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BARTOK BÉLA
Ked \'es Fogondnok Urmu !
Engedl essek meg, hogy születes ed hetvenedik év·
ford u/oja n mon dandó k ös.::öntésemt't
v isszaeml éke·
zésse l kez djem .
Az e lso v ilágháború idején, amikor már a 11agy
/la re f og lalkozlnHa a.:: emberek nagy. részét, <! b~lda.•
pesti Zeneakadémia fiala.' pro!e~$lorat, a. késo~b~ VI·
/ágh/ni lIzuzsikuSI, Bartok Bélat, egyém , Icl~1 gon·
dok foglalkoztatták. Fia lassan /lat eszten~os le~z,
megkezdődik szamara a lallu/as és a . vallasok.w..ta s:
1916 . ban, m iulan fe l mérte a hazai eyyll(lzak lanl1aSlll
közölli külöllbségeket, embersége szavára hallgat:va
d ön tött, Atlérl az uni tárius v aHa.sra , Il oglI fia, '!lmt
hat éven aluli, az akkori v allásügyi rendelkezesek
foly Ián, követh esse ezen az ut0!l' és az ~~itá rius eg.lI·
ház keretén beliil kezdje ellsmerkedeset avallas!
hagyomanyokk al,
A vallásórákra az akkori KOháry utcdba, a mai
Nagy 19tuic utcdba kezdtél jurni, és az ulIitariusok
ak.ko rl lel ki vezet öje, Józan Miklós esperes·/e/kész
kezd/c cl le/ki neve/ésedet. Tizenkét éven at egészen
az éret/ségilg, Édesapád akaratából já r/ál velü nk egy
utOlI, A miulagimnáziumball és későb b az egyeteme"
is kevesen voltak osztaltl· és évf olyamtarsaid közüL
U1litÓTiusok. Néllányan közülük itt vamlClk ma is,
II00Y megköszönjék neked azt , Il ogy 18, é/etéved b e·
l öll ese tc /án, ami k or lIIór sz abadon dönthettél egyé·
ni/eg afelöl, hogy melyik egyhóz keretei közt éled
lCiIlÓ bb életed et, velünk maradta/.
,
Munkaköröd a korai esztendőkbe n oz egyik 'li idéki
városból a másikba küldötI, O/t vol tál 1940 utan az
crdélyi v aslitvonoL ép it ésénéL is.
Mór II 111cgérd emelt nyugalom évei kezdődtek el,
amikor má r mint budapesti lakost kértünk fel, hogy
I:dllald cl egy l, azunk legmagasabb vi/dgi tisztségét , a
!ögOndnokságo l, Szerénységed és meg!ontoltsógod türelmet kért a va laszadó s elÖl/.. kuuin mindntló;unk
ürömérc vÓ I/ oHad ezt a sok munkávaL ;aró feladat-

1971·ben sem volt kÖllnyii az eal/ház v ilági rés:röl
való k o rmányzásóllak a feladaIQ , ahooyall az ma sem
könny Ii. I\li nden kornak megvall a maga kijlölllegca
problémája. Kis egyházba II is sok a gOlld, kevés lelkész többféle teológiai felfog/JSt ké pviselve került fö·
gondnok! Irallll/lásod alá, Hamar megismerkedtél a
bclső problémakkal, és a.:ok megoldása, KocsordOli
parók iaépit és. temlpomren ová lá so/,
Bu dapesten
és
masult , sok-sol.: gOll do t és fáradságot jele lltettek. Vé.
giglátooaflad egyllózullk vidéki gllfilekeze teit, sót több
szÓ r vanyI is,
Megtatáltr.d azonban az t. a két fnllnkakört, meltlben
egyhózunkllak a leg job b szolOá lal ot tehef/ed, Az
egyik az ólIam és az egyhaz közötti kialQkuló jó kap-

körl,

t

Megvál asztásod 1971-be ll egyhanglt volt és a ciklt/S
lejártával, IlQt évvel később 1977 -ben tcgúancsak egy·
hallgu bizalom tarrott viss~a f6golldnoki tisz/edbell ,
melye t ma is betöltesz.
.f:gyes uni/a rius egy háztörténclmi források azt lannjdk, /logy Dávid FerClle mellett a fejedelem, János
ZSigmond l1d1lll ri taJIQ"csoso és orvosa töltöttc be a fő:
gOtIdIloki tiszte t a f ia /a! ll11ilórius cgy luh~ megolakulá ·
~dnak éveibell. Ké tségtelen t ört é n elmi tétitI aZ07lball
az, hoOY a XV/ll, száza d elejC1l, 1718.tó/ kezdve 1wil árhu világi emberek hosszú so ra é rdemes közéleti
'zemélyi~égek, ott álltak a piispök' mellett és Inollá·
n.lS ncm.léletükkel, gyakorlalias tapa sz talalaik feL·
hasZlláld,aJ:QI egycngeuék Ot cgy házvezetés ut jait.
Amikor a XIX . sZÓ::a dba n Q Habsburg abszolu tizmus
u 1852-blln elhalt püspök ulón kl/cllc évig nem ell·
QedclllCZCU l'alasztas l, kt1á1l NQáll Elek akko ri fÓfJolld·
",Ol.; a. fojeOllz(ível egI/ült kormdllyozt a egyházunkat.
t; nchO!z évekbeli, Kriza Jállos püspökké válasz lásdla,
az eQ'vI1dz.nak csak vi/dJ}l ré8u61 VO lt I cgfőbb vc·
:.-t()JI',

6

cso/atok apolasa továbbfejlesztése, s közben
.b;ke
s"'ol galat a A ,Iatal önálló pÜSpökség meger Sit se,
v~ lalll i nt 'jó l.:apcsolatok ápolása o szomszé~os eg:~
I,,, ..,kkal E .. t ügy mi-velted, Ilor/y kczdet/ol fO(}
....
,..
.
ta ',ylláll"a/ hanem a
nemcsak a ké t hazai pr~les nS
I'''' kiszélesltctkatolikuS, or todox .és ZSidó egy I zz~ I S. tásod a/t ilk az együttmiiködést. és má:.~d:: e~~~~l~ak fclc/6s
ka/móva L i s je/en voltak az cm I e
...
veze fói E téren ma is munká/kadol.
t ' IlfIitá.
A 5~kfélc ideológiáball gondOlkodó n~~~~k~dásun_
Tius cgy1lázQkkal ápolnI f1ldlUd~k~gyilt!:~: kelleU ma.
kat pedig az elsobb esz tcn
en
mban éM
oy~ráznl nek ik, hogy Q szoci~fjst(l fdT!ad:~~t wdnQk
fgyllózoknak is VQfl ?lIolldatl
ét'COvdlasztá$od
á
Y
mu tatn i II békc szolgalato ~ k"
r~~;" usára, HeidelÓI Q az 1Ji Rf' hórolI' v II O 'a~O 0"/ dbQ vezetted
bcrQ'be, a kana dai Montrea/ba cs x ar

'6

lVai1!°'

,
k kWdlJtt3<!gét. Köz ben t iib~ (llkal()"!ma.~ j~.T

cOl/házun
71 II alnémet 1'$ sVájc . foldon,
161 1101land, "~g~;~ ~(l~áCSk()zásokon jelenle/eddel
'''){IJ! érlehkCZI~
m
II türelmesség (/IIIIáTIus monhi rdesd a um,,»11
danWalójál.
'-"b
j"
édokf61 scm fc/ej/kezlcl el. Praoa an ar-

'é.

A szomsz
az unitárius templomban. Ugyanott,
lal. él beFelt'~b"j viUiUUllú/ésén, blzonuságol lenél
CI KBK. CD" ,,"ilór/ul egI/há:; eoyült van azokkal,
arto/, 110{]1/ (IZ
,
~
k
akik a bekeéjnlés ulJd" jurna:. .
..
ar un/fáriusQk ősi foldjIm, a romá!ual ~ r_
A magyK lo~svár l hamar bemutatkozó lataga/ast
dc/ybe" ,
0., - ott' több al ka/ommal mcglordui!al.
leut!dj~ s ~apo"il:d II mcllékgondolaloklól fiigge~len
MIIl . 19
"
.. az ene tl7I1H1kálkodás
eszményét. H"Iszen k"
ozos
~gll~!- vilnk a kállmk, a hagyományaink. Melef! ~~e:
r:~t~~'/y ~zóJiál arról az utaGról, amelyen . kűlf?id~
"."
k"id'ttek
társaságában
számos szekelyfoi dl
un ll"rlUS
..
.
uniflírius gylJlekezetbe la/ogattál /JI.
.
E szert eágazó munka megbecsij/~se_ az, . h~y , a ,mal
űllnepséoen jelen vannak (IZ ~Jluml EgyhazuglJl 1-lIvatal képviselet ében d r . Pozso nyi .L?8Z1ó. é,s .dr . NagIJ ~e,
"',k , valamil It a romtilllul unl/arlUsok
rnc~·
K .
,_okolo ...s~
vá r i püspöke, kedves barti lOd, .dr.
ovacs ..LoU~?~. ,~,
akJ egyben az I ARF képv/sele/eben is fog udv~zoI11.l :
M indezek koronája volt az a legmagasabb al1a~t
elismerés, meJyre sziiletésed napján, augusztus 22:~n
került so r, amiko r a Pa r lamcntb.cn a .Magya r Népko;:tá rsaság Elniik! Tauáesa képVIseletcben d r . ..T ra~t
mami Rezso, az f:lllőki Tanacs /1~lyc t tes.. ~inoke at nyújtatta a Magyar Népköztársasag Elnok, Taná~.sa
által adományozott kitüntetést, a Magyar Népko;: -

társasá{/" Zriszl6rendjét "Dar/6k Bélcinak, a MaauarMszag! UlIitáriU3 EuuMz fOIJOlldllokának. az állam és
az unitririus egl/hdz klizöttl jó ll/szOnl/ munkó!4.aában,
valamin t a hazni é, a nemzetközi békemozgalomban
kifejtett eredménl.lel munkáuága ellsm.eréteképpen."
A kUüntelét áladá san jelen volt Miklós I m re állam.~
IItkáT, az AI/ami Egl.llttizügl/i Hi vatat elnőke és dr,
F"eren{:z Jóuel püspök.
Az titadóst követő fOfladd son ti megjclentel.: k08zon _
!ölték eauluizunk lÓ11ondnokát. A Magyar Rcidió több
adtisban. a MagI/nr Tele vfzló a harmadik adásban az
ország nyilvánouágdnak It h irI adott (ti: ete ményről.
A~ augusztus 23-i IIf1Zal napilapOk külön cikkben i~
merteUék a Bartók Bélának adomtinlJo;:ot! kitüntelo!8
jelentőségét.

Es

most itt, egyhazunk legmagasabb tlO;!grehajtó fórumán, egyházunk egyeteme éJ - mint elnöklársad _
a magam nevében köszönöm aZl a nagIJ türelmet, ti
sok-sok időt, megértést. amit a I:öz(;$ ügIJek megbeszélésére fordítottál. Most. amikor életed egy jeles
rillomásálloz érkeztél, melyről a zsoltáriró is hangSúlyosan szokott megemlel:ezni. akkor a bibliai gondolattal eUl/eté r tésben ml is azt kivánjuk, hogya jó
lsten adjon jó egészséget és erOt. hogy a feljebbvaló
nyolevan esztendőkig is szolgál/lass I stennek, cgIJházadnak és magynr hazánknak, mIndIg ti Dávid Ferenc_i
tűreIcm és az I.qazi békesséo utján.
Amig a jó lstel! nekem, a két évvel idösebbnek
időt enged, veled maradok, hogl/ toV/ibb r a is együtt
slOlgálhassu1lk. 1011 kőszönlÜllk és tiszteJgünk előtted
ezen az Ünnepnapon. s kivánjlll., hoglJ még so kasadjalla/, éveid. Ad multos annos!
Dr. Fere n cz Józs ef

Bartók Béla főgondnok köszöntése
A budapesti gyülekezet Nagy Ig~ az Állami Egyházügyi Hivatal kepnáe utcai templomában augusztus viseletében jelen volt dr. Pozsonl/i
24-én dr, Kovács Lajos kolozsvári Lász.ló főosztályvezető és dr. Nagy
püspök prédikált zsUfolt templom~ Ferene csoportvezetO. Vendégként
ülésen dr. Komjálhy
ban. Az istentisztelet vegén Huszti
refonnti.tus esperes,
János le1kés.z kösloÖntötle a 70 éves
Bartók Bélát, mint a budapesti
Huszti Já~
egyházközség örökös tb. gondnokát,
Kiss
és átadta a gyülekezeL ajándékát,
nyiBorsa.<; Miklós szobrás.lmúvés.z Bar~
Ferenez J ó~
t6k Béla plakett jét.
lapunk máo;
Az Egyházi Képviselő Tanács
kÖS7..öntések
aug. 25-én du. a budapesti presl:>it.ajos kolo7.S~
tériummal
közös
ünnepl ülésén
Romániai Magyar
kösloÖntötte Bartók Béla logolldno és al. lnternatiokat 70. születésnapján, Az ülésen

•

Tájékoztató
.es

EUROPAl BIZTONSÁG
EGYOT'l'MOKÖDes
MAGY AR
NEMZETI BIZOTTSÁGA a helsinki
zár60kmányok alálrásának ölödik
év[ordulóJn alkalmából júllus 31-én
Unnepi ülést tartott a Parlament
AZ

vad.:\sztermében, melyen

[I

t.ársa~

dalmi szervek a sajtó és ai. egy~
házak képviselői vettclc részt. Dr.
Péter Jánosnak, az Ors7i.ggyülés
aIelnökének Unnepi lTICgCInlékezése
után
hon..1S'1ólások
követk eztek,
majd az egybegyullek egy dekJará~
eiót fogadlak. el, melyet a napi saj~
tó ismertetett, S ezért mi most csak
egy rövid ré&:t..ót Idézzük:
"A szocialista országok és az eny·
hűlés folytatását, az europal biztonsági és együttműködési folyamat
fenntartását kívánó jó:r.an, békesze·
rető erők al1'a szóHtják fel a kapi .
2 tlNITAnlUS eLET

taUsta országok vezetöit, hogy fon~
tOSS-1gának megfelelő relelÖS6égge~
készüljenek fel a madridi európai
biztonsági és e gyüttmuködési talá.1~
kowra, rl).elyen többek kÖloÖtt dön~
teni kell - valamennyi európai nép
érdekét figyelembe véve-az euró:
pai katonai enyhülés és leszerelési
értekezlet ösHehivásáról is."
.. A Béke Világtanác.~ Elnökségé·
nek ez év májusi budapesti ülé.sén
született meg az a felhívás, mely
Európa valamennyi becsületes em·
bel'éhez szól, s melyhez az Európai
Bi7.tonság és Együttműködés Magyar
Nemzeti Bi7..otts.ága (!Zuton ls csatlakozik: "Szálljunk .szembe a lenyegetéssel ! Kezdjük ujra _ mlnden
szinten - a párbeszédet, hogy he/y~
rof,Uítsuk a bizalmat és közösen
eselekedhcssünk !"

nni Association for Religious Freedom elnöksége nevében, dr. Kiss
JÓl.seJ' a budapesti gyülekezet, Klaus
Kenke diireni lelkész, nl. ottani tetvérgyülekezetek nevében szólt, végül
Bajar János egyházi föjegyző a vidéki lelkesz.e:k és gyülekezetek ne~
vében kösloÖntött.
Bartók Béla fögondnok meghatott
érzésekkel kösloÖnte meg a megemlékezést és igérte, hogy 11 jövöben is
swlg.á.lni fogja egyházunkat.
Mind az istentiszteleten, mind az
EKT ünnepSoégén Gonda Anna énekmuvésznö és Gál Márla zeneakademiai tanámó muvészi számai győ
nyöl"ködtették a jelenlevökcl.

Dávid Ferenc breviáriuma
A z Eg)'ete mi Nycmlia k t.'szíti ~~~
h á z u nk uj kialivli n yál, llI el y ro vld esen kike ríil a n yo mIiából és a
buda tI es tI cs a vid éki le lkés zi hivata lok utj á n 50 Ft -os á rban me~'~:
8á rolh a tó. E m unka püs pökünk , ro \' id el6szava ut á n k c t ta nulm a n}'t
k özöl . .tb; elso I d r. Va rga Béla egy- ,
k ori teol ógia i Ilrofesszo r es püs pök
if ta ,I\ m l ö rökk é \'aló Dávid Ferene
éle tm'üvében" el me n ö tveJl évv e l
ezeló tl. i'l l egá ll a pitása l ".la . i ~ h ely t:
a ll ónk. " Dá vi d Fe rene b,bile. zJlluSa
eimen közölj ük dr. Erd ó J án os ko lozs \'á ri rek lor- pro fes.szor na k 19, 9ben a sik lós i nemzet közi ka ns res~ 
szuson ls el h angzott el őadásá t . Vegül id ézeteket közJi!" k D~ivid FC~
re ne e!:,ykari m u n k á lbó t. E s ze Dl ~I _
vé nyc k k élle t adnak egyházala lu to
p üspök ünk gazd a!:, gondolatairól, tan ulsá gos metr.i ll a píh1.slIlró l.

Mo (!ric/ felé lel.-i/llii"k
Ü l t'_z lcndjc 'fl:i);' :l 1 ~ (1:& d llnmCők

:I

II I'J s JnklbC I1

külÖll t'J:~C7;m ~ n ~'t. J ó hut ású! t~rc:r.tilk ~u~ " lkllLl)lIlnml.
Si,jn "", mindl'lI di rllku:cl:lollllk II C'U! 11·IJ c.o; cdcU be ma _
r lulcklnll.lll ul.
i \ h e lSinki

t'g)'CWIÍ' II )'I'k n ck sorstHinl ó jl'je'lllis i'gc
\'UII lü trÓ l1Il lIll kéje IIl f!tör:zésé bcll i a Ilz 1I 1:'II Ch 'CI. és
II IlIlrU I1I kos :' r g)'uko rl :tll j lWlI s lulnlt Il'lJ,:s cgés d lklwn
"/D'IlI:lsl61 c l n e m szukll\':~ kl' lI mCI;' \'n lósi l a nl . Ib.
t-: llró,':'; ligy há.mk legu tó bbi LIIl1dl'l,1I hHU\\:sku'/Asi' rug.
1:llk O"/:u l t Il eIsi nl.i crcd mÍ' n )' d \'cJ.
lU C{:"lí llll"ItOI I:í k , hog~'
_ II m :.1 IU' III :r.c tköz i Iw ll 'lIlet ,' cszél~· cllJ.(jl esnk lll.
a ll ulllok k{ilüll i s oko ld alú . l.I é k('ós hírl:Yllhísok lIlú tlS:l:cro

és II CCJ;y" crkczési \'cr"CII)' IIIt:g,í llilfisn. a fokozatos l-s
1'lknór:r.öH Icsz('rcll's Wt clD'c tli lll kh' e'tC l ű iii;
_ IIZ üS1.i ma drid i tl lI:ll uktluft'rc nCllínak dö n lü szt)rCllel kdl jtllsza ui:t II IlClll;l;ClkÖ'l,i c uyh ii lés mCl;lí jilá _
s,ib1111 és II rt'J,l y\' crkl'zés i \'etst' ny m c!(:llIit ástl b:HI:
_ ILZ cu róllui .'-5 észll k _:Hucrlka i t'J;)' h :l?ukn:tk IIHís ,l('llIzetkö1.i sze t\'(''I,clekke! egyU U - s iir/{üs f l'! _
1111Iltuk, hOI; Y ko rlll tl ll~' uikllt t'ls I I n e mzct közi köz"é lc _
m é uyl s iirJ;essé k a bé kés m(' lI uldások ráratlh alaUHIl
kt'!rcsésfrc, és mi nd en t m e~ lcg)'cnek m ag uk is :I kmt'S ÜUÖS bi1.ulul11, .. lld ~ i n k i s \':c lh' lII c" 1II'~!:l" ..,jil li síi r a,
.'\'1. c8 ~' h :l?ak na k kl k,'1I rcje1,nlilk kOrlll;í ll)'alk elútt
h (\~~' siirl;c töc n fontos ll elllzN kö1,I fd iUlll lll!lk la rtj íi k
a tiz a laIIej" IlI cgör1,('sft és a1.ok nak a j il\"as hltllklluk
a \'lIMra \'á llils:ll, ilmd)'ck ,' dd ig m ég nt'.1II kcrii1t ck
!:,yllkllrlnli mcg\'a lós l! tlsrn 11'1, e urnl):!i és cszak-muerl _
kn i ult1i ró :l l1 nlllok közü lI.

, 1\ }nll á('Sk?~iiSO ll ~$ m é l (' lt l'n cllmll17,ott :1'1; II mtJtIi I_
1.1111I:r.ll', hOll) ,t. Itels mkl cg)' c'u n éll )' m ~tt I 5 111l'r l l'l('Se €!I
rlllllli :t l uJ)cl\'el ~~ck , I:l'ukor lull J:r.\'lIslallll nll k szé l~ _
kllh ntntl nn, clIynll es IIIk i\lnlll7.1Í~tlérl \'1116 flÍr:llloz\\'• • '
1:'I:)'h I\1,1Ik ,m al ~d l;\k 611 11\i -Sl,Ocitlkliklll S'l. o1 Iltlhll:Í1mk '~:
('lIy lk 11'jf!llirgclubb fl' ludnt;1 h1l 1 {llo~ \' ~?él )'ek kU?1 éiG
\'U" K'lmkbll ll.
fo. l1)ildl'l~1 h:'I'\I'O'l.:HOk r...1~ zóIlI Jt\k (lZ ei!.yht\zlIk:l1
JtlrJannl. közbe kormt'in)'uikoftl n köve lk e1.(1k érdeké:
ben:
- 1'1~.ssnIJftk fcWI a lIenw,ell biztonsáR kérdései és
hlll:\rOZl'~'l.nnk el "feg}'vl:'rkC'I,OOI l1)orntórlumol" ( l
hnlllSS/,a k cl llj, kO~~p-h!ll6suglll'u t'Ilké lÓk fetúlJllt
sál),
,
~ ,síkgGsl:'n hagyjak J6vő n S.\LT II egyezmónyt
kezdjek meg a SA LT I II egyeZlnén)' clök~ilé5él :
- lelJes cges?ébcn tiltstlk m~ a nukletl ris regyvct'klsérleleket l'\5 (\ kémini fegyverek Rynruísftl;
. - fokozdtk erőfeszítésclkel II fc~·\·erkez«s ellenőr
\,:c,sc re c.~ csUkkcnlésél'c. \'ltlru " ln~ I I feg )'I'cn e lkorln IOlúsi és leszel'elési tt\I'gyalr\.wk (Bécs és Ge nf) slJlcres bdoje7.(osel'e,
, I':~el( m ~gö tl (\ jUI';u;lnl ok Il\ UJ\Öl\ nl. n közös meg győ'l,ődés lill, hoSY EurÓI)1\ <.'8 a vllflg népeinek bl?tOllS!\)ln n fogy vet'!;:ezésl verseny ri.lko~iisftvn l !lem ór~
hc\ö cl ; e1. elkl:'l'{\\hctellcnU\ II ,lInl.l pus7:tultlstlhoz
VNe \. A béke I:'AyClicn ülJ:, Illa li !)ékós tlu"gvnh\sok
ut.Ja, :1 "politikni mcgOld tlsok" kel'mCsC n jelenlegi krlUS minden wl'UlOI ... O.

.Az Ökumenikus Tanács nyilatkozata
Is len S ~enUclk&lck vcZ<.'lllllót 1t'l lju k abbl'ln , hogy II
Mnl:!,ylll'OI'Sdlgi E gy h:'lzak az cgés~ ci\lbel'\'i tágol fenyc gctő veszélyben fc.Usmel'lcl, II<}Zös elk ö telzc ttscgültet nl.
cnyhillős e I6mozdltfls:'trn és kUlönböz6 cG), házi fórumokon mnguk is Igyekeztek hozzt\jár ulnl II megét·tl-s t;."s a
bl~,ul om Icgköl'cnc k el'ősít éséhcz, lste n irú nti h:il t'lvll l
Ic:s:dlnk bi\':onyságo t a rr61, hogy h u?t\ nklxm n békccrl
vnlő s~.ó lcs körű ÖliSze!oglÍSt U run k megáld o tta CS credmcnycssó te lte: reményscgUnk s1,cr lnt eddig is h01.u'ij rh·ulhauunk :t feszültségek enyhlléschez és n kül li nböz6 IÁrsadalmi rcndszel'll 01'Sz.1gok bnn élö népek és
emberek közötti tmpcso lntok fejlcszleséhcz. K cre.'i1,I.yén
hitunkből Cn kndőan mcggy6z6dl<sse l vallj uk, hOj:(y ISlcn
jóleL~zcse van ;I'I.Okoo. alUk összefognak IW, elllbel'lscg
békés jöv6jénel, megön.ésébcn,
A MUi!.,Y:lI'O I's\':ági Egy há zaI, öku m enikus T nnt'tcs(inuk
tn l;cgy h(i1....' 1 c~.é\'~ c;;ntlnkozla !, " Bókev ll l\glnll{l c~ BlI ~
dnpcsli l~eJhlvás:\hoz, II lIel~\ n kl Z!\ I'60kmt\ny ulált't! ~{\Il fl l( rélévtl zed~ cvfo nlulój:\n, fo. mai fl'Szilll I\cm~et
közl hely ?clben - K,'is?tus Irán i l elk ülelC7.ellség ün k böl
fnkndÓllll - felhlvnssa l rOI'du lu nk mI nden kel'l'S~ tyé n
hill es tvé l'll C~, {I gyUJekczclck Ingl IIIhoz, hoSY ti maGuk
helyén legyenek m eg mindeni II vIlfIll békcjének megőrz~éérl és a? en yhillési fOI)'flmnt tovább\'lIeIMrl ,
fo. Budapesti Felhlvns II vilflgé rl órzcl\ fné ly fel elős
~ég ha,ngján figyclme\':let: .. Vlgyflzu ll H t\lxwús veszély I"
A nemzelközi hcly1.ct. ro mlósll kövelke?teben \!l1á ll~
~~.crlC foko1.ódlk II II)'uAlalunsftg, A h lde"hábol'll fel uj!l ftS ól'u lörekvő erőkke l 8zemben vjh\~rríé"CIÚ őss?c
foltflsru es h!ll éJIo ny ci'\'1fc:s~j l Ó'Sel\!'c vn n sz ükség tHInak
é nh:-k('ben , hogy nz cnyhUlés tarl ÓSSt\ és íi Hogó folyli1nn\l t\ \!1Hlék, llhOj:;ynn lI?l il hels inkI konferenclan fl
I'Cszlvcv6 l'll lll molt öl cvvel <.:~.é1 611 l,ö\':l).scn clhulál'Oz1(11(, Ebbe n él'dckí'll mintJenki. hivők és nem hlv6k. n('_

i>ck, embcrek száz m Illió!, :m yák és "yl'I'!llekek, minden ne m zedék amely II békc \'Il:\gft1:lIln uk ul' élnI.
Amig nz el'6 polltlkn Illcgszá ll ottJnl II IW lonni po lenclú lok fc nnmat'nd Ast\ rn &; crl>s!tÓ;;«t'(' türeks?cnek. 11(1d ig :1 bcke munknSili vallják: n h:\boru ne m elkerülhele tlen, nz cnyhül6; megmenlheli) ős ez mindrmnyló nkon mullk. E~,é,'t a 13ud UIX!S1l FeJhfvft.i olya n ös.s~.crp
gást h Irdet, mnelynck nOIll lehcl uk ad t\lya "cm vil t\l[nézeit, sem politiknl, scm vn ll t'lsl n éze l kU\önbs~g,
Bizalo mmul kCI'jiik kCI'C$\':ly,\n IUI\($t\'éreiokct, n
leSI \'é ,'eg)' há1.uknl és a gy illekezclek tn!,:Jnll, hO~ klvti.llké ppen Imádk o\':llUmk a S7.ófl :\b:m ,,7.cpl e m bcr
23-án kcu löcl6 Vil t\~ pat'l aml'llll, ,·t, alllely nn~yje ll'llt 6,~égü vl](lgmc.·cll1 ta nt\csko?fu: segitscgel k lvnn nytij tnn l II 13udapesll »'elh fvás c(l lkillit.ÓIl(!nek m~vllIÓllf
tt\sáhol., és hozw j nl' ulh nl n mndl'ldl l3iz lo nsftg ...s
Egyil l l.mmd)dCSI I< o nfc renclu el'C(Jlu«nyeS;;cgchcl.,
So hu ne st.l1 njUnl( nleg kOnyöl'l\~ nl 1I1,okcl·1. nkll, n
bél((' mcglllenles(!n f!\rall oznnk , A kel'e~\':tyénclmek
IH'I':) kell Wrckt'C'l n i, hO!ll' ml nd t' o ereJllkkei s~l gtll
Mk II bi\':nlolllkellés. :I bl?lonsftg cs a les/erd és llA)'~I.
En'e kö tel et 11 rcménys6:, 1\ bizalom (os II bl<kt·
üt'l)mhh'e: " Meri nem c.~Uggcdtl,s lelkél ndln nekiInk
nz Is len, han em II Z erő, II SZt~I'elot és ti jó:tfl n~!\g 11'1kél" (2. T im, 1,7).
BudllllCSl, 1!J80, 5zcptc.mb('1'
A I\llIgYIll'OI'Szllgl Egyhftl.ak
Okumclllkl~~ Tnn:l ('.~n
• ~;Itlökso\;te m'vé\)('n

I) r , /J(II'//HI 1'IIJor pilspl,lk

elnök
IJr, I' r{!/I/IJ l ,ti rQ/II
fotl Lluh'

SAJTOTÁJÉKOZTATO

A~ AUllml Egy ht\zUg)'i II lv,111l1 ..'ll
n M,llIynr ÚlsógftÓk Orsl{IRO~ Szil\'c\Sé~e ki>ZÜ$ "C11dl-7A>ÓlX'1I IIIIJIÓt4Jókot.!lIlő voll majUlI 22-(-n ,J I/,

kü\poll liku l kél'd~kr6 l , A z ell1mlftsl
('gylu'\z\ Inl)o\< s?el'kl'S?161 ,'&.zŐrí',
A1_ 1\s.~zcjÖVí'lclí' n PllJmr 'l'mm'\.s az 1'110 követté, melyen n7. cl6ndó \·(t·
MSZM P agllódÓ/l os\':lltl)'fLnak 01;70lá ly\!ezclö- hcJyel1C1io 1111'10\1 clŐlldllsl h\$zoJl 1t fch'etetl k~rdébé'kre,

UN I'rAluuS

cu n' 3

CREDIMUS IN UNUM D EU M

VALLASUNKROL II I T .
••"",,, lehet· mlu d~l ~ fIml a"i. ember
A hl~ tI\ rg)'1l orv'"
. , í ' kl ölU

lelki, li7,elleml lJ:":ny(1. IlltH'udéktnlumtl klel g II, I
,
A
avészctek mcg51lillotlJa hls"i. II Sl'..éIJ;SéGbc:n, a
'1"a~lmrtr az. elvclben . JI n hitről bcsl'..élilnk, álta f~ban vlllh\sos hitre gondolvnk. Ennek ké~ 1~!Us..'1 va ~.
vél(telen lsten és II véJ::cs ember. MI, unl~U1:lUsOk, h l~Izünk Istenben é,'Io II hnlodó emberben. HI~l:ilnk a lélekben cS ft lelkiismereti ~7.lI bad s.(l p: ban. Hl s"i.il~k a re~
IMésben {os n humunl7.l1lUSbnl1 . .I g\'ónkel llIeloen opllmistnk vnl(yunk.
Le L E K.

Az embcl' blu' (lzlknllag nny3gi felé pitett.s~gú, vannak lelki jelenségd: ól'telem. lizerelet,. s~~.I7.ék,
19uzságérl.ct, 1.1melyek túlmuUltnn.k n [lZ:lkal kot~tt~
sligcken, II múl6 tcs U vol6n. l..clltünk van, érzelmc~n k
és gondoln tnlnk vann3k, melyek ni.ncsenek kitéve Idő
és tél' korJ(ttalnlll{. IClképzc1helcU~n, hoAY csak m a l'ékn)'1 pOl"hUvelyUnlt hordozná e Jegycket és val ooásokat. HogY(l1l plfl1\tálhotnn belénk Cilzmé~et és eszményeket egy Jólektclen unlverzum'l Lenl\le kel.l egy
örök léleknek. forrásnak, nmelyböl nli!lden ered.
,.Meggondolás őrködik r,;lelt.ed, ~rlClen~ odz téged,"
Péld, 2,1 L LelkUnk islent eredelu. s mIként szent a z
lsten, úgy s;:.ent 3. lelkUnk is.
I STEN .

A reIntiv. n vlswnylngos [el tételezi az abswlutumol. MI ezt nevezzük Istennek. Pontosan leim i nem
tudjuk. Az örökkévaló lsten mindég több volt, mint
amit 3.7. ember cl tudott róla mondani. Minden embe r alkoltfl Istenarc s7.egl!nycs. Is ten mindég mögötte
és tu l van :t róla <Ilkotott képeken. Az ember Tégen
(elismerte, hogy a világban l'end és töl'\'énysz.crúség
\Iralkodik. Minden eg)' l.1.th(l tatlan Kézre mutat. E teremtő és fenntartó kéz.. Cl'. fIZ nkm'at mi ndenben felismerhet.ö. "Benne é.lünk, mozgunk és vagyunk."' Ap.
csel. 17,28. Legtöbbet R61u az embel' mondhat. Mi
lsten képmásai vagyunk. Méltán ére7.1.ük magunknt
lsten Gye r mekeinek, hiszen ml kaptuk a legtöbbet
a Teremt6bö\. A végtelen. egyetlen Istennek. Atyánknak lelkét viseljük magunkban.
lsten lélek. lsten szeretet. Isten a mé ly;;ég.

Jf:zus.
Az idők sorfm sok kiváló embel' l<crcstc <lZ u!.at Is~
tcn felé. (Zo ronstCl', Buddha, Jézus, Moh a med.) Mi
J é~.us

l.anflv(m YIl lnnk va \l juk mngun kat. E.~l.ményké 
Dünk és tnnlt6nk ti tör ténelmi Jézus. Benne .37. ör ök

ambe!'! Ideált lfltju!" 11 81-CI'CtCt prórét(ljá t, nl. áldor..'!!vállalás káivádlIs h6sél. Csodúljuk diadalmns hitét és
lelkiereJét. amellyel Ic tudta !tyó;mi kétségeit. sót ha-

lhlfélclmét . tIcIének Jc~nchc7.cbb l)illana\aiban is
rcndl1hcl.etlcnUl h l7011 Is lenb(>n. "Müljék cl tölem cl
pohár, dc n e úgy legyen. ahogy én nknrom. hanem
nhoJ.:Y Ic," Mt. 26.39. Tnnllásalnnk lényege 1'övidcn
Ö$sr.cfoglnlhat6: lsten lélek. öl lélekben és igU7..:;ágbtm
kell \mftdnl ... S7-cI'r.sd ~ I stent ("8 szcl'esd az cm-

bert ... En'c lunlt. minket Jézuli.
A Z EMBER .
A"i. ember C'';y u termésl'.cti lények sorában . nem
anGyal és nem ÖrdÖjt. Alacsonyabb rendű lényból fej-

RÖVIDEN

16dvén, ma gflvlII hO"i.tn II li~l"m\$"i.ctC8 állati vonasokM I~, ö..~zt1lnelt l>s at, jjnz.esl. Ebb(.] fa k{ulnak gyengé.I,
ez b~ne lnek el-e<l6je. Al',.. emberi 1I.,.ellem azonban újat
ls hozott II vllflgba: crkolcsöl, esz:ményeket CS gondolatokat.
űn7h;ünket levet\'e képesek vagyunk a tiszta Jósng
és ignl'..ság gynkorl:i.sáru. űszlönelnkct cmberl~é szelfdítvc. megwnuJjuk a felel ősség és II l'l',crctet vállalását. A tel"\·el.é,~ és az a lkotás képessége ISlen munkatál'snivá emel. Ez emberi m(lgnlnl1ÓSunk a laphangja.
A [ormák és gynkol'latok vltltozhattak, de a vágy
örök mibennUnk, hogy ezen eszmén)'eket megvul6slt.'iuk. Az ember é i-lj. hogy még Ilem teljesen kiforrott "kés"i." lény - dc lát ju a célt ls, amit a Szentirás
így fogalmaz.,. "Legyetek töké letesek, mint a ti
mennyei Atyátok tőkélelCll:' Ml. 5,48.
MORS CER T A.

Hula ndók va gyu nk. Mái' II latin közmond:i.s is bizonyo.,<;nnk mond ju, de a1. ember mé~is mindég tiltakozot t a z elmú ll'ls ~ondolaU\ elIelI. Számwlun (o r mabn n próbálta elképzelni az élet utáni állapotoi.
Nem tudott beletörődni, hogy földi é lútének tartam<l
megh(lWI·o"t.(ltt. Sok n(l!v hledclúm szU1elett a ha.lóJ
ulánl all:tpolokrn vonaikozoon.
Mi, unlt..1riusok,· kik hitünket soha nem <Í1JJtjuk
s7.embú nr. értelemmel, igy gondoljuk: Az ember porból lett és pOl'l'á lesz; de II test!, [lzikai élet nem
egyellep for mája ~\ lélel.ésnek. Haland6 voltunk ellenél"C olyan Isteni ujnndékkal rendelkezünk - a lélekkel _ amely képoosé tcsz állép n i a mulundÓ5ág
kUsZ:Öbét. LelkUn k túlélheti veszendő önmagunkat.
"Nem hal meg, kl milliókra költi dús éJte kjn~t"
(Arany). A szeretet. fl jósttg. a hűség és bcesüJeL
_ n évvel, vagy név nélkUl - nemzedékek életébe
épül, a halhatatlanságo t hil-detve. A tudatos emberi
cselekedet örökkévaló,
AZ EC Y HAZ,
Benső világunk Igényeit (I vallás és az e gyház szol gálja. A hit az ember sz:emélycs tulajdona, lelki vomísa. A val1t'ts lelki közösség, az egyhár. l>edig ennek
intéz:ményes megvalósulúsa ti tál"sadnlomban, E testvéri kÖ7.össég eszményeket. reményeket táplál, lelkiel'ót és edzettsés,:et ad az élethez. Megtanít a munkt't ,
ban val6 hely\.állá.mt, a tisztu etlyéni és család! életI'C, él'tékeink ápoltlsúru és II békesség munkilását"1\.
BU1.dit. hogy JézuS nyomdoka in jlirjunk. ,.Egy m ás t erhét h 01"doz~.tltok. és ugy töltsétek be Krisztus tö rvényét . . ." Gal. 6,2.
UN ITÁRI Z M US.
A l'efm'múcl6 CJ:(yik 6.s;aként fejlődött 'kl a XVI.
s7..11.adball. U60-ben ÍI"lúl, le elöszöl' az .. unitárius"
S7.6\,. A1.6ta sokszínű. hnllld6. tudolll:lnytisz:tel ő és Istent hivő keresztény v!1át:roé7.cte t jc1ölnek c foga lommal. l'I um.'lnlsta 1.I111pokon nyugszik. Neve a lati n
unus (est Deus) sz.6ból e red. Blb1JktL~ egyház. BÚl"
a szentírás újszövetségi részét. a jé7.u~i hit forrásának t.IIrtjo. azt nem tekinti Lsten 1\7.Ó S7.crinll kinyilatkoztatásának. A krlUkul 1!1.cm]élel a Blblif! .értékelésében ls é r vényes . . ,MIndeneket megp."ÓblliJátok,
és timI Jó, tlzt Illrt'Játok meg." I. Tess. 5,21.
Ua jor .I:inos

--------~---~~------------------

dés és iskolnügy Bölöni F:trkllS
A Pedagógiai Szemle 1966. évi
Bölöni Farkas Sándor
Sdndor útJjegY7.etelben" c{mcn. A
12. lI"i.nmálxm Jelent mcg dr, Ant.n1\
JÓ1,se!nck, II Semmelweis OrvO/itör- 10 oldalas. ndntokk..'l.l bőven a lt\tá· tudós S1.el'z6 Ir:\5t'tt xerox m:\5olnt'
ténel! TáI'llBSt\g mb. f6IgU2:gatóJán:lk maS1.tolt tanulmányn " Kö2:IIlúve 16- ban könyv tMunkban őriz zük.
• UNI'lA1UtJS eLET

•

Együn az
~ hazai protestáns cgyhaza~.k,,11 a mag~ar állam

már 1948-ban egrezményt kötött. A kak>hkus cgyhau.1.l aE egyezmény megkötésére C!iak 1950-ben ke.1
Ennek harmincéves évfordulója alkalmábÓ~
Katolikus Püspöki Kar élén dr. Lék8.1.
eszwgoml érsekkel fenti eimen nylköZ!'t' az Ú j Ember c. katolikus heti-

so;,

,
M

közös
, melynek
lennünk.

még inkább merjük
alkalmával. hogy a kak> k;;ivWlja teljesíteni evan,.; az új társadalomban

A Népki.iztnl'saság Elnökl Tanác,;a 1'1'1: {,Ilam és ri
katolikus ,egyház kÖ1.őtt\ megállapodás aláirásának 3Ó.
évfOrdulója alkaL'TIábó\ az állam és a katollkw; egyhá.z
egyiJttmOköd(\sének fejlesztése érdekében kifejtett. k.i~
magasl6 tevékenységük elismeréseként dr. ljjas Jó7~f kalocsai érseknek a Magyar Népköztáuasf!g baberkOS7.oruval ékesitet.t Zá.suórendjét,. dr. Cserháti Jó7~~f . pécsi megyéspüspöknek, a Magyar Katolikus
P uspökl Kar titká rá nak, d T. Timkó Imre hajdÚdorogi
megyespüspöknek és dr. P ataky Kornél győri ffiCgyéspüspöknek a Mngyar Népköztársaság Zflsz.lórend_
jét adományozta.
A kitilntetéseket pénteken az Orsz.ághbban dr,
Trau / mann Rezsó, az Elnökl Tanács helyet~ elnöke
nyújtotta át... Jelen volt a kitüntetések átadá.sánál
Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára Miklós Imre
allamtitkár , az Allami EgyházügYi H iv~t.a.J elnöke és
dr. Lékgj Laszló bíboros, esztergomi érsek., a Magyar

Katolikus P üspöki Kar elnöke.
A kitüntetési ünnep.séget követően Lázá r GyÖl"gy, a
Minisztertanács elnöke fogadta a dr, Lékai László
vezette katolikus püspöki kart. A szivélyes hangvételű megbeszélésen áttekinleUék a szocialista állam
és a ka tolikus egyh áz kapcsolatainak [ejlesztése te rén
elért eredményeket, valamint eszmecserét folytattak
a belpolitikai élet és a nemzetközi helyzet néhány
időszeI"Ú kérdéséről. A találkozón jelen volt MiklÓ6

Imre.

szolgálni.

MTI

Könyvszemle
EgYházunk alapitá.sának négyszázadik évfordulója alkalmából, 1968ban "Négyszáz év, 1568-1968" eimen ktadott emlékkönyv, amely
mú ltunkról és jelenünkről nyűjt
rövid tájékol:tatást. széles kÖlben
néps1.erÚvé vált, "Tekintettel arra,
hogy ez az emlékkönyv kifogyottt,
a Kolozsvári Egyházi Képviselő Tanács annak változlatás nélküli újrakiad3sát határozta el" - irja dr.
Kovács Lajos unit.irius püspök a
másod ik kiadás elÓS7.3vában,
E könyv múfajat nem könny ü
szab.1tosan rögtiteni, de mint alcímében is mondja: ,.Emlékkönyv",
mely maradandó emléket kíván rulít.1Ili négys7iirkves Wrténelmünknek és jelen ünknek. Négyszáz éve
annak, holO' a tordai országgyúlé~ az erdélyi karok és rendek halar07-,1tba foglaltak három alapelvet,
melyek 'körül abban a korban Euró _
pa-szerte parázs vita fOlyt éS véres
harcok dúltak,
'
Amikor a prédik.1torok az evangéliumot hirdetik, kt -ki az ő értelme szerint tegye azt _ hangzik
az els6.
l\Unden gyülekezet olyan prédikátOrt tarthasson, akinek a tanítása
~ik.éklk te$z.lk - mondja a máso-

sem a 61.uperintendensek. scm ma-

so\t nem bántalm.azhat~ nem fenyegethetik az prédikát o~kat vagy
lTIáSokat az religióért, mert a hit
IsUm ai.l\;ndéka összegzi a:t első
kett6t a harmacfik.
A tordai ors11i.ggyOJés t ehát tör_
vényt>(:. Iktatw. az. evangélium sw-

bad <"l'telmezésének és a PI'édik1itor

s:r..abad vá1asz:t.asanak elvét, s meg- istentiszteleti rendjét és szertartátiltotta, hogy h itéért bárkit üldöz- sait tagla lja, A befeje7.ó részben tazenek. Meghirdette a vallá.ssz..'lbad- lálj uk IIZ Unitári us Egyház szervezeti szabályzatát, az Unitárius Egy;ágot.
A négyszáz éves évCorduló alkal - ház püspökeinek és fógondnokainak
mából felmerült a kérdés: miért felsoro lásat, valamint az 1979. évi
számítjuk az unitárius egyház ala- CJQ'házi névtárt Végül az egyházi
pítását a tordai ol"Szággyű léstól , múemlékek 32 képe 7.árja a köny~
amikor még vallásunknak neve, vel. Ezek Kabay Béla felvételei.
Elsőn ek a ,.kerek k6" ké pe lá thaegyházunknak szervezete scm volt?
Név és szervezet - csak külső tó, mely ről - a hagyomány szerint
burok egy gondolat körül, amelyet - Dávid Ferenc Kolo7.svárt beszénálunk David Ferenc indito tt el, s det mondott, mire a város népe köamely a tordai ol"Szággyűlés határo- vetőjének szegődött, és bevitte Öl a
Szent Mi há ly katedrálisba, amely
zatába n emelkedett törvényerőre.
Az emlékkönyv közli K örös fői attól kezdve százötven évig az ő köKriesch A ladár közismert, a tord ai vetőinek te mploma volt.
országgyűlést
ábrázoló ol aj [estmé~
Dr, Kiss Jóucf
nyének a l'eprodukcióját. A kép a
háború alatt megsérült, és sokáig
nem volt látható. A roman á llam a
képet 1 9~9-ben , David Ferenc halálának 400-ik évfordulójára restau FelhóJlIe Csiszdr Sarolta, a v:is:!ráltatta, és az TOl'dán a múzeu mban újra látható. A kö tetbe n az rosnaményi beregi múzeum vezető
Unitárius Egyház Ké pviselő T aná- je több min t háromezerféle kőr 4
csa köszönti a Román Szocialista nyékbeli minta közül vá logatott &szalbumra valót, s 28 tábKöztál"Saság kormányát. az unitá- sze
be a legismertebb mlnrius valIasköl'.össeg minden egyes
;-..:~
piroslWk a kék
tagjat, a lestvéregyházakat és a viváltozatai a
lág unitáriusait, tengeren innen és
3 njtúl.
Az útjelzó évszámok az Unitárius
Egyhiiz múltjából címú fejezet idő
rendben ismerteti az Unitárius Egyház történetét. " A hit Isten ajándé- a
ka" a címe annak a fejezetnek.
melyben az egyhá1.alnpItó nagy reform átor munkái ból vett Idézeteket
Ismerünk meg.
A kÖvetkez6 két tanulmány az
Unitárius Egyház hItelveit, ilJelve

Beregi szöttes ek
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Unitárius templomok rovásírásos emlékei
{\fUI'elődel/örlcnel; IBllulllllllltfok elmen, II Krit.crioll
. n '\'klodó Dukrmy;tl.X)n \f)79·\.Ien C$Cln Elek. Jakó
~"'I) ond és Ton" SrindOl' s~('rkc:s~tésébcn 14 rom1inllll

~ gm

nUI~'HI'

" ,:" . '"ou!mnnyn(t jclcotCltc meg. A kötel.

..

'Cd

,

r

ben közreadott első t.onuhnlloy ferenc.;::!
za ~ .rf!. 1 " .,, , ,, ..,'" munknjn cfme .. MaYl/ar ravas/n'!rCIlC~1
S ·.............,
. '
~_ ,
",.
sos I'lUlékrkr6l",
A szcrwk bevC'7.ct"",k nt meg. api tják h SY rovnsirtlsos emlékeink tégészctl. ké"~mtos és
Ic1i~I~ formában mnradlnk reánk. . .
.
I f /Iratos rOt'ásfr6sos emlékek kikölt röbb tIIlitánus
tC~IPI:mban található ernlékról történik megemlékezés.
Idézünk II s.1;cr2ók szövegéból :
..
\ Hnrglta megye! Székelvder;;s umtárlus templo-

\

m;;~ak egyik dél!. II bejárat Jobb oldalllrn e~;. csúcsíves
nblnkOCsln\jn befn]nzfls{thoz használt rováSLr<lsas tégla
kerilJt dő 1929-ben."
,
'
,
"A feliratol többen mcgkLsércllék megfe)~enL. Ja~u
bovich Emil ,~ZCLint ti sl.öveg éL't.elmc:" MLklós l.$ldó
pllP' Németh Gyula "Miklós det7.s1 PflP -nak o~~'asta;
Pais' ~l-'>6 "Miklós (és del-'> (derzs) ap.'l\XlP. -nak:
C~allány Dezsó pedi~ a következ6 ercdmén)'I"C JutoH:
Miklós kl'lnlor p.1P nl)'a,"
" A szerwk hossZlLsnn értékelik a különböző megfejleseket és végül meglHlapftjúk, hogy ..legvn16sz.inÚbb
olvnsutként még mindég IL pail.s ~l.söét tartjuk".
"A~ emlék hihet6en a llikolsbuL'gi úbécével ~ykorú.
frástöL1éneti tekinletben Inindencsetre hO~li1 közel,áIlÓ.
A templom megújftnsainak történetéből megállaPllhat6.1n ti tégla a XVI. sZlÍZad első felében került a [aiba. Felirata tehát enn61 régibb. A tégla méretei alapján Cs. Scl)estyén Károly és Pnis De7.ső a felimtol a
XIII. su\z.1dba sorolta. Ez az ldómeghatúrozás egyelől'C
kissé korainak tunik rovásirásos szövegünk keltel.ésél'e.
Ezzel kapcsolaiban még azt ls meg kell említenünk.
hogy Csanány Dezs6 állitásáwll szemben, a téglán nem
volt évszám."
"A Hargit.'l megyei Homor6dkarácsollyfalva unitátius
templomában IC'o'ő emléket. korai, de bizonytalan keltezes! feliratként líell teklnl.c:tli. Doprec7.cni László fedezte föl még 1937 nyitrán, de nem közölte. utóbb
Sz.öke István bölcsés~.cUnn-h311g31ó láUa újra 1944 juliusában nl. emlitett templom északra n)'lIó II. emeleti
lőrés.... blakának szc.möldökkövén."
"A henger alakurn faragott kö kapuzat tagja lehetett. Eredeti elhelyezése, rendeltetése iSffiel'CUen. Al-onban két.o;égtelen(il nem a mai templomhoz farngták,
ennek kapui j6val kL<;ebb Litmérőjú tngokból alakitollak lévén. A szentegyhlll. néhány XlI I. szAz.'ldvégi részletet őriz.. Az épület korni léte mellett bl7-onyit a pápai
lizedjeg)7kk 1333. és 1334. évi adata. Korábbi lemplom-

hol. \{1I·tozhntoU. I"igyclcmbe kell \1enntink, hOlU' II falu
hntártlböl két helyről ls (a Kövcsbérc:en, valamint u
homor6dokUmdl hntórszélen) ktlpolllll marat!vi'lnya! ismeretesek. A Su,bml(01'g6 s eredetileg mnsh ová ké~7.iilt
fal"agványt n tOI''Ony CI)iIÓSCkol' IIlcsztheU(>k be
$l.cmöldBkkŐkent. "
..A torony ép{t{'S! Idejo ismel't (l495). ~'Igyelembe
"éve. hogy n templom XIlI. század végi részleteket
6r17~ nlinmint azt, hogy n toronylőrés nblnk6ba ilIcsztett kOlömbrc 37. irÓnrlk még beé\l[!.és elött ró kellett
vésnie a sroveget. kelc1kczé.s1 Idejét csuk is 1495. elÖtt.
re tehetjük ... Ennek nz egyetlen faragott szemöldökkőnek ti behelyezése nem véletlen, hanenl UÓndékos
csruekcdet lehetett (n I,ö bbl öt lörés.'lblak 6zemö\(lők_
köve egyszerű [nr:lgn! lal1 lufJOS kő). A szerzők megállnprtják. hogy az eddLgi kUUI1Ók n swveget megfejteni
nem tudták. és mlndké~ sor,it lÖrc<lékesnek vélik. Az
egyik "nz ősbolgl1r l'()vnsids legrégibb alakját h\tJa
benne, győzelmi [elirnt mnl'udvlinyát, az nvar-bolgár-tö rök ho rcok emlékeI."
"Ezek szerint a mintegy íé!ével.l'cdes szöveg jegyei
egyelőre még mindég őrzik titkukoL"
"Orbáu 81116.::$, n Székclyföldr61 {rt nagy munk6.jához anyn got gyűjtendő, ébet· figyelemmel kutatl:l. n
székely t"Ovnsin'is feltl'ntos emlékeit. 18001-ben .€ulllkou
járva, fölfedezte az ottnnI tl1lltád us tomplom l'Cko.-;zes
fes\.ett mennyezetének egyik kép~ mel.eJében a hircssé vtllt I'()vtls(n\.~os felirntot.,. A fellrntot többen is
megkísérelték kibetűzni ... Az utolsó négy betűig terjedó rovásjegyek olvasa ta azonos. A végső négy jegy
felold'\S.1 körül nZOnban nézcteltél"ésck mut8tkozt.1k.
Csallány 1)msö u ko rábbi mC>gfcjtésscl szemben EOY a=
ls tell Georgius M/I,~Ulli diflkoll olvasatot ta rt jn helyesnek."
"A szöveg megrejt..."se "Egy nz l sten Georgius Musnai
Dako"." Musnni D..'lko György homorodnlmási, mnjd
homorodoklándi lelkész miir korn Ifjúságától sZÍvesen
[eslelt templom i mennyezeteket, óneklósl.ekel, stb."
"Több művóról tudunk ugyan. dc val6 szépségében
sajnos csak egy, llZ é nlak l mnradl ren n."
"Ez nl. emlékünk is keltezhető. A mennyezc~ más
képes mel.e}ében a festá-Ielké$z Intln betűs neve melleu
az 1666. évs7.ám látható. A su;vcgblll kJtún6cn n mcnynyel.cl fest.ésé:nek Idejét jelöli, igy Mt a L"Ovásjelekkel
festett szöveg ls ugyanebből lLZ évb61 keJtel.ódlk.
amint láttuk, újra s~.el"enesé:seknek tekintheljük magunkat, hiszen n mu kelctkc~.ésének évén kívül fest/íje
neve is ránk örökftődöU leljes egészében, és sikerült
t.isztáznunk egyházi l,is1.tét is,"

Házsongál,di panteon

Kerüljük .1 • felekezetiesk.dcst

William Ellery Channing
Óvakodllullk kell a feleke:etl e!fOgLlltság/6! üay mini a pokoltól.
Vigyá:llullk kell. nehogll lstellt eQY
{elekezet bc zárjuk be. Sellklt nelll
larthatullk jobblwk csak fl:érl, me rt
II mi közösségiil,khö: tartozik vagy
rou:abbllak azért
mert másba.
Orönlmel kell iidvözö!nünk millden
jót dkkor ls. hd a: a legellelltéte meg.
sebb felcke:etbCIl jelellik
Krisztus 5zelleme egyaránt drága éti
tisztelet'remélló kell hOOIl l eOyell,
bárhol llyllatko:ik dZ meg. Isten szerelelit és jóságát eoyetlen felekezetre, 1I:-üzöuéore VflOY llévre 1I:-orlátozni
bÜIl 18lel101$:áoa alflpvetó törvényével szembeli, a: allllyi milli lIIeQszakifalli oz élő kapesololot Krisztus
ti UNITAWUS Ill.ET

es,

eQyetemes cOylldzával, amely pedirl

/ökéletesedésünk legfóbb forrása .
Sze retném. ha megtallulnánk t1011 tckhlteni magunkat mint egy T/agli
szellemi kö:össég tagjait, mint közö..~
örökösök"I, mint atyafiakat, kik
eglliitt melleteIülIk a nagy keresztény hősök társaságába n ti akik llelll
zárjuk el magUlIka! külön egyhá=akbd. Léllyünk örömet szcrez ebben
a tudato", tizéles kapcsolatball. E= a
tendelIcid megnyilatko:ha! a I,"zafias érzésben is az ember ti:envedé.
Iveti ragaszkodásában egy rlflgy valláso$ közössiighez. Anllak igaz és
llemes öröme 0.<:011 alapszik, 1100/1 érzelcm /eli és élő kapesolatba lioz az
eoyetemes egI/házzal.

Angolból fordította: Bajor J ános

kololSVári " Korunk" e. szemle
WOO, éV I évkönyvében ($ különnyomatba n
is
megjelent
Gual
György kolonwú,'i ta-ntunllk képekkel g:a~.dagon illu.sztrtllt tnnulmAny~
fenti CÚ1Io.n. Ismertet! a kolOl-'>vAn
há1.songárdl temető WL'ténetét, beoszl1istlt. Igen sok jeles er<IClyi
lll.'lgyur és romlm .sz<'1TlÓ.\yiség ~rj~
nnk holyét lsmci"teti, s;o,ól ti SII'kÖvek l'Öl és az elhnlt személyek mun·
k4s.'lágfLTÓI, 1>111' jellcrnz6 tl.\mÖr. mon·
datbnn. KözöttUk hét egykon uni·
tárius I)USpökl'Öl emlékezik nleg.
Nevüket és életrnjzi ndn\.1Iikat (elsOl"oIjuk:
Ai"3nyosrákQSI
Sl.ékely
Sándor 17!17-t852; Ki"ll'.!I János
1811-1875: Ferenc7- Jó7.Sd 1835"20 ' dr. Bol'OS György 1855-1941 ;
<" J óum
dr. .Vm-g,1 Mia lOiliI-194_:
Mik l ós IOGO-ll1·1(I: dr. Kiss Elek
tOOO-Hl7!. A !.'lllulmliny elo lvas.1·
s..'it minden unlt,ilill,'l. olvusóllkn:lk
mclcgen ujállljuk.
A

il

Nők

a lelkészi szolgálatban

Az amerikai egyesült metodlsb Egyházak Világtanácsának munkaeg,Vház (Uni/cd Mcthodis t Church, t:hs..'l igy nyilatkozott a két hirrő l :
USA) egyik kerületében (Dallton, .. Ami megn:mditett, az a?~ hogy
Ohio) ;) hUSl'.onkllcncedik fordulóban mindkét 3S11?,ony elmúlt 50 éves. A
eg)' ;l.5SZOnyt, dr. Marjorie S. 1I10t- sm]gálatban eltöltött csendes évtizethewst VáI3S1.tolt.'l püspökévé. A G4 dek u tán mOSL ]ehetOOége t kapnak..
é\'es dr, Mntthews a választás után hogy szóljanak. Mindketten. ismét
így nyilatk07..o1t: ami vele tö rtént,
olyannak tűnik, ,.mi ntha az első nő
szá!!t volnn le a Holdra".
Kenyábon Luisa Okuthe 51 éves
diakonisszát szentelte pappá H em'y
OkulW angllk<in püspök. Okuthe
assrony az elsö fekete b5i·Q afrikai
~ő. aki nnglikán lelkész a Sz,,'lharától
délre.
Dr. Con nie Parvey asszony , az

azt az új időt mutatják., amikor nök
és férfiak a lelkészi :szolgálatban
kölcsönösen segitik egymást tekintélyben és szolgáintban. Tetszik nekem .Marjorie Matthewsnak, az új
püspöknek II hasonlata. aki a Holdsétarol bes1..élt. Különböző hel yről
van szó. mégis egyik lábat a másik
elé keH tennI. Nem lehet csak lillni ott."

Évzáró a kolozsvári protesláns teológiai intézetben

Dr. Bartalis Ákos
1897-]980

Udvarllelyszéki szá rmazrisú C8aládban sziHetett. apja lallrir volt
t(Job e~délyi városban. A székelyke reszturi unitarius gimnáziu.mban
érettségizett. EZI köve tle az első
v ilágháború beilivója, ahonnan m int
hadnagy szere lt le.
Budapestre jölI, és itt a jogi kar on szerzeIt okleveiet. Munkássriga
legnagyobb részét az Igazságügyminisztérimban folIJIatta, ahol szociális munkát végzett, a hadirokkantak ügyeit ÍI!hiztc, oz adolt
ie.hetöségek között Igaz együtté r zeSSE:,1. J945 után ls állami szolgálatban m aradt nyugdi jazásáig.
Az Ő életében is VOila.. nehéz
évek, amikOr fizikai munkával keliett a maga és család;a számá ra
a mindennapit megkere,nie.
•

1960. június 29-én nagyS?..ámti kö- vében Szabados J ózsef ref. hallgazönség előtt ..1:1. evangéliumot. dr. Ko- tó búcsuzott. Az unitárius haJlgnpács Lajos püspök hirdette Máté lők közül Szász Ferenc lll. éves
6.33 verse alapján: "Hanem keres· hallgató mint az évfolyam 17 05Z-

sétek

először

Istenországát".

Délután az egyetem dísztermében
ri protestáns püspökök és f6gondnokok eJőtt ünnepi évzáró ülés volt.
A liturgiális részt dr. G ál/ll 20ltlin
rcfOI'ffiátus plXllesszor végezte. Az
1979, 80. iskolai évről dr. Erdö János
rektor tanoa kimelÍtő beszámolót.
Orgonán játszott Kovách Attila. JI.
é. hallgató, az orgonav~y nyertese. A IV. évfolyamot. végzők ne-

lályz.attal legjobb tanulója
.
jutalomban, Szén Sándor
.
a
legjobb pl'édikációk írója, Szász FeI"enC lll. éves és Nagy László I. éves
mint a szónoklati verseny nyertesei, Rüsz Domokos II . é. diákonial
szolgálatáért és S7,ékely Miklós T. é.
mint a prédikációpályázat. nyertese
rés....esűlt jutalomban. ' Gazdag, szép
eredményekkel zárult. az 1979 /1980
tanulmányi év.
Dr. l 'lSá k Vilmos

Nincs hely gyermekek számára a !ér[jak világában
Azok a fé rfia k, akik ily környeze·
tet hOZlOk lét re, a meg nem születeuek védelméről beszélnek, de nem
képesek a már megszületettek vé- de/méről gondoskodni. A résztvevők
PesIlőrince n lakoU , s ez a tény
kÖZl voltak svájciak, hollandok, már megszabia egyhazi munklissáI!!:temburgiak. közöttük prof. I{o- gának helyét. Előbb egyike leli a
therina _Ha l k e s,
a nimwepeni szépen fejlődő gyülekeze t pr esbileeg~e~~~rQl a~ . egyetlen, .E~rópaban reinek ll!ojd több, mi ut huszonöt
muko?o fenunuto teolQgla~ tanszék esztendőn át betőltö t le e gyülekev ezetoJe, II a r veli Constance lel- zet gondnok! li sz tél . Szamára és a
késznö (Genf), az Egyházak Vilá g~ glJflfe~zet tagjainak is emlékezetes
tanácsa
képvi8eletében
és Molt- maradt az a szerény ünnepség, amemann Wendel Erzsébet teológusnó. lyen 25 éves gondnoki .s~olgáiatá~?1
emlékeztek meg. Egyhozl l11lunko1 a
elismeréseként az 1977. évi Zsinat
tb. egyházi tonácsossá választolto..
'föbb ciklusau át a Ké pviselő Ta',/ác$oatl is te vékenykedett. f'e!sz.ól~
Háromnapos iroM lomtöl1éne ti tu- István előadása ,.szórukozlató 01- lasai mÍlrléktort6uk. meufontoltak cs
dományos ülésszak 'kezdödött máj. vasműny és kcrl.Önség a X VI. szá- bölcs ~zívről la núskodóak v oltak.
Boldog há zasságban élt. felesiifJ~
H-én_ a .Bessenyei György Tanár- zad i Magya rországon" eimmel és
képzo FŐiskolá n a MT A Irodalom_ Horváth Iván ,.szcgedi kisél'letek a }Iii.séges segi t Ől ársa VOl t egJJ.h~zl
tudományi lnt0.ete renes:dtnszkuta. X VI. századi magyar vers gépi fel- mUllkájliban is. t luila és Akos ,.alkban együtt gyönyörködIek •. és a két
tó csoportjának közremuködé:sével dolgozására" dmú elő.'ldása.
Az ülésszakon l'é!izt vettek a tudoHosszasan elbeszélgettem Klani- ulloka, MarianlIa és MÓtllka n~eg
rallyoz/ák élele utols6 esztelIdcIt.
mányegyetemek régi magyar iroda- c~a!l Tiboi" elnökkel. aki elmondta,
a
A Farkasréti teme töoen helyezlommal foglalkozó intézetének mun _ hogy Dán R6bel·t gondozásúoon
Wk el hamvait 011(/. 5-é n, .d r . . FekatársaI is. A tudományos üJé.$:'lz.ak Wat-ben u MTA megjelenteti Vehe rellCZ József piiS/lŐk, NII$ZII Jano.'
témlija: " A magrar irodalom mú- Glirius " Mattanjah" cimú müvét. és László Andor euykori ef je!e nleU i
1982-ben pedig kiadják a DáVid Fefa jai é!I a renesz.'tnsz társad310m"
renc liszteletkl"c rendezett siklósI peslWrinci lelkészek .l'zolguloraval.

Bad Bollhan
az
Evangéliku s
Akadémián a feminista. teológia 90
résztvevője a férfiak által vezeteIt
világot gyerekel/enes beállitotlság
miatt nyilvános bírálatban Tészes! tet te. E nők azt panaszolták, hogy
életet adó szer epük állandó konfliktusban van ozon lényekkel mi$ze~
rint e vUágbercndezés lakás_ és
életköriHménvei vel
o
környezet_
,
szenn~ezeuel,
a
fegyverkezéssel
semm iképp sem olllan hely, me/y a
gllermekek részére megfeleM lenne,

Ol'szágos irodalomtörténeti ülés Nyíregyházán

Sok érdekes el&idas hangzoa el
Figyelem l-e méltó volt Nemeskűrt'l~

kon ferencia (1979) anyagát.
Felhős Subot .....
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Sándor prof(:Ss:t:or uerkesztésé-

ben. A wmo! értékes történeti

tanul -

mány kOzUl megemUljQk d', Dón RÓb<;jrt
Jrl.Slit. aid náthol1 Z6!gmond "rotlYI ~_
ledelftll és Szlnan ~rök bau wdÓ orvosAnllk k3pcsolattit · isme rteti.
Vitu)' 'ramAs II PetiIti rádióban aU$!_
4-én mIlso rt k özvWtett l$mcr(5selmnek
IsmeT6$elmr/ll címen. Ennek kerctjtK-n
be=o!lgct o!sl folYtatott Ke«kee Gáspár és

telesqe Cácso!r Ilonáva.l
vendéglilJQkben.

J6zu Gyula k

balatonalmádi

f~ l esége a 5>;(I1elk ham_

vait linO ai r fö lé !lZép k o pjafil! Bfrcmlé-

ket emelleu ek. melyet aug. ,..én dr. S 3r lall.s Akos t emetése után Nagy SAndor
és H unll J4n05 Izcntell.Ck fel. nalfyszámu rokon 6; Jó barát Jelenl~ében.
A bau! baplIsP, etryhb h li rom IeikH::.I
k llldótt k l II s \'ájct RüSC:hUk o nba az é v enl e me~rcndezetl nyárl bapti s ta t eol ógIai
továhbk~pző tanfOIYllmrll. melyre II szám os Onugbell résztvevő k ö zö lt 25 haUg a tó &k~ett il. noel allsta o nz4gokDól.

c:"n~

l~ , ,,ru k

!o4o<.U"" I",

on""

>lZ ... lU"

"" e.)'lk leg,,«1c,,~ b b dr. 6 udonaoa:.a
1'. " trlt.lllngluI- ne k, a buddhis ta \l.lqfUUV~ "'es laKJ anak m b a, mely nen Hudd n a n ait II d e m u kraClAro l es II~ " m oc.r1 Jo."ltró l 5 Z(h" lanltas alt ismcrtetl.
SZ"l<d)'
G"rgelyné
Sche ni<
Gizella
m CS;O: k o l. k o r4boa n k oesc.«11 le lktu t"le$<!-,e tragiku s
h.lnel ens éggel e l.ll unYI.
Apr. %II-<!n t"melt<!k n a gy res~vét mellett
a mé6zkol tem etőben.
Halle - Z>lDK - " ArosAna k k atoliku.
tcm p lom' t
1910f11- ben
h e lyl'ÚU1\otl<l.k.
Nemctg.!oen lo: és:I:\.iII el a t e mplom bel5Ó
l<tl<<!-pzese , mely az uj abb vatlkani nakorUlIDan eni:cdélyezell modern elemek·
b OI ali.
A~ N DK katolikus Cll ri tllS lu n ·czetd
... , kórhizblln mintegy 3-lOO aggyal állnak
il 8Y Ólytw uolgá.lal.ll lnn. Nemrégibe n
n)" ltotc.ák meg az ertLlrlI kórház uj sebéneu CS intenziv ter3pl:1.$ r észleae tt.
Dr. Kriz.a lI du.:ó. Horvátb lSwá nIll! az
MTA N<!prajzl K Ul.Iltó Csoponjának lagja Ouqne:.:ne (USA) EIyetemenc k n é praJZI l"léz.eu~~ben 1979/80-ban mint vendt!aprofesnor tartOlt előadásokat, CS n~·
hiiny hónapon át CSte magyar nyelvet la
tanJton. Dr. Kf'110 Ud.lkó Krl:ro. IUJmá n
hudapestJ prc:sbiterOnk leánya.
J. Caner az EgyesUlt AllamOk Elnöke
Icvelel Inthetl egyes amerikai lelkwelo:·
hl:t., kö2tllk dr. D onald S. llorrtnglOn
unlc.árius lelkmh~ New Yo rk.ba , dr.
Manin Lulher King születis<!-nek 51. <!v·
fordulőja alkalmával. King .,megtllnltott
mInket - frla a.'!' E lnOk -, hOiY tisztel j Ok a szabIIdd , és az egyenlő la:usAg
eivel!. E lev<!lre jan~r 2i·<!n dr. Horrlllg·
ton válaszolt, megkÖ3zönve II neki u
mcgkOld ön levelet és hangsulyoZla. hogy
a legsllrgösebb feladat a fiatal fekele
amer1kai
testvére k
munkába
tllitásl
proiramjának
mteJőbbl
m"iValóSltása.
Elmondotta végQI. h Oli)' a New Yo rk-j
Communi ty Chun:h január l5--én L"tentlttteJeten emlékezett meg d r. Klllg szfiletésnapjal'Ól, lImint ezt l ette már a.'!' el mult 10 esztend öben II.
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m U\&lolt ri

Dr. UlriCh l\tann.
tem vIIUé.li\ön<!neU
5Zora, a Bund tUr
n ..lI:e. beWlt\·,m ".
vonult. 1rOdaImi
ls szám/tanaIt a
rJusoll:
Dr. Ulrich 1"'On lIasselbach német ny.
lelktu a }o'mes Cbmtcntum szerk~tOje
betÖltdl\e 70. élel évét . " IlphDn érde mes
munkásságuo!
nerkesztőségl
Cikkben
emlékeztek meg.
Hun;:ada n Sludles News ' elter e . a ngol
nyelvQ kladvAny Jelenlk m e , Il% EgycsUl t
Auamokb:m, meJy figyelemmel kis éri II
hazai k iadványoklI t Is. ,\ szemle 13/24.
"UtmAban <!«1ekes és é rtékes méllatU lelem mea: varga Béla: Ddt/Id F Ilrene el
az unll.:irius vaUdl e. ktaddny unkról.

U e l\'enOt éV\·el e:telöll t ö nént mell. ~az
az állam és az egyhá~ ué!:Vál asz,.,5Il
Franciaországban.
~zel
megszilnt
:I
NapóleOn Idej .. ben !BOI _ben IéIrejllIt k OJlt
kordálunl ér....énn,SSége. Ill Y az EIIJ~lk
Allamok után FranelaOnzl\g li m s
á llam. aho l Il% ' l1am és a~ egy!'á z szétv á lasz tAn megtö nént .

A l an'<ánlal protestán! eg)"háuk kal:l.ö tUégc látoaatást t en az NDK p rote.láM egyháza!ná l. aklk tavaly a tanz.1nlll
pl"otUt!ins ellyhll.z.1 mun ka tám o,;ltnsMfI
1110 clb. kerékp.1rt kOlcltek.
(Jz.'. lludal .U.n')Jné sz. Mikló... Ann o.
;~edl hIvUnk h0'l5Z,OS betcué ll ulán
. L 3-~n elhunyt. Ke lemen MIkl ós le Jkész temette lUl, 7-én. Em lékére te>lwén:
',-, forintot ajá nd~kozC>tt U
Unitárius
etnek. H Alha" k Ö5zönj Ok.
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A
La
VIc
e.
kllloUkus
hemap
flle n P QTlzrban c'men Isme rteti a tranc:'~
rővoll"Oll katolikusai ~elének néhány Jel.
lem~O adalát. A tö hb. mint kétml1llós Ui·
vára.ban 10~ klltollkus templom va n. A
gyennekek " ' o-át keresztelik mel: és a
h~za ssál;ok .O"'.. á t k ijtik temolomokban.
MJ n y párizsi b lbONS <!rs<'knek dt s egéd.
p Ust>Öke és e.llyezernÓJ tdbb papj a végzi
fl klltollkda hivek 110ndozAdl.
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