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LEVÉL ROMÁNIÁBÓl 

Kedves hittestvérünk ! 
PIlUntelendll Dr. f"lIrene J ÓZ$el unitárius PÖ'-J}Ök dm:.k, 

II Z "Un Itárius ruct" fele lős szerkeszl/lJének. 

BUDAPEST 

A napokball IleItilk kézbe annak a llyifatkozatnak a 
szőveyét. amelynek a clme: "Deklaráció az etnikai 
k isebbslgekként élő magyarokkal kapcsolatban" és ame~ 
fyet fH. Egyllázak Okumenikus Tanácsa magyarországi 
tagegyházainak 11ezeNJi, valamint püspök atyánkfia is 
aláirt. 

Ezzel a deklarációvaf kapcsolatban, egyházunk nevé
ben az alábbiakat óhajtom kijelenteni: 

A deklaráció sWrJege lIagyon általános és a Román iá
ban élő magyar nemzetiségget kapcsolatban, szerintünk 
feleslegesen, arra Ili" (ef, hogy legyünk hazánk jó állam
polgárai. Ugyanakkor awnban aggáda/ommal állapítja 
meg, Ilogy zovaró hirekrtIl értesUltek b személyesen is 
lapaszlalfak a Romániában él tI magyarokkal kapcsolai
ban. Mindenek eltIlt azt kifogásoljuk. hogya nyilatkozal 
semmilyen konkrilumol nem tartalmaz és nem tudjuk, 
hogy egyházainkal, közelebbrlii az unitárius egyházat 
mennyiben érintik ezek a megálfapitások. Ezl elslIsor
ban azért kivánjuk kihangsulyozni. mert a romániai 
unitárius egyház, Szervezeti Szabályzata alapján, füg
gelleml/ folytatja tevékenységét. A mi egyházunknak a 
magyarországi lestvéregyltázzaf teMt jelenleg csupán 
közös IIUen és k/jzljs Ilagyományoll alapuló benstJséges 
lelki kapcsolata vall. Ezt a kapcsolatot mostanáig nem 
árnyékolta be semm i. Ez gyakor i találkozásaink alkal
mával az utóbbi két évtizedben mindkét oldalról ujra 
meg újra kifejezésre jutoIt . Püspök atyánkfia az 1984-

ben Bukarestben lartott nagyszabású békekonferencián 
mondott beszédében azt ki is hangsúlyozta. Sn is leg
utóbbi magyarországi hivatalos látogatásom a/kalmá I 
az 198G. október 29-én Budapesten tartott E9y::zt 
P litanócson mondott egyM:i beszédemben err6/ a benstI
séges kapcsolatról iJrömmel és megelégedéssel tettem tanú
biumyságot . 

Egyházunknak Szocialista K iJztársaságunk felelIIs té
n~ezlJivel benslJséges kapcsolata van. Megelégedéssel hang
sufyozzuk, .hogy egyházunk vezetIJi és hívei állampolgári 
kiJlelességelkel öntudatosan teljesllik. Az alkotmányban 
biztosltotl lelkiismereti és vallási szabadság alapján egy
házunk tevékenységét zavartalanul fofylalja, anyanyel
v!lnkön végezve szertartásainkat és adminiszlráciÓnkal. 
Ugyanakkor szivvel-lélekkel támogaljuk hazánknak a 
béke megvédésével kapcsolatos nemes célkitt1:éseit és 
állandó erlJfes:dtéseil. 

K érjük pfisp6k alyánkfiát, hogy a fentebb elmondot
takat folyóiralukban, az .,Unitárius Slet"~ben ismer
letni szlveskedjenek. Orl1mmel állapít juk meg, hogy folyó
iratuk mostanig Irazánkkal és egyhruunkkal kapcsolatos 
ludósltásait kivétel nélküt minden egyes esetben a poziliv 
és baráti, testvéri szellem jellemezte. 

Nagyon szeretnénk. hogy ez a jövlJben is ilyen szel
lemben f(Jrténjék, mindent megtéve azért, hogy egyhá
zaink közölt a k/jlcsön{Js megértés és jóakarat továbbra is 
megmaradjon, szolgálva ezáltal a kél szocialista állam 
klJzlJtli békességet. megértési és IJsz inle együttműködést is. 

Aiyafiságos {jdtlÖzlettel és szeretettel: 

Dr. Kovács Lajos 
püspijk 

Ki volt nekünk Balázs Ferenc? 

Tordátót nyolc kilomélerre, a l'ordahasadék sziklái és 
az Aranyosvo/f/!le kűzJJU, M észktJ fatu domboldalán áll 
egy (Jsi erdélyi stífusu, meudek lelejii, (ából épült tágas, 
napfényes uj ház, az un itárius papi/ak. Ablakából 
el lellei /álni Tordáig, s mó.sfeUJI. a kedvesen kanyargó 
Aranyos fXlrtján, az erdős Ilegyoldalak tÖrJében épült 
(alrJakig. 

Mikor ~n ebben a házban j ártam, a falak még nem 
ooltak bevako/va, arra már nem fulotta a pénzb6l. Butor 
sem volt benne, csak lissuácsolt fekvlJhelyek, polcok, 
asztalok. De a polcokon az anpol tudástár testes kIJtelei, 
Európa-owlJ rádió, a falakon /IIdiai s:lJnyeg, kErlai met
szel, aranyoss:éki cserepek. 

E~ volt Baldu F erellc otthotla. Akár élele szimbólu
mán~k is vehetj!lk, alrol a szépség jegyében megfér egy
más mellett a sr.éke/y és a liilldu. szőttes. De az átlag
ember egészséges ömése, (egegyszert1~b kényeln,!i beren
dezése is liiánywtl é/eléMI és otl~on~ból egyarant. 

Ki volt Baleiu F erenc? Dlóh.é/ban ~ss~e(oglalva: 
sugél/y székely ifjú, a~'i mag.a ereJ.eMI ~eJárJa ~ kerek 
világol/logy az emberiség k{j:{}s, Igaz lurekvésell mev.
ismerj~. Világkörilli útja megérleli azt a: elllalá(,?zásal, 
hogy egy erdélyi fa/I/ban, megfeszlletl erővel, llJ élelef 
teremi. lÁtszólag kevésre, voltaképpen a leg'!.agyobbra 
vállalkozott: fe/ébreszteni az emberekben az éle/,!kért val~ 
feleUJsségérzetef s a maguk eujébtJl fakadó larsadalllu 



IVJd~:lIIrIÜ /littl. fIf~{JII/I/I I1wM, mlljl/sban, az {j.1 {-vig 
rl6 ,,1t1!lJ.~ /wtlrtrllll ,,~/ldl/lj:bc b a Ila.teulcl/(le/ {tllu

:::/llIlm er6{cutusc ktJ/lc/ke:MbclI, II/d/ib(IjIl(I/I. 
A. orvoso!, mdr I/ltk',cl t:cUJII .~zcmébe mOlldld~', IUl 

"rm~k(rlllll mag,lI, mt(} fog lia/IIi. Nc/". k(méltc ma~á/. 
Mint/til NrUI'tf (/Imr/a /10111(1 mcguállalll a {al,!l, lu .ua, 
ho II koridrs .~:aua 1folwse.1I! oly lIafhaló.~, muri (lklt a 
hf/fH/ l(JrUlltlmi idulalbll tme/. 

Mll mikor műllr, II Vidé~-rrjlt.~zl(J Szl!/lclke.zel él és 
{r'IDd/k, kilf(J/lű!letl érllckc,~ uuszalc~l"te", az Illra , mcIJm e.s~mti kikrlsldlyos(ll!dsállO: eljutolI. ... ..' . 

A Vid{-kfrjles:tD S:övct/,e:el abb(m kll/{jllbuzlk nu/s 
I IIcUsi is {ogyasz{dsi s:űuelke:eleklől, IlOgy nemcsak 
:' emherek goulasáni ~r(lelr~'i}zljs!i~géll alaplll. ,A /lép 
anyagi mr9crúsüllés~1 elsősorba" s:cm .eI~1I larlja,. de a 
/Jid~/.b("l/ njlő soJ,:oldalil lelle/ős~gek klfeJles:/~se IS {el.
ada/ai ~'iJ:é larlo:ik. Balázs I- erellc abból IlIdlllf kl, 
Jlogy a nép ncm képes még lIagu (>9Ilsé~ekb~II, ors:á~.os 
vagy lIilágras:áló /crrlekh~lI .. gl)fulolk?ZlH, /c?:~etlell kur 
I ryC%el~/Jcl azonban r'is:W{tusell ér:1 sor!:I.-ozuss~,q~r· JI. 
Vidék{rjlcs:lfl S.ö/Jc/~·c:cl nl a lermózelcs Iwzusségl. 
érz~sl frjleli:1i az e!Jyllld,~ iránti (clelő.~Ii~gér~cl gyakoriali 
mQ:(J(llóf.f("jé!l~ . 

A {a/II mini es:mél/y i cmher i Iclepliléli, J-lollandia 
eg~S%séj1I'S; lJél.-és vi~l,éki é1cténc~' /II~!JlslllCrés évcl Iccri!~ 
érllck/üdtsc kö:/JonljaM. UlmlUl,I, :s~lrQll nyomor/auyw 
lltúll alrQI (/ Wmeg bel,~(j mcglljlllasa, (I uC!Jényréfeg 
Ie/ki 'ed1ése érdc/cébcn semmi sem Wrféllik, S a segllségc/ 
legfeljebb IIIl1nkúsvc:éreiWI mJrju a szabad idejét {Cl tlem 
has:núló tömeg: J/v/lamU(1 jóságos öntuda/a kove/cml{j 
péfdllktnl Illtl/k {c! cWI/I', Vilú!!kúrftli lilJ.~bllll mitl(/~ll / 
IIs:erint mérltgcl, l/lllllclhcU; .. c erlMIll lalajlJbl'. "A mw
demig iramúndl sehesebbre csigáwtL" amerikIIi ticiben 
megldlja {/ lIitxil,:al, lle II vidéki lIyi/vállOS Idillf)utárak 
gazdugságú/ ~ szíveseu /tomá ál Erdélybe! S a fIZeléséri 
vég:elf lesti tJllln~'(/ társadalmi megbeesl1Use, a belsíJ 
{vgyas:lásrll S:áll/ termelés, a rugalmas tijrab:ozdések 
sikere, líj is lij vollásokkal gazdllgfljúk társatlalom{or
máló lerud/. Egy valamiről aumbatl {liján állapi/ja meg, 
hogy az tl.meri~·lIiak ti /lem sajál WlaM Iltly:eli eUJnye: 
Amcrikábatl az embernek nUll cmberek csafa{i/llaságá
val kcll mtgkii:dcniO/.·, IUllIcm c gYlItlakvdsra, kisl!ifü~ 
sigrc /ltve/a hlUe helyell az anyaggal, (ljldllet, acéllal, 
villamossággal kell mrgviunitl~·, (j/Ccl ftMI ll/is/ges mllnka 
után /lelll ülleli cSl/lódás. 

Erdély i (al{/mUlI~'djl/ i piil bentIc (Ikkor is, 1I111i/;or a 
cscndc$-!jcrúlli hajáll Cff!! (látJ tmlilóval bc.-.zélget (f (irin 
nép(lJiskolárál, (I: illllO/li gazdasúgi éleirc gal/dal, mikor 
Japánban faIlUlmúlI!}o::a, mini uolgál/a ki illaséveif 
a japálIi II nyl/ynll ipar/lállalalo/l .lapál/ball alapi/oli 
{iókjaillál, s miul /JI/lrlallll me{J ll~/áll sorra az ideyell 
UJl<ésekct sCljtit gyúraival , - de legllllyyohb bCl/yomdsl 
lalál/ /{agmQ(1 fJy{/J.-oroll rá, a j llpálli {öldműuel(J-s:öuel. 
kaelek megs:crvczfijc. l(ilW" üsen clrlOllllolko:llIfja /(a
yawa l is:/dIl/áM,m, me/rI a lIlegszo~'oU rI",i ~'rrelckbfil a: 

új ul!.f/Jezellsl!ybe (OkowtOIWfI vezeti ol fl flipe/ O fi I . 
tudofl voll/a, de IIJp"sbell Iraladt,/IOYY a le#/Jérc'i~é, II /~: 
IlaladhllsM II , IS Oket a: MaII ,~eyflse." e(ly I 

A. k/llai "!allts:rlcl épp ~így, minI ( I (IU(/~'ereksi 
lIJbbl lS%éps~{Jell, mcr,ItlIJII, ~rll IS m~1I6n""J'" d g 
I , • I ""/'' , e sem fl um s.c, sem a I IZ/lapi iN/ekcué(lek Ilu / t ' 
meYriyl/e/ése /Icm UrW el cnjátó l lt~gy II lS%e~,a .~(!gos 
lelki iiel mi /ybl {01y6 lfirsadalml ('lala~'II/á, ral cm l ld" 
kercsse mimlelllitl. . I' yama I 

lndidbal/ /öbb 1Il/(Jol Wil Oll/ulllinúl s Ilu~a b 
idűl I~abiml,rantrfll 1 uyorellát. ifi is Er;Wy já; ~o::;é~ 
bell. (,undI" mo:galmábatJ megM/J'a a Ii/Jed'" / o . l. " 1 I d ' IvOY a· Iga;SWj ~CSII ,c es, c mere/J, egyQI(llI/ti kijllclelge/ése mcl: 
lell el{e/tjl/'-r:I~' a nép /imf/eycs alulról /örtén fi gl ak 
~1I1i {c/em.e/és~r(jl, .. n~binlirat!ati, T(lgorenál vi;ZQ~1 ~r:.= 
JOl/g6 örütlllllcl Iul/Ik el a köllO (alufcjleszW iskol 'I. 
melyck egyrc s:élcsehb kIJrrc lerjrdnek ki, lll, 

,Mill/á!, ,b~járlll a hrek lIi/ágO/, !IIész~'{j1/ IeiepedeIt Ic 
mml, '!flIlarll.ls P~/), /Ile hozla amerikai {eleséyét s ill 
lell .. ör.üm~ IJ:6ke, ~'I~/áll!lúbat!, Enikőbcn, A {alll azonban 
bclulll mlllilcn Idfj ~t , Wt/c (/ rtgiutígásri nyugodl {fllw;i 
lclfrr:s:ck élclm611jáll(l/,- .,:akIlIJzlo"tt cl/CIl l éie, Folyion sur
IIC:, c,~épI8r!épet llelel .~:üvetkczeli alapon régi (r6IJokb61 
a: (jsi, !rii:;iissé!li {ii/tlbérlcl cyéusigcs mcgJld6sllit kulalja 
(vjáép(fleli a: J/'pdd-ko/'i l emplomol s a kicsinek bizo~ 
nylllt i,~koldl, 'f'rjszliuclkc%etef {m/fl, ,~ még suimos elin-
du/ásnak /leli cl (I ma!Jiál. . 

.1: elvclelt llIafl a:onbll/l 1/('/1/ c,~(rdzik oly lázasan, 
amitll {J "zcrelll~. , \ nép((Jlsknla IllIflIuulik évében a~ 
ifjak VÚNIU(lt/1I1 IJz(wmle/fktdósl kQvc/elnek, II Muek értel: 
lellck fl rO/lanWSl/ll ()II/nil /cN'ek~'el szembeli, s bár II Uli 
tstél, szép , me/cg, kúz{)s megllyilalko:lisokra birják u 
{(dili, a;; iri!Jy.~ég, kicsil!ytss~g, mcg Iltm értés sok es: 
mejél e/lwtas:/ásra lIé1i. O be is látja, Iwgy Uti ,~nkal 
köue/ell a lIépffll, a lIúllotlisl már61 110Inapra akarla s 
ta~áll /ermi~zele.~ i s, /fogy a7- li~nak ~f/l'lIszegI11 allép, 
lIuel6l./ aklpróbáltal {rilIlII IlI. Egye(lill II fmcrmekekbcn 
Vll/I zU/'arl(llall öröme, lIkikl/cJ.· ~'önlllltdrtit, kis s:üuel
ke:eftlt, s:tllrmi Idi:öss/[}~t rg~s:f'n /I maga ~·tdvére ll/a
I.-ilja. 

Evek mlilva aZQllbml lIáfllllwl meglcpetés érj: a CSiNI 
~·ikelt. ,<;:crvf':ésci, me/llckct elúsz(Jr liirelmetlen maM. 
sárma/. ~·é.~6bh rncyérlőbbcn ktzdemél/!leUfI, öt-hat é,I 
mti/UlI milli a I/ép valóságos a~'arala jele/llke~ell, J\ " Vi
dék(cjlcs:i6 S:őllelkczcl" lI!eflszli/elell, Vitá.lljártisa s a 
(alllll!/Illkójll közüli i éllhm (gy (rt Balázs Prrcl!c: 

"lIIagam/mu Jwr/fo:om /$(rn til:é/, sziintelen buzgól
~'(Jdv61/ az fi II/ail/, - székely ember, ls/emlf'l. uisclő,~r. 
Mo,~1 é,~ fraltil()m órrijfíig ú9U legI/Cll!" 
Vgl! {rl/! 

ISZ. n " 'rt'SS .JoIÍlII 

(é'rctlclilcy megjcient (I: Ulliidrills f.:rlrsft/í 1,?3í, ~vi 
6. $~lÍmáball.) 

DR. PASKAI LÁSZLO 

11. J fin"s Pál IH'Ipa dr. Paskai 
László kulocsnl kondJut"r érseket 
eszl('rgoml érsekké n evezte ki, mi
után ehlu;7. e l/l1.l: l es h07.7.ájárulását 
nélJkőzlf,rsu sá!o(unk Elnöki TlIllflcsa 
megudt.a, 

Dr. Paskni LlÍ.s1,ló 1927-ben 57.0.:
geden szl\lctetl, 1!)5 t -ben szentelték 
JIaPllt\, élI II következO évben el
Ilyerle II teológini d oktorátust, 1U5á. 

101 szegedi ~zeJU illárluml tllllár, IIII1Jd 
budapesti hittudományi nkadéllll:ll 
proresszor, 1978-lól clml,ele:,; püs
pök, veszprémi npo~loli kormányzó, 
1 979-tOl veszprémi megyéspUspök , 
(982-tOl kalocsai kOlldJutor érsek, 
1986-ban, dr. Lékai Lt\szló bUJoros 
halt\lt\t követőcn, ntvelle a IlIngynr 
kntolikulI piispöki km' e lnökénck 
li~l,tél . 

Dr. Tóth Károly 
zsinati elnök 

A I'cror nuH ILS e~yh:iz legfőbb tcs
tU Icic II llr. Harlhll Tibor lemondá
sdvnl IIlcgilrescde lt zsinati elnöki 
tisztre teljes Cl-fyhall~úsnggal dr. Tó/h 
I{:\rol), pOspók eddigI a lc lnököt vá
InS7.lottu l1I e~. Alclnökké K om/ch 
AHUn veszprémi pOspököt válasz
tották meg. Dr, Arul/yos Zolt án 
zshmti tunncsost zsinati röt:mácsos
SI\ "álosztották. 

1.! UNI'l'Am us ~u:r 

OIlIICI)(:lycs bciktatn1>áll 
4!5-én, r(:szl ve t I dr. Ferenc 
JlnsJlökUnk is, 

:iJlrilis 
.Iózscr 

Ef(~l1áZll n k nevében öröllllucl kö
szönt Uk fl reformál liS el-!yhM, új 
\'CZI'1 it . 



Nichiko Niwano: 
Az erény vonzásában 

A cikk CI fUssl!O [(ose i-kai japán 
s::abmfelllll budi/Ms/a s.zcrvczcl Dhar
ma World (lga;,Hlg VIlága) c. s:em
féjébcnjtlenl meg, a; 1986. lIov.-dec. 
számb/l/l. 

Fum/ya Tsula. at ismul kosdr
labdaedzlJ álliló/ag mindcn jelenlke
: 6t c{(!sUjr I .. i/.:illd CI kerttu! gyomot 
ir/ani. Abból, (/l!nU!!on !Uy-egy gyer,
Illek ezt a: egyszerll muvele!ct Végl~. 
nagy pontossággal meg tudja {félm, 
me/yikiik mire képes .. ti gyen~,eke/.: 
mozdulalai /likrü:if, mllldazt a (Igye/
mel és nevelést, amit a= iskolában és 
attlloll efsajátiloUak. Ji va.1lásos em
/Jerek napi ténykedése s;:,,!/én, arr.a 
i ránYI/I, /logy olyall ol~' s:;tUIl'!ra IS 
vilagossá tegyék erényed,cl, a~' rk c.mk 
(ciii/dcs benyomásokat szereUlck ró
luk. 

Mindenki mélyeI! tiszteli az eré
nyes emberi, ts lertl~bzeles ös:lön~!.-~ 
kel tömöriilnck ködJc. 1\ remlldrJllll 
módon erényes emberek - igy például 
Shakyamuni és tanítványai - ~zinte 
emberfeletti módon tudnak ha/nr em
bertársaikra. Mindenfajta edzés leg
föbb célja a:: erre képessé tevö erény 
megs:er:ése, s a lamllás folyamala 
vég/elen gyönyiir és boldogság. Ebbeli 
az öss:e(iiggésben ll:. erény /Icm jelent 
egyebet, milli (/ZI az egyiiltérzést, Ióró
dést és surelelel, amil embertársaink 
irdllt érzünk és MpM/unl.-. Ennek a: 
erénynek a gyakorMsa /l eveli az em
beri, és lesz i vívmányait elér/tellJvé. 

E: az erény csak //Oss:as gyakor/ás 
ts rengeteg jócselekedet végrehajiása 
árán szere/relö m e.q. Kivánom, hogy 
mindnyájan legyünk erénye-
se~·, lrogy cl (e/iiletcs is inspi-
rá/ó példának tald/jon bennünket. 

K orunkban - lrála a légkondicio
nálásnuk - már mm szenved /Így az 
ember a Itidegt6/ ts a me/egt6!, mint 
egykoron. A hideg és (J meleg /ermé
sze/cs váltakozása rendklvlil iJszWnzö, 
serken/ő és er6sUi a psúc/tés ellen
ál/ás képességé/. K é/szer is gondoljuk 
meg ezért , Itogy amikor ll:. idfJjárás 
Mvösebbé vagy (orróbbá válik, bekap
csoljuk a (ütést vagy a /tülést. A nelléz 
körillmények alakitják és gaulagflják 
az eiméI, és hozzáseg(fenek a további 
fejlfJdéshez. 

A modern é/et kényelme kQzepelte 
elegendfJ egy gombnyomás és a /ele
vizió képernyajén megjelenik a kép . 
A mikrohullámú sii/ővel percek a/alt 
elkú:ül a g6U;lgö, meleg éleI. Am 
éppen az ilyesfajta kénye/em miaU 
vannak egj,(re IDbben, akik nem képe
sek semmilyen ktsb vagy bonyoda
lom elviselésére. A lürelem is awk 
klizé az erények kQ:é tartozik, amelye
ket mindennapjaink elp;selhetlJbbé U
te/e é& uemé/yis~giink gazdagl/ása 
~rdekében egyaránl meg kell szerezni. 
A türelem adományával (ljl nem pér
t.tzet/ ember akaratos, és pillanatnyi 
rmpulzusok Ilatása alatt cselekszik. 
A türe/em mellett minél t6bb erényre 
legyünk uert. Enel lIem csupán szel-

lem/ink hatásait lerjesz/jUk ki, hanem 
patamipel messzebb julunk a buddha
sd.q ösvényén. Ezek közé a.:: erények 
közé sorolhaló a bölcsesség, a bd/orsáp:, 
az igazságosság, az udvariassag, a liii, 
a ~'edvesség, a becsületesség és a fele
lt5sségér.::et. 

Minden erény forrása a buddhista 
megértés, amelyik a kerCIlzlény szere
le/nek és a konfucius:; jóakara/nak 
felel meg. 

önmagunk folyama/os fQkéfetCllflé
séről - abból a célból, hogy szert 
legyünk erre az alapuető erényre 
soha ne mondjunk Ic, miuel e: ad 
értelmet az éle/nek. 

Az apró jó cselekedetekkel kell e/
kezdeni, olyanokkal, amelyek Iwzzánk 
közeli embereket céfoznak meg. Ahogy 
az ilyen cselekedetek szaporodnak, az 
erény magpai a gondos m(ivclés Itatá
sára kisarjadnak és addig IIlJlIek, 
amig az ember; természet legjaválto.:: 
méltóvá nem vá/rlllk. 

Az erkö/csileg megalapo:allanked
vessig alap/alan. Igazán szere/e/remél
tónak lenni azt je/cn/i, hogy képesek 
vagyI/nk kifejezni az emberi termé
szetbeli rej/ő legigazibb értékeket. 

A lisz/e/cl, az alázat, és a kö/eles
ségér:et ösztönzi az önmagunkba {or
dulást, és topábbi magunk tlikéletesl· 
tésirc sarkall . • 4. budd/tisták számára 
- akik a tisztele/et, alázat II és a köte
lességér:etel alapvetlJ (ontasságúnak 
tartják - fontos a Iti/bell gylJkereztJ 
nagylelkúség és a mások boldogságá
va/ való folyamatos törődis. A: ezt 
(ölismerfJ emberek azért imádkoznak, 
/togy Buddha azoknak a boldogságát 
is piselje szívén, akik átmenetileg elld
/JOlodtak a tani/ásoktól. 

A: erre pató képtelenség a: emberi· 
ségbe petelt tökélellen /tilre vagy ennek 
a hi/nek a.:: elvesztésére ulai. Nem 
szabad hitünket veszteni az emberi
ségben, teljes sz(vve/ bíznunk kell 
benne. AItelyeIt, hogy másoktól köve· 
teljünk, meg kell tanulnunk a segi/(}
készséget. Az eszerinl gondolkodó hl
vők szereletremé/tóak, is másokra is 
átsugároudk a Irit csodálatos vará
zsdt. 

Ango/ból fordftolla: 

Dr. Török Atilla 

Tallózás unitárius 

témájú írásokból, 

tudósítás okból ... 

érdekes riportot 
Ferenccel az ÜJ Tükör 

számában. Kossuth-dJjas 
a nemzet mal állapota ag
Az erkölcsi helyzet, az er

normák romlása Igen sok 
ad okot. Fogy II nemzet 

~" nyolcmillió alá süllyed 
lélekszánta. "Az em

emberi sziv, az ember 

e rkölcsi l(:Iénye oldal:\ ról kell kŐ7.e
menl fi viIiI!.: anyagi dol(:lal h07. is." 
Az [ró arra bb:tal bennünket hogy 
hátrabbnIl kell elOre lépni, 'maga
sabh ~7.abadságlehetOséget kell Mni 
Il::r. eInberekIlek, s akkor egy normá
hsnbb gaT.daságot teremlhetlJnk. Vé
ge7.etUI II neln:r.et erejében blzva 
reményének ad hangot. 

Az. Alföld debreceni kulturális 

O
fOI!Ótrat 1986. évi első számában 
~_abó Ist ván debreceni unitárius 

kolLő ~nk Géniusz dmCI verskötetét 
méltatJIl B~rlha Zoltán, a KLTE 
tan~ra. A clk~ből megtudjuk, hogy 
a göncruszkaI KaZinCZY-ház áta la_ 
kJtására és rendbehozatalára Os.abó 
Istv~n és baráti köre beindltotta II 
Kazrn~zy-fO.zetek sorozatot. Ennek 
el.s6 kotete n Vak Géniusz, a szép 
k tvlte l ez~sCl .verseskönyv. A költő 
sokat fejlődött első kötete óta. A 
le~főbb alany, a köllői én helyett a 
nundenség lelke, a világirányitó Is
ten, a r!lrtikus hangnem uralkodik. 
A ~ozmtkus képek az abs7.0lút őserő 
te~Jcsségérc u taló funkc iót kapnak. 
Mmden megnyilvánulás mozgás a 
világmindenségben enne'k az őserő
nek, a végs.6 lénynek a megnyilvá_ 
nulása. A vllágszellem örőkérvényfi_ 
sége sugárzik Oszabó István sorai
ból. A mfi transzcendentális igazság
tartalma a költő unitárius életszem
léletét érzékelleli velünk. 

A magyar saj tó napja alkalmából 
a !{elet.Magyarország cimfi nyiregy
házi napilap szerkesztőségében ha
gyomány, hogy a lap jeles munka
lársa, nz 1968-ban elhunyt Sipkay 
Barna író-újságíró emlékére alapi
tolt dljat átndj:\k a kiemelkedő 
munkát végző újságiróknak. 1986-
ban az unitárius valJású Bartha 
Gábor vehette ál a díjat, magas 
szinvonalú Irásai elismeréseképpen. 

A" 
1986. 
lis 

lIakos 1'6.1-I-'elhős Szabolcs 

LÁTOGATÁS 

A Magyarországi 
Egyház meghívására 

26·án Budapesten 

Evangélikus 
január 25-
tartózkodott 

dr. Gunnar StalseU, a Lutherá.nus 
Világszövetség főtitkára, akit toga
dott Miklós Imre államtitkár, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. 
A tahUkozón jelen volt dr. Nagy 
Gyuln evangélik us püspök. 
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IARF KONFERENCIA 
KOPPENHÁGÁBAN 

Egy svéd Iclkészjc10ltcl vetlek rel 
az. ullltórius közösségbe, Ragll.a~ 
Emilsenl. A hefogadást II dúmru 
unitáriusok világi vezetője. Prebul 
Bovin eszközölte és fl dániai unItá
riusok szervezete. n Det Pri Kirke
. ~am{lmd meghatalmazása alapján. 
ÁldÓ Imádságot mondott dr. KOrJdcs 
Lajos unitárius püspök. 

A márc. 13-15. napjui közölt 
tartott találkozól II dániai unItá
riusok 1930-1'15 években épült temp
lomában tartották, abol t934-bcn 
IARF vllágkongresszusl tartottak. 
Az akkori Idős lelkész sajnos elhalt, 
s Illa világi vezetés alatt élik életQ
ket fl dániai unitáriusok, okik Időn
ként s7.emlét ls jelcntctnck meg dán 
nych'cn ProtutaIIti/.." Tidende Ilé\'cn. 

A konfcrcllcldn jelen voll dr. 1(. 
Smith, nz (ARF elnöke és D. Gehr
mann f(!lItkár és számosan u kör
nyező ors7.t1gokbÓl, mint vendégek. 
Sajnálatos, hogy a jelenlev6kr61 

jártassággal nYl~lt vissza Kemény 
Zsigmond állni ls megirt lIlIItárhis 
tfllj:!édiára, mikor a szomhatossl'lg 
václjlívol Désen meskóvezték '1'110-
roezkal Máté unitáriuS püspök fiát, 
,JÁnost. Az előadást sok kérdéSr hoz
zászólás követte, amiből k tOnl, 
milyen sokan ismerik, olvaslák II 
regényt. 

Az irodalmi mOsort követően 
FaraQ/) Laura énekmOvészn6 szé
kely népdalokat énekelt, és nagy 
sikert aratott. 

A konyha jelese! B~;:senyi Gyul:i
né, Pd/(fi Szilárdnt'!, dr. Püer(y 
Gyuláné és dr. P~ler(y Réka voltak, 
t'!s a sok fiatal klsegllő. A vacsora 
borsos tokány volt pullszkávnl. A 
gyönyörll tortát ezúttal Hadd Judit 
njándéko7.la, és nz árverést ügyesen 
s nem utolsósorban sikeresen bo
nyolltolla le PillUr Mariann. 

nr. "I,kab "ena 

A román ortodox egyház 
új pátriarchája 

1986. november 16-án iktatták be 
tlukarestben új, magas méltÓságába 
Tcoetist eddigi moldvai metropoll
tát. 

metropolita (világi lleve : 
Arapalju) 19 15-ben született. 

lelt 

, 
választot

'V", egyházunk 
dr. Kovács Lajos 

<tal 's,á:; találkozott elsO 
köszöntjllk úJ, ma

b,n lapunk útján is, 

megküldött névsorban egyellen lIor- -------------
vég, finn, izlandi szabadeh 'o. pro
testáns nevével nem tnlálkoztunk. 

A svéd Fria Kyrkall i Sverige 
vezet6je, dr. Hertil PUSSOII profesz-
5zor élénk levelezésbe ke7.dett püs
pökünkkel, akIt szintén Illeghivlak 
az ünnepségre (de máslr{anyú, elfog
laltsága miaU nem veheteU részt) 
s kilátásba helyezte, hogy mé~ oz 
Idén ellátogatnnk hozQnkho. 

Pestlőrinc 
A febr. 22-én tartoll összejövete

len az áhitatot dr. Ferellc% Jdue( 
püspök tartotta, és Ilbhun közért
htl6cn elelllezte Jézus ncv"'nek és 
esnll'ldJ:'lIlak credetét. 

Ezt kóvel6en IJdullai Em(Jke mu
tatta he 'fGrOk 1'amdSI, teklntellol 
a közelmúllbnll mclfJelent "KeméIlY 
ZS/W"Md Itolfgaldso elmn regényé
re. rörök TUlIlés Ismcrtelle u regény 
krlelke7.ését, és bthnuluto$ történeti 

" UNITA mus ~"I';" 

"GODSPELL" 
(Gondolatok CYII 11Iusicalróf) 

A eim 
II szerző ,,~ 
Gospel 
lent é...; n 

így vun ez a darabbal is (Ódry 
S7.lnpud). A t:selekmény és szöveg 
nlopja Máté evaugélhllua. Szép, mo
dcrn és mégis biblikus v('ret('i II 
szöveg. ,Jézus t örténetének és t3nl
túsalnnk hOst!ges tolrnácsn, és II sze
replöknek nincs más relndnLn. millt 
eltIlondani és eljátszani, tehát il
lusztrálni ezt II szövegel és cselek
ményt. Meg ls teszik, de me!!döh
benlő módon lIem a középkori 
"blhllu-pnuperulllok" stn"m\ló, kl-

elill rCil st!~e~, kksiL q~yllgya, kicslL 
kenetell módján, hanelll II renesz/msr. 
"commediA deJl'llrte" legnemesehh 
hn~yorl1!\nynln é\)tiIŐ huszadik szá
zndl dinamlk(lVa, amelynek külö
nö~ szépségei az nd, hogy mind II 
tlz szereplő sz!nlll(\vés7.ctl főiskolás 
és ehhen az lIIuszlráeióhnll önma
gukat, életkedv11ket, hilOkd m1Ják. 
Nagyszer(\en. 

is
kórust. Arcu

n szlnészek 
il It , 

Természetes, ho!!y ehhez a esodá
Il\tosan szép zcne is hozzájáruJt. 
Stephen Schwartz zenéje teljesen 
modern és döbbenetesen dalInmos. 
A zeuekurb::lII lllodern és klasszikus 
hungszerek egyformán helyet kap
tak, klt('inő kamarakórussal egyalt . 
Elragadták n szerep16ket, közönsé
get egyaránt, és teljessé tették az 
előadás szépségét. 

Nem szabad elfeledkczni 19lddi 
Ist ván lIogyszer(\ rende1.éséről sem. 
Néhány olyan jelenetet láttunk rell
dC1.l!se jóvoltábÓl, amelyre - (Igy 
hiszem - vissza fogunk emléke1.ni: 
u megkisérlés legendáját a gecsemÁ
né-kerti jelenet kereteibe Illeszti, 
Amikor oz önmagával vivÓdó, sorsÁt 
jól látó Jé1.uS győzedelmeskedik a 
sátán é.'I önmagn fölött; II másik 
ilyen lll. utolsó vncsorn jelenete, 
amikor ,Jézus n kenyeret és bort egy 
tálctirÓI osztJo. Olyan tólca ez, IIme
lyik crcdeti1r~ lil kör, 5 nhogy 1\ 

tanlt\'ányok megpillantják a hét
köznapi életro kifestett arcukat, ön
kéntelen reflexs1.el t örlik le n festé
ket és alakitják vlss1.a őszintév~. 
emberivé urcuknl. Teljessé tette il. 
rcnde1.t!st a d!sdet eS1.köztclensége, 
amely :lzzul váJt hlheletlenül g01.
dnggti, hOl{y a néző rnntJIzidjllm 
bizi a magát. 

És 1U ~r: cgyszer II szercpl6kr~J: 
Lehet. hogy szlnházi kritikusok hlá
nyolhUIJák II rutint. Mi csak néz6k 
voltunk, Inikusok, és relllltartás nél
k/ll 6szintt!nek t!rezUlk játékukat, 
111. iIlu5ztrált mondanivaló igazsn
gál, BIzlos, hogy hivők és lIem hi
vők egyformán voltuk II közönség
be,,_ dc hogy az evangélium Uszta. 
u.ép igaZSÁga, lll. el6adús ifjúi erejc 
és tllllberl rnély~égei és II csodálatos 
zenc szépsége magával ragndtu a 
knzölIsé~et. 1::11 nelll lehel elvitatni .. 

SzAn JÁIIOS 

, 

, 
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PECZ SAMU 
fS A PROTESTÁNS TEMPLOMfP[TfSZET 
~pilörIll1\"ész, Ilki II 

i templolllot 
11pilészc lil('~ minllczckuck H ccnt
rAl is elrcndc7.ésO tcmploméplll{'l. rc](' 1 
meg. 

IdCI'llisnak tchtlt >I protCSt.'U1S 
lcmplonulpltészctbcn :I centrális cl
rcndc7.ést l;'Irtja, és ('~.ckc l (lZ clve
kel tartotta szem elött ulkotásnl bnn . 
Kedves slilusa llZ ún. neo- vagy új 
góti ka , Illcly fl kŐ1..:tpkor formnkln
escl használja rel. 

Végezetül néll!\n.y IlIcgjCJo(yzClit 
lennénk II fent ismcrlcletL tanul
Illl\ny mai és unilnrhlS l;1.cml11cl 
lálolt tanulságai hoz. 

A szerző nem lesz cmUtésl 1\ pro
testáns lcmplomUpusok közölt kU
lön tlz unitárius tcmplomépltészct
ról n reformáció történeti fcjh'ldésc 
sonin. Jgnz, hogy 07. nem képezett 
soha egy megkötött, önálló tlpust. 
és nugy vonulnkbnn llZ a itain me!:!
hutárOzott kálvinista templomé))l. 
tészet sorába turtozik. Dc hogy II 
!egkollzervaUvabb megoldás t, fi kö· 

n zépkori hosszhajó·alnprujzot vlHtlSZ· 
",.t"~~ '''::: tolta ötszögo apszisso! a I(oháry 

1.( utcai templomnAI - elgolldolkoz· 
tntó!. .. Vajon lIeJll ismerte oz uni
tárizmus lényegét , nkkor amikor 
188G-ban tervezi M! unitáriu s temp
lomot ·7 

lutheránus 
(.aMt, de 
a Iilurgiá
II I)rédiká· 

. 117. két utóbbi 
szertllrtás szükségesse 
v:'lll hizonyos :'I trendczés. 
A szószéket úgy kellett e lhelyezni, 
hogya hivek II prédik{\ciót leljes 
mértékben kö\'elnl tudják. Az úr· 
asz tIlIül IHldig köriHvehessék . 

A másik Upust :l kÓlvinislll temp· 
lomépltészetbe n jelölte meg. Itt a 
leegyszerílsödés tokozódik. Ollár 
nincs II templomban. A mértéktartó 
diszí tés nem figurális, hanem orna
mentális. r.Unden hangsúlya prédi
kációra és :17. úrv:lcsonlra ösupon
tosul. 

E1.ért a proleslúns templomépité· 
szetben II szószék és uz únlsztaln 
kerUljön tl középre. A prédlkúeiól 
hallani, :l lelkészt lÓtni kell a temp· 
lom minden részéből. A1. llr3.Sztull 
I>edig. mivel az Úr\'llcsora a szertar
IÓs lényegét jelenti , a eelltrumbn, 
jól hozzM~rhet6 helyre kell lel·ve7.ni. 

Találtunk ad:llot mm, hogy a 
tervező 1l1l1vész igenis foglalkozott 
és ismerle az unitárizmus lényegét, 

IL. Unit. Anyakönyv 82. sorszám , 
800. VU. 5.) 

Figyelembe kell vennünk, hogy 
az unitárius tl!mplomterv n k orai 
protestlins templomtervei kOI'.t tat'
tozik , s csak később keriUl sor II 
nagyobb méretü protestáns temp
lomépltkezésckre, amikor már lIleg
valósithaltn a t a nulmányában ki
fejtett szempontokat. Lényeges, 
hogy IIlcg tudta teremteni a térlel
ép1tés egységét. Helytálló a7. is, hogy 
az egyszerObh s monumentálisabh 
koragótikát választotta. Jóleső ér· 
zést kelt bennünk az egész templom· 
épület emberi mérele. Mérlékturtó 
volt a felhasznált ornamcnUkóbon 
is, és harmÓlliátlcrcmlett nz egyen· 
leles vihlgitÓs e ioszlúsÓval. 

A történeti sUlusbml épUll tlnitÓ
.. ius templom végi!1 is lhzinlén tUk· 
rőzi n maga korM, az emillett adott· 
sÓgok révén pedig sajlltunk nuk é rcz· 
heljOk. 

K nJlIII~' J1 (> Sc!,,,''' Ihmll ti ... 

II. János Pát pápa bírálta a bázisközösségeket 
ll . Jánds Pdl pÚpll október 20·:\11 
fogadla II KUrlj,J.kollgerdcM Ol(!sé
nek rószlvevőil - ezen az Illésell :t 
városi plébániÓk lelkipÓs7.torl fel· 
adatairól lanác.<tkozlllk - , blr:illa II 
hUtisközüsségekel. E:ek igen han
lIosak ItIrtlnek, dc Ile k~p:dj~k azt, 
hogy Ilelyetfulllletik a Iragyomá_ 
/Iyos pUbá/lidt. Llllin-Amerlkában II 
bázisközösségekel a fcls1.lIbndllés 
teolól:lia iIlHI)irúljn, ennek néhány' 
jellemzöJél :I IJilfall/ f(ollgregáel/~ 
dokumentumn nemrég elllélle. i\ la· 
Un·llmerlknl bllzlsk07.össél(ck cse· 

len ként póloljÍlk :I j)lélJÓllia euró
pában honos modell ét, és ncm('f,ly· 
S7.cr bizonyos fokll elleutélben Óli
nak velc. A Szentatya a plébÓnlúL 
"a hil els6 iskolájának" ne\'llzle II 
cS;J lád után. Jtrra vall s:liks~(J, lwg/l 
a plébdniai kuetbell lij cr/JI.. ~rv~
nyesiiljenck a k{j:{jmblJuk is a távol· 
dUók megnytrésért. 

TiuMn ktll o%Onballldl/li, hogy ad: 
a klh{jssigtk nem (ehetnek a(lerrwtlvdi 
a plébánia intézményeinek', hancm ti· 
(enktz(Jfeg, azt kdl sUJlgdlotok - mOll' 
dotta JI. Idnos Pdl pápa. (MK.) 

Kathleen C. Montgomery 
. ti : ~rm('ril."oi UlrllfÍriu~ Unillu:d_ 

f/!lla J~gyhll: orrcl /(irtk.~:i/.:. IlOn!) (1% 

tnylld: I'e:clés~bm (l/lül.' ls megrt/efli 
vc:efü .~:ercpht: jussanak. ) 

})r, W. Sc/uli: e/f!lH,. a- (IfIdig 
dl/ala beliJltöllligyve:tlQ (1/e11l6ki lis:f
rc CI ~J tv~s, e(Jye~eml /J~9:dls~(Jgd és 
OOSS:II 9mltcl .. e:t/1 ts cyyM:k{j:ponfi 
~yakorfoll(ll rClldefkt:.Q H a/Metn C 
l (ot,tgomery (/.~s:ollyf Mvla meg. . 

1\: UU\VOru;D s:epl. $:dmábClIl 
fl ta" l>:erkes:I(JJt Iwss:li bts=élyeUsl 
foly/ato!/ M OIIlgomcry ClSs:omllJai, aki 
lla(Jy Iml!lt hefye: (I kllMnbö:6 vidéki 
gdeponlok megltilogafclstlra ahol s.ú
mos n!lllfekcztti ltlkés$:ef és munka
társsal vall alkalma a kOIl~r,lf prob
f~mák megbes:élésére. 

Alapllak ug!lanebbt!! (I s:ámdball 
fén!lképet kiJ:lJ/nek, mt/y az ell/ököt 
és klJ:veflen IIl1mkalcirsai/ dbrtf-ofja. 
három férfit I.~ négl! n6f. - . 

OL VASÚt LEVr:L 
A Magyarorszúg c. ismert I)oli

Ukui hetilap október 5· j számálmn 
jelent meg $lZ nUlhbi szövegli olvasói 
levé! : 

"örömmcl és ér'dek lódésscl ohras
tam il katolikus egyházra vOllatkozó 
és d r. Uk ai blboros halála óta 
bekOvetkezett vÓ ... .lkoz:i.ssal foglal
kozó cikket a Magyarország 1986/37. 
szÓmállan .• A blboros haláláról Ox:· 
fordban II Timesben megjelent érté· 
kelő cikk~1 értesllltcm. A7.óla nz 
elhunyt blboms lIlunk:\sság:\t és ér
demeit löbben is mél!alh\k, érde
melnek megfelelően. Ogy vélem 
Ilzonbun, az értékelésekböl kimumdt 
az II tény, hogy II kalolikus egyhá7. 
történetében első izbeu 19i 6·ban, 
dr, L~kal Lúszló esztergomi érsekké 
történt felszentelése nlkalm:lbó!nem· 
csak az i;'IlUJlli E{-Cybá7.iigyi HivatnI 
e lnöke (is mllnkut :irsai voJlnk jelen 
1\ szentély ben, hanem a hazai mÓs 
vnllÓsú egybÓ1.llk képviseletéb('n dr. 
Bllrlhn Tibor reform álus, dr. l<rHdy 
Zollún evungéU kus, dr. Ferenc1. 
.l ózsef unitt'lrius puspöklJk , dr. Bcrki 
Ferlz, lll. orthodox cgyház ndmi· 
nlszlrÓtora és nz nzótll elhunyt dr. 
Pnlotny SándOl', u S7.abnde~yhdz:lk 
elnöke. Ez II (.:Iny dr. Lékai ökumc· 
Ilizmnsát is lallllsiljn, s ezl ;lzólll 
sok hasonló alkulom kö"eltt'. Ogy 
vélem, hogy ::I nl<'ghtvásblln r"észe 
"olt annak a jó kapcsolatnak, amely 
már akkor knnállott Lékai hihoros· 
~n;ck és Miklós Imre :\!l(unlilkár 
kÖl.üU. 

1,'J:: RI~NCZ J6ZS~p' 

(. A fuutcbb hivutkozolt cikkcl 
Vdmai PertlIc rÖsz.'rku,.tG· llclyet· 
tes Irl/l.) 

• 



KEREKI GÁBOR 
Al. elmúlt esztendő jú l. 27·~n 

IU)CSl1:1;OU cl a '~ondon közelé ben levő 
Croydon város gyO lekctttétöl Ke
reki Gábor unitáriu s lelkész, aki jó 
szolgálal uhln megérdemelt nyuga
lomb;l vonult. 

Bticstibc5zMébcn emlékezeit c r
délyi szárrmu:ásáru, II kolO1.svári 
T eológiám ahol lelkészi o klcvclct 
szerze tt 'vnlamint magyarországi 
szoJgálalaira. rnclyc.k kÖZl\( a ko
r.sorai és II budapesti ti Jcgcm lékczc
lesebbek. J( ocsordon szolgált II 
lcmplomépllés idején, és lS festette 
meg ti templomban levő mennyezet 
tábláit . Budapesten előbb vallás
oktató lelkész volt, majd bekapcso
lódott ti kü lünböző gyü lekezeti mun
kll.kbn, és II mai Unitárius Élet e lőd
jénél az Unitá rius Érlcsilőnél is 
évekén át ,,(igzell szerkesztői mun
kál, Mként az 1941- 44 közli évek~ 
bCIl. 

H147-49 között az oxfordi ~Ian~ 
chester Collegc-ban folytatott ta~ 
nulmim yokat. Innen került 1949~ 
ben Tenterden városának unitárius 
gyülekezetébe. Éle te derekán hiv~ 
ták meg il. j elentős Croydon·i unitá
rius gyü lekezetbe, ahol nyugalomba 
vonulásáig szolgált. Hiveinek osz
tatlan szerete tetöl kisérve búcsúzott 
e l a gyü lekezettél. K ibúcsúzóján 
részt vetlek az angliai unilárlusuk 
vezetöi, é lüköll dr. Roy Sm ith-cl. 

Én mint gyermek ismerkedtem 
meg " e le Budapesten, majd Ang
liába történt kőltözéscm után sok 
alkalommal vellem részt II croydon-i 
gyülekezet istenliszte letein es ün
n epi a lkalmain. Talán én voltam az 
egyetlen magyar szárm azású egy
kori hlve, aki könnyes szemmel bú
csúztalla gyülekezetében végzett 
utolsó szolg:1lata alkalmával. 

Továbbra is erőt és egeszséget kt
vánunk neki és fel eségeIlek. a nyu
galom megerdemeJt éveire. 

On\'hlsonoe Allghl Gl'únijl'l 

Asszonyok Jézus körül 
(Szemelvtn)'ek a !;\'ájei KIrchen

blilIt c. IUII IDad. októherl !lzúmúbnn 
Elisa-llaria .Iodl lelké:.-zllű i.rúsúhól.) 

Ifjúkoromban őrömmel és buzga
lommalolvastam a J ezusról szOló 
történeteket, és később mint pap
növendék, majd lelkésznö tanulmá
nyoztam e történelek hátteret, Jól 
ismerem az apostolokat, alizenkel 
tanitványt, akik Jézus körül voltak. 
ASSZOnyokról szóló törtcneteket is 
megismer tem: M:1riáról, Jezus any
járól ; Mária Magdolnáról, Máriáról 
és Mártáról, hogy csak a legismer
tebbekel emUtsem. A Bibli:1nan Ir
tak szerint nem hittek a fe ltámadás 
hirét hozó asszonyoknak. I gy van 
ez. Az asszonyoknak nem hisznek. 
Miért tartják ezt termeszelesnek ? 
T egyQk kezünket a szlvü nkfC: ez ma 
önÖK nél hogy van? Ugyanolyan ko
m olyan veSZik-e azt a nirt, amit egy 
asszony hoz, mint ha azt férfi m on-
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daná? Nem teszek szelll rehányftst 
ha önöknek is lő/,bet er egy rerri 
szava, hiszen évszázadokon ;"i t ezt 
közvet ítettek nekünk (U{or 1<1.34-
35) "j~ ti as~zonyailok nalJgas~allak 
a gyulekezetekben, lllert nlllcscn 
megengedve nekik, hogy szótjllllUk; 
hanem engedelmesek legyeneK Jlllnt 
a lörv~ny is mondja. Hugyna'ped lg 
t anuIm akarnak v,llan1l1, KerdezzcK 
mcg ottIlon az ö fcrJilKel; mert CK
telen dolog assZOnynaK szóIUl a gyű
leKezelben." úgy~eJli hisznek neK i. 
rl a az asszony IleIlI (gy teLL, aKKOI· 
megrágalmazták, ördöngösnek 
mund laK, sőt elveszcjtcLlCK J ezus 
neveben mcg 200 evvel ezelŐtt IS! 
Az ;Isszonyul.: gyanüsitásarol, kin
vallalásarol, mcgcgcLletcser61 Ilal
lottul.: továbbadudnuK anyaról leá
nyOlUa, s igy erlllető, nogy SOkan 
a Blhllát egy rejte tt fclch.:.n mmtt 
úgy olvassaK, Illllltlla aZ asszollyol<. 
J ezUS körül mindig a hátternen ma
radtak VOlna. 

MlIl t lelkesznő fedez tem rel öket 
MárK 5,24 es Lul<. tl, I -J cvungdlu
mahun, Az apostolok cscleKcdetei 
2,17 verset/cn cs mcg SOK mas Ile
lyen, rigyeltnesen olvasván a Bill
hat . Olt val1lml<. az asszonyok u si r~ 
nal, h ogya nagyom:1nyoli:nak meg
felelően eivegezzeK II Ilalo~t megKe
Ile lt;:sct, de az evangelium lelfasa 
szermL bizalmas fe laa.llul li:apjaK a 
fel támadas uirenck l.:özlesel, A Korai 
kereszlcny gyülekezetelOlcll diaKO
IlISSZanaK IcnlU vezető szerepel j e
lentelt. 

E lszomorít , ha az Utolsó vacsora 
mcgjelen[tcscre gondOlOK: közepell 
J czus cs Körülöt te a t izel\ket ta nit
vány. MierL zarták ki az asszonyo
kat az asztali közösscgbdl? Ez való
szinüleg azert volt igy, mert c képek 
a l.:ÖZepkOrban készu lteK, amikor az 
asszonyokat meg nátterbe szoritot
t áK. Pedig J ézus egeszen mást lIang
sulyoz, azt, hogy lsten Cs a maga 
lársaságánól ne legyenek az asszo
nyOk kIZárva, s im:1dKozásnál cs a 
kenyér m egtörésénel ne kelljen fé lre
állniuk. 

Én a j ézusi útmutatás szerint 
igazodom. Szerelnem, lla minél több 
asszony társam kilel)Jle fe lreállltotl 
helyzetcböl, s a m aga szivével és 
lelKc imájával rátalttlna e jézusi 
útra, 

Fordította: Vndlll1l' Vcrn 

IMAKÖNYV 
Egyházi könyvtárunk nemrégiben 

egy már 11l43-ba n JmáJlOz eimen 
megjelent kiadvánnyal gyarupodott, 
melyet KöröspataKi KISS Sándor 
ajándékozott e lhalt édesapja hagya~ 
tekából. 

Nagy Zoltan 1940- 44 közL uni
tárius tábori főlelkész volt a szer
kesztője ennek az imnkönyvllek, 
melynek imáit, a masodik világ
h áboru unitárius katonái számára 
többen irták. A bevezctő sorokat 
J ózan Miklós püspök Irta. A szcr
kesztést Nagy Zoltán vcgezte, a kit 
e munkában kél unitárius katona~ 

tiszt t ámogatott: l(örÖSI)lltaki Kiss 
SÁndor és I(ozmn Ferenc százado
SOk. Imát Irt dr. Abrudbányai János 
Rázmán Mór, ürmösi J ózser, Szent~ 
Iványi Sándor. Erdekessége a kiad_ 
ványnak az, hogy a Sl.crkesztésben 
~és~t v.e t t két unitáriu s katollatiszt 
IS Irt Imádságokat, emberséges ér
zéssel, szép stHu sban. 

Egy letünt kor emléké t őrzi 
könyvtárun kban ez :\ kiadváuy is. 

LISZT FERENC 
:\ Halhatatlan zeneköllö cimCi 

írásában az Év fordu lók W86-ban c. 
kölel ben Batta András emlekezik 
meg a százhetvenöl é,·c, 1811. okt. 
22-en sZli letett nagy zenemüvészrőL 

. Unitárius vonatkozású adatait 
Idézz~k röviden az alábbiakban: 
"A CIgányok és zenéjük Magyar
or~zágon" c. 185U-ben megjelent 
mu vet sokan támadtúk, mindenek
előtt a kolozsvitri POlillisztor Brassai 
Sámuel. Tragikus tévedése volt, 
hogy u m agyar népzenét a cigány~ 
zellere a lapltotla ... 

Lisztet tévedéséért, mely korabeli 
sorstársainak is tévedesc volt, Bar
tók Bela veszi jóindulatu védelmebe 
" Liszt-problém ák" c. Hl3ü-ban tar~ 
tOlt akadémiai székfoglaló értekezé
seben, ll1elyböl idezzliK: ,,?lindab
ból, a mit módjában volt látni és 
hallani (Liszt), alig vonhatott le más 
eredményt, mint ami könyvéből Ki
világlik ... Annál inkáoD ilibáztat
hatjuK azonba n önmllgu nkat, /lOgy 
nem tudtuk vagy nem akartUK, 
vagy legalábbis e lmulasztoltuk őt 
az Igazsag útja felé vezetni, holott 
az kezl.:itárásnyira volt előttünK sa· 
já t falvaink ban." 

A krónika fe ljegyzi azt is, hogy 
Liszt egyll<. jeles tanitványa VOll 
Thomán Is tván, aki kesőnb mint 
BartÓk Béla tanára adja á t a Liszt
től tanultakat. 

A német nnyanyelvll és franc iául 
beszélö LisztCl, II magyar nemzet 
magáénak vallotta és gyászolta. 

A magyar Liszt Ferenc T ársaság 
egyik vezető tagjaként, Bartók Bela 
fi a, főgondnoKunk , évtizedek óta 
ápolja Liszt, a halhata tlan zene
költő emlekezetét. 

A jubileumi esztcndőben hazá.nk
ban is több helyen avattak Liszt 
Ferenc szobrot. ezek közl az á ltala 
alap(tott Zenemüvé~zeti Főisko l~
hoz közel , n nevét Viselő téren szü
le tése napján, október 22·én. 

Ugyancbben II hónapban Kalo
csán is Liszt szobrot avattak, a fő
téren, kőzel aszékesegyházhoz. 

l\I indkét avatúson jelen volt egy· 
házunk főgondnoka, Bartók Bita. 
aki a magyarországi Liszt Ferenc 
Társas!4e: tarselnöke, és itthon es 
k iHföldőn sokat tell és tesz a ma
gyar Liszt Ferenc emléke és UlUn· 
kásságll ápolásáért. 

-_ .. -~-
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A hU1.IIi nyugdijusOk s1.Bmáról, 
~QndjlljrÓJ. é le téről, problémáikról, 
Inkásvls1.0nyai król és sok másrÓl 
bőven Ir :.t hazai sajtó. Olvasóin k 
érdek lődésére lIléltán számot tM t
hnl Ui': uz Ir;is, mc\y a IWJ;y-bri lan
nini Ils ál ta lAbnn a nyugati 0I'5zágok 
nyugdljnsai nuk IH·Oj)I~II.1~iró ~ s1.ÓI, ,5 
mcly első ízben az ÚJ I ÜkŐl' 1086. 
évi 13. S1.i\rIH\II~m jelent mcg. 

flliIwr mCllllt'k oyngdíjlm'! 

A vén Európ ának évról eyre 
az idős r oJgán1. Ezért scm 

hogy m: u tóbbi idö be ll II 
országaiban fclé lénkli l

tck cs nagy visszhangra lalil ltak 
m:ok II viták és tervezgetésck, amc
lyek az idős emberek Ictbir.tonságá
nuk kÖ7.jlOllti kérdéséről, a nyugdtj
ról foly nak. 

Miélötl cl.cl,:ről szót cj lcnénl. , né
húny tudn ivaló Nyugat-Európ;! 
nyugdijvisr.onyair6J. Az egyeLlell O l'~ 
szág, ahol II korhatár a rnieukl\C1 
azonOs Olaszország. Azaz, csak azo
nos voll, lllert nemrég ti nők kiviv
lák, hogy 60 éves korig dolgozhassa
nak, miként a férfiak. Porlugáliába n 
és Franciaországban mi ndkét nem 
60 évescn jogosult nz állami nyug
dijra. SZ:'UIIOS országba u uzon ban 
_ p61dául Angliaball és Uelgiu m
ban - jelenleg is érvényes méS, 
hogy II nők b, II férfiak is 5 évvel 
ké~öh h Illehetnek nyugd íjba, mint 
n(iJu nk. A nyugdijkorhal ár Dániá~ 
ban n.legmagasabb. a hol ti dolgozók 
csak 67 éves korukban \"onulha tn uk 
vissza. 

. F~llünó. cs a megelőző évtized 
vllámak. nőmozgalm i harca inak 
eredménye lükröződik abban hogy 
ma már sok ny ugati orszagb,{n azo~ 
nOs, vagy cgy mashoz erősen köze~ 
!ilő a lerfial' és a nők korha lá ra. 
l r?rszágban és Spanyolországban 
Illrn~ússze l év II l.:űJö nhség, l-lol ~ 
land láb:m, az NSZK-ban és it [e ll~ 
l~bb emlitetl Franeiaországblm és 
I ortugáliában pedig azonos korban 
vonulhatna k vissza a {6rfl a k és a 
nők, 

é, 

m iért harcol
később m ehes-

NYUGDlJASOK 

náluk a post ás m inden hónap ban 
két szer csengct. i\I it terveznek ez 
idő szerint II törvénye lőkész ltők, és 
Illi roglalkozla tja uz idősebbeket? 
Errő l nénJi (oga lnwt ulkothatun k az 
ungol kOllzervaUv korm{my szociális 
ügyekhcn illetékcs I1l il1iszterének, 
NU ]"JlHlIl FowlcflHlk zöld könyvébő l 
mclyet márciusba n ismcl·tetelt ~ 
SI/mlay Times. Az új sU·atégia J é~ 
nycge a rugalmas nyuydijliorflOlár . 
Abból indul k i, hogy mindenki nek 
másként ketyeg n biológini órája, 
JI1ás~mÍls ütemben öregsztink, és más 

zi k. hogy rnl~Hl en :\l 1 ~lllba l1 , IlZ egész 
országban Ill mden sZinten sZlinlessék 
meg II nyugdíjba ,'onulás köle lcző 
fe lső korhalárftt. 

k,
A ~SO I)O~t vezetője, Claude Pellc l· 
I'vlsch'í Jelcnlcl-( 8 1 éves. 

l(ü nÖSI'\·I',\I.:I KISS 
SAN I)OU 

Az Annuairo Pontificio 
a Jl lll nkához való viszonyunk is. 
H ely telen tehát álla lánossá és kö~ 
lelező\'é tenni egy időponlol. Ezért 
a zöld könyv II mUJlkakél)eS kor 
felső halárát ruga lnmsan 60 és 70 év 
közé he lyezi, és az élet hetedik év
tizedében magára oz á llampolgárra 
bízná, hogy ő h atárOZlolI Illeg vissza~ 
von uhísa időpon tját. I lnsonl6an II 

korn hhi ny ugd ijrendsi':crhez, nz lI j 
szisztéma is tov;'lbl>i szfi zaléknkkal 
ju t a lmazna a lovfibhszoJgálól.at. 

1986. évi kiadásában érdekes adalo
kat olwlshatullk II kalolikus e"y"". 
róJ. '" . 

,\z alapclv első hullásr .. vonzó és 
igazságosn:lk tetszik . Csak a k kor tá~ 
madnllk kétségei nk, a mikor eszilnk~ 
be jutnak a mai nehéz gazdasági vi~ 
szonyok, II csödök, valami nt az el~ 
bocsálásokkal egyült alknlmawU 
kényszernyugdijazások. Ak i pé ldáu l 
GO évesen kcny lelen Icsz elrogadni 
az abb an a korban legalacsonyabb 
nyugdíj at, all nak kevés esélye van 
egy Jllu nkanélldi liségtől sújtott or~ 
szágban a rm. hogy II Hwsasa hb 
nyugdíjért rád olgozzon még néh á ny 
évet . Emiatt a (jQ éves nyugd ijns 
életszillvona la szinte egy csapásra a 
szegénységi hat ár közelébe esne 
vissza .. De a rugalmas JlyugdijkOr~ 
határ Igazsflgossága megkérdője lez
helő nL~S szelllpontból is. Az em be
rek töb bsége nehéz, fárasztó, nem 
szeretett munk:ít végez. Vajon er~ 
kólesös-e a báuyászl, a nehéz fiziklIi 
munkást a nyagilag éppúgy érdc~ 
kelUé tenni. hogy tovább d olgozzék 
m int II hivatását szivesen foly tatÓ 
ért eIm iségit '! 

. Az cl;:yhnz vezető testületénck. a 
blboro~ .... ~~l1égiumnak 149 tas.ia 
van, kOZliluk llIár halwllJ:Hl ll . J it
n?:; Pál pápától kapták abiborosi 
blrétu rnot. A. kollllgiu m Icgillőseb h 
tagja, Pietro P nl"llnte múr betöltötte 
95 . éle tévét , Hlég most is aMiv s 
nems?~ára jelenik .Hleg új tcolólbai 
JJ~unkáJa. A _ legfmtulabb b iboros 
V ISZOIl ~ csak 01 éves, CI a kOlumbiai 
Medellm érseke, n('vc: AUOnso Lopez 
T ruj illo. . 

Befejczésül érdemes egy p illa ntás t 
vetnünk az európa ilól eltérő arncri~ 
kai nyugdijviszonyok ra is. Ott a J,é t 
nem a zonos korban hagyhatj a a bba 
a mu nkát. Jelenleg az a lsó korhatár 
(;2 év. De ekkor még 20 százalékkal 
kevesebb j ár, m int 6á éves korban . 
Furcsa fej lemény, hogy három éve a 
kon~resszus törvényt hozott, mely 
szen nt 2009~ben 66 évre, 2027-ben 
I)edig 67 évre eme lkedik ti nyugd íj~ 
korha tár. Man apság a legtöbb vil:\ 
arról fo lyi k, hogy mi nz a re l ső kor~ 
h at n!", runikor m á I" csakugyan kö~ 
lelezv nyugd ijba menni. E i': az álla~ 
mok t öbbségében jelenleg 70 év. 
New York államban az idén újévtől 
te ljesen megszUntelték II re lső kor
határt. Jelenleg sok polgári pel" fo~ 
Iyik azéri , mert t avII ly Ul. év utolsó 
hónapjaiban jó néhány 70 éves vagy 
idősebb orvost és egyetem i taná rt 
azonnali h at állyal nyugdijazlak. A 
kongresszusban a képv ise lők egy 
csoportj a pedig most azon ft'lraá o- I 

A k~lIégilllll tagjai közül négyen 
il keleh ritusú egyesllll egyházakhoz 
IUl rtozn,a~ . é kopl, maronita, 
a exam flU! s ukrán. 

1985-bell II pápa hét llj egyház~ 
lllcgyét lélcsltell, kettőt a Fii1öp~ 
szigetel<cll, egyet-egyet Mexikóba n 
Peruban, B razi1h'lban , Zim babwé: 
ban és az USA~han . Az egyhíl zllle~ 
gyék szám a jelenleg 2 14ö. 

Tavaly három bi boros hunyt el 
_ Floril, POm:\ és Roy. Elhunyt a 
m últ évben 91 püspök, köztük volt 
II magynr Klempa Sándor, ,'olt 
veszprém i apostoli kormányzó. A vi
lágon összesen 101 katollkus piis
pöki konfe renci:! llu1kődik. 

Az olaSZ nyel"ú Il llpilapot 15 t agú 
szerkesztő bizoltsl\g- ál lilja össze, 
de hctilapkén t megjelenik angolu l. 
fra nciá ul, IcngyeHH, né metü l, portll~ 
gátu l és sp anYOlul. A lap f6szerkesz~ 
tőjc Valerio Volpi no. 

E laptól Hlggetlcnül, II Vatikán 
számos slatiszti kai évkönyvel, do~ 
kUlIlenlu mköleleket, h ivatalos köz
lönyökel jelentel me~, szli kség szc~ 
rinti i dőközökben. 

Külföldi hírek 

_ .. __ .J 



BONCZA MIKLÓS 
/lrll lUl r.~:lcnd6vcl e:el6tt, eg" hideg 

j fl/mrir e/cjei Il(IpOIl az aJ.:kor mtg 
pestk{lr/ll/~ki klJzsig, Pe.dl6nne. 1(os
,~uffl u. iS2. sz. hdzdban (ekfldl ~ava
laiolI az Imiláriu,~ Boncta A1/kl6s, 
Ady l ::ndre. apósa, BOrlcza Berluká
nak Mc.,apJa. 

A temcUselI ClZ aH'ori magyar kfJz
ilel /lt;ef/i polilikusai, számos ország
gyflUsi ktpvisel6 ts az általa szerkesz
tell K fJ::igazgalds c. hetilap s::erkeszt6: 
stg~l/ck tagjai, j6 baráto!', swms:MoJ. 
dlltak CI ravatal mellett . 

sorszáma ~:ff~ ... 
végule a: 
lartdsál. 

Az egykori r tgi pesllllrillri le11let61 
r tgell (elszámol/ál.', ts ru: e mUllkál 
vigzök - ha s{remftkc akkor m ég 
állotl _ azt a temctötulajdonos, vtlhc
Men az elöljár6ság. tulajdol/ába vet
ték. I gy emltJ.·c=cle csak tisz/elöl ts 
_ közll1k - a mi emltJ.:ezemnkbell 
maradt (Nm. 

Unitarianism 
and 

F. J. 

Related Movemments 

A Bibliotheca Unitariorum AlapIt
vány mcly k iadványni dls7, íléséül 
". ré,b erdélyi clmer egyszerü válto
~atát alknlmazza, 1985. máj. H-én 
Amsterdamban kollokviumot tar
tolt. 

Az eh5adásoknt, melyek most 45 
oldalon sokszorosltásban megjelen
tek, II holland Theun de "ries és 
Jan van Goudoefler, n lengyel Lech 
S:.czuck;. a némel 'Verner Erdt és 
a magyar Dán Róbert professzorok 
tartották. 

A kiadvány bevezetésében J . 
Schippers holland protestáns lelkész, 
aki korábban két évig II kolozsv nri 
Egyelemifokú Protestáns Teológiai 
Inté7.el Oszt öndljasa volt, rrt mcg
emlékc7.ésl Dán Róbcrtr61. 

Dávid I'creue és ft Hhmdrata György 
által sT.crkcsztett és 1568-ban II 
gyulafehérvári nyomdában kl 
Dc la isa et vera. 
és ha mis ;';!~~~~Oi,~ 
magyar és 
beli S7..c rz6 .m" 

Hírek 

o . ..... ., "6_r 11'6, ha é lne, most Ulltötlc 
,'olno be 70, éle\6,·61. ~1.,nkA"(,II't ml lJ 
nagym érték~IJük. 

sa.... SlÍrodo, rendező ,.Kcreszhiton" elmd 
IIImjtlt blwny'rn sokan nézl~k meg. mert 
hI,un II bukovinai Hadlfn l\"ifól Indult I~ 
kel}"!!k d ndor1ósa és .. igm O,.mfmttUon. Tol. 
nAban és Oamny'ban l örl~n l Lettlcped&ll 
sokunk'" énlekelt. 

Az Ol Emberben KODU LAJo. aITól Ir, 
hogy .. ,'nIigInkkai ml'R kell osszuk Ilz CIfY
h,l.i.ért való munk ... fdcf/lsséll:é t , LeLkbzhlány 
csctén pU.p6kl le lhll tnlmn:tAssal vilAg! h lve_ 
Ink'" prédlké.ihalnak. v/Ogy pré(llk{,clót 01-
'· ... hMnak fcl u;llks~ eseí~ fi gylllckczclck. "'0. 

,\z !;lIl·h';z.ak Nemzeti Tanne!OlI töhb euró
pai é. n~m europs i oJ'$zál(ban ls megainkuLI 
egyes ndntok ,zerIn t már közel 70 országhan 
milködlk ez az új szervezet. mell' II kutoltku. 
és 1\ protestáns (lkumenlku~ l örck\'ésekcn 1111-
lép"e fórumol teremi egy nemze t keretében 
milklklli II'Iszes egyház egyllllm(lkl5dé!;ére, 
~t6bb FranctaonÚl(!ban lilllkult meg I1Y"n 
tanác . katolikus ~ e"nngéllku. pll~pökök 
közÖ!; elnöklete a latt . 

EJllondoU.o:Ela16 stotlszllkal adatot oh'!lJ
l unk: hodnkOOo 1986-00" a Ityennckekktl 
állag napl 40 pen:CI fOl;:l nlko:rn:.k ft ulllllk. 
ebblll 25 p<'reet u: éde3Dnyik 65 15 I",rut 
az édesapik. JÓ ,'ollla. ha l'z lU: adat minél 
előbb meg,1iJte>zhatna. 

Of. PÚU G)'l!rllY c. kot ollku. 1,lbnllk, 
" n:ombalhch'l l'Ryhá7.l1ll'gl·e apOstoli ko ... 
má,nywJa éle'tének i l. é,·élJen "Matlltnul 
ellmU. 

Dudús U~l.d .. ~ • .Julianna .%Az é" .. uü· 
letett édcs.anyJa eml~k.'ZCt ~"., 500.- Ft -ot 
ItdOmM)'owtt [>C$UIl r1ncl gynlekcutflnkoek. 
.. A Jó 1 .. lkt'i ad"kozót S7.tre tl !lz Úr," 

Uti End.., úJabb klll.lJUM". n~plmllpdák 
fába" ~, kcrnmh\.b,\". Sáre>spatoke>n nyilt 
meg 61'r. 2-án. A kláU II{llI l rcndc7.te é. mC'!!:. 
nyllolta - nngy érdekllidb mellett _ I'ap 
r.libe>f m,hé.zc tlörténé.z. 

Oa', dr. Uale>nh Pál",; IZ. l3án\.lI y Ens~bet 
é lNének 80 é"ében Illn;olemmcl "Iselt lun
vedés u lAn ' febr, 22 .... 11. ~l h ,,")' I . ' f emelése n 
ll ll.koskcrt'lzhirl tcmrl(iL>cn ' ·011 mi\.rc, !H!" 
1 .... .1111)'3. e"a k~'Zlil"." OSI:I" ' 0 uh'WI Ol~ 
t oznnk tn"un ".uól I., 

Nall)· KalaUn lextlltcrn,zll lpann/lvé.:t 
h'gut6bbl kl~U\tását 1'n l(", n M,h'd6dé,1 
K özponlbPn má.t. 7 .... n Ily1101la .nCll; Wehner 
TIhor n,ü,,<:'-zcUűrténén. ,\ kIAHlh· ... t lok 
bcl)'bcll é. b ,,<.luI""U érdcklG(\G ~cl<lntC II~ 
n,l'l&, Jan Seblppers 1986 szeptemberé

ben több hetel töltőtt Magyaror
szágon, és kulalómunk:'ll végzett 
az antitrinitarilmus kérdéscivel fog- :::;~!,: .• ,~~i 
la lke%Ó budapesti, s7.egcdi, debre
ceni és pécsi egyetemeken dolgozók 
t ámogat ásával. Reméljük , hogy terv
be vett munkája majd kiadásra is 
kerül. 

A UihllotJleeu UultarlorUlu mdso
dik reprint Mlde saj nos csak 1987 
tavaszán rog megjelenni, lIIe1y a 

8 UNITÁmus 'tu;;..,. 

LAPZÁRTA UTÁN 
Az anwrikt\l UniHirhiS & Unl"cr_ 

7.allsta Egyh{.z nzelől. JJr_ William 
] 1_ Sehlllz elnök, és Nathnlle Gulb_ 
ralldsen f3goDdnok~zony házas
U'irsulkkal, Aprilis 13-16, napján 
- e rdélyi látogatása utún - CUYh(,
zunk nndétJel ' ·oltak. 

l\lIkl6s hnre, állruntltktir,azAJlami 
EgylllizUgyl Hivatal elnöke fogadta 
az nmerlkal kt'ip,'lseJÖkel. A ' ·elük 
fol)·taloU beszé1uetésríJl II napi sajtó 
éli n r{ulJó is m egemlékezeu. 

l'eudét!elnk lelszólaJtak az április 
)4,-én du. tartott , tiszteletükre rende_ 
zett ülésen. 

• * * 
Dr. Antal FerencIIli, egyházi tanú.

esoliunk, hosszú szell\'edés utim el
blWyC. Temctéllén Uuszli .Hmos szol
ij{llt_ 

* * * 
Dr. n. Filc)1 Aladár, eg!·etemi m. 

tnná r, ch. egyházi tnnáesos, 92. éves 
kOrllbau, IÜrr. lemmel "iselt szen\'e
déli UIÚD elhuu)1. Temeté$éröl és 
munkásstiijÍll'ól lapunk k(jntkezí) 
sZÍlmában fogunk megemlékezni. 
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"tl~lk .u""~ztli " .... d~: 
Dr. ,,'e~nn "6"""1 
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