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Ötven éve halt meg FerencI Jó Isef unitárius püspök
Emlékezés utolsó lelkészszentelésére
Emlékek k avarognak a lelkemben, diákk0rom, teológus éveim, a pályake~des megpróbáltatásai, amikor az ötven esztendövei ezelött történt
dolgokra gondolok. A szemtanú szemüvegén keresztül emlékezem egyháztörlénelmünk egyik kimagaslón nagy esemenyére, amikor az 1927. november 6-7. napjain tal·tott kolozsvári zsinati CÓtanácson Ferencz J ózsef püspök, aki kilencvenkét
eszlendó terhét hordozta akkor a vállán, és már
ötvennél több esztendeje állt órálIó helyén, lelkészeket szentelt.
Egyházunk Szervezeti Törvénye szerint, legfel-

FERENCZ JÓZSEF UNITARIUS PüSPÖK
tLETtNEK 89. tVÉBEN

(BerAn Lajos)
s~ testülete, a Fótanács, rendes körÜlmények kő
~o~t évente tartotta üléseit, Kolozsváron. Viszont
OSI

szo~ás volt az, hogy a négy eflztendönként tar-

tott zsmatokat, amikor lelkészeket is szenteltek
rendszerint vidéke~. tar tják. 1927-ben rendhagyÓ
módon Kolozsvárt ulésezett a Zsinat és szenteltek
fel 15 lelkészt. Erre azért került sor a püspöki
székhe~.yen, ":.ert.. a súlyos lábtöréséböl alig felgyógyult oreg puspok nem váHalhalta a vidéki utat.
Ilyen napokon szines forga tag volt II kolozsvári unitárius kOllégium körül. A vidék unitáriusság(l is megjelent, egyszerű székely földművesek,

szép, népi viseletben, akik hozták a falu ajándékát
a kis- és nagy~iákoknak. Mi, fiatalabbak, a dísztel'em karzatárol hallgattuk, figyeltük az ülés eseményeit, az egyházi élet különbözó megnyilvánu_
lásairól szóló jelentéseket. Lelkünk csordultig telt
gyönyörűséggel, hogy egyetemes egyházi életünknek abban a csodálatos mű tőjében, az emberi gondolkodásn ak és a különböző életfelfogásoknak v iadalában kibontakozott és elénkbe rajzolódott gyülekezeteink munkája, az egyetemes unitárius élet,
melynek mi is alkotó r eszei voltunk.
A zsinaton, a régi idők szokását követve, azokat a lelkészeket szentelték fel, akik a megelöző
négy év alatt végeztek, és már rendes lelkészi
állásba nyertek kinevezést. Szomorú voltam, mert
engem Ferencz J ózse[ püspök két hón appal a
zsinat előtt kinevezett helyettes lelkésznek M ező
szabédra, a beteg Kelemen György lelkész helyettesítésére, aki gyengesége miatt lelkészi szolgálatát már nem tudta ellátni. így én csak szemlélŐje
leheltem mindimnak, ami 1927. november 7-én
t örtént.
Az Egyházi Képviselő Tan ács~ elórehaladott életkorára és testi gyengeségére tekintettel, kérte
Ferencz J ózse[ püspököt, hogy lelkészszentelö beszédét a templom piacán elhelyezett karosszékben
ülve mondja el. Az ünnepi istentiszteleten dr.
Varga Béla teológiai tanár, a késóbbi püspök
(1938-1940) imádkozott és prédikált. Az unitárius
lelkész feladatair ól beszélt, s rámutatott a lelkészi
munkával járó nehézségekre. Nagy csend volt a
templomban, amikor az ösz püspök felszentelő beszéd jének alapigéit felolvasta, Péter elsó levele
ötödik részének 2-3. verseit. "Legeltessétek az
Istennek köztetek levö nyáját, gondot viselvén
arra, nem kényszerítésból, hanem örömest .. ."
Utolsó lelkészszentelésemet végzem, hangzott
fel ajkáról a szó. Azután atyai szeretettel és a
hosszú, nagy élet tap asztalatainak bölcsességével
adja meg jó tanácsait. T anítja óket, ho~y so~a el
nem fogyó türelemmel vezessék a reájuk bl.~o.~t
gyülekezetet. "Nem kényszerítésbŐl, hanem oro:mest, a szolgálat öröméért végezzétek lelkipásztol"l
teendöiteket, kötelességeiteket. Nem nyerészkedésből, nem a fizetésért, hanem szerényen és alázatosan mint Jézus tette, aki legyen példaképetek.
Ne uralkodjatok, hanem szolgáljatok a gyülekezetben." Végül megáldotta öket és elbocsátotta ti
gyönyörűséges, de cseppet sem könnyű munkám
és szolgálatra. "Ingyen vettétek, ingyen adjátok !
lsten dicsőségére és a rátok b!zottak boldogltásá-

hogy a r~lejthetetlen em~ékú pUspökünk 19~8. tebra tegyetek mindent! Isten áldjon és segítsen benC", ár 19-én, a vasárnapI harangszóval egyidőben
neteketl" Nagy kár, hogy II néhány hónllp múlva
e hunyt.
bekövetkezett halála miatt nem került SOl" ennek
az utolsó főpásztori intelemnek a kinyomtatására.
Az emlékére tartott budapesti gyászistentiszteEzen a zsinaton 15 lelkészt szenteltek fel, köztük
leten én sz~lgáltam, hiszen lelkeszi kinevezésemen még alig száradt meg keze
ás
két későbbi budapesti lelkészt: dr Szent-Iványi
Sándort és dr. Iván Lászlót; továbbá dr. Borbély
~Iyanf j~eg~tes betűkkel rótt a pav;i~ra~' F~l~;~~
ozse puspok. Ennek most múlt otven esztende' e
István 1928-32 közötti teológiai tanárt és másokat. A legtöbben közülük már a felszentelővel
é~. én most is áldom érte az Istent, hogy ott s~r~
dulh.~ttem lel, s onnan indulhattam el, anol ennek
együtt a másik világban emlékeznek.
.i<~erencz József püspök beszéde most is itt cseng
a ~u~delmes és sokrétű életnek mozgatója . á
nyltóJa és összeíog~ja az agg főpásztor, t'~re~c;
a fillemben. Eletének utolsó évtizedét egészen közelről láttam. Az első esztendőkben a serdülő fia~ozseÍ volt. Lelke es szelleme áthatotta sokunk
Igy az én életemet is, és az örök fejlörlés . f á '
tal minden iránt érdeklődő figyelmével, azután
vezette ~gyházunk életét. Most már több mintu s~~
már az életre készülő teológus szomjúságával. Lelkemből kitörülhetetlen most is az egyesztendeje, h~gy so~s~at kézbevette. Mi tudjuk
már, hogy milyen epLto, történelem-formáló munkori kép. Látom, amint szipkájában füstölög a
kása VOlt egy~.ázunknak. Aldjyk a jó lstent, hogy
szivarja. Jön a Kossuth Lajos utca túlsó oldaláról, ahogyan mi akkor neveztük, a püspöki paloegYk:0r~m neku~ adta: Bárcsak méltók tudnánk
lenru ohozzá mmdnyáJan!
tából a gimnázium felé. Már túl volt a nyolcvanon, amikor először láttam. Mégis fürgén megy
. .Gazdag .életének íé~y'es ..emlékét unitárius nagyfel a kollégium lépcsőin az első emeleten levő iroJam~ közt .g ondosan oClzzük, ápoljuk és szeretjük.
dába. Kezét öreg korában is az egyházi élet ütő
~ o hely'eben százak és ezrek roppantak volna
erén tartja. Nélküle akkor talán megállt volna az
ossze és tortek volna meg amikor ö az első világ
háboru és az impériumv'áltozás után terhek e;
élet.
Aldom a jó Istent, hogy kétszer is szemtől szemakadályok között, korát meghaladó e;ővel és lelben állhattam vele. Először akkor hallgattam atyai
kesedé~sel .folytatta az egyházvezetés főpásztori
jó tanácsait, amikor Szabédra küldött ki helyettemunkáját, ugy, mintha csak akkoriban választotta
sül. Csak ott, Szabédon, a mindennapi munkában' volna püspökké az Egyház Arkoson 1876-ban
döbbentem rá arra, hogy az agg főpásztor milyen
'l'öb~, .mint ötven esztendős püspöki ~unkája bi~
jól ismerte ennek a mezőségi gyülekezetnek az
~nYltJa Ferencz. József püspök emberi nagyságát,
életét, gondjait. Budapestre történő kinevezésemet
kifo~h.atatl~ elet~nergiáját, bölcsességét, türelis tőle kaptam. Azt hiszem, ha nem éri a tragikus
messeget. Rea emlekezve megállapithatjuk hogy
szerencsétlenség, végigdolgozta volna a tizedik évDávid Ferenc óta alig volt még egy olyan 'félszátizedet is. Járóképtelensége kizökkentette megszozados periódusa egyházunk küzdelmes életének
kott életritmusából, mellyel egészségesen minden
mint az ő ideje. A külső épitke2ések és a belsŐ
nap délutánján kör besétálta a főtéri Mátyás szobmegépülés klasszikus fél évszázada volt ez, ma is
rot s az egykori unitárius templomot. A tőle kabelőle táplálkozunk. Az igazak emléke örökké él.
pott kinevezéssel kezdtem meg budapesti hitoktaPe th ő István
tói munkámat, amikor megjött a szomorú hír,

Az Országos Béketanács ülése
Február elején vette számba tére. A Kulturális Minisztérium
az Országos Béketanács az 1977. és a Zenemüvészek Szövetsége
"Béke-barátság-szolidal'itás"
évi munka eredményeit, és e1birálta az 1978. évi tel"Vekeb. Az eimmel emlékezik meg a harminc
ülést Pethő Tibor alelnök nyitot- év előtti értelmiségi nagygyülésta meg, és Sebestyén Nándorné rőL Sor kerül májusban a hagyofőtitkár fűzött szóbeli kiegészí- mányos béke és barátság hónapja
tést az írásbeli előterjesztésekhez. megrendezésére, mely egyben emA világ békéjét vfllsággó<:ok fe- lékezés és előretckintés lesz. E
ny~etilc Ezek közül napjainkban
rendezvények középpontjában a
a ~tna:ru-kambodzsai viszály a
leglelentosebb. Nincsen előreha leszerelés. a harmadik világ néladás a köze\..keleti problémákban peivel való szolidaritás és az eurósem, Izrael álláspontja változat- pai enyhülés kérdései állnak. Relan, nem akanja a korábbi ENSZ méljük, hogy eddig az időpontig,
határozatok szellemében megol- már a belgrádi értekezletről is
dani a hOOS2Úra nyúlt konfliktust. po'útiv értelemben számolhatunk
Az idei eszte,ndö tervei közül II be.
Az Országos Béketanács, mint
legjelentösebb az a oélkitüzég,
mely szerint rendezvények SO~ eddig, támogatja a nemzetközi
zatával Budapesten és vidéken békemunka kiemelkedő eseméegyaránt megerqlékezkscket szer- nyeitl, kÖ"Ltük elsösorban a genfi
veznek a nemzemÖ'Li és hazai bé- leszerelési konferenciá.t és az
kemO"Lgalom
megalakulásának ENSZ rendkivüli leszerelési közhannincadik évfordulója tisztele-- gyűlésének céljait.
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Megemlékezést tart az Emberi
Jogok Deklaráeiójának 30 éves
évfordulója kapcsán - elsőren
dűen tudósok és jogászok bekapcsolásával _ az emberi jogok érvényesüléséről, mint a nemzetközi biztonság és a társadalmi haladás fonl.oo tényezöjéről.
A hcrn.ásZÓlások közül élénk érdeklődést váltott ki Fábián Ferenc újságíró, elgondolkoztató
adatokat Uu1almaw felszólása. A
jelenlevő népes egyházi résztvevők közül dr. Bartha Tibor re!0l'mátus püspök és .Biro Imre kanonok, mindketten országgyűle:- i
képviselők, sz.6laltak fel, hangs u lycrLva az egyházi békemunka
fontcsságát:, mint hozzájál"Ulást az
össztársadalmi célkitüzésekhez. A
Parlamentben tartott ülésen egyházunk képviselelCbcn püspökünk
vett l-észt.

VIZEK TÖRV:BNYE
beke Cyörgy legújabb riport gyűjteményének cim~d?
története {gy kezdődik: "Pi/6tllk mondják, hogy kiCSI
fa lucskák, tanyabokrok a havasok ol~.alába~ ,_ (olyók
knnyarulatninál megblijva, a domb?k kozé reJtozk~.ve
onnnn fentről úgy tűnnek, mint könnycseppek an Fold
arcán. Gyűrött. ráncos ar.con.. cSlll.?gó,,, tI.szt~ konnycseppek. A széles karimáju. sotél fustkadöktol megfáradó tekintet felüdül bennük."
• Bár a történet folyása más irányt VC$Z a továbbiakban. ebben a néhány bevezető sorbun ~s benn.~ fesr-ül
a szár-ad emlJeriségének nngy pl-oblémáJa: akornyezet
súlyos elszennyezódése.
.
De kezdjük az elején és határozzuk meg, mit [s nevezünk környezetnek. Az trtelme-l6 Szótár szerint:
a környezet 'valakit vagy valamit körülvevő termé~zeti tárgyak összessége" vagy a biológiai fogalom szerint: "a környezet az élőlény életfeltételeit megszabó
külső tényezők' összessége,"

A föld a viz és a levegő ezek az emberiséget körül"
vevő és' életreitételeil megszabó külsö tényezők, melyeknek rohamos elszennyezödése szorosan összefügg
n tá l'sndalmi és gazdasági lejlödésseJ.
Minél mugasabb fokú és fejlettebb egy társadalom
és egy gazdasági rendszer, annál nagyobb mértékben
szennye:/:i a köt·nyezetét mál··mál' olyan mértékben,
hogy az n további fejlődésének korlát jává válik.
A Római Klub nagy port felkavart "A növekedés
korlátai"' jelentésében Meadows és munkatársai a jövő
ról a köve-tkezó sötét képet festik; "Ha a világ. népesedésének, iparosodásának és készletklmerftésének, élelmiszcrtermelésének növekedési üteme változatlanul
folytntódik, akkor valamikor az elkövetkező évszázadon belül elérkezünk a növekedés korlfltaihoz, Ennek
legvalószínűbb következménye a népesség és az ipari
kapncítás hirtelen és irányíthatatlan csökkenése lesz."
A szerlők által alkalmazott " világmodell", bár elnagyolt és sok túlzó megállapitást tartalmaz, mégis tény,
hogy a környezet elszennyeződése egyre gyorsabb ütemü, sőt egyes területeken máI' ijesztő méreteket öltött.
A fenyegető veszélyhelyr-etet a világ súnte minden
részén felismerték, és komoly intézkedések történtek
a védelem megszervezése és hatékony működése érdekében.
Hazánkban - a világ számos o1'szágában érvényben
lévő környezetvédelmi törvény szerint - védelem alaH
áll a föld, II viz, a levegő, az élövilfig, a táj és a települési kÖmyezet.
Az emberi környezet védelem alatt álló tárgyai azonban egységes ren dszert alkotnak, illetve rendszerek
együttesét, melyek saját törvényeIk szerint és egymáshoz való viszonyukban létrehozták és fenntartották az
élet összes fo rmáit, köztük az embert is! Az élet, ar-

ember élele sem képzelhető el II körpyezet rends~re'
nélkül. A kÖl'nyezet rendszereinek védelme az öss~
életformák és az ember védelme. Ha romboljuk a kör~.yezet rendszereit. pusztitjuk az élet formáit, csökkentJük az ember életének alapjait is a földön.
Az embernek ugya_nis naponta 1,3 kg élelemre, 2 kg
~(zre és 13 kg levegore van SZÜksége. AZ ember 5 hétIg bírja az éhezést, 5 nnpig a szomjúságot és 5 percig
u leveg05 hiányát.
'
A természethez való eglisztenciáli!l kötődés ezen alap_
szUkségletein ltlvül, nem feledkezhetünk meg a vizuális és hangok által létrejött hallásbeli kötödésről sem
. Nos, jól érzékelhető az. elmondottakból, milyen ~
Jelentőségli, de egyben rendkivül összetett (eladat előtt
áll a környezetvédelem.
Hatékony környezelvédelemről azonban csak ott beszélhetünk, ahol annak minden ágát egyenlő súllyal
kezelik, és II széles körű beavatkoz.ások túllépnek az.
országhatárokon és földrészckre kiterjeszti.k működé
süket.
Jól példázza ezt az együUmúködést az 1971. március
14-25, között Mar del Plata-ban (Argentina) megtartott Egyesült Nemzetek Vlzügyi Konferenciája, melynek munkájában a magyar küldűtlség is tevékenyen
részt vett.
A vízgar-dálkodás-politikai döntések kialakítása volt
a konferencia fő célja annak érdekében, hogy meg~
határozzák, miként lehet bir-tositani az emberiség egyre növekvő vizigényét a globálisan meghatál\1Zott és korlátO'l.ott mértékben rendelkezésre álló vizkészletekből,
melyeknek megóvása csak nemzetközi összefogással oldható meg.
A konferencia magyar küldöttsége 7.áróbeszédében
külön utalva Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának 1971.
januárjában nemzetközi kötelezettségünkről mondott
sZavaira, így összegezte álláspontját: "Ebből az irányvonalból kiindulva, szocialista tál"Sadalmi rendszerünk
kommunista és internacionalista szemléletét is tükrözve, készek vagyunk - eróinkhez mérten -'- aktívan
támogatni a fejlődő országok vlzgnzdálkodás~rejleszté
sét, és ennek érdekében nemzeti erőfeszítéseinket még
jobban összehangolni a nemzetközi programokkal."
Ennek a világméretű környezetvédelmi harcnak melynek hazánk is aktívan részese - hatalmas szellemi és anyagi erőforrásokat megmozgató munkája re·
mélhetően meghozza a maga gyümölcseit, hogy a "sötét füstködöktől megfaradó tekintet" egyre több helyén
a világnak ismét felüdülést találjon, és a föld gyűrött,
ráncos arcán a csillogó, tiszta emberi környezetben
gyönyörködhessen.

Egyházi Képviselő Tanácsunk ülése
J978. évi első iilését jan. 25-én tarlaUa Képvbeló Tanácrunk, melllell
szép számmal vettek részt a Tanács
é~ a Bizottság wgjai. Bartók Béla
logondnok megnyitó szavaiban üdvőZölte a Tanács 1977. szeptembereben tartott zsinatunkon választott uj
tagjait és a Tégi tagokat, dr. Fcrencz
József püspök bibliao/vasaso után
~OT kcriilt a oazdag tárOysorozat táravatására.
A Tanács megha!lgatw és tudamd.ul velte a kocsordi, h6dmczóvásárhelyi é. pestlórinci I1l1űlekezelek
problémáir ismer tetó jelenté.eket é.
engedélllezle, hogya hódmezóvásár_
"ellll Ollü/ekeze! a második vi/ágháborüball megsérü lt lemplama renavdlásúl - a refldelkezésre álló cél-

sajá t hagyományárÓl lapunk múlt számamunkaeró
igénllbevételéve!
meg- ban részletese" szóltl'nk,
Megelégedésre szolgált, hogy el11l:
kezdje.
házi levéltárunk végre megfelelo
O
römmel vette tudomásul a Ta- módon nyer elhelllezést és folyamanáCI, hogy néhai ö:ro, Pap Domokos- tosan feldolgozást. Ez (rán~ .tevéné ltaYllatékából leszáTmazóf, néhai kenységUnket a Kulturális MlmsztéGyallall Pap Domokos IrÓ, e. laná- rium illetékes osztálya ör6mmel jócsos fia és unokái 5000 Ft-t hagya- vahayyta. Szász János és dr. K álnoki
mánll0ztak azzal a kéréssel, hoOY Kis Géza levéJtárosok szép munkát
egyházunk gondoskodjék a már el- végeztek,
A Tanács meghallga tta az 1978.
készült kopjafa-s!remlé" fe láJlUdsákiililYlli tervvel, az oxfordi IARF
ról és Pap Domokotmé emlékének évi
kongresszussal, va lamint az angliai
. megőrőkUéséról kl& márvány/ábla unitárius eyyhaz jubilel'mi ünn.epsé.
felállí!ásaval. Továbbá JO OOO lorin- gével kapcsolotos jelentéseket, es ha_
tot hagyakoztak oz Unitárius tlet tárazatolwt hozott.
lejle.ztési költségei r e.
Az ülésen több hozzászólás értéEgykori polgárdi lelkészünk, Dar- kelte az elmult id6szakban végzett
fók Géza leánya, Gabriella nemes munkál.

összeg terhére _

nagyrészt
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Az JARF elnökének üzenete az 1978. évi Nemzetközi Vasárnapon
AZ IARF 23. k ongresszusát
1978. juJ. 28--aug. 4. napjaira
Oxfordba terveztük. Az 1977. évet
ezirányú élénk és lelkiismeretes
előkészület jellemezte. Amint hiradónk helyesen állapította meg.
azt aJrurjuk, hogy a kongresszus
az ú- és Újvilág, Kelet és Nyugat idősebb és fiatalabb nemzedékek, elvek és népek találkozóhelye legyen, példázva a türelemre való felhívást, és bizonyítva
az egész világra kiterjedő egymásrautaltságunkat, egyben hirdetvén általános humanításunkat".
BiZlOt-tságaink tanulmányozták
a kongresszus fő t.émáját, melyet
így fogalmazhatunk meg: a tolerancia és annak határai napjainkban.
Munkájukat
külön
találkozókon, valamint több regionális
konferencián
folytatták,
mely utóbbiakat Angliában, Nyugat.Németországban, Romániába n
és Belgiumban, valaminiaz Egyesült AUamokban, Japánban és In-

diában szerveztek. Ezen összejövetelek fő feladata az volt, hogy
ismertessék a kongres.<;zus fontos
p roblémáit azokkal az egyházakkal, kÖZÖSSégekkel és egyéni ta·
gokkal, akik nagy fÖldr.ajzi távolsagokra élnek egymástól.
Reméljük, hogy a fő téma, a
tolerancia, minden vonatkozásban
jól elő lesz készítve a kongreszszusi végső tárgyalásra.
Megemlíteném, hogy magam is
elnöki minőségben, legjobb tudásom szerint igyekeztem propagálni az IARF ügyét az elmúlt év
folyamán. Nagy élmény volt számomra, hogy az USA-ban meglátogathattam az Unitárius-Universalista Egyház központját. Egyhónapos ott tartózkodásom rendjén, a múlt tavasszal, dl', Robert
Nelson Westl elnök stives meghivása alapján több gyülekezetet
felkerestem. Ugyancsak részt vettem Offenbachhan (NSZK) és Kolozsváron regionális konferenciákon, valamint a francia nyelvű Ii-

berálisok tanácskozásain a belgiumi Argenteuilben.
A . Nemzetközi Vasárnap alkalmáboi szere-tném hangsúlyozni,
hogy a még rendelkezésünkre ál.
ló fél esztendő fOlyamán nemes
felrlr!'l.tunk marad folyt...tni előke
s7.Hó munkánkat a kongresszus sikerének é t·dekében. H atá rozottan
meg vagyunk győződve, hogy et>.
ben a kiegyensúlyozatlan és sokirányban összezavart világban
amelyben élünk, nekünk szabad~
elvüeknek, akik az emberi méltó~ágot, a lelkiismereti szabadságot,
es az élet kölcsönös tiszteletet
alapelvünknek valljuk, fontos feladatunk van abba n , hogy a holnap társadalmát boldogabbá tegyük, amikor is a nepek es nemzetek fokozat osan megvalösitják
azt a békét és megértést, amelyre az emberiség !l leginkább vágyik.

Dr. Kovács Lajos
püspök, az IARF elnöke

Asszonyok gondjai
Az Unitá.rius Unillerzalista Nöszö-

vetség "Kyriokos" dmú lapja negyedévenként jelenik meg Bostonban az egyház: lapjának mellékleteként. Ezzel a nők sajt6f6ruma megint erÖSödőtl. A lap minden újságcikkét n6 írja. Előzetesen vezető témát adnak meg minden számhoz,
amihez írásban hozzász61nak az egyház n6tagjai. E lapnak két számát
megküldték egyházu nknak ls. Az
egyiknek " A nő és a hatalom" a vezetó témaja. Ebben a következő cikkeket talaljuk : "A nő és a hatalom
- egy új világkép", "A hatalom és
a vezetőállás betöltése kérdé6elnek
behatóbb vizsgálata", " Hatalom és
testiség". Az utóbbi cikk írója Ilyen
kérdésekkel foglalkozik: a nőnek jutó hatalomról sok mindent elárul II
testiség, a ruházat, a viselkedés. A
nó azt, hogy " kérem" soha nem
tu~ja olyan parancsolóan mondani,
mmt egy férfi. Egy vékony hangú
nöt szinte mindenki gyermekként
kezel. Otthon nem a nő űl az asztalfón, nem Ö ül a legkényelmesebb
fotelba. A ruházatot nézve, a férfiruhán levő zsebek tárgyak elhelyezésére szolgálnak, a nói r uhán levók
általában díszltésül. Ezért a nók sr.e mélyl holmijukat kézitáskában kel!
vigyék magukkal, li ez egyik kezuket
lefoglal ja, igy táxsadalmi életükben
kevésbé tudják a kezüket SZllbadon használni. A nói ruha
vagy hosszú, vagy rövid és sálak,
gyöngyök, karkötők és más éksr.erek, amiket még ehhez hordanak,
mind
valamiképpen
korlátor.zák
ol UNITAalUS eLET

öket. Ezek a jellemzők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon és
szi nte természetessé váljon alárendelt szerepük. Noha a cikkiró nők
mind amerikaiak, vajon ez csak
Amerikában van így?
A másik szám vezető témája:
"Anyák - leányaik és í iaik". Viszszaemlékezések formá jában irnak
gyermekeik felnevelés éről, egy-egy
Celejthetetlen epizódot vázainak az
anyák. "Hátrányos helyzetben levő
leánykák" a címe az indiai gyermekekről írt cikknek, a hol már a
megszületés pillanatától kezdve érvényesül a nők elnyomása. Ebben
3Z országban többre becsűlik a fiú-

gyermeket, es még az etetés ben is
ebben ar. éhinség gyötörte országban előnyben részesítik a leánygyermekkel szemben. Amikor pedig
megnó a leány, csak lefátyolozva
mehet ki az utcára. Korán férjhez
adják, gyermekeket szül, és nyomorúságos otthonának a rabja. Itt a
nők csak utasai az. é letnek, idegenek
szeme nem láthatja őket. Az ENSZ
fáradozik azon, hogy megváltoztassa
ezt az életet. Ehhez azonban a tár·
sadalom egészét kell megváltoztatn!
Indiában, a jobb élet lehetőségének
az alapjá t csak így lehetne megteI'emteni,
Vad ady Ver a

Új prédikátoruk is támadt
Az erdélyi származású. kö- borúság a legelsó gondja a hatal!"Ünkben is többször megfor- masoknak, hanem a~ , hogy megdult 19ncícz Rózsa í rónő, 1971- maradjanak, Ott disp utáka t tart~
ben Budapesten megjelent nak bölcseleiből, lCOlógláb?l; ep'lk
Orsika címa regényéból idéz- of'Szággyűlés a másikat én, mig a
zük az alábbi, minket ls érin- magyarok német kIrálya még országgyűlést sem lartat a ma~~r
tő részletet:
jaival. Oskolákat fundátnak, fOJ~:
"Mint az igazhivók Mekkába, úgy kaláka!. Nem akárminökel. .~)tt UJ
özönlik a világ minden tájáról Er- nép kovácsolódik egybe, és UJ goncsatár.nak.
Kolozsvárott
délybe a nép. ReCormál t olaszOk dolatok
egész tábora vett szállást a fejede- könyveket nyomtatnak. Még egy
lem körűl. Letelepült egy városnyi olyan új p rédlkáloruk is támadt,
lengyel. Az erdélyi szászok hazul- aki a sok új reformált vallást a
ról elűzött francia protestánsokat szabad lelki vi7.sgál<w.tás széls? ha·
láráig terjesztene kj, és minden
[ogadta k be.
Magyarországbót főurak költöz- szabadon gondolkodÓ keresztény
ködnek át az erdélyi fejedelemség- magyart egy hitben fogna össze:
be. Mondják, hogy Olt nem a há- valami Dávid.,." (4 13. old.)

ELMELKEDJUNK

Istenről
Próféták, bö l cselők , jószándékú papok és hívők várnak és ezer szer nekigyúrkóztek, hogy m~hatiir~k.
körülfrják il hit legfőb b tárgyú! : IstenI. H lá~a érzi lé·
tét il sziv, hiába vezet bozző az érzelem,. ml,nden kOI:
hívó embere szerette \'~lna meg ls mutatm, bizonyítam
is Ot, akit imádságaiban rajongva vagy alázattal, dicsóit.ve vagy könyörögve imádott.

A tudomány egyforma jelenségként értékeli az ősi
anJmisla hitet, a lélekkuHuszt., II mindenek mögött léte.
ző erőt a mana hitét, a sokistenimádó görög-római hitet, v~ az egyislenarcot. Azember,i ség,erernyi fo~á 
ba prób; Ita önleni Isten lényét, de IgazI lényege mmdég ugyanaz volt. O volt a Végtelen, ci az Orökkévaló,
ri legföbb valóság. Az emberi é rtelem sajátossága, hogy
amlrol fogalmat alkot, azt IMni és láttatn i is akarja.
Ezzel kapcsolatban mondja az egyik modern vallásbölcselő, hogy ha az Istent nem ábrázolj u k, hiányérzetünk van; ha viSt:ont megpróbáljuk formába önteni
őt, egészen biztos, hogy eltor"t:itjuk valój~t. Talán azért,
mert az emberi értelem véges volta tulságosan szűk
ahhoz, hogy a Végtelent pontosan kifejezve, leírja.
A gyűszűnyi tengervíz is része ugyan a végtelen óceánnak, ugyanolyan mint az, de mégsf!m maga az óceán.
Sokszor tette fel az ember a kérdést önmagának,
hogy egyáltalán van-e lsten. Sokan és sokszor feladták
a reményét is annak, hogy Öt elérjék, leírják, de a makacs hit ujra és ujra jelentkezett. Egésl emberi történelmilnk át van szőve az istenkeresés megnyilatkozásaival. Sokévezredes történelmünk minden korszaka
uja bb és ujabb istenfogalmakat szült. Még fels orolni
is sok volna az ősi kulturák isteneit, és megistenüIt
hőseit. Az ember mindég érezte gyengeségét, véges voltát, és a környező világgal szembeni kiszolgáltatottságát. epp e-tkrt mindég keresett valami támaszt, valami
erőforrást, amely segítségére lehet a mindennapok harcában,
A modern ember ezeket a régi istenfogalmakat vagy
nem is ismeri, vagy jórészt elutasftja azokat. A keresllénységnek is csak bizonyos hányada éli át meggyőződéssel a
tanokat, hitelveket, Vitathatatlan,
hogy sokan
csak formálisan tartoznak egy-egy
vallásos közösséghez. Éppen századunkban vagyunk tanui annak, hogy az úgynevezett hívők filggeUenitik magukat az írott dogmáktól, és önkényesen fogalmaz.zák át
nézeteiket ama végső dolgokról, a világot s az életet
mozgató' erőről, vagy erőkről. A hagyományos hittani
fogalmak mellett gyakran halljuk a Természet vagy
a Sors erejének és szerepének hangsUlyozását. Nem kevesen vannak, kik az egyetlen alapnak magát az embert tartják s minden erőt, hatalmat ebből eredeztetnek,
Még az olyan nézet sem ritka, amely az emberi életet

Együtt a jó ügyért
Francia nyelve n jelentetett meg egy érdekes és tanulságos kötetet a Corvina kiadó "Ensemble pour une
borme cause" eimen. A tanulmánykötet ismerteti a szocialista ál!<l!" és a ,hazai egyházak közöni viszony alakulását és Jelenlegi helyzetét. A kötetet Lukács J ózsef
akadémikus, 'u Világosság főszerkesztöje állitotta össze.
Az érdekesen összeállított köte, nyC!ván nemzetközi
érdeklődésre tart majd igényt. Tanulmányok nyilatkoza.tok, dokumentumanyagok olvashatók jÓ' [ronda
fordltásban, Az első részben a párt és 'az 'állami vezet ők e~~ázakra vonatkozó fontosabb nyilatkozatait közli, . koztük Aczél György minis)';\.erelnök-helyettes és
Mlkló~ Iml'e államtitkárnak jól ismert tanulmányait, a
~azaflaS N.él?front nyilatkozatát, A második fejezetben
több egyhazl vezeto tollából ismertetéseket olvashatunk a hazai egyházakról. Itt nélkülözzük az egyházunkra vonatkozó ismertetést,
A nyilatkozatok élén olvashatjuk Kádár Jánosnak
az MSZMP első titkárának ké t nyilatkozatát, és
Lukác, György akadémikusnak egyik írását, A doku-

a Véletlen játékának és szeszélyének szolgáltatja k'l
Azon sem lepődhetünk meg, ha valaki az élet s a 'lá ,
mögött-fölött semmit sem lát, nem hisz.
VI g
, Akiket ma általánosan hivőknek nevezünk, azoknak
sincs egységes fogalmuk Istenrő\. Ahány embert megkérde~nénk, annyiféleképpen Igyeket:ne magyarázni
'7gyén~ meggyőződésR Ez érvényes a kereszténység tag_
lalta IS és ha ehhez hoz.zászámolJuk a föld nem k
tény vallásos irányzatait, napjainkban sz;\nte át~l~~!=
taUnn sokaságával találkozunk az I stenről alkotot. ,_
zeteknek,
n
Nekünk, "uniláriuSOknak, meg van a saját felfogá_
sunk az ÖrokkévalÓról.,A,mikor köztudottan azt valljuk,
hogy egy az lsten, ml Igyekszünk a Jézusi istenesz_
ményt magun~év~ tenni. Atyánknak hisszük Istent, de
tudjuk, hogy Itt IS az emberi szó
kevesebbet mond Róla, mint
Ot. lsten
atyasága csak egy
Isten
képéből. Csak annyit
reti a teremtett :"
beszélésében a
jelezni, - de az
az ember mércéjével.
terel!ltő egy végtelen erőforrásnak is elképzelhető,
akiből minden ered és táplálkozik. Benne élünk, mozgunk és vagy~nk, mo~d~a al Újszövetség, és ez nagyon
kifejező, A SZikla, a vIrag, a véglény s erdei vad mindmind aZ őserő gyermeke. Mi emberek is awk vagyunk,
sőt bennünk több is van Belőle, mert szellemünk lelkiségünk többet hord lsten képességeiból, lehetös'egeiből minden más élőlénynél. Az apostol szeretetnek
mondja az Istent. Annyi szeretet, olyan szeretet, mint
az emberben van, más teremtményben nincs. Mi vagyu nk leginkább gyermekei neki.
Mi, unitáriusok, a külső világban bárhol felismerjük
Isten h'lthatatlan, de hatalmas erejét. Mégis azt valljuk,
aki Hozzá el akar jutni, ne kifelé szemlélödjön, keresgéljen, hanem önmagában próbálja megtaláini Ot. Onmagában és az embertársában, lsten főművében,
Kolozsvári püspökünk az újévi pásltorlevélben egy
halk és szelid hangra hivatkozik, melyet Illés próféta
már 3000 évvel ezelőtt meghallott, megértett
Igen, Isten többnyire ilyen halk és szelíd hangon szól
mindenkihez, ak~ hívja, őszintén szólítja Ot. Olyan halk
ez a hang, hogy senki más nem hallja azt csak a hivő
könyörgő ember de az biztosan meghallja - , és
olyan szelíd, jóságos ez a hang, hogy a meghatottság
könnyét csalja szemünkbe; olyan simogató, olyan édes
e hang, hogy még a vérző sebek ls meggyógyulnak tőle.
EgyedUl ez a hang vezet el Hozzá,
Bajor J ános

r:

mentumo'k sorát az állam és a katolikus egyház k~1ött
1950-ben kötött egyezmény szövege vezeti be. Ezt ,k ove:
lOen a szerkesztő megjegyzi, hogy hasonló s~eHemu
egyezményeket kötött már 1948-ban a r~fo~tus, az
evangélikus és az unitárius eOl/ház és az lZTaellta felekezet a szocialista állammal.

A kötet a nemzetközi kapcsolatok sorában iST!lerteti
3.1. állam és a Vatikán 'között kötött megállapodasokat,
KÖzl! VI, Pál pápának a magyal' zarándokok látogatása
alkalmából mondott beszédét éS azt a beSz,édet, melyet
Kádár Jánosnak a Vatikánban teU látog~tá,sa alkalmából mondott. Részleteket olvashatunk Kadar Jánosnak
a pápai látogatás után tartott sajtóértekezleten mondott megnyilatkozásaiból.
,
A {elszabadulás harmincadik évfordulÓja alkalm~
ból tartott egyházi megemlékezése~e,? el~angzott beszedek között közl! Huszti János közügYlgazgat6nak az
Egyházi Képvi selő Tanács ünnepl ülésén 1 9~.5-ben e!:
hangzott {elszólalását. A kiadvány be!eJezéséül ~á~~~:
Margit tanulmányában az egyhá7J muem!ékvéd7 euüv
ad Ismertetést, melyre államunk az elmult évtizedekben igen jelentős összegeket költött,
VNlTARJVS eLET 5
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Könyvtárunk értékei
Könyvtárunk ogyik legjelentősebb érléke <l.megjelenésétől rolynmotosan járó Keresztény Magveto.
.
A folyóirat 1I1apitásánnk történetét Jakab Elek fl ta

meg Szerinte II lap meSlnclltásának gondol.ai;át. Nagy

Lajo's kolozsvári lelkész vetette rel, megvalosltóJu pedig Kriza János püspök volt.
Krim János és Nagy Laj06 sze~~esztésében indult ~eg

tehát a folyóirat IS61-ben. E \6szor az 1868. év 4. kö!e-

KERESZTÉNY
MAGVETÖ

•

tével változik a s...erkesztöség. Ekkor Buzogány Áron
és Ferencz J ózsef lesznek II szerkesztók.
A tolyóirat eleinte nem rendszeres időközökben jele.
nik m eg. Az első kötet után I 863-ban következik a má_
sodik kötet. 1867-ben a harmadik és 186B-bait a negye_
dik kötet. 1870 óta, az öWdik kötettől kezdve évenként
jele nik meg II folyóirat.
'
Az őtöd ik kőlettől a nyolcadik kötetig Feren cz J ózsef és Kovácsi An1al a szerkes;dók. A kilencediktöl a

tií~encgyedik kötetig Ferencz Józscf és Simén Domo-

kos. A UU'nkcMedikel Simen Domokos és P éterfi Déne.s szerkCl'izU. A tizenh<lMnadik kötettól egészen a har. mlT~ckilencedik kötctig Péterfi Dénes és Kovács J a nos.
majd a negyvenedik .. köteUól. 1905-1ől 19t O-ig. P éterfi
D~nC!i les;o; <lZ egyeduli sze rkesztő. A negyvenhatodik
kötettel 1911-ben Gál Kelemen és Gál1i Lőrinc v~:tl
át a rOlyóirat vezetését az ötvenharm<ldik 1918-i évi
kötetlg bezárólag.
'
Az Unitárius Irodalmi Társaság 1921. okt ?9-én wrtott_ közgylilése elhatár07..za. hogy a Ke res~tény Magve~ot. akár anyag! á ldozatok árán is, újból megjelenteb.
A I;Ceresztény Magvető. új államjogi helyzetben,
1~22 , Január havában a z ötvennegyedik kötettel jelemk meg újból évi hat számban, bővebb oldalterjedelemben. A szellkc:s7.tök ekkor Borbély István és Vári
Alb:rt, akik az ö~ven~etedlk kö!etig. 1924-ig maradnak.
Az otven~olvadlk kötettól, 1926-ló1 a szerkesztést elO'
Szerkeszto Bizottsá" veszi át. melynek tagjai: Borbély
István Ferenczy Gé?-<\, Kiss Elek és Vári Albert. 1928ban Ferenczy GéUl és Vári Albert, 1 929-tő\ a hatvanegyedik köte~!-ól , a szcr kesr:tést Vári Albert' végezte~ A
hetvenedik kotettől. 1938-tol egészen a hetvenhatodik
kötetig. 1944 -lg, Vál'! Albert mellett . P . Szentm ártoni
Ká lmán neve ls 'Szerepel. 1944-ben már csak négy szám
jelent meg.
A Keresztény Magvető első Tárgymutatóját _ mely
ru: egy tól negyvenhetedik köteteket foglalja magában
Borbély Ferenc állítobta öss;o;e Kolozsvárt 1913-ban.
A második Tárgymutató és Tartalomjegyzéket _ negyvennyolctól hatvanötig - Erdő János állította össze
1934-ben.
A második világhábonJ után H17 I-ben indult újból
el a Keresztény Magvető a helvenheledik kötettel.
Azóta is évente négy S'Lámban jelenik meg.
A S7.erkesztő BizottSlig az előszóban kijelenti, hogy:
.. A régi programmal akarjuk folytatni a rolyóirat ed.
digi munká ját ... Célunk. hogy a teológiai és egyház.
történet köréből készített tanulmánvok, dolgozatok,
eg:yházi és szerta rtási beszédek közlésével szo1.dljuk a
lelkészek elméleti és gvakorlatl továbbképzését. valamint az el{yházl é let és munka idószefÚ kérdései nek,
el!yházi folyóh"atok és !eoló,ltiai munkák szemIéiévei tájékoztassuk őket. M el!győzŐ<lésünk. hottY közös e rővel
folytatni rtudjuk n Keresztény Magvető munkáját."
1971-ben a Szerkesztő Bizottság elnöke dr. Kiss Elek
püspök. HaJtila után, 1972-ben e tisztet dr, Kovács Lajos püspök vE"tte át, fószerkes:>;tő-helyettes: dr. Er d6
J ános. A munkát :lzerkeszt6 bizottsági tagok segítik.
A cél a múltbeli vel azonos: megőrizni és fenn tartani
a szabadelvű kereszténység szolgálatában álló unitál'ius
gondolkodást.
Kaplayné Sch ey nona dr.

Múzsák fellegvára
E eimen jelent meg a bukaresti KrIter!on kiadásában 1977-ben
egy kötetnyi versfordítás, mely a
kolozsvári XVI, századi humanista köttők latin nyelven Irt költeményeit
tolmácsolta
magya r ul
Tót'~ I nván átültetésében. Kötelé:
ból az Oj I rás c. budapesti folyóir at 1978. évI első száma Uz
unitárius vonatkozru;ú rordltást is
bemutatott. A költeményeket Adrianus
Wolp'hardusnak
1522-ben
Apo116hoz frt hosszabb verse veuti be.
D4vtd FerenctlH ·több verset is
k özöl. Elsőként .. Az ol vasóhoz"
c.-t, mely egyben az 1568. évi
Az Atyaisten, a FIú, SzenUélek
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hamis és igaz ismeretéről c. könyvének a jánlása. MegrázÓ az az
óda, melynek címe "Dávid Ferenc,
az u n itárius püspök ezt irta fogságában", K ét epigramma követ-

kezik, ugyancsak 1579-b61.
H elk1i G áspár a " tisztes olvasó~
hoz" szól, mely egyben az 1568-as
gyulafehérvári hitvita előszava . A
nem un itárius szász származású
Christian Schesaeus Venerando viro D. Francisco Davldls·hez, Dá_
vid Feren chez ír verset, még 1558ban. A német származású egykori
kol07-svárl unitárius kollégiumi tanár, Dáv!d Ferenc veje. az 1574-1
pestisjárvány
áldozatául
esett
Somme r János 1568. évi A tiszta

c. ciklusából
három rövid darabot olvashatun k:
A mirtuszhoz, A birsalma és Az
olajra címlleket. Ugyancsak Som·
mer János volt a szerzője János
Zsigmond sfrfeliratának, m ely a
fejde lem halála évében, 1571-ben
kelt.
Unitárius szerző Deidrich
György ls. verse: .. Kolozsvár dicsérete". 1589. Az Új Irás. a má r
emlitett kötetból
bemutat m ég
fordftást Huntladi Ferenc és a tör·
ténetíró SzamosköZt/ István frá ·
saiból is. köztük a paxról, a békéről
írl t öredékeI.
Örvendünk. hogy ezt a szép kötetct egyik hazai érdemes rolyóiratunk Ilyen bő váloga tás közlésével mutatta be. A kötet bővebb
ismertetésére még visszatérünk.
szerelem

kertecskéie

,

Újesztendei gondo la tok
Az angliai !mitáriusok 1842-oen
alapitott és (lZÓW folyamatosan
megjeleno szemléje, oz INQUIRER IlZ 1977. dec. 31·1 számban
több !elkész, köztűk az 1947 6ta
AngUdbon éló es tőbo évtized~
London-Crolldon
gyülekezetének lelkipásztora, Kereki Gábor
újévi gondolntait közli, melyeket magyar fordftásban adunk:

ts az új eszternlóben b. a nap

felkél és lenyugszik. Il hol~ növekszik és apad, és II csillagok
II
tejü/on járnak. Vjaub tizenkét
hónapon át érezni fogjuk az idő
lassú, de csendes erejét. am!lIt
elórellaladva átólel minden!. Az ev.~zakok vdlfazásdval emberi mértékkel mérhető időt ;árunk II földÖn, énekelvén nappal, álmodozván éjszakánként.
Most csendben
elgOndolkozva ismét itt állunk oz ismeretlen
elótt és érenük az idó jelentős,L
oét.
Az örökkévalósaOnIlk ez (I
mozaó képe. az idő. ismét valami
úfjai szembesít.
Az örökkévalóságnak ez a töredéke friss és aazdag tapaszfalatokat ad. Az örökös,

es

mel1óHcís nélküli mozgás,
az idö csodálatos meglepetésekkel
gazdagit. Múló napjainkban sokfélé t megtanít, érzéseinket flglleli
és rádöbbent arra, hogy e9lleUen
ember sem születe tt kész bölcsnek. Meggyógllftja a bánatot, elcsitlt ja cl perpatvart. Mindnllájan
változunk az időben, és soha sem
vagllunk ugllanazok. Leszedi tévedéseinkról az álarcot, és megviIligitja az igazságot. Az idő cl mi
legértékesebb
tulajdonunk,
mert
minden. amink van, csak az idő.
Még azoknak is, akiknek látszólag
semmijiik sincs, van idejÜk,
Amikor a kereszufakncH röviden
meapihenünk, rendszerint a múlt
felé fardulunk. Hiba volna azonban ott sokáia tdőznünk. Bölcsebb
nem időzni hosszasan az elmúlt
idők kietlen pUSztaságain, mintsem
időpaza rlón
bámulni azt, aminek
el kellett volna meriilnie a feledésben. Csendben, megpihenve állunk, s az új esztendő csukott kamli előtt valami titokzatosat érzünk, ami zárva van szemeink
elótt. "A jövő rejtve van még
azok elótt is, akik készítik azt" percnyi

Angliai unitáriusok
Londonban. 1774-ben alakult me{:
Theofil Lindsall vezetésével az a
li:yüleke7.et. mely magát ammI földön
unitárius nak nevezte. A XIX. század elején a megszaporodott s7..amú
I!vülekezetek s1.ervezethe tömörültek.
Ekkor mAl' Anll:1ián kíviil. Skóciában, Walesben és tszak-lrországban
is vannak gyülekezeteik. A múlt
század vége felé még et(y társadalmi
egyesület is alakult a brit unitArius
gyü! pkezetek ügyeinek támogatására. ötven esztendővel ezelőtt, 1928ban a két mOlgalom egue,~űl t és azóta a londoni Essex Hallban levő
köz?ontjuk . irAnvítja életüket. Igy
az Idén ápr. 4-7. napjain tartandó
évi közgyú1ésük egybenazőtven esz-

teIIdős éu/ordulóról ls
zik.

megemléke-

A jubileumi ülésen rés7.l vesznek
egyhazunk képviseletében dr. Ferencz JÓl.Scf püspök és Barfók Béla

f6g:ondnok. akik a j:!vúlésen szerzett
élményeikről. csak a lapunk követke7.ó száma'b an adhatnak számot.
Az an,e:ol unitáriusok vezetését az
évente válasz t ott elnök lát.j a el. akit
a7; e.lfyik évben a lelkés7.ek. a másik
évben a világiak kÖ1.ül választanak.
A munkaiát most befele1-ó elnök.
Peter Godfrell sheffieldi lelkész. aki
feleséj!ével együtt S1.ámos nemzetközi unitárius t.<Ilálkowra szervezett
tArsasutazast. Ok készülnek arra,
hogval. 1979. évi kOlozsvári és budaPesti Dávid Ferenc emlékzsinatokra
elhozuík az angliai és euróoal unitáriusok népes csoportját. Arckéoét
közö!iük. Az új elnök, aki az előző
évben. hogy némi tapasztalntra már
slert tehessen. fl7; alelnöki tisztet viselte. Geoffry Head. aki évti7.edek
óta részt vesz az egyházi tanács különböző szi nten munkálkodó bi7.0ttsátlainak munkájában.
Az ünnepi Istentiszteleten a s7.o1eálatol Anne McClelland lelkésznó
végzi. ;Ikinek férle nemrégiben vette
át a Witliams K önyvtár vezctésének
munkáját. Ugyancsak női el6adója
les~, a történelmi társulat OIésének
is. Jo. Man/on s1.emélyében. aki egy
nagy unitarius asszony. Martl Carpenter alakián keresztül az utnlsó
~,áz esztendő n6moz,galml munkájáról ad számot.
Az ünnepl el6adást - Essex HaU
lecture -_ Arthur J . Lonq. a Manr:hester'várooában m(iködó Unitarian
College teológiai főiskola dékAnja
I'artln az utolsó ötven esztendó teológiai változásairól.

mondja Anatole France . A hotnap
rejtelmes kapuinál klinnllen álomba szendeTÜlünk egll másik esztendő cilomképeitől. Sohase forpan~~n~ meg ezektől az álmoktól. A
,ovot fOf/adjuk értelmesen azzal a
le~diHettel, meUllel a ;el~nt éljük.
Minden holnap ef/yszer mává változik. Minden nap lépés az ismeretlenbe, de fogadjuk várakozás_
sal. Minden nap új if/éret, és a mi
feladatunk ezt az Igéretet valóra
váltani.
Nincs elég időnk arra, hogll tÖprengjünk a múlton, és nincsen eléf/
időnk arra sem, hogya jövő ál_
mai! megálmodjuk. Felejtsűk el
hOOIl a kétféle id6 kŐlőtt szaka~
dék van, ez nagyon fontos. Most
és ebben a világban kell élnünk.
A jelennek nagy ereje va n minden más idő felett, ez a jelen a
miénk. Mi a jelenben élünk és
nem tudjuk meg nem tŐTténtté
tenni a múltat, és nem tudMtjuk,
mit hoz a holnap. Mi csak azt
tudiuk. hogy mi al iaa;;ság a mi
számunkra. ma. Szolgáljuk tehát
alt húséggel.
Angolbó~

fordította: K. Nagy M ag d a

Körösföi-Kriesch Aladár
Körösf6i-Kriesch Aladár festóés ipannúvész munkássál!a kevéssé
ismert. Számos kéoét láthatjuk a
Zeneakadémián. a7; Országházban, a
Magyar Nemzeti Galériában. A marosvásárhel.vi Kultúroalotában ls látható egy falikéoe. LeJ;lismerlebb. fölee: a mi unitárius köreinkben, az
1568. évi toroai országgyúlésröl festett. és Tordan a Múzeumban ÖI'ZÖtl
kéoe. mely reprodukctóban számos
j!;vü1ekezeti tennünk és unitárius
otthonunk falának is dfsze. Erről a
munkájáról idézi a Convlt;a Kiadó
gondozásában 1977-ben megjelent
tanulmánvában Keserll Katalin múvészettört'é nész a nemreJ;liben elhalt
Kós KárolyI. aki a következőket írt~: .. ET. a kéotárgy Ijlen is jeJlem7j
Kriesch Aladár!.. 31. emberI.. Aniktort
jellemzi. ho,2v ezt ö úJ;lV festette meg,
ahOl!van S7k.kelv Bertalan óta nem
ff>'<teUek hi~tóriai kéoet a ma,l!:var
1!1óbuson." KeserÍ! Katalin megállaoíti<l. hoev ..a1. 1568-as tordai OTszágínfűlés klmond;a a vallásszabadsáaot
cimú festménY ellV központi alakot
pmel kl. az erós tényben álló Dávid
Ferencet. az unitarizmu$ mel!:alaoftóiát. akinek hatá~ára Erdélvben
I!vakorlatilal!: mel!s7.únt a protestáns
v~llások iránti türelmetlenség. de
"ki vél!:ü1 mél!:is áldozata lett az ellenreformációnak."
A kötet s7.övel!részét követő hatvan illusztráció jól jellemzi a mIJvész él·tékes. és edd!.1!: elélZgé nem
méltánvolt munká.~sá,lt'át. E kéoe~
kÖ7.t IAthatjuk a .. Torockói kálllh4
", 1905-ben készült vfzfestményét ls.
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Az Epiktetosz-fordító Thordai János
,

"U",·' '<ri us iroda-

Thordal Ja!l.os
a zt. .Isme
. ri
rcH óké

első-

lom 7.5oltárlo t
n Ma ar TudoSOI·ban. Zsoltárait a 1967-~n kiadta
mányos Akadé.m~~ItŐk tára 4. kötea Régi Magyard.
k költészete" ci_
teként"Az unU rLU$O óc Márton és
men, StoJl Béla, :J~n áb~n Thordai
Varga tn:'re gon. o s m~nkásságál"Ól
l
zsOltáril"Ól-!Or.d!tó'k kb
szólunk
egy következ e
en
.
Keserű Bdlint . .kandi~átus, a sz~
gedi lrodo.lomtÖTten~tl á dOII1'=~I_
34 Wzetél>en Thordal J nos I
mi tevékenységének új.abb oldalá~
vilá8Ctotta meg 8;z "EPI~~et,?sz m~r
gyarul a XVI~. szazad ele]en c., m
1963-ban megjelent tanulmányában.
Ez az értékes tanulmány a~t a 0hO.~dai Jánost mutatja .be, akI "e.oszor
szólaltatja meg Eplktetoszt tIsztán
és magya~l a kor ku.ltúrára ~zomi
jas nemesI és polgári érte.lm!sége

előtt". A XVII. ~z~~adi EPlkteto~~=

fordítónak az unttan.us Thord~t J
nossal való azonosftasa Keseru BáUnt professzor lanulmányának erde-

me.
Thordai János irodalmi tevékenységével korábban az unitárius Kanyaró Ferenc, Várfalvi Nagy János
és dr. Gál Kel emen foglalkozott. Irodalomtörténész.eink kö7.ü1 úja?ba,n
dr. Klaniczay T ibor és dr. PIT~at
Antal foglalkoztak Thordai munkassagának vizsgálatával.

Ki volt Thordoi János?
•

_<,

Epiktetosz egyike azokrwk az on·k
.... '"l O"'" usuk na,..
k -k'k
II
gomg
I nem
a gondolat.aik e.rcdctiségével, hanem
, azoknak elterjedésével válnak lsmei"tté. EPiktetosz. nern iró fil01~!US,
hanem gyakorlah nevelő, kinek
egyetlen munkája ismeretes, a7. Arrianos összegyűj tötte tanításai és beszélgetései.
A rabszolgának születő Epiktetosz
a munka iránti megbecsülést és a
rabszolgának az e mberi életre való
jogát hirdeti. Tanítása a szolgaság
elleni passzív lázadást tükrözi. A
rabságba való belenyugvást, a ,.külsó biHncsnek gyötrelmét" a "belső
szabadság" eszmejével helyettesítve.
A tűrés és az önmegtagadás jelszavával a szolgai beletörődésnek ad hangoto E két véglet el·őteljes megszólaltat.ásával a s7.toikus etika egyik
legszélsőségesebb és leghatásosabb
változatát alkotja meg,
Keserű Bálint elmondja, hogy a
középkori kereszténység előtt Epiktetosz a reneszánsz koráig ismeretlen. A keresztény kultúra csak a
XVI. sz.-ban fede7.i föl, s ekkor prÓbólja meg - egyfelől a protestáns,
másfelől a jezsuita irodalom ez
antik bölcselől a maga képél'e átlormálni. Az Arrianos összeállításában
megjeleno "Kézikönyvecske" az európai nem7.etek nyelvére latinból ültetődik át. 1534-ben jelenik meg ~ első nemet, Hz évvel később az .első
francia kiadás, majd a század vegén
a holland és a7. angol kiadás lát nap világot.
A szakirodalom szerint - mondja
Keserű Bálint az epiktetoszi "Kézikönyveeske" első magyar fordítója
1825-ben Mokry Benjámin, de magyarnyelvű epiktetoszi szövegrészletek m ár a XVI. sz-i irodalomban is
megtalálhatók, többek közölt Bornemissza Péter és Rimay J ános mun-

kál ban. Azonban ma már Keserú
Bálint nyomán tudjuk, hogy a teljes
kézikön,yv~skél a XVII . sz.-ban mcg.
szólaltutja magyar nyelven Thordai
János, az unitárius zsoltárforditó tanár.
Keserú Bálint ThOrdai János Epiklelosz-fordíló tevékenységét kapcsolatba h07-Za működésének színhelyével. a p olgáriasodás utját járó Kolozsvárral. illetve annak XVII. sz..
eleji helyzetével. Elmondja, hogy az
anyagiakban egyre gyarapodó kolozsvári unitárius polgárság életében
ekkol' következi.k be a "világnézeti
gerincbetörés'·. Ugyanis a Dávid Ferenc radikális tanításainál kevésbé
radikális, de a kor protestántizmusának megfelelőbb felfogás előtérbe
helyezése idején Thordai azért szólaltatja meg Epiktetoszt, hogy annak a "külső bilincs" okozta gyötrelmét a "belső szabadság" eszméjevel helyettesítő nézetét a kor emberére is alkalmaztassa.
Keserű Bálint megítélése szerint
Thordai említett Epikteton-fordítása jelentőségében nem hasonlítható
a magyar antitrinitárius kultúra
XVI. sz.-i tcljesitményéhe:7., de a fordítást a XVI. sz.. eszményeinek folYtatásaként könyveli el. Törvényszerunek ítéli a kolozsvári antitrinitárizmusnak a polgári racionalizmus
irányába megteU lépését, amelyhez
segítségül szolgál az epiktetoszi filo7.ófia is. Bár Thordai nem bírálja
Epiktetos7. szavait, csupán visszaadja. fordítól tevékenységével nemcsak
a XVII. sz..-i magyar irodalomnak,
hanem az unitárizmusnak is dicső
séget szerez.
Ezt a fölismerést mozdítja elő Keserű Bálint, kinek tanulmánya elolvasását szeretettel ajánljuk olvasóinknak.
Kelemen Miklós

iMa már vélelmezni lehet. h ogy
Thordai János 1597-ben születik TOrdán. Tanulmányait a kolozsvári Uni·
tárius Kollégiumban végzi; tanári
hivatására a Odera melletti Frank·
furt egyetemén készül föl. Tanári
állását-a kolo7.svári Unitárius K ollégiumban - 1626-ban foglalja et az
"ismerd meg önmagad", epiktetos:t.i
filozófiában központi helyet eiloglaló gondolat kifejtésével. KolOlSvári
tanári működésének ideje egybeesik
Lapunk kedves olvasóinak
.
a város polgáriasodási folyamatával ,
a városi polgárok gazdagodásával,
kellemes hú svéti. ii/lrwpeket kívánu.nk
művelődési igényével s az unitárius
•
polgárság világnézetének "gerincbetörésével". Thordai idŐrendben legjelentősebb munkája az 1627-ből való - a reneszánsz irodalom történetében Keserű Bálint szerint legjelentősebb alkotás: a teljes magyar
lSoltárforditás. Ugyanebből az évböl
rán megvaH. nyolc esztendei jó szolismert a kolozsvári rclonnátus iskogálat után, dr. Robert N. W es! elnök.
la tanárával, Dengelegi Péterrel
Utódja _ nagy többséggel - dr.
Enyedi
GVÖrl1Y
"Explieationes"_e
Paul Carnes bu f{a lói (New York álkörül folytatott irodalmi harca; majd
lam) lelkész lett, aki 1968-0011. má.t
a7. 1630-as évekbőt Thoroczkai Máté
!"Óvid látogatást tett hazánkban .es
magyar nyelvU katekizmusának és az
egyik legteljesebbnek íté lt unitárius
ar. erdélyi uniláriusok köré~.n IS;
énekeskönyvnek a kiadása. Ezt kő·
Az IARF frankfurti üJésére kuldöt~
veti az 1626-36 kŐ1.őtti Epiktetoszüzenetében jelezte, hogy az Oxf0r?l
!orditás, mely a szerzőt az antik gökongresszust követően Budapestre es
rög filozófia. közelebbrol Epiktetosz
Kolozsvárra is elliilogat. hogy megmunkáinak Ismerójeként mutatja be.
ismerkedjék közelebbről is egyháKI volt Epiktetosz. akinek munzaink jelenlegi ve:zetóivel. ~t?gatá ~
káinak teljes fordItása Keserú
sa Időpontját Idejében közolm fogBálint fölfede1,ése nyomán _ ThorAz amerikai unitárlus-univerzalls- juk lapunk olvasói val.
dai János érdeme?
ta egyház elnöki tisztétől 1977. nya-

Oj elnök az amerikai unitáriusok élén
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protestáns egyháztörténeti
A Református EQllház Con/ess!o c. új szemléjében jel!!n! meg az alóbbi . !smertetés, melyet
a Con/cuia fele/os szerkesztO)e, BOtIlIán János
$ZIlles hozzája ruldsG va l rövidífett szövegge l közlünk.

A magyar protestáns egyházlöl·ténet--tud omány rend·
kívlili eseménye, hogy a nyár elején 712 oldalon meg·
jelent e lexikon. Az esemény több okból is az. Elóször,
mert egy olyan könyv bővitett kiadása ke r ült köny·
vesboltba, amely eddig - 19~O óta - csak negyven
példányban forgott a szerencses emberek kezén. Negy·
ven példányban, kézirat gyanánt kinyomtalva, tehát
a legérdekesebb könyvritkaságként, mert tizenhárom·
mal kevesebb készült belőle, mint amennyi megrna·
radt az 1590-ben nyomtatott Vizso lyi Bibliából.
Emellett egy olyan könyv m ásodik kiadása ez a
lexikon, amely nélkül egy egész sor szakterületen
nem lehet dolgozni. Jelentőségére l'ámutat az az egyszenl számadat is, hogy az a negyvenöt és fél ív ter·
jedelem, amelyet megtöJtenek tömÖr és pontos adatai,
egyharmada az Irodalmi Lexikonnak. E nagymennyi·
ségii adalgyiijtemény oly gazdag örökségbe nyújt be·
lekinlést, amely ismerete nélkül nem mozdulhat a
maga terullen egyetlen világi történet·, vagy irodalomtörténet·tudós, müvészeh vagy művelödéstörté·
nész, sőt a rokontudományok területén dolgO"..:ó szakember sem: a politika-, ideolőgia·, és gazdaságtörténész. sőt a filológia és néprajz müvelője sem.
E lexikon érdekessége, hogy anyagá.t a magyar p ro·
testans egyháztörténet·kutatás és ·írás nesztora, dr.
Zoványi Jenő (1865-1958) szinte egymaga gyűjtötte
össze, akit - könyvespolcnyi, mindig eredeti és ma·
gas színvona hl tudományos munkássága elismerése·
ként a Tudományos Minősítő Bizottság 1952-ben
kandidátusságra érdemesített. E megtiszlelő eimet az
akkor 85 éves tud ós, korára tekintettel nem fogadta
el, mert - mondotta - e eim a jövőben várt tudományos munkftss.igl"a tekint, őtőle pedig már nem
lehet újat várni. mindent megtett, amit tudott. Négy
év mulva a történettudomány doktorává minósitet.
ték.
E gyüjtés magvú t Zoványi Jenő már harminc éves
kora előtt elvégezte, hiszen lexikona első formáját
már 1894-1898-1901_ben, három kötetre osztva kinyomtatta, Theológiai Ismeretek Tára cimmel. Akkor
még volta~ segit?társai is, de attól fogva egymaga
dolgozott. ZovánYI Jenő óriási t udasú rendkivüli em.
l.éke!!:ótehetségü és példas szorgalmú ~mber volt; már
elet eben legendák szálltak róla, s a tapasztalatok iga-

?ollak. Ráadásul negy venh at ével töltött nyugalom_

ban.

. Zoványi ~enó anyaga úgy menekült meg, hogy Révész ,Im re Jav<lSlalára a Bizottság, II Lexikon munka_
társai használatára, munkapéldányként negyve
él
dányban, . "ké~irat gyanánt" kinyomtatta s a ~~é:
sét hosszu i?on át őriztet!e, annak reméhyében h
csak elkészül az egész lexIkon.
' ogy
Zová nyi Jenöt azért bizta meg a Lexikon Bizottsá
saját anyaga kiegészités~vel, mert tudományos ellen~
{ele, Révész Imre igy ajánlotta öt ami örökké f"
lemre méltó példája marad a pArtatlanságnalc Igy:.

~gyet!en. ember ma Magyarországon. aki rejé~n" ~

Jegyzetelben az e cikkekhez szükséges óriási d t.
készlet nagyobb része már összegyújtve és ren~s~e.
rezve áll dr. ZOványi Jenő. Bárki más szakem~r
!!laga~~ is beleértve, akarna e cikkek anyagának
oss.'!:egy~.Jtéséhez.. és kritikai feldolg<násához _ Zová.
nYltó.1 rug~et1enul - h<n.~fogni, az körü lbelül ugyan.
~nnYI élJll:<'e~. alalt kész~lne el velük, mint amennyi
evre ~an . szuk~ége Zovanyinak elkészítés11khöz ... "
Zov~nYI Jeno haláláig javítgatta és pótoJta, amit
azért IS nyomtattak ki munkapéldányul, hogya többi
egyh,ázt,?rténész kiegésZÍlhesse. S az történt, hogy
":Iég.ls oreá maradt a kiegészítés. Javitasaira és PÓt.
lasaira ~é~ ol~.an nyomtatott. példányt használt, amely.
nek lapJ~~ kozé egy·egy tiszta papírt köttetett, igy
minden UJ adat már a helyére keruit. Halála után
sz.lnt.e változatlanul jelent meg müve, kézirataiból a
potlasokat dr. Ladányi Sándor szerkesztette be a törzs.
anyag közé. Mindössze az ujabb halálozási adatokat
pótolta, s kevés tévedést igazított ki. A mú dr. Bartha
Tibor püspök elószavával jelent meg.
Zoványi történetírói értékelését, amely mindenben
illik Lexikonára is, centenáriumán végezte el Révész
I mre: ,. Amiben nagy volt és felülmúlhatatlan, s ami·
vel az utána következő egyháztörténész nemzedékek
sorát a jelenben és a Jövőben egyedülállóan hálára
kötelezte, az a hajszálfinoman kidolgozott módszere
vott. amellyel a törté netI okláncolatokat egyének és
közösségek életében kinyomozta és megállapította, és
amelynek segitségével a magyar protestáns egyház·
történet·kutatást és ·irást jóformán egy csapásra fel·
emelte abból az alacsony szinvonalból. ame.Iyen addig
stagmiJt, messze elmaradva az egyidejU nem egyházi
történetírás akkori fejlettségétől. "
Ez az értékelés mindenestől áll a most megjelent
bővített Lexikonra is. Megl"endelhető minden lelkészi
hivatalban és a Zsinati Sajtóosztályon, ára 274,- Ft.

Bottyán J ános

Istentiszteleti liturgiánk
Régóta fOglalkozunk istentiszteleti
liturgiánk megújitásának gondolatá.
val. FOlyton fejlődő életünkben ez
egészen természetes dolog.
!" Keresztény Magvető 1974. évi 3
s~~~a
erdélyi unitárius egyházkorok )avaslatainak hel!yel.köz7,c1
egységesn(>k látszó formáját közli.
A mi lelkésti értekezleteink melyeket. rendre Budapesten szoktunk
turtani, az utóbbi három évben érlelte a felvetett gondolatot. 1978. ja.
nuár 24-én pedig már bemutattunk
egy. olyan új istentiszteleti litu rgiát
Ba}or J:'inos debreceni lelkész egy.
házi főjegyző szolgálatáV<.lI, ~ely
tartalmazta azokat az új elemeket
a mefyeket a lelkészi kar rén.ben be~
épftend6nek szán nz új istentiszteleti
liturgiába. Ünnepi alkalom VOlt ez n

a.z

janiJar 24·i szolgálat, a szülclendő
új liturgia jegyében, ami t az is jel·
zett, hogy meghívást kaptak reá a
budapesti és pestlőri,nci gyülekeze·
tek presbiterei, de tel"TTlészetesen
bárki részt vehetett az istentiszteleten.
Az. istentisztelet elött dr, Ferenc:
József püspök ismertette az egybe·
gyüJtekkel az új istentiszteleti liturgia megalkotása érdekében kifejtett évtizedes fáradoz.asainkat. Azokat a pr6bálkouísokat, amelyek néhány uj elemet máris meghonositot~
tak a régi el-délyi liturgia tovább
ga7.dagitása jegyében a budapesti
templomainkban, különösen a rá·
diós istentiszteleteknek 1929-ben történt bevezetése óta. Ilyen új elem
volt az úgynevezett vC"«!téses lsten-

tisztelet bevezetése, amely ugyan a
többi protestáns egyháUlknál már
szokásos volt, de nálunk csak az
1930-as években h onosodott meg, s6t
csak 1945. után vált az egész ol"Szágra szólóan á1ta](mossa. Egy másik
ilyen "új" elem abibliaolvasás,
amely ma mái' tartalmn~ része,. fel·
emelŐ mozzanata istenllszteletemk·
nek háuel'Ül szolgálva, amennyiben a .
lelkész úgy kívánja, a textusnak is.
E mostani "pr6ba·istenli~ zteleten",
az egyházi vezetés, és a lelkész! kUl'
a jelenlévő presbIterekben és hIVekben azt a tUkörképet pl'ÓbAlta meg·
nézni. a mely hál'om új istentisztelet!
liturgikus elem beiktatása és a~ul~
mazasa során megjelent. Az elso az
v~lI. hogy a bibiiaolvasa st _ vi /agi
atyánk/la, jelen csetben dl". Kálnoki
UNITA.RJUS eLET 9

Kis Gé~..'1 végc.:tc; tehát nem l elk~:l.
mint eddig. A lclkés?.ck m indemke
úgy könyvelte el, hogy ~? szcrcn~
esés m~oldásnt1k bizonyul II sya·
korjaiban ls. Igen ám, dc nc~ {gy a
jelcnlévö gyülekezet I~ gj(ll. M~t
,
-k -•• r.án hogy milyen nélkürel>.W I .
"1 k
]"zhctetlen szerepe van II gyu e e-

;t
megftélése szerint II lelk,észnek
az istenIIsztelet minden moz;:.nnatában

jelenJév6k az istentisztelet
utá~ egymásnak adták tovább a szót.
s elmondtAk _ legtöbbnek ez volt a
vélemé nye -, hogy 8 bibliaolvas~t
'\ lelkészt61 kívánják hallani. Vagyis
A

~Ivileg helyes a vil~1 elem bevonása az Istentiszteleti liturghioo. d e
egyel6re gyakorlatilag inkább. csak
városon. s ott is módjával. Ml. I,el:
készek úgy véljük, hogy amiképp Ido
kellett ahho;:, hogy maga a b,i,b:.iaolvasAs ls ~vett szokássá. nélkulozhetetlen elemmé váljék istentiS7.teletünk rendjébén, azonképpen a világi
elem' bevonása ls abibliaolvasás
munkájába csak Idővel válik terrr:észetessé. Mi, lelkészek, ann ak a JÖvendőnek fogunk öriilnl. amelyben
világi atyánkfiai kiáll nak az Úrasztalhoz és egészen természetes módon
felolvassák az aznnpra a lelkész által
választott bibliai locust. A md.sodik
új elem aMiatyánknak egllszeri el-

m01ldása az jstentisztelelen, lehat
nem kéts~.eri, mint eddig mindég, továbbá a Mialyánknak lenllhanooll,
együtt va ló elmondása a Pl"édik{u:ló
uUin. Megállapítottuk. h ogy jelenlévő híveink többsége egyél'lelmúen
helyesli a Miatylinknak fennhangon ,
együtt való imádk07.ását. A M iatyánknak fennha ngon való. együttes imádkozása sem új do log, de a"t
eddigi esetenkénti együtt való imádkozását rendszeressé tenni tulajdonképp eni célunk, amely ha megvalósul. olyan új elemévé válhat istentiszteleWnknek, amely nagy reményekre jogosít. Megteremtheli az elmélyültebb istentiszteletet, amely
után mindannyian vágyako"tunk s
amelynek megvalósításában hfvelnk
aktiv részvételére van szükség. A
Miatyánknak
fennhangon.
együtt
tö rténő imádkozása ezt a célt szolgálja s ezzel együtt a lelk! kö7.össéq
me.eteremtését. mint a z egyházi életnek nélkülözhetetlen alappIllérét. A
harmadik új elem, az egype r ces
csendes ima beiktatásával vólnék 11turgiónk szerves részévé. A csendC!i
ima már az első "bcmutatk07.lÍsa"
alkalmával megnyerte a hívek tP.tszését. A megnynakozós ok a mellett
szólottak, hogy szűkség van rá, fedi
az imádkozni akarók igényét, egyé-

nl s~.ínt vis;.; istcntiszlcletilnkbe. de
mégis egy kö"tÖSségbe vonja a gyülekezet ta~ju1t, mlkö7-l)en kielégítést
nYC1' kinek-kinek egyéni vágya a70
Istenhcz
emclkedésre.
Alkalmat
nyüjt I I cse nd es ima arra. hogy az
egyén rende;.;"te a maga életét, lelkét
Istenével és embertársaival. számot
vessen önmagávdl. .kötclességeivel.
A"tt is megiillapitottuk azonban, hogy
a cse ndes lma jó elhelyezése a liturgia rendjében még várat magára.
Ugyanis az Istentisztelet végén, ahol
elhelyezni jónak véljük a csendes
Imát, hirdetések. adakozásra való fel_
hivások. záróének és megáldás van.
Ki kell tapogatnunk a legmegfelelöbb helyét a csendes imának, úgy,
hogy az valóban zavartalanul szolg{llja \a célt: az elmélyülést és a
számvetést.
A"t új istentis"tteleti liturgia megalkotásá nak egyik j6 alkalma volt
január 24-e. Sok tapas7.taJatot gyujtöttünk, új s"tomponlok kerültek felszin re. A legörvendetesebb mozzanat volt il hivek aktív érdeklődése.
A második ,.próba-istentiszteletet"
március 19-én . tartottuk a Hőgyes
utcai templomunkban. Ennek elem7..ésérc lapunk legközelebbi számában viSS7.atérünk.
Bencze Márlon

BOGA TI FAZEKAS MIKLÓS MESSIAs-KtpZETE
Az

Irodalomwrtéueti K özlemények 1971, évi 3. számába n Források é& adatok Bogáti Fazekas
Messiá&-képzetéhez c, Dán Róbert
kalldldátus úmu lm ányt irt, mely
bóvfti Bogátira vOllatkozó eddipi
kutatásait. A bevezetó sorok adják mell' e cikk alaphangiát : .,A
XVI. század u/olsó év tizedeiben
Erdélyben , múködó radikális an/itrinitáriu&
teoretikusok
között
egyéni
nézetekkel
jelentkezŐ
teológus-költő BOll'áti, az 0- és Ojszövetség viszonyának értelmezésében (.lZ egyes bibliai 'könyVek

mondanivalójának történet i elhatárolásában végzett úttörő munkát.
A Dávid Ferene eszméi mellett húséaesen kitartó lelkész a mártir
piisook halála után kezdte meg
önálló
teológiai
koncepciójának
kialakítását!'
Dán megállapít;a, hogy Bogáti
Messiás-képzete kialakításában hatott rá Jacobus Paleologus, és lényeges l.-ülönbségek választják el
a
szombatosok
f elfogásáMl.
A
teológus-költő,
Sebastian Casfellio
nyomán, dc egyéni koncepcióba n
tárgyalja az Apokalypsisben el-

Bujdosó nyelvemlékeink
Ruffy Péte r (ró, a Magyar Nemzet főmunkat ársa. aid gyakra n ir
erdélyi vonatkozásokTÓl ls. szépen illus7.trált könyvet adott ki a M őra
K iadó gondozásában a 12 éven felüli
gyennekek részére. BúJd06Ó nyelvemlékeink eimen. E munkát a magyar múlt iránt érdeklődő minden
embernek olvasnia kellene. Gazdag
tartalmáról csuoán annyit. hoJ.!)' a
Pannonhalmán őrzöl! Tihanyi Alapltólevéltöl kezdve valamennvl értékes
nyelvemlékünk ről

me~emlékez.lk.

Az ullitárius olvasót különösképpen örömmel tölti el az a fejezet.
melyben - E1.eröUzáztlzenöt esztend6ben Irták ezt _ eimen a székely
rováslrúsró! s annak emlékeiről Ir.
"HArom nevC7.eles rováslrfisos emléket Ismertet részlelesen. s azután
m~lcgy zi hogy e7.ek sem egye<lm,
állónk, mert több ls van belőlük.
EmHtI, hogy "az 1668-ból való cnla10 UNITARIUS ilLET

ki - énJaki - rovásfrásos feliratot (l
Székelyföld leirÓjo.. OrMn Bfllázs
(O is unit.árius ember volt - s"terk.)
fedezte fel még a múlt században. (l
kis Ud va rhely megyei község unitórius templomának egyik mennyezp.ldestkáján. A felirat megfejtése clő
so:ör Arany J ános K oszorú dmú laojának egyik 1864. évi S7..1mában jelent meg. A jobbról balra olvasandó
kétsoros szöveg jelentése: GP.Orgyhu
1I1usnai Csak egy az Tsten."
SzámQ1: más eredeU
rovásírtiS05
emlékról is tudunk - feje7.1 be e
fejezetet Ruffy Péter. rgnul va n,
mert az énlakin kivül még két mtisik unitárius templomban. a homoródkarácsonllla/viban és II széke/vderzsiben is taltilt..... k nem ls olyan
régen rov:isinísos feljegy7kst. Az iti
taU.1t s7.Qvegek megoldása fele tt még
vitatkozik a s.mkirodalom.

mondott eseményeket
történ eti
hátteret rajzolva a bibliai kÖllyv
mondanivalója mögé.
NinCsen
terünk
o
részletes
teológiai fejtegetések ismertetésére, melllek mutatják Bogáti Pécsett elkezdett és 1589 köriil Homor6dszentpálon befejezett Apokalynsis kommentárjában tükröződő
felfogását. Emletértilnk Danna!. abban a tekintetben, hOf1l1 a tovlibbi
kutatás feladata annak megállapítása, hogy Bogliti e vo natkozású
tanE/ásában mennyiben járt a r égiek útján, és mit adott Új ként.

Protestáns könyvesbolt
Budnpesten a IX. Ráday u. 1. S7_ a,
a Kálvin térnél Protestá ns
Könyvesbolt ,nyílt meg. melyhen a
refOl'mMus egyház kiadványain kívül II többi protestáns egyhiz. kiadványai t is árusítják. A bolt ke<!dtöl
szombatig van nyitva. nnponla 1018 óra közt... Hétfőn szü nnapot tartanak, Telefonszámuk: 176-520.
Budapesti és vidéki érdek1ódők itt
többek között az új kiadású Bibliát
is mcgvásárolhatják. vagy poslán
megrendelhetik.
A Protcstáns Könllvesboltban az
Unitárius Káté, az Enekeskönyv és
má~ unitárius kiadvdnyok meg vásárOlhatók. Az Unitárius Elet évente
liatszor mel1ielenó egyes példányai is
kap/la t6k.

Bölöni Farkas Sándor úti na plója angol nyelven
A szerző, dr. Gal István engedélyével közöl júk
nldbbj ismertetését, mcly elöszőr a Magyar Nemzet 1977. dec. 2·i számában jeicIII meg. A cikkben emlitett Schoeman Ti vadar és Reisch Alfred profcs,u;or munkájuk rendjélI egl/hozunkkal
is váltottak levelet.

A refotnlkor egyik legna;yobb hntású könyve volt
Bölöni Far'lrus Slindor ,.Utazás tszak-Amerikában"
clmú munkája, Az el56 kindást szé tkapkod ták,

ugy-

hogy egy év alatt megjelent második kiadása is. Azóta
is valahány új kiadása kerül forgalomba, 'Uzonnal eltűnik. Sem a centenáriumi kolo?.svárl, sem az Officina-beli, sem a tlz év előtti bukares ti nem található
egyetlen antikvárium b.," sem. A harmincas évek elején Hatvany Lajos. Cs. Szabó László és Rcménlllk
Zsigmond méltatta. az utóbbi években Janc3Ó Elemér
és Mik6 Imre mondott róla újat. Mindezt pel'Sze magym'ul.
Az el5ö, saját élményeken alapuló magYa)' nyelvü
könyv Amel'ikaró! a1. európai útlrajzok között is kimagasló helyet foglal el, hiszen Tocqueville munkája ls
csak négy évvel később jelcnt meg. (Pedig ugyanabban az időben jártak kint. sőt nahilkozlak is.) Szakfolyóiratokban és évkönyvekben ugyan már többet írlunk róln ungoluJ. Az igazi áttöl'és azonban erre a1.
éVl'e maradt. Egysze...e két angol rOl'dítása készűlt e l,
és ~észen áll róla egy nagy monográfia,
Az első amerikai tudományos akadémia, n Franklin
Benjamin által alapitott American Philosophical Society Philadelphiában most adta ki Bölöni Farkas amerikai tWnapló;at teljes terjedelemben angol nyelilen.
A 228 oldalas klassz ikus stílusú kiadványt Theodol'e
Schoenmon és felesége, Heten Benedek rordította. A
kötet a tá l'Sulat emlékiratsorozatának 120. s7.lÍmaként.
lagilletmény ként kCl'űl a1. nmerrkai tudományos élet
vC1.előinek ke7.ébe,
A magyar származású kczdeménYező, Schoenman
Tivildar a Vas utcai kereskedelmiben Varga Jenő
tanítványa voll, ö ajánlotta be mint iskolabi1.almit Lukács György nek, a k i 19-ben az új iskolai tante rv clo~unkálatainál vette igénybe segítségét. Emiatt 19
oszén el kellett hallvnia az országot. Pozsonyban, Prágában, majd Párizsban végzett vee:vészmérnöki tanulmányokat. Dél-Amerikában, New Yo rkban, 45-től pe_
dig Kaliforniában dolgozolt. Itt kapcsolódotl be a maSOdik vilá~háború után a békemozgalomba. Bertrand
Runel barátlaként jelentős szerepel játszott a vietnami
h~bonj befeje~éséért indított mozgalomban, Most nyugdl,iasként régi mae:yar amel'ikai útlelrásoka!. magyal'
nép mesék~t és modern irodalmat fordít an~olra, Kiad1<1. már X antus János két kaliforniai könyvét. és lefordllolta Hara szt y Ágoston útlelrását.
Schoenlllan tededelemes bevezetőt irt a kótethez' Ebben a .. ~gi és újabb magyar kutatások fölhasznáiásá _
val ~ol öni Fal'kast magyal' és nemzetközi viszonylatban IS helyére ál\[lja, A magyar fordltó a korra vonat~~tmerlkai történetírás. ténymee:állaoílásaival szem'"
a magyar u1.<I1:Ó. Szechenyi és Wesselényi barátj,lnak Amerika-kénét. Megállilpítja hogy b árm
.
az egyko " k
. ,
ennyIre
, . .
ru amen ai társadalom szoeiográfiáiának is
,tekmthető a munka , ideallzMt ábrázolást ad 1:61a, Idé1.[ a Korunk ba és a Magyar KönyvS7.emlébe frt tanulmányaimat: e1.ekben meg..í1hlpítottam, hogy Bölöni Far~
kas .alaposan ~ölkészülve Ind ult Ú1J."Íra. és elsÓ$orban
azt Irta le, 3mlt és ahogy látni s1.el·elelt volna. Az an-

gol, az amerikai és a francia forradnlom eszméinek
esnknem ut6pistaként rajon gó hlve volt, akI még s lllusat is '('om Paine "Az ember jogai" dmü müvéh
Idomította. Schoenman átveszi megMlapításaimat ~~
amit a I'égebbi hazai kutatás nem vl1.sgált meg, tudnl~
illik, hogy milyen jclentös és fontos személyIségekkel
találkozott és tárgyalt úgy Angliában, mint Amerikában, Az unitárius vallása révén a kor vezető szellemi
mozgalmai közé bejutó Bölön'i Farkas AJlfel1iábiln a
"rad ikállsok", Amerlkában pedig a " radlkál\1'l demokraták" nalO' jaival ismerkedett meg. Mindkét OT'S7.ág_
ban az ut6pista szocialisták társaságát &; telepeit láthalta, Ezek révén jutot t be a nagy Jackson elnök elé,
akit Jefferson. Linco!n és Roosevelt melletl a legnagyobb amerikai elnök ként tartanak szamon,
.
Ha Metternich S7.éehenyinek és Wesselényi nek nem
voll is hajlandó útlevelet adni. az ak'ko r még ismeretlen Bölöni F1arkas három másik erdélyivel kijutott az
USA-ba, t:lménycikért azonban súlyosan mee: kelletl
s7.envedniök. Londonból New Yorkba az út vitorláshajón 39 napi~ tartott. Az erdélyi reformer azonba n az
Úivilá.e:ban e!;!ve.sltve látta mIndazt, amit a nYugati fóvárosokban
mint a demokrácia és a civilizáció vivmá,
nyát megcsodált. Bé~s ellenében a központosítás helyett a helyi önkorm ányzat. az általános választójo~ és
a népképviselet törvényesílését irta le, De reveláció
volt számára a technikai vívmá nyok akkorl fcileUsé/te, a cSll.tOl'nák , a fedél1.etes gózhajók, a modern fogadók. ao: pmberibb börtönök. a nae,:ys7.ámú iskolák, nvilváno~ 'könyvtárak ~~ újságok elterjedése, Tetszett neki
a vallásszabadság és a szabadegllhri:mk vallozatossága,
~\Uyosan ael!:asztotta a70nban a föltöró új eUt. ... fran cia é,,< angol ariszlokráciával vetekedő na~ypolgárság
iómódja, A demokrácia kiterjedt eredményei vel szemben megbocsáthatatlan véteknek tartotta az india nak
kiirtásat és a néaerek nyomorat.
Bölöni Fa r kas könyvénpk cime na,i!yon helyesen Utazás '€szak-Amerikftban. és nemcsak az JO:e,:ves\i1t Áll11mokban: ó I'1_Z e!,~ó magyar, aki Konadábilll is ;art, és
rés1.letesen írt róla,
Ahol!'\':\n !"ul'ópai és amerikai útln-aplójában is, úgv
itt i~ állanr.lfun fi gveli, mit tudnak Magyaro rszá gról.
Találkozik Benyovszku Móric egv ismerósével. lát egy
Thököly-drámát. és olvassa az újsfteok rémhírei! Ma~varorszáe:ról. A relvid~ki koleralfrzadás hít+re csom'll!olt össze út.itársaval (~ útjának valószfnű fi nan,~7.irozójávall, Béldi Ferenceel, hogy hathónapi körutazásuk után haz3siessen,
Bölöni Farka~ PhiladelphIában mCl/'ielent fordítá~á
val e,~idóben készült el Kadarkau Ar»ád kalifOl'niai
professzor l'!ondo7.á~ában az U tazás tszak-Amerikában
p~v tudományos kiadása, amelv u!O'anakkor még s?éJesPbb körben teszi h01.zál'fél'hetővp. a kiv~ló müve\. Ez
az Oxford Unive rsity Press ABC Cllo dm.1 sorozatábrl1l
ielenik meg rövidellen, Ennek lektora a nemzetkö'1:i iellee:ű amerikai tudományos akadémia, .<1? American
Academy of Art and Sciences igaz~nt6Ja, Graubard professzor volt. '€veken ál készült a hazaI. az erdélyi ~s a
bécsi könyv_ és levéltárak anyagának fölhasználásával
és a7. idevalósi Bölöni-kutatók tanácsaival Alfred
Reisch professzol'nak, jelenleg a Libl'al'Y of Com{l'ess
mal!var munkatársának 500 oldalas monográfiaja Bölöni Farkasról. A hírek szerint a Columbia University PI'eSS kiadáSában lát nnpvilágo\.
Bölöni Fmlkas leljes utinaplója, a Iwntinentális, nz
angliaI és az amel'ikai e~üll. mindmáil; nem jelent
meg. Idegen nyelvű kiadásnt készíli elő a Corvina,
Gál István
u NrrAIUUS Itf.B1' II

ket
Ke:dhctncnl fiO!! is, mln!hll mesét mondanék: .. . .és

akkor összeOlltiltek

Budapest! Unitárius EgtlMzközhercegek, bárók ... Ugyanis az egl/ikük her_
(l

segben ti
ceg. Il mdsJk báró vol r, dc :- az . egyszeri $:ekely. kifeJezéséveJ élve - II bdrósn:got, Illetve II hercegseget
nem naoyon ,.folyfatták".
Mert nem voltak II főrendihaznak tagjai, hanem csak
képvJsei6k, s II képvise16hózban sem lehetett megtaláini öket "Ote/sege" As hü ki.'JzolgáIÓja, Tisza Kal-

mán, II " generális"

hűsosjozeka körűl

tolongó és igaz-

gatósági tagságra, kormánybizto$ságro, s más pénzes
poziclókra vadászó, gépiesen igent szavazó .,mamelu-

kak"

kőzött.

Mindketten

szélsó balolda/on, II Függetlenségi Párt soraiban foglaltak helyet, s az emigII

rlÍns K ossutll Lajos szellemi és erkölcsi. támogata sávaj, az öreg Deák Fe ren c által kiharcolt állásokból
támadva próbálták CI nemzet t é n yl e g e s jogait az
uralkodótól visszasze rezni !öbb-kevesebb, de inkább
kevesebb sikerrel.
Orbán Balázs báró portréját csak vaskos monOGráfiában lehe tne jelent6ségéhez mérten bemutatni. rte
csak annyit, hogy ő frta a "Székelyföld leírása" címíl.
monumentális, hatkőtetes mlwkát (mai könyvpiac!
ára egy Trabante val vetekszik); vagyonát, amelyet
úgy spórolt össze, hoOY csak napi 30 krajcórt költött,
részben a Székelykeresztúri Unitárius Gimnaziumra
hagyta, azok utáu, hogy Keresztúron a székelyek és
elsősorban az unitáriusok a képviselőválasztáson megbuktaUak, s a "legnagyobb székely" 9 évig Berettyóújfalu képviselője volt. Vagyona másik felét a. székelv
Idvrindorlás megakadályozására, az EMKE-re hagyományozta végrendeletében. Au/ikus körök sem tudták
végü l ls meaakadó/yozni, hogy az A kadémia ha
késve is - tagjai sorába fel ne vegye.
Odescalchi Arthur szerémi herceg (irói álnevén:
Szerémi) is a lőnemesség által akkor még némileg lenézett tollforgatós t úzte. Történész és iré volt, aki a
múlt század vége felé bokros érdemeket szerzett a
bukovinai széke lyek hazatelepitése körül is. A Somogy
megyei Szkicó" volt birtoka, s innen le ve lezett Orbán
Balázzsal.
Mind/,eUen me{JOl)őzódésből, IeInőIt korban tértek
át az unil/irius hilre, s ezzel Odescalchinak sikerült
a hercegi rokonságot végleg magára haraaitania.
A két unl/árius képviselő levelezéséből csak az Orbdn Balázs levelei maradtak ránk (Országos Széchényi
Köny v tár Ké::frattára), mig a másik fél leveleinek tartalmát ilLetően csak következtetésekre vapyunk utalva.
A levelekben akár politikai, akár hétköznapi dolgokTól volt is szó, mindeyyre előbukkant valamilyen unitórius vonatkozós. Rö v iden eZeket ismertetném.
Odescalchi Arthur eay 1877, márctus 8-án kett /(weIében arra kérle Orbán Balázst, szerezzen nemrég
született kislia számára. szárazdajkat . Orbán Balázs
errő! 1877. március JO-áll kelt levelében igy ír:
"Má r most átterek márcz 8 ki leveled egyik tárUl/ára a náraz dajkára CI miben én részemről semmi rendkivülit nem találok; már t. i. nem a száraz
dajka sógban, hanem abban, IlOgl/ egy ilyennek megszerzésében az én közvetitésemhez fordullál miután
e téren követelem magamnak a szakértő czimét. En
azt hiszem , hogy egy ;óravaló unitáriál erre a célra
kőnnl/Ű lehetend a Székelyföldön lalálni, csakhogl/
arra kérlek, légI/ nives nekem megírni, hogy az
COl/szerű pesztra féle legyen-e, ki a gyermekre felügyeljen, vagl/ pedig oly értelmesebb és műveltebb
nő, aki majd ha a /lu nagyobb lesz, képes legyen
a gyermek ébredő szellemét is fejleszteni, valamint
azt is légy szivu megirni, Ilogy minó fizetést szántál számára. E'I válanod vétele után azonnal fogok
haza irnl s egyet szlimodra szerzÓdtetn i. Utóbbi
esel ben .em lesz bajos taMIni, mert nállunk van
elég szeg{>nyebb sorsú, de nlivelt pap leány. vagy
kbebb bIrIokos leány, ki örömest elvállal ilyen

áIMu."
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Orbón Balóza /877. jlilius l -j leveléből az der", k'

Ilogy O.d~scalchi Időközben az akkoriban megv':'l I,
lo~t éu~'rrl.us pUspők, ~'erencz József Segitségé: :~:=
~~ JI B ~1lI a szárazdajka megJzerzésében, ezért Or_
!I alaZ8t kérte meg közvetitőnek akit a i.i ..
meg mint kolouvári pap, 1865-ben veu át Un~tásf!Ok,
n<lk, .1 kiv~ l . ~ó baráti viszonyban is VOll, (Tall~U.1~
magyar ..unl!aTlU.1oknól ez volt az elsó nem kötelező
~~.em onkéntes munkaerő-közvetités.J Idézet a levé':
. . "A mi a szá.raz dajka kérdését illeti. ebben én el]~~f<lm. aza~ 1!lIlm egy. barátomnak, hOGY mindent
k~vessl'n el. h?OY .egy Ilyet találjon. s engem erről
'!l,~amarabb ertesltsen, a~onban fájdalommal kelt
at.lat.nom, hogy az ügyet elhanyagolta. mert ha c~ak
nemi buzgalmat fejtett volna is ki könnyen talál_
hatott vgllUZ. Udvar.h~lyszéken egy az igényeknek
17~egt.el!lo szaraz daJkat; ha én otthon lehetnék rÖVid .Idon tu.dnék ilyet találni, azonban a mi szétoszlasunk bizonytalan időh?z lévén kötve már most
nem. marad más .. fe~n!. nunt a te eszmédet felragadm s k.edves puspokunk sz/ves közvetitését igénybe vennünk, '.~ mivel te azt irod hogy nem va
velo. elég. bizalmas lábon, hogy 'ily közbeniáráS~~
lelkerd; en a mai napon irtam neki, s felkértem
arra, h~gy egy a herczegné kivdnata szerinti szárazdaj"~t szerezzen amit KolOZSVárt legkönnyebh
lesz.. lala !n_i és mi~el az üGY sü rgős, s hogy az időt
a kozvetlto leve~~zes~el ne pazarOljuk, arra is lelkér~~m, ~.ogy ez ugyben tegye magát veled egyenes
os.SZekottetésbe . . Pllspöküllk igen. derék és szolgalatk~sz e~ber s bizonyosan őrömest meg teszi ezen csekely sZlUessé~et. Azor~ . se aggódj, hogy valamely kényes perszónat log ku/den!, mert a mi erdélyi asz.1Z0n lloink nillCsenek az uraskodaslloz szokta t va"
A szárazdajkaságról Orbán B<llázs 1877. junius 2H
levelében volt u/oljdra szó:
"Püspökünktől

kapr<lm vála~zt, amelyből látom,
• hogy nagy tevékenységet fejt ki a szárazdajka szerzesében, reménicm, hogya herczegné megelégedését
kinyerő/eg fog ez ügybe'l e/járni."
Az iigy nyilváll kedvező eredménnyel zárult, mert
a szá razda;kaságról a későbbi levelekben nem esett
szó. Eyyébként ez a juuius 2/-i levél kis beszámolót
tartalmaz a budapesti unitáriusok egyik összejőve felé
ről, <lmelynek be/ejezésekéllt már nem ál/ja meg, hogy
ne <ldjon haJiOot egyik kurucnyakasSdgu orballb<llázsos
llézetének:
" ... múlt vasó rnap kolozsvári lelkeszii'lk Derzsi
József feljövén, istentiszteletet s azt követö/eg uni/drius banqettet tartottUllk a HUIIgúriáball. Hogyan
tudnál tc unitárius, tehát par excellence magyar,
banquetlet képzelni pohdrköszölltések nélkül; megemléltezti.ink 'nli t ávoli kedves és nagyon becsül! embereinkről s azok között első sorban róllad s kedves
ticidr61, f6curatorunk Ha jós Játlos mondott egy pohárköszöntőt, amelyben hitfelekezetülIk
budapesti
fiókegyhdzát kép letesell egy szigetkéhez h<lsonJított<l,
amely az ellenséges Iwltdmok cS<lpkodásai közt áll szilárdan. mcrt a szige t ke közepén erős és magasra lőró
.1zik/<lszál emelkedik ... Hg, Odesc<llchi Arthurt kedves herczegnéjével s gye rekei vel az lsten sokáig éltesse s az üldözésekért nyújtson neki Ilémi kis vigaszt lIiIfeleinek Ilatártalall ragaszkodása s végtelen
tiszlelete.
Ha jósnak ezen lU vázlatQSan visszaa dott szép pohárkÖszöntését a (/yülekezet lelkesen éljenezfe meo
s engem tisztelt meg azon megb/zással, hogy azt neked kedves ArtIlurom tolmácso/jam, mil ezennel a
leO>lagyobb lelki örömme t leljl:sitek is.
Lárlwlod ked ves ArthuroJ/l, IIOOY ha önz". s é,.rzelem szeGény rokonaId vonzalma elfordult IS roled.
aIielycIt nyertél őszinie tiszta votlzalmal, )lye rted

60 OOO embernek végtelen tlszteletét és ragaszkodását,
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1879. augusztus 16-/ le velében Orbón Balázs - annak ellenére, liogU Odescalclli kimentette magát a részvétel alól - próbólja rá vennl. 11001.1 méois jöjjőn le
a székelukeresztúri unitárius zainatra, II eouben tudomásul veszi leendő kereszlapasáoát:
.,Igérem, hOOIl n zsina tról majd tüzetesebb értesitést küldök neked: hogy 191I lellalább utówgosan
belegondold mo.go.do.I azon körbe, melll téged ismerellenül b véate/eltW lisztelt. büszkén hivatkazik
reód s kedve. herczeanédre, mint a hitiaazság és a
sze/lern hato.lmóMk legfénllesebb hóditmánllára. mely
felekezet ünk öuzenégére lénvt áro.szt ... Zsino.tunk·
ra naallszeTÜ eWkészű/elek vannak, szere lett piispökünk elibe fényes bo.ndérium és kocsisOT loa a vasúti állomásra (Héjaslo.l vá ra, vonulni, uallanekkor
érkeznek mea Anolióból és Amerikóból jövő vendégeink. A zsino.t bevéllezlével tömegesen fogunk a
Csikszeredo.i Székelll egyleti gyűlésre menni. amely
Borszékre, (J Szent-Domokosi rézbánllákro., Tusnádi
fürdö, Szt. A7Ina tava és Tor jai kénbo.tlo.nghoz való
kirándulással lesz cllybeköt ve. Visszaút a bübájos Háromszéken és Előpatakan át Brassóba ... hátho. ösztönt keltene benned a lejöveleire, még nem lenne
késő, mert a megérkezés Székelt/keresz/úrra e hó
23-an estve lesz és a zslllo.I 24-én kezdődnék ... en
már 22-é71 estvére Székelykeresztúron leszek, 23-án
Hájas/al'váro. megyek (J püspököt és idegeneket fogadó díszme7lettel. Mily szép meglepe/és lenne, ho. liteket is ott to.lálná/ak.
Hogya jó faj szaporodik, annak végtelenül örülök,
mert sasok csak so.soko.t nemzenek, hogy az útban
lévő új polgár keresztapaságára engem választouo.tok azt vég/elen mCl7tisztcltelésnek veszem ... tn ha
október 2-ón nem is, de octóber 6-ka tájat! Budapes/en leszek s majd Olt közös ellyelértéssel meghatóTozzuk a keresztelés no.pjót:'

Odescalchi Arthurt Orbán Balázs .sokat öllztönö7.te,
biztlItra, hODII lépjek Jel a l:éP.viselővalasz tá son a F'ügellenségi Pári jelöltjeként, s ,elentős. része v.ol~ abbo.n
r, hO(J1I 1878-ban képviselő is leli. Blztatgo.Iaaaba ter~'elZtesen /Jelesző fl e oz otszóghdz unit?ri~~ szí!lekkel
tarkított csáb itó képét ls, Ime o.z 1878. aprilis 3-I levelének részletei:
Szerelett kedves Arthur baratom!
Jósógod S nemes leereszkedő el6zékenuséged ismét
megszégyenitett engem, hisz én vo/to.m. "IIeked~d!,s.od
egy válasszal, egy naglIon lIagu~.n régi ,az Ulllto.TiUS
zsinal alkalmával Sepsis:!en t Gyorgyre mlézett leveledre amelllet a mi 9yönllőrü posta rendszerünk mellett ~ost máT pdr héltei ez előtt kaptam meg; hogy
másfél évig elhevert, mell/ogni ftem tudom! Uyen
paulas kiszolgálás csnk (J mi közösügyes MagyaTor·
szdgunkon fordul/tat eló ... De hát le kedves ArthuTom nem érzesz-e ho.jlamot arra, hogy szintén megvá/aSZlasd mallad? Somogy cso.k'nem minden kerülelébeu lIyőzelemre lehemc kilóIásunk, ha lennének
felléptetheló jelőltjeink kellő számban/. de épen
ebben szenvedünk h lóny l, azaz oly jelöltekben kiknek neve önmagában is /lódít. A te fellépésed a bajon sellilelle, mert le nem CSo.k SomoglIban, hanem
országszerte IIÓditanál ., . Státusunk is méltán lenne
képvi$elve o.z ország törvénllhozásában; a felsőház
ban püspökünk, a képviselőházban hármunk ólto.l;
mert HaIalól is fel szándékozom léptetni ATo.nyosszék egyik kerületeben s megvólasztásót cso.knem biztosítou nak tartom,"
Hata/o. Péter teolÓQus, orientalista tudós, a budapesti
egyelern Io.nára, később rektora volf, s főho.lóságávo.l
összekűlönbözl"én kilépett (J katholikus papságból, s o.z
unitárius. hitre tért át. Belöle, nem tudni miért, nem
lett képvIseló, de Odescalchit 1878-bo.n a Függetlenségi
Párt képviselőjévé valo.sz t ouák.

Befejezésül hadd álljolI itt a Budo.pesH Ullitárius
Egllházközség kereuteléJi o7l1lakö7lyvének 1879-i évéból a 28. sorszámú bejegyzés, ame/II szerint Odescalchi
At/dua, Bertha, Julianno. 1879 november J-én születe/I
s Buzogány Aron 1880 jo.nuár 4-é71 keresz/elte meg,
kereszto.pja Orbán Balázs jelenlétében.

Közös gondjaink
AZ IA:RF Ol-'FENBAC III
AHtTATA N MONDTA DIETHER
GEHRMA NN FOTlT KAR
A világ amelyben élünk., nem nagyobb városunk, vagy éppen országunk vi!ágánál,
Mi nem épi\.hC1.ünk továbbra is fa.
lat házaink vagy orsu'lgaink köré
és nem húzhat j uk fel a (elvon6hi~
dat, amikor idegenek kelnek át a
hegyeken.
A Világ, túl a hegyeken és a hét
t~von, nem nagyobb, mint a fanta_

:aa Iga1.Súga, és csodálatos a beszámoló, amit az úttörők hozlak akik
v.~kmerően kimerés7.kedtek az 'új teruletekre és Onnan vissz.atél"tek.
A mess:l.i világ belépett mindennapi .él~tilnkbe. Kérdései és ellentétel ajtaInk lépcsőire jöttek pihenni.
mi fe1s7..6lJttatlunk an·a, hogy
VálaSZOljunk, és vállaljuk e l a felelősségel ezért a ,w.éles vILágért.
Mi ndennél fontOSabb feladatunk.

es

Dr, Má rkos

Jenő

Ady Endre prózai írásaiból

férfiakként és nökként, széles e vi"A Magyar Pmtest.áns I rodalmi
lág vallásos közösségeiben az
IARF -ben - kijelenteni a leglénye· Társaságra külön okom is van fájgesebb ért.ékeket, irányt mutatni a dalommal gondolni. Az egyesült kálvinista és lutheránus orthodoxia kijövőnek.
A legtöbb ember szokás, előitélet zúz'ta e társaságból a hannadik maés félelem falait építi maga köré. és gyar protestáns egyházat, a jézustabeu'lrja ajtait, amikor idegenek kij· lan unitárius!. servet Mihályt égetik
most is. A protestantizmus még ma
zelednek.
sem lehet diadala az emberi szellem:
Mások ellenben hidat építenek, és
nek ...
szélesebb látókört hi~etnek.
Néhányan - a világ minden tá·
járól jöve - 17 évvel ezelőtt megalakították világszövetségünket.
Legyen nekünk férfiaknak és
nöknek - ,bátorságunk, akaraterőnk
és meglátásunk szélesíteni a munkakört, amelyet kaptunk, és adjuk t ovább büszkeséggel a keleten, nyugaton, északon és délen élő nEm'\7.edéknek, akik a holnap Világát akaz·jók
megéplteni.
Barátaim. hát fgy legyen.
Fordította: Gye rgyay A riJá d

Az emberi fejlődésnek magas fokát jelenti a protestantizmus már
mai formájában is. Hát még ha majd
igazán az lehet belőle, aminek készüJ: a lelkiismereti szabadságnak s
emberi értelemnek egyesítő zászlaja •.• "

(Ady Endre: Publicisztikai
I rósai, l. Budapest, 1977. 464.
lap. Eredetileg megjelen t a
No.llyváradi Napló 1903. évi
szept. lJ-i számóban.)
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Hírek
!uraub Ist,-j " e! nöJchclyetlCs Jan. 2,·~n
rogadul Bajor Jáno$ ellyhl.zl főlegyz"" 
ket és 11,,":11 Jáno,o; kőzügylgullat6n kal,
akikkel hOSSzasan elbcszél.getett II napIr enden levő egyházi problémákról. MegnalJ,gaua Bajor J'''05 tájékoztatóját az
197'7. lInl svájci és trancl.a~z4g1 útJdn

.zenel! tapaszta1atairoL Octlmmel vem,'
ludom~s"L, hogy fóJegyz6 és közügylgu-

g1ll6 továbbra ls UlmogatJn egyhá" .. nk
vc~.O)t6Jnck munkáját.

. ' c rc nez J6u ef püspö k h alála. öt·

v en eszte ndős

évfofduJoJaról emléke-

zik meg a budapesti gyülekezet a

május ti-án, szombaton este 6 órakor tartandó ősszejővetelén a Nagy
Ignác u. gyülekezeti teremben. ':'1..
ÚIlltatot Huszt j János lelKész tartja,
az ötven esztend onél tovább egyházunk élén állt nagy pi.ispók életmuvéról szól dr. Ver1WS Gyula egyhazi
tanácSOiS (Pécs) és dr. Ferencz J 6z.se~

püspökünk. Az egykori koloz;s.van
uni tárius
kollégiumi
vcndlakok
ugyanekkor ta rt jak s~o.kásos évi Ös7.~
s~cJövetelükeL

A masnap, ma1u~
7-en vasamap de. 11 órako r tartan-

i~tentiS7.telet keretében kenil sor
a budapesti gyülekezetben a SZOka~os cglllwzi vIZsgakItra. A sz6s~éki
szolgálatot dr, Ferencz J ózsef püspök végzi. Az istentisztelet u tá n
rendkivuli közgyüléS. Min d két alkalomra várjuk a gyülekezet tagjait.

pó

S,;pnJti I Urek 1911. évi 3-1. számaDan "Kelemen Lajos $~" Z <Ive" c. crdekes irás jelent me& cse pczl SándO"
\ol..LllbuL Tanulmán)'áoan meglluapllja,
nOIlY .. rt..elemen LoaJOS cleunuve II k ozepés KeJCt-ell.l;,ópal önlsmeret szerves , nelkúlOzheteUen resze, egyaránt o regnÍlhetné mmd a SLoclallSta roménial, mind a
mallyar tudOmanYOs.'lág t.eJunlélyét. Tudóa egyénisége, forrásokra alapozotl
vlzsgélata.l,
oojek tivl\.á!la ,
az
lila.z.sác:
.nenveaollycs nemuUl\.á!la, a n1!pel< I rá n u elll.6telezeu..ege. de egynell elto\Ou,
lauandl a példako!n\ SZOJgo.I ~ kbv(!l.ésre ösztön öz."
A

A b udapesti K OSIóuth Kl ubban fenr.
16-lI.n Kelemen UtjO, munkássé&árót emléku~k me& avaiOlI nal<ernberek . Az
ülésen elhangzou e lOad asok ról lapunk
kOvelkez6 számánan réSZletesebben mellemll:kezünk.
A
cseluo:uovolklal
w lllárlua
ecy h '"
brUnnl lelkésze" MIlOS MI/(O!<l leá n yáva l
e!iyüU, ak, m(lvé.~>;e\lÖrttné~z-lIQI1&at6,
áprtl.l!l derekán ellátOIlQ\ SudILpeStre.
VállaJW, hogy ápr. 16-<1" IL bt,tQapesu
HőgYC8 Endre u, templomban d e, vallY
a deIu tánI gyül~ k ezetl napl összeJOvctele n a teuveri egylltununkálkodós 8~1:I
leménen s>;oJgilnl rag nIIlunk b.

I:y tllel!.eUl t I!.~rl , lIOllY
elme az uultlbl hO""pol<ban meguáUozolI, kazaljék uj clmükn a lelkész.! hivatallal levetez(iL:apon. a 113-094 sz. telefonsulmon, Val)' II
"~;\rnapl
lstentLllzteletek után bármelyik wnplomunkban szóban a 1Z01lláló
lel kéuzel.
A

budapesti

mlnda~,

akiknek

Nyugati OL"!i7.ágo lC bao ~1(1 unI"'rIWl ro_
konok, Ismerlls.6k clmtnek D. k ll~ll!8tt
kéri a szerkel;uőség, h OllY résztlkre la
melllndlt.has.uk az Unitárius €1etCt.
Rom;\nIal 01",,",,6InkIÓI ls köszönettel
ralladunk clmelu:!t, ha kö~Uk IlyUIckezeIllknek nyuga ti o"'''''golCna költö~ött hIvei nevet ~ ponlOS lak helmél, hogy
részIIkre is feL:aj~l'llhassuk a~ Unlulrlua
&1101 mell k(lld~ ..
S'-nt.a Yert nc lró EJnckc e. It.lnmllv"'·
vel nyIIatt Jan. 3(I-áo ObudAn az ifJUalIgl IIAzb .. n .. JÓ7..~ef "nlIa Szln""~ ka·
ma .... uln padla. A bemutató ....ép .Iket"!
aratotL

'H UNI'J" ARIU S ELE.T

"ne IIMI lutltAk ar. ,~ ~1"I~.met mer,
lejteni" e. érdeks és tanulságos !rh
jelent mell a ReformtltU60k Lapjában
dr. Pdl<ozd" U nIó ~"I"IOn proless:wr
to.llából . • '~J tegettselben ál!.Mt foglal a>;
e.lgéplesetlett, 5Cmmltmondó ka1'll.caonyl
és tiJévl levél_ bo levele>:ólap-áradat ellen. Javasolja, hogy II ReformátWlOk
Lapja IInnepl wmAban kU)ön h elyen
Az
OsSUllasonlltó
I rocIa lomt!lrt~neLl
Lapok Hin-ben Indult meg Braual SA· l<özIIlJék UOknak kIIr4caon y l és ú jévI ló
muel és M ellll Hugó .s:terkeszté.ében, k1vá~alt, akik a>; Igy felmerll!6 klaAZ évfordulól"Ó1 dr, O<ln':::1I< Arpád egye- d halkal mellváltvII _ mintegy $00 totcml tanár emlékeZett meg a Magyar I"InlOt - felaján lo ttak az épllló Schwelt.%Cr Albert Otthon javárll. A kNd.em~
Nemzet 19"17. évI dec, 13-1 szAmánan.
nyezés elgondolko.ztató 65 kt/vetés re ér.
Az E u.ropal Egyn&r.ak KOllferen dáj3, demes,
19, 7-ben alaKult, C~~O o< oru~rencIAJIl\ a
A r.
EvanlNl u m l P lIllk!lSd l K özös'é g
dánia, Nynorgoan tanuuák, U,.-\}cn.
hazaI
mts.,zlóMnn
k ötvenedik évtord.... l6UliSl<.<lurópal Jeueae II hatvana~ !l:vek 11.11Jé
ról
JubileumI
IInnep.t!égen
emlékezett
>;epL"I\ a lbKUlt kl. A~ curópa..t ellynA""o<
Kon!erenelaJa elenK f ill ye 'emme, ><1S<lt"1 meg febr. 6-IIn. G lreua u. 31 . sz . a . LlJ
n.ap/llllU< tontosal)\} tarsl1oa""l kéro.e,...- ~z('khá7..llhan. AZ IInnepl megemlékezést
It.
MHIst tOGlal a leszereLCI úgyeo~n. Deál< J ózset elnök tartOtta. Az (lnnepsé_
...... pesolalot , an lenn a KaK-va •. .Ke .,... g",n meghlvAs fOlytán ré$zt vett H USzti
vIselolie len voltak a VIIa" vallésama k Janos budapesIL lelkélZünk.
mosZKVltl kOnferenelaján. Dr. u. Wu·
Dr. Tibald! atla ny. fll4llatorvos v
' .... ms toúlkar. bapuS1.1l lell<e8Z, pártauan egyllázi tanácsos Jan. 15-én töltötte' ~
o Kumcmkus ~"e 'h,moen Iralll'Ul3 ennek életének 80. ~v('t. ~yhhunk nevében
.. leslu,emek a mUnKlIlát. IH,I. sUlptem · Koll<lcs D~es negedl go.ndnokun k köoeret>en a Balaton partlán IlLnjalt teg- szön tötte, T ovábbra ls jó eg@S~éget k lk Ozelenbl taJ.aIltO~ojU.L<.8t, melynelC. elO- vánunk.
k esUtCSeoen I'CS>;t vesz, jelentOs lize repet
vaLla,va, ar, NaUII GyullI ouoapestl ev .. nS~n Tamois vClly~umérnllk. Szén Er·
!:<lll kU S teoI6",a..t prOlesl'Zo r , ilKI évek 0 . 11 nó e. t.anlleso.s !la, elnyerte a k émiaI tu·
a genfi egynll>;l k ö>;pontban, néllán y dományok dokto.ri fo.kozatát. Sze retet tel
eve az BEh. nlunklll aban II mn ulmllnyi kószőntJül<, tovább! eredmCnyes munkAl
ugyek vc>;elője,
k (v"Ii-'unk a fia tal kutatóna.k.

-

H ód mewvüárh elyl GyOlckeU!t llnk me&'
ke>;Qtc a rnrisoa' K v'lll"lIénorúban su,y osan mell""rult temploma renovalásal .
" i eunuU osu lIÓnli.poKban dr. nenczéd'
n.,rene e. lanácsos IlItai adományozott
laanyag seg.Llsecevel elV"'IIUu!:k Hewnll'
:,anaor gon(1nOK gonaos köJill~k1.nte'le
vel a telő atatti "erendák me&javlIA.!lAI.
A DeézllSt megszllnlett"'k a cserepek ellYré5zének iuraKOUval. A "yüle KCZe\ a
városi zene>sk oJának eladta n~n.:ilna
\.;Illan á uapotban levó ora:onájAnak megmaradt s'PJait. 1: pén:.ból taV8$5Z81 megkezd,k a lelO hc,yreál\Ltásának munkaJát . Te11o'ük szertnl na.lfy mértékben támaszkodnak a Ilyülc k e>;et tDal alnak segitsegcre is .
B éla római IwIOUkus alwdcmlal prOfesszor uJ ver~"s ... OIC\.c Utl·oen
Jelent meg "ver""llka K<I,,<l6Je" e. MOucm VCIS'" a lelek mClyérOl talwdnak
es mlno.en h!v6 emne..-nez ellyaránt szóluak •
Csanád

A
VU',o",,",C
januári.
~~ába.n
O.uxlll Gyorgy, a Mallyar RádlO kutpoIlUKa. ro"ah"Zetóje .. '~IIr1C' oz IU"""
(el"" e. tanutn,anyaban "a val..la.508 s~er'
ve>;eleK.llek szcn::perol az "l!y,ptOml poUtlKa!)an'" aQ cro ck'::s ei lanul.SállOS kt·
pet .
Dr. Tó'h Károly plls p!lk, a. KBH. f6tltl<ara , a '1'IIeOlo,,"" .s:liIml'l 19'1'/. eVI
tl-I~, ~>;amlLoan a KBK nemzetközi titkárstLlIa nouano.la. lIytil~éról ad bes>;á·
motOI .. A OIZ"~O'" /~""or<lCrt" euncn.

Dibliaó rák, Nagll Ignác u.·b"" AprIUs
~4 -én, majus 8·o).n ~~ 22-én, M,·
fón du. 5-kor, HÓ\1I1U E, u.-b'In ápr.
l1-én, málus ls-1!n és 29-én, lI~tl6n du ,
6- k or.

11)-60 és

GyIU e ke-.tetl ÖSSlr.eJÖvCtel~k szeretetvendégsegllel: Nal1l1 lonac uteQ;ban: m.t.ju~
6-án, szombaton esle 6-ko.r, mely egyben
kolozsvál"l v~nd.lák taL:lilkozó is. A Nagy
Ignác utcaI áprtl.l!ll gyUlekuetl összejllvet.elt nem tartjuk meg. H Őf1I1C$ Endre
ufeUb"n: április 16-lln és májUS 21-én,
vssllrnap este 6-kor.
v as.~
~:UÚ.
budapesti eJilyházköl.W·
günK presbitere ..... feleSége h.ov.t.cs Z SO'
Ua deeember ZG-án, karacson)' másodnapjan únnepeUék h ll>;as.ság kOtésük 25
tves jubIIcumát, Az únnepl ISte ntiszteleten, oéli 12 6rakor Ll Nagy Ignáe utCaI
templomban, az u ra.uta la elótt áUvII kllsz/inték meg Istennek ~ondviselésél az
eddig elteU :I.S cutend6 alatt, t!:s k ",nélC
tovaob! se&ltsé~et ~let"k halta le"o Idejére. szerkesZtósolll(lnk is SOK szerete\.tel
teje>:l ki jOkiváru;Agall.

K ouna Jáno.snét , postlórInd ,,>,i1lekezet link Icmplo.méplló pte8nllerének leIcséJilét, aki mstla !s holsél:es munkása
voil gyalekezetunknek fél évazá.zadon át,
nagy részvét meUett temeUllk el a kis"'"SU temetoben fe/Jruár t-cn, 112 e\'e.. 10;0riban . HO/IJIZ8S szenvedés után pihenI el
tAradt tes te, s t6 n mell- lelke teremtö
rstenélle~. HIIUII Jáno:s es !Aszló A.ndor
lClkész, valamInt NCDII Sándo. r <!nekve>;ér,
mlndhánnnn pa lés,ban, I<.Isénék
hamvlllt u tOlsó föld! úlján. Emlékét csa·
ládja és egyházunk szeretettel óni.

A V!c Ula Idei első szAmában k<:t érd eKes u'ás h,vJn fel UCyclmUnkel. HeUi/I Béta "De'lI /"voJ/ek, kommCnt"ro~"
IUd!cet »Uroly (1712--1848) évtizedeken
c, Derll 11bor,.." való melllsmt:rked.esé- át po.t;tamester, kél6bb megye.L tábla tliró
ról, barál..\lagaról aQ szAmoI. H/lIV<!nll' volt. f:lete utolsó ével! Turdán töltötte.
Gyo rgy ped>g II \)éCSI St.aatsarchlvblln Ad o.mányokal teIL a k olozsvári uni~r;us
vegzeLl Kutatása! ereaményeként kö:U\ kollél lwn és a to.rdal /.$kola javára. Arcaz cgyk o.n O~trák-l\tagysr Monarcn", képét unok.:!Ja Rédll1"~ Béla, volt 10rd al
r ó ma..t kúv<!I (,n ck Aeranlhal llrór kaHley- aUspán, ellyhá"! tanAC501 f <:stettette me~.
mlnlSZtertlez Inu':Utt bizalm .... jelent~
EZ az. arckép a Ré<llger család leányLI, melyek.l>en a követ J)CSdmoi Proholu- óa41)ó\ szárnla~ó dr, MI<n:iIl,,1 Gy6z6, ~
~IL Ottokár székestellérvárl pUSpök lIá- és tl./s.1&író blMok:lba került. A nyol",'arom munkájának Indexre téteJj!rő!.:. A nAdlk ~!"tévél betöltött d r. Mu,án,,1
k olt levél IStI. JLlnluaábILn <:. augu.5Zlu- G)'óz6 ld. carol..., R&tJger are.képl!t egy~ában keh.
hbunknalC ajándékOzta, néhány a Rédlger csalátlra vo.nalJ<ozó nyomlatyányA Kádló kö>;velltclle lc&ulóbbi mát". nyal együtt, A k edVes ajándtlCo.t e~yhol·
I!r-! va.u.á.~os MI6rl1nkl1t Sza.:: János Icik 6sz taL"lo tt ll. A Icur;/l~alc/Jbll J.'"lu~ -j· éll, zunlC !evéltárábl1.ll lIr1~~lIk.
vasárnap r~gel 7 Ora k o,' u Pc töfl adÓ
sugározza . S~o1&ál: lI uUli János lelk"'~z.
l d . GAl ,Ienll ny. énekvez.ér, tanItó,
lIódrnez(;vli.!;Ar h el)' cn mArc. U-6n ú ..... élelének;
"'vébe n H o.moródnen,mMvaeso .... osztÚsa! cgybcköUlII lsten tlllzte· . onban elhuny t. Gál Jenll nagyajtai lelletet tano.lt V égh MIhIIly lelkés~. AZ kt!:sz eQcsapj it 8y41LZOJja a~ elh unyt éráprilis máJLodlk vasAmapi ISten\15;<tele- demes egyház' munkUban.
len Bene:e Mánon lelkl!8z uo.lgál, aki
Ut(; 8~la ny, körjell-YW l' é , 'es kOráell-yben elvolszJ a a:«>k""" "'vi gyOle kcban
elhun).... Kitnokon helyezték örök
...eU vlzsgál"'01, "'~ ennek eredm~nyUóI
nyugalom..,..
n.nJ6 Btla da,kI le!lCo!IIo.
az lsten.\sztelel uuln tllnnnQó kö"llyLlléapósAt
gYd"""ljn
;\ ,ncgbOldo.ilUltlNUl.
sen aQ ,,;támal,

,I.

AVatikán és Csehszlovákia megállapodása
Prágában kőz.lcményt ~dtuk ~i
:J. Csehszlovákia és a Vahktm ko~.öu
egyMzkol'mt'inyzati kérdésekben létrejött megegyezésről.
A közlemény elmondja, hogy ,ll
csehszlovák kormány és a VutlMo korábbi tárgyalásainak alapján megállapodott a római kutolikus
egyházmegyék
hn1~.ru~~~k
lA ~omódositusá ról, u Csehs7JOVi
,
'll,mh,. tá,",ciullstll Köztúrsus"g...
"..
val való összhangba howtalukr61: '
A j
ár IO-én )tö7.zétett pápai
bU)h~nu kiadásával megszünleUék
néMny egyMzmegyének külfö ld i

cgy!lú:-.megyclöL való függését. fgy
az országon belüli egyhá1.kol'mányull; II csehszlovákiai egyház kép viselóinek kizll rÓlag06 fennhat6sága
alá kerü l. A csehsz.l.ovákiai egyházkormányzat módo.s(tÚ5ávaJ összefüggesbe n, egyidejülcg kialakítják a
szlovákIai egyháztartományi Nagyszombat

(Tr nava)
székhellyel.
M~,n"un~é
,,"........ s t"Ol' té n t t ov","bb'
.. F ra n. ek T

ILS.
(lmasek , blborocmak prágai
érsekké való kmevezéséröl jelenti be végül a csehszlovák hivatolos közlemény. (MTI)

Ocorac h Mar io n Moh.ár, m:>gy" r szá ....
M arce l Grn n dj c pn
Illusannel 1<:I"é8',
1.11Ile Hock városb/ln, az US/\.
veua ál ncn",ljglllcn n Cen/ben megJe- ma,,"'o:.,
Ark/lnsas ó,l1amáb:>n élő unltárlu.~ok,
lenö trancla nyclv(l protestón~ szabadnemNlgll~en vendél:Ül 1án.:Ik az AmerI.\ INIsc Ll eg)'elem leoló,lal fa k ultba elvll haVi szemle, a Le Pro'<l.lam .... er- kában továbbképző kUllltómunk(m Cll.Iead íszdoktorni avaua dr. wemer " ....."lIe k eszt~s~t. E nallymultli. ~zemle el6ször .Iób/ln tartOzkoaó dr. 51(1bó Arpád kOmagdcbural püspököl " lelk';s",k~p... é!I ér- IUl-ben IndUlt utjAra. és azóta Időn ként 10Z!LvArI ",ologlal lunan. G . MOlnár evekdekéb.m "", NDK-ban v,;gzett n",mkM" váltoZOH n~vvel, dc folyamatosan jele- kel ezelóll Budapeslen I.s Ján, lelkeresnik meg, f'6munk.Lltársa d r . n ernard le pU spökUn kct. A",ó\ll évente elküldi :;o
e LI s, n ertsc kén!.
RaJ./mo.w, aki 11;0: ut611111 lIönapO k ö \ll a dolláros adományát egyhá7,un k nak, a
6.'II&" " y6 ZliIC mo lltL v. g87.tLru;IIgI. lel- rrllnclnot'!lzágl MO"rpC1Ucr protes tó,1IlI leo- te"tv~rl együvé tarto~dsnak jeleként.
ncyel6 1817. okl. l6-án éleoének illi, ~vl'; löll lal takultásának elCíad6 lanAm, egy- Adomftnyát az Unl14rlu8 EJ<11 köllfi<\gelr~
b<:n, hOloSZU szenvedt:. után Sehenc"tad",- ben laussannel (>8yc temt lelkész.
fon:lltJuk, hogy kÜI<lhe.;sUnk minél több
kUlfbldl eim~ lapunkból, mert sokfeban, Ne"' York k.,zelében elhuny\. ~e
.t,'aflJl: lI e et U bCrté a eime a lraneia- löl Igénylik, hOflY olvashas.&ák. PéldtlJét
lesége lIadnagy Bena kedves hivUnk.
lapunk I"ls~g.". olvasója és lámojlalÓ'j:l. on;;záJ,l1 ""abadelvol proleslAnsok kélhe- lapunk külföldi olvasó! jó szivvel kő
gyás~,lItmn OS~lnle s"lvvCI nSl.tnzunk.
ten k ént megjelenO tolyÓlralAnak. A &'l-el"- veuek, Nem az Ö$Szegszerüsél a legkefi'-től
Usztet Paul RIcItanlot AIx-e,,- fon tosabb, Ilanem a megemlekezés és a
I"dl" tU.asl II tcyelb e n é l6 w lltá rl usok Provence-I lelkész lAtja el; munkatársai segl t6készsé a.
gondOlbat K~t Ictl<ész.i Képesilé.~1l , 'ISLlor kÖ7.é ll. délvidék IClkliszcl és a párizsi A Jap á n Hhb,o Kosel Kal lapjában, a
\.fiolJa d. H. partol II Keleti viaCk g)'I,\IeOlIOrIIUl Worldbon olvasWk, bogy a
ke",etell ptlSZlorolja, é. elmult evl mun· szabadelvüek lanoznak.
World Contercnee on Relli:lon and ~ace
kAJárul CrdcKcs Korlevélben számolt be.
végrehajló b lzOtUlI.ga New York ban, az
A~, . " qulrer cJ,lylk januárl számában
VJcvl U<lvöZlet helyett e körlevelet KÜld·
ENSZ egyhftr" központjának é p llletébcn
le cl k"Uöu!> lIaraUl! l"észére. NI'gy im>- Cella Downs, IIZ .t:s8ex Hall munklltársa Ulést ta rtott. Elhalároztftk, hOgy a legmet okozott, hogy 191i. íebn.oArj<luon ar. "A demOkrácia Icnn<!szclc" c, cl'dekeS közelebbi vilAgkonlf"e$SZUlII, sorrendben
H . J. MeU"hlan an,sUD' urulá.rtus lelkész vez~rcikket Irt.
a harmadikat, c lő~láthatólag 19'i9. m á lS onelllátollatta a lyillekeZeteket.
A .... 01< t ord,l l\t aneb cster Coll e,e lebn.o- jus-ueptember ktw.\1Ü Időben tanják
Ór--márclus kö",t n elY hétvéjlén vllág.a k meg, hogy a II'Il'Ilyalásl anyagot megA k oIOi!Ji"úl ellyhiltl tölaml.t.S1 ilIhc n ,
rk"'Cre ve""16képz6 el6l1dtissoro~/lIOt ren- felelöen cI6k~zlthessék. A kona:resuUS\
1976. Jlln. 28-29. napjllln, dr. Barabóssy de~, Bruce F lncuow dekán vezetésével.
New York közel~ben 10gják megl/lrtanl,
Lás~IO
r6jlondnok Il1Clnylt6Jával veue
Keztlel ~t a taná.cskozás, Meghallg:utllk és
A z a n g liai S h e ll le ld vAros
FulWOod A B uddh isták vlIAg szön ~ce 1978- ball
eUojl"dták dr. KO INl'" Lajos puspök évi Ola u",pel nevil unItarius lIyüleke",ete vllágko n gresszus\ IIIn, késObb megátlaplJelentését, meJy hu k(:pé~ aQ.\.Il. az csz- mClOemléi<eZetl temploma fen n állása 25<1 . 1andö helyen, vélhet6en A:r.I;ja ter(llelén,
•end6 munkájanak.. Az illésen o. ciklus cvtordulójAroL Az est.! istentiszt eleten a
há\ralev6 egy eal:len<leJére l>elöl!őtték a szolgálatot dr, John ltf"Ulelllan Ily, pro- S lc b e nbiirC e u., Land d es S ecens c. k épes
album Jelent meg az NSZK-ban az. erdr. "'lkó Imre elhalálo:tAsával mejlüre- fesszor, egy h ázunk jó barátja latja el,
sedet! tOgondnokl tl$z\et, melyre (dub aklllek oPOsa <Ir. Alfr (:d Hall hosszu <lélyl szász e\'llnlléUkus egyház ~Ietét IsmeM.ctve. A 130 képet lUusztn1ló szöves~,avll2ás uUln dr, Gllanlla!llU Arpád, az
eVCken at e vá ros l)apJ a vo ll.
geI dr, K lein Albert n a gyszeben i pOspij k
egyházi élet. régi érdemel munkása kliPA ,rúz. onOOox e,y lth lIét püapöke a Irta.
til a lei:több SUlvaZato\. SzereteUcI kő
nOntJÜK tc!el05sségtelJes uj Ilsz,"llen. A szent szlnó<luson úJ vezelól vát.asztOll
S>;Offillat esll istenuszteLCten Fekele De- Ina mctropolita személyljben II nem!"é:<s6 fe150rákosl II vasámap d~lelOIt!n glben e\Jla.t\ katollkQS-pAtrla r ka. V. DáJ'odor Dl:nes korondi lelkésze k szolilaI- vid utódjául . Az uj egyhá",1 vezeló a
tak, a •. OnncpScghez Illó clmelyilll ICIKO- II. Jlla nllVct vet t.e le L beiktatása u tán ,
tellel. A beleI: I'Clt: r/y Gyula ny. ~ene mell' TI>UlszlbC II II SlonLröl elnevezc(l
taná" kltun6cn helyettcslle\te /Iz o.-go- székesegyházban tönént. A Szovjetunlonánál K ozm a Mátyás marosvasárhelyl o .... ban eló gruz ortodoxok lelek.,zá ma hágonamüvé-'lz.
rommllliö, és "e:r.('tŐJUk 196'2. öta !'észt
VCllz llZ :EgyháULk Vllágt.alláCll/l munkájálla
n.
liüK<lsl K á lmán esperu, :>ki tllvaly látogalÁst telt egyhM,unknál, beICI:. MlA román ortodox p :\ lri li.rk a hel~'clI""l';
clObbl IClgyogyulás\ kiván"nk,
hogy
v{,
~s e~yben mQldva! mClfopollt('tvá vá mlnd árkos. gyülekczeteben, mind a hálaS~IOIl/l
a román onodox egyház szem
ro,nuékl ellrná.",ktlrbcQ. tovább toll' tat!>zlnódu sa a 62 éves T COCIU I Aro/.:u.
lia",,:> ~nékes munkáját.
M,n\ a Iasi egyNlr.megyc uj vezetője,
.\ kOlou, '<V!. E;y~~cu -r..otóCl.lll l " lh e t követ.! a mul! Cv júnlu.~ban pátrlárká\'á
JUlIIll
ltfolfieSCuf,
Koráb'
unltárhts haUgalol !"énc,"" tetlruár első váhlsztotl
ban
:>radl
püspUk,
későllb
lIIunlénlal
n~Plalbun hlterőaltő n:>pok;u IUr\O\luk.
A", előadásO kat adi Je"ő naIlY:»lal metropolita vo h . 1912-ben Isme"kedtUnk
Oll"ez Mihály alsöf"l.őncntmlhályl és mCI: ve le dr, "omicl LaJOs p U.spök bclk*
aCU~rd Imre homOrOd>;zentmánonl ICI- talul ünncpsél:én.
k é'zek tarLOlták, A közös '-'ró 15,,",ntln_
letelen dr, Ko OOe. I.Il'j Os püspök UOI-

Külföldi hír e k

1,;~1t.

Tlclno I<:>nlon , sváJe, olasza,jkú prolestllnsol ré!;"érc uj énekeskbn yvCt :>dl:!k
ki II coral elmen , JI. könyvbe U3 ének et
venck te l.
A k ubai ko r n.ány e~edélyt IIdotl :>1"ra. hogy a aLllllaulrs.ulalOk Vnáll~zövel
sége az ország prolestánsal nlu.érc SOOO
",bUát és OJ.'Izöveu;éget kUldJÖn.
Chry~ostomO~I ,
paphO$Z I'I'lICkét vA!08'f.tOItAk ' .... eN a~ "Iha!! Mokor'os clp,"U~I érs.ek u . Odáal, Az új C!lyhhl .'czető
a~ .::Ih"nytnak kÖ21ell munkalán!1l voll,
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Női

lelkipásztorok

1977. janudr 27-én a IiU doktr!- több helyen, de gyakorlatilag gyündival foglalkozó rónwi kongreod- lekezeteket önállóan is vezetnek. Mi
eid határozatot hozott, mell/ben ic- unitáriusok m ost erltl női teoló"lai
.~zögezrl!, h01111 a római kato~íkull eOl!- hallgatót kép",ünk. aki két évet végház a jötlÓben is elzó.,.kóZlk a nO,k zett a budapesti evangélikus akadtpapi hWatásbon VQ ló tllkalmazdsa- m14n, és jelenleg Oxfordban, a
Manchester
College-ban
tanul:
tól,
A dóntes indokalása kifejezetten Szentiványi Ilonát. A romóniai proteológiai: cl pap Jézus Krisz/Ust kép- tes táns egyházak közül tudomásun/:
viseli, és nem lehel az Oj Testa- szerint csak a nagyváradi reforma- ,
menwmból kiszoritani azl a tenyt, tus egyházkerület képzett néhány
hogy JézuS Krisztus JérJi volt. .4. női lelkészt, közülök került kl a kodöntés azonban nem jelenti a. kér- lozsvári Protestáns Teológiai Intédés végleges lezdrd!"át. Hans Kiin g. ze' első ná-professzora, E. dr. Széa neves tiibingeni teológus. aki any- les Mária személyében, oki a", 6Szi)nyi kérdésben került máT szembe vetségi tárgyakat tan it;a a reformaa Vatikánnal. ezt II döntést is bírál- tus hallgatók Tés",ére. Az unitárius
ja és a nól cDyenjogúsdg elvével egyházban az 193Q-as évek derekán
szembehdyczkedesként !téU el. három nő hallgatója volt a TeolO'
glai Akadémiának, akik mindhárman
A Hittan i Kongregáció ezzel nem
eoyet: az egyenjooúság nem jelent- lelkészi oklevele t is szereztek. Mindhet azonosságot. A katolikus egyhó;; hárman unitárius lelkészhez mentek
a maga helyén nagyon is tiszteli II feleségül. A már említett Szdnthó
nőt, hiszen számos női szentje van, Vilma mellett, Bedő Boriska Kelemárpedig a szent nagyobb ti sztelet- men Imre ny. lelkész felesége, DeáK
Berta pedig Nyitrai. Mózes v adadi
nek örvend, millt a pap.
lelkesz hitvese.
A protestáns egyházak áHásp011tja
A nö-Ielkészek eredményes és j6
II kérdésben jóval diffcrenciáltabb.
Ahogy pl. C. Bridel, a Lausannei munkát végeztek. A probléma körüEgyetem protestáns teológiai pro- lötruk még nem lezárt. A jövö fejfesszora leszögezi: a protestantizmus leményeiröl majd írni fogunk.
küfönválasztja a lelkipásztori és a
Szalai P á l
papi hivatást (tvangile et Liberté,
1977. márc. 7.). A protestáns eavházakban Igen sok a női lelkipásztor,
de ezek nem szo lgáltathatjá k ki II
szentségeket. A "pap" fogalmának
meghatározásában az orthodox vagy
kvázi-orthodox protestáns teológia is
megegyezik a katolikussal. A finn
A Kriterion bukaresti kiadó Téka
lutheránus egyház szinódusá ban a.
sorozatában jelent meg 1976-ban
kérlUst szavazásra teU ék lel: 66:37
egy ügy~en összeállitott kötet, mely
arányban döntött a szinódus a női
'feleki Sámuel és a Teleki TéIro €Ípapi hivatás ellen. (Egy évvel komet viseli. A kötet Deé Nagy Anikó
rábban ez az arány 63 :55 volt.). A
Finnországban végze tt női lelkészek tollából közli Teleki Sámuel 1739-1822 - életrajzát, és bő válo~ problémát úgy oldják meg, hogy
ad
Teleki Sámuel egy
atmennek SvédorSZágba felszente- gatást

l,dla

ett

Könyvek

•

lésre.

Számos ameriIroi protestáns egyház felfogása és gyakorlata más, Az
amerikai eplszkopálisok szinódusa
többségi szavazás alapján a nókpappá szentelésének lehetövé tétele
mellett döntött, noha V I . Pál az
egyház prlmásához irt levelében
pressziót gyaKorolt erre az egyházra: az ilyen jellegű határozat megzavarnti, a katolikus és az epiSZKOpális egyház közeledését,
Az ameriIroi unitárius univerzaIi~ta egyhá",ban 1I0SSUlbb ideje mű
ködnek női lelkipásztorok. Az első
Olimpia Brown, J863-ban kezdte
meg papi müklX:lését New Yorkban.
A jelenleg le"no"Uobb New York- i
unitárius unlverzalista. "UiHekezetnek Kolozsvárt képzett nő-papja is
van dr, Harrin"ton Donaldné sz,
Szánthó Vilma személyében.
Az angliai uniláriusok' is már II
mult század végén megkezdték nő
!elkészek képzését.
lau jutunk el hatai környezetbe.
A
magtlarorszá,,1
reformatus
és
ev~ngélikus egyhá", e"yre nagyobb
szamban képez ndi papokat. Lelkészi
munkaHirSllak nevezik llket a leQ-

időben

erdélyi kanceJlár levelezéséből. Dr. Kiss József, lapunk munkatársa hívta fel Cigyelmünkel Teleki Sámuel Sál'dról, erdélyi birtokáról 1764-ben Johann Rudolph Iselinhez írt levelére, melyből idézünk
egy minket érdeklő részt.
lselin (1705-1779) a basell egyetem jogtudományi professzora, aki
sokat segített Telekinek könyvtára
részére megfelelő könyvek kiválasztásában. Az említett levél unitárius vonatkozású része így hangzik: " ... Schoepflint, kérlek, üdvözöld nevemben, és mondd meg neki,
hogy Servetus De restitutione Christianismi címü könyvét megtaláltam a
SocinÍ4nus
testvéreknél.
Minthogy e könyv ritkaságáról ők
is tudnak, árát 60 aranyban á llapftották meg, de talán olcs6bban ls
fogják adni a lapjain levó foltok
miatt."
A rövid szövegközlésben kél érdekesség illetve eUrás jegyezhető
meg. Minket, unitliriusokat, Soclnianus testvéreknek nevez. Hibásan
közli $ervetus 1553-ban megjelent
főmuvenek címét, mely helyesen így
hangzik: Christianismi Resliwtlo.

Halottaink
Na~y tMUÓ, az of'3Zág egyik le8:\smerlebb kOlt6Je, ~3 éves korában Jan.
311-'n vAratlanul m~g"all. IdhUnk egyik
szép verséb61 emlekezlet6UI két 50", '
"ene kiem újra és újra 50k aknak ~zé p
örömét. mosl az övék e cslllag .... k é kkel
nAmou lölél." tA """Arnap gYönyöre
e. vcrsböi)
Nallyaj\.al T~rf" Kossuth-dIJas érdemes
mOvés1., a Nemzet! Szln"'", Jelmezlerve1.6je elhuny l . Osl tordai unitárIUl csa16d IC5zAnnazollja volt. A Netn7.et1 Szlnhli.! nevében Major Tamás vell töle bu_
<::'OUt a FarkasrélL temet6ben. varga Ist_
vénné, .okak Márla Mnlj., testvérét gy6szalia az eLhunytban.
panó Im", dr. a 1/. Operaház. örökö~
tagja. K ossuth-clIJas kiváló mavés:r. jan.
25-én 87 éves kOrában elhunyt. N~ \artozott egyházunk tagjai közé, de hOSS1.';'
évtlzedeken át gyakran gyönyörköd tette
férfias Hép hangjával egYháZi öuzeJövetelUnk hallgatáit. EmlékezetH örlzzUk.
Nagy Béb. budapesti hivUnk feb~. 4-én
79 éves korában meghalt. Temetésén
febr. 22-én dr. ~·.,rencz Józse! pilspijk
hirdette a vlgas7.\alás Igéit. Edesapja.
Nagy Béla bethlen.nenlmlklósl, késóbb
segesvári unitárius lelk"sz volt. Tenv(jrel k özU! hárman' jöttek el Erdélyböl.
kör.tUk Nagy f'erenc segesvári lelkész,
hogy elkls"rjé k ulOl.!;ó földi útján a
megboldogultat. klt gyászoL felesége. le ánya. unokáI 8 nagyszámú rokon.~ága.
Özv, Kin P61né SZ. Andrássy Amália
81 éves korában Budapesten. leánya és
veje otthonában elhunyt. Nagy rés~vét
meUett temeuOk febr. 27-én a budafokl
temetőbe{l. esaládl slrboltJukba. dr. Ferenc Jó~~er pUspö k szolgálalával.
Mát~é Kálmin ny. főmémök, egykoron
hosszu éveken át budapesti pTellblter
febr. &-án 73 éves k o rában elhunyt. Követte leleségét. Hamvasztás után máre.
4-én Huull János bucsúztatta. Temetésén
Jelen volt egykori (>5.1;tálytársa. pethd
István ny, püspöki helynök. A három
ilyennek és az unokák gyászában ŐSZin
te szlvvelosztozunk.
LAPUNK MULT SzA1llANAK LAPZA RTA
OTA A
BUDA P ESTI
EGY H AZKöZS~G
HALOTl'1 ./\NYAKONYV.€SEK TANOSAGA SZERINT A KOVf:rKEZG HIVEJNKTOL BOCSOZTUNK;
Szegedi Jenő megh. jan. Io-én. 81 éves
korában; Szegedi Jenőné. Iszlay Elvira •
jan. 21-,-,n, 16 éves: T ó th Pálné. Simándi
Anna, ja n. 2Wn, 76 éves; dr, Mán Sán dorné, Wolt Erzsébet. l"br. S-án, 84. éves:
ZSoldos Jánosné. Simon Erzsébet, {"br.
S-án. 70 éves: FUlöp Elekné. K övér I*rta, lebr. 12-én, 7\ éves; Tóth Albenné
febr. 15-én, 73 éve,; K övecsl Mihályné:
S?As~
Vilma Ida , htldmez6vásárhelyl
testvérOnk febr. l1-én, 84 (\ve.~ korában.
"BoldOllok. akiknek szivök .tjs~ta, men
ők az IStent meglátják."
Máté S. 8.
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Laptu laJdoll o5
a AIa rya ronzárl Ualtárius ECyh""
Felel6s sze rkesztő és kiadó:
Dr. FerellCZ J óuer
1055 Budapes t v" Na,y l ,nie U. 4.
Távb.: 113' 0".
S~erkentl a ne rkc.szt6 b;zouság
Tf!rJenU a Manar P o.ta. ElótizelbCtli
b4rmeJ.y postahivatalaá l. a P05la 1úr13pQzlelelben h a posta K öZponti HIriap
1_0II6ná l ( tuU IM B u dapUI V., J liuet
n6do . tér l.) k öZ"ellenQ I V&eY postautalványon, va lamint á tulalással a KID
tl$_n ln pén%forca /ml Jc lzlis,d mára.
Evl eUltl.l:etésl dO 4~,_ fo r int
Jl;Qlflildre évi 50,- forint.
I N DEX! ZlI.U2

18.%11417-02 _ Zrinyi Nyom d a, Butlal'C-< t
Fe lel!!! v~e tll: Bo IC6r Imre vez~.II'.
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