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"Én vagyok az életnek kenyere"
János evangéliuma 6. rész, 48. vers.
Bizonyára lesznek többen! akik a eimben, sze~epló
bibliai idézet olvasásakor tulhaladottnak érzik Jezusnak eme önmagáról való megállapítását, arra gondolva, hogy jó volt ez, és íOY ,iehetett _az első keresztény
századok martiromsúgat vaHató hOllkoTában,

de ma
mar modern életünk követelményei és lehetőségei között' avuttnak, időt lIaladottnak tűnik és hat. Valóban

if'lll lenne? -

Nem hiszem.
A kenyér, minden kOT, minden gtlermekének elen-

gedhetetlen és

nélkű lözhetetlen

tápláléka. Nehéz, történelmi századok rend;ét, megpróbáLó idöszakok ke11l/értelen nélkülözései között bizonyosodott be, hogy
kenyér nélkül nincs élet az ember szamáro a földön.
Vagy legalábbis siralmasan keserű az élet, amelyet
a /;;enyértelenség, CI nincstelenség gondja nehezít.
llyen időszakokban született a meghatározása annak,
hogl/ mindent, ami az emberi élet fenntartására, a
fizikai eró növelésere, mint táplálék fordítható a ke91/er gl/ű;tófogalmaval nevezték el. Sokan emlékeznek
még a két vi/ágMború közti. jdőben arra CI szomorU
korszakra, amikor az állas nélkül maradt ember nem
azt mondta, hogy állás nélkül maradtam, vagy elvesztettem állásomat, hanem lenye természetéből fakadóan fgy panaszkoaott: "kenyér nélkül maradtam!"
'011, gondolat- és érzésvilágunkban, a kenyér összessegét jelenti mindannak, ami fizikai sikon az élet
fenntartásának tápláléka, eszköze és biztosítéka. A
~enyér tehát '!l1~g;elenési fOrmajában nemcsak drága
es aldott reahtas, hanem szent szimbólum is.
JéZUsra gondolva, ennek jegyében megértem, sót
boldog~l1~ fog~dom el önmagáról szóló fenti megnyilat~ozasat: "en vagyok az életnek kenyere". _ Mert
amtt ls~en ..legiob~ ~s legtökéletesebb fiaként magáva!
hozott es onmagabol embertestvéreinek kOranak de
~zellemi hagyatékában késő évszázadok' gyermekeinek
t.S adott, ~z, éle~fenntartási erőben és kihatásban szintén kenyer, a lelek tápláléka, a sze llem kenyere.
Mit hozott és mit adott?
Egy nyomorúsággal és szenvedésekkel terhes korbcll
a gyötrelmektöl való szabadulás vágyát és reményét,
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sót a körülményekhez mérten még lehetőségét is.
Raboknak szabadulást, szabadságot. Szenvedőknek
vi gasztalást. Elesetteknek a felemelkedés áldását. Oszszewr t szíveknek új álmokat, mell/ek boldo(j'itóbbak
a régieknél. Könn\lezóknek vigasztalást. Elarvultak11(1k,
társtalanoknak, egymásra talátásuk új Teményét. Ehez6knek egyetlen falat kenyérben az örökélet boldogságanak ígéretét. - S mindezt a s z e r e t e t és h i t
hatalmával cselekedte. I gen Jézus, mint az elárvult Lélek és a m.ega14zott szellem megújltó ereje, a szeretet
életformáló hatalmával kioltotta a szenvedést és meg~
alázást hozó harag és gyillölet puszt!tó tüzét és a hjt
hatalmcval Jsten gllermekevé emelte fel az embert.
Azt az embert, aki a keresztek terhe alatt mcr csaknem összeroppant és el/Jeszett. A lelket táplálta olyan
csodckra késztető kenyerrel, ' hogy bizakodóvá és reménykedővé lett a benne bizó, megtalálva el'Vesz~t
nek nitt boldogságát. Igy lett O az ÉLETNEK kenyere.
Szeptember utolsó vasárnapján - e sajátosan unitárius ünnepen - azért járulunk az emlékezések jézusi asztalához, hogy egy néhány áhitalos percre lsten
ellitt állva, eme mindkét táplá/ékert hálát mondjunk.
Hálát mondunk a test mindennapi kenyeréért, amely
az emberi munka eredményének, az édes anllafiHd
áldásának és a mennyei Atya gondviselésének együttességéból, összhangjából születet t. És hálát mondunk
azért a jézusi !élekkenyérért, az élet szellemi síkon
jelentkező igényére megadott lelki táplálékért, me!y
egy jobb kor és egy tisztább élet megépltésében a
hivő ember sz/lmára nélkülözhetetlen.
Szentmihá!yvasárnapi hálaadás emlékezésének asz~
talánál állva a kenyér és a bor igy lesz egyszerre
szent valóság és áldott szimbólum, mert testünk és
lelkünk tápláléka egyaránt. Ezt érezték óseinl\ is!
amikor abban a tisz ta mélységű és örök szépségu
asztali áldásban - meltJet tőlük tanultunk - fgy nyilatkozik meg és mond köszönetet az emberi szív:
" Hálát adunk teneked Istenünk,
Hogy mind tesrunk,
Mind lelkünk táplálásaró!
Kegyelmesen gondoskodtál."

Huszti J ános
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A papi hivatások problémája
AVi'li
.
ruári S'~~nr~mal katholikus szemle 1974. évi feb-

lót fenti címen. ~~n"JjaK~:~~
: e s ~zá~oó'
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rá.nak egy-egy ké . lő '
PUSP t at Ője megjelent.
pVlse Je és sok szerzetesrend veze,A kongresszus lem, '
,,
a ' paPi és
'
. Ja - lrJa DOI'omby K ároly volt.. Az O S'~?;.retes l hivatások rohamos csökkenése
lés
. ssel \ atOl'e Romano ez év január eleji köze S~ csak il legutóbbi években minta
20 eoo
pap, avllagon muködő 400 OOO pap 5 SZáUllé~ hag,ytoa

el világszerte a hivatást, és ugyanakkor az űjonnan
jelen·tkewk száma is éVTŐl évre csökken. Ennek a válságnak okait és megoldásának lehet6ségeit kut~ az
a jelenÓ$ va~iká.ni össze.jövetel, .amelyel a katolikus
nevelés -kongregációja h{vo'ljt össze.
. .
A kongregáció prefektusa, Garrone bíboros megnyltö
beszédének mindjárt a kezdetén megállapJtotta, hogy a
" hivat;'Jsak problémája valóságga! élet vagy halál kérdése az egyház: számára. A sz.emilk láttára zuhanásszerüen esnek "issza n statisztikai adatok és látnunk
kell az:t is, hogy Itt is, ott is a tehetetlen belenyugvás
jelei tapasxtalhatók."

A bes7...ámoló rendkívUl érdekes megállapításait
teljes egészében Id~j é;; mé.ltat~i nem tudjuk. erdekes ez a megáJlap~tás, hogy a fiatalabb k?,~;~
hoz ro rtozó papok még a gyóntatást sem ltantj k el>N\.l[egesen fonttlsnak.
A
.,,~
.kapcsolatosan a megk'é.dezettek
•• energikus reformokat vár az egyháztól és e
java részét fiatalok adják. A beszámoló meg1956 óta szentelt papok, ,t ehát a Iiata42-4fiO/o-a van azon az ál1ásponton.
hogy meg
szüntetnl a kötelező cölibátust. Sokan panastkodnak az elégtelen kiképzésre, az együttmúkiJdés h iányára stb.
A francia01'Szági Orleans pilspöke: Riobé, a franda
pilspö)ti kar 1972. dktóber végén 'tartOItt értekezle4.én
a papi hiva.tás válságával foglalkozó referátumot tartott. A pap - mondott:l Riobé püspök - nem tud
többé' semmiféle társadal mi .funkciót ellátni, ha az a
társadalom amelynek számára ez:!: a funkciót elképzelték n.E"m létezik többé. EzéI1t érzi ma sok pap azt, hogy
az 'egyházban végzett ~lgál~ta kiú.ttalan. !ts ezért
üresednek ki a papi szemmánumok. IS. Ez a helyzet
bMor olykor fájdalmas végkövetke'2!te~ekre kényszerit ~ arra, hogy a papi szolgálat új formm után nézzünk: miért Ille gondolhatnánk a közösség valamelY
tagjára akit az a maga köréből választ és akit azután
a pilspÓk ero:'e a íelada:tJra. elökészit, fölszentel és kiküld? A papi hivatalt nem kell okvetlenül főfoglal
kozás gyanánt űzni."
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Riobé püspök beoi7.ámOlója a sajtóban is megjel('Trt.
és a megjelenést. követő néhany héten belUl mintegy
eze[" levdet kapott, (6ként papoktól, de sok laikustóils.
A helyeslő válaszok messze meghaladták az. elutnsftókat. A reform vágyát (lZ egyik levélil"ó a következő
szemléletes .. képpel , érzékelteti. "Azt kivánják ItÖlilnk,
hogy egy k~pk,?rI kovács szers:rilmaival épit.<;ünk egy
Concord repulög~ Hogyan értethetnénk meg magunkat egy ezerötszáz évvel ez.elő1!I; kialakult iJ\y,l.

vezette!."
Igen figyelemre méltó .a párizSi Eltudes c. lap közleménye, a franclaGll'Szági katolikus egyházközségek
"i?<lp~al való el,látOOtságánák jelen helyzetéről és jő
vobeh ,a~u1ásaról.. Kidaiil ebből, hogy az 1955 éS
1965 között eltelt ti? év atált a francia papság Ö5s.zIérts<:áma 40994-ről 31 820 -1'3, <tehát majdnem 25 sZÁzalékkal csökkent. Súlyo~b(tó körülmény, hogy ami!:
1955-ben a negyvennégy evnél fiatalabb papok sw.ma
(16 348) majdnem a:ronos voU a negyvC'llöt év és hatvanöt év közö'ttiekével (17 507) addig 1965-ben a negyvennégy évnél fiatalabb papok 5069 létszámmal már
csak negyedannyian les21nek, mint megyvenöt és hatvanat év .közötti ~ltáTtestvéreik és et. az .arány a jelenlegi fejlődést figyelembe véve I980-ra oda módosul, hogy a rnegyvermégy év alatti papság már csak
egy hetede lesz a llegyvennégy él> hatv>anQt év közöbllieknek.
A katolikus egyház vezetőihez hasonlóan mi is fontosnak ~juk a papi hivatások problémájáT!. és eZéPt
ismertetJtük eZlt az érdekes beszámolót.
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Az unitárizmus tölibénelmi korából származó tárgyi emlék számunkra mindenkor igen értékes, különösen akkor, ha az vallásunk alapítója
és első püspöke Dávid Ferenc szellemét idézi.
A budapesti Nemzeti Múzeum ál-

landó kiáIHtása, melynek címe: "Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig" - a fennmaradt emlékek révén életre kelti történelmi
múltunkat. A 3. teremben, ahol a
XVl-XVII. századi emlékeket őr
zik, eljutunk a reformáció korához.
Közelebbről pedig a függetlenné vált
Erdélyhez érkezünk., mely az 1568-i
tordai országgyűlés révén - e korban egyedülállóan - kivlvta a vallásszabadságot. Erdély a magyar
rendi alkotmány és a vallásszabadság védelmezője lett, a Habsburg
uralkodók önkényével szemben.
Ezt a Itort és sr.ellemet képviseli
a kiálUtáson az ádámosi unitárius
<templomból clrmaz6 úgynevezelllt
"Dávid Ferenc padja", mely ~lneve
zést a orajbalevő első magyar
püsPÖk!re vonatkozó feliMt magyaráz. A templomi pad még \8 múlt
száz.ad végén, vásárlás útján került
a Nemzeti Múzeumba és azól.a már
igen SZámdtrbevő ~i.rodalom foglalkozott e je1:entös daro.bbal. A
pa(!ra vésett és rojzolt feliratdk
azonban még véglegesen most Sl:!m
oldódtak meg.
Z

UNITARIUS e LET

AdámOIS köxs'c .t emploma
ahonnan a pad 6zánnaZik - a XVI.
század elejéről való, késő gótikus
templom, vastag rtámpilléres falakkal. Tornyát fából való körtornác
dlsz[U. Belsejének fódísze a templomi pad és 18. kifest.et/t, kazebtás,
v.irágos
reneszánsz
mennyezete
volt.
A I1emplomi ülőpad eredetileg a
magasrangU papok számám készült,
később 13. kegy urak, céhbeJiek, tamcsnokok és pat.r6n u sok ülőhelye
lett. A 1:emplomi ülőpadok alakja
és felépítése a .századokon át alig
változol:'!.. Jellemző a magas háttámla mennyezetes párkánnyal. Az. ülő
helyek előtt pedig a könyöklő. Az
idők folyamán inkább a diszitések,
faragásr-k, fabernkások változtak.
Faragoljt padunk felépítésoében és
díszité..ében az erdélyi magyar tipust képviseli . ElITe utal többek
között a disdtés méIitékletessége.
Az ágracsavarodó, kúszó levélsor és
annak változatai, a növényi diszek
előÚ!rbejltÍása bironyi1ja a fentiekeL A levéldíszes faragványok lapos
relieM:edmikája, a mélyített részek
besötétLtése., végül padunk pártázalának fogsoros épútészeti dlsze utal
a pad keletkezési idejére, a XVI.
századra.
A
gótikus !templomi padunkra
vésett és feliI1t sorok az adományoz.6nuk, az ülőhely birtok.... aina'k
névtöredékei és egyéb történelmi

eseményeket emlegető sorai közül
a legjelentősebb az "EpLtaphium
Francisci Davidis" , a hires sírvers
egyik la<tin nyelvű /töredéke. Jakab
Elek: Dávid emléke című könyvében megemHt egy verset., melyet
Dávid Ferenc a dévai börtönének
falára maga írt volna lel: "A pápák kardja, a kereszt s
abaJál
képe - semmi nem fogja az igazságCIt litjában feltant6ztatni... Azt
íl1tarn, amit éreztem s amit ér1.c?k
blzó lélekkel, igazán ' hirdatltem.
Meg vagyok győződve, hogy az én
vesztem utAn a hamis igehirdetők
tanai össze fognak omlan!."
A szakemberek véleménye szerint
azonban ez a vers llIe1;1\ Dávid Ferenc saját műve, hanem ha lála után
készült. A kor szokása szerinrt képletes sírfelirat, epitaphium, amelyet
valamelyik híve talán Bogáti
Fazekas a költő - írhatta.
Az ádámosi pad felira'bai tehát
megőrizték Dávid Ferenc első püspökünk sírl'eliratfmak egyik emlékezetből idézett sorát, majd 'JIéhány
unitárius név kezdóbetlllt, évszámokat és bizonyos történelmi eseményekre utalását.
Az Ádámosról szánnaz6 templomi ü!őpad a magyar ,t örténelem je·
lenti5s korszakát és Dávid Ferenc
közvetlen, szinte egykorú emlékéIt
idé7.i.
Kapla.y"é Schey Jlona dr.

I

az
Hazánknak a feudalizmus k oru.nkában igazi alkot·
mánya nem volt. ,lJ,. katolikus valh1s az .állao:'. vallása.
A XVI . században megindu lt reformácIó swkségessé

tette az á llam és az egyházak viszonyának szabályozását, A mohácsi csatavesztés utáni Magyarországon
II Habsburg ház és Werbőczi Hármaskönyve igyel<ezett
glIlat szabni az "eretnek" tanok terjedésének. A reformáció híveit elnyomták, üldözték, mellőzték. Az
akkor önálló Erdély terüJetén az Ui68 évi tordai országgyl1!és ismert határozata törvényesItelte a tényleges helyzetet, az állam négy bevett vallás - katolikus,
evangélikus, reformátuS, unitárius - múködését ismerte el.
Hazánk mai területén a török hódoltság idején létrejött virágzó unitárius életet az ellenreformació, il
XVII. század végén, katonai segítséggel fojtotta el.
Az l848--49-es forradalom és szabadságharc idején,
a7. 1848. (ovi XX. törvénycikk ismeri el az unitárius
egyházat bevett vallásnak Magyarországon is. A forradalom leverése után az elnyomás éveiben az egyházak működését sok rendelet korlátozta. Az 1852- ben
elhalt Székely Sándor püspök után a Bach rendszer
kilenc évig nem engedélyezte az új püspök megválasztását.
A két világháború közötti években a protestáns
egyházak a katolikus egyház kiváltságos helyzetének
árnyékában éltek. A második világháború után sokan
úgy gondolták, hogy elérkezett az egyházak működési
lehetöségének a végnapja. Nem így történt. Az új
mngyar állam a dolgozók jogait ugy szabályozta, •
hogy a polgárok között különbség ne legyen. Az 1949.

aug. 20-án, huszonöt évvel ezelőtt létrejött alkotmány
a z egyházak vonatkozásában SOk fontos rendelkezést
hozott, melynek keretei között ma is éljük életünket.
"A Magyar Népköztársaság biztosítla a polgárok lelk!lsmeretl- szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának a jogát." Az alkolm{jny megtIltja a felekezetek
közötti bármilyen hátrányos megkülönböztetést. Ezt mi
unltárlusok, akik négy évszázadot meghaladó életünk
fofyamán sokat szenvedtünk másoktól, csak örömmel
üdvözölhettük. Az alkotmany ."l lelkiismereti szabadság biztosítása érdekébe-n szétválasztotta az áll&mot az egyháztóL
Állami életünkben az újabb fejlődés eredményét
rögzltetle és a jövő szocialista társadalmának építését szabályozta az 1972. évi L tö r vényben ujrafogalmazott alkotmányunk, met)' a fe nti rendelkezéseket vált07.atlanul érvényben tartotta.
Az alkotmány sok más pontja, mely biztosítja a
polgárok számára a közügyekben való részvétel jogát,
az egyhá'lak híveit sem zárja ki, és leheMségük va n
arra, hogy a Hazafias Népfront munkájában közreműködve akár munkahetyükön, akár lakóhelyükön
tevékenykedjenek a szocializmus teljes felépítésén.
Az állam és az egyházak között 1948-ban kötött
egyezmén.vek mintegy elökészltették az utat arra,
hc.gy az egyházak népe az a lkotmanyban biztosított
jogaival élve együtt küzdjön a társadalom humanista
rendje, a szebb, emberséges és boldogabb jövő építésén.

_._._-_._._._._--_._.__._._._._...._._--_._-------_.__._._._._._._._._.-----_._.-._----,_._Dr. Ferencz József
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KOR NYEZETüNK VEDELME
Móze~

elsö könyvének 1. -részében a 11., 20. és 30-il,

v€:rsben olvashatjuk:
"Azután monda Isten: Ha;tson a föld gyenge fűvet ,
maghoz6 fűvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az Ó neme szerint, amelyben legyen néki magva
e földöII.
Pezsdűljenek a vizek élö
állatok nyüzsgésétől; és
m adarak -repdessenek a föld felett az ég mennyezetének szinén.
'
A fö~d minden vadainak pedig, és az ég minden
madaramak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek va.n a zöld fűveket
adom eledelül. Es úgy lön:..
'
1968 decemberében viszont Jim Lovell ame-rikai
ürhajós . - aki elsö emberként -repülte körül a Holdat
-: rádi6~zenetébe~ !1zt közölte, hoOY "Innen a Föld
olllan , mmt egy torekeny karáesonyfadísz.'"
Amíg ez utóbbi felismeréséig eljutott az emberi- I
seg. a folyamatos termelés során a tökeletesnek ta.rto tt Földön gyanútlanul megbontotta a természet.
rc:ndjét. Először az élőlények tömeges és mohó kiirtá- '
sava I , ma~d a lak6helyek szennyvizeinek és a gyárak
hu~la.délultna~. a tavakba és fOl\lóvizekbe való vezeté ,ével és véQul az é9éstermékeknek a levegőbe valö!
1Ullal4Sdva~ hovato~abb a főldi életet olllan mérték~en kezdtek veszelyeztetni, hOQy a legkülőnjélébb
Intézmények és szervezetek szükségét IdUók annak
hOQII az ellenintézkedéseket megteQyék. Példaképpe~
megemlftem, hogy fővórosunk legnaOyobb kerületében
a X l . kerületben K Mnyezetvédelml Akclóbizottságot
ho:.:: tak létre, amelyben műszaki és egészségügyi szak-

emberek figyelemmel kísérik a szennyezódesek helyet
és mértékét és javaslatokat tesznek a ki/cüszöbölés
módjára. Ilyen lehet egyes üzemek vagy magánháztartások tüzel~smód;ának javítása, a gépkocsik üzemeltetésének ésszerűsít ése stb.
Gyökeresebb javulás t er mészetesen csak átfogó, központi intézkedés eset én vá-rható, ezért örömme! fogadjuk az Igazságügyi és az tpltésügyL és Városfejlesztesi Minisztérium e t á-rgyban készű lö töruényjauaslatát, mellyel -remélhetőleg má-r ősszel f0f1:.laJkozhat az
országgyűlés. A törvényjavaslat alapveto gon~ola~:
,.A kö-rnyezetvédelem feladata, hogy az emben kornyezet megóvását és tervszerlÍ alakitását eiósegftse,
a kMnyezet-re veszélyes szennyeződések, ártalmak és
más károsodások okait felismerje, azok megelőzésé
nek, csökkentésének, illetóleg megszüntlltésének "'!lódját és felté teleit megállapitsa és a társadalom erdekeinek meg6uásával érvényre juttassa." Ezzel a gondolatta.l mindnyájan te l j es mé r tékben eglletért~eWnk
é.q Egyházunk szer ény lehe töségelhez képes t Igyekszünk a megualósulást eldsegiteni.
Mivel a. j ava;lat a H aza/ias Népfront ú.tj~n, ..de
más úton ts, solrok számára hozzáférhetó, mmel tobben igyekezzünk azt hasznos gondolatokka l gazdag./tani ; majd a törvény életbelépése után, de .~á.~ add~!J
il minden módon aTTa. törekedni, hogyafoldon csuszó-mászó mindenféle állatoknak, de az emb~er~ek
is, amelyben éld l élek van, valóban ZÖLD ~"! ,118son, hogy teljesfteni tudja hivatását ezen a földon.

Bartók Béla
VNIT/\RIUS BLm: ~

Az International Association for Religious Freedom ülései
Az u nitárius és más keresztény és nem keresztény
egyh ázakat összefogó nemzetkÖz.~ szervez.et évente
so rrakerüló végrehajtó blzo ttsá~l ulését az Idén a romá n iai u nitárius egyház meghtvásá~a Kolozsvárt .tartotta Egyházunk elnökségének meghIvására az emlitett
ülés r~ utazó tagok útjukat Budapesten egy napra megszakltották és részt vettek május l3-án. du. a budapesti Högyes Endre u. templom u nkban tartot t templom i ünnepélyen. Huszti Já nos lelkész bevezető fohásza után a résztvevők angol, francia, német és holla~d
nyelven azon os biblia i szöveget olvas!.ak f.~.l. Bartok
Béla fógond nokunk nyitotta. m eg az ~sszelovetelt és
köszöntötte vendégei n ket. akIknek. neve lt a bemut.a.tott
fényképek aláirásából ismerhehk meg 0lvas6mk.

Al: IAM végrehajtó bizottsá gának tagjai a Budapesti

Bögyes Endre utcai templomba n tartott llnnepély en.
Körben balról jobbra: W. l'Ilcl'llillan, t sza kírorszá g, dr.
J. van Goudover Hollanllla, prot. dr. P . Dalbert Svájc,
B. Golland, Anglia, D. Gehrmann. USA, N. Niwa no
Japá n. - mögötte M. Nezu tolmács - Bartók Be la
tógondnok, dr. FerenC'l Jözset püs pök, dr. H. Seblötermann NSZK, C. Ra ible, US A, C. Howlett USA . L.
Meijer Hollandia, W. S. Kroese. Holla ndia, dr. D. Karka, Csehszlová kia. A papi székben Pethő István n y.
pűspőki helynök, Huszti János lelkész. tovább Bencze
Márton, Szász J anos, Bajor János, László Andor lelkének.
A vendégeket dr. (o'cr enez Józse[ püspök mutatta be
híveinkn ek. Dr. Heinz Schlötermann, a IARF a lelnöke
német n ye l vű el6adásábar: ismertette a világszövetség történetét és célkitűzéseit. A tolmácsolás nehé7munkájá t Vadady Vera látta el a tőle megszoko tt alapossággal. Az ünnepély résztvevőit köszöntötte Nykkio
Nlwano, a japán világi buddhisták, a Rhisso Kosei - Kai
szervezetének elnöke, aki hárommilliót me~haladó hívei nevében hitet tett saját és népe békevágváról. Az
ünnepélyt szép énekszámok tették emelkedetté, melyeket az újjáépltetl orgona hangjai kísértek.
Este a Hőgyes Endre uteai gyülekezeU termünkben
-:- mely sajnos kissé szűknek bizonyull - vendégeink
tiszteletére egyházunk fogadást adott. melyen részt veli
az ÁLlami Egyházügyi Hivatal képviseleteben Baltó
István elnökhelyetles. Ma da i And rás fóosztályvezel.Ó
kiséretében. A hazai testvérfelekezet magasrangú kiküldöttei is részt vettek a fogadáson. A jelenvoltak el'!y
részét a bemutatott kép alárrásából ismerhetik meg olvasóink.
Orvendetes volt, hogy ez alkalommal látogatott el
~udapestre dr. I. C. Godbey chicago! unitárius egyházt.orténesz. aki püspökünk 1969 évi amerikai elóadókö,'utjának egyik házigazdája volt. T iszteletére reszt vettek
a fogadáson a bUdapesti. református, evangélikus és
ró!"al kat~J\kus akadémlak egyháztörténész professzorai, valammt a XVI. századi unitárius eszmetörténetével foglalkozó világi marxista tudósok közül dr. Dán
Róbert és dr. Plrnát Antal kandidátusok is. A fogadát UNITARIUS eLET

son jelen volt a KBK képvlseletében l'u ngor József
református lelkész, akivel D. Gehrman n {őtitkát· hoszszasan elbeszélgetett és rc.menyének adott kifejezést.
hogy a kapcsolatot a két vIlágszervezet között a jövő
ben tovább építhetik.
Má)us" l4-én délelőtt az IARF elnökségének tagjait
- puspok és íógondnok kíséretében _ fogadta Balló
István miniszterhelyetles, az AUami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese, aki ismertetve hazánk és egyháza_
ink helyzetét, nyílt SZivélyes beszélgetés keretében válaszolt a hozzá intézett érdeklődő kérdésekre.
..A ~~.jus 15-:-19 napjain Kolozsvárt tartott vb-ülésen
p.uspokunk, mint rendes tag, főgondnokunk, mint megfIgyelő vett részt. Vasárnap, május 19-én ősi unitárius
templomban püspökünk imádkozott és dr. J. Kielty
elnök angolul prédikált tolmácsolás mellett. Ezt követően az IARF szűkkörű kÜ ldöttsége, melynek tagjai sor~.ba~ püspökünk is. helyet fog la!t, dr. Kovács Lajos
puspök es dr. Bara bassy László fogondnok kíséretében
háromnapos körutazás után - melynek rendjén Kövend, Nagyenyed és Petrozsény unitárius templomait
és több román iai monostort és kolostort meglátogatv<1
- a Rimnicul Valceaban székelő Jos l' román orthodox
püspök vendégei voltak. Bukarestben fogadla az IARF
küldöttségét a román Kultusz Department elnöke
Doga ru professzor és Nenciu alel nök. Az elnök áUe:
kintést adott a romániai egyházak helyzet.eről, majd
kérdésekre válaszolt. A fogadás végén az elnök és az
alelnök román nyelven adott kifejezést örömének, hogy
ismét alkalmuk volt találkozni püspökünkkel az IARF
küldötte! között.
A vb-tagjainak egy másik csoportja dr. Mikó Imre
főgondnok és dr. Erdő János főjegyző kíséretében háromnapos körúton több székelyföldi unitárius gyülekezete t látogattak meg. Ezen a körúton vett részt
Ba rtók Béla főgondnokunk is, aki ezt követóen még
néhány moldova! román orthodox kolostort is meglátogat ott.
Az IARF ülésének határozatai közül röviden csak
kettőt emelünk kl. A soronkövetkező világkongrcszszust, 1975. augusztus 15-22 napjain a kanadai l\Iontr ealban tartják az ottani McGiU egyetem épületében.
Az IARF irodáját, mely előbb az amerikai Bostonban,
az első világháború után az angliai Londonbnn, majd
az utolsó évtizedekben a hoJlandiai Utrechtben és Hágában működött, áthelyezték az NSZK-beli Fra nkfur tba, ahol D. Gc brmann főtitkár és családja megfelelő
lakást is kapott. Az IARF iroda új elme: Fischerfeldstrasse 16. BRD-6. Frankfurt 1.

,

Az IARF elnökségét hi va talá ba n rog~dt a Ba~1ó István
m lnJszterhelyelles. az Állam i Egyházugyi HIvat al eIlIökhe lycUese. balról jobbra: D. Gehr"!snn, Madai
András t60~zt á tyvezet ű, dr. F erencz Jozset. dr. H.
Sehlöte rm ann Balló Ist,'án m iniszterhelyettes, N. Niw an o, C. Raibl c, B. Gollalld. Bartók Béla.

,

Yégrehajó bizottságának romániai üléséböl

Közlemény az

1974 május to-IB-án az IARF Végrehajtó BIzottsága Olés! tartott J<oIOlSváron, II Dávid Ferenc utca
slIrkán álló unitárius templomban és II vele szomszédos
püspöki tanácsteremben.
Dávid Ferenc IIZ unitárius egyhálat 1568-ban Kolozsvárt alapitotta. Négy évszázad megpróbáltatásai ellenére IIZ egyház ma is virágzik és olyan vitalitásr61 tesz
bizonyságot, amilyenre pár évvel ezelott nem gondoltunk volna. Ez volt az els6 alkalom. hogy Világszövelségünk Végrehajtó Bizottsága Romániában ülésezett..
A bizottsági tagok nagy I'észe Budapest érintésével ér-

kezett ide és egy kedves napot töltöttek II magyaro I"·
s~gi

unitáriátusok között. A régi találkozott az újja!

~
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- mondotta Kov ács Lajos püspbk - Nlkkyo N·
. • küld·
Iwanona k , a Japun
öttség vezetöjétlek Az IARF he z la
tozó és közel négymillió tagot szánÚáló Rissn~ K :'
kai. Japánban 1938-ban alakulL A világi bUddh~sS~Jk.
emlitett szervezete meggyöződéssel működIk
..
.
"
.
k
•
egyutt
um nus ,:reszt ~ységünkkel, töretlen béke\'ágyban
Három ~ontmens hz országának hasonló beálHtottsá (;
egyháZai és szervezetei vettek részt munkánkb
g
Az IARF valósággal megujult mióta fŐtitkárá~;· á
lasztotta Diether Gennann lenéészt akinek ala
v~
széleskörű munkássága új lendüle~t adott mi~~:ny_
O készített elő több konferenciát és szoros
állt a
tagegyházaivaJ, valamint
Annak érdekében, hogy
el, az IARF irodát Há.
Részletesen foglalkoza kanadai Montrealban
szervezési kérdéa Kanadai Unlközponti témája
az átfogó gondo-dolgozza fel.
és szervezeti
indított,
lan belfasti
badság és az
szívvel-lélekkel

a
van. A jelenlevők
e ké rdésekben.
A jelenlevők
szíves vendéglátásban
részesültek és
a romániai unitariusok erős hite és a vilag
tájairól megjelentek vallásos meggyőződése egyetlen lelkes gyülekezetté
varázsolt mindannyiunkat.
Hetvennégy esztendő után a mi legrégibb ökumeni_
kus szervezetünk - mely egyedül egyesrti a kereszi~ny, buddhista, hindu, shi nto, izlám és humanista tradíciókat - valóban új bizonyságtételt jelent napjainkban.
(A fentiekben közölt közlemény t az amerikai unitárius univerzalista egyház képviseletében az ülésen
résztvett Christopher Raible lelkész - osztál yvezető
szövegezte meg a jelenlevők megbízásából.)
Fordította: Bajor János

."i';;:,;i

Az egyház á Jta l lio Högyes End re ut cai gyülek ezeti
t er emben a dott fogadáson r és%t vett ve nd égek egy
csoport ja.: há lla l N. Niwa n o, J ap án, jobbra: dr. O ttl yk
Erni'i evangélik us pöspök, S%am osk ö%i Is tvá n reformá.
tus püspök, Bart6 k Béla fi'igo ndnok, dr. Salgó Lás% ló
fi'i ra bbi, Ma da i Andr:is ti'iou lá lyve%et ö, B alló Is tvá n az
Alla mi Egy hádigyl Hivat a l cJnök helyettese, C. HowJeU
USA, dr. H. Schlöterman n NSZK , dr. Weisz Fere n c a
Bazilika plébá nosa, a. r ÓInai k a toli k us egy h áz kép~ l.
se l ője.
-

A liberális kereszténység jellemvonásai
Dr. L. J. van Holk. holla nd · profcsszor. a"t
I A~F vo l! fő ti t k á ra, a hollan d n ye lven m egje_
len o RClllonstrant Wee kbl ad ün nep i szamban
m._m alja az l. hogy II ho lland ia i sza b ad ch·ü egyh ~z~k ~ szcrv eZCtek ü lven éve a lapitoUak meg
kozos I>lzotlságukat. E: szervezet I' özp ontja m a
Ut r echtben muköd ik. A holla nd n yelven írt cikkel Kenn etll Twinn unitári us lelkész, a d r. WlIll.
a ms londoni könyv lár vezetője fordított a le an.
gol ra. Az angol szöveget Szalai Pá l fordította
magyar ra.
..
. A Iiherális áUúsPOnI alapja <I tolerancia _
b?zŐ nézetE'l( létio;!osultságállak elismerése A at~uton
cia gOndolata Nyu"at-Euró ab
.
..
eran·
cia jUl"otl uralomr~ Ebb p ~~. mint va!lá.!H toleran·
kE'reszténynek mtu. ·nem ~~l!az ~rielem~en az liberális
harcolnia De u
, a o erane:a gondolaláél"t
lársad.at~i tOler~~~~~~~~I~~~~~~~a kell a politikai és
A liberális keresztény az I t
r
sondolkOl~ás konkl·ét forn.:ái f!l~~; ~rl~lma.t az .emberi
tekinti. tartózkodik e fosalo
d
.mlsztérlumnak
vltésélől.
m ogmatlkus megmere_
A liberális keresz tény a Bibliál

ti

kritikus

ész tör·

vényei szerint vizsgálja: ismeri, hogy a Biblia egy
bizonyos korhoz, egy bizonyos néphez, egy bizonyo:>
társadalomhoz van kötve.
A liberális keresztény a vallásos élet súlypont ját uz
emberszeretet kapcsolatában ismeri fel. Ennek foly·
tán elveti a vallási kiválasztottsággal kapcsolatos elképzeléseket.
Társadalmilag a liberális keresztény a pluralizmus
mellé kötelezi el magát: olyan társadalmi eszményt
támogat, mely különbözŐ politikai álláspontok szabad
konfrontáCióján alapszik.
Bár a liberális keresztény elismeri mindenki jogát,
hogy megfelelő példaképet és tradíciót válasszon maga
számára, ő maga az Evangéliumokban és Jézus életé·
ben megtestesülő tradíciót helyezí masatartása középpontjába. Úgy lartja: ez a tradíció olyan eszményeket
jelöl ki, melyek ma ft világban csak tökéletlenül realizálódnak ugyan, de amelyek a haladás útját jelölik
meg.
A liberalizmus nem kapcsolódik egyellen egyházhoz:
különbözo egyházakban jelentkezik és előretör. Álláspontját R liberális keresztény oktatási feladatként logja
1"el. Jelmondata a liberális keresztény világnézet egyik
651 csoportjának, a cseh testvéreknek Húsz Jánostól
származó jelmondat:l: " Pravda viteti - az tgazsá~
gyllzni Cog".
UNITARws .eLET 5

Huszönöt éves jubileum
A másnap tartott ünnepi ülésen
A Románia Swcialista KöztársaDr. Bartha Ti bOr t iszántúli refor _
ságban levő Egyetemi Foku Egysé- d r. Rapp KárOly rektor számoll be mátus pibpök di.szdoktorrá történt
ges Protestáns Teológiai Intézet 1974. az e lmúlt 25 év munkásságál'ól. E avatása után a köve t kezőket mon.
május 14-én ünnepelte 25 (lves fenn- gyűlés keretében avatlak II m(lgas- dot/a: "Az a meggyőzödé8t>m hogll
rangú egyháZi személyiséget az in- a z Egyetemi lokli Egység es PrOles.
állásának évfordulóját.
Az intézet képezi 25 év óta II ro- tézet diszdoktorává, köztük dr. Bar- t~n.s T~eo'ógioi In tézet az ökumeni_
mániai eva ngélik us, református é.'i th a Tibor. debreceni
refo!'mátus cltas bibliai szellemében és lelkiséunitáriuS egyházak lelkészei!; a ma pUspóköt, dl'. Nicolae Cornt~an u te- gével munkálja az egyházak közösszolgáló lelkészek mintegy hetven mesv{lri orthodox é rseket. dr. John ségé~k az ügyét: a Krlsztus6an

százalékát már ez az intézet képezte. Kielty ango l unitárius lelkészt, az
A közös, és a külön felekezeti jel- IARF elnökét. dr. Paul rhilippi,
legű ta nszékeken ma 200 növendék hiedelbergi teológiai professzort és
hallgatja II magyar és részben némel másokat.
Az ünnepi Ülésen a romániai egynyelVen folyó előadásokat. A 25. évforduló megünneplését egy inter- házak vezetöi résztvettek. A jubiláló
teológiai konle!'encia vezette be, me- intézetet a román Kultusz Departlyen a bukaresti és szebeni román ment nevében Georghe Nene!u ale)orthodox és a kolozsvári pl"oleSllins nök köszöntötte.
Az ünnepség után a beUöldi és
intézetek professzorai, hallgatói és
lll. egyházak püspökei vettek részt. külföldi vendégek Nagyszebenben is
Ezen az ülésen jelen voltuk a jubi- látogatást tettek. ahol fogadta őket
leumra meghívott külföldi vendégek dr. Nicolae l\lla din, orthodox érsek
is, akik meggyőződhettek arról. ~ogy és Albert Kl ein. nagyszebeni lulhea romániai orthodox egyház es a !'ánus püspök is.
Az intézet 2;; éves jubileumi ünprotestáns egyházak között termékeny, ökumenikus együttműködés nepsége, a doktori és diszdoktori
promociók. az elhangzott előadások,
van.
Május 13-án ünnepl ülésen avat- ujabb bizonysága volt a Romániában
ták fel a jubiláló intézet tíz új dok- levő Egységes Protestánns Teológiai
torát, köztük dr. Izsák Vilmos és d r. Intézet ismert és elismert egyháziSzabo Arpád u n itárius lelkészeket. teológiai és ökuménikus tevékenysége valóságának. Dr. I7.sak Vilmos
az intézet unitá r ius professzorait .

való ~övekedésben és ezzel együtt II
testveregllházak egI/más iránti 5ze_

retetébjln
és
együttmüködésében
megnyilvánuló koinóniat. A nekem
adományozott magas kitüntetés e
meggyőzódésemben erősít. Ezért en.
gedjék meg, hogy a legmélyebb hálával mondjak érte köszönetet."

•
Az IARF Kolozsvárt tartott vég-

rehajtó bizottsdgi ülésével kapcsolatosan dr. John. C. Godbey, a chica gói egyetemhez tartozó unitdriu8
teológiai fakultá.J egyhá ztörténész
professzora. a kolozsvari Protestan s
Teológiai ln.tezetben majus 16-11.
napjain Socinus Faustus teológiájáról tartott nagy érdeklödést kiváltó
előadásokat.
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Balassi Bálint versei az Unitárius Enekeskönyvben
,

;

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1973. évi 4. számában jelent
meg K orzenszk.y Miklós Richárd,
pannonhalmi
fóapátsági
titkár:
.. Kassai Ist ván 1629-i l!:nekgyújíeménye, két Balassi variáns" c. unitárius
vonatkozásai miatt igen érdekes és
értékes, részletes tanulmánya. A
szenö a
győri
Bencés-székház
könyvtárának régi anyagát rendezve,
rátalált egy 8x11 cm-es nyomtatványra, mely Rotterdami Erasmus
egyik múvét tartalmazza. A nyomtaványhoz a kötet elején 23, a végén
pedig 31 számozatlan. részben üres,
részben kézzel Irt levél van fűzve. E
tanulmányt a kolozsvári Keresztény
Magvető egyik későbbi száma fogja
részletesen méltatni.
A 26 éneket tartalmazó toldalék
külön érdekessége Balassi Bálint két
ve rse. Az énekek sorrend jében a 14 ..
a "Kegielmes lsten kinek kezeben
eletemet aUam", a 19. pedig az

Halottaink
K Gr lisfli1 Julia peslllirlnel presbiter á!.
<1ásos ~Ielének &I évében elhalt. 111'1 ••
febr. 3-an László Andor lelk ész temelte.
Eml"'kUCtC elf}'korl gyUleketet"'ben tOvibb él.

.. Adgi mar czendességet" kewetű
vers. Ez a két ének a ma is használatos unitárius énekeskönyvben is
szerepel. trdemes megemlíteni azt,
hogy a 79. sorsr.ám alatt felvett " Kegyelmes lsten, kinek kezébe életemet
adtam ... " kezdetű ének alatt fel
van lÜntetve a szerző neve: Balassi
B. formában. A 118.-as sorszám
alatt felveti " Adj már csendességet,
lelki békességet ..." kezdetű Balassi
ének alatt, u talásként csak annyi
van feltüntetve, hogy azt a Régi
énekeskönyv 182. énekeként vették

...

Ismeretes, hogy Balassi versei máI'
a költő életében kéziratban elterjedlek. Hasonlóképpen szerepel ;'Oai
énekes könyvünk 114. sz. énekeként
Balassi Bálint " Bocsásd meg Úristen.
ifjúságomnak vétkét" kezdetű ismert
éneke.
A szerző idézi Eckhardt Sándornak Balassi Búlint összes művel kiket. Szerellel gyászában ml ls ŐSZinte
sz!vve! oszlozunk
emlékét kellyclcltel
megllrlz>.Uk.
J06 J 4,,05nO, hódmezővá sár helyi presb!·
terUnket nagyszámu .:yá s1:016 Jelenlét~
ben bÚC8úUattn II h Ódm",,6vádrhelyi
\!n!tár!u s temetIiben Kelemen Mlk!ós lel·
k és".

"'s

Ozv, lIéney "nd rhné, budnpestl I'IYOlek~zet(lnk buzgó
tagja. filIIhOz klvándO_
rolt Kanpdó!)p . anol MOntrealban 1974.
marc. 27·én elhunyt. Hamvplt - klv4n·
$<iga sze rlnt _ két fia naunozta és lU
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adásához Irt egyik megjegyzését,
megemlítve hogy Balassi erdélyi baráti kapcsolataival magyarázható az,
hogy kolozsvári énekeskönyvekbe
hogyan került be három istenes éneke. " Bizonyára már életében küldözgette énekeit oda -, írja Eckhardt
professzor elsősorban az egyik
Bánffynak, aki bizalmas barátja volt,
és innen a kolozsvári - unitárius énekeskönyvek dicsősége, hogy első
nek hozhattak nyomtatásban BalaSSi
énekeket . .. már az 1600-as évek
elején. A közösség azonban mái' is
kisajátította a költő énekeit. me!'t a
sze rzőnek még a neve sem szerepelt
az énekek elOtt."
Ez utóbbi monda t megállapítása a
lentebb elmondottak ismeretében
részben vitatható. hiszen a ,.Kegyel mes Isten" és ..Bocsásd meg Űr Is·
ten .... , kezdetű énekeknél mai énekeskönyvünkben is fel van tüntetve
a szerző neve.
II Fllrknsrétl temetőbe n nyugvó f~Je sJr·
Jában h~lyezték el. Huszti János lelkész
kérte Isten 41 dáslll elköltözött lestvé·
rUnkr~.

Ozv. Bokor nc""ón-é sz. Kilna l Ilona
ellemettUk 71 -éves kortlban. um. m'J.
lI.é n. temetés" n részt veli klllföldön él6
leánya ls. Koronka CábOr, 54 évu . máj.
lO-án: dr. paM F erenc 78 éves. m4J. 31én. Bor Sándor, as éves. lun. 1·é n: B4n
Cézáné in. Boros Ida 13 évu. Jún. n -én:
Luk4cs Béláné sz. Klu Bena 68 ével,
JÚl. 3.4n: dr. Lórlncz Gyula 6e ~ves. Nl.
ll-én: özv. PIIlfl D. Sámuelné s z. Baláu
GIzella 79 éve •. Jlll. 26·án: p~erty CSllba
6~ éves. aug. 9-én.
Aldá. legyen /lz elnunytak eml~ke.ze.énl

•
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Unitárius Káté
A kolozsvá ri Keresztény
Ma gvető 1971. evi e1sö
s~má ban jelen t meg az
alá bbi irás.
A:;: unitárius káté történetében ha-

tárkövet jelent 1864, amikor is megjelent Ferenc J ózse[ hittanár és a
kolozsvári unitárius eklézsia dső
papja: "Unitárius káté a konIirmá-

elói vallástanitásra Kolozsvár", c.
munkája. ~riza jános püspök az
Egyházi K épviselő Tanács felkérésére a munkát megvizsgálta s azt

1I11klós Im re államUtká r , az Állami
Egyhézi.lgyl HIVAtal elnöke dr. VölrYu'
Mátyás 6s dr. LIppány l Ferenc k'séretében látogll.tá6t tett Genfben. ahol ta161k07.otl n nem1.etközl egyhá7.1 központok vezct6tve l.

,Ozv.

~"" ,""

"vallásunk elveivel, hitcikhelyeink-

kel mindc!lekben megegyezönek és
a konfirmációra kés:z:Jtésre célszeruen használhatónak találta". A
szakvélemény alapjfm. az E. K. Tanács Ferencz József káteját kontirmáci6N1 elókésritó tankön,yvül elfogadta, s mInt ilyent használja egyházunk ma is

Ferencz József nem tal'tolta tökéletesnek munkáját, ez ,,kátéknál
szinte lehetetlen". ~pen ezért mmden új kiadás alkalmával azt csendben. észrevétlenül tökéletesíte1lte,
vagy ahogy ő meve1Jte, "bővítette és
javította". A szerző életében a
káté II kiadást ént el. A nagyszámú
kiadás nemcsak a Jroté hitelvi és
tankönyv
kiválósá~
bizonyítja,
hanem allt az el vet is, mel yet Kriza
János püspök 1868-ban így fogalmazott meg: "Ha egyháloi létezésü:lk
sankelveitől elténni nem aklarurrk,
fOlyvást haladnunk kell előre, l éPés:t ta rtva a század. ttisztuló eszméive!."

A káté 1892-ben Grátz Mór kolozsvári evangélikus lelkész rord~tá
sában német nyelven is megjelent.
A k áté Ferencz József halála után

m~g két kiadást. ért meg. A hiJtlelvek
fejlődése tetlte szükslégessé az 1947-

ben kiadott áidolgozoU kiadást (ez
a 14. kiadás), melyet az Egyház
kétszer lijranyoma.tott. 1972-ben Ila~ro~\!a el az E. K. Tarnács a káté
uJ , ~tdolgozott kiadását, mellyel dr.
Erdo János és Lól'inczi László aliait
bízta meg. Az 1973. március havában meg jelent k a té az e redetinek
tulajdonképen 17 kiadása
k.ilté 134 k~dése és f.eleléte az
umtárlu s konfirmáció ismeretanya~
i-át foglalja össze, s mint ilyen az
egyháZbagsám kézikönyve is. Az
1864-\973 'közötlt megjel ent kiadásak ~z .~i.1árius h [telvek fejlőc1é
sét tukrozlk. A káté célja azonban
változatlan maoradt: Isten és ember
~lgálalára készíteni fel az unitáI'IUS vallás követőjét. Ebben áll Fer encz JÓzse! káléjának maradandó
él'téke és jelen.tősége.

t:-

•
Az. UnifáTlus K álé II lelkészi iTodókon 20 !örifltért megvdsáTOlhalÓ.

A va\lisok vilAgkonferendiJ"I, mely·
nek elsll Ül~él 1910-ben a japAn Kyoto
városban tartott"k. u jab b ülésre. aug.
28. és ezept. 3. napjai kÖ7.öttl időre, II
belgiumi Louvaln városába hlvták egybe. Az iJl~en egyházunk megl!gyclOjek ém _ mb magyarországi kiktlidötlek metle1.t résZI velt Ba rlók Béla lő
gQlldnokunk is. Az üll'srOI lapunk követke>:lI számában r6szle\($ebbcn megemlékezUnk.
Egyhhl vezetők a SzovJelunlóban. PImen pátrlArkának. az orosz orthodox
egyház vezelőjének
meghlvá8ára jUl.
23·26. között Moszkvában , anácsk ozott
a szocialista országok egyházalnak kiktlidötlel. A hazai delegáció! dr. B a Mha
'Nbor p(1spOk, aZ ökuménlkus Tanács
elnöke vezelte. A réSztvevő k megvllatták aZ europal biztonság. A KözelVégh "tihály lelkesz és presbiteKelet, a hannadlk világ. a környezet- reinek egy csoportja, k öztük B a kos
védelem és a z emberi jogok aktuális
Zsigmond g ondnok, K iss András
kérdéseit.
RAd ló köz vetltelle az unItArius val - pénztáros, a kocs ordi unitárius templásos lél6rá t az alábbi Id('iponIOkban: lom elő" a tav asz i ünnep élyes beik]Unius 9, swlgAlt Végh Mihály, Július
14. szolgAIt Bajor ..JMOS és szept<,mber tatása ut á n .
22.. szolgált Huszti JAnos. A köve\.kczO
kapcsolásokra november 3-án és december I~-én reggel 7 órakor. a Petllri
adó hullámhosszan kerUl sor.
AZ lARF I. sz. T eOlógiai BIzottsiga Dr. KO" áes La jos kolozsvári unitárius
Jllniusban a svájci ChC:5leres-ben Ulépüspök vesemQI~len esett át a marosvá6ezctt. melyen II bizottság tagjai: dr. A . sárhelyi klinikán. r.Uelőbbl leljes felgyóRössl er, NSZK, Y. Wery, Holland ia. gyulásl k ivánunk, hogy r"szt vehessen
dr. Erdol ..János, Románia és CI. Sehwab , novemberi lőtanáCsl ülésUnlCön.
Svájc. vetlek N!$zt. Az ül"'sen Jelen pUlnokyné u. Tabi AnDa, édesanyja,
volt minI II vb megfigyelője dr. Fenéhal Tabi Istvánné sz. Marosi Amália és
r ene:>: ..Jó~t püspök ls. Az ülés be- néhlll nagynénje Bajcsi Istvánné Sz. MIIleje2"'"e után B. Reymond lausanne-I rosi Anna emlékére a HOgyes Endre utegyetem i lelk"'sz vacsorát adott a je- cai templom helyreállllásl k öltségel hez
lenlevolk tiSzteletére. Püspókllnk WIU- és az UnitárIus t::let fenntartási kIadilsaIsanne- ban meglálogatta az évek óta hoz egyulIesen 30 ausztr.U dOllár adoott lakó, kél egykori budape!itl hIvOn- mánnyal Járult hOZzá. Levelében Igen
ket , Engel Györgynét h LAdr L áSzlO nagy köSZönettel nyugtázta az UnitáriuS
m~rnököl, néha dr.
Uzár ..János buda- Elei megérkezését, melyból Jólesik mapesU gondnokunk liát.
gyar nyel"en Olvasni egyházi ~lelÜnkr61.
A budapesti egyházk(lzstg gyUlekezeli Köszönjük az adományt és a meaemlé-ö~szejöve telelnek
őszl-l élI
sorozatát II kezést.
Nagy Ignác u-i gyűlekezeti teremben Ozv . ..Jobb Mózes""", nagyanyja emH!k~re,
okt. 5-~n szombaIon du. 6 órakor kezd, a Kallfornlában élő unokája. lapunk
meg Végh Mihály kocsordi lelkés7. szol- s~OrgalmDS Olvasója cser Lászlóné sz.
gálatával. NOV. 2-án a volt székelyke- Borbély Márla. a buClapest! templom
resuuri unitárius glmnhlum v"'ndlákJaI szükségletei re 500,- forlntOS OTP-utaltartanak tall\lkozOI. A HOgyes Endre ványt ajándékOZOt!. Kösz önjÜk a szeretet
u. 3. 52. a. gytuekezet! teremben okt. megnyllatkozásilt.
20-án vasárnap du. 6 oral kezdeltel taM- Dr. Lakatos István, kolozsvárt unitárIUS
Iró BartÓk 8 ~ Ia t6gondnokunk ülJ4n,
ták az elso ÖlIszejövetell.
CFlYháZI könyvtárunknak adományoua
Jtobert ..Jonu, az amedkal unltárlu" "Kolozsvári magyar muzslkusok eml~k
és unlvenalltita egybiz uoclills osztá,ilága" C. kötet"'l. KöuönjO k a kedves
lya washingtoni Irodájinak vezetöJe, fe- fIgyelmet.
lea"gt;\vcl egyU It néhány napos látoIfj BI\ró ..József esperes-lelkés1.l nevezgntást teu BudapeSten.
te . kl dr. KOV"c. Lajos pOspöl< ... meg{Ir..sedett székelykereszlúrt lelkészi 4114.ra. J Ó munkát kivánunk uj munkahelyén.
. , egy ",'
Nagy I..aJ"" a sz"'kel)' keresztur
unitárius gimnázIum Igulatótan4ra aUI·
2-án elhuny t. Nagy részvét meHen le·
menék
Emlékét Magyarországon élÓ
cllYkori lanh\'ányal ls l<e8yelellel 6rzlk.

Külföldi hírek
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Dr. Menyhárt Dénes
1900-1973
O jsz.ékhelye.n születet!, sokgycrmek s földmíveléssel foglalkozó szé-

k:l), unitárius család gyermek.ekén.t.
Szülei tanftója javaslata alapján ot
késutik fel a továbbtanu lásra. t~

kerül az egykori . székely'kereszturl

unitárius főgimnáziumba, ahol ~
eredménnyel teszi le az érettség:.
'zsgát Ezután életútja Budapestre
~~zza .. itt vállal állami szolgálatot
és elvégzi a jogot..
.
.

A budapesti unztárlUs egyházköz-

ség munkájába hamar bekapcsolódott és szerénysége és Sl'..orga.~a

miatt mindenki szerette és becsulte.
Több cikluson át az eg,yházk?ZSég
presbit.ere majd gondnokkt't valasz-

Közben 1940-44
közötti
évekb;m Székelykeresztúrra osztják
be swlgálatra és egyházi munkássága elIsmeréseképpen megválasztják
totték

Magya rorsz!\gi U nit á rius Egyházi
Képvise l':; Tanács,
Budapesl V., Nagy r. u. 4.
Szám: 420/ 1974.

,

Meghívó

főtanáesi

Tárgysorozat;

den egyházi megbízatásában, éppen
úgy, mint hivatali pályája különböző állomáshelyein a pontosság és a
lelkiismeretesség mintaképe. tiete
utolsó évtizedében több cikluson át
tagja a Magyarországi Unitárius
Egyház legfobb wstületének és bagja a szükebb körü végrehajtó szervnek, az EgyMzi Képviselő Tanácsnak is. Még súlyos betegen időt és
erőt tud szakítani arra, hogy üléseinken megjelenjen.
Családi életében is örömet és boldogságot talált. Feleségével Szép
harmonikus családi életet élt, há~
zasságukból két SZép gyennek sruletett, Judit és Tibor, mindketten a
szülök büszkeségei. Búcsúztatásán a
rákoskeresztúri temetőben özvegyén,
leányán és vején kívül ott volt három Üjszékelyen él ő édestestvére és
a negyedik. a legid&ebb élő test.vér
fia, Fia, ak i az iráni _ Teherán --.:
Operaháznak szefZÖdtetetl
tagja
csak a messze távolból imádkozha~
tott édesapjáért. Az egyetemes unit~rius egyház és a budapesti unitán.us egyhá~öZSég számos tisztség_
vIselőjén kiVÜl sok rokon és a bar~~ és tisztelők vettek tőle végbucsui. am1kor ls Huszti János budapesti lelkész. köszönt el tőle a tisztelet és szeretet érzéseivel. Áldott
legyen emlékezete.
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ülésre

egyházi tanácsos atyánkfiát az Egyházi Képviselő Tanács, 1974. július
hó 22-én tartott ülésébö! szeretettel
meghívjuk.
Bartók Béla s. k.,
egyházi főgondnok
Dr. Fcre ncz József s. It.,
püspök
Bencze Márlon s. k.,

,

"

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa 1974. november hó 16-17 napjain. szombat-vasárna p Budapesten az Unitárius
Egyházközség V., Nagy Ignác u. 4.
sz. alatti gyülekezeti termében es
templomában tartandó

előadó

a székelykereszturi unitárius egyhbköl' felü gyelö gondnokává, Min-

Bélyegsarok
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Erasmus (1469-1536)
A SubadelvQ Vallások VIlágszövetsége
Erasmus halálának 438-lk évfor.
dulója évében tartotta Végrehajtó BI~ou
sági Ülését KolozsvárOtt, egyházalapltó
pOspökOnknek, Dáv!d Ferencnek szUl05_
városában.
J. Lindeboom holland. protess~or iMa
1~36-ban: "Ami kor a S~abadelvQ Vallások
VIlágszövetsége csatlakozik Erasmus mé!_
tat4sához tesz! ezt azért. meM saját mul\_
ja egyik nagy emberét tiszteli benne.
Tudluában van annak a t ávolságnak.
ami elválasztja Erasmus gondolatvilágát
a mal 5zabadclvll vallásosdgtól, mell'
távolsdgot nem csak az Idő elmulása
hozta létre, hanem a lényeges kUlönbsé _
gek is, mindazonáltal tiszteli benne a
Biblia-kritikUS teológust, a hit és az. erkölcs retormátorál, a tllrelem és a béke
bajnok41, a humánus kereszlénység Prófét6j6.t. aki II teológiát visszavezette a
forrhho:r. és aid a dogmatlzmussal s~em
ben a~ értelemben é$ Iga~ságban való
hit s:r.óuólója voll."
Erasmus a reneszánsz gondolat vil6gá·
nak $ZIMe gy(ljllllencséje: mindazt. amit
II közvetlenUl el 05t1e való évek teremtel+
tek a~ embert gondolatról és magatanásról, benne ö$$zesanlsödlek és mint termékeny/t6 napsugarak. tis~tán megfogalmazva $Zóródlak S~él, 6t meg á!Szőve a
XVI. századi Európa életét.
NeVei". munká$$ágával, nyelvweU és
fordítól leldntélyéve], szellemes Irón lájával és nem utolsó sorban a béke érdekében ín humanista val]omásávallegnagyobb gondolkozójává vált korának.
Vallási lerillelen egyik hadakozó. vitatkozó félhe~ sem csatlakozott, hanem önálló, ítélő és kritizáló gondOlk odó maradt. Hirdette Istennek telekezeUeletUségél. az embernek a valláshoz valÓ szabad,6g4t és értékes voJtál.
Erasmus emlé ke. aid szUletését l!!et05en
holland VOll, de s~elleml vezet05je volt
minden orsz6g és állam határon tu] az
emberiségnek, mindig ragyogó példaképUnk ma rad nek Unk. unltárlusoknak.
Erasmusnak DáVid Ferencre gyakorolt
hatásáró] Gerézd] Rabán trodalomtörténész íM részletes tanulmánYI.
Olvasóinknak bemutat juk a holland
]'>osta á]lal kiadolI Erasmus areképét ábrázOló bélyeget.
Dr. KISS József
(IARF)

Az első ülést novembe r 16·án,
szombaton a temp lomban tartjuk
17.00-18.30 közötti időben .
L Kötiigyigazgató imája.
2. A közgyú1és megalakulása.
3. Kimentések bejelentése.
4. Bizottságok kiküldése.
5. Tárgysorozat megállapítása.
6. Elnöki megnyi tó és a Főtanács
vendégeinek üdvözlése.
7. Megemlékezés az egyház halot·
tail'ól.
8. Új főtanácsi tagok eskütétele.
9. Tiszteletbeli főtanácsi. illetve
EKT-tagok választása.
A második ülés megn yitása november n-én, vasárnap 8.30 órakor
az I . emeleti gyÜlekezeti teremben .
10. Jelentés a Főtanácsban, EKTban. Vegyes Bizottságban és a
-tisztviselői állásoKiban bekövetkezett ül'esedésekr61.
ll. Altalános jelentések:
al P üspök,
hl Egyházi Képvisel ő Tanács,
cl Unitárius elet,
d) Számvizsgáló Biwttság, zárszámadás. költségvetések.
12. Választások: a főtanácsi. EKT-l.
Vegyes Bizottsági tagságokra és
megűresedett tisztségekre.
UNITAKIUS ~LET
13. A Főtanácsi Bizottság általános
Laptulajdonas
jelentése és az új bizottság kia MalYaronú!:1 UnlJ6.rlus EJl"Ybu
küldése.
FelelII! nerkento5 ~s klad(l,
Dr. FereDe1I .J(luel
14. Zárszó.
Ion
Budapen
IX., Uo5g y" ED<lre U. 3.
15. Közügyigazgató imája.
TAvb.: lS1-I U.
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szerkeszUi bl%aus6., veze IIlJe:~
B encze "Unon
Tagjai, Bajor JiDos & súsz ,,"'os
Terj"ztl a Magyar p osta. E105rtzel.belll
b6rmely po,tahlvatalnál, • p osta b ErlapllztelelbeD &I • P osta ~lIzpODtI Rfr lap
Irodán61 ( KW UN Budapest V .. .Józset
N'dor itI' 1.) k llneJlenOJ vagy postauta lv'nyoD, valamIni 'tu tal, .....1 a KHI
lU_S' l U pénztoqllml Jelzllsdmu-a.
~vl ellltlzelbl dU JO,- for in t
K Ill fII Idre ~vl 56,- forint.
A

A november l7- é n de. II ó rako r
t artandó istentisdelete n a szolgá tato t Dr. Kovács L ajos kolozsvári unItá rius püspök, dr. Kupka. József
prágai buszila püs pök, dr, K arka
Dusán prága i unil!\ rius moderá tor és
Diel her Gehrman n lelk ész, az IARF
ti'í titkára vegzilt.
Szombaton d u. 6.30 órako r a gyüINDEX, U.II!
lekezeti terembe n egyházi ünnep(ilyt
ta rtunk , m elynek músorá t késő bb 7t. Z7I4/f-03 _ zrinyi Nyomda, BudPpeSI
FeielO", vuelll, BOIg'r Imre vuérll".
rogjuk közÖlnI.
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