbb korszll k hajnaK evesen ludjtlk il ma élő magyaAZ
EGYHAZKÖZl
l:'Inak el56 pillana tai t éljük. Nem turak közill, hogy ott indult cl a
dom , ki hogyn n \'élekedik, dc én
magyar film , ott volt az elst'S maúgy érzem , hogy napjaink ('gyik
gy ul' nydvú s1.( nh áz, olt lélesült al.
B~KEBIZOnSAG
fontos j elle m zője - sok egyéb mele l ső botanikus kert, H eltai Gásp1lr
(MTI nyoman) Ar. Orszngos Bé- ott nyomdát létesIlett .
lelt - nz, ho~y keressük I steJI UI'szágának megvalósllasát, és várjuk kctan:\cs Egyhilzközi J3ékcbizoltIskol,H. kilnyvtál·ai. m (ívészeti
sága II béke és barátsági hónap al- élete, mnjd késöbb egyeteme kisubeteljesedését ilt e földi téreken.
A hirad ásokhól tudjuk lIlindany- kalm nhól i\ ltnepi közgy űlést tartott gÚI'Zó \'011 orsz:\~ra·\'iJágra.
nyia n. hogy karnyújlásnyi közel- júni us 2-nn. /\ tantieskozflson a reA n y:1~i és szellemi éle téről. LMségbe került földrésziinkön a tá- formátus, evangéliku s, baptista, me- ~yi val6járól és törl é n elm~ höl széles
madó fegyverektt'S1 mentes világ. A todista, adventistn, ortOdox. uni· leril lell"61 összevflloga tott tanul máma hétközna pi embere talán fel sem t áriu s és izraelila egyhazak képvi- nyok ndnak I((ipc t. I(ollégillmai ról,
tudja mérni , hogy ez mit jelent. En- selő i vettek részl.
tudós polgárai ról, neves vendégeiA társadalmi rej lódC!s és II Mkc r61, a nlti;llkolásairÓI, pnlotáJról,
nek me~~télt'isé h e7. alIIllitól mert'Sben
e ltérő, uJ szem lélet re, az új dimen- épltésének összefilggései c1nunc1 elŐ telll plomuiról. a régi város utca neziókba való beleC!lés tudományára adast ta rtott H orn Gy ula külügy- veirol, a feledhelet lcnUI lűrt fnc1me L
van szükség. Ti , fintai konfinmHta k minl S1.léri lllni államtilkál'. Beveze- id éző Házsongárdi temetőrő l - mind
ennek az. új korszak na k ar. é l>ltő i; tőhe n Albert Einstein szavait idéz- ihletett Lollú emberek szólannk.
a megéHh , a fenntartói és a7. ered- te, misr.erinl al. olomkorsznk ba n új l\1ültjá ban lesr. ulat, olvasván e lamények továbbadó! lesztek.
f,lond olkod ásl11ódra vnn szükség a h- pokn t, :lki val:lha is l:lk la a várost,
A Budapesli Unitárius Egyhá7.- hoz, hogy az emberiség élethen ma- vagy okár eStlk megfordult abban.
kózség nevében szivem nunden radhasso n. E7.ze l összefüggésben k iszeretetével fo gad ink c közösség tel- fejtette: a két szembenálló katonni
nr. Sz. E.
jes jOgl1 tagjai sorába. Arra kérem II tömb, a Varsói Sze rződés és a NATO
JÓ Istent, adjon e rőt Nektek a hhoz, olyan katonai e rőkke l rendel kezik ,
h o~y nldo7.atos, buzgó. esel e kvő hi- nmilyenekro eddig még nem voll
veI legyetek és maradjatok egyház- péld a, s a mai lömegpusztftó regyUnitáriusok
községUllknek . Klv /i llom Nektek és verek képesek az egész emberiség
magunknnk, IdősebbekIl e k , hogy le- mcgsemmisltC!sére. A nukleáris 111\a Capitoliumban
gyetek II mi világunk világossága, a borúban szembenálló felek kölcsövlláS?sság .áradJon Rólatok min- nösen képesek elpusztftani egymást,
Az a merikai törvényhozásnak kél
denk Ire, akIvel kapcsolatba n var:;ty- és e7.ért mu már túlhaladottnnk kell háza vnn, II szenát us és a I(ongresztok, és ak ikkel majd kapcsolutba tekinteni az egyoldall'l biztonságpo- azus. Az USA 50 államúnak lIlindfogtok keriHnl: szüleit ek re, kereszt- IiUkát; a biztonságot mint egyetemes egyikében két s7.enátort vt!lnszl nszO leitekre, nagyszUleltekre. testvé- és oszthatatJo n fogalmat eélszerO nak, II ké pvise lők száma, n kerU lereItekre, tanulótársaItokra, ar. uni- kezelni ...
tek számától függlSen . a 400-at is
tárius egyházra, nemr.etetek re, az
A békés egymás mellett élésn(jl meRhnladhatju. Az 1987-ben megemberls(jgre, mindan nyiunk örömére többre, békés és aktiv együttélC!5fe nyilt 100. kongresszusban Ur. uniés boldogulásáro.
vlln szük sé~.
tárius toglnl helyet. Most eggyel
A kÖ7~yOlést köszöntötte FIlarel többen v:U1nak , mint voltuk nz elGállfy G6 IJor mel ropolit:\, 'IZ Orosz Ortodox Egy- múlt, 09. kongresszusbnn.
J2
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1-I:lrnHIIl vannuk II ~7.cn:Hl1sb:lI;:

" enl Contlr:ld. dctllokrat!!. Nort l
lJflkota :\1I:1I1II)ól: William S. COh~~l.

repub likánus. Mnillc :\Ilnlll~)ól; 'í~~~~
Robert \V. Packwood, Jcpub I
11115 Orcgon államból.
képv isclt'lJllir. Itlgj:li: C h cslC~
\lki ns dClllokrll l a, 1\1:tssacllUsCtts,

X

Don E;lwards és For tllcy St:)!k, d~
n1okraták,

nő i

IIIcgyéspilspökké. GUl/tll!1 J::ndr\' S7eközött ged-rókusi pl~bflnost S7.c~('{I-c$llnádi
hntá- IlIc~y('s l)nspökké. !HlIfQS{ hidor cd
(lif,(l v:\ei scgédpilslliJkűl. \'!'Ici Ille~yésllnspökké ne\'ezle kL
A nyu),(nlomb:\ vonu1tnk l ó! ~S c1h u ny t11któl hUc.~Ú7.va, nz újo nn i'ln k inevC7.ell eket mi is szeret e1! H kiis7.llntjilk.
ol

mindkelten

Cllhfof/llll
:\1!mnböl; Nancy. Johanson, rc p l1.b=

szelll-

a7b~~~I~

likánus, ConnectIcut; Donald R,t,t,
ter, rcpubliktlllUS, Pcnnsy.lvl!lI!.1 ~

vezet.

Jnmcs Olim. demokolili" VIl:guUIl, I
AlIIIn Swift. dCnlokraln, \\ Ilshmg l o n
i\lImnbó1.
.. o.
A Ur. törvény hozó kOlm l csak egy
II illi, megoszlásuk, pá r látliJs~lk s~.c
fint: li demokrata és 4 rc p ~b~lk;\nus.

A viss;ulválnsT-!ollak koz?tt Vlll~
James Olim, Ilki az 1985. éVI kculh
pilspöklálogalás alka lmával ebédel

ndoll 3 Capitoliumban, s vele egyíltt
jelc>n vollak Nancy Jol~nso n ~s ~~o:
nald Hilter - u t óbbi n;lgyszOle~
rév~1l TemesvM környékére vezet i
okacll 1
vissza őseit.
Az a merikai lörvcny h nzásban az zött, ma má r
Melyik u t nt
unit:\ riusok száma Illessze megh aladja lé lekszilmuknak alakosságball lenz~k? Ezzo::l
d oni püspök
elfoglall a rányát.
hul :\rOZnla:~;;l.

A magyar zsidóság
történetéről

ki:\lIItrlst nyiloUak
Hudnpcsten a Golc!mark
A Idúllftást követŐe n n
17.r:10IilAk P,\vn Illen i
vaeson·. t ndt:l k a
t1eh-g:Hus, éHlkön
S t ernberg angliai
llI:lIHl uz európai ,:,!:dÓ
folyn- nöke és :l velük
belül
:'~
húsz
nl ig
kö-

nk ik a
I is jelen
egyh:lzak

NŐK A SZÓSZ!:KRE

Fer ellr:

: , ')J~~:ib~

Brtan G. Cooper
l:,'vange/isc/l e J(ommelltarc, m87j-1

~~i;~:i)~~'i,
~~
~s

;;:~.I az idó
1.011(.lon püspöke u
kilencvenes ~vek elején nyllgállonu\uybn vonu l. 1<0molyuII senki sem
hiszi, hogya Ch urch o f Engl:lIld nek 2000-ben is még mindig kizáról a~ rérri I)Upságn lesz. Csnk ar. bizo n ylalan, hogy miko r ~s hányf1l1
ha~yj{Jk cl mnjd ezért HZ egyházat.
hangbe l Ső

véd e lmet
még nem
változást a
alá tarto1.ó összcjövet e370 egyházhun akar 1110 ugyani~

"::~,~if;"(,
I
sor,
az egysl ntutumát, az uj Mea-

~

sure ond Conoll-t e!fogadlák, amin t

ezt Rohert Runeie Co'lIIlerburyi é rsek
h:mgsulyozta. A statutum vázlatát
vis7.0nt előbb llI~g a jövő évi szinódus elé v iszik, majd 111. egyházmegyékbe n is megvitotják . s csak azután - tehát Hl9t- ben - bocsátjlik
Ismét o szinódus elé. Slűkség va n
továbbá egy speciális tö rvény elfogadására II parlamentben, valamint
a korona jóváhagyásl'lra.
Robert Runcie ezt a fo lyamatot
szivesebben tekinti lassu fejlődés
nek, mint mélyre ható fo rradalo mnak. Természetes ugyanis, hogy nem
akar, olyan érsekk~n t kerül n i be az
IHlgtl kán egy ház türt~ n c tébe, a k inok
vC7.ct ése ldel~ n cgy l uh:s~ll k adás tör~
ltnt. Runcfe érvelése tiszUn jogi
szempont ból kétség t elenül k orrekt
de meKfigyelt'lk szerint má r á llép

Pordifolta: T örö!, l.dílln

VALTozAsOK
A KATOLIKUS
PüSPÖKI KARBAN
Dr. Paskai Lászlónak eszt ergomi
I)rimás érsekk~ tör tént kinevezésél
egyháza és a közvélemény örömm!!1
fogad t a. Nyugalomba vonulás. illet ve ellla1l.\lozl'ls követkrztében a
t ov:\ b bi vál t o1.ások köve t kez t ek be
a rómnl ka l olikus pilSllÖk i ka r ban :
El halillozott [(dddr László egri
~ rsek, majd dr. DelIorI Ge ll~ r t pécsi
segédpüspök. Nyugalomba vonult
dr. llias J ózsef kn locsai ~ rsek, dr .
Bdnk József váei ~ rsek-pils pök.
dr . Udvardy József s7.eged-csanÁdi
lllegy~spüs pÖk ~s 1'ólh l.ászló veszprém i segédpüspök.
lJ . Jdnos PIH pripa uz a l:\bbi ki~
nevezéseket eszk özölte II magya r
kormá n y eUlzct cs jóváhuj!:yósév nl ;
dr . Danka l.ászló t k nlocsOl é rsekké,
dr. Sereré'y Istvón kt'lszegi plébÁnost egr érsekké , dr . Konkoly István
ge neslIpáli plébánost szom bathelyi

:~;~,\~.

.J :'IIlOS

pök, Aranyos Zolt:\n az
B~kebizotts:\g r6titkiu"a
pilspökünk pedig an~o l ul
Felszólalását az ÚJ 1~ l et l'. szemle
a1. a láhbiakbun ismertette:
Dr. Ferenc: József uni t árius pflspök felszó lalásában lIlegellllitette,
hogy egyháza már a m:\soc!ik vilflgh ábo rú e lött Illeghivolt e~y zsid ó
rn bbi t e tőadás lU 1"tilsllra. 'l'ell :U 111:\1"
akkor e lkezdték II dia lógust, nm ikor ezt a töbhség még sajnos, el1t~ltc. Fclelevelllletle émlék~l a budapesti gettó fcls7.abndu lásának első
~v fordu l ójával ka llesolathnn. (5 is oll
volt a Dohány u Leni telllplombun.
1946. jnnuár IS-ón, amiko r a papi
beszéd halást'lm k~tezcr ember slrl
egyiitt ti hu t a1111as veszteségek felell ... M~lyell :'1l~rcz to fáj d:llmát
a1.0k n:lk a1. embereknek, nkik közeli hozzt'ltartozóiknL vesztették cl.
Mos t ö röm mel ha llja. hogy ezt a
t em ploll lol nell1zetközi segitséggel
újjáépiti k. Ez :1 t emplom Illeg is
érdemli, hogy (ljjá~pilljün, mert n
Iliagynr zsidóság IÖrt~lle l n1ét tUkrözi, II trngikusat és nz örömteli l
egyarán t.
Az il yen tal ál kozók erős ltik II
zsidóság és n ke reszt ény egyháznk
k é p viselői k özötU jó kUJ)csolnl ot.
\'a SÍlmapl vallltslallíl ús' ujn.
10lylatJuk. Abdnap misotlik és neOyedlk vas6.rnapJé.u Icunek !lZ órák
OrbóiUl6 Szen..... "úJl)') Ilona lelkész.néJ vezetésével ft rendes lSlenllszlelette l azonos Id6pontban de., 11 ómkor,
u NaUY I. u. I. e. tan6clJtermélJeu. A
lelkéllXu6t önkéntes JIIullkah'11'íIIlk S~
gillk. A legkG%elebbl.,~lkallmu~ : okt.
ll. bI eli., no\·. K. és _ .. , d~e. 1:1.
A
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SZABÓ T. ATIlLA

GYÓGYITÓ ORVOS

A Farkasrni ltmcMbtll 1987. mdj. lád, ,~ a csa!ádbCIII (! Imi gyermek tle6-á1l. SIl/yOS, de Uirtlemmtl viselt be- W,
mÓrt. 7-~n nevu magyar tudós J,."O- tegség
- A.: e/slí viláyhdbor ú a/ali egyeután temettük dr. PILEP
pors6jál fogadta rogeibe (jr {lk nyu- ALADAR-t, Egl/Juj;;i F6t(llIti~,nmk temi lIaIIgató, ll e or vollis z/ ktnl a M +
galomra.
.
II
nak ör ökös tagját , a Budapesfl Egy- ború k~nysure az olasz (rontra. Piave
K elemen Lajo.~ tanftlJl1nylj IIQ • S hdzklJzségnek
örökös tb.. presb!teré~, és az I sonzó mellé oezén'Xli. OrmeUinél
erre mindig büs:kbl emUkc:ell. Szd:
ronnal, a k~
együll szo/gdl Mnrlon
mos lanufmdnya mellett az [irdélYI egyetem i magántanárt, al.., ho,~szu étlll- s6bbi gyula(ehérvclri római kn.toU/;w,
zedeken kercsz/il/ iga;;gató ((jorl/osa
Magyar Szdtlirléneti ~ár eddIg fflcfr voll
a S;;entes i !I1eg!lei K árhdz Szli- püspökke l , akiIlel cg/I éleir e szólO baA k%ullór; H ázsongárdi l emel D

jeleni négll kötete órökr c (clln/ar/Ja
rátsrfgot kiJl. BClege,i kerlil kórházba
J/ ellét. Az i/lóbbi ká/etekben,mdr mu'!- tész, Nőg!lágyászali Osztályának.
Emtékét Huszli Jdnos budapesti majd (e/ép,ntve (o'lylalja egyetemi la:
ka/ársai i s segUetlék, ,köztilk az un,//ÚrilIs Gdlf{y Mózes IS. E munkája lelkésznek a temetési prédikációjából Ilulmányalt,
- Az líj határok elszakftjú.k ol/ncmcsaJ..' a magyar, /!an ~m az ~ye veli idézetekkel elevenf/jUk (el lapunk
temes nyefvludomdnyban I S mara aTl- Jlasábjain. Az igehirdetés alapja vol~ : IlOnától, (gy nagy an!Jagi gondokkal
dó üu/.:I1. Remélj/lk. akadnak IlIIagy Lukács evangéliuma 10,8 - 9. versel: küzdve szerzi meg diplomdjú.l. D e I(JHa valamely városba bementek és rellen hillel kü.::d ter/Jeiüt és lassan,
munkának érdemes roly/alói.
EmUkezetét mi unitáriusoJ.; is sze- befogadnak titekel . •• gl/ógyilsálok, a d~ m~gvatóslllnak azok. 1{(J:el egy él/'
betegeket, akik ott l esznek, és mondjá- tlzeillg vár olyan állásra , melynek jDrt/t Ut/ megőrj~ük.
tok nékik : Elkózelgetl JlozZlt/ok az vedelméböl eltarthat egy családot. Ezért
csak nyolcéves várakozás után házaI stennek országa."
_ l.elked bejárja mosl a r ég i fája- sodnak össze Generzich Klárával.
- B oldog liázasságukat három
1987 kat Url fegy(jz{j er 6vel - kezdi e gyászEgyéni meghlvás alapján
. bes~édél a lelkész _, hog!l m egálljon gyermekkel áldja meg a: ég.
ápr. 30. és maj. 3. között részt v et- az egykori olIholI (elell, 1101 s;:;iifettéf
- Boldog és kiegyensú lyozott csatem a Roveretóban tarlott ~V.CRP és ifjúságod álmail álmodtad, Majd ládi légkörben a klltatás és gyógyltás
(A vallások világkonfercJleláJ3 II tovább, látja a szentesi kórh~za/, lI,dománjlos mUl1kájának él. MilYe/!
békéért) európai csoportjának máso- melynek (alain belM a Ilivalást elj es (- mélyen 'gaz , és milyen csodálatosan
dik konferenciáján.
. d'
II k
T" d
Hét világvallás képviseletében 18 tés legszebb évf Ize el vo a a ICI,' szép gyászjelentlJjének az a néhány
nemzet képviselői vettek rész. t az M egpihen a P ozso ny i üt 14 (elell IS, szaIJa, mely arról ad hfrt, hogy "egész
b t b tt ahol már az ör egkor megbéké lI nap- ételét az orvoslás, a tudományos
összejövetelen, amely
a
IZO - J'ait élted át, hogy aztán b(zó lelked munka, és népe (e/tétlen szolgálata
ságban tárgyalta a bék ével, az
d I'
I
I I 6 'I
észak - dél közti párbeszéddel, a fé- innen i n u jon e az /I o s I< ra : l(Jltólte ki. Nemzedékek sor át segítelle
a világra, asszonyol.: ezreít gyógyf/alla.
lelemtől való v édekezéssel, aZ em - l sten (elé, . . haza(elé •..
Tevékenységével, ember ségélJe/ példát
beri j oftok védelmével és a területi
S mlg
adott a nyomában járÓknak".
konfliktusok és kisebbségi k érdés- az idö és
sek Európában m egnevezést1 t ém á- 19y a r ég i
- K opor sója mellett állva elmondkat. Magam ez utóbbi bizottságban
Tudluk, de ludldk sokan mások i s, hatjuk, hogy életébm megvalósítotla
vettem részt, hol elsOsorban a rto- hogy súlyos és kemény egyéniség volt. azt az üe/(eladatol, m elyel Jézus tanltma nd - vallon kérdést, az európai De tudtIlk, és tapasztal/uk azt is,lIogy vcinyainat.: adott ., Ha /Iafametu váországOkban é lő moszlimok, a bul- szer etIci kőrében mindig, betegei kő rosba bementek, gyógyítsátok a begáriai törökök; buddhisták, szikhek, zőlt sokszor, hallgatása, sZÓIfansága tegeket" ,
h induk Nyugat-Európában st b. h ely- győngédségben oldódott (e/. Gyakran
- Uniltírius hillink alapja szerint
zetét ismertették, majd - javasla- az voll az érzésünk, mintha le/ke mé- ajézusi evangélium iJriJk, és azmintom ra - az etnikai h atáraikon kivül Iyén oItárt iizek .égn!nek, s r~jI~ {et- den idöl.: m i nden ember ének szól ,
élő kisebbségek (elsősorban az öt gyú/nának a h,l tISZta l?n!lJa!. i gy Meghallotta (ogékony lelkével, és válszomszéd államban levő magyar nép- járl szer etett kórháza (alam belil/, an- lalta e küldetési. Ezért bizonyosak tecsoportok) kérdését tárgya ltuk . A nak kórlermeiben, s (gy ludta legyőzni lIellink abban, hogy (öldi élel e hi/Jatásl
hat ározatokban rögzitettük a hely- a nagy és válságos gondokat, vállalni bel61/ő áldozata itrt l s/enné l elnyeri
zetet, és azokat a tennivalókat, a küzdelm et egl/-egy életéri. Cselekvés az üdvösség ajálldékál.
amelyekcl az egyMzak a minél UJftötte be életét, s ezért nem sokal be- A hosszu és á/doll élet egyik legk edvező bb állapotok m cgt crernté- széll, de ha szó ll, sza/Jai és mondatai szebb (ejezele - a s;;ámtalan lIa::ai és
sébez biztositani megkísércljellek . r 6vidségé ben is gyakran UJbbet és mi- ka/országi elismer és mellett - a nep
Látos:aUst tettünk a trentói szé- Iyebbet tIldott mondani másoknál.
egyszed; (iainak iránia megnyilatkescgyházban, az utolsó napon pe_ Lelkészi szo/{Jálataimban, a te- kozó szerclelc voll. A második világdig a mintegy 100 főnyi résztvevő metésekre készülúdések során _ azok~ hábor ú az O otthonát is (eldulla, és elkegyeletes kirándulást tett a Ro- nál, akiket ismerlem _ életüknek ér- puszlitolta csaknem teljes or vosi (elverelo kűzelé ben l evő Campana del tékeil nemcsak a szeretet, szépség, hú- szerelését . De betegei, hivei, aJ.:iknd:
Caduti (az első világháboru hősi ha- ség és hit mércéjével próbálom mémi, életéért annyit harcolt, bejelentis és
loltai számára létesitett emlékhely) (eleleveníteni, és az emMkezésben sz [- kérés nüklil n é/ldny nap alalt óss;;emegtekintésére, abol a helyi veze- vilnk mélyén megőrizni, hamm, mos- szedtek, visszaszere::lek annyit, hogy
t ök , valamint az egyes egyházak tanában mind gyakrabban, még há- újra kezdhdle, tovább (olytathatta
képvi selői emlékeztek az elesettekre. rom érlékméróoel gazdagftani. Ezek: a munkáiát,
E gy kis magyar zrisz lót helyezlern el TUDAS, az EM BERl Af AGAT AR_ Elelében soksUJr állt szemben a
a magyar em/ékoszlopnál az olasz TAS '·
l/IVATA SSZERETET halállal, de mindm erejével az élei
harcléren eleselt 100 OOO magyar ka, eb a
•
•
tona
eml~k~re.
Bartók Uéla
- És O ezekkel az értékekkel ren- győzelmürt l larcoll, hiszen mindCll
__ _
_ _ _ _: -_ _ _ _ _ _ _ delkezelt, és befejezett ~leléve l nagy ér- szil/eUs életUnk diadala, és m,indm
tékel, drága szellemi Dr6ks~get ha- lJajudó anya m eglartása a lét h/mn.uszának egy-eg!! nagyszera ,akkOrdja.
A Magyar llJ8áglrók 0l'8Zág09 gyolt O/Jéire.
_ Fizikai valójlfban O nmcs löbb~,
SzOvetségéoek Egybázi él Feleke- Egy székelly~ vdlt magyar aszzetl Lapok SzakOSl:táJya jún. ll-én szony vajúdásából. 01 esztendővel nem lehel velűllk ~S kd:6ttiink. De hla MUOSZ székházban tájékoztatót ezeMtt szillelelt. E/sD sznUJltje oolt egy liInk lIirdeti, hogy lelke, szel/eme a
és konzultáeiót tartott "IdőszerQ 9 gyermekes családnak, 0.1101 a (elnőtt csillago/.: úljdJt az ör ókUt honába értájékoztataspolitikai kérdések" elm- kort 6 gyermek érte meg. Ez 6nmagd- k ezett és l sten , magához ölel/Je fJY (ome!. Az. e l őadó dr. B ányd.sz Rezs(J ban is kl1zdelmessé tette a szntók Ue- gadta'OI: " J Ól vagl/on,jó és hu szo(államtitkár, a Minisztertanács Táj ó- W. D e u [oűkbt51 - mint l sten iegna- gám a ke/Jesen I S hűséges IJOltdl ,
koztalási Hivatalá.nak e1l1öke, a gl/obb ajdndtkai - H IT és SZERE- több; e bIzlak e:ullfn, menj be a te
Kormány szóvivője volt.
7'ET sugárzott, s ez bearanyozta a csa- Uradnak lJrdkébe.··
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Hirek

1IOIIIIIp~.le n " hlr.,.lmnl IIk"melllku. kllzllA
emlék _lll"nU.z1.deten lIu 'lU J"'no' IdHn.
pU.pllkhclyeU~~ SUl g"'''.

,,

J)~. lIatlha TIIto. ny. d clu'CCcnl rerorrn61,,~
pnspOk bet/miltte 75. élN6v~l. F..",.hll.zn ~ "",

,\.IIami neM... k Il.ozlelcltcl kllsdlnlillték II
bölC!< clIylul1;\'C?,et6t c jeles ntk"lornrnnl,
mcl)'hu

ml'.

ucretcUcI c.!./lltnkozunk.

Az Allalo • .,O!OI ":UJ"elem, fcnnállhu 200.
,h'c, é"fordulóJi\t Ilnnepl" Ulésén, dlJ7~lokto
ra l közli .. "nlln dr. S%enl_lván)'1 Tamá_
akadémikus professzori, .. k ine k édc,~pJn,
M. SUDI-ldo)'1 Gábo. é,-!lzOOck.m 41 példamutató lelkesedéssel tuUiltlu he nz erdélyI
hérom,úld (1f}'MT.klIr rcHlllyclli gondnok l

ti szt ét •• nkl mAgyar "ollu mlnll bouz.\ Iollrtllnbllntelu klJzb<'!n mMtl.hnlAU hnll.

',!"'M'

GPl..lt r TIvadar Ilo n abuakl Ilona unlt"'_
rlus hll""sslig't a J6 hl~n TIInd~"el nJ<\nd~
koz'" ml'f(.
t~lngl% AJIIIUllov I~nl n dlJa~ "I1AghlrU
uov)et Ir6 IntcrjQt ndott aZ olnn FI>. ... I"lIa
ebri.Uana "- k a tollk1l~ magn"'nn"k, Ezt Tés~
lelesen Ismertette "Z Új Em ....... e. ka'ollku.
betllap. Az 1928-ban szllle,,,tt UO"Je' ltó
uj regényének clme "A "l'rpod". " lu\.blt ....
IZCrcs ptOblémA,·,,1 foglalkozik é. "1;)1k 16_
u.ereplllJe Jézu!.
~ Ncm ,'agyok h"'ó, még ke,·"')1(: Q "alUo.s npoIOf!:i;IAja. dc nem ls vl>.gyok II hit ellen séu... IIsz'ele"el tekinlek IIZ egyhhrn. Im
nem
értek t'lt"rel minden Alh"'""nlj~.,."I.
Siklós ,,'níblln, nhol 1979_ ..... n o MT ,\ rendezett cmléklilést [\{Ivid Ferenc Iu!I(,1n néuyuJ\~élIc. é"lorduI6jJ\rn emlékezve. kegyeleles megemlékezés", kel'1lI1 .or n nydron. ,l Z
1 84~. fllRgellcn magyar kormllny Ilfn'kort
kll1l1gymlnbzterének. I)"tlhyány l{óU<l~r
nnk, eddIg frnncln fOld~n piheni hnm.,.nlt
hcll'czték cl n7. egykoron a e.alAd tulnj<.! onAbnn "olt slkl6.1 ,'oI.rkAJIOlnAbon. Az nnneplllIIcn jelen volt V!lrkonyl P étcr klllUgymlnbz" .... Nter .János ny. kllllljj:yn'Inlszlcr m~L1attu
nz ,'101 rll1<.!ón Ilj otLhonro InlllU IlallhyAny
I{Azmér közélelI és poll11knl ~td.emel1. ,\ mCllcml'-;kezt'.en elhangzott Vllrll.marty lIUh!lly
r'8Y fIIu r ",rkllvénl! c. vene, melyet o kIlItIl
bn ..... lja e lhunytakor Irt. Jelen "olt Fron e lll0 ... 1~ " olO'kllve te. ,· .. Iamlnt n BatthyAn)'
e.alfld ktilföldlln ':llIlagJn l kllzlll tllb ..... n.

r.

,\ liirpallllla. (SzovjetunIó) ",ug)'" rerotIlÚ.lus gynJclrev.'lcknek ti Imml rdorm!otus
egyhll.z Mgy ,dm,; bibIlAt és énckeskllnyvet
:tJAnd~ko:w ll. At. MJíl.nd~kOI mMul 14-én
kll.ldlltlJl~ flén dr. Tótb l<6.toll' zsinati cInIIk
Unlta!Uehe BIlIIer" e lme n nén'et humnadla 'I l'H\lOII 1....1 kArp'h.I,..I ~flltmdt"s nt.tn unltAriusok ho vl IzcmléJének. Az Idei
pOlpllknek.
mAre.•Ulm cikkeit ft GlIlek (.ze""nCll~) fogn_
lom kllréesoportosltottAk. AzeJs6 oldlllon egy
,\ Zs l.' \ ·IütI ...lll1r...n .... \'eU'16 tesIOIete kisgyermek fényképe jelenI! al: igazi lze~n
m'J'''' 6-9. k6z11 Id6bm Oudllpes len illése- ~$él , bold0gsé8ol.
ut!, ..,."t chll Idlen uoclallsla 'Ih.mball.
,b. amerikai uoluirtlQOk R6rván)lIaodn6
,\z lIsurJih'elclm n OdOh!fG miatt tA"olle"ó
nOlll'I.I.II'
1987 61a dr. Eo PIckett aZ 1085pOlpllkllnkCl éli cgyhJ\zun"~1 non U J"'n05
ben
nyugalomba
vonult e ln Ok vezelJ. Havi
pII.pIIkhclyettes kép,·helt".
szemléjllk, mely kb, 4000 n6rványban ~III
A haul bneUlIo efI~hb "ewlól krtlföldl amerikai és knnndal ulllt'rlu.ho:r. Jut el, fel _
zsld6 tllrténetl a n)' agol mutatlak be )eles "eUe ft Que.t (keres6) dmci , k dr. PIckett
bud .. pc:s:tI mUZl'UlDukban . A kollnrmácl6val i ..... nyltnSH meUett lll: eddiginél elevenebb b
egy~ Id6pont mlatl a lIlCfpIylt6n , melyen Oh'BSmlillyo$llbl, D Inp.
.ÜlnO' }eles klllfllldl zsld6 IzclDélylsf6 II
taU!lIVu.
Tészt "ett, \'1n'hizullk lIe m lebete tt )elen, de
II ..c.... défcek tllzlde lére adott !!Sli fO(tlldáton
Kad.
~'bAzuDkDt dr. Fne!la J6zsd. II"'VI J!lnos
,~,
h olt. KlIs .J6uef képvlSC'IUk.

Ur. K ..... II Elem~r thúnt"''' re!onnátu~
pOspllk mllj. 12-o!n letelte az 'lIami ",kIIt é.
helklal"'snkor lett Igérele .urtnl, megkezdte
~~ lurgnlmasan ! .... ogatJ3 " közel 400 gyUlekeLelIel ~I sok .z6'"''-~nnynl .... n'lelket6 """.
hAzketOlclét.
-"

nun ll .IIIbOI pO.pllkhel)·ellcl, budapesti
lelk(:sz, tllhb Magy"tors~.gon ilII dlAkl'r.A_
val egyIItI réut "ctt l{ olo~S\'áro lt az egykori
unItMt". kollégl"mban <zer:tC1I érel!~jOk
45. 6ve. In .... lkoz6j'n.

O,.

"'nnu ~aek "mertknl lInllártu$ lclk(:sz
aki részt vett nz 1008. '-;v l zsinati ünnep.é:
ge!nken. IAtOftll tás t tett MOSZkv'ban 65
mlllllörllgkelc tl cgyhAzI kllzl>llnlokbnn. I{ét_
),elcl ,11j" után nu<l.n.pestcn fIlutoZVll részi
veU ft j.\n. 2 1-1 v"l'mApl htcntlszlCICIÚnklln
I,Il.p6k 6~ '/!jjondnok lársaságAbnn, abol á
SZOll:llllalot
UUnll .Mno, te1k~sz (ld"6_
zlllle.

"égz"

lIádJ6~

prHillácl6k• • \ szolgálalot Ic,'ü
le1k(:szek .ok levelet k"(ln .. k" Pt-t6n n1.dl6u
Clh.~ngzott beszMe1k ut4n. '{'Olton J:inos
hlvOnk szorgalmas flgyel6Je eJ: un ltltrtu •• zollIálalokllllk. o ... """ah Jenll bcsú<Unek elhanllzll.sn utAn Irt levcttbGlldé2:Unk pár sort.:
Npgyszcril belzéd volt, szép lma UtAII, éi! az
énekek klv'Iasztásn II nép lIs.zhangol teremletl. T llbb lI)'en lzolKfllalol .zeretnénk halInnI.
,\ Pellll! ...6 ez h'ben mé$I; okl. 1I1D Ua)Ot
"'UOlI. 'ee. :!:7-ie Orbó.lmé S&elll-h"lio)1 1I0"a
szolgálnlá"" I klllvCtlt unitArIus
fél·
6m l , ml!l yekre hlvdnk ng)'elmét felh"·juk.

"allá"""

..,Ok

A dehl"ffenl .... lontl.11U IcolÓ!Jllllnkadémla
czldd oékl\.njll. dr. (:.,aháll)' J{. nos az Ism~rt
CiO·hhI6rténé:<7., .. z I!jnbh n~mud~k tagjll..

•

•

I

!,

,

Külföldi hírek

,,

AJ: 611r6pl' eg,''''zak konlerenclll.j4nak !ÍJ
elnllllll\'6 n legul6bb lartott illésm A LEXIJ
Icnlnl!J1\dl metropoUl4t ,-AJnsz,otlák I!le\l:.
g uervezetnek II nZ el,6 .zoolnlls l" or.a:lIgb61
'F.Arm"t!l

elllllk~.

'\ l OrosI ortodo>t tllyl.h hlmllu...1 dmen

S~"tellel k/luttuljUk t..punk has6.bjnlr61
Eo)·.... 16bb elll'll.d éprtmbl' b nem"" .le- hunglemezek )elen tek meg abb!l! HZ nlknI~
azolutl
n kUlIilldl vcndégc\nkel, akik" legIcnlk meg b(:ly~ekcn. Mitt m.,.l feihivjuk 10m&6l, hogy a jO,·(I évben eml'-;keznek meg
ul6bhl
hónnl>llkbnn
1l\tog9t~lt leUek egyb>\.ezulon ls az lI1etéke.,ek Ilgyclmél. hogy 1900- u kere .z\i;nYlégnek 1000 é.,.vel ~1~llItt IlIr_

re Indokollnnk látnók nZ 1Inll1lrl". IlIIvid
Peno .. kép(ll I. megJelenlelnI.

lén l dlndulll.sAr61.
A n)'" bekönöUlm elült 1I01"lr .U.noa
A l'rOlevl.ll". Klllly'·... holl dIInI Aru~\to tt rendGrezredcs szomorQ tuv"lyl .1"tlsztlkArol
kOny"ek k6zUtt a kllnY"napl .Morl/ll n unlta- némon be. Eg}'edQI " &Ialonbon 198G-ban
rtu. kla<.!"lInYOknl ls '""IloUnk, II "áh'ln 3 19-cn f .. I1ndtak me!(. IIz ok nOIf}'r6Jzl " helyi
léren fcIMlllolI I>.lk .. lml 1l\10thon .
ktirOlm'-;nyek nem Ismerése, h oz to, hOl{)'
sokon nem t"dtak I'nni. Nugyon nomai,}.
hogy l>. h..uot!ak klld 18 hat évesnél fl nl lll"bb
(l'ermek l. volt. A halottak kOI"Cll0t",rtok
szer!nll '~olzlé.a ls tanuls~ol: Illa harmInc hesnl'lldllsebb, 74 R 18-30 é.,.ek kllzll.
19 pedi" 14--18 k/!zU nem~ly lelte bal'I'I.
Az áidozntok kllznJ 152..,n ffinlés klll:~n,
I19-rn bnleset és ?&-nll Imttretlen kllrlllm~
n)'ek kllzött hallak meg" vlzben.
Az Eg.dl.ülni VII"''''e .... eul olJab1.> JelentHe surml l>. fllld laK61nak II Iwma mAr
ebben ll! ~"ben e lér! az llt rnIU16n1o ' (n Ncw
York Times hire)
Dr_ !llakkal Unl6 dehrecenl ~formA.tu.
t.eolcl&1al professzori .. MTA, II'fIuI6bbl ru~
Rn. a rendet IJogok kllzl: --'Ialzlottn. IImereteo, hogy Makkol profelIzor "ezolll mun""14na \"011 II héromklllete. t::rdé!y Ulrtinule
e. nlllnkAnak.
hc>lolt"e,
1..elllD"clv ...... ztáaa
nppl 18lt6

zunk",..t, éy rés •. 1 "ellek Nngy Igná c ulcal
lemplolUunkbnn L,rlo\l renrlc< "uSArn"pl IJIcnllszlelclelnkcll.

,,

I

A dll .... nl (NSZK) n:IIbadtMI pnueoláM
lU'Ulekfut 'k1ls~Onetc l mondo\! adrl. hogy
II h\ldll~~ 1\ l."IO'hAzk6~ ~zl1~s szere le Uel
f<>\l"dla és vtndégO\ láttn gylllel<CZf'lének néMny ILll tnlahh I""Jál nz fOl)'lk c1mll Lt m<\.Jusl
"101oI.rn~pon.

'"

UNITÁIUUS ÉLf-;r
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t

HALOTTAINK
J~\tnl ~~. nn~Dp",1l \"'lI)bhklJ~

Szomo."

1101011•• "nl'D"lJn,-,"~b61: I SR7 l, fllf" U

Olkllll~m. 1 8:

L/lrtntz)· 'l6~s 88 h·... ·
l'..()l\al "p,I... ll:! ~"es' •
i3{1ro •• GyO'l;)'né HIiI;"~lCyt Ilona
87 éns:
.
mfire. 17. ilz, '. I",ezel K6rol)"lIé l3ogd4n I<la
iGé,'cs:
•
",{ore. 23. l:\erel LIr!<»né Pal~ lMrt.. 7'
é,·ts:
•
)(on, 19.
nr. Sárlui ny Ktil",{o" 83 é\"~s'
)IIn. 22.
1l". 16k bh·~n. 70 he".
•
l'e'''~nMh.d le m. 18,
Jan. i.
OrMn Sándo •. GG ,h·c,.

nn . 2.
nn.23.
Im're.
2.

,\_'ocron U"lIa.l.nne t ·.. n~l" "
'rundn "nlt~rI"."k UCl"vczctc elmen ro,_
mllll s"n I. nH'jUIl~l",lI " F'rnnch."nzo\l!lmn
~Hl unlh'lrlusok !!,I,zel,,"lI,6! 1 6moll,,~t 6 cgy1~1 . Imnek eln ök l lL.zlH I.uelcnnc Klrk lel·
kb7.lu'\ Will he. uklt 19S&bAn J<"loz"..,ht
sf1.'1\ leltc k unllMlu. Jelkéi'ou!. TIIklIm \'1I4l11
emher, ,t. Otnnch... rd (inlll.MI, nk! In""ly
n )'~ron ré.zl "CII n MOlllpel1leth.::n ,,,rt otl ,\Z lAli'" IIIk " .... 1I1Ib .. " " Hlnho liosd k,,1
IARF tt'l;lonllll. konferencifon. nhol plhpö- tiltnt fI~ctctt megllln"ctő un:" rt t~nd Ok .. t
knnkkcl I. m"lll.mc. kcdCI!. A .'<Cn 'cml 198tlll_zo!n M,,_hll'(l "'~moto·t61 I<olchl 8111to
közpon!)" n ntkllr M~rlIcll1chcn l evő ,,,klI slI n ,'cU e tit, nkl rote,(og6vC\ cilyn u é rke7.ctt
Fmnkturtba. és réu I ,"cll a 7. 1987. évI "y tiM
mOklkUk .
knngross z\Uo" ls. T Cr\"<'zl, hOIlY 1987 IIsZ(ln
elh\fogol
hnz.~nkl ... I• • hOl;}' ~ gyhlo7.u nk élcDr. Ko,-41'S Lalol pil.pllI.. nemtéflUl<'n pIIstél
megismerje.
pöki \'17~fll"tol Inriot t llU)kbnn n ~yillckc.
zclckhcn, "h/)' " \'IUIlr.lnl " konlhbl Id ó krol
kllHlnMlc okok mlnll kb6hbro ",nn,dt:

Mbzk(in, Szct\lmlh~lytnl\'lIn. Sint"!>·,,,", VlI.rruh"n . •\n... )" .. nlkOJOn, ndgy"nlmn. A "[zsIIAlt 1!)'flIck.,..-,tckhcn SU: I', ~pltö munkn

Karáesouyta üuncllt'lll't gyermekeink r tlszére dec. 20-án, vasárna p
rol~1k.
délután 5 órakor tartjuk a Nugy
Suk~I,· ll~rvtly mhzk61 lelkén. "kl ~vH Ig nác ulcai fütött templomban,
udekkel el!d611 rö "leI Iddg kocsord i 1O',1lclIaloltak nupi istentiszlclllliinket
kUl'tllnlo:l>en b szolgált. nY"lInlombn ,'on"l!.
HCI)'~ro dr. Ko,-,\C;, I.o\Jos pll'lIo(lk J"C116p nov. l -jé n, vasá rnap délutá n fi ó raD<-z.s6 e~ tare>.llll1h·llclkb:d mweztc kl, kor tartjuk Nagy Ignác ut.cai tcmp"kll rg)'bcn nMlllblzoll " szonuWdos Csegez
lomunkban.
g)'nlekelCl~nek II gondoz!ls!lvnlls.
lUId'" lit," n, egy kol'(ln " rdc'nes mcdg)'esl

Cla"ota, Ilon a l.m.18,
febr. a.
Illokollyny L.:Iszl6ué Csegeli !lebe_
k~ I bolY3.$ ~ .. e •.
Óbudnll1'me lll,
febr, 13,

J,ln.3.
t'..I".~ritl

I. "'.til,
mtirc.3.
n'mes 1'~I, 71 (:"cs'
mtirc. 13. Fazakas L")o.,,é S~ab6 Ilona.
tipr. 21.
{oI'r. 21.
mfol. 4 .

89
(:,"eS;
dr. An tal I'c .... nené Nagy Vllmo

73

h~s:

.\tuloc

72

'

~"es:
l{öril,p.~t ukl I{I •• S~ndnmll Zách

Péter.

1{I ~n,. 7f1 ~"c,;
d r. Pesthy T ibor, 78 é,·cS;
lol".3.
dr. P"P I' Csaba, 5 1 ~\"C.,
I.:bl'e..t1 •• mc1Ík
h:elcmcn GY0'll)"lIé T6Ws Anna.
mfiJ, 7.
61 é"e ••
I'Mll1 urh,ej t~m.lil,
(,pr.22.
Som S~ndomé h:aposl Esztcr. 7 1
én.,

ll ~kO'lpnlOI ..1

m~J. 12.

INu e LIi:
ilz,·. Unlngh r Jtinosné OMUl' AnnA, 90 éves:
G411~:rlt JC>uefn~ Bartha Agnes
70 ~\""'.
•

LAPZÁRTA UTÁN:

),lbu",-I z.Jy,uond "'u~n e CIP'knrt mt:szJ;61
tanll ö. oki Ilitláu I'ctenenek. ml:szk61 lel_
k~sufge \dcJ€n . Irgkö:wlcbb\ (:tdcmes muu_
katl"sa és t Dl"ck"nelnek l!(l'z mrgértllje \"011.
Eml(:ké\ meg6rtu;CI".

Tanu Ferenc, az e rdélyi unit á rius Budalokl l~ p,. lii,
IUr61)' Emlíné SD!dcrjesl Jtillanna.
egyház föszámvevöjc, rövid, de su- N". 8.
00 é,'/lS.
lyos szenvedés után vá ra tlan ul c lhunyt Kol ozsvárt, aug. 12-én. Sze- "ud .;;";1 I~m~ tll,
Jol n. 23.
~ I tilé Oéne •• i l éves.
retlei gyászá ban os7.lozunk.
lirl~n ha lou .. ",,, eml~lIel, .UuO!!
Dr. Palatka Zoltílll az á llato r vos- ~h:~IU·~I.Il~1
flf"~stk I.il"rn 14. 1:1_1I8n tahilha t6 lu~"el
tudományok kandidátusa, 60 éves " ';es,bu ,, 1o: Wtlllo:. & J;h 'áuu nlo: ~ ...lIelknek
korába n várallanul el huny t aug. ,111""~'RI 6d.~1: " IJoldn~ok ft l"oIollalo:, aldk al
7-én. A család és a roko nság gyásziI- Ű.bll" "ntnak mey."
ban őszi nte sz[vvel osztozunk. A temetöben Huszti János bt'lcs llzlalla
UNIT ,\IIIUS tLET
nagy közönség jele nlétében. 1\ családnak la punk útján is v igasztalóLup,uluJdOUOS
dás t kívánunk.
" Jlau,'urorn4ul U"U6rJu' cUhuz
Csiszér .1Ó7.sei pr es biter fia telePtIol;" '~U"""lli " kiadó'
fonon közöUe, hog y jelen volt, amiOr. l'e""o cz ~ 6uef
kor a !\Hiszaki Egyetemen Krizlk
l' .Ielll, l zer II ""ztllh~ Ilettes
K(tlm:m nyugalmazott fő m érnö k
Su,..-"'án)'1 11011.
nek gyémánt és V{lk/!rTihor mérnökne k a ran ydiplolmH nyúj toltak át
Sze.kentJ a .urkentlibJ~'u.ig
lHlIlak emlékére, hogy 65, ille t ve
V., NMIIY Iyn'e u. 4. Bud i,",,!, 10:;':;
50 évvel ezel6tt szerezték Illeg okT . I.lo" , 113-09-1
levelükel. Gratulá lunk.
NülJl' Gézu rubin diplomás pedagógus aug. 20-án 98 éves korá ban elhunyt. Szept. 1O-én helyezlÜ k örök
nyugaloIllra. Egyike volt a l egb uz~
góbb templomj :'tró presbi tere kIIe k.
SU'lrvét Mihál)' (1511 -1553) orvostudósrÓI, az unitárizmus egyik e16&.1 eUlttutMl dlj 60,- forlnt
(utárá róI a Főváros Tanácsa XVIII.
EnN 'ÚUI lÚ1I 10,- ro.wl
kerO.lelben lerel nevezett e l egy eddig névtelen te rület ről. Az emléktábla c lhc lyczésé nek ideje valÓszintlIeg
nov. 2. Az edd igi névtelen tér II pest- ElJ'Zleml N',...",da _ 87.11921 Bud.pH" HI81
lőrinci unitári us tem plom k/:lzelébt:n
van. Érdeklődni lehet az Időpontról 1"6I.lh n:U018, SlJlU"ilbl Zol\.li.ro 41.....16
a lelkészi hivatalban.
HU ISS:O; 0133-1e7:

AkolourirI IJrUNI.: C nemlfbcn dr
CMh ~Ier cn,hlkezett mt'\! B.li:u Pcren ~
halAUofUl k 5O.-<llk ~"lord uI6JI",-.s1 T~n)'lro
dal"",uk Cottllrll)e" elmCo 111I<"l>oon. Et..bcn kll_
Uinllooo-n kilny"elt nM!1I" lIa, h UI az olll llrll
tc"~"t!i':~I. amcl)'<:t D •.Tt~""1O'ck" sz.ctk U11 .. el fejtett kl.

Ul UNITAmus J1Lf."

,

máJ. 2 1.

lcllo:t:sl! INt . hosszu sitlm'·cd l.< ul fin elhunyl.
SZA'tellclnt:k "'IIIIU"I6d;\st kl\"(onnn lo: .

Ih. WID].m St h .. l.., flZ ftmcrtkll.\ unllártus
unh·cn,-.Us lo cg)'hI\z olJ elnilke és " \"Cle
egyiltl 19&;;'!>en ' .... ' ''11' 0 11 olJ l6gondno k_
a .,zony. l'\"tal1c C"lb".udn'll budapesti lá_
togat"s"" ~Iú ll n~hfon)' nopol .' rdélyl gyülckc_
~ Ic" n"-'lIltil ot(III"J.l\". fordlloll4 k. Dr. Schulz
tipr. 1 2~n kOloZll ' .... rt Icn'plomunkban pro!dlkfolt.
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