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Pethő

István

Karácsony
OIcsüség a magasságos
me nnyek ben lU lsten·
ne k, és e földön békes·
ség, és az emberekhez
jó akarat LUkács 2. 14..

.'\.rallyos rá kosOll született, f?ldc~ ~zorga l~l~an munkáló ~z íll őktöl. Jeles •
eredm c nnyel l 'égezte gimnazwml es IC(lI~glai.. ta!'ulmányalt. Oklevelének
meiszerzcse utá n néhá ny hónapig Sza~bed .. kQZScgben ,b.cteg szolgatársát
hel ye ttesítette. Majd püspöke biza llua ot Imldte el az uJonnan szer,vezett
budapesti hiloktalólelkészi á llas eUog l~lásá ra 1928 elején. ,tveken ál
Csillogó gl/e rt'y olángok, fenl/őillat,
hú tá rsa volt az unitárius ifjúság n cvelojé nek,. dr. l,ván Lászlonak.
a szeretet es a figl/elmesség apró
a.1ánaekal, ragl/ogo gyermekszemek,
I\lég ug)'a nazoll évbcn Bágyonbó l e lhozta SZive vala~~lottjál, .Csongvay
és valami csodalatos mele"ség az
Erzsébetet, és Budapestell kötöUek h á~ass.ígot .~928 . Jul!us.. 9-Cll,
Blldapest en az erd élyi fah:ak lelkészI mllnkáJar~ felkeszult fiatal em~
ember sziue körü.L - ezek karácsanll
6rÖk. jellemzói. Itt-ott még felcsen~
bert új feladatok és problcmák Cogadták. O mindegyikbe n helytálH:
dül nek: a karác.$onlli énekek: is, pásztszre \'ettc, hogy a pestlörinci unita~iu s ~ívekn!,k, az cgyk~ri áll:'~l
lakótelep eg)'szerű embereinek a lelke ben cl a vagy a saját Is tenhaJlék
torokról mesdve és hirdetve a béulán Társaival e lső prcsbilcreivel, nekivágott a lehele tlenn('k. Sajál
kességet es az emberek k.ÖZIl jÓilka·
ratot. Sokan va rjuk e szép ünnepet,
keze' munkája is benne va n a pesilórinei unitárius t emplom köveiben.
es kivánunk par nap ra belefelejt1 95'2"~ b en egyháza il legmagasa bb pa pi tisztségbe, az egyhá~yezetés felkezn! ebbe a karácsonyi hangulat ba,
adatának ellátására hívla cl, m elyet szorgalommal és lelkus merelesen
ebbe a kicsit meseuliágba. MáSOk
lálott ell966-ban történt nyugalomba vonulásáig.
talán megké rdője lezik éppen ezt a
ha ngulato t, monauán: kell~e nekünk
ez a "mese "? A keresztenyek majd
semmit sem tudlUlk bizonyitani a
karácsonyi történetböl, s mindaz,
ami a gyermek Jezus történetéhez
kapcsolódott kétezer éu során, az
mmd idegen, pogány kultúrák ma~
radványa, örökSég. Miért ápo1iu.k
ezeket? EgydUalán mire ;ó a kara·

Családi éle lébe n a jó lst en áldott leleseggel ajándékozta meg, aki munkájában és - elet e utols(, éveiben _
belegségeben is hűséges társa
volt. Eg)'ütt ülték m eg 1978. jliliusába.n Budapesten, a Nagy Ignác utcai
tem plomban - ahol házasságo t kötöHek _ aranylakodalmukal.
lsten kcgyelméböl megélte 75. születésna pját CS szeptember n-én élele
utolsó Iln':dlkációjá t teljes szellemi frissessé gben mondotta el, me1y nyomokat hagyott ha llgatóiban.
Al.utan má r esak rövi,l itfG maradt. Október l~én m ég részt ve tt egyik
flalal szolgatársa gye rmekén ek ker es~ lelöjén , de okt. 3-án. rövid rosz·
s1. ullcl ulá n. örökre eltavozott ki,iriinkbűl.
ll.ulI\'aszt ás utá ni okt. 2~-i t emet ésén a. hivek sokasága, egykori lanit~
\'á n)'al, ha llgatói, tiszt elői á lltá k körül ravalalát. és kisérték kl uruáját
a t'ark:\SrcU temetőbe . A t emetési szolgálatban a szolga társak OSZlo~t~:
EljUU a \'égw búcsúra Kelemcn Imre n y. esper es, az eg)'kori teolOgHII
cvrul)'a mlárs. a kivel négy évig ültek en'más melle tt. és búcsú~o~t ~ó lc
SomOIJ)'i László pcs ll űr lnel la kótelepi katolikus plébá nos, akivel evtl7:'::
deken ál mcgoS"l.lolt{lk a l őrinci kél szomS'l.édos gyülekezet gondját, cs
é llilrlték eU'házi és társatla Lml szinte n az igazi. ükumenlunust. t iete
CS iU;ehl rtlclése ulyan , mint ara ny Ilohár ezüst t án)'éron, il helyé n mondlUI Ige.
Dr. Ferencz J6zsef

esonyi ünnepkör?
Valóban a karácsony nem egyhdztörténelmi éu/orauló emlé/..iinnepe.
Sok. bellne a költészet, és inkább
érzelmi a töltése mint tudományos.
De szép téli 'egyhdzi ünnepünk
olyan tanulságokat hordoz, amel~ek
hiuönek. és nem hivőknek. egyara?lt
pótolhatatjan értéket jelentenek.
A magyar "ka rácsony:' szó ~~
utal az eredeti latin "dies nawl~
elneuezésre, de köztudott. ho?y Jezus sziiletésére lillyelmeztet. B~r '.léha
kétségbeuontdk J ezus sz~melllenek
t örténelmi hitelél, ma mar. elfog~~
dott ténll, hogy Jézu.$ valoban eU
es valósdoos ember volt. Az első
századok keresztényellenes. ,!olldol~
kodói is a keresztény tamtasok/cal
szálUak vitába, nem Jézus személyes
le tezesét vitat/ák, Szokratész S~1l1
hagyoU az utókorra írott tanIfast.
UgyaJliOIl nem v on le seJl"I7niC Jézus
tőrtenetiSégeból OZ, hogy ő nem vetette papina tallitdsait, _ és hoU!'
70-80 év utániak az elsa utaIdsok,
melyek azokról rdllk mar~dUlk. kt
is tud juk, hogy az elsŐ szozadok~.n
nem v oU egyházi ünnep Jézus szu·
le tésllapja. ld&zdmltásunk. háromszázadik esztendeje tltál~ kezdett elterJedni és akkor selll dec, 25~re
idózittle: hemeIu janud r 6~TCI. Jézust

oz újszövelség "má.$odlk Adám"-nok
is nevezI. EbbŐL II felfOflá.b6! vezették 10 Mvei o kÖvetkeztetést hogyha
az e18~ Addm a hatodik n~pon reremtetett, akkoT Jé~U8nak u' e na:
pon kellett születme. ~ ne"lIedlk
!zá.zodnGk a közepe tDJan állandósult a december i sriilet.ésnGP, illeszkedve a környék népemek " po"ány
na pforduló" vagy "a .Iegl/ózhetetlen
nap" kultikus dátumahoz. Abból a
gondolalából kiindulva. ho"yho II !e r mészell, fizikai nap nak van megujulása, akkor a sze.l~emi na'pfény.~ek
is vlln: Jézusban u)ra- és ujraszu letik. A keresztény hagyományb?n e
nap lett "karácsony", a "Iegyozhetellen szellem" napja.
Ez az elsó nngy tanulság. Anyagi
világunkban minden az enyészetnek
van alávetve. Minden ki von téve
az elmúlásnak: ember, állot, növény,
de még az öröknek hitt hegyóriások
is. Csak a gondolat. a szellem Tlem
rabja az Idonek . és ~érnek.. Jéz!-,s
tanításai ezt az tgazsagot hirdetik.
Az
szellemé ben tanit ja
Biblia,
hogy lsten lélek, Isten igazság, lsten
a szeretet. Kétezer éve ezért téTÜnk
vissza karácsonyalkalmán öhozzá,
hogy megköszönjük neki, hogy hozta
a nagyuerű gondolatokat, ez áldott
reménységet a világnak. Miként karácsonllkor Jézus újra és ujra meg-

o

a

szt1letik az ó kö vetölnek, mi ts úgy
!Születünk újra tanításaiban. Reménytelenségeink, lehanyalló akarásaink. álmaink felélednek, magánIIosságunk érzete megszúnik, s az
élet igaz értelme felra"IIO" bennUnk
minden karácsonyi Unnepen. Megtelik szitrilnk valami olyan meleg
fénnyel, amelyet, hiuzilk, hogy töle
kaptunk.
Tudjuk, hogya karácsonyi fenyó
fényeit nem a keresztény hagyomány gyújtotta meg els6ként. Skandináv és germán örökség ez, melyet
egykoron a népek szintén az újjászülető nap tiszteletére lobbantottak
lángra. Mégis átvette azt a kereszténység a mult szazad folyaman, és
"honosítatta" a karácsonlli ünnep
alkalmára. Aki látott már Ta9YODó
gyermekszemben karácsolllli gyertyalángot tükrözoonl, az soha nem
tudllá megtagadni a ..felöltöztetett"
fenyőfák szépségét. Karácsony nem
csak egyházi ünnep, lIemcsak a jászolbölcsős
kis Jézus legendásan
szép Születésnapja, hanem acsaldd
ünnepe is. Jézus jeLképez! az örök
gyermeket, a tiédet, az enyémet.
Minden évben keressük, várjuk az
alkalmát e meghitt család! LégkörTlek. Örülünk gyermekeink, hozzatartozóink örömének, és par napra
bár, de megtelik keblünk azza! a

nemes érzéuel, amely re UO llanc sak
Jézus

tanllott meg: kará cson ykor
jO~ban szeretj ük
eg ym ást , mint
m?Skor. KarácsonYko r még a lell'feld~ltabb ~salddban is felragyog a
szumek fellye , mel eOe. Ezért is f ontos nekUn.k e drága Unnep. Ezért
ragaszkodik " ozzá minde nki. lIyen.kor mindenki boldog. Ta lán csak
azoknak .csillon meg egy könnycsepp
a s~e'?1'Ukben, akiknek mar nincs
c~alad)uk, Ok~k elve sztették azokat,
kikkel valamikor együtt gyújtották
meg a. fenydfa yyertlláft.
. Karacsonllkor érezzük a családi
feszek melegét, békéjét _ és nem
szabad felednünk, hogy mi, emberek, lényeg ében egy nagy család
vagyunk. Akkor lesz igazán karli~
csony, ha majd m inden ember ezzel
a karácsonyi sz i v vel , szeretettel telik meg a má sik ember minden
ember iránt. Ra kell döbbennünk
hogy tragédiába rohan az emberiség:
ha nem születik újjá a békességes
szeretet jegyében. Öllmagunk emberi családunk ellenségei vagyunk
ha elhallgat/at juk magunkban a~
angyali kórus költöien szép örök
igaz énekét, mely e földön békessé.
get hirdet, s jóakaratot az emberek
közl.

Bajor J á n os

Nyikodim m etropolita
Szolgálata teljesítése közben, amikor szept. 5-én délelolt I. János Pál pápa római dolgoz6szobájában egyháza jÓklvánságait tolmácsoltD., váratlanul elhalt Leningrád és Novgorod metropolitája, az orosz ortodox
egyház külpolitikájanak vezetője.
A fiatal föpap az orosz ortodox egyház ama magas
rangú vezetői köze tartozott, akik szolgálták és cselekedték az ökumenizmust. Fellépése nagyjából egybeesett XX III. Jónos pápa munkásságának kezdetével. Közösen fáradoztak Moszkva és Róma kapcsolatának a felvételen, melyet az elhalt Nyikodim
metropolita V I . Pa l múködésének ideje alatt tovább

erósltett. 1. János Pál pápa ünnepélyes beiktatása
után az elsők között magánkihallgatáson fogadta
Nyikodim metropolilát, aki ugyszólván a karjai között halt meg. Az Egyházak Vi lúgtanúcsanak túnelnöke, a KBK-nak esztendőkön át elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Ennek az utóbbi szervezetnek
!l munkája összefonódott az elhalt metropolita tevekenységével. Holttestét Rómából ha zas.zállították, s immúr ha1.ája földjében pihen. Temetésén az orosz ortodox egyház főpapjai mellett magas rangú protestáns
és katolikus küldöttek, közöttük népes magyar egyházi küldött~ég vett részt.

II. János Pál pápa
A tragikus hirtelenséggel elhalt I. János Pál pápa
utódjául a bíborosok kollégiuma október 16-án Karol
Wojtyla kraJdtói biboros érseket választotta pápává.
Wojtyla bíboros négys.zázötvenöt év után az első
nem olasz pápa. Az új pápa 1920-oon született Krakkó
közelében, szegény munkáscsalúdból. A krakkói egyetemen kezdte el nyelvészeti tanulmányait, majd a hitleri megsz.áUás ideién fizikai munkát végzett. 1946-ban
szentelték pappá, ezt követően Rómában folytatta teológiai, tanulmányait, ahol 1948-oon filozófiai doktorútust 8Ze'ilCtt. 1 953~ban rmár hittudományi akadémiai
profeslll.or, 1958-ban VI. Pius pápa clmzetes püspökké
neveti kl, a krakkói érsek meUe. 1964-tól a krakkói
C{iegyházmegye kormányzója. Negyvenhat éves .korában már blboros.
A második Vatikáni. Zsinat egyik szorgalmas munkása, akit a Zsinat "Az egyház a mai világban" kezdelú
határ01..at VI. fejezetének kidolgoz..1SÚvnl bízott meg.
1971-161 részt vett a püspöki s7Jnódus munkájáb,m.
Tóbb római kongregációnak. munkalársa.

Hét nyelven beszél, nepszerű íl'Ó, akinek a modem
embe]' hitéleti problémáit tárgy~lló mun'!tái több kiadást
értek el.
Október 22-én, vasárnap, ünnepélyes külsósógek ,között vette át uj hivatalát. Eltekintett a megkoronázástól. Beiktatásán - mások mellett jelen volt
Henrik Jablonszky, a Lengyel Allamtanács elnöke is.
Hazánk képviseletében dr. Trautmonn RC'~ö, az Elnöki
Tanács helyettes elnöke, Miklós Imre úllamtitkár és
Palotlis Dezsö, római nagyköveWnk.
A budapesti Bazilikúbnn dr. Lé/wi László bílx)l'QS
[Öpapl misén mutaUa be hiveirlek az új Föpásztort
közvetlen sz.avalcll:al elmondott homiliájában. Az ünnepi miM'n n magyar állam, .1 diplomáciai testület és
a teslvé.regyházak kepviselói is jelen volt.'lk, utóbbiak
kÖ7.öu püspökünk.
pápa elkötelezte magát a felelősség, a h,jség
és a S7,oCI"etet útján a máSCKIik Vatikáni Zsinat határozataina k megvalóSilására.
A:/! új
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Nyilatkozat
II MIl,It">'ar Állam és a7, UnihirhiS I'Jtyhá7. kö."ött 30 év vel c7.clö U mcgkijtöu
egYCl'I m é n y évfo rdul ója alkalmáb61 •
. MúllU!1k és jc~enUnk sZó'l'!'lahm megnyilatkozása tettük II kocsordi paróki áI, mnjd mcgújftottuk
blzonyftJa. hogy ]6 emlékezni. ,ló. emlékezni nwkra
temp Lomot, kív{l]-beHli I'enováltuk ti debreceni

nz eseményekre. amelyekről al': ,dő bcbllwnyította,
hogy termékenyek voll.nk.
kü!önösen jó és lényeg~s emlékeznie n közössé~nek ,a maga dolgai,';), egye-

es

:to

értele~.~el: Ezt é l-ezr.uk ml most,. E~h.~z.~mk vá-

Jnsztott elolJál ól. annnk n lélek ~7.erJnll ~o7.o~ségnek
az élén,
melyet igy hívunk:
Ma~nrorw,.{i~1 Unl!,úriulI
~
'
Eh
gy az.
1948. október 7-en a Magyal' Államma l egyezményl
il't alá Egylu'izunlt. Az egyezmény új lehetőségek korszak:\! nyitotta meg. Jó arra gondolni, hogy nkkor
sem a kevesek elhatározása nyomán jött létre, hnnem
a közösség teljes és egyhangú fillásfoglalásávnl. r::::s
ez nem i.~ lehetett másként, hiszen a ml hilÜnknek,
a mi vallásunknak Dávid Fen!llc óta _ tehát több,
mint négy évszázada _ elengedhetetlen velejárója,
szellemi vu'lozéka a haladással, a fejlődéssel va ló lé pest ' t'
A;.,re~e7.mény megkötéséhez elsősorban annak fe lismerésél'e volt szükség hogy állnmunkban me lyek
a tennivalók. !!:S, akik 'előtt világossá vált, hogy a
második világháború alig felmérhető pusztításai után
elsőrendű felada t az ország újjáépítése mind anyagi
eszközeiben: gyflrakban, hidnkban, munkagépekben,
Jakóház..1kban, kórházakban, mind a korábbi osztályellentétek megszüntetésében, azok számúru a m egegyezés megkötése egy szükségszerű történelmi foIyamatnak egyik állom(lsa voll. Ma már elmondhatjuk mi, egyhilzink is, hogy jelentős állomása mert
mind az Allam, mind az Egyház számára hár~m évti,?-edes zavl)!'talan fejlődést és az ideológiai különbözoségek cllenél'e is a békés együttélést, a közös ügyeknek egészséges együltmunkál{isát hozta,
Hosszú lenne e l ősorol ni az elmúlt 30 év eredményeit: hogy mennyit épült, szépült" gazdagodott hazánk, és h?gy n pozitívan alakuló összgazdasági, ilIetve a tarsadaimi körü lmények miként segftették
Egyházunk gondjainak folyam a tos megoldását. Felépf-
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?e~gyarmati t emplomot és a lelkés~ l ká k
lőrincen ls uj köntöst kapott

~
".

és tu-

SO at. P~stkezeli terem, és II Högyes End~e ~r:r ~~ élS0~ gyulcszíntér:' te ljes belső felujltást végeztunk. Je II ~kba~
rad kl a sarbói a Nagy Ignác _I t
l e ma
HódmeZŐvásárhely
sem ' aho' mou,
·k,err:p,uomu,:,k
és
- .
s
sz .. nklelentosebb renoválasi munk{lra
Nem s7-cretné k
b ' bb
.
csak a támogat~ t a?o~'t~!:Ik ~\ a a hibába esni, hogy
'ál ' r < t
s em I l U
el. Talán az anyagiakn .. IS on"osabb az a társadalmi s7.inten jelenlkeotll
~gyult~Űkodés,. amelyne~. eredménye: az állami és az
egyházI célok. Ismételt kozeledése, sol nem egy terüle~.en val~ lalalkozása: felol,?va lelkészein~ és htveink
~~~:~a II~ a_ korábbl kettosséget, biztOSitva a k özös
.
e etöségét a Népfront Bizottságokban és a
bekemozgalomban. Az egyezmény megkötésétól eddig
me~tett 30 éves útna k legJel.e~tósebb ere.<!ménye
t,,:h.lt nz, hogy országunk gazdasagi és társadalmi felvlI'ágoztatásá?an hivők ~5, nem hivők ,megérezté k és
)negér let.té~, nogy a sZOC'I~hzmus éplléséb.en együtt lehet és egyu tt ~:ll ,~,aladru , és h~gy ez.. m~~d~ét_ fél, az
Állam és Egyhaz szam{ira egynrant gyumolcsözo.
Most, a három évtizedes évforduló ü nnepi érzéseit
emeli nz nz ö römteljes tudat, hogy elei nk, az egyezményt aláfrók, igent tudtak mondani a szocializmusra. melynek eredményeként ma államun k ve:zetésébe
vetelt bizalommal, és Isten iránt szívünkben hordozott
hálával tudunk n holnapok e lé tek inteni. '
A fentieket vég iggondolván, az emlékezés jegyében
és tanulság szolgáltatásának Igényével, úgy határoztunk, hogy ez a nyilakozatunk, mal, 1978. november
28-án ta rtott ünnepi ülésünk jegyzőkönyvében, az
utá nunk jövő nemzedék számára megörök íttessék,
t
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A Magyarországi Vnitárius Egyház
K épvise lő

Tanácsa

István

1903-1978
Meghitt ünnepség szlnhelye volt Hőgyes Endre u.-I
templomun~. 1978. szeptember 17-én d é lután. Egyházunk _vezetol, lelkészei és hívei köszöntötték a 75 éves
P~lho Istvánt, egyházunk nyugalmazott főpásztorát. K I
~Iue volna akkor, hogy akkori szószéki s zolgálata
dete utolsó lelkészi szolgálata lesz. Alig tell el két hét
a k~ves emlékű együttlét utún, és Pethi> István ha!.ú~hlrll érkezett hozzánk. A feledhetetlen ünnepség
ol·Ümérzését II gyúsz ~ veszteség fájdalma vtlltotta
(cl, ,!cme lésén, a Farkasréti remetőben október 24-én.
dr, ..ferel!c~ J ~7.~ f l?üsPÖk ve:t.etésével 10 lelkés7., egyItali n:~nk.ltá~.sal Itlsel'ték hamvait végső nyughelyére,
és veluk cgyutt egyhtlzunknak töb b száz hive akik
s~.e~t.t~k, bees~lték, hallgatták és szivÜkbe ~árták
leltés7.1 megnYlla tko7.úsainak, prédikációi n ak esketése nek, ten~et(-se inek és kel'eszteléseinek szívből faknd6 S7.avatt, intelmeit, jó tanácsait.
.. Re:. ~n,lékez~~ ünkben feleleve nedik előttünk :IZ ifJU
ct
Isiv.ln lobog6 egyénisége aki 1928.ban
~Ifl'!.t ~~~apesli ~ito~tat6 lelkész ke-.tdte működésél iti
~ oV.losban. K IS gunnnzista diákként Ismertem meg
!fil·tllm hlttanól'áira, vele v oltam csel'késztábol'ban az~
7.1I\~ ~apaltlll , melynek parancsnoka volt és sok-sok
uni. r!us .ru:~rmekkel együtt üdűltem abban a magynrkutl űdulőben, melynelt lCLrehozlisn az Ö és dr.
lvcln László nevéhe7. (üzödik. Pel/lő István életének
~ .yolt al: első Ilagy kOl's:oeaka, nmelYbe a budapesti ifJusaG megszel"\'e7.ése. u J ános ZsiGmond Csel'készcsa.

pat vezetése, a Szent-Ábrahámi Pihenő megvalósitása m ellett a legjelentősebb eredménye mégis a
pestlór inci gyülekezet megszervezése, önállósítása és
az állami lakótelepi templomunk lelépftése volt, O
is így ére7.te ezt, me rt a pestlőIjncl gyüJekezetr61 és
templomról mondotta el sokszor, hogy ~eleép!te~~7
szívét és lelkét, szívének és lelkének mlllden IflUI
lelkesedését.
.
J:::le tének ezt az első nagy korszakát II második v,ilágháború vérzivatara zárja le, és 1947-ben kezdőd~~
az a másodi k korszak amely már az egyházvezetol
tevékenykedésé, 1947·b~n, dr, Csiki Gábor pi!spö~i
helynökké t örtént megválasztásáva l egyidőben. ot (0jegyzövé választja közgyűlésünk, s hogy ezt a munkáját jobban e l tudja látni, 19:)2·ben - bár fájó szfvve!
hagyva oU szeretett pest!6rincl hIveit ,- ti bud?pcsll
Högyes Endre u.-i templomunk lelkéSZI fel adn tlll t veszi át. 19:)7.ben, dr, Csiki Gábor nyugalomba vonulása ut(m, közgyülésü n k ót választja püspöki helynökké.
Ezt a főpásztori felelős feladatot is u~;)nnzzal a le,l:
kesedéssel végzi, mint ko rá bban mlllden lelkésZI
ténykedését, lflG6-ban nyugnlomba vonul és ezzel
élete második korszaka is lezál'uit.
Kevesen tudják, h ogy Immáro n néhai Pethő Istvl'in
életének nkko r egy harmadik kO l'szaka kezdődik. Nem
n 1>lh(més, nem II léll·cvonulás, hanem nyugd~jasként
is az alkoUIS kOlw.aka. Gyillekez.etszerv;;7.ésI, IfjúságneveléSi, lemplomépltési, egyházvezető I problémák

uNlr.taloS b,BT ,

már nem zavarjtIk. Ezcknek gondját letéve, az íróasztal és írógép mellett találja meg uz új m~nkntcrü
lelet. Hozzáfog és nagy gonddal rendszerezI. végl~
'es fOI'mába m<Ísolja pr&!ikúcióil. {Igendált, beszédeit.
~ . vázlatokat kicAé-sziU. a gyorsan. egykor 1/Í7-ns siel~é"gel frottukat (Mésüll, és ahogy .. gyű~nek, formá16<,lnak, alakulnak. szép sorban bckott.?h aZOk,at. 75-Ik
sl'!ületése napján, élete utolsó nagy unnepségén mondotta. hogy az így elkészftelt és re~dsze rel'!Ctt beszédeinek II sl'!áma eléri az 1200-at. ~11~~n hat~lmas
és szép szellemi termés, amely - hlsszuk - JelenteSsen gazdagítja egyházi prédIkációs irodalmunkat.
Temetésén. mi. szolgatársai mindannyian azzal az
érzéssel álltunk ravatalánál, hogy Pethő István alkotó . lobogó életét nem is lehetett volna szebben lezá;'ni, mint ev.el az írásban ffial''8dt, az.., egész
életét átfogó szellemi terméssel.
Test szerint már nincs közöttünk, de lelke, szelleme él. el. nem csak szeretteiben, hitvesében, gyerme-

ke~ben. ~nOktHban. testvéreiben

és a vele együtl hoszszu évtIzedeken keresztÜl munkálkodó szolgntársaiban. tI,.. ~emcsak a lkolásaiban, Irásalbnn, hllnem tL
Olt nz oröklét honában. most mtlr igMtln kö~.cl al.
lst~mh~z .. el azoknak közelében. és azokkal e ütt
akIk földI életének is legmeghittebb barátui. sze~teti
és Igaz ~unkatárSUi voltak. El Józan Miklós dr ruó"
Lá.szló es B!~ó Lajos lelkével, szellcmév~1 ~gylltt
ak~ket családjan. egyházán túl a legjobban szeretett'
akl~nek emlék~t oly so~szor idézte élele nagy és je2
lentos alkalmam .. Hozz{IJuk mindig n !;zcrctetböl fa kadó emlékezés utjá n közeledett, bizonySágául annak
hogy a szeretet. minő n halálon. Mi hisszük, O má;
tudja, ho~ az ut, az O életútja nem volt hiábavaló
mert a hllből fakadó áldozat és szeretet nemc~ak '
földi létben adja célját ~ értelmét ar. életn"'k h o "
.
"',nz elmé
.. nem
t u"' n ö ve a por h""
uve ly ,ar. emberi test , halálán
vel fölfoghatatlan öröklétnek részesévé válik.
Huu lj Hnos

•

halálának 450-ik

alkalmából

1471- 1528
Korának nagy művészegyénisége A lbr echt Dürer.
Munkásságá t és jelentőségét könyv lár ny i irodalom ismertette és jellemezte.
Dürer elsősorban [estő, bár a grafika eros és jellemtŐ oldala marad mi n dvégig, Művészi kifejezésmódjának a ta- és rézmetszés a legfőbb eszköze.
M űvészetének tárgya igen sokoldalú. Erősen foglalkoztatja a biblia. A vallási vonatkozások mellett azonban
a portrémúvészet, a ter mészetábrázolás minden fajtája

A Durer csa hid cimer o

le széles érdeklődését. E:rdekes sdlmunkm az
a kérdés! hogy vajon honnan származnak festészcté~n a fmom cizellált vonalak'! Vajon mIért marad
kedvenc lC\:hnikáJa a I'ézmcll>zet?

köti

" tJNITARIUS ELET

Tudnunk kell, hogy az elsö l'ézmetszök ötvösök voltak, s a rél.met.szetek gya kran szolgált.a k mintául az
ötvösművek készltésénél. Gondolataink itt kanyarodnak Dürer családjáhOz.
A nagy m(ivés'1. édesapja ötvÖSffiester volt, aki mű 
vészi hajlandóságú fiát korán bevezette az ötvösség
mesterségébe. Amikor a tanítvány már kitanulta ezt
a mesterséget, kéréssel fordult édesapjához, hogy tanulmányait a jö v őben festészeltelszeretné folytatni,
Az apa nehezen egyezett bele, hogy fia ne a család
ősi műveszetét folytassa, 'hogy festő legyen akkor, amikor az ötvösséget már a nagyapa is nagy sikerrel űzte.
A nagyapa Anton Dürer, ill. Thürer Antal , Magyarországon, a Békés megyei Ajtós községben született. A
család neve is innen szát'mazik: Düre r = T hü rer=Ajlósi,
" Ajtós" kicsi Község Gyula város közelében.
A magyarországi családjáról maga a mester írt élet.rajzi feljegyl.éseiben. E:desapjáról festett arcképén pedig - mely ma a firenzei Uffizi féltett kincse egy névmagyarázó jelvény látható: egy hármas halmon álló nyitott ajtó. Ez a Dürer clmer pajzs az Ó"I
származási helyre utaló emlékC'l.és bll.onyftéka.
Gyula város a XV. században virágzó aranyműves·
ötvös központ volt. Ide jött Ajtósról 14 10-OOn Thürer
Anlal, a nagy művész nagyapja. és lit lett ötvössé.
Fia, ld. Dürer Albert, a nagy művész apja már Ht
született l427-ben, .i Gyul a városában tanulta az ötvös mesterséget. I nnen vándorolt koi Néme talföldön nt
Nürnbergbe. ahol 1455-'ben telepedett le. Német aszszonyt velt feleségül, s itt született meg nagy fia 1471ben, Albre<'ht Dürer.
Ugyancsak Gyuláról vándorolt ki id. Dürer Albert
Lás41ó fivérének Miklós nevű fia is. hogy nagybátyja mellett, most már Nümbergben ta n ulja k i az ötvösséget.
A nagyapa és apa tehát Magyarországon Ajtóson, ill.
Gyulún sziHeltek
A gondolatok most már viha r osan kavarognak. Vajon
miért kellett oly sokszor II magyar tehetségeknek kivándorolni? Később, ugyan ki tudju már a nagy vilúgban, hogy n evezetesen a nagyhírű "Dürer" neve
Thürer-en át "Ajtós"-hoz vezet, kiesi község: Gyula
váro.> mellett, valahol messze Magyarországon . . .
A magyar kutatók nagy nehézségek árán tudtak l ényt
deríteni erre az össze1üggésre. A török uralom elpusztJtotta Gyula városát, az egykor virágzó ötvös
város minden emlékét és a források nyomát.
Er.ért merül gondolataiba a magyar ember, amikor a
vllághfr'Ú német mester halálának 450-ik évfordulóját ünnepli az egész világ,
Or. Kn lltay Imre ne Se h ey Ilon a dr.
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"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA"
196B-ban az unitárius egyház Kolo7.$vál't Emlékkönyvet jelentetett meg az unitárius egyház megalapításának négyszá"ladik
évfordulója alkalmából.
E kötet egyik legértékesebb része a fenti címen megjelent
válogatás David Fer'ene nnm káiból. melyet dr. Erdő János, a 1'0mániai Egyetemifokú Protestáns Teológiai Intézet ez idei rektor- professzorA gyűjtö tt össze Dávid F erenc legismertebb magyar nyelvu munkáiból.
Az unitárius 'E:let jelen számával kezű.ődóen a2'. 1979. ~vi
számokban l-észleteket kŐ7..lünk , emlékezéssel Dávid Ferenc halála négy évszázl'!dos évfor dHlójára. Erről a jövő esztendőben a
magyarországi és a romániai magyar unitárius egyházak 1979.

augusztus havában külön-külön zsinaton emlékeznek meg.

I S T EN
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a
Jézus Krisztust."
(Ján 17, 3)
Az Isten értelmes lélek, bölcs, hatalmas, kegyelmes, mindenható, igaz, tiszta, mennynek és földnek teremtője, a mi Urunk
Krisztu snak szent Atyj a.
Isten től az emberbe oltott te rmészetes ismeretek, l sten igéje,
a tapasztalat, mind meger ősítenek abban, hogy Isten számszel'int
egy, ki forrása és eredete mindeneknek, ki mindennel elegendő
képpen bővölködik , adhat mindenkinek mindent. senkinek segítségére vagy tanácsára nem szorul, akitől minden létezőnek kl!zdete
és szánnazása van .
~
Ű, mivelh ogy szám szerint egy, többfelé nem osztható, mert
azokat a dolgokat, amik az ö tulajdonai s ami kbő! azt akarta, h ogy
Űt megismerjük és minden teremtménytől megkülönböztessük, senkivel nem közölte. O ugyanis önmaga tól való teremtője és megtartója mindeneknek, ki megigazít, üdvözlt, örökéletet ad. ki azt
akarja, hogy teremtményei őt tiszteljék és segítségül hívják . aki
volt, van és lesz mindörökké.
Nincs az egész szentirásban világosabb és nyilvanvalóbb tudomány, mint az egy Istenről szóló tudomány. _Istent az Irás mindenkOl' a mi Urunk J ézus Krisztus szent Atyjának mondja , ki
mindeneknek teremtője.
Istcnrm, Pil! apostollal ezt valljuk: az egy Atya Istenen kívül
több Isten nincsen... Nekünk igaz keresztényeknek csak egy
Istenünk van, a mindenható Atya, akitő! mindenek vannak. Igaz
és szilárd alap ez, mely a prófeták es apostolok irásaiból és ezzel
egyenlő 'ti!llástételekböl való, melyet soha senki meg nem h amisíthat, sem fel nem b onthat ... N em talaljuk sehol a szentírásban,
hogy az lsten háromság vagy negyseg .volna, vagy pedig lényeg,
avagy személyes, hanem hogy egy és egyedülva ló ... Következesképpen, mivel az lsten csak egy, nem lehet kettős, sem hármas,
scm lényegből , se személybő l álló, mert ö csak tiszta, egy lélek.
Sem kettős , sem hármas Istent nem vallok, hanem egyet, ki
a mi. Urunk a názáreti Jézus Krisztusnak szent Atyja. Az egész
szenh!:,ás csak az egy Istenre vezet minket.
. lsten.. mennynek és földnek teremtője, Krisztusnak Atyja, ki
mmdnY~Junknak kijelentetett, valahányszor a maga erejét és csele~edctelt €S7.közök által kinyilvánítani és megmutatni akarta, azt
mlvel~, hogy azokat tőle mindig megkülönböztessék, úgy, hogy
Ot mmdenek szerzőjének és letr ehozójának emezeket pedig csak
eszközöknek tali sák.
'
.
Vétkeznek, akik az Istent nem tisztelik kegyes atyaként, sőt
mkább kegyetlen bir6nak tar tják. Az az Isten ugyaniS, akinek
nevében ke resztel ked ünk, Atyának nevezi magát.
Lassa~ , lassan Isten a dolgok végén kezdette el es a mi időnk
ben akarja O szent fe lsége megtiszHt ani anyaszentegyházát a té-

Hitviták tüzében
A Gondolat Könyvkiadó HtckeIIaS' GU$'l..táv szerkesztOOében jelenteti meg a szélesebb olvasóközön_
ség érdt'klódésére SÚlmot tartó Magyar HlslOri(l köteteit. E sorozatban
jelent meg Bitskell Istváp neves
dc~receni IrocI.<llomtörténész, a XVI.
s:mzad egyházi küzdelmeit jól ismerV kutató tollából fenU eimen
cgy rendkívül olvasmányos kötet.
A lutheri és kálvini irányzatok hazai elindulásának ismertetése után
"MEG NEM B IZONY1THATJAK A
H AROMSAGOT ... " elmen a sz.enö

a következő négy fejezetben az unitáriZlTIus é'i a szombatosság térhóditlIsarói Ir: A genfi máglya lángjai'
Erdély [elé ; Dávid Ferenc hitvitál
és bukása; A szombatosok _ eimen.
Fejtegetéseivel részleteikben nem
mindenben érthelünk egyet, viszont
idézzük munkájából a következó
megállapítást: "A tordai országgyü.
lés 1568 Januárjában olyan határozatot. hozolt, amely példa nélkül áll
n korabeli Európában. Kimondotta,
hogy minden prédikátor a saját él'telme szerint hirdesse az evangéliumot, a közösség pedig vagy eltogad.
ja, vagy más meggyőzódésü papot
hiv, de valilisáért senkit üldözni
nem szabad ... Ezzel a döntéssel
már a fejedelem ~iltal is elfogadott
unitarizmus is a »bevett valtások'"
köze emelkedhetett."
"Néhány hónap elteltével az eddig helvét szellemü erdélyi magyar
egyháza:k papjainak túlnyomó többsége az új !elekezethez pártolt.
csakúgy. m int a vele már eddig is
rokonszenve7.ó fejedelem és a fő
rendek többsége." Szól a Dá\'id és
a Blandrata között felmerült hitvitákról, melyek során az addig egy.
mUs mellett haladó két nagy ember
szembekerült egymással, ami - sok
más tényezővel együtt - végül is
Dávid bukásahoz vezetett A SZClmbatosságról megállapítja, hogy annak
létrejöttére hatoltak Dávid "radikális bibliakritikai elvei", de kimond·
ja, hogy " merőben különbözik ez
a teológiai álláspont az unit..1rizmustó!.".
Az olvasmányos könyvet az érdekl ődók figyelmébe ajánljuk (GondolaL Budapest, 1978, 250 l.l.

A tordai zsinat
négyszá:radik é,fordulója
E eimen érdekes és a tÖI1éneli
forrásokhO'I. ragaszkodó irás jelent
mej: a Eékehlmökben. Szigeti Jenö
professzor, a Szabadegyhá7Ak Ta.~~
CSl.l LelkészJ<ép7"ó Intézete vezeto)Elnek adventista lelkésznek a tollából.
Ddvid .Feren c l578. márciusára ;tSinalol hlvotl össze Tordára: Ekkor
már érvényben volt a katohk~ !ejedelem tllalmn. f!1ely az unlta.nu·
sc>J~ zsinatIartás! Jogát Kol07.S.\'!~r~il
és Tordára korlátoz:t..... A szcrzo Idezi Blandrala Györgynek l 578. ilU;::.
3-án ,1. Paleologushoz Iri leveléből az
alflbblakat. amelyek fényt vetneK
nrra. hogy milyen nehéz kÖrü lmé·
nyek között üleseztek eleink Tordán;
UNITARIVS SLE'!' -3

lyg6scklól és ebben utaL is mutatott, mert mind H lll ni 16kul,
~~nd a hang1116kat sr.cnt igéje ~e~lett a kar me~\.<II"t<mL .
Az Istennek önm(lgának cIcItol fogva gondju volt (."5 lesz uz
ó igazságára.
Ama kegyelmes és felséges Atya Isten, ki a ~iveit. se~l Egyip.
I hl: n scm Babilonb.:m el nem hagyta, most mikor az u'galmaso,m. 'k' kegyelmességének ideje eljött, minket sem hagy el, hanem
skijelentvén
g na .
' t k lVls,zen
' ,
,l~m • r I ~ssnnigazságát, az igaz tu d omany,
lassan az nntikriszlus fogságáb~l, h ogy .~egvJ.lág~sltson mmk.et,
mindnyájan, kik ezideig fl vaksagban é!tunk:; Babllo.~b6l, fl ZU':kell lrnffiar rnenn unk, az anhból " az O a nyaszen tegyházába
r.nvar
.
h
' ' I az eIeire
'
k e II
krisztustól pedig az igaz Knsztus oz 'es a vé gero
té rnünk.
'
k Aty'Ja, k'
Isten a d icsóségnek és K rlszlusna
'l a maga m é r h eteUen j&';ágából az antikrisztus söté~egét napo~kent . .?szlalgatja,
segítsen benn ünket az O sz~nt lelkevel, ?ogy. Ismerlu~ meg ~.z
egyetlen egy igaz .Iste;tt, ~~.Isztusnak Atylat~ es csak ot egyed~1
hívjuk segítségül es tlsztel]uk, hogy ez a tisztelet határozott es
biztos legyen .
Maga K risztlLS, az igazság mester e nyilván tanította, hogy
senki m ást n em kell segítségül hívni, csak az ő mennyei Atyját,
es hogy csupán az az igaz imádat, \limit lélekben és igazságban <lZ
Atyához intézünk.
lsten amiképpen a békességnek Ul'8. és Isten e, azonkép pen ilZ
Ő ajándékait is azert adja az embereknek, h ogy a békesség es
egyenesség eszközei legyenek.
.
.
.
Viootkozzanak az emberek valamig 'a"lQa rJák, keressék Isten
lényegének rejtett voltát, hányják, v essék a személyek sokaságát
és forgassák az okosság bölcsességét, de az az örökClet, hogy cs."lk
tégedet egyedül való Istent ismerjenek és akit elküldöttél a .Iézus
Krisztust. Aki ezt hiszi, üdvözül. ~s valaki más evengéliumot
prédikálna, vagy eh hez valamit ragasztana, az Isten ítéletét viseli.
H iszünk egy Iswnben, ki '8Z az Atya, akitől mindenek vannak
és mi ő benne. O egyedül fő, felséges és magasságbeli. Egyedül
láthatatlan, bölcs és hatalmas. Egyedül mindenekfelett való Is.len,
egyedül igaz Isten, egyedül Atya, kin él több nincsen . A mi megigazu1ásu nk egyedüli kűtfeje, O a v ilágosság Atyja, mindenkinel
nagyobb ; Krisztusnak Istene és Atyja.
O benne, az egy magasságbeli Istenben, Kr isztusnak Atyj ában,
mennynek és földnek le l·emtőjében erős hittel hiszünk. e l őszőr
azért, hogy csak O egyedül, véghetetlen irgalmasságával üdvözített minket az újjászületés, a keresztség és a szentlélek m egújítása
által.

JÉZUS
Szerelem az én Krisztusomat, hogy vérét kiontotla. valóban
szenvedett és megh alt, lelkével pedig arra indít, hogy élelemet
kezébe adj am , és bizonyos legyek, hogy megőriz és öI'őkéletel ad,
Elégedjünk meg Kdszlus világos ős egyszerü t'an ításával. amidön ezt mondja: az pedig az örök élet, h ogy téged (Szerl'imcs
Atyám) higgyenek egyedül egy bizony Istennek és hogy .Jézus
az elbocsátott Kriszlus. Atyámfiai, keresztények, ha ez az örökélet, mit kívánunk többet? Hiszen csak az örökéletet és az örök
~old~gságot .ke ressűk, S ha ezt megtaláljuk az egy Atya lsten
~s J ezU!? Kr isztus ismeretében, m it bújdosunk az a ntikl·iszlus útJán? Jól h allod, Krisztus Urunk nem tanit sem a lényegről. scm
a ~zemélyről, sem az örök>től fogva való Fiúról, sem a I:etlős
Krisztusról. De ta~it az egy Atya Isten ismerete ről, aki egy bizony
lsten, és a nazáretl Je-lUsról, aki a K risztus, az igaz Messiás,
. O~magu,nk megtagadás."l által leszünk Krisztusnak igaz lanIlvanyal, felveve a keresz.tet, követjük öt és taníttatunk általa,
Nekünk nem Atha nasiust, hanem amit Krisztus mond azt
kell kövelnünk. Senki más ala pot nem vethet, m int amit ő v~ letl.
Emellett kell megmaradnu nk.
,
Az ~stennek Fia erre tanit: " Ez az örök élet, hogy megis merJenek tegedct csak egyedül igaz Istennek CS akit elküldöttél a
Jé"J.:us Krisztu~ t". Athanasius pedig és akik őt követik ellenkező
dologra tlanítra~k: ,;y alaki űdvözül ni akar , szükség mind e n ekel őtt,
~ogy a kereszteny hitet vallja. A kel·esztény hit pedig ez, hogy fl
~'~kremságot az egységben es az egységet a háromsagban tisr.lel-
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"VlIlI(o.sunk pupjoi - Irja Bland rata
- 322-cn, n lcgs/.ebb r'Cndben 6
l ör'vény~ mÓdOn mtndenkl bámuln.
!ál',1 közz<;lnatot t.;u·tott."lk, Behoz.."l~
tolt n'!. á\lol{ul()S pap.<;ó.~ _ commu.
nlo prophetlca, az egyhú~, 'ltÖ'!.Önsége<:
hl t.va l~ t'ls..1
meg.'illapitt.,1tolt, .. " E
zslnatr halároznt szerint a lelkészeknek jogukba n állt meggyöz6désükel
S7.aoodon hirdetni. E7o't.el a jog~:lL
élt Dávid Ferenc is, Ez is egyik oka
lelt korai tt"agédlájának,
A cikk minden mcgállupit.:ísával
nem értünk egyet, azonban a:o.~l
mOSt vitatkozni nem kivanunk, Ör·ve ndilnk U7.onban annak. hogy David
Fer·c~c SO~1 kűlsó nehézségeire. ma"
egyh,l7;:tk Illetékesei is rirmutaltak

Ibrahim Mülefcrrik.
Dr .. Gergely Pál egyik nal>ilapunk

má'r'Crusl sz..'imában Ibrahim MütefelTikúró! (1674-17 41) mint a'!. ar3bbeWs tÖI'ök; nyomda magyal' alapító.
jiu·ól emlékezett meg. A megemlékezés szer·int Mütefen·ika 23 török
nyelvíi nyomtatott kötelet jelente.
teH meg, melyek ma a török nemzeti könyvtárak értékei.
A !\.111gy31' Nemzet egyik későbbi
S".t..::imában Horváth. J, Józ~ef meg.
jt>gyr.ésekct fűz dr, Gergely Pal olvasói leveléher., Megállapitja, hogy
,.a magy'lrból lörökké és törökként
halhat.."ltlanná lelt egykori hazánkfiáról , Ibrahim !\.1üteferrikiiról, Sllj~
nos, meglehelősen keveset tud a
nagyközönség". Idézi Nillazi· Berkes
tör"Ök kutatÓt. aki '<lZ életrajzi adatokat is megkérdőjelezi, "Berkes ar·
r·a a következtetésre jutott, hogy Ibrahim - akinek eredeti mngyar
neve alighanem örökre feledésbe
merült - nem lehetett kálvinist.1,
m int er.t eddig tudni vélték, hanem

•

az Ullittiriusok felekezetéhez tarto·
zott. Az unitáriusok fokozódó üldö·

zése. majd kolo'J.:sv,íri kollégiumuk
I (m9~ben bekövetkezett bezárása
ulún valÓlizínüJeg önszántából emi{.:r·:\1I TÖrökOW..'igbll, ahol . mint anynyi más SOrstá rsa. eJtörökösödöt.l."
O volt az első, nki lörök Földön
lör'()']c nyclvú könyvek nyomtat.:\s,ira
vtíllalko~,.oH szőgcr.i le Hor"Váth,
Rülcócz] 101mácsaként is dolgozott,
és e t,L~r.té!. fi fejedelem hal<ilaig
rnegturtotta, Ar. .Utala kiadot! ritka
török ösnyomtatványok több kötete
11 Széchényi Könyvt:irban és Horvál h J , J 67..sef magángyújleményében ta lálhnt6.

Erdélyi köny,ck
és a pfafzi antitrinitáriusok
Dáli Ró!1ertuek könyvei es tanul-

mtínyul jelentek meg az elmúltévek~
ben, melYek a XVI. századi erdélyi
I I nti Irini tlIrius-uni tárius
mozgalom
történetének köl önböző pontjait vi~
kigiIOIt.'ik meg,
E sorozatba Inr·tozik n Magya,·
Könyvszemle 1977, évi 3" nemrégi~
ben nyomdúból kike rül ~ számában
a fenll címen olvasható tanulmánya
ls (a 223-231, lapokon).
Az antitl"lnitftrlllssiggnl vádolt és
a heidelbergi ploclél"en 1572. dec.

,

Szükseg megt a nuJnun~ , h ogy Kris ztus ~ilyen .törvénnyel iga z_
ga tja és vezeti ~ fv eil. az !gn zs ágr~ , é le tr.c es a dl es6sé~r? Ezt a
lö rvény l n em k otábltll·<l Il·tflk. mmt Mózes áltnl n 7..5ldo n é pnek
:tdotl t örven y t, lia nem szivünkbe : n em n k~lső (élelem és rabság
szolgálatál mulat ja meJ!' h a nem a z é lel nek cs . k egy~lemnek le lké t ,
m ert :1 tÖI'vény Mózestol v an, ,I k egyele m pecltg Krisztustól.
K riszt u s Má té 6. , Lukács 6., J á n os 4. és más egye bütt, ahol
3Z imádkozás form á ját elénk tárja és megtanft urra, miképpen
kell imtld k ozni. a k özbenj ú l·ób a n val6 bizalmunkról semmi emlitést
nem lesz. h a n e m a rra ta nít , h ogy áUha ll...'tosan kell imádk ozni
s az t igéri . hogy a z A t y a Is te n k é r éseinke t meg fogja hallgatni .
Nincs is a z Új szöve tség ben megparancs olva, hogy a Kris ztus
közbenj:\rásaval hivjuk seg itségül a z Atyát. Krisztus által azért
nyilik ú t n e künk az Atyához, mert ö Cölfejlette a módot és utat
a rra, h ogy az A tyát megism erjük S h ozzá járulhassunk.
A zér t az Atya s zigoru pal'ancsára, a z ö di csöség e es li'iztele te
megő rzésének vágyától öszt ön öztet ve, á lla ndóa n azt h a j t ogass uk,
hogy csak az egy Istent, Krisztusn a k A tyjá t kell segítségül hívni,
ne m pedig m agát Krisztu sI. sem a szentlelke t , sem a m ~ghalt
szenteke t, vagy m á s vala ki t Is te n e n , Kriszt us A t yján kivül.
l.1inekü n k. k ik a k eresztény n evet viseljük, Krisztusunkt ól és
az ö tnn ítá sától k ell függn ü nk.

23-án lefejezell J ohann Sylvan egy_
kori la udenburg l kálvilJlBta szuperIntendens (espcres) tragédiája Ismert
és sokat tudunk ma máI' két társa'
Ne user és Vehe-Glirius életérŐl ~
eszmevilágáról is. E tanutmá ny _
egykori periratoka t ismertetve _ II
resz.letekre vonatkozóan bóvlli i$me_
I·elelnket.
EgyetértUnk az értekeO!:és záró meg_
álla pilá sáva l : " .. , az erdélyi köny_
vek h a tására a ntit rin itá rlussá lett
pfalzi lelkészek iratanyagá nak ismétel t átvizsgálás a , a könyvtörttneti
mo tivumokon tul, az európai es!metörté net ismerctlen tényezőjére hivjuk fel a fi gyelmet, RávihigHanak
hogy a k orábban kiO!:árótagosnak te~
ki ntet t nyuga t-keleti eszmeáramlás
mellett egy párhu za mos, de ellenté_
tes irá nyú kelet-nyugati vontdatu
idcológiai hatds is ér vényesült. Ebbe n ped ig k i emelkedő sze repük volt
a XVI. század h atvanas é veinek vé _
gé n kész ül t e rdélyi kézira\.oknak és
nyomta tot! könyveknek."

A zsoltárfordító Thordai János
régi u nitárius egy haztörté neti rás szerint J á nos
Zsigmond halá la és Dávi d Fen~n c elitélte tése után az
e rdé lyi uni tári zm us a hany'a llás útjá ra lé p. B otór ImTC
" Az u n itárius egy ház a Bá lhoriak korába n'· c. tanulmanyában ezt az állítás t cáfo la n dó, Ve res E lldrere és
a jezsuita P ossevino ro h iva t kozva kimut.atja . hogy a
Bil thori a k idejében a vezető poztcióka t tö bbségükben
u.: unitáriusok töltik be, papjai k jó felkeszült.ségüek és
virág-lÓ városi eklézsiákkal re ndelkeznek.
Bota r Imrének ez a megálla pitasa r eszben Bethle n
Gábor fejedelemségének idejére is vo nat koztatható. A z
u nitáriusokat ért anyagi vesz teségek ellenél'e a s zellem i élet irányit ásáb61 kiveszi k részüket. Ezt bizonyit ja
az u nitál;us T hordai J d nos, ak inek zsoltá rforditása
1627-ben készül el. de nyom ta tós ban csak 340 é vve l
később, 196i -ben jelenik meg az Akadémia i Ki adó
gondozasában, " A Régi Magyar Könyvt ár" 4. kötere,
.,A:: f.! nitd ri f.!sok költészete" c. kö nyvben.
Az Un itá li~ s Jtle t f. évi 2. számában mege mlltetle m ,
hogy Thordal a koloz.svá r i u n itá ri us iskola ta n á l-akén t
forditja le az ó-test.amentu m i idők legszebb v alilisos
k~)ltemé~'eit... a z.solUII"Okat. és h ogy ert a zsoltá r fol'd ltást. Keseru Báli nt az Irodalom történeti dolgozatok
34. fuzeteké nt megj elenő " Epiktetosz magya rul _ a
?"Vli. sz.. e! e~ én" c. t..tnul mányában a haza i renesz,\nsz
II-odalom l egjelen tősebb a lko tásána k m ondja
M?guk a z.soitárok : Davi d kirá lynak tulajdonitott
v ~llas05 \'ersek. melyeket az 6-testa ment um! Időkben
huros h.a~l"ek pengetése me llett énekelnek a
I:mploml, u nn~pségek en . .Eze k a z.soltarok az lsten és
az e mbel egyuvétar\.oz..'i.san<lk go nd olatát fejezik ki s
ha n go~ iI~.nl.lk annak a reménységnek. hogy a h a talrr:as
lsten olil:öchk a gyöngének bizonyuló ember felet!. Ezt
a , megén:és~ n 70. l.soltár első verse _ Tho rdai fo rdítasában - Igy adja vissza:
A

" Vigyá:r.z érte~, .~r lsten ! t.s légy gyámol ügyemben,
&;gélj m~, s öromet adj b usult szivembe
Vigasztal) meg lelkemben:'
'
CL : ü n itárius tnekeskönyv 103, é nek .)
. OÖzehason.lításUI á lljon itt n Magyarorszúgi Egyhá~~ a~~-;,e~lkus TanácsiInak Bibliaford itó S:zakbizo ttv ~ett azonos S2Övegford itás:
" tstenem, ments meg engem, Uram siess segltségemIre,
Szégyenkezzenek és pil'Uljanak, akik é letemre
(törn ek."

Nem nehéz megállapítani, hogy a mondanivaló sO!:épsége, a kifejezésmód gazdagsága meg ma is a 340 év~
vel ezelőtti fo rdítás javára billenti a mérleget, Méltán
jut eszü nkbe a XVII, sz. végén élt szinmúiró, az unitá rius Felvinczi G yö rgy, a polgári kultúra egyik bat"okkos í?lésü képv isel őj e. aki úgy nyilatkozott, hogy a
zsoltá rok at " magyar nye lven Thordainál szebben nem
énekelte senki:'
Azonba n a zsoltál·oknak a XVIi. sz. elején még van
egy, a megelózó századból á tnyúló értelmezése, Ahhoz
a küzdelemhez való erónyerés, amelyet a reformáció
viv a római egyházz. .l1. A mi vonatkozás unkban. a
visszafejlőd ésre kényszeritetl unit:irizmus az ortodox
egyházakkal. Ennek az időszaknak rő vallási témája
Jézus isten- vagy embervoltanak kérdése.
' Jézus egylenyegü-e az
vagy
üdvösséget adó-e, vagy a
föltá rója ? Az ezekben a kérdésekben -".,
lásra az e lfogultság és a türelmetlenség nyomja
a
bélyegét. Feledésbe merül a megelőző sO!:ázad közepén
munkálkodó Somme r Jauos prófétai jövőbelátása. aki
Pirná t " Die IdeoJogie der Siebenbürger Antitrinitarier
in den 1570-er Jahren" c. munkája szerint az Aconlius
féle .. A s átán cselszövései" c. munka átdolgozott elő
szavában nemcsak a vallásos türelem igényével lép
föl. ha nem kifejezés re juttatja azt a meglátását is,
hogy az egyházak egy ütt fognak munkálkodni lsten
országa eljövetel én.
Thordai zsoltárforditása is ezt a célt kívánja elérhetöbé tenni. Stoll Béla .. Az unltáriusok költészete" c.
mun:kába n emliti. hogy Thordai zsoltárfordlt~a a melyet a fordító legjelentősebb alkotásának. ltél egyfelől egyházi szükséglet kielégítését szolgá lja. másfelől az un itárizmusnak a szo mbatosoktól va ló elh~tá,
rolásá t kí"ánja elómozdi t.,n l, akik kisajátítva aZ,.ul\lt~:
Mus Bogáti zsoltárait. az üldözésektól menekulendo.
maguka t az unitl ll·iu sokkal azonositják.. Keserű Bál~nt
emlitett tanulmány1ibl;m, kítéIVe Thordal ~lIá rfor~ltÓ
tevékenységére, fölemliti. hOl!" a Thordal 7.50ltáral., a
kezdeti népszerúség utá n a feledés homály á ba m.erulnek. s azoknak szépsés;:é t csak. n XIX, sz.-ban fede~lk .~öl
ujra. El sősorban Kriz a János, az iroda.lmár püspo~,
aki Toldy Ferencnek küldött levelében a zsolt.írforoltás gördülékenységé re hívja röl a rfgyelmeL A so~n
következő Thordai- fölledezó KanllOrÓ Ferenc, aki a
munkát a z el ső u n itá ri us zsoltá rfordit6 és a fordUás
szövegébe a ko r eseményeit iS beleszö\'ó Bogdti Fazekas Miklós munkája fölé emelI.
Kanyar6 kiemeli
Thol'dai újs zerű a ktua lizálás! törekvését. fi merész
összevonások at ps a jellegzetes szócsonkitásokal. Nap-
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JlIl nkbnn II. 1.soltál"lordltásban Rim ay- hahist kt;~Ő
Zentai Mllda (Rimtly-~atá ~ Thordal Já,nos z$oltal'al.
ban. Acta HistodnQ ,LIt1crm'~m Hunl!ar~ca~um, ~~.II .
S7-c,lted, Hl73.) II fOlxhtásb<1n Jc~entkezo szt?lku s ':',]'1'szemléletet h'lngsúlyo1.7.1I. 57.ennle Tho rd!l! ~.or<htás,, 
vnl váHo;r.ntosnn mutatja be . az embel" bun~s voltá.t,
búntudaUit és s7.envcdését. Figyelme t érdemlonek mlnöslti a I'ágalornlól és II hazugságlól való félelem
hang.;úly~ását. és II gyarló emberrel szemben Isten
hatalmának és nagyságának érzékeltetését. .
_
Thordni zsolt."ir!ordítA.sának népszerűségére JeI!CIT17..o.
h gy II keletkezése utáni közvetlen idókbe~ sokan

le~ásolják.

$

Igy az kéziratos fo~ába.n. terJed: " Az

u nitáriusok költészete" c. munka f olemhti, h?gy. T ~ or
da" ~gyes zsol tá rai mcgla lálhatók az " Istem diCsere-

tek. imádságos és vfgaszta1ó ének~k" c. könyv 2. é s
3. kiadásában; Abrugyl György könyvnyomtató 1655-

böl v"ló ké~iral!i b an: 1.1 '1 1657 el ől!i Thordai K6de:-tben : F"clv inc;d Gyij,·gy áH nl 1676-bnn másolt k6de:-tben és nz U n i lu,. i u~ Gl"adllÍllbnn. Thordai zsoltarfo\"d! U:,s;.'1 i. m:onbi'n Qlt van na k II mai hasznilla lbnn II:\'ő
Um t..rlUS € nekCSkönYv ben L;, a \7. \82. \87. 193. 205,
207. 212 és 269-I?!; számozások ala U. Liturgikus használntu k me~leh etúse n r itka. Pcd i ~ érdemCll volna azoka t
miné l több helyen és töhb alkalommal haszn al~i < Keserű Bf,~inl Thol:d ai elc~rd~seben szóv;"l es7.i. hogy ;.soltf.rford lti'isába.n ~o~ c lh c to az anti k ku ltúra a lapos ismerete
é~ a nn ~ k ultol"okénl való a lka lmazása. Ha ehhez hozza tessz~k. hogy a 7_~oltá\"rorditással Thordai nemcsak
egy h á7.a n ~ k tett szolgála tot. hanem az európai rene szá nsz kol tészet eszményének megvalÓsitás.át is elő
segítelte, a kko,' Ign7.á n mél tó e mlékezni arra az c1Odre. a ki 351 évvel ezel őtt ülte Ue át magyar nyelvre
a zsoltároka t.
Kelemen i\tiklós

"AZ ÉLET KÖTELESSÉG"
_ Ferenc." Józse( kolozsvári unitárius püspök hal~
Iának ötvenedik óvfordulója alkalmaból május 6-an
Budapeste n tartott felolvasás kivonatos szövege.
Amikor Ferencz JÓ7,.set pUspökUnkról - 1835-W28
_ halálának 50. évrordul6ja alkalmával megemlékezünk, életművének megftélésénél abból keH kiindulnunk: mllyen körUlmények kÖ7.őtt kezdte' ffiUirkásságát, milyen célokért munkálkodott, milyen eredmény~
ket ért el, és a mikor 93 éves korában elhunyt, mit
hagyott maga után.
Nagy hibát 'követnénk el, ha munkásságának meglIélésénét azokat a köM.i lményeket tekintenök irányad6ul, amelyekbe a ml nemzedékünk beleszületett,
vagy amelyek között jelenleg élünk.
Amikor a pozsonyi országgyűlés az 1848. évi XX.
törvény l . i-ában az unitárius vallást Magyarországon
is bevett vallásfelekezetnek nyIlvánitotta, lényegében
a dési egyesség megköt öttsége! között élő. a DáVid
Ferenc-i h itelVeknek kényszerből sok mindenben meg
nem telel6 tanokat vall6 hitfelekezelet nyiJvánitotta
bevett vallásnak,

•

A sz.abadságharc leverése utáni idők az abszolut izmWl súlyos esztendői semmiképpen ne~ voltak a lkalmasak arra, hogy az unitarius hltfelekezet, a Dávid
Ferenc-i utra vlssz.atérve, azt a helyet foglalja el a
magyar társadalom életében, amelyet haladó eszméInél fogva megérdemelt. Az unitáriWl hitfelekezet megúj~odása Ferenc7. J67..sef nagy elődje, a költöi lelkületű
Krlz.a J anos alatt kez.dödött el de ezt a munkát püspökségének 52 éve alall Ferenc7. József végezte el.
Csak u.t6lag tudjUk helyescn megItélni, hogy az 1876• ban, fIatalon, 40 évesen püspökké választott, nem
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kifogástala n egés7_'1ég:ű Fere ncz Jó""~erre milyen fel _
adatok vártak. s valójában mit is végzeIt el.
Az egykorú rel jegyzések szer int megváJaszhis5.t nagy
műveltsége. irodalmi munkássága és nagyhahlsú szónoki képessége eredményezték. Ma talan nem is tudjuk kellően é rtékelni. hogy milyen sokat jelentett
a megjelenés e Idején annyira új szerű. M. unitá1'ius
i(júsagnak S7.ánl. S7.Óm OS ki adast megért és többször
refOL'11lált t" rtalmú K ótéja. - ma jd az " Unita1'ius K is
Tükör". alcfme s7.er lnt az u nilórius egyház türténetének. hitelveine k. egyhóz.'1lkotmónyának és szertartásainak r övid foglal :lfa.
Az el ső. magyar nyel ven 1854- ben kiadott Kalechezis
még magá n vi~elt e a dési compla natio meqkötöltségeil. de a7. 1875-ben megjelen t. Fere ncz J67.sef által
szerkesztett K a lé út lIT. kiad ása nagy lépés volt a
tiszta uniTárius h itelvek ismerlté tétele és elterj e.~zt ése fel é. Sze r7..őie a K á té el ső két kia{"1.:i~áhan
még ne m szak fthatott rad iká lisnn "7. 1854-ben kiadoU
.. K atechezis" k öf ötlsége ivel. de a zok tól lassan, szinte
észl'evétlenül elt:ivolod ik. mégpedig nem elhanyagolható mertékben a z ame r ikai és a ngol unitá riusokkal
felvett ka pcsolatok és az otta ni nagy un itárius gondolkodók mű ve inek öS7.tön ző hatása alatt. E7.:o:el párhu zamosan e g.véb irodalmi munkásságában már a felté tlen szaba d el vű sé~ hívének mutatkozik.
A nagy v óllozá s clO'lk s zembetűnő eredménye a hitelvei nknek m eg fel el ő új hitvallás. a mi ..IJ"iszekegy"- ünk megfogalmu7llS<'1. Fercncz J Ó7.!ief a Kát ét
lépésrŐl lépésre reformnlva eljutott addig a határig.
ameddig cgy m ngá t kereS7.ténynek valló egyház elmehe!. s az évsz<Í7.ados tila lma k ubin egyházunk újra
r<ihelye7.kedett. Dávid Ferenc álláspon tjára. b?lcs
mérséklettel egye7.Ietve hite!veinket a XIX. szazad
második felében e~re határo?-oUnbban megnyilvánuló
sza bndel vú~ éggel .
A kÖ7.éplskolai és képC'l.dei ta nulók számóra írt
hittnnkönyve, egyhá~.slel· tartási doJgo7.atai mellett
egyik s zerkesztőj e és tcrmékeny munkntársa vol.! a
ma is megjeleno. 1861 -ben alapított egyházi folyÓIratun k nak. a Ke resztény Mag vetőnek. és irodalmi. mt1l~
kásságának értékes eredménye a n~ g:y a merikai un.~
tárlus teológ us. Cha nn i nt! el!~'es muveinek munkakozösségbcn végzeH m M.var ra fordit.isa és k iadása is.
Nehéz felada tot jelentett felel ős órhelyen állva a
klegye7.és utá ni Magyaro rszágon vigyázni egyháwnk
tekintélyél·e. és megta lál ni számára a helyes uta,t.
Ferencz J Ó7..!ie( ezt s ike,.rel oldotta meg. A támada:
sokban e!U'há ú lO k nak egyrészt a polgári há7...lsságl
jog s7.'1bá lyo71isa elóttl. n kérdésben elfoglalt szabad abb lelfogásfiért. más részt a zért a letal!adhatat!a n
von7.óel'óért volt része. melyet a s zabadelvu h:lladobb
gondolkodás ú és a trnd icio nális elóité letekkel. bátra.n
sz.akltani m e rő olyan embe rekre gya korolt. niuk lelkIIsmereti cl1entétbe ke rültek a nnak a hitfelekez.etnek
hitlételeivel. dogmáiva l, a melybe belesz.i.lIettek, de ke_
re.~7.tények a kartak ma radn i 'Vagy lenni.
Fe ren cz J Ó7..5ef a nemegyszer durv.1, egyhazunknak
nemcsak n protestá ns egyházak közé tartozását, ha~
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nem még kCI"cs:.:Lény vollót is
!v{u1..ó lá.ma
d 5sokra hlltáro:'.ottan, az igaZ5ógba vet rt eros hIttel
mindig: rné!tós!lgtcJjcs cn "cagált Ugyan y lépett fel
akkor is, amIkor il "Ne temerc" pápai dekrétum

vegyes há?..asságok esetében olyan lel.~1 kény:szert al
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knlmnzó szabályozást kivánt tételes torvénye,nk elle-

nerc rcndszeresJlcnl, amely az egyenlő elbá~fts elvének m cgtag.1dMával a kat olikus egyháznak Jogosulat-

lan

előnyt

biztosrtott volna.

Fer cn cz József mind irodalmi múködése során, mind

beszédeiben és k öúletl szereplésekor m indenko; a
lelkiismereti szabadság,

fl

haladss, a szabadelvuség

mellett szállt síkra, bátran vállalva és vallva Dávid
Ferenc évszázadokon át rejtve őrzött eszméit.
Püspöksége idejen az ó jelentős személyes fáradoz;ísa ered mé nyeké nt felépült a kol ozsvárt. valamint a
székelykeresztúri gimnáziumunk új épülete. Kolozsváron 11 piarisláknak és a reformátusoknak is műkö
dött gimnáziuma, - az unitárius gimnáziumok növendékeinek jelent6s része mégis ama református, ~to
Jikus és zsid6 szülők gyermekei közűl került ki, akik
megmaradtak ugyan tradicionális vallási kötelékükben,
de gyermekeiket u szubadelvGség, fl haladás szellemében kivánták neveltetn!. J61 esik arra gondolni,
hogy ezek a más vallású növendékek az iskola padjai
közül kikerülve milyen megbecsüléssel és szeretett el nyilatkoztak azokról az iskolákról, ahol soha meggyőződésüke! befolyásolni nem akarták, és ahol a lelkiismereti szabadság, a szabade[vúség eszméit gyöker~?tették meg lelkükben.
Ferencz J ózsef bölcs mérséklete, a testvérfelekezetekkel való helyes kapcsolattartás felismerése és gyakorlása akkor hozta meg a legszebb eredményt, amikor eljött .a nagy próbatétel ideje, PÜSPökségép'ek több
mint fél évs~zada alatt nemcsak a kiegyezés utáni
évek, a " nagy béke" éveinek felvirágzását érle meg,
hanem az első világháború következményeként az
ország öss~.comlásának nehéz idejét is, Erdély magyar
lakossága egyik napról a más ikra nemzeti kisebbséggé
lett, mely a kirá lYi Románia friss és túlzó naci'Jnalista magata r tása miatt számos sérelemnek, üldöztetésnek volt kitéve.
Nem volt könnyu a megvá ltozott körülmények között megtaláini a helyes magatal·tás útját, és tragikus
sors vá r t volna a R om á niához csatolt területek magyarságára, ha ezeket a nehézségeket a felekezeti IWÚlölködés is fokozta volna. Meghatottan kell visszaemlékeznünk a r ra, hogy e vészte rhes idökben a magyar
egyházak püspökei a régi tusakodásoka.t elfeledve, egymásra találtak, és testvéri kézfogással néztek szembe
az új helyzeUel.
E közösen kialakított j6zanabb légkör egyik S7..ép
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"th GusztdV

Károly
annál kellemesebb

a

Jópüspöke,
"~

~~~t'k;ell azt ls, amikor az első világháború
emlékezünk, hogy "Ferencz JÓzsef a
helyzetben ls mindenkor bölcsen s
kormányoz.ta egyházát, hogy az egyháznak ' és
é rd ekelt szolgálta, Bölcs mérsékletét a román
vezetői is tisztelettel és megbecsüléssel ismer-

~
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merném Al1Itani, hogy egy nagy közösség
életét, eredményeit egyetlen vezető személyiség irá_
nyitása határozza meg. Ferencz József püspijks~"e idején is számos közeli és távolabbi munkatársának. egyházunk sok jó fiának igyekezete és munkája kellett
ahhoz, hogy az a~lg - kmönösen a mai Magyarország területén - aiig ismert vagy félreismert kis
lét~~..~mú egyhb elérhesse a zt a megbecsülést, amelyet
multJa és ha ladó eszm él alapján megérdemel.
MéJtis. elmond hat juk, hogy kiváló személyes tulajdonsag31val, egyházunk életében Ferencz József püspökünk személyiségének, vezetői tevékenységének döntő jelentősége volt.
Egy időben szGkre szabou megemlékezés nem alkalmas arra, hogy egy hosszú és Igen tevékeny élet minden eredményéről. vállalt és elvégzett feladatairól leljes képet adjon, Részletesebben kellene beszélni irodalmi munkásságáról, szervező tevékenys~éröl, kü_
lönösen a budapesti egyhazközség megalakulásában
és a Nagy Ignác utcai templomunk megépítésében
szer.tett érdemeiről. a külföldi kapcsolatok kiépítésében végzett munkájáról.
A kilencvenhárom évre terjedő élet és !)2 évi püspöki működés emléke visszafvel egy elmúlt évszá7.adba, és amikor most, az alapjaiban megváltoz::.lt világban, a nagy öreg, Ferencz József alakját, munkásságát felidézWk, és választ próbáltunk adni arra, hogy
mi tette öt igazán naggyá, hogy mi az a tanulság, 3mit
mi, utódok, életéből és munkásságából levonhatunk,
azt hiszem abban a jelszóban találjuk meg a feleletet,
amit ő irt az életére vonatkozó feljegyzései elejére:
" Az élet kötelesség".
Nagy ember pedig az, aki a ra váró kötelességet
felismeri, vállalja, és hűséggel teljesít!.
Dr. Vernes Gyula

Isten megtestesülésének mítosza
Ezzel a eimmct je lllnt meg a ta valVi ev , angOl kiad vánvainak egyik.
lllg/laYl/obb sikere , A szerkesztő, a
Illres angol t eol ógia i prOfesszor
lahn Hick.
'
A könyv liz esszét tartalma z híres analíkán t eo lógu sok tollából
Köztük. kivá ló p rofeuzorom Mau:
rice Wi/es neuevel találkozu'nk aki
egybell az Anglik án Egyház T~nté 
te,lei Bi zo Uságdna k elnöke. Itt anglika!, teológusok n y ilv 6nilan ak v élemeny t, szokatla nu l szabadetv ú mó-

don.

T. S . Eliot mOlldIa : " A keresztényséonek. min di". alka l ma zkodnia kel!
valamih ez, amI t IIinni lehe!." A kere sz tény teotóg ia változása fe j lödése

lényeaes kérd és.
'
1<'ontos keresz télly dog mát é rintene~ a
SZerzők:
Istennek Jézus
Kri sz tu s ban
v aló megl es tesil.lése.
vagyis ennek mHona a téma, S az
angli kánok ált al újonnan megfogal-

-

mazo!t felismerés: Jezus lsten által
kü/dölt ember, aki az isteni célokban kapott szerepet, s csak kesőbbi
keletú az a felfogás, hogy O a
Szentháromság második alakja, vagyis isteni szemely,
Michael Goulder irja "A kereszteny mítosz kettős gyökere" c. tanulmányában, kettőssegen a zsidó
és a szamaritánU-5 elemeket ertve:
" Az inkarnáció ma már hihetetlen,
s a mi generációnk hivatott arra,
hogy ujra formáija a krisztológiát,
Mint egyetemes keresztények, tisztelettei fogadjuk Jézus és első követőinek hitét. De a megteste$Ülés
számomra teljesen nélkiilözhetőnek
tÚnik."
FTances Young mintegy folytatja
az előbbi gondolo tokat, Ket/ős gy{;jkérről, vagy összekuszált mltoszok
Wmegéről van szó? teszi fel a
kérdes !. "Attól filggetleniH, hogy
sikeriil_e felfedeznünk, 1)(lgy nem a

•
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me(,/testesillés hitének pontos eredetét, az világos, hogy termeszeténel
fogva a transzcendentalis v ilaghoz
tar tozik."
Don Cupi1t írja, hogy hosszú utat
futott be ez a tetel, míg, meghl!t~:
rozoU dogmavá left. S oz IIIkarnaCIa
tana inkább a dogman, mint Jézus
tanilá8á1UJk
tradicióján nyugszik.
Az ujszövetsegi apostoli szerz.ők
oUgho. tudhat14k a későbbi egyhazatllák krisztolOgiájáról. "A kereszténység elpogányosodáslin.ak e.gy~k
példája, az Egyházak Viiagtana~sa
nak egyezménye, melll a ,.Jez.us
Krisztus Or és Megváltó" elvet kepvi.seli" - vallja CupUt.
A kalcedóniai krisztológl(l tavoli
őse lehetne a mai hitetlenségnek:
vele kezdődik az áhitat középpontjá1UJk eltolódása Istent61 az ember
felé" _ follItatta CuPftt, . .s a;:- ~,ls
ten Anya" kifejezés szerinte prima
faeie istenkáromlás.
I
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- -_._-A meotcslcSU/c!S lanának vo.1t né·
'uiny arfalmas hatása Jézus kl.ildelésérICk, Istenhe: való kapcsolatának.

s az Istcnl:le" való hitnek megértésére.
,
Mauricc WI/es vallja: "... az
hlkarnác/6
az a

megközelítését

~vas!atom

lenne,

iIIetöen,
hogy

egy

Q/kotóbb Ido/atat kell sza/góllattmnk. melu hosszú távon segíthc:t.
nemcsak ti
teológiai
probléma~
Ii$ztáboon lárasdban: hanem a hit
fomisainak, kés;:kteH:.e,~ Oa;zdagabb

meg/ogalmozá.sdban

1$.

Visszauta-

sítja, sót lehete!lenne~. tartja

II

ka~

cedó.uai zsinat dogmá]at: két termeszet egll személyben..
. .
E-ek ll. tiszteletre melló angltkall
tudÓsok hitünk tanftásához igen kö:::el lillnak. Persze nehéz megtörni a
tradfclókat, már mllga a szabadgondol1\odás tényc teológiai forradalom.
fIak számít, nehezen mondanak el-

lent saját egyháZUk dO(1máinak.le glöbbjük hisz az inlwrnác/Óban. de
vUlmal" akik inkdbb mitosznak,
mint vaiósagaak. laTtjak.
EgyhazunkróL nem esik emil/és II
könyvben. ru: "mitárizmu$ mIndönsze kétszer. az "egy Jelső létező ben "
való hitként szerepel.
A kiváltott viták során kifogásolták. hogya sze rzők nem nl/újfanak
kész. teljes eredményt. Céljuk (lzonb(ln inkább oz voll. hogy kérdéseket
vessenek fel. dogmatikus valanadások nélkül. Az. hogy kiszélesilsék
JézUS és egyházának befolytlsát.
mintsem hogy megzavarják a keresztények hitét. A kereszténllscg
csak okkor lehet őszintén hihető. ha
továbbra is nyitva áH az igazsagn (I k.
Természetesen a mú felháborodóst
keltett egl/es anglikán eoy há zi körökben, s hamar megszülelett II ua-

la ~z

"A z inkarnóció ll1a z~áoa " eimmel. A uit a aumban eorzel nem zarult le.
Nekül1k. szabadeluíl ke resz tények.
11('/(. kötIIlyebb helY UliinJ,: uan. hi ~z
ny II o lI kapukk al ólIunk oz új ideoló_
Gia i Irányza tOk előH. oz ész uralma
/onto$ ~ze repe t ja lnik fel/ogá ~lmk
bon. S zdmunkra csak öröm. ha ho_ol1 M gondololakkal 10lólkozhalU>lk
a dogmatiku~ keresztény egyházakon
be/ül b .
Meg kell (IzolIban ér/enünk problémájukat, ha o hitt dolgOk fölölH
elgondolkodás közben sojót egllhó%ukkol kerülnek összeütközés be.
Neves angol unitárius teológus
elődünk. James Martineau ítta: .,Az
Inkarnáció igaz. nem kizdrÓlogosllll a
krisztusi. hane m az egyetemes em beri, és a z örök isteni."
Sr-ent-I\'anyi Ilona

Tolna és az 1588. évi pécsi hitvita
Az unilárlzmus 1588-ban mAsodu»en is megpróbálla II behatolást Tolnára. Jelenlétének ezúttal már
;emmi nyoma sem volt a városban. Ez a kísérlet
a ToLnárl álutazó és megszálló pécsi unitárius kereskedők p 'opagandájára támaszkodott. A fes:cü\t hely1.etben a tolnai iskola egyik tanulója péo;i barátjához
írt levelé ben triviális. sőt trágár szavakkal fejezte
ki az. unitárius vaUásról táplált lenéző véleményét.
A levél tartalma a pécsi diák réven. nyilvánosságra
kerüli, s az. ottani unItáriusok közt nagy felh áborodást keltett. de magát a tolnai iskolát is rossz hírbe
keverte. Még élesebbé vált az ellentét akkor, mikor
Decsi GitSpár. a tolrt.1i refot1mátusok lelkésze eltiltotta híveit attól, hogy a pécsiekkel vendégeskooJenek. s nekik s7.álla.st adjanak, vagyis, hogy a pécsi
unitúriusnkka l érintkezzenek. Ennek következ.ményeként kellemcUenül érintette a pecsi unitárius kereskcdőket. hogy az 1588 ápril isának végén tartandó dunaföldvári vásán'a utaztukban Kürtösi János tolnai
polgárnál rideg fogad tatásra találtak. A helyzet tarthat.1tlanságá ra való tekintettel maga a házigazda tanácsolta a pécsieknek, hogya dolgok tisztá~ása végett keressék fel Decsi Gáspárt. s kérjék meg. vagy
ő menjen el Péaire, vagy pedig a pécsi unitárius
papot hívassa Tolnóra, és rendezz.enek vitái. Decsi
ek·kor nyíl lan mcgmondt..1 a7.oknak, hogy a vendégszerelet felmondása v1.lUási álláspontjuk miaU tÖr'tént'.
egyébként a hitviu.it illetően válaszát 11 dunaföldvári
V{tSúlTa ígérte. Végül ls Decsi Dunaföldváron kitért
a vita elöl. viswnt II vilsáron Jelenlevö Skaricza Máté
nickcvei lelkész. értcsüh'e a d ologró!. vállalta Pécsett
':l ~ivánt hitvit.'m a l'efOlm{tluSQk részéről való helylaJ.last amennyiben híve i is h07-i'.ájárulnimak _
~t;.1yre né~ve végleges válill;1.;ít Szent Margit napjáig
(JuJ. 13.) Igérte a pécsieknek (52).
. Közben a1.onban történt valami, ami a pécsi unitárIusokban vérmes reményeket támasz.tott. Bereki
András. aki 1579 óta Tolnán káplánja volt Decsi Gáspá!1Tlak. már farsang óta levelez.ésben áUolt a pécsi
unitárius pappal, Válasz.uti Györggyel. Bnnek eredmenye az lett. hogy Mihály István pécsi unitárius kel es~edö Ben~ki Andrást 1588. július elején saját kocsiJán Pécsre. szöktette, hol az. nyilvánosan csatlakozott
az unil.árlusokh oz. miután öccsét Bereki Istvánt már
előbb a pécsi unitarius iskola ~nlt6ságára elengedte.
E szerencsélI fordulat ul.án a pécsiek 1588. JUJ. 15-én
megkeresték a tOln.1iakat a Pécsett vagy Tolnán tartandó hitvita ügyében. A tolnaiak a7.0nban jú!. 27-én
kelt ,,:álasz.ukban kitérlek e kfvánság teljcsíté:;e elől.
Berekl Andrtu; ene. látván a tolnaiak szilárd magatar.tfu{~t. megbánta elhamarkodott lépését, s a pécsi
unlt.árlusokat cserben hagyva, TOlnára visszatért. Nem
~kkal ez.után a J>écsiek városuk ügyében hárman Budara menl.ok, S olt a basánú'l jártukban összetaJáJkoz10 UNITAulUS 21.E'!'

tak a keviekkel. Az.onnal felvették az elejtett s1..<ílakal, és megállapodtak a7.0kkal, hogy prédikátomk,
Skul'icza Máté fog helytállani Pécsett a Válasroti
Györggyel tartandó vitl1tkozáson, melyet 1588. . aug.
29-30. napján meg is tartottak. Ez aktussal azután
végképp le is 7.árUlt ti tolnai refOlmátusok és a pécsi
unitáriusok köztJ ellentét ügye.
E mérkőzés önmagában véve nem nagy jelentőségü,
mégis vannak meg.szívlelendő tanulságai. Világosan
kitűnik belöle a hódoltsági rerormádó polgári jellege. A két iránY7..'lt hordoml kizárólag m~vá.rosi polgárok. Foglalkozásra nézve deákok, kereskedők, bérlők és tőzsérek. A papok mellett ők az CS2me megtestesítói és képviselői. Nem írástudatlan és bárdolatlan
emberek, hanem a kor alapfokú latinos múveltségének rés;r.esei, Ezen pa1lérozottságuk megsunésének
előfeltétele mindkét félnél biztositva volt a tolnai.
illetőleg a pécsi latin iskolák működésében , továbbá
foglalkozásuk révén kialakult hazai és külföldi polgári összekötletéseikben. s ily módon szerzett tapasztaltságukban és vUáglátottságukban. Ekként az egyházi élet kultiválása, az iskolára való gondviselés
ugy Tolnán. mint P écsett a POlgáM v:ilágnézet és életforma lényeges eleme. A polgár az. egyház tanításának e~:ylk helyen sem passr-ív elfogadója vagy berendezkedésének ahi rendelt je. hanem ezelmek öntudatos
és harcos képvisclöje, s e magatartásában saját világnézetét éli meg. Ebben fl s~les lát6körű és racionális
kÖ!'I1ye:retben egyedül Dt>csi Gáspár egyh<i7.kormányz.ató,1 a szűk látókörű és cels1.erűt!en. Nem csodálható.
hogy mikOr őmiatta a keresztyén modus vivendi
z.sákutCl\ba jut. a re10nnátus Kürtösi János tanácsolja unitárius polgártársainak megoldásu! a Tolnán
vagy Pécsett megtartandó hitvita nyélbeütését. A reConnátus Kürt ösi János és a nála idözö nyolc pécsi
unitárius polgál' hisz.nek abban. hogy a vallási tanitasok ellentét.ei dialeklikailag megoldhatók. Decsi
Gáspár ugyan a to ln.1i református egyház részeről útjÍll állja ez elv érvényesOlésének, de tagadhatatlan,
hogya tovabbiak folyamán unitárius polgárok képviselik mindvégig a Kürtösi á lt.·lI felvetett hitvita
CS'"~méjét, s egyáltalában nem lehet állítani. hogy az
események ez alakulásávu l il lo lnai református polgárok is bensőleg ne értettek volna egyel Az unitáriusok magatartásllba n megragadó az igazságuk győzel
mébe vetet t hitük, törhetetlen kÜOOÓS·'e llemük és egyben tis1:ta. emberségük is. Lehetetlen észre nem "enni,
hogy Ht n reformáció felett már egészen úrrá vált a
humanizmus szelleme. De azt is figyelemre kell méltalni, hogy az Ilyen önálló sz.ellemi töre~vések:nek:
egy ideig még kedveozlek il társadalm! erok hagyomány os megk öt ö~lségé től mentes török hódoltsági viszonyok.
Dr. KathonIl Géza

Unitárius istentisztelet Frankfurtban
Frankfurt városl!>nn éleler&; német I;Inilárius gyO!c~
kezet él. melynek szép temploma 11 FlscherIe!d ~ u\.c~~
ban már rnc-sszirő\ felhivJa magára az érdeklödok fl"
gyclmét. A templom lelkésze, dr. Waller Meyer, ta-

A f ra nkfur ti u ni!{lrius tClI1lllom b e l ső r észe

va1y összel mcgbeswlést folytatott az IARF ülésen
oU tartózkodó püspÖkünkkel. E beszélgetés rendjén
merült fel az a gondolat, hogy jó volna e gyülekezetben egy adott. alkalommal magyar nyelvű istentisz-

leletet tartani, melyre meghivnánk II Német Szövetségi Köztársaságba n élő m agya r unitáriusokaL

A syülekcl':ct. mc.lynck eredete a XIX. s7-li7..ad derekúnak rcfonnlsln rnozguJmnira megy vissza, a hábo-

rú alalIi bombázások idején elvesztette templomát.
melyet város i segftséggel éphettek fel ismét. Ezt a
temJ?lomot CelaJflnlották, hogy okt. l·én magyar Ls.
tenflSztel e let tartsu nk . Az istentiszteleten részt vett
'll!: cgész gyUleke~.el, és soka n voltak jelen aszomsz':"
dos Offcnbac:h. város szabadelvű gyülekezeiéból is
papjaikkal az éten.
'
Az istentiszteleten W . Atelier lelkész méltaUa a ma.
gym"'-német unt1lirlus kapcSOlatokat, és köszöntötte
a távotból jött szolgá lattevőket és a magyar vendégeket. D. GcltrmlUIn, az IARF főtitkára köszöntötte
a megjelenteket, akiknek körében jelen voltak al!:
IARF tagegyhá7.aihoz tartozó kül önböző mozgalmak
fl·ankfurti és környéki képviselői is.
A gyülekezet énckve~.ére magyal" egyházi dallamokat
választott crre a"l. alkalomra. és egy fiatal művésznő
szépen csengő hagon éneke lte né met forditásban a
l'é~ed kercslek k ö nnyel mben k~7.detű énekünket. Az
angliai Oxfolxlba utazó Szentiván"i Ilona imádk0'0tt
szépen, bensőségesen, majd dr. fo'crcncz József püspök unitúl"ius löl·ténelmi emlékeket idéző egyházi be.
sredet tartolt az Omnia jJTobete textus ahlpján.
A frankfurti unit;íriusok az istentisztelet után az egyik
szép vendéglőben ebédel adtak a vendégek és al!: i,,tentisztlceten részt vett, Ul!: ország különböző városaiból jött magYal' unitá l·iusok tiszteletére. Köszönet
azoknak II hiveinknek. akik eljöUek személyesen. K i>s'l- önj ük azok támog:at~'!sút CS érdeklödését. akik meleg
h;mgú levelük kel é~ adományaikkal támog atták mun kánkat. Hál{lnk a n émet unitárius gyi.ilekeloeté. mely
még a s~.ép öss·/cgü persclypénzt ls magyar unitárius
irodlllml célokra ajánloUa Cel, és utalta át.

UTA ZÁS É SZA K -A M ER IKABA N
Bölöni Farkas Sánd or könyvének kaliforn.iai és ox [onJi közös kjadása
Ni ncs még egy magyar úUeir:\s,
ame lyannylszol' jelent meg,
mint al!: UUlzas Észak-Amerikában.
A !"cConnkorSl..ak valóságos bibliája
lett, óriási hatása volt a XIX. század legnagyobb magyal' államférfiai.
ra, Széchenyit·e, Wesselcnyi re. Kölcseyre, Kossuthrn ét! az 1830-1640-es
évek ifjúságára. Cs:Jknem másfél évszá:adnak. ~ellett eltelnie, mig: ve~.~lö amerikai tudományos fórumok
f?lredez~ék ~int történelmük jelentos forrasmuvét.. Még egy éve sincs
hogy
el..sö a:oerikai tudományo.~
ak~d&rrlla, a philadelphiai Americun
Phl~osoPhl~al Society kiadta, most
~dlg máns második, uj fo rditása
Jele.nt meg az Amerikai BibliofJTáfiai
Intezet, a ..k~.li/orniai és az oxfordi
eGyetem kOl..QS kiadásában. Különleérté.ke a rorditó Kadarkall AI·'
pad tel·JOOelmc.a bevezel.ó tanulm!l_
nya.. . a szepl) és mG filozófiatörté.
nell Jelentos&gének eddig l-gyed ·· lálló
méllatása.
u
Kadarkay Árpád 1954-b i.'"n Esztergomban .é rettségizett. majd kanadai
és ameri kai egyetemeken rolytatta
tanulmánya it. 197Q·ben a k;.liforniai
Sanw. Barbara egyetemen doktorált
Lukács Györgyböl, majd u1linn magy.ar-anlerik.al állami csereö5ztön_
dilaSként Luk ócs GYöl-gy tanitványa
volt. 1971 óta u ké~ knlif.ol"nial egye''''', lanársegédJe, lektora, majd
pro CS$zo ru .

a::

1!7>

,

A fialal amerika i magyar rendki vül szerencs' i fölkészültséggel látott
neki munkájának. A legjobb bibliográCiák alapján is nehéz itthon megtalálni mindazokat a részletmunk.j·
kat, amelyekböl ' egy-egy m:lgyar
történelmi s;remélyiség ('s;:;merendszel"ének fOl"Tásvidékét föl lehet dedtem. A külföld i magya!' ku\.;lLó·
nak éppúgy ismernie kell a hazai
vi-a;gtilódások
eredményeit.
hogy
más jellegu elméleti i.'"llátoUságóv.1l
igaz Ö5Szképet alakithasson ki.

K adarkuy

Árpád a felvihígosod n.s.
és a romantika kiváltképpen
amerikai történeti és il"odalomtöl'té·
neli műveinek ismeretében Bölőni
Farkas Sándor egész életének és
munkásságánhk középpontjába helyezi amerikai útleirasát. Valamennyi
elöl!:ó IrÍlsát, még világirodalmi rorditasait, ... Goethe
Wertherjének,
Schiller Don Cadosának, Madame
de Stael Corinne-jének COl'dítás{lit
is ide irányuló felkeszülésnek (ogja
Cel. (Elég sajnálatos, hogy el!:ek ti
mGvei mindmáig ké"..:iratban maradtak.) De üldözéséről irt naplóját ls
szinte teljes egészében ideu. min l
könyve logikus következményét. A
$.;foCI-d) széles világirodalmi
l"Okon.
ságba állítja Bölöni F'al'kas Sándort,
Szent Agoston. Montcsquleu, Hume,
Hel·der, Rouss.eau, Goethe, Hein e,
Coleridge,
Southey,
Wordswol·th,

Emerson, sót Kierkegaard egyes esz·
méinek, vagy bizonyos lelki voná ·
sainak nyom..1it fedezi föl benne. A
mü\'eibö l vet t idéze1cket szembesíti
vonatkozó növcgeikkel.
Tocqueville
egyidejü
amerikai
ulnz.ásának élményeiből keletkezett
és ,IZ iU11erikai demokráciát arisztok·
nltu g:óggel lenéző á1lnmelméletét
rés'<llelese n ÖSS7,-CVCti Q magyal' uta·
'l..ó vérbeli plebejus, jakobinus, sőt
utópista 6l!:ociaHs ta idnyú társ..1.d.-.lom leírásávaL De hangsúlyo-..:z,,1 unitárius mivolt!lból kövelke:lö hitvallásának jellemz.ö jegyeit is. (priest·
ley és Rams<ay <:"sI.Jhéinek ha1á.<;át.)
Sorra vesl!:i a x rx. és . XX. sz.\7.ad
leg:k.i v.úlóbb
Amerika.sza1<éI1ói~.e~
anaHl!:iscit, melléjük állítva Bölom
Farkas Sándort súlyban és jelentő
ségben. Kadarkay megállapitása szerint Bölöni Farkas az elsó, aki :1
Függetlenségi Nyilatkozatot az a~e1ik.1l gondolkodás legigazibb kifeJe·
l!:é$ének tartja. El!:I Lincoln Geltysburgh-i sl!:ól!:ata jóval korábbi megfognlmazásaké nt értékeli.

A

Amerikaz első magyar ..
i útirajz
ról több mint
szociológia
és több mint a
törté"."gyik első remeke, netfilo-.(.Ófial mG is.
több megl'illnpitása.
se az otthon ls
túli umuL'IágOk'nak, hogy az

tIrJlTARIDS eLET II

hel: hozzájárulwk II mel!clhctes és
f>7.ubtld m07.gas végetl kivándorolt
europa i közösségekke l és II haZl,i (i\dö~ek e.löl kime nekült cgyénck'kd
való esl'.mccserél.
Kadurkay pl"OfesSl'.Qr tanulmúnya
val~ágga1 kollektiv mu. Az el&zó·
ban 18 amerikai tudósnak mond kő'
s<,,önetet 11 kiadványh07. Igénybe vell
konzultóciókért, Az utolsó évek ha·
nlokr:tl.1 államba. Libériáb..1 vA~d? <'..til Bölöni Fal'kas-vil'.sglllntait már
rol htltn.'lk visszlI. Juckson Amerlk;l- nem tud!.a fölhasználnI. Irása azonNt 117. fgcret Földjenek tartotta. Eh- ban így is a legjclentósebb és le~·

tas él;. II mllvelódés nem ellcnsCgek:
n bérmunk.1 még mindig jobb, min t
II jobbliSysás: II szól:is- és \'lIl1a:<Sl'A'l badsN!: ter!TlÓ5Zetes következmény('
a jólét {>s II halad:is. MegüticÖ'dltt
u':;:":rIl a nél!er rllbswlgasli~on és IIZ
lndian(ildő7.éscn. de azt hitte, az In(1Ilinok a Mississippin túli termcte:
rne~őrl7.hellk. 11 n~erck ~l~ uz
nkkO!' pár éve alapítoU afnklll de·

r(!.<;zlelesebb értekezés Bölöni Farkas Sandor egCs-..-; életművéről. Ef
a szép ktállitásll, dc nem csekély
:iru (ll) S) kötet az USA. Kanarl~.
Anglia és Ausztrália tudós köreihe7.
el fog jutni az QBC elio egyetemi
ké'4könyvsol"O'I.llt tagjaként.
Kadarkay ÁI·p.1d terjedelmes és
fontos bevezetöje megérdemelne egy
hazai kiad{LSt ls magyal' nyelven.
Dr. Gál I stva n

DEBRECENI HALAÜNNEP
1978. srept.

23-an, egy egys<,.erű

s<,.ombati napon emlékeztek meg e
híres város unitárius.."1.i arról. hogy
ötven éve van templomuk a Dávid
Ferenc hitéI vallóknak.
A megemlekewre s7.ép szamban
g,vúJtek össze az érdeklódólc. Sokan
jöl1ek Budapeströl, valamint Debrecen s1.6rványaiból: Mis.kolcról. Nyircgyh!\7.áról és Vásárosnaményból is.
Többen képvisel ték Füzesgymmatot.
mely esF.tendók óta társegyhá7..fl Deh_
rccc:nnek. mivel egy lelkész p;1sZ\.Orolja a híveket. A fövára!! vendéc.ek népes csoportja élén dr. Ferenc;:
J ózsef .. püspök és Bartók Béla fO.
gondnok érkeztek a r'C".,geli vonattal. Az ünnepi istentiszteletre a Mvek a templomot virágokkal díszitettek. s a vidékről korábban érkezetteket a gytileke.-..eti tanácsteremben test\'éri szavak mellett fri ssitökkel s maguk készítette faln\.Okolrol
várták.

Nagy Sándor budapesti cnekvezé-.

rü nk miivészi orgonuját.éká\;ll kezdódött az istentisztelet. Imádkowtt
Gyergyay
Árpád lelkészjelőltünk.
Huszti Já.nos budapesti lelkész. közügyigazgatil mondott gondolatokban
gal.dag és t..art.1.lmas egyházi iJesz&.
det . Az ötvenéves megemlékezést dr.
Ferellcz Jó?'>ef püspök tartotta. aki
49 évvel e7.előtt szolgált mint lcgfitus először a debre<:eni temp lomban.
Szel'ctette! kős7-öntötto azokAt a hiveket. akik. mint flat. .llok. gyennekek. ötven évvel ezelőtt jelen voltak a felszentelésen. li azok:röl is
megemJekezett. 'a kik ma m ár nem
tehetnek közöttünk. nklk egykoron
a magvetés mUnkájlib3n serónykedte k. H osszú volna neveiket felsorolni. de emlékez.eWk örökké él o lemplo'n falai között.
Bartók Béla rőgondnok llZ egyetemes egyhá? nevében mondott k~
szön tő ~l'.avakat. s bur.dftot\:a a ki-

csiny sereget a templom és II gyű
lekel'..eti élet ápolás..-\ra. Cseke Béla
egyMzűgyi titkár szólt végül a megjelentekhel'_ Hangsúlyozta. hogy a
ma társadalma megbecsüli az egy_
M~k munk:iját, és al'. állam és az
egyház közötti egyezmények kiállták az idők prób:\ját.
Bajor J ános lelkés? hálás szívvel
mondoti l,ös1-önetet a r.épes gyülekezetnek. a helybelicknek. áldozatl{észségűkél1.. a távolból jötteknek
[ál'lldságvállnlüsukért. A templomi
ünnepély ut.,jn. minlegJt ötvenen az
Arany BikA szálló különlennében
közös ebéden vettek l-észt, ahol még
adódott idő és alkalom arra. hogy
régi és uj ismerösök. banitok. a fehél' asztal testvéri légkörében is találko7.<,..anak. Mi. debreceniek. még
sokáig 10l!unk emlékezni elTC a lalálkoz6ra.
bj.

STEPHEN BIKO
tásokon igyekeztek meg/Örni. Mikor Ameriká.ban, ha a Illi relldórsegiink
éldérót és tragcdiájáról a napi saj- ez nem sikerült. egy terepjó ró gépko- az FBI, így bállt vollla ill. L. Kinggel
tóban is sokat olvashattunk. A New csi csomagtart6jóban lakóhelyétól 750 vagy Afldrew Y oung amerikai néger
York-i unitárius gyülekezet vezető m érföldre hurcolták, ahol cgyedül. nagykövettel? Bi::onnual, ebból nálelkésze. dr. DOMld Harrington - fe- bard!a.itÓl. esalUdjától elkülönít ve IUllk forradalOln lett vol ua.
lesége a magyar szá rmazású Szánthó Óri;:ték . Itt halt meo bör/öncellája kó&égy<'lljűk, hogya bomlado.:6 délVHma lelkésZTlo - gyülekczel.éhez írt padlóján 1977. szeptember ' 2-én.
afrikai oa;:dasafli élett't az amerikai
1!>78. jamtári kÖr!eveiében. a követkeBiko a delafrikai kérdés meooldá- nagyballkok es a multinacionalis
zöket mondja: Az 1978. esztendőt, a sót mérsékelt eszközökkel szeretle tröszlök tart jak {J fds::iuell.
dé!afrikai néoe r ek fiatat veze töjének voltla elérni, millt harcos társa. aZ
Gyiilekezetiiuk fellllJ/omábau a ja II.
amerikai
Martin
L11t1wr
K17lfl.
Ha
a traoédirija árnuában kezdWk mcp.
1$-, ist,cntis.:;telctclI nemcsak a fialal
e/etben
hagyják,
egykorOlI
talán
1Ia.Biko alig élt 30 évet. A mérsékelt
Stephen Biko halálát gyás;:ol;Uk.lIazája
és
népe
első fekete milliszterel- nem a dél-afrikai demolmicia lIold/at
délafrikai színes börii vezetök közé
nöke lehetett vo l7la. A Délafri/,ai
tartozott. akit a fajgyú!ö/ö állam Unió BO%-át alkotó fekete lakosság és saját lelkiismerefü'lk gyengeséget.
rendöri szer vei 1977. augusztusában haragja és méllatlankodása tragiku s me/y lIIég megengedI. hogya mi tó!,;énk támogassa ezt a rendszert.
lefarfÓztattak. embertelen körülmt!- halála után az epct ostromolta.
Ilyek között óriztek. hc)$SZú kihaUgaAngolból: Gyergyay Arpdd
Vajon mi történt vo lna nálunk.
E nevct viselő délafrikai harcos

Ady-emlékkiállítás a Ráday Könyvtárban
nugyhirü református Rliday
Könyvtárban Ady-kidllilas nyilt meg.
Az írásos dokumentumok, fényké _
pek, érmek, idézetek, I'óla szóló tn.
nulm~\nyok eszközeivel próbál behatolni
nagy költótehe!.ség vallóA

:-~i~~~~::~0!~~~~~~
a

kf\'linjn a kl.
Adil
kölegyház
református egyhá1!on

belüli támogatasát. vé<lehnét 11 konzervatív egyházzul való S7.embemillása során.
S7.amunkra a legérdekesebb Istent
keresö vallásossága, mely nem tűri
II felekezetieskedést. Kisdiák korában felváltva járt katolikus és refo rm(i.lus iskolákba. Egész életében
pedig a "Szentírás nyelvén mondja
el merész, forradtllmt gondolatait".
.,H lszek hitetlenül Istenben." Makkai
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Sandor irja .. A magyélr fa sor&l"
címu müvébe n : "Költő voll. és nem
teológus; igy vallásos \irája nel!!
fedi egyik felekezet dogmatikuma~
sem.
Egyik emberséges és. megérl.ö ges7._
tUSll tiinik kl a kiállítás dokumentum.'l..iból - amikor mint presbiter
_ Csucsán altlpítv(inyt lesz a templom karbllntartásfira. ",",ni/árius"
apósa emlékére.

..

Hozzászólás az istentiszteleti reform kérdéseihez
Es,yhá7.i be lső éleWnk Jel entős ese- cgyöntetúsfteni. Csinálja mindegyik,
m énye, hogy {e!vclódótt ~\7. ister. - a hogy ott megszokták, és kellemestlsr.lclet l'cndjén ck módosittls.' l. !.el- nek ta.lálják. Ilyen a. k(l!ön perse_
k~;o;('lnk lt:Yckewek, h ogy l egyen a z Iye;o.és, vagy csak a k ijá ra thoz ltl ~
istcnhS7.tclc~ az. <ldott kereten be- litott persely kérdése is.
Egynémely tekintetben w.onban
lül dc az ő$i alapokon, minC! von ..Abb. ":7. font06 is vol na, rdként n nem ártana az is tentiszteletet egy_
szerúsiteni:
fint.l1ság részvétele szemponljából.
l. A Miatyánk. L~gfóbb imánkKél bemutató iste nLis1.leJclcn már
részt vettü n l" Nagyon lók voltak, de nak az igal.i megbecsillés és átér.fks
a bemu ta tott új ítások m égsem ke!- je leképpen az istentisztelet alatt
csak egyszer volna szabad elhn ngoztettek egyönte t ű h elyeslé.~t.
nia . Talán beleje7-ő imaként. Az isNem murn tko7.olt sike resnek, hogy métel.getésck semmiképpen sem jó k.
a b i b liai rés~.t a lelkész helyett vaEgytIttai kívánatos volna, hogy
la k i a h ívek közül OIVasM ral. Ha csakis a Máté 6, 9- 13. s71)veg lea híveknek ls szerepet akarunk gyen ha.sználatos.
.szánn i, úgy helyesebb volna, ha az
Nagyobb ünnepekkor mondjUk el
is tentisztelet bevégeztével hirdd é- egyhá7J Hitvallásunkat is.
seket, a jótékonyságrn való felhí2. AlapiGe. Ne legyen kölelw.ó e
,,:\St felkért egyhfl.ztng olvas nA fe l. tekintetben csak a Bibliára t.árrUlszEgy fel á llás Jd kUszöbölése jó újí- kodnL Mi a haladás egyházának
tás, kérdés , hogy a sok feláll ás cgy- t.a.rtjuk magunkat. A Biblia létreáltalán helyes-e.
jötte óta azonban nagyot fejl6dölt II
Nem emeli a z áhitatot n csendes világ. Az eI'kölesi nOIllTl{[k, az istenima. Akinek saját gondolatai, érlk~ keresés szándéka általában ugyansei t.ámadnak, n r. :lr.okon el gond o l~ azok, de ezek egyebütt is kiCejekozh nt :l lelkész Imáj n, beSl.<\de, de zésre jutnak. Az alapige tehát S7.éaz egésr. istentisztel et al a tt is, a7.o n~ lesebb körből is szármal.hat.nék. Igy
b..1n ne tegyü k ezt kötelezővé.
lehetne ez valamely regény, költeHnsonlóképpen szokatlan a Mi ~ m é ny, nemzeti történelmünk, valaatyá nk k ö,..&; elmondása is.
mely törvény. a napi sajtó, avagy
ÖSSzességében kú r az eddig ki - a Védák, a Korán stb. egy-egy gonalakult
rendet
bolygatni.
Sőt, dolatébresztő, j doozen1 sora, S7.nV3.
amennyiben templomaink .közül né- te ljesen önálloon, tehá t anélkül, hogy
melyikben, lényeget nem érin tő he- a z.t hosszas fáradsággal a Bibüa va lyi sl.okás létezi k, úgy 37.t sem kell lamel)'ik lehetséges hasonlatosságá -

val Igyekeznénk párhw.amba állítanl.
Idevonat.km.ólag
megemlíteném
hogy mim egyebet, Igy az alapigét
sem szükséges ismételni. Akit különösebben érdekel, utólag megtud_
hat.ja, ha nem. értette, vagy jegyezte meg. ToldjUk meg az így fel_
s7.nbaduló i dővel Ink ubb az éneklést.
3. tN!'klél. E7. egyenlő értékú rész
a beszéddel. Igen foko7..z.'\ az áhitatot. Adjunk módot tehát arra hogy
87. énekeket végigénekelhessÜk az
is tentisztelet folyamán esetleg
I'Í!S7Jetekben is -, hiS7.en nemcsak
az els6 szakaszban van szép gondolat.
Ellenben mellőzeooö volna az énekek
sUunának
bemondása
amennyiben .az a táb lán ki van
(üg,geszlve - , hiszen a hívek úgyis
tudják az ilSlenUszteleti rendet.
4. Feld IIások. Erre is áll az elöző
mOndat, hogy miután a hivek ismerik, az istentiszteleti rendet, CelesIeges, hogya lelkészek a gyülekezetet erre felhívják.
Ami magát a tényt illeti, a relállások számá t a legszúkebbre kellene korlátozni. Ha a hívek nyugodtan ülve és elgondolkozva hallgat ják az istentiszteletet, azt jobban
á térzik. Cs.'\k a rőimát, a nemzeti
és az egyhá 7J himnuszt, valamint
az áldást le nne indokolt állva hallgutni.
Liszka Tibor dr.

SZÉLJARAS
Lapu nk egy korá bbi szá muban
hirt ad tunk arró l, hogy a Sütő And ~
nis Csillag a má glyá n c. drámájanak előadá sá t megel őzően ugyanabban az évbe n ti. s vájci francia
nyelvü televízióban bemutattak egy
tévéj ~tékot, G. Haldas s vájci író
alkotását, me lyben a szerző s7Jnlén a Szcr vf:t Mihály tl'agikumát
okozó szabad vizsgálódás hatalom
eLőtl! elbuk úsát dolgozta fel. A két
egyenél·tékü alkotás m o ndanivalója
~hát - .a ml1vésti k ifej e7.ő es7.kö~~k eltéro jellegétől fü ggetlenül _
oss7.ecseng. Egy etér tőleg cseng ösz sze a k é t S1.eI7-Ő felfogása Vásárhe.ly, illetve Genf fe lől . n ~ha egymásról felteh et ől eg semm it sem tud -

"'le
Most - ha nem is azonos léptéken - ismét egy a7.ono" gondola t kelt ő~ k ifejtésével ta lá lko7.hattunk . Az egyik old alon is mé t Sü tő
Andras, ak i újabb szindara bjába n.
a Káin és Abel ben m üvés:d 1'o7.inten keresi az ember IGa zat a7. ism~rl bibliai_történe tben. ts lá m .
min tha a mu su mmá ját olvas nók a
Le P ro h,!$laIH ~Z évi mújus 15-i
számába n, Chlude Sclll ua.!.J Védő
bes.z('(\ Káin érdekében" ('. " rövid
de kl ellleltcll s:.:edet t, jelentÖ5 cik:
kében. Úja bb ii=J.eesenbés. A két
földraJ7J hely válto:t..all an
A Sü tő művöt l~merj U k: Hallgas_
suk me,g mos t, rüvld ntrogulma zás_
ban, m it ls mond 11 svájci go ndo l_

•

kodó. Ime: Évszázadokon ál példaként idézték Abel alakját a keresztény ember elé, Ábelt, a bűntelent,
a jó gyermeket, a .tisztát, a megvalósíthatatlan vágyaink tárgyát, a megértheteUent. KáinI, ak i hús a húsunkból, aki helyet követelt magának a nap alatt, őt, az érzelmek
hajtott já t, indexre tették. Miért? Tnlán, mert túlságosan hasonlil mi ·
reánk? Mert nem szeretjük 11Z elénk
tartott túlságooan hű tükröket? Am,
Káint nem éI'i el a bűntetés. Al. Úr
a tamogatója: engedi, hogy éljen.
És ez a tény szomorú az elvei nk re, de öröm minékünk. Ha nem ragaszkodunk botorul Abel-ideánkhoz.
Széljflras? Mindenesetre érdekes
széljárás hajthatta az f v allGile el
Liberté c. francia protestáns h e tilapba, w.t a z olvasói levelet Ls, melyről röviden _ szintén szólni .kivá nunk. Egy fréjusl (Fréjus, tenge ri .kikötő, közel a francia Riviéníh oz; nem is régen egy víztá rol ó
gá t jának a7. útszakadását élte át.)
1llluGalmazofl orvos töpreng azon ,
va jon keresztény_e ő egyáltal án. Hivő ember, presbiter is, de Jézust
csak emberként tudja felfogni, ,fl
sr.enthál'Ornság dogmája
S7,ámnra
evidencia nélküli, és a feltám adá s
tételét is elutasítja, mivel e foglllom teljes - és számám mt.'g nyugta ló - ta'rtalmát a Jézusi tanitá s és
példa folyamatos hatúsllb..'ln látja.
Kereszténynek: s7.eretné tudni ma-

gát, liberalizmusával együtt, és kéri az elnézést, ha ez túl esnék a határokon. Rólunk nem tud. Nyilt IE'velére fog-e kapni választ (és milyent?) nem tudhat juk. Egy azonban tény: tiszteletadás illeti az öreg
orvosi, amiért megírta azt a leveIet, és tisztelet a lapnak, hogy.megtette, hogy köueadla azt. Mmden
ulóll'al nélkül.

Az egyházak világtanácsa
Dr. Philip Potter, az Egyházak Vi- '
lágtanácsa r6t!tkárának meghíVására, Miklós Imre :Ulamtitkár, az Alla~
mi Egyházügyi Hivatal elnöke október végén néhány napos lálogat.'Íst
tet t Genfben dr. Pozsonyi László fő~
osztályvezető és dr. Lippf:nyi Ft;renc
osztályvezetö kiséretében.
Az Egyházak Világtan.'Ícsán kivül
a Ge nfben s7.ékelö többi egyhMJ világs7.ervezet képviselöivel is megbeszélést folytatott, és tájékoztatta
öket fo ntosabb egyházpolitikai lapllszta laroir61.
Miklós Imre állllmtitkár tiszteletére huzá nk ge nfi ENSZ -missziójának
vezelöjft fOij:udást adott.
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A New York-i Kossuth-szobor ötvenéves
A Kossulh-51.obor lelcplC7.ési ü n1\ kűl!öl dön élő masy al'Qk ,ncm
részt vevő un ilá l'i usok
mindenben él'tettek egyet II hUS7AlS neps(-gé n
találkozta k az
évek vége f elé. A 7. Egyesült ÁU a* több alkalommal

I

mokbnn él6 magynl's..'Ig is mcgosl.lotl
abh,'ln

York-I

II

kér(l&ibcn, hogy

Kossuth-s7.obor

II

New

fe lálUtjsát

s7.abad-e irredentn megnyllntko7.fisokkal egybeköt ni.
10211, mllrc. IS-én New York v:íros szép l'és:?.ébcn. aRlverside sug6r-

úton más jelcsck szellemi csamokú.
ban, 'm: amerikaI magyaI'Siíg ajún-

dékaként (elállított.'\k K oss!lt l~ Lajos
szobrá t. Koss.ulh lB52-ben járt az
Egyesült Államokban, és hirdette a
magyal" nép sl'..1badsflg.5Zcrcletét és
vágyát II ha ladásért.
A szoboravatii.s ünnepségére népes

har...'!i küldöttség u ta7..0tl ól tengeren
tÚ1ra. A küldölIségben hivntnlosok

és

magánemberck

egyaránt

rés",l

vettek. Ott vol!..1k a7. egyhM. llk képviselöi is, akii, a s?O borleleple~..és ünnepségeit tcstvel'egyhCtznik meglútogaUisávaL kötötték ÖSS?.e. A küldöUségben egyháwnk képviseletében
l'ésl.t ve tt Józan Miklós budapesti
püspöki vik:lrius, aki akkO!' hivatal bó! tagja voa a magyal' Felsöha7.nak, továbbá dr. Kozma György köri
[elilgyelö gondnok, dr, Kozma Jenő
képviselő, egyhá:-.! t:lnÚCSOS es Kol'ÓCS Károly bi ,·tokos, h6dme....üvásárhelyi gyüleke7.ctilnk alapító gondnokának fia,

111.(l, d r. U. B, Plerce S7Jvélye.'l. há ziga1.drlja volt a z. unitárius h'ilogatókna k.
A vid ék i kőrut...1k o n több alk.,110m m nl. Igy a P iUsburg városa álln i
adot t fogad{l!\On is Józan Miklós
kŐS1,ön\e meg az egész küldöttség
nevében a szivélyes hnn!;Ú ildvöz-

amel'ikai unitáriuso k képv isel őiv el.
New Yorkban márc. lB-fm, dr. SimOlls az unitárius AU Souls te m p lom papja köszöntötte egyhá7.unk
képv iselőit. és a templomot ?,s úro lás ig megtöltó gyülekC7.ct áh itatos lése
csendben ha llgatta meg Józall Mi kCleveland ebben az időben Budalós pl'édikációját. Ezen az iSlentiS7.teleten jelen volt dr. L, C, Co rn ish, pest u t...'Ín a második legnagyobb
a1. ame rika i unitárius egyhá:-, Bos- mngya r város volt. Oda is ellátogattonban székelő elnöke és dl'. S. tak; a 7.ar:indokok, majd az ünnepSIlOIV, a Chicagóoon múködö teoló- ség u t..'Ín magyar l'eformütus és
giai főiskolá n ak dékánja is.
eva ngéliku.s templomokban is 51.01Wasllillotonball,
II
rővál'osb:m.
gáJt Józan Miklós, és beszélt a clevem ill'C, 19-én C. Coolidge az Egyes ült
Allamok elnöke fogadta a magyal' land i unit...'Íriusok dr, Luptoll ve?.ettc
küldöttség vezetőit, köztük egyh:l- gyülekc1.etében is.
zunk képviselői kÖ1.ül Józal~ Miklós
Józan Miki&; meglá togatta Buffalo
püspöki vikariust és d r. Kozma Jenő v/u'os unil:Íl'iusait is, ahol egykori
képviselőt. Ugyanaz. nap délut:'m a
OdOl'di
t...1nulótilrs.1, dr. Shippcu
népes washingtoni unitúrius gyüle- VOll 11 lelkész. Útja utolsó állomása
ke~t láttu vendégül \ az unitárius Bos ton volt, ahol al.. u n itú r ius egyküldötteket. Tnnácstermükben jelen h:11. vC7,ctői kö.n.öntötlek~ s körükben
volt Taft. az Egyesült Al1amok volt töltött egy napot, prédikált EmerSOll
elnöke. aki maga is unitúrius, és ez egykori templomába n. A tiszteletére
időben a
Legfőbb Bh'óság elnöki
adott fogadása n részt vett al. ameIiSz:lét töltötte be. Taft bes?.&lébe n rikai u n ilfiriusok S7~'tmos világi veK ossulh szellemet idé'l:te , Józan zetője. több képviselő és S7.enátor.
Miklós meg v1Ílasz:\ban rámut..1toll valamint a húszas évek Magyarorarra. h ogy 1852-bcll Kossuth ameri· s7.ágábnn jól ismert unitúrius Jokai fogadtatásának elökészitésében 11Qtllan Smith, aki éveken á t Népaz aldwri unitáriusok vezető szere- S7.i.ivetség i Főmegb l?.ott volt ha?.ankpet játszotta k. A gyülekezet lelké- OOn.

Hírek

Reneszánsz és reformáció
•

A magyarországi
reneszúnszró l
folytatott qeszélgetés t a Rádióban
Benda Kálmán. Kla nieza y Tibor és
Makkai UlSzló. A tw.s?.nos és n,a.gyon IUI·talmns beszélgetés körvonalazta a reneszÍlnsz. magyarországi
jelenlétét a XV. szÍlzad kÖ7.epétól a
XVII. Századba benyúlóan. az irodalomban, a ze nében, a képzőmú
vészetben ; Janus P annonius és Balassi Bálint I(őltészelében, a nép I
alkotások ban és a rerormációban.
A reformációban a l'c.neszÚnsz hatása szintén élesen kimutathat\>,
Veöreös Imi'!! az Evangélikus J!:le t
ez évi 11. számában e terna kilpcsán Klaniczall Tibor lanulmúny;mt
hivatk07Jk, mely megállapítja, hogy
a reformácló egyrészt szemben állt
a reneszánsz X':on lÖrekvésével .
meHyel Istent háttél'be szorítani
igyeke7.eU, másr('!;zt tftpl:Hkozott is
a renesz..'Ínsz és a humani zmus eszményeiből. A tovább iakban uta l arra. hOl!y Makkai Lász.ló tört énés/.
a hazai reformáció társadalmi és
g:udas{lgi jelentŐSéget taglalva. azt
az általánC\San elfogadott megállapilást idézte, hogy mezövárosaink polgárosodó paraszIsága alkotta a magyar re(ol'ITlHció bázisál..
Ehhe;:
Makkai László még hozzátette: ez
a réteg volt a talaja a I'efol'm:leló
nálunk leginkúbb halad6 ágának II
k;jlvinlnak.
.
1\ tov(lbbiakban
Veőreős
Imrt!
1>1 lJN ITAIUlJS ELET

néhány adatot sorakozt...1t fel arról,
hogy ennek a reformációnak mely
a polgárosodó mezővárosokban . végbement, kiemelkedő úttö,'ői Ozorai
Imre, Batizi András, Sztárai Mihály
és mások vollak, akik tÖl'ténetesen
mind a lutheri irányzathoz tarto~.
tak, Idézi továbbá KlaniczalJnak egy
másik t:.1nulmanyát, amelyben a következőket olvashatjuk: •. A Tiszálll úlon és főleg Debrecen körnl/cikén,
a Méliusz áltaL meyszervezett református eg1/házzal szembel~ a haladó
e rők (lZ allabajltista és az allt!trilli!arius (uniláriu.~) irányzatokat kép-

v iselték", A lutheri meggyözödésú
Bornemissza Péterről pedig, hogy
,.hiven kitartott a reformáci ó anti.
feudális célkitúzo!sei mellett, sőt 3Z.0kat tovább is fejlesztette ... ",
Mi unitál'iusok egy pillanatlg sem
l'ejtjük véka al:l, hogy a renes z{msz
és a humanizmus rendkivül jelent6s
hatással volt az unltjrizmus XVI.
szá7.adi kialakulására . Dá vi d Ferene
és munkatársai tevékenységére éi
haladó magatartúsflra. Külön örönl
s1.ámunkt'tl. hogy a mal ilooalo mt udomány abba n a he lyze tben van.
hogy eUogulatlanul (ell{n'ja ezeke t
a tényeket ,-ős publlkálja is. A k!adv{myok egész sora és könyvek sokasága roglalkozott és fogtnlkozik a~
utóbbi 25 évben ezekkel tl na~y
horderejű
kél'désekk e l.

n.

1'1.

E101.C T amAs 20 ~I/e r<5g ondnokll a DUn a m e n é kl Református Egyhál,kerille tnek.
Egyh:lz llirté nctlrol tel/"kenys{;g e közelről
é rint m inke t ls. A z utóbbi évúzedekben éppen IlZ 6 tel/'; kenysége folytán ,
Bok új udUl került felszlnrc II d é l-dun li nu,U é s Illföldl unl !árl,.mus helyzete NlI a XVI. é s XVII. században , Obj e ktiv
törté ael c mszemlélete nagy nyeresége II
hazaI ellyhá1.tö rté nellrtisnak. SZel'C1euel
kö57,önljUk ml ls elt éVforduló Illkalm~'
b ó l. Kiv Anjuk, hogy a jó Isteu adj on
erőt és eglJs7.séget tovlibbl munkájáhOZ.
kulo •.svfi rl Egydt> m lfOk(1 f'ro testá os
l 'c nl ógln l Inl ~Ut 1978 79. lJl/! lInnepé lyes
megnyl t(,Jllt okt, 2-!ill tartottá k. mely e n
dr, Erdő J,IUO$ reklOr-pro fess,-o r t:"lno tt
t.utlll",n~ s~~kroglal ő előadást, m e ly e t re m t!Jj Uk - II K eresUE!ny MlIgve tö b e n I "
0 1"1I8nl fog unk. A~ unitárius h~ng:tt6 knnk
o kI. e lsején !artott megnyi tó iStenl lszlC lc te n dr. l'ov<ic~ L aJ os prMlk~lI.
l\I agyar3ll.r"" KlIu(lg unitiiriusnl n agy á ld 01.lIu nl meg ujhottá k templ o mukat és II
m .1eml (lk fn_harnnglábat. A fa lu sz ül ötte.
lJo n dl DC%IIŐ Ism e rt müvész. s zé p "",ék ely
k llpm njti nd"k 07.ott szll 16 ral uJa gyílleke;teléne k . •\ fe la v a tást d r, K o"óes L;:ljo.
pÜS I>ö k v égezt e .
A Z .;s~.i lell<é ,,,1 é rtel<C%letcl<el " 5 teológi a i
nnpo kM n n"g y románt:> ! un lt{. rl u s CflY·
h!lz k 6 r b<": n KOlozsvá rt. S egC!Ová ron. s~é
ke lyud l/lIrtoelyt. Ille l ve Bn ról~n ta!'loUá k
o k lóberbCn .•\ z utóbbin dr. /o(0"ó e5 LaJos
pU s pök I~ jelen \'01 1.
1\

I\l>á#:> I"" .\J le lk"$~.1 kApOU ,lJar<lbds Aron
"olt m ,U'<>",·.1~lIr hcl~'i • . lelk~sz személ y ....
b e n.

HíREK
Dr. K áld y ZOll á n evangélikus pUsptlkelnök a S~ovJelunlóbon Tlll/hH.an rés'.1
veli az és:r eu""gé/lk". eguhd: uj é.rse·
ke. Edgar r UOtk t1"lktnttlstm . A szertnrI~M
Mlk<>
fInn ()vnTlgé1ikll~ é. .... ek
v~ge"' {"

J,,,,"

A r efo rm á ci61 e ml é kU .... epé ly t oz OkUmé.n lkus 'l"anll.~s a~ tdén I~ m"!ltnnotla
a Deák lé.rI evangéltkw; I.CrRplomban. A l<
tlnnepl beSzéda dr. Eu .. Tomo1s reto ....
m4tllS tögondnok. törtenCllrti tanotla, II
t<Sle megszokott mOlJlIs szinvonalon. 11.7.
Unnepélyen
egyhá:llTlk
kepv!seletében
oc",,:e Márton eIOndó-lelkés7. velt réS?'.

Harcza J ö""et II TeológIai szemle ld..,1
9-10. számában nl:lpoSlln dokumem611 IA-

nUlmán)'t ln "A ""lIá81 tOrelcm elvi
alapjai II XVII. stAnd magyar protCSl tlns
leológ jjlJA ban." Wdnyoljuk, hog)' II XV I.
szM.adl alapokat ncm rejlegClte bövebben, dle~rJak. hogy ft XVII. n;!zad UI"CSUójét>en nem tévedt el. ~ értékelte"
tudomására jutott un\tAnuI vonatkozás"
1Id:l1okat ls.
A \'U iig05Sdg 10. sdn "l. ba n Balló I StvA n
nngy körUltckln t éssel megIn tanulmányát

{)l\'lIshntJuk "A szoc ialist a tollam és IlZ
egyházak Magynrol'llzdgon" clmen.
A b ud a peSI] ~torm' l us. e vang élik us h

,

A De b rec e ..1 Jt e tormtltu8 T e ol6gllll Ak a.d é ml" oklóber ls-á n nranydlplomát adomltnyozó és doktornvntó kö1.gy(]I~Sl lar101t. A.·a nydl p lomt'tvlIl ,I r. V asady Beln
Amerikában él6 ny. teológiai professzort
tUnlették ld. aki 50 évvel e?el6tt nyene
cl n .:Ioktori foko7.alOt o debreceni rerormátu~ rakuhdson,
me Lynek kt:s6bb,
eveken át. kUlröldre költözéséig professzo ra VOll. DOkIOrt dlplomá l ka p<1lt löbbek kÖZt Szlge fl Jenő advent l.$ta
lelkész. az Ismert egyhá:lÖn€:nellró, a
hazat naz3rénusokr óI IrOIl munkAjáén.
Al': Unnepségen n!Sl':UnJu/l~ p üsptlk tlnk
vett réSZI. B ajor Jóno, elj:y llázl rójegyz/l
k lsereLéb en.

Jut cl a kIlIföldön él6 manarokhw. E
nemle októb eri 8z4maban ApaalOI Aitel_
rAs !1I""e r kentll-helyetles tlinYképes cik.
ket kllZÖI dr. Ferencz J ózsef pllspöktlnk_
kel 10lylDlOII beszélgel~él'(ll.
R.d é ty mll\'eU5d be Del ht en Gibor és a
két Rllkó cxl G Yllr gy k o rábnn c . Tarnóc
Mánon lrod olom tön.én~~z tollá ból lirdekes könyv j e le n t meg a Gondolat k i, .,
TltiI IQ18-ba n.
,G ldórah'y ISl vli. n , 1l7, Ismen erd~lyl győgy_
n6v€:nygytll1ó és termel /! é.~ unitárius re''''''egc sz. P Olok!J Etelka. oz Ismen leslll_
m(] v~nll. budapesti látOllat.1suk során
felke ....... tek pllsp3kUnket. A7, egyh:nkö7. _
sCi l'IallY Ignáe u. IrOdltlának klllsó szOb áJában öl"lz>:ük G ldóralvyné sz. P ataky
f:tC.l ka szep feslményét, mcly 10ro<:kól
,1nnesorttosuásl ábr~ •.ol. Az Idős háza ....
pMnok IOvfibbl jó ege~zscgCt kivánunk:
I rénk ~ nénit, ö zv. Klncwc~ Lásztónét

ru_
zesgyo r mall .skolánk egykOri lanltón'Gjel
ellyházunk lóltev6jet, nem..clllben IJolesei
eo;tc. melYból - hála ISIennek _ nenány
7.u7.6o:Iás árAn ' "léplllt. BalesCler ól Bajor
Jánosló i énCSllllUnk, akivel Allandó level""kben :Ill. J:lvul!l.s l kivá n unk bogy a
bekéscsabal evangélikus Otlbonb~n SzereIcttelj<!'!i környezetben élj" tovább dr'" ,
eletCt.
• ,
Debrece nben k ~ reUlelle m e g Bajor János
Idkéu, "gyh á7.1 f"jegY?6 dr. KlllO lal T!bor örökö~ e gYháZi ta n ácsos cS fele!léSe
Atmll n evll unOkájálOki. t -cn. s ze relet_
tel köszöntlUk az eg(:fiz családol.

A JI.1all yarors'l.ágl ncto rmlltus Eg yház Zdn
nU T a n ács a október 211-án II debr~cenl
kalO lllu", Ico lúg l:>! Ilkadé m l'k ~ II [)Cbre<:elll Református 'reológiai A k adémia n/lgy templomba n Unnepl :sinat\ ülést D r. Na gy G y ulát , a budapesti evangéllku~
d ékánj tlsltét Ilz 1971,79. nkadémlal év- tartOlt. Dr. Bartha TIbo r pUspiSk Imája :lkodémia éve k Oto Cenfben nemzetközI
ben II k6velk~O profcsuor ok töltik be; után dr. zsebók Zoltán f6gondnok n yI. egyházi szervezetek ben t evékenykedó pro(Ir, S~rkadi Nagll PIl.I. dr. ""m tag Andor. lotta meg az illést. Az (illam es II r e for- {"s...... o rát 60. szQlet knapJa a lkalmából II
dr. Tarj"uyi Bóla és "~r. Pú,zlQr János. málUS egyház kÖZöl! 30 évvel C2el"tt Munka e rdemrend ara n y tokozal!l.\:ll IUnmegkötött egyezm~ny olAlrásánllk SO. tette kl tlz Sl n ökl T:lnáes.
A b u ,lapeSI J pr,,~ bh c r l un> legutóbbi ül& evrord
alk3lmából d r. Tó/h Károly
sen háMs szereIelIel Velte k örül Vadod~ pUspökulója
el6 ünne pélyes d e kla- Dr. Mllyer J á nos t, a m tlgyar szárma~ásu
A/b e rllle gonOnOI,ot, nkl killön bözl! liszt- r á Ciót. D'erjesztett
r. Bakai L ajos p Usp ök a deb- k nnadal e gyetemi professzor. u nitárius
st:<gekben. már nellyven esztendeje szol_ receni k ollégiu
m renoválásó.no k mun k AI- vllágl p rédik áto rt, al. IndiIl i Bo m bay egyegMja II gyülekezetet. /llIkó ISIvá n gondtartOtt beszámolót . D r M Il kkal László teme vend egelllad áSOk lartásdra hlvlO
nok köszönte m eg az ünnepelt sokIrányú rÓI
protess~or az egyeunécny t elókés~ltó két me/l. O n n lln k üld ö lI Ud\'Ölletét s~eretel1el
munká jál. majd Denc:" Márton és 11>18:1i JelentÓs
S2.e mélylséaról, R .h/llsz Jmrn.ő1 v lszono:tl!uk. Maycr pro fesszor egy ével
J ános lelkészek, Bartók Béla főgondnok
Juhász Nagll S 6 ndorrdl emléke:telt Debrecenben töltölI 1anulmányjjton, és a,.
és dr. Ferenc: J Ózsef pOsptlk meltauák e,
I AR F nevéb en Ó könöm61te p UspQkünket
énlemelt. Meghntó voll. :l rokoni látoga- meg. A:t mésen o>: Allaml EgyházUgyi és fllaondn Ok Unka \ 19n- ben t ö rtént bCtáson távollevó Cllullr Jozsef presbiter Hivat alt dr. P OZlonll1 Lászl6 fÓOntálY- Iktatl\suk alk almával budape.,;tl lemplo]evé:lben küldött kös>:őn tése. me]y b.zony_ v~"t6 képvisel le. A~ Unn epség uwn munkban.
sága annak, hogy It presbitériumban a kollégIum éltennében rende:zelt k ö Zebéd"n - 1öb bek kö:tött - !elSl!:ólalt dr. ~: rdcl yl J ózs cC ok tóberben elh un)'I. Mu negyeténő munka !Olylk. It k(ll/Inbö::>.ó fel_
"·ermlcz
J ózsef pusptl k , aki Bojor Jdnos k ássága kezd eti sznkas~Jlb" n a szegé"y
fogásokat It tagOk tiszteleiben tanják a
f/lJegyzóve l egYUIt vol t Je le n a te SI vér- pnrasz\ság nehez sorsánIlk hirnök " és
kÖl.IlS jócrt mindig egyU\t mü k Ü<1nek.'
egyh áz >:slnatá n.
~zós1.ólója volt . Hossztl é lete so rán sok
Göne köuégben ok t . v(:g€:n megnylto!~zep verssel g a zdagItolta tl magyar Iro_
titk II hcly r eálll!ott huszita hd%CIf Felme_ A Mog ya.r Hirek 1911. évi Kincse s Ka- da lmal.
rillt annnk a gondolala. hogy jó VOlna le nd ' rlumllban két unitárius vonatkozA$tl
e~t II lörtenelml emlekel jövó tavasszal
CI k k ls olvasható. Mlk6 Imre : BöllI/ti A M llgyar Ojs'gfrók Onzig os Szü vet,,~ge
közÖ!;en megllllOgllml. Akik az egynapas Forka~ Sdndor n~orndokoln az E{lyesUII és az A llaml EU·h llzügy! IIIva la l neves
llutóbuszJ{i rándulll. I ránt erdeklódnek
SWlusokblln c. a 62-67. lapok o n . Apd'm, ellIadók megszóloltalásával az eg)'Mrl
kjana k n erkesU6séllllnknek. Erre az ese: BorlÓI.: c. írásb a n Soml Il i László k özli lapo k munk all\1"$ol részere Id6nként sajtóményre felhív ju k Jnajd a csehszlovákIni n ~U-219. oldalakon Ilottók Béla főgond tájekoztatót tart. A::>. orsz.:lgos Séket3nAcs
huszita és unitárius ell yháza k vezetőinek nokunkkal folyta t ott b es:téJgelését. Fl>- Js tart sajtótájl!ko~lalók3t :ld ott Időpon·
a ügyeIméi IS.
gondnok unk IAt ha tÓ az AnyanyelVI K on- tokban.
Eze k en II lájékoztn tÓkon a:t Unitárius tlet
N';~y~d"ijt ven €:vc I rt :. LUthH M a rton ferencláról k esZült felvélelek en is .
kép VIseletéb en dr. Feren cz J ózsef. Huszti
~, ~G. zsolu1r a lapj,;n n"IIY n(!ps?I:r (\segrl: A IIváJcl prol eS !:' n s egy h áza k segé l y~ze r J·á n os és B e n cze Má n on felváltva ves,,"~Cr!..'elt énekét, II" "E rős vár a ml IStenek .-("8ZI. A tájé k oztatÓ k On clhanll20lt
nUnk kezdel(] zsoltárt. Ezt (I Szép éne_ vezele, o HEKS, központi titká ra, dr. tItmuta tásokat szcrk cszl/ll ",unk~nkb"n
ket ml, ullltdrl",ok ti énekeljük és II HanS! Scha1fert IClk én ~zerkesztésében köszöneu,,1 felhas:tnáljuk.
XVII. SzáUld katolikus (:nekeskön)~ve.ben kLadla 1971. évi éVkönyvét, melyMI klLs meglalálhRló. J:: szöveget lll. ulabb Ill ntk, hogy 81 országba n 360 célra jut- A Mag yar Rlidlő a P e16!J adá bu lhi n. k orba n neves k ö1\ök ujraköltöllek kÖl- tatolt segélyt. Egyh4zul\k: 15 kap ebból hoss:ún vaUásos !l!lóráka\ k6::>.velil . Legttlk Jóuef Anl1a, nl. unitárius S~bcdl a segélyMI külö nböz6 egyházi célokra. közelebb 18,9. január 28-án k"rUl so r unlLá~ZI6 ls. E z a z ének az 15641. évI un. Az evkönyvnek érdekes elme van: " w as tl\rllls va llásos [élóra közveutésére. melyen 3 szolgálnlOI lIulZlI János budapeSti
Várndl enekeskönyvben benne lévén ma- wir geben haben! wi r emptangen"" Amit
koptunk,
az
adju
k
.
lIynr 10rdlu1sbnn ls már akkor haszná.
lelkés,. vé8>:1. A~ adás Idllpontja TCggcl 'i
lrubn ket·üll.
' .
A Mag ya rorsd.g l Rctorm lh u s ~gyhá z a óra.
, J ~ ruzsa l~'.'.1 üLbU a néven lsmul a világ k é t v Uá.<: hábo.ii k{\7.t\ korban c. d r . B u Dtil MAtyás emlé kmü\'é nek fe!áIHtllsakor
II~I II tmnclD nyclvtl uj"bb tord/lásii blb- c,al/ Mihá ly b udapesti református leo- mondotta ar. K "r"s:rurl/' Dczs6 aklldómjlI1\t. mCl~'et a frllncl" k atoli k USOk e. Ióglal akndém lal p r o rcsszor érdekes ci k · k us " kö\,etke7.ők Ct; "Megha ló számomra
prolestAnSO k k tl,.O!ien kc.szltelt"k. Nag y: k.;1 ln a Rc/onndtul F."I/hd~ Idei olnó- az II kcgyelet cS bU21/1' lom, hogy " 1l,!1l1
ttlllku. lemploml ~lónékekcn 60 oUt'tro_ herl számában. E bben megállaphj3. hogy n';p egyr e lObban rA,lbn a r ra, hogy mul .
~on has"?,áll klnd4sának erdekes magyar az egyhá>:közl segély odaf tél6oére. 19t3- nelkUl nem lehet J övllt éplt"nl. (:s lit
" n alko.-asa vnn. nmlnl au IformIllI IJ';l a
ban alakult külön bl:totlSágn3k a:t uni lá- olyan embemek állit emléket, "kl ennek
It miillnak ldemelkc<l6 olakja von:'
~~'LKle~)·7.I az ~,"anSéLlkus EImben in clk- rlusok ls lagjal vollllk.
"
...
en.
&zllm
Endre
j"l
'S
"
"
Utusztráelól d' S'.
-" ,I,', e,.t"
c. magy3r
kIadáSI.m .. \ "z

Róbert egy
egy mA~lk
A Ma gya . HI.e k, a Mogyarok Vllágszöv"uo~tle
képekkel lIazdllgon muu.rált
~z,,"'leje. mcly U.Jbb tlzezc. I*ldányblln
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K ü l föl d i h í

,

rek

~mHRon:

"ukarest!
TIÖ;KA

l'i:ssd,k e. kötCI jelent
Krltcrlon

sorozaulban

k önyvkia d ó

1978-ban.

meg

II

Is meri

VIllOlIuIta,

~",.~;:~'.:;. l előnó""l
és Jegyzetekkel
<lIlIIlia
Gaal
Györu". Emerson
DZ amerikai
unllf,tlus

éjet nagyjai k özé tanozou. A kölet ré~z
lelesebb Ismenetésére még vl8S~utérUnk.
A ja p in sr.abad c lvo. budolhlJu:l.k angol
nyc!v!l havi szemléjének egyik 1917. éVI

s~.ám'ban

IlO;

o"fo rdl

IARF'_kongrunus

<lr~ekes

érdekes Irás jelent mcg dr.

Cunl)'n C. H ow/elt wUából, melybl,ln ismerlet! II nők felelősségé! II bék ,)", r\ " \_

vendége volt dl"> Amerll Deoo hJndu or-

vott kUzdelmekben.

lom ugJa. nk l évek ótll Londonb~n rejt
kJ orvOSI gyakorlatai. Amcrll a~s~o"y II

Or. Kovács Károly ny. or\'05. IMI éves korában. aug. 13-110. SzatmárnémeUben el hunyt. 19~ O-lg aktiv munkása volt hazai
egyhlly,1 oíletUnk nek. Izsákon " Olt kuzs~gl
on·os. tl1ItramaradOl\alnak vlgasualódán
klv:!.nunk. ,

"osn6 aZ Indiai Brahma Samal mozg"'-

Ilrnhma SnmaJ mozgalom nDgy egyénlség~nek, a Nobel-dlJIlll Rablndrano.lI. TIlflOre hindu költ(lnek az unOkája. nal,,lonWre<1re !áto&ató hlvelnk &yak ran tisztclC&nek a nagy költő bo.lalonlllrcdl
~zobra elllt!.

La m bet h Konfere ncia elnevezo!ssel minden tlz esztendlIben a CanterburY-l .: ..~ek
összeI\JvJa a világ an&lUrán és eplszkopáI!s pusptlkeH. AZ Idei nyáron tartott ulésükőn sokat vitattá k a nllk le]ké$uo';
szemCl~so';nek lehet(lségét , dllntésl llZ0nban ucm értek el.
Gyarmat h y Lenke, lIZ e&yházl o';lel ~zo,··
gaJmliS munk:!.SO, ~5. életévében JöJ. I~-~n
S~ékelyudvOl'heJyt elhunyt. Nagy r(';szv(';t
mell.::lt lemellék TlJ r lJk F.::r.::nc $zentmllyl lelk~sz szolgálaul.vnl. Az e]hunytban
dr. Gya,-malhy Arp:ld kolo:tsv!lri '''gondnok és Q/ll Lajosné u. Gllllrmlllhy PIroska testvérUket gyánolják. AldolI legyen az elhunyt emlé ke.

F orgon P ál beregszász! református le]készt
választon:!.k meg a nyugalomba vonult
Ccncsy Pál pUspök utódává a SzovJetunió kárp,hukrajnai területén ~ló nlugyor
r eformátusok. Beiktatásán részt vel l dr.
Bar/lia Tibor és dr. Tdlh KárOly pU",pök
\.0;.

Dr. P aul Ca rnes az amerikai unltárlusun;vcrzallsták egyházi elnöke ls felszólall
nz ENSZ nemkormányszln t ii s1.erve-.etelnek Jún. 12-(,n New Yorkba" tanott. a
leS7.erclésl órtekezletel támogató Ulés611.
Dr. Carnes az amerikai unllárlus~unlver
znllsták képviseletén túlmenlien az IARFben tömi,;rUlt mintegy negyven tngegyház
nev<ltten ls kifejezte a?t a nézetét, hogy n
világ békéjenek legegyenesebb ú tja a le-

Levél olvasóinkhoz
S7.crelCtlel
sóink 1978-ra
Kérjük
hC17.a1
a:nennyiben a

lap Il'o o{ttól

il

~:~,~~~~::
Posta
posllii

jön aJ: Unitjrius ~aett'C
ténó e löfizct,ési nyugtát
kapják meg. vagy annak
sekor nem tartÓ7.kodtak

szíveskedjenek az 19í9.
rifH elö/izetési dl;at
templomlátogatásuk
a
lelkészi hivatalokban
Küt/öldl o!uasóinknak kös7'önjük
a? év fOlyamán küldött lanyagi támogatást. Kérjük, hogy a továbbiakb<tn is támogassák munkánkat. Minden egyes Unitárius elet lapsmm
nyugati országba való postázása 3,forint, melyet még az adminiszlrá~
eiós költség is növel.
Egyes romániai otvas6ink a7. Unitárius elet megküldését egy-egy KoIO'l.5vút·t kiadott Unitárius ene.keskónyv ajundékozásával köszön\.ék
mC!g. Kórjük. hogy e gyakorlatot mások is kövessé.k.

Olvasónknak isKo rJA th P 6.1 Izraelben élll unitárius hlte ntől á ldoU k a rá csonyi ünnepe k e t
vunk .,I:ISSÖ postá"al" kapta k(';7.he7. la- Dr. Be rnard Rcym o nd lausannel egyetemi
punk negyedik számát, melyben JeleztIlk lelké$zt, a Iranelaországl Montpellier re- és boldog új esztendöt kívánunk.
formátus teol6glal akadémlájánllk előadó

a debreceni templom felépltésének SO
éves évfordulóját. Mint nkkorl nngykállól
lakos, /I ls r é$zl velt a lemplom~pltés
munkájában, és a segltésre mil ls ~zere
lellel eml~kSl'Jk viSSza. TQvábbl Jó eg~s7.
>léget Id,'ánunk Pali bácsinak.

Dr. Szint6 D ~ nes Bálint, e&ykoron budapesU presbiter, aki ró!g61a Angliában
éJt, váraUanu] elhunyt. Kllltöldr61 is álland6an ~rdekJ/kIött e&yház.unk é let e
Idnt. Sz.orgalmas olvaSó)a voll lapunknak. özv(!Syének és B''CSben élő tianak
Óli7.lnte rész.vétnyllvánJtásunkot küld~ük.

~7.erclé~.

l\1inde n

tanárát, az IARF tanácsának volt tagját,
a svájci egyházak s:wvetsége legfótlb vég rehaJtó tesIülete lIlgJa\ kóz~ választotta.
Ez a tanács krlU2.ált.a az Egyháuk VIlágtanácsának RhodélJát támogató egyoidalu
IntézkedO<Selt.

svájci szab adeJ v ü protest.i nsok egyrésze a Schwclzerlscher VereJn filr freles
Christentum-ban munkálkodik. E S1.er vez.et tagja 0.7. I ARF- n ek. Elnökl \.lSltét dr.
Willy HJrzel herlsau.\ lelkész tölU be. Pus~
pökünk legu tóbbi kUUöldl útja alkalm:!.val
Züriehben lalálko7.ott a szervezet alelnti0..". Kelemen Gyüreyné czev áprilisában kével. aki nem más', mint egyhá7.unk
Marosvás:!.rhelyen, 9~ éves korában el- r~gl barátja, peter N!edenteln ullu]nsl
hunyt. Férje, kl una-bIm halt meg, S7.II- lelkés7., egyben a tagegyház. szem iéjének
bédi Lclké$z volt. A Budapesten lakó hl- f{lmunkatársa. Igy püspllkünknek alkal vilnk, ~genl Atilla nagynénjét gyászo]jn ma volt a szerkesz.t6ség énekezietén
megismerkedni a Scltu;elzerLseltes Re/oraz elhunytban.
mierles Volksblatt szerkeszt6j(';veL, dr.
Mynarc k lIubcrtus professzor uj kbnyve Wllly Bro:<mi-vel és ]egkö1.vetlenebb mun"Religion. MllgUch keLt oder Grell~e d er katát'llalval, dr. Karl Zimmermann és
Prelhelt?" c. a külnl Wlss .... nschaft , ' nd M. U. DaJs;ger ]elkéso;ekkel.
POlitik kiadó nál Jelen t met:. MI/narek
professzor részt vett az IARF leo10glal A1. o xfQrdl k onfer e ncia UIl\n (Ir. Ferencz
konrerencláJán JuJ. 2~28 napjain. /I. József püs pök a ]ondonl BBC rtídlMl1okönyv részleteseb b 15merteté~~rc méJ) más magyar nyelvQ adásai szerkestlllsévlsszat~rUnk.
gének fe]k(';résére Interjút adott , melyben
8zólt az angol-magyar unllárlus kapCSODr. Georges l\I archaL páriul uabadelvü latokról és az oxfordi IARF konferencia
prolcsl~ns
lelkésznek, teOIOglal eiOadó Jelentllségéről.
professzornak új k llnyvc Jelent m eg u
p:!.riu" La Cause kladOnál SIgne. el VI_ A pro test an tls k T l d e nde , adánlnl unltásnyei (J elek éli arcok) elmen. E k önyv r luwk szemléjének lflB. aug.-szept. szálartalma t~m ák és re(Jexlók a szellem ma a elmoldalon közli agyUlekezet 1965életébOl.
ben elhunyt alapltó lelké'sz~nek f~nyké
pét uülctés(';nek századik év,ordulóJa
K1aus Kenke dUrenl lelkén, lelk(';sznö fe- alkalmából. Thorvald Kierkegaard lelkész
lcsélevel, COrneIIdtlal, Renale Alt/rech! 1918-1965 között végzeIt lelk~Sz.1 munkát
preablterasszonnyal é$ a gyiJlekcze\ n,lis a k oppenhágai unllárius gyUlekezctben.
tagjaival és barátaival. nyári niJnldeJét
a Balaton mellett töltöl\e. KO~bcn feles~gével Buda""slre ls elllo\.Ogatou. ahol
telkcrcslék dr. F erencz J6zscr püspók(jt.
"uuli J:lnos telkés? ~ felesége vllCSOrll.t
adtak Iluteletük re.
Caccamo Oom~ni~o olasz
profe!oS>:or
egyik (,rdekes tanulm~nya német nyelven
l~ melljelent "SOzlnlaner ln Alldorl ,1.11(1
04nzlg Im Zelfo.lIOfr dOfr OrlllOdorle" clmen. AZ. "gyik n~m et rolyólratban megjelenI Ulnulmllny fénymmtmát dr. Fritz
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