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ELETGONDOK ES KARACSONYFA
" lI ata lmas dolgot cse lekedett
ad_ri örvendijnk,"

al:

Or mivelti nk,
Zsolt. 126 :3.

Isten és az O legigazabb embergyermeke. Jézus nelkül, nem volna teljes az életünk. Jézussal elöször költözik az örökkéva!ósag, múlandósógot 'Iirdetó földi világunkba. A haláltól való jélelmet Jézus vette eL szívünkből és cserébe adta örök igazsállait. Ezek nélkül
szegényebb lenne II világ
nyomorultabb az ember.
Tani/ásai eoyedül képesek megváLtani e !öldmk vándorát. Ezért mondjuk hálatelt szívvel II zsoltár dicseretét, hogy "hatalmas dolgot cselekedett az Úr mivelünk, azért örvendeziink!" És azért örvendezünk, mert
karácsonyi ahitattal telt lelkünkben és örömizenetként
nekünk adott igazsál7aiban mindig újra meg újra megszületik és állala mi is újjászületűnk. Ez az ör ökkévalóságnak az a köre. melll az ember szívében zárul.
Ez a karácsony értelme! De ezt nem mindenki tudja
íf11l. SzoMsos ünneppé kopott a karácsony és a valóságos élettel szembeni partra került. Egy régi karácsony előestéjén egy siető férfit láttam egyszer, amint
bal karja alatt aktatáskát szorongatott, jobb karja alatt
pedig egy kis összekötözött fenyőt: a karácsonyfát.
Benne ~olt ebben az egész modern emberiség. agli
hatott ram ez a siető ember, mintha csak Ú/1Y közé szorult volna kétfajta valóSágnak. A táskában cipelte
az életgondjaitj számokat vagy számvetéseket, terveket, vagy itéleteket, 9llógyEtó kést mások orvosaként
gy6/1yszert vagy franciakulcsot és kalapdc.~ot. Csupd
ol~an dolgot, amelyektöl megkeményednek arcvondsamk ...

es

A. karács~nyfa, amit a másik karja alatt Cipel, nemsokara a kiS ott hona asztalán fog állni. Apró J;lyertyák
leszne~ rajta, amelyeknek fellobbanó fénye deriit és
békesseget fog arasztani.
. Ehhez a fához még hozzátartozik néhány kedves
e~ek és egy szép mese a világmegváltóról aki királyfiként az örök~évalóságból az emberek kö~é érkezik és
most ot~. ~~kSZ!k szegény gyermekként egy istálló jászlában, folotte pedig égt kórus himnusza zeng .
mindez mé.~ hozzátartozik ahhoz is, amit kereszténllségnek
nevezunk.

.es

Balra az él etgondok táskti.1a, _ jobbra a mesék karácsonYfája és közöttük egy ember, te vagy én. Hogllan jutu~k át "ezen" a szorOlI kapun? _ a könyörtelen lét-küzdelem, a kiméletlen mindennapi. gondOk és
érdekek, meg a jéZUSi eszmék erkölcsi parancsai éli
rájuk épItett hitvilágunk szorosán hogyan jutunk át?
Kihez és hová tartozunk? Kinek van jogollult igén"e
r ánk? A ue rszámmal tömött táskának _ vag" a ka-

'
rácsongfának? Megbékél,·, 'ggm',,-,
.... • , ,
IV' ,S a.;;: ertelem?
Karácsonykor a legtöbb embernél a szivet d ieU a
sz6. Ogy egy napra legalább. Aztán a gyertyák csonkig
égnek. A karácsonlIfár Ól is leperegnek a tiilevelek. A
varázslatnak vége. Ojra megjelennek a brutális életgondok, megérkezik a mindennapok rideg valósága.
l{ijózanodunk. - Ez a karácsony? Egy kicsit pihentet, elfeledteti a valóságot - ezért hát Isten hozta miközénk? Nem igaz, de szép? K omotyan venni nem le het, de felüdülhetii-nk sajátos szépSégében?
Milliók ünneplik Igy a karácsony t szerte avilagon.
ts ez a kereszténység és a keresztények nyomorúsága.
Jászol, gyermek, angyal kórus: szép játék, kegyes álom.
Szívesen újrázzuk meg évről évre. De komolyan hinni,
hogya karácsony örömizenetének, áldott evangéliumának va/.ami köze lenne a valósághoz, mindennapi. kemény életünkhöz, azt nem! - Pedig, ha igazán élni
akarunk, ha valóban szomjazzuk a békességet, ha valóban szent nekünk a szabadSág, ha val6ban fel akarjuk
számolni a szegénységet és az életnek rongyos és megalazó nyomorát, akkor a karácsony és mélyértelmű
üzenete kell legyen a legnagyo bb életgondunk. Akkor
mi éló karácsonyfák, egy isteni gonddal terhesen kell
járjuk a világot. Ss a véka alá nem rejthetó gyertya fényességével kell 1"áviiágítanunk atTa az igazságra, hogy Jézus istenJiúságunk örök eszményeként érkezett közénk egy Mgy üzenettel, mely így sz61: lsten
gondot visel tir eát ok em bertársaim. Megélem az emberebb ember életét, itt ezen a földön, mert itt is lehet.
Vakoknak vis,!izaadom a szeme világát, hogy lássanak.
Süketeket hallóvá teszek. Tisztátalanokat megtisztitok
és a szegényeknek hirdetem az evangéliumo!, a foglyoknak meg a szabadulást. Csak higyj~tek - és éljetek
is hitetek szerint. I stennek terve van ezzel a világgat
és benne ve led. Ne akarjad hát csak a magad tervelvel, csak a magad értelme szerint, csak a magad akaratával megvaltani. Etég bizonyságot szerezhettét arr61, hogy így nem lehet. De Isten akaratával, I ste"
terveivel, lsten értelmével egyetér tve az emberit úJ11/
lehet. Keressed hát először Istennek országát és a töb bi mind hozzáadatik néked. Ezt az igazságot, ezt a legreálisabb val6ságot Lűzd fel karácsonyfá d legmagasabb
ágára és aztán állj alája és, mert ezt felismered és
tudod és legfőbb életgondodként akarod munkálni,
zsoltáros ajakkal zengjed : "Hatalmas dolgot cseleke dett az Or mivelünk, ezér t ör vendezünk. A men."
R. Filep Imre

Unitá rius rue t. J9f9. dec.

Egyházi Fötanácsunk ülése
tartandó Főtanácsi ülésen az átmenet. az újrakezdés
és a mindennapok munkájáról számot Ildjunk.
ket B~t6k Béla f ögondnok nyitotta meg g~dola ~
ElőUér6blln engedjek meg. hogy hivatkozzam hazánk
kat ébresztő beszédével . Tolmácsolta a bete~ge mIegyik legnllgyobb élő költőjének, llIyés Gyulának, köatt távolmaradt fö~szt.elend5 d r. Kovács LaJos, r0:vetkezö, prófétai szellemű kijelentésére. melyben az
mániai unitárius puspök. dr. Kafka Dusan. a .. cs~h
Itthon. de főként a kü!fóldön élő maRYarok vonatkozászlovákiai unitárius egyház moderátora meleg udvozsában. a magyarsághoz való tartozás fogalmat, a mai
Jetét, továbbá az IARF főtitkára D. Geh~ann és a
kor szellemének megfelelően fogalmazta meg, amikor
zabadelvú unitárius nők szövetsége elnokének. C.
azt mondja: hogy ma már nem a név és nem a nyelv
~OWletlnek szíves üdvözleté~. Kös~n.~tte a Főtanács
hancm a tett, a vállalás, a 'mag&tartás dö nti el hogy
naRyszámban megjelent ta~na!.t. koztük Pethő István
ki
tartozik a magyarsághoz.
'
nyugalmazott püspöki helynökot. A. F6tanác~ elfogadta
Közöttünk. Magyarországon élö uniláriusok köz,itt
a betegség miatt távolmara~~ttak 19~olás~ll~. és. tu~o
másul vette, hogy falusi gyulekezetemk kiküldöttel a
a mi unitárius anyaszentegyházunkhoz való tartozás té~
nyét a múltban két ténye-lő határozta meg. Unitárius
szorgos mezőgazdasági munkák m iatt nem vehettek
ap~tól vagy anyá!-61 születtünk, vagy mi, vagy felmerészt ütésünkön. A Főtanács megemlékezett a legutób~i
n6mk a XIX, szazad utols6 évtizedeiben. V&gy a két
ülés óta elhalt egyházi tanácsosokról. Bevette az eskut
világháborúban megpróbált XX. században találták
a gyülekezetek és szórván~góv~k úi.. küldötteit?l és vámeg az utat un itárius anyaszentegyházunk [elé. A fellasztás utján betöltött néhany, Időkozbe n meguresedett
szabadulásig ez így volt, Azután az értékek rendje sok
tisztséget. A vasárnap délelő~ti .ü l é~en főgond~okun.k
vonatkozásban megváJtozott. Voltak. akik azt gondolköszöntötte az AUami Egyházu~l . Hivatal képvlsel~~
ták, hogya [ormálódó szocialista államban a vallásosben megjelent Balló István mmlszterhelyeUes-elnokságnak és az azt képviselő egyháznak nem lesz már
helyettes és Madai András főosztályvezető urakat.
szerepe. E ki shitűeknek nem lett igazuk. Az állam és
A püspöki je lentéshez, me ly nek egy részét. la1?unk
az egyház között 1948~ban megkötött egy.ezmény, memai számában közöljük, Bajor J ános, Huszti Janos,
lyet egyházunk a református egyházzal azonos napon,
Szász J á nos lelkészek és dr. J akab Jenő egyházi ta1948. október 7-én írt a lá, biztosította vallási életünk
nácsos szólt hozzá, Hangsúlyozva azt a jó megértést,
szabadságát és m a is szabályozza az egyház és az álmely az egyezmény szellemének megfelelően az Allami
lam közötti kapcsolatot.
Egyházi Hivata és egyházunk között kialakult, meErről a fontos esemenyről 1973. novembér 29-én tarlyet püspök és főgondnok az elmúlt három évben totott ünnepi ülésünkön emlékeztünk me~ Ezen az ülévább ápoltak.
sen jelen volt az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében Balló István miniszterhelye1Jtes. elnökhelyettes
tlNNE PJ SZOLGÁLATOK
, is. Qk.j ugyancsCWk méltatta ennek az egye2ilTLénynek a
Az ünnepi istentiszteletet dr. Ferencz J ózsef p üspök
korsz.akformáló jelentőségét.
fohásza és bibliaolvasása vezette be. Dr. Kupka JóIllyés Gyula fentebb idézett l'(ondOlatának parafrázsef prágai cseh huszita püspök a nyanyelvén imádkozisa az unitárius egy.házhoz való tartozás vonatkouízott, majd Bajor János debreceni lelkész, egyházi
sában ma már azt jelenti, ho~ nem az unitárius ősökfőjegyzö tartott emelkede tt szellemfi egyházi beszé161. apától vagy anyától való születés ténye, nem ·az
det. A Főtanácsi Bizottság jelentését dr. Mátéffy G éza
e rdélyi szánnazás, nem a felmenök öntudatos áttéreterjesztette elő, javasolván, , hogy legközelebb 1976.
sének öröksége, hanem a tett, a vállalás. a magatartás
őszén tartsunk Főtanácsi ülést. Dr. Verness Gyula egydönti el azt, ' hogy ki kíván ma is, a nemes. ősi traházi tanácsos köszönte meg az ülés résztvevői nevében
díc1ókra 'büszke Magyarországi Unitárius Egyházhoz
az elnökség és a tisztségviselők elmúlt három évi egytal1l.ozni, érette anyagiak>ban is áldomtot hozni.
házépitő m unkáját. H uszti J ános lelkész-közügyigazOgy vélem, hogy ülésünkön jelenlevő tanácsosainkat
gató im édságával kezdődött és fej eződött be Főtanácsi
és a gyülekezetek presbitereit, névtelen áldozatvállalóit,
ülésünk.
szorgalmas munkásait ez a-:z e~telezé5 teszi egyházunk öntudatos ta~l;jává.
Főtanácsunk vendél':e volt dr. K upka J ózsef prál'(ai
Isten így vizsgálja meg a mi szíveinket és mi tudjuk.
huszita püspök. akit Bartók Béla főgondnok. meg nyihoA,Y előtte csak -akkor állhatunk meg nyugodt lelkitójában, magyar és német nyelven üdvözölt. Ku pka
Ismerettel. ha mint mindenben. úgyegyházunkhoz való
püspök egyháza életéről tartott beszámolóját és üdtart.ozásban is az igazságot szeretjük.
vözlő szavalt tolmácsolás mellett nagy érdeklödéssel
hallgatták az egybel'(yÚltek.
TÖRTJ::NELMI VISSZAEMLJ::I{EZtS
A szombati ülés befejeztével Timár Matt> író olvasta
fel történeti tárgyú elbeszélését, melyben a hazai uniA jelen gondjaival kü szködő és a Jövőt megtartani
tárlusság XVI. századi küzdelmes életének és vallási
kívánó híveink számára. úgy vélem. nem lesz érdek~
türelmességet gya korló magatartásána k állított költől
telen az ha múltunkba is visszatekintünk. A mai alkaemléket Megemlékezése a pécSi irodalmi folyóirat
lom nem. ad lehetőséget egy teljes történeti visszacgyik leAközelebbi számában fog napvilágot látni. Köpillantásra Kérem azonban kedves atyánkfiai és venSZÖnjük szép szolgálatát.
dégeink filtvelmét. amikor IB. 400 esztendővel ezelőtt.
1574-ben történt nagyobb i elentóségú esemén.Yekresz~
APUSPÖKI JELENT€$ BEVEZETO ResZE
retném irányitani figyelmünket. hogy a f~lidé~e~t blzonyságt.evések a ma élő nemzedék hitét IS erosllsék.
Főtisztelendő Főtanács!
1 574~ben Kolozsvárt, pestisjárvány pusztított. -:'- ~
számlálhatatlan halottak között volt egy!;tázalaPI~ő pusA Krónikák Könyvének cRYlk mondatát veszem mai
pökünk, előttünk ismeretlen nevú huséges hl,tvese.
jelentésem alapjául: "Jól t udom. óh én Istenem. hogy
egyik leónya és veje. Sommer J ános. n kol~zsvárl ok?I.Te a sz{vet vizsgálod és az igazságot szereted." (1. KrólégilIm nagyhira, Németalföldről - I"adi.~ hs teológiai
nika 29.17.)
gondolkodása miatt _ El'CIélybe ·menek~lt lektor-proA következőkben mi is őszintén . Istennek tetszően,
fesszoro.. aid. 157J- ben az unitárius fejedelen:' János
a saját és munkatársaink s:dvét Igyekezünk megvizsZsigmond koporsója felett, Gyulafehé rváro~ latlO nyelgálni az elmúlt három esztendő munkája vonaÚwzáva orlÍ.tlót tartott mely nyomtatásban ma IS olvasható.
sában és tesszük ezt abban a tudatban, hogy a DávIdéAz 1574. es,,~dő pestisjárványá"nak másik nagy álhoz hasonl6an a mi Istenünk, nepOnk és egyházunk
dozatla a bibliafordító Heltai Gáspár. Kolozsvár szászélete ls az igazságot éli.
b61 maJO'arrá lett plébáno.sa, .aki papi hivatása mel.E beszámol6 feladata most az. hogy a Szervezeti
lelt a nép műveltsége emelése érdekében nem sreTörvény 105. §-ában előirt, legalább háromévenként
1974 november 16-17-én tartott F6tanácsi ülésün-
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gyelte kitanulni II nyomdész me.~tersége.t és m int
könyvnyomtat6 és It? elO'aránt örökre belr!a nevét a
magyar irodalomtörte netbe.
1574-ben írta meg a Koloz:;v~rra ~ellekül~ görög
Paleo log J akab Catechesis Christ Iana Clmu lahn nyelvu munkájét, mcly kézi ratban kolozsvá r i egyházi
kő nyvlárunkban ma radt l enn. E munkát 'korábban dr.
Borbély István, egykori teol ógia~ proress~oro"!l magyar
nyelvu tanu lmányába n. nemrégiben p edIg P lrnát Antal. kandidá tus. marxista tud ós. a Ma~ar Tudományos Akadémia által német nyelven kradott tanulmányában részletesen ismertette.
f::rdekes hogy e k Ö'u l 400 éven keresztül kéziratban fenn~a radL nlunká t efQ' práJ.:ai cseh marxista tudósnő, Ruzena Dosta lova rendezte sajtó ala és látta el
latin nYelvu bevezetéssel és a Lengyel Tudományos
Akadémia k iad ásában. Varsóban 1971 -ben jelen t meg
k özel 600 oldalon és így ma már a kutatók széles
tá oora részére hozz.áCérhetővé vált.
A magyarors:r.ági részek unitáriussága 4~0 ~v.el ezelőtti két mflrtirt is gyászoU. A na.."Yharsa nYi disputa
végeztével Alvinczi György un itárius lelkész élete esett
az akkori i dők vallási tllrelmetlenségének áldoz.atá uL
Mártíromságát Révész Imre akadémikus . debreceni r eformátus püspök is elltélte és 1933-ban .megjelent egyháztörténeti munkájában, "sötétemlékü balfogás nak"
minősítette.•,Ez a szörnyű eljárás írja Révész. na!;Ymértékben fokozta a nép rokonszcn·v ét a mártíriummai is megpecsételt unitári us tanítás h·án t. mely
ennélfogva még erosebben terjedt." A folytatást az.
unitári usok iránt rokon szenvet nem mulató Galambos
Ferenc római ka tolikus történetíró 1942-ben megjele nt
müvéből idézzük : .,A budai basa értesülvén a történtekről, újabb vitát rendelt el. amel}'ben a reformátusok ma radtak alul. és cs ak az urntárius lelkész tudjuk. hogy itt a sz.erző Válaszúti Györgyre. a pécsi
unitáriusok vezető lelkészére gondol t jóvoltából
mene külhettek meg a haláltó l."
Egri Lukács unitárius lelkész elóbb szülő\'árosá ban ,
Egerben. majd később Ungvá r környékén h irdette a
ikolozsvári munkásságá nak idején megismert unitári us
• •

• • = •
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t anok at. Egrire. Dávid Ferenc tanItásai mellett k~_
telenül hatottak az Hi60-as évek elején Debrecenben
t anító kóröspeterdi Arany Tamás. k7akolasz és délkelet sv-djci eredetíl nnUtrinltárius ban(tásai, Tan(tása
II más véleményt vaUók nál aggodalmat keltett. mert
közbelépéslIk re és élizak-magyarorsz.ági részeken tevékenykedő eRYik Habsburg- t ábornok 1568-ban a szádvá r i börtönbe vetette és 1574-ben a jászóvár i börtönben pusztult e l.
ö RÖK ÖS TAGOK
A gylllés teljes egyha n gúsággal egyházunk három érdemes munkását al Egyházi Főtanács és az Egyházi
Képviselő

Tanács örökös tagjaiul megválasztotta. Golhárd Z~i g~~nd a . budapesti. H6gyes Endre utcai templom terveZOle. Szmte László a dunapataji és a kocsordi
templomokat tervezte. Dr . K alotai Tibor fóorvos számos alkalommal hozott jelentős anyagi áldo~tot. legutóbb a d ebreceni és a Hőgyes Endre utcai templomaink h elyreállitása alkalmával.
Gothárd Zsigmond és Szinte László meghatott szavakkal köszönték meg az egyház által adható legmagasabb megtisz teltetést.
K alo ta i Tibor dr. főorvos betegsége miatt nem vehetett I'észt a gyűlésen. M egtiszteltetéséről püspök és
f6gondnok levélben értesítették. a mit vidéki otthonúból meleg hangu levélben 'köswnt meg. További gyÓgyulást és jó egészséget kívánunk.
FOGONDNQ KI LA NC
Osi szokás, hogy az egyes testületekben elnöklő személyiségek láncot v iselnek. Külföld i un itá r ius testvéreinknél ez a gyakorlat általá nos. A Főt a nács ülését
megelőző lelkészi értekezleten Blljor János főjegyző
nyújtotta át Bartók Béla főgondnoknak a Barabás Lajos ötvösmúvés% által készített hi.ncot, melyet unitárius
szimból umként a kehely és a bel őle felcsapó lélekIáng
foglal mOvészi egységbe. A figyelemért és megtiszteltetésérl Ba rtók Béla rögondnok meleg szavakkal mondott köszönetet.
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Egyházunk és a társadalmi kérdések
•

. Mikor ezeket ~ sorokat from, nincs kéznél egykorI
In dexem. de ha :jól emlékszem a kolozsvárt Unitárius
Teol~giai Akadémia lll- IV. évfolyamán k ét-f éléves
lan tarjllJ volt az "egyháztár sadalom-tudom ánll".
Több mint néjly évtized es t ál/latból nehéz v isszaemlékezni arra. hogy azon a kurzuson mit is tanítotla k. ~e blzonll~ra az egyhóz társadalmi szerepéről. az
egyha;nak a tarsada lomban betöltött és betöltendő szeT'epérol esett szó. De bármilyen előrelátó is volt az
akko~i profeSSzor a teológiun _ nem gondolha tott aTTa
a gyökeres és hatalmas fejlődésre . melll társa dalmunk'?a n az, a zóta el tel t néfly évt ized alatt végbemell l és
Igy meg vázo lni se tudhatta egyházunk társada lmi
felacU1lál, melyet napjai n kban hivatott betölteni Ezért
a ma ~zOlgáló u~itárius lelkésznek menetközb~n kell
lanuln.la . E fanu lasban jó segítője a Hazafias Népfr on t
munkaja , mely a mindenkOr legaktuó lisabb feladatokra és problémákra iránllftia a figllelmét.
Az egyh~.nak a szerepe ma más mint csak a szorosan _ve tt hlle/e~ ?PDlása. Ez a hivatás i ránymutató 'eI:~9U: .AZ t!vangehumi tani tásnak, a ma tarsadahni P;Obemalra való ~lkalmazása :_elhivás a nagy közösség~en való sZl!lgalatra. amikor lelszabadulásunk harminc
t!ves évlotd!4ló;ának megünneplésé re készülü nk. A h ' vek mozl1ósltdsa:
I
-

a bék~mo~galomban va ló részvétel r e,
a szohdarltasra az elnIIomott népekkel és a lelkiIsmeret lelrázása e né pek fel szabaditása érde-

kében.

-

a "vae vIc Hs" elvének klküuöb ölése és igazságos

,

békér e törekvés Közel-Ke leten. Cipruson és min-

-

denütt,
a hatékonyabb körnllezetvédelemre,

a véradó mozgalom ban való r észvéte l re,
- az árvizkárosultak megsegltésér e,
_ az őszi mezőgazdasági munkálatokon való önkén t es részvéte lre.
Ime néhnd'll kiragado tt példa, ahol hive_i:n~ nem
pusztán szemlélőivé, hanem aktiv résztvevowe kell,
hoay váljanak ezeknek az e~őrendúen társadalmi jelleall pro blémáknak a megoldásában.
. .
Szóuékeink legyenek alka lmas mozgósf(ó egyhazI
fórumok e feladatok megOldásában való közreműkö
désre. Olyan feladatok ezek, ahol tórsadalmunk és
azon belül egyházunk igaz célkitűzés!i tök!letesen eg'JJ:
beesnek Mint említettük nem elsorenduen teológun
feladatok, de szószéki sz~lgálatunk t e o~. ó'! i a i I a g
log 11 cl t é k o s, ha II maga sajátos eszkoz!t1;'el !len!
buzdít a társadalmi feladatokban v aló aktlvualódásra.
Ezek a kérdések
a ma társadalmámlk probtémái. De az
tanús6:ga szerint örök péld~Jé:nu is flJIakran logla l koZott es
társadalmi kérdéseiben. Az adóbanös
a.,t

a

hanem

.. .

Dr, J akab

Jenő
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Lindsey és Priestley
An,I;:ol és amerikai untiárius testvétocink két jeles év-

fordulót ünnepelnek Idén.
_
Kétszáz éve, 1774. április 17-én tartot~ák az elso
unitárius istentiszteletet London ban. a mal Essex - Hall

h~~:~hilUS

Lindsey (1723-1808) yorksh ire-i lelkész
yolt a szervezője annak a~ egyh~ ~i m~ZSUl:lomnak.,~meIY
megvetetle alapjait II mal, ang hal umtárlus ~gyhaznak.
Els- . tentiszteletükön jelen volt J oseph Pnstley. V~-

l~rankJin Benjamin is. Úttörő kezdeményffl"ksuk
:~mán vált Colyarnatossá Angliában az unitárius eJOf. Ot

há:d élet.
El - szolgálata után írta Lindsey: "Nagyon bold~
W hogy "'"
~"'mmi akadály_ nem jött közbe. Az egesz
va,lU'Ok •
szolgálat könnyű és kielégíto volt. Soha nem tapasztalt
megelégedést érzek ... ."
."
Lindser halálakor követői már több mmt husz umtárius egyházközséget tartottak él~tb(m, (Ezeknek egy
részét Nonsubscribing Presbytenan Churchnek nevezték, ezzel jelezvén, hogy ők nem írtak alá a Westminster- Hi tvallásU
Ez év tavaszán, április 20-én 'bar1ották az évf.orduló!'3
emlékező istentiszteletet. az Essex Streeten, H. L, Short
volt oxfordi principális ünnepi s7.olgálatával.
A másik évforduló a jeles tudós és unitárius lelkész
J, Priestley nevéher. kapcsolódik.
Az INQU IRER c. wstvérlapunk dr. A. W. ~Iater. t?l:
lából megemlékezést közöl J oseph Prtestleyrol a k,lvalo
teológus. társadalmi és politikai l'eformátor-tud~sró1.
kinek kísérleti munkája úttörö volt oa maga neveben.
a kémia területen. PriesUey kétszáz éve. 1774. augusztus l-én fedezte Cel az oxigént. mint az ég-ás és lélegzés nélkülözhetetlen elemet.
E korszakalkot ó tudós munkájáról és jelentőségéről
Angliában most kiáUitást rendeztek a Tudományok
Múzeumában ... Az élet lehelete" címen. bemutatván,
az ő fel1edezö kisér leti eszközeit. valamint az állala
felismert oxigen szerepet és fontosságát az orvosi gy{)korlatban.
Pliestley Birstalban született 1733 február 13-án,
Apja takács és szabómester volt. Oten voltak testvérek. Tanulmányai végeztével a Wal1rington Akadémián
kezdett el tanítani. 1765-ben L ondonban megismeri
Franklin Bendámint. kivel hoSszú barátságot kötnek. s
akinek biztatására megírja első tudományos mun"kitját "Az elektromosság Wnténete" eimen, 1773-ban
könyvtáros lesz s már aklkor feltűnik páTtfo.!!ói elölt
népszerűtlen. radikál.is politikai és vallásos nézeteive!.
S6,gora hivására 1780-bo.n Birminghambe költözik és
lelkészi mUnkát vá llal. Itt adja ki irásait. melyekben
hitet tesz o. francia forradalom ügye mellett. Baráliaival, kik hasonló eSlJllei beálHtottságúak, holclfényes estéken találkoznak (ezél·t nevezték öket Lunatikusoknak) közös vacsonikat rendeznek.
Eg,yik összejövetelük alkalmával az ellenfeleitöl feliZj?;atott ismeretlen elemek felgyújtják há7.át, parachiájat. gyönyörű könyvtárát és laboratóriumát. O
azonban nem kedvetlenedik el. még csak haragot sem
táplál magában. mert amint feljegyezték róla. következő vasárnapi imáját 110' 'kezdte.,. "Atyám bocsáss
meg nekik. mert nem tudják. m it cselekszenek" ,"
Rövid idő után Londonba költözik. hogy kitérjen
elO'házi és politikai ellenfelei elő l, 1794.-ben áttelepül
Amerikába, III Northumbcrland/ Pcnnsylvaniában meg·
alaklt-ja az első magát unitáriusnak nevező .gyülekezetet. Egyik méllat6ja D, Parke szerint, vele olyan
korszak kezdőd ö tt Amerikában, amelyet csak Jézus és
Luther korához lehet hasonlitani. Az általunk is ismert Wilbu r történetiró, Priestleyt az an:wl-amerikai
uniláli7.ffiUS legbefolyásosabb eg-yéniségének tartotta.
fo UNITARIUS UET

aki az első hidat építette hitével az óceán ké l partja
között. Búr tudós volt, ..a vallás voll életemal!.iu...
Tudomanyos m unkásságúról tudjuk. hogy 1710-ben
kezdett komolyan fOll:lal kozni a kémiúva!. Közismer!.
hogy az. ö kOl'a clötl a vil~ot négy elemre épitette a
tudornán.y. levegő, tűz. víz, és földre. Addig az égés
fo lyamatát sem tudták helyesen értelmezni. Priestley
1774-re m úr nem kevesebb mint nyolc eddig ismeretlen
gázt fedezett fel
köztük I~rontosabbként az oxi~ént. amely máI' új ma.ItYarázatot hozott 0.7. e~és mibenlétkre is.
Priestle:y még abban az evben P árizsba látogatott.
ahol megismerkedett az akkor máI' híres Lavoisierval, aki az ő kísérleteit tovflbbfoly tatva tisztazta a még
füJt,gő problémákat. T ő l e szál'ma zik az oxigén név is,
v.alamint ugyancsH,k Ö ismeri fel. hogy a levegő nem
önálló elem. hanem az oxigén egyi.k keveréke.
A ma használatos belégző készülék, amely oly sok
ember életét menti meg - így közvetve szintén a kiváló tudós Pri estleynek köszönhető. Dacy, aki ezen alkalmazási módszerét felfedezte, irto. róla: ., . .. a Kémia
a legtöbbet nelti és kísérleteinek köszönhet .. ' nem volt
még senki, aki oly sok és értékes anyaggal gazdagitott.a volna a tudományt, mint J. Priestley .. ,"
Bajor János
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•

frorsdgot mint katolikus orSlagot ismerjük, A fő
vá ros ban .. Dublin ben al unil:iriusokn.ak is temploma
"an. A gyülekezet tagjai nelll esak bc\'andorolt a n golok,
hanem irek is,

Kellemes karácsony i ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

A

vallásainak második békekonlerenciája

i9iO-bcn a japán Kyolo\.lan összegyűIt il viJá~ val· ·n,k több képviselője és szervezetet alakltottal>:
lasal
•__ -"
ll' · k··
abból a célból, hogy a fóldkercru><:g va .. ~D~ma - oszszefOglÍslÍva! az egyetemes _béke megval 6s1 ta s~ ~s _ az

ellene törő erők ViSSZDszontása érdekében mozgosltsa
erőit.
• t 2 l r:ne·ben il
A konferencián hozott meg áll il pod.
.
as er
következö összejövetelt " II . KyotO-l konferencia" elnevezéssel idén tartották ezúttal Európában. il belgiumi
Leuvcnbcn. Ez a barátságos han~ulatú kis város egye-

A vallások világkonfercllciájánnk rés ztv evő it fogadta
Leuvell belgiumi város polgá rmest ere. il diszes város i
fogadóteremben. A k ép balolda lán az el ső sorba n á ll
Su enens belgi umi bíboros, m c lleUe a polgá rmeste r. fl
kep jobb oldalán la lható l\liayake, a japán s hintó
szentély főpapja és Niwano elnök, a Rhisso Kosei K a i
mozgalom vezetője , mindketten a'Z IARF tagjai. A második sor ban egymás mellett állnak dr. D. Greeley és
Bartók Béla tőgondnokunk.
temével és sok kollé~iumával alkalmas v olt az elsőhöz
képest sokszorosára dagadt kü\döttsere~ fogadására és
a meglehetősen szétágazó munka megszervezésél·e.
A konferencián közel 400 képviselővel vett reszt a
világ minden jelentősebb vallása és [elekezete valamennyi [öldrészröl, a kievi Metropolitától a még fel
sem szabadult Angola kiküldöttjéig: és a konferencián
szóba került korunk ugyszólván minden jelentősebb
kérdése.
A négy fő tárgysorozati pont volt:
L Lefegyverzés és biztonsá~.
II. Gazdasági fej lődés és az ember felszabadulása.
Ill. Emberi jogok és alapvető szabadság, összhangban az ENSZ-nek a vallások közti meg nem
értés elleni nyilat kozatával.
IV, Környezetvédelem.
Kisebb munkacsoportok [oglalkoztak az indokínai
háboru befejezésének nehézségeivel; a dél-afrikai faji
megltülönböztetéssel; a Fülöp-szigeteki, közel-'keJeti,
ciprusi, észak-írországi konOiktusok·k al és valamennyi
kérdésben iránymutató határozati javaslatok keszüi tele
A plenáris ülés részletes vita ulán elkészítette az un,
.,Leuveni nyilatkozat"-ot. amely felhívja az összes egyházak vezetőit és rajtuk keresz1Ü1 a híveket. hogy
szo!gli.lják együtt az emberiséget. ki-ki a saját meggyőződése szerint; emeljék fel szavukat az erőszak és
a háboru minden formája ellen és ítéljék el a kizsákmányolás minden formáját elsősorban az olyan területeken, mint pl. Dél-Afrika. A "Nyilatkozat" a továbbIakban felhlvja ti vallási vC"t:el6ket, hogy szorgalmaz-

zák az .egyÜtl~Ük ödést politikai, gazdasági és keres_
kedelmI téren IS. hogy ezen az. uton megfelelő feJlő
dést elérve a lelki élet fejleszthető es az emberiség
boldoj:(abb lec;yen.
.. A_ konferencia egyes napjain délutánonkén t a különbow nagyobb valláscsoportok tartottak áhítatot, a záró
napon pedig a konferencia összes résztvevője a leuveni
Sz~mt P éter templo,:"b~ .vonult, ahol Suenens beh.(a
pnmás, Fernandes IndlRl érsek és a főbb vallások
egy-egy képViselője foglalta össze a konferencia eredményeit és egy Zoroaster, valamint egy Jain hivő végzett vallásos elmélkedést.
A konferencia egyik napján - a háboru ellenesség
jegyében autóbusz-kiránduláson megtekintettük
leper (Ypres) l. vilá::;háborus emlékműveit és a világ
minden I'észéről származó félmillió hősi ha lott sírját;
majd Breedonkban a II. világháboruban létesített német koncentrációs tábo r t. A konferencia résztvevőit
egy-egy alkalom mal fogad ta Leuven és Brugge polgármestere is.
A megjelentek kö".ött örömmel üdvözö!tűk sok kedves ismerösünket, köz tük elsősorban az IARF végrehajtó b izottsága tagjai közül akonferencill alelnökeiként tevékenykedő Dana McLean Greeleyt, USA és
Nykkio Niwano, Japán, Diether Gehrmann fötit.kárt ps
Jan van Goud oever professzort Továbbá Toshio Miayake, a japán Sinto szentély főpapját. Ha rold Hadley
amerikai unitárius lelkészt, az lARF negyed ik bizottságának tagját, dr. Malcolm Sutherland dékán-professzort, a chicagói u nitárius fakultás vezetőjét, dr.
Rudolph Boeke rotterdami lelkészt, a holland protestáns szövetség vezelősegi tagját, aki már heidelberf.(i
kongresszusunkon is aktivan részt vett. Robert Jonest.
az amerikai unitárius univerzalista egyház washington i
szociális irodájának vezetőjét, a konferencia e~ik' titká r át.. Joh n Clifford skóciai unitárius lelkészt, valami n t a Niwano elnök kiséretében májusban nálunk is
járt M. New és J . Takemura urakat.
A konferencián ha.zánkból jelen volt d r. Huszti Kálmán református teológiai dékán, mint a KBK képviselője, d r. Várkonyi Imre prépost-kanonok, mint a
berlini konferencia képviselője és meghívás alapján dr.
Paskai László katolikus teol ógíai professzor, Subó
Géza katolikus lell<ész. a "Katolikus Szó" munkat ár sa
és egyházunk képviseletében Bartók Béla főgond nok.

NykkiO Niw8no, a. Japán Rhisso Kosci-Kai elnöke, a
konrerencia egyik alelnöke.
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Szenczi Molnár Albert
Jelentös évfordulók megállitanak, hogy egy~egy nagy
el6d emléket idézhessük. Az ünneplés áhitatában kutatjuk életük üt jait, keressük cselekedeteik, .ténYkedéselk Indítékait elemezzük gazdag életmÚVUket. Csodálattal ad6zu~k erejük, kitartásuk, hitük elótt, melyek olyan belső energiákat szültek, hogy ~állalva minden tör6dést nyakukba vették a nagyvllágot és lá-

zas keresésseÍ kutatva koruk nagy kérdéseinek a megoldását, szellemüket felemelték a legmagasabb szellemiszínvonalra.
Azt hiszem ilyen vágyak fütötték Szenczi Molnár Al-

bertet IS aki meg alig 12 éves, mikor megismerkedik
egy kób~r diákkal ki elvezeti a gönci "istenes venember"-hez Károli Gáspárhoz. Ott kezébe vehette a bibliafordítás lapjait víve-hozva a korrektúrákat Gönc és
Vizsoly között. Nagy mestere mellett lobog fel 'benne a
szellem olthatatlan vágya s alig 16 évesen útra indul,
hogy életének nagyobbik felét örökös ,;búdO&ás"·sal
töltse el. Kettős honvágy gyötrelmében élt, mert mig
vonzotta a művelt nyugat, addig szíve rejtekében ott
égett a vágy szülőhazája után is, melyet szolgálni ki·
vánL Többször hazatért, hogy azután újra útra kelljen
gazdagodni szellemiekben, majd é lete végén megrakott
tarisznyával tér haza és a szegénység lelki felemelője
ként szolgálja népét.
Milliók szívében élt a vágy: magyarul kifejezni
mindazt, ami fáj, - elpanasz0Ini keserveinket Isten
szine előtt édes anyanyelvünkön.
.
Szentírasos ember, kinek szent az irás" - jellemez·
te" Ady a nagy őst Móricz ZSigmondhoz írt versének
egyik sorával. Heltai Gáspár halálának évében szüle·
tett, mintegy jelezve az örök fOlytonosságot protestáns
irodalmunkban.
A nép fiainak kezében már közkincs volt Károli
Gáspár magyar nyelvű bibllája és ez is sürgette azt,
hogy az ének is magyarul zengj en. Előtte is készítettck zsoltárfordításokat Sztárai és Szegedi Gergely, valamint az unitárius Thordai János és Bogáti Fazekas
Miklós akiknek zsoltárfordítói munkásságát, az elmúlt
években tette illetve teszi közkinccsé a Magyar Tudományos Akadémia a Régi Magyar Költők Tára sorozatában.
Az utókor mindig keresi, kutatja, hogy egy·egy nagy
tudós vagy művész - aki sokoldalú munkásságot fejtett ki - mivel szolgálta legmaradandóbban korat es
a fejlődést. Ez a kérdés joggal merÜl fel Szenczi Molnár Albert esetében is. A magyar grammatika terén kifejtett munkássága, hogy magyar nyelvtant írt és kiadta az első magyar-latin és latin-magyar szótárt, majd
szívében hordott kegyelettel kijavította nagy mesterén~k művét és kiadja a vizsolyi 'bibliát, lefordít ja Kálvm Institucióját és összeállít ja zsoltárfordításait mind mind nagyszerü alkotás. Melyiket be<:süljük többre? - nehéz lenne eldönteni és nem is lehet ez a cél.
Az ő szemei előtt az lebegett csupán: tisztességet szerezni hazájának! Nagy példák, nagy elődök mutatták
az utat melyen elindult és járt azért, hogy nehéz igában szenvedő, alig ismert nemzetére világosságot áraszszon a szerencsésebb népek szellemi versenyében.
Nyelvi tehetségének legnagyobb felszerelésével a magyar zsoltárt teremtette meg. Muzsika fogta meg a lelkét, dallamok és versek muzsikája: a nemzetivé tett
zsoltár. Új muzsikat adni a daltalan szíveknek a vontatott ének helyett. Hajlékony, alkalmazkodó versekkel cserélni ki a "panaszos" szövegeket, hogy a hazai
templomokban is úgy tudjanak énekelni és sírni, mint a
bá:!:eU templomokban sírtak amikor felcsendült MarotBeza francia nyelVÚ zsoltárszövege. Művében a biblia
ódon erejét az új zene szárnyaló emelkedésével ötvözi
az anyanyelvnek lélekb6l-1élekbe áradó bensőségé.vel.
Zsoltárforditásaiban jelképesen jelentkezik az örök
bibliai tartalom a hajlékony nyugati zene formáival, a

ma~ar

nyelv izével, a költői avatottság gazdag tár.
hamvai és nem utolsó sorban mélységes hitével
"J~ éneket irni nincs a mai kor szellemében me~t val.
lásl Ihlet nélkül költői sincsen" _ írja A;any János
a n~gy ZSOlt~rfordító költóről. Csodálatos erővel ebből
a hitből sarJadnak ki, fakadnak fel az O zsoltárai és
árasztanak erőt, hitet évs7.ázadokon keresztül öseink
lelkében. De nemes érzéseket ébresztenek ma is valahányszor templomokban vagy koporSÓk mellett felcsendül a zsoltár:
"Tebenned biztunk eleitöl fogva
Uram, Téged tartottunk hajlékunknak ... "
Tö.bb, mint 350 éve annak, hogy megjelent zsoltá.
roskönyve él "Psalterum Ungaricum". A reneszánSl: csodálatos ajándéka a vilagnak - sok minden más mellett - hogy az Ú-testamentum vallásos költészetének
ezek a remekei.. n~gy . zeneszerzóket ihleUek meg és
tették azokat kozkmcsévé elsősorban a franicia népnek, de rajtuk keresztül az egész világnak.
Szenczi Molnár Albert lelkét megragadta a nyugati
reformált istentiszteletek énekeiben a genfi zsoltárok
erőteljes, nemes ritmusú dallam·klncse a szöve"ek
tiszta bibliai anyaga és az ótestament~mian ko~or
prófétaian szuggesztív erő. Ezek mellett lehetetlen volt
meg nem látnia az akkori magyar zsoltárok csiszolatlan, kifejezési formában szegényes költészetet. Kinn
az >idegen nemzetek, azkik ezt látják, nem győzn~k eleget rajta nevetni." Ez ösztönzi végül arra, hogy a genfi
zsoltárokat tarisznyájába rakja és "magyar zubbonkötésbe" öltöztetve hazahozza, hogy a magyar énekköltészet örök kincseivé váljanak.
Ösztönzi más kultúrnépek példaja is, hiszen Európának csaknem minden nyelvén énekelték már a genfi
zsoltárokat. Tudta, hogy nagy nehézségeket kell leküzdenie. A hajlékony francia nyelvvel szemben szé~:ely
nyelvjárással, az ósi magyar ritmussal kellett nagyerejü verseket formálnia . A munka lázában égve 1606
marciusatól az év őszéig elkészül a 150 műből álló
gyújtemény és 1607-re már kiadásra készen áll. Az
első átérzések, melyek a költői ihletettségből fakadtak,
és a lendület varázsa tette a művet igazán költészetté.
Számunkra ezért avatják fordít6jukat költővé és nemcsak fordítóvá . Bennük van Szenczi Molnár szemé, hite, emberi tartása, szenvedélye és egesz
,~i

;;;-",tt a

magyar !irai költeszetnek. ZSoltárai
ugy éltek a nép ajkán, mint a népdalok - ~s . e~el
éneklővé tette a népet a XVI. században. Károli bibliaforditása mellett az ó zsoltál'ai a legeItérjedtebbek a
magyarság körében, Ezáltal lett korának egyik legki·
magaslóbb nyelvművés7.évé. Korát századokkal eIózte
meg és megtermékenyító hatást gyakorolt Balassi mellett az elkövetkező magyar költészetre is.
Zsoltárai szigorúan megmaradtak az Ú-testamentum
zsoltárainak világában és nem használta fel azokat felekezeti érzések kifejezésére. Tiszta bibliai anyagát
megőrzi és magát alázatos hűséggel rejti el költészetében. Örök emberi érzéseket kíván megszólaltatni,
melyek felül állnak téren és idón es minden kor min·
den gyermekének a lelke legmélyéről fakadóak. Ebben
segítette kivétele;; nyelvi tehetsége is, mert ko~án~k
magyar nyelvéből könnyedén alakitott"':. az addig .~s
mereUen versformákat. Irodalmi nyelvunk . felb€csul:hetetlenUl sokat fejlődött 400 év óta, mégiS SzenczI
Molnár Albert Zsoltárainak a nyelvezetén nem érezzük az elmúlt időt, A magyar nyelv őrök szépségeit
őrzik ezek a mi számunkra.
Erős hajlékot épített népének, így a .mi számunkra is,
méltó tehát, hogy születése évfordulÓján gon~ol~~!!,k
ban és érzéseinkben elzarándokoljunk egykon .sl:.J anoz
a kolozsvári temetőbe, hogy hitet és er6t mentsunk e
nagyszerű életmű forrásából.
H WlIti J ános né
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A Szabadelvű Vallások Világszö~etségén.~k megbízásából engedjek me~. hogy ..át~ham öno~ek a7:
IARF szivélyes üdvözletet és koszonetet m.~ ndJak .?a
ráti meghívásukért. hogy a mai estét öno~~el ..t~~t
het jük Ez alkalommal szeretném azt avallasl kozosséget bemutatni. melyböl Vil ágszövets~ü~ kial.a~ul~
és ami az évtizedek során át megannYI világpolitikai
vihar ellenére nem csak hogy fennmaradt. hanem
egyre elmélyült.
U· .. ",·
k
1900-ban Bostonban alapítolták me~ az .. mLdnuso
és más Szabadelvű Gondo~kodók és Dolgozók. ~e~
zetközi Szervezelét". Ez azt ,jelenli. hogy az umtánusok voltak a kezdeményezői egy ökumenikus mozgalom
életrehívásának. mely öss?.efogja a világ valamennyi
szabadelvű vallású hi v óit. Már kezdettől fogva sem
I'l:ondoltak ezúttal valamiféle elhatárolásIl8, például csupán az unitárius hitelvet vallók összefogására. hanem
már akkoriban tudatában voltak annak '8 nagy örökségnek, amit számunkra Dávid Ferenc és Socinus h.~
gyott hátra, és amel ynek .!n'ümölcsei pontosa"; az önök
Unitárius Egyházában mutatkoztak meg. Emellett nem
szábad elfeletjeni. holO' pontosan ennek a XV I. századbeli unitárius felfogasnak a XV III. szándban nem
lebecsülendő kihalása volt a keresztény teológiám.
Az unitárizmus nélkül, ezekben az évszázadokban nem
jutottak volna el sem az IARF-nek, a Szabadelvű
Vallások Vilá.!tszövetségének me~lapításához. sem a
liberális teológiának és hltelvűségnek a felvirágzásához. ami az egész nyu~ot áthatotta.
Ennek bizonyítéka az 1910-es években mutatkozott
meg. amikor a z 1900-ban megalapított .. Unitáriusok és
más Szabadelvű Gondolkodók és Dolgozók NemzetköZi
Szervezete" elnevezést mel!változtattak. és a közösség
a .. Szabadelvű Keresztények és Haladó Szellemű Vallások Világszervezete" elnevezést ~pta. A keresztény

mozgalomhoz és együtt ismerték meg és
követték a vallási haladó s7..ellemet. Az ortodoxiához
sU'fvezetilefl: közeláU6k keretében egy szabadelvű irányzat .alakult 'kl. a szabad vallásos néU!t kifeileszetésének
és ezáltal II dogmák.tól való rnegszabadulásnak a rcményében. A szabadelvű ökumenikus szellemet mell: az
első vilá,dlábonl traJ!'ikus eseménvei ~m tudták ellojtani. pedig ekkor ü~y tűnt, hogy Világszövetségünk
munkája megbénult. Azonban a személyes kapcsolatok nem s7.akadtak me2. és később Hollandiában. 1930ban szabadelvű mozgalmunk újra megalapímsára került sor. amikor el!:yldejúlel!: létrehoztak egy állandó
Titká~ot.

Ez az ú jrakezdés azután 1932-ben úi névadáshoz
vezetett. és ettől az évtől kezdve az IARF a "Szabadelvű Keresztények és Vallásközösségek VHágszövetsée:e" lett. vagyis mindazoknak a vallásközössée:eknek .IO'újtónevévé vált. akik a vallási öröks~ mee:őr
zésén és ee:vben a vallásos me~evő7..ődés ú.i raértelme_
zésén. a vallási előrehaladáson fáMooztak. Előrehal ;>
dást azonban csak állandó lépésről lépésre előrehaladó
fol.vamatlal lehetett elérni. el!)' olvan folyamattal. ami
·még ökumenikus mozgalmunkon belül is feszültsée:ekhez vezetett. mel.v feszültsé~ek magukból 'a-z ökumpnikus igé nyekből adÓdtak. Míg mindeddig az IARF
az unitárius és keresztény csoportok közössége volt a keresztényt itt a széles körű trinitárius jellegű nyugati
teolóltiák értelmében kell venni - addig most kibövült tagjainak köre. Kapcsolatba létltünk nem-keresztény vallásokakal "" itt elsmrban a k~let-ázs;ai
vallásokat kell megemlítenünk - akik hozzá 'hasonló'képpen azon fáradoztak. ho.E(v a mere,' és meme:zött
do.e;mákból feltörjenek a vallasi szabadel"úség vilagába. A buddhizmus. hinduizmus. sintoizmus segítő
társainkká váltak uliQ'anúl!V. mint a mai modem islam. Tehát már nem korlátoz6dhattunk kizárólag a
n"ugati vallási öröksée:re - ez a nyu.e:ati vilá'tJlak az
elhatárolását jelentette volna a feltörő á7..siai vallá"t.;
gondolatvilággal szemben, és mi ezáltal sajátos hitbeli
h077áállásunkho7~ a vilá" valamennyi s?.abadelvű ei!\'házközsége ÖSszefOj.!ásának a megvalósltásához hűtle
nek lettünk volna .
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teolÓgiák

Dr. Dán Róbert kandidátusnak
fe n ti munkája az 1973. évben jele n t
meg a Humanizmus és R efo r máció
sorozat 2. köteteként, már eiméből ls
m egállapíthatóan unitárhis vonatkozásban nagy érdeklődésre tarthat
számot.
A könyv megállapítja, hogy az
egyetemes európa! humanizmusban
az elvont tudományos elméletek eszköze, a latin és görög mellett, továbbá a reformáció klasszikus korában
a bibliai szövegértelmezés nélkülözhetetlen kelléke, végül az antitrinitárius ideol6giéban a szabad gondolkodás támasza, az Ószövetség eredeti
nyelve a héber volt.
A középkor egyetemes eur6pai múveltségében a héber nyelv nemzetközi jelentőségűvé vált. A viléghata_
lommá n/SU keresztény egyház az Újszövetségen kereszti.il Szoros kapcsolat ban maradt az Ószövetséggel és
enn ek tekintélyére alapítva alakitotta kl Ideol6giáját. Az egyhéz a latin

és go rog nyelv ű ószövetségi szöveggel együtt, az alaptextus héber és
arámi eredetijét is vizsgálta. Magyarországon a reformáció korabeli emberek különösen szívesen 01vasták az ószövetségi fordításokat,
mert hasonlóságot véltek lelfedezni
saját, sokszor sanyarú sorsuk és a
bibliai nép sok megpróbáltatással
járó sorsa között. Unitárius szempontból különösen érdekes a könyv
VU. fejezete, "A magyar unitáriusok
és a sidó n.yelvnek szokása." E fejezetben az író megállapítja, hogy az
1560-as évek antitrin itárius-háromságellenes polémiáinak eredményeként Erdélyben va\lési kérdésekben.
teológiai vitákban egyre nagyobb teret nyert a gondolkodás viszonylagos
szabadsága és az érvelések kötetlensége. J ános Zsigmond a maga is unl~
táriussá lett 'er délyi fejedelem uralkodásának idején, Dávid Ferenc vezetésével a .,háromságtagadás" államvallássá lépett elő. Bár ebben

nem lds szerepe volt az akkor i poHt ikAi helyzetnek, amely az osztrák..és
török hatalom ütközőpont jaként f uggetlenséget biztosított az erdél!,l fejedelemségnek megállapttható,
hogy a központi hatalom maga is elfogadta Dávid Ferenc kritikai szemléletét _ amelynek lényege a lelkiismeret szabadsága volt -, nem
avatkozott bele a teológiai problémák eldöntésébe. Igy a legkülö nfé lébb elméletek álltak egymással
szemben, ahol az okfejtés egyetlen és
szi~orú mércéje· a Biblia ~szöv~éhez
való hűség volt. A s~rzo sze,:,nt a
hitviták mondanivalóJán csak Itt-ott
csillant át a társadalmi hatás. de kétségtelen a hitvitáknak a huma~iz
mus elterjedésére és a magyar Irodalmi nyelv fejlődésére gyakorolt
hat.ása.
..
A hitviták során fény deruJt a
teológiában logikai szempontokat
érvényesft6 Johannes Sommer munkásságá ra _ aki egyesek szerint DáUNITARJUS f:LET ,

vid Ferenc veje volt - . a görög s7.ármaz.ású J acobus Palaeologusnak vallási türelmet hirdet6 nézeteire_ és a
rabbinikus irodalomban. ~e1tunöen
járatos Matthias V.e he Ghnus hatására, amelyek DávId. Fere!,c ra~jko:
lizálódó antitrinWirlzmusaval otvözúdve kw./akitották a korabeli Erdélynek a maga nemében egyediilálló
haladó szeHe"~!i ideológiai arcu~atát.
A héberrel összefüggó erdélYI po-

lemlák 1566-ban kezdödtek. A helvét
vallást hirdető Melius Ju~ász .~~.te.~
nek későbbi utóda és elvell:,ek oro~o
se Károlyi Péter kolozsván kollégu~
ml tanár ekkor ütközött össze. az ot
bizonyára ellenőrizni ment D.ávld Ferenc pűspök radikálls nézetelvel. Dávid Ferencnek a héber istennevek:
Jah Jehova Elohim. EI és SáddáJ
körÜli polérn'iáját a Dávid Ferencne~
tulajdonított Kolo~várott 1570 .. é.VI,
"Responsio ad Mehanos P~OpOSI.t.~O
nes" dmú kiadványából Ismerjuk,
Károlyi egy későbbi vitairamban vihígosan leszögezte véleményét a héber nyelv értelmezésének kérdésében , mondván ' hogy"... valótlan
vád az imposztorok részérol., hogy
mi az Isten igéjét mellózve az egyházatyákra és a régi zsinatokra támaszkodunk. Az igazságot a héber és
görög, mint elsősorban ihletett szövegekból kell meríteni." A szintén
anUtrinitarius hitelveket valló Heltai
"Háló"-ját támadva ellenfelei szemére veti, hogy Krisztus servéti értelmezését a talmudokból merítették.
Dávid Ferencet ez az alaptalan állítás heves tiltakozásra késztette. Az
1571-ben megjelent "Az egy Atyaistennek és az ő áldott szent fiának"
dmú könyvében így válaszolt: "Azt
mondja (mármint Károlyi), hogy mú
Krisztusunkról való vallásunkat a
Bibliában nem találjuk, hanem az
Alkoránumban és a Talmudban ...
... az én Istenem énnékem bizonyságom, hogy sem az Alkoránumot és
a Talmudot nem olvastam, sem pedig
abból soha vallásomat bizonyítani
nem akartam."

-
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A zsidó nyelvnek az Irásmagyarázalban való fontosságát ugyanezen
múvében így emeli ki: " Károlyi Péter az ö írásában ómagát igen bölcsnek ítéli ... avval ls kérközik, hogy
ó jó zsidó, görög és jeles deák, minket pedig a pad alá bújtat, mint akik
semmit sem tudunk ... De nem itt a
fó pont és kérdés. hogy kicsoda a jó
zsidó stb., ha.nem (hogy) kicsodának
legyen II kegyelmes l s ten ismeretének dTdga a;ándéka".
Dávidnak a kegyelmes lsten ismeretére való hivatkozás azért helyénvaló. mert a trinit.árius-antitrinitá~
rius polémiák elsődleges tárgya nem
ti héber nyelv, sem az Ótestamentum
volt, hanem az Újs7..ővetség értelmezése. Az Ótestamentumot csak kisegítő bizonyítás céljából használták.
Károlyi egyik múvében az unitáriusokat "a hazug Servetus porontyainak" nevezi. Dávid tényleg tájékozva volt Servet múveiról és a
postbiblikus irodalom nézeteiről, sót
néha maga is érvelt a héber grammatika törvényeivel. Igya már említett "Elohim" problémával kapcsolatban megjegyzi, hogy tudomása van
a "zsidó mesterek" álláspont járól,
a mely szerint a zsidó nyelv tulajdonsága, hogy valamely fogalom vagy
cselekvés fontosságát vagy t öbbes
számmal vagy a szó ismétlésével fejezi ki - de ez nem jelent az Isten
szónál trinitást.
Az unitáriusoknak, anutrinitál'iusoknak
judaizálással való vádja
tényleg nem volt helytálló. A zsidú
exegézis ugyanis sohasem ismerte
el Jézust, mint messiást és szigorúan ragaszkodott az elméleti és
gyakorlati unitashoz. Dávid Ferenc,
Heltai és társai viszont nem tagadták Jézus messiási küldetését. hanem azt a maguk sajátos antitrinitárius szempontja szerint magyarázták - azaz, hogy Jézus nem volt
Isten. Igy bár ellen felei szemszögéből nézve közel kerültek a
zsidó
vallás elméleti monoteizmusához. de
a ceremoniális zsidó kombinativ
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szovegértelmezést éppúgy eivelenék.
mint 11 trinitás koncepcióját. Dávid
Igyekezete rőleg arra Irányult, hogy
a bibliai szöveg természetes értelmének szerezzen érvényt mind az
0-, mind az Újszövetségben. Dáv id
11 maga részéről az egész reform{~ 
eiós folyamatról úgy vélekedett.
hogy az nem az orloooxtól halad
a reform felé, - hnncm a bibliai
keresztény vallástól legjobban eltávolodott kalolikus iránytól tér
vissza az eredeti unitárius felé. Id.
Qe Falsa at Vera Unius Dei P atris
Filii et Spiritus Sancll Cognitione.
Albae Juliae 1568 dmü mÚvét.
A szövegek vizsgálatának ez a
szabadabb davidferenci módja elöször Jézusnak Istennel azonosító
dogmáját kezdte ki, majd az 1570-es
évek elején Palaeologus, Sommer.
később Vehe Glirius hatására 10vább haladt az á ltala kiszélesített
úton add ig, ahol Jézus nem imádásának tana kezdődik.
Sajnos helyszúke miatt nem írhalunk most a ltönyv azon fejeZe!eiról, amelyek az· Ószövetség
a rámi nyelvú fordításaival
a
héber postbiblikus irodalommal és
"zok termékei vel, a Talmuddal és
Midrással
-,
továbbá
Enyedi
Gy'örgynek, a harmadik unitárius
püspöknek idevonatkozó munkásságÁvai - a végső fokon antitrinitáI"ius elveket valló, Itésóbb Lengyelországba kitelepült magyar Erasmussal, Dudilh Andrással - a karailákkal és az anlitrinitáriusokkal
íoglalkoznak. Remélhetőleg később
mód lesz a könyv azon részeinek
IlZ ismertetésére is, amelyek Bogáti
Fazekas Miklós unitárius lelkész és
költ05 munkásságáról szólnak.
Dr. Dán Róbert múvének értékét
emeli a kötet végén levő bő angol
összefoglaló ismertetes. Dl". Dán
múve hézagpótló, igen komoly és
iudományos megalapozottsággal készűlt munka.
d r, Ká lnoki Kis Géza
'
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Hírek a külföldi unitárius teológiai fakultások
~

elmúlt év lÖbb kilLföld.i unitárius
teológiai fakululis életllben változásokat
hO<l.o1\. ezekről adunk sz6.mot at; aláb- ·
blakban.
A kolozsvári Egyetemi fokú protestáns
Teológiai Intézet rektora, a református
d r. David Gyula, a blizell egyetem diszdoktora. nyugalomba vonult, utóda az
evangélikus dr. Rap p KárOly professzor
lett.
Or.
kovics
Lajos
professzornak,
pUspl:lkké tl:lrtént vALasuáaa után az
Intézet unitárius talloutanak vezető profeaszora dr. Erd(i Ján os. aki az összes
hallga tóknak tanltJa a vallásötrténet tárgyal! és az unlt6rlusok ... ak az egyházIÖrténelmet. Or. Szab6 Arpád koLozs_
vári lelkész velte at a blbUal tárgyak
tanluliSát dr. Kovács Lajos püSpÖ ktől
h dr. Izsák Vilmos professzor tanltJa
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gyakorlati teológiai tan~zék elm"letl
tárgyalt. MindketOJUkct k6sZöntjUk leo10glal doktori fokoz.atuk elnyerése alkal~ábÓl. A gyakorlati t!ln~zéken a
szónoklati gyakorlatokat Fazekas Ferenc
tordai lelkész, mint előadó látja el.
Az angliai két unltdrlus teológiai f6Iskola élér61 két klvAló tudós és nevelő
távozott. A Manchester városában maklklő Unitarian Theologle.1 collelle ve·
zetője,
am int arról már megemlé\C.eztUnk, dr. Fred Ke n worl hy az elmult
h ónapo kban elhuny t , o.z Imézet vezetés~ t aZ 197-\115. tanévben, megbizottkém
Arthur LOn g boltonl lelkt5z, eddig I~
előadÓ tanár vette dt.
Az Oxfordban mQködő Manchester
COllege vezetOje dr. L. Ii. Shon. Ismert
egyhá">;történé!;z. b e tegsége miatt nyugalomba vonult. Uló<la Bruce F1nd low •
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életéből

az ausztráliai származásI!, 19S! óta Igen
eredményes lel k észi és Iról munkát végző edinburghi lelké510 lett. AZ intézet
heLyettes vezetöjévll az évtizede k óta ott
dolgozÓ Dudley Richards professzort nevezték kt.
Az amerikai unitárius lelkészképzö L... tézetek egyikének. a chlcagóL egyetemhez tartozó Meadville,lLombard TheolOgleal College vezetOjc. dr. Matcolm Su'
t herl and bejelentelle. hogy az 1914/75.
tanév végével nyugaLomba vonul.
Az elhunytak emlé k él megörizzük. a
nyugalomba
vonu!Óknak
további
Jó
cgészscget kívánunk. u űjonno.n jötteket pedig t!.sztségUkben. mell' nagy feIclőss(;ggel jár, szcretetlel kl:\szönljilk.
régi
hlUC... SzemeiyUkben
barátait kl:\szOntJllk.

SZEMLE
A kolozsvá ri KERESZTeNY , I\IAG"ETÖ 1974. évi
l ó száma gazdag ta r talommal Jelent meg. K él lanul~~ nyt emelünk ki a H elta i emléké v alkal~~ból. Dr.
Nagy József a kolol'!Svári plx>testáns TeológIaI In tkzcl
re'formálus professzora ismerteti "A Colosval'ba nyom~

tatott Heltai Biblla" töl'té netét. Az elős zóban HeltaI
megírja hogy

néha hárman. néha n égyen voltunk e

munkába", A ;;égy társsze-rzö-forditó IIclta i Gáspá]",
Vízaknai Gergely, Gyu la i István és O zor ai István. HelI . W ittcnberg:ben. Vízaknai és Gyulai K r a kkóba n is

t:~u1tak és iU szerezték meg szükséges nyelvi.smere-

tüket. Sajnos nincsen helyü nk a, tanul~ á n~. ['cszlel es
ismertetésére. elfogulatlan hangja feltetlen~ l megél"
demelné ezt. Sebes i Pál. ugyancsak a Hclt.u. ~yf~rdu
lóra emlékezve ismerteti , ...... Heltai nemzets~~ t örté-

netét a XV I I. század derekáig. amig a Heltai n.;·:omda
a család birtokában állt. - Közlik II bud~pestl I~O
dalomtörténeti KözleményeI, után. a szerw hozzáJá~
ru lásáva l. Kon:enszky M iklós Rich.a rd J?a~n on.h:I~1
íőapátsági titkárnak él'tékes és a hód?llsagl umtanz~
musra is fény ve tő nagy tan ulmányu t. mely K assai
István 1629. évi énekgyűjtemenyé t ismerteti. mel~'et a
szerző a győr i bencések könyvtúrában taláH meg. A
szószék ro va tban dr. l{ovács Lajos püspök löbb egyházi beszédét közlik. F igyelmet érdemel. harom fiatalabb lelkész, Sza bó Dezső. Bcnet:l ek SándOI' és Török
Aron g.vakorlati kérdésekkel foglalkozó tanulmánya
is. A Keresztény M agvető előfizetését 1975-re a Posta
Központi H irlapil'oda, Budapest VII .. Lö völde tér 7.
sz.. a. fiókjánál lehel megíjitani. A 100 Ft előfizetési
díj közvetítksét a budapesti egyházi b'oda is vállalja.
Heltai Gaspá,' h a lá la n égyszáz cvcs évfordulójár a
emlékezve a Magyor 'l'udomanyos Akadémia hasonmás
kiadásban adta ki a neves unitÚI'ius szen:ó 1574 -ben
megjelent Históriás t: neke"könyvét - C ancionale. E munkál, amint azt az egyik hazai lap recenziója
megjegyzi, a maga idején és azóta is sokan [orgaUák
érdeklödésseJ. tudásra szomjúhoz\'a, kel'esve a históriás
énekeket. .,melyben külemb kUlemb féle szép lót dol goc vadnllC nyomtatva. Il Magyari Királyokról. és
egyéb szép lőt dolgocr61. Gyönyörűségesec o lvasásra és
hallgatásra .. : '
A Reform a tus Egyh á7. c. hivatalos egyházi lap le~
utóbbi számaiban több érdek es és megszivlelend6 cikket olvastunk . A gyülekezet diak6niájáról D, dr. BllI'th.\
T ibor bevezetése után többen írtak. A m a gyar prolestanizmus gyászévtizedél'öl dr. I\lakkai L ászló debreceni
profess?:or írt emlékeztető t anulmányt. ugya nó emlél,ezett meg avatott szavakkal Szenczi M olnúr Albe rt
munk!issúgár ól is.
A . R eform átus Sajtöosztál y kiadásaban egy kötetben
megjelent. 420 oldalon a Jubileumi K ommentárok kö zölt a teljes ÚJSZOVETSJ::G, fűz v e 219 forilltért m egvásárolható XI V. Abonyi u. 21. sz. alatt. Lelkészeink
figyelmébe ajánljlik ezt az értékes munká t. Továbbá
az ugY.11:no.~t kapható BIBLIAI ATLASZT, mell' gazdag
ó .. és Ujs7.Qvetségi kortörté neti bevezetést nyújt és a
konyvet, melynek ára csak 74 Ft. fekete és' l öbbszínű
térképmellékIetek teszik értékessé.
Harrington Donald dr. New York-i unitárhis lelkész
az E.~SZ-palota közelében levő Community Chur~ h
veze~ lelkészc. 1974. évi prédikációinak nyomtatásban
~eglelen~ sorozalából kiemeljük a .. Where are we in
war .agamsl. racism" - Hol állunk mi a rassziz m us
ellem háboru ban - c. bátorhangu beszédét.
A vegyeSházaSSágok tigye a fel szabadulús \Itúni években elha lványulni látszott. AlkotmányunI, megjelenése
Ól~ a ~'e ~mekek vallására egyezményt állami hatósát:
~~~ ~ötn l nel!' _lehet, mint lehetett a második vilá~rut megelozo években. E kérdés most újn\ az érde~ l ödé-s ~omloklel"(~ be ke r ü lt, mivel új róma i I'endel~~7.ések .azt a lá~~; , t~lt keltctték, mintha <I valil({lIli
ZSinat Óta a pápl.II ullaspont megvúltQzott . liberálisabb

lelt. A Theológil.li Szemle ismertette a római egyház
yonatkozó dokumentumai,t és a z Ökumenikus Tanúcs
a~t~l.szerkesztett Prote.stans Hozzászólá st is. A TheolOgiUl ::;zcmle legu tóbbi, .9:-10. számában megjelent ti
református és az evangehkus e,gyház illetékes lestületeinel, a lelkészekhez intézett körlevele. mely a két
nagy protestáns egyháznak álláspontját. a római katn~.ikus féllel történő vegy.esházasság esetén, egy házjogi
onáll.óságuknak megfeleloen, különböző m ódon. de tartalmilag egybehanl!;o ltan szabályozza. E~yházunk vonatkozó á lláspontja rövidesen kiadásra ke rül. ElöljáI'óban megállapitjuk már ma, hogy törvényes házasságnak tartjuk és egyházilal!; érv~nyesnek Ismerjilk el
az t a házasságkötést. melyet hazánk törvényei által
szabályozott módon. állami any akönyvvezető előlt kötötték akl,or iS,.ha ezt köve tóen egy házi szertartás Íltján a házasságot kötött felek nem kérték rá Isten áldását. Helytelenítünk minden olyan egyházi törekvés t.
mely a gyermek vallásá ra vonatkozóan el őzetes egyezséget köt és ezzel a nem katolikus fél lelkiis mereti jogait korlátozza. Egyházunk lelkipásztorai Isten áldását
kérik minden polgárilag mcgkótött há zasságra, ha
mindkét fél unitúrius, ha csak az egyik fél unitariu~.
vagy ha egyik fél sem tartozik egyházunk tagjai közé,
de unitárius lelkészhez fordulnak és tőle kérik házasságukra lsten áldását. Ez vo n a tkozik a polgárilag elváJt és Íljabb házasságot kötő felekre is.
A l\1agyar Izraeliták Országos Kép\' iselete 1973/74.
évi .. I!:vkönyve·' dr. Scheiber Sándor professzor szerkesztésében gazdag tartalommal. 382 oldalon jelent
m eg. A tanulmányokat és közleményeket dr. Seirer!
Géza .. Az Egyezmé ny 25. évfordulóján,"' c . alapos tanulmánya vezeti be. l'.Iinket dr. Din Róbert .. Az erdélyi szombatosság vége" c. sok új adatot közlő tanulmány a érdekel közelebbről. Igen érdekes dr. Scheiber
Sándor .,A Biblia a magyar irodalomban 1945-1973"
c. bibliographiai összeállitása. mely az Otestamentum
egyes fejezetei által ihletett magyar ve rsek lelóhelyeit
állítja össze.
Olvasóink, elsősorban lelkészeink fi~yelmét felhivjuk a római katolikus teológiai irodalom két új értékes
kötetére. Mindkett ő sze rzője a Budapesti H ittudományi
Akadémia két jeles professzora. Nyíri Tamás dr. : nA
filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest. 1973:' Gál
Ferenc dr.: .. A teológus az e gyházban, Budapest. 1974 ."
T eológ ia c. negyedévi folyóirat mindig gazdag lartalommal jelenik m eg. Az 1974. évi sze ptemberi számban naAY érdekl6déssel olvastuk Szennay András dr ..
pannonhalmi főapát. felelős szerkesztő .. A holnap egyháza [elé" c. elgondolkoztató írásál.
Szabó G yörgy "Abafiji Gyulay Pál" életét és n:'u~
kásságát ismertető értékes tanulmánya az Akademw.
Humanizmus és reformáció sorozatában jelent meg.
1974-ben.
A Theol6giai Szemle egyik legutóbbi számában szép
me~emlékezést közöltek H eltai Gáspár halála néAYszaz éves évfordulója alkalmából L. Kozma Borbála
tollából, " Az magyarok az ő nyelveken m egláthassák az
ő elejeknek dicső telteit" eimen.
A Világosság c. folyóirat ban dr. Kónya Istvfm professzor Kálvin és Servet c. érdekes és el,e:ondolkodtatóan objektív t anulmá nyt h't e régi perdi\. A t.1nulmány ismertetésére még visszatérünk.
Balázs Béla író és költő kilencven eszte nd ővel ez·
előtt született. Sokolclalu éle t múvéből a leAtöbben .. I~
kékszakúllu herceg vára" c. il'ását ismerik; mely a jo
. barát. Bartók Béla zenéjével ma is állandoan szerepel
a na gyVilág operaszin padain.
A2! amcrikai UnilarJan-Univcrsalisl Chri~lian 1974.
évi tavaszi-nyári szám at _ szekesztője: E. Myer~ unllurÍlIS lelkész - Tl"ocUs<:h Ernest ismel't német !,berltlis teo lógus emlékének szenteli. 'frocItsch munkasságtit
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az amerikai olvas6kkal leginkább dr. James L. Adams
a Harva rd Divinity School unitárius" professzora ismerlette meg számos tanu lmányában. o Irt róla az Encyclopaedia Britannicaban is. Most Troeltsch dolgozataiból egy angol nyelvű fordítást készít sajtó alá.
T roe ltsch tanításai hatotttak néhai dr. Varga Béla és
dr. Borbély István egykori teológiai professzorainkra is.
A Theológiai Szemle idei el ső számában Tadeusz
\Vojak _ dr. Forlntos Györ/U:' ro~dításában - e~I.~ke
zett me~ a lengyel reformácIó düntő eseményérol' • az
1573-ban tartott varsói konföderárióról Erről az évfordulórói a Keresztény Magvet61973. évi 3-4. számában dr. FerencI: József püspökünk is meJi(emlékezett.
Brot au cb für d ie Seele" - K enyeret a léleknek
iS'~ eimen jelent meg az év első felében Pe~e.~ ~ie
desleln svájci lelkész tanulmánya. melyre kulonosen
azért figyeltünk fel, mert P. Nieder~tei.n lelkés} körünkben is többször megfordult és ket Izben eloadást
is tartott Teoló<Jiai Intézetünkben. Könyvéröl a Baselben megjelenő Reformiel1es Volksblatt a köv~tkelő~et
írja: a Könyv vallási é r telemben vett tájé~oz?dást bl.ztosít a multra és a jelenre nézve. Szemb~ötlo Ug,VaOl.s,
hogy napjainkban igen sok emberen erot vesz a {asultság. Ez azonban nemcsak testi. hanem lelki okokra
is visszavezethelŐ. Viszonylag könnyebb o rvosoini a
testi Cáradékonyságot. mint megtalálni a lelki fásultságb61 kivezető utat. 'l'udnunk ' kell awn~an . hog:y ' II
testnek is. a léleknek is táplálékrg van szuk~ége. hogy
új életkedvre kapjon. A fenti cimen megjelent tanulmány kisérlet arra, hogy ennek a helyzetnek a Wr• •
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téne~mi hátterét megviJágíba és egy lehetséges köve_
tendo utat a jelen embere számára megjelöljön.

:<;;,1":
" "

~',!1 BIsztray Ádám
megjele nt, egyébés kedves emlékeket Idéző köny _
, egyik fejezete "Találkozás Tamási
ViselI. E könyv 88. lapján a követke_
zőket olvassuk: "Felolvasó estet tartott a Pestre szakadt erdélyi unitáriusoknak. Egy hodály nagy es kopott te remben, m~ly templomul is szolg:ftlt. Akár 53,
akár 54 valamelYIk tavaszi vasárnapján történt, furc~a !zeket hagyott bennem a felismerés; szektába ke •
.rultem. erk~~sünkkor még: a zsoltár utolsó hangjai
zs.ongtak egyutt .~ .. harmónium kitartott oktávjával.
Tilosság len~ett korul és titkosság. melyet fl helyzet a
tompa fény IS sugallt:' Szeretnénk emlékeztetni az írót
arra, hogy a "hodály-nagy és kapott terem" mellett áll
az unitárius,?k toron.nyal díszített pestlőrinci temploma.
Megnyugtatjuk az Illusztris szerzőt, hogy egykori látogatása alkalmával nem került "szektába". mert az
156.8-.b?,n szerveződött ~nitár.~us egy~á.z azóta "recepta
r~hglO és 1945 .6t~ ~azank torvényel es szokásai egyik
törvényesen muködo egyh ázat sem minősítik szektána,k. Az említett összejövetelt semmiféle "tilosság" és
"titkosság" nem lengte körül. mert ~yházunk a7. alkotmányban biztositott jogainál fORva tartja istentisz.
teleteit és gyülekezeti összejöveteleit. Végül tartozunk
Tamási Áron emlékének azzal a megállapítással. hogy
a nagy író sem jött vol na el felolvasást tartani tilos
vagy titkos összejövetelre.
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Rudolf Bultmann kilencven éves
Szá213dunk evan,l1;élikus teolÓ,l1;Usai közül egy sem állott oly nagy mé'ftékben az elfogadók és támadók kereszttüzében, mint ő, aki aU,l1;Usztus 20-án ünnepelle
90. születésnapját és aki s.zazadunk teológus atyái közé
tartozik.
Azokkal az ellenvéleményekkel kapcsolatosan. amelyek napvilágot láttak, ő maga je,gyezte meg 1960-ban:
"Hihetetlen. hogy milyen sokan birúlják munkámat
olyanok. akik soha e,gy szót sem olvastak tőlem. 'röbbekwl meAAérdeztelTl. hogy mire alapozzák birálatalkat. Kivétel nélkül. szinte sz.aoolyszefÚenazt válaszoltak, hogy munkáimból ugyan semmit sem olvas-tak el. de az ujságokból megtudtá'k, hogy téves es;>;méket tanítok".
De Bulunannt, mint mindenkit. aki nem közönsé~es
dolgokat hirdet. nemcsak átkozottnak és ördöngősnek
tartják. Sokan vannak, akik írásai es egyházi beszédei hatására örömet lelnek abban az ösztönzésben.
melyet az ő troló~lája su~ároz ma,gából. Dietrich 80nhoe(fer 1942..,ben a követke7.óket Í1"a erről: "Ránt min-

dig hat az

ő

munkáinak intellektuülis beesületessége·'.
ez a megnyilatk07..asa szól a mai teo~":'O',. papokhO'J.: és viJágiakhoz. akár Bullakjr ellene emelik fel szavukat.
Bultmann újtest'a mentumi exegetikai munkái bámulatra mcltó kritikai gondossággal é3 a sz(iveg iránti
tiszteleltel íródtak. Főleg Pál és János trológiája foglalkoztatja. Aki Istennel ilUl7.i viszonyba kerül mondja Bultmann -. az a világgal is helycs viszonyban áll.
Bultmann mitológ-iátJanítnsi törekvése. valamint a
történelmi Jézussal és az etikával való bensőséges és
következetes kapcsolata még erőteljesebben jelzi a'l il
mai jelentősegét és aktualitása\. Ez eg.l'uttal azt is
jelzi, hogy Bultmann munkássága és teológiája meggazda~itja a prédikáció mondanivalóját.
(Peter Niederslein eikkenek rövidített Tordi/á sa n
Reformiertes Vo/ksblntt 1974. október W-i szá mából.)
FOi'dította: Bencze Márton

-------------_._.__._---------._._._=.--------_._._- - - -_.__._---"._._._---_._-_._----_._._----_.-. _.Külföldi hírek
Az amerika i Unitárius Töriéneimi T'rs ula t tt1G-1912 . évi öSs~evonl éVkOnyvében
"Proceedlngs ot lh e Unitarian HIstoricai
Soclely Jele ni meg Ferencz J6zsef és
Szász János közÖ!! tanulmánya. melyet
elObbl n>. emlfl<~1I társuint 1!I1J9-ben ao~
tonban larlou IIlésén olvn~oll fel: When
Hungaria
Unitarianism was Ilorn
Amikor a magyar unllárlzmus megszllletett elmen. A felolvasó Illésen dr. Conrad Wrlllhl a Harvard Egyetem unitárius történészprOfesszora. a 'Társulat el·
nöke mutMOU reá az Ilyen egyUumClkód és nek fontosságára.
Ur ban Vence l dr. krakkói ellyeleml professzor
PU5pökllnkhö~
Irt
levelében
Orömmel számOlt be arr 61. hogy nemrégiben megl~ltogaua Krakk6ban dr . John
C. Codbey a chleal!61 unltár:tus leol6glal
rakuná~ egyhll7.történés,. prote~s7.ora. aki
ez évi l anulmányl "7.abru:lságát lengyel én
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holland egyelemi kOny\'tárakbnn végzelt
kUlnlással t ölt!. Phol ól XV I_XVlI. s~á
zndl európai unlHirlus cgyh áz lörlénelem
k örébe n végez kutatásokat.

A O: o laszoru'g i "a ldens egyh'z a z
Idén Unnepelte meg "forre pelUcében
nyOlcszáz éves fennáHásllt. A sok üldö~ést szenvedett eilSreformálorl egyhh a
Jubileumi
Unnepségekhe7.
kppcso!6dva
tartotta meg IInnepl zsinaulI. melyen a
francia és némel terllleten éUi néhiny
gylllekezel képviselője I~ ~s~t veu. Ennek az ősi egyhá~nak a képviselőivel
cgyghá~unknak a svájci casa LOcamÓbnn Járl Iclk~szel a~ elmult évek rendjé n a Hemélycs kapCSOlatOt ls [elVCllé~;
A rajna i protestáns el:yhiz " Der w el
c1mii hetllapjiban érdekes riport Jelent
meg arról. hOICY Kullfay Imre párJul
magyar ~!ormátuS lelkéu kénytelen /I
hwCltOI knpon és a megélhetéshez ma
már nem elegendO j a vadalmát. menéktOlllnlko7.dssal klegésdlenl. Mint
BotOr tevékenykedik és ft J'iportban rdekes
melltlgyelésekről
számo!
be.
I.el klpi$ztorl. gondoz6l munklit végez.
mim tnxlsof(lr másod4l1ásban . KeuOs '1cioza t vliUalá!lira ,ovibbrn 15 lsten áldá. M és scgJts~g~t kérjlIk.

111," .

.jkú orthodox okat Al exe) pJltriareha 5a/o. buda peslI egyhhköu~1 október el~6
"I k~relm(lkre és ft malyar kormány s7.ombatJ6n tartotta elsO &zt ihlt lát
kO>;benJ' rá"á ra Joghatósága aié fogadla melyen Végh Mihály k oe50nll lelkés~
é" élükre K Opolovlcs I ván prntolerej S%Ollláll. Ezt követően D. Dr. Bucsay
.. a.'csony c1sl1 és m'50dnapJAn min- Illy61, II Jelenlegi Jonathán k lslnYQvl Mihály reformátu s teológiai akad~mlat
d en templomun k ban Istentiszteletet tar- érsek et álUtotta. A m,"yn o rthod o x pro felSzor tarlOti gondOlatokban gazdag
tunk és II!;I szokás szerint úrvacsorát ogyhb Jelenlegi vezetője dr. Berki Fe- elOadAst a reforrnáelÓról. Október harosztunk . A szórvénygócokban tartandó rl70 protoierej atya, akinek további mUl1- madIk vas~rnapján a H Ogyes End r e utIsten ll szteletek IdllpontJ'ról a lelk~szek ká s9!l.gára lSten gaJ:dag Aldéslll kérjUk . cat gyülekezeti teremben tartotl áhlta_
kUJön ér!eslt~st kUldenek hlvclnknek. At. Unnep,Hyen r észtvettek az orosz or- t on Be ncze M~rton lelkéBz 61.olg"t, utá_
Az ú ra sztala megteríté.éhez kérjUk é.!I thodOX egy ház magasrangú főpapJai . a na Farkas JÓzsef nYugslmaZOlt tanIlor
v./irJuk hiVeink lélekblll fakadó ajánd é- hazai testvéreIlyházak képviselői, köz- beszélt öszl nte , gond olatait leltárva artOk pIlspökUnk ~ f6gondnokunk ls.
rÓl. hogy hogyan taliita meg az útk./it.
~lal
J't
az unllArtzmus fel~.
A deb recen i r etorm'tus koUél:lumban,
A
budapesti
t;vange ll kus
TeolóC
egyM,uerUiet
Akadlmla új épUletének felszentelése II Uszll n tul! r eformátus
Novem b er e lsll lIZombalJ'n a Nagy 19na
gy
k
önyvtárIiban
egyházi
V(lna tkozá~u nAc Uleal gyOlekezetl teremben Benc:ze
Unnepélyes keretek köztItt lö rtént, SUlmos kUlföldi vendég az AIIami Egy- é~mmt1vészeU és ex libris k h'IIIIUs nyJll M'rton lelkész tanOlIa az ./ihlialot. melyh./izUgyl Hivatal képvlsel61nek és a ha- meg, Bottyán János r eformátus lelké$>; ben emlékeztette az öll5zegyil\t egykori
za i egyhá""k k lkUldöt telnek Jel enl é t é- szerke5?ló rendezésébe n.
székelyk eresztúrI
unitárius
gimnázium
ben. Az i1nnepl Is tentisz tel eten dr. Káldy
Dr. Ha mmon d Geodflny angol uni_ dlAkJalt arra az ö rökségre. amit egy·
Zoltán evangé!Lkus p üspök-elnÖk szol- t á riu s orvos megtsnult m agyarul és sza- kori Alma MaterUktől kaptak. Novemgáit hlrdetv~n n örök Igazságot, hogy badságát majdnem minden évben Ma- ber 17-én a HOgyes Endre utcai össze szántsatok magatoknak új szántást. Dr. gyarországon tölti . NemrégIben ls r~szt Jllvetelen. Végh Mihály lelkész áhitata
VIIImos József dékán. a kUltöldl és ha- vett egyik Istentisztelet Unk ö n és után a utAn dr. Kupka Jóuef, prágai huszita
zai vendégeknek k öz\Uk egyházun- örömmel
mondotta,
hogy
me",értelle pUspök beszélt egyháza IÖrténetérlll és
kat képviselő p Us p ökilnkne k ls At- HuUU János lelkhlzunk prédikáCióját.
a 7.0k rÓl a gondOlatok ró\, amelyek őket ma
nyujtOlta az ünnepl alkalomra k észitett
Nagy Gé:ta budapestI presbIterUnk 65 a béke szolgálatához elvezették. Minem lékp lakellet. A haul egyházak k ép- évvel
den gyülekezeti alkalmunkat ének- és
ezelőtt szerezte me8 tsnítól oklevisele tében D. dr. Bartha Tibor reror- velét akolouvári állsml tanítóképzőben zeneszámok e gésútenék kl. K Ulön kIm'tus pUspök. zsinati elnök , a magya remeljUk Uher Zlla o peraén ekesnó!. ak i
ortz.ligl egyh./izak ökumenikus Tan'csá- és nem so kkal khlt'Sbb az érettséglt a 5zo k./i sos gazdag mQsorán tulmen/len a
k olozsvári unitárius K ollé8lumban. A z !lylUekezet nagy ö r ö m ére o r gonaklséret
nak el n öke b eszMében szólt arról a évtorduló
alkalmából a Budapest! Tanltestvéri kapcsolatról, amely a két hatóképző
Intézet
v a$ dlpl omáv al tUntelte mellett elénekelte Dávid Ferenc ,.Adzai legnagyobb prole s táns egyh,zat évJ unk hálát mindnyájan ... kezdetQ éne,zázad()k óta összef1lzl. Hangot adott kl Nagy Gézát. akit ez alkalomból. mint két.
templomlátoga tó
hlvilnket.
azonban annak ls, h ogy az ökumene rendszeres
A U egyvld é k . a XII. ker. Tanács és
nellemében munkálkOdnak az úJabb szer etettel köszöntjU k lapunk olvasói ne- a H azafias N épfront lapja 1974. évi
evangéliumi egyházak, a magyar o rtho - vében ls.
Lengyel l\leny h é r l, az Ism ert IrÓ. Bar- elsó számában a kerUlet utcáinak n
dox egyház és emlltést tell arrÓl Js,
!('relnek
névadólr61
emlékezik
meg.
hogy ml, unitáriusok ls ujab b a n a csat- tók Béla egykori barátja és munka- KöztQk I6mertetl a Brassai Sámul utca
évtizedes
kUlröldl
ta r tózkodá s
lak07.áB módját keressUk az ö kumenikus tá r lll,
utá
n
9-1
éves k o r ában nagy belegen ha- névadójának életét és munkásságát. A
egységh ez.
zaJött szüHlföldjére. Itt "unYi el és k i- közölt adatokhoz csak annyit tennénk
A reformIlIcló évfor du ltiJ'ról a z öku- vánságára Itt lemenék el a farkasr.:!!1 hozzá. h o gy Brassai Sámul, mint a komenikus egy h á1: t agegyháza i az ok tó- temetIlben.
Az fróS7.öVelség
nev':!ben l07.l'lvárl unitárius kollégium tanára az
ber 31-hez legközelebb ests vasárnap Hubay Miklós. a Pen Klub nevében elst'Sk között követelte. m!g 1848 előtt.
délutánján a Kálvin téri református. H e 8edú5 Géza búcsúzo tt a .,Nyuilat" II magyar nyelvQ oktatás bevezetését.
vagy a D eák téri eva ngélikus templom- nemzedékének nailY halottjától. akine k O voJt az 1872-ben alapito lI kolozsvári
t::an emlékünnepélyt tartanak. A D eá k é rdemelt az IrOdalomtörténetirás ken kl- Cflyetem prorekto ra .
téri evangélikus templom ezer embert jelölje. Lengyel Menyhért és családja
D eb r ece n be n karácsony elst'S napján.
meghalad ó nyllvánossáa:a eMil dr. Fa- 1925-ben lépett egyházu nk tagjai k özé Fil zesil yarmaton karácaony másodnapblny Tibor ev.ngéUkus teológiai pro- é3 érdekőldését Ir ányunkban mindvégig Ján déleltlU a szokott Időben Bajor János lelkész tart úrvacsoraosztással egyItlnOr a z emlékezés szellemében szólt mcgtartoUa.
a XVl. század korsukot formáló nagy
bekötött Istentiszteletet.
Szász J á nos lelké3zünk családjában az
el(klelrt'S1. K öztUk névszerint emlékezett
A
pesU őrlnel
ecy"uköu~g
oktÓber
meg a s panyol servet Mihályról, akit elmú lt hónapokban k ét örvendetes e se- utolsó vasárnapján tartoll 8yülekezetl
ml. unltárlusok hltünk egyik előrefor· mény ls történt. Az édesapa kerte l S- összejöveteién az áhitatOt Marschalkó
mAtorának tart unk. Beszéde rendj én em- ten áldását János fla és Dósa Aranka Gyula vecsési evangélikus lelkész tarIItést tett arról, hogy a gyülekezetben házasságára Hógyes utcai templomunk- totta. Szász János lelkész pedig e8Yjelen vannak a ha zai protestáns egy- ban. A Szász családot l s ten újabb Jöve- háztörténetl kutatásairói tartott eltladást.
h ázak
budapesti
hiveinek
képviselöl, vénnyel gazdagította, a k is Adriennenek
Az IIszl hóna pokban Bajor János debk özt Uk ml, unltárlusok ls. Oszinte sziv- Jó egészéget kívánunk és egyUtt örven- receni lelkész aZ egri. miskolci és nylrból örvend Unk II megbékélés és egyU\t- de7.Unk az édesapjával és az édesany- egyh áZi szórványokban tanott \lrvacsamunkálkod./is keresésének emlitett két jával.
P e thll
Is lván ny. pUspökl helynö- ra.osz tással egybekötött ószl hálaadó Iss7.é p és j r ánytmutató megnyilatkozásákön vakbéloperác\ót hajtottak végre. ör- t entlszteleteket.
nak.
Oenten dll napj á n du. és tijévkor de. a
lIalottak napjái megel6~n az egye- vendetes felgyógyulása után ujra szolt emes egyház és a budapesti e gyház- gAll n épes gyUlekezet elótt H ógyes Endre szok o tl Idóbe n Istentiszteletet tanunk .
október 27-én,
B udapeste n a gyer m eke k kar,cson y fa
k özség. elhal! lelkészeine k, go ndnoka i- utcai templomunkban,
81;1llkor
több
unitáriu
s
c
salád
halottjáUnne
p é lyét dec. 22-én. vasárnap du. 4
nak és más jelentIIs érdemeket szerzett
nagyjainak sirJ ára Bencze Márton és r ó l l s megemlékezett egyházi beszédé- ó rakor tartjuk II Nagy IgnáC u. 4. sz. a.
Hu szt! János lelkésM!k elhelyezték az ben. Továbbra is Jó egészéget kívánunk. gyUlekezetl teremben.
egyhhközség keilyeletét kl!ejez6
k oA
buda p es ti r ó m ai kato likus K özazorúkat. A h ozz'tar tozók közUl t öb - p on ti HittudománYI Akadémia ez évi
ben szóba n, telefonon és Irásban feJez- dékánjául dr. B o r ovi Józ.sefet, a kánonlé k kl köszőnetUke t a megemlékezésért. Jog professzrát, a refonnAtus Teológiai
Az Idei e szten d óben alkal om adódott Akadémia dr. Huntl Kálmánt, a dogprofesszorál ,
az
evangélikus
arra, hogy dr. Ferenez József püspök, matika
D r. p ag n otla umberto, az olasz uniBenct.e Má rto n és Hu szti J./inos lelké- Teológiai Akadémia Ismét dr. Vámos t Ar lus mozgalom vezetóJe hitvallásukat
szek a monod temetóben megkOSZOrúz- József professzort választotta az Idei év a következőképpen !Ollalta össze: MI.
zák dr. Lázár J ános egyh ázi tanáesos dékánjáu\. Mindhárom Int éze t ószl meg- unitárius keresztények hl.$zUnk 8 valtöbb cikluson II I a budapesti egYhllZ; nyitóJán meghlvás folytán részt v ett lásban
a
tUrelemben.
a szabads,gk özség gondnoka sirjAt.
pUspökUnk ls,
ban az értelemben és a személyes feOzv. Kincses Lisz . ti n e szUI. N ag y Iré nt,
K O$Suth Lajos hangját a Magyar Rá- lelOSségben. HiszIInk Jézus tanItásaiban.
fUzesgyarmati unitárius IskOlánk egy- dióban ml ls örömmel hallgattuk. K os- ISlen egyetemes atyaságában, az emb~r
k o ri tanilónőjét, aki 60 évvel ezelőtt suth Lajost turini magAnyéblln K ovács testvérls~gében. II jó végső gyO zelmszerezte t anítónól oklevelét, vasdIplomá- Ján08 egykori kolozsvári unitárius kol- b en, Isten orsz./igáMn é.!I az örök életval tUntették k l és p4!nzJu talomban ré· léa:luml tanár. késObb teológiai proleszkérjUl<, hogy
szesllCtték . Irénk e néni, ak! jelenleg a szor 15 meglátogatta, akihez K ossuth b~"'m' nla l Qlvasóh'k at
amen
n
yiben
lapunkat
továbbra
Is 01békéscubal evangéliku s szerete totthon sajét kezQleg szép levelet Irt. Ez az
lakója. a neki kUldött jutalomból 200 é r ték es levél n éha i K ovAcs János pro- valnl óhajtják, úg y fizessenek elll, éli
ét
forintot k Uld ött egynAzunkhOZ az""I, hogy fesszor budapesti családj a birtokában erről a1: unl!./irlu ~ el e t szerkesztőség
~Zt egy
arra rUzoruló unitá r ius a Sz- van, fénymásolata egyházunk IrOdáJá- 18 értesitsék H_ l055, Bl.ldapest, N~IY
Ignác U. 4. elmen . Rom'n"ban. ugy
szonyna k j uttassuk. Ezt a 200 forintot ba n látható.
tudjuk, előflze tnl I<lhet a ROMPG~S~t;i
clkUldtUk
öZV.
L Onn czl MIk lósnénak
FILATELlA
Bucurestl, calea
r v
eGY másik egyk ori unll./irlus tanltó öz:
N
o
6f---i6.'
utján.
Az
elOIIzetési
dlJat
vegYének, az erdób~nYel relorm át u s ne_
masyarornág l rokon aJánd~kk(:nt beflreletottho n lakóJ./innk, a k i hálAs szivvel
mondott k lluönet el sorstArsá nak a azl·
d o zethetI 36 torlnt ölJlzelben fentebb em Uten clmu nkön. A megeme1keden nyomVel mege mléke2.é"ér t.
nél- dai és postai köl1sélek mlan lapunkat
egy- I.U-ben csak előf!tetőknek tudjuk p<>5JI. magyar OrthOClo:o; eM pe~""Hg novem _ .
berben emléke~ell mcg arról hogy 25
NallY
tlllznl.
évvel ezelOtt történt a7.. hOlY' a ma gyar
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budapest! unHárlu s egy4
h~zklh;séghe""
általános egYháZi célokrn
Aldott maradjon Varga 1I0na emléke:
zele. a ki táVOl (\Ivén a7. unltárlu" gyil_
IfAK/lIOS ARrAD
lekezetektöl. soha nem felejtkezett el
A budapesti unlt'rlu~ egyIUlotköz.s~g dsel hitéröl. Köszönet !!leli a Jó barál_
norgalmaa tcmpLomllilOSlI.lÓ tagjától bú- n61. aki hClségesen teljesítelle 111. ",köl_
CliUzolt november 12-én a U -Ik (;Ietévét löZöl! ~z6beU végakaralát .
betöltött Hanno S Arpéd arllnyokleveles
F aukas M ózes ny. MAV fOellen6r.
bányamérnllktÓl. az özvegy, II gyermekek. RO: unokák é$ nallYlz.ámú Jóbará- <>któber 6-án. 75 évC!! koré.ban Török_
F auka s Zsigmond
lok és \smerll'ök Jelenlétében. A Cin- bállnlon elhunyt,
ny.
MAV
!6kalauz.
október 31 4én. 71
kota-I1onatelepl temelllben dr. Fcrencz
Jónef pIIspök bilcsuztatl.a kedves ha- éves korában Hatvanban elhunyt. Két
IOltunkat. megemlékezeit azokról a SZol- jó tesivér halt meg e<l"y hóna!)on beDániel
gálalalr61 ls, melyeket II felsőgallai unl- WI. Harmadik testvérllk
néhány évvel ezel6tt hu"yt el Cse".,len.
tánus szórvány ban végzett egykoron.
Székely Lajos ao: Országos Magyar Bá- Mindhárman a Nyárád menti C sl kfalv.l!i_
nyAszatl es Koh ászaU EgyesIllet tagsága ról Indultak el életútjukra . amelyen beés az "öregbányászOk baráti köre" ne- csUJetlel mel(állták helYIlkei. A FlIZakllJ;
vl-ben velI buCS"! a Jóba ráuól, aki la- cs.a1ád. klHönöscn a hatvant. l<fen néhála lelZyen érette a Jó tSlen_
nulm6nyalnak elvégzése ulán a tata- pes bányai szénmedencében elöbb minI mér- npk. A temet ési sze rtartást mind T önök, legutóbb mini helyettes Ignzgató rIIkbállnton. mind Hatvanban Bene~e
végzett nagytontoS$águ munklIt. BcteG4 Márton budaoesU leké~z vé~eOlle a klsége miatt korlln vonult nyugdlJba, de tertedt család. a sok jó barAt és tl lt'.kh1!bb a Bllnylls~aú Kutató Int{Jz(!t la 4 lel6k néoes láborának Jelenlétében. Nyu4
boratórlumában dolgozott. :erdemel el 4 godjanak csendesen!
Ismerés{Jül a ZorkóCz]4!!remmcl tUntetté k
Málhé Lajosné mech. au~. U-én. 12
kl blinyllszaUőrténcll kutatilsalért.
,,"V,",S korában; Tlenedek KAroly Kee$k('VégUl egy öreg tatab6nyal vájár, (!gy4 mé!. jú t. 54(\n. ~2 ével!' .1uhász Gyul:!né.
kori munkatársa, könnyes szemmel kf4 ~7.cnl. 5-én. 64 éves: Máthé LaJOq s~eo l.
vánt utolJára "JÓ szerenCl:iét" az utolsó 104én. 66 éves: Sr.ékelv SándM okt. 3-án
földi ú tra Indu lónnk . Emlékezetét c!lye 4 nR éve.': Székelv DáVidné okt. 3- 6.n. 6A
temes egyházunk és II budavesU egy- "vc~: O,.""", L ll i ... sné okt. 74!!n. 1A (\ve.;
házközség kegyelettel megOr~l.
L1!rlncz Pál műelZveleml docen",. okt.
lI-"n. fl(; (\ves korába"
AIdolt legyen emlékezetilk.
KASZAI pAL

Halottaink

zeSBen

nagyobbik leA4
a temetöben , ahol
helyezIlI k hamvait
Akik szerették és
ör!.!k áldott emh':4
lIu5ztl János

VARGA ILONA

II

--

Kegyeletes eml!!kezés~cl temettUk november 16-IIn a klsVesU újt(!met1!ben.
Gyermekei. unokái és hozzátarto~ól nehéz szivvel viselik elköltözését. SzUntelen munkálkodó élete 16. évében hOszSzu és nehéz szenevedés után hagyl<l
Itt 6kel, nagy urt hagyva maga után
éleIlIkben.
Halálával
16rlnci
zetét.

,

be

!lun; Jánus (I36n_141~1
A (léke VllAgl8nti"" és az UN""'O J
vasiOtA ra m I n , en évben a~ egm
.. ~
aV'lá~n mmcgunnePllk II tUdomány. m(lv{Jszet
élenj~~~:~6dés kIvtilO egYéniségeh, akik
C I
87. emberiség szellem! kink~ n:Sk gSulagltás:lban, a haladás. a béa n épek közötti egyetérté!! eszm ., nek lerjesztésében.

ha~All~iUSZ Jáno. emlékünnepet 1965-ben.

ból a na~N:~-lk évfordulóJa alkalm á _
t'ráb Z
CO mClvel6dés\örléneU napp
a ls bejegyeUék. A Csehszlo .... ák
osta mcgemlékezeH egy bélyeg gel. mely

I

Külföldi hírek
Ar~a~·

G yÖrey . a románisi mll'!V9r
evan<félikus ell:yház p Us06ke nátrlárkl'll
élelkorban hunvt el októb er 1$4én. T('metés-én Kolozsvárt ré<zt vetlek II románl... 1 ö's"p,< eevhá?.ak képvlsel61 és a rom~n VallásUgyI Hivalal magasrangú kllldÖltsép;e.
KI .. Uy Mari e a5s~ony. Kl ..1tv John. ,v.
I A"RF elnök('. an.!!" ... l unitá r Ius lelk é!;T.
f"lesé!!!" elhunvl. :elet.. sorIIT, ·,ámos.
AnlUláb"n tanulm~nvokat folvt"M rn"I!v~r l1nltárlu~ lplkés:tt ls v"nrlél!!l1 l~
t Olt. A me<!szomorO<lolt ulv(l rértnek
.. q a két ~rvA.n mar<ldt leánvn"k. F.tlppn _
"ek .. ~ .I"dltnak 6szlnle egyllttérzé,Un 4
ket kllldHlk.
Or . Oenol5 G. W lg morll -8 e ddoC$ betrul\
unitArius lell<"'1.. történetrrÓ. trar.tkuq
aulóblllp~el
áttl"'1.~1<I 1..1\ Ilknr. lImII......
"T. el'!vl\< <>l<t6t"~r! v .. sár.,apon kllrnvék 4
hp!l Ilv(jl"\<"7" l.be készül!. az 18 ten ll ~ .. telet .. lvé<!?ésér...
Az TJUtF" vé"rehalló' blZOIt.d~1l jll"u~r
köz"oén Frll nkfurtb"n t IIrtl.. ~ m ... nlr",nll vl1A<!k'>n<!re~szust ",161c<'M.ft6 mé~"'.
melven ellvhá7.unkM nH'Ollkflnk (\S !6gondno\<unk fOlttIl képViselnI.
"r. T,örlnr.zl Györev washlnllt"nl fI"vv"d en~m .. ré.ét feler.t.., 1<1 "7. l1nlt~rl" R
Elpt h .. rm,,<1lk ~zámának k~7he7.v", ..I ..
" lAn . .""'esll< tudn' a1l. " ..... v klUfö 1,lIln "16 unllArlus híveink örömmel o lvassák lapunkat.
Nlc ...l~e. b !i. n oi.tl ... rthodo,," metronnl1la
eev"'~7unk
1cönVVU;fU,,1cnllk mellkOJ<1I"
el!vh>l7.kprHl p W

""I

uh"'" ... ,~ ..htA~""

melye\< 1cÖ7.í!I kUll\.,ö~ érdekl>:!(\"Rre lart"at ul,mO+ li 1<~p ..1cket .. az<1~ .. nn ll1,,~ .. lri\'t ,.C"t""'I,, D e Arta FlellI!IOII R~
ve .." .. ·· e . 1< t~dv~"v me'''' ft , ........ ,,~.,
é~ kn.,1"sebe~1 P!!!vtohl<ertllel t"mnlom .. lnal< r"<I"1 e<l"yházl ké".,lt és k incseit mutatla be.
A. r ... mánl~1 unlt"rl,, ~ "eYhb; Flllalul~ ~ .. ,
1"~4 . d .... p,." ..... r R_~n \.lIriO"" rendes Ulé5ét li ~7."kOIl tárgvsoro7.lltlal.
, ./1.1"<:7.1 ' -'..'''ló Ilmlll~1 lelk"~T. . ft r n •
",4,,1~1 .....,...lell ...II "'7.nl<l"ál"'ol 1..!l .. ~ít6 "nt_
, 6r h,. lAll<<!<<7,ok np~7.' ... r ... " lel e« pr...., ll<4tn~.
' r6 é<; I!vnl .. kpzpl>o,"rv .. ~Il. 1974.
rtpcpmbpr
,."eO!"~ ..... "melt nV"Il~lom na v"~,,I . .,.."vA ...... ~" ls 1ft ~ .. ~~~.~I! .. I "14
"&~".,k ",,"I. "iri .... " munl<1Isd"n ,. 1.. '1<''''7' m""I<., , ..I\ .. ~.""" ~""mponlj~ból
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12 UNITARItJS eLET

Bélyegsarok

Husz J'nO$ sreképét ábrll~olja egy kalavpal a tején. amin láncoló ö rdögÖk
vannak, s amelyet akkor lettek a fejére.
amikor 1415. Július 6-án máglyahalátra
vetellék. Egy másIk bélyeget a mont 4
r('all vllágklál1ltás alkalmával bocSálOt 4
lak kl, és Huu JánOSI ábráZOlja a m'g4
lyán. A kép az úgy nevezett .,Jénal Kódex··-ben szerepel, amit a toábOrú után
az NDK KOrmllnya átadott a Csehs!.!ovák
K ormánynak.
Kétségtelen. hogy H usz János fontos
szerepet játszott a Keresztény Egyház
gyökeres torradaimában.
Olvasóinknak bemulaIjuk e két bélyeget.
Dr, Ki ss József

UNJTAR)US €LET

Laplulajdono,
a J\hgyarorsdgl unlt'rtus Egybá:!;
f"elellll nerkeszl6 és klad6:
Dr. Feren CI J6ZScf
101% BudapeSI lX ., Högyes Enore u. 3.
Távb.: 137-186,
A szerkeS~IÖ bizotIs'I: tagJa;:
B ajo r J &nos és Bencze Má r to n
T crJentl a Ma rya ' pOSla , Elllflzetbell!l
b'rmely postahivatalnil, a pos ta blrlapUdClelben és a p Ol la J>:llzpontl Hírl a p
Irod ' n á l (KW
B u dapesi V, • .Józse f
N'dor lé r L) klSlvetlenGI vagy postautalv'nyon, vala",lnt 'Iu lalAssal a KlU
lU-fl l U p élt%lOrral",1 Jel~sUmára_
Evl ellSflzetbl dlJ 30,- tonnl
K ülfö ldr" éVI :ti,- forlnl.
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Zrinyi Nyornda, B udapesI
. 'clelt5. vezetG : BOlgár Imre ved r1&:.
_

