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Főtisztelendő

Zsinati Főtanács!

Omnia probate, " qlLod bonum est tenete", Pál apos tolnak a thessalonikabeli gyülekezethez
i1'ott levelében található e gondolatával - mindent megpróbáljatok : a mi jó, azt megtartsátok ! - indította útjára Dávid Ferencünk az
1567- 68-ban nyomdából kikerült első erdélyi
latin n yelvű nem zetközi unitárius k iadványát,
a " De faisa et v era .. !'-t.
Dav id Ferenc szelleme és az általa idézett
bibliai ige legyen útmutatónk , amikor az alábbiakban számot adunk az elmúlt, 1971-1977

közötti hat

esz tend őben

végzett sáfárkodásunk-

ról.
Egyházi törvényeink 197J-ben megújultak, és
azóta püspök és fógondnok áll a Magyarországi
Unitárius Egyház élén. E szervezet kereWnknek több elődje volt, ezek közül csak a 75 esztendővel ezelőtt., 1902-ben Budapesten megalakult Duna-Tisza menti Unitárius Egyházkört
emlitjük, mely a XX. században első ízben foglalta szervezeti keretbe a Magyarország mai
területén é lő unitáriusokat.

Jól is mert a zonban kedves hallgatóink előtl
az a tény , hogy szellemi elődeink között hálás
emlékezéssel tartjuk nyilván az istenes vénember, a Dávid Fel'ene elité ltetése ellen állást
foglaló alföldi unitárius püspök, Karádi , Pá~
teológiai és egyházszervező munkásságát, melynek l'észletes feldolgozása még a jövő feladata.
A XVI. szazad harmadik negyedében az ugyancsak török hódoltság alatt élő baranyai unitáriusok nagy tehetsé gű vezetőjének , V álaszúti
György péesi lelkésznek és az ottani unitárius
iskola rektorának szellemi öröksége ma is insp irál. Örvendünk annak, hogy az általa lejegyze tt és mindössze két kéziratos példányban
fennmaradt 1588. év i Pécsi Disputáció szövege
a Magyar T udományos Akadémia érdemes munkatársainak gondozásában, jegyzetekkel ellátott
kiadásban r övidesen a magyar irodalom- és
művelödés történe t közkinese lesz.
E rövid visszatekintés után foglalkozzunk fejezetekre bontva azokkal a külsö és belső tényezőkkel , melyek az elmúlt hat esztendő munkáját meghatározták .
DR. FERENCZ JOZSEF

LAPZARTA UTAN

Z SINATI VALASZTAsOK
BUD A P ES'fEN, 1977. SZEPTE!\-tBER 18-AN

A 7.sinati ülés a szokott ünnepélyességgel fOlyt le, Az
-elhang7.0H meg ny ilat kozásokat l"é$zben lapunk jelen,
réuben karácsony i SZámában közöljük,
H U~ ~ 1i János im á ja es Ba r lók Béla fógondno k megny itój a után a Zsi na t ti sztclet.es ei m mel és pa lástvi~ 
lés.i joggal l·uházta fe l NOYlI Sándol' bu da pesti ká n t ort ,
akI e tisztet hosszú évtizedek ólu lelkiisme!-etesen . m ú \'és7.1 s:ci nt en tölti be.
A vlllasztások rendjén a na gy s7.amban jelen vol t zsinuti tagok, teljes egy ha ngúsliggal u követk e zö hatév es
ciklusra u j ravlilas7.totlá k d r . Fercncz J ózsefet püspökké és Ba rlók Bélut fÓgond nok ká.
A Zsinat még az al(i bbl vúlasztósOka t CSzközö lte: Fő-

j egyző

Ba j or Ján os, kÖlügyigaz.ga tó-fójegyzóheJyettes
H uszti Jan os, t ögo ndnokhely ettesek dr. Gyarm~lh!l

László és Mikó Is tvá n, előad ó Bencze Márton, ~nz
tárnok dr. M dl é ffy Géza , számv evő J ózan György, Jogtanácsos dr. Sze nt ivány i Csaba, köny vtá ros dr. Kap/a y n é d r. Scllell Ilo na, le vélt úrosok Szász János és dr.
Ká l noki Ki" Géza.
A zsinati ülésen a meg vúl asztollaka t az egyetemes
egyház nevé ben Bajor Júnos főj egyző, az Allami .. Egy há zügy i H iva wt ké pviseletébe n ,straub Istvún elnokhelyettes. az unitári us világsl',ove tség _ uz IARF - és. a
rom á n iai uni t ári us egyhnz nevében dr. Kopacs LaJOS
e lnök- pus pök koszöntö llék.

IN MEMORIAM
Dr Endre)' Mih á lY váci katolikus megyéspüspök i2
éves' korá ban türelemmel "IseU szenvedés ut á n. elhunyt. Temelesén a szertartá.s~ dr. Lékai L~uó_ bl~.
ros. a rn cgcmléke'lC!;t Dr. Kaezlba József pu spok ve-

gedék. A:t AIIami t:gyhli:r.ügyl Hivata l képvisele tében
S tra ub Is tvá n elnökhelyetle!J volt Jelen. Egyházunk
gyászát az egy házm egye á ltalá nos h elynökéh~ írl levélben JuUaUuk kltejezésr e.

RÚ kl Sándor tIszáninneni reform átus .püspök. 59.,éves
korában, szolgálata. vépése közben sZl vroharn ko v etkczté ben Uécs ben váratlan ul elhunyt. A reformá tus
egyhh cgyetcme, az egyházkerület és a család gyá-

szá ban ijszl~t e st.1vvel osztoziunk. és az' levél be n JuttaUuk klteJués re. mer' kUlföldi vendqelnk mia tt le-

S%cnt-Ivány ödön a déli evangélikus egyházkerület

felügyelóje júl. 2't·én v~ratlanul ~~huny,. Az e vangelikUl cgybáz gyászában oszinte egyuUérzésscl OSdOZUllk.

meté!lI~ n

szem élyese n nem vehettünk részt.

Részvétünkct }c,:clben juUaUuk kUeJezés re, mert tcmctésen vendegetnk miatt r észt venni nem tudtunk.

Anyanyelvi konferencia Budapesten
A Magyarok Világszövclsége egy·
re szélesedő tevékenysége során
1970-ben Debrecenben Anyanyelvi
Konferenciát rendezett. A konferencia célja a kütföldön élő magyarok,
vagy magyar származásúak magyar
nyelvtudásának és nyelvművelésé·
nek megőrzése és fejlesztése és kapcsolatteremtés minél több Ilyen
tárgykörben működő szervezettel,
pedagógusokkal, egyházi személyekkel. Megválasztották a konferencia
védnökségét, mint operativ szervet
néhai BárCzi Géza elnökletc alatt és
ebbe nagynevű írókon és nyelvmű
veiökön kivül egyházi vezetőket
(Szamosközi református püspököl,
Bánk akkori váci püspököt, ma egri érsek), valamint rokonszakmák
képviselőit (Kodály Zoltánnél, Bartók Bélát) is beválasztották, és ez
a szervezet il Magyarok Világszö-

vet.ségével karöltve 1973-ban már il
második kOlÚerenc iát rendezte ezúttal Szombathelyen.
Idén került sor - Budapesten _
a III . konferenciál·a, amelyre mint_
egy 20 országból közel 200 kiküldött érkezett. A konferencia résztvevöinek nagy örömére most már
szomszédos szocialista országok kiküldöttei is, akik értékesebbé tették a kOlÚerencia munkáját.
Az általános felszólalásokon kivül
a konferencia munkássága ké~ fő
csoportra tagozódo tt, a kulturális és
a pedagógiai munkabizottságl'8. Az
elsőnek tevéke nysége altalánosságban a külföldön élő magyarok és a z
óhaza kapcsolatának erősítése, a magyar nyelvi és ehhez kapcsolódó
kultura megerősitése ahatárainkon
kívül és oa mindkét részről szükséges tennivalók megszervezése. A pe-

d.~gógi~i .bi~ttság tó feladata a kü-

lonbözo Idokbe n kikerült első má.
sodik és t ovábbi generáciÓ m'agyar
nyelvtudásának felélesztése, megőr~
zese és megerősítése; a magyar
nyelv szervezett oktatásának támogatása, tankönyveIJátás, hazai nyelvi táborok szenrezése.
A konferencia hazai é!i külföld t
résztvevői között jelentős számban
találhatók kü lönböző felekezetü egyházi személyek, és egyöntetü volt
az a megállapítás, hogy a külföldi
magyarság
összetartozásának
és
megtartásának a legerősebb ú tja az
egyházak révén érhető e1. A magyar
istentiszteletek, lelkészcserék vagy
a7. egyházi egyesületekben folyó
munka mind alkalmas arra, hogy
minél tovább megtartsa magyarságában külfö ldl·e szakadt véreinket.
Bartók Béla

Az IARF Kolozsvár-Napocán regionális konferenciát tartott
A konCerencia megtartására a kolozsvári unitárius püspökség épületében került sor, július 21-24. napjain. A Romániába utazó nyugati,
cseh és NDK-beU meghívottak és
érdeklődők részére egyházunk odaés vlssszautazáskor éjszakai szállás
!elajánlásával nyújtott segítséget.
A konferenciát dr. Ko vács Lajos
puspök nyitotta meg angol, német
és francia nyelven tartott üdvöz.]ö
beszédéve1. A konferencia témája az
1978. évi oxfordi világkongresszus
központi gondolata - a türelem és
mai korlátai - volt. A kérdéseket
az alább következő előadásokhoz
kapcsolódva vitatták meg a rés7.tvevők, akik 10 országból gyültek
össze, s a helyiekkel együtt mintegy negyvenen voltak.
A bevezető előadást Diether Geh.r_
mann, a7. IARF frankfurti irOdájának főtitkára tartotta "Az IARF
múltja, jelene és jövő kilátásai·' eimen. Dr. Andreas Hőssl er stuttgar ti
lelkész a Freies Christentum c. lap
szel·kcsztö bizottságának tagja "Türelem és türelmetlenség teológiai
perspektIvái" c., dr. André Gounelle,
a montpe llieri protestáns teológiai
fakultás dékánprofess7.ora " A türelem természete és korlátai evangéliumi megvilágításban", dr. Erd6 János kolozsvári professzor, unitárius
egyházi főjegyző "Dávid Ferenc és

a vallásos türelem problémája", dr.
Dusán J. K afka, a csehszlovákiai
unitáriusok elnök-lelkésze "Türelmesség és türelmetlenség erkölcsi
megvilágításban" c. tartottak elő
adást. Az előadások tartalmi összefoglalását röviden dr. A. Rössler és
dr. Erdő János összegezték, míg a
zútóelóadást "A konferencia konklúziói" eimen dr. Ferencz József
püspök tartotta.
Júl. 23-án, szombaton du. a konferencia tagjai kolozsvári városnézésen vettek részt, majd este dr.
Kovócs Lajos püspök rez idenc iáján
fogadást adolt, melyen jelen volt
H erineanu. kolozsvári ortodo" érsek,
NaglJ Gyula református és SzedresSlI Pá l magyar evangélikus püspökök, Vasilesc« megyei tanácstitkár,
Ch. Nenciu, a román kultuszdepartment - Egyházügyi Hivatal - alelnöke, T. Hoinarcscu megyel fóinspektor kiséretében. A fogadáson
dr. Ko vács Lajos püspök angol, német és román nyelven Udvözőltc a
megjelenteket, akik közUl Gh. Nenci!, alelnök, Herineanu érsek és
Nagy Gyula püspök szólaltak l el, és
értékellék ur. ökuménlkus együttmunkálkodás szellemét.
A konferencia els6 napján dr. Kovács Lajos püspök, második napján dr. Ferencz J ózsef pUspök, harmadik napján dr. H. Hunl er ame-

rikai [ilozófiapro[esszor elnökölteit.
A németnyelvű vitacsoportot D.
Gehrman, az angol-magyarnyelvű
vitacsoportot dr. Ferencz József püspök vezették, s lánák el a tolmacsolás fárasztó munkáját. A r eggeli
áhitatok közül az el sőt a magyarországi lelkészek tartották. Bajor János angol és francia, Szász János
német nyelven. Mindketten, valamint Huszti János lelkész felszólaltak. a vitában. Bartók Béla főgond
nokunk a németnye\vű vitacsoporl
munkájában velt részt.
Bartók Béla főgondnok és dr. Ferencz Józse[ püspök részvétlátogatást tettek a nemrégiben elhunyt
dr. Mikó Im re egyházi rőgondnok
özvegyénél.
A vasárnap délel6tt1 záróíslentiszteleten Arthul· Long, az angliai
Manchester városában működó Unitarian College _ teológiai főiskola
_ rektora imádkozott és prédikált
lIngol nyelven {Ir. Erdő János tolm.icsotása mellett. A vendégeket az
egyház nevében az istentisztelet
Ulán dr. Barabdssll László főgond
nok kös"Önlötte. Az istentiszteleten
PéterffIl Gyula ny. zenetanár orgonoszámot adott e16.
(A tudós itá.t következo
számunkban follllaliuk)
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Emlékezés...
Aháner kétségbeejtöen szomorú voll. Nemcsak tár:
sadalmilag. hanem II nin~stelen poron/ok és éh~zo
munkasok t6megei, valammt az elláUatlansógo. miatt
puszWlásra ftélt hadsereg miaU. A kenyér n~pTol napra kevesebb leU. A cukoradagolás ef/ll szemelynek Mvi két fontot jultalOU, - de ezt sem kaphatta. meg
mindig. Te; csak minden második csecsemőnek JutoU.
Gyümölcsöt már csak úUy árultak, hOl1l1 eutle!len ~a
rabért egy rubelt kellett J/zetni, ha va laki e{1ll almara
vagl/ egJJ körtére éhezett. S mindez!!r! még &J:ák .?OS~
szat sorba 1$ kelleti tilIni, néha mtir II hajnalt swrkulelben, II hideg, dro! utcákon.
.

Es szomorú hátteret festett

II

természet IS. Szeptem:

ber és október Oroszországban, küll:!nösen az ~kkOTI
Petrogrddban _ a mai Leningrddban - oz eV .,két
leorideoebb hónapja. Az egyre rövidil16 na~ok soté!,
fc/hós égtlO/tjliból csaknem szakada,tlanul e.slk. az eso.
Az utcák bokáig ér6 csúszós saraban me/y nl/omot
hagytak
nehéz csizmák. .
.
A közigazgatás is megbenult. A renddel. tuzt~ság
gal nem tÖTódött senki. Nl/omasztólag hatott minden
az emberekre. Kellemetlen volt az idő, a természet, a
környezet. S itt, ennek az egész zavaros életnek a $Úrü;ében, a keserűségtÓl forrpontra gyúlt az indulat,
és megállfthatatlan lökést adott a forradal~mnak. ..
Nem volt id6höz kötve, de megérett az tdoben a koriilmények segitségével, s immár hatv an esztendeje két embertiltö óta - íl11l emlékezik az emberisé" az
tUkon történelem le"nagyobb forradalmára, ameitI a
maga sorsfomláló erejével 1917. november 7-én kezdd-

°

döft.

Hat tova tűnt évtized, mely olyan betúkkel írta eseményeit, meltlekhez fogható soha korábban nem volt.
Jogot - egyenló jogot teremtett és adott minden jó
szónMkú és jóra törekvő embernek. Elsöpörte az embert embertÓl elválasztó akadályokat. Eltörölte az ellentéteket. A burzsoáziával és az elnyomással szemben
hirdetett és vállalt harcot sZilárd elvi alapon, hogy
•

•

minden korábbi elnyomoUat eoye$iteu . Megszüntelte a
nyomort és minden eszközt megragadott, hogy meguiinteue az írástudatlanságot és feluámolja a minden
téren mutatkozó elmaradást. JogtalanokMk ua~ a korábbi elnyomókat bélyegute, hogy győzelemre vinesse az elnyomottak felszabadítását és utat nyisson, lehetöséget adjon egy demokratikusan kibontakozó társadalmi élethez.
Most emlékezünk a 60 esztendős évforduló alkalmából. De n múlt nemcsak emlékezésre késtte!. Eiéire tekintésre is kén1lszerlt.
További előreha ladás, további fejlődé. politikaí síkon
csak nagy erőlestllések árán biztosltnató. Hábanis kon_
fliktusoktól vissza nem riadó imperialista törekvések,
a katonai fö/én1lért való versenvfutás, a gazdasági eszközöket is igénybevevó hidegháború, mind megannyi
eszköz a mnga sajátos jelentkezésében, melyek veszéItleztetik a békés egVmas mellett élesben való további
fejlódést.
A 60 esztendővel ezelőtt kezdődött Nnl11l Októberí
Szocialista FOTradalomnnk jelszava volt: "Teljes odaadással és egl./ütt a nép érdekében." Célkitúzés volt,
valóság lett, és e valóságbnfl alakult meg a Szovjetuntó.
A megkezdett úton a továbbhaladás újabb ceIkitű
zéseket jelent. Ilyen volt a két évvel ezelőtti Helsinki
Konferencia. Ilyen a közelebbről sorra kerfll6 Belgrádi Ertekezlet es sok eglléb törekvés, munka, meltl mind
azt igyekszík szolgálni, hOIlll a megkezdett út, a béke
biztosításában tovább járható legllen. Hatvan év történelme olyan gnzdaságl, katoMi és erkölcsl alap, melll
hisszük, hOIlll biztosítéka és záloga lehel ennek a békés
eOl/más mellett élésnek.
Mi a fasiszta uralom alóli felszabaduláat, az új élet
útján való eltndulást köszönjük a Szovjetuniónak. Ma
is együtt járunk a békeépltés útján. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hatvanesztendds Szovjetuniót.

Huszti J á nos

Olaszországi látogatás
A hazai és a nemzetköz.l sajtó, a TV és a Rádió, belés kűUöldön egyaránt nagy figyelmet szentelt Kádár
Já.nos első titkár, az Elnöki Tanács tagja olaszországi
hiva talos látogatásának. A látogatás rész.leteit a megkötött egyezményeket a napisajtó részletesen ismertette. Úgy érezzük, ihogy röviden ismertetnünk kell Kádár
Janos SajtókonIerenc:iáján elhangzott nyilatkozatának
legfontosabb egyházi vonatkozású megállapltásait valamint VI. Pál pápa bes7,kdét.
'
A

nemzetkö?:1 sajtókoDferenclán
Kádár János, válaszolva a Vatikán hivatalos lapja

az Osservatore Romano tudósítójának a kérdésére töb~
bek közt ezt mondotta:
'
. - Azt hIszem, világnézetemet ismerik tehát objekhvnak f?gadják el véleményemet:' a r6~ai katolikus
egy~1'lz lel.ent6s erkölcsi tényező. A Vatikán a világ
egYIk legkIsebb teTÜleta, a legkisebb lélekszámú álla~a, al~6lynek fegyveres ereje nincs, de polltikai súlya
van.
nek tartottam, hogy Rómába j6ve !elkeressem
m~~1 pápát. Elmondhatom, hogy rendkivül jó benyoalatt ::e:;er~t~_ a Vatikánban töltött néhány óra
kös : '
ng
emnek és jogosnak 1téltem hogy meg~
a bé~nJ,:,.m II pápa, a Vatikán erőfeszítéseit amelyeket
és k " ~' u~Ye. a békés egymás mellett élés, ~'.l; enyhülés
K ért~n~eny a helslnki megállapodás érdekében tett.
jünk A'rraog ~eigradrOl ls hasonló szellemben készülés a ' V lk il kuzlsmert tényre gondoltam., hogy a pápa
álla m . .;,"rán ~zaVárOl ~öbben hallgatnak, mint ahány
a v.ln a Vallkánnak.

ka;S~~t!"I~~P~1 \;~ai

?-Iálkozót úgy értékelte. hogy
katolikus egyh€iz ~ n Jelentős esemény: lezárja il
a magyar állam Vla1.Dnya rend~é-

sének folyamatát, és ez üdvözölhető. Nekem személy
s7.erint az a meggyőződésem, hogy a szocialista magyar állam, a Magyar NépkÖZtársaság sok·sok nemzedéken át fenn fog állni, és még nemzedékeken át az
egyházak is létezni fognak.
r
_ Kötelességünknek tartjuk - érdekünk ls fűződik
hom - hogy az állam és az egyház viszonya rendez&ljék. Olyan mÚs7.ert még nem találtak föl, amely
megmutafná: ki Igaz hivő, ki nem. Szám szerint ne~
lehet megmondani, hogy Magyarországon hány hivo
van. De bizonyos. hogy valUlak hivő emberek. Az állam
és az egyház éles konfrontációja őket feloldhatatlan
lelkiismereti problémák elé állftaná. Kijelenthetem,
hogy Magyarországon ilyen probléma nincs.
_ Igaz, sok éven át dolgoztunk a Vatikán megbízottaival, núg rendezni tudtuk az állam és a római katolikus egyház viszonyát Magyarországon. De hazá.nkban
a hivő embereknek ni ncs lelkiismereti prOblémáJuk. A
vallás szabad gyakorlásába, az egyházak életébe nem
avatkozunk be. Ki-ki belátása szerint, ha akar, vasárnap elmegy a misére, az istentiszteletre - az áUammal nem kerül szembe.
_ A római katolikus egyház magyar szóvívől hivatalosan kinyilatkoztattá.k, hogy a Magyar Népközlársa·
sóg alkotmányos törvényeit betartják, és a maguk ~z
közeivel támogatják a magyar nép épll6 tervelt. TÖ~ 
bet mi az egyhó7. embereitől n.em kfvénunk. Megkoszőntem a pápa képviselőInek és tennészetesen magá ~
nnk a pApának a fárad07.ást viszonyaink rendezéséért.
Kölcsönösen elégedetlen szóltunk jelenlegi vlszonyunk _
rÓl.
_ Magyarországon a7. állam és az egyhá?: viszonya
tartósan rendeWdöH.
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AT. egylk tekintélyes olasz napilAP, fl Corl'iere della
5era' ludó.~(tója a Magyarorswgon élő és mü.ködó. egyh{izról érdekl6dölt. Kádár János válas1.ából Idézzük a z
ulábblukut:
_ Amit az állam és az egyhb viszonyának r!n.~e:
7.eUségér61 mondtam, az a Magyarors7.ágon muk odo
ÖSS:I;CS egyházakra vonaIkozik.
_ A fels1.abadulás óta eltelt h~~ine év ala~t egym:ísho:l; való viszonyunk, rendezooött, f\z elvL alap
ugyanaz: az egyházak tIszteletben tartják az ~lIam
alaptörvényét, az állam pedig tlszteletb~ tartja az
egyhá7.ak autonómiáját és biztosítja a vallass:zabadsá-

gO~

Mugyarországon a protestáns egyházakkal már
korábban rendez:tük viszonyunkut
VI. Pál pápa, Casaroli érsek, az egyházi ~ü.lügyekke~
foglalkozó biboros társaságában fogadta Kadar Jánost,
aki Puja. Frigyes külügyminiszter kiséretében folytatott
beszélgetést a pápával.
Ezt követően, a vatikáni szokás szerint, a pápa f()gadta a Kádár János kiséretében megjelent magyar
személyiségeket, akiknek bemutatása után beszédet
mondotl.
)
VI Pál pápa kös:l;öntő b eszédét az a lá bbia kba n közöljük :

_ Az Ön mai látogatása minden kétséget kizáróan
egyedillálló és kü lönlegesen fontos esemény, amely
szinte befejező mozzanatát jelenti egy lassu, de swkadallan folyamatnak. E folyamat során, a legutóbbi 14
esztendőben a Szentszék és a Magyar NépkÖ7.társaság
lépésről lépésre közeledett egymáshoz, maga mögött
hagyva a feszültségek és elkülönülés korszakAt, amelynek visswangja még ma sem halt el teljesen. Ez. a
ta lálkozó komolyan elgondolko<ltat bennünket: gondolataink: a jelenlevőkhöz kapcsolódnak, egyrészt azokhoz,
akik a Szentszék részéről magukévá tették és előbbre
vitték a köreledés ügyét - tisztelt emlékez.etú elődünk ,
XXIII, János pápa nyomán, aki földi élete alkonyán
meglette az első lépést ebbe az iránytia. Másrészt
a7.0khoz, akik állami felelősséggel munkálkodnak hasonló módon ebben az ügyben a magyar kormány, e
kezdeményezés egyik fő és legtekintélyesebb előmoz
dítója nevében.
•
- Magát a kezdeményezést és eredményeit - emlékeztetett a pápa - sokan éber és nem ritkán bíráló figyelemmel kísérik, legalábbis kételkedéssel fogadják .
Ezekről az eredményekről, lelkiismeretünk ítélete után,
majd a történelem mond végső Itéletet. A katolikus
egyház és vele a Szentszék. miután alkalmazkodnia
kellett kétezer esztendős története viszontagságai hoz,
nem riad vissza a merésmek tetsző dö ntésektől sem. A7.
egyhúw.t nem az ve7.eti, hogy a pillanatnyi előnyöke t
vagy a népszeru.séget keresse _ füzte hOZT.á a pápa -,
hanem a7. örökkévalóságra irányuló küldetésnek mélységes inditékait, az az elhivatottsága, hogy az em bert
szolgálja, aki l sten gyermeke és képmása, akinek óvni
kell Jogait és jogos törekvéseit, hogy emberhez méltó
életet éljen, békében, igazságos t!'lrsadalmi rendben, a
határokon ls túllépő testvériség szellemében.
- Hisszük - folrtatta VI. Pál -, hogy az eddigi ta-

l>ilSztalatok Iga7.o1ják a megtelt utat: azt, hogy p5.rbes7kdet .fo\ytattunk a köZÖ!; problémflkról, Ugyelve arra.
~ogy hszteletben tartsuk az egyház és II hi vök. jogait,
Jogos é rdekeit. ugyanakkor ügyelve arra ls. hogy nyitottak és kellően megért6ek legyti nk az l.lIam sajátos
gondjai és tevékenysége iránt. A pa,rbeszéd a rra irányul, hogy a7. iga7.i vallási béke L~körében elősegltse a
társ!.ldal~m,.va lamennYi rétegének egységét, a becsületes
együttmukodést közöHltk, a nCffi7.et egészének egyre
nagyobb has7.nára.
- !"'flndez azt jli:le~ti, hogy a S~.ents~.ék és a magyal'
katolikus egyhá? oszLntén és becsülctescn hajlandó tovú~b haladni ezen a7. úton. Kellően méltúnyoLja azt,
amIt a7. állam eddig ~~lt a ma ga részéről a kölcsönös
megállap~áso~ formalában a'l; c<ldigi cl"Cdményekérl.
Osz!ntén kIvánJ uk, hogy el'.en 3'1; úton haladv a még nemesebb célokat is elérhessünk.
'
- . Tu~juk - fordu~t ~ pápa Kádál' Jánoshoz _, hogy
On IS több ízben k.felez.és re jultaltll erre irányuló
készségét. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy látogatását, amelyet az eddig megtetl ut bl7.onyos értelmü
végső iga7.olásának tekintünk, egyúttal ígéretnek is lássuk: hogy új eredményeket érünk el kapcsolatunkban
II kölcsönös megértésben, és olyan nemes ügyek szolgá:
latában, a melyek pozitiv együltmüködéssel szolgálják a
magyal' nép érdekeit, de ezen túlmenően mas népek. a?
egész emberiség érdekeit is, a béke védclmét, az egyes
népek társadalmi, gaz.dasági, kulturális és erkölcsi haladását.
- A Szentszék ismeri és nagyra értékeli mindazt
ami t ebben a tekintetben Magyarország tehet. Ezt Il~
országot történelme és föld rajzi helY7.ete Európa szívében szinte törvényszerűen a béke szeretetére és óhajtására ösztönzi, A magyar kormány a maga részéről
ugyancsak értékelte a SzentST.éknek azt a készségét,
hogy hoz7.ájáruljon egy olyan erőfcszftéshez, amely tulajdonképpen közös érdekből fakadó kötelesség. Nem
feledhetjük többek között, hogy a Szentszék 1969-ben
éppen BudapestrŐl kapta először a felhívast, hogy támogassa a7. európai biztonság és együumüködés erőfe
szitését célzó kezdeményezést. amely később a helsinki
érteke7.letben öltött testei. A Szentszék számára ' megtisztelő volt, hogy részt vehetett ezen az értekezleten,
annak tudatában: eZ7.el is komoly erkölcsi és politikai
alapot teremthet földrészünk népeinek jobb együttéléséhez. Hőn kívánjuk - adott hangot kivánságának -,
hogy a konferencia Z<Íl"óokmányát, a melyet az európai
államok legfőbb vez.etői irtak a lá, minden részletében
minden aláíró ország m aradéktalanul végrehajtsa.
A p ápa végez.etül e7.eket mondta:
_ Ezzel a kívánsággal együtt üdvö7.letünket és jókívánságalnkat is tolmácsoljuk Önnek, feleségének és kisél'elének. valamint a számunkl'a oly becses, emlékünkben és imáinkban mindig jelenlevő magyar nép·
nek. Szálljon le rá a Mindenható áldása - zárta sza·
valt.
Rómából való ha~.3tél"te után, K6dár János a7. AIlami Egyh{lzügyi Hivatalban Miklós Imre állam~itkár
elnök társaságában fogadta dr. Lékai László blb.oros,
esztergomi primás érseket, dr. ljjClS József k~loc:~al. érseket és dr. Cserháli József pécsi megyéspuspokot, a
katolikus püspöki kar titkárát, és tájékoztatta oket vatikáni látogatásának tapasztalatairól.

KONYVNAPOK
Minden esztendő júniusában örömmel sétálunk a
könyvek utcájának sátrai között. Örvendünk, hogy II
hazai kiad ók mcllett most már rendszere;en megjelennek a S7.0mszédos szocialista orS7,úgok magyar könyvei ls.
,.Meghltt találkozás" elmen Garai Gábor könyvnapl
megemléke?,ése az Új Tükör 22. számában érdekes
unitárius vonatkouisu eseményre emlékeztet. Irása
bevezetéscként Garai Gábor megállapftja, hogy "Otven esztendővel ezelőtt egy magyar író, Supka Gél'~"l
rijppentetle fel az ötletet: könyvnapokat kellene rend~nL . elSŐSOI'han az élő magyar irók és mQveik nép-
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szerüsltésére. Két évvel később az ötlet me~vliló~,ult,
s azóta eszt endőnként visszatérő hngyománnya :~tt.
Dr. Supka Gé7.a írói, forditói, irodalomszerve~.oL.. ~un
k{issóga jól Ismert. A könyv napok rendezése korul~ ~r
demeit örömmel elevenitjük fel lnpu~ hasúbJaLn.
Dr, Supka Céza a miénk is volt, cgyház~ lanácsosként
a felszabadulás utáni években, sokoldulu elfogLal~ágll
mellett. hasznos, jó tanácsaivul Irány t m.utu~ott. el.Lgazí tott. O is hoz.zájárult ahhoz, hogy az unLt.á nus e,?"ház
az elsők között volt, akik az ánn~mal kötött, ma IS érvényes egyezményl 1948·bnn ah'url(ik.
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A világvallások moszkvai konferenciája
•

Pimen ortodox pfltrlárka meghívására, alapos e]őké
sútes ut án, jún. 6-10. napj,a i,. k~7.öt~ M~vában tanácskoztnk a világvallások klkuldö!tel napjaink legfontosabb kérd éseiről: n tartós békérol. a leszerelésró! és
a népek köz.őtli Igazságos kap<:s~~at?król. TÖ,bb m int
szilz ors7.ágból jöttek össze a klkuldottek. akik a kereszténység föbb lránY7..atait, a ~udd hiz.mus és a. mohamedanizmus vá ltozatos világai, a hindu. a Japán
shintoiz.mus és más vallásos irányzatokat képviseltek.
Félezernél több kiküldött, s~mos világszervezet és
mozgalom képvise l ői , köztük dr. Waldheim ENSZ ró-

ropolitának a népek közötti Igazságos kapcsolatokról
szóló korre ferátuma.
f:rtékes munk~ fol y~ a bi7.0ttságokban, melyek e három altéma alapján rej tették kl véleményüket. Az egyes
va l1ás~k k~'pvlselöi kü lön is találkoztak A keresztények osszeJövetelén dr. I jjas Józse( érsek laUn nyelven
tartotta felszólalását, az Izraeliták összejöveteién
dr. ~algó Lás7.ló !6rabbl elnökölt és ugyanö tartott istentiszteletet JiddiS nyelven a zsufoláslg megtelt moszk_
v a i 7'inag6gában. A bizottságok munkájában magyar
részro l dr. Bartha Ti bor, dr. Bako! Lajos és dr. Kdldy

Dr. Bartha Tibor református
püspök, zsinati elnök : dr. ljjas József k alocsai római katolikus
érsek :
dr.
Salgó
Lász ló budapesti IOrabbi.
(Bakos László felvétele)
titkár képviselőj e, a világsajtó és a t ömegközlés min-

den ágazata beszámolt e vallási parlament eseménye iró!.
Jól esett figyeln i azt az ügyes beszámolót, amivel a
MagI/ar Tele vitió, a Hét c. músorába n harom hazai ki_
kOldöttet szólaltatott meg, és egy asztalnál ülve, felel tek a riporter kérdéseire, egymásután. d r. Ijjas J ózsef
kalocsai érsek, pápai trónáUó, dr. Bllrthll Tibor tisztantűU református
püspök, zsi nati elnök és dr. Slllgó
László, a magyar 1.sidóság budapesti főrabbija.
A kon ferencia főtémdjál a m ohamedán világ reprezentónsa. Babakhan mufti, a közép-ázsiai és kazahsztáni
muzulmánok tanácsának elnöke ismertette. Hangoztatta, hogy minden vallásba n a béke fogalma r okon. Az
isleni rendet jelenti a káosszal szemben. A népek kö7.ötti kapcsolatot az iga7.ságosság alapelve a lapján kell
rend ezni. Ma az emberiségnek, a jövö fennmaradása
érdekében, nincsen más választ ása, mint a leszerelés.
A hadiipar vámszedői ellenzik a z enyhülést, melyet 'a
népek és a vallások képviselői egyaránt szorgalmamak.
A környezetvédelem a jövő fej1ődésének egyik fontos
7.áloga
E fŐlémához kapcsolódott Burgess Carr a frikai kanonoknak a 't artós békéről, Goor belga katolikus kanonoknak a leszerelésse! és az ind iai Mar Gregorios met-

Zoltán püs pökök és dr. Tót h Károly, a KBK főtitkara
szólaltak fel, t ovábbi§. dr. Csépányi Ferenc c, préposl

H éber Imre és dr. Seiferf Gézáné a magyar zsidóság
képv isel ői és dr. Pröhle Károly ökuménikus (Őtitkár.
A konferencia három értékes és hosszü időre irányt
mutató dokumen tumot fogadott el. Záróköllemenyt,
felhívás t a világ összes vallásának képviselőihez és
felhívást valamennyi á llam kormányához.
Befejezésül idézünk néhány m ondatol a világ vallásainak képvi selőihez intézett felhívásából: A va lla si
különbözőségek nem akadályozhatják a közös etikai
jelel össéghordouis t és együttműköd ést az emberiség
jaoáTo. a békéért, 4 leszerelésért és a népek közötti igazsagos kapcsolatokért. Felszólítják a vallásosan gondolkodó, hivő embereket .nrra, hogy fogjanak össze és
támogassanak minden ig.nz ügyet. így a fenti célokat
szolgáló ENSZ által tervezett leszerelési vih'igkonferencia m ielőbb i egybehívását.
A konferencia köszönete t mondott Pimen pátriárká- ,
nak a ke-u:leményezésért az ortodox egyháznak a rendezésért, és _ K oszigin' miniszterelnök üzenetére válaszolva - üdvözölte II szovjet népet a 60. évforduló
alka lmából.
A további munkát az egybegyűltek egy bizottságra
bízták, melyben m agyar részrő l dr. Kacziba József kato likus és dr. Káldy Zoltán evangélikus püSPÖkök foglalnak helyet.

,

,
Levél külföldi olvasóinkhoz
Al UN ITA R I US eLET, é\'ek óla.
négy alknlommal bekopoglat nyugati
ország okban elő kedVe!! ol\'asóink_
ho~ Köszönjük azoknak megertését ,
akik tap uu k ra a Kultúra, vagy kül földi blzoml'l nyosa útján rendszeresen e!(irizetn ek. Szeretettel m ondunk
köszönetet a'w knak ls, akik előfh:e
tést p6116 adorn li. n)', killdenek Időrül

i d őre.

csekk en, vagy n em ze tközi postautal ván)'on.
vagy Intern alional
Pos tai Coupon fo rm áj á ban.
Amint az közis meri. a pos tai költségek a:l: u tóbbi id ő ben mindenütt
m egdrág ultak. Ezért 1918. január
l . utá n csak azok r ésúre tudjuk az
Unitli.rlus tletel tov á bbra ls meg kül deni, akik említett Időig el őfizetés i

pótló adomá nyt küld enek. Azonban
h a valaki n ehe:t anyagi helyutére
t eklnteU el e esekéty Óss:l:eget sem
tudja á ldot.ni, k érjük suves levélbe li
értesité:!iét. hogy la punkat továb bra
is díjmentesen kütdJük.
Kü Uöldl olvasóink eddigi himogatásá t megköszönjü k és továbbra is
kérjük.
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Szemelvények az 1977. szeptember 17-18. napjain
Budapesten tartott zsinat elé terjesztett jelentés ből
AZ ALLA M ~ AZ EGYHAZ

t945-ben nagyot fordult a1. idő kereke. A kialakult
uj rendben az egyházaknak a Uirsadalomban ~ az állami életben elfoglalt korábbl szerepe !D'0ke~esen
megváltozoU. A földreform, a gyarak államI tulaJdonba vétele és a kialakuló szocialista áUamren~ a.z egyháUlk belső életére is hatást gyakorolt. A kapltahzmus·
hoz hozzánőtt világi réteg néhány é~ alatt m_egvált a-,.
egyhHz.ak életébe? !s ~iselt irá~?ftó tLsz~éto~. A második világháboru Ideje alatt to~.tént terulet.~lsszacs~
tolások átmenetileg egyhá,,;1 életunk . szerv~zelL kereteI:
is érIntették. A második vIlágháboru befejeztét köv~t~
páril.Si békesz.en.ődés folYOmányaként .. az 1940 ,:loth
egyházi keretek köwtt folytattuk életunket. A kLfály
nélküli Magyarországból 1946-ban KöztárS;3ság, majd
Népköztársaság lett. A megerősöd ö szocialista állam:
rend hatályon kívül helyezte a nagy egyházak korábbl
kiváltságait. Mi is éreztük, hogy bár lélekszámunk
Rlapján a kisebb egyházakho-,. tartozunk, a társadalomban és a1; államrendben egyenrangúakká váltunk.
A'l.- egyház és az állam szétválasztása gondQ\atát
egyes elődeink már a XIX. szá1;ad elején felvetették,
és ezért kerűlt Körmöczi Janos egykori unitárius püspök a1; istentelenség vádja alá.
Amikor az új magyar állam tárgyalásokat kezdett az
egyházak.kal annak erdekében, hogy az uj körűlmények
megkövetelte kereteket közösen kidolgozzuk, akkor
egyházunk az elsők között e tárgyalások [olyt atására
bizottságot küldött ki. A magya r állam ~ az unitárius
egyház köwlt megkötött egyezményt, a hazai református egyházzal azonos napon, 1948. okt. 7-én írtuk alá.
Miklós Imre államtitkár. a1; Állami Egyházügyi Hivatal elnöke nemrégiben közreadott írásában a következő megállapítást tette, amivel teljes mértékben egyetértünk:
"A Magyar Nepkö1;társaság állama és a területen elő
egyházak viszonyát alapvel.óen.két dokumentum szabáJyozza: a Magyar Népköztársaság Alkotmánya. valamint az állam és az egyházak között (1948-1950-ben)
létrejött egyezmények. Az Alkotmány különválasztja az
egyházat az államtól, és biztosítja az állampolgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásanak jogát. Az egyezmények meghatározzák azokat az
elveket és kereteket, amelyek alkaimasak arra. hogy
az állam és az egyházak közötti kapcsolatok rendezett
voltát bizlositsák.
Az egyezmények egyrészt jelzik a harc eldöltét, másrészt biztosítottak a keretet ahhoz, hogyamegdöntött
társadalmi viszonyokat immár nem védelmező egyházak és a szocialista állam közt korrekt, lojális és foko-.:atosan mind jobb viszony alakuljon ki, immár az uj
szocialista társadalom épitésének menetében. A szoda-

politikusoknak, hanem a hivő embereknek adtá k A
elmult 30 év alatt feloldották bennük azt a lelkii~me~
retl problémát és belső konfliktust, hogy a nép javáért, ~oldogulásáért dolgozó politlkni erőkkel vagy az.
egy.~az.1.a1 tartsanak-e. Ez nngyon sokat jelent múltunk
és Jovőnk szem pontjából."
A-,. előbb idéze.tt megállapítások ~ükrében nyug01:lt
lélekk~l r:nondh~tJuk, hogy azok közé tartozunk, akik
korán ~ehsmertuk, hogy a-,. állam és az egyház. külön,:,.~I~z.ta5~ után megállapodást kell kötni a függő és
Jovoben Jelentkező kérdések békés rendezésére K '· ..
nette} elCoga~tuk a-,. állam által a1; átmeneti' 20 o~~~~
te~~or.e felajánlott és biztositott anyagi támogatá t.
Orom~nknek és k?swnetünknek adunk kifejezést e h~
I~en 1.5, hOgy.. az allam nem élt a részére öt évenként
bL~tosl tott csokkentés .Iehető~gével, sőt az egye-,.mény
lejárta után ~z egyhazak kerésére a segély nyujtását
t?~b alkalommal meghosszabbította, és ma is folyó511Ja. fgy az állam fi1;etéskiegészHést biztosít a lelkészeknek, ezzel rendezte azt is, hogya többi dolgomval.il.z?:nos társadalom~iztositást élvez.hetnek. Az. egyhá~L kozpontnak sz.emelyl és dologi államsegély t biztosll, és az.t a segelyt 1971-ben, püspök.séggé történő
á talakulásu nk alkalmával, magasabb összegre emelte. Ez.e~ !ie}ül igyekszik alkalmanként rendkívüli segéllyel IS támogatni egyházi munkánk folytatását.
~ megkötött és, ma !s kÖ7.ös munkánk alapjait bizt ~SltÓ megáll.apOOas mas vonatkozásban is hasznosnak
bll~onyult. MIvel egyházunk nem re ndelkeuk hazánkban önálló lelkészképző intézettel. csak Teológiai Intézetet múködtet egyházi t udományos feladatok elh'itasára, az AI/ami EgyMzügyi Hiuatal segítségünkre volt
abban, hogy teológiai hallgatókat a romániai Kolozsvárt képeztessünk.. Mivel Kolozsvárt leánykollégiumi
elhelyezést teo lógiai leányhallgatónk részére biztosítani
nem lehetett, újabban hozuijárult ahhoz hogy Szentiuányi Ilona III. éves hallgató az 1977/ 78 akadémiai
évet az. oxfordi Manchester Collegeben fOlytassa, ahol
részére az angliai unitáriusok ösztöndíjat biztosítottak.
Segítségünkre volt az. AHamt Egyházügyi Hitlatlll
számos más, a gyakorlati élet által felvetett probléma
megoldásában, mint a magyarkúti és a dunapataji ingatla nok értékesítése, és ezek helyébe Balatonfüreden
és Budapesten meghatározott egyházi célok szolgá.1atára ingatlanok vásárlá.sában.
E helyről is köszönetet mondunk az Állami Egyház·
ügyi Hivatal elnökének. elnökhelyettesének és a Hivatal
.

li VN ITARI US tLE'.l:

j

~

,if'

Hata dHam es az egyMzak '>özött '>ötött egyezmények
Magllaror szdgon kiaWdk az idok próbáját. Törvénye-

sen biztosítják annak a lehetöségét. hogy az egyházak
és a hivők tevékenyen kivegyék részüket a szocializmus építéséböl, ami azért lehetséges és szükséges, mert
a vallásos dolgoZÓk nagy többsége is egyetért a szocialista. társadalom céljával, és ezért a hlv6k és nem hiv6k a közösség javára eredményesen együttműködhet
nek."
Hadd Idézzem ACzél György miniszterelnökhelyetles
tanulmánya nyomán Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát: "Az emberek lelkébe nem lehet belátnI. Azt hl~rem awnb!ln, hogy haZánkban nem kevés a hlv6 ember. Amikor egyetemes
össz.e!ogásról és ~zoc:ialista s-,.erve:tetl egységről beszéIUnk, rájuk ls gondolunk: mindnyájunknak össze kell
tartanunk. Ezért is öröm számunkra, hogy a felszabadulás 30. évfordulójával kapCSOlatban az egyházak is
hazafias szellemben, szépen, ugyanakkor saját szándékaikkal és céIjaikkal ÖSSzhangban foglaltak állást, és
lIegitettek abban, hogy ez az évforduló méltó ünnep leiYen. A legnagyobb segits-éget C".-.zel nem a hivatásos
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KVLFOLDl KAPCSOLATOK :

Az ökuménikus kapcsolatok eredményesebben az
utolsó évtizedekben bontakoz.tak ki. A mult század végén és a s7..ó.zadfordulókor alakultak meg a protestáns
felekezetek nemzetközi feleke?.eti szervezetei. 1900_ban
az amerikai Boston ban a7. amerikai unitál"iusok székvárosában tartolt évi kÖZgyűlés alkalmával, a közgyülésl'c meghívott külföldi képviselők és avendéglátók
elhatúrozták egy _ unitárius és más szabadelvű protestáns egyházakat és gondolkodókat összefogó -:- s~er
vezet létrehozáSát. Ezen a gyűlésen a magyar unltánusságot Ferencz J ózsef akkori ko\l~zs,,:~ri .. püsPÖk megb!zásából dr. Boros Gllörgll későbbI puspok:, akkor teologiai professzor képviselte.
Az elsó világgyűlés megtartására az angol unitáriu-

~ok kőzpontjllblln, Londonban került sor 1901-ben, Al'.
el ső vll,lgháoorli kitöréseig több kong!'ClIsws tart á6flrtl

került sor, Amsterdamban 1903-ban, Genfben 190,5- ben,
Bostonban 1907-blm. Berlinben 191O-ben ~s PárL 7_~ban
1913-bl1n illéseztek az unitarius cgyhá7.Hk képviselőI.
de vel(lk együtt !'ésl:! vettek e munklllmn a r:!émct ,
fmn da, holland és svájd protestánsok sZllbadelvu ágllimLk kiküldötlcl ls. &; részt vett k.czdettől fogva e la1.\1kozókon az Indiai B mhma SlllllllJ egyház képviselete
is Ennek az egyháznak ;J hivei il keresztény és a hindu
v~lIáS S1JnkreU7.mu~aként alkotttik meA? vallási tal."'ltásaikat. s sora ik közül csak a NObel-dIJa.~ .. nagy hindu
költő RabindranlJth Tagore nevét emlllJuk meg. fgy
kezd~tt ől fogva az unitárius egyházakat tömöritő kongresszusOk tulléptek II felekezeti vihigszec'vezetek keretein AZ első világháooru utiin az amerikui fŐUtkiirtÓI.
dr. Charles WendlelOI. az angol unItarius dr. William
Drummond vette {,t e munka ininyltásM, Al'. első jelentősebb kongresswsra 1927-ben Prágf,ban került sor.
Ezen már az erdélyi és a magYllrorszagi unitáriusok
számos képviselője is részt vett . közülük többen elöadasokIIt is tartottak. A prágai kongresszuson kapcsolódott be e munkába a cseh huszita egyház is. Az 11)34.
évi kongresszus színhelye K oppenhága voll. itt már a
Fülöp-szigetek szabadelvű prolestánsai, a katolikus egyházból kiváltak is kapcsolatot tll láitak vil ágsze rvezeWnkkel. Sajnos, hogy a m;isod ik vllágháborús japán
megsz<illás nagyon megrilkilolta soraikat. Az 1937. évi
oxfordi kong~zus egyik eloodását dr. Varga Béla
teológia i professzor. későbbi püspök tartotta. Ezen a
gyűlesen elhatározták, hogy a következő ülést 1940-ben
Budapesten rendezik meg. Ebbe azonban beleszólt a
második világhábonj.
A harmincas évek derekán a szervezet titkársági,t
holland egyetemi tanárok vették át, közülük a legjel entősebb dr. L. J. van Hol k, a leydeni egyetem teológiai fakultasának professzora volt, akivel tavaly még
kilencvenegynéhány éves korában találkozhattunk.
A második világháború utáni kongresszusok munk;:íjaba mi magyarorsz<igi unitáriusok 1946-ban és 1947ben kapcsolódtunk be. azután szünet következett.
1958-ban Pethő htván ny. püspöki helynök és Ferencz
József. akkor fÓgondnok. látogattak el elöször az angliai unitáriusokhoz. Majd 11 következő évben R. Filep
Imre tett látogatást a holland uniláriusoknál. Ezzel a
kapcsolat helyreállt, és az 1961. évi davosi kongreszszustól kezdve a háromévenként tartott világgyúléseken, két alkalommAl. 1961)~ben és 1975-ben a tengel'eken túl is, egyházunk több tagga l képviseltette magát.
E m~nkából 1 ~71 óta igen jelentős részt vállalt magára
Bar/ok Béla fogondnoku nk is. O volt az első aki részünkről a Niger/ában, tehát af ri kai földön tart~tt I ARl"
r~gionális konferencián elsőként vett részt. Az IARF
v~reha!ló bizottságában .a magyarországi unitariussagol elobb Józan Miklós, később dr. Szen l ·lvó.nyi Sándor, majd R. Filep Imre és halála ó ta dr. f'e r encz József képviselik. Bartók Béla főgondnokunk, mint állandó megfigyelő vesz részt ezeknek az üléseknek a munkájában. Újabban képviselöink részt vesznek az l ARF
re:gionfllls ~onferenciáin is. tgy az Idei nyáron Kolozs var-Na~ocan tart ott ülésen a püspök, főgondnoJ<. mellett BaJo r János. Huszti János és Szász J á nos lelkészek vollak jelen, és veUek reszt a vitában is.
Az 1972. évi heidelbergi kongresszuson az unitárius
as.szo~yokat ~r. Ferencz Józsefné és dr. Kiss Józsefné
kep~lIselték, es az idei nyaron sikerült képviselőt küldem a~ ~ARF ifjúsagi szervezete Angliában tartott konferencLlI'Jár~, Szent-Iványi Ilona hallgató személyében.
Kapcs~~atalnk az IARF egyClI tagegyházalval külön is
el~élYultek. T öbb alkalommal részt vettünk angol,
ne~eI, holland és .vájci testvéregyházak és szervezetek
éVI közgyülésein vagy más neves alkalma in.
Az I..... R~ főtitk ára 1973 óta Dictller Gehrmann né":le~ umtánus lelkés7., aki tanulmányai egy részét Amerlk.aban .végezte, igy mindkét nyelven jól végzi munkáJát. Több alkal ommal járt hazánkban és úgy őt, mint
~z angol és amerikai unitáriusok vC"l:.Ctö személyiségeIt fogadták az Al1ami Eg yházügyi Hivatal vezetöi. A
t.estv~re&Yházak kiküldöltel is találk oztak velük a tiszteletükre rendC7.e1t fogadásokon.
1974-ben járt elöszö r n(ilunk a japán buddhisták szec'_

vezete. a Rhino K 05el Kal képviselete. élükön Ntwano
~lnökke1. ak i s"dlmos más vllágszcrllezet munká'áb;
IS részt vesz.
J
ln
Ha&r0mányos a ~lIpcsolatunk a;o; angol és az amelikul
unitánusok vezetőIvel. . ~gutÓbb a püspök és a főgond_
nok táv,lralban és . baratl levélben köszöntötte al. angol
és amerlkul unllánus őrségváltás révén vczel6 beoszt' _
ra ke.rült dr ..Plftlfr God.frel/ angol és dr. Paul N. Car~:.
Ilmert kal umtartus lelkészt, mint egyházuk uj vezetőit. Rem éljük, hogy rövidesen ellátogatnak hoz1itnk 'is
A most befejezódő ciklusban elevenebbé tetWk kaJl~
csol~tunkat a francia nyelvű IARf' tagCSOportokkal
RegIonális üleseiken püspök és Bajor János egYház;
föjegyző vett és vesz részt.
E kapcsolatlartásnnk nemcsak a közös hit ápolásának
é.s fennla.rlásánllk a gondolata a rugója, hanem az II
tör.e kvés ~s, hogy a nyugati országokban élő u nitárius
unlverz,ahs ta és szabadelvű keresztény és ncm keresz:
tény egyhá1..ak képviselöi rajtunk keresztül is tudomást
~zereuenek h?zánk szociaJls ta fejlődéséről és arról ay.
ut ról, mely mlllden hivő és nem vallásos ember számá_
t"a egyarant a jövő és a béke útja.
Külőn örömmel s7..imolok be arról hogy rende~Ö.
dö.t l és te~je~sé vál.~ a. kap~sOlatunk a' szomszédos
mun SZOCialIsta Koztarsasagba n élő
unitárius
egl/házzll!. OlSzekö! velük nemcsak a
.
hitnek sok
Ol/ökcrszála, az eOl/ű tt átclt év.századok nehézscgeinek
~s örö~eillek ?z .emlek.e, d e azonos eneke3könyvból
enekel)uk zsoUaramkat es egyházi énekeinket és a káté is ugyanIlz, melybo l gyermekeink megi.tme~ik hifünk
igao:ságait. 1968-ban kölcsönösen reszt vettünk egymás
emlékzsinatain, melyet egyházunk négysz<h.ados évfordulóján tartottunk Kolozsvárott, Tordán , Dévá n. ilietve BudaptSten.
Részt vettünk dr. Ko vács Lajos püspök ünnepélyes
beiktatásának ünnepségén. 1!J75-ben püspökünk hivatalos látogatást lett a romániai uniláriusoknál, es azt
dr. Ko vács Lajos püspök még ugyanazon év ősren Ili.
szonozta, Dr. K ovács Lajos püspököt budapesti látogat{,sa alkalmával fogadta az Állami Egyházügyi Hivatal
el nökhelye ttese es dr. f'c rcncz J ózsef püspököt, az
IARF nemrégiben ta r tot t kolozsvári konferenciája alkalmaval fogadta Gheorghe Nenciu a romaniai KulIuSdepartment alelnöke.
Lapunkat, az Unllárius tletet szivesen olvassák az
erdélyi unitariusok. és örvendü nk. ha lapunk hasábjnin közülük is egyre többen szólalnak meg. Mi is
örömmel forgatjuk a nagy múJtú Keresztény Maglleto
köteteit. s ök is várják tanulmányainkal.
A Magyar Rádió Pe t őfi adóján közvetített unitárius
vallásos félóráka!. a beérke-zetl leve lek tanusága szerint örömmel hallgatják Romániában. Csehszlovákiában élő magyar unitáriusok, de időnként nyugati országokban élo magyar unltáriusok is hallgatják igehirdetésünket. A nyugati orSzágokban élö magyar unitáriusok közül mintegy százan rendszeresen olvassák
a z Unitárius tle t et.
A békés egymás mellell élés szellemében igyekszünk
egymast megérteni, egymáso n segiteni. egymástól tanulni. OI'Ömmel gyűjtöttünk össze néhány forintot a
I'o mániai földrengéssújtotla unitárius templomok javá!'a.
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kapcsolataink az elmúlt ciklusban örv;ndetesen. tovább javultak. Az 1971. évi püspöki és fogondnokL ,?eiktatón az összes hazai egyházak és felekezetek kep viseltették magukat. igy a római katolikus. görög. katol!lws, orthodox, református. evangelikus, baptIsta ,
metodisla, adventista cs izraelita.
. ..
A püspök vagy képviselője. az Unitárius Teol~gtal
Intézet nevében rendszeresen részt vesz - meghlvá·
sukra _ a budapeSl~i római katolikus, református é5
evangélikus Teológtai Akadémiak évnyitó és évzáró
ünnepi ülésein.
Püspök és fógondnok l:1eiktatásuk utan bemutatkozó
látogatást tettek a hazai egyházak és felekezetek vezetőinél. akik azt viszonozták.
.
Magyan>rsulg történ etélx>n !al~n első iz?~n. tö':té~n~
hogy az esztergomi érsek-primas. dr. LekOI I..:4s.1
beiktatá.\"ára a hazai protestáns egyházak vC".tetől s.<: iUNJTA.RIUS iLET 7

vélves hangű meghCvást nyertek, E5zte rgombiln, ,n Ba·
zW'kábtm tarlott ünnepé lye.-; beiktatáson, majd ,a'/.
érseki palotában ta rtott fogadásan és ebéden d r , Joe rencz Jóuef püspök. is résl.t veU,
,
Ismeretes, hogy II ha2.lli protertlÍns egyház,alcat, az
or thodox egyházat és 11 Szabadegyházak Tanácsáb<l~
munkálkodó egyhózak egy részét II Mag~arország.
Egyházak Ökumenikus Tanács~ kapcsolja össze, En·
nek a szervezeti keretnek az ut jón vesznek részt <IZ
EgyhM.ak VlIágumácsa, az Eur~pai Egyházak .. Konfe·
renciája és a KBK, a prágai központtal múkod6 kl;'·
re~ztény békekonferencia munkájában.
.
A7. Egyh<\zak Világtanácsa 1 948·ba~ történt. meg,
alakulása óta h itvallási alapon álL E vllá~S7.ervezethez
és ennek hazai képviselőjéhez, ·az Ökumenikus Tanács·
hoz rendes tagként természet.szeriileg nem csaUakoz·
hattunk. Az ökumenikus Tanács és tagegyházai azon ban számos alkalmat felhasználr'IQk arra, h ogy egy·
házunk képviselőit jelentősebb egyházi eseményei k a l·
kalmával !aliott Unnepségeikre meghívják. Maga az
Ökumenikus Tanács 1976 decemberében tartott köz·
gyülésére egyházunk képviseletében püspököt megfi _'
gyelőként meghfv ta.
Az ÖkumenikUS Tanácson keresztül kapcsolat áll
fenn egyházunk és az Európai Egyház.ak Konferen·
ciája, valamint a KBK között is. Későbbi időpon~ban
megfontolás tárgyát képezheti az, hogy az emlitett
világszerve7.otekbe ne kérjük·e kUWn tagként való f'elvételünkel E kérdésnek aktualitást ad az, hogy mind·
két említett világszervezet a jövő évben vi lágkongresz.
szusl tart.
A két hazai történelmi protes táns egyhdzza! klapesolataink jók és meghívás folytán részt veszünk testvéri
érzéssel ün nepélyeiken, megemlékezéseiken. Igy ;eien
voltunk a református egyháznak a gályarab Jelkipász·
tOl'ok szabadulásának évfordulója alkalmából tartott
debreceni emlékünnepségein, valamint fl debreceni
Reformát us Teológiai Akadémia dr, Hans Schaffertet,
a HEKS rőtitkárát díszdoktorrá avató ünnepélyén.
Az evangélikus egyház budapesti Teológiai A kadé·
miája ismételten tanulmányi l ehetőséget ad unitárius
hallgatÓk részére, akiknek hevelését a professzorok
nagy körültekintéssel végzik, Legutóbb Szent·Iványi
Ilona itt vé!4ezte el jeles eredménnyel az e lsö és a
második akadémiai esztendőt,
A magyar orthodO% egyhaz emlékünnepéJyén ugyancsak részt vettünk,
Az UNITÁRIUS :eLET c. egyházi lapunkban a ha·
zai testvérfeJekezetek egyházi életének legfontosabb
eseményeit figyelemmel kísérjük. Rendszeresen megemlékezünk életük fej1ődéséröl, egU!s egyházi szemé·
Iyek megválasztásál'ól, illetve elhalálozásáról.
Egyházunk által az IARF, vagy tagegyházai jelentős
személyiségeinek egyhiu:unknál tett látogatása alkal·
mával adott fogad ásaira 'a testvéregyházakat szeretettel
meghívjuk, melynek eleget is szoktak tenni.
Örvendünk annak, hogy különösképpen a re formátus egyház Studitl. et Acta sorozatában számos o lyan
tanulmányt jelentettek meg, melyek XV I. századi,
egymással teológiai kérdésekben szembenálló eseményeket, személyeket u' mai történeUrás objektivitásá·
val ismertetnek.
AZ EGYllAZ A VII. AGBAN
Unitárius hitünk tanítása szerint lsten országat itt e
földön kell megvalósCtanunk. Eúrt különös figyelmet
fordítunk mindal'ra, ami körülöttÜnk, ahogyan monda.
nl szokás, a világban történik.
A világ sz.ükebb értelemben véve hazánk. Mindaz,
ami idehaza történik, ami népünk fejlődését előreha
ladását, a szociall:1;mus é p{tését szolg'álja 'al. a mi
ügyünk is, és azzal hitünkböl fakadóan egyetértünk,
Eúrt az alko~o1t2.mus elJeni harctól, a kórház_ és óvo.
daépftéslg, a Jobb lakásokért folytatott törekvéseké l1
és. a környezetünk tisztaságáért folytatott küz.d.elemlg:
mlOden program eredményességéért munkálkodunk,
E feladatokat minden magyar állampolgár részére,
párttagoknak és pártonkivülieknek is a Hazalws Népfront célkitűzései teszik világossá, Ezért örvend tünk,
hogy annak utolsó kongresszusán részt vehettünk, és ti
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hozott határozatokkal egyetérlhettünk. Tettük cz:t nem_
csak ti többi egyház {IlIásfoglalását követve, hanem el.
sőrendűen .Ilzért, mert úgy éreztük, hogy J ézus tanitásal erre köteleznek.
' <
A Világban. ellcnt~tC'S erők á llnak szemben egymás_
sal, A?, Orszagos Bekelanocs számos megnyllatkozás[l
fogl~lkozott az elmult évek rendjén a világ válság.
góc81val. és leszögezte, hogy az egymást követő kér.
dése,kben h ot állunk. E munkából szerény tehetségünk
szerlOt.a JÖ~,őben is részt vállalunk. Tesszük ezt hazai
egyhá::I, életunkben, de akkor is, amikor külföldi kon.
~e renclakon szemben kell állni h itbe n velünk együtt
Imádkozó, dc politikai felfogásban más eszmeáramla_
tokat követő, vagy igaz céljaInkat kellően nem ismerő
valllisos,an gondolko?ó embe,r ekkel. fJ'udjuk Jól, hogy
az elmult években Ujra erősödött al': az egyház; kerc.
tek közölt is jelentkező nézet, mely diszkreditálni
~eretné a ~zocialista országok helyes és a társadalmi
t~rvényszeruség~ket elsÖrendű.en hangsúlyozó felisme.
reseit. . ~ 8z~~lelettel szembeszálltunk és a Jövőben ls
a fel vilagosl\as Cegyvereit használva igyekszünk mi_
nél több, múltunkat és jelenünket félreismer6 vagy
akarattal. Célr7magyarázó s7.emélyiséget meggyö~ni, és
törekvéseink Jószándékú pál'tfogóJává litrormálni. EI.
mondhatjuk, viszont azt is, hogy az elmult évtized.
b~n az egyházu n k!G'1 szembeni szemlélet a nyugati
vIlagban élő testvereink között jelentóscn megválto.
zott Ma több a barátunk, mint az ellenfelünk, .Ezén
örvendünk a Ihivatalos és a turista látogatóknak,
mert saját szemükkel győződnek meg ar ról, hogy egy.
házunk és hazánk mit él,t el, és mit akar fl jövőre
vonatkozóa n .
Az elmű!t nyáron Moszkvában az egy-házak béke.
parlamentje ülésezett. Résztvevői kifejezésre juttatták
azt a meggyőződésüke\, hogy a jövő utja a békéé.
örvendetes, hogy e kezdeményezés abból az országból
indult ki, mely megalakulásának küzdelmes perCt!itől
kezdve hirdette, hogy a népeknek egymás mellett és
békében kell élniük,
A két évvel ezelőlt Hel sillkiben történt megállapo.
dás, a világ űt ján, legalábbis európai szinten, jó kez.
deményezés volt arra, hogy ne egymás gyöngeségeit
vi7.sgálgassuk, hanem keressük azokat az utakat és
módokat, melyeken át biztonságot, fegyvermentes vi·
lágot tudunk biztosítani az utánunk következöknek,
A Helsinkiben felvetődött gondolatok közül sok meg.
valósult, de tudjuk, hogy maradt még tennivaló az
ezutan köve tkező évekre is, A következő hetekben
l"észlet.ekbe menő előkészítő tanácskOzások után Bel grádban ujra összeül nek a HelsinkJben kezet fogott
vezető államCéi'liak. Reméljük, hogy az iU-olt ma
je lel'!tkező fellegeket sikerül addig eloszlatni, és 10·
váb!:)i lépéseket ,tesznek az együttélés, a leszerelés és
az emberiség jövőjének biztosítása érdekében, '
Zsinati ülésünk után néhány héttel ünnepli aSzov·
jetunió - melynek hazánknak a fasiszta uralom alóli
felszabadulását és az uj élet utjain való elindulását
köszönhetjilk - fenrnillása hatvaoodik évfordulója C
Ez az ünnep nemcsak a szovjet nép és a szocialista
tábor, hanem az egész világ számára jelentős. Bebizo_
nyosodott immál'on hatvan esztendőn keresztül az,
hogy van másik ut ls, mely -nem a fegyverkezést,
a mások elnyomását tartja fontosabbnak, s mely gon.
dot fordít az embermilliók fejlödéséne.k biztosításara,
A cári uralom alatt elnyomott egyszerű muzSik, és
a sok aprób b, nagyobb nemzetiség, melyeknek a század elején még irásba foglalt nyelvük !iem volt, ma
szabadon művelhetI ősi kultűráját, és ha büszke az
orosz irodalmi és társadalmi élet világnagyjaira, de
ugyanúgy megbeC'Süll az egészen kis lélekszámu ki·
sebbségek nemzeti hagyományait, népi életének kincseit is,
A hatvanéves Szovjetuniónak hazánk nemcsak fel szabadítását, hanem felemelkedését, a szocialista t...i bor·
ban elfogla'lt jelentős helyét köszönheti, hanem a viló/f
más táján élő elnyomott, Iga alatt szenvedő embe·
rek számára mutatja a felemelkedés, a szocializmus
útját. Ma az ENSZ-nek másfélszáz tagállama van s
. ezek közül az új, szabad liliomok kőzUI egyre többen
választják azt az utat, mely Moszkva felől sugárzik
feléjUk,
Kivánunk a szovjet embereknek, és a nagy nemzet·
H

nek az évfordulÓ alkalmá val további sikereket, előre
haladást .l béketercmtés útján .. A békeé pftés s~lIemé
b
haladjunk előre azon az uton, mely a "mmdene k;~ megpróbdljalOk is ami :Jó, azt megtartsdtok"
b'bJiai gondolat szeltemében ösi unilárius egyházunkat
. LlHvezetle a megpróbáttatások évszázadain, és engedi.
~~gy szab;;ld elhatározással, számbavéve .~!ltesztendö
hibáit és eredményeit., mei[.cngcdl, hogy uJ vezetőket
válasszunk, kik a következo években tovább vezessék

négysz!?; esztendönél nagyobb múltra visszatekintő
egyházunkat. EngedteslLék meg, hogy bcleje7.ésUl idézze~ egyházalapltó mártir püspökünk. Dávid Fercme
egyLk szép mondását: .. EgI/et/en hivő Jem ü dvözülhet
bels6 szeretet és feddhetetlenség, továbbá külső CStlekedetek nélkül; ez nemcsak azért van Igy mert a
jó cselekedetek a hit függvényei, hanem ~ert a j6
t e /lek I sten igéjében igazságnc.k és meglgazulámak
vannak nevezve."

Az IARF elnöke amerikai körúton
Dr. Kovács Lajos, a romániai unitárius egyház püspöke, az IARF elnöke, dr. Robert N. West, az amerikai unitiirius-univerzalista egyház
elnökének meghivására, tavasszal
egy hónapot töltött az Egyesült Allamokban. Az út célja az vol t, hogy
minél több gyülekezetet látogasson
meg, és ismertesse az IARF céljait
és munkáját Amerikában.
Több mint 17 OOO km-t utazott repülőgépen és mintegy 2000 km-t
gépkocsin, hogy n "övidnek bi7.onyult egy hónap alatt minél több
helyre
ellátogathasson.
Bostonba
történt megérkezése után a történelmi Kings Chapelben, az el ső
omerikai unitárius gyülekezetbe n
prédikált, majd Celsz6lalt az unitárius keresztények társasága v ándorgyulésén. Meghívásro beszédet mon~
dott a Harvard egyetem teológiai
fakultásának protesszorai és hallgatói előtt, R észt vett az unitáriusuniverzalista egyházak végrehajtó

Dr. Bakos LaJor dunántúli református
püspök nemrégiben viszonozlII pUspöktlnk
és fOgondn/lk unk náln leLI látogatását.

bizottságának Board of Truste e
- ülésén. Látogatást tett New York ~
ban, ahol a Community
prédikált és meglát oga tta az
székházát is. Woshingto nban felkereste a CapitoHumot, ahol a szenátus és képviselőház unitá riu s oogjtlival folytatott beszélgetést.
A Chicago városában múködő és
az ottani egyetemhez tartozó teológlu i fakultás, a Meadvillej Lombard
~'heological School tiszteletbeli teológiai. doktorrd. a va tta.
A nagy ország keleti part jaitól
egészen a nyugati partig utazott, és
12 gyülekezetben szolgált. San Franciscoban jarva, nreglátogatta a szomszédos Berkeley város unitárius
teológiai fakultását is.
A z egész körút folya m án dr. West
(!lnök mutatta be az IARF elnöké t,
hungsú lyozv.a" hogy személyében a
XVL században keletkezett magyar
unitárius egyház püs pöke sz61 hall-

gatőlhoz.

MegnyllatkOzoisait meleg
érdeklődéssel fogadták, és a felsző_
lalások és az arra adott válaszok bizonyították azt, hogy erre a körútra, alkalmas idöben, a Helsinki és
Belgrád közötti időszakban került
sor, amikor sok a kérdés, és fontos
annak a hangsúlyozása, hogy azt
tartsu k II lontosnak, ami összeköt
•
•
és ne azt, amL elválaszt. A leszerelés és a békés egymás mellett élés
eszméit hangsúlyozta, melyek jellemzóc k az IARF-ben tömörült egyhá7.akra, melyek II békepolitika lelkes hívei.
A z amerikai unitárius-univerzalista egyház elnökválasztásra készül ,
az egyházi elnök gyakorlatilag a
püspöki teendőket látja el. A Mrom jelölt közül a júniusban megtartott közgyűlésen dr. Paul Cames
lelkészt választották meg, aki eddig i U!vékenységében ls le lkes támogatója az IARF-ben folyó munkának.

. HíREK

Lajos s"lnmavész, $támos nagy sze- A budapesti gyü le keze tben az Osz\ evanrep alakítÓja elhunyt. Számunkra emlé- lléUzáclós összejöveleleket a köveLkezO
ldOponlokban tartják; Nflgll I gnác u.-bun
ke~eLes marad közttlk Odl/hl Ferenc 010klld$CI, Páskándl Céul Vendégség ~. dn- izombaton d u. 6 órak or, okt. I-én és dec.
rablóban.
3-án. Novemberben a Haloltak napl istenlisu!!leL közelsége mlalt az összejövelel
Szetl!den meglálosaUák ouanl szórvány- elmarad. Hóglle, E. U.-ban vasárnap
gytllekezell1nkcL dr. Ferenc%. József pl1s- du. 6 órakor Okt. HI-án és nov. tiI-:1n
p6k és Barlók Béla f(lgondnok, ApUspök (DávId Ferenc emléktlnnepély).
állal larlolt IstentiSZteleten hiveink köztll
SOkan jelentek meg. A vendégek tldvö- A blblLaó rákat az (Ini Idényben a követZölt~k sens ZOILán I'(!formátus lelkész L, kez.(I napOkOn tartják; N/lf111 19ndc u-ban
nkl mL ndlg szeretelLel engedi át nZ unl- o. lelkéu Irodán mlndLg hélfőn d .... 5.Je
óro.kor: okl. 10, és 24. nov. 14 és dec. U-én
lárlu~ Is lenlls,.leletek Idejére Honvéd u-J
A
Hór/yer Endre U.-I gytltekezetJ teremben
lLylllekezf!Le termét. Látogatást leltek Ke!<Imen MLklós szegedi lelkénUnknél éli ugyancsak hé!.lOI napOkon du. 6 ór~
KO L>dcr Décnes gondnokunknál mlnd kel- kezdettel: OkL. 3, ~ 17. nov 8 és 21. éi< Mindkét budapulI templomban a pOnkősdl perselypénzt a romániai f6ldrengéslen vend~U1 Ls látták ellYhózunk ko!pvj. de<:. 5 és 19 napjaln.
k'rl
szenvedelt unitárIus Lemplumoknak
IlelőLt .
ajánlolIa
a gytllekezel. A kéL helyen
lI aLotlak napjának el6esLéJén, november t6bb. minifelháromezer
forlnL gy(ll! Öss?e
l-én, kedden du. 6 órakor II Nagy IgnáC
n
hivek
adom:!nyaból.
U. Lemplomban ,yánlstent\szteletet tartunk. melyre várjuk mindazokat, akIk ebben az Időpon tban közelben vagy a IÓvolban plhen(l szerettelkre gondolnak. A
szolgálatot dr. Ferencz József pl1sptlk éH
11L/IZlI János lelk~7. végzI k.
UhU

LelLe
LItkár. az
nöke adLa

t:~sébet Jlln.
EgYházL e/lkeBencze MárIon

A peULőrlnd gyU1ekezeLeL llln. 19-én
megláLogaulI dr. Fer,,"C: Jóuef püspök
éS felnéSe. valamint Bartók Béla főgo nd nak. A pUspök szószéki 8Zulglllalllt mellelő'."en Ifj. Gyergyay ArpOd leoL haUglllÓ lmádkozou. Dr. 9artaU6 Alto! gu"dnOk
köullnLöUe fl ,·end~gekel. Bartók Béla
r"lIondnok !>uzd!Ló be..~édeL lmézeu a gyOlekeZClnez, Az IsLenLI.IZldCten beg~(l!L
tOO tt perselypénZl II KyULekezeL n erdélyi földrengéssújlOLLlI lemplomok messe·
Kité'ér" IIdOmányoZla.

UNJTABJVS 'RI·ET "

Külföldi hír e k
A N ew York -I Commu n!ly Ch urehben
Harrlng lonn~ Sdn'h6 Vilma le lk ~8z
vasszal ",enedélután, rendezett. melynek
keretében Ismert mav"~zek B<lrlók 0"18
8zeI7.eményelből ls több darabO, adlak "lő.
E;gy kvartett előad t a Bar tÓk Ina-ban szcrzett 4. Sz. opusdt.

,g_

,

SUtő Andth c.U lal" a m AlI lyán C. darabJAnak slke r~ről mClcmlékcr.clt nemrégiben a londoni unitárius lap, az Inqulrer
J~ MegemUtette OM ls. nogy SUtő darabJ:I~ak dl$zlctelt unitárius mlivést, Szlme
GábOr le",e~le. A darabot ma ls müsorán

tunJa

II

M adách 5o:lnllll:.

IIJ. Gyergyay i\rp'd unitárius teológiai
II kOIOZ$vór-napocal Egye temi fokú Egységes Prolestán~ Teológiai
Intézetben kC7.dte meg. StUleivel együtt
nemrégiben áttelepUl t RomániAból MalIyaror$zA!öl rD . Iti enge4élyt k ért és kapOtt II Képviselő TllnácstÓ! tanulmányai
!Olytatá$árn é
befeJc:tésl're.
lanulm~nY8h

Szolga F e ...." .. untatluK lelkész, 1951 nyatán hall e l, vár atlanul. lIatalon. ti éves
korában. A 7. évforduló alkalmából dr. Fero",,,z J Ózse! pUspök és Bencze MArtOn
e löadÓ-lelltk:. a slr j"n elhelyezték a szere-umeljes megemlékezés virágaIt.

r om'nlaJ magya r evangélikus ~ ry h 'z
az elhunyt Ba r iaUs JlihOS főgondnok
utódJául
egyhangúlag
HInt: Gyllrgy
gyógyuer""z, vAlas7.tottll meg l> kolo7.svári
gyillek ezet
gondnOká'll.
Apja.
dr. fllntz György. korábban ugyancsak
gondno k a volt a kOlozsvári evangélikus
gYlllek ezet nek. A", új gondnok. néhai Boror György onltárlus püSpök unok'J ... é~
a k oIO",svAr1 unitárius kOllégium egykori
jeles növendéke. Szeretettel köszön,jOk .
Cson!:'vay Lajos ny. nyáráds7,entl/iS7.IÓI
lelkész MarosvásárnelYI vára,lnnul clnunyt. Temetés!!n Koles4r Sándor esperes búcsú"'tlHla a marosi unitárius ellYh o\zkö r egykori érdemes lelköszé,. CSI>ládja gyászában IIs",lnle sdvvel oS7.to7.unk.
Pe/hel' Is tvAnné főtlsztelendö asszony t('stvérét gyászolJa az elhunytbnn.
Olaszországban először je lent m eg ködi
evangéliumi-katolikus
blbllatordltb 07.
elmúlt év no>,:ember<!b<)n. A kM.napi
nyelvre fordított 'OJszövets<!g el~1I kiadását k é tszAzezer p éldányban nynmlolták.
A kiadásé" az Olas", Protestán8 9lbllntársaság élt egy k a tollkus könyvkiadó a
telelős. A fordLtó bizottsálI kél protesláM
és ké! katolikus tagból 4111. Munkájuk öl
évig lartott.
H iI"hroa d to AdV:l.n ce _ Ulak a Jövő telé
eímen az amerikai unltárlus-unlver",a1t~
la lelkészek egy esoponja könyvet adoll
kl. melyben tlz lelkész fejti kl állJlsponlját az unltártm:-un1venallslO egyhá,. jiSv6Jér61. Az é rdekes I r Asokal la rlalmUÓ
kölet szerkesztője lrvlng R. MU rrall. Garden Cit y-l lelkész.
Gyalul 8 "'la mo n ll"f!all lakos. akolouvárI
unitárius koltéglum egykori növendéke.
levéltá r unknak adománym:oll kél 8f"D.~SAl
Sámuel atáfrhát lartalmuÓ feIJegyzé!u.

,

Köszőnjük .

Mátyus G erge ly ny. esperes-lelké.,. Marosvásl\rhelyt. ahOl a nyugalom éveit tö llölle. elhunyt. Nagy részvél mellett Ko/esdr Sándor e speres lemette. A7. egyhh
nevében dr. K ovdes LaJos püspök búesú'
",otl az elhunyttól.
Dr. Szabó Arpád. k olozsvárI unlt6rlu~
teológiai lanár ellyévl tnnulmányülra "
chicagÓi egyel('mh('z tartozó Meadv!l1,,1
LOmbard unltárlu~ teolólllal ra k ultásra
ula?ott.
Dr. M ason
gylltekezet kö?el
SZOlgáló lelkésze.
vonult. Az 1915. évi

•
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l{ovAe!l G ba b KOvAu AJ: nu Idny"'.
Andre4t Jú l. I~-én ke",~1.letle meg K~I"
men M l kló~ ,"'egOldl lelké~",.

,
I..&punk J ~ I~n ni min:o.k khira tat
MUli'. IG·'n adtuk nyomd'l> •.
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Az o ecumcnleral P rus Service len. évt
NI. 2\-1 sz.§ma hiri nd arrol. hOllY ",,101"11 Sándor. I> Subadellyháuk elnöke
kezdcményezb:ére röVld"en .Or kerti! ,,~
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Tolna es a z unitáriusok
vitutkozónak
irja
le
Válaszúlirök" hódoltság! reformáció történe!é_
A7. egykori hódoltsági területek
unitárius egyháztörténetében még György pécsi rektor, később lelkész, bóL , Budapest, 1974, AkEldémiai Ki sok a fehér tolt. Kanyaró Ferenc akmek elődje volt a pécsi prédiká- adó e. munktijában m,lynek Tol~,
na. 0:$
az J588. évi picit hl!vii~" c:
unitárius történetiró a mult száwd toná.ban."
Tolna.
és
Pécs
nem
voltak
messze
fe
jezetét
a ludós szerző h01.:t.ájárulá~
végén írt munkájában - UnitAriusok Magyarorsl.ágOn, Kolozsvár, 1891 egymástó!. A kutatás újabb iránya sával lapunk egyik közelebbi szám'_
e két varos unitárius vonatkozású ban k"" öljUk I
_ bizonytalanságban van afelől, sorsát
összeköti. Igy fogla l állúst dr, juk dr.o
z , gen
tart·
Katholla
amaértékesnek
megállapítását,
hogy kl hozta be az unitárizmusl (l
hódoltság dum'lntúJi területére... Ki Ka/hona GéUl ny. esperes, reformá- h.ogy a lIódoltsagi reformáció polgá.
volt ilt az első unitárius igehirde- tus egyháztörténész "Fejezetek a tö - rI jellegtí.
tő 1"' _ teszi fel Kanyaró a kérdést.
es válasza mind a személyeket, mind
az idöpontot illetően meglehetosen
bizonytalan. Azt IrJa, hogy "az új
egyház Jászberénllire és Alvinczire
New York államának és városá- unitárius univerzalista asszonyok
hivatk~hat, mint első alapltókra".
Majd így folytatja; "Alvinczit a her- nak egyeteme 1900. óta New York szervezete szülóházát megvásárolta
emlékhelyet
létesitett és ott emlékmúzeumot rendezet! be'
cegszöUösi ref. püspök - Veresmarti városában
Illés _ tünteti fel olyannak, mint nagy amerikaiak számára, akik né- Ugyanitt hozták létre a cukorbeteg
püknek kiemelkedő szolgálatot tet- leányok részére létesftett gyógyitó
aki EJ'délyből vitte volna be II Dunántúlra az unltárizmust". Az idő tek. A megalakulás óta tartott 18. tá~ort, al?elyet ma is az unitárius
pont _ Kanyaró szerint - 1569-re választás alkalmával került Clara uOiverzahsta aszzonyok szervezete
lehelő, mert hiszen Méliusz Péter re- Barton. asszony képe is ebbe az em- tart fenn .
Cmmátus püspöknek van egy 1570 lékcsarnokba. Ez az unitárius asz- A J:IaU of Fame-ben, ahirnev csaraug. lO-éről keltC"1.ett fennmaradt le- szony a XIX. század haladó nömoz- nokaban, a most megválasztolt aszvele, mely az unitá rizmusnak Laskón galmainak a höse. M unkásságából szonyon kivül igen sok neves korábés To/nán való fe!túnéséről már em- csak azt emlltjük meg, hogy ö volt bi unitárius arcképe látható. Köztük
az amerikai Vöröskereszt egyik ala- két volt amerikai elnök: John
lítést tesz.
Szász János lelkészünk. aki szor- pitója és New J ersey államban a Ada.ms és J ohn Quincy Adams togalmas kutatója e kérdésnek, az nyilvános állami iskolák alapftásá- vábbá Willlam E. Cha.nning, a r:eves
Unitárius tlet 1968. évi 3. számában nak szorgalmazója.
C/ara Barton asszony I 8Z1-ben vallási refOrmátor, Ralph Waldo
,.Négyszáz esztendőveL ezelőtt" címen (rt összegezésében megismétli született ősi univerzalista esalád tag- Emerson, a költő-filozófus, Henry
Kanyarónak Méliusz levelére tett jaként New .. Oxfordban. Születése W . Longfellow, a legismertebb régi
utalását, majd Igy folytatja: "A tol- századik évfordulóján az amerikai amerikai költő és sokan mások.
nai unitárius gyülekezet meglétét
még 1573-ban is emllti Gerlaeh István, a Konstantinápolyba utazó csáSzál; ,követ udvari papja. Gerlach
szerint az unitáriusok Tolmin kiA_ B. Do wniog: Beyond the hagyományok és intezmények puszta
sebbségben vannak.. Azt hisl.em nem
lIo rizon. Disseot, Inde penden- megőrzésével. A protestantizmus léjárok messze az Igll1-sagtól,'ha feltéce and the F uture ot the Free nyege nem a protestálás, hanem a
telezem, hogy ezek az első hullámok
Relig ious Tra dition. The Li nd- szüntelen bizonyságtevés, nem a haNagymaros, Székesfehérvár irányásey Press, Leicester, 1976, 26,'. gyományok megőrzése, hanem az isból haladtak dél felé a Duna menA kis terjedelmú munka az angol teni igazság keresése, fegyvere pedig
tén . Erősebb és intenlivebb volt az unitárius
egyház főtanácsúnak évi nem a külső tekintély. hanem a gona hullám, amely Szeged felöl il hó- rendes gyülésen
Edinburghban, 1976. dolat hatalma, az alkotó képzelet és
doltsági Duna-Tisza kÖ7..ét átszelve ápr. 6·án elhangzott
Hall" életbátorság. A protestantizmus feelőször a Duna bal partján a Bács--': előadást tartalmazza, "Essex
Szerzője: A. ladata nem a tétlen bezárkozás fereBodrog megyében levő KüÚüdöt érte Benjamin Downing, ismert
unitárius kezeti egyházakba, hanem kitá r ulás
el, ~ajd át~nt a Dunán, és Nagll- lelkész, az lnquirer c, lap volt
szer- és szolgálat a világ és az ember felé.
harsanyon. athatolva haladt előre
A. B. Downing végső konkluz.ió}a,
Pécs felé, Ennek a hullámnak e!só kesztője.
A szerző nasy tárgyi tudással és
.
ak
apostolait már név szerint is ismer- prófétai lelkesedéssel méri fel az an- hogy az angol protestantIzmusn
a
jük, bár életükről nagyon keveset gol protestantizmus jelenlegi helyze- látóhatáron túl kell néznie. Ez a jö·
tudunk.. Jászberényi György volt az tél, és kutatja jövő kilátásai t. Meg- vőlátás viszont a vallás és egyház álegyik és Alvinczi György volt a má- győződéssel állítja, hogy a ma val- landó megújulását tételezi fel a szelsik. Jászberényit nagytudású, kiváló lása nem elégedhetik meg a;.;V~'~II~'~'~OO
;;.~I;e~m;;.'~-I~";I~.•

A hírnév csarnokában

A LÁTÚHATÁRO N TÚL

Or. Simándi Tam" presbiter, egyházItanácsos. 85 éves kQrában hunyt el. máj.
15-~n. A farkasrétI temetőben sZél)Jl:zámu
gyülekezet előtt dr. "'eTeltCl József pUs- lyezték örök nyugalQmra S:á81 János
pök bCl~uztal\a a Legrel~bb BlróB6g ny
~lrÓját, ti. NOT egykQrl elnökét a szocJa~ lelk~sz uOlgálatával.
t s~a gondOlat koraI el"hareOSát. Abará. Szén A n d rás mérnök, dr, S~én Ern6 egy :: nevében dr, N0!111 Lbzl6. a szUI6töld házi tanácsos [III, hosszu sCllyo$ nen6:ri~~nb~~~t:!~6~: .. 1I6 Elek és 761 ..WI vedés ulán. ffatalOn elhalt, O:r.vegye és
két kis gyermeke, valamlnt a s<:UI6k. testvér és rokonok gyáSZl!ban lIszi nte szivGvldó
JU
....
I)'
I
b
Ó
' ny regyhllzl sz6rványunk
vel O!Iztozunk . A tehetséges fiatal villaC~~~ lC~!~)a,u elhunyt. Bajor János debrc- mosmérnök elhunyta szakmai körökben IS
.'1' nk temette máj. 25-én.
nagy fájdalmat Jelentett. ,HuszI! János
lelkész ~zolgált II temeté$én,
Na&y A r an bölöni sdrm8zisú a.qtaIQs·
mester, a budapesti gytllekezetneld löbb
ciklusan át preabltere, 78 éves korában
hO!lszu szenvedés után elbunyt. E:Jetében
Igen értékes áUóór.ll\ ajándékozott a bUd apesti egYhIizközségnek, mely mOSt a
lelkészi Ir o d8 dlsze. ÁldOtt marad emléDr. KO"ács 1.I~ l a orvo" va~zarl hfvUnk el- keze te. Temel és~n 1/!.Iutl Jáno", lelkész
hunYI. Uamvall a jX!8tl köztemet6bcn heQQ Igált.

HALOTTAINK

,

~~;~~:

O r mössy LajO$ ny. bányIlf6m(\rnök, saJószentpéteren, máj. 25-én elhunyt. özvegye gyásuiban &.!:zinte sdvvel <)!;ztozunk.
Bakol Sándor 86 ~ves korában Kocsord on
elhunyt, Bokos János kántor ~desspJát
gyászolJa az elhunytba". Temetésén a
szolgálatol Lds:!6 Andor pest16r1nc\ lelkész végezte.
l d, 1I11'.s lSl vá" ny. aranydfplOmás USgyógyszerés:, Mlkő I s t ván
buda~tI
gondnokunk édesspja. &o éVe! korában,
rövid, de sulyoS szenvedés ul.lln elhunyt.
Hllmvalt augu5Z1UB 4-én h elyeztük örök
nyugalomra
a
Farkasré tI
temetöben
d~. t',,~enc: József pUspök éa R!.Isz!! János budapesti lelkész uOI"álatával. "
gy.llnoló csslád bánatában (\azfnte sziv"el outozunk.
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UTÖ LAJOS

7..Ajliban ellensé"es h.nJCulalol log <\br!:!l7_
tenl maga InI nt . Ann~1 InkAbb hlbhtathntJuk onmaaunk"t. hogy nem tIldtuk.
vagy nem akartu k . ".IIY legal~bbls CImulas:: UOtluk <'I I 1>7. Igazaalf
fele ","zet_
nl..
hOlOIt
et
k~.tkltAr6
.
nY!ra
voll el(ltDR. BUASSAl S .<\!\1UEL
tlink. saját f"Ivalnkban."
(1800-1891)
Brassai 5Amuetnek élete folyAsa lokoz_
ta a IlIIhez val6 rngll8zkodállál. ,\1 uniA Magyar posta lt15. mAJus '-én adta tárius vallh purhAn eayszer\lsége megkl a .. ISO éves a Magyar 1'udomdnY05
Akadtmh.·· elrnil bélyegsoroZ&\ot. Ebb6i nyUvánult életrendszerében. megtestesIlII
a $Oro~atból az l Ft-os efm le tet mutatjuk be olvasóinknak, mely aZ Akndémia
éplllelét ábrázotJa.
AZ
Akadémia
lag/al
sorából
nelT!
hlolnyoztnk a nagy unltol rlu50k sem. I03~
ben válas1.tották meg Bőlönl Farka. SlIndon. az elsO unItarIu" akod '::,"!al lagot.
majd kö,·elkezlek Brusal Sámuel. Krlzo
János. Bartók Béla. Slb.
A. mostani rövid Ismertethben Bra nol
Sámuelt választottam tém 'nak. és ennek
az ad aktualitAst. h ogy szh évvel ez~
e1611. az \811. évi Zsinat Főtanáesi l1Ié~
sen. ö r ö k ös felüllyel<'l gondnoknak választOllAk BrOUQi SAmuelI.

Bélyegsarok

"lj"

(1885-1977)
At .. ni\'rlu~ letkés"'l kar """tora, az
olvck óta már nyugalomba vonult VI"
l. JO!I Ki.lkUU(Sdombón sziUclcH. I$kOI'In:k . elvo!gzése ulIi" KoIO,",,"'rt unlulnus
lelkésd (lklevcle\ nyert. Rövid lordnl
k~pMnl ~zolgí\lal utAn U\().bcn S7.i.ll(\rah.ljllblln rendes lelkész. IH szcrkc.'ttl
Gvldó Bol]p esperesse! egy(l1L lit Egyház-

társada lom c. egyházi s~cmlé\ n!lhán)'
olycn ~I. Int-ben hlv]a meg II neves
,zékClykcr<;sz\url
unitáriu s
gyülekezet

:

'-~~,"~~

•
t!lAGYAR POSJft :
._.~ . ~

,

pásztoráu\. III lelkészi munkája mellell

hOSSZ" eve ken lU a gimnáziumban és

jUr. F . J .I

..

-"

~.''''.

erkölcsében. HivO volt, mert a nagy mindenséget lsten nélkUi Uresnek lartotta;
fUol'ÓfuS volt, mert lsten és n világ költöltl vIszony t csak a tI~ztán d isztIngvAló
értelem tudja rendszerbe l oglalnl. .. Bármily mélyen v allásos unitárius sem elegyedik vásá rbn nzznl. aki a jóun é~z
Arán k lnálnli hillel" - fr ja t812-ben.
.. Brassah at unhArlus vallás egész élelén át kletégltette és hite b Oldoggli: tCII('.
D c ezt a hitet nOIYOn drigAn kellett megtIzetni. hololt foglalkozása és sokOIdah,
tudása kiemelte abból a bör\önMI. melyben a dogmák az 6 k o rában kmön d ....
kában tanotlak mindenkit. Ha VOltak ls
hátrányai vallásn miatt $ bizonnyal
sokszor bővIben voltak - 6 sohasem írta
annak terhére. Mnga pedig felUlemelkedell at értelm i sérelmek en, mert nem
volt olyan értékeny tennészet\l. Olya n
nagy társasálIgni voll k örUlvtve . amilyet
a1. Ó és új klass7.l k uS világ. n Mahnbhar á tól Plátólg, Jézu stÓl Paseallg , Descantó! Schopcnhauerl~. Knn\lól Huxley-Ii:
teremtett. aztán a költők. zeneszerzők. a
tudósok és a m\lvbzek mind vele volta k .
S mi k or elylkkel megelég(\]t. rendre jártn
a többit épp, ammt kedve kivAnta.
Igy emelkedett fel\ll a felekezeti korlátokon ls. igy ~Jhete tt baráWgban katolikussal. pro testán ssal. zsid óval és nem
kereszténn yel. Epp ebben at unlverÚ.\I:musban nyilvánult meg at (5 t iszta és
tgaz unUártzmusa. Igy l(5n szós7,ólója <\Ietével. je llemével ~S tetteivel az Igat és
k o r látlan krIS~Uánl7.musnak·· mondja
dr. Boros György Brnssalról ln k ÖnyVében .
or. Kiss J6ue f

,.
" tanltók~pt6ben yallástanitókén\ ls mllkódölI.
.... t egyházkör 1938-b3" espeI"e$$é vAlantJa. s e
tisztel 19:>2-lg tölti be.
Szerkeszt(1l képességeit Itt ls g yUmölesöztetl. éveken át felelőse a kör lap'
J'nak. 112; Unitárius Egyháznak. mely
bátor. 1öv6t formáló hangjával uj öS>renyeken laposolI.
I rodalmi munkásságáról ls s~ólnunk
kell. AZ. első világhtiboru éveiben Imakönyvet Ir. egyet a hadba kényszerlteu
katonák számára . a másikai .• ErőS vár
nékUnk az lsten" c. n U -ben a hivek
részéN). M ini prédikálor. egyike volt a
leglelesebbeknek. Ismen uónok. akinek
a képességel az aUcalmi szolgá latokban
ls melmutat k oznak. Eg ymás utAn adja
kl ágendts kö lelelt. " BOlcsó meUeu " a
keresztelési, .• MegnIlUalkozásunk hellle"
u urvaesoral alkalmakat gudaRllja. Esketési beszédeket .,MYTtlUok kö:on" é~
temetési beszédeket •. Nébo hegyé,," e.
ad kl 19H-193G közöltl években. Sok
elCyhhL b(!!jzéde ls mel,'jelent . Iról k bzség~1 dlcs~rt két evangéliumi tArgyú regénye ts; •• Az ar Igyaka r lll" I!s az
.• ezra" ~. Jdkób". TOl'ábbá számos nove1l1lj3.
A jó lsten hosszú élellel áld()lta meg.
BOld Og hhasságát lsten három flúgye ....
mekkel gudagltotta. Három unoka ~~
négy dédunoka g yáSZOlta. és rokonai.
KoporSÓ ja mellett a székelykeresztu rI
unltártus templomban ott voltak egykori hivei és több palástOOl lelkt!$ztAr!ID
ls. A ~metésl beszédet Bolró József esperes mondot.ta. a koloZ$vArI egyházi
k özpont búcsúját Sebe Ferenc tanAC8O$
WImácsolta. Dr. Szdsz Dénes ntkel)"udvarhelyi lelkész a 5~0lgatarsak és la nltv6nyok nevében s~ólt. Ré!lzvétUket
nyllvAnftoullk k oporsÓj a mellett 1fo~lXÍtll
JÓUd helybeli reIonnAtus lelké57, éb
Jull áu Antal római katolikus pl t!báno~
ls. A sirhoz nagy so k aság kls<!rt1\ megt,"ndO(l testét. Ott ujra fld~ó Józ.;ef (!11perc.s búesú7,0tt. majd az öreg barátok
n ev<\bcn a kortIi,.,. id. Báró József ver_
~e!I
köHZö ntOve\. Fodor Dénes koro nd i
lelktv a köti papság nevében S;tÓl!.
Elete utolsó éveiben hónapokat töltött
Budapesten <\16 lia CSaládján". s>:lnte
minden nap találkoztunk velc reggeli
sé1..:IJa közben . fU elmúlt karácsonyi <\~
hll"vétl Ilnnepen még velIInk együtt Veti
Ilrvacaorlit. Eml~keze'e és p(ildandha
~lllnk marad mindörökre.

I

B rassai SlIomuclre vArt II telndat. hogy
meggy6z<'! érvekkel vllolnszoljon Liszt t{-ves megállapltAsAra. Branal Sámuel röpIrata Magyar tI<Igy elgdnyzen"t C. Jelent
meg. alefme: Elmefutt"Ub Liszt F erenc
elganl/okrÓI irt könyve telelt. KOlouvAr.
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Laptulajdonos
a Magyarorsz'g l UnitArlu, Egyhá~
. ' eleI6. nerkes:zt6 *" klad6:
Ot. ~·erenc::r. J/lue t
1055 Buda peSt V . , Na J[Y Ig ná e n . 4.
T ávb.: tt 3-1l! ~ .
A sze rkeszt (l b izolU', ta;jai:
Bajo r JAn os ~S Benne Már ion
Terjesz ti a IIIl1gya~ Posta. Elllrlze.be l(l
bármely postnhlvn lalnlll , a pnsta hIrIapüzleteiben <\s a pO~l a Köz p onti IIlrlap
Irodll ., 41 (KHI !jOG Dud apest V •• J6zsef
n ádOr t"'r I .) kllzvcllenill v agy pOSlautalvAnyon, val .. n,lnl 4tulaloliuat a fOIl
~u-n 1$2 pénzto.-walnll jelzön,ln,ára.
E l'I cHifizethi d fj 3~,- rorlnt
KOlföl dn *,v' H , - tQrlnt.
INDE;", :U... ~
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