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Emlékezés dr. Iván Lászlóra, halálának ötvenedik évfordulóján 

19:.111. m il jlls 7-f il rell'lI'! fél 1I~'olckor hUll vta Ic s,,"'- · 
m Ct űrökr.e a~ unitMitis Icolúf1ia elwik 1I t1!!Y alakja, 
dr" h ím 1...1I!:lzlo. A ".~ihliús emlwr" _ IIhoflyall J ó z II II 
M I k l ó s 1I f!\·e7.t~ ut - I'U~'ctlcn momlntbulI fO {jlaltil 
&ssze Hde értelmet • 

.... Ih:llllilhctc~en hittel m Cllyek t.,INI relé" - numdta 
n.I)\· t':~I\('k~ :Ikl IIZ utolsó Ilillallutin vclc \'01: ti III. ,,,:
~ülcli t:~1I 1I1dl házban. Az Ulct teljessé!IÓnck {Jondohitu 
ll!' ,eSlouukhc, lm fcUim'i'liillk :u'ru, hotl:\' cnnel, II ld· 
~1l10. emhlJrIlck Ult~'uncsal, II III. IHlriilet.hcu iutl ult cl 
l'letlltia 'I!lOU. július 27-í'u. 

A rúll!;11 k,utolikus "allÍlsíL s7.iiliilc, J a II II S i i\l i -
h (I) ~ II s i'\.~' c r s n ó z ll, József töherccfJ murnit
ilzlucll hlr,t4!lmllak szcmHyzctéhe7. IarlO7.luk, nkítrcls;l)( 
u lIlt!l~'S7.ülí.ik. Amikor lt Whcreeu "19IH-hen eladta II 
lO'l.luclel il Iij~" úrosnak, II eSlIlád Újlluslre l~öltö7.ött.. 
ahol .1337-111 eJtek . A hííséllt~ !i7.uIIlÍllutért júró ktHI~'dij 
Jehelö,"é tUtIIl, hOIlV .laul.:sl Alihflly cOy Ih!7.tiló Üzem 
t~I\I.~OIlOSO,' íl \'ftIj~~ és lU)' hl"doS CI17.ISZhmeiÍlt, meu
ti Ielo tanul(lsI lebetoséllet teremtsen esul(uljftouk IlY". 
nu:kclnek. • 

I \' ;'1 II L á s z I Ó az elemi iskola elYén7.ésc (1906-
I~l~) ulím il7. ~Ijpl".s ti Kijn~' \'es Kí,hním állami fiúnlm-
1II1Z1U1ll tUllulóJa Ictt. lit kuplll mCfl színjeles éreHsli(Ji 
hlzoll~'íh'ánl"át 1918. jímhlS W-én. 

MÍ!r II !limnáziumi tanulmíul\'olí sor!m Idtünt diák
túrsal I.öziil n,l' uot:118l1, úrij)duj Johlmt Imtaló szellemé
v~l. Osztíllylűnöke. V i s k l ' K íl r o l y ezt azznl 
' "ISZOIIOzllI, hom' fclhívlu lill~'elmét az unilÚrius vllt
J{lsru. A 17 évtls fiatalember otyan lendülettel vetette 
lll/llIílt n \'alliIS! igazsÍtgok kutut!lsítba. hOIlY méll az 
ekkor a romÍln fronton hnreoló édesapjának is csnk 
erről tudott irni. 

A Biblia és az nnitárlus \ 'unÍJs lIondolatuinak men. 
értéstJ \'czeUe "égül ahhoz II kéréshez, bOD)' unitáriussá 
\'Illó Ílltérési ell!ledél!'ért 'olyllmodjoll édesapjilboz. 
,lu II c s i i\l i h ál Y tiireltJmre ihtette gyermekét, 
s mivel az ukkori , 'iHl{lIloltikni helyzet lehetetlenné 
Icltl'. hOIlY teolófjusuak adju Kolozsvftrra, a hudllpesti 
['úzmílllY Péter Tudomány EO~'tJtemre irllttu be II le
betsénes Uj1ít", 1918Mbnn. 

hím I..{lszló két félév mall~'nr-IIlIiIl-t'runeia és hat 
'élőv földrujz-türtéllfllmn SZllkl(lr!l~'akboz tartozó 
kolléoiumok lebnllfjll(ása ulÍln, J9:!~. június 23-fm 
ahszoh'últ kitűnö eredménnyel. 

EU)"elemi tanulmán~'lIi alatt 1921. februÍ!r 17-én, 
lelkiismcrete .sza\"úra Im"J1l1ah'lI (lU ért ru; unitítrius 
l'tl~'IIÍtzhll . amelynek hittételei mÍlr érdeklődéslÍnek kö
zepJlOotjában Í!Dlak. A nemzetközi viszOlll'ok javulítsa 
Il'het.öve telt .. , hOflY teljeSÜljön n:)U~' (,lma. 1922. 1l0-
nmh('r 21-éli heir:ttkozott :I Koluz-svÍlri Unitárius 
l'colóUiai Akudémiára rendes haJJuatónak, vLsszaulll
s ih'n cgy Cholnoky Ilro(esszor itltu) lelkinlll!. t illlÍlrse
UMi ltllilsl Hutllljlestcn. 

Az Hjú leol60us uz clsö IcH évhcn otthon tanult és 
é"cnkénl járt "iZSfl{l7,ui. Az U!;llwizsflU letétele lltftn, 
H)24 iíszén iuternútlls lm mcut Kolozs\'llrru, hOflY szak# 
\ 'i"lsn{I\'al rejczze be tanuJmfllll'nit. Sílll'OS, később 
hulíllflt okozó betefjsfflC itt jelentkezett először, ez 
azonhan ncm :Ikudál~'ozhl mCfl nhban, horu' \'úJtoznllall 
szorualolluual tlllluh'a. színjelc.r; eredmélln~"el szerezze 
mfHI II IclkészkéJlesítö oldc\'elcl 192,';. június Vo-én. 

Jieleflséfll~ Ol;;oztll, horo' kh'áló tmtuJmán)'úért járo 
kété'"es oxfordi úsztóndijából csui;; két hetet tudott 
ifléll)'he " Ilnni. 

Az efl~' hilzi munkilha \'u ló relldS7.t' re~ hckapeso"~ódás~ 
1927-hclI történt, alnikor J ó z II II M I I. J ó S pusl!ókl 
, 'ikárius II ríllwil ltalotni hiUunC"~f)l'ort vez?tés6vel IlIz!a 
melJ. Ez é\' Szclltemberé1wII lelt a székesfo"~lros alk:,IM 
muzolllll, uz III1Uitril1.'> cflyhilz Idntlvezett h,ttoktatóJn
)(énl. Néháll)' hónull telt cl, am"lkor l ' e r o '! ~ z 
J ó Z !! o ( ItÜSllök lelluísszé szenteli, november (j·un 
II koloZli\'ílri nngytemlllomlmn. 

Ürönl6 ekkor tel les ,"olt. JlozzÍlfoghll(ott a tnnításl~Oz. 
umit miudifl is sze'relett \ ' 011111 és azt tunUhatt:'I, anlJ,'ct 
lelke telb ' "oU ,"ullási iflazsltflokkul. Lnnklldatluu szor· 
na1um azollba'lI to"úbh űzte, hnjtutta II tudomán)" iOU!
sánot kutató íltjím és mikl}zben uulit~tt, tnDl~h ~. 
\'énlen Im(ojezte hj[UI~'ZÓ efl, 'olemi 6\'~lt, sZllk"I"lS"!llIt 
tolt , ",!lJd II Trefort ulCoi minlltuhnu{lzlUmbnn II szdk-
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;;;;.";'··;i,,~i;,:'; együtt lanl
llZ unlfftrius \'U11t\s ignzsánainl. 
eJUsz.6r 8Z ifj.is{lfli Istentisztelete
hnUgntln hím Lász.ló IH'flY pedn
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oruuk lelki \'ÚIS{I!la" eímií 
n mllílsos meDiljlllás~rt folylutoH. 

HéS7Jctcsen elemzi a tórtthlelmi CIIY-
bbak eflybtiziassflflbA. lorkolll hihflit és leh'á-
zoJja ll7. mcly \'isszu,"czet oz inaz vnllúsossilj)hoz. 
Ez az ill nem m{IS, mint a szereH~I, fl~'ltkurlúsa. 
"Iert "a ch'c tlH Vim minden emlleri \'[11107.;'1-
SOIl, mert az nagyohh és felSép'csehh l!la7..s~·lf" sem mint 
Dzt bilrmely vUflfjnézell \'ÍlltOz.lS mell\'álloztathatnÍl". 

1936-ban jelenik meo cJüszűr 11'1. unitárius é\'kön~\' , 
mel!'hen épl)ÚII~' mhll (IZ UllitÍlrins Érlcsitö 19;M-!hi. 
S'Úlmnihnn, \'ulmnint 1\ kolo7.s\'il1'i UnitÍlrillS Közlöny
ben, Diblilit nm 
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Az Isteni klnylllltkoztntús II klllldulúpontla "R é lj i 
lilIt Z li il fl" k il i k 6 II I 6 li b c ll" e. értekczeSlÍllck 

:! bNI'J'ÁmUS ÉI.I! r 

ls. ,-\ ,'I'I1.~';"i~h~:,,;n'I:~lil\{'unl\' il \ imu II i~lt'ni k i Jl~ ilnl kn1.lntilS 
minden m IllIklIk ..... ~ {'7. II működit "ro. 

I , hnflY l'ill'lIlíí1 ka-
"i:i;';;;' Il'lrulluílt - a tG
" II munk:"jilhan 01-

IIlh\n !t'lIszeM, unl
tClll clühen lé,'ü 

,.,:;;';':ICI értel
il' élet 

, • cz~" munk~FlDak éppt'n az adon aki ua
htll~l , hOJly n II \' I d I' e r e II c c t Iléldakénl "IIi
IOUa mim]ellki f'1~ ef/Y oll'ml \'lIÍlflhuu. nhol .W. ;mvu
uiossftn fs II kijzűmböSSéfl 11'1. tlr. i\'em kétSClIes, Iti 19\' 
h{m J..itszlóru miért Imiott ill'ell mértékben Drn iii 
Feren~ élele. ,\z a liUlfJolÓ lu'resés, az illllZSÍlgllak az II 

lalIkadaliulI kul.lllÍlsa, IIZ. Is tenhen "nJó mHy hit j,s 
:1 mi"d~.nel{ ~lUött \'aló C\'lIl1!léliumi élf't !Jyakorl:lsn 
\'oJt az (I lelkem'l.: mozlllllójn k 

EUl' re súl~'oshodó !)f'I CflSCIIC\'f'1 az utolsó pereig 
kü;r.d\'tl kiúllol.t eg!'b{lul IIClléhC'L. Teohloiai Illullkitssúgn 
Jlu!rWldkií II mi IIlIitárius teolóllin CörtcnCliinkbcn, (ile
tClleMII tclki;'llló j('I, mf'ly urra [jlll'clmcztl:I, hO!I}' hítr
ho\'ú \'I't hClllliiuket nz élei, bilrmil,'cn kúrülméll~'ek 
között kell sorsunkat el\'iselni, lő célunk elérése, II jel
lemheli tOlu! lelcS~Ms lílja n!'lt\'u ílll clöuünk. 

Ur. h<im Ulszló üt\cn é\' \'cl (\1.c lölt j{I\'07.o1t I.:iizii
mnl.:. Emlfikfl kCIJ~'('lcflcl 4lriz1.iIl •• 

De laisa et vera unius Dei. .. 
D{wid Fercllc és lIIund"alu G)'Ürru' ismerI htlin 

u\'ch'ü munl.úja mostJClcnt IIlcn 11 kÖII~'vhét olkalJllú
hÓl 11'1. i\kndémlni Kla Ó lIondo7ilsíthnn. A kötetet méfJ 
az uzólu elhunyt dr. O{lII nÓherl prorusswr ,;zerkesz
II: IIC és l'lm(tt Antnl irt hozti, dÜSZÓI. 

A klad\'{UlY II "Uihl~othcel~ U!,~tu.~iOrt~m· ' közü.~ 
mUIIl'llr-hollalltl nlllllilt'uny nmsodlk kotclC. 

I~bbül erkczeu IUlzimliha l'roC. Dr • 
• Jun· , IIZ nhlplt\';IIl!' elnÖkc, hollaud 

, :I Remolls u1'ms Tcsl\'ériség jeles kéll-

GOlldoc\er Ilrofcsszor, uki II duisburul cO!'clemcJl 
okIu!, 19UIl. múj. :!7-én az .I\kndémlil J.rodIlIOUlludu
míuwi Inlt'zctéheJl 11'1. ,íj kÖlcltcl kOllNrOlatllll1l ,,,rlott 
cliÍlHiilSI. 

,\16ju8 211- :!U-én II ue\'ell ludós I'üybítzllilk \l\lldtlUl! 
'"011 II n "IIsúrmilli i;;lenliszle!elen Or,hÓkné Szelll-lv{lI~rl 
1I01l'u Iclkészllű ,olmltI'Sol(, .. ilhnll 4'rllÍke~ IlrédlkftelOl 
hlllllul1lullk tőle. 



IARF WORLD CONGRESS BUDAPEST 1990 

The 1Illt'matiOllul As:.oclatloll for Rellj.{lolIs Frced ,1II1 
(IAHF) is lookl ll~ forwnrd l'lq ll'clnnlly to ils World 
CUIIHI'\'SS 1000. 

Al Ils hist IARF Congre~s. HIS7 Itl Slllnford Uni
versity in CuHronl in, Bishop J oseph Ferenc1. (fARI" 
Council IUcm1.lcr) t:onvcycd on bt'h:IU of the UnitariulI 
Church in HUIlj(nry the in \'itntloll to convonc the 
1U00 C(lngrcss in BudnJlcsl. Odore l hen, cxLclIsivc 
Ilreli lll illury lIt'gollntlolls hnd ulrendy bCcll conduclcd 
bdw('l'n the tAHF Sccrctm"IHt in Frnnkfurt, lhe 
Church Ilnu convcnl iOIl plunllcrs in Budnpest. 

"Uudnl>cs t 1!l00" will be II mlloslollc in the history 
of lA ilF. Only in Ill27 hud iU' IARF Congress beon 
held in enst (,'(l lllrnl Europo, in Prfl.guc. Budapest 
would ulso be IllU rlrsl lAnF Congress to bo convcncd 
ln il socinlist count .. y; this dCJUonstrntes the role of 
IARF liS II brjd~c buildcr bctween cultures, religious 
trnditions und socinl systems. 

IARF. foundcd 1000. is the oldll$l inlerraith orgu~ 
nitnlion ln cxislclH~e. The inilinLi vc s lcmmcd [orc~ 
nlOsl fl'OIll UniluriulI l111d lIberal Protcsltml col1ulluni~ 
tles. Bul nlso Olie of ils co~follndcrs was the Indian 
rrligiolls uud soelul re rorm Illovement Bmhmo Snlllllj, 
orj.llll1i1.6d ln tho enrly 19th century. 

St ill, IAHI"'s roots reoch <lven decper through il s 
IllCll lhllr grouJls. III Europe the oldust group is the 
Hungurlun sJlcnkhlS Unltnrlllll churches, dating bnek 
t o thc ProLCstlUlt RetormuLlon of tlle 16th century. 
White the maj ority of lhcsc churches is tocntcd today 
in llol1l:lll la, Iho churches ln Hungary ut'C part of this 
I'Clllurkable spiritual herilngo or IARF. Besides thcse 
sigllificunt IARF·Buropean rools. Budnpest und 
Hungary ul lurf:ll! hAve II famous history, culture 
nnd rnscinution of their own which is llPl)f(lCiated the 
world over, 

Whcn IAllF's Congress :lssemllles in Budnpes t it 
will rcl>rescnt El W orld Com munity of R eligions (I( 
53 member ~roups ln 20 coull l rles rcJ)rcsentln~ faiUl 
lrnditions (rom 011 cOlltlnonls, thus eonstitullllg an 
eCUlllenislll or world rellglons. 

The common grouud for IAHF, tmnsccnding nil 
cultuml und theologicnl d i\'crsities, is the common 
COIIIl\li lnh!nt 10 spirituni opcnness, to cOlIstructi\'o.: 
dialoguc, 10 Intcrrcliglous coopcmlion, cul m illnting 
in ti concretc socinl service network and a CO Ill 1n it,~ 
IIlcnt to pcllce. 

·'Pc lJ.ce" UIUS ClllCrtlCS as IAH.F's lllOst importallt 
concern. A pence which ovcrcornes I~nornnce, misun~ 
derslnndlng. Il tUI! I'cd thftt leads 10 an ceonomicnlly 
destructivo arm s rllce with lIlC ullimnte thrcnl o[ II 
nuctenr holocnust. 

Ou t of lhi s m genl se nsu ot sociul I"CSPOIISibllity, 
IARF is o.:ll~lIl:lcd ln hcljJing to creltlc n world which 
offers SU Ptlort for thoso iTI \lecd and hOI)O ror the 
21sl century. Il s World Congross 1090 will {lIIce 
Il.galn be II phiUonn for lhis common rcsolye, IARF 's 
wOl'ldwide encou nlers nnd Congresses nre Ins trunlollls 
ol consciousness-rnisi ng ond ot cOllstruclive opiTlion~ 
mnki ng. They IIrC dlI'Cction-giyi n~ for ils mombers 
and , through theIU, nUcctlng theIr larger social (ln· 
VlrolllllCIl t. 

RutIIcI' Umn o.d\'OCnlh~.g a theologicnl and philoso. 
phlcul cxc1uslvlsm. IARI' s l:mds for oull'Co.ch beyond 
Ils own IUclHbershill parmllelur. Thus ng ain lIt Buda
pest tho.: World council of Churchos lho Vatican 
the Christian Peaeo Conferencc. lho \Vórld Confe.rellcó 
on Religion und Pc:u:c IInd other roliglous and sec
ulur orgunh:ntions sharing lhe same. basic vnlues o[ 
jusl ice I1l1d l)CIl.OO will bo fuvlled to joln in the larger 
community of Jleople or goo{l will. 

The prclll~rnliolls for 1090 arc underwuy. Thc 
lllvltnUOll11 hl\\'o gono oul to 11 11 pnrls ol tho world: 
"Seo you ln BudlIIJest! ". 

DIelher GchrWIIDll 

• 

.. 

lhw. DIetber GEIlllMANN 

1.\1W VII.ÁG " ONG rll;:SSZUS UUO,\I'EST 1900 

Freedom (""ltp) 
- \'I\mkorAuol 

,~:~. I~j-a II l udalllul
~tul .. gnnho"""_ 

II IIuldcdrll punllllll.~ 

~._---.~ 



, 
lámo::atfooAn tirl :ox 

OC;,; ft rn<'!lhh-6sol< ~'rncnlel< 
_.- Ih'cI ..... '~D l" 

nJ~ , ... (;~hrru.nn 

n"I!'0'b61 fordllO'II" "r ... l' ..... I- S ... ~I"" 

JORGEN MOLTMANN AZ ÖKOLÓGIAI REFORMACIÓRÓL 

(Evanyelische Kommentau 1988/1. 
J5-JS.) 

Jiirgt.lI l\ l oltmann, a neVC,f lI1bin
geni evangtli/.:us tellf~!lI~ az Epa.ng~. 
lisehe Kommwtare IdeI e1.s6 5.mllla
ban a- (jkológiai rtformác,dról és az 
egyhd; társadalmi ~i'/Qtd~áró f, e~k6-
lclcellséglrlil ~rtekt;lk. Nwcs Ieri/nk 
a gondolatmenet teljes küz/úért, eztrl 
csal." a lallulmdny W~lmondat.ainak 
ls legfontosabb állll(l.~alflak az ,smer~ 
letésére sUJr flko:unk. . 

At értekt.zés cui a kérdést szegezI 
az olvasónak, hogy vajol I J. .. épesek-~ ~ 
keresztények a " reménység Mlomásal 
nytíjlani a világnak? A keres:/ények
lit),: egy plurá~is tdrs!ldalomban már 
nincs joguk mwden/a . ntvébul beszél
ni , de mindenkimk joga van. a kt
Tts::tinyl!k tizeneUt meghalIam , meg
hallgatni. Amikor a ktres:Unytl.: a 
ttírsadafom jűv6jüöl $:~/nak, akko! 
abMI a tapas:/alatM I I11dulnak kl, 
ami öket ktresztennyé /~lte. .4. (~rsa
dalmi elkmeltztUség tallll~~g ~flS:tus 
mellett , és az egyház politikai felellJs
!ége az isteni meqbf:atá., leg~enslJbb 
maglllíb61 s:árm~lk . • <l : egyha: nem 
csupdn Isttn iga::súgos:lÓ és béke
ttrl!mtő cselekedettnek a ml1ve, hamm 
fl t'selektdl!lek es:k6:e i s. 

k isteni meqbf:a/ás kelllJs felada
lot rO ~ eglll!a:ra: egyfelől fel kell 
lépnie az Ig~sdgo$$ágirl , másfelől 
a túrsadalrni bél,:éerl. .. . 

A: emberiség a: ~ lgCl1SUg~t teljes 
egészében ls ltrl/l~/" ~usz6Ilhell: A kt
resztell!} minU //s:tabb~1l /ú/ja I slen 
igfUsú90SStígút, at/llál j obban sze llved 
a: iga:.sdglalallsúa/.ó./. Minél jo.bb~n 
ismeri a.: egylrdz ,~aJ(//lársadalml kor
Ilyczetct. af/nú/ I!a.léko~ly~bban képes 
e/6mozdllollj a:: ls/em IgaZI/ágasság 
erm!nyesülését a Idrsada/oll.lban. En
' nek a: c1l1iláslWk - s~ifgez l le a szer

, köze s/ncs owkhoz a 

Az emberi közösség (so;,:is a/,'/,'nr 
embui. ha azt iga::sdgosnak érez:nJ.·. 
De mi ~ iga::sdgossdg? Bibliai érte
lemben először is hüség a kü:iJsséghe:, 
valamint felebará/aink s:rmélUI!.S el
fogadása, elismerése, 

Moltmann előbbi megállapításait 
egU progr(lITljava,~/at kÖl/efi, A:t ja
/Iasolja, hogya flÍfCl!ntrali:dfl társa· 
da/makal ismét dccen/rali:dlni ke ll . 
Célszertil!ek ldfszik visszatérni II kis 
l!elUi k6züsségekhe::, az emberi Up/ékl; 
és (ilggetlen gyillekczelckl!e:. Az e(1y
házi s .. eretets::o/aálalna~· i$ a Ile/yi 
gyiilekezct az alapjel , 

A tapas:/alat azt lallítja , hogya (e/
ada/ok á/adása, delegdlása specialis
ták hatáskörébe lairos hatással voll a 
gyiileke:etekre; meflfos: /ofla őkel II 
/evekenység örömé/uf, e/idegenitetle 
őket a szuetets: ofgdfaltól. 

Jl mankáho: való jog e/sősorball 
/lern maleriálisjog, hanem Uli/legi stc
mélyiségi jog. l:.'gy ltírsadeilom humá
munának nem a gazdaslÍgi nÜlJekedés 
az igazi fokmérője, haI/em a ,~: e,qéI/lI
ség és a mUII/,'ulIélkiifiség megs;:iinte. 
tése. 

Nemcsak egyén i ölIzésl ismer (I;: 

embrriség, hanem genertÍriós egoi:
mllSt is. Ji jelen nemzedék mosl feUti 
a hasznol és a Ilyues/gcl, míg (I kült~ 
ségekct az. IIllÍna küue/kc.:ü/ld fizet/eli 
ki, Pedig kötelesseg suinumkra úgy 
átadni a földet, levegő/, vi:eI, ollOfJy 
az/ örökül kapt!lk, 

A: emberi r.illi!i:(kiólulk fel/I/ kell 
tar/a Ilia az egyellsúl/Jt (/ fiAdi orga
n i ZIllIIS kozm; kw! perem fellé/ele{!'ei, 
mert /1(1 e::l az cgUrt!súly/ felbor f/ja. 
akkor mell/he/etleniil elpll$:/III. Ci/li
li=cicióllk ki:sákmdI/yolja lis /lrtllmll 
alá veli a természetcl , de o termc$:e/ 
liftako:ik e durva bl!auatko:ás ellen, 
Nem árt elmélkedIliiII/" aZOIl, hogy 
a F iJ /tl bizonyosolI lúUl; a ko/as:/-
rófá/, de mi nem. , 

E problémákat csuk egy ál/a/(IIIO$ 
ö/"ológiai reform keretében lehet ",efJ
o/clan i. E reform technikailag lehet· 
séges, nek/J/lk palilikailog is akar
mmk kell. 

A.: to ajkor ualfása" re(ormr,a s..:<>
rul. E reform alapkovete/méll!lel; ,/.'S:
te/jUk más /énye/"liletét, és s:ellle/jil l /k 
figyelmet Q természet egésze szamtÍro. 
Az l sten és Q /ermelj:eI né/vcUas:l 
ha/alfon; l stell lako:;/" a termu:et
ben és termés.:et (IZ l sletlben. 

.4. természetet !lUII a.:érl j.:ilkség~s 
megismerni, hogy ilIa/mu Ilk old IllIj/
suk, hanem hogy megér tsiik és rés:1 
ve/lessnnk bfnne. 

A S.:: a b b a I igazi értelme szerini 
l sten a hetedik napon a leremtést 
a~ol tette teljessé, bogy nY,uga/lllal 
adati, és jele/l voll, A: emberrség ü a 

{ö/Ii ~: a bbcl t j a a: I stell S:u b_ 
b ff I j a: e.: a Ililcíg jootije, .-t mikor 
a: Clllb('~, a {öld, a: 1,~ lefl S:abbaljat 
iJnlltp e /jű/", mllr a: r1r1oQ:iifés jOl'Vjé
ben jllii ll/" ! ;\ fenti ~melkedelt mOIl
tlallal :tlrul Jlir{Jen .lIol/mannal.'. a 
reménység leoMgrwillak elmél /"edése 
(I: ö/,'nf()!Jiai reformrol. 

Oss::eállaotta: 
Szent-h'Íln,' ] Ist\'ím • 

Magyar nyelvü unitárius 
gyülekezeti est Bécsben 

Szél)falusi '''lviln, Bécl>ben é lő 
cvungé likw; esperes, · író, :1 Burger
landblltl ':Iö lll:lgyl'll':ljkÍl evangéli
kusok lelki gondozója megkérte 
OrbóJ.:né S:ml- I rKÍuyi IlOI/a le lkész
nőt, hogy :\ Béesben egyre szaporodó 
szi'rmb:ln é lő unitárius h ivek szál1lilrn 
t artson unili'rrius istentisztele tet , 
jL"lIlius .>-én, v3s.1rnap du. -I órakor . 

Az il>lenliszt<llctel kO'\'et6 irOdal
mi eslen az iSlll<l rl unitárius ir6, 
/'cndcz6 Tür(i/,' TamlÍs tartott elő
adásL nyomdában lé"ó lX'gényéról. 
" Erdélyi Mefi sz tó" eimen. 

A ked,'es és mcghit t eseményt , 
jó lennc :l jö\'6bcn löbbször is mcg
ismételni. 

Velencei tanácskozás 
Az embcri jo"ok, a vall ,ls· és Iclki~ 

ismel'cli s7.Uba'aSl\g kérdései, vala
nli nt a lIi"mzeti kiSéh b~égck jogai 
:\lIhlk Hnllnk II LumÍl!skOí':ásnak :1 
közép]lon lj:I~ .tn'. ,!/lIcJyell a he.lsink~ 
okmányt :lIá/ró 35 országból \('LlC~ 
részt l:irs"da lomtudósok, cgyl!:lz/ 
személyisége k és kor/llányképv/sc· 
Jök. 

A lebl', :~-ij. között llIegrend~
zeLL kon rt'rcnciáll részt n"!tl ~lIgtlf 
Pé/er, az AUllIlli Egyh:\ziigyi f'li v:l lal 
clnökhelyeUC'sc, Ilki ismt,:rlCtle. aJ! 
<l lllbcrjogi kon rcrcnein rész.t,:ev61~cl 
:il. Országgyt11és dcccmbcrl Ulés~zi\
kán ellmngzOll beszámolól és vlhU 
:rl. állmn és egyház:lk visz(llly:\ról 
M ,lgy:1 ro rST.:1g o ll. . " 

\ 7. elnOkheJycUes márcIUS _-'-él! 
tájékoztnlla liT. cgyh:iz~'. (cl~k':'T.etr 
lapok szcrkCsl;l6it és uJságiTÓll II 
velencei lllnácskozásról, BCSZ?~Tl_o l l 
mTól hogy a vita során a kuloll
bÖT.6' v[lágnczetel, meggy6z6dést 
lOkrör.t'S elt'Sadások, hozT.ászóJásuk 
u!kot ó légkörbc!! folytak. 

(Új Embe!') 



DIALÓGUSRA VARVA • .• 

_ Af/O/éJ.' o.: II1liflírill.~ T1/(Jr.Ti.~/a 

pdrhrs::Nfhr: -
HllulI!g:oll 19fii. dre. lii-III a .Hag!/at 
PiI()zófiai Ttir.~(lS(ig \ ' allá,(e!mn,li 
S:(lkQ.~:ldlylÍlI(/k tuk(/c.~ .Ió:;,~rr 1i!<:U
Irf~rc relldr:clf Illd()r/u;Il!lQS rIItl~k
i!Ié$éll . 

A i\!ngymo)'slilgi Unitót'jus Egy
lu"~. elméleti és vallásgyakorlat ; tc
\'ékcnységénck II vizsg:U:II:1 SZIllII' 
a legutóbbi időkig nem szerepelt 
II kcrcS1.lény-nwrxislll pMhCS1.éd 
cgyf(' hővUlö irodalmábnn. Mind 
:IZ ebhen 11 témakörben megjeleni 
\"lll:'1s05 kj;ldvünyok töbhséj,leJ~óll. 
mind a nCIIl hivő kutatók puhllk:í
cióihól hiányzik il 1lI:1gyaror~1.1\gi 
uni!úrlusok vallási élctc;nck a hcmu
!'Itásu,' 

* * * 
Egy jövóbcni termékeny dialógus 

k i bon t fl kozta tás:íbo7. !ll i n dCllckc]öll 
'[)'.OkaI al'. okokat kell föltárnunk, 
~melyek eme terra incoglli!cíl kiuJa
kltotUlk . .-\ kutalás llIai slddiuma
ball _ nem Wludva :1 későllbi lel
j('scbb kcp kimunkálásának .. az ig~
nyl"l - Illeg kell e légednunk ne
hány, hizony:\ra tovi'ibbpontosÍ\
hntő, esetleg konig;'Ihuulő, tényező 
föl "illan t:'s;í wil. 

E{Jyfe/ü1 a marxisla ,.(,/tálit/me/tU 
kulatások törtcnetében jelentő~ for
dulatot eredlllényeúi dialógusok, 
fl pl'olesldns-marxista és a kalo
liku s-III:lrxisla IHirbeszédek, kez
de tei els6sorl)(ln a vallási közösSc
geknek II társadalmi-politikai le
,'ckenyscgét "ezerJö tanitásokről (a 
szociális endklik{lk. II szolglllal-, 
ill. a di;lkónini teológia, ;1 !lHlnka 
keresztén\' és luarxista él telmezé
sCről slb,f és II ,'allasos és nem vullá
sos anlrol)ológia hasonlósngáról / ki.i-
10l1hözőségéről folytllk3 • Nem került 
~or olyan ontológiai alapvelések 
vizsg;llatnra, amelyek 1'C\'én eset
ICI:\ felvetődheLetl volna, hogy az 
IInitariztlluS, föleg ;lIlnllk modern, 
ún, univerzalista fornulja, sz;\mos, 
II más keTCszlény fö lfog:'Isokhoz 
képest. lényel:\escn több, a marxistu 
lilozóliflv;11 közös elméle ti előfölté
lelezést tartalmaz. 

Az unit:írius, dc szabadel\'ü ke
reszténység leológiájának komplex 
\'iz:sg;\lalu mindmáig hi:'inyzik, 
ugyanis a J3arl-féle "dialektikai 
teolól:\in" elelllzese keriilt lL protes
túns irúny:w.lokal tanulmányozó \'a l
láselméleti kutatások homlokterébe 
mint a régi, racionális-libernlis, 
leolól-;iu Hlcghuladns,\nak klzál'Óla~ 
gus lehClÖsél:\c. 

JlásfellJl a .Uayuarors:ciyi Ulli
/lÍriu3 Egyllú: sajátos vallnsi -tÁrsa
dalmi helyzete olyan szituácl6t ered
I! lényezett, alllclyböl a7. következell, 
hogy a többi keresztény egyhtlzak
hoz és felekezetekhez való viszonyu
lÁsuk hoss.zú l:h'on érvényes c lkU
IOnIllésre prcdeszlinálla őket. Ennek 
;o "klvül:\II{,s"-nak ;oz eredele 111Ind 

a t<,·oló~ifl. mind a \'allf,si praxi ~. 
mind ;1 felekezeti politik n lerillclére 
elvezet. 

,\ reforrm\ció antilrinilarius iig;,t 
valamennyi tört~lleli keresztény 
egyház4 clulasltja (!oglUlItik;li 
alapon. Ez .IZ elméleti ellentét o lyan 
f.tynllOrlati kövelkezményekkd járt, 
hOgy egyrés~,t mM az egyhá~,alapl
t{lSI. (1568) követŐ('n IIZ nnitáriusok 
SZlímflra nelllcsak II róm:li katulikus, 
hanem a református erdélyi reje
clehllek uralkodiisa is :1;': ellenrefor
máció egy SI)t.;cilikus kvrszakÁnaJ.. 
bizonyulL késobb a Il1Ibshur~ fenn
h:..lóság prcssziója súj totta öket. 
Illint a többi protestáns egyházat. 
l\I:\srészt. :I lIlagyarországi unilá
I'illsok nem tagjai ;t kereszténység 
ncnlzclközi és hazai ökumcnikus 
szer,,(~zelénr.k. :1 hilelvi killünJJö
zőségek mil\tL~ 

Az ún. történclmi prolcsl.l'lIIs egy
házak folyamatosml m(\lcűdtek, az 
lInilMiusok vallási közösségei ;Izon
ban es;!k n kh'gyezés után, tulaj
donk éppen n XIX. százud utolsó 
három évtizedében el'esztellek új
hól gyökeret a lIIai 'lagynrország 
terlIletén. Szambeli HYllrnpodásuk 
arr:1 az időszal,ra cselt, amely kor
szakot \'allástörténeti tCl'lllinológi;í
"al az .,ébredési mozgalom" kod
nek nevezünk. Esetenkénti missziós 
tevékenységiik - főként a refor
mátus egyházz(ll k:lpesolatosan -
nem "olt konfliktusoktól llIentcs,O 

Az unitárius hitelvek és vallási 
gyakorlat il lakulását nem (I német, 
hanem a7, angolszl'ls7, hlltiisok befo
Iyásol t :lk, ~elllzclk özi kapcsollllaik 
elsősoriHIn Angliára és Alllerikára 
ininyullak, s kcvésbé volt jelentős 
:1 kontinellsről sl', t'trmazó lIIoth';I
ció.' 

A dialógus kihontakm,ását gátló 
lényel.őket teht'll a !lIl\rxistá V:lI]:'IS
elméleti kutatások hiányos$.lgaiban 
és az unitáriusoknak a más keresz
tény egyházak közötti reh,Uv e1-
különüllségl1bcn véllii!;' fölrerJczll i. 

~lárlllOSt.: znegvúlt01.lalhalallan 
szituáció ez, a\'agy ti továbhll"pés 
lehetőségei imm{u' oldottak '? 

Nos, a i1lllrxista kutal:isi progra/ll 
kialakltásának nincsen akudálya. 
!{iinduló föladatunk nl. unitÚTius 
teológia történeti föltl1ri'lsa. Egy
felől végil:\ kell járnunk u~t.m: ul,at~ 
;unely Dávid l'el'Cnc :m l ltrulltárms 
hitvallásától indult, és elóbb a 
Bl:mdrata György-féle, később ti 
dézsi eb'Yezség (1ü:J8) szOkségszeni 
kompromissl.umlUl :\t :l Sz~ntáIH:a
hámi L. Mihaly; A keresztény lut
tudoluány összege az un itáriusok 
szerint c. llIunkájábulI rögzitett 
teológiai rendszerben jutott nyugvó
pontra, IlItljrJ l<riza Jal!os és I'CrC!lC7. 
József püspöksége Idején II fölVilá
gosodás eS7.merendszeré\·el mélysé
gesen harmonil.tUó dávidh'rcnci tn: 
nltást fölele\'enltvo , a XIX. !,zl\zadl 
liberális teológiai hatások, r~lcg 
II radikalis meionuJizlllllS bcélJu lé-

~vel.:w,. ~' rt~kkeres'l:tényr,ég koncep_ 
elóhoz \C7.ell"tI. ,\ IlIII! IInitáriu~ el
v~k l11cf;értéSéhez ennek II leolóS(ia
torténetl kors:7.tlknak, kiV!'ltlképpen 
~e7.detének}~ vél(sö állolllásiinak, 
i~ hcllfltó 'Il'~nlata IlélkiHözhetel_ ", 

,-\ k~1.d,ctet, ill~töcn k('dvezö a 
helyzet. az IHHtánus vaW'Si SZB zetek Br" "Ok • , ... rve-
, r .... v rll);,CI nri szilletésé 'k 

esz!lletörténeti környe7.ctc gazd ~e 
dOkurllenl!\11,8 at-:0n • 

. .,~z unit:irizmus tanitásának teoló
gU\!, )~leJ.(all"!]l()z:ísa a XVI. szá'l:adi 
antltrHlitárlUS teológusok munká_ 
ságában gyökerezik. A1, cgYhála'l! 
p~tó ~ávid ,FerelH' ti reformáciÓ' m= 
<hkálls. raCIOnális indittatású go 
dolkodóil !lIq,cismerve, azok elmél~ti 
cn:-dményéne~ ;l rölhasználásával és 
s;IJ á l , hu ~namsta nl<'ldszerű bihliciz_ 
lTlus~";l1 Jutoll cl a trinitás és Krisz
tus un(!dás,anak II mcgtagadásához. 
Az ullltánusok márllrhalált halt 
első pilspökétől !Icm maradt fenn a 
keyesztény teológia Összes kérdé
seIt rendszeres és végleges formábnn 
felölelő munka. A Szol'osan vett 
dof.tmalikai á l1áspontjítnak rekonst_ 
rukciója t11apján azonban fölte
hetőleg hamarosan bizonyilhatóan 
cldönthC:lő lesz a kérdés, miszerint: 
Dávid Fe renc egyistenhite a ke
resztény eszmelörténct fejlődésében 
zsákutcanak bizonyul-e, vagyis visz
szaesésnek tekinthető, ak(\r a lIIoha
med{mok vagy aZ ariánusok l1Iono
teizmusll - ahogyan ;!zt a korabeli 
kritikák is gyakortn hangsúlyoz
ták -, aVHf.ty cppen ellenkezőleg, 
aZ crdélyi antitrinitlll'Ízmus a valla
sos szabfldgondotkod{ls korának Ic/!
fejletlebb fonwijM kép\'iseli. ~Ii\ltán 
unilárius-JIIarxista párbeSzéd kal)
csán tl keresztjlny felekezetek és rgy
házak, a magyarországi vallásos 
közösségek egylllasho7. , 'alÓ viszo
nyánllk a kérdésc is megkerülhetet
len. tlllán nem érdektelen sz:\rmmkra 
egy, a leológusok közötti diHlógus 
in~pir:\lása a re formáció anlitrini
larizmusánnk gelleziséL föltárva, le
hetscges, hogy olya!l új érveket 
nyel'iink, amelyek az ökonómiai 
hárornsl\gfug;llum ,is!ll(:lelt vfzs!:lá
lntúm késl,tcl he ltk II ken::sztcny 
hittudósokaloD 

._\ vizsgalt teoló;,:iatörléneti kor
szak befejező periodusát azért kell 
rcszletesen tanulmanyoznunk, meri 
II lUai magyarországi unitáriusok 
hitv;lll;ísál1o épllCn ;1 dogrnakeresz~ 
ténységet elvelő, a semper rero,~ma!f 
debet eh'ét hllngsl,Uyozó, II lelkmme
reL belső tekintélyét ti, k~zép~onlb,a 
áJlltó, mOndhatni, indlvlduáhs UilI

tárizmus furuh\lja. Ez az a~go,1 
(J. Martineau) és főkén l al!)el'!~al 
(W. E. Challnillg) hat ásokal, IS 57.111-
tclizáló leolósilli szisztéma ugy a\;,I
]101.7.a Illeg II hitV:l,lIá~ l, hogy bar 
termés7.etesnek tek!lltl az eszm~
rendszer tovúl1bi ntalnkl,llását, méSls 
óvaltJsságra int ; " az ujabl? társ.l
dalmi eszmékkeJ való ~rllltkm:és 
kö"elkel.tébcn li V:llU1S05 Ideológu\
n 'lk cg)' lljllbb fl'jh5dési pTOc;esszusa 
\'~ kibonluko1.61111n, R I~leJynek 
eredményeit csak akkor :lJánhlloS 

tfNITÁmus ÉI.ET fi 
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át.vcnni, ha hclycsség!lkcl és életre
valós!ÍIolukal, lIletöleg már kcllll ta
pf\S1!talntt :11 ren dcl ke7- On k'" I • 

Melyek Ics1.rlck Illwk nz (lj teoló
giai elképzelések, :1IlIclyck átvételé
LIIl Varga Béla óvja 117. egyházat? 
Nos, :17. unitórius teológi:,i történet 
röltarásdban másfelől 117. lesz ft 
marxista valh\skulat6k WIndllta, 
halO' a 5l!:1tndunk második harma 
dáblm II vallási pmxisban is egyre 
en~scbbcn tért nvcrő 57.abad vallá
sos teológiai rcndszcrckcl lanuhná
nyozzák. Rudoll Ottó munkássága 
jól Ismert, közvetlen hatása az uni
\"crzaJistn unitári1:lllusra minden bi
zonnyal kimutatható. Az amerikai 
vallásszociológusok egyes elméleti 
észrevételei is beépültek II vnllási 
toleranciát mindennél fontosabb elv
ként hangsúlyozó ökumenikus moz
galom elméleti rendszerébe. Az egy
sl!g, a vallásos emberek egységének 
megleremtését a kíllOnbözőség meg
tarlás~"ivul kisérell mcg a modem 
unitárizmus. El. II kercsl.ténységet 
iIIet6cn Illár II múlt szúzadban meg
fogalmazódott, miszerint minden 
keresztény vallás Jézus tanftásán 
alapszik, vagyis Jb:us a vallásala
pftó, és a sokféle egyház kialakulása 
az újszövetség különböző értelme
zéséből következik. "A keresztények 
között mondja az Unitárius 
I(áté - Jézus személyéről és tani
tásáról különböző felfogásOk kelet
keztek. A felekezetek ezen külön
böző hitreUogások követőiböl ala
kultak ki" ,II 

Az unitárius crlelmezés tehát a 
kereszténység kíllönWe megjelené
seit ontol0$iai értelemben azonos
nak tekinti. Csak episztemológiai 
differencia van, és ami igen lénye
ges az ökumené szempontjából: 
axiológiai aspektusból a hierarchi
zálás lehetliségét is elvetik, sőt 
saját egyházuk számára sem köve
telnek semmiféle kiváltságot. "A vi
l~on élő keresztényeket ... test
véri egységbe fogja össze J ézus t.a
nltása,"u 

A 
minden 
azokra, 
vallások 
kai 

* .-... * 

meg-

Az unitárius_ marxista párbe
széd megkezdéSének idliszcrüstgét 
klvá.nta hangsúlyozni enéhAny gon
c;tolat. "A dialÓII:us objekUv és szub
jekUv feltételefht persze nap mint 
nap h.arcot kell vlvni _ igy tanitott 
bennünket Lukács József professzor 
de nyugodtan mondható: e har~ 
jó kJmenetelénck reális lehetőségei 
mindkét oldalon oldottak".u 

U UNJTAmuS I!:U-..T 

I • • \ ",alme"" ellydlen kh"t,,1 ItZ "nll",Io>$ 
t"m<\k~t Ily"k ... n. ",ondh"-tnl . "'''d"",
ruE:n k(lzl(l 'I'heoMg,u' ~:~ml~. 
>, 

3 .. l dLnI~u< keulell s"',lwsum "onhtkoz6-
lag ert irj" !.ukács J 6zscf: •• els6dle]2:cscn 
aZOkból ( rolk;;nt t(,.",hdalomuemlélctl 
antropOlóglal, eUklIL) I.robléru';'kból keu 
,·áLo;;atnunk ... mch·ck ,·lt6.Jából II I!:)'n
korlat, II kll!6nl>ll:td vUfoFnézetQ cmb(!l'(!k 
kapesolatának gazdago<tfts9, k(l~ tele_ 
16ss~AlInlé'{onak gy""'pO •• hh" vfotható". 
.H".""unu_I.:t:rcullnlls./(J-prolcJlonlit_ 
mus, szerk.: Koesl$ Elemér n 1'06. J ó
zser, Ko •• uth, 1982, 22. old. 

4. Ortodo~ok, katoliku. ol,. tUl('r<lnusok és 
kfolvlnls\fok. 

5. Az 19"8-161 m{lk(Idll szc,,'e~~t ~161,h " 
Krisztus-hit m .. g"aMs';'t tekIntetto tag
d.gl követelmén)'nck, maj,1 az tool -hen 
ÚJ-Oelhlben mCl!TI.'ndczctt konlel'l'neta 
hacúro,...t" "la"Jl\n a trlnlto'o!J·hlt mcg""I
lása lett az Egyházak "U~gs~övcts~lIé_ 
hez \'a16 tartozn! kritériuma. 

6. Vii SzigetI Jenli: i. nl .. kQlön{;sc:n 171_ 
l7B. old. 

9. ,,~ ""''''.,'' 

w. ;;:, 

ll. Varga Béla: DáuW Flnw: b .... .. nl/drilU 
D<Zli<b, llag)'aro",mgl Unlt6rhlS EIIyhAJ: 
Budapest, 1979, 73. old. 

12. Unl/dri .. , Kdli, 8. old. 

IS. Uo. 

14. Und,·.L L. Fert'ne: l'roltrla.,lItm"" 101'
radalom, rrwQlJlUsdQ, Akad~ml"L 19/W. 
55. Old. 

15. Ilumtk ~, l><Uau./dKlk, Ko.,utb 1983, 
321. old. 

Erdélyi Mefisztó 
A, ~ervCk .~7.e rjnt l"punk THc!ljelc. 

néSc\cl kórulbelUl C!lyid6ben keru I 
n könyvcsllOltokha Túr/j!: Tamds 
r:rd~l"i Mefisz/ó c. regényt. :unel\' 
eg~háwnk a lallitási éveinek küzdd_ 
me,l. II a fe nnmaradásl'r l fol\'ttltott 
ké~őbb élethtllálharcot tá~yaljl\. kö
zéppontban Dávid Ferene és Rtand
rala György alakjával. Első hir
adú.s.ként kÖZöljük a köny\' boritó
lapJllIlak belső részén lalá lhtlló is. 
lIlertető szövegel kissé rÖ\'idit\'c. 

A flarom rés:re s:uJ.;adt .\lu9gar
or~:ág Irarmadi/.; részében, a: erdelyi 
feJeddetlls~.lJlI,tn., aml'tyet eleinte M!!a
talosan "az öna/f6 J\laflyarországnak" 
lleue:tek, és csak késobb terteJ.; cit a 
m~gI!.lásltbalatlan el~leue:ésre: "Br
qély , J~qJ-ban .meg)elem az elso fe
Jede/em IIJ IIdvut! orvosa a sok vihlltl 
megélt laiklls leológus és I~killté(ycs 
termb:clludós, .a: QI(Js~ Giorgio Bland
ralt!-. A rómar és a spanyol inkvi
;{c/ó rémura/máflak itlején a Krisz
tl/s-gondolkodáslí keresztéllység visz
s:aáflfldsának eszméjél hozza magci
val és eg!1 erről sz6fó kiinyvet, ame~ 
lyel a Gen{bel} márflrhalall halt spa
nyo/ orv~s, Miguel Serveto írl. A kony
vel DáVId Ferencnek adja át, IIogy c
zel ~·tzll~tét vegye az inkuizíciós dog
mallzmussa/ szemben most már sem
miféle megalkuvást n~m ismerij uj 
egyház, az egyislenh{pQ keres:tény 
egyhá: megalapítása. Ji forradalmi 
gondo/alot forradalmi csele/.:vés kQ.
ve!;, amely n~p/ljfemelissel és /litka
pC/sokkal három éven át ltaJárQzza meg 
ll. fejdelemség ileiéi. Eszméjétlek fia
laft megvetö ~mberiességél tekintoe 
világforradalom 1>oIt u, az egyet/til 
magyar {7Jld{j1l sarjadt vil6.gforrada/om 
halásának az állam sem tudott eI/elit
(íllni, maga az állam is forradalmár
nak állt, Mrom gyönyörüséges t!ure 
dogmatizmus- is vtrolltciseflencs á/
lamalakll/al jatt Wr~ Erdélyb~n . .lU
táli /Így történt, ahogyan magukra lIa
gyolt országokban és nemzetekkel tör
Ibmi szo/.;oll,' az emberiesség-vendég
jólékot megbuklatták, az ~s:mehordo
zók sorsa a szoka:>os megvósdrolta/(Ís 
uayy egymás által ua16 fö/falatás lelt, 
meri idQ voll rá, s:ép ráérősen, de 
vajon miért mégs~m vtgérvényesefl:-

Regényében a: {ró ezl a tizenhatodik 
századi történetet akarja ~/molldani, 
és nem örlJkérvülyii tanulságokal föl
maiaini. Vagy még k~rde:ni is sze
retne egyet-mást:- Tatán ilyeneket, 
I lOgy bár az ~mberiség lankadatlanul 
{J r {J k (t i eu emberiességet és annak 
példáit, Iélrejötlélol fogva mindmáig 
ugyan miért ü/dlizi mégis? 

Vá/wzl, mivel lehel, IIogy még csak 
nem is kétdez~tt, természetesen IIem 
vát. 

Jolen SzllP'Unk tördcJés6t Orbóimé 
Szcnt--h6n)'1 !Jonu föszerkeS'.uó-he-
Il'ettes \·CUtlzte. 
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Ikrdt' Mózsn 
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rnNt"Ij:. I'F"HOS~r:: I I ... l~srsz.\1\ ~ \-
1I01,T .\ ",,, .. ktl'''' lfdl, t·, ""'IIrllll111 /'I': I ,HÓS 
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1;mv .. 'I(tll<. \ lO"""111 h~' .'k ~cn' ld ... " ""'.,;
",,,ilndl IS. \ Afl \I IhiU) m,'II) ri ill,,~.lth,·r
J~")"tn 1>'~' ollJl" ~I d~lnr" " 'm,ml~"1 b -
1;ol".~ih .. I" ,' l'.l'I 1'11\" , "'''11\1,,'1 1I,\I~\ 7.S 
F" n H.\ I: •• lp"h'~"1 I,udlllm ' dll_'. ,\1 nl,, · 
"'1\ 11 ,,,· Id""III"I II. l ,,, 1;" .1"",,,,10 " Swlxlk.· 
!'~_tl", ,' .. mlll,·clM'" ~ hd)·' l..,.bhu1 ~J {)1\, •• " . 
""U'.!!,,'m' 1Il",~,~,,'''~ 1 l'I",<orllll" nO: IIj.hlll( 
kl.>rt·b,.n . 'un""'''HI'l<''''l' lUtill 1'1' 0' ""II}·
tll}a l . " IM I. ÁZ!o FEIH -:'>.;'C 1, .. ,~,·It .. t ~~ " 
k .. ""},,',,h ... '1 ' "dl l.d'7J''' "I, 4nk"n n).'rl ... 

\ ""'. I;T· \ 1 \1 , " \ IlU IIS'l, \. Ii t IlI:IX. ",M" . 
lU -I. "0",1). ... "",lh'kh·IN..-" (II .r~'ml~,U 11"
I~r" • • on)~,Ill.,,,) I·,I>-,,,,,.Ih. ,\tIIl .. Itn. fll<,,~

""h' ~.~ n' ,dnl<'". !Ol \'I' \I ,~ II I l' II r" ,~t . 
11 '\1 " 1I",! """"I,',"~ }l>h'nl ""'II. \ '''''1U ' '' 
,~' rl~ I""~T' ""l.,"'. ',,"'ll 1""'.0,,11 I'h,k"''''' 
~" I ~,'.~1t.·ll ~(I<'.onll " II)·h~l~"U.~~n"k Juhl
I,·""" • .., •. 

A Hazafias Népfrontban 
.\ II AZ1\N I<]jM~ LETELEPEU

N I SZI\N DI~ I<OZÓ HO:\1.,\N A L 
I .AMPO LGÁ IIO I< IIE I.\':t.ETf.:_ 
HOL !tpr. Iá-én IUclJhes ... ,1l\lst I;, .... 
l oltuk. :\"1. cg}'hilznk ktlll" is<'161 
a1Túl 51.t'! lInk , hogy s·f.l'rc IClhOl fa
kad t'! ~1. o l ~lll alnlkkut ~gltillH.'k II mi 
luk jclrlllk,·r.ő ,·:h1.orultnkotl. Az 
C~~h{11Uk k(l l' vi~ll1<11 is u~y Il,ll1ék 
me!! - C!!}I' M'k rlCh(l1. M"~I'ft clismcr'" 
VI' hulotya kiSl'hhS(\!!i Mlr~ lwu él(ll( 
sz(uuli ra 1It'/II 1Il~~1II1Í1I {j,~i ~:(jI(J((jIll
jm,' d/l(lyuú~(I . l ' o:Ih l\'1I1k hlvdk fi 
1ot\'cluIH una, hu~y a l1 é lwk es IWIII_ 
... dl'k kib.Ol li kOl.dcdes, a IIIc~i'rt~s 
crt'i~II ÓCIlC k fUll I 1I,sfljot!'!ru. 

A... ét' l ckc11c1clI q;ylub:ullkul 
1I\1 ~zt! .It\uus plhllfik hO'lyruc~ kep
\'1~ 1 h'. 

Közös Miatyánk 
szöveg tervezete 

1':J.(y Ö~\lJII"l1lkus 1"I'lIIlal ""tl.likl1~ 
I'S I' rOII'stl\l1~ közös hI1"ll s:\.~ IHXI\. 
wM,'. 21>\- ,1 .. I lIr l utl ill;l,~hl'lI :17, n l:\I,
hi s1.i"{'f.( I ~' r\'('7.,' Ii ' t r, ll(u" llI r i : 

JIIJlTl'AN I": 

.lI i , 1111.1111.', aki fl IIIrllllytl'(>(/I I'Ut/l/ . 
s:rl!ldtr.~.~I' !. mr!1 ,1 I r: IlClltd. jrojjiil! t i 
fl Ir (!rs~(i!/lJ</ . Ir(jyrll mry ól Ir (11.'(11'(/
trni , (II/lilll fl IIItlll1!fbr". Ii/III u (Oldihl 
I ~. .\1 i 1U1/'lIIlapi k('lIu,·rilll!.-rl l ldd 
ml'f/ n/kiJ"/.' 1/1(/, ;~ /Jllt'stiwl mr" I>rt
krlllkrl, mih'I>II/'/I mi is I1!tyl)(U','c! · 
111 /11.' a~ rl/rmillk 1','l k~:IiI.'/IrJ ... ~Ii lit' 
/Iigil winktl Ids.'rU_~/Jr, (I.' ,~:lI"IIi/f11l 
l1U~', (I qr'IIQ.'=ItlI. mr rl CI lirll a: nrs: rI{/, 
/I I!(l/(ii,l/ll I.~ II flirslish/ mille/Orm.k,'. 
.imrII . ' 

f.:I',kkl(ld(l_s~'" , ill'juk h h'l'ill k tl "~I'I'
\'(I tc kil. 

Dr. Timk6 Imre piispök, 
a hajclúdOI'Oi! i ~{i l'ög k"l.úlikus "K\" 
11;\zlllcgye nh~..:ycs]>nspökl', kl.JI'I\ h ha II 
H h lldap("sli kalulikus IcolÓj.liaí uk:l-
01"11 1 ia dc k t'lIl- pruí"ss'lora \':im l lal1 11 I 
l' lhunyt. '('("lII ilt fH' :17. (l~i nmrillplksí 
b:I7.i1ik;\han lürl e nL .\ kocclchn lciós 
ll;h'ntisztelclcl dr. "'rrf'.~:lr,~ "": i/drd 
j.(örög k lllll liku .. I'fm zcll' s p itSJl ilk , 
ci!yh;l7.nll'!!yd kUI'tIl:'IllYIÓ H 'll'lll'. 
A I. dlllln)l ~ 1't ll'lIl('il ('f.(y luh:ll Icg' 
nUI~:ls:.\)h mn J.( lI fÖpal'jll, (Ir , Pf/sl,mi 
l.ú,~:1d "SJ:lcr~Orl1j l' r :'í'k. II k ~ ll •• liklls 
!,ü,pi3l.i kul' dmikl' l11,t ll a l l n. 

T i mI;,) pii$ l 'ij~· a Z (;J.(yh,I~.nk k ji
l.ülll CttyCI\' l'h'S I.'S al l\ l1 :rI1ltll nl , · .. Ió 
jó " js1.uny ,\pOI,1slltlllk h lvc '1111 
C~I\ S1. ~k l c.1I kl'n'~1.Ii\1. ,\t1'1 1l ők,' \1)1\ 

II MlI~yor ENSZ TMs:<s:\j.lllak, IlS 
1·!ls ... 1 \'cll Illilldn ~.(\I( II : l k n lúrsn 
dall Il i :'ZCI·'·lik ll l'k II 11I1I " I'I',j ;\h:UI, 
II hu,':1 szóHtul.l tlk . EgyhtlzlI\)un II 
Il\ tlll CI a pilspüld km' Idlli\~yi hi
z<) lls:\~l\n nk tll l1 ők i lIszIt' \. 

:\00 OOO görö!! kaloliku!' d \111-
i-;yul·l)l's ... ,1g0l1. I.k lk a I1 I1\ s.1\ lik ,il:I~-
111\1.101'11 1I11\l1i z: l\' al"Os iclök l,clI i~ 1111-
sl'jotcsc.k tudlak marad n i Ösi h illlk
hö .... . \ r. orszlig k{'let! 1'l' S~ \\ lI. t · ~ so
k:l1I, akik IUllllkM " allah'fl II fil
\':I ro~h,\ lis körnYl.' kl'l't' ki)llliz ll'k, 
szc1l1hen :. S1.\)llI lj1.é!los ors r.II~, lk 
~öröA kalolikll ~ h!"ei vcl , lul lmrilll l 
lanll l gYllkm·uJlmUl\k ihi dluMlk\l l . 
A gOI'ü": k al ulikw, !lalJQk h :b:II~SI\j.I-
11;111 é lhe ttek. ~ e1. kéUegtr1cnlll ho1.
'l.lij :\ rlll t Hl lUlkájllk IMs: lclnhll i 1I1C~
b{'{'sü 1'-: sé II I.' l. 

nmk6 ItIIrt 1IIIspG/..· sz:\mlulll1l 
~zoI' \'cll részi CJ.(y ln\i'.lI ll k kiliÖlI
hözÖ 1U" 'es ulkllllllll i ll , s 1I~' frq(yh:l7.i 
IJOspök\ n :lidcnd:\j lln \'{'Tldegli l hU-
1 il dr. Fercllcz J6~sr[ pliSllfik6l, 
:.killck kHIroldi tll ja II. al i , II I ,'nl~
l eSUIt IIl1 s~/i J II!WS l)n~ j1i)khdycll,'~ 
kCj)viSéllc I'gylllhllnka t. 

Az alternativ katonai 
szolgálatról 

A~ 1II 01ohi lt löhclI ~1tlnkr1oht< \úU uk 
II kn l ollnl S7nljotl\ laU nl, fllUmk mod _ 
jlh:!1 ü~Slt' f(\J.I:!(''1 r~7 11 U"'~"n'k . A 
kU lIsl ruklh' I\~ f"'{'löSS"IotI,'lj('~ \'IIá
h~7, (1 7 Or~7.IIJ.(Os Ilt'k<'l :lI1 ál' ~ EtnOk. 
' l J.(r is hn"'1.fI ki\·(\nt jl\ r ll tlli, l ehe l Ő-
~~jot,' 1 nrl\':11I kOUlnhoző lll'7.etck ,l11eg. 
kfiu.lIl1· .... ·k ;I~ JIII l\sponlok kölcsönös 
11I("J.(lsmel>(ls,' n', II nylll vtllrméllY' 
{'WI"I'rt·. 

f ~~ knlllt MI\' Intll'Ci lls 17-f l1 CP;\" 
l1~,'ghcsztl1t<sre, ;1II.d~'c lI az OB'!' 
k lnllks,<!(tIHek Iltlh:\.n\' l apj!'!" kf\'ill 
I'tI"1 l "rl l n " "III'hld mi "'il1i,~:tiri _ 
um, u . J !IIO/1l1r "llliIyU! I ll /e:r/. 111. 
I~/lmrll '~91/hd:llg!li IIi!1nffli, a I< I SZ 
J\ lJ, II " ,-;6-0 "/I:(,("~OI)()r/ , ll1. E:r:rn 
.J.oyás: 1 1l ~,'t'ld(~IflmIIlIlQmd llyi S~f/Á'
~~m?'/l11I k"IWlst:IÖje. A 1. egyhi\1.l1k 
~' s1.crŐ! 1J1I~'''"/11 ,tlz-sc( t<'lHplOI11_ 
l ~ n1.l:l u.lÓ tI~ Armtllfls Z(ll/ÚII '"CfOI'III!'!_ 
III ~ zsuwli rOtam\csos ""ll jch'll, 
.. \ 1I1q;bcszo.\1t1s I'I'S1. I \(\\ói löbbslör 
IS ll lflltn k n lIlIIreius l 'l_i l'f1l'hll llCllti 
1:.1:II k llzÓl"U. :lI l lelycll I 'os/..'o; LfiHI6 
!1r/III1\S, ,'s1,lc q.(OIlI1 t.Ii'SC k jnvuSlnl firn 
"'7 , .11'911"1.' IdlC/{f!l~ ( I MII11 (iCI/CI/O/..' 
/I':t')II I/II,1 r.~opllrljll i s,dlllflm (Iz allu_ 
/ ~(llfl' 1,'(/1,0,11(1; ,,:off/Il /al /I('/'r-z/'Iesef' _ 
( ,t'l1s~ "oroly lIIinb1krcl nök kije
!t'I1!",h', ho~y .. 111. ilJtoI~kesek \'i1.s . 
J.\:I IJlík II IIIC~o l dl\s \ehcl ös,'gél , S dr-
1111 1ó:1I1 II kllli'~6l1ös ~rlJckck én'e
Ilyt'Mlhl~" lilkrö1.Őclik m ajd :I IWIl
l e~ lwn". \hWHlllpfloU :lk, hogy ~z II 
IJlllIytll lll l. lisw.e le l t kjlrdjls _ IIlcty
n ... k lIer1lt~sak politikai. dc \'nlhísL 
I.'rkij1t·'i (Is ItlnHdalllli \O l1 alko1.flsn 
i~ "ali IIj lUc~kölcliltlst kl\'l\l1. 
FIi."Ilt'rh1k. Iml,CY a fc~) w ' res k:llo
n:ll ''''I .ltc(\hll , 1111111 :\IIaIHIIIIIgl\ri k6-
lc lt' ss(!~ t;S a l. 1 '~~' l'll i klkiislIlcrel 
S711 \ II, li t' 1111' lyl'/HII.'I kun mk lu~1 okoz. 
h:11. A 1:.ll1IkozI1n a 7. l' ll,~ .. ö ll.'r.e lek 
~l"(lc nli \iUjn folyt: i'gyse~rs :\ Il lls
pOlll 11Nll a b IwIl ki. (Is cliIr I II kÖ7ÖS 
~,m tl ulkullúsl a 1I1t)~ l l ln i hm: haSUllló 
tlt-mukrnt illl1l> fUI'lwlhnl l klv:\lIjll k 
r \lly l al III. ;o. "'~I\lI: l pi\il11!1 k Ut-!yan
:: llklll', IH)~>, I'I lbl'll l\. kjln l l'shl'n h'
hC l st!g l' ~ I1lllltknki ~ ... :I I1I:1r" "'fc}~:ld
h :l l "" IIICKo!(lIís, :1I 111'\Y "is.~lh:lngba ll 
\ '11 11 t IÍl'~: ld:llmi 1~ l'(l ck l'Íl1 kk l'l ó hu-
1.:\ 11 1; ~ztlV()1 Sl'J.(1 'si k61 cl l'zl' 11 SI'l{cl vel. 
~ ,'gYIHlal r.-IlIldhalall :11I Ic!kli slII~ 
I'd i konfliktust uz l'l.!y(lu Si'1\lIl1lra 
SI'111 id tl7. dÖ . .. \ 1. III1Cl"Ilnliv s»;.,II.!,Ha t 
IIlc!:CIlI<Ms:\1':! luh b kunkrét ja\'uslat. 
I.~ sul Ic I c l I , 1111' lyi'kl'ÖI 1:lj éko7. l at j ll k 
111. Hlctckcs :llIul1I i szer veke\. 

MUOSl 
sajtótájékoztató 

Ar. IIJl r , l .s-i t:ll:\lko:t:ón 1,<I'SgI.lY 
1"' .... :1 ti N I-' fótik:íl'll lal'lotl ~r lékcs 
h ljl' kIlZI:lIÓI II Itar.lli ,'1<11 IrgJchm
I c'.!Sllbb I 1I'Obhlml\l ról. " l c~c/I. l ékclll.'l t 
S1.clIl I ~ I \ :1 11 kir:\Jv ,f1hUIIClIII/'itó 
" I'(ic llll'iril l hllhllll il50. é\'f"rdulóJn 
ulknlu1l1hól. A 1:\Itk07. IUlÓI1 c~) hli
lII n knl OrM/..'n!: .'i~rIIl l ut//lyi /Ifi/NI 
k,' I" hl' UI·. 



"A székely művelődés 
évszázada;" 

II (fllli címmel ízlésts kötet )t/elll 
mt!1 mújll~ 111g~1I it J~(/1I()rllm(l .K {jnrfll
k;(ldúmi/. /Jalas GUMr ~:crktszlJ.~'
bell. Ti:tlllt!lofr s:er:6 m')IIdofla ef 
ofvasmdll!IOS sfill/sban ismert/dl a 
s: fkefy nll7fJc16dfs l;jllöllb6=~ tanIt/d
ról. s:trllt:ctiikr(JI is. falus! törutny
afkollÍ" ukrM. nlpmw.ls=.e!/. ~m1ékt
ikről, o/.:talásr1gylJl,.rlil. (//(/1.")(111.: ka l
fljldi laf!lllmrinycir~f, ir?dalmu,/'Tól, 
=tll~jiikr{íf, kép:lJmuub:elf a/l.:of(l!wk
róf. a laírptJfol:oll kl/'M rtkee/{ széke
Iyd:ról eqés:segvMe.lmiikrlJl. 

A kiadó (llIal felldrl s:cr:ők közü! 
keltőt ismtrünk kőulebbr61 egr/Mu 
klireinkból KOllács P é t ert, II 
lÁszló Gi;lImí: ium nyugdíjas iga:
gafójcif, aki a .~:ékelyrl..· okfalási19llét 
do/?o:la (ef és Szds,z, Jánps 
ulI/tdrius Itfkh:/ , teológiaI wté::efull k 
iga::gafOjáf, aki (l kDl(üfdef járt (úilll-
1/C/Jcuff perc(/rilláló) székely lillll~
rius jeles (ér(iakbólmlltatoff be néha
nyat, Ofva .. wa értékes ,~ora il, Enyedi 
György, tlrkl1si Gelei Bene(t~k , s,::ent
dbralldmi MiM/II, i\rat.lyosr(lko,~/ S::é
kely Sándor, l{ri: a .fWIOS és Balál..~ 
Ferenc értékes méltaláscíl , akaratla
nul i,~ kél gondolat medll (el ben milik : 
Nem Ie/letell 110Ina még Whb U/litú
rius értékel (e/leírn i a kötetbCIl '!!, e: 
a: elslL A második pedig: Bennünk 
uniláriusokba/l I.a/l oalamiféle állandó 
sértBdóllség, hogya I.ilág ntm veszi 
ludomasll /, /l(1gl1 hamis képtl ismer 
szellemi nagy jainkról, -".::1 /!is:em 
ebben van is i g(L::ság, de {jgy gondo
lom ebbeli e lsősorban magul.: a: uni
tárius lol/forgatM.: hibúsa/", 

Hírek 
MM.UNKUl' TElu·;rts. :. K}'Olc\'Ctnhnl 

én', kornbl'tn \\Iol''tk''l\bnn ell"m~'t GeorgIj 
Makszlm\1l pnO"lcs Mnlenko\', eg}'kotl . ZO\'
Jet mlnlotletelntik, .\ pm"osth'1I' el(.~'h{at IZcr_ 
larl(o,", Iutlnt tfmctték cl. AmInt n szovje t 
hlmd~$Ok ls 1'l\",,,Ialnnk, Malenko" ,,7, cI~1i 
"olllzo,")!:t mlnls.r.lerclnllk , nkl! Il yen módon 
kls.!rtek ,~,II.I Ijl\rn . - PolItlklII pil.\yufuIl\
. {at S.r.IMln sumély l UJkámk~n t kezdtc. ;\ h!\
honi olatl n .-ro\'jct 1é@lerilk le le laJe "011. 
.\ Mbo rü ul/tn 1\ P oUtbílro bgln, m"Jd n ]>~rt 
Kt!zponl\ IJlzotl$Ag(onnk m Asodtltk6.rn (os 
mlnlszterclnllk-bely,-,UI'S Iclt. S~I Ii\l n halála 
ullm rábl:ttflk n mln!s-rtcrclnllkl tlszte t. 
Hruscsov eneT'lllpllg)'1 mlnl,ztcrr6 lokotln Ic, 
196I-ben pedIg "pllrteUetlel te" ékcny,cg" 
Indok!l.\'nl klzio.rták n p6rtból , Ett61 kezdve 
l el icsen ,,1.,uwcml1H " 1)(IllIlk,,' ~Iett (;l, .. hel· 
'·Cne. "'vckben "\s>il:n l~rt II p",,'o,!!"'\, cgy
hAt k6zö,$fg~be , CQ:yil!\zkö7.lt1l1 " 1'1.<'16 lelt 
az el!ylk mouk"1I1 pl~bllnll\n. (Úl Ember) 

IL lj\",U l'AI púr,. a. 7& th'u kol'l\ban 
ny~lombll .:(Inult ndla Uuha r (l.Uam(mnk 
pllspllkc, U. Eo l'oI e(;'\lrry hct~'~bo - II \·olt 
• u utO\$Ónem bcnmzQ1ijtt k"toUkus pllsptlk_ 
Georg V. Sau]>ln! ne\'cztn k' pll,pllkk~, 

8 UNITÁH IUS ÉLET 

" n~,,_ dcb,..~~"t ~",,, .. "'I .. " ~""""h"" 
ő",., 1 e",li·~.o;lk m~'tI lIZ Inl(·~.'t f"nnl!llál" 
4 ;;11. é\' lord " lól(,,..sl, 

(i)I;LIi~~ End .... dr. 1\)', rcfo. ",AI" . I~lk é, .. , 
,,;\.ztn r" I p~dehol óg,,", k" tu \ 6 Jlrol~"zor Irt.· 
... Iból úl.bb "' .. dem~~ ,úJ"",,I(,' Jelen I n.~, 
mct}' n '>rnh"'~"_ I, r,,,,,,,~,,,,,"b,u' n''''''1'''1I· 
rollml ó, Az 1 9~ .3(\. th e l, közöl I unIlATI". 
lcolÓllIAt I ~nultnk I(IC" _ok_zo. I".UhllulIk 
ol., \arllP IoIo'In nkkor lcolóll'nl profeuzor, 
k~<Gbbl pll,pűk eJli,,d(05 .. ln " fllt}'clmcz le-
1&\, hOlI)' " k l Jó Pl'P nk .. r I...,n l, ~nnnL u ne
,'clés 61" 1<!lfklon t udotnAn~'M""n l, ,uZ c\(i.. 
irlnlll n,~ly .. hl>l'n kdi elm~I~'uln le. !""!tyon 
is I!;na:.~ \'011. 

A dr, E. l'iel;~tI, <IZ I .\RI' ",,,Ilk,, I\Ual 
• u.l;~<r.tclI ~. "7 "merll",1 H.őr,"'nyu nltf.
.iusok közt mlnlt1(y 4(10(1 ~Idlinyb:.n khen 
f"rg<i Qu~' 1 (kcreslll luht nmerlkal unllAtlu. 
~> unl,'crznllsla 5I.em~I~I~ nC"N kbzl l 
_ klld l'lk " Iegllmerl c!>""k ,lefterAOn, 
Ch"nn lng, Emenon , Porket nC\ ci - <!$ " 
ne\'ek me\lclt 3-4 nóbnn bmerIcIl" >zé",~'~'l
s<!gck jo.'lcnt6<~1;é1. l~ylM'n közli néMu" 
).:Ön" \·nek n c.mH ls, .. hol e ,um~"·ek..t.I 
nl. "rdekllSd.. O"'nsó lóhl>el I ~ m~iudl"., 
o!lvlOkrúl é. le,·"'kcnyregilk t Ol. 

.... 11, TinU kinal p""UI,;"~ " U'I'ok kOo;
dcln.", élcI"'Ion !'Ll ért cl n~bán~' ,,"I' m11gn l 
IlszI s~é""n . \'11"gs1.er,Ie m~Ix>cHjl~'rc, I~yl k 
hnrlll j:l'hoz IrI le .. cldlCn I"'~J" k llzdelme. 
6,'d rc "Issp,emlél;ex,'c Irt". ho!t~' n~lw:nck 
.1.olgAlnln JelentI "zI, hagy lI Z cml",. én:Z7.(), 
m!s.r.crlnl ,Hlm !lZ ,'mhercl'. hnn"", mnll" lIZ 
Is len (Olliln ttll 6rhcl)'é!'c 

(.upunk molli s:uim"I", ,, kőn)',' lsm~tictésl 
közlIlIflnk lI~ll mt.k t nll(Oból, nH:I)'bcn nO; uj 
nn~ol unllforlu:! éuekc,kllnY"e l Ismerl e ll. 
E , ·onr. tkozAslmn jegycz.r.ilk, hogy "Z uj ungol 
unllárlu, énekes).:ijny\· szerkeszIlI hl7.o tJ ,lijlú
OOn le,'ékeuy ~, ~t(lem.'< munkát \,(1\zell 
Kereki Gábo r. e,",ykol'On koclord l , k ... 'Söbb 
h"dopcs tl lelkész. aki n~h r.,, ~ he croydonl 
lelkés:!!1 állásábdl mfnt nyugu lomLlll. 

G)'anualb)' End..., n)', ~rdü",émök D·I <1\1'. 
ko ..... lmn rll\'ld ,zenved<!s "tán Oud<l~ten 
m Arc. 13-im clhull)'I, a hol lesh 'érc és sÓJtom 
gondozl"'k élete utol5ó "\'elbM •. l(lskundo
rot'lmlin t llrtén l t emIJU5én (opr. !I-(on II 
szolgálatot I{e lemen Mlklús \égl::zle, A cw.lfod 
nl. Nhu n)'t cmJékére 1000 F t-ot ndom:in)'omlt "Z UnItAtIus S c t lennlarlf.~1 k lllt st!gclrc. 

lJad6n)' Z on4n !"SZ I{-Imn ali unItAtlu. 
le$h'~n"'nk at "lml.1I .'" folynru(on 2::. O~I- I 
adományozott III punk cNjnln,. Ezt ('Z ö,szcge t 
"mt h"s7.1l6.Jtuk lel, hoto')' bl.r.los lloltuk 
Orból ... 8 Sunt h'~n)1 non:lllllt. a In.nklurU 
I ARF fM,re I lIrténó klutn'tl'tslihO.r. S!llk5(1gc~ 
de\·I~1. KÖ5z11nJl'lk. 

I\,;dör F~re" e n~'. tenge résl.kflplt(,ny, n 
budapCsJl un Hú.tIl1s l.Iyülckur\ lb. pre.blten·, 
á pr. ~l-~n elhunyt. Temelésén II l el k~s7,1 szol
g{.lnlo l ml'tj. :::'-én Bcnc:w MúrlOIl lelk&'2. 
kij.r.ilgylgm:g:" ó ".:sede, E",lék~t megllrluUk. 

A refornulluY Oantu"u c. l\pr. 18-áu Ihm.t" 
Kül1\uin lört~n~57, n 'H!\dll)' ~)'üJlemén\'ck 
Ign~lój" Ia.rtolt fJ6MI!\St mclyrúl II ndor
n"ilU~ol, L1\p)u múJ. l -Jt:l 'ú,mn rlovl.kn be
számolt. SaJn(OlJ"k, h og)' a Moh!\c. u l ánl Id (l-
5t.1k bm~rtet ése rcJ".lJ~n II sr.enG uOm !Cll 
"u,1I1ésl "rról, hogy c ko,.,z.~kl". n Blm'ny(,
bim jelenll;' unlló.tlus mO~lllo'" It "011. ,\7. 
ell5udás l 5"JU05 más ll'l\n)'u ellol.ll1\\lsál,("nk 
mlntl unltátlu~ m~J;'II.I)·elli 1\cm hl1l\ iI"lIa 
"'\.'ll, • e mcgJcgl'7XSlll1k csnk u be ... iuno\ő 
SZ{\k~Zl"'Ú mcgjegyzhéru "'nU. 

A Monar Tfle"I:rJó 1988. mllJuo I - lcl l~ou
dolkodó C , müsom " ,,~pr:. jzkulnlA. nk lufoll . 
k~rd~,eh'cl t oltialkowtJ. At ".Ió.sl,,," lll!.>!> 
ne,cs k ul:! tó mCUctl l1y\lulkowtt Sunl-
1""n)1 hl\'lÍll afln b, "z MT,\ N~pl'"jzi In
tbcI~nek \udomán)'o~ munka Ili 11m, " otncto-
1~lul módszc...,k "" kul"thok " Ik"l",oz"'o1-
rÓI a n~projz te r metén . 

SU..., l t U~1 k~zün'jük l .oe b .. 1 1..u~ItI. 1)'1.n
g':lIkus lel k~s.r.I . l"pszctkes~l ö l, n ;\lu(:)'u'" 
orsz:l.Jd I':i:l~'b{tZllk Okumcnlkuo T nn:lc54nnk 
uj /lI11!káriU. Lehel lA.lló ápr. 1-,,"n "ellefot 
c Unlet n I:I.\'OW GllrÖl! Tibortól, nk l Gcnrt,.,n 
oz EQ;yh ... ~ ... k Vllágtnn(ouá t ól knpoJt mt'll
hi"",[ 

A~ h""·. nui Ulruj tld i'l /IIu:crkcuUijc 
T6th Sdml5~ »Utúl)'. IJA"" "'t'II)'e\ e"nnl{éllku, 
Clr>l'rcl lett. Tc.,,,':rlu,,unk új lurk".z tőj~nek 
ook olkCtt kh'(onunk, munkliláhnz. , , 

IJAUTÚK IIÉ I.A Uf\ZAT(.:UTIIAM_ 
\ I\I\'~J.: El .llr~lYFZF$(.:nE 198ft 
J!II. 7-III dll. :) ómJ.or kul.i1 snr 'I 
l ' urlmsreU If>RWfölM'lI :1'1. uu i !(lriu~ 
cU~' híl7. s7.ertnrt í,"n nl illl • 

t.I •• TUTHk .,\ .. nll f. Itl •• lv~ 4 •. !Iq . ... t:H'" 
!ioma " .. , '" nuk "'tllkt'hl . .. I~d..., ..... " . , 
.... " .. .. ba" k.rOll -o. 1988. I.br. ~II-"n, .I t i . .. 
.oil . ~ •• U laIJjuln kl\'l;I Tat.1 Sanh. l ' 
nkll'tk . I .. · •• ,.t~ .. , I>' ''zIO'''k u ÜI'l;U~';'; 
ne"flll a Som. " ... t. ,\ krr ..... I .. l h , dt t' ..... 
J(ou.1 pO.pllk 'i"n.'e. " r •• IU 11100 FI~~ 
"dom 6n ) oZ.UI .z t: nI Iárt". j:'Jtl ja .. , ... 

lJ • • Ft' l Tlbo. \', mlnh~,~rI I ' ''''CM)< 
kOIOti,·o\rl ko\1étc1umunk ~'IO'korl mIi'S\'~I"; . 
d lllkj.~ ~ ~H' kol'l\ban BuJApes Im el"Unl~~ 
Temeték..., ~p •• 12-(-n k"n111 .or 3 nsplln,.,.,k 
hlmdll,a nerln' , l~ml~LN o~ elhunyl "én' 
dlALok kll~1I1J k(-g)-eINtell'ir1.r.zllk, 

I)r. I'.p I..t!j ...... ('~\'k"rI hlld ........ tI refor_ 
m"'u. tcol~loI pro'c~.7.orrn, ~ .r. 6.zih·C1Á~ 
h .domán}'ok do k lol'l\m. a -"'I~ luM'sm U 
HH" ulAnl I1' lom.M l1s l.:lbonl .. kozfo s n",;'",~~ 
sám eml~kl'2.I ('k. IJr. It .n'l\.~~ J.á~ ...... pllSi,"k 
hG'{1If, k(l~1I munkot"f>.II \'011. KésGbb " 
m~8'\'(.II'nnll kb.llIm(,n~ek h" lI~h'osrn félre
"on"I(o,m lt~\l"k . rö' ld IdeIg ~h'T];{'~ "alt 
.c,",l'dldl,~.z. mnJiJ n)'lll(p lomh" \·on u ll. RI'9:I 
b~l'l\lnh,,' k~sll ldl I, l.\römmel tAI:\lkoZOt! 
bfor e.r.ck nilUHl ,,2. I dő\'cl m"1::foP:" ,~ l kozOIl' 
Szllle l ~~e ,5. é\'lot(h.J6)~n emlékezeti "'.,; 
rÓla " IIdormMusok I.nJlj"'mn dr. Uol~' kl 
J,\no~ l'rorcs~ zor _ bUlcs m~rlékl"tlás",l. 

A "Upllj lH fUyhhJ ,ptUls hn u Inttol ln tlnl
üJ lJ ő kll~}'([Jés~ I , Ezen le/jes ep:yh"ull,h~l,(
p:al l1Z ed(llf:! etnöklll, "le7J~n JA"o~ lelké,zl 
l'rr.slJetl~k m~1l II lIsztéhen. ,\lcIntik fl,h':';z 
lI enjúmln, egyM7.Jl lk6r 6)iirl I\"rn • .!, " kl 
''Il :<ben " B~kchlrn"k leleIlk ~zcrkf'szl61 tls.r.-
1 ~ 11 . ellMj .... \ kö~)'nlé, kő<zönc l e l mondott 
" .nYlliOalom b" "onllll dr. S'4Ilkáfs Im ... alel· 
nökl munklls<l\I'.\é rt. 

Ilr. Kaczlba 16Z$f'f ró m31 knlolikus pil,
pI.Iklll ö"','Il ~\'\'el ezeh'i\l u:entelJ~k papp!. 
ll1, Egye temI Icmplomlmn. Fél~~7_1dos p..1pl 
Jnhlleuml "mn)mlst!j~t Ap, . 5-én \'tl.cO II 
1<1,lo lln, melYfn dr. Pukal l' óvl;' ptimh ,"c_ 
zeté,é"el a pllo('IiJkl knr t"gj~1 kilzilJ ls sokAn 
!'észt "etlck, 

511",10' I_" " n A Hnz,,/lu~ ,,~pl'ton l ny. 
0.-rtáh·"ewl6je ro é"c< komb"n , 'ftrntlon,,) 
elhuny t. SUg}' !'és7,\'<!I men"u temetlék l , 
Farkn,li tl Icmct6ben máj . 6-(on. El h"nyl'" 
ml ls !Isdnie n's't"~"CI gyliszolj"k. 

Sunl hh Un k h'li.! r hall\I(onak 0C0Q. é"'or
dulójn Alkalm6bc\I rendrlctJ ii nnep:!lq;ekkel 
elO'elérl"e, ml .. áldotunk aZ e lsll maJ;:)'a r 
kll'l\ ly Aldlllos ~lclC és nmukl\sslig'.o emlékének. 

,\ 1\ II 1\ lIudllPfsteu 1:'1'101 I lant.cskoZlÍsn 
"lkalmúból "dOlI l oga!Msrro dl'. Tólh I>:árol)' 
l)ij~]liIk...,lnijk mt'!:hh'I .. , til', Fen'lIu ./67*1 
I'llspl.lköl. I'IlSpÖkü n k teSzI n ! II " fogadáson. 
oho l suk ré@I (;s ujabb hmeros.d I .. IlIlkozoll. 
fl klllfüldl rh.r.I\'c,'6k kij"':lM'n ls, 

UN IT A 1111I S ÉI. li T 

1."pu.tajtlonO$ 
g MUU)'lI.11r<zl>1I1 U"l lúrJII~ ED)IH;'. 

Felelv •• urk.,zlö ~~ klmJ8: 
11 •• ~'utnez 16z;;ef 

l'~ ltUI~ Kzc.keulvh",)·eUe:l: 
Sunl-h 'únyl Ilo na 

Surkhlll. n.tl<~ul ftb l~ou5;ljj: 
\ ' .. NIIDl' I""ú., II , ol. lI ud~,.t'!Il, 10;;;; 

, '.lrfOl1: 11:1.0:101 

T.rj tfZII _ ,''''11)'8' 1'~l g, t;Jilllu tbe ll5 
bá.ontl), bltl.p~t!~sllll P05 ,,,lth'8lalnál. " 
hlrl"l'khbfe!Fllllkn~I, a l'Oi,a lti.I.pll:rJe~llH- " 
U a 1II.I.ptlllflU IU I U Lap~U't",,1 I..,dútúl 
fllELHI) Uudu,.t~1 \ '., J (oZ$f1 nUor II. I , 
_ 19110 _I I< U~" e"to ilh 'otU' pc , ,,,,ulaldnJ" " ', 
\'o la"ll,,1 lu l" I"""I " 11 1>1.111 ::!1iJ.-9G 1 6~ 

pl ,,7JOI1l,1JlIl jeJzól".ám .... 

J;:"I t lll/lut~1 díj 60,- fonnt 
Eo)'" ",.il", ' ra 10,- fo.lnl 
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