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Dávid Ferenc em/ékesztendő 
Nagy és neves esztendő köszöntött reánk, magyar unitáriusokra. 

Az idén emlékezünk mártírhalált halt egyházalapitó püspökünk, 
Dávid Ferenc elpihenése négyszáz éves fordulójáról. Földi nyughe
lyét, mint ama názáretiét, nem jelzi kereszt vagy emlékoszlop. A 
dévai vár romjai közl van egy cella, ott márványba vésett betű k 
jelzik életének utolsó földi álIornáshelyét. Az újszövetségben, melyet 
mindig magasra értékeH, sok olyan ige van, mely vele lehetett élete 
végső perceiben. Szent bizonyságtevésként nem egyszer elsuttogta, 
hogy " tudom, kinek hittem", Pál apostol jegyezte fel ezeket az igé
ket Timotheushoz, kedvenc tanítványához írt második levele első 
l'észének 12. verseben. 

Dávid Ferenc munkái egy reszet latin, más részét magyar nyel
ven írta. Prédikációiból, melyeket magyar ny.elven mondott, egy 
kötetnyi nyomtatásban is fennmaradt. Az 1569-ben kiadott mü egy-

László Gyula professzor rajza 

házunk könyvtárá~ak , de a magyar tudományosságnak is egyik dl'á
g:\ .értéke. Innen Id~~em a következőket: "Miképpen eleitől fogva 
az Iga7.ságnak szel·etoJe voltam , azonképpen ennek utánna is akarok 
len~em es l~hetségem szerint az Istennek tiszta igéjét követnem. Hll 
pedIg vala miben megcsaIatko7.1am volna. ukik Istennek igéjéból iga

zabbat mulalnak, m~köszönöm s követni nem szégyellem."' 

1919. JANUAR-FEBRUAR 

Új :f:v 
Pál, KolossébelIekhez 3,10 

Lepergett az Idő homokórá;án egy 
szem - elmúlt el1tl elztendő, az 
1978-ik. Szilveszter éj5zaká;án ki
ki a maga módján búcsúzott tőle. 
Kt csendes bllfeléfordulással, ki csa
ládi, vagy zajos baráti körben 
több-kevesebb pohárkocclnlás közt. 
Az órák mutatói közben lassan 
haladtak, és megérkezett J979. Egy 
pár pihenő óra után az élet oU 
folytat6dott, ahol az előző évben 
abbamaradt ,- a munkás, szor
galmas hétköznapokban. Elózóen 
már száz és százezer j6kivánság 
hangzott el, hogy boldog új eszten
dőt kivánunk. VWe a posta a ké_ 
peslapokat. Barátok, ismerősök szo
rongatták egymás kezét. Talán még 
most is elhangzik ef1y-el1tl elkéselt 
j6kívánság. Komolyon hisszük és 
reméljük, hogy a kívánság betelje
sedik: boldog lesz a holnap. Ha 
előzóen voltak is hiányosságok, ez 
évben minden jóra fordul - re· 
ménykedünk a boldog újesztendő
ben. 

Mindnyájan tudjuk, hogy min
den esztendö ilyenkor, a kezdetén, 
olyannak tekinthető, mint egy is
mételt felfedező út, mint el1tl iz
galmas kirándulós, melynek előue 
állunk s amely mindent magában 
rejthet, csúcsokat-szakadékokat, 
napfényt és jégesőt. Mi pedig az 
út kezdetén reménykedünk a cso
dókban Teméljűk, hogV a ránk w
ró úto~ csak virógok és szépségek 
jutnak osztdlWésziinkül. ~Ihessel?e!
jük magunkt61 a bibl/atTó. Pre~l
kótor keserű bölcsességét, mlszennt 
semmi sincs új a nap alatt. Nem 
akaTjuk elfogadni szavait, hOflY 
hiábavalóság minden h16.bavalósag. 
Az életet ígéretnek, lehetőségnek 
tekintjük _ különösen ilvenkor, az 
esztendő elsó heteiben. Bízunk az 
életben, bízunk a következő na
pokban, h6napokban. 

Még fogadalmak4t ls tesznek so
kan az év fordu/óponeján, hogy a 
maguk részéről más életet, jobb, 
helyesebb, Usztóbb életet kezdenek, 
hogy valóban boldogabb lehessen 
életük az tij évben. Sajnos, ezek 
a fogadkozások általában nemigen 
val6sulnak meg. Másnapos állapot
ban, megkeseredett szájja l fogalma
z6dnak, és hamar elfelejt!5dnek. 
Marad továbbra is a csodavánb, 
hogy az a bizonyos boldogabb, tö-



kéle/esebb élet majd kfviJ!ral j/)n 
és teszi szeb bé, teljesebbé éleWn
ket. Pedlo mindenki tudjo, hogU ha 
vannak ls csodák, azok sohasem 
kivülrll! érkeznek hozzd~k, a~ok 
bennünk fakadnak, Ha .. önéletunk 
teljesebbi milását remihil.k, mélt~n 
lessz iJ.k azt. De a változasnak ön
magunkban kell megtör ténnie. 

A szebb, a jobb, a t őkéletesebb 
szüntelenül remilhel6 - fia - ma
gunk is mel1feuftjük er6inket ezek
nek irdeldben. Miként !,Iapigénk 
tanHja önvlZsgálaUal, alazaUal le 
kell vétnünk hlluiinkat, bűneinket , 
önzésün ket s akkor megújulhat az 
ember. 1ge'n az ember eguedül ké
pes a tere~telt lélluek között, a 
szüntelen mel1ú.juldsra. Ebben és 
csakis ebben az állandó {jnmúvelés
ben őnmeglgazttásban remélhetjük 
apoldogabb holnapot, fgy a boldo
gabb új esztendőt is. 

A vallások azt tanlHák, /wgy az 
ember l sten képére teremtetett. I s
tent hordjuk magunkban, aki maga 
a szépsig, jóság, Igazság, hűség és 
szeTetet. Ha ezeket a vonásokat, 
jegyeket életünkben maradé~talanul 
megvalósftjuk, ha nem teszunk e~
gedményeket az ellenkezők fránya
ban - akkor valóban I sten képére 
hilSonlitunk. CSak Igy közeledhe
tünk Istenhez és igazi linmagunk
hoz. 

EgUházunkban. ősi szokás sze
rint, istentisztelettel kezdtük aZ 
J979-ik esztendőt is. Kértük I stent, 
hogy vigyázzon ránk, örizzen meg, 
segitsen meg al' új esz tendőben. 
Rendithetetlenül hisszük , hogy ir
galmas htenünk meghallgatja ké 
résünket. 

lsten valóban segít , megáldja az 
új esztendőt is - ha - ." fefölti)z
zük " amaz új embert, aki Terem
tö;ének képmására állandóan meg
újul, hogy egyre jobban megis
merje öt ... " (Pál: Kolouébeliek-
hez 3, JO}. Bajor János 

Dr. Borbély Samu 
kiti.inlelésc 

- Dr. Borbély Samu ny. e gyetemi 
tanárt, a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagját a miskolci Ne
hézipari Műszaki Egyetem 1978. de
cember 7-én tiszteletbeli dok tori 
címmel tüntette kl. A kiváló mate
matikatud6s kolozsvári Unitárius 
Kollégiumunk neveltje és jeles diák
ja, annak idején a Kriza János ön
képzókör nagymúltü [0Iy6iratának, a 
"Remény"-nek tudományos szerkesz
tóje ls volt. Régi Iskoláj{lhoz való ra
gasZkodását mutatja, hogy 1975-ben 
résztvett a kollégium diákjainak 50 
éves érettségi ta lálkozóján. A mis· 
koki ünnepélyes avat.áson mondott 
beszédében élete tanulságát igy fog
lalta össze : mindig követni kell a 
lelkIIsmeret emberi parancsait. Ami
kor kltUntetéséhez, élete munkájá
nak e méltó megbecsüléséhel'. gratu
lálunk, ezt azzal az él7.essel tesszük, 
hoi.)' az alupelvül vallott gondolat 
kia laki tásában II kolOl.5várl alma 
mater 6zel!eme is értékes úlravalót 
adott. 

2 UNITAR1UY eLET 

Örömünkt'e szolgál , hogy eml?kezésünkben nem állunk egyedül. 
A Magy~.r "TudoJ?ányos Akadé!1'11l már május 15- 19. napjain. az 
egykor toroktö\ IS ostromolt Siklós várában előadássorozatot ta t 
mel;>,en neves. hazai és külföldi tudósok emlékeznek annak a SZ~I: 
le~l-v.allá.sos lrány".atnak .~z elindulásáról, első küzdelmeiről, melyet 
ml un:tál'lzmusnak nevezu~k. "Ez II vallásos irányzat, a XVI. század 
második felében , magyar f.oldon ~lakult első izben egyhazzá. 

~ugusztus hkavána,k kilenCedik, nal?,;án Budapesten zsinati ün_ 
nepseget tartun , me yen megem ékezunk a rról az emberről k 't 
Jézus egyik legjobb tanitványanak tartunk, s a k inek példa~d: lt 
és hitét ma is követj ük. s 

Zsinatunkat aug. 11- 12. napjain követi a kolozsvári zsinat, 
majd a dévai várba n , az egykori börtöncellában e lhelyezzük az em
lé kezés élő virágait. 

. "Dáv:id "Ferenc az a~~tol szavaival figyelmeztet, hogy emléke
zes~nk es unnel?szentelésun~ . akko r lesz méltó őhozzá, ha az evan. 
géh s ták munka]át cselekedJ uk, s swlgálatunkat teljesen betölt jük. 

Dr. Ferenu József 

A Kriza levele Jánoshoz 
A Magyar Tudományos Aka
démia kézirattárában őrzött 
kiadatlan AranIl János l evele
zés között <találta az alábbi 
érdekes levelet és Arany Já
nosnak arra 'adott távirati vá
laszát dr. Gergely Pál. a ko
lozsvári unitárius koHégium 
Kriza önképzökörének 1919/20. 
iskolai évi elnöke, az Ismert 
irodalomtörténész. aki szíves 
volt att közlés céljára az Uni 
tátius :E:letnek á tengedni. 

A KRJZA ÖNK~PZOKöR LEVELE 
ARANY JÁNOSHOZ 

Mélyen tisztelt Uram! Az unitá
rius tanodák ifjúsága, tanáraival 
egyetértve elhatározta. hogy 3 szé
kely népköltész.et halhatatlan gyúj
tője s feledhetetlen költő és pUspök, 
KRIZA JÁNOS szülöházát (Nagyaj
tim) emléktáblával jelölendi meg f . 
é. júl. IG-án. s ez alkalomra em
lék-albuma/ fOf, kiadni. 

Bocsássa meg nekünk, parányok
nak. édes hazánk legnagyobb költő
je, ha Kri7.a iránti lelkesedésünk túl
bútorrá teszen! Öhajtf\sunk szerfe
lett merész. tán -a lehetetlennel ha
táros. Mindazonáltal a cél nemes 
volta reményt, a remény hitet Ad, 
a hit pedig bá:torságot önt belénk 
alá7.atos kérésünket nyilvánítan i. Ha 
a Toldi-trilógia alkrltója néhányso
ros kÖlteménn,yel szerencséltetné 
irodalmi vállalatunkat. mellyel Kri
zának akarunk áldozni: meg vra
gyunk gyÖ7.ódve. nagyobb s kedvesb 
elégtétel lenne ez K riza szellemé-

ELOFlZt.."TOlNK FJGYEL1U';:OE 

Az Országos Anyag és Arhivatal 
közleményére hivatkozáSsal szeretet
tel értesít jük elöfizetöinket, hogy a 
sajtótl;'TJl1ékek árának mej,,'Vdl tozásá
val kapcsolatban 1979, február l -tól 
kezdődően az Unitárius elet belföl
di előfizetési ára 48 Ft-ra, a kUlföld
I'e t örténő eló[izetések ára 80 !'t- rll 
\'álto:o.otl. A különbözet ki7.árÓlag a 
letkés!.i hivatalok, vagy kiadóhlvn
tal unk útj án egyenJithető kl. 

nek, s il szellemet öszintén !.isr.telö 
Unltárizmusnak, - mintha az a tár
sactalom hozná babérkoozorúját a 
költő s r.üI őház.'Ira, mely oly kevés 
elismeréssel adózott, mig élt, a szé
kely csalog,ánynak. - Ar. emléklap 
tiszta jövedelmét a takarékpénztár
ban fogja elhelyezni, s kamatait ön
képwköri pályamunkák dijaUísáru 
forditandja. - Ha bátorságunk nem 
Iolakadás, legyen s7.abad mélyen 
tisztel t Uraságod legbecsesebb vála
száért esedezünk : remélhetjük-e, 
hogy becses költemény küldeményé
vel c hó 28-ig megajándékowi ke
gyeskedik? Ha ellenben bátorságunk 
tú l ment az illem s oa józan ész ha
tUrán ; legbecsesebb elnézését kér
jük. 

fgy ls, úgy is maradunk M. T. 
Uraságodnak \!ilá/.atos szolgái: a 
s;r.erkeszt6bizottsóg nevében; Kovács 
J ános Iga7':. tanár. az ünnepély ve
zetöje, GJJörffy József. Székely Jó
zsef és Gábor Albert. - Kolozsvár, 
1882. jún. 10." 

Arany János egészsége élete utol
só heteiben leromlott. 1882, októ
berében akiadémiai hiV:ltali lakásán 
el is hunyt. trthero tehát, hogy a 
kolozsvIIri Krlza Önképzőkörtöl ka
pott levél vétele után. 1882 nyarán 
II kövelkew táVil'Ultal válaszolt: 

Kovács János tanár úrnak. Ko
lozsvár. 

Folyvlls t szenvedek. nem latok: 
visszavonultam az irodalomtól, nem 
küldhetek verset. Arany. 

Közli; dr. Gtrgely Pál 

LAPZÁRTA UTÁN: 

8enczÍ'd l Domokos ny. unitárius 
lelké.sz _ útban Amerikába -, Bu- . 
dapesten januru' 16-án, 80. éves ko
rdban váratlanul elhunyt. A Fal·kas· 
.. éti temetőben helyeztük örök nyu
galomra nagy l'é\<;zvét. meUett. Mun
kásSágt\J'ó l köve tkez';; számunkban 
emlékezünk mes. Aldott legyen em

léke. 



Megemlékezés az állam és az unitárius egyház 
között kötött egyezmény évfordulójáról 

28 á Egyházi KépviselŐ Tanácsunk ünne· 
N'O":':lés - nemlékezett meg erről n jeles évfordu
fŐr61. ~punk múlt számúblln közöltük a Ta-

. e''!yhangulag elIogadott nyllat.ko7.atát. 
1J...:IzcsünnePi ülést Bajor János bibllaolvasá~ és 
imája vezette be, Bartók Béla f/5gondnok nYlt?t. 
t meg az ülést üdvözölve a megjelenteket, köz· 
tÜk St'r~ub István elnökhelyetlesl és ~r. Pozso
ny! LászlÓ föosztályve"-C16t az Állami ~gyház
ügyl Hivatal képviselőit. Az esemény torténeU 
hátterét dr. Jakab Jenő előadása világította 
meg H uuti. János olVasta fel II már említett 
nyil~tkozatot. Straub Islpán elnökhelyebtes fel
szólalását az alábbiakban közöljük. A felszóla
lóst dr. Ferencz Jó:r.sef püspök köszönte meg és 
zárta be az ünnepséget. 

STRAUB ISTVAN ELNOKIIELYE'M'F.S 
"' ELSZÖLALAsA 

Igen tiszteli Püspök Űr, Fögondnok Űr, 
tisztelt Egyházi Képviselő Tanács ! 

Oszinte tisztelettel köszöntöm II Magyarorsotági Uni1á
rlw; Egyház Képviselő Tanácsának tagjait, oa megje
lenteket. 
Köszönöm II megt.iszteló meghívást, a lehelöséget II 
szólásra. Engedjék meg, hogy átadjam az Alla~; 
Egyházügyi Hivatal elnökének, Miklós Imre ál1amht
kár úr köszöntését. 
Az elmúlt években több esetben is kifejt>ZL,e jutott 
mind állami, mind egyházi rész.ról , hogy államunk és 
az unitárius egyház között létl'ejöU a kél fél érde
keit kifejező gyakorlati, politikai együttműködés, szi
lárd alapokon áll és eredményesen fejlődik. 
pa ünnepi megemlékezésükben részletesen Coglalkoz
tak az Unitárius Egyház történelmi múltjával, jelen
legi helyzetével, méltatva az 1948-ban kötött egyez
mény jelent6ségét. 
Az áUam és -az Unitárius Egyház zavartalan jó viszo
nyáról ,szólva mindenekelött hangsúlyozni szerebtém 
azoknak az egyházi személyeknek történelmi érde· 
melt, akik {áradoztak és harcoltak az egyezmény meg
kötéséért, és az egyezményben foglaltak alapján -a he· 
Iyes gyakorlat, a jó kapcsolatok kialakulásáért és fe j
lasztéséért. 
Mindenekelőtt, magasra értékeljük dr. Ferencz Jó
zsef püspök úr munkásságát, aki az egyezmény alá
irásálól és megfogalmazását61 kezdve harminc éven át 
napjainkrlg fáradhatatlanul, követke:retesen dolgozott 
és d olgO'JJk -az egyezmény szellemének megval6sítá
sl'ln, és az elél"t közös eredmények megszilárdításán. 
A PÜSPÖk Úr áLtal képviselt _ mind szocialista ha
zánk. mind al. Unitárius Egyház él'dekeit szolgáló -
elvi alapokon nyugvó társadalml·poiitikai egyházi teo
lógiai állásfoglalások. a sokoldalú hazai és nemzetközi 
békemunka, méltó elismerést szerl.ett a Püspök Úr és 
az Unitárius Egyház s7ilmára. Nemcsak hazai hanem 
'küUöldi egyházi és még szélesebb körben is. ' 
Amikor a PÜSPÖk Úr sokoldalú munkásságáról a leg
nagyobb eUsmer~1 szólok. szeretném kifejezésre 
jultab\i azt a kívánságunkat. hogy még sokáig véJ!ezze 
Bartók Béla fögondnok ur és a lelkész-'1ársak támo
ga!ásfwaI felelősségteljes egyházvezelől tevékenységét. 
Al. állam és az Unitá\ius Egyhur. közötti. ma már 
szInte telmészetcsnek tünö .16 v:lszony a hanninc év
vel ezelőtti időkben nem volt ilven telmés:zeteG. Ezért 
talún nem felesleges újra és újra vé~i~~ondolni. mi
ben jelentott újat a'z eltVe7.mény s?.ocialista. társadalmi 
vbzonyainkban élő el!:vházak számára. 
Az egyezmények. kétségtelen. az aláíró két fél. az 
flUam é$ al. egyházak közötti viszony rendC"l.ését je
lentik. a legalapvetőbb kérdé$ekben Osszefoglalják 
kétoldalúan azok.at a normalfvákat. ~elYek betartá
sát vflllalják .és bizlosftjflk. Legfőbb él1.éke. hogy a 
ny ilvánvaló Világnézeti kü1önböl'.c'5ségek mellett is for-

rása a kölcsönös bizalom kiépülésének és elmélyülé
sének. 
Az. egyezmények keretet jelentenek, de egyben biz
tonságot ls az egyhbszámára a hitéle~ alakulásában, 
és segltséget az együttélés sorIÍn keletkező konIHktu
sok elkerülésére, vagy a vit.ás kérdé6ek tárgyalások 
útjt'm törlénő rendezésére. lU egyMl.ak működési le
hetőségel .az egyezményekben rögzített formákban nem 
szűkösek és legtöbb esetben a teljes kHöltésük okO'L: 
gondot az egyházak vezetőinek, papjainnk. 
Az egyezmények egyszerre fejezik ki az állam és egy
há7.ak resotére. E'.Izen az úton haladva együtt munkál
juk a közös érdekeket, amelyek lehetövé teszik, hogy 
<l7, eltérő, ütköző érdekek miatt, ne valljunk ellensé
gekké, hanem oa dialógus, a párbC6z.éd feszült.ségében 
ugyan, de együttműködöként folytassuk történelmi 
utunkat, népünk javára. 
A szocialista haza, társadalom a nép Iránti kötelessé
gek teljesit.ése függvényében az egyházi vezetők, pa
pok és a hivók jogai természetesen nyernek érvénye
sülést, a hátrányos megkülönböztetések kizárásával. 
Ez aL: egyetlen biztonsá g05 út. amely a szocializmus
ban hOSf;zú!ávon biztosíthatja az állam és az egy
házak kiegyensúlyozott jó viszonyát, együttélését. gya
korlati együttműködést. Ezt az utat magukénak tekin
lik, helyeslik és óvják a hivő emberek milliói is. hi
szen legfőbb érdeküknek a békés, nyugodt szocialista 
épitésnek, ez felel meg egyedül! 
A triumfáló. 1árgyalásokat. egyezményeket kerulő. har
cos egyházi törekvések Magyarországon már 1948-49-
ben véglegesen kudarcot vallottak. Beigazolódott, hogy 
ez az ut: a politikai harc üt ja, zsákutca az egyhazak 
S7.ámára, amihez többé nem akarnak és nem ls lehet 
visszatérni ! 
Ezért van jelentős történelm i súlya a nnak, hogy a 
protestáns, uni\.iÍ..Jius. iZraelita egyházak ezt felismer
ve az egyezmények útján haladva, e1s5ként és követ · 
k~tesen építették a jelenlegi kedvez5 viszonyok ki
atakuhl.sát. . 
A jelenlegi jó gyakol'iati politikai együttműködés fe~· 
16dése, 'a jó légkör, arI'a ösztönz.i az egyház lelkés.zelt 
és híveit, hogy ki-ki maga l ehetősége, kép.-ssége. sze
rint. munkaterületén aktívan kivegye részet a tarsa
daimi fejlödés elósegítésében. örülünk annak, ~Ogy 
az Unitárius Egyház v~öinek, papjainak és hívell~ek 
társadalmi közéleti aktivitása tovább tokozódott, mmd 
a Ha7..a(ias Népfront VI. kongresszusán elfogadott 
program megvalósltása érdekébcn, mind a haotai és 
nemzetközi békemunka vonatkozásában. . .. 
Biztos vagyok abban, hogy államunk és az Urutál'IUS 
Egyház egyezménye n alapuló jó kapcsolata eredm~? 
nyescn -alakul a jövőben is. Folytassák tovább a k~z 
javát szolgáló aktív munkájukat. szeretett ~agy~r. n:
pünk boldogu.lása érdekében és fokozzák .~rofCSZ1tése~
ket II békéért. Il háborús feszültség en)'huléséért fo~
tatott küzdelemben! 
Köszönöm figyelmüket. 

Köszöntés 
D. Dr. Káldy ZoltáTl. a magyarors~gi evangélikus 
egyház elnök-püspöke hus:!: esztendeje áll egyháza 
élén Mi ls köszöntjük ebből az alkalomból, csatlakoz
va ~há1..a , a testvéregyházak és az Állami Egyház-
ügyi H ivatal jÓkfvánságalhoz. .' 
Nehéz körülmények között vette át egyhá~kel ü1~ te ve
zetését, mely ma példaadóan tevékenykedIk. Allg . van 
egy-két gyülekezete. melyet ne lá1o~atott vol.na ";lel! 
húszéves szolgálata rendjén. Prédikátor és könyv.lró: 
kitűnö szónok, akinek beszédeit más egyhlizak h.lvel 
ls é-s S7.erteszét a hazában és a nagyvilágban a bé~e
éplt6 emberek sokasága hallgatja mondaniValÓJát, 
megbecsUlő és tisztelő figyelemmel. 
F.:letére és munkásságára továbbra ls Isten gaulag ál
dását kérJ Ok. 
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A JX. Magyar Békekongresszus 

A visszhangra talált szó 
é át december elején tanácskozott a IX . Ma-

K :r":f~;ko~gresS7.Us. Az elm~lt öt esztendőben jelen
gt fejlódött a magyar békemozgalom, ha_tékonx 
t S~\.éVé vált a szocialista nemzeti egység eros~t~se: 
esz o ülö böző világnézetű emberek pohtlkal 
;gÜtt7nű~öd~ének, állapftoUa meg egy!k napiIa

unk Ez valóban igy is van: A"& .. alábblakban .. azt 
!' ek· .. k felmérni hogy mivel Jarultak hoz1:a az 
~hás:aukn a kongres;zus munkájához, és hogyan érté: 
kelte maga a kongresszus az egyházak körében folyo 
békemunkát. 

SZOROS EGYVTI'MVKöDts 
A magyarországi egyházak - állapitja m,,:~ a M~gyar 
Nemzet előzetes cikke - béketevekenységukben IS tá
maszkodnak az állam és az egyház között kiala~uU 
jó viszonyra. Az egyházak b~k:munkája is jelent~sen 
hozzájárul ahh.O'l", hogy a hiVO embE;r~k egyre ~ob
ban felismerik: nincs ellentmondás hl tuk ~s _ a be~e
mozgalmi munka· között. Vallják, .hc;>gy a hlVok el:kol
csi kötelessége a béke védelme, ePltése: Az egyh~zak 
cselekvően támogatják az Országos Beketanács . eves 
programját, nemzetközi kapcsolataikat .is_ e re?menye
sen hasznosit ják a békemozgalom célkituzésemek tá
mogatására. 

EGYHAZlAK MEGNYILATKOZASAI 

A békekongresnus ünnepi ülésén az elnökség első 
sorában allt ült dr. Lé kai László bíboros, prímás-érsek, 
a katolikus püspöki kar elnöke, és dr. Bar tha Tibor 
refonnátus zsinati elnök., aki egyben a". ökumenikus 
Tanáesnak is elnöke. 
Dr. Timkó Imre görög katolikus megyéspüspök, a ka
tolikus püspöki kar nevében üdvözölte a kongresz
szust. Mi katolikus keresztények kezdettől fogva szí
vesen 'Csatlakoztunk az országos, az európai és a vi
lág békeszervezeteinek kezdeményezéseihez. Azokkal 
maradtunk mindvégig szolidáris együttmüködésben, 
akik következetesen vaJlják, hogy a béke ügye csak 
a békés együttélés és a kölcsönös építő együttműködés 
útján valósulhat meg ". Ezért munkálkodunk együtt 
a magyar békemozgalommal . Ez az együttműködés a 
béke ügyéért él'zelt felel6sségtudatunkon alapszik." 
Dr. Kaldu Zoltán, az evangélikus egyhaz püspök-el
nöke, a Béke Világtanacs tagja, egyháza. köszön!.ését 
így tohnacsol\.a: "Nem vagyunk itt kivülállók, sem 
tis-zt.eletbeli tagok, scm vendégek., hanem családtagok 
és munkatársak, akik együtt kiáltunk a család többi 
tagjaival a háború és minden pusztítás ellen és együn 
cseleks-zünk a békééért, az építésért, és a haladásér t " 
"Az egyház hivei tudják: amikot' a szocialista társa
dalmi rend építését segítik, akkor nepünk boldogulá
,sát segftik és a békét építik. A békéért való cse
lekvés egyik forrása a7. a bizalmi légkör, amely az 
állam és az egyhaz vis7.onyában érvényesül." 
Dr . Kürti László, miskolci refo t'mátus püspök elmon
dotta: századunk utolsó negyedében központi kérdéssé 
vált a béke ügye, amellyel mindazoknak foglalkozniuk 
kell, akik felelősséget éreznek. az emberiség jövőjéért. 
Az egyházak is csak akkor tölthetik be küldetésüket, 
hq aktivan houájárulnak az igaz ügy sikerre vitelé
h~. 

D.~. Palotau Sándor, a Szabadegysázak Tanál!sának el
noke egyebek közt hangsülyozt:a: a lelkes-zek és hivők 
ma már nem a kívülállók érdeklődésével figyelik a 
magyar békemozgalom munkáját, hanem mind több 
feladatot vállalnak be l őle. 

ALLASFOGLALAS A JÖVOtRT 

A kongresszus által elrogadott állásfoglalás is megem
lékezik a különböző társadalmi rétegek felelősségéről , 
és a békemunkával kapcsolatosan az egyházakrÓl a kö
velkez6ket mondotta: 
"Békemo7.galmunk megköszöni, s a jövőben is kéri, 
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igényli és segi ti az egyházi w.cmélyek, a hivők hazai 
és nemzetközi tevékenységét:' 

AZ (l j TISZTStGVISELOK 

A békekongresszus egyhangÚl.n. a Béke Vilagtanács 
tagját, a7. eddigi eredményesen munkálkodott főtitkár
as.sz~)Ilyt, Sebestuén Nándornét valasztotta meg új el
nökevé. Három neves személyiség segiti elnökhelyet
tesk.ént munkáját: Boldizsár Iván állami díjas író, 
dr. Eckhardt Sándor és dr. Sztanyik B. László pro
Cesszorok. A-z új főtitkár: Kovács Béla a titkár újra 
Sütő Gyula lett. ' 
Az elnökségben az egyháziak kö7.üI a következők [og_ 
lalnak helyet: Biró Imre kanonok-plébános ország
gyűlési képviselő, a katolikus papi békebir..otiság tit
kára, dr. ]jjas J ózsef, kalocsai érsek, a katolikus papi 
békebizot\.ság elnöke, dr. Ká/dll Zoltán az evangél ikus 
egyház püspök elnöke, dr. Kürti László miskolci re
formátus püspök. Az elnökség tagjai közé választották 
Sándor Istvánt, a Béketanács osztályvezetőjét is. 

A KONGRESSZUS VENDf:GEI 

Az üléseken részt vettek a Béke Világlanacs kü!döt
tei. élükön Romesh Chandra elnökkel. V. V. Kovo
nov, a Szovjetunió T udományos Akadémiájának tag
ja, a sr..ovjct békebizottság elnöke, HaTTy Bridges, az 
amerikai békeerők nemzetközi fÓl"umának alelnöke és 
Do Xllan Oanh. zeneszerző, a vietnami nép békebi-
7..QUságának képvise l ője. 

Romesh Chandra nagy hatással elmondotl beszédéből 
idézzük a következőket: .,25 évvel ezelőtt jártam elő
ször Budapesten s ez azért is emlékezetes, mert akkol· 
vettem részt először a BTV ülésén. Megállapíthatom, 
hogy a magyar békem07.galom a béke világmozgalom 
e lső soraiban harcol, s világszerte megbecsülést szer
zett hazájának". Ezért tolmácsolja örömmel a BTV 
és 'il benne tömörült 130 ország békeszerveze1einek 
meleg üdvöiletét. 
A neutronfegyverről szólva elmondotta, hogy több 
mint hétszázmillió ember irta alá a neutronfegyver 
eHeni stockholmi til\.akO'.Gást. ts a közvéleménykutató 
irodák egybehangzó megállapitása szerint ma az ame
~ikal , e~\)erek hetven százaléka .e~u\.as~lj~ a neut~0!l

-fegyver gyártását. A fegyverkezesi hajszat elutasllo.k 
száma a NATO-országokban is egyre nÖvE'"kszik. erte
kelte azt, hogy a BTV elnöksége először ülésezett ~z 
idén Washingtonban, ahol hirdették, hogy az erpben
ségben megvan az el·ő a háború elhál"itásához. 
" Megmenteni és jó in'inyba megváJtoztalni a, világo.t, 
ez a mi feladatunk" - fejezte be nagyhatásu besze
dét Romllsh. Cllalldra elnök. 

KITVNTETtSEK ATADASA 
A7. ebédszünetben Sebestyén Nándorné a Parlament 
Gobelin tel'mében a békemozgalom kitüntető, jelv~
nyét nyújtotta át a békemozgalomban hosszu tdeJe 
és kiemelked6cn tevékenykedőknek. Köztük voll 
dr. Ferencz J ózse! püspökünk is, aki ez alkalommal 
másodszor részesült e magas elismerésben. 

S AJTOTAJtKOZTATO 

Az Országos Békelanács Vielnambat; járt ~üldöUs~e 
képviseletében SebestuélI NtindoTJle orszagos elnok 
januárban sajtótájékoztatót tartott. Emberi képekben, 
színes előadásban ismertette a vietnami. és ~ kam
bodzsai helyzetet és váz.olt.n a várható feJlemeT!y~~t. 
A küldöttség tagja volt _ többek között - .,,"!a~ii1$$!I 
Judit ífÓnó i~, aki Vietnam kulturaliS. !eJlöd~o~ 
szólva, megemlítette, hogy Sánta Ferell; lI'Onak d~~~: 
óra" című l"Cgénye vietnami nyelven _8 OOO pél . ) 
ban jelent meg, annak ellenére, hogy az orsz .. \~ ~t~ 
lán09silgban papírhiánnyal kOzd. A harcoló yle.t a 
áldoz a kultúrkapcsolatok ápolására a kevésből ts. 

) 



DÁVID FERENC BREVIÁRIUM 

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA" 
SZENTL~LEK 

Az lsten igéjéböJ, jó lelkiismeretből es tökéletes hUbói a szc~t-

1·1 k - I __ I v.IJjuk. hogy az lsten lelke ... Ez az lsten lelke lamló 
e e ro .... I·' k· I" A h' es jóra igazgató. minden Istenvá asztottj na VIgaszt_a 0Ja. . 1-

vckel vidámmá, bátrakká és az igazság vallásáb,a,!, ~rossé _ t~ZI . 
Ez az Isten lelke teszi az embereket Isten Ílalva, a bunos em

bereket bünbánattartóvá, s vezeti Krisztus Jézussal való társaságl'a 
és egyességre. A szentlélek könyörgés~ez v~ló bizalmat ad nekünk, 
hogy félelem nélkül mondhassuk: " Ml Atyank." 

Ezt a szentlelke'" sehol a szentírás nem mondja Istennek. 
A lélek, a zsidó, görög és latin nyelvben bővebb értelemmel 

bir mint a magyarban, mert mi azon az ember okoskodó lelkét 
t: rtJük amelyet a fogantatásban nyerünk, nem pedig lsten hatha
tós er~jét mely onnan felül a világosság Atyjától adatik. 

Isten' bennünk lakozó erejét valóban tapasztaljuk es érezzük, 
ha Istennek fiai vagyunk. Isten az ő lelkéből adott nekünk, azáltal 
visel gondot reank és irányít. Ez az ö bennünk való lakozása. ez 
a mi megszentel(>sünk és szívünknek hit által való megtiszt.ulása, 
hogy az ö templomávA épülhessünk. 

A szentírás Isten lelkének akaratot, tanitást. vigasztalást, bel
ső gondolatoknak viz.sgálását tulajdonitja, nem azért, mintha a 
szentlélek személyében más Isten volna, hanem hogy Istennek lel
ke' által cselekedeteinek módjaill kifejezze. 

Eszünkbe kell vennünk, hogy mikor lsten lelke eképpen min
den teremtett lényre kiterjed, a szent vagy megszentelő név nincs 
hozzáértve, mert ezáltal az élet nincs megszentelve, hanem csak 
ereje mozgatja és hordozza, amint a közmondás ta r tja: ő benne 
élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az Isten lelke velünk való közlé
senek első módja. Második, midőn nem életet ad, hanem annak 
szépitésére bölcsességet és tudományt. mint Saul királynak a pró
fétalátás lelkét, a filozófusoknak és költóknek a természet felett 
való erőket és indulatokat, akik nyilviln vallották. hogy Isten kü
lönös ihletése nélkül egy sem lehetett jelessé. Harmadik módja, 
midőn az emberi természetet megtisztítja, megujítja és ujonnan 
szüli az öröklétre. Istennek e lelke a megszentelö lélek. 

lsten lelke nemcsak megeleveniti és táplálja az embert s kül
ső bölcsességgel ajándékozza meg, hanem megtisztitja természetét, 
megujítja és ujonnan szüli az öröklétre. 

lsten lelke, avagy titkos lehellete az életnek oka. mibennünk. 
isten lelke azért lakozik bennünk. hogy gyarlóságunkban es 

eröUenségünkben gyámolitson , keserüségünkben erösítsen, nyomo
niságunkban vigasztaljon és buzgó könyörgésre indítson. 

Az a lelki ember, akit Isten lelke megvilágosított. Az Isten 
fiait Isten lelke hordozza; az emberek csak akkor lehelnek Isten 
fiai, ha Isten lelke által megújulnak. 

BIBLIA 

~ mi hitünkne~ alapját. melyen az örökélet nyugszik, a prófé
ták es az apostolok Lrásából vettük. 

A mi Urunk Jézus Krisztusból készitett alapon állunk. Ezen aka
runk állhatatosan megmaradni az ő segítségével. 

Nincs ol:.:an k.el"esztény, kinek az Isten ann yi lelket nem adna, 
hogy a szenhrásbo.l meg nem érthetné, mi szükséges az ö üdvössé
gére. Csak a szen h rást meg ne vesse, mert igaz a Krisztus ígérete: 
Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. 

. EI~ a mi üdvösségünk ut jának megkereséséhez a p róféták. 
cvangéhstá.k és az . apostolok h'ása. Gyönyörűséges és mennyei ctel 
az. eva~gé!lUm a h Lvek szívében , melyhez ha valaki hozzátesz vala
mit, mmdJárl méreggé válik. 
, !'. szenti r~s egy Istent mond, nem hármast, egy Krisztust, nem 

kellod"k' egy huet, egy keresztSéget és egy úrvacsorát· semmit sem 
mon ettősnek . ' 

Sem az evangélistá k, sem az apostolok egy szót sem írtak írá_ 

XVI. századi könyv 
nyomai 
Dávid Ferenc közeli munkatársa, 

Johanncs Sommet 1572 nyarán fe
jezte be a reformáLus egyháztörté
netbői jót ismert Károllli Péter té
telei ellen írt könyvét. A "Refuta
tio scripti Petri Caroli" dmú latin
nyelvú könyv egy évtizedig csupán 
kéziratban terjedt. Kinyomtatasára 
1582-ben kerüll sor, amikor Matt
hias Vehe-Glirius antitrinitárius 
könyvsorozat kiadásához kezdett 
Lengyelors7.ágban, Vehe-Clirius is 
Dávid Ferenc környezetéhez tarto
zott. Jézus nemimádása tár
gyában még Dávidnál is szélsösége
sebb nézeteket hirdetett. Még mi
előlt Dávid ellen vádat emeltek 
volna, ellenfelei, a kolozsvári ta
nács a "zsidó doktort" eltávolitolta 
a városból. Vehe-Glirius elhagyta 
Erdélyt, de úticsomagjában számos 
fontos nntitrinitárius kéziratot vitt 
magával , közöttük Sommer említett 
könyvét, hányatott élete újabb állo
mására, Lengyelországba. A Krak
kóban múködő Rodeczki nyomdá
ban 1582-ben jelent meg a könyv, 
de sem a kiadó. sem a nyomdász 
nem mertc ráirni a nevét. Csupán 
a szerző neve maradt érintellen, 
mert Somrner még 1574-ben meg
halt. 

A ,.Refutatio scripti Petri Caroli" 
igy alnyomdahelyet (Ingolstadt) és 
álszerkesztő nevet (Theodosius 
Schimberg) ad meg. Sommer köny
ve jelentős befolyást gyakorolt a 
XV I-XVII. századi radikális anti
trinitárius eszmerejlödésre. Közép
európai olvasottsilgát korabeli 
könyvjegyzékek, egyetértő vagy ép
pen cáfoló hivatkozások bizonyit
ják. Újabb ismereteink szerint 50m
mer könyvc hamar eljtt/ott az ak~ 
kori ball igen távolinak számitó 
Anoliriba is, mégpedig nem is 
akármi lyen környezetbe. Joh7/. Dee, 
az Angliai Erzsébet korabeli "má
gus", aki kortársai és a modern 
szakirodalom jóvoltából azért kapta 
e7.t a ltétes érlékú megjelölést, m~rt 
kabbalisztikus alkimista misztikak
kal igvekezett' II világ földi és föl
döntúli titkainak a kifürkészesére, 
már lS92~bell emliti 50mmer köny
vét. Dee éveken keresztül élt 
Csehországban, az 1580-a5 evek de
rekán többször látogatást teH Len
gyelországban, egy ízben pozsony
ban is megfordult. Járatos ,:,olt a 
kor termeszettudományában, Ismer
te a héber görög és latin klasszi
kusokat d~ érdek lődésének és ide
jének j'avAt a "szellemekkel" val? 
LArsalgás kötötte le. Ezt a kor<;lbel.! 
mércével mérve nagytudomanyu 
angol tőnemest behá1ózta egy Ed
ward Kellcv ne\'ú honfitársa, ak.in 
keresztOl beuólgetett különféle föl
döntúli lényekkel. Dec 1587-ben tért 
vissza Angliába, ahol t~vább foly 
latta mlsztikus kutatásalt és ez~1 
párhuzamosan könyvbe5zerzésell. 
NIlPlóJóban 1592. október 13-án fel-
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jegyezte, hogy ft Canterbury-t ér
seknek bemutlllotl kél eretnek köny
veI és biztatta 8 püspököl azok 
mcacMolásárll. A7o .. egyik ~önyv 8;0; 
el·délyi unit.1rlus turténetbol Ismeri 
Christldn Frflnckcn egyik müve 
volt. A m(lSlk Johannes sonlme~ 
1582-ben kiadott "Refu tatio script! 
Petri Caroli"-jp, TheodoslUS 
Schlmber,IC, alias Matthias Vehe
Glirius kiadásában. Franckennal 
John Dec még C"sehországl tartózko
djsa Idején személyesen megisr;n~r
kedeU, Francesco Pucci 1587. julius 
5-én mutaUa be őket egymásnak. A 
Sommer-féle könyvben található ra
dikális IIntltrinitárlus eszmékkel, 
vagy ahhoz közelállókkal már évek
kel korábban találkozott, ha nem 
is a legtermésUll.e6ebb formában. 
John Dec 1584. június 8-án meg
döbbenve hall hatta Kelleytől né
hány állitólagos "szellem" nyilatko
zatát. A földöntúli ü7.eneteket köz
vetítő úgy nyilatkozott, hogy Jézus 
nem volt lsten, imát Intézni hozzá 
hiábavaló fáradság, az emberiség 
Ádámtól és ÉV/Hól való származ
tatása nem történeti tény, csupán 
allegórikus éL'telmú mese, nincs ere
dendő bún stb. Nyi lvánvaló, hogy 
Edward Kel/ey néhány, akkoriban 
széltében-hosszában tárgyalt radiká
lis antitrinitárius tételt adolt "szel
lemei" szájába. Jézus nemimádása 
és a hozzá intézett ima felesleges
sége körül folytatott vitákban ve
szett cl Dávid Ferenc 1579-ben. A 
bibliai teremtéstörténet hitel.:! pe
dig éppen az a Jacobus Paleologus 
vonta kétségbe, aki az 1580-as évek 
elején Csehországban élt. Kelleynek 
tehát elég sok földi informátora Ie
hetett. A tény azonban az, hogy 
Dee így vagy ugy, de ismerte a ra
dlkélis antitrinitárlusok eszmerend
szerét, és 1592 októberében két fon
tos aJapmű a kezében volt. 
Oxford 

Dr. Dán Róbert 

s~!kban a lC~y.~g, .. tulojdonJ;á,q, a háromság, az ÖL'öktöl fogva való 
hu és annak oroktol fogva való születése felöl. 

A ~zenlírás bizonYságát eröszakkal ne vonjuk a mi veleményünk 
értelmen:-. 

.I-!a az fnis i:'laz. értelmére akarunk jutni. ne Icsyünk emberek 
rabJ~I , az ?mber~ vegzésekhez ne kötelezzük magunkat. Az emberi 
végz:~ek fen yessege ugyanis mindig az igazi értelem fedele és meg
bánloJa volt. 

(\- sz:ntirás igaz .. értelmének kikeresé5ehez a nyelvek tulajdon_ 
ságamak Isme~ete szuk~g~s. De mindenek felett lsten lelkének ereje 
kell, J?1ely az lrás .v:eleJe, Lgaz lanitó és magyarázómestere, világos_ 
~ga 7s m.egml!tatoJa, mely még a szegeny irástudatlan parasztnak 
lS !lZ Irás Igaz ertelmét megmutatja, annyira, hogy az igazság érleI_ 
meben gyakran még az igen bölcs deákokat is felülmúlja. 

A.z Ú- és O,itestamentum közötti különbség megértése és meg
tanulasa nagy Világosságot ad az egész szentírásnak. 

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és igazság Krisztus 
által. 

A törvényben a test igazsága voll, az evangéliumban a lélek 
igazsága mutattatik meg. 

Ha az Isten igazságát meg akarjuk érteni. el kell vélasztanunk 
a betűt.a lelki értelemtől, az árnyékot a tesltől, a sötétséget a vilá
g?sságtol, mel.y a két ~estamentum közötti különbségben mutatko
Zik meg, Ammt az ÚJtestamentumban világosabb és tökéletesebb 
Mestert adott nekünk az Atya Isten, úgy világosabb és tökéletesebb 
tudományt ad nekünk Krisztus az Újtestamentumban. 

A törveny alatt az emberek gyermekek voltak rabszolgák Az 
evangélium alatt már nem gyermekek, nem rabok, hanem Isten ·fiai. 
Krisztus atyafiai és barátai. 

Az Újtestamentum lelke Krisztust dicsóíti és az ő evangéliumát, 
nem pedig -Mózest vagy a törvenyt. Ez a lélek, a mi üdvösségünk 
pec~étje, vigasztaló lélek. A törvény lelke viszont a félelemnek, ret
tegesnek és rabsilgnak lelke volt, nem a szabadság, vagy fiúság lelke, 
miként az Újtestamentum lelke. 

Az Újtestamentum, az Úlestamenlumnak világossága es ma
gyarázata. 

Az újtestamentum világosan jelöli a mi megigazolásunk módját, 
melynek forrása Istennek szerelme. 

Valaki e nyilvánvaló különbséget nem látja a két Testamentum 
k özött, az a törvényt az evangéliummal összezavarja, Krisztust el
törli Mózessel, az árnyékot és a betűt a testtel és a lélekkel össze
zavarja. 

A kicsi Madonna 
Klau s Kenke düreni le lkész írásaiból 

Nemrégi ben. Be lsazár király wko· 
md;árót hallgatC4m egy llrédikdciÓt. 
Ezer lőemberének rendezte a lako
mát, ds bőven itták a bort. Ez o. kj· 
7ál1l megölt, akit akart, és életben 
hagl/ott, akit akart, Ie/emelt, vagy 
megalázot!. ts az éjsza-
kán. megölték a kaldeu-
sok klrdlyát. 

Mélll benllOmá.st Ictt rám a pré· 
dikátor magyard~ata, melll szerint 
mi nem óljü/;; meg Belsazárt. Sem 
a bennünk levö, sem a kőrillőttUnk 
éló BelsaZárt. 

Sajnos, nap mint nap, szinte min. 
tikus jelendQként tapantaljuk, 
hoW minden leőlt Belsazár helllén 
új oorbárok támadnak lel, olyanok, 
mint a lelketlen bUrokrácta, 00"11 
az ugyancsak mértéktelen technok
rcicla. Lehangoló Jelenség. 

MennIItveI blzto.tóbb ennek a no
morú igazságnak az ellentéte. me. 
Illet IIZ IItJzonll mondott. a kicsi 
Madonna: "Maga,.zlalja az én lel -
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kem az Ur at, ts örvendez az én 
lelkem az én. megtartó Istenem
ben. .. Hatalmas dolgokat cseleke
dék karjának ereje által; elszéleszté 
az ő szivük fJOndolatában felfuval 
kodottakat. Hatalmasokat dönte le 
trónjaikról, és alázatosokat mag4U· 
talt fe!. thezőket töltött be javak
kal és g4zdogOkat killdöft el ilresen". 
(Lukács, 1,46 s köv" Károli ford!· 
tás). 

Ez Mária karácsonyi énekel Aki 
ezt énekli, (Z'z lsten a.lázatos szol· 
gája. Mária ebben az énekben eddig 
ismeretlen. h4ngon szól: félre nen~ 
érthető módon kinyilatkoztatja az 
iSteni 10rradalmat, a hatalmasak 
me"döntését. Ez az ének Izrael leg· 
szegényebb rétegének vágJl!1it vissz
hango;zta. Lélektanilag érlhet6 az 
éhező tömegeknek ez a radikális 
Qondolkodásmódja. A ",zeQcnuek ál
mában, a jövő gazdaga/nak hatal
ma, jóléte, kérkedése maradlktala
nul elmúlik. Milyen szlnes a szeQé-

nyek reménysége a jövot illetően! 
Minél közvetlenebbü! tapasztalom 

az éhséQet, a betegséget, a megpró
báltatást, annát nagyobb a jövőben 
vetett reménység. Igl/ az utópia lé· 
nyeQében egll szines cselekvő való
s6g, amit a 1114 embere készségesen 
és gl/orBan elszintelenít. 

Az ember számáT4 egyetlen ut 
létezik, a reménység. Ez nem 1ele~
leQes. vagy haszontalan dolog. SZt
nesen, élénken énekeljiik o. remény
sé(1 daldt. A kícsi Madonna éneke 
nem kUuő ciráda. sem müanyan. 
hanem igazság, békesség és a szent 
lélek állal .való öröm. 

A szegények. a legyőzöllek ci/
mait, reménllelt csak áttétcl!se? 
lu!t-agasan Ismerjük, mert a tor~e
nelmet nem ók frták, hanem a mIn· 
denkori győztesek, II hatalmasok.. . 

Ezért becses számunkra a kiCSI 
Madonna reményekre jogosító kard· 
csonyi éneke, _ 

Némelb6J: Dr. Jakab Jem. 
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HíREK .. . 

A gyermekek kar'ClIonyta-Qnnepél y~t 
d ec. l1-én délulAn IDrtOltu k meg bud8-
pesti I'y(l le k""etl term II n k ben. A leli lIa

'talabbaknak GlI/lrgllOIl Arpád szolgált, 
majd II Iye rmcke k venmondása . ének
lése u t~n /I gylllekeze t éc1CJs égcsom"':lIal 
ajándékozta meg II Jelenle v /lk e t. 
AJ: UJ l'UU n d/lWcn II cyenuekJ..st en.l· zto . 
leteke t II Nagy Ignác u. templomoz'ss.' 
egyidőben, d éle16 1t II órakor II p üspöki 
f Ülö n tanács teremben t an)uk. A SZOlIlA
latOl O I/II' Ul/OII ArPlld Iclk':;szJelőll végz i. 
GyWe k uell összej öve te le k " budapt'. tI 
"Iybhllh,u!c~n , 

Nq.gll 19nel.: ti. 4. S;:, ohl ll: február 3-án 
márclus 3-án, :lp r\U s 7-én és május 5-ön; 
mindig II h ónap cl~/I szombatján, d . u. 
6 ór a kor. 
H6glier End ... u , 3. IZ. fIlO lI ; Január 21-én. 
februá r l ' -án, m 4l'1,!l u$ 18-411 és mllju! 
20-á n ; mindig II h ó nap harmadik vasá r
napJán d. U. 6 órakor. 
BlbUaór.f.k a budapeslI ecyh h k b lU!Cben, 
Nllfl/J J/Jndc Il1oo1 1elkéuI Iroddbo", Ja
nuár "'''n és n-é n , feb ruár 12-én k 26-
á n , m á r cius a - é n b 2&-án, ápril is 9-én 
é~ 13-án, máJus H-é n és 28-á n , _ mind ig 
a hónap máSQdlk él negyedik hétf6Jén 
d , u. 5ok or . 
Jl6g/Jes Endre utC<l I lelké,,1 Irodd bO" ; 
Jan uár 15oén. februá r 50én és l i-én már _ 
c ius 50é n I!:s 19-én, ápriJl s 2-án , 'májuS 
1-én I!:s 21-én , - mindig II h ón o p el ~ő és 
har mad ik hél.lújén d. u. f- k o r. 
Ou'. d r. Kisi Elekné, U n-ben el h unyt 
kolozs vári főpászt(lrunk &vegye, jelen 
VOlt azon nz Is tentisztelete n buda pesti 
Nagy Jgnác u . tem plo munkban, nov.26_ 
án, melye n HUUII János le lkész m egk e
resztelte AnglIában é l6 Barbaro nevll 
u nokájának máSOdik gyermek é t P leree
Atee névre. A boiClo g éCleunya _ d r 
K iss E~a egYháZI t anácsos u n k leá n ya ....: 
néhány hó napos m agyar á ll ami tlsu lln
díjjal BuClaPf,'l;te n fo tytatJa zenei Unul _ 
mányalt. 

K..lI nokl Bedli Albert, egykori budape~1I 
aondnO k, a mogyar ngránudomány egyi k 
alapÍlóJa emléké r e , eg y ik mllaát meane _ 
vezn i nc m akaró r Okona 1000 fo rin to t 
kU ld ött p lls pökllnk hGz, anal ti. kérésJiel. 
hogy azt valamelyik vlClékl CYUlekezetben 
ncbéz k Brll lménye k között d olgozó lelké
~?Unknek Juttossa selélYk ént . A ~~ép 
rc'l'i.IAe_m,"' '',ez~t Vo/Qh Mihály kOCllOrClI 

"" n " apta. 

:!~i JJ~~b dJ~:~ ar lelkészi okleveIe mel
sére á ll r H, p IIspök II n k [elk ~ ré_ 
m lnd.~nr:1 k~ö~~~i ~~ I y, I Y U 10.: k (l~et ein k ben 
A~ els6 II e m vl~S8álatot ta r t 
su) ye n vlzslála t ot a d uml nt u li 
1Ic>;~á ~re§~~ázkfréll re vona t k oZón n vé
lend6 ~n a á~ nossal e llY Utt kél ClI~
talkkal y g t t e k in tették tot. Java~ la _ 
ko:.n l. n K~pv lsel6 T,!- náeN fog to glnl_ 

!"é~e~~d(o;UJs~~~fi~e~~: ls v l""lá la lOl 
J/lk<lb JenO J l é'I x a la pján dr , 
tov4bbl el Já ' ti e eni ét n f/lha tósághoz 
gYUlekezet~ 5~n, be te rjeu te tte , Mind két 
k OC$ord l éli n cc, hóba n Végh Mihály 
készek kér~;:IÓh~ndé~1 J)CSII II<1ncl lel_ 
V~etl. T Udj uk hO~ d nolllá lalot IH 
JiltCUc n tem Pio . h l Y CC<:'m ber ben a 
több~n II Jele n

m
" , ,' , '," ',e lehette k v oln" 

A em $Zte letcken. 
w~lIJ'a~ ~~rlár.A IWl'Á..d ee. l 4_1 ka • .iellOn yJ 
k _ m "" "~ ellyháUlk A 
~:;ola%k gllll rnDJc.I:I~/I k " c . In te rjÖban 
kf,rrali\'i}",~/%~~rl~ '~ Im. e áll a m Il I_ 
tok ban ll\eiteml~ k~lk n?~v~t'~~ Il\~~'<l~~ 

clly hdznk k llz tUk a r e formá tUB I!$ Il% 
eVll nll~lI ku S Clly h~z é~ n z b rneU III. t c le
k e7.ellet k öt ölI ClIyezm é n yck 30 tves év
fordulóJár ó l. Nyilván Var8a Jóuef tol_ 
JII.b a n m a r ad t ll>: a m e8'UapltáJI lll, hog y 
az un lulrlus e llyh 4z II 30 évvel uel/ltt. 
(a reform41U8 egyhánal a zOnOs nIl POn 
IlUS. o k l . 1_én) In ll Illá egyezményét. 
Győ..,. EJem é r n y . dunántúli relonná tus 
p Uspö k é lelének 81. évében elpihent. KI_ 
vAn l 4ga szerint Jlc. k özség refo r mátus 
temetIIJében h elyezték GnJk n y ug al omra 
d ec. 8_án. 
Gyu Ja l 5zórvllnyun k ba " az 6sz folYIlmIln 
Ilrvaesoraoszlássa l e lybek öt ölt Is te n Usz_ 
teletet tan Olt KeI~e.. Mik lós B!el edl 
Iei k M!. 
T o lc r on lla 'clm e n kélsz~z évve l ezelótt 
1178_ban írl lanulmányt a e." ",,,,,1 GyörlY. 
a mn8yar Irodalo m Is mert alakja. MOSt 
Jele n t mel Iráu nyomtalásban, a n y lr 
ely házl Tan4rképző Főiskola Ir odalom_ 
szakos h allla tÓI és Némedi LaJ O!J debre_ 
ceni proless'.or gond07.flsá bnn, nkl a k h 
ira tOt a debrcee n l r efor m á tus k olll!g luml 
k ö n yvtárban újra m eglelte. 

A novemberi D Avid Ferene e m lé k Unne
pl!lyen d r . RJlod k 2.Jgmo nd né a Tud".. 
mányO/l Akad émIa m unkatá .... a UnOtt 
el6 ad 4s t Ka rd dl P dL é . a Boloul k Omédia 
eim en. A hal lla tóMg IInJmmel t Oladta a 
so k vo na t kozásb an úJlzerCi. t áJ é k o:uatás t . 
Dr, T o mpa K AlmAn budapest! orvos. 
Iró k és mQvé~zek és «".eer n y l be t eg e m ber 
gyÓlly h ó ja. o .oha el nem [á r ad Ó e mber, 
elpihent . Egyházu n k Ir' nt ls m Indig é r _ 
dekl6CIő szerete let tanO.llO tt. Emlék ezetét 
meg6r luOk . 
n aza és emberiség e, IIz Országos Béke
lan~C~ k Jad to a ma l ynr Iró k I!$ mQvé-
5zek Szentendrén 111'17. májuSllban lllnott 
tahll kozóJán el hanlzo tt el6adáso ka l , t el
szÓlalá .• o kat . Itt olvllsh a tJuk a ml Sdn ta 
FerencU nk é rdekes fc ls1.ólalás" b . 
Szász J ános dunántulI szórvánYlond ozö 
lelkész P OI"drd'lb,'" dec. 25-én , G /J6r ll ll 
dee. l l-én ta n Otl Ist entiszteletet úrv. cso
rnoutássa l. E7,t megel07.<'Ien d ee. ID-én 
knpo.vd r . h iveinke t látoga tta m eg. 

Hódmezó~'ádrhelyt, ka rácso n y máSOd 
na pJán Szlisz Jáno s lelkész t a n o tt Isten
tiszte letet és OSz to tt ú r vaCSQI"ÚI. 
A Gyula , ' /i rosába n í1 d ll lGk te ikeresI k M. 
Erkel Múze umol , mcly sok érdekességge l 
lllmertetl w eg látogll1ólk at. A k lálllt(lt t 
tárgyak közőtt - dr. Szén Emő egyházJ 
ta nácsos táJé k ozUttllsa szerint - a k ll
vetkezG k él unitárius vonatkozál ls 1111-
ható. Brossnl Sámuel k llnyve: A fö ld 
egyes részeine k lóldlra ú lllme rte t ése, -
Braual Sámuel kézir a t ából - f Qzött , k b. 
l OG o ld al as k ö nyv, kiadva K olo zsvá rott , 
l 81l>-ben. T ovábbá Brauol k c!z /r dsos l e
vele o Z Erkel C8a/dd ho:. KérjUk orszá g
Já ró h ive inke i , hogy ha lát o ga tásol k k öZ
ben unll4rlus emlék ekre b ukkanna k . 
azokról k til d Jene k értcs ltk t s~crkesz tő-
séglInkne k lll. . 

Dr, C~egezy Árpád IIjYVéd (81. 111. 1907, 
Be thlen) DWlaVecsén v rnuanul elhunyt 
1918. dce . ll-én . A helyi re fonndtUlil lel
kész u olgáLalD. m e llett temett é k e l nagy 
rés •. vét mellett. A há t ramaradOtta k gyá
szl1ban 6szJn le szivve l OII1.lOzunl< . Erde A 
kes a ,.szé lJá r 6.s" , h ogy e szom o rú h ir 
hogyan jutOtt t\ld oml1 sunk rn, Az e lhalt 
kato llkus Va llbú leánya a Német Szö
"e!Ségl Kö z társaságban é l. és a k lll föld l 
mag yarok körében sokllt OlvaSOtt Magyar 
H (rckben olvast a az Okt. számban meg
jelent Int e r jút , m el ye t e la p pus pö k unk
kel k Ozölt. Erre Ina mell: apja h alál h iret . 
kérve, hOlY a r ról UnIul rlUI s zokál ncMn t 
a g y lll e kezetben és az unitárius Eletben 
emlékez~Unk meg. H USztI J á nos lclké$z II 
jan. U-I iSte nt/sueleten emlé ke7.etl mell 
e lhunyt egyk o<1 kedves h lvUnk.rOl. AldOtt 
legyen e m léke, a ki hálb gyermekeket 
nevel t. 

BaJ"r J dn os filj egyz6 , d e brec:en-fll zes
g yorm" u le lkész decem ber h6 fo lya má n 
Istenll~Zleletet t unott és úrvacsorá t osz
tott D<!breeenb<ln, FiJ ~"'''/Ja""a to''. va 
lamint II miSkolci, és n,, ' regl/hdtl nór
ványo kban . 

A 

Mitropolia banatului 
A romá nia i ortodox egyhá~ te . 

m esvá r i és. kará nsebesi men-opoli_ 
jó ja. valammt aradi p lisPÖk.sége fen ti 
cf~ jelenteti meg tudomán yos (o
lyólratát, kétha vonként. A~ 19'18,u 
számok közü l az els6 nyolc már 
megérkezett. A d upla számok nyom. 
dal terjedelm e Hi nyomdai Iv. 

A szerkesz.tŐ bizottság élén NIC(). 
lal' Corneanu m etropolita á ll segitő_ 
t ársa Vissarion a radi p üspÖk. Szá. 
m os:un segítik Petru D o r obantu é l'
sekl tanácsos telelős szerkesztői 
mun kásságát. . 

Izeli t6ü1 bemutat juk azokat a 
Ké r déscsoportokat , melye k a szemi.,. 
murik:akörét meghatározzák... 

- Tanltás az egyház igazságáról, 
az egyház és korunk problémái, 
tanulmányok, 
h omlle tikai é s kateketikai ut

mutató, 
- lelki pásztori és liturgiai prob

lémá k, 
- képek a z elődök életéből , 
- o kmány tár, 
- a haza ff'j lőd ~ sének lépcső fo. 

kai, 
egyházi krónika, s tb. 

A folyóirat munkatársai els6sor
ban az érsekség t.erületén dolgoz6 
proCesszorok és lelkészek. 

Mint a lémaCelsorolásb6l is ki
tűnik, a szorosan vett teológiai kér
déseken kivül egyháztörténeti és 
helytör téneti tanulrnanyo knt is kö· 
zöl a szemle. Az okmánytár az érA 
sekség gazdag levéltárából kÖ7.ö1 ed
dig n e m publikált. adatokat, doku. 
mentumokat. 

A Colyóirat igényes kiá llítása Ul. 
érsekség nyomdáját d icséri. 

Külföldi hírek 
A Rom:l.ntal UnltJ. rius Ecyh b - é n e 

IIUlés il n k szerint - 191~. tebruárJ~ban 
KOlozsván főtlln ác~ 1 ülést tan. EllneK 
t d rgya , o fizokáliOll Jelentések m egl'l
ta1ásá n 1u lmenően , a teljes tJsztúJ(w, 
mely alÓl ecyedUI at élet fOi\ytlglan váA 
lanto tt puspök személye a ki vétel . NI. 
eredmény rŐl k o ra i lapzá n a miatt csak 
JövO szá m u n kban adhatunk tudósltás1 . , 

UNITÁRIUS lELET , 



Bélyegsarok 

; .... --- -_ .. .... -_ .. , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • , , , , , , 
, 

• mllllllll'lll11l1allllWll 
• 
• 
• 

• • • • 

• 
• 
• 
• 

l 1$' : , ,_. ..... , ----_ ... _-_ ...... _ .. 

Külföldi hírek 
/\% Odordban t a nuló S:en!- ' vdnlll Ilo

nn It karácsonyi ,'akAdót idehaza tö]\ötle 
SZIlI!!1 kör<!ben. és szép 87.o1gdlatol vl:gzelt 
karncsony másodnapján II H (\gyes .... 
templomunk ban. 

prof. dr. Umbe no p agnou a pármai pro
fesszor, aZ unitárlunus e!lylk olnSl.O .... 1.ágl 
N!pre1.entása. két érdekes könyvet aJán
dékozott könyvlárunknak . rnlnd k';t ruun
ka Aldo Copltani s'.en:('! rnuol<..1JlI. Kő_ 
szHnjUk. 

Az elmOll évben n yugntl országokban 
él6 híveink k ö"lll sokan látogattak el Bu
dilp<:!slen In len t!sz\.eletelnkre. Kllzttlk VOlt 
K6s~eghll ul$zl6 és f elesége. aklk Hunols 
áll a m egyik vá rosában Clen vlewben éi
nek . és az ottani unlttlrlus gyUlekezctnek 
t:llljal. Kösreghy Lászlóné. aki OkIth,,!! 
szi.uet.!sú Demeter-ledny, e~üt.on ls kllldl 
i1dvö~!elét s~lI!óralujába. Ismerőseinck. 

A z ürichi GrossmUnsle r - rcformá lu~ 
templom - fók apujálól balra 1918. no
ven. b<!r végén a~ ottani magyar prol!'s
táns gyilleke~et hivei Lemut JÓUef lel
ké~~ v~etésével emléktáblát helyeztek el 
a f:.lon. mely m egllröklú aZI. hOgya lIá
lyarabSágból szabadult magyar protestáns 
hitvallók egy csoportja. szabadulásuk 
után 16'16--77-ben Zi1richben találl testvé 
ri otthonra. hazájukba Villő V1sszalérésilk 
előtt. AZ emlék táblll felavatásán a törté
nell emlékeket többen Idézték. kőztOk II 
Svájeblln élö d~. ZsIndely End re protesz
szor ls. 

Dr. G á t Mikló snak , a ROmdnlll1 Unitá
rius Egyház egykori rögondnokdnak dé<!
unokáját keresztellék meg a tordai temp' 
lomban nemréglb<!n. Immár a negyedik 
nem~edék kapta a Gál Mi k lós nevet. Fa
zck,u Ferenc lelkész végezte a szenar
uist. 

R ltl e rné Gvldó Juli ska. a dlcs6szent 
márwnl unitárius Iskola egykori jele8 
Illnltónöje nemrégiben cscndesen elpl
heni. Eml"'kée szeretettel mellöMullk: 
fjAnllk. Adorjáni K árOly szőkefalvi lel
k"'szne k és az egész családnak IlIa~ rés?
vétnyllvánításunkllt k illdjllk. 

A7. angliai unlláJius ThI': Inqulrl':r Időn_ 
ként S1.ocldl!s kérdéseket Isme''\etö mel
l~k le1.et !Id k l. Az oldlll'?dmtöbblet rede
zés(lről II George CO:I; vezetése alatt mll_ 
ködtl ~?ocldlls O'Ozlfily gondO'Okodlk. I!I 
olva~luk többek kÖ1.ijtt S llInl<lY Kennel! 
ny. egyetemi profe5S?or é rdekes CIkkél 
.. Energlánk JllvOJe" dmen. 

MEGHfvú 
A Magyarországi Unitárius Egy. 

ház Képviselő Tanácsa és a Bu· 
dapesti Unitárius Egyh ázközsc!,; 
Presbitcriuma szeretettel meghív. 
ja h íveinket a 

lIógyes Endre utcai templomunk 
relszentelésének 50· jk évfordulój:, 
alkalmából 

február IS-án, vasárnap du. 
G órakor. 

a Budapest IX .. Hőgyes End re u. 
3. sz. alatti templomunk ban tru·· 
landó ü nnepségre. 

J6H~r 

Dr. P b thy Mlkl~ 67 éves ny. fö k öny_ 
velő. lan. l _én v:lr:>tlllnu l elhunyt. Dél
ClőU még t"éfir.tvCII egyházunk újévi szo
kásos fOgDdádn. Néhány éve csatlako
zott e/lyházunk hoz. és meg\J;merv<l lanl
tásainkIII hll.égCll t agja maradt haláláig. 
Emlékezetét mcgOriullk. 

lIe n ae Lán lO ny. vezértgazgató-helyet
tes. 63 éves korában ho","z(l és türelem
mel viselt szenvedés Ulán jan. 7-én el_ 
halt. S1;orgDlmdval "'S !udásával emelk e
dell ve1.ető ttl!ásba . Család ja gyászában 
egyltttérzéssel osuozunk. 

F Uzesgyarmat on elhunyt a gyülekezet 
szerelett tagja öZtl. C$ák Ferencn". E$z
,cr ndn! 82 éve s kornblln. Lllpunk hllséges 
olva,ója volt. 1902-101. a I;yillekezet meg
alakulásátÓl kezdve tagja fII~esgyarmatl 
ellyházközösséJ;t:Un knek. 8<JJor J ános te
mette nagy részvé:t mellett. Emlékezetét 
megörlzzllk. 

Oz v . Dara b b B~ láné , Major Eruétot.t. 
egykori s1:enllvAnlaborfalvl lelkészünk 
ö~vegYe. 18 éve. korában elhunYI. Sokan 
Ismerték. Igy sokan I~ gyAuolják elhuny
tát. 

La punk 5. száma óla a budapest1 egy
hhklluégb<!n II következI) hiveinktól b .... -
csú!lunk: 
Dr. Délin Istvánné. megh. 19'78. s~ep. 
U-én. 84 éves korában: Egyed Balázs. 
szrpt. 29-én. 71 éves; UnIó A ndrás. Okt. 
3-án. 69 éves: Vllrga Andrásné, okt. 9-én. 
:;, évrs; Nagy Ferencné Mi k lós J ulianna. 
o kl. Io-/! n . 84 éves: (Ir. Pap Adám. okt. 
13_án. 7' éves: d~. GdbO~ Németh And
rásné. Okl. 21-én. 46 éves: KőhalmI 
K riS1.l!na. nOV. 100én. 22 éves: FIJIlJp Bé
III. nOV. I\-én. 89 éves: Csege~f Andor. 
nov. 22_lm. 70 éves: Gmehll1l9 Róbertné. 
nOv. 25-én. 81 éves: Kf~ M. Ernó. nov. 
U -é n . 68 éve~: Eroódl/ Károly. nov 29_én. 
80 éves: A r adI. Ferenc. dec. 9-én. 67 éves: 
Nagl/ Jtlnoijné. d<!<:. 16-l\n. 13 éves; S=ab6 
Márta. dec. 20-tln. 85 éves korában. 

..... hll élUnk. az úrnak élOnk: h a 
meRha lunk. az Omlik hlllunk me<:. A'1.ért 
okáT éljUnk. IIk~r h aljunk. az úréI vn 
I:yunk." Pá!. Rom. 14.8. 

UNITARIUS f:LET 

Laptulajdopos 
a Ma r y uOr$ucl Unitári u s Egyház 

F e le lllJ 5zt rkuztó és k iadó: 
Dr. FeRncz .J6zset 

v., Nagy ICll4 c u . I . Budape'it. 10:';; 
flvb.: 1I3-O!f. . •. 

E" I c Uit lu,és l drJ 48,- tori ni 
KUl t iIIdre évi 80,- torint 
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