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XXIX. I!: VFOLYAM Z. SZÁM 
1915, APRILIS-JONIUS 

PÜNKÖSD 
Ap. csel. 2/1. 
... mikor a pünkösd napja eljött 
mindnyájan egyakarattal együtt 
valának . .. 

A bibliaI olvasó emberek általában szeretik e cso
dálatos könyvben az egyes emberek látványos csodáit 
keresn!. Pedig az Igazi "csodák" úgy itt, mint a min
dennapi életben a közösségi megnyilatkozásokban je
lentkeznek. Mig karácsony és húsvét tanítása Jézus 
alakja köré fonódik, addig pünkösd a tanttványok lel
kében feltárulkazó er6forrásokrC1 irányHja figyel 
milnket. 

Szép és mély értelmú ünnep a pünkösd, mégis saj
nálatosan elhanyagoltuk és felületesen nUll/aUuk azt 

az idök folyamán. Szép magyar nyelvünk is kicsiny_ 
IŐ,en .ért~lmezt. cl fellobbanó, múló eseményeket a pün
kösdi kIT~lys~g fogalm,ával. Maga a keresztény ün
neprend IS, ugy van össz!állitva, hogy karácsonyra, 
husvétra mar hetekkel eloUe felkészít! a hivő lelke
ket, pün,kö,sd~t azonban csak egy olyan biblikus ese
mény k/VanJa bevezetni, melynek szentfrási hagyo
má~ya i~ teljesen a költészet homályába burkolódzik, 
A ,ézu!, ,,1I!ennybemenetel" csodálkozó tanítvánYi 
szem/élolt mar akkor így intik: "'" Mit álltok nézve 
a mennybe?" ," Ezzel határozottan a főldi Tealitá
~okra irányí~ja, ,a figyelmet az Irásban szereplő két 
ISme,retl,e!1 .ferfiu, A pünkösdi események is általában 
~ t~lmltlzalt vá ltozatukban terjedtek el a szószéki 
Igehlrdetése~b!n , .. h.?Ii.!U ,kézenfekvöen kinálkozik egy 
n~gyon életizu, orokervenyú tanítás is az Ünnepelni 
klvánó Ielk~k .számára, mégpedig az együttelők egy
~kar~t~, a,ml ktmerithetetlen erőforTást jelenthet egyen 
es kozosseg számára, 

~, vallásos rajongás és elfogultság, az ún, "szent
sé~ keres~,se nagy veszedelmeket is rejthet magában, 
Torténelmunk során ez a szélSŐSéges gondolkodás 
e~edményezte a vallásüldözéseket, kínzásokat, hábo
rukat s emberi sorsok oktalan feláldozását. 

Kéts~.g~elen, hogy a lelki élet bizonyos intenzitása, 
elmélllul~.se során az emberi természet valÓSággal 
megrendul és olyan ismeretlen erők szabadulnak fel 
b~.nne, ~lyan képeSSégek birtokába jut, amelyek meg
hokkenhk a külsö , szemlélöt. Sajnos, ezek között a 
látványosabbak a kevésbé hasznosak és értékesek 
Valah0!7y ~gy van ez, mint a szólásmondásban, hogy 
a bel!o goz energiája nem. a dugattllúkban fejti kl 
hatá,sat!, hanem kiszalad az a sípon, A szentek an
naklde,en leplezték e.:rtázisaikat és stigmáikat, tudván 
hogy csak egy "jele" van az élet mélységének s ez 
feleba rátaink iránt éTzett szeretetünk. 

Az elsö pünkö~d eseményeiben is hajlamosak va
Qyunk, a rendkivülit keresni s a hangSÚlyt a "sebe
!en zUQó szét ze~dillésére", valamint a tanítványokra 
zál.ló " kettös. tüzes nyelvekre" helyezni s talán 

C!zün k,?e se ,ut, lIoglI e történet mélyebb jelentéseit 
kereuuk. 

A Szentirás azon utalása, hogya tanítványok 
"nyelveken" kezdtek el szólni vajon azt ;elenti-e 
hogy ezek az egyszerü emberek atavisztikus módo~ 

régmúlt koro!<- emlékeinek birtokába jutottak hirte_ 
len, ava,gy l!mere!!en nyelvjárások vállak bennük 
tucfatossa? Ketségtelen, hogy az embert egy életen át 
szamtalan élmény és :Ismeret veszi ko ..... " h , , I 'é' d ''',aasze
em:ls gere, .. e ezek közül csak egy kiCSinYke töredék 
v~.Lt,~ bennunk ~:u~ato8Sá, hogy aztán néha, rendkívüli 
Icorulmények kozött a tudatalatti "Taktárból" szinte 
csodaként b~kkanjanak a fe lszínre. Bár erre is gon
dolha,t valakl, ama pünkÖSd mégsem erre figyelmez
te~, tnkább ~gy olyan "hétköznapi csodára", amit 
mmdenkor szwesen látunk, hogy példáUl az apák ért
senek ~ fiak nye~vén és ,?iszont - hogy a férj és 
a felesej'] megértsek egymast - hogy egyházi veze
tők és v ezetettek közös nyelvet használjanak _ 
ugyanúgy mint ahogyaművelteknek meg kell tudni 
értetniök magukat az egyszerűbb emberekkel. Hisz
szük, hogy az apostoli cselekedetek írója is valami 
ilyenre akar tanítani, 

Valamikor Isten léte nyilvánvaló volt mindenki 
számára, ma nehézséget jelent bizonllítása még a 
hivő számára is, Meglepó, hogy ebben az istenkere
sésben, a keresztények számára mennlIivel könnyebb
nek tűnik Jézus istenét az imákban és a templomok
ban megtalálni, m.int a közösségi élet szépségeiben. 
Sokan keresik Cit inkább az elvonultságban semmint 
a másik emberhez való közeledésben, vagy a jézusi 
nagy parancsolatban: Szeressétek egymást. Pedig a 
názáreti Mester félreérthetetlenül tanftott." arról is
mernek meg, hogy az én tanitványaim vagytok, hogy 
egymást szeretni fogjátok", Nem a teoldgi.o.f magya
rázatok milyensége a kritérium, nem ott van jelen az 
6 szelleme, ahol díszes templomot építenek neki, h?
nem ,,'" ahol ketten-hárman egYbegyűlnek az en 
nevemben, ott vagyok közöttük., ," _ 

Az első pünkösd ezért eredményezte az elso ke
resztény gyülekezet megalakUlását, mert "egyakarat
tal együtt valának" a tanítványok, és megtörtént az 
a csoda, melyet talán 6k maguk se reméltek, ,hogya 
killönben ellenük fordult jeruzsálemiek megertetté~ 
őket és Péter szavára mintegy háromezren magukéIJa 
tették gondolataikat, életelvüket. 

Meg kell végre tanulnunk, hogy az olyan ima, 
amely nem kapcsolódik valamelyes n~mes cs~leke
dethez, az olyan ima, amely nem e világban, el, az 
nem keresztény ima. A világban élő Istenne,' lS cs~k 
úgy teremthetünk kapcsolatot, ha megfogadjuk .. a ,~. 
zusi igét ... amíg O munkálkodik, addig nekun~ ~ 
munkálkodnunk kell ... egymás terhének hordoz~~
ban; tudnunk kell együtt sirni a sírókkal s egyutt 
örvendeni az örvendezőkkel. 

Minden kereszténll ember tudja, hogy Isten a sze
retet. Bármilyen szép egll fának a lelJele, lombozata 
_ annak értékét a gyümölcsér61 itéljük '"!eg. Igy 
vagyunk a lelki élettel is", ha nyelveken IS tudok 
szólni ha minden ismerettel is rendelkezem, de sze
retet ~incs bennem semmi vagyok. A mindenki által 
óhajtott üdvösség 71~m egyéni kérdés, h~nem .közösségi 
probléma, tudni kell egyakaraton eglluttélnr az em
berekkel, 

Bajor János 



....... ----.------
Emlékezés 

Rész.ll'!tck Huszti Janos köz.ügyigazgaló lelkésznek, 
egyházunk Kep,'(s clő Tanácsána k á prilis 7-én ta rtoU 
ünnepi ülésén elmondott lelszólalá$ából. 

Ma már - az egykor kétkedők elött is - bizonyos
sá "áll, hogy 1945. április 4-vel teljesen uj fejezet 
kezdődött nemzetünk történelmében. A vérzivataros 
kü2jdelmekkel teli, nehéz évszázadok után, a nemzeti 
függetlenség elnyerésével a társadalmi felemelkedés
nek soha nem remélt, ttig tere nyílt meg előttünk. 
Súlyos megpr6báltatások közepelte is megmaradt né
pünk fiainak és leányainak a szivében a remény egy 
boldog és szabad hazának a Celépítéséél't. Felismerve 
a lejl6désnek elóttünk álló nagy lehetőséget, ennek 
a reménynek a birtokában indultunk el 30 esztendő
vel ezelőtt. 

Bát' korábbi sors!ordulök alkalmával is erós volt a 
sUlbadságvágy s az áldozatkészségben sem volt hiány, 
saját erőink mégis mindig kevésnek bizonyultak ah
hoz, hogy hazánk, népünk, megszabaduljon az ide
gen elnyomás alól. A szovjet nép hadserege katonái
nak hósies önfeláldozása segitett abban, hogy népünk 
kezében vehesse sorsának irányítását. De a szabad
ság egy több éves hábortiban megkínzott, nemzeti be
csületében megalázott népet és földig lerombolt or
szágot talált. Három évtized múltán is érezzük azt, 
hogy a talpraállás reményét, és a jövőbe vetett hitel 
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=- UNITAR.lUS t.LET 

harmincadik évfordulóján 
visszaadni a nemzcln~k. - volt akkO!' a legfontosabb 
Celndal. A kétségek kozott felvetődő kérdésrft _ h 
] gy ... , .. ] ~ '-, ogy 
.::sz-e ma ar UJJ s~u et.,,,,, nagyon nehéz volt megad

nt a választ, hogy Igen. Eleinte kevesen, de a múló 
hónapokkal egyre többen és többen hittek ben é 
ma mór elmondhatj uk, hogy lett magyar úJjász~i~tés~ 

Nem hiszem, 'hogy a visszaemlékezés ru> ""_ ··k ég] .. . h ... ~rcelut:n 
s~u s es . e.nne osszegezm azank szocialista fe "Iódé
~enek e~MIgl eredmé,?-yeit, mert enélkül ls min~nya_ 
Junk elott tudott és Ismert a végbement nagy la 
dalmi átalakulás és a nép életében bekövetkezett rs~
keres változós. Az újjaépítésben harcedzett erők gy -
ze.tt~k az orsz~got tovább azon az úton, amelyve~ 
nepI demokratikus forradalmat szocialista forrada 
~omma rej1':.sztett~. Ennek eredményeként életerő; 
I,?ar, ko~.szeru mezogazdaság é! jelentős kultúrélet jött 
letre. Koztudott, hogy volt idoszak. amikor ez a fej 
lődés ellentmondásokkal tel'heHen ment végbe, de az 
c re.?mények, amelyekben a dolgozó nép munkája tes
t:s~1t m.eg, maradandóak voltak és végsőCokon a Cej
lödes szilárd, megingathatatlan bázisat képezték. Ha
zánk ipari termelése ma több, mint tízszerese a fel
szabadulás előtti utolsó békeévnek s a mezőgazdasag 
is több mint 50 százalékkal produkált többet 
mint 193B-ban. ' 

Most, a IV. ötéves terv utolsó évében számoltevöcn 
gyarapodnak a termelés bövitését szolgáló eszközök 
az iparban, a mezőgazdaságban és a közlekedésben 
egyaránt és állandóan fejlődik a termelés muszaki
technikai kulttirája, Az emberi igyekezet mellett 
mindezek a legfontosabb segitői annak, hogy társadal
munk élete rendezett , kiegyensúlyozott legyen. Min
den becsületesen dolgozó á llampolgárnak része van 
abban, hogy a sikerek és eredmények a háborús pusz
tilás utáni talpraálláson és újjáépítésen túl eddigi tör
ténelmünk során, még soha nem tapasztalt belső sta
bilitásnak a feltételeit is megteremtették. Fejlódésünk 
minden újabb foka a bizonyítéka népünk jószándékú 
igyekezetének és törekvéseinek, Harminc év távlatá
ból boldogan mondhatjuk el, hogy hazánkban minden 
osztálynak, minden rétegnek, minden becsületesen 
gondolkodó és dolgozó magyar állampolgárnak meg
határozott helye és feladata van. 

Az emberek megitélésének alapja a végzett mun
ka és a közösséghez való viszonya. Röviden úgy is 
mondhatnánk, hogy az emberi magatartás. A szocialis
ta szemlélet, s az ebből fakadó követelmények általá
nos terjedése eddigi fejlődésünk másik legjelentősebb 
eredménye. De ez az eredmény további elórehaladá
sunk követelménye is. Az eli:.eIt harminc év alatt a 
Magyar Népköztársaság megtalálta helyét a béke
szerető és a békét építő szocialista országok család
jában. 

Egyházakon belül, így a mi unitárius egyházunkon 
belül, itt jut számunkra szé p és nemes feladat, amely
lyel mi is hozzájál'ulhatunk a szocialista országot fel
épitő törekvésekhez, a Hazafias Népfront, az Orszá
gos Béketanács munkájában való részvétellel. Tuda
tosítottuk hiveinkkel, hogy csak iti, n hazában .és az 
igy teremtett új lehetőségek határain belül létezhet 
számunkra boldog, békés, építő élet. A felénk nyújtott 
kezel megfogtuk és fogva tartjuk, hogy együtt halad
hassunk 'hivők, és nem hivők, hazánk népe, a továb
bi fejlődés útján a mind több nagyszeru megvalÓSU
lás felé. 

Unitárius emm;rnek ehhez hitbeli alapja is van, 
mert mi nem a megváltó hit egyedűli jogosultságá! 
valljuk az élet egyetlen üdvözítő voltának. Az élet 
legnemesebb kiteljesedésének II "hit és a cselekedet"' 
a meghatározója és egyben annak az eszményi élet
nek is, amelyet J ézus rajzolt meg a mi számunkra. -
Ezen a hIttani alapon mi boldogan és ké,szs~~n 
vállalj uk a feladatokat és végezzük hitünk ku'etulese
ként azokat a cselekedeteket, amelyek egy s~ebb, bol
dogabb és békés élet megteremtését sl'!olgálják egész 
népünk és az emberiség javára és örömére. 
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A szocialista nemzeti egység jegyében 
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszu

sának elökészilleteit, a tanácsk07.ásokat és 18 hatá~ 
wtokat magyar népünk osztatlan érdeklödés.sel kl-
sérte. . 

A napisajtó és a wmegkom.munikácló eszközei, II 
r~dió és a tcleví1.ió mindannYlunka.t e nagy f!1unKG 
rés7.eseivé tett. Örvendünk annak, ho~ a párt Ir~n:l!"
vOMla nem változott és .é!én tovflb~.ra is Kadar 
János első titkárként iránYItja az eló!:l.unk ál~? .. évek 
munkafe~adatait. O állapította meg á:lob~s k~:O:I:;Y~ 
következoket: .. Magyarországon h',z --'~itelveik fel-
há . nya rendezett Az egy z""", 
d~ vlszZrkÜ! megtaláljAk helyüket a szocialista tár

a sa n. között A hivő emberek megbe
sadalom vlszon,"okk' é t ~esznek részt a szocializmus 
csült áJlampolg r n 
építésében." 

Lapunk terjedelme nem engedi meg ·az összes meg
állapftások értékelését. ismertetését. A kongresszusi 
határozatok köWl mé$(is kiemeljük a következő m~
állapflást; "A szodalista é pítés kitel.lesedésével slé
lesedik. szocialista tartalommal telítődik a magyar 
nép minden haladó és -alkotó erejét, párttagot és pár
tonkfvülit, oa 'különböző nemzetiséJleket, minden nem
zedéket. ateistát és hivőt tömörítő társadalmi össze
fogás. A céljainkklal való egyetértés erö.södéséve! a 
szocialista épít6munlca folyamatában egyre szilárdab
bá kell ötvözni a szocialista nemzeti egységet." 

Nekünk vallásosan gondolkozó embereknek is szól 
Kádár János vitazáró be 'édének néhány megálla
pítása. Mi is, mint dolgozó emberek, reálisan mérjük 
fel al eddig elért eredményeket. V'aHjuk, hogy a szov
jet >népnek a fasizmus felett aratott történelmi gyŐ
lelme u mi számunkroa., is elhozta a:/:. új élet lehető
ségél. Az a szövetségi politi'ka. melynek mi is része
sei vagyunk - s mely egyházi vonatkozásban az ~l
Iam és az egyházak kÖlÖtt negyedsláza<ldal ezelott 
megkötött egyezményekben alapozódott meg - a 
kongresszus határ07;3!aiban megerősödött és utat mu
tat a pártnak és a népnek arra, hogy ~~ kel} ~a
ladni a nemleti egység jegyében 'a SZOCIalista epltés 
útján. 

Valóban népi méretű kívánság volt ez. hogy az 
eddig kipróbált uton haladjunk tovább. Az uj prob-

lémák ozonban gyakran ujszer'Ú megoldásokat várnak 
el a dolgozó embertől. A fejlett ipar élJ mezőgazda_ 
sá~ s7.akképzett, m!ivelt mun'k~sokat Igényel, akik a>: 
állandó önképzés ul:ján sajátítják el az uj Ismerete
ket és gya'kor,l'atot, 

A kongresszus a nemzetközi helY7.etet I 
megállapítottJa, hogy az utóbbi években tovfl~beme.7.Ve 
kedtek a szocializmus, a társadalmi haladás 'kve. 
béke .erői, s meghatározó módon befolyásolJák aa 
emJ;>eriség so~t. A nemret.közi küulótéren _ írja a~ 
e~ik szemlelró - egyre erőteljesebben <tevékenYke_ 
dIk karunk három 1\agy forradalmi ereje, a szocialista 
vllágrendszer, a nemzetközi mUnkáSOSZtály es a nem
zett fels7.abadítási mo~lom. Minder.ek kedvező for
dulatot 'hoztak a neml".etkö2.i helyzetben. A világ a 
hideghábonl korszakából ·a szabályozott, békés egy
más mellett élés korszaka felé halad. A fejlődés nem 
Ulv.al'tala1l' és számolni kell a másik tábor erös utó
védharcah<al is. 

Befejezésül idézzük Benke Valériának. a kongresz
SZUSCIn elhangzott megáUapításaiból a 'következőket: 
,.Nekünk ugy kell haladnunk, hogy tetteink nyomán 
alt kell elémünk. hogy az emberek kapcsolatában. 
J!ondolkodásm~jában, életviJteJ.ében is győlzön a SlO
cloaliz.mus . .. " 

.. Még távolról sem tettünk me~ mindent, hogy azo
kat is magunltkall ragadjuk. akikkel ha nem ls ér:tünk 
mindenben egyet. de a célok"ban, a Szocialista tudat, 
erkölcs és közélet erósftfsének sumdékában sok pon
ton találkozunk. Ezek között ~a feltételek 'között mun
kálkodunk '8.zon, mnihez - Váci Mihály szavaival _ 
.. a történelem lehetőséget. parancsot. eszkö7..őket is 
adott .... hogy minden ember otthona legyen a fejlett 
Slocialista Magyarország." 

A kong. Essrusi határoZ1rtok elfog;adásával - kom
munisták és pártonkfvüliek. eltérő világnézetű embe
rek összefogásával - halad előre az ország, és épül 
a fejlett szocialista társadalom. 

tgy készülünk mindannyian a június IS-én tar
tandó országgyűlési választásokra, hogy küldöttei,:,'\< . a 
parlamenti üléseken is. fentiek szellemében épllsék 
tovább közös jövendónket. 

Dr. Ferencz József 

Új REFORM,ÁCIÓ FELÉ 
Az Ökuménikus Tanács ünnePi ülése 

A Magllarorncigi Egllhcizak ökumenikus Tanácsa 
halánk felslabadulásának harmincadik évfordulója 
alkalmából márc. Jl·én üncpi üléu tartott Budapes
ten a református teológiai akadémia díSltermében. A 
kü lső forma és belső tartalom galdag eseménye voH 
al eOllmásra taldlt eDlIházaknak. Az ünnepi ülésnek 
NéPköltársasagunk kormánya és népünk részérőt való 
megbecsülése nllilatkololt meg JHiklós Imre államtit· 
kárnak, al AUaml Egllházügyi Hivatal elnökének és 
Madai András foontálllveutónek a megjelenésében. 
Az egJ,/hcilaknak a társadalommal történt össuoforott 
ságát tantisította a Haza/ilu Népfront alelnökének Ba
rati Jó;:sefnek é~ Sziláglli Máriának a réslvétele. 

Az ülést D. Káld" Zoltán evangélikus püspök nyi
totta meg, köszöntve a tagegllhálak képviselöit és a 
vendégeket. akiknek ~orában jelen voltak cgllhálunk 
képviseletében dr. FerenCl József püspök és Bartók 
Béla fögondnok. 

Az ünnepi üles ige és imádság szolgá /atát Szamos· 
közi lstván református püspök Ils LaclkovSlki János 
baptista egJ,/hále/nök végeztik. Teljessé telte az ün
nep~éget a budape~li lutheránus és baptista és a deb-

receni református kántus mélyen dtérzett, színvonalas 
éneksldmai. 

Az ünnepélll gerincét D. dr. Bartha Tibor. Tefor
mátus püspök, az ökumenikus Tanács elnökének a 
besléde alkotta. 

VALLAWAK A JÖVENOO 

. b édéböl Részletek D. dr. Bartha Tibor elnök ünnepl eSlll 

Ökumenikus Tanácsunk lagegyh~zai ez évben ~a~~~; 
sen kívántak megemlékezni a !aSlZmus. felet~ . \ ; for
gl/ölelem és hazánk felSlabadulasa harmlYlc.ad~~ke Imat 
d"'ój~'ói Ez al ünnepélyes megemlékel s tu a k" 

" u. • ." ondják el: 0-
nyujt arra, hogy egyhlllamk e~t~tt lmelelött lezajlott 
2ösen mérték fel az egy embero ove ék I"k az az
történelmi eseményeket, egyeté.nóen ér~ V~II!ak a la
óta eltelt idő eredményeit, amm t egfe hálaadá..:ban 
nulságok levonós!Íban, úDY ma. e.aye a 
és a jóvcndö fe/adatainak ~lIalaö~~ban. mellyel a ro

Hálaadásunkat teljessé tes:!:..l al . vm, a 
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mokon felépim líj országra tekinthetünk, hiszen az 
elmliH emberöltő évszázados mulasztósokat pótló 
munkiljáb:m a hivők is leljes sz!vvel r~sz t vettek, 

,\ SZOLGA LAT ös" tN1.'t N 

A MAGYAR OKUMENE: EGYHÁZAt EGyOTT E:s 
EGYMÁST SEG1TVE ismcrték fcl mulasztásaikat: a 
nép sorsával. szociális nyomoráva~ szembel'!i .kö}önyü. 
kct és Icheletlcnségüket n kél vIlágháboru Idoszaká· 
ban. A tanulságok levouásauak bizony~áon és e~yj/,· 
legké.::ellfekvőbb követke:.ménye vo.'t al~~sfoglalasuk 
n magyor rllip társadalmi forradalma nak lIoyében. 

A magyar ökumené egyh!i.zai nz elmúlt három évti
zed soriln sokszor elmondtlik és ma n 30, évforduló 
határkö\'enél ismételten ünnep~lyesen és együttesen 
bizonys:ígot kivánnak lenni aiTÓl. hogya népünk sor
sát mcghatáro:::6 történelmi események /'ór/ékelésébclI 
és mcgftelésébell Istell igéje uezetésének elloedelmes
ked/ek. A magyar keres:::/yénséget a tá rsadalmi l(1az
ságosság ügyében a tények gy6zhették fil eg. De ami
kor felismertük, hogya:. ország új társadalmi rendje, 
alwak t1ezet6 rétege valóban őszinte sziuuel és teljes 
odaadással c nép ;al'at és a.:: emberiség j(ll,át s:o lgá/
ja akkor hitünkböl fakadó k~lelességijnkflek tudtuk. 
h~gy ezt az új társadalmi rendet minden tőlünk tel
het6 módOtI támogassuk. A legutóbbi 30 év egyhá;>;
és teológiatörténetének hazánkban ez a legjelentősebb 
eseménye, ez a legjelentősebb karnkterisztikuma. 

A magyal' ökumené elsö évtizedeire vi.sszatekintve, 
mélt.1n adhutunk há.lát Istennek az Ige iránti engedel 
messég ujulásáért és azért a közös ügyben közösen 
végzett teológiai munkássngérl. amelyet mi egy uj re
formáció megnyilatko.:asának teklnlünk, Ez a tuoló
gioi munka nem elvont spekUláció, hanem egylHi
za inknak - teológusoknak, lelkészeknek. hivó egyház
tagoknak - kő::ös fáradozása az egyllaz Jiüldetése 
bibfiai tartalmáuak új mel1erteséert. a keresztyen bi
zOl!lIsagtCtel mai megfogalmozásáért. E közös rárado· 
zás és bizon~'ságtétel gyümölcsei sem csak teológiai 
miil'ekl>en jelentkeztek. hanem elsősorban abban, hogy 
egyházaink életrendje, igehirdetése, küldetéstudata tit
alakult a s::olgáló egyház la/omasa jcgyében, Ez az új 
rerormácló eredmén.yezle a Biblia iránt megnöveke
dett figyelmet. t\'századok után a mögöttünk levő é\.
tizedekben uj bibliarorditás született. A magyar öku
mené közös eróreszitése nyomán rendkivilli mérték
ben gazdagodoll a Bibliát magyarázó irodalom, Ez: a 
teológiai megújhodás teszi érthetŐl'é, hogy a fila 
gyar keresztyénség a társadalmi igazságosság iigye 
mellé állI. a kenyér igazsagos cl os;:tasáért foiyIatoU 
világmérctű küzdelemben állást foglalt és erkölcsi kö
telességének lekinti annak a nem:eti szövetségnek min
den erejével vnló támO/1atásót, amely kormány:atunk 
vezetésével a ha:át felt'irágoztaHa. 

AZ EGl.' n AzAK TARSADALl\l1 FELELOSS~GE 

SZeLT EZUTAN AZ OKUMENI KUS TANAcs EL
NOKE azokról a nyugati egyházi körökről, amelyek 
támadták egyhazainknak az új társadalmi rend mel
letti állásfoglalásat. Ezek a körök függvényé\'é váltak 
n kapitalizmus és imperializmus elavult társadalmi 
po~.~likai, ~azdaságl és kulturális struktúráinak. Pedig 
el)otf az Ideje annak. hogy a vilag kcrcsz tycnsége ne 
a nllu~ali politikai klisck s::erint tájeko::ódjék ko
runk tarsad~lmi problémóir és az azokkal kapcsola
tos keresztycn feleJ6sség kérdését illetően hanem I s
ten igéjének engedjcn. A keresztyéneknek 'szembe kell 
fordulniok azokkal a ~truktúrákknl. amelyek meg
változtatása ,nélkül az éhség, a túlnépesedés problémái 
nem ?Idhatok meg, sem pedig a vitág békéje nem 
biztosItható. 

~z a bi~Ill'ságtétel először is hangsúlyoZUl Kris:W.~ 
01/1E' mekemek e világ irÓnti elkölelczclIséget 
uirsadalml felelőssége t. Az evanj:lélium meghirdetésé
re csak az Urát követ6 egyhl1z nyert megbCzást. 
Krisztus Urunk pedig követői sz.1mára együtt (rja 
el6 az lsten tiszteletének és a felebarát szeretetének 
parancsolatát. ezért a:: egllhózak e lli láO irdnti elkö
telezcusége egllardnt magában foglalja a.:: eIn ber Ud-

ol tJNITAlUus tLET 

~:;~~~f:!J~tÖk sorsáerl és föld i javáért coló felelö~-
EBBOL A FELlsMEResBOL KOVETKEZ 

zalnk közös ~izOnYsagtételének második mo~~a:~a~~
ja: az ~mber, együttélés egetö kérdése/nek Ille o/dá -
való faradozós nem un/amilyc lI Ideo!ógidlto" ~ ló Sd/, 
kalmazkodás, hanem a Kr/sztus Irá I' ·d a a .. 
követelménye Ahho:.e. hogy k II I enge clmesség 
részen szolld~ritást vállalhas~na~e:~ty~nek öt vHág· 
Ilzok mellé állj110ak, akik a ken ,.e nyomottakkal, 
H\sáért küzdenek. _ az szüksege;él h~~1.~~.~~~ elosz
deimét kövessék. Krisztusnak engedelmeSk~jene~~je-

AZ EGl'HÁZAli NEMZETKöZI FELADATAI 

A mai ünnepi a lkalmon hálával kell emlékez G k 
arról. ~ogy egyllózaink az elmúlt évtizedekben ~ én _ 
gel tal~lrak alkalmat közös bizollllsdgtételük ellllo:d~. 
sára, II!SZell olllan nemzetközi ökumenikus ttlvékenllsé_ 
Of!t feJt /wttck kl, amelyre korábban nem volt példa. 
Kétségt.elen. hOg}: ennek eg}'ik okat e korszak sajá
tosság~~bnn talfiiJuk meg: az elmúlt JO esztendőben 
elm~l.yult és fokozódo.tt ~ nz emberiség egység-törekvé_ 
s;, klbontakozoa a h iVO emberek tömegeit is mozgó. 
511ó békemozgalom és egyre széleSebb körben szerve_ 
zeit (?rmút öltött uz eg}'házak ökumenikus fáradoz.i_ 
s~: Mindez elösegitette egyházaink figyelmének meg
novekedését a nemzetközi tlivlatok iránt. 

Az Ökumenikus Tanács elnöke a következőkben 
e~l.ékeztetl~ a jelenlevőket egyhnzainknak a nemzet
kozl egyháZI szervezetek fórumain végzett jelen tősebb 
s.zogúlataira - majd megállapitotta : 

t:s ha ma, a három évtizedre való vissUltekinté~ 
idején szükségesnek tartottam, hogy ritmulassak arr!l 
n bizalmatlanságra - a hidegháborúra - amellyel a 
nemzetközi egyh:izi élet egyes körei ál1á~foglalisain
kat fogadták és fogadják, ugy ma már lstell iránti 
mélységes hála val mond lia t juk el, hogy bi.::onyságté· 
telünk hitele csodálatosalI megnövekedett. Tapa szta
lataink szerint l stell Lelke az egyházak vi/ógában egu
re lIagyobb mértékben é rleli a szolgaló egullá..;: és a 
s:olgá lat teológiája iránti fogékonyságot és i9U a ma
gyar ökumené közös bizollysrigtétele iránti megértést 
és tisztelet is, 

A BIZONYSAGT€1'EL IDOSZERtlS~GE 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mindezzel cl magyar ökumené bizonysagtételének a.;: 

id6szeriisegere kivántam rámutatni. A lakott földön 
élő eg}'házak kÖl"ében ennek a bizonyságtételnek nz 
ereje abban áll, hogy hitünk és meggyózodésünk sze
rint Krisztus parancsolatát, Isten igéjét hirdeti. Krisz
tus követésére indit; tovóbbá abban. hOg)' ez a bi
zonyságtétel együtt mondott biZonyságtétel. 

A MAGYAR OKUMENt: BIZONYSAGT eTELeNEK 
AZ EREJE egyfel6l abban cl testvér i közösségbe II ualt, 
am ely a:: elmult 30 esztendőben fétre)ölt és amelyért 
áldjuk a mindenható I stent. 

Ezéri, Szeretett Atyámfiai, TisztcIt Vendégeink, ha
zánk felszabadulásának 30. éufordulóján, amikor meg
köszönjük Istennek, hogy e nép a nemze/halá.! s:a~.~· 
dékrinak s:é l eről uisszatartatott. amikor megkoszo.")ul. 
a::l az emberöltót, amelll meghozta a ltaza felvlrd(1~ 
zásot, egyben hálát adunk Istennek a magyarors::dgl 
egyházak ökumenikus közössegéért. &'ljátos Jellem
zője e magyar ökumenének. hogy abban eg}'szerre. Je· 
lentkezik egyfelól az egyh(lzak közösségének. együtt
múködésének ereje, másfelől a tagegyházIIk sajótos 
örökségét höséggel őrizni kívánó törekvés, E p:1r~~ 
d Ol( jelenség magyarázata abban van, hogy a Illi fc 
ismerésiink szeri nt kortulkban az euyhd::ak l'aJ6ban 
új refonndció ra, l sten igé jének tíj megértésére nye~= 
l ek elhivdst. Az üres institúcióvá vált egyházakat sz 
lit ja meg n parancs és hívja KriS7.tusho7. megtéré~re . 
Krisztus követésére, korunkban elsórenden IlZ cm r
szeretet üg'y~ben. 

es éppen azért. mert utul\k K risztus állal mu tataft 
út, merr keresztllén hitünkból fakad a:: a. ,'agli, ho.!'JJ 
bár szerénJJ eszközainkkel , de teljell hitbrll meggy6.6-
déssel SzOlgá l juk embertársaink ilgJ/ét. ha::ánk jal'dI, 

, 

I 
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_ éppen ezért tisz ta s:dvvel fo rdulunk a maj napon 
népOnk re lé, hogy együtt elmondjuk: 

A/dott icgllcn ISIen, Ilki évszázadok szenvedései 
ulán felszabadult, uj élettel ajándékozta meg II mo
gyar népeI. áldolt [eal/CII azok emlékezete, akik élelű
ket áldozták az ország felszabadí tásáért, minden tö
redelmet és szenvedést elv611aitak annak megtijulá_ 
sátr!. es legyen l sten áldása II '/1l001lar nép tOllabbi 
életén, annak vezetöi", minden ha fiának és leánya
nak életén és munkdján. 

A HAZAFIAS NEPFRONT 
K t pVISEWJENEK F ELSZOLA LÁS A 

-

~ot! áUdsloglalósal tükré~n szólt ezután arról a fe·-
ódésr61. amelycn eUyházatnk cuure I k· bb J 
fak n~pünk ügllével ~. vetlek réS~f n a azono~\.II_ 
ben o ~zoc i alista építésben. ~ coyre cselekvőb_ 

ideje 

Bara t! J 6uet, II Hazafias Népfront Országos Taná-
csának alelnöke felszólalásában először a bázisról szólt, A FELSZOLALASOK SORÁ N 
amelyről az egyházak o Celszabaduláskor és a:l! azt 
követő években elindultak. €rtékelte azokat a pozitív D. Ki ltly Zoltán evan~likus püspök-elnök. ,a Szabad-
megnyilatkozásokat, amelyek az egyhámk egyes le1- egyházak távollevő elnöke D . Pa loby Sándor iképvise_ 
készei és hívei részéről a felszabaduláskor, vagy még ~eté.ben S7.akács J ózsef adventista elnök és D. dr. Berki 
azt megelőzően a t(irsadalmunkat érintő kérdésekben erlz, ~ magyar o~odox; egyhá7. esperes admIniszt_ 
történtek és amelyek utal nyitottak az tij szocialista rátora Juttatták kifejezésre együttérzó örömüket. 
állam ~S' az ef1l1házak közötti közeledésre. Az ünn~i beszédben és a fe1sz61aJásokban elhang-

Egyházaink képviselőinek a Hazafias Népfront mUn- zott és kifejezésre juttatott ,gondolatokkal és meg-
kájában való részvétele ~S a kongresszusokon elhang- á llapításokka l unitárius egyházunk egyetért . 
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Kriza János 
(1811- 1875) 

Részletek a budapesti egyhazközség 1975. ápnHs 
5-i emlékünnepélllen tartatt megemlékezésboI. 

Krlza Jánas unitárius püspök, a halála előtt háram 
évvel Kalazsváratt tartatt lelkészszentelo zsinatan az 
alábbi evangéliumi gondalatak alapján szólt fiatal 
lelkészeihez: " Mert ha az evangéliumat hirdetem, 
nem dicsekedhetem, mert szükség kénlIszerit engem. 
Jaj ugllanis nékem, ha az evangéliumat nem hirde
tem." 

Krlza Jánas J8H-ben a nagyajtai unitárius lelkész 
fiaként született, családjának gyökerei azonban Ta 
roczkora nyúlnak vissza. 19l1 a helyi iskolo néhány 
osztályának elvégzése utan a taraczk6i partikulaban 
tanul, azután a székelykereszturi gimnaziumba jart, 
majd a kalazsvári kallégiu.mban fejezi be gimmiziumi 
~s filazófiaHealógial tanulmányait. Egyháza tovább
tanulás ce ljából Berlinbe küldi. ahaI 1837-ig két évet 
tölt, Hazaérkezese után a kalozsvári anyaeklézsia lel
késze, tanár, prafesszar 1861-tól szaz évvel ezelott be
következett haláláig, egyházanak püspöke. 

Iradalamtörténeti munkásságát a rádióban, szak
és napilapakban musztris eloadók méltatták. 

Kriza mindenkor "A reform és II haladás feltétlen 
híve" . A szintén szabadelvű Brassai val együtt az ifjU
ság pártján áll. Nem gU6zi eleget hangoztat!1i tamir~ 
társai elött, hagy az ifjúság boldaguljan saJát ter vel 
szerlnt. Onerejéből tanul meg németül, angahl.l és 
franciául számas karabeli prédikátartói sokat lardlt. 
Egyházi 'beszédeiben a régi görög és latin (luktar~k 
helllett az iradalmak klasszikusait és a magyar kal· 
töket idézi. El6adásmódja nem valt szónaki erejű . 
hja egllik m~ltatójo _, de beszéd~i tartalmasak es 
-ragyogó smus a leg/6bb ;ellemvanasuk. 

Az evang~lium nellemében végzett unitárius egl/
házi prófétai munkásságát az alábbiakban csak rövi
den foglalhat j uk össze. Kriza pÜ$pöksége idején in
dult meg újro az unitáriu, élet Budapesten és ola
kult meg egyházközségünk. Kriza e munkában kö~
vetlenül nem vett 1'~szt. O külatc 1869-ben eQllik fia
tal papját az ebó nl/ilvános budapesti istentisztelet 
meQtartására. Néhánl/ ~vvel késobb az o kezdemé
nl/czésére tanácskOznak az angal és amerikai unitá
riusok Kalazsvárra ellátouatott képviselc5i 1873-ban, 
a_budapesti unltárlu.okkal, annak érdekében, hogya 
fovárasban unitárius uuülekezet alakuljan és késobb 
templam épüljön. Korai és váratlan halála akadáll/oz
ta meg abban, hOQU az 1876 tavaszán tartatt leánll
egl/Mzközségaé történt megalakulásan már nem ve-

hetet! részt. Krizanak azanban sak irányú el/oglalt
sáQa ellenére valt ideje arra, hagy személyesen vá
laszaljan egy alföldi ~rdekI6dónek, aki tóle az uni
tarius v allcis felfaga sdr6t óhajtott tdjékaz6dni. Ez az 
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JIU-ben kell levtl néhai Batár 1'.'?:iheZd!e~~hö~k! 
budapesti egllhá.ti lapunkban ...... ZTea . 

:zt"' b _, idézem a kövelkewkel: "U/enleg ti.JztÓn, _ vi
et: o: • . h ' '' k I hogl/ mi sajátképpen JezuI 

ldgosan kifeJez "'lU OZ , d különböztetv e 
KriI lust embernek tartjuk, e meg . ' 

. ' • tól mert O az u te"i gQFId17uelelnek mmden em er • , ~ _ . , ~ zá volt az 
.. hDztorWóban men ..... ' "nlle , 

emger~et'kek felvilágol ításara, neme, ité.tére i, v i
em er~. zóval (IZ erkölclrÍ ' zeHem! érdekek fe/.
~~t~ :::;O~(J~ eme/é. ere nézr;~." Kr/za prófétai Izel-

o ' nd n mun1«ijdOl1n meUl'llIilatkoU}It. O ~U .~, 
le~e '!II . e e úti megindította a ma mar u,,.o: 
aki . t~rs~1t::! n~ICVCln(ldik évJo11lamábcm járó Ke,
mefl1~ enoMOgvetó c. J01lloiTolUnkal , amellInek ruvet 
~e.~te"~ta Ezzel Mn", úlllozni akarw azt, hog1l mi 
u "rd ~ItSOk magunkat kere$Zténtleknek wrtjuk, a~n.ak 
1In1 ~I ő korában is v ollak olllan rovid~ 
~~~~r:Íci::C!~n:';t a keresz/énll táborból kirek.esztenl 
szeretUk volna. . _ .. . . . 

A XIX százo.d e/ej en $Ikerult a magllar umtarlZ
mUffUJk ia.u lln é. fokozlItomn levetköznie ~Z?kll t_ a 
rli,.,énelmi megköti. eket, melll!ket f~jedelm,. onké,!lI 
i . ellenreformációl ert'isUlk kénlllZerllett reank IUI

udokon keresztü!. . _. 
Kriu az első, akihez eljutnllk az an{lol~ el amerikaI 

unit4riusok, német él francia szablldelv uek, g~?la-
141 irá3ai. O kezdeménllezi azt, hogy ta~rta1'sa1l7al 
eg!Íütt a 1Wí111 amerikai unitár!U3 valláSI refor?J~r , 
WiIIillm Chllnnlng vál.o!Jalolt muve! magllar fordltll S-
ban megjelenjenek, . 

lstenel megbizál nak" tekmteUe énekelkönll~v~ink 
ótdolgowsh At jav ítva, ,~éhánll , új énekk;el botntve 
kl4dta a Hlllolti tnekel könllvet ?-" Nagll, kar, hogJ,l az 
1920-0$ évek derek4n történt atdolgozas alkalmávlll 
Kriu énekei közül több kimaradt ffl? ú használt 
énekeakönyoonkböl, ifJY ma csak egl/ e'}ek, alatt ol: 
vuhatjUk Kriza János nevét, E szép dicseret kezdo 
sOTlIi igy IZÓhUl:k : 

. .sunt öröm érúsére gyúl, lsten, e ház népe, 
Emlékünkben felvonul múlt idöknek képe. 
Ami benne szép él jó. lelked lénJ,lirása. 
Ami bús, az oktató: bölc.! kezed vonása." 

1868-ban Krlza püspöksége tde;én és kezdeménJ,le~ 
zélére ünnepli. meg egy1uizunk az I568~ban T01dán 
tllrtolt OTS:ulggyúlés emlékezetes hat4rozatát, amikor 
elsó püspökünk, Dávid Ferenc beszédének hatása 
alatt IÖrvénllbe iktatták, hogJI: "Minden prédikátor 
hirdetheti az evangéliumot a mllga értelme szerint, 
a köuég ha akarja, jó, ha Mm, senki rá ne kény~ 
szeritse. Valtásdirt lenki ne szidalmaztassék, mert a 
hit IIten ajándéka!" 

Kriza prófétai I.elkületé re vall az, hogy ó az evan
géliumot modern ül, a maga értel me szerint hirdette 
val/.ósóért soha senkit nem szidalmazott mert hitte' 
meleg ~~ívé~el, gazdag érzelemvilágával; hogy a hÚ 
' sten a]andeko.. 

Egllel'l{1e~je volt annak az irán"zatflllk, mely nap
jalnkb.an 11 .tart, s melllnek célja Dávid Ferenc tiszta 
~nltánzm,~aflllk újjászületése. Már 1845-ben megje~ 
ent KÓleJaban felhasználja azt, amit a német egl/e

lemen l,anul.l-: ll: blblla-kritlko. módszerét. Sznbadelvű 
szellemet különősen jellemzi a józan ész és a felvi l á
uo. odá. állandó hangsúl"ozása mellett az érzelem ki
vál6 ~ontou~ónak kiemeUíse. E tekintetben szinte 
egl/edül óli az unitárius gondolat képvfselói JWzöU. 

A g~olatnak a pap szivében az a nagll szerep jllt. 
hogy "elő vfszonl/ba hona a teremteIt lelket a te-
remtő lélekkel." , 

" Erzelemtelju , de - tuzi hozzá Kriza _ éhzerű 
vallÓ. t kell tanitani, meltl erŐI adjon az é,znek me
leget a .z~~nek." Evekkel ké.őbb "TI v aOytok a' föld~ 
nek . aval le:ctu. alapján tartott zllnatl be.zédében 
azt hirdeti, hogU ápoljlIk .,4 vallá.ol érzelem tüzét" 
hoatl. enel c4foljuk meg azt 4Z ellenveté. t , mfszerini 
a ml v all4sllnk ad U{1t1an világOl a főnek, de mefegf!:u -nélkül hagu1a a nl vet . MUlau vk meg, hogy 001 -

nk huonló a laV<llZ1 naphoz. mel" fénUI e. me
leoet eQ'lluerre árou t magából. Igy jlll el a hitV<lllás 
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és a litvrgia reformja megvalóri tOsdn.ak szükségu 
ségéMz. Az ulóbbival erdéllIi egllházunk Ielkészri az 
általa alapított Kerel zténll Magvetö hasóbj4ín tnQ; is 
az Ó szellemében l oglafkoz1ll1k. ' 

184S-ben .. A kereszUn" v4ilas elemei kérdések ben 
is feleletekben az unitóri1L8ok éTtelme szerint" c. ki
adott Kátéja, új szelle~t. tükröz él eguben jelentős 
1ordukltot kepez az umtarlus hitelvek és káték törté
netében. 

Krim e Kátét Channlng hatása alalt áUltotta ön ze 
részben szószerint lord l lotta, másutt , u badon átdol ~ 
gazta. Krim sem tud . zabadulni Kátéjában a törté
nelmi . sze.ml~lett.ő1. Az Atlla, Fili. és Sz.enllélek 10-
gllhrnl1 nelklll nem tud a gl/ermekek reszére Kótét 
írni. Mivel Channíng·-nél a Szentlélek mivoltáról é. 
működéséről nincs szó, Kriza erről több kérdeaben és 
teleletben beszél. 

Kriza Káteja a modern unitUrizmus h i telveit t Uk-
r/:llÓ tartalmával, szerkesztésének lé~ktani ismerete~ 
ken alapuló m ód szerével, korszakot jelölt az unit4-
rizmu. fejlődésében: így kllpu. a tnQ;i unit4rius gondo
lat felé, 

Sokoldalú elfoglaltsága mellett ide j e ma radt ar ra 
ú , hogy angol é. amf'riklli unitári u. hítrokonainkklll 
gl/akran leveleket váltson. N eki #Wszönhetó az i., 
hog" az angolok ösztöndíjat alapi tot ta k - mel ll ma 
is fennáll - , hogl/ mll{,lyar unitárills lelkésze k, angol 
unitórius teológiai fakultá sok«fl, le lkészi oJ:le velük 
meglzerése után, tovóbbi tanulmánJ,lokat folytathas
sanak. 

Legl/etek próféták c. eg"házi beszédéből m4 1$ ér
vént/e. tanulságlll hadd 1dézzem következő gondola~ 
tait: "Odvözölve legl/etek azért fial4! szolgái az evan
géliumnak - újonnan érkezett lelkes frns csapat az 
eszme nemes harcában! Ojabb erős zálog, hog" soha~ 
l em fogynak ki közülünk a hit, az önfeláldozó szere
tet emberei; sohasem fog kivesZnl ama prófétai le l 
kek szent törzse, akik e haza földjén az unit4rizmul 
%d. zlajÓt lobogtatni éreznek ellenállhatatlan hivatást! 
IIt/etén nem csupán közön.séges papi, de magasabb 
prófétai lelkesültség tüze éltette és táplálta _e{11lh~zi 
életünket három viharos századon ót, avatta ugyszaI
ván önkéntes lelkészekké, a rendes egyház~ ~z~lgák
kal versent/ző munkatársakká, magukat VilágI taR
jainkat 1$." 

"Legt/en azért jelen űnn.epélyün~ ve.z~r~zava, egll 
oll/an szent ige, melt/ lelkeszekre e~ v~laglllkra ~.g1!.
aránt vonatkozva eUl/ magasztos ldeal, egy köZOI 
pályacét "l/anánt ' lebegjen mindn)láju~~ előtt: ..Isten 
népe álljon prófétákból él munklllkod]ek bennuk az 
O lelke." 

Or. Feren C!: József 

Az I.AR f' fr.mkfu r tl végrehaj tó bizot tsági ülese a tkal~ 
má ból a Bund fUr P rete! Chris tentum fogadás t a dott. 
A.z elnökl anta t mellől dr. II. I\larhold köszönti 3Z 
egybcgyülteket . A vendégek résúrő l JI . Takem ura 
japán, d r. Pere ncz J ózsef püs pült éli W. McMílJa n 

északlr IeikHz swlt az egyberYúltekbez 
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A N}-iIX1:lyhl\zl Jósa András Múzeum 
Évkönyve I II. 1060. Nyíregyháza 
1963. 39-135 p. 

A rovásírás {\ regi magyarok 68i 
en..>delú írásmódja, melyet még Azsi
ából hoztak magukka l a népvó'noor
his során. 

Az emlékeket II székelyek örizlék 
meg legtovább s eo.tért nevezik azt 
székely magyar rová.sjrAsnak. A so
káig igen titokzatos és Céll't"magya
razott Irásjeloknek mar nagy szak
il'Odalma van. Az emlékek a X V
XVIII. századi feliratokból és irodal
mi leljegyzések;ból allanak. 

A szel'zö ism{"I'(eti az eddigi szak
irodalom eredményeit, továbbít a ré
gebben és lijabban elókerillt emlé
·keke!. Az újabban elókl'rült emlékek 
írásjeJeinek megfejtL:sc, néhány ré
gebben tévesEm megrejtett írásjelre 
is fényt deret. 

Minket unitáriusokat közelebbl'öl 
azét't is érdeklel ez a régi magyal' 
kultúrára utaló, ritka és becses .né
hány reBrai, mivel jelenoos réSZÜk 
éppen erdélyi unitárius templomok· 
ban maradt ren n eredetiben. 

A cikkil'ó a rovásCeliratok írásje· 
leit 'keletkE."Zésük .sorrendjében is
m("l'te ti és tudományos módszerrel 
vitatja azok helyes olvasását, értel
mezését. 

IsmertetésÜI\kben csak a legjelen
tósebb emlékeket tárgyaljuk. A szé
kely-magyar rovásírás eddig legko
rábbi emléke 1944· ben kerti lt elő a 
homoródkarácsonyjafvl unitárius 
templom tornyában, egy lőrésablak 

s7.emöldökkövén. A kórovás a X V. - - - " - , , . . . 
Hírek 

A bUda pulI un ll' r IU$ cty!,hkilZ!~g 
157S. n"J 'u h ó U ' ón , a d c. 11 órakor 
kez lllid li iste n tlsUcletCI k G\'etllcn larlJa 
év i k ll?gylllhé t, m e ly n e k ~ orAn a le lké
ul Je le nih, a !li. rszámad b és a k ilit
s~,vcth Je len i lk a tirgyso ro:>.at legion. 
t OU b b pon tJ a it. Az fll h r c a gy Üle k ezet 
n, ln d e n t agJ' t 8ZerCl(lIIcl vá r ja a z egy. 
h hklbséCI e lUlJár6dg. 

Ünrtó k S ó la tIIgondnokunk ls togJa 
volt annak n kulturAlls delcgácl6nak. 
mely a Thállo Szlnház IcngyeloMll.ágt 
vendégSlereplését kls~rte. AThália 
Szlnház n<l/lY sikerre l mutatt.a be a len
gyel érdekl('ldllknek a BRr tóklan a C. do. 
kumcntumJáll!kot. 

ü enele MiMon lelkész. egyh,1z1 elll . t1Ó,Rak mlelőbbJ Ieijes fel gyógyulAst 
v nunk. A budapest! H lI.o;yes Endre 

UI<:a1 H6uéken heiyettcshé-Béről lelvAlt. 
:kl" 'iihlll I .. tvin ny. tlltlu telendö pO$
dor ~ C r~nök, lI uu li János, László An , 
dOllkO~ .. kénl S~'U JllnoB lelk{,sz gon. 

M •. 

-

Az Orld,gos Uéketan'u elnöksége be. 
s>:ámOlót tartott. melyen Sebestyén Nlln. 
d omé főtltklir élménybeszámOlót larlOlt 
nz MSZMP XI. k ongre5olzuláról, majd a 
lelenlevÓk megvhnllák nz 111$. IIvl b ll. 
kehónDp tervelt. A~. Olé.cn renl veli 
POsp6kUnk la. 

A 
:;z<iz.ad.,clsó feléből való és mcgrcjté. 
st:' a 'kovctkel.Ő: "Homor6dk.arác!IOny. 
falviak mend ők 'hunszékely Ira90k." 

Ar. ezt megelözö olv"s-1s1 kfSlérlc lck 
azér t n em slkerü.ltek. mert ilt olyan 
6si rovásje-Jek fordulnak elő, amelyek 
eddig ismeretlenek voltak. 
Időrendben a köve~7..Ó legrégibb 

emlékünk a székelllder2:.!i unitárius 
templom g61li.ku5 ablakát lezáró tég
Jromrcolat. A feliratra ta
laltak rá. A z eddig tévesen OI~2 .;~; 
,.MiklÓs zsidó pap", ~' 
den:si pap", .. Miklós 
pap" - mind hibás 
Celirat megoldása 
kántor papatya." 
papatyáról van itt 
volt. A rovásfelirat 
második fele. 

nevli 
aki kántor 

,kora 'a X V. 57.. 

Néhány jele n tös székely rovásírá
sos omlék külföldre kel1ü\t. tgy .a 
nikolsbur gi ósnyomtatván}'ba belekö
tött pergamen l<ap. egy r ovásírásos 
ábécével a XV. sz. utolsó évtllzedel
ből. K alandoo módon !került egy 
azóta már eltűnt székely rovás
bot feliratának másolata a bolognai 
egyetemi !könyvta"ba. M arsigU egy 
olasz hadmérnök, aki Magyarorszá
gon küzdött a törökök ellen, Buda
vár viss7..wételéérl, Erdélyben meg
lábOlt egy rovásírásbotot. A Cába vé
sett, különös rovásírás feltűnt neki 
és azt pontosan lemásolta és kb. 1690 
körül hazavitte hazájába. Az E't'edeti 
szöveg egy rovásnaptár volt kb. 
1500-ból származott. 

Konstantinápolyban egy falon ro· 
vásírást találtak, amelyet az ott járt 
"Ketei Székely Tamás írt fel 1515· 

ben". A XVII. azaz.adl rovásirásos 
emlék kUlönöscn kM:xlves és értékes 
S7.ámunkra. mert nem csupán a~ 
én/.aklli unllál'ius templom mL"Ilnye~ 
7.e1(m marad t. [enn, hanem ez a ritka 
é~ .~rtókC!!- ŐSI magyar irás uni tá rius 
h ltunk Jelmondato\l ls m __ ;;; - , . 

E-.. I ' " G _ ...... nz e. 
" <tU az s en " oorgius Musn.ai di_ 
QIQ)n". A Mirat 1688~1 t>gy kisebb 
papi rendhez tartozó diakónustól 
szánnnz,i:ki. Végül egy 18. S7.á7.adi ro
v.ásf ráS?s ábécét a kolozsvári unitá_ 
mus könyvtál'lxln ót"iznek. 

A történelem Viharain át az ős. 
hazából sz.'lrmaZÓ régi magyar irás. 
módot egyedül az erdélyi székelyek. 
örizték meg. Az ábécé 32 betü ro. 
vásjclból áll, ezenkivül ho-lZátarto. 
zik még számos rovásvaltoz.at és 
ligatúra. A szöveg Jobbról balra ol. 
vasható. Az irasmód jellege az év. 
századokon át 'lassan átalakult. Szé. 
kely rovásfrásrendszcl'Ünk eredeti
leg a türk I.!:ás családjába tar tozik. 
Az átmenetet a nagyszentmiklósi 
kincs egyik 1eli rata képezi a nép
vándorlás korában. A felirat még 
kö1,clebb án a tunk irtismódhoz. A 
kutatás eredménye néhai d r. SUllka 
Géza unitár ius atyánkfia nevéhez 
f úződik. 

Krónikáink a la pjan a rovásí rás 
Kezal idejéig (1282-85) vezetheló 
vissza. A Bécsi Képeskr6nika (1 358) 
fgy Ir: "Ezen székelyek a scytha be· 
lüket még el nem felejtven, azokat 
nem tenta és papiros segítségével, 
hanem botok metszésének meslerse
gével, mintegy rovás gyanánt hasz
nálják." 

Ka play né dr , Schey Ilona 

• • ••• •• - . . . . - - . . , 

k~1 " ".' 
s1.llö .0""~; 
re. Már 
és elme 
a többj 
két m. 
a volt 
bAn. A 

lebruár ,~i~f.~,:; sor. n 
ben. 

lIerrlng J. HennAn, dr. Il leydeni egye· 
tem teológjai tnkultá"ánllk I'emonstrán~ 
protesszora prédJk ál 1915. szep tember 
It-"n Butl llp esten - tolmli~'!Iolá~ meUcll '\ 
- Nagy Ignác ulcal templomunkbnn. \ 
HerMng profcsszor reS1;! v~""z ti. nem,.el
köti Socictaos E thlea kongresszwsán. me. 
Iyet nt egyik bDlntonl UdOIOben tnrtA
M'. 

Ln punk U75. évi eloó számán nz I\v· 
folyamjelzéIs helyesen XX IX , ét; nem 
XXIV. A hibáért elnéz~t kl!rtInk. 

A te r emtett vU iJl h nz emb e r c. Irá· 
sában 'a boelgluml SUlbadclvűek "Din
logul''' c. folyólra tánnk 1973-74. évi év
t Olynmalnak lém'lrÓ! Irt é rdekes Ismer· 
tetést szalai Pill , gyUlekezelUnk wgln és 
lapunk munkalán;o. n Theológlal 5?cm
Je 1915. évi 1-:. nemrégll)en megleleni 
sdmliban. 

A \'olt k oto:tSvárl unUirl u . koll~~lum. 
b a n !lZ 1914/25. iSkol ai évben ~rellol~lIl· 
zellek 50 éves találkozóra By1llnek öst· 
.. ze 1&15. Jtinlus 29·én, vaSllrnQP Kolou
v'roll A Z crdeklódOk fordulJAnak IC· 
vélben d r . Szab Ó ElckhCz. 2025 Visegrád, 
FO u. 5J. 

A z Egyhli.zl K~pv lsel 6 T anAu áprili. 
7-én lartotl t1nnepl Ulésén lI USZIl Jáno. 
közUgylgazgaló-lelkész emlékezel! mCI! 
haz4nk fels::r,abndulM4nok 30. évlorduló' 
J4rÓI. Megeml':kczését lAPunk nl6Jiodik 

fordulója 
egynézJ 
a MT,\ 

I"pdfl" 
fogunk 

UNITARJVS ~LET ')' 
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Bélyegsarok 

I"-RF' xxn. konJ' ceuzuU o, • 
..... ,et IW. évb<!n ad ' 

A. bcmuUl lolI """,e PACE.\! IN TER
ta k i a kanadai poSta aZ emberek é5 
.NIS reuraU,alö 8~~t azlmoó tumot IC II
nemzetek k ,ti. lkal0mból. hO/:Y II 
zölJilk abból az ~ufili lWln Mont red.lblln 
'''R F' ~ezxtu~u~~l'eS$ZUS'1 .. Eg ység II 
~r;g~I>ÖZ65o!gben" témakö rben. 

, _")lObl> vAroSD (;S Monl~;11 Kan~da e.... lIebec la rio -
lell(Ontosabb , '.",'h~A~lnc QH Olt.llwa foro'">'b,,n, a z .. 
IYÓk tork olatánál . 

/!ol ,lnl,..,li t h el )l ~ n HOchelnga Cn~vHűTlknR 
I~ r I voU é$ Jn~'<IuCfl 

~rll.~Cla al~ltcdCZO I'U-ben a fnlu mögll tt 
levő hegyei nCveuc e l Montrc6lnllk. 

A froncln POSIII J . C/lrtle r leHede!/! 
emlék~N! 1934-ben bélyei e \ ado tt k~ ~b_ 
ból II z a lkalomból. hogy 400 éve r e 
zett Kanada föld jére. 

Amikor II f ranciá k I:lklll Fe!$lI- és u 
angolok lakt& Al5Ó-Kanado egyesIIh. 
Vl kl Or la klrtlynő 18.51-l>en nem Mont
reali. hanem Ouaw41 jelölte k l főváros-

D r. L. l'Itason unitárius lelkész. a't 
IARF nyári montrealI kongresnu_ 

s:inak hhlgndája 

nak. Ezt kedvnG fLSld ra jz! helyz .. tén .. k 
könIInheU ... ulU'an!. a v ...... engLS francia 
&! angOL ors>;&grének h.atarán fekSZik, 

tlK1-ben o.nnC'll"lte ~nada tennáUW_ 
I\a.k l>.áUr<llk évfOrdulóJát. 

, ~'-~!':; :;~~\ ." 

A montreali unUál'ius templom bel
sejének részlete. Itt tartják a kong

resszus zaro istentiszteletet 
.. 

éve.'1 l e négy alkalommal jelenik meg. A 
kanadai unitárius gyülekezetek képvl$e
löl részt vC'$:l:nek .:1 :1: amerikai unl tárius
un lverzaU.sla egyházak évi közgyülaén ,,-

BefeJez6stll D. d r . John KieJ t y ;1.:1: 
IARF elnö k ének üzenetéböl Idélem: •. Az 
IARF előtt világos. h ogy Montreátban 
nem tudja a világ öSlSZes Problém61t 
.mt:'goldanl. de blzo.nytl.anl akarja ahhoz 
a szellemhez való tartoz.:l.Slit. mell' arra 
töreksZlk. hogy .:I v ilág összes k érdéoscIt 
békében old juk meg, az egész emberi_ 
ség javára." 

Dr. Kiss József 

HALOTTAINK 

Dr. Szentpáli Kálm41l egyháZi taná. 
esos. a debreeen l egylul.zkllzség évtize
deken át presbitere Gg éves korában 
1915. febr. 21-én elhunyt. A debreceni 
temetőben Bajor János lelk6sz temette. 
Emlékezetét megórlzzük. 

A budapes ti gyillekeze t halottas a nya
kö nyvének ' tanúsága szerini, leeuló bbl 
IllpSzámunk megjelenése Ola, lapzártáifI 
alábbl kedves hiveinkel temenük: }'e
kete Csaba u éV!!fi vegyés:unt\ r nökllt 
teb r. ~6-án: öZv. dr. Ool!nca Jánosné. sz: 
Ehrenwenh Esz ler 76 éves háztarlásbe_ 
Ih. mán:. U-én; Bölöny Arpád 60 éves 
éPh(,szmérnök öt. mArc. I8-An : 6zv. Csép 
Sándorné 6%. Csép Lb.a II é "es háztar
IMbeUt mán:. 2G-4n; DakŐ Bt\la 4~ éves 
gé'pésztechnlk USt, máre. 28-án. 

Aldott Jegyen ddea halona ink emlt_ 
kezelI'. !sle n adjon b<5séces , 'lcnztaI6_ 
dást a h'tr.maradouaknak. , 

sz. Mlk6 MAria. 
dr. Mlk6 .'e r~ne 
elhunyt. !lozul · 
<'tly Uli t\ rz~ U n k c t 

Külföldi hirek 

Az IANF Jll v4 te rvel közölt szerepel 
egy Japánban 1976-ba n meg tartandó re
gionális kon !erencJának az előkéstitése ,,-

Az a m erikai unltá r lus-unlverzollsták 
jún . U-2~, napjain tartandO j ubUeumi 
ctlOlzkö1.gylllésre előterjesztcIt határoza ti 
ja"aslal0k kll1:ö lt Igen jelentős az a 1lI_ 
ln kolás. a mil az Egyet<Ult AlIamok kor
mányáhOZ In\éznek , !elhlvta a kormányt, 
hogy li.ILnndóan tlltakozzék a Chilei jun
ta által roevatartottak szabadon bocsátá_ 
u. a chilei :nép ember! és demokratikus 
Jog a I helyrelllUtll&a érdek ében. 

Szán Tibor :l:ongoramQvész március
ban San F ranelseóban a a k örnyék bell 
unitá r ius gyUleke2etekbe n öt koncertet 
adOlI, melynek mQsor4n L 16zt a Bartók 
niil vek ls 62erepeltek . 

Ammann Walte r. a svájci WInterthur 
Zwinelr61 eineveutI tem plomának su
badelvO: lelkésze - aki részt veu aZ 
If". évi k oloZ&vári és budapesti zslna
tOko.n - 19'''. ápr. 9-én 611. életévében 
elhunyt. A Sehwclzerisehes Vcreln fOr 
Freles Christentum képviseletében több 
cIk lusan át tagJa volt az IARF "égre
hajtó blzo ltliligAMk. Különös szeretettel 
vlfilel tetett kOe$OnU gyüJe!tezetOnk Irinl, 
melyet 196I-ban meglátogatott éos elévül
hetetlen érdeme volt a k ocsordi pamlda 
h elyreállitása Ilrdekében 41tala kezde
ményezett gyujtés eredményeiben. AI
dott legyen a Jó barit emléke. ISlen 
adjon vlgautal6dást hátramaradott Ö:I:
veeyének és les'l.ármazoualnak. 

Al: IARF n7S. évi BulletInjének első 
Bzáma megjetent. Angolul OIVBSÓ éf(!ek
lőd6knek kérésükre megk üldjük. E 
szám lsmerteli a montreáli aug. IS-Z~. 
napjain tartandó k ongresszus négy elő
k t\n!t6 bizo t tságának a témái t. A gon
d 08 8zerkesztés O. Oehnnann fótitkár 
érdeme. A négy Je lentt\st B. Oownlng 
angol WlltáMus lelkész. az egyik blzott 
Gág tagja rend ezt'l' saj tó .:lIii. 
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