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A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
FOTJSZTELENDO ZSINATÁNA,K.
BUDAPEST

Aldást és békességd kérek
halálának emlékezetére
Testi f08'YatékoSSá~g~O~m~,;i;~

Istenünktől

a Dávid Ferenc
minden egyes tagja részére.
megakadályoz abban, hogy a Zsiaz emlékezésben innen. a távol-

naton személyesen is
ból ls szeretnék részt
Eszembe Jut, mindenekelőtt, hogy az amerikai unitárius gondolkozó, Ralph Waldo Emerson véleménye szerinl: minden szervezet egy ember megnYiln árnyéka. Emlékezetemben ez a vélemény különösen is
illik a Magyarorszagi Unitárius Egyházra, rnety valóban eg}' embernek,
Dávid Ferencnek a megnyúlt árnyéka. Jól megnyúlt árnyék: négyszáz
év zivatarai scm tudták elhomályosítani, itt siklik, suhan lelki szemeink
tartunk, ba életideálról gondolkozunk, vagy
az árnyék azonban, mint általában az
árnyék meg nem
homályos körvonalokban él; de él, éle·
!ünk és élete nagy
,
Ha a zt kérdezzük,
miért van az, hogy Lutber Marton kövewi lulherá nusoknak,
János hívei kálvinistáknak nevezik magu·
kat, de Dávid Ferenc egyháza nem nevezi magát sem dávidiánus nak,
sem dávidistána k. - ez a z árnyék erre nem felel. Csak, ha felüt jük éle·
te könyvét, onnan szivá rog felénk a bizonyosság: azért, mert őmaga s em
óbajtotta azt. Lutber megírta Nagy Ká téjál s Kálvin az ő lnstitutio·já t,
mert térképet akarnak adni az őket keresők kezébe, hogy tudják őket
köv~tni. Dávid sok kitűnő munkája közön nincs sem Nagy Ká té, Sem
Insht~tio ,
nem köv~tőkct kivánt , hanem hit-társakat, akik é ppúgy
keresik az Igazságot, mml ó kereste. s akik hajlandók meghozni minden
áldozatot az iga zságért, amikor m egtalálták.
Ebben látom é n megemlékezésük teremtő célját, hogy _ reá emlé.
kczye - m egerős ödünk elhatározásunkban, hogy hit·társai, küzdő és ke~eso . utánzói !eszünk az ő pompázatos életének, mely négys zá:.!: é v utá n
IS hiV , le1k~tt,. csakn,~m kényszerít arra. hogy nyomdokába lépjünk. A
magrar unltánusok onmagukat ünneplik amikor Dávid Feren c ről így
'
emlekeznek.
Atyafiságos üdvözlettel és szeretettel:
Lancaster.
Dr. Szent-Iványi Sándor
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VARGA

B~LA

Dávid Ferenc és az unitárius vallás
d Emlékl.'linatunk idejére jelent meg
~imVarga Béla könyve, mely tar.
azza Vo.rgo. Béla püspöknek
1939-ben, Dávid Ferenc halálának
~!~VCOrduI6j~n tartott megemlé~ valammt " H it és vallás"
~!'::tÚ h~~t!;~n Kol?zsvárott megjeM a . A konyv szövegét a
lY~I~~á TU~ományos Akadémia henéhá
na megfelelócn átIrtuk de
ny. a SZöveg '~-l.
érintő l'öViditéstól
• ~ m t nem
zatlanul kÖZÖljÜk elte1u n tNe,. váltogat.
az: egykoI' anya-

'

A könyve t László Gyulo. prolesz:&Zor Dávid Ferencrel készitett képe
disliti,
A könyv egyik fejeretet, angol
nyelven dr. Ho. rringtonné Szánth6
Vilm a New York-i unitári~ lelkész
for-dításában köZ:Óljük.
A könyvhöz: d r. Ferencz József
püspök írt előszót.
A z. egyes Példányok ára 80,- Ft.
Kapha tó a Protestáns könyvesboltban (Buda pest IX. Ráday u. l sz.)
és megrendel hetó p üspÖki hivata~
lunkban.

Nyár va n. Csendes. nyugod t mimko.napok. az o. bizonyos uborkaszezonnak mo ndott idósza ~ amikor
nincsenek SZélsŐSéges időjdrási vál~
tozások, nincsenek nagy emlékeztetö ünnepek, s még az egyházi életben is csak általá nos vasárnapi
sz'olgálatokat végzünk: n em e mlé ke~
zünk régi idök csodás eseményeire.
Látszólag semmi rend kivüli nincs,
amire figyelnünk kellen e.
Valóban igy vo.n? V alóban /lZ élet
ilyenkor csak "meUékes" dolgok4t,
csak másodrendű élményeke t nt/újt ?
KOrunk nagy hösét és bölését,
Schweitzer Albertet egyalkalommo.l
így szólitoUa meg egy td rsasági
hölgy: "Nagyon so.jnálo m, hogy nem
ajánihatom fel betegápolói szolgálataimat az ön lam barénei kórházában:," Lelkész-orvosunk e rre így
válaszolt: " A sszonyom, meg vagyok
győződve, hogy önnek Euró pában
is el egendő alkalma v an a rászorulto.k baján segiteni . . "
V aló ban csak 0.1. idege nszeriiben
lehet kö!teszetet, érdekeset találni?
A hŐSiesség csakugyan egyet jelentene o. mindenno.pok p rÓzo.isdgdfÓI
való elszako.dással? Ez a próza nem
lehet egyben költői is? A z igazán
no.gy cselekedeteket nem a körül·
mények határozzák meg, hanem o.
csele kvő egyén, A csodák mindig
a mi szemünkben történnek, és nem
abban, amit a szem ünk figyel.
Egy kis faluba n történt, hogy diá·
~o k jártak tanáraik ko. l, és a csendes utcákol~ nem győz tik mohó
szemmel csodálni a romlatlo.n fa lu.
ezernyi szépSégét; a házakat, a népviseletet, az egyszerű szerszámokat,
az ősi szokások jeleit. Egy idős
hölgy állto. ú tjuka t lelk endezö sZóVo.!: "Oh, milyen boldog vagyok,
hogy városi, tanult, finom beszédű
embereket látok itt. El tud;ak-e
képzeln i, milyen rettenetes e szürke, poros faluban élni immár negyven éve .-. ?"
A kÖzelmúltbo.ll mondotta valo.ki:
A pokol nem egy földön kivüli kü lÖn föld rajzi hf?ly. A pokol mi ndenekelő tt egy bezártság, egy bizonyos
vo.kság amely egyeseket képtelenné
tesz a~ra, hogy felismerjék a min~
dennapok szépségét, a hétközno.pok
liro.Jsáoát. Sok ember képtelen meghallani a percek muzsikájáe, megérezui o. pIllaIla tok illatát, és meglátui azt o. sok-sok mosolyt, m e/y
fe lén~ ragyog, s o. mely az életet

szémJé. boldaand teheti. A mcpszo- zene ... COlI csemlcs slÍ /a a;: erdőkáli sok$zor meQfoszt a 8zéllS é (Jck ben . .. Il jól uéozelt mun/ell ... COli
örijmútiH. Goe t/w mondta: ,.Azt II Igazi jóbarát vagy éleUár.~ .. 1llind~
$zfu6rválll/l, «mely ncoycdórúl1ál to- mind adva va1tllall: azoll: ~zámára,
vribb lart. már ~c'lki scm flOyclL" kik vlÍuynak rlÍ, ~ akik felismer!k
A kl:JrWöttilnk éUl emberel, ls bennük az örömök torrósa!t. Aki
megszol,otlá Vál/wtllOIc, Ira még o/U !1Ieutallldl mélységesen. fenntQrllÍn
kedvesek is volfak valamikor; bizo- nélkül, loazán szeretni , az már nem
az a
nyos /d!5 TIIrWán /árasztónak érez- I~ vúgl/lk másra, többre hctjiik jclcnlétUkct. Mo!lérc szavai- csodát fedez te fel, az mao!!t a
val: ,,0 meghalt, II én siratom 6t. mennyországot is merle meg.
Az éle t nek nuivésze le 'Van. Tltdnl
Ha élnc , veszekedn.!nk .. "
,
Az Igaz biJlcscuéO 1ICm nlQSIiH. kc ll a lul t köznapok /á/szó/aoos szilrlia/Icm ott kerest a boldogságot, l.:eséoé t színekkel mey/öltcni. Tudni
a/wI az embernek élnie kell. Nem kell ö rülni az utmentl apró 'VIrágokszabad mCQoárnf, m!g II halál v onu nak is. Tudni keH útformáhzi a próa tragddllik döbbentenek cl kézen- zát küllemé'T!IIyé, a meU$zoko ttban
fekvő boldogságra, örömre, csodá- ls lelismerni a rendkiviilit, a csodásalI szépet .
,",
Nem r ég olvas tam: " l s ten bünteAz örömök, a csodák körülöttünk
vanuak, csalc fel kel! ismerni azo" tései láthatatlanok,," Elóbb nem
kat . .. cou jó kÖlllJv... eGY szép értettem, majd rájöttem a bülcses-
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Slér/re. E}Jpen az II b/lnteté! I
va/w/.ká leuUnk az élet reÍlII10UI!
Iránt. A z a bUnlelés amit
l4 ~al
énekcskönvvUnk 59-ik ének egVhtlzl
dat/an téueIVYé!nek, vakSáo:a"oonvcz,
ncKezdő bIbliai idéze tűnkbell sokak_
Ilak a véleménye
foga lmazódik
meg,. ..!!Izonv csodadolgokat Iáttlln k ma, Ezt naponta elismé~elhet_
nók mi is.
Nézzünk, f el a z égre, t ekintsünk
embertáTsamk szemébe, e ~le _
áOlJunk !zélén ülve -tapplntSUk ki $aját pulzllsunkat, és mi is elmondhatjuk. lioOY csodák között élünk'
az élet egy naOV-naOY, soha Vluz~
nem térő élmény, az örömöknek és
a boldoosu{j'nak kiloovliatatlan forrá sa,
Francia eredeti nvomán:

Bajor Jiinos

Dávid Ferenc-emléktábla leleplezése

,

A Magyal' Tudományos Akadémia siklósi tudományos
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ülés.~zak(it.

követően

Budapesten, 1!J79, május 21-ón.
fl XI. kerületi David Ferenc utca 2. sz. házon, a lia7,afias Népfront Elnökség61ek, valami:nt Helytörténet! és
HonismereU Btzottságának kculeményezésére, a xr.
kerületi Tanács egyetértésével, a Fővárosi Tanács az
utC.1 névadójának jobb megismerésére, halála négys7.ázéves évfordulóján emléktáblát helyezett el.
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A'I. ünnepségen a'l. Állami Egyházügyi Hivawl Straub
Istuán elnök helyettes é's dT. Nagy Ferenc csoporWezetó képviselték. Megjelent Varoa László, a XI. kerületi
Tnmlcs elnökhelyeltese és Sz úcs Lászlóné t<1nácsos. A
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Dávid Ferenc igen nugymű~lt.ségü köZéleti
f(!rfi voLL, nom'l.etközlleg is elismert irodalmi tevékenységgel. Be(olyásál'a terjedt el az unitárius
vallás az akkori MagYal'országon, majd sr.erte a
világon, d<l ugyanakkor korát messze megelőzően
\.örvényben biztosította az 15a1I-as tordai ol'szággyűlésen a gondolatszabadságot és valamennyi
bC'v<ltt vnllás szabad gyakorlatát.
Nagy emberek SOI'Sa szed nt, ellenségei is voltak, ak U( sor07.a tos támadások utan a dévai börtönbe JuttaUák, ahol 1579-ben meghalt.
Állami és egyházi szerveink jó kapcsolata tette
lehelővé, hogya Magyar T udomán yos Akadémia
a.z emlékóv alkalmából a m últ héten ötnapos tudományos érteke7Jetet tartott Sikl6s0n, ahol kilenc, részben keleti, ré5zJxm nyugati o rs zágból
érkezeit tudósok és egyháztörténészek számos
előadáson emlékeztek meg a középkori szellemi
áramla.tokl·ól, azokban Dávid Ferenc szerepérő l
és halálá ról.
Hazánk fővárosa ls mélt.6an emlS<ezik meg
1"61;1, ezzel az emlék táblával , melyet ezennel át<ldunk kerUletUnk és az egész ország la kosságána k,"
Az emléktábl(lt n Haz.a[ias Nép[ l'ont Kerületi Elnöksége nevében Sümeoh Miklósné b Hajdú Peter református lelkész koozorUzta meg. A kegyeletes ernléke7ks
jegyében helyezte el a Mugymors~.ágl Unitárius Egyhaz kos zo rúját dT. Ferencz .rózsef püspök és Huszti Já-

Hn7.<lfi;ls Népfront keriileti elnökségének több tagja, a
Magym·orS7.ágl Uni tárius Egyhú7. vezetösége és hivcl ,
valamint több kUlCöldl és ha7"'ü érdeklődő. A felavató
bes7.édet a Ha7.a[!as Népfront Elnökségének n evében
Bartók Géla mondta.
E ln ökhcl )'cUcs Ú rl
'l'isr. lc lt Ullncllló KÖ7.ŰnsCg !

Ha7..1r1as Nép[ronl egyik feladata és celja,
a mult crnlékeinek 6rtése mellett, kerületünk jellegzetességeinek közkinccsé tétele, és ennek wI'án az utcáknak vagy egyéb létesitményeknek
megjelölóse. Ezt a tevékenységet lehetőleg i)s.w.ekapcsoljUk valamilyen eseménnyel s ennek során
helye-ttUk cl ezt az emléktáblát Dávid Ferenc
m{trtlr hulóldnuk négysu\z.1dik évfordulóján,
rót a elnevezett ulcában.
Dávid F<ll'enc voll a reCol'mácJó során az egyellen ma.gym' egyh(IU!lnpltó a. XVI. s7.M.ad közepén
KOlo7.SvárOlt, .a független Erdély első fejedelmének, Jlln o,o; Z41gmondnak a papja és az unitál'iW!
eKyhoz első püspöke.
"~

,I

UNITARIU~

EL"-,.

lelké:sz_kóz\igylgu7.gató; a romúnlai Unlt:r.ius .. E~y
ház képviseletében dr. KOlltles fAljOS kolOl~wa~'1 pusJlÖk
és d r. Erdő JlÍnos rőjegyző, A kliJföldi unltát'lu~ n~!
vében II Ballovlchné TOInlJd Lili álla! adoU vlrfigg
dr. George H, William s, II HaI'Vurd Egyetem Pl'ofess6~ r~
és (Ir, Ja/III C. Codbell, a Chicagói Unitúrius Teol glU
FakultfIs dékfin- pl'of~szoru emlékezeti .
1105

,,

,
,

,

,

Magunk

felelőssége

A c:sll/6dok idöriJl időre 3zámt'c - ban:' S vajon mindenki IlmaUlI
tést vEigeznek. Felmérik ered me- kcpess(!gc és tudasd nerint Ictt-c a
>Il/eikel mcpliCltározzdk, mit szeret- közösség asztalára? CsoklÍgy mint
TII!nck élérlll II jövőben, és mf re ké- II csaladi számvctések idején, az orpesek. S amikor ezek II s::ámve t ések száagyiHéscn is ezt vitatták. A p énz-

,

ké$zülnek, óllolotlanul felme~iH m!"- ügl/minisztcr minden szépités 1Ié/-

•

•

dig CI kérdés: vojon II csa/tld mmdcn tagja II maga 1~l!el~ége és adottsdgo szerint egycnlo aranyban ve tt-e

küt fogalmazou, am ikor II gazdasági helyzetet ismertelte: "Több
peuz vetHink ki II sajá t zsebünk-

veszi-e va/aki könnyehnűen, nagyvonalÚ/Hl CI réá háruló feladatokat.
Ezeket a kérdéseket vetették J~I
a törvéllyhozó~ is az. országg'!ules
nyári ii/ésszakan, a~lkor a flgyejem a pénzügyek fele fordult, s az
arsöág oazdasági helyze tet tárgyalInk, plelvnek a,/ a~ultisa nap ~int
nap érezteti hatasat az egyenek e/eleben, es megszabja a családok hel~öetet is. Miként gazdáIkadtunk kozös javainkkal az elmúlt i dőszak-

közgazdasági szakismeret ennek CI
bejelen/ésnek a megértéséhez, S éppen ezért kerűlt előtérbe az országgyuMsen az egyén felelőssége, ki, hoOllan járult hozzá CI gazdaságosabb
termeles hez, a minöségjavitáshoz, a
termetesi szerkezet korszerüsitéséhez, mivel ma már nem az a döntő,
Iwgy mennyit termeliink, hanem
hogy mennyiert, mert árrendsze rünknek Lepés! kell tartani a világpiaci arányok kal.

részt a tervek mcgvaló.~ításóban? S ból, mint amem~lIit beletettünk, és
az is Jelmerül az ilyen , számvet!!- ezt tartósan nem engedhetjük meo
sek idején, /1ogy CI cS(z/C1dban 'Iem mClgullknalc," Nem kell kÜlönösebb

mi-

egyformán

_"'"
~:;,:!rmin-

a kiualó, a jó, a közepe.~, vagy éppen
a hanyao munkát. Önismeretre és
önv/zson/atra van tehát SZÜkség
hogy . }Ól gazdálkodjunk a sajái
energiankkal, hogy ne t ekozO ljuk feleslegesen az erőnket, s pontosan
ismerjiik tennival6inkat. Ehhez segit hozza. az országgyulés nyarl
"iílesszakó.llalc második napján elforJadott pénzügyi törvénll ls, melynek
célja, hogy a jövőben több pénzt tegyünk a zsebünkbe, mint amennyit
kiveszünk belőle.
Ágh Ti h a m ér

A LÉLEK KARDJA
,.•
"

,..

Prédikáció. Elmondotta a Budapesti Unitárius
tentplomban 1979, május 20-án dr. George H.
Williams unitárius lelkész, a Harvard Egyetem
egyháztörténész professzora.
Textus: tzsaiás 55, 3- ll.
Zsidókhoz: irt levél 4, 7-13.
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Kedves T~tvéreim! Nevezetes alkalom ez a mai az
én számomra, midőn eleget tehetek tisztelt p?spökük
hónapokkal ezelőtti meghívásának, hogya mal reggelen a Magyar Népköztársaság {ővárosában önöknek
prédikáljak. Ebben a történeti nevezetességú városban,
mely immár viswnyerte régi fényét, és ismét őrZi Szent
István koronáját.
Beszélni ldvánok Önöknek a beke hónapjában, a jóakarat jegyében, abban az esztendőben, amelyik az unitárizmus történetében ann yira jelentós, mivel ennek
folyamán emlékezünk David Ferenc haláláról, annak
400. évfordulója alkalmából, mind az Ó, mind az újvilágban egyarant., valahol csak szabadság és a reménység oly tisztelt hirnökeként tartják őt számon, a vallásszabadság és a teo1ógiai tisztánlátás jeles személyisége, a vallási liberalizmus igaz képviselőjeként.
A Magyar Tudományos Akadémia Reneszánsz Kutató
Csoportja Sikl6son nemzetközi tanulmányi konferenciát rendezett Dávid Ferenc halálának 400. évfordulójára. Itt 'kilenc ország és a magyar tudósok kepviselői
előadásaikban számos új tényt állapítottak meg vele
kapcsolatban. Egyebek köz.t fény derül Dávid Ferenc
halála időpontjára is, meIy valójában Déva várában
már 1579, november 7-é!l bekövetkezett. Holnap róvár?Su~ egyik srep utcájában, amely már hosszu ideje
vlseh DáVid Ferenc nevét, a Főváros és más szervek
kéPviselőinek és a:<>: egyhá:<>: vezetőinek és tagjainak jele~létében emléktáblát fognak felavatni, hirdetendő
c !eles, ~Far ember jelentőségét, mely haUija hatáb!1~. klV~ IS ismert, hiszen s7..elleme, prédikációi, vitai,
börtönoztetése tiszteletet ébrcs:<>:tenek minden orS~ban, ahol a XVI. sz..'izadi Európa vallásos mártirJainak emlékét megbecsülés övezi.
DáVid Fer.me a szentírás igazi értelmét kereste, A
Luther Márion .alapította wittenbergi egyetemen tanUI~ ahol megszerette az ós7..övetséget is ~,azi tartalma
szennt.
'
J ,~:<>: á~mberiSég fejlődése rendjén. a régi Izraelhez és
u e 0:<>: hasonlóan Isten prófétájának, a:<>: isteni kül-

detésnek a gondolata mindenütt íelmerült. A pl"Ófétáé,
a ki a törvény hirdetője és folytonos ismét1ője, az élő
tilalomfa, Náthán, aki rendre utasítja Dávid királyt,
mondván; "te vagy az ember"; Elizeus pedig Akab
királyt, mert elvette Náboth szölőkertjét. O a jövendő
mondó, aki betekint a jövendóbe, megérti lsten p~ran
csolatait, és jövendöli az igazság felkent királyának,
a Messiásnak érkezését, aki egykoron mindannyiunk
számára a békét és az igazságot hozza, - amint azt
dr. Erdő János professzor is hangsúlyOzza SiklÓ$on
tartott előadásában, a DáVid Ferenc újbwvetségi várakozásairól szólva.
Beszédem alapigéiben utalás történi k Dá.vidra, a pászton'a a zsoltárosl"a és a királyra.
Be~zédem tárgya pedig a lélek ka("dja, lsten szava,
a mi bes:<':édűnk az, hogy miként kell használnunk ezt
a szellemi kal"dot, hogy lfie rakjunk vállL$zf.uJat Isten
beszéde és az emberi beszéd közé - hiS7.en a Bibliában olvasható szavakat is emberek mondották és leh'ták _, hogy ugyanakkor megmentsük az emberi szavakat a lealacson~odástól és őri7..7.Ű k meg azokat az egymással való érintkezés számára,
Lsten sz.wának, ahogy az aBibliából hangziIt, <"l
modern ember számára gyalo'an idegen csengése van.
Jó emlékezn ünk alTa, amit J!:r.saiás mondott: .?a:<>: ~n
gondolataim nem a ti gondolataitok, és ~e~ ~ h ,utaItok az én utaim". Istent nem lehet klsaJátttaOl. A~
örökkévalóból nem csimílhatunk házi istenséget, aki
jóvá'hagyja egy fajnaJr, vag>' nemzetnek, az ér.dekeit,
hisze n ezt mondja az Ur; "fmúdj engemet, es senki mást.
E gondolat Dávid Ferenc kedvcIt szavai kÖ7k tartozott.
Saját korában Dávid Ferencnek szembe kellett néznie azzal a teoló"iai zúrza.varral, amely nemcsak az
unitáriusok és a Wbbi keresztények kÖ7.ött állt fen~,
hanem megnyilatkw.ott az unitárius kÖ7..össégen belul
is, Ha visszatekintünk a reformáció sz.ázadá~ak ~Ike
sercdett 'teológi ai vltáira, ma mar elm~nd~atJuk,. nogy
jobb he!yze!bcm élünk. mInt akl;;ori elodemk. akiknek
az ajkát lezárta az idő. akiknek tollá,n örö~re megszáloadt II tinta, s érveik elfogytak. Vajon saját koru~k 
ban. melyben sok az ellentét a nyeh·ek beszécl~ k~::!,
annak ellenére. hogy a7. elektronikus kommumkác!l...~
eszközök egvmáshoz közel hozták a vil~g né~it. meg
tudjuk~ találni azt az örömet. amelyro! tzsalás pr:öfétűl. és azt a belső békét amelyről II Zsid6kh~z I\"t
levél szel·ZŐjc így sz6lt: .. ma, ha nz ő szavát halljátok,
, .
meg ne keményítsétek a ti szíveiteket".
Ismeretes, hogy igen sok keresztény ma már tulJutJNJT.4.RIVS eLET 3

totL:fl blb!i:IJ krlllcl~m\l:lon, Igen S()knn meg {l leo.lOgluJ_
Ifi.': kom~ervatlv kel~"\~zteny('k közlII ls tudják, <hoSS nm
1111\ .. II ICt'I'('Sl.tenYlIég utl'ull kOl'b.'ln .'\lllnk, de méSls
mIndnyájan vnGynko:ramk ,fl. tbl.t,fl. Ül'öm M belső harmónl fl uttin mlnel önmagunkb.'l.n, m.lnd {l közl% 3égben.
!\In mti!' tudjuk, hogy I Slen sU\va nl!. ember sz.{untirn
megwl·ló bt.'<'ll.l.~l, lIIl\elylk m~ embelll InspirácIó viiHozó
flllapotAban n6hn sUGAl'lörést s7.cn\'ed, lévúLm juI. A:wk
nl!. Isal. emberi S1~'wak, amelyek az Isteni örökk6\'alóst'lgOI I"ngndJtik meg, "lia 117. <5 8U1vtit hfllljt'ltok, meg ne
keményitsétek n tI ~jvcltekct".
Aboon lll: nngol nyelvben, nmelyik a7. én anyanyelvem, II amcl)X'l oly sokan besl'l6lnek szerte u \'llágon,
gnzdagodást é.~ eJsoogényedést ls tllpnstUl.lunk, Nekünk
ni ncs olynn akadómlánk, mint. II fl'tmc:láknak, amelyik
~öri7,né II ba'izéd tlsr.tas.Agát. Minden nyelvben aumban elkerUlhotetlenek n vtilloz.Asok, En nrrol szólok,
hog)' 6rluilk Illeg n s7,m rak tlsl.taságát. belső akadémlánk flélete s7.erlnt. Sremt'>lyesen okcll üGyelni ,n okl-n
a suwnkr:., melyeket .'ljkunkl-n vesziink, vagy esetleg
t.>gysl'.Cl'úen tllgleJtésscl Jejezilnk kl. Az az nk'ndémla,
amelyik 1Ir. eg)'mAssnl valÓ érlntkc7,és S1.avait megítélI.
való}áb.nn n ml lelkiismeretünk. Mi.nt hivők, S2lere.nesések va,l()'unk, hog)' Iclktllsmercl1el l'Cndelkez\lnk, egy
olynn akndcmlfwul. melynek clnö!te muga nl. I sten, Ilki
végső soron bll'fljn 111. emberI beszédnek. B II gondblln
vnla'unk, lIkkOI' nz fl'ás n41vIII \lIba Iglll.iI.Iln.'lk: "Isten
lc.lke azonnal fHU'elmezlo~ bennlinket, hogy mit. s1.óljllnk",
A7.okl'ót n sznvn~r6t szólók. melyek SCGltségével be·
szél n feleség n Jél·Jével n férj n re.1e~el, nmelyeken S7.Ólunk gyel11llekeinkhez, szomszédainkho? Szn·
vakat hllstnálunk bL'Szédben és Irflsbnn, az lskolnbsln,
és a biróság előtt ls. e..~ sznvnkklll CeJeu:ilk kl gondo,
lfltalnknl n nemzetköz1 összejöveteleken. Suwaknt

l~"brH""bcn t KocslJ EIl!m~r koU~IILuml tóll1l1~tI"ló, WUUam",
h:'IlIl('I, C'llka Uilln

I!IIyll1lU1ICyl ILIkAr,

(llaJor

J(o.no~

fel\','ncll!)

Imsználnnk :1 pl'6dlkfltOl-ok n templomokball, I Slen
Kondolntul nem n ml gOndoluthlnk , Sohasem fogjuk
cl&m uz O tökélelessegét, Sl'11l mCgfnglldnl nl! O
utlll 'IéQ.ső él'tt'lmél.. De elegend6 figyelmeztetést ha.
10'011 a ml sdImunkra, hoR)' tudjunk I.:ent vagy nemCI mondani, 5.'lJt'lt életUr\k \rlugálntából ludjuk
hoa,y egyJnástól kblcBÖnÖ!lCn fU.ggilrik társ.'ldnlml é~
,tkt(l.nelml vonlltko'l.ál'funn cgynr:\nl. l.'f!. hog,v !lern mIn.
dl_ (l.I'JOk el 07.t o Ils..-,IH orOlllet, m~t o belső hCke.'>l>CAet, mely \llán v~kozunk .
lIo_y"n 'u(hmk bll'lOkflbn Ju tni nt.oki1!1k :1 szllvnknak, :unelyek élcltCbbek bármely lcéléh1 knl'druU? El
kell lfilHe-rnUnk, hOR)' a knrd l., egy l<Zó. ~S h<W.}' tsten
\)<.'lzklf:I 1l('ll\CfIt1k /I ntbltflool1 'In~.I' \' nlamelylk egy.
hft,t Jr.u'zhlében lall,IJuk mt'~. n('m I ~ ('sak ):yUle.kcl!cl Unk 1<1(ÍfIl;b1:l lallJall1llk bC&l'.édébcn, hanem l\ldnunlc
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keH Ill.I ls, hOAY ,,11 szö ölö éli hnI6". .,~16 e~ h
t'8 ele.\lQbb Inln(ltm Itétélű r('~'\'rxll<:I, I!:. elhnL ·tl s~~~·
nt'k é$ I~eknek, :I~ lukllck ~.~ u \'el6knek lIleiL062.I"8•.'\1.:, és megitélI II &ondolntokat és 1\ 8llvnek In<1 I •
tah." ('I. 12) "OSy keH cselekednünk. Ih ojb' J6rUIJ~:';'
nle!'1 blutlom.mnl n ke~'elem klMlyl S1!&éhcz I
h'glllmn.'>Stigo~ nyel'JUnk és kegyül.mcl tnlálJunk' nl':if
mas Idöbc!l \'aló s('gltt;~i.1I, " (<l 16)
n'
A Zsidók!hol: írt levél S1!Cl'Z6Je n !lS, z.solti\rl Idetl
amikOl' ell mondju: " Inn, ha IIZ O S1!{\vlh hn.1ljnl k'
meg ne ke.mÓltyltsé1ek a \I S1!h'elteket". E t!.gyel o :
tetésben sül·setes és Igé.rel ls vnn. Az ÖI'Ökk6~~6
llÚlban kell meghallanur?t l sten S1!iWnl. és nem SUl .
bnd Illegken~nyllenl Sl:lvi.lnket, kOlt!nben nem lct\.Z
bel.s6 nyug~lmlll~k, csak kÖlönséges plhen<!silnk igaz
öröln né.lkül. Feltételezem, hO&)' m\ndny:\Jnn m •
nknrjuk ismel,"1 ,IZt rfI. s:ti>t, .. melyik fl. Jeleknek
kardja, hogy vll.lóbnn n-.eghnllhassuk lsten hangját
Dflvld Perel'\(: ~ete utolsó éveIben nZL o bibliai i él
Ismélelt,e, ame.lylk Lu~her I rmltá.'lalbnn is je.lelltke~:It.
,,1slen IGéje 'hnllnsb61 vnn", Fellsme.l·he1.Jük_e eZekei
II ,s z!'vaknt akkOl', 'hn ol'lnssuk n BibUflt? Igen, vnIóSl.l1luleg, ha IlZI n l·e.ménykcd&;' Jelké'lel o lvnssuk
("11bnl' eZC.k n blWlal Igék Ósdinknak Ihanscoznnk mini
o~Ylln sznvnk, ame.lyc.k egy letö nt. a mIénk től n~nyil'll
klllönböző Wr sndlllomhol. szóltak,
Igen, ll. sznvak 'régl~, lIZOnbl;ll\ nelll e.ln\'ultnk éli II
nlo<ternség ncm telte nzokat. oodlnkkn. 13::16 és buzdftó
s7.n'lnk 1\ ml számunkrn, Minden en'iber kÖlölt n leg.
s7.e!'Cncsósoobek ak'kor vagyunk, ll<! cbboo hinni lu.
dunk, ~ Ildhéz II .ml slflmunkl'iI, ha azok, akik kt!,
l't\löl'tUnk élnek, lIlel'Cltelnk. vagy gye.rmcke.lnk úgy
vélik, hogy lsten gondolatai nem a ml gondolataink,
és ha al.~ mondjt\k.: jobb. Im snjl\t ,ilunkon j {ll'\lIIk, s
nem köve1.jtik az. O ösvényeit. Annyi mindtm vnn a
BlbUflban, &;. annyi mInden taMlhnt6 az egyháZak Innitásniban, hogy sokan még azok kÖ'lill is, nklk TnR,l1S2.kodnak lhilUk lanítflsflho~, nem értik ar.t. :.. hn
me;:- ls értik, \lern mindig hIszik alI, és oem cselek·
szen~ annak megrelel6en.
Boldogok vngyunk ml, akik h l&S.7i1k, hogy ls1ennek
beszéde ,. lő és. hnló", kard. me.ly t'lvágJn II ml r.. lcs,
leges szavainknt,
Nem ismcIlvén II tn:llU'al' nyelvet, sajnos, nem tudok
I:wldáknl SOI'()lnl relolynrl esetelo't', meI)'e.kben tnlán
nem ls mnguk II sznvnk, hnnem csupán alok mell&·
t,Öns:-éJc, esetleg I(\ősze!'útlenségilk, \'UJtY éppen el hnl\~l1t'n.~uk 1.aWll't, kelt n csal:\dban, bflrfll;;,flgOt, Jószom."-Zédl viszonyt bont, e\1t'lIlélet ~it nz es:,yhál .ke·
belén, vagy nk"-\!' lll. egész 1f1rsadnlomblll'l.
Akllr ke.re.<;zlények vnAytmk, nk{I.\' jóindulahi humn·
nisták, sznvnlnkat, le.lkllsme1-etUnk belső nkndémiáJó.
illik ítélele nll\ vcl heLjilk. ~lOgy nzt rejezzUk kl, umll
monduni nkUl'Unlt , lsten lelkének km'djn set:Ct abban,
hOAY nyelvilnk nllgy sZllvnlt, Jognlbn v!t~s:whelyez zi1k,
hiszen cl,ek népeknek (:s kOl'Oknak meg.."-Z"ntelt fl·lékel.
"Mil, hn nr. O !-~ilvát hulljátok, meg ne kemén,l' ft sétek II ti szl'lelte.kct," ~I'ezzétek 117. lh'ön\el é.~ II betM!
békét, valnhá ltyszol' IAII~1I1 b.~széllCk (l.s {rtok. ~rtl'l 
mNeknek (:s sdveteknek Ignzi énéselt Juttass,. \lok ki ·
reJezésre, hn SzÓltok rtntnllnl 'InlU' öl'eggel. b()le~!(el ,
'I/IJ:)' egészségessel. IIzokknl, Ilki k közel vallnnk t107.Zá ,
lok, 'Ingy nklk közelebb kel'illlletneJ( hozzálClk_
Dtlvld ~'e l'enc l)I'ófétnl mesle!'e voll li IIzentfl'ás 1U.1I·
vninnk, Meg6'ez:tc II Biblia él'telml-t. Ko.lo ...!<\'flrI I)!~'
dikác!ólban, z.~lnatokon és 'IJtalkowsokoll mondo\! be.uédelben, mllxl 'InflgQAAbbnn ~ vllás,'08abbnll Juttnttn klreJeU>$l'c meAAy6:dklését. I ~ tudott eljutni II
szenHrM !sl~nóhe~, Ilki nZ egycdilll ISIen, tert".m16je
mennynek é-s földnek, nkl elkUJdtl' a IÚI~ti~1\ Jf~'L'tt,
hog)' J)1-&llktiIJa II J6 hlrt, llInel)'eL unegh'nllotthk nz ('1 nyomollnk, a xsld~ jobbjni, a ~lIm!lrlflbellek, 111-.
Ih:\l\)'nl\ II romnl cl'nltll'lc'ok kÖlnI. ~ \'é.':\1I lU
nllOstolnl, Péle1· é, PAl. nklk el vitték n~ e\'nl~éll\unol
II IlOgtinyoklll)'.t III, '~N' I e flr. eg ~I \rll/lgon.
Oávl(1 P('l'CIlC, amIkor m{'1l nkm'tn l,snu'l'nl /I uent h'As IglI/_w,gnll, 1)11.'11(1 klr;\lr kulcsait hIL,~n!\lIn> F.t
azt jelf'n11. hOAlr komolYIln velte II 1'I~Í'i'I(rti.'l 11:t.f'llt:tét
n v!lflg lI.7.ámál'tl. IInllJCOl1ntla, hOjtl' ,lé'(lI~ Illo. Ige tol mflc!IOlóJn, nkt nlo. O IIlyjflnnk nkfll'ntát hh'(letl DfI
nem IIl1f1dtn J&\I:tt l$tC"l\kf'nt, 'J'I.nt('ltc JéXlLil, é~
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nyllvóvalóvá nka.rta lenni !azt, amit lsten mondani és
adni akar az embernek a mindenkori adott időben
és az étet minden körülményei között, A Jelenések
könyvében

Dávid kulcsát néha azonosftJák II Jéle.k
kllluJávaI, mivel - Igy, vagy úgy - mindenik megnyitjn IlZ utat a Jobb és igazabb emberség relé.
Annak ellenére, hogy lsten gondolatai nem a

mieink, azok majdnem mindig feltogbatók az ember
számára oly mértékben, Ihogy 'lU: IgaZISág prófétai zal·
nÓl'méz't.ékévé váljanak. Ha n lélek kardjával kemény
IgnZ5Ó..Qot lonnálunk, ugy Járunk el. mint a sebész
a késével, amellyel gyógyitani tud. és amely nyomán
békességben lesz részünk. Ha igazságot szóltunk, II
megfelelő időben

örömben és békében lesz :részünk.
Ha pedig eltogadjuk egymást Uó'.: Orökkévaló fiainak

és leányainuk, akkOr a nyelvek öSG7.euval'Odottsága

megszanlk, és Bábel tornya rommú válik. & mi blzunk abban. hogy túlJutvQ gyellJilesJoaelnken _
bcszéUlnk egymáshoz a iSzlvnek /Szavával.
'
Egy az lsten - mondotta Dávid Ferenc és f;zsalfu.
sal szólva, mi nem imádhatunk más ~tent Dávid
Ferenc, nmlko~ már Báthori Kristóf fejedelem loglya
volt, 1579. ápnlls 27·én ett 1rln: " Hiszek Jézus Krlsllusban, a megigért Messiásban, ahogy az meglrnloit
az Idő teljess~gében ... aki ... próféták szava szerint
hirdette az O tanításait az Atyll. akaratábóL .. akinek
Igazsága az egy Isten, az Atya. lsten beszédével
miénk a léleknek kardja."
(Ford.: F. J.)
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A tudományos világ nem adózhatott volna méltóbban Dávid Ferenc emlékének, mint azzal a konferenciával, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi l ntéze~e Reneszánsz Kutató Csoportja és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékei rendeztek ez év május 15- 19.
napjain a Baranya megyel Siklós szépen helyreállított történelmi várában. Aligha hangzoU el hazánk
mai területén annyi tudományos ertékü előadás és
hozzászólás az erdélyi unitárizmus kezdeteiről és klteljesedéséről, mint ezen a konferencián.
Jólesően állapflhaltuk meg, hogy Dávid Ferenc értékét, jelentőségét és a XVl. század vallásos mozgalmaira gyakorolt hatását a szaktudomany milyen nagyra értékeli, és hogy immár mennyire elfogadottá vált
az a vélemény, hogy ha a reformációt nemzetközi vallásforl'adalomként tekintjük, akkor az erdélyi antitrinintllrizmus, az unitárizmus, a reformáció legforradalmibb iranyának tekintendő.
Az elhangzott elóadásoknak még kivonatos Ismertetése is meghaladnd a lapunk megszabta kereteket.
Azonban a konferencia egész anyagát, nemkülönben
nagymértékü nyelvemlékünket, az 1588·ban a pécsi
MindS1.~tek-templomában elhangzott disputa anyagát
kiadja :.I Magyar Tudományos Akadémi u. Ezzel olyan
tudományos anyag kerül nyilvánosságra és válik hozzáférhetővé, mely mindennél értékesebb megvilágításba helyezi egyházunk szerepet mind a magyar, mind
a nemzetközi szellemi mozgalmak életében.
A tudományos konferencia egyházi vezetőink szerencsés bekapcsolódásával méltó módon hangsúlyozta
azt a jelentőséget, melyet múJtunkban az uni tári zmus a mal sz.'i marán yán túlmenően képviselt. Már a
konferencia helyénclk megválasztása is emlékeztető
voll arra az. Időre, ami kor II Dunántúlon , de különö·
sen Baranya megyében az unltárizmus nemcsak gyö·
keret vert, hanem mind létszámban, mind jelentőség
b~n kiemelkedő s7.crepet töltöU be, hiszen Pécs város
lakossága 1572 táján szinte egészében unltáriussá lett,
és 114 éven át a dunántúl! unitárizmus központja
volt.
A konferencia előadói között szerepellek neves
olas~, egyésüJt államokbeli, lengyel, holland, cseh, ro ~
mánlai és magyarországi tudósok, köztük dr. G. H.
Wi.!Uam.!, a Harvard egyetem nemzetközi tekintélyt1
umtárlus vallású egyháztörténésze, dr. Erd6 Jáno.!, a
kol01~~várl Egyetemlfokú Protes táns Teológiai Intézet
rektor-professzora, és dr. John C. Godbell, II chicagói
unitárius fakultás déké.nja. Nagy ö römünkre s1.o1g611,
hogy n résztvev6k között UdvözölhetUlk dr. Kovác.!
Lajos rom6niai unitárlus pUspököt.
A tudományos konferencia résztvevői meglátogllttnk
a nagllharsánlll diaputa sz{nhelyél, a szépen felúJltott
kÖlÓpkorl RÓtikus nagyharsányi templomot. ahol II
magyarorsZÁgi unitlirIzmus első mftrUrJa Alvinczi
01l6r{l1l emlékének adóztak, majd II pécsi ' Mlndszen~k-lemPlomában hallgattftk meR a pécsi disputá ról az
lralanyag sajtó nM rendez6Jének, Németh Katalln710k
némel nycIvt1 el6adását.

A konferencia megnyitó napján egyházunk képvis,;ietében dr. Ferencz JózseJ pöspők és Bartók Béla
Jogondnak a nagyszámú kUlföldi és belföldi vendé-

get jól sikerült fogadással tisztelte meg, amely alkalommal püspökünk méltatva a konferencia je1entöségét magyar, angol, német, olasz, francia és lengyel
nyelven üdvözölte a megjelenteket.
Az ünnepélyes megnyitón és az egyházunk által
adott fogadáson jelen voltak még dr. Nlliredy Sza.
boJcs e. tanácsos és felesége, dr. Vernes GvuI4 e. tanácsos, Huszti Janos közUgyigazgató-lelkész, dr. Ferencz Józsefné, dr. Fereflcz Emese és GlIergyall Árpád.
Meggyőződésünk, hogy e konferencia magyarorszá·
gi unitárius egyházunk életében is jelentős mozzanat,
minden tekintetben emeli egyházunk tekintélyét, tudományos anyaga pedig szftmunkra killönösen fontos és maradandó érték.
dr. Vernes Gyula

Siklósi beszámoló
T ISZTELT NEMZETKÖZI K OLLOK VIUM!
A Baranya megllei Tanács Végrehajtó BIzottsaga nevében tlsz!elettel kl:)szöntöm külJ(jjdi és hazai tudós
vdndégelnke!, s szívból k1vánom, hogy programjuk
célkltiIzéseinek megjelelő eredméntles munkát végezzenek. Azt hiszem, a nemzetközi kolloktrium vezet6sége helyesen Jeirt el, amikor éppen Baranya megllé!
választotta tudomántlOS tanácskozasa színteréül. Megtlénk és székvárosa, Pécs, évszázadokon át a szellemi
előretörés, a Jelvilágosult eszmék érvényeSüléséért
follItatott kiizdelmek egl/Ík központja volt. E gyakran val/44i köntösben jelentkező mozgalmak a szabad vallási felfogásért folIItatott - gyakran hdrcos
_ kláliáson túlmenően, ;elent6sen beJolvásolták az
élő magyar fIllelv retorikai szépségekben gazdag JeJlődésének kialakulását; a JilozÓJlkus, tudománvos
gondolkodás e/méltlftését s ekként gyakran a saját
korukat ls meghaladó szabadgondolkodás é rvényesű
lését.
Ezen elgondolások alapján nézzük a Dd vid Ferenc
halálának 400. évfordulója al kalmából rendezett ?lemzctkijzl értekezlet célkittlzéselt.
Köztudott, hogll az antHrlnltárius. vagll más néven
ImUánus mozgdlom elsősorban Erdélllben bontakozott
kl, ahol a tordai országl1l1ú!és 156S-bdll blztosltotta
számára a szabad vallásgyakorlást.
..
Az Erdéh,böl a Dunántúlra ls átcsapó anl/trlnltárfzmus mcgvénkben bOlltakozott kl leqeró.~ebben.
Baranlla megye a XVI. század második Jelébell
nemcsak el- és befogadta az unUárlus konce~iókat,
az Erdélub61 Jlitt prédfk6torokat, de saj6tmaga IS kUl ..
döft Erdélybe 0111411 barallIolai vagll pée!! szármllzásll
egllélleket. akik tovább fejle~zt('tték e vallási tallokat.
Családja eredeté, tekllltve Ilyell baralIlItIi szármtlzék-

UNlTA. RJUS ltt.ET 'S

rj\.utl'l'lt'6k Crpeli!!ek, em be rd " u buzé /UI! ' é3llk lo,an
t'uuma! I'nl/á!/ /c //OU(uát ' /"Zle/eluen 'O. rI Vo. p/ 'o.lkoz ~
rak ('UI/manal, t, mIII/ III/emel6, hOUII a d" ,)u' o. 111*
gell a re/ormálll.' ,s'mric.:a Má ' é a ka loll kll.s hiva,.
papról /'S nllUI/ dlen/elértl/, az MlIltr/nllar/"s Valtl*
szll.tj GIIÖ'fJlI'ó' mar luu buc.tuzolI el:
.. tn kcgl/elme/ek embeuégér IUen becsülöm, b lolern
senki k(t'1I/e/rnelek lell5' UOnQ4iZI nem hall."
De nem Idezem to~'óbb a /iéUl/szdz éves lörténelmi
nni/lat. allle/unek vol/a"l és Iórsodolompolitikoi vonot _
kozÓsa/t lelfurni és o lehctÓ${>uekhez képest tl$::'6':1I1
tPJWn o nem::etk&:i kolfokt'ium tud63 togjoi hivo tot_
lak.
Egondololok jel1lltlbe,. méuegl/uer tis.:telettel és
s::e reUllel köszöntöm l'olamenn\lf vendégünke r, es
s.::kből kh'onok tudománl/os eredménllekben go.:dll9
ra lIót'sko<:'ó.sr.
Be rn ltS Feren ...
ontal}...·f:'ZE'tö

DÁVID FERENC BREVIÁRIUM

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA"
Mal s: dnulllkbon /ollltlltjuk a l>d logo tott id é:e'ek k~lé$ét. Dáu id Fe rellC 1569-ben fII""j"le nt moguar lIyeft1ii prédi kációs kö/!tén ek clm'::otlóból es a masodlk p redikációbol kÖ.:!ünk gondolatokat S::os.:: Jónos lelkés:
rdlO$l'atasdban.
•

DAvID l' &R ENC l\.JA NLASA PRtDlK..4.CIOS KÖTETtll EZ
Fel~t'S kegyelmes Urnm! Az Istennek igéjéböt nyil\'ún kiadot! p.'_
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Dl'. EugeIle Pickett,
az amerikai unitárius
univerzalisták új elnöke

•

Amerik~tl

unitárius
test"éreink
legma{;.as..'lbb kOl'l1lánrzó testülete.
április 27~n tartott ülésében .:l
dr. Paul N. Carne.s váratlan elhnhUoz,:\.sú\'al megűrűlt elnöki felada tok e llt'itás{lra dr. E. Pickeu lelkészt
\'(llasztott..'! meg. aki eddig is a bostoni
központban
tevekenykedett
mint..'! lelkészi es gyülekezeti ügy*
osz.t3Iy \·t""..etöje.
Személyében
kiválóan
képzet!
teológus. jeles szónok került e felelősségteljt'S tisztségbe, mell'et a
ciklus lt"jartáig 1981-ig fog betölteni.

r.lncsolat ez.: Hogy az. ö is.éit hirdessük az: ö gyülekezetébe, ez pedig
nem csak égr(>, hanem köz:ö~gel minden eg.... háZ-i dGlgokrn néz:. Dl'
mint PM apoltol szó!. némely ek veté.lkedésböl nem tiszltm hirdC'lik az
KrisztusI. i\lindazomiltal \'n1nminémú okból legyen, csak hogy hirdellessé-k az: KriSl.tus. abban vagyon őneki öröme:
Ez: Pál Apoéitolnak mondását ét; aa K risztushoz \''aló indulatot szűk
ség megmértekelniök azoknak, kik az K risz:lusrmk ndtl'ik magokat. Mert
mik~pen az: eset utún mlndjúrást Á dám fiaib..1 vetélkedés tt'unmla es
halálos I!..l'1llölség: Azonképpen két isientisztelet. hamis és igaz. az. embe-.rt"k köz:ött emeltetett fcl.
Reméljük. hoJt.'· rij\'idesen ellátoAz. igaz. ügy mint Isiennek lelkétől. az. ö igéinek folyós.., szerint. az
gat nl'. europ..i unitárius tt'Sh'érhamis pedig az. pokolbeli ördög irigységeböl, az: igazságnnk meghomá_
egyMz:..1khoz is.
Iyoo.it:is.. .i.rn. nagy hiiborUságro és vetélkedésre okot adott.
Sokan az: emberek közül, kik az istennek cselekedeteinek tanácsát
er.ekben nem \'ehették, vagy mindenestől fogva megtartóz:tmják magoknt, hogy ugyn n sem mi Isteni tiszt eleire, a vagy félelemre semmi gonúj
dot ne viseljenek, a vagy ugyan tagndjitk, hogy Is ten \'olna .:lz. ki valami
gondot \'iselne az. emberi nemzetre: M inth!!. az: \'Olna, efféle vet élkcdések
II , J itnos Pál páp., 15 üj bíborc:r5i
nem tiunadml.nttk, nzt állitják; m'agy némely e k jónnk nli nden~ket itél~
slátust kret'ilt. K öztük C'S.:.k 6 az
v(on, bék~ptek okáért mindenféle tUdományt válogn tás nélkÜl be\'esznek,
olasz: származású, élükön A. Casaro~
li érsek-áll..'!mtitkt'lrral. Az: új bíbop ühödnek efféle dolgokbM e~ vihign.,k fiai, de a 7. l sten az 6 hi n 'irosok között vnn vietmmli, mexik9i.
tó! lh~letet (os <'Se.lekedetet ki,·un. tudniillik. hogy n lelkeket megpI"Ób:iIjapán. francia, h'. kanadai es kél
ják, nz: hamis prófétáktól önmngokn t megoltnlmnz:z:ak, mel~' cselekedetlengyel főpap, Egy bíboros nevel a
hE'~ Ist('nhe~ vntó könyörgés, az: s~ntiriisb.."\n való tudakouis és. ez ,'i~
páp.., .. in pectore" őrzi. igy ne~'él
!ágnak tettetett mélt6s..1gn mell61 \'aló eltávoz..is kh·itntatik. sót inkább
Istentől felépített elme, melyben nz: választfisn.'lk m.1g1.1\ beh inletett. g)'ö* nem hozt..'! nyih·itnosságra.
k"f\·t \·ert. Mert C'Sak ezek értik és veszik igazságát. ezeknek mindenek
jÓra \'::Idnak. Ezek \'OI'~,ttRtnak al. mennyei A tyút uI és mind"égig állhntatO&ln mt'gtnnradnnk. me"yó~\'én e világnak hamis ítéleteit. éos nz
önön lesti induIntaikat,
~h['\-' ,'aló ez k miért sz.imlálom ezeket elő? Hogy Felsegcdet az
elmult81 do!&okról és cselekedetekről emléketli'SSern. Az: l sten relséged
blro<! m..1 alatt pr«liktillatja vetélkedéssel az K risztusi és tusakod~1
~ \'~z:..1"O~'t\s Mtal akarja megtisz:titani az iS igm:sigal. Hogy egyéb
II. János Pál pápa jünius 2-t O,
ktnlboknak és fejedelmeknek intésére ennek ütjat meg nem fOl:ta Felközön Lengyt"lol'Sl..1gban, szülliföld~ed. az. Istennek igéjéhöz: "aló sZt.>retet és abb.1n " aló g)'önyörködé::; jM telt látog,atnst, Varsób..'l.n. R-imih·elle. h~' pedig ez \-llágrlO.k sz.ldalmtit állhatatos; sz:l" \'e! ,-iselte &s
mos vid~ki ISfl'lt"rt kegyhelyen #OS
hordol.tt!. ist<"nnek kl\"ultkép \ 'Uló ajándéka és az: válnutásnak mag\'á_
\'égOI KI'akkób...1l. A páP!lt a lennak me~'ökE'reztel~e
gyel állami \'(~:rotók ..ós a lengyel
pUi;.pökl Imr tagjai fO!pdták. Zm"ún*
A BlBLl A MAG l"An A z ÁS ÁRÖL
dokutján több OI'Sl..-1g püspöki kara
kll-p\'iseltetle mag,lI. A m,'l.~'ar
~~16S?br u'hltt Szent Pál aPl).5tol be-szédloböl ezt vegyük C'szG nkbe: ls
killdötbl'get !.€kai Lás:/ó bíboros
ho6;:.' mlllden az kl kere~z.tény, annyibt-n al: Istennek lelkéU~1 lI'lei!njine,j; Cserhori Jó.::s"l pksl n~y és
dékol:tatott, hogy az ht('nn~ Igéjéböl tlllli értelmet "ehet. é$ megélhNi
plispök kép\·iselték.
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bíborosok

1/. János Pál pápa
lengyelországban
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Ill.!. ami neki szilkségl'f> n1. lS üdvö.sségére, csuk hogy IlZ Istennek Igéjet
mcg ne Vf'SliC és mcg ne ulálja, mert iguz. Krisztus ul"Unknak az lS !)cszéde, keressélek és megt:llt\IJátok, zörgessetek és mcgnyiHallk tlnék-

"k.
MlIsodszor {Iz. f rásnnk igm: értelmét. ugyan azon Istennek Igéjéb61
k"U \'cnnünk. Mert nml homályos mondás találtatik az irásban. világoStlbb mondással kell mn megmagya rázn i: Miérthogy pedig oly m ondás az
frásban nincsen, kihez hasonló nem t.l.láltntnék, szükség, hogy il vilt'lgo_
sabb az homá lyost magyurá7.za. és az. új testamentumból az ó lestamcn_
t.umbcU m ondásokat kikert'SllOk.
,
•

•

Hormadsuw. Ezen igékból vegyilk eszünkben, mikor Szt. Pál azt
mongJ'a, a lelki ember mindeneket megité.l. az igaz itéletnek regul:'ija mi
legyen. Az Is tennek lelkétöl az kik hordoztatnak és viseltetnek, mrok
ncm embereknek rabjai, emberekhez és emberi ítéletekhez nem kötelezteinek, hanem nz Istennek lelkét61 kimutatott magyarázáshoz.. Nagy böcsületben kell ugyan tartanunk a szent atyákat és conciliumokat. de
c:s..1k annyiban kcll 6nekik cngednönk, amennyiben lelkiek s lelki dolgokat tanítanak és magyaráznak, és az. mennyiben az derék szentirásnak folyását követik.
( A tírt szöveg.)
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AZ ANGLIKÁN ÉRSEK LÁlOGAl ÁSA
Május utolsó hetében Magyarorsz.1grn látogatott az Angllkán EgyMz teje, CnnteL'bury érseke, dl'. F'Tederick Donald Coggan. Canterbury
érseke ma Londonban, a Lambeth
palotában él, és csak alkalmilag
látogat el egykori székhelyére. MagyaTors7..1gon prédikált a Deák téri
evangélikus templomban, a debreceni református KaS)'templomban,
az esztergomi Bazilikában ökumenikus vesperáson 57.olgált,
Az Ökumenikus Tanács fogadást.
adott tiszteletére. melyen egyházunk
képviseletében Bartók Béla fógondnokunk veU részt.. Coggan érsek a református Ráday Kollégium
disztermében elöadfLst tartott. melyen több unitiLrius lelkész
és
dr. John C. GodbclI chicagói unitárius theológiai professzo!' ls részt

,.tt.

György a Minisz1ertanács
elnökhelyetlese a parlamentben fogadta az anglikán egyház!őt. AnyJit
és szívélyes találkozón jelen "olt
Miklós Imre államtitkár, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnÖke és Richard ParsOI!S brit nagykövet is.
ElutazáSa előtt az érsek Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen nagy elismeréssel nyilatkozott
hazánkban sze.rzett tapaszt.1Iat.1ITÓI.
Elmondotta, hogy várakozással érkezett Magyarországra, és a magyar
egyházi és világi személyiségekkel
folytatott beszélgetései, gyülekezetek
előll tartott istentiszteletei és elő
adásai emlékezetes élményei maradnak. Több érdekes kérdésre szivélyesen válaszolt.. A sajtót.ijékoztatón lapunkat dr, Jakab Jenő képviselte.
Aczél
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Papi békegyűlés az Ojvárosházán
A Hazafias Népfront budapesti 6znká!>..111, Elmondotta. hogy most
bi7.ottsága május 30-án délolött p..1pi a tervidöszak utolsó előtti esztendebékegyúlbst tartot'\. nl. Újvál-oshflul jében ugy vélik, hogy (l fővárosi
nagytennébcn. ahol Bostai Karo/liII/i, tami.cs teljesíteni tudja középtávu
a HNF
\ blzottsúg(mak tit- tervét., .1melyben sok vita után reakára
a vezet6 egyházi lis cé!kltűzéseket (ogalmazl.llk meg.
kü\önböz;6 egy- Ismertette a tervidószak legfontosabb feladatait: a tömcges lakásépitKellll/ICII Lajos. il kezest és az ezt kiszolgáló kö=/e, álwlános elnökhe- ked esi. kö=miivesitési Ilúl6zat Idépitartott el6adást Budapest téset., fl gyel-mek- és S7'.oci:ilis IntláI .IZ V. ötéves teL'" idö- mények oo"jtését. a közoktatás ~
közművelődés korszenisitél;ét CS n
kel'U1elek között meglevő ellátás-

Ro mániai cgyh{tzi kü ld ött ség

az USA-ban
A romániai egyháuak kUldöltséGe
Nlcolae COTnealLU temesvári ortodox
metropolit.a "ez.et~"el júniusban
kéthetes llltogatást teU uz USA-ban,
melynek rendjén l6ként WashIngtonban ás New Yorkban tartózkodtak. A küldöttség tagjn volt dr. KolIÓCS LajOl; unitárius plls'llök ls.

szinrkillönbsegek csökkc ntésh
Ezek közül a Icgnngyobb gondot a
lakásépités jelenti, mert n mennyibeli

ségi lIlkásiGénylés kie.légilése csak
1990 körUl várható. Az el&ldó ell
követ6en s7.6lt a tóváros jelent6scbb
beruházúsnlról és .1 körllyezc tv édcleln megoldásrn váró feladatniról.
A békegyűlés a résztvevók hozzfr.swlásaivill. javaslataivnl ért véget.

Levél
1919. mójus 2.5.

1gen tisztelt r üspijk lJr!
A S!klÓSi Illésszak berejczése után,
c~~Je mcg. hogyezuton ls megkösz.onjcm az Unitárius EgyhdUlak
é~ Önnek szeméh'ileg mindazt a segL~get, melyet a vállalkol.áshoz
nyujtott., s amely jelent&en houá_
járult annak sikeréhez.
Nagy öröm "olt szfununkra hogy
C'lek alatt az eredménycs 'naPOk
,!-Ialt Önnel, Banók Béla fösondnok
UIT~.l és Ková~ U:ij06 püspök urrol
egyutt lehettünk, Biztos vagyok
abban, hogy a továbbiakban is leu
al~~om hason!ó eredményes együttmuködésre, közös céljaink értleJre.ben.
Tisztelettel és szivélyesen köszönti:

KJ nnlczay T ibor, akadémikus

Imre államtitkár
sajtótájékoztatója
A Magyal' Újságírók Országos
Szövetsége és az Alkuni Egyházügyi
Hivatal szcrvezésében IHikIós Imre
államtitkár tájékoztatást ta.rtott az
egyházi lapok szcl'kesztői és munkatársai !mére máj us 30-án a I\Iagym' Sajtó Házában.
Az ujság(rók
feltett kérdései
kapcsán az államtitkár széles köni
gondolatokb..,n gnulag helyzetelemzést adott az egyházakat érintő idoszeni bel- és külföldi kérdesekrol.
A &1jtótájékozlat6n jelen
volt
Strlwb Istvan, az Állami Egyháztigyi Hivnwl elnökhelyeUese, valamint G rllak Kfr.l'Oly és GÖ!Öllcsér
J ózsef O$r,w"lyvezetók. Az Unittirius
eletet. Huszti János képviselte,

Ézsiás konferencia
Az egyetemes kereszteJLy békekongL'csszus összehívás.:\nilk az eszméjét ildvözölte a hazai Okumenikw; Tanács, mely memorandull1mal
fOL'(\ult ,;\ KBK munka bizottságának
legutóbb turtott Uléséhez,
.
Az ézsalftsi pL'Óféda ig.,y szol:
Km'djaik ból kapákat kovácsolnak,
lándzsáikból
mets:t.őkésekel,
nép
népre kardot )lem emel, hadakozást
többé ncm Wnul.
A keL'C'$zlény békc-világkongreszszus el/Ské.szftését az Ökumenikus
Tanács. m~ alábbi gondolatlal támogatta: J ó reménységGel Lillunk l!
KBK mellé ebben il n.:lgySZllbá..'lu
tel'vbcn. s most is le..lnj:\nljuk mi~
den eL'ilnket és Ichet&égUnket a kLu17.ött cél mc-gvaló.sit:is..1rll, E gondolatwl egyh{L)~unk ls mi)ldenbc~
egyetért, és alot a nm ga lehetőségel
szerint támoGnlJu.
VNITARlVS

eLET

l

vendégeink lálogalásai
A Mngyar Tudom4nY05 Akademla
siklósi tanuJmQnsI OIMtn rés..:t vctt
kOIfö ldi un itárius vezetök cgy cso portját fogadta Miklós Imre államtitkár, al'. Allamt Egyhá7.ügyi H ivatal elnöke. A találkozón jelen ,'olt
dr. Kovács Lajos. a roméniai Unitárius Eg}'há7. püspöke, dr, Erd6
János n ko lolSVári protestáns t eológiai intézet r~tora , dr. George
H. Willia m.t, ;17. .:tmerikal Harward
Egyetem profecsrorn, az ismert
egyháztörténész., a " R.:tdica.l Reformatton" szerzője és dr, John C.
Godbeu, a ehlrogól Unitárius Teológia Fakultás d ékánja. A vendégeket
püspök és rőgondnok kisérték a ta lálkozóra.
Debrece.nbe látogato t.t dr. Williams proCesszor, püspökünk klsél'C·
tében. Vendégünk et fogadta dr. Bartha Tibor református püspök, zsinati elnök, valamint dr. Kocs is Elemél' .:t Református Ko llégium fóigazgatója, aki rTlegmutat1a a kollégium él·téka<; gy űjteményeit. A
deb~ni találkou'lst Bajor J ános
lelkész és Cseke Béla egyházügyi
titkár készitett.ék elő, akiknek t ársaságában dr. Williams megle!([ntette .1 modern külföldi gépekkel
felszerelI. Alföldi Nvomdát is.
Dr. Lékai Ldszló bíboros, esztergomi p rimas. budapesti székházában
fogadta küllöldi vendégeinket, köztük dr, K ovács Lajos ko lozsvári
püspököt, dr . Erdő János teológiai
rektorI. és dr. John C. Godbey chi·
cagói professzort. akik ,püsp ök és
fógondnok kiséretében vettek részt
a találkozón.
Dr. J ohn C. Godbey professzor a
szegedi és a debreceni Tudományegyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek meghivására látogntást
tett emlitett vároookban Szegeden
előadást is tartott 1"1. XVI. század
vallásos mozgalmainak p roblémáiról.
Godbey proCess7.or részt vett több
budapesti teológiai ak.1 démia évzáró
ünnepél yén is. N. budapesti nagy
könyvtárakban a XVI. század egyháztörténetére vonatkozó kutatásait
egészí tett e kl, és julius 7-én utazott
tovább családjó va l cgyütt Kolozsvórra.

H IA'WATA
Az ismert indian legendából irt
elb.esz~lő költeményt az amerikai
1;'mtánus, ~gyben hazája egyik legJelesebb költője, Hen ry Longfellow.
Kevesen olvassák ezt a csengő h an _
gú költeményt, mely két indian tön:,s
régi histórláját beszéli el. Az irodalomtörténet megllllnpltása S2.erlnt
a finn. Kalevala nyomni ls felledezhet ok a kompozlclón. A szlndaI'ab szép magyar fordítása Fodor
András költő munkája.
A szép húszéves K örszínházban
Kaztmtr Károly rendezésében so~
kan gyönyörködtek az el6adásban
és il népköltészet elemeit felvIllant ó
történetben. S..:épek voltak il dt.szletek. A sze repl ők ainkItását n napl&3jtó él"dem Uk szerint méltutta.

HíREK

Y.1.1 mIl vén! ,nC\JIor k ()vl!t\~, m~l:,oe .. bCve>:CIIII tn Dnd Ul1 dr. ", ,,du lflll Entire , •
l om~Or1én t!l t, teUf,Ol ek lld nllu"" ,
ti. .s~ abÓ Andrh CI!öa(ló m Qv<!uelo .

..,ct"-

'tva

Vnn e pl Is le nUnte let CI Nil"'" Ignú c
Klanl",~)' O'hor, • V!l6jOIS '1I J\.Inluu
""
I zámdban ól'dckn tAnu Im nY\. Irt K
U, templomunkban. M áj . 20-('11 , On - IUthI! nll.~1I. flo Ideológia A kll U:PkOrba~':
ncpélycs killst'irséKek közön fogadta el men.
híveinket mcgszcpftctt templomunk.
Az Is te ntisz teletet dr . Ferencz J6zsef

--=-=------------_

pUspök fohmzn nyitotta meg, Inel)'ben htilt'lt ad on Is tennek, hogy megsegített. n helyreállitás munkálnak
e lvégl.ésében. Hwztl JáIlOl lelkész
olvasta fel a prédikátor, dr. George
H . Williams a m!!rlltai u n itdrlWi lclkész, a Harva rd Egyetem egyháztörté nész pro resszora által vá.lasztoll
ézsaiási Igéket. Dr. Ko vóc, Lajol
pü.tpök szép és emelkedett h ongu
imÓds.igban vezette IeikUnkel ls ten·
hez. Dr, Willia m, pro Cesszor Igehir·
detésé t lapunk más h elyén kÖ7.öljük.
A hálaadó Imát és a l'. áldást Hu n li
JrillQS lelkész mondotta. A z Islentlsz·
leleten Jelen vo lt a budapesti ame·
dkai nagykövet unitári us valhl.sú
[elesége, Hannah Kaiser asszony ls.
Az istentisztelet után II budapes'ti
gyUleke7.et ebCdet adott külföldi vendégei nk tiszteletére,
özv, Kovács K a lmá n ne sz. Boros
Margit, néhai Kovács K ál mán ko·
lozsvál'i kollégiumi ta ná r , egyházi
előadó, később b uda pest i g im náziumi
igazgató és budapesti egyházközségi
gondnok öz .... egye családi körben ünnepelte meg 90. születésnapját. Egyházunk nevében dr. FercnCz J ózsef
püspök k öszöntötte. Ad multos un·
nos !
A Magya r Tudomi nyos A kadé m ia.
májusi közgyűlése dr. Bor bély Samu
ny. rnatematika· proiesszort és dr.
Szent-I ványi Tamá s állatorvostudományi rendes professzort, az Akadémia rendes tagjai sorába v á lasztotta.
Az ósi unitárius családokból származó két tudósnak mi is s zeretettel
grat ulálunk.
Gö rög Tibor evangtllku$ lelkts~t. a
KBK prágai Irodájának Iguga tóját, a
budapes ti EV:lngtllkus Teológlp.1 Akad~
mia jUnlus 15-tn dok torrd avatta.
i\ DunántulI Reformli.tu$ };gyh !\2.k~rtue t
pUspökjelöUI l,özlt.. Qltstn mt\jus 2a-j\n,
teljes egyhangú.s:lgl!p.l Koutlcll AUf/a zstnall tanácsost jelölt':;k mcgválasztásr:l.
Szolnokon lirvacsoraoBzt!issnl egybekötölt Istentls?leJetet tartolt Kelllman MIkicl.
szegedi Ie\k~. Az Istentlszteleten II
helybeli sz6rvúnyhlve ken klvUI rtut veu
d r . KalOlal Tibor tb. egyhdzl t onácso~.
kedves hlvtlnk ls i\bonybO\.
1\ budapestl németajkO. reformli.tus ltyOt.,kez~t máj. 24-tn hálaadó Istenll'lZtelelell
emlékezett meg fennáUnslI 120. évfordul6,
Járól. A~ t1nnepl Istentiszteletet Dr. IIant
Scllallert, II svájci seRtlynolglUat Ig:lzg:lt6ja t.artolta. A gyUlekezetet. melynek
j)á.sztorll hosszu évek óta dr. Dllelo/,/ M I _
lutill rel. teol6glal professzor-Ielk t!sz. dr .
Tó'" K41"01", ptlspök t1dvözölte. i\~ Unnep·
ségen t!s a fogadáion egyházunk kt pvlseImében - pUspökUnk betelIstIIe militi OC1lC:C Mdrton elOadó-IelkW veti rt!sZl.
O"ncze ~u.rton 1.,lk(l"" u fel~s(lge Ju n.
elején elutllztak II svájci Caaa LOc;nrnóba,
ahol egy hónaplJ:: nyelvlanuld8.~al eltybf:kötön ökumenIkus ta.lAlko:r.ón ,'ett el(
rbu.

HALO TTAI llI K
néhol dr. Ce.lkl
Oábor PUlpbkl hdynOk ~vell ye 110 tve.
kord bnn. bctellUkCCl b után el hunyt. Juntull I ~(ln a I"arka$réll lemeu:lt>en ti.
" e.enez J Ól.llCf PUSpök t!fI Huuli JánoS
kózU.yl.azllu ó bllcsúu.attá k él kj.~n"'k
kl umli.JM n~hal rt rJe ,' rJ6hO~. lIátrama_
ra(!oll I>terettelnek. Klá ra ~ Sára 8yerInekc\ nek, velei nek, &~ unok(\.knak h
d ~unokd knak egyházunk rb~véth ezúlon b: tolmácsOljuk.
Abr"tlbánYIlI Ork ~ n y - nthal dr. Abrudbt\nyol J ános teológiai tanár Icgkl$ebblk fi a - 37 évu koruban szivroha m kl!v~t k e1.lt~n máJU>! 25-!!:n \'árotl anul dhunYI. " buaafo kl tem(!t(lben nagyszAmú
"yAUOIÓ előtt II rav.talnAI " IUI UI JlinOll
1(!lkt!s1., kö7,Ullylllaz'lltó. a sim AI d r . Fc.enez J Ó1.sef Pll$PÖk bQC5Ú~t.att;\.k . Onl nte
r6l:r.v!!:tUnket tolmACSOIJuk felcséllé"~k
Uakos Tert 1.ltl n:lk. Tlmea k O rk~ny nevQ
ktsltyermekelnek. tdesuyjának. testv':;_
relnek ~ 11 rokonokna k.
IIcj:edüJt SAnth.... Il f{h.c~gy a rmllll eRYh á1. kO~1I
egyk ori lIondnoka elhuny t.
Te,netés!!:n nl1,U'sdmu 8yUl eke~et j elenl~
I ~ben 11 ~7.0Ig41atot Bajo r János vlgc:t.t(!.
Ol vcll ye a Mgy I;yenneke gydszá ban
Ontnte szivvel ontOl'. unk.
I,apdna: ZOl t' n Sándor ny. Ictkm, teol
m. tanll r Uudapcsten elhuny t.
tI.\·, d r , CI;\I<1 O'l>orn ~ ,
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SZERB EGYUAZl\tOvtsZETI
Es 'fUDOM ANYOS GVOJTEl\tENY
LET ESUL

A K ulturális Minisztérium, 87. AlIam I Egyházügyi H ivatal és a Budai
Görögkeleti Szerb Püspökség megállapodást kötött szerb egy házművésze
ti és tudományos gyűjtemény létrehozÓsárÓI. Az Intézmény feladata.
hogy az illetékes kulturális szervek_
kel együ ltm úködve gondozza. tudomá nyosa n feldolgozza és a közműve16désben hasz nosftsa a görög-keleti
szet'b egyház művészeti és tö rt éneti
gyűjleményé l. A gyűjlemény Szentendrén, a szerb püsp ökség épületében
működik. A megállapodást Boro~
S<"tndor lwlturális m iniszterhelyetteS,
Straub István, a z Allami Egyházügyi
Hiva tal elnökhelyettese és Vujislcs
Dusán püspöki vi kárius március 22én irta alá.
UN I T'\ BIU S SL ET

LaptulaJaopOs
a MagYll rors:r.érl Unitárius Eg yház
FeleUI. nerl<nUII (ls kladti:
Dr. FeulICZ ,József
V. , NallY flnáe u. f. BudapesI, 1~
Távb. : 1I3-0" . •,..
S~erkc .... tl a IZl!rkeutll
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z rinyI Nyomda.
FeielO, vnelll: Da1rt\1" " nrO
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