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HÚSVÉTRÓL
Lukács; 24., 5., 6.
" ... Mit keresitek a holtak között az élőt?
... Nincs itt, hanem föltámadott ..."
Valószínű,

•

hogy nem o. feltámadás legendája a legszínesebb és leggazdagabb fantáziájú a Szentíras legendái kŐ7.ött .• Problémáját, témáját tekintve azonba~ a
legmélyebbre hatol az emberi lélekbe. Olyan kérdest
feszeget, amellyel m inden ember szembetal álk~zik,
mert egyéni életének sorskérdése. tlet és halál, es a
kettőnek összekapcsolása , a halálon túli élet amelynek bizonyitéka és leg főbb szimbó! uma Krisztus feltámadása - már Pát apostol megalapozása óta, a keresztény vallás alapvető tétele, és az ember kritizáló szelleme nem merte kétségessé tenni egészen a huszadik
századig. Addig a korszakig, amelyben az e mberi tud ás olyan hatalmassá növekede tt, hogy megvizsgá lhatta és átértékelhette világnézetének m inden alapvető
pont ját és sorskérdését, igya feltáma dás p roblémáját
is. Azóta beszél a húsvéti legendáról.
Természetes, hogy a legenda szó nem lehet lekicsinylő értelmű. Az emberi lélek és gondOlkodás olyan sajátos és gazdagvilágú terméke, amely pOZitív a z emberi gondolkodás fe jJödése szempontjábóL A legenda
nem a fantázia csapongása, pontosabban megfogalmazva, nem csak a fantázia csapongása, még ha a költészet szabályainak is van alávetve. Nagyo n is konkrét igazságrnagokat tartalmaz, és jeIJemző az emberi
lélek muködésére, és jell em ző arra a korszakra is,
amelyben keletkezett. A húsvéti legenda is ilyen ! Két
- nagyon is valóságos - iga7~~ágmag húzódik meg az
üres slrnál lejátszódó legendás jelenet mögött és ez a
két igazság időszeruvé és korszerúvé teszi a húsvéto!!
Sőt lehetővé teszi, hogy hittel valljunk róla! E két
igazságrnag: Igaztalan ul nem bukhat el az ember, ha
jó ügyet szolgál; és az ember léte, cselekedetei, értékei
valamilyen formában túlélik korlátok közé szabott életét!
Mindegyik evangélista elbeszélése megegyezik a legföbb vonásokban, amikor ama h úsvét reggelének történelét ismerteti. J ézus tisztelői k özül közvetlen munkatársai és rajongói elindulnak korán reggel, húsvé t
hajnalán, hogy II ko r szokásai szerint a végtisztességet
megadják drága Mesterüknek. üres sirt találnak és az
első döbbenet [élelmes riadtsága után lelkük megold ja
problémáját: Nem lehet a holtak között az élö, feltámadott. Nem is tudhattak mas ma gyarázatot adni. Ism erték a Mestert. Ha nem is mindig értettek de érezték egyénisé~ét. ~rezték azt, hogy igaz ügy szószólÓja,
aki éppen ezért vigasztalni tud, beleg lelkeket gyógyít
meg, visszaadva nyugalmukat. t rez.ték, hogy az ítélet
szörn yu volt és igazságtalan. Lelkük lázad il tragédia
cHen és ez a lázadás oldódik a fehér ruhás férfiak,
vagy &7. a ngyalok szózatában: " Ne keressétek a holtak
között az élől, nincs Itt, feltámadolt."
Ebben a legendában oldódó lá7.adásban tulajdonképpen m á I' nem Ili Jé1.uS további sorsa a perdöntő. Itt
mú r saját emberi sorsuk, létük és értékük az, ami per-

HITTEL

beszál a ször nyű valósággal. K imondatlanul is, sőt talán megCogalmazatlanul ls...l homályos érzés formá jában
kérdezik: Érdemes élni? t:rde mes becsülettel végigvezetni ezt a gondokkal, bajokkal teli létet, egyéni sorsot? Érdemes-e dolgozni becsülettel? trdemes jószimdékúnak lenni? A ké rdés válasza egészen a legújabb
kori g a húsvéti legenda áldott hite volt: trdemes, me r t
feltá madunk, mikén t feltámadott J ézus Krisz tus is.
Ogy irtam, hogya legújabb korig volt a húsvéti legendás hit e r re a ké rdésre a z igaz válasz. A legújabb
ko r azonban más. Az emberi tudás olyan hatalmas
mértékben növekedett meg, hogy átalakította az egész
társadalmat és benne az egyéni ember életét is. Ebben
az átalakult világban a válaszadás legendává színesedeU és a régi megfogalmazású húsvéti hit nagyon kevés embert tudna m egmozgatni manapság. Ezt tudom ásul nem venni vég zetes könnyelműség lenne a hi vö
embernek. Azzal a ténnyel azonban, hogya húsvéti hit
legendává szépült, de ugyanakkor irrealizálódott is,
nem jelenti azt, hogya legenda igazságmagva is irreálissá vált volna?!! A két konkrét igazságmag ma is
elö és ható tényező. Ma is törvény: " Igaztalanul nem
bukhat el az ember, ha jó ügyet szolgál", és "az ember
léle, cselekedetei, értékei valamilyen fo r mában túlélik
korlátok közé szabott életét". A prObléma inkább itt
az, hogyan?! Mi a z a ma ismert igazság. a. hog,yanra,
amely lehet, hogy egyszer ismét legendava váhk, ~e
amely mégis csak pozitív, mert generációknak a dja
meg lelki ösztönzését, igazság-hitét. Ho.g~an hát?!_ ..
He mingway-nek van egy csodálatos Irasa - mu~aJI
lag nem is tudnám pontosan hová sorolni -, "Az.o~eg
halász és a tenge r". Sokszor úgy érzem, hogya mal ~~et
húsvétjának egyik legszebb szimbóluma, legendaja.
Ezt a sokat látott, érze tt és tapasztalt halá~z-~mber,~'
pontosabban embert " megölni lehet, de legyozlll nem
Az új korszak embere, amelynek legfőbb. értéke az alkotás és teremtés isteni tehetsége, egyedeiben megsemmisülhet ugya n, de emberségében tovább él;. csele~~ 
d etei, alkotásai megmaradnak, élete gazdagodik és SZInesedik.
.
_
tn bízok az ember jobbik énjében, aki le t~dJB:. gyo::ni a gonoszabbik énjét. Ez a gyöze~em n~~ IS k~~n~~.
Aldozatokat is követel majd. Nézzünk körul a Fol.do.,
a szemléltető példákat mindenki olvashatja a. napl hlrek között. De hogya tudomány újabb .Iépéselt az e~t
beriség együtt szervezi, hogya háboru p.oklát. egy '_
e.kar·ák messzire űzni, hogy a népek .meglsmen~ ~g}'
más{ hogy a világon lellép6 közöS bajok eBen kozfs:~
próbiÍ,lnak segíteni, mindezek o lya n t~nyek, am~t az
bizonyítják, hogya húsvét igazsága! hite ~enéne te álemberekben. még akkor is, ha. B: husvét ~ör!;:~eriség
dott legendává szépült. S ami Igazság aZk kis sorsán.agy ügyeibe n, -az igazság az egycs embere é t kötni,
ban is. Vajon. ha lehet aton;'Lcscnd egyez"l. ~y ellensénem lehetne a szoms2édd al IS, va ~y a csat8h'szem ez
ges tagjai között is békét kötni ... ?! tn az I
,
volna a z Igazi hús vé ti tanulság 1 9 74~ben!
Szász lános
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K özöttük Dr. Ferern:z J?f "spőknek az évf ordulót méZtató beszédet,
~~~a~t ~ Unnepi 'Ülés által elfogadott nyilat•
kb
tkozatot.
éTetiinkhöz híven ;elen szamun
an. k"OZTea d -

.ok Balló István minlszterhelyz tt es ttTn;ak, az

~Uami Egyházügyi Hivatal clnökhelycttesenek az

ilnnepi ülésen elhangzott telSz6laldsát• . to~á~bá
a Nyi/.atkozat elfogadását tamogató hozzaszolaso-

kat.
BALLÓ ISTVÁN "nNISZTIi: RHELY ETrES

FELSZÓLALÁSA
Tisztelt ünnepi ülés !
Kedves bar átaink!

kor á bba n felmerült kérdésekre. Az a kkor m ég ké rd ő 
jeles l e h etőség valóságga valt.
Az unitárius egyh áz élet ébe n 1968- ban ezen túl ls
törté n t je lentős v á ltozás. Az á llam egyetértésével öná lló, S'/lervezetileg ls függe tlen püspökséggé a la ku lt, s
a jel e nl evők k örében üd vözölhetjük a'll els'; püspÖköt
ls. De ezen tú lme nőe n v ilágosabbá, elvileg tisztázotta bbá. vált az egyh áz i vezet és, a pap ság és a hivők
kör e ben is. h ogy a t á rsad almi öss'llefogásb a a bek ap csolódás, a Hazafias Népfront progr a m jáb a foglalt célok m egv a lósításába az a kti v r észvétel leh etséges az
egy ház szolgál atával együtt, vagy is a 25 évvel ezel őtt
még kevesek p rogr a m ja i lta lá nosan elfogadott letl.
Oszinte e lIsm e r ésün ket fejezziik ki Fe ren ez József
p üspök ur nak, Ba rtók Bé la világ i rőgondnak úrn ak és
az egy ház vala m ennyi tagja na k. akik közr em üköd tek
a bba n , hogy a jele nlegi h elyzetig eljussu nk. Jó érzés
volt tud om ást szerezni a rról, hogy a m osta ni püspök,

Tiszteletlel és igaz nagyr a b ecsiilesseJ k öszöntöm az
Unitár ios Egyház vezetöit és a ) ubilcu.mi ülés ~ind c n
résztvevőjét a z Állami Eg~ h {u;u.~~ ~ HIVa t a l Clnoke. é~
munka társa i n evébe n, Oszmte or ommcl v eszek res7.~
ezen az ü nn epi ül ésen munka társa mm a l, K ender es i
J ános főosztályvezet ő úrral együtt.
Tisztelt ünn epi ülés ! Olyan egyezm én y negyed száza'
dos jubileuma. alka lm á ből vagyunk együtt, a m e ly Wrténelmi m ércével m érv e is jel e ntős. 1948- b a n ~gy szocialista a lla m j utott m egállapodásr a az egy h aza kk al.
előszö r a nem k a tolikus egy h ázakka l ezen belül
el sők k özött az unitá rius egy házzal -, m ajd késő bb a
ka tolikus egyházzal is.
Az Egyezmény k ifej ezésr e jutlatja, ho gy á lIa mullk
őszintén t ör eked ett a r e nd e:r..e U viszon y ra minden egyházzal. Az pedig t erm éSl/:ctcs volt, hogy id ő r end ben
azok az egyh ázak é rt etlék m eg h amara bb a r endezes
Balló luv-in minis~lerhclyeltcs, az Allami EI:yhbii,yl III·
lehetőségét is szü kségességét, a m elyek k özelebb volvalal
elnökhelyettese és Kenderesi János rlloUlá lyve~elli
tak a népi törekvésekhez. Az unitá rius egyház - mi n t
u r ak aZ !Innepi n'cgcml llkezllst h a lIgaljá k.
köztudott - a múltba n soha n e m tartozot t a privilegizált h elyzctú egy h bak közé. s ez viszony lag k önnyebF er en cz J ózsef ur volt az előad öja 1948 n ya ra n az egybé tette az egyezm ény jelentőségé n ek felis m e rését. b ár
h ázi zsina ton az Egyezm ény megvila tása na k. Jólesett
az unitá rius egyh ázn á l is gondot je lentett válaszolni
h a lla ni az egyezmé ny 20. évfo rdulóján a~ egyh~z öna rra a kérdésr e: leh etséges-c t a r tós egy üt!e lés, re ndev a llomásak é nt e lha n gzotl a k a t, hogy sZlvvel· lclekk el
zett viszony a szocialista á lla m és a va llásos szervezeegy n ck ' lldja m agát nepünkkel, h azán~ k ~ 1 és a z u nitek között ?
tá riusok o tth on érzik m agukat a. szocmll zmusban.
Ism eretes. hogy a súlyos há b orus v á lság ból kikerli!A Ko rm á ny és az Alla mi Egy házügyi Hi va ta l VC'leve n épünk - hivők és nemh ívö k - saját kezeb e ve t t ése úgy ítéli m eg a m a i h el.?'zetet: hogy a n nak jel.len,.
t ék sor suk a la kít ását és kin yilvánitották aka r atukat
zője a tör e tlen aka ra t az clorelépe~re a gyakorlah poa szocia lista t.á rsada lm i r end m ellett. Ez jel ezte, h ogy
liUka i egy üttm ű ködé~ ~en . Te ~jes bl za lo~~ a l ':.agyun,~
a vll \lásos dol gozó töm egek n em lá tta k felo ldha t a tl ll n
az egyh ázi v ezet és to rek véscl Irá nt a. zo~ke nom en.tcs
ellentm ond ást az á lla mpolgári kötelességek te ljes ítése
tov abb fej lőd és tekinteté ben és m ag un k IS fol.y ta l.~~lk
és vallás uk gyak orl ása közö tt a szocIalizmusb an.
erőfe szitése ink e t en ne k érd eké b~n. Úgy .érte.k eIJuk.
Emellett az uj tása d almi rend k ezdett öl n em csak lehogy az egyh áz i vezetés az un itá riUS egYház.1 ~UU le;hetsér;-csnek ta rtotta a. r end ezet t viszonyt az á lla m és
job b hagyomá nya it követi. a mik~r _ egy h.:azl szolgaaz egy házak között. h a nem kezde m ényezt e, s nem ket á t összehll ngolja szocializmust épll,? népunk szol~á 
vés e rőfeszítéssel ösztö nö zte is gyakorl a ti r ealizálás(l!.
la t á va l. Ezilton ls köszönj ük fá r l1do:taSaika~ .a ~ aza l és
Elévülhetetlen érd em eket szerezt ek és csak az őszin
n em zet közi b ékernunká ba n és egy házpohlJka l m unte elis mer és h a ngjá n szólha.tunk m a azokró l az egyk ába n.
t ."
.
házi vczetökrő l és l el készek ről . a k ik - akkor m égörömmel a lla pílha lom m eg, hogy a mos an i I!n ne p l
szám ban is ke vesebben és több-kevesebb vaj ud ássa l
ülésen elhangzott beszédIJ en az egyház ism ~!e !t en
- feli9 merték : It szocializmus p r ogr a m ja korunkba n
igent m ond II szocia lizmus ra . tá mogatja , a. n ép Jo le tél.
felvirágzás. a nép jólé te, kultú r ája fej l őd é
a csalá dok b olllog ulását , a n emzeti _egy~eget es a bék~
egyed üI leh etseges társa d almi program ja. Vá lm egőrzését szolgáló össznemzel! e~o fe~zl t ésel nk e l. Anu
a har cot az ellenkCzökkel, á tl ásfoKla lása ikka l
az á llam és az egy ház viszo nyát tIIeh: a'll egyezm.ényt
gya korl ati tevéke nységü kke l segíte tték, ho gy a re núgy tek in tj ük, min t a mi szilárd a la po_' ~.eremt e lt_ c!! jó
dezett v iszony meg terem tőd jék álla mu n kka l. E'IlzeJ
bázisa II gya korla ti politika i együ ttm.u ko~ és fe}lodeséhozzájárul tak a hhoz, hogy a hivők lelk iism er eti ko nfn ek. T ud juk, sok még a k özös tenmvalo h aza nk ',;1liktusok nélkül b eilleszkedjen ek a szocIalIzmusba.
virágzásáért és a békéért. Korl1l á n yun~ mint eddig,
a jövő b en is számít az u nitá rius ~gyh áz! ~ezetésre és
Az elmúlt 25 év az egyh á7.ll k nagy többségénél _
a lelkés7;e k közrem úködésére, egy utl a hi vokkel.
kö!,!ük az uni tá r tus egy házn á l is _ hO'llott jel e nt ős
elorelépést. A b izonyt alankodó k czdeth e'll kep est az
T ls:i\telt ünne pl úlés!
.
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állam és az egyh áza k kÖ'llöUI viszony ősz inté n aka rt .
egysze r tolmácsoljam Hiva ta lunk Joklvá nságalt. Kl\ ágY~k or ~ at.1 pOlitika i egy üUmú köd éssé fej lődö tt. Ma
nom, hogy tová bb erűsödjön , fej loo jön á llamunk és IlZ
mar kÖ'l:ösen vallhat juk a ha lá rozoU ige nt a 25 évvet
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unll á riu s cg}' ház kÖ7.ütl az együttműköd és. ~ívá nok
ebben m i nd en k öz r em ú k ö d önek és kedves m.ndnyá -

j nkna k eról, egbnségcl.
DR. VER NES GY VLA EGYHÁZI TANÁ CS OS
_ p f;CS _ HOZZÁS ZÓLÁSA

Visszligondolva II 25 évvel ezelőtti eseményekre, mC~
halottan kell megállapítanom, hogy milyen sok ~cdves
arc értékes ember hiányzik azok közül, akik hlvatoliak' lennének az elhangzott határo7.ati javaslatt~l kapcsolatban gondolataikal. érzeseiket, tapaszlalat~lkat ?I-

mondanI. E magamban elvégzett n~vso~olvas;l~. ut';lfl.
mint II 25 évvel c7.clőtti ülésünk egYik reszlvevoJc, indíttatva éJ7.cm magam, hogy

II

régiek nevében és II

végleg eltávozottakl"3 is emlékezve, néhány gondolato t
fúzzck 11 határozati javaslat hoz.

Véleményem szerint mindenekelőtt azon kel! elgondolkoznunk, vajon mi késztethette ;íllamunkat, hogy
egyhúzunkkal annak idején az egyezséget létrehozz,a,,,s
ezzel unitárius egyházunk létét, életét oly rendklvul
megbecsült mértékben megsegitse, biztosítsa,
A feleletadásnál azt hiszem. egy negativumból kell
kH n dulnunk: semmiesetre sem (IZ a körülmény, hogy
ezáltal óllamunk a negyvenes évek második felében
végbement nagy változúsok ulán az egyezményen kcI'esztül iS tömegek megnyel'ését, berolY{lsolását várta
volnn, Mindnyájrm lisztábnn vagyunk azzal. hogy halánkban egyházunk ncm lömegegyhúz, nem állnak mögötte megmozgat ható szá7.ezL'es vagy milliós tömegek,
Unitárius egyházunk a magyal' nép történetében híveinek viszonylagos ,k is száma ellenére sajátos érték,

A 2? évvel e~elót,1i és ma ünnepelt aktus egyházunk
anyagi létfeJtetetelflek biztositÚllában is rendki "I
n~~~,~a becsült jelentóségű, de még sokkal többre ~~_
CSu,!Juk a~ egyezmény erkölcsi lartalmát, mert ebben
:átJuk unttárlus egyhM:unk elismerését, múlt jának és
Jelenének megbecsülését.
Ezekr~ gondolva meggyöződéssel vallom, hogy 25 év-

vel e~lott hely~ ulat valas:ttottunk és helyesen cselekszunk akkol' IS, amikor ezt az ut at követjük,
szAsz JANOS LELKesZ HOZZASZOLASA

Mngam is azok közé a közgyú1ési tagok közé tartoztam huszonöt esztendővel ezelőtt, akik szót emeltek az
egyház ,és az állam közölt megkötendó szerz6clés mellett, Visszaemlékszem a döntés előtti tanácskozasok
töprengő-problémázgató tanáeskozásaira, az itt is ott is
felmerülő kételyekl'e és arra a tényre, hogy h; nem
is vo!t mind~n állásroglalás egyértelmű, abban minden
felelos egyhuztagunk egyetértett, hogy egyházunk hely_
zetét az óriási erőfesz í tésekkel újjáépülő, új Magyarorszftg keretein belül tis7.tázni és rendezni kell. ts
hogy i,ól döntöttünk, arra bizonyíték ez a szép, repl'ezentativ emlékezés, amely re most egybegyűltünk ,
A jubileum mindig jó alkalom a számvetésre ez a
jubileum ís az. Mivel pedig két szer7.ódő fel volt, ~ind
,ké t fél egyformán értékel az évforduló alkalm áva l, Úgy
érzem, nem a mi feladatu n k él'tékelni ez ünnepség során azt, hogy az egyház mennyire pozitíven tar totta
meg a szerzödés feltételeit, tn inkább arról szeretnék
beszélni, mit jelentett számunkra az a tény, hogy szocializmust építő országunk a szerzooés baráti jobbjat
nyújtolla al'. egyház felé, Közismert tény, hogya lelkészi munka mellett a történettudomány iránt vonzódtam mindig, engedjék meg nekem, hogy erről az oldalról mondjam el őszinte örömmel és szívvel, hogy menynyire gyümölcsözó volt a szerzódés, ránk, unitáriusokra annál is inkább, mert az élet egyéb lerüleleiról az
előHem szóló máI' beszélt,
Rövidesen másfélszázada lesz annak, hogy Wadasi
Jankovich Miklós, a tö r ténettudománynak ez a tisztafiZemú és szívű apostola el őszö r irt a "Tudományos
Gyűjtemény" e, folyóira t ban a dunántúli unit ál'izmusról. Tudományos tárgyilagossága és becsületessége ellenére sem merte közölni - a PéCSi Disputa ismert etése során VálaSZúti Györg)' pécsi unitár ius p rédikátor
hitvallását, S ez a szellem végigkísért az un. "nem zeti"

,

De. }'crelWZ J ózKe r pils p lik ünnep i benéd ét tartja _ balra
Dr" G yarma thy LJI~zló fÖj:o n d llok h elyet tes és Hu szti Jlinos
k liuLgylgü •. ga tó; jObbra U" j or ,János rliJegyző és B encz e M Arton elöad ó,

•

a sz:llemi f~jlödé~, olyan terméke, melyre jogos büszkeséggel tekmth<;tunk vlss'I,a és meggyöződésem, hogy
államunk ~'és.zét'ol ennek az éL'téknek elismerése, egyh?z~nk muJtJónak megbecsülése jutott 25 évvel ezelőt1
klfeJezésL'e,
Első püs!>ökünk clöitélcltöl, babonáltlól felszabadult
~s me!l-kötöttségek nélllm 11 mindig tökéletesebbre
Igyekvo szelle,me, majd egyhll'l.Unknak a zivataros evsZ(I=-,a~,okbfln IS m.~~?n:ölt és legkiemelkedöbb képviselOI ,Iltal. drága orokségként tovúbbvitt szellemisége,
eszmel taltalma a gondOlkozús megkötöltsé" nélk"j'
s7.abadságát, a lelkiismeret sWbadságát, a hal:dás s~l~
gálatá.~, az e~berek közö tti szociális iga7.sagosságra
vnló tor:kvést J~lentette és egyeztette unitárius hitünk
?la~lvelvel. Eros m eggy ő7.ödéscm, hogyegyházunknak
,lddLg van létjogosultsága, amig hivei ezeknek az esz'!Jék nek sw\f~ál~tában állnak. ezzel a tartalommal lölhk ~leg egyháZI ételüket. Ha államunk egyházunkat a
m,a unnepelt egyeunény megkötésére érdemesítette úgy
hitem szerint el'.cket 3'1. eszméket becsülte meg,
'
Dt;, talán még van valami, amivel egyhúzunk a megbe~utésl ktl!rdemclle - éspedig az, hogy azok a szoclaltst3 államokbeli, vIllamint nyugati egyház<1k, melyeket testvér~yhúzaknak vallunk és :'ImIllyekkel kapcsol3tok:lt tartunk fenn, a relrogt'ád eS7.meiséget követő
eg)'~.:h.akl(n: ellen Létben mindenütt <1 sZ<1badelvűség, n
Il'lkllSmerell sUlb.1dság, a hIlladús élcnjál'ó hirdet - · é '
hűséges szolgltl6i.
Ol s

Az Ilnne p l 1ll~1 hllUca tósAc"

Dr. V c rncs Gy u la cg yh bl

ta-

n ácsos h oz:l.AszólásAt 11>. tJ",

magyal' történetiráson, Egy-két tisztánlátó tudóstól eltekintve, lekicsinylóleg, sót egyesek örökös ragalomhadjá t'attal igyekezték elrabolni történetünket és tették
ezt nem csak az eg}'háztörténészek - akiknél a felekezel elrogults6g érlhető vo lt - , hanem a hivalalos történetírás világi képviselői is, akiknek pedig 1) felekezeti harcok fölé kellett volnn emelkedniök. A szocialista Mngyarorsztig tÖl,ténetírása egyre a l~posab!J:ln
mélyült cl az unltárizmus hnlndó hagyományamnk VIZSgúLatábn és kiindult n legnlnpvelübb lörténetl tcvékC'nységb6t, rt forr:\sok fCldolgozás6ból, az nda~ok olyan
hallatlan töm~gét tár ták fel, :lml'lyt'ól /IZ elm ult évekVNITARIVS ILET 3

és évtizedekben álmodni scm mertünk, A, r~ne
s~eJleml

mozgalmaival fogl~lkozó. l~~osatn ~,
Kardos Tiborral, a reformácIó radlkahzmusat
történészei nk, Klaniczay Tibor, Pimót Antal,
Keserű Bálint, Esze Tamás, Kathona Géza,
Ré é
' é s folytathatnánk a sort, helyükre tették
~k!~ a nagyszerű történelmi lényeket, amellyel a117'.
m--'.hán bánt a hazai történetírás azelőlt. Plrnyira
""
.
. I
lk" .
nál német nyelvú könyvével és clk~elV.e a nemze OZ\
t d
ányos életbe is betör az umtánzmus kutatása.
; !O~áskiadványok sorában pedig előkelő he1yet har·k· m.g'nak az Unitáriusok költészete", vagy a
co I' I
"
k . . hOt
XVI. sz. irodalmi életében előkelő helyet iV1VO 1-

vitázó drámairodalom.
...
A magyar törekvések mellett mintha a n~m~tkozl
történettudományban is betört volna az unltánzmus,
• •

•

.,

.,

mint téma: ~ z amerikaiak Wilbur és Williams könyvé_
vel, a svájcLak, Servet és Coslel!io könyvek megjelentetésével, a Lengyel Tudományos Akadémia pedig Paleolag, Sommer és Sandius~müvek forráskiadványaival
Socinus emlékének ápolásllvol és az egykori árián~
templomok feltárásával lett halhatatlan szolgálatot az
unitárius múltnak. Hallatlanul gazdag és Szép számvetés ez. a huszonötéves évfordulón, és ugy érzem, hogy
nem LS lehete}t volna s7.ebben emlékezni. mint a tények egyszeru felsorolásáva!. Legyen áldás azoknak
emlékén, akik ma már nincsenek közöttünk de akik
tudtak és merlek hinni e szerződés értékébe~ és időt
llLlIásában. Legyen áldás az ünneplókön, hogy tovább
is hűséggel és becsüleUel tudjuk szolgálni e megállapodást és rajta keresztül jobb jövendőjét építő magyar
hazánkat.

.,

•

•

• •

•

•

. . '" .

Foly amatos szolgála t a békéért
Egyházunkban ősi unitáriu~ tradíció, hogy cS?k addig van létjogosultságunk, amLg az emberért valo munkálkodás áll erőíeszítéselnk középpontjában. Az~rt
imádkozunk azért fohászkodunk Istenhe~ azért élhtjuk magunk elé a jónak és o szeretetnek ezerféle példáját, hogy erőt merítsünk, példát vegyünk, azaz, hogy
egyre simábban gördüljön oz emberért való cselekvés
erényeivel megrakott szekere életünknek. :ts éppen a
legszükségesebb területen, ott, ahol elodázhatatlan tennivalók jelentkeznek, ahol nem várhat holnapra az állásfoglalás szavakban és tette~en.
.
"
Korunk embereinek nagy vlzválasztójo a haboru és
a béke kérdéseiben való állásfoglalás. Ebben a tekintetben mutatkozik meg ma az emberért való munkálkodásunk, cselekvésünk helyes vagy káros fonnája.
János evangéliuma 13. részének 15-ik versében azt
mondja Jézus: " ... példát adtam néktek, hogya miképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek". Jézus számunkra a béke fejedelme, a jó és a szeretet gyakorlásában Isten akarata szerint élni tudó ember, Ebbe a ,,magass..'\gba" kívánkozik anY1lSZen\egyházunk minden híve, miközben benne él egy olyan
világban, amelyben állandóan, akarva-akaratlanul, végsö fokon azonban nagyon felelősen állandóan éreznie
és tudnia kell, hogy a békéért minden nap keményen
és folyamatosan meg kell küzdenie, dolgoznia kel!.
Az Országos Béketanács múlt év őszén megrendezett
nagy seregszemléje, felkészülése a Békeerők moszkvai
Kongresszusára. az onnan hazatért magyar delegáció
beszámolója a Parlamentben, a Béke Világtanács legutóbbi szófiai ülése, melyen új tisztikart is választott,
melyben a magyar egyházak neves képviselői 1$ jelen
vannak, s azok a sajtónyllatkoz,atok, amelyek ezekkel
a békedemonstráci6kkal kapcsolatosak, azt a szüksé·
ges éberséget, folyamatos munkálkodási tevékenységet
és résen létet juttattAk kifejezésre, amelynek szükségessége önmagáért beszél ebben a mi mal korunkban, amikor a háborúnak még mindig igen erős "támaszpontjni"
vannak.
A magyarországi egyházak és mi unitáriusok is abban a szerencsés helyzetben vagyunk tehát, hogy államunk egyértelműen a béke oldalán áll, a szocialista
tábor országainak közösségében, kifejezve népeik békevágyát és akaratát. Adva van tehát egyházaink és magyar népünk államvezetése között a nagyszerű együttmunkálkodási terület, s most, midőn még bennünk él
a múlt évi november 29--én megtartott ünnepségünknek örömteljes emléke, amikor a magyar állam és az
unitárius egyház közölt megkötött egyezmény negyedszáudos évfordulÓját ünnepeltük, úgy érezzük, hogy
elmondhatjuk: egyértelmúen és tudatosan munkálkodtunk hazai és külföldi egyházi szolgálatainkban a béke
ügyéért, népünk előrehaladásáért, alkotó munkájának
biztosítás áért. :E:s népünk békéjének, alkotÓ munkájanak meg is van az eredménye, ugyanannyira megvan,
hogy kezdjük ezt egészen természetesnek venni, megfeledkezvén arról, hogy milyen messziről indultunk el
1945. április 4-én, és hogy milyen nehéz utat jártunk
bo.

Április negyedikén méltán ünnepeltünk ebben az
esztendőben is; .Igazolva láttuk a munkásosz tály következetes pohtlkájának társadalmi vetületét gazdasági és kulturális vonatkozásokon túlmenöen, ~oha nehéz ezeket szétválasztani egymástól. Most azonban elsősorban arra gondolunk, hogy ez a következetes politika olyan formában nyilvánul meg, hogy megvalósul
az össznépi egység, hazánk valamennyi dolgozó polgárának egységes társadalma n szocializmus teljes felépítésének nagyszerű feladatával céljaiban.
Ebben a nagy munkában unitárius egyházunk, híveinek összessége szívvel és lélekkel részt vesz a Hazafias
Népfront által biztosított nagyszerű munkamezőn. :ts
hogy ebben milyen távlatok nyílnak a mi számunkra,
erőteljesen érzékelteti Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügy Hivatal elnökének a Népszabadság
1974. március 3-án "Államunk és az egyház viszonya"
dmű cikkéből az alábbi rész:
"A szociálista !áTSadaLmi rend demokratizmusát és
hU17l4nizmusát az biZOnyítja a legjobban, hogy nemcsak elvileg nyi/vánltja ki az emberi szabadságjogok4t
- köztük Ll vallás - és lelkiismereti szabadságjogokat
- , hanem szavatol;a is azokat és biztosit ja érv!nyesiilésiikhöz a táTsadalmi feltételeket. Ailamunk tiszteletben tart;a az egyházak autonómiáját és lehetövé teszi, hogy - az állami törvényekben fOf}laltak, mellet,t :saját törvényeink szerint folytathassak tevekenyseguket. A vallásos igényeke t adminiszt.,-atlv űton nem le:
het korlátozni - , ez merőben ideg€7L és távol áll el1;'L
politikán któl. De ugyanakkor elvárjuk, hogy az egyhazak az egyezmények és megáHapodások betartásával
végezzék hItélett tevékenységüket.
Tá'l"Sadalmunk belső fejlddése és a nemzet~özi ~let
ben tapasztalható enyhűlési folyamat kedve:;;o hatass~l
van az állam és az egyházak közötti viszony ~lLakula
sá.,-a. A legutóbbi katolikus érseki, pijS~Öki kt~evezé
sek amelyekre, mint ismeretes, aztan kerult sor,
hogy VI. Pál pápa felmentette ~1indsz~nty J.ózsefet a:
esztergomi érseki tiszte alól - ,ól érzekeltetlk, hogy
bonyolult kérdések is megol dh atók.
Partunk és kormányunk az eddigieklLez ha~~nlóan, a
jövőben. is elvi politikát folytat. Ennek. alap,~n lei:~
séges, hogy az állam és az egy~áza,k VlSZ~)1Jya~anme =
merüió űj kérdéseket továbbra IS targyalasok es
g
,
egyezések útján oldjuk meg.
Az áLlam és egyházak közötti ki~g~ensuIYO~ot~~i~=
csolatrendszer és jó viszonll hossZLL ut. ko~o II
1_
szitéseket igényló, kölc,önös megértést és bl~al.ma,ts f:í _
tételezö fáradozások eredménye. A kommum~tak e k'
vók egllUttmúködésének történelmi távlatat vanna, ~
ö '!lian hanem közÖ' érdekeket szolgálva, ne
~~;Lk s~~~b és' bolrlogabb jövöjének me!!te;e;;'t~!~II-~!
emberiség fejlődésé! és békéjének n~egorz s r I van
eJösegíteni. Ellentmondásos és hosszLL 101Ilamate;győ~ö
szó 4melll az eovUttmúködés és harc, a m 'k ki
ide~lóala! viták dialektikus eg.~Séaéb~n kb?nt~k~~gfe.
szocialista hazánk, egész néplInk ér e eine

leMen."
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EPIS TOLA DE TOLERANTIA
"a K iadó az UNESCO és a párizsi Institut
Az. A k, a. dé"\
ml d' Phil"sophie közremu"k··dé
é v ,\ \ a \.InU \
o
s
Interna I O n . . "
k· dta J h
éS ujonnan átdolgozo tt magyar fordításban la . 0. n
Loc.ke (1632- 1704) ango} filozófu:;, az angol um tánz:
m us egyik előfutárának Ismert muvét, ",Levél a vallásI
türelemrŐl" cí men.
Ebben az esztend őben van kétszáz éve ~nnak, hogy
1774. á pr. 17-én Theophilus Linds~y megn~l tol~ ~~ el.
Ső unitá rius tem p lomot Londo~ Ismert foutcáJál ol, II
SIrandró] a Temze folyó felé nylló ES~CX . u tcába~. Eze~
a helye n áll ma a na gy_brita~niai un~tár~usok ~ozp?nt.1
székháza. Lindscy sUlbnde~vu_ néz~tel miaU .va l~ kl ,az
anglikán államegyházb61. Elso nYilvános u ~ltá nus ..IStentiszteletén m integy kétszáz ha llgató volt Jelen, k oztük sok az anglikán államegyháztól. elszakad t.. l~ lkész,

az angol főnemesi rend egyik tagja és a koz lsmel"t

JOhn Loc ke po rlr~a, _ a k t p eredeIIJe a lenJngri dl Ermlliu mu"teumban
Van.

amerikai államférfi, dr. FrankHn Benjamin. aki ezekben az időkben a felszabnclulásukat kereső amerikai
gyarmatok, a későbbi Egyesült Államok ügyének elő
mozditása céljából tartózkodott Londonban.
Az angol unitárizmus történetírói rámutattak arra
~Ogy ar. unitá rius elnevezést Angliában. majdnem egy
evszázaddal az Essex Chapel megnyitása előtt különböző pamfletek~ en már használ ták. és hogy ~z angol
h.aladó szellem Jó néhány képviselője az angol unitánzmus előfutárá n ak tekinthető. Egy kori oxfordi professzorom, R. V. Holt, "The Unitarian Contribution to
Social Pr.ogress in England" című, 1938-ban, Londonban .m~gJelent nagy munkájában. melyben az angliai
szocláhs hala~ás ~rdekében kifej tett unitárius törekvé~eke.t gyűjtotte össze és képviselőiket ismertette. az
u,mtán~sok és az unitárius elö[utárainak neveit kurSIV betukkel szedette. John Locke neve így s7..erepel ebben a munkában.
Az uni.tárizmus .történetének amerikai müvelője dr.
E. ~. \Yl.lbur: ,. ~ lstOI"~ of Unilarianism" eímű, a 'másodIk v)laghf)boru befejezése után megjelent munká 'áb!ln (l~arvard U.niversilY Press) Locke-t az angliai :aclOnahzmus a tyjának tekinti. és úgy véli. hogy ő volt
az angol forradalom korszakának intellektuális szimból urna.
Locke életéből öl
ahol
közeli barátságba
Jean
Le Clere
nem tal'akik ti S\':Osokat
hollandiai
vége felé
m~ "Epistola de Tomunkáját -,;;" a hollandiai Gouda-ban,

1699-ben latin nyelven, a szerzö nevének {eltüntetése
nélkül jelent meg.
Lockenak a ko ra i angol unitárizmusnak a szocinia.
ni zmushoz való kapcsolatára és az utóbbitól kapott hatására fényt vett dr. H. J. McLachlan "Socinianism in
seventeenth century England" Oxford, 1951. c. tanulmánya, mely Ismerteti azt, hogy Locke könyvtárában
számos, főként lengyel származású antitrinitarius-uni_
tárius szerző, részben még szúmüzetéSük elölt - 1660
-, részben külföldön megjelent munkai szereptek. EI~
söként emlltjük meg a rakowi katét, továbbá Crell
Rual", SchHchting, Smalcius, Faustus Socinus, Völkel'
Wolzogenius és Wissowaty neveit, továbbá a már hol~
land földön megjelent Bibliotheca Fratrum Polonorum
c. többkötetes müvet. Dc könyvtárának kincsei ·közölt
volt felsorolva Acontius, Castellio, Episcopus, H. Grotius és mások írásai is. Dr. McLachlan rengeteg könyvtár történeti adatot fel dogozó munkája alapjim feltételezhetjük azt is, hogy Locke tudott a lengyelek írásain
keresztül az erdélyi unitáriusokról is. és az sem lehetetlen, hogy 1667-ben Londonban találkozott a több hónapot ott töltő és előadásokat is tarló későbbi erdélyi
unitá rius püspökkel, Szentiványi Márkos Dániellel
(1684-89). Az emlitett és hollandiai többéves tanulm[Jnyútjáról Angliába is ellátogatott erdélyi unitarius
akadémita voll az, aki 1 66a~ban Kolozsvárra hazatérve,
magá val Jhozta a kü]földön vett könyvei között Servetus Mihálynak (1511-1553) 1553-ban megjelent Christianismi Restitutio c. első 'kiadásában ma mar csak három példányban íelmaradt művét, mely később a bécsi
udva ri könyvtárba került, nem egészen tisztázott körülmények közö tt.
Locke Epistola de Tolerantia c. müve - "Levél a
vallási türemelről" - az Akadémia Kiadó Filozófiai
Irók Tára új íolyamána k XXXIV. köteteként jelent meg
1973-ban, a hol már 1964-ben magyar fordításban két
kötetben megjelentették Locke másik ismert jelentős
mu vét, "Essay concerning Human Understanding" Értekezés az emberi értelemről -.
A vallási türelem ről szóló levél budapesti kiadásához az Institut International de Philosophie elnöke,
Raymond Klibansky, a montreali McGill egyetem professzora irt előszót. Az előszót hasznosa n egészíti ki és
bő víti dr. Mátrai László akadémikus-professzornak a
vallási türelem eszmetörténetét, s annak magyar vonatkozásait is ismertető értékes bevezetése, mely a Világosság c. folyóirat 1974. évi első számaban külön is
megjelent.
A hazai kiadás a Hollandiában, Gouda-ban 1689-ben
megjelent editlo princeps latinnyelvu szövegét egybe·
vetette a későbbi - · 1765. és 176B. évi - londoni kiadások szövegével és az eltéréseket lábjegyzetben. feltünteti. A magyar szöveget dr. Halasy-Nagy Jozs~f
magyar forditúsánalt átdolgozásával dr. Gecse GusZ:t.av
.rendezte sajtó alá. A könyv Kn eHe!', Locke ..~ortreJát
á brázoló festményé l is közli, melynek eredeItJet ma a
leningrádi Ermitage múzeumban ő~i~:
_
Mi, magyar unitá riusok nagy koszonettel tartozun~
dr. Mátrai LászlÓ akadémikus-professzornak bevezeto
tanulmányáért, aki a marxista tudós a laposságával és
tárg yilagosságával ír a humanizmusnak részben a n;agyar unitárizmusba torkolló egyik neves magyar kep·
viselőjéről, Dudlth Andrásról és főké.nt azért, mert ,eJ:
fogulatlanul ismerteti a XVI. szá~dl J!I~gyar-:erdelYI
unitárizmusnak a vallási toleranCIa kIvIvása erdekében végzett lépéseit és munkáját.
.
."
Olvasóink tájékoztatására az alábbiakban Idé.zzuk dr.
Mátrai LászlÓ akadémikus ta nulmányának fent) vonatkozás ú legfontosabb megállapításait - utalva arra,
hogy II három, 1568-as országgyúlése.n ;,észtvett n~~
zet között a románok felsorolása nYIlvan ~sak el~ras,
mert hiszen az osztálytál".5adalmi alapo:, osszeálhtott
erdélyi országgy űlésnek a nemesi osztalyokhoz nem
tal"tozó románok nem voltak tagjai.
.
'
"A t olerancia-eszme kon.krét megn.lIilatkoz.osai MaOllal"Ol"szdgon hál"om történelmi korszakb.?~. ?elen t keztek. Az elsll a tT idellti zsinat eMtli és k.öruh korszak,
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midón még nem d6/t al. Ausztrláball .~e,!, o ~Int-a!mi
kdrd{oR /"OIc.ftnn/izmus éli katolfzmus /cozőtt. mr/wr teIIdt mt:o vo/t esNI/c az li} vollá.~(}k cyyen}ootisáOfÍ!/Ok.
Hur01Ja-szerte a hiwl/ák. korsza/.a ez. Ilukor o. vltatkozók cOl/re durlmM, szenvedélyes hanoia mögiHt megszolal a Iwmanis/ák józan, eme/ke~ett 1I.1111(1]a. mely
békét. eglletértést, tilrelmet J;lróbdl lurdetlll: Magllarn~
$ZdOOIl is dl Erasmus követólllek és barátauwk egy ku
kőre, amely mdlyrm átérzi, 1I0gy menn1J.Jr~ esztclen ..d~
log vallásJ kérd~13ckben Iiajbakapn/. mlközbe't a torok
/I k/lpunál áll és Magyaror,'j"zág után ellll/eléssel fenyegeti egesz Európát."
.
. '
"A m/lgyar erasmlstak voltak ?ZOk, akik magot Erasmus/ ls ráblrtrík arra, hogy lépjen lel a "beHum Turcia in/erendum" érdekében."'
.
. . _.
....
A tolerancia-gondolat erasmlsta kepvlSelm kozul
D~'dlth András oz, aki m.úk?déséll~k ~Isó felé~~n TI!ég
a humanilas Erasmiana kuse pa.tszw aUáspOlrt1an kepviseli a türelem eszméjét, dc élete véOéll már a második korszak ádáz vallásüldözései közé kerűl és sajóI
életsorsának kalandos változásaiból keU meg/ali ulma,
hogya gondolatszebedSág miLyen /tctalmos kincs általában ez emberek, de különösen az irástudók életében.
Mint Reginald Pole b/boros titkóra me(1ismerkedik
mind az ang1lai mhtd a róma! vallási viszonyokkoI.
Mint pécsi pUspök (Janus Pa l~nonius székén), ti maguar löpapsógot képviseli ti tridenti zsinaton, a/~ol több
izben lelszólal. Haza/érve - megra kodve eVy so r negativ tapasztalettal loko.zato$~n meg/tas?nl~'e. ~.::
egi/re Inkább intoleráussávaló luvata/os (csaszaTI es
katoli/ws) egyházzal, áttér egy protestáns vel/ás ra,
megházasodik és Sziléziában telepedve le, élete végéirI
csak a tudománynak él. Oltlan hírhedt szaOOdgondol·
kodókkel levelez, mint Thomas Eastus és valószinűleg
átfér ez unllárlus vel/ásra is.
S ezzel mór be is léptünk a tolerancia-eszme magyarországi történetének mósodik korszakába. A tridenti
zsinat után kiélezódik a protestantizmus elleni harc, s
ez into1erenciának ez az erósödése (beleértve a protestáns ortodo:ria által gyakorolt intoleranciat is) szigorlÍ
történeti logikával vonje mage után a to/eriancia hiveinek naporodását és a vonatkozó politikai-Iolozófiáiteológiai Irodalom megnövekedését. Erlrópában is tlj
korszak ez, melll - legalábbi.! Nyugaton - a tolerancic-gondolat lassú gyözeImével és a voltaképpeni felvi láomodás kezdetei vel (Bellle) er véget.
Ez c második korszek Magyarországon eltér az lilta lános európei lolyamattól, méghozzá pozitiv irányban.
Az orszáOnak a török /táboruk áUal való három részre
nakitása után ugyanis Erdél!/bell János Zsigmond
uralkodása (1556-1571) a/.ott oltlan politikai viszonyok
alakultak kl. mell/ck a tolerancia-gondolatnak egy egészen korai politikai megvelósul6srít hoztdk magukkal
(bármell/ rövid Id öre ls), m.ety páratlan a maga nemében. A törökök bizaImát élvez6 János Zsiomolld, aki

maglt ls a. prO(C~ta"tlzmus Itnitd.rlllS uál/ajllt valloua
saját vallásdllalc, Ilcm c~upáll "eIHIrte" az IIni((irizmu~l.
l!allClIl az akkori Erdély nem II1vatalos állarnvaUásává
tette. Tcrmésze/esen erre a jelellségre ls é r vényes a
kornak az az általános szebólIla, hogy a vaUó~os me::
szorosan ijane/onódik a poUtikai törekvésekkel' a ki/lőn/éle felekezetek és szekták eltűrése mögött 'a politikai tokranclának az a törekvése állott, hogya fejedelem az Erdélyben éM három náció és négy vaUás (ti.
a mag~ar, szász és roman. Illetve az unitárius. lutheránus, kalv!n!sta és katolikus) osztatlan tdmogatását clvezze, s Igy uralmát, országa! szilárddá, erőssé teOl/e.
tgll történt, hogya XV I . százcd végén Erdély valóságos paradicsoma lett a prolestáns valló$ujitóknak, és
a politikai stkon il érvényesülö vallád toleranciának
egy Igen korai példáját testesiti meg - ha esak rövid
tizenöt esztendőre ls. Részben mint ok, részben mint
okozat, könnven megertltetö, 1I0gy azok az itáliai; protestáns redikálisok. akik éppen redikalizmusuk miat!
eoyre inkább J!:$zak-Ttáliába szorultak, majd onnan is
menekiilni kényszerültek - Svájc mellett - Erdély
felé vették legszívesebben Útjtrkat. Itt talrílván egyrészt
telnyleges tolerancldt milködésükllöz, másrészt felvevő
talajt saját tolerancia-eszméik szómára, Elsősorban
B/.ondrata GyörOY, Jállos Zsigmond (II. János) udvari
orvosa, valamill! a két So%zlllt (SOc!IIUS) voltak azok,
akik az unitárius taltok terjesztesc számára a politikai,
~~(/tg/Io.!s ~~t!~~o:,ófiai toleranciát követelték i rásban,
Ma(J!Jar követőik közUl kiemeLkedik DlÍvid Ferenc
alakja. Több-kevesebb pontossármal az unitárius egy ház megteremtőjelnek lehet tekinteni; az minden esetre biztos, 1I0gy ő volt e7mek a vallásnak e!sö pUspöke.
1560 körül ismerekdett meo Servento antitr!nitárius tanaival, és bár 1555-ben még Stanearo F rancescoval
szemben a szenfháromság-tant védelmezte, 1564-ben
már elfogadta Blandrata Györgyantitrinitárius nezeteU,. ezzel volaképpen a deizmus egy korai elöfutdTává vált. Jelen össze/iiggésben az c lényeges, hogya
tolerancia-eszme Erdélyben a XV I . század hetvenes
éveiben vallásos uralomra jutott, és ennek c tizenöt
evig tartó LucIdum intervallum-nak Dóvid Ferenc volt
a vezetó ideológuse (azaz teológusa és Iilozófusa', vagy
amint Heínrieh Fodor irja: "Ferenc Dávid, der Apostel
der religiösen Duldung".
"János Zsigmond /találdva! (/57 / ) hir/elen véget
a tolerancia rövid virágzása Erdelyben, és hosszu időre
felváltja a hitviták és vallásüldözesek kora: Magyarország Habsburg kézen maradt részén a ketolikus, Erdélyben a protestáns ortodoxia vezetésével. Logikus
módoll az ország török kézen levő középsó részén 10.Idlkoz/tatunk a vallási türelem nek aránylag m.agas mér tékéve!."
Dr, Fe rcncz J ózsef

cr
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Nemzetközi Egyházi Békekonferencia Budapesten
-

A KBK Nemzetközi BizollsáJ.:a a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanilcsának meghiv~hára 1974. jan.
17-20. napjain Budapesten tartotta ülését. A"/. ülésen
22 ol'szágbóI több m)nt !i~ la~ vett l'észt. lov{,bb{1 szakértők és vendégek és a Magyarországi Egyházak vezető
testületeinek személyiségei. A I'ész!vevőket dr. Bartha
Tibor püspök, elnök köszöntötte.
A konferencia jelenlegi ülésének feladatait dr. Tótll
Károly, a KBK főtitkára körvonalazta. A Nemzetközi
Bizottság elnöke, az NSZK-ban dolgozó H. Drewes lelkész ~Iemezte a kutönböz6 albizottságokban végzett
munkat. Dr. H. War/s, finnorszagi professzor tartott.,
a föléma referátumát, melyhez hazai részről dr. Pröhle
Károly professzor, az Ökumenikus Tanács főtitkára
szólt hozzá, hangsulyozva, hogy "mindenUtt meg kell
tanulnunk cgyUttmGköc!n! azokkal. akik bál' nem keresztények, az emberiség javát kivánják előmo1.ditilnl",
A hIdegháboru klkUS1,öbUlését. a nemzetközi kapcsolatok kIalakulÓ új formáJá\. a kijlönböző társadalmi
"cndszc,' ű államok közölli lehetőség együttműködését

és nem \lto!sósOL'ban az európai biztonsógi és együttműködési konfcrenciút a békés egymás mel~elt élés I?olitik:ljn eredményeinek jcllemezték, A VIia rendjén
nagy sujmihIttai mutatt:lk r'eÍl arra. hOgy jelei ~annak
a hidegháboru [elújul:lsLinok és hogy ".mnak olyan keresztény előjelű körök is. amelyek részt v~sznek ab~a.n
a kisérletbe n. amely meA akarja szü~tet'."'t !lz enyhules
eredményeit. A konrerencia n:~szlvevoi krfeJ.:;zték ~7.1 a
szándékukat, h ogy 11 békeharcot a helyes szoért vlvoll
hnrcként teol ógiailag is folytatják.
.. .. . .
A KBK Nemzetközi Bizottság:"lIIak kvl.dot~sCget .. f~:
gadla Miklós Imre államtitkár. az AH~lml E.. yM1.ug~1
Hivatal elnöke.
.
B tók
A konferenci á n eAyházunk képvlseletéb~?
ar
Béla r6gondnok veU részt. A KBK nemzetkozl konf~
renciáján részt vett dr. Mlroslav Novák. ~ csehsrlo:;;~=
klal hu'<;1.lt1l cgyház prágai palrlarkája, aki [~kásán
.
kereste dr. FereJlCz JÓ7.sef püspököl. egykol"l ~ .. rburSI
dláktllrsftt, ak! Innuenzús megbetegedése mIaU nem
vehetett I'észt a 'konferc!lcl{,n.
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Unitáriusok közt Amerikában
1975-b

. n l~o l és a r. amerikai \.milliriusok néhán:.:

hó~apos e~t~~és~el fognak megemlékezni egyházuí valo

szer~ezödésüknck 150. évfordulójár~1.
_. .
..
Bartók Béla főgondnokunk, a mult é...: oszen , ":eh~1
.
·k m~ amerikai 7.ongoramuvész tamtv, egYI..
.·
·k . B '·k mú'd csapja
á I
ült több hetre terJedo amen al ar o - .
~~k~~ b~~ut~ló koncerteken veli_részI. ahol Bartok
Béláról a csatádját szerető emberrol, a nagy humamsta magyal·ról tartolt etöi.\dásoki.\l.
..
Az amerikai unitáriusok m~.után ért~s':l~lek fo~on.d
nokunk amerikai körútjliról. tobb helYI e I~ meghl~.tak,
hogy tegyen körükben látogatást és beszéIJ!n. ~Ietu~k
rő\. Látogatása véletlenül egybeese~t :'- romanlal unlt~
rius egyház főgondnokánllk, dr. Miko Imrének amer~
kai clőadó-kÖrtitjával. Igy történl az. hogy New York:ban és Bostonban egyidőben vettek I:észt a ~ew York-I
és bostoni unitárius kö~.pontokban t\Sztelctukre rendeH

Dr. /lUkó Imre kolozsvirJ, Bartók Béla budapesti unitfi~hl s
Bo~t onban az ame r ikai unltá ri us-unlvenáhsta
egy h h for;adidn Dr. Robert N, W U l e tnökke t beszélr;etllck.

főr;ondnokok

zeit összejöveteleken és fogadásokon. New York-ban
mindketten részt vettek a dr. Harrington Donald és Kolozsvárt unitárius lelkéSzi oklevelet szerzett felesége,
Szánthó Vilma ál lal vezetett Community Church egyik
vasárnapi istentiszteleten. ahol az üdvözlésekre válaszolva mindketten felszólaltak és tolmácsolták az általuk képviselt egyházak test veri köszöntésé t.
A lapunkban közölt fénykép azt a pillanatot örökitelte m eg, amikor dr. Robert N. West, az amerikai unitárius univef7.alista egyház körünkben is járt elnöke
beszélget dr. Mikó Imre romüniai és Bartók Béla magyarországi unil:írius főgomln okokkal. a7. amerikai egyház boston; székhár.úban adott fogadÍlson.
Bartók Béla rőgondnok három unitárius gyülekezet
átta! rendezeIt koncerten is előadúst tartolt, méltatva

édesapja zenei munktisságát és értékes emberi tulajdonságati. A New York-i és bostoni koncerteken az
Amerikában tanuló Szász Tibor zongoramúvész, néhai
dr. Kiss Elek kolozsvári püspök unokaja mutatott be
több darabot Bartók művei közü\.
Bartók Béla főgondnokunk elmesélte ha7.3térése után
azt is, hogy Dr. \Vest elnök rezidenciáján is fogadást
adott tiszteletére. A falakon az unitáriusság jeles képviselőinek portréi közölt ott található az 1876-1928 közötti években kolozsvári unitárius püspök Ferencz Józsefet ábrázoló olajfestmény is. Az amerikai unitáriusok ezzel ls kifejezik azt, hogy szeretettel és tisztelettel
tekintenek a XVI. szá~..adban megalakult és ma már két
államban gyülekezetekkel rendelkező magyar unHárizmusra.
Igen érdekes so.jlómegnyilatkozásOk jelentek meg
Bartók Béla főgondnokunk Tulsa város unitáriusai körében tett látogatása alkalmából, amikor az őt meginterjúvoló hirlapírónak teU nyilatkozatában megállapítja, hogy il magyarországi unltádusokat a magyar kommunista kormány nem korlátozza vallási életük megnyilntkozúsaiban és hogy a magyal" egyházak között jó
az együttműködés. Ulai 31Ta, hogy az ö ünnepélyes
beiklatójún a hazai prolestáns, katolikus és zsidó egyházak magas mngú képviselői is jelen vo llak.
Dr. Mikó Imre, II romániai unitárius fögondnok a merikai útjárÓl a Keresztény Magvető számára irt beszámolójában érdekesen úllapitja meg többek között a következőket: " Az unitÚl"iusok Amerikában is számarányukat meghalndó társadalmi súlyt képviselnek, s különösen a vietnami háboru és a faji megkülönböztetések ellen folytatott harcban hallalták szavukat a tiltakozók elsö soraiban:'
"NagyjáiJól azt az utat jártam be - írja dr. Mikó -,
amelyet suiznegyvenkét évvel ezelőtt Bölöni Farkas
Sándor, s így nem tehetlern meg, hogy néhány ulamba
eső unitál'ius központot is meg ne látogassak. Az amerikai unilárizmus alig kétszáz esztendős és tőlünk függetlenül alakult ki. Azt mondhatnám, hogy miként a
tudom[Jnyos igazságot néha nagy elmék egymásról mit
sem tudva fedezik fel, miként a nem-euklideszi goometria alapjait Bólyai Janos és Lobacsevszkij egym~stól függetlenül rakta le, úgy a hit dolgaiban is m.a~más uton, dc azonos meggyőződéshez jutottak el a Vilag
ltülönbözó részein a lelek emberei."
A bostoni unilal'Íus fogadáson mindkét főgondnok tala!kozott dr. Szent-I ványi Stmdor volt kolozsvári lel:
kész, teológiai professzorral, később budapesti vezet.o
lelkésszel és egyházi elnökkel, aki meleg üdvözletet
küldte ezúton is egykori hiveinek.

--------_.. -= =--------------------------.=------,
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()ltJaJ.luk ...
A. R~FORMÁ'rUSOK LAPJA kanicsonyi szamanak
egyik Cikkében olvastuk az ahibbiakat:
"KarácsonIl ünnepen külön is hangsúlyoznunk kell,
h01"!1I ez a.z ~glletem~s keTesztlle1l mcgújulós a Jézus
KTI.s;:tu ~ tlt.~anak fIleilIebb megértéséból gyümölcsözik.
Akl~ gorcsosen ragaszkodilak a r égi ekhez, azok itt-ott
agoo(! va szemllilik azt a világsze rte általános jelenségeI. hoOY az COl/ház életében egllre több szó esik az
ember J bmsr?', uki karác.!o rlY napján szegénIlen, ott'.Iolltalanul sz uletett, s aztón Jelnövekedése utón is úgy
ell, 1100!} "nem volt Jejét. IIot:á lehajtania". Hidnyosan
Jogaln.l(Izzuk . meg a .. karacsonlIi evangéliumot, ha ígll
mOlld,uk: K özénk jott az lsten. POntosabban iOIl kell
mon~alllmk : .egy e. !n .?e~. tiIeIében jelen t meg közötWnk
az h/Cll: Itt 1~r! kozott.llI!k valaki, aki ugyanúgy ember
volt, lIlIII! ml, de aklbol valami titokzatos millöségi
fÖb.blet. su gllrzolt eló. GIlÓGyulás, megbékélés újjószületes történt ott, ahol O járt."
'
Ennyit szó szerin l idéztünk az .. ÁLDOTT" dmű karacsonyl cikkböl lapunk olvasói számára, kifeje~.vén

öröműnket azért, hogy e sarok az emlitett lapb~n naJ;l-

világot láthattak. €rzésilnk sr.erínt itt sem törtent mas
_ mint annyiszol· ismétlődöen a történelemben -:hogy egy, a maga idejében felvilágos~1t, mod~rn es
előre mutató gondolatot, lelki-szellemi m 7gnYllatkozúst, melyet n konársnk nemhogy elfogadm, de .megérteni sem tudtak, a múló évszázadok igazolnak es ~o
I!adtatnak el az egykor szembemUiókkal is. G:n.f ve rtanúja . $ervét DévlI börtönének mártirja: David Ferenc ~ Jézus ' tökéletes emberségét hirdető h itilkért
ha1t~k' meg. Ezért a kinyllatkoztlltásér~ éle~üket i~ f~ l 
áldozták. ts imé, alig tóbb, mint négy e~,szazad ~ulta.n
.,egyre több szó esik az embel· J ézusról . Umtáflu~ es
sZlIbadelvű teológiák, templomok, szószékek, vllllas?s
közösségek hlltárán és hatósugllr;in túl, kárhozat és bun
volt nemcsIlk erről beszélni és hirdetni, hanem ebbe: n
igy hinni is ott és azok között, akik számára bún es
kárhozat vo·1l az embel· Jézusr?1 bes~élni a s~~~~~:~
romság második személyében Inkarnalódotl hU-I
helyett.
UNITARIUS IU.BT '2

Örömmel olvastuk, mert mind erősebbé válik az a
meggyőződésünk, hogy az emberiség a maga megtil;ztult hitének fényében nemcsak a betlehemi jaszolbölcső gyer mekének vonás'liba n. iS?'Ie:ri fel 8Z. örök emberarcot, hanem a n agypéntekI tovlskos:rorus megfe-

szitcllben is ráis mer a tisztaság fényében mcgdics6üll
()mberre, amikor földi kálváriája utolsó állomasának
szenvedésében mélyröl feltörő emberi sóhajában. a
megérkezés gyermeki hitével Igy Imádkozik: "Atyám
a te kezeidbe !cszem Ic HZ én lelkemet."
'
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Dr_ Kalotai Tibor kiállítása
A Ceglédi Járás i Orvosegészségügyi Dolgozók Szak-.
szervezeti Bizottsága á ltal szervezett és az A bonYI
Nagyközségi Tanács díszter~ében megtartott ~m~el
weis ünnepség keretében. nY,11t meg Dl', K a~ota l TiI~or
főor vos, képzőművész kláJhtása az abonYI Hazafias

h :iuorOk, Dr, KaiOla i Tibor

Népfront Zene és Múzeum Barátainak Lenin u. I. sz.
alatti ízlésesen kiképzett Klubjában. A kiállitás 1973.
szeptembe r 3-tól 8-ig volt nyitva
Heiling György tanár nyitotta meg a kiállításI. n agyra értékelve Dr, Kalotai T ibor képzöműve.szeli tevékenységét, a kiállított alkotásokat - grafik;ikat, akvarell- és ola j képeket, linometszeteket -, melyek minde, , .= • , , • =
, ,
, , , , = • ,
-" -

-

nl ke az alko t6 művész szociális felelőssegé röl ad hű képet, s indítja több emberségre a kiállilás látogat6it.
Dr. Kalotai Tibor mostani kiállítása - ez megelőző
kiállítását H168. szeptember 29 okt6ber 27. napjain
rendezte - ismételten aJkaimat kinál annak felmérésére. hogy milyen forrásokból táplálkoznak alkotóművé_
szi indilékai. Ehhez el kell mondanunk, hogy Dr. Kalotai Tibor gyako rl ó orvos, s fő feladata a gyógyitás.
Emberek sokaságával került kapcsolatba több évtize_
des praxisa alatt, láUa nyomorúságukat, betegségüknek
ezer válto7.atát. de látta a betegségböl felépült emberek önfeledt örömét is. Látta továbbá az aJ[öldi falvak
és tanyák szociÍllis elmaradottságát a felszabadulás
elöUi idökben, s il háborús idők szörnyű pusztitásait.
majd azt a gigás?;; munkát, amelyet népünk végzett az
utóbbi 30 év alatt. S benne az orvos és a művész szeme és lelke mindig egy volt. Amiképpen gy6gyitani
tudott mint orvos, azonképpen [elemeini volt képes az
emberek lelkét egy magasabb szférába, mint műves?;.
A művészi hivat{ls tudatos gY<:lkol'lásával a világb61, az
életböl hiányzó Szépségei, bensőségességet és örömet
viLte bele művészi alkotásaiba, embertársai irant érzelt
nagy szociális felelősségérzetétöl indíttatva.
Dz'. Kalotai Tibor a kolozs vari Unitárius Kollégiumban vége?;te középiskolai tanulmányait, a budapesti 01'vosegyetemen szen:ett orvosi diplomát, ez idő alatt il
Hőgy{'s utcai Unitárius Diákotthon lak6ja volt: a negyvenes évek elején a kolozsvári klinikán volt egyetemi
lanársegéd, a felszabadulás után Abonyban főorvo s.
Egyházi tanácsos és tagja az Egyházi Képviselő Tanácsnak. Mindig volt szive, hogy az adakozók élén járjon
egyhádenntarlási adoman yaival.
Dr. Ferencz József püspök, Huszti J anos egyhazi közügyigazgat6 és Bencze Ma rton egyházi elöadó szeptember 5-én megtekinlették a kiállítási, s lettek gazdagabbak annak maradandó élményéve!.
Az itt bemutatott kép dr. Kal otai Tibor "Kolozsvari
házsorok" elnevezésű lin6metszete, mely a művesz szülővul'osára val6 visszaemlékezését mutatja,
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BARTOKIANA
A Thólia súnhóz által nagy siker_
rel bemutaOO\l dokumentum jáli:kdt
nemrégiben a Magy.a.r Televízió is
közvetítette és így az ország nyilvánossága elö~t is isfner'lIé vtlll Barlók
Béla szellemi arcu latának a bemutatása a kol' tükrén keresztUl.
Ka:dmir Károly Kossuth dijas,
érdemes művész, rendezöve i, a dokumentumjáték szinpadra val6 alkalmaz6jával és rendewjével besZélgetve, Bart6k Béla főgondno
kunk mondotta többek kÖ'lÖtt a következőket:

"Egy magyar szinházna'k egy magyar ember életút.Jának bemutatása
mindig .rendkívüli figyelmet követelő feladatot jelent; másreszt egy
olyan
korszaknak
bemutatása,
mel)TIei{ szereplői, vagy azok hozzátartozói még élnek - vagy a közelmúltban távozlbak kózülUnk és
igy a személyes emlékek erősen
élénkek - igen magy tapintatot. és
II UN ITARIUS eLET

Ilartó k Uéla f6go ndn ok"nkkll l be.z.!lgel Kazlmlr K;!.roly Kouut h-dIJa~ ~ rde·
m e~ mfiv~sz, a Ba rtókl;!.na ren<lu'J~,
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gondosságot igénycl. Ezek a gondolatok még jobban érezhetök családi
vona~kozásban,
mert
édesap2m
mindennél jobban ragaszkooC4t családjához és meltán elvárhatja, hogy
cmlék'ét éS szellemi hagyatékát
igyekezzünk tisztán megőrizni.
EléM fogadtam el a Bart6kiana
tanácsadói felkérésÉ!t -, mert ha
részben korainak is tartok egy ilyen
művet _ igy jobban biztositva l~
,tom az említelt szempontok érVenyesCtését és Dzt, hogy egy esetleges
magyarságt61 távoli kísérlet helytelen vágányra vigye az ügyet. A dokumentumdarab a különb~zó i~
sokból többé~kevésbé ismert ~ .~l
telesnek mondható adatokra epult,
apám
élelútjával, párhuzamosan
elsősorban Ady Endre és József
Attila élete is megelevenedik, ~ze:
ket igyeksz.ik beilles~teni az utol>bl
évszázad nagy egyénisegeinek s7,c1lemébe és megmutatni azt, hogy
Kodály szavaival elve:
., .. ,mégsem lehet utols6 orst.ág,
ahol ilyesmi megterem."

Győrfi

István

1887-19 73

Homor6dszenlmártonban
5;;o;ül(>tett Székelyudvarhelyen érettségizet~ a kolozsvári Unitárius T el>;
lóglal Akadémián szerzett lelkészI
okleveleL O.. ztöndfjasként az ang-

liai Manchester College-ban tanuU,
ahol !lőbbek közölt Dr. Carpenter
vallásw[I(.éné$z és
vaUásliloz6fus
elöadásllit hallgatta. s ilyen WlÍnyú

tanulmányai!>..,n élete végéig otthonosan mozgott s nagyszerű előadá
sokkai

idősebb

örvendeztette meg ifjú

és

hallgiJtóit. Járatos volt fl
keleti Ilyelvekben is, és nyitva ál-

lott e16tte az út ar·ra, hogy egy angliai kutató csoport tagja'ként néhány

ével Palesztinában, Jézus születésének és mun'k ássiigának a sz{nheiyén

sen vetolék vidék i gyüleke7.cteinl< is
látogatásalt és s1.olgálatniL KilCi _
nő S7,ónok volt, melyhez kellemes
énekhang párosult. Atizzott monda~
nivalóin a meggyőződés ereje, a
liszta gondolat fénye s az érzések~
nek amelege. PiS"ta bácsira sok-sok
s:rel-eteltel emléke-.:ünk, m061 is mn~
gunk l,özött él'ezzük, magunk előlt
látjuk. Aldott legyen emlékezete.
Ozvegye, három gyermeke, unOkái
és dédunok{Li, közeli és tivoli rOKonai gyászolják. Es gyáswlja a budapesti unitárius egyházkö7..ség s teológiai Intézetünk.
Temeté...e Januál' 2-án volt (meghalt 1973. december 22-én) Dr. Fcrencz J ózse( püspök és Huszti J ános
lelkész szolgálatával a FarkasréH
temetőben.
J elenlévő
lelkésztál"S.1i
egy-egy bibliai igével l)úcsú7.ta'k.
"Végezetre eltétetett
nékem
az
igazság koronája ... " Pál 2. Tim.
4. 8.
BcnCl:c Márton

Dr. Koncz János
1880-19'1"3
Dicsőszentmártonhan született és
8 éves '~ában már árva volt A
kolO'.lSván Unitárius KOllégiumban
1900-ban ére~tségi7..eU, az ő osztálya
volt .az. utolsó,. mely a templomtÓl
balra l ~vő régi kollégium épületében . fejezte be köZépfokű tanulmányait. EretLSégi után megyei joggya_
koronok voLt és egyidejűleg meg~
kezdt~ jogi tanulmányait. 1907~től
1912_lg az unitárius Székelyderzs

töltsön. Egyháza hívó s7.avára azonban ha7..atért. ti kolozsvári egyházközség egyi'k kiváló lelkésze lett. és

Halottaink

OZ\'. T iirök Ki lmánni!, szUI. Kovacs
I.enkt 91 éves korában elhunyt. Néhai
Kovács Jáno~. egykori kolozsvári teológiai professzor leánYIl, n~hal Kovács
Kálmán egykori budIlpesti 1l0ndnokunk
lesl v~rc volt, aki a:t utóbbi éve kben leaIlya és veje Otlhonában élt Vecsésen.
Kél leánya, unokája és nagysz(\.mu rokonai, kö~tUk dr. KOvács Lajos kol01.~
vári unitárius püspök ~g családja, gyászolJák elhuny tá\. Hus zti János budapesll lel kész végezte a temelésl SZOlIdlatot a Farkasrétl temetőben. Aldott legyen emléke,.ete.
Török ErZsé b et szln~sznöt. az erdélyi
népba lladák
Ihletett
tolmácsolóját. Il
Kossuth-dijas népdalénekesnőt dl)<.:ember
10-6n helyezték örök nyugalomra a Farkas réti temetőben. GyUleke,.etl összejöveteleInken számos alkalommal minket ls
gyönyörködtelelt mGvészetével. Emlókét
szeretettel mcgőrlzzük.
K lsgyilrg y Hé la ny. főmérnök. a budapesti egyházkÖZség egykori presbitere 66
éves korában, ltit. január l-én elhalt. A
farkasréti temet6ben Január 10-én helyeztük örök nyugalomra dr. ~'erenc"
József pUspök és Hu szll J1In08 lelkész
szoll{lilatával. Elhunyt4t özvegye. két fia
~ ,!eológiai Akadémia újonnan lel- ... noklil és nagyszámú rokonsága gyáSZOlja. melyhe~ ml ls résztvevő l':;lekkel
al.htoLt negxedrk Itanszékének a ta~ ·csatla
k ozun k.
nara, hozzalátva az ifjú leJkészge~
D r . Blilönl András ny. jogtanácsos
1974.
január fi-án elhunyt. ....z unitárius
nerilció neveléséhez. Az első vilagdlákoUhon egykori
későbbi
há~~I~ elején jelent. meg "Az em~ gondnOkát . budapeSIl lak6jál.
prebllerllnket Dr.
ber CI~U prédikációs kötete melyet Ferencz J6zsef pIIspök és HUSZti János
lelJtészl és világi körökben ~gyar.ánt lelkész SZOlgálatával Jan. 16-án a FarkasrétI lemetőben helye'.Wk örök nyuSZIvesen
-t t"
h
."t olvamak<, m~H'
..' Ilo eroeJes
galomra. öZVlellyén és két fián kivül roan&Ju Y t kapott benne az ember konai l{yás1.oIJlIk: le metés,;n Jelen volt
felelossége s fl háborúellenes maga- kOlo'.~várl unOkahúga is. valamint soaz elhunyt barátai közüt. AldOlt leI'llrtás kialakitásának Szükségessége kan
I{yen emlókezcte .
. 1~1.9-ben BUdapestre költözött
ld . Bcnc:..! dl Ferenc ny. bányász 77
\'llllgl p~lydn dolgorott. 1929 -11.ől a éves korában H6dmer.ővás.1rhelyen el?udnpcstl egyházköZSég presbitere hunyt. 1974. jllnuár 31-én a h6dmezővá
es a vallásoktatási b izottság elnöke ~árhclyl unitárius lervclőben Bencze
Mánon lelkés~ s~olglllatával kerUlt sor
\'?lt. 1 947 _ től a budapesti egyház- a.
temelésre, nlllY részvét mellell. Feleközségben fejtette ki áldásos Iclki~ Bege. valamin! lia _ dr. 8enczédl Fepasztcrrl leVé-kcnységé\ -nyugalomba renc orvos. ellyhár.1 tnnác~os és neje. tOvábbá hat unokáJa gyászában ő!<Zlnte
von~lásó.il? Iga7..gatójn volt II Buda~ !<Zh'Vel
Oszto,unk.
pesti Unitárius Teológiai Intézet-

eS

nek. €Iete utolsó két es7Jtendejében
mái' lak-ásó.hoz .kö\.öt.te meggyengült
C~~I állapOta. de ekkor ls minthg figyelemmel kisérle egyházunk
életé!t.
Gy{kli István szJve.~n hallgatott.
kÖ711edvelt szónoka \'011 budapeS"ti
templomaink s7,ósr.ekelnek és szíve-

község jegyzője volt ekkor hívja
me~ Szü lővárosa városi CőjegyzönC'k
és Itt 'tevékenykedett, mint helyettes polgármester 1918-ig.
EkkO!, választják meg Csepel köz~
Ség rője~zőjévé~ ahol 27 évig dolgOmtl Kozben több cikluson az Or~
S7.ágOS Jegyző EgyesüIe't elnöke volt.
KOl'a fiatalságától kezdve l'ész,t
vett egyházunk életében. Abból a
Koncz
nemzetségböl
S7..ármazottl,
mely a X V II. században Koncz Bol~
dizsár (1663-1684) püspökili. adta
egyh:izunknak Egyházunkhoz való
kötődés~ 191 3-ban tÖI"tént házasságkötésével csak erősödött, a m iJror
egykori neves, 'kilenc gyenneket
felnevelt, ádámosi lelkészünk leányát, .vlolnár Gizellát vette feleségül. Házasságukból született két
leány és egy fiú aranyoztá'k be életüket, valamint unokájuk. Több
egyház!<özségünkben volt presb1ter,
később egyházi tanácsos, végűl pedig egyetemes egyházunk pénztárnoka. Minden egyházi munka'körében hűséggel és odaadással járt el.
Buzgó templomjáró volt, aki halála
előtt
néhány
vasárnappal mög
o~t ült szokott helyén a H ögyes utcai templomunkban. 90. születésnapján egyházunk képvisel ői még a
jó egészségnek önrendó János bácsit
köszöntötték, aki ez alkalommal is
szívesen emlékezett vissza a korábbi időbe.
A
csepeli 'temelőben helyezWk
örök nyugalomra lelesége mellé
Pethő István ny. püspöki helynök
szolgálatával.
Aldott legyen emlékezete.
Hfr6 LaJos n ~. nénal Bir6 LaJoa egykOri buaapCSU lelkósz felesége U1"I4. januM
6-án a lalabányai k6rhdzban ell\unyt. Az
esztergo nIl .emet"ben helyezték IIrllk
nyugalom ra Január II-én. Aidon legyen
emlék Hc ,e.
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Hírek
Római k a toliku s főpapi kinc\'czé!;
VI. Pál pápa dr. Bánk Józse! me·
gyespü!>pökőt egri érsekké. KiSbl'.r~
Imre c. püspőköt székesfehér$n
megyéspüspökké. dr. Lékai Lászln c.
püspököt es.rtergomi apostoli kormfinyz6va, K ádár László c. pűspököt
vesz prémi apostoll kormúnyzóvá nev~e ki.
A kinevezésekhez ti Népköz:Wrsaslig Elnöki Tzlnácsa az 1957. évi 22.

számu törvényerejű rendelet alapján ~Z elózctes hozzájárulást megadta.
A kinevezésekre azu tán kerűlt sor,
hogy VI. Pál pápa az esztergomi ér-

seki S1i?ket _ amelyet ed dig az
1971-ben
kü\földre
távozotlt
dr.

Mindszenty Józse! formáUsan töltött be _ egyh6.zjogilog is üresnek
nyilvánította . (MTI)
Dr. Ferencz Józse! pii~pökünk
eOY/IIÍzunk nevében üdvözölte az
újon1U1n kinevezett katolikus főpa
pokat, (!kik azt szivélyes haTlgú le-

vélben megköszönték.
luuvél mindk'Őj nllPJ' n templomainkban úrvacsorát osztunk. A gyillcker.etek
eh'llJáf"Ó1 szeretettel kérik a hívek adományait az Orasz tala megterftéséheZ.
A
budap esti un Llárlus egyhá7.kilzs('g
február 10-én. 117. istentiszteletet k övelőe ll szé p számmal egybegyii\( hivek
részvelel"vel lartotta meg évi közgy íHeS(;I. Az egyházközség kel Iclk(;sz(;nck jelentései vezették be a kö?gyülést. Bencze Márton ICIkés •. Il H llgycs Endre UIeal templom és gyUlekezeli terem tlelen\l. Huszti János 1I!lkész pedig a Nagy
Ignác utcai templom é~ gyUlekezeli teremben folyó élell'61 adott részletes táJékoztatót. D f. MátéUy Géza gondnok
által előte rjeszteIt 1913. évi rendes záruámadást. valamInt a magyarkuti inlIaUanok eladháróI szóló jelentést fogadla el. Ennek rendj"n tárgyalta és
hagyta Jóvá. mlnda?Ok at a renoválá~o
kat és azokna k el~zámolását . amelyek e<
az egyházk öZljtg öZv. Filep Imréné, tOvábbá a két rendes lelkésZ! lakás. valamint a lelk észi Irodák és templomok
felú!hásAval kapcsolatosak. - A tlsztúJltás rend jén a kó~gyiilés újraválas1.totta
további hál"Om~vl cI klusra vaday Albertné és dr. MátéUy Géza eddigI gondnokokat. Ill. Buk$/!, Attila templom-gondnOkOI. 'l'ovábbá gondnokk~ választotta..
a fi atalabb nemzed~kből Mlkó lSlVánt.
aki ed dig mint presbiter v~\te kl rés?(;t
az egYház k özség szolgá latáb61. II. köz"yúlés visszaválasztotta azt a 14 presbitert.
akiknek mcgbb.atá~a három ~ v után leJán. Az ld6kllzben megOresedett helyre
presblu,"!Té válaSZtotta Gál Dezs6 atyánk
liát. Eddl!!1 (!rdemel ellsmen!sliUl
é.
hOsszú éveken át v~gzett buzgó szolgálatal"'n a rend~1.ereS vasárnaPI temp_
lomlátOllat6 Kádár Károly Mlál örökös
tiszteletbeli preSbiterr'; vIiIasztolla é8
szeretettel köszöntötte a'. alk alommal
közl!yiil~SI
tagként felcség,)t. Zsuz~lkn
nénit ls. A meJlv1l1,nz\oltak továbbI mun_
kájára tsten ~ld6s6\ kérlOk.
Vtgh Mlh'ly kocsordI rendes le llté~7.
IInnepélyes beiktatása április 21 - (,n n vas'rnap délel61t tartandó IstentlsUeteten
len. Ugyanak k Or kerUL lIGr az ujjá"'PI·
telt lelkIiszI laká~ "" a téll Isten\1sz\cletek tan'sAra alkalmas gylllek"",etl terem·lroda felavatására ls. A belktat:lM
dr. Fercncz J ózse f pIIspök v(,gzl. Az Onnepélyen Jelen les •. l3artók DéIn f6gondnOk

kntollkus megy",
nemr"'glben pQspö_

.,,,,,,,

lemetését
'.",~;;;,
,,,~f:O
r I n tQI
~
, Egy_
emlékére, temel(!_
400,- forintot km-

Unitárius Egyb.áz_

",,,, cIklusra elnö'
magyar ?.sldÓ$ág
képvIselele. Sze-

nr . 'l'hury Lajos, n Mag yar Okatol1I<UR Egyház ors~~gog vezelője. PUSpökl
hClynök. januór 19,"'n elhunyt. T emet(:_
Ktn ;I Szabadegy h ft1.Dk k(;pvlseletében
Sárkány MIhály lelklpfis?tor. az Oskc _
re~ztény Felekezet ors?ágoR veze l6je b.u_
C5U'.01l az elllunyttól.
I' a lat ka J6zser con dnok, ell"yh j"i ta·
n{,c~05 atyánkfiát CentenárIumi emt,;k_
plakettel tünteuék kl pest. nuda és Ob'~
da egyesltésének centenárIuma alkalm á ·
ból az ,.EgyUtt Budapestén" mo,.galomban vép.eu k lemelked6 tevÓkeny~ég"'(:rt.
A kitIIntető Eml"kplakettet SzépvijJgYI
Zolt~n.
Budapest ~'Ilváros Tanácsának
elnöke éli 'l'raulmann Rezső. a Hazattas
Népfront Budapesti BIZOttságának elnöke alá!rásAval adták M. Palatka J ÓUef
atyánkfia tanáestatg a XVII. keliJlelben.
é~ elnöke a Kerület! Tanács Cazdaságl
és v4rospolltlkal BlzotUág4nak. KltOntetéséhez ~z(vb61 gratuliliunk.
Dr. R. File p Alad Ar egyhAzl lanáesos,
budapeSti prf!sb.lter egyházi könyvl!lrunknak ajándékozta Dén Ró~ert, Humanl>-mus. reformáció. antltrtnltárt?mus és
n ll":ber nyelv Magya rországon" c . müvét, melynek IsmertetóSére lapunk következő számáb.an visszatérünk.
A k oeso rdi unU:1rLus templom b an k~r
ték házallSáguk eqyhá7J megáldIlisát Csák
LIIiszió és T örök KataUn, valamint Ja·
kab C. Béla és Andallk Irén. Végh MIhály lelkész véeezte a szolg'latot. Isten
áldása legyen életUkön.
l d. Cz;rmay G yijrgy orgonaépJtó mes·
tef 82 óves korában elhunyt. Temetése
márelus
ll·én voll II rákoskeresztúrt tc·
Sándor egyhózl \anácso.~. presbi ter atyánkfia a,. Országos NepraJzl (,S me t6ben László Andor 1(!lk..,sz szolgálaNyelvjárási Cy iijtőpályáz at czer forlntos tával. N6hal testvérUnk t öbb ci k lusan át
pályadlját nyerte el egy!k vers":ve!. presbitere volt a pcstl6r1ncl gyülekezetnek ~ mindig bIzalommal fo rdulhatlun k
Ojabb sikeréhez Szlvb61 gratulálunk.
ho~zá orgonálnk. harmóniumaink megépltóSe v-sy megjavltása ügyében. {.e.Ilyen áldott emlékezete a mindannyiunk
által szeretett Gyuri bácsInak.

Külföldi hírek

IS;;.",

Utogatésok, R isk l Sándor ml$kole\
református pll~l>Ök (", Kls b erk Imre 8Z(;-
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nemrég\.
"~;:.;; Az U nltarl ul
O'
unitárius voévi

SII,G N agy L'u16 <,gyhbl tanácsos
.. Egy Ady ven kclelke~~séhez" e. é rdekes Irása jelent meg az Irodalomlöl"l'"

A renl i k epen b Il IrÓ I jobbra ,,~ IAlI ~'
c lnllk .• (:gé nek tagjai 14u,;.tók, IIklk ,·" IÓ·
sd tl a lcg min<lbnn y lpn Jelen I"""n el< é"
rel.'.óla ln "k 1S7~ . m:lJ" ~ 13·án h é,M n d u.
G órai keZdetlet a "I!I\"Y~~ I;:ndre utc~1
, ., ,,,plombDn tarl:tndÓ
OntlepétyUnk(ln.
Or. lIelnz SC h lÖtermDnn. NSZJ{ , alelnök:
1)1'. J Oh n J{lelly, Ang li a, e lnök: S<ernJ"
t eri
J{ roese,
U OUamU p,
,, ';u>;tál'nol<:
lJrlan CaUand. Ang lla . • "én~all"yl bl'
~olld" elnG l< e: OIcl hcr Gehl'm an n. VSA •
tG ,l, kAr.

A.. ametlkal unUj rlus klad6 ,,1914 MedltaUon Manual" elmen n05telkk"ek ' Ital frt Im,könyvet adott kl. a nerzi5k
köz:ölt olt taljUuk Dr. Marrln/llon Donaldné sz. Sz'nth6 Vilma. KoiouvArt
unltArtus lelkészi okleveJet nerzett tUIvérünk nevét IS.
Solyom Jenll dr. a~ Irodalomtörténeti
Közlen,ények 1972. évi 5-(1. sz6m6ban Ismerteti a fiatalon elhunyt Szabédi
LáSZl6 ktll u'l, kés6bb egye temi tanár
Luther "ErIIs v6r" dma énekének egy
nu. "'vi pAlyhatra bC küldllH fordltástlt.
A szerző feltételezi. hogy az unltárlu~
Stabo!dl LAs.J6t Áprlly LaJOS biztatta
arrIl, hogy re51.1 vCflycn IlZ Evan gélikus
Egyh.dz fOrdltásp41ydzat~n.
KUWlldiln élll el:y kurt m3I1yarors •.AgI
hiveink kör.UI Időről Id6rc egyesek vlszszalliWJlatnak az ó IHI1.ábn, F..zt tOlle m~r
két I•. ben II-..v, Uull !'éterné, Bencze JuIfa ls, kl New Yorkb<'>1 látORlltott hp ......
Mindanny iszor réul vett Islcntls1.lelelel nken, ISlen Iránt! h ál~V" 1 s",lvében. A
mult évben IndHtlltva érc1,te mag't a rra. hOIlY a HÓ!lyes ulcal lemplomun k
retúJfl6S1!.ra 1200.- fOrintot adoményozz<;>n amIért e helyen ls hál,h köszönetét
feJeil kl a budapesIl esy"ázkötség ElöljllrÓ:SAIlP.
Scrvelu~ ~ n ~ke. A romániai .. Nyelvés Irodalomtudományi Közlemények"
19l1. I!:vl e lSő számaban jelent meg dr.
vöröss Istv6n v. unItAriUs 1~ lk l!:s1., egyetemi m. tanAr Irha. me lyben közli II lalin nyelve n fennmaradt Servetus énekek
kéziratos formában megörzőtt magyar
fordítását. melyre a uen:t'i a budapest!
Széchenyi Könyvtár ké>,lnlltáráblln bu kkant r6 mlisl r6nyÍl kulatása k6zben. '"
~en:t'i meg~l.11apllJII "hOgy az l1l('g;\lIsan

Az lARF " ';al tltk'rd ,g'nal< 1914 , évi
cIS<'! sz. körlevele tanaimIIzza II lapan
szabadelvü buddhisták, II Rhlsso KO$l!I
Kal vezetőJ~nek Nlkkyo Nlwano-na k uJévi tldvözle tét Japllno n kivIII, angoL, német, cseh és magy,ar rordltásban ls. An_
golul IS olvlIsO hfvelnk az egyházi IrodátOI kérhellk a körlevél megkllldesét.
Uontcrus J á nos "'" erd~lyl szászok nlrormatora 425 évvel e~e lőtt halt me!;
Ilrassóban 1549. Január 23-án. A Keresz·
'eny Magvető 1913, ~vI első számában
dr, alndcr Ludwig tanfir "Adatok II 1~,
századi erdélyi unltarl'.mus t6rtenet6hez" elmü tanulm á nyában sz6mos adatol publlkal. mely gyarapltJIl a~. erdé_
lyi ~zas,- evan géllkus és unil lirlus va"a~
közölti kapcsolatok eddig Isme rt adatait.
A nlstlc h-krónlka DáVid Ferencre vonatkozO !eIJegy~ (;sell néhai Kelemen Lajos történész fe de?!e fel cs lelnaSO t\'a
meg küld te néhai Botár Imre budopest·
lan6 r, egyházi tanácsos nlIk. BOtár Imre
II kivonatot magyarra fordltva .. Unlt~
rius Elet" c. lopunk 1949. január 15-1 SZIlmában publikálta. Ezt II közlést vette ,;t
a kOlozsvári .. Keresztény Magvett'i" 1912.
éVI 4. számában.
___•_________________•__
._.____
.o_____
.o__•________
János Zsigmond fejedelem, mint Ismeretes. 1511-ben elhalt. '" korábbl tö rténeti adatok alllpján úgy tudtuk, hogy lemetésén a német származ6~Í1 Sommer
Hi veinknek
János unitárius koll égiumi lanAr - DAvid Ferenc veje - tartott Illtln nyelvü
IstentóI áldott, kellemes húsvét
oráclót. A kolo~svári .. Keresztény Maflvető" 1912. évi 4. száma " AdatOk az unltllrlus Istentisztelet történetéhez a XVI. iill1lepeket kívánunk

_-----.0._' ______.___________0___•________________.0.__.0'____
' __.0._.____.___ 0
0 _'__

0__'__' 0'__

_"0 _____

0._____________________._

0 .0_'"___0__
•

Niemöller és Albert Schweitzer
Véletlen vo1t-~, hogy 1917-ben Martin Niemöller
löve Ue flZ " A rriQue" nevü hajót, melyen Albert
. .
éppen FrancJuorszagba szallilotlák egy
táborb a? A z Evangélikus Kalendárium
i számábun Günther Heipp "A Te kezedben"
cikkébe n beszámol unól. h ogy mindez hogyan
is történ I. Az Őserdö Orvosa 1956-ban a hesseni és
':lussaui E vangélik us Egyh áznak a Lambarene javara
Juttatott a_~om ányt megköszönte, melyet a hesseni egyhá z vezetoJe. Martin Niemöller juttatott el hozzá. Albert :Sc~w~itzer e köszönő lev élben egy sremélyes kérdést IS tnt.éz.ett Niemölierhez., mint voll tengeralattj áró
parancsnokhoz, az első világháborúb a n folytatott tevéke nységevel kapcsolatban , SZÓ s zerint a következőkép
pe!l: .... . és még valamit szereblék kérdezni : hol á llomasozott az Ön hajó ja 1917 novemberében? Véletlenül
nem é ppen D~~a r k ikö.töje elött? A hajó, melyen feles~gemmel :&yutt franCia hadifoglyként E urópába sz.álhtottak, sza mos más hajóval együt.t Dakar kikötőjében
t'Ostokolt és nem mert onnan kifutni mert a kikötő
előtt egy n émet teng~ralattjár6 tartó~kodott. Nemrég
ol vastam ?~röl egy Cikket, miszerint abban a z időben
a z Ön haJ oJa awkon a vizeken állomásozott, ltrdekelne, ,hogy .egysze r val ó ban nem tört-e az életemre, s ha
valoban tS!' volt is, é n keresztényi módon megbocsátok
Önnek. ·M, moot vállvetve együtt harcolunk az atomfegyverek beszüntetéséért."
Dr. Niemöller ezt váluszolta: " Akkoriban valóban az
U 151 tengerul uttj áTÓ purancsnoka voltam és a lét
vagy nemlé t kérdésével á lltunk szemben Dakar kikö-

tője

e lött, A zo nban semmi komoly dolog nem történt
azon kivül, hogy megtúmadtuk a " Rhone" gőzhajót,
mely végül is túlságosan gyors volt a hhoz. hogy utoI _
érhessük," Ehhez később Albert Schweitzer még hozzáfüzte a következőket: "Kedves Niemöller úr, tehát
Ön valóban leselkedett rám éS az éle temre tö rt!" (Természetesen M, Niemölle rnek fogalma sem volt arTÓI,
hogy A. Schweitzer akkol' az egyik ott horgonyzó
hajó fedélzete n tartózkodo tt.) " H a ez Önnek sikerült
volna, akko r ma egy harcosw'l'ssal kevesebb állna Ön
mellett az atomháború elleni k üzdelemben; de ha
már igy tö rtént, m ég inkább tartsunk össze !"
A teOlógiai né2e tei ben ellenté tes felfogású két el?ber jóbarát lett. Mindke tten január 14-én a Bak
gyébe n születtek. 1959-ben találkoztak először szeme!yesen a F rankfurtjMai n-1 Goelhehaus -ban. Mindketten vil ágszerte ismert elítélői vollak a nagyhatalmak
által folytatott atomkfsérleteknek és mindketten a békéér t harcoltak.
1972-ben Martin Niemöllert 80-ik születésnapja alkalmaból kitüntették az Albert Schweitzer békeéremmel azon [áradozásáért, " hogy felhivja a vil~go n
minden ember figyelmet arra , hogy az erőszak többé
már nem győzedelmeskedhet". Niemöller a kitünteté~~
a következő szavakkal vette á t : "Nem vagyok )0
alany ahhoz, hogy kitUntetettként Unnepeljenek, de
Albert Schweitzerrel becses és különösen drága volt
neke m az II barátság, ami hozzá f(izött,"

J:-

FordItotta : VADADY VERA
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Bélyegsarok
A n611: h elyzete az emberi l árS.'1-

clnlombnn úgyszólván mi nden népnél és minden korban különbözött II
férfiak ,tltrsada lm i h elyzet'ét61. A
nBk cgyenjog,j á llását a kereszténység is hi rd ette, ennek következménye volt a ,nótilw.telet. el~rjedése, d e
n

t.'\rsadaLmi

egyen}OgUsl1tást otI em

köve tte il jogi egyen lősítés.
A nŐ egyenjogúsltása a fér fi val
mozgalom főbb törekvése i a követkcrok:

és cselekvőképessége, a nők szava7.ati joga stb.
Magyarországon a nÖk. helyzetén
győkcI"e.s változást 1945-ban II fellIwbadulás hozott. A Magyar Népköztársaság AlkQtmányának 62. f;-a
kimondja: "A Magyar Népköztársaságban a nök és a férfiak egyenlő

Külf ö ld i h íre k

jogokat élveznek. A .nők egyenjogUságá~
szolgáljék: munkalehetöségeiknek
es munkafeltételei'knek
megfelelő módon való bizl.osítá.~a;
tel'hesség és szülés esetére ri7..e tett
l\I :!.thé Sá ndo r szt'.kel k
.
'Swbadság; <az anyaság és agyennek rlus
leiké
.. ,
y erM'.tu r l Unitász. "'SY" zkö r l jegyző 53 év
(dkoWtt törvényes védelme. továbbá ilZ anya- és gyennekvédelmi in- ~eO:sáé~a~t~~~~;,:.1 J~~ra~~~~~I. J~~~os b~~
gyermekeI gyésZéban' egYUtiér;:ésJIY~si~
té7..mények rendszere."
tozunk. Negyven palásto~ unitárius lel
A Magyarországi Unitárius Egy- kt'.S1o jelenlt'.tében dr. Kovács Lajos PuS=
hiÍz az elsők között vollt. mikor ve- pök és !tJ .. Báró József esperes szolgála_
7.etóségi tagjai sorába nőke t is be- ;~~~I bucsu"l.tak töle S"l.Olgatársal és hlválasztott. A világQn sok nő mutatta
D r . H e lmut Ri c hte r alIpesel _ NDK
meg nagyszerű képességeit a társaszabadelvii prOtestáns gyUlekezet szel_
dalmak felemelkedése érdekében. A lemi ve"l.etöJe. aki entendőkön kereS"l.tUl
sok kiváló nő közül tal~n egyet em- nyárt szabadsága Idején felkereste butemplomainkat. 1974. Jan. 9-én ellüek meg. az angol unitárius Flo- dapest!
hunyt. Családjának egYüttérzhünket Jutrence Nighotingale-lt. a'ki életét a be- tattuk kifejezésre.
tegápolásn'ak szentelte. Ikórházaltat
l d. Il c n e ze Od ö n 88 éves korában. Jaszervezett, a kl'imi há ború idején nu ár 10- én HomorÓdkeményfa iván e l_
katonai kórhál.ak vezetője volt. h unyt. Több eikluson át gondnoka volt
egyháZközségének s t agja VOlt egyidő
Emlé!l«.}rc '& nemzetközi Vöröske- ben
az Egyházi Fötanács nak ls. A \"1_
re.<;.., t minden évben "Nightingule" gasztalás Igéit Adám Olincs és GeUérd
cmléll.éremmel tüntet ki nőket e Imre lelkészek hlrdet\é k. Négy gyerme_
9 unokája. 9 dMunokája és szélesmunka tel'án elért eredményei-kért. ke.
körű rokonsága gytiszliban ml ls őszinte
Magyarországon is <többen meg- részvéttel ontolunk. I3encze Márton oudapesll IeikhzUnk édesapj't gyá.szolja
kapták c k~tüntetésl.
az elhunytban.
A Nemzetközi Nőnapot m inden év
márciu.. 8-án ünnepeljük. A Nöoap
alkalmával meleg szeretettel üdvözöljük a lapunk-at olvasó nőket és
Máthé János. megh. 1913. aug. 30-án.
kiván unk további jó egészséget,
63
korában: Trlfl Péterné szept .
h()gy sok-sdk éven. át eredménye- 5-én.éves
68 éves; DaraM n György szept .
sen dolgozhassanak népünk és egy- 8- á n . 81 éves: Dés i János, aug. 25-én. 61
éves; Fejér Lászlóné szept.19·én. 51
htl7.unk boldogulásán.
Be rgmann Sándorné Szentgyörgyi
Szimbólumként bemutatjuk a nr;- éves;
Margit szept . 28-án. 82 éves: Tóth Káves erdélyi festőmúvész, Barabas rolyné, szept . 30-án. 57 éves: Kelemen
Miklós "Bi ttó Istváoné arcképe" Lajos sze p t. 25· én. 74 éves: Pálffy Káokt. 16- én. 51 éves: Gerendi Mózes
címu fesiményet, amelyet a Magyar roly
nov. 4-én. 61 éves: ld. KI$györgy Aladár
Posta l F t-os címletú bélyegen rep- nOv. 8-án. 68 éves: Jordán Vi ktorné SIrodukált. A kép eredetije a Magyar mon E mma okt. 30 -án. 93 éves: P áli
László nov. n-én. 65 éves: Timár AntalNemzeti Galériában látható.
né: nov. 18-án. 73 éves; Nagy Dénesné
Márkos
Anna nov. 2lt-án. 11 éves: Kocsi
Dr. Kiss J ózsd
Lajosné Kozma K atalin. dee. 17-én, 73

Halottaink

l. a nevelés és okta tás terén: a
múvelódé~

ugyanolya n lehetósége, min t amilyen a férfi előtt
nyitva á ll ;
2. a munka terén: szabad pálya és
egyen lő mu nkáért egyen lő díjazás ;
3. a jog terén : a feleség teljes jog-

M E G Hl V

éves; Pók é Jánosné P áUalV)' Anna d ee.
20-;1n. 70 éves: Telkes F otlme 19'14. január 16-án. 71 éves: Polgár László jan.
10- é n. 77 éves: Fod or Arpád jan. 29-én.
38 éves: D r. Simon Is tvá n f eb r. 4- é n. 90
éves ko rá blln.

a

!\ Mag ya rorsdgl u nltá rl u~ Egyhb K é pvh e l/i T a nács a 1974. m á jus 13- án ,
hétf/in d é lután & órakor B uda p e nen a lX, ker. Hógyes E n d r e u . a. ~ z . a lau

t e mp l om i ünn e p é l yt
tsrt . Az {l nn e pély en r ésU v enn e k él SZOlg áln ak D r . J ohn Kl e lt y e ln Iik .
AngUa; Dr. He inz Sc hlöterma n n a le ln ö k NSZ K, é s ole th e r G e hnna no f6 ·
Illkár , USA , v e ze tésév e l a z IARF elnli kS'égé nek és vég r e h a j tóblzolldgá nak
a klk\lld<'i tle l, kik a Ko lozsvárt l a rla nd6 év i r end es v ég r ehaJt6 b lzolldg l
\lIésra u ta zva, nagybudap n ll gy lllek ue telnk tag Jaiva l m eg is m e rte tik AI<
u nlUrlus v ilágszö vet ség c é lklUlzéle il.
Az ü n n e pély t Bart6k Bé la f6g ondnok nyilja meg, a v e nd ége k e l k linöoti Dr. F e rencz J6zse f p ü s pö k.
Já ~ Idege n nyelve n e lhangz6 fe ln 6 lalásokat magyaru l tolm ácsoin i fogk . ~ ünnep"" y t ze neszá mok egész IUk kl .

ISTENT ISZTELETEK
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Nagypénte ken, áprtlls U - én du. 6 órako r P a ssl6 éneklés
Nasy Ignáe
utcai templom ban
Húsv~ t c l,,'i napján, 'pr, 1I' ~n '
Nagy Ignéc u. 4.: d.e. Il ó r akor
HOgyn Endre u . a.: de. IG órakor
Peste~sébeten: d e . 9·kor . Pe,UOr lncen: d.e. Il· kor vecsésen: du. 4·kor.
Hlls vé l m.bOdlk napján ;
Nagy Ignác u. 4: de. 11 órakor
H(lgyes Endre u. 3.: de. 10 órakor
P esl1ö n ncen, de. 11 6 r akor

UN I TA RI U S t=:LE T
Laptu lajdon o,
a !'o1a gyo r o rsúg l Unitár ius Egy b áz
Fe le iG, ,zerk es zlG élJ kl a d6:
Dr. F e r ene& J6Ud
1(192 B udapu t IX., H ögyes Endre u. 3.
T b b. ' 131-185.
A $zer knzt6 b iz on , ,&" veze t6Je:
Be n cze !'o1á r to o
Tagja i : B ajor JAn ol é s Szán JAnO!
T erjeutI a !'o1a fya r P (uta. El61Jzelb et6
b á r mely p os tab lvatalnAI, a POSIO hfr lap üzlelelben é~ a po s ta K6zpo n ll Hfrlap
Irodánál (Km 1&00 Budapesl V. , J6zse!
Nád or tér l.) k <'i zve tl e oUl vagy pouautal·
v'nyon, v a la PIIn i átuta lássa l a KHI
215_U I D p~n:lfor&". IPlI Je lz6sd.rnára.
2vl e l6 t1ze t ésl "lj 30,- lo r lot
.KUlIIl Id r e ~vl 3l,- forin t.
IND E X: Z5.'4%

15. 2'i1i{%'OS _ Zrfn.,y l Nyomda, Buda p"st.
Fe leUSs v ezet6 : BOlg ár Imre vué~.

