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KARACSONY 
, Dicsöség a magasságos mennyekben Istennek és bé· 

k~ég a jóakaratú emberek kö7Jjtl". (Luk. 214). 
Karácsony éjszakája! 
Titokzatos Cl!end, szentbeszéde.s zsolozsmák újra je· 

lenő éjszakája! Mint egykor , kétezer évvel ezelött, ,ki· 
gyúlt a sok ezernyi csillag, megremeg a mindenség rej
tett, jövendővel terhes kebele: megvált6ját, Messiását, 
szabadítóját várja az emberiség. K arácsony éjszaká· 
ján .. . ! Pásztorok remegve őrzik sok ezernyi nyájukat, 
hogy ne érje veszedelem! Karácsony éjszakáján ... föl· 
csendül a mennyei ének, mint tilvoli zörej közelg a 
hang, s az őrizők felemelt karo)cl{al térdre ereszkednek. 
Karácsony éjszakáján ... Terített as<'.t.alnál kis gyertyák 
fénye mellett ül együtt várak07.6an a család. Halk ko
pogás : öröm villan át a gyermekarcokon. 

Az ember.iség válságos korszakát éljük, mely ragyogó 
Jövőjének lehetőségei elött nyitja meg, de veszedelmek 
elölt is az utat, melyek létét fenyegetik. A lehetőségek 
és veszedelmek a tudományok gyors előrehaladásában 
jelentkeznek. Anyagvilágunk teljesen megváltozott, át
alakult. Veszedelmes helyzet alakult ki, mert a tudo
mányok, a technológia eredményeivel egyidejűleg nem 
egyformán történt meg az emberi élet más síkján a 
megfelelő haladás, sem társadalmi vonalon, sem n~
~k, nemzetek kapcsolatában. Ez a lemaradás végzetes 
következménYekkel jáf1hat, tekintve, hogy a tudomá
nyok és technOlógia eredményei egyformán használha
tók az emberiség hasznára és ártalmára. 

A mai s<'.éttagolt világban az ellenséges táborok saját 
hasznu~ra igénybevehetik a tudomány eredményeit. 
Attól fugg, hogy milyen lélek lak4k bennük Jézus azt 
mondj~, hogy lsten országa bennetek van. isten lelke 
van mmden emberben. Ezen a lelken fordul meg a jű
~őnk, az emberiség sorsa, léte és felemelkedése, vagy
IS azon, hogy miként 'használjuk ezt II lelket; j6ra-e 
vagy rosszra. 

Mi hisszük, éljük, cselekedjük a testvériséget! Szá
munkra ez nem üres jelszó, nem homályos evangéliumi 
eszmény, hanem lényünknek közvetlen a Teremtőtől 
nyert termés.zeti .. adottsága, emberségünk legfőbb bi
zo!,ys.á~. HIsszuk, hogy II testvériségnek, mint élet 
prLIlclplumn.ak megvalósf\ása nélkül iránytűjét vesztett, 
hányódó hajónk nem érheti el a megbékülésnek a sze
ret.etnek, bOldog jövőt ígérő bi:.-.los kikötőjét. Mi hisz
szük, hogy a testvériséget csak egymásban biu) em
bcrtestvérek valósithatják meg. E<'.t a jézusi testvéri bi
zalmat, lst~n Jegdrágább teremtési ajándékát nem he
lyettesítheti II gyúlölet. Igy tanítják az írások igy ta-
nítja a ná7-<Íreti J ézus! ' 
~.é&1s sokan. látva a türelmetlenséget, a gyűlöletet, 

a ~onyör.tel:nséget, ~ely a világ egy részen a társadal
mi, POlitlk~u, gazdasagi életben ma megrigyelhető, két
~gbe vonják a ~~vériség ható, gyógyító erejét. A<'.t 
hitték, hogy az uj Ismeretek, emelkedettebb életszín
vonal, lcehnikai ügyességUnk rejlódése emberségiink 

fejlödéséhez is vezetnek és közelebb viszik. az. embert a 
belső, legjobb énie tökéletesebb kifejezéséhez. 

Az egyén és a iközösseg tragikusan válságos helyzete 
az erkölcsi világrend után kiált, melyben az. isteni tü
relem és végtelen könyörület a szenvedéseken és áldo
zatokon kel'esztül .is megmutatja az utat egy jobb világ 
fejé, a szeretet országába: az. élő Istennek szebb vilá
gába. Ebben egyedill O uralkodik, s csak neki szolgá
Junk. Benne .valóságot nyer az igazság, a szeretet, a 
szabadság, a Jóság elvont fogalma, mert mindezek meg
valósulnak a mi cselekedeteinkben, hiszen "benne és 
általa vagyunk, élünk és mozgunk!" 

Testvéri szeretet, élő hit, hűség az Istenhez mindha
lálig: ez az erkölcsi világrend iköveteLménye. 

Most találja meg az egyház a helyét az új világban. 
Feladata a szolgálat és nem az. uralkodás. Szolgálni Is
tent és megértetni az embere)cl{eI a vallás lényegét. 
Nem könnyű, de magasztos feladat. Ez a hit, belső lé
leksugallat szóban, szabályokban k,jfejezhetetlen. Az. 
ajkam dadog, a szívem harsogja, hogy kapcsolatot le
remtsek az. emberrel és Istennel rendezzem helyzete
met, hogy a lélek világossagánál keressük az igazságot, 
nem az én, a te igazságodat, mindenkiét; szer essük a 
szépet, cselekedjük a jót, hogy magunkat építsük. bele 
lsten templomába, egyházunkba, hogy legyen végre bé
kés, boldog karácsonyi ünnepünk. 

Új világunkban egy ideális és reális kereszténység 
emelkedik ki a r égi, elvont dogmatikus teológia rom
jaiból. A ma született Jézust keresik az imádkozó tö
megek. Nem arra kérik, hogy Istennél járjon közbe ér
dekünkben, hanem arra, hogy mint Istennek elküldöt.t 
hírnöke, vezesse el Istent hozzájuk. 

Mert Islen keresi az. embert Testvéreim és ha meg
talált ha lelkünkbe zártuk, ellenállhatatlan vágyat ér
zünk' a tökéletesedés útán. Bölcs gondolatokat örökí
tünk meg. Alakot adunk az örök szép eszméjének, a jó
ságot tettekben testesítjük. Másképpen tennünk lehe
letlen. mert Isten, aki bennünk lakik, kényszerit, hogy 
.az. élet jegyében éljük az. életet. 

Örökkévaló Isten! Mennyei édes Atyánk! 
Hálatelt szívvel borulunk le előtted, hogy megköszö~

jük neked rövid áhítatunk felemelő érzéseit. Oh, ml: 
lyen nagy öröm számunkra tudni azt, ho~ a. testV~~1 
szeretettel a Te dicsőségedet növeljük és .k.ifeJez;hetJilk 
gyermekI hálánkat a Te ledrflgább ajándékodert: az 
életért. A szeretet szent ér7.ésében meg tisztult lélekk.'!l 
kérünk á ldd meg a mi jótörekvésünket. áldd meg mun_ 
kánkat: s adj nekünk erőt, hogy egész élet~nket a .. Te 
szolgálatodra szenteljük. Segits, hogy tá~.sald legyunk 
az alkotó teremtő munkádban és megértsuk és megszé
pitsük k~zed munkáját. Hogy ez a mi földünk biztos 
otthona lehessen a lelki, szellemi gazdagságnak, S7.éP

ségnek, boldogságnak és békességnek. 
GYÖRFI IS TVAN 



HEIDELBERG 
Al.lgus~tus 18. és 25. napja között világszövetségünk. 

az IA R F, kongresSl.ust tartott az NSZK történelmileg 
nevezetes és fekvésében megnyerő vál"osában. Heidel
bergben. Ez~ mege lőzően és követően a szövct~g vég_ 
rehaj tó bizottsága ülésezett s ugyancsak előtte hívt.ík 
őssze a teológiai konferencilit., valamint a nők ülését. 

Egyházunkat Dr. Ferencz J ózsef püspök. Bartók Béla 
[ógondnok és Bajol' János egyházi föjegyző képviselték. 

Nem:l!ctköd teológiai na pok 

A ug. 1$--18. napjai ra Bauschlottba, Pforzheim mel_ 
lett, egy szá!lóvá átalakított ősi kastélyba hívták őssze 
az IARF tagegyhM.ainak teológusai t, hogy ott előre 
megadott témakörben lelmerjék a hivők szemszögéből 
mai életünknek fontos társadalmi kérdéseit, feladatait. 
Mintegy harminc teológus professzor és lelkész vett 
reszt a kastély elöadótermében az igen sz[nvonalas 
elöadásokon. A téma ,.Kibernetika és Vallás" volt. 
Megh ívott előadóként dr. F. Ropohl indította meg a vi_ 
tát, feltéve a kibernetikus kérdéseit a vallásosan gon_ 
dolkodókkal szemben. Másod ik nap viszon t Prof. Ber_ 
nard Morel fej tette ki nézeteit mint vallásos ember és 
tet te fel viswntkérdésclt a kibernetikának. Mindkét 
e lőadást élénk viták kísérték. Különös érdeklődést vál_ 
tott ki Prof. Pandit B. Sinha indiai képviselő hozzászó_ 
lása és álláspontja. 

A Szabadelvü Keresztény Nők gyűlése 

Ugyancsak a kongreSS7.ust megelőző három napra hív_ 
ták össze egyházai nk nóképviselóit, megtárgyalandó ,.A 
mai nők helyzetét jelen társadalmunkban". A második 
világháború befejezése óta első ízben hívtak meg uni_ 
tá',ius asszonyokat ilyen összejövetelre. Igen jó benyo
mast tett, hogy magyarországi küldötteink, dr. Ferencz 
Józsefné és d r. Kiss J ózsefné, mindketten angolul és 
németül is beszéltek s így nemcsak érintkezni tudtak a 
j elenlevő 70-80 európa i és tengerentúli résztvevővel 
hanem felkél'ésükre tájékoztatást adtak arról. hogy mi~ 
Iyen jelentös vá ltozásokon ment keresztül az elmult 
25 év ala tt a magyar dolgozó nők helyzete. 

A Végrehajtó Bizottság ülései 

~zen szerv a kongresszus megnyitása és bezárása 
után. tar totta üléseit, melyeken egyházunk képviselében 
dr. Ferenc.z .J ózsef püspök vell részt. Az első összejö_ 
vetel a~lmsztratív ,kérdések megtárgyalásával foglal
kozott, mmt pi. az uj főtitkár alkalmazása, Diethe r 
Geh~ann személyében, továbbá a szokásos zárszám_ 
adáSI és kÖ!1ségvetési kérdésekkel. A végrehajtó bi_ 
zottság évente csak egy a lkalommal ül össze. A kong_ 
resszus utáni ülés ennek helyét 1973- ra egy déJ-!rancia_ 
országbeli protestáns konferenciás üdülőben jelölte 
meg .. ~Oglal,kozott tovabbá az 1975 évi IARF kongresz_ 
szus osszehlVásának helyével és jövendő problémáival. 

A Nagygyűlés 

be~ ko~greSSzusl a heidelbergi Stadthalle nagytermé_ 
I .. ~Yltota meg aug. 18-án dr. Dana McLean Greeley 

e no . üdvözleteket mondtak a német rendezöbizottság 
~evében dr. ~. Schlötermann. valamint II tartományi 

onnány képvI.selóje és Heidelberg város rőpolgármes_ 
',ere. !" megll,}'ltón (elszólait még Prof. A. Gounelle 
ranel3ors7.ágl teológiai tanár. 
. Az elóztesen kialakított tervek szerint négy munka_ 

bl~ttság tette ~eg jelentését végzett. munkájáról, s en_ 
n,,: kapcsán ~ü\?nbö7.ö (elszólalások hangzottak el a 
mmtegy 500 [onYI kongreSS7.Usi résztvevők sorai ból. 

és Aa négr ~i7.oltság témáinak címe: A keresztény ember 
mal VIlág, A modern vilf\g a VIIHúsos gondolkodás 

2 UNITARIUS ELET 

B artók Béla t6j:o ndnok ,0,5 rele~é~e. a Necl<a r pa rt j'n a kong
resszus szllnetében 

s~emléletében, A világ vallásainak párbeszéde és vé
gui a Béke és Jövendő prohlémájaval zárultak a bizott
sági jelentések. 

A témák kidolgozásában részt vettek és a kongresz_ 
szuson [elszólallak magyarországi egyházunk püspöke 
~~1I7tt dr. Kovács Lajos a romániai unitárius egyház 
puspöke, valamint dr. Erdő J ános kolozsvári profesz.
szor. 

Egyes kérdések kidolgoz.'Isában annak idején részt 
vett á ldott emlékű R. Filep Imre h. püspökünk is. 

A vietnami háboru, annak értelmetlensége és mérhe_ 
tetlen szenvedései a különböző témakörökben történt 
hozzászólásokban. egyértelmúen e lítéltettek. A résztve
vők többsége szorgalmm:ta és helyeselte azokat az erő_ 
feszítéseket. mellyel minden becsületes ember munkál
ni ta r tozik az egyetemes embed békét. Figyelemre 
méltó felszólalásként hangzott el annak megállapítása. 
hogy a hivők és nemhivők tábora s~.ámára van egy kö_ 
zös alap, hol együttmüködhet.nek s ez II humanizmus. 
A kapitalizmusban épp úgy, mint a szocializmusban so
kan kívánják a békét s a cél az, hogy ezek az emberek 
megtalálják egymást. 

Rendezvények 

A kongresszus tagjai sz."imára vacsora utáni időkben , 
este 8 ómi kel'.dettel több rendezvényt tartottak, rész
ben a váJ'os centrumában levő StadthaUeban, részben 
pedig az ősi heidelbergi vár Königsaal-jában. Az egye<; 
országok tevékenységét bemutató estén Bajor J ános is 
lelszólalt, tájékoztatót tal·tván fl magyarországi unitá
\·i7,.1nUSI·ól és az egyhúz jelen legi helyzetéről. 

A heidelbergi vál' nagytermében rendezett kulturális 
esten Bal'lók Béla fögondnok beszélt édesapjáról, a hu
manista gondolkodású emberről. Német nyelven tar
tott elöadúsa után megfelelő keretként Bartók és Ko
dály dalok is elhanlf.wttak. Az eSIről és főgondnokunk 
előadásiÍrói a helyi napilapok előzetesen hIrt adtak, • , 



, 
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Bartók O~ la fŐ~ <lII<1l1ok el/iadAdt tartja II h eid e l bergi <'iSI vár 
d I5~I"rmébtn 

utána pedig fényképeket közöltek egyh~.z~nk k.'~pvise_ 
lóiról Az esti összejövetelt látványos, kujon a Jelenle_ 
vők s~rakoztatásllra rendezett tűzijáték zárta be. 

Aug. 22·én du. a rendező bizottság több kirán~ulást 
szervezetI. Bartók Béla fögondnokunk.a helybeh .lel_ 
kész felkérésére a frankfurti kirfmdulason vett reszt. 
Ennek keretében egy béke emlékmű felavatási szertar. 

tásán főgondnokunk beszédet mondott s együtt leplezték 
azt le az észak-Irországi McMillan unitárius lelkésszel. 

A szertartáson és az azt követő ünnepi vacsorán je_ 
len volt II frankfurti szociáldemokrata párti fbpolgár. 
mester is aki megemlékezett Rosa Luxemburgnak a 
béke ügyében végzett munkásságáról, példáUl állítván 
ől a mai nemzedék elé. Az ünnepélyen a német televi_ 
zió és rádió képviselői felvételeket kestitettek. 

Egy másik kirándulócsoport Mainz városaba látoga_ 
lott el. ahol megtekintették a Guttenberg emlékmú_ 
zeumoI. A ré5ztvevők tiszteletére a mainzi szabadelvű 
gyülekezet vacsorát adott, amelyen a megjelenteket a 
helybeli lelkész, a gyülekezet gondnoka és a város 
polgármestere üdvözölte. A német nyelven elhangzot_ 
takat a jelenlevők felkérésére dr. Ferencz József püs
pök angol és német nyelven köszönte meg. 

A Közgyűlés 

Dr. Greeley elnöklete mellett, kinek mandátuma 
most jart le, tudomásul vétettek az írásban elöterjesz.
teU tikari és pénzügyi jelentések. A végrehajtó bizott
ság javaslatára megerősítették. Diether Gh~rmann le!_ 
kész főtitkári megválasztását, lll. alkalmaz.asát. Szolga
lata ez év nov. I. ke1.dödik. A közgyűlés egyhangúan 
megválasztotta az új elnököt Dr. J ohn Kielty szemé_ 
lyében. Az alelnök Dl". Heinz Schlölermann ismert író 
és lelkész lett. 

A végrehajtó bizottságban három szocialista ország_ 
ban múködő egyház képviselői foglalnak helyet. Rendes 
tagként választották me~ dr. Ferencz József püspö~öt. 
A közgyűlés tisr;teletbeli taggá választotta R. Filep 
Imre h. püspököt. A közgyűlés ez alkal0rn.ból szeretet_ 
tel köszöntötte R. Filep Imrénét. aki. mmt az IARF 
vendége jelen volt a kongresszuson és a közgyűlésen. 

Bajor János 

-- • • _ .. ------------. . . . . . . . . . . . . . . - - ---_._ .•. --._ ...... --.--.. _----------.----.-... --._._ ... ----_. 
Ki épiteIle a kolozsvári unitárius templomot? 

Az 1792-1796 években é pült kolozsvári unitárius 
templom tervezését, építését köztudatunk eddig Ugrai 
Lászlónak tulajdonította. 

Dr. Erdő JánOs kolozsvári teológiai professzor hívta 
lel figyelmünket Mircea Toea romAn .mütörténész rö
vid tanulmánYára, mely "Néhány adat Ugrai László 
építész életéről és működéséről" címen jelent mR\!. 
Toca Ugrai hiteles életrajzi adatai alapján jut el arra 
a következtetésre, Ihogy ő nem épithette a kolozsvári 
unitárius templOmot. Megállapítja, hogy UgI'ait 1769 
május 12-én keresztellék meg, tehát ezt megelőző 
időpontban szli letett. A kollégiumi anyakönyek tanú
:>ága szerint pedig a templomépítés megkezdése előtt 
Ugrai még diák. Ugyanaz évben _ 1791-ben -azegy_ 
házköz,ség jegyzőkönyve azt említi. hogy a templom 
teNe már el1<észüll és a templomot a megkötött szer. 
zöUés szerint Türk Antal .marosvásárhelyi építész épí
teUe. Se~ol még utalás sincs arra, hogy Ugrai a temp
lom épltésénél bA.·milye.n formában közreműködött 
volna. ~öbb adat is ismert viszont arról, hogy a temp
lom éPltésének éveiben Ugrai a bécsi Szépmuveszetl 
Akadémia hallgatója és az egyház javaslatára 1794-
ben az erdélyi Guberniumtól egy éves ösztöndíjat is 
kapott ottani tanulmányainak folytatására. 

'-!grai 183O-ban halt meg és 11 székelyudvarhelyi uni_ 
táriUS temetöben levö sírkő tanusága szerint földmérő 
mérnök volt . . 

Toca nem tudja, hogy az unitárius köztudatba ho
gy';!n ~ mikor került Ugrai neve, mint a kolozsvári 
umtán.us -templom építésze. Először Balogh J olán hi_ 
vatkOZik 1935-ben Kelemen Lajosnak egy kéziratos 
ta!:lulm6nYára, e~ a .kézirat viszont soha nem kerűlt 
elo. Ig):. egyh6ztörténetirfllSunkra vár a kérdé.; végle
ges eldontése, hogy ki épftelte a kolozsvár i unitárius 
templomot? 

Dr. J akab J enö 
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A keresztény vallás lényege 
Dr. Kovács Lajos romániat "Unitárius 
püspöknek a Kolozsvárott, 1972. 
jún/us JI-én tar tott püspökbeiktató 
zslnaU főtanácson elmondott beszé_ 
dét közQljük az alábbiakban: 

Alap/ge: Márk XlI, 28-31 

Nem véleUen, hogy a. felolvasott biblia i verseket vá
lasztottam a m ai napra a lapigéül, m ert a zok a. ná~reti 
Jézus taníCásainak lényegét, és az evangélium bit- és 
erkölestanán felépülő va llás életprogramjU a. legvilá
gosabban és legha tá roroUabban juHa t.ják kifejezésre, 

A tudomá nyos biblia kutatás legutóbbi eredményei 
alapján t isztán á ll előttünk az, hogy J ézus életéről és 
működéséról evangélium ainkba n nem á ll elegendő 
anyag rendelkezésünkre a hhoz, hogy anna k ala pjan egy 
Jézus-élelrajrot, történe tet megirhassunk, Ugyanakkor 
azonban ma már ismét mintegy fé lévszá:1..ados e llenté
tes Irányú időszak után mind nagyobb m ért ékb-:n 
nyilvánvalóvá válik, hogy a keresztény va llas megszu
letése és fokozatos kialakulása a nazá re ti Jézus élete 
és tanílásal nélkül semmilcéppcn m eg nem történhetett. 

végbe nem m eheteU volna. Annak szükségszerű előfe l 
té tele egyfelő l J ézus is tenhite, az Atyában va ló ren
díthetetlen bizalom volt. Ez a hit sugárzott l ényéből 
ellená llhatatlan módon a tanítványokra. m ásfel61 en 
nek a gyozelmes hitnek közve tlen folyta tása és meg
koronázása volt az a magasztos erkölcstan, am elyet J é
zus egyes kijelentéseiben és példá7.ataiban az evangé
liumok megőrizlek . A Jézus is tenhitebiiI és magasren
dű erkölcsi tanílásaib61, valamint utólérhete ilen nagy
s zerű példa.adásáb61, egyedülálló, fennséges szem élyi
ségéből kiá rad6 varázs te remte tle meg az apos tolokka 
magasztosult tanitványokba n az első husvétot és indí
totta cl diadalmas útján a kereszténységet. 

Köztudomású, hogy az unitá rius egyház több mint 
négy évszázados történchne fol yam án, a kettős jézus i 
szeretetpa rancsola tnak a második lelé t . az erkölcsi pa
rancsolatokat. tehá t a pa ran c.<;nak az emberre vonatko
zó részét hangsúlyozta kl . I\lásszóval minden időben 
humanis ta beállítottSágú volt. 

Egy dolgot azonban ebben az ünnepélyes urában. a 
szószék fennségéböl és m éltóságából sze retnék erőtel 
jesen kihangsúlyoUli. Mi unllá riusok semmiképpen 
sem vagyunk esupán e rkölcsi szervezet, vagy bölcsele· 
ti , értelmi alapté teleken felépülő társulat , hanem a 
Jézusi tanítás e lvein kia lakult, nemes történe lmi múl t
tal rendelkew egyhb. felté tlen diadalmas is tenhitböl 
tá plálkozó, hívő. imádkozó emberek szeretet- és lélek
közössége. A ml vallásunkban ls. a keltős jé:.!:usi szerc
tetparancs első részének küvetelménye a lapján az Is
tenben, az édes j ó Atyában való hit kiindulópont, a 
tennészetes, magátólértetődő a lap. 

Ebből az IstenhUbóI táplá lkozott Jézus erkölCSi tani
tása, amelynek lényege az ember , a testvér. a feleba 
rá t Iránti s:.!:eretet felté tlen narancsa. Az unila rills val-
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lásba n is, J C1;IIS la njUsal, példaad ása. és erkölcsi köve
te l/!'so a la pjá n , ennck az Is te nhitnek volt t ennés:mtcs 
!oly ta tása. á ldott kUel jesÜlése az embertárs, a felebarát 
Iránt.~ magasz!?s magatartás és nemes cselek vés erkül
cs~ tur,vé nyt. ugy a hogyan az a k eUiis szeretetparancs 
masodlk felébe n világosan, félreérthetetlenÜl me va 
h a tá rozva. g n 

A kct(ös p:,ra? cs: S'leresd aoz Istent és 5zcresd Icle
barát.oda t. mmt onmagadal, tebá t az unitá r ius hitfelfo
gás C'l életszemlélet szerin t egymástól elválaszthatat_ 
la n , egy~ás~a l s~c~vcsen , c lS'l.akílha ta tlanul összetűgg. 

Az umtlinus hIVO ember tiszta meggyuZÖdése szerint 
lt. ker~sz tény va llásba n ncrn a'l\ a dönt(í , lényeget jelen
to sajátosság, hogy Jh u! vagy Krisztus személyével 
kallcsola lban mit hiszünk, hanem az hogy az lsten ' 
a f~lebarát .. i rá~ti k~ttös s:.!:erete tpa rancsot mikepp: 
tudjuk é1etunk u ányltó tényewJévé formálni ; mikép_ 
I)~n tud~mk Istenben az Atyában gye rmeki a lázattal és 
bl:.!: akod~ssa" hi~ .ni , és .. miképpen tud juk a. jézusi és 
cvan~éhuml erkol esi torvényt m indennapi életünkben 
a lta lanos emberi magata rtásunkban, családi életünk
ben, munkahelyiinkön, kö :.!:össégi le lkiiletünkben egy
hh unk és népünk iránti húségünkben, ragas~kodá
sunkban á ldott, é lo va lóságga magas .... tositani. 

l\feggyözodésünk ner!nt Jézus igui jelentősége nem 
Ite ttős sure te tpa rancs megfogalmazásában áll his:.!:en 
ebben a tekinte tben újat alig ho :.!:otf. Az Isten' és em
bertá rs iránti neretet követelményét m ár az Otestá
mentumba n is m egla lá lj uk, bá r a pa rancs második ré
sze az izraelita vallásban elsősorban a saJat népen be
lül é lőkre, 1.'. honfitá rs ra vona tkozott, 

J ézus igazi nagysága, soha e l nem múló, örök idősze
rűsége rDk éppen abba n á ll. hOKY az Is tenben. az Ah'á
ban való hit m egingatha ta tlan a lapján á llva. eg)' eddig 
ismeretlen, ú j. magasrendű magata rtást, teljesen új lel
kületet á raszto t t ta nítványai és ha llgatúi fe lé, Hangzott 
a j kain a fo rradalmi kijelentés: "Megmonda tott a régi
g ieknek ... én pedig ed mondom néktek!" Hangzott 
ta nítasaiba n a gyökerében új. hasonlóképpen forrada l-

la r !almú ki jelentés. "Nem az fe rtőzi meg az em
,~,·t. ami a szájon bemegy. hanem az. ami onnan ki

, Zengett aJkai ról a simogató, á ldott bíztaUs: 
azok a boldogok, az Is len o rszagaba belépésre 

akik magukat fa r izeusi lelkülettel igaznak 
va ll ják és tud ják. de akii. ugyanakkor abból u egy
szerű. tanula tlan, semmibe vett. Ile h i vő. ist enfélő em
bereket e leve kizárják! 

J é:.!:us érdeklődése. szívének minden meleg érzése. 
részvé te. szeretete e lsősorban , mindenekelőtt a~ ,un, 
mintakegyesek szer int az Istenorsdgába belepesre 
m éllatlanoknak minősített. bűnösöknek . elveszeitek
nek nyiIvánitotl. s1.ercneséllen, jognélküli. scl; ítség ~s 
szerete t után hiába. áhítozó emberek felé fordult. aki
ket magához emelt és bold ogoknak nyilvánitolt. A lé
nyéből ellená llha ta tlan mel~gség,ll~.1 és kö~vetlenséggel 
kiá radó új magatar tás és uj lelkuld a le!"yeges d~l 
gokra. való üsszpontosil ásban. a. kultikus elolrasok kul: 
sőségein és szűk nemzeti korlá tokon felül~~el,ked~ 
egyetemes szemléletben és abban a meggyowde~be 
jutoU kitejuésre, hogy el ('v~ elveszett em.ber nm~, 
hogy a szeretet és II m:'l;'~oc.d t as .!, a rancsola ta lll ~k. te1.le~ 
SitéS6 á lta l van lehetoseg a lel;'sotétebb és I ~g!,!!~ fá~ta
lanabb mélységbő l való telemelkedésre. lelki uJJaszule-

tesre. . I - b kkori Tudjuk hogy J ézus la nHásal e sosor an az a , 
kor. :~ kÖzel kétezer évvel ezelőtti ~ ilág _embereIllek 
szóll:,k. az azoknak jelen tős része mal életunkre nhve 
szószerin t nem alkalmazható. Áll azonban ~Z ,a mef 
álla 'IHás is. hogy azok a maguk egészéb~n . tOkeP: r i 
dig az azokból kiSll ll"ár7;ó _ mag_asztos _ uj. ~o ,,!,a,?- IllÓ 
tar ta lmú le lkÜl et ma is Idoszeru és kotele~o ~r,e,,~ 
mind en magát J ézllstanítványnak valló umtáfl us e -
ber számá ra. It d h ' - h iséges Oá, 'id Ferenc. Jézus telvilágosu .: e !vo. 1 lé
tanítvá nya te láll ilotla al. akkori Idok va llasos szem 



letc állal elfogadhatatlannak minosíteU tételt, !lOgy J é
zus i ncm imá dni , hanem követni kell . Ell pedig akkor 
,' alósulha~ m cg. ha a gondolkozás és ll:.! áhitat, ~lárla 
és !\Iárta, az Lstenben való bizalom és a felebaráh sze
rell: t meghon/hatnUnn, áldott egységet a ikoinak. . 

Ennek a jézusi és dávldfcrcn cl szemléletne k a Je
gyében igyekezett egyházunk az évs7.áza(~o~ vl~~raiban, 
élclhalalkiizdclmében snjátos, dQ mClfg~ozt)~ésun~ sze
rint nem es, m agasztos hivatását lelJelllcnl; A h!' fé
nyéhez minden idöbcn 110zzákapcsol!-" a Jozan ~SZ, a 
liszta érlelem világosságát. A1; é le t lenylcs!l'. ,r a lo~~ai 
figyelembClté lclévcl, az adotlságok és lehe losegek !>oICS 
felmérésével. okosan is szelíd szcmlélcttc.1. ,a segdség, 
támogatás s imogatás, szeretet utá n vágyodo ~mbe~ek 
lelé ford uió érdekliidessel ir~nyítotla h.~vel vallasos ele· 
tét és aIlahinos magatartása!. Egész torténe!n~c rol?'a ~ 
mán szoros kapcsolatot tartolt a mindennflPI elet luk· 
tctésé\'el. minde n haladó gondolatnfl:k, mmden á l1alá· 
nos fejlödést , szelle,ni, lelki es a!,y~g , gyarapodást szol· 
gáló tá rsadalmi mozgalomn!'-k OSZlllt~,. mellékgondOI~t 
nélküli szós1;ólója. harcosa es terJ~sz t.~Je volt és az kl· 
" lÍn lenni a jö\'öben is. A ketlos Jezusl szerete'pa
rancs második fele t kiha ngsúlyozva, igyekezett a m~lt: 
ban és igyekszik ezutá ll is imádni Istent és szolgain. 
az embert. 

Vnnepló Gyülekezet! Atyámfiai! Ezt II sze~t evan
géliumi és egyházi örökséget , ' ctte.m ~t e.ze~ott közel 
három hónappa l a székelyudva rhelYI .-.smah fotanácson, 
amely engem egyházunk 28. pűspökevé választott. Ezt 
a választást pecsételte meg néhány perccel ezelott az 
egyházunk espereseinek ajkairól elhanlfZoH bibliai ál
das. fgé rem és fogadom, hogy minde n haladó, szent 
egyházi hagyományt teljes tiszteletbe n ta rtva és azok
nak á ldott, kiapadhatatlan, élő vizd á rasztó forrásai
ból újra áhitatos lélekkel meritve, de ug'Y.ana.kkor te
kintdemel a hitem szerint állandóan szépiUő jelen és 
boldogabb jövendó felé fordih'a, a belém helyezett bi
zalomra minden tesI! és lelki erömmel, képességeim
mel. buzgóságommal, feltétlen islenhitemmel és . az 
örök ember javái, előmenetelét szolgálni óhajtó test
véri , felebaráti lelkülettel, onfelá ldozó h iiséggel utolsó 
lehelelemig igyekezni fogOk m éltónak bizonyulni. 

A kettős jézusi szerelcfparanesban meg van hatá
rOzva számomra és mindannyiunk szám ára. a jövőben 
követendő ut, az evangélium utja. Hangzik a. Szentírás 
figyelmeztetése: "Légy hív mindha lá lig és neked adom 
az életnek koroná já t ." Legyünk azért niindnyájan, 
egyen-egyen és összesen szent vallásunk igazságainak 

lá ngoló lelkií szószólói és hordozói; hirdessilk és cse
h:kedjilk az egyis tenhIten feUipülő evangéliumi erköl
csi törvényt, a szeretet feltétlen parancsát. Szeressük 
embertársainkat rajra, felekezetro vat6 tekintet nélkUl 
úgy, mint önmagunkat. Legyünk a békesség szellemé
nek öntudatos hordozói, önmagunkb61 a békessél:' szel~ 
lemé t árasztó magasre ndíi. Istennek tetsző emberek. 
lmádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy o földön szebb, 
á ldottabb legyen az emberi éJet. 
mőttilnk áll a. példa kép: a nbáreti Jézus és nagy 

ta nítványa Dávid . 'erene. Elvonulnak lelki szemeink 
elott az evangélium ketlits parancsát nent odaadással 
hird e tő és nemes következetességgel gyakorló nagy 
piispökeink, lelki és szellemi utmutatótnk, hitben és 
szeretetben pé ldaadónk. Reájuk és a. s zent ügy, az 
evangélium ügye minden hordozójá ra kegyelettel em
lékezve, és ugyanakkor egy békésebb, á ldottabb világ 
lelé szent bizakodással tekintve, szeretettel kősozöntöm 
agyiHekezet mindell tagját és egyházunk hiveit szerte 
a hazában, köszöntöm vendégeinket és barátainkat, kér
ve a gondviselö Isteni, á ldja és szentel je meg ezt a boi. 
dog ta lá lkozást, á ldjon S szenteljen meg minden tiszta 
fohászt , buzgó imádságot. amely le lkünkben a mai na
pon áhitatos érzések között megfogan. 

Legyenek áldottak mindazok, akik ez ősi hajlékban 
a multba n imádkoztak és a jövőben imádkozni fogna.k. 
Legyenek áldotlak az eszme hordozói határainkon in
nen és tiil. Legyenek á ldottak templomaink: hadd han
gOzzék bennük töretlenül vasárnapról~vasárnapra az 
Istent dicsőitő zsoltár és szent hivatásunkra emlékez
tető evangélium. Legyenek áldottak lelkészeink. hogy 
tudjak a lkalmas és a lkalmatlan időben szólni, hirdetni 
II tiszta jézusi evangéliumot. Isten áldása legyen világi 
vezetőinken és gyülcl{ezeteink buzgó, hívó, maradék
talan kötelességtudással dolgozó és á hItatos lélekkel 
imádkozó tagjain. Iste n áldása legyen szeretett egyhá
zunk hitetébreszlO, szeretetet és békességet árasztó, 
tiszta evangéliumot hirdető szolgálatán, hogy tudjon 
könnyeke' törülni, tudjOn vigasztalást nyujtani kopor
sók mellett bánkódó, szenvedésekben vergődő, simoga
tás és gondoskodás utá n lelkük minden idegszáláva l 
sóvárgó testvé re inknek. Tudjon tiszta örömöket fa
kasztani és azoka' m egáldani. Tudjon életúnk mély
ségeiből újra- meg újra felemelni, újjáteremteni, bol'
doggá tenni. 

Imádandó szent nevének legyen hálaadás, dicsér.et 

és diesőités, most és minden időben. 
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OlO-fLÚ1Lk, láttuk . • • 
.. 

Az idei NOQel-díjat egy német katollkus írónak, a 
a Nemzetközi Pen Klub elnökének ítélte oda a Svéd 
:"-k~dél;nia. Heinrich Böll írásai, regényei iha~nkban is 
lól Ismertek, több közülük magyar fordításban is meg
jelent. A S véd Akadémia indokolása megállapítja, hogy 
az író "humanista műveiben, korszerű széles látókörú 
szernléletm6Qjával, .művészi és jellemAbrázoló erejével 
jelentősen 'hozzájárult a német irodalom megújulásá~ 
hoz és a világirodalom gawagításához. 

• • 
- -Vi. id~ DÓ7.sa emlékév rendjén sok -ta~ul~iös .meg:' 
~lIaPI~t olvashattak lapunk olvasói a napilapokban, 
Irodalmi szemlékben. Már címe miaU is figyelernre~ 
méltó az ev~ngélikus dr. Fabiny Tibor professzornak 
.. A reformáCIÓ Dózsa kortársai kÖ7.ött" c. eszmefutta
tása." Történeti szempontból két ponton adódik nyil
v~nvaló kap~lat DÓ7.sa ügye és a reformaeió ügye kö
zött. Az egYik, hogy ugyanaz az eszme, sőt egyenesen 
ugya~az a személy volt a parasztháborúnak véres meg
torI6]B, mint utóbb a re[ormáció hiveinek megégetője. " 
A s7.e\"7,6 Werbőczy Istvánra gondol. .,A másik történ~ti 
kapcsolat is figyelemreméltó, - irja tovább _ Az 
ugyanis. hogy a legjelesebb magyar reformátoraink _ 

bizonyára nem véletlenül - éppen a ferences S7.erzeles
rend egykori tagjai közlil kerültek ki:' A szerző itt el
sősorban a lutheránus reformátorokra gondol. f:rde:
mesnek tartja, hogy k utassuk a kapcSOlatot :'l ceglédi 
és a wittenbergi események között. De kutatn. k~llen~, 
az eddiginél alaposabban, hogy bogyan hatot~ mmdket 
mozgalomra a cseh husszitizmus és a krakkÓI p.gye!em 
akkoriban haladó szelleme, ahol annakidején Igen sok 
magyar diák tanult. 

• 
Az "Egyházi Krónika" e. keleti orth(ldOx egyMzi fo

lyóirat 1972. május-juniusl .számában "Egyhá?:u!:lk a 
hazai sajtóban és szJnmúvészetben" c. a srerkes?:to ész
revételezi egyes hazai egyhá?:i folyóiratok orthodox 
egyhál.i vonatkozású elírásait. Egy megallapftással ~p
csolato.san jegyzik meg a következőket, melyeket .mm
den egyMzi embernek, egyházi lapok olvas61nak fi~y~.
lombe <kell vennie. "A tévedés annak ti J6s:-..ándéku to
rekvésnek tudható be ... amely abban tapasztalha.~6. 
és ameiynek lényege az. hogy a Rómával nem egyesuIt 
keleti keresztényeket általában orthodoxoknak: neve~ 
zik. Nem tesznek azonban megkülönböztetést a .~a~ó
ban orthodox és az un. postehalcedonl egyházak kozött. 
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A IIIAINZ I SZABA DELVO G VUL EKEZE:T TDIPLOl\IA."1AK 
BELSEJE 
WALTER IllEYER L ELKESZ E s G VUL EKEZE:TE EGY DEL_ 
UTAN VENDEGUL LÁTTA A H E IDELBERG I KON GRES SZUS 
RgSZTVEVO~EK EGYIK CSOPORTJÁT 

Igy azután orthodox je!zőt kap az Örmény, a Kopt, a 
Szír-Jakobita, az Ethiop és az indiai Sz..ir~Malabár egy
ház, holott egyikük sem tartozik az orthodox egyJlát-ak 
közösségébe." 

• 
Az Egyházak Világtanácsa nyári utrechti üléséről A 

Reformátusok Lapjá"-ban dr. Bar tha Tibor püspök 
~za.mol be "Közösségre hivattunk el" c. vezércikkében. 
A Világszervezet egy európai - holland - és egy 
amerikai főtitkár után, a vezető tisztségre dr. Philip 
A. Potter metodista lelkészt, a harmadik világ képvi
selőjét választotta meg, ak i eddig is az EVT egyik osz
tályának a vezetője volt. Munkássága elé várakozással 
tekintenek a tagegyházak, de minden jószándékú ke
resztény ember is. 

• 
Igen jelentősnek tartjuk azt a megnyilatkozást, mely 

visszatükrözödik a Keresztény Békekonferenciának az 
EVT. utrechti üléséhez intézett leveléből. A KBK. el
nöke Nyikodim metropolita . és föitkára dr, Tóth K á
roly levelükben utalnak a világhelyzetben végbement 
előnyös v3itozásokra, az enyhülés jeleire. Ugyanakkor 
igen helyesen ramutatnak arra is, hogy .,az emberisé
get továbbra is aggaszt ják a véres indokínai események" 
és "a közel-keleti helyzet továbbra is feszült". Ebben 
a helyzetben - írják a KBK vezetöi - "s7..ervezeteink 
szorosabb együttmúködése nemcsak lehetséges, hanem 
a keresztény bi7.0nyságtétel hitelképessége érdekében 
szükséges is." 

• 

Pimen, Moszkva és egész Oroszország patriarchája 
.népes küldöttség élén az idei tavaszon látogatást tett 
az alexandriai, antiochiai és jeruzsálemi orthodox pat
riarchátusokban. 

• 

A Magyarországi Baptista Egyház lapja a Békehír
nök nemrégiben emlékezett meg arról, hogy újra meg
indult lapjuk elsö száma 15 évvel ezelőtt jelent meg. 
A lap főszerkesztŐje Palotay Sándor. a Szabadegyhá
zak Tanácsának elnöke és szerkesztője Nagy József a 
baptista egyhiiz szemináriumának professzora. IdŐn
ként besz.amolókat közölnek a Szabadegyházak Taná
c.sához tartozó többi egyház _ methodista, adventista 
stb. tevékenységéről is. 

• 

Vilá.l!:IÓ éjszaka c, a Magyar Televízió néhány Ta
mási Aron által Irt novellát íilmesitett meg és muta-
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t?tt be." ".Öt .. kötetnyi novellát irt Tamási Aron Egy 
su~.c!! ~ozö.ttuk, amely nc kapc.solódna valahog):an a 
szulofoldhöz, A székely földről ír, még akkor is, ha az 
elbeszélés:. Budapcsten születik. Emlék és élmény. ane)..
dóta ~ t.~.mdé~ese. mind ott fakad az erdélyi falvak_ 
b~n. suro erdok. VIrágos rétek, zúgó patakok k"zötl 
dus nyárban, zord télben" _ írja a Magyar Nemz °tb ' 
Kovács János. e en 
k Kül~nös örömmel láttuk viszont a {ilmen e novellá
.. ~t, hls'7'n 9: k~tolikU?, Tamási Aron nem egyszer el
lott a ml unttánus.gyule~ezetl ös&zejöveteleinkre. Bu
dapesten és PesUőrmcen IS. Sokan emlékeznek a R 
d~ feltámadás" c. novelIájára is, melyet egyko~~n e~
Filep Imre olvasott fel egyik gyülekezeti összej" t' 
len, esz1.endŐkkel ezelőtt . ove e-

• 
Örömmel olvastuk az Új Ember egyik számáb 

hogy a b~rbár ,:?ó?on .megrongált Pietá szobor _ m!b: 
az emberiség, kozös kmesei kÖ7.é tartozik _ "tökélete_ 
sen helyr~~IlJtható, anélkü!' hogy a rongálás nyomai_ 
ból bármi IS látható lenne", 

• 
Az .. új Jtlet" a magya!' izraeliták lapja számol be az 

1971 /72-es "evkönyv" megjelenésérő l , melyet d r. Schei
ber Sándor, a rabbiképző inté7.et tudós igazgatója szer
kesz!ett. A g~zda~ anyagból kiemeljük dr, Seifert Géza 
orszagos elnök v!ss.zaemlékezését. mely szerint .1950. 
feb~uár 20-án ült össze a Magyar ZSidóság Or;zágos 
Gyülése, hogy megalkossa a sokat szenvedett a náci 
üldöztetés következtében megfogyatk07.0tt. de ;"ég il!)' 
is Közép-Európa legjelentősebb lélekszámú maradék 
magyar ZSidóság egysége~ országos szervezeti szabály
zatá t. Ez a s7.abály7.at egyesítette elsó ízben a vallási 
alapon álló, különböző ámyalatú magyar zsidóságot. az 
egyes árnyalatok eredeti jellegének fenntartása mel
letl" Dr. Scheiber Sándor és dr. Dán Róbertnek az 
EvkönYVben megjelent érdekes írásainak a méltatására 
még visszatérünk. 

• 

Az evangélikus egyház .. Hitünk és Eletünk" c. Dr. 
Káldy Zoltán püspök irán~' ítása alatt dolgozó munka
közössége közös törekvésének az eredményeként .. szór
ványJlittankönyvet" jelentetett meg. E munka minden 
szórványegyház számára útmulal6ul és például szolgál
hot. 

• 
Dr, László Gyula e,!!vetemi professzornak - egyhá

zunk tagjának - .. a Népvándorláskor művészete Ma
gyarors7.ágon" c. munkáját a Corvina kiadó francia 
nyelven Is megjelentette a párizsi Editions Cercle 
d'Art-ral ,közös kiadásban, az UNESCO támogatásávaL 

• 
Nemeskürty István .. György 8.'1rát" c. háromrészes 

TV- játék:'lt érdeklOdéssel f il!v~ltük. György Bar~t o,oH
tikájában a Záoolya cMllád hlve volt és nem kiS resze 
volt a XVI. században létrejött önáJl~ erdél~'i, fejed7-
lemség kialakulasában. melvnek tr6njan e1s6lz~n Za
oolva János fia, 11. János választott magyar klráh' ,és 
Erdéh' fejedelme. a később unilárius.~,! ~ett. Já~os ZSig
mond uralkodott. A romániai akadémiai klado ma~rar 
Nvelv és I roclalomludományi Közlemények c: folyolra: 
lában jelent ml"J:!' dr. Márton Gyula, ~olozsv~rI e~'et~1 
professzor tanulmánya .. A román,al majpar n\eh']á
ráskulat.'is eit" neg\'e<ls7.M~'1da" eimen. E t.anul~ánY va
lamint a románIai Ú i tie! c. rolyói ratba,~ ~~~Ielent ~ 
s7 .. imol6 felhnsználásávnl Ruf(v PeleI' lIJS8!OrÓ .. f.!taza~ 
a;o; anynnyelv körill" c időről Időre !rdeklódést . k.'válto 
tanulmánvnak is beillő cikkeiben Ir a románLa~ ma
gyar nyclvatIaszok gyűj tésének és kiadás.inak a Jelen-



r 

tő.ségér61 a Magyar Nemzet c. napilap egyik vasárnapi 
számában. 

• 
Márton Gyula proCes szor - írja Beke György újság

író _ " majdnem hús~ éve dOlgozj~ Gálffy Móze;;sel 
együtt a székely nyelvJa rás allas7 .. lm. Márton S.zabo T. 
Attilával és GálICy Mózessel kö~.sen elkészltett~ ,a 
moldvai csángó nyelv járás háromkotetes atlaszát, IrJ~ 
Beke _ ezt az úttörő jelentőségű , pótolhatatlan értéku 

" munkát." , r 1 k " d-o "k 
Há romsz.áztlz székely településen tett k e er OiVU 

több mint négyszáz kérdését és 14 év gyűjt6munkája 
után' fogtak hou.í Csík, Gyergyó, Háromszék, majd 
Udvarhelyszék tájnyelvi atlaszának a szerkes.ztéséhez. 
Közben folyik a munka az aranyosszéki, marosmenti, 
nyárádmenti, de a szamosháti és a bánsági magyar 
nyelvjárások anyagának a gyújtése. Márton professzor 
t.anulmányából idézi Ruffy Péter a következőket: ,,8 
nagy cél és a nemes ügy érdekében vállaltuk az adat
gyüjtés és feldolgozás fárasztó munká ját, átengedve az 
elméleti kiaknázás jelentős részét azoknak, akik mel
lettünk felnöttek és munkánkat tovább folytatj ák." 
Szeretnénk végül megjegyezni azt is, hogy e munká
ban jelentős részt vállaló GáUey Mózes unitárius csa
ládból származott és a kolozsvári egykori unitárius kol
légiumban kez.dte meg tanári működését. 

• 
A Reformátusok Lapja október 29-i száma .rövid be

számolót közöl a Zsinati Tanács üléséről. Dr. Bartha 
Tibor püspök bejelentette, hogy "a Magyarországi Sza
badegyházak Tanácsa akadémiai szintű lelkészképesítő 
bizottságot kívá n működtetni és ehhez - egyházunkat 
megtiszlelő módon - a Zsinat lelkészképesítő bizott
ságának támogató közreműködését kéri. A Zsinati Ta
nács örömmel köszöntötte ezt a kezdeményezést és az 
ökumenikus testvériség szellemében jóváhagyta a m eg
valósításra vonatkozó elgondolásokat." 

Úgy érte$Ültünk, hogy Palotay Sándor a Szabadegy
házak Tanácsának elnöke nemrégiben előadást tartott 
a debreceni református teológiai akadémián. E jelen
tős kez.deményezés további fejleményeiröl és részletei
ről lapunk olvasóit tájékoztatni fogjuk. 

• 
A Keresztény Békekonferencia vezetöi arra töreksze

nek, ,hogy e jelentős mozgalommal az egy.házak gyüle
:kezeti pásztorai is közelebbről megismerkedjenek. A 
csehszlovák huszita egyház brnói püspöke Karel PU
dich, szep~mber 21-én Staré Bmóba <hívta' egy.be egy
házmegyéJe lelkészeit békekonferenciára. Előttük a 
KBK biwttságának tagja - a kÖl'ünkben is jól ismert 
- , dr Novák Mirosiáv, a csehszlovák huszita egyház 
pátriárkája tartott előadást. Beszámolt az európai köz
v~.emén.y képViselőinek az európai biztonságról tartott 
brusszell nagygyűlése eredményeiről és az európai biz
tonság csehszlovákiai biwtlságanak munkajáról. 

• 

!ugos:láv~~b~n jár\. a magyar református egyház 
husztagu kuldöttsége Rásk i Sándor miskolci püspök 
vezetésével és meglátogatta a jugoszláViai magyar '"e
formátus egyházat. Pacséron Csete K. István .. '''k 
fogad~a a küldöttséget. A XVI. századi unitárh~us~~_ 
ház történelembő! jól ismert dél-baranyai Laskón pedig 
dr. var~.a ~ndor, a jugoszláviai Lelkészegyesület elnö
ke. A kuldot~g tagjai több alkalommal igehirdetéssel 
szolgáltak a Jugoszláviai magyar református gyüleke
zetekben. 

A "Katolikus Szó" egyik októberi számában a Köz
ponti Szemináriumban tartott papnevelői értekezletről 
ol~astunk tudósítást A ll. Vatikáni Zsinat megkivanja 
a JÖVő papságának korszerűbb és s:r.:lnvona1asabb f 1-
készítését hivatása gyak.orlására , - ír ja a tudÓSí~s. 
Dr. Cserháti Józse! !>ks! rnegyéspüspök a p",p" kk " 
k r " ,"".< h' ,o an on erenC!3 ! ..... ra a ngsulyo:r.:ta, "hogy az oktatási re-
formot a most kewódő tanévtől kezdve bevez:et-k 
Püspöki Ka~ határozata szerint. A reform kiterj~ ar~ 
ra, hogy m!~yen tárgyakat tanítunk és mekkora óra
sz?mban. Mmtegy .. 5500 oldalnyi alapjegyezeteket ké
s:ltene~ .országos ossze!ogássaL" "Minden azért törté
mk :- .1.rJa a beszámoló - hogy a jövendó papok jobb 
felkeszuléssel állhassanak Krisztus és az emberek ~zol
gálatába." 

• 
Illyés Gyulát, irodalmi életünk nesztorát, a költőt 

és a prófétát köszönti az. egész magyarság. A sok vi
rág mellé odafűzzük szerény köszöntésünket is. A Pusz
ták Népe c. írását fiatalkorunkban olvastuk s ,belőle so
kat tanultunk. Halottak napján született hetven évvel 
ezelőtt az a költő, aki megállt a reformáció emlékmű
vénél Genfben - gyülekezeteink összejövetelein hány
szor hallgattuk bölcs tanitását - de életében megérte 
azt, hogy népe fel emelkedett, eltünt a hárommillió kol
dus és élete alkonyát "a beért vetés hullámzása öleli 
:körül". Illyés Gyula megtanított azon a nyelven imi, 
mely "a legszétszórtabb nyelve Európának, ,ha ugyan 
nem az egész világnak" és megtanított arra, hogy sze
ressük szétszóródott népünk fiait és leányait, ha új la
kóhelyükön is szeretettel gondolnak a hazára. 

• 
Petőf i Sándor születése százötvenedik évét köszönt

jük az ú j esztendó hajnalán. Petőfirőllapunk 'következó 
számában emlékezünk. 

• 
Az utolsó utáni éjszaka c. mutatta be Maróti Lajos 

drámáját a Nemzeti Színház. A darab Giordano Bruno 
tragédiáját írja meg, és egy elképzelt találkozását VII I. 
Kelemen pápával. Giordano Bruno - amint ezt Mát
rai Betegh Béla - egyházunk tagja - írja kritikájá
ban "a kényelmes h it helyére a fárasztó tudományt, a 
hiedelem börtönei helyébe a gondolat szabadságát" he
lyezte. "A Földet és lakóját a Részból felemelte az 
Egészbe, s az ember szemét a távolira nyitva, úgy in
gerelte fel a rövid1átókat, a Rész urait, hogy azok 
máglyára kergették a szemnyitogatót. 

Ebben az összetíüggésben említjük meg, hogy egyhá
zunk tagja, a mái' néhai RaUy Adám író, korábban 
szép regényben örökítette meg Giordano Bruno :küz.del
meit. 

• 
A Keresztény Békekonferenciának egy év óta ma

gyar fótitkára van dr. Tóth K árolya refonnátus Zsi
nati Iroda külügyi osztályának vezetője személyében, 
aki dinamikus egyéniségével új életet hozott e mozga
lomba és kitágította működési lehetőségeit. Az Evan
gélikus tletnek adott nyilatkozatában szól a jövő év 
terveiről is. "Előkészítés alatt áll egy kelet-afrikai lá
togatás, amelynek .keretében a tervek szerint - a KBK 
vezetőit neves afrikai államférfiak fogadják majd. A 
jövő év legkiemelkedöbb eseménye lesz május végén a 
Moszkvában sorra kerülő Folytatólagos Bizottsági ülés, 
amelynek több, min t száz tagja mellett számos ven
déget hívunk a tanácskozásru." A legfontosabb feladat
nak azt tartja a !ötitkár, ,Jhogy az egyház vezetöi, Jel
~ipásztorai és tagjai folyamatosan feladatuknak tart
Ják a keresztény békemunkát". E megállapítással nem
csak egyetértünk, de azt gyakoroljuk is. 
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A ThooJóg ia l Szemle 1972. evi 9-
10. számában je lc nl "Icg II. szegedi 
j\[ésuiros László tanu lmánya ,.Elég 
m e rni is II. mlgyot", m elyh en S ka
rica Múló ráck evei r ctormátus p ré
diká tor küllö életéről és munkássá
gáról emlé kezik . E tanulm á n y na k a 
Ilécsi unil firi us-reform á tus hilvitá t 
"aló bnn ölmmc nikns szelle mben is
mertető fejezet é t adjuk át olvll.
sóinknak az alábbiakban. 

A pécsi hitvita 

Az utolsó ismert év a kevei költő-prédikátor életé
ben az 1588-as esztendő, amikor Pécsett lebonyolitoHa 
legnagyobb szabású hitvitáját a jeles unitárius püspök
kel, Válaszuli Györggyel. Ez az esemény is bizonyítja, 
hogy Skarica Máté a Duna környékén is ádáz harcot 
vivott a szentháromságtagadó "ariánusokkal" (akiket 
különben II. Szegedi-biográfiábnn több helyen kárhoz
tat) ha még az ország másik felébe is hajlandó volt 
clm~nni és vitába bocsátkozni velük, Az unitárius 
mozgalommal való szembenállása ugyanakkor fényt 
vet társadalmi helyzetére. elkötelezetlségére. politikai 
óU{lsfoglalására is: Ő. a gazdag kalmárváros vagyonu
kat kizsákmányolásból szerző kereskedőtőkéseinek. tő
zsérei nek. kézmúveseinek és gazdagparasztjainak kép
viselője, Ráckeve szellemi életének irányít~ja. nem áll
hatott ki a sacramentáriusoknál demokratikusabb ple
bejus egyistenhivők mellett - ha ezt teszi. a gazdag 
kevei presbiterek nem sokáig túrték volna meg a pré
dikátori szószékben. P ersze. emellett Szegedi hat<isa. 
rokoni köre, családja, társadalmi helyzete (a Skaricák 
valószínűleg nel11esi szánuazásúak voltak). egész ne
veltetése is e~értelmüen a módos elvis-polgárok mellé 
álHtották a7. élete u tolsó éveiben rendezett anyagi kö-
rülmények kÖ7.ött élő ráckevei prédikátort. , 

A neve1,ctes ,.pécsi disputa" 1588 augusztusanak leg
végén 7.ajlott le, ám előzményei még júniusra ,ny~I,tak 
vissUI. Válas7.uti Györgynek [ennmaradt a hltv.tarÓI 
visszaemlékezés alapján készített emlékirata ( .. Az Pétsi 
Kereztien Rendnek. méltatlan Prédikátoránac Válazúti 
Gieorginek Scaritza Matheval az Kewiek.nec twztele
tes és bwczwletes Praedikátorával, P étsenn valo bezel 
getesec, az egi Igaz lsten íeleot, ees <l;z Názarethi Je~u~ 
Christus feleol igaz oka és rendi: Anno Domlnl 
CIOlD LXXXIIX DIE 29; ET 30 Augusti, Georgius 
Valazuti ad Lectorem."), ebből nyomon követhetjük az 
eseményeket. _ 

15118 júniusának legvégén több péCSi ke:r'eskedo 
_ Magasi János, Mihály Istvan, Szabó András, Fere~c 
deák Szűcs András, György deák, Bernárd deák és KIS 
Fere~c deák - a június 29-én (Szent Péter napjan) 
megtartandó dunaföldvári "sokadalomra" igyekeztek, 
Tolna mezóvárosában meg akartak pihenni - ám a 
vaUásgyúlölet légkörében élő tolnaiak nem adtak szal
lást az "eretnek" unitáriusoknak. Erre azok a tolnai 
sacramentárius prédikátorhoz. Tolnai Decsi Gáspárhoz 
mentek és az őket ért vallási sérelem miatt e légtételt , , 
kértek tőle: javasoltúk neki, jöjjön Pécsre. s ott Va
laszutl Györggyel hitvitán dönlsék el, melyik vaUús
felekezetnek van igaza, Decsi Gáspúr amnban l<ité,'ő 
vfllaszt adott, s a földv<Íri sokadalomra halasztotta a 
döntést. (A tolnai, ráckevei. földvári hires vásárokon a 
protestáns prédikátorok is megjelentek; Decsi velül, 
akarta megbeszélni a ,.disputa" ügyét) A földvári vá
sáron a prédikátorok valóban me~vitatták a plksiel( 
javaslatát; döntésűket Skarica közölte a unitúriusok
kal a papok nevében: 

" Igéretet tészen a Plksre való jövetelők felől .. de 
mert hogy ugy mond nekünk is vannak polgára, nk. 
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hitvita 
kik nekUnk kenyeret adnak, nem Illendő azok nélkül 
indulatot tennünk, hanem eleikbe terjesztvén a ke
gyeimelek kívánságát, valamit tanácsolnak abban já
I'unk el." 

Mivel a re(ormátusok válasza késeU. Július 15-en a 
pécSi vezetők Kis Farkas rÓbiró, Szabó Gergely polgár
mester - levélben sürgették 11 tolnai elöljáróságot (I 

döntés meghozatalára. Eötvös Imre tolnai föbiró levele 
mely július 27-en kelt, nemleges választ adott: a tolnai 
tanács nem engedte el a papját Pécsre, a ,.vészes idők
re" hivatkozva, (A tolnaiaknak még eleven emléke
zetükben élt az tSH-es nagyharsányi hitvita gyászos 
emléke: a disputából győztesen kikerülö sacramentá
riusok - Veresmarti Illés, Kálmáncsai Mányoki Péter 
és Siklósi Miklós - felakasztatták a török beggel a 
vesztes unitárius harsányi papot, Alvinci Györgyöt' 
tarsa, Tolnai Lukács csak nehezen tudott Pécsre mene~ 
külni. Az unitáriusok nem hagyták annyiban a dolgot 
törvénytelen gyilkosság címén feljelentették Veres~ 
martlékat a budai beglerbégnél, aki a sacramentáriu
sokat halálra ítélte. Megmenekülésüket csak az unitá
riusok emberségének köszönhették, akik közölték a 
basával, hogy nem kívánjak ellenfeleik halálát - így 
a baranyai püspök és társai hatalmas összegű váltság
díj fejében megmenekültek a kivégzéstől.) 

Pécs megsértett egyistenhivői nem nyugodtak bele a 
dologba ; augusztusban változás állott be az ügyben, 
ugyanis: 

"Mentek vala keozwllwnk, az az Pétsen lakozó POl
gárok keozwl Várasnak zwkségiért Várasnak hagioma
njából hánuan azután nem sok napokkal Budára, hol 
mulatásokban mikor az Kewiek ys ayándékával az 
Pasához é rkeztenek volna, I..>cs ezekkel zóban beszéd
ben elegiedtenek volna, véghre egimást kezességwül 
ve?;ik illien ok alatt, hogi ha bántása nem lenne Pétsen 
az Preadikátol'oknak, tudni illik Scaricza Máthénak, 
wk rá bírnák, hogi el mennének véle ... halgatói len
nének ... "H 

fgy aztán az óvatos tolnaiak helyett Kevi prédikáto
ra, Skarica vállalta a "pécsi dispután" való részvételt. 
Az unitáriusok kocsit küldtek érte. s augusztus 27-én 
Raczai János deák, pécsi kereskedő jármúvén érkezett 
meg az "ariánusok" baranyai központjába. Ráczainál 
szállt meg, s még aznap érintkezésbe lépett Válaszuti
val , ki módfelett barátságosan és tiszteletteljesen fo
gadta: , .'" ez országot, ees egiéb tartományokat által 
foltn az kegielmed híre neue ... " - üdvözölte a 
nagyhírű kevei prédikátort. 

Skal'ica több feltételhez kötötte a hitvitán való rész
vételt. Feltételeit Válaszutival beszélte meg, egy hosz
S7.as séta alkalmával, melyre a táj s7.épségére kiváncsi 
ráckevei lelh:ész kérésére került so.', Megmászták a vá, 
ros fölött emelkedő Mecsek hegységet, Skarica gyö
nyörködött a pompás panorámában, s nem állta meg, 
hogy fenn a tetőn ne fürödjék meg a ,.híres neues 
Tettienek kut lei" -ben, azaz a Tetye Corrásában,~5 
A pécsiek biztosítottak a kevei prédikátort, hogy sem 
a magyar, sem a török részéről nem lesz bántódása, 
bárminő is legyen a vita kimenetele. A "disputa" mótl
jában azonban már sokkal nehezebben egyeztek meg: 
Skarica ug)'anis zárt, irásban lefolytatolt vitát jav~so~.t, 
míg ellenfele ragaszkodott a számára sokkal elonyo
sebbnek ígérkező szóbeli nyilvános párvia,dalhoz. A~l 
hiába erősködött Válaszuti a ráckevei lelkIpásztor 57.1-
v6sa n ellenállt: Nem lehetne az az dologh háborúsagh 

" l "~6 néH<ül ees ugi az mwdolgunk végh nélkwl enne, , ' 

Végül mindketlen engedtek, s komprom_ls~~ur~os 
megoldásra jutottak: elhatározták, hogy délel~ttonk~nt 
a templomban az egész közönség el~tt. délutanon,kent 
pedig magánházaimái, szűk körben Vitáznak, ~hol J.ele~ 
lehet ugyan Válaszuti 2-3 hlve is, de a "dIspotaba 
nem szólhatnak bele, 



á b j 1588 auguS7.tus 29-30-án zaj-
A nevezetes sz6p r \ákon' nemcsak az unitáriusok, 

Jott Je; a nyllv?nOs :';5 részt vettek, s magatartásu~
hanem a katholikuso "jtottak Válaszutinak mig 
kal jelentós támOga~t\ %~t kénytelen állni a ~arat. 
Skarica egyszá\l:~ dogmák _ pl. a szentháromság el
A különféle ":'3 S. t . volta az úrvacsora kérdése 
ve, Jéws Knsztus IS e~émia bOntakowtt ki, mindkét 
stb. - körill heves po l a át Skarica azzal 
rél körömsz..1kadtáig ~:d~e~s~ag~og';, ZiKálvin tanaival 
a szándékkal ~r~e~emélte te~ékeny talajra fognak 
- melyek, mm I ~ riá~uS" ellenfelet" a pécsi uni
hullani -::- ~egg.v6zl "aerre törekedett, s' mivel a leg
tónus puspo~. Sf~~~ sem a lakult ki közöttük, mind
csekélyebb kozeK mi tanítások meg nem értésével, a 
ketten az evang lU zándékos félremagyarávisával vá
Biblia tételeinek s. másna ·án Skarica már látta, 

egyeztetni álláspontjukat , ám a küzdelmet nem adb 
fel, noha Kolozsvárról Pécsre került egyistenhivő el
lenfele nemegyszer még Rotterdami Erasmus humanis
ta elveit is felsorakoztatta ellene (" ... lásd meg Eras
must és megértheted !" ... "Eresmus ls tanúságot mutat 
felőle"). ~7 

A kétnapos heves hitvita eredménytelenül végződött; 
egyik fél sem tekintette magét legyőzöttnek _ ez ki
túnik még Vélaszuti elfogult leírésából is. Bár a pécsi 
pap a hitvita leírásában olyan részleteket igyekezett 
kidomborítani, amelyek az ügyének - igazát, eszméi
nek diadalát voltak hivatva igazolni, az egész "dispu
tát" áttekintve Válaszuti állítását legfeljebb csak óhaj
nak tekinthetjük ; a félelmetesen vitázó Szegedi tehet
séges tanítványa megvédte Kevi becsületét, még ha 
Kálvin hitelveinek igazát nem is tudta elfogadtatni vi

1e~~:tI:~~á~~s: a~~~ csak a Plegk.isebb kérdésben is 
;~~=:::~~::.~~~:::.~=-. :==-------...... ------...... --.. " ............ --..... ----.. -----_ ..... --.--.. --.--.----.. --.--...... . . . - . . • 

taparlnerevel. 

Nőni fokozatosan a sze,.etetben 
A kolozsvári K ERESZT €NY M A G
VETO 19'71. évi 4. szám ábó! vettük 
át az a lábbi szép és tanulságos irás t. 

Balázs Ferenc életének magyarázata: az ő hi~e. In
kább valláserkölcsi életfeUogásnak lehet nevezni ez~ a 
lelki tartalmat, mert sokkal többet felölel ben~e, .~mt 
amennyit - hagyományosan - hitvallás alatt ertunk. 

Irodalmi hagyatékában feleteket találunk mindazokra 
a kérdésekre, melyekre a mai unitárius keresztény 
ember valláserkölcsi életében feleleteket keres. 

"A magammal val6 beszélgetésekhez 15 éves korom~ 
ban kezdeUem hozzá ... mésik 15 év alatt rendeztem be 
belső világomat, faragtam ki lelkem bútorzatát , látt.:am 
el értékjelz6kkel az összegyűjtött kincseket és a hm
lomokat, alakftottam ki életem belső rendszerét." (A r ög 
alatt, 307 1.) 

"Hitem elmélkedések, kutatások, tudatosítások hosszú 
esztendői alatt fejlődött ki. E világ mozgásait érte
lemmé szilrnl, a dolgok természetével tisztába jönni 
magamnak e roppant mindenségben helyet biztosítani 
csak nagyon lassan sikerOIt ... De az időnek el keBett 
jönnie, amelyben a Világ tagjául avat ... A végén már 
e világ valóságának a problémájával viaskodtam. Már 
tudtam, hogy ha minden történés alapját és végső lé
nyegét a megértésemmel átfogom, akkor minden kis 
kérdésre és minden nagy kérdésre a feleletet megta
lálom." (Uo. 21'7-218. 1.) 

"Hiszem, hogy a világ nenl véletlenségek láncolata. 
Hiszem, hogy minden valamiért van. Hiszem, hogya 
világnak az a rendeltetése, megmásíthatatlan akarata, 
hogy olyan személYiségeket alakítson ki akik egynek 
tudják, érzik magukat az egész világgal ~ aszerint cse
lekesznek. Hiszem, hogyavilágcél megval6sitása sok 
apró szándék, emberI akarat kiteljesedésén kereSztül 
munkálkodik ... Minden egyénnek a végtelen lánc egy 
szemének kikovácsolása jutott osztályrészül. Hiszek eb
ben a feladatban. az én külön kis célomban Ezen
k~;-,~.I a~ra törekszem, hogy m~sokkal, testvé~eimmel. 
k~zos tarsaságban. kiépltsem a szeretet kapcsolatait. 
HLSze~, hogy ha az én kicsi célomat megvalósftom. 
valamIt tettem. aminek ma~ában is értéke van s ami
nek értelm~l a halál scm tudja elvenni ... Hiszek az em
ber méltósagában ; s ha magát a világcéllal azonosítja: 
akarata szabadsá~ában ... és ... hiszem az Istent: óh c 
világ gyönYörGsé~es. hatalmas. csodálatos .. megdöb_ 
be~t6. titokzatos: s mikor csordulásig mcgtelek vele, 
amIkor elnyom a végtelensé~e. fölemel a közvetlen_ 
sél!;e ... akkor ez buggyan kl belőlem: lsten ... kÖ7.e
lebb akm·om magilmat vinni honá. rá akarok tapadni 
vele eggyé kivánok lenni ." {uo. 222., 434. 1.) , 

"Mekkora és milyen gazdagon é l ez a mindenség ! Na
pok, csillagok pályáikon keringenek. A földön mozgás, 
élet mindenfelé. A kövek is élnek, atomjaik egymás 
körül keringenek. A mindenSég él: élete, lelke van. 
Tart, éltet minden törvényeivel. Ez a lélek: lsten. Min
dennek dolgot ad, mindenre törvényeivel gondot visel. 
Vajan velünk mit akar? Azt, hogy lássam öt. Nagy 
testvéri közelségbe hoz engem l sten mindenekkel. Di~ 
csőítem. tisztelem az Istent r 11:n is élni, nyílni, gyümöl
csözni akarok: élni az isteni életet ... Legyen áldottabb 
a föld, boldogabb az élet, a hogy Jézus tanította: Isten
országa." (uo. 118-120. 1.) 

"Az én életem célja; rész lenni egy cél felé törekvő 
egészben, megtenni mindent, ami lehetséges, hogy az én 
kicsi hozzájáruIásom a nagy cél. a világcél megva
lósulását eI6segítse." (uo. 221-22. 1.) 

"Hiszek az ember társas öntudatában és annak fejlő
dési lehetöségében." (Uo. 48. 1.) 

"Az emberek ma még kétlakiak. Ami igyekezés be
felé, az törtetés, rosszakarat kifelé; aki jóság, igazság 
befelé, az önzés, emberszólás kifelé. Ezt meg kell érteni 
és szeretni kell az embereket, mert nem rosszak, ha
nem csak ilyenek." (uo. 250. I.) 

"Az egyénnek meg kell tágulrtia. A másikban az em~ 
bert meg kell látnia. A társadalmi érzéknek, a szere
tetnek, amely őt másokkal azonosítani képessé teszi , 
meg kell fakadnia, mélyüJnie, tágulnia kell ... Lassan 
és egyénenként n6 a szeretet. Tömeges jelentkezéséről 
még beszélni nem lehet, még sokáig nem." (uo. 210-
211. l.) 

.,Végtelenül messze van a végcél: a békesség a föl
dön. Nemzedékek ezrein át kell nőni fokozatosan a 
szeretetben. amf~ odaérkzünk. De el fog iönni, mert a 
szeretet már felébredt az emberben; minél több ember 
teSzi életében törvénnyé a szeretetet s az ilyen emberek 
minél nagyobb közössé~ekbe szövetke7.nek össze, an
nál közelebb jutunk a végcélhoz." 

.. Jézust szeretem és nagyrabec5ülöm. A sz~nemiség
nek ekkora tanújelét adta. mint talán senkI más az 
emberiség ismert történelmében. 11:n és az Atva e.e.~ 
\'agvunk. mondotta Jézus .<; ennek igazi jelentését az o 
életében találj uk. Amelyb6l az igazs.ig mee:találásának. 
'l magunk kicsi értének. 8 mindenség valóságáho~. való 
hozzáe~yeztetésének végtelen nvugodtsága és deru.le su
gárzott. Az isteni é let mU7.sikájától zengett. akármIt tett 
s ha semmit sem tett. akkor is. Isten hangját én a 
mal;tam lelkében akarom meghallani. Mégis szivembe 
7.árom 6t. mint Istennek eilykorl, nagy boldog sze
relmesét." roo. 491., 492. l.) . t I 

.. Jé7.US bölcsessége: 81. Isten lélek és az ember IS en 
célja: Istenországa megalapftásrl. lslenországa: az em-
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berek s?eretetközössége. Lassun . foko7.atosan épül. ahogy 
a szeretet, mo: él benne, aki társat testvérének érzi. 
sorsát sorsához köti. érdekelt awnosítja... Min
den ember magából vessen egy téglát Isten
országa é pitéséhez. Ez II mi külön, kicsi életünk cél
ja. Mi tegyük meg a magunkét, a többi apránként 

~I~övetkezik. Ezzel elmúlik életünk. de ami bennünk 
orökkéva16: az isteni lélek nem semmisül m., h" 
(Uo. 120., 121. 1.) so a. 

"A lelkész azt mutassa meg hog 'ké 
isteni életet élnI." (Uo. 2:;9. 1.). ' Y ml ppen lehet 

ÖsszeállitoUa LORI NCZI LÁSZLO 
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A I'IlAGYA.R POSTA 1913 Január else
Jén bevezeti a postai irányltószámokat. 
Támogassa minden olvasónk és hívUnk 
ezt a kornenl. Jobb munkát blztosftó 
módszert. &gyházi központunk ('s a bu
dapesti eJ!yházköt.ség lelkészi hivatalának 
helyes efmzése a Jövőben; Nagy Ignác 
u. 4. 105S BudapeSt. LaPunk kIadóhIvata
lának elme; Hőgyes Endre u . 3 .• 1092 Bu
dapest. 

önkéntu segitséget ké.rünk kedd-pénte k 
délelilttre vagy hétf6 délutánra. akik né
hány órlll munkál hajlandók áldozni al'
ra. hogy lapunk és egyházunk eln>jeg~'
zékét az uj postai Irányftószámoknak 
megfelel6en átdolgozzuk. J elentkezés s>;e
m,Hyescn vagy a 113-1194 telefonon. 

N éhai dr. zsakó Andor egyl,,""1 taná-
eSOB halálának 30. évfordulója alkalmából 
500.- lorlntot adományozott az elhunyt 
lia. Zsakó Andor. Hálás köszönet érte . 

A r e formátus , evangélikus és r ómai ka-
lóllkus t eológIai akadémlák megnyitó Un
nepségén dr. F erenez József ptlspök kép
viselte egyházunkat. 

A reformáció évfordulója alkalmából a 
Magyarországi Egyházak ökuménlkus 
Tanácsa emlékünnepélyt tartott október 
29-én a budapeSti Deák tér i evangélikus 
templomban. Egyházunk vezel ől péCSi 
szórványlli.togatllsuk miatt nem vehettek 
részt a szép ijnnepélyen. 

Dr. Bartba Tibor debreceni refo rmátus 
p llspllkjh a református egyház zsinati el
nöké t november IS-én t iszteletbeli dok
torrá avatta a budapeSti evangélikus teo
lógIai akadémia. Az (Innepségen egvhá
zunk képvlsel61 ls réut vettek. Dr. Bar
tha Tibor pUsp6k/St e megt\szteltetés al
kalmából szeretettel kÖ5ZÖntj(lk. E mejt
nyIlatkozásban ls a:l: ökuménlkus szel
lem és gyakorlat tágulását érIékeijUk. 

Dr. Káldy Zoltán evangélikus pUspököt 
a debreceni reformátuB teológiai akadt
mia Iktatta tiszteletbeli doktora! sorába. 
Az avatás a debreeenl kOllégium újraéDf
tési ünnepso!:ge!ve l volt kapcsolato~. amint 
er~1 a református és a>; evangélikus ~~j
tó hfrt adott. Ugyanakkor avatták ti szte
letbeli doktorrá dr. Juhl\Jlr. Ts tvánt a ko-
101.Svárt protestáns teoló!;l a l Intézet oro
fesszorá t ls. más Ismert református kUl
földi el/lvházl szemtlvlsé.l(ek társasllllában. 
Szeretettel kÖ~1.önt\Uk dr. Káld:v Zoltán 
pUspököI és dfszdoktorlánalt. 

Dr. Filep Ala d á r orvos és S1.ÓIK Edith 
november n -én htlzas~áltot kötöttek és 
frll/lyUket a budaoestl unltllrlus temolom~ 
ban széo Ilvtllekezet clőlt dr. Ferencz 
J ózsef Dtlspök áldotta mel!. !'l7.eretettp\ 
kivánunk a fiatal párnak sok örömet és 
boldogságol. 

P elh6 Is tvá n f6t1ntelend6 ur é~ fe l cB~
t:e családi látoj(atást tettek Svájcban. 
örömmel kőstönt\Uk liket úlra ItthOn re
mélve. hogv a f6tt.~tetcnd (i úr _ amlnt 
ellészséfi;e melten.l(C<'II - Ism~t szoldh.!ot 
vállal nagy OnneDelnken a Hőgyes Endre 
uteal templomunk uÓ5zé kén. 

A bUdape,,1 1t6ev .... Endre Ulca l te mp· 
Inm ablakai javl!.ásra sznrulnak. A temn
lnm bel~6 falai 1« 1<t:~nvlLk .. fMl k t. 
8en"'Z.. Márton lelkés>; tllvl"latár~ ellY
házun\r veMtÓ'lé<t:e n jöv6 év t"va~7fi., 
mellke>.<IlkIő rkzbent munkMatok plv""-
7.éso!:l'(' 3~ I!IIO forintot bt70tnsltou u . Ad
ventista Eo:vhA7. t .. ~tvérl adománvábó!. 

Kee.~kpmélen é. NaJ{vk6rn~lIn december 
3-án tstenl!szteletet tartott éft úrvaesor~t 
OBztOIl oltllnl "Ivp'nk,,~k apn"ze Márto n 
budapesti lelk<!sz. 
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Ba rtók Béla f6go ndnOk társadgában 
d r. Ferenc:< J ó:zsef pÜSpök szeptember 
3O-lIn és október l -én. őszi h~.laadó ISten
tiszteleten o!:s úrvaesoraosztáson vettek 
réSZI szegedI o!:s hódmezővásárhelyI hl
veinkkel egyült. Szegeden Kovács Dénes 
a leányel!'yházkö:zség gondnoka. Hód
me>;ővásárllelyt Kelemen MIklós lelkész 
köszöntötték a vendégeket. Az Udvö~IMt 
Bartók Béla IÖgondnok köszönte meg 
meleg szavakkal figyelmeztetve a hlve
ket arra. hogy a k evesek ls tudnak hll 
ségesek maradn!. ha követik Jézus <'s 
egyházalaplló őseink hagyományait. A 
hMme?ővásárhelyl templom és a lelkés~1 
lakás ls - kivül és belül - javItásra 
s>;orul. sajnos hely i erőb61 erre nem te
lik. A hódme>;ővllsárhelyl ,I{yUlekezet ls 
érzi a f(!város és az Iparvidék elszlvó ha
tását. A renoválás problémllj~nak meg
oldása állandó gondját k~pezl az egyház 
vezetőinek. 

özv. K incses Ltlsz tón{; l. az cgykorl fU-
7,csgyarmatl unitárius Iskola tanltón6Kt . 
a sze~halmi kórházban L~szló Andor lel
kt'sz és feles",m kfséret"bcn mClllátojtntln 
et r. Ferenc>; József pUsoök. Az elfé~>; fahl 
állal lIs>;!el t Irénke néninek tovllbbrn ls 
jó egé~zségel kfvánunk. 

A pestl6rlncl c,l:yh ázk;loo;sél;: október 
22-én lIyüleker.etl napot tIIrtott. 1\70 össze
jövetel t H UHtl .János lelkész IIhlt/lta ve
>;ette be. T imár Máté lró oedllt II nlMI'Var 
rádióban ls elhane:zott kareolat lllból olva
sott föl. s>;cldel .JenŐ nv. zenetan~r 1.0'),,
,I{oras~ámmal <1vönvörködtette a7. eltvb"
'l'vülteket. A •. Onnepélvt W!szló Andor Ici
ké.~7. zárta be. 

Véc h I'Il1h:ity le tk{;sz k ö1.ij] te . hOIlV 1>1-
levelét november hó fol"IImlln k("zhet 
kapta &I remélI. hoOl v esaládJdvIII "'IVO t! 
most már hamar u trakelhet. R"nlétJilk. 
hoe:v II karácsonvl llnneO('ken mtl ~ ti ,.iI_ 
OIezhetl a szolgtllatot kOC~or<l l hfv('I,,1< 
öi'ömére. 

O z, '. Ga l1ay DOnlOkosné é~ ~ok"" ",.
sok. rés>;ben levélben. ~Zbefl sz"mél""
sen mondtak kös~önetet Bzért . hoev "7 
e,l{yetemes egvhá7.. III. " budapcsIl elf"
há>;közst'J: halotlo.k naojárll elhalt s",erpt
telk. eJ:yházunk eJ:vkor t p.~utorat. tI<
"",,ndnokai. ,I{ondnokal. Jótevői ~lrJ~ra "7 
Idén ls elhelyezté k ~ keJ:yelet il" II'. I'm
lékezés kouorlllt. 

A lIazMlas N~p(rOnt budapesti bl7.oU_ 
slIga . hazánk !ővárosa. 8udapest cente
náriuma alkalmából papi b~kegYült:st hl
vou egybe október 20-ra. E gy(l\<!sen Ls
mét egyUlt voltak Jelen a rómaI katoU_ 
kus. a'it ortOdOx. a p rotestáns t:s l~raeLl_ 
ta ea:yházak ve>;etől ~ lel k o!:uel. A cen
tenáriumi Unnepségek eddig t:s még a 
jövő év folyamán sorra keríllő esemé_ 
nyeIről Kelemen Lajos. a Fővárosi Ta
náa általános elnökhelyettese tartott ér
dekes Iijékozlatót. melyet számos lioná
szólh követett. 

A lludspuU Unllár lllS Egyházkö:zség 
o kt. 22-I presbiteri gyülésén testvéri 
egyezségre jutott a>; Adventista Egyház
zal au lIIetően. hOgy az Istentlsueletl 
hajlék nélkUl maradt testvéri gyüleke
zetnek Istentisztelet tartására átengedi 
Bp. V .• Nagy Ignác u. 4. SZ. alatti 1. eme
leti termét úgy és Olyan felto!:telekkel. 
hogy aZl az Unitárius Egyházközség to
vIlbbra ls használja ml nda>;on alkalmak
k or. amikor arra szUkso!:ge van. Hogy II 
Bud.apestl Egyhazkö>:ség presbiterei 
mennyIre $dvUkön vlselto!:k a>; otthon 
nélkUl maradt adventista hivek kérését. 
bizonyítja a~ ls. hogy néhány betegsee: 
és bejelente tt Igazol t t ávolmaradás figye
lembevétel~vel a gYűlés teljes léts~ámu 
volt. A testvéri egye>:ség eredményeként 
néhány ho!:ten belUI lelúJI!.ásra kerUI a 
Budapesti Unitárius Egyhá>;község V" 
Nagy Ignác U.-I templomának elekt romos 
fíl töberendeuse s így e tél kezdetétol 
már fíltölt templomban tudjuk tartani ls
tentlszteletelnket. H ISlizük . bogy a k él 
egyhh között létrejött megállapodás -
melyet egyhangÚlag hagytak jóvá egyhá~
kö:zségUnk elölJárói - jól szolgálja a~ 
egyházak közötti békét és felekezetközi 
jó ka pesolatot s {gy előbbre segitl IIz 
egyháuk tevékenységében mind nagyobb 
sze re phez Jutó ö kumenikus kibontakozást 
ls. Ezzel a hillel kezd6d.ött és ezzel II 
hittel Zllró<lotl a Budapesti Egyházköz
ség október U-I presbiteri gyülése. 

Gy(l lekezetl napok a budapesti egy-
h ll7.községben. 

A U(igyel utcai gyülekezeti teremben 
o któber l5-o!:n tartották meg a szokásos 
hónap harmadik vasárnap; családi össze
jövetelt és szeretetvendégsége\. Bene>;e 
Márton lelko!:sz áhitata után ifj. Veres Pé
ter tartott nag~' é rdeklMéssel kisért elő
adást. l11ewe olvasott fel édesapja em
lékét és munkásságát Idh6 ko!:szfiLő köny
véből néhány megkapó részletet. melyet 
nemvllrt elevenséggel egéstitett kl a hall
gatóság jónéMny t agja. saját emlékei
ket . é lményeiket. meglátása!kat helyez
vén a hallOttak mellé. E>; alkalommal ls 
bebizonyosodott. hogy népünk nagynevű 
f ia. a klVll ló {ró- és nemzetnevclő. VeN!s 
P éter é leteszménye. miszerint tanuljunk 
meg " népben. nemzetben gondolkodni". 
az olvasók lelkében televény talajra t,,
III!!. 

A Nagy !g,,:ie utcai gyülekezeti terem
ben november 5-én került sor a szokásos 
hónap első szombati aaládl öss~eJövetel
re (os U~N!tetvendégséll re. H us>;tl János 
lelkt'st tarlolla a>; áhitatot. majd dr. Lász
ló Gyula e~weten>1 tanár előadása k övet
ke:.tett nA hOnfoglalÓ magyarok vallása" 
elmen. Lenyűgöző. nagy felk ész (IJtséget 
n,utató el6adást hallottunk. melY meg
aJándékozott u j Ismeretekkel. de ezen 
t(\lmen6en egé1lzen rellll""n átélt meleg 
érzésekkel is. Faragó Laura népdalokat 
énekelt. P éte r Ilonka népbaUadákat ""a
valt. molvéuetllkkel nagymértékl)en 
hotdJál'l.lltak a népeS gy(IJekezet. a nagy 
család lelki épht'séhez. 

Ka t,oS"4rl és NatykanJzsai hh'elnk 
körél)en végzett szór"lInyllltogatást no"'. 
u-én Sdsz János dunántúli lell/ész. 



"aJor JánOli dcbrl!<'enl telk~sz " deb
recenl és a sIórványszolllátat mellen .::1-
lálja. a lüzesJ:yarmatl egyházkönégbCn 
is a be5IOIgáló lelkész leendőit és ottani 
hlvelnk részére havonta két alkalommal 
lart l~tenUszleletet és OSzl a nagy Unne
pcken o.ln·pcsorAt. Ezen fellll az elmult 
l1ónapokb:m több alkalommal Kocsord i 
gyűlekezetllnkben ls szolgált. 

A 1I(1&,y es Endre u .cal gyUlek el.etl te
remben nov. lS-én du. tartotl gyillek ezet1 
napon a z á llhatol Dávid Ferener e való 
emlekezés jegytben Szá!1. János lelk én 
lartotta. Bartók B~ta tógond nok egyhá 
zunk érdekében klllfőldön végzett szolgá
lalairól _ Hollandia. NSZK. Románia -
tartot! el6adásl. 

Külföldi hírek 
A h e idelberg i JARF kong resszu s rlil 

rendre jelennek meg besulmolók a k U
lö nfele kuUQld l unitá r ius és szabadelVű 
lapokban. A leg löbb beszámOló M ngsu
lyoz"a. hogy a z IARF veze tői és a kong
resszus minden tagja örvende tt a n nak. 
hogy at 1972. évi augusztusi k ongresszu
son - a második vitághábor\! befejezése 
óta -. Igen jelentős k épvlseleuel vettek 
résZI a noclallsta államOkban élő un itá
riu s egyházak. l llY Romániából Uzen, 
Magyarországról h eten Csehszlová klából 
pedig négyen voltak jelen. Utóbbiak k ó
zött volt a d r . Kupk a J ózsef a cseb.szlo
V'ák huszlta egyház prágai p Uspök e és d r . 
Ka nák Mlrosláv a p r ágai Hust János teo
lógiai lak ultás dékán-p~o!esszora. vala
mint dr. B . Has pl-Capek lelk ósznö a cseh
szlovákiai unilárius egyház elnöke ~s dr. 
Dusán Kafka az unitárius egyház mode
rá.tora. A romániai unitárius egyhb kUl
dOl\s~aét dr. Kovács Lajos pUspök vezet
le . kiséretében '·011 dr. Erdö János p ro
fesszor. egyházi töJegyzö. dr. Barabássy 
LáulO és Székely János Uigond nok , dr. 
Mlkó Imre v. fögondno k és többen a lel
készek közUL 

A kolozsvá ri Egyelemlfokú TeOlógiai 
fn the t unitárius pr ofesszort állomány a 
felfrIsslIII. Dr. Kovács Lajos p rofesszor 
püspökké választáSil kövelkeztében kivált 
a z Imézn kölelekéb(ll. Dr. E n:lö J ános li 

va llástörténeti lanuék rendes p rofesszo
ra.ként m ü ködlk. Dr. KovácS Lajos p lls
'ÁOk edd igi tá rgya lnak a tan/tását Szabó 

rpád kolonvári le lkész velle ft! mint 
e~,5adó. A gyakorlati tanszék eiméleti 
I rgyalt Inák Vilmos le lkész az Intézel 
főtitkára tanit ja, mig a szón'Oklatl gya
korlatOkat Faze kas Fere nc torda i I Ik é 
~~jad el;../Z új tanárokat köszöntj~k ~~ 
mUn..kná~ k'i~.nak IkÓ egészsé,et és sikeres nun. 

A vadadi. unitá r ius templom a második 
vIlágháboru alatt megsértii t . Az újJáép tilt 
~::'v~lgsm La ",nnepu~lyeS felszentelését (Ir 

~~d~B~~~~lsos~ p La~~I~ ~~~z~~;.;~\:9~Cr~ 
. S egyházi főJegyzö kisérték cl 

~y~I~~e~~:!'ir~~~~:fl~n h~v~f~~:~~:1 
jile~~eg're:ii!~~;:\y~tr~fd~~~e~Y~I~~tlei 
ke~~~~n"~~I~~~?II~?I~lg o kocsordi gYUI~: 

SOl'\IIIall: U .... ula dil 
annakideJén rHU 'ven re,"! "'RlkéSZn6, a ki 
re temetése n "a . F ilep Im_ 
I mr~n~ és ~ meglé.togalta özvegy F il ep 
ebédel adOtt ~í::t~I~~2~~ek~t . Egyházunk 

Dr l' lek GyO r):y a I 
gYÜlekezei VOlt lel kész~~n~veB:a~a~elvol 
elhunyt. Dr. PiCk d r Sch or ban 
jó baré.l)a Volt. a ki ·ke?de"i't~\IU!, r Albert 
mOHaua a na, 08va tá
\'éselt . y orvOs emberbarátl törek-

UJ Ge hr_ 
ma.". I C1K~.$Z, OKI e".ó 
napJaII,"" log lalI" Kozpam-
ban, J~Ie1.te, n0lty meG"'-
togalJa It r oma mal, eSChszIO""K"U c S ,n ,, 
gyarQrszall' JAlu·· tagcgyn .. zaKa,. VaraKu
zlISSul ICKmtunk lálogalas8 el(, és ~:wrc

tcttel VarjUK. 
i l. lIIancnester "Arosában mukOdó unitá

rius teológ iai fa ku lta s e vn yltó u nnCI)·ié
gen t ·. j(enworlhy a ek an megcmlcKczCII 
..r~ól, hogy az Imezet örömm .. l varla aZ 
1~'I:t 13. aKademlal cvre Nagy t'eren" ~e
gesvtirl u m tanus lelKeSZt . "KI mint a k .. -
a emltll egyevCI t/.llt maja enneK a nala' 
mullu Imezm ényne K a l a la. k 01.öll. 

U r. Gát 1I11klÓS a románia i umté.nus 
egy .. "" vOlllogondn oka cs lelesege .. .. -
rcnez T ha esalad. korben unnepeUeK 
meg h áza sságuk nat"anadlk (:vrorauloJ" ' . 
po dtka Unnepstgen dr. K ovacs LaJO$ 
p lisp ök k" r le ISlen további "Idasát eJL
ul k rc. 

Ozv. Kaáli Nagy Arpádné, a maro",1 
egynazkor leiugyelő gondnOKának öZVe
gye lI-1 .. rosvasarllely l ...a: .::ves Koraban el
nunyt. Temetcsen Kolesa r ::ianaor espe
r es hlrdel\e a vlguszlal ils Igell. A Jo té
k onysagáról közismert n agya sszon y le
metesén sok an vette k r éSZI. Ilá t ram:lra
don nélrY gYermekének, unOKa lnak ... 's 
dédunuKa.JnaK vleaszla lódt\.st k iván unk. 

.'\ cschs z.]o,·áll Iluszita egyl.áz .,Cesky 
Zapas" cllnu h etUapjanak 33. s zamabun 
dr. Mlroslav Novák pamár k a " Na d Kon 
g resem v H eidelberku '· emlu CIKké ben Is
merteti a z IARF lö rt (:n etét és a ko r á b
ban , k öztük t 921-ben Prágában ta rtott 
kongresszu sok jelen tőségét. 

Freie Religion elmen a Frelrellglölie 
Landesiemeinde Ba den, d r . He;nz Sch lö
te rmann szerkeszl&sében h avi fOlyóiratot 
a d k i. mely r e ndszeresen besulm ol a ba
den; ta r tom á nyban mUköd O szabade ,vü 
gyüleke~etek életéről és munkájáról, va
la mint áUandóan figyelemmel kisér i a z 
lARF te vék enységét is. 
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lsm.eretlen. 
Bartók·levelek 

A napilapok!ban olvastuk, hogy 
Viorel Cosma a S tudii s i cercetari 
de Istoria Ar tel cÍlnű román folyó
irat legutóbbi kötetében négy isme
retlen Bartók-levelet közölt Bartók 
e leve leket Tiber iu Brediceanuhoz, 
az 1968.Jban elhuny,t 'I'omán zene
szerzöhöz és folk:J.or istához intézte, 
1912. november 25-i keltezésű elsö 
levelében Bartók kéri román kollé
gájá t , h ogy k özölje vele, mely fa l
vakoban gyüjtött, mert ő azokat nem 
keresi Cel. Második levelében, amely 
191 2. december 16-án iródott meg
köszöni a sz.ives útbaigazi:tást s to
vábbi ké rdéseket tesz fel. H~rmad
szor .1913. ápr ilis 8-án gyüjtöútja 
után Irt Bartók Brediceanunak. Azt 
javasolta : adjanak ki közös mára
marosi ·kötetet. 

.A negyedik Bartók- írás egy 1916-
b oi S"aiJm azó névjegy, amelyen II 
magyar zeneszetW megh(vja az ép
pen Budapesten ta t'tózkocló Bredl
ceanut. 

Halottoink 
Dr. GAsPAR MOZES 

Dr. Gáspár Mózes, a leg[elsöbb Bí
róság ny. birája 6zept. 8-án, 77 éves 
korában elhunyt. E:veken át tagja 
v,:,lt ? b~dapesti egyháUözség prcs
b1ténumanak, ahol megfontolt vé
leménynyilvánításaival vezető szere
pe t játszott. Firtosmartonson szüle
tett, isk,ol.ai tanulmányait a székely
ke resztun és a kolozsvári unitarius 
koUégiumokban végezte. 1914~ben 
beiratkozott a kolozsvári tudomány_ 
egye tem jogi karára, majd közben 
végig·harcolja az első világháborúl. 
1921-ben már Budapesten szerzi meg 
jogtudori oklevelét. Etwl kezdve a 
biróság különbözö munkahelyein 
végzi munkáját, bölcs megfontolt
sággal és nagy szaktudással. 1950. 
januárja óta a .Legíeböbb Bíróság 
tagja f:s ott 1965-ban törtent nyu
galom ba vonulásáig a polgári elvi 
kollégiwn tagja volt. 

Felesége, ,két leánya és 
meUett erdélyi rokonai is 
Temetésén a szolgálatot Ferencz 
J ózsef püspük végezte nagyszámu 
tlszlelöi jelenlétében. Emlékét ke
gyelette l meg6rizzük. 

CSUCSY LÁSZLO 
69 éves korában, rövid szenvedés 

után, váratlanul távozotit körunkböl 
az örok-ké vidám, meleg szivű jó ba
rá t : Csucsy László. Idooebb növére, 
Anna, hirtelen ha1á:J.a úgy megrbta, 
hogy a lelki fájdalom agyvérzés 
formájában testi betewéggé válto
zott s minden odaadó orvosi segit
ség dacára sem lehetett megmente
ni. A két testvér, Anna és László 
halá hit mindössze 10 nap választot
ta el s így 'hamvaikat együtt, közös 
temetésben helyeztük örök nyuga
lomra a Bp. X. ker.-i Új közteme-
d:őben levő családl siI1ha, október 30.
án. A ravatalnál fájó szivvel vettek 
búcsút a felejthetettlen emlékű Laci 
bácsit61 mindazok, akóik az egykori 
titborozások, ifj úsági konferenciák 
résztvevőiként 'ismer.ték, tisz;telték 
és szerették őt. ffitves és gyerme
kek n em állták körül a ravatalt, 
mert családot nem alapítof.t, de amit 
más szeretetben a családra és a 
családéft á1doz, azt O anyaszent
egyház,a és bará tai nagy családjára 
áldozta. Ezért voltunk vele is úgy, 
mint azon .kevesekkel az életben, 
hogy halálában, illetve Anna nővé
re és az O halá lában bár csak egy 
testvé rük, Júlia veszíte tte a legtöb
bet, mégis sokaknak fájt elvesztése s 
hamvaikat oly sokan kisérték el 
utolsó földi útján a temetökertben. 
_ Egyházunkban, barátai körében 
eml ékét hiven és szeretettel őrizzük. 

Dr. l\láJay Ferenc egyhdzl tanácso~. 
okt. 7-én, 78 éve~ korában Budapesten 
m eghall . Elele n agy részét vidéki váro
sokba n levő munkahelyeken löltö tte éB 
mindenütt hűséges munkása volt egyhá
zunknak. Gyászoljá k özvegye. két leánya. 
unok á i és c rdé lyl rokonai. 
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FIlIIllore. Taft. 

Bélyegsarok 
Előző számun'kban ismertettük 

meg olvasóinkat 'két unitát'ius ame
rikai elnökkel. E számunkban foly
tat juk ismertetésünket. Az 1938-ban 
megjelent emléksor 13 centes bélye
gén az Egyesült Allamok tizenhar_ 
madik elnöke, Mil/ard FiUmoTe. az 
50 centes bélyegen William HowaTd 
Taft - a huszonhetedik elnök -
arcképe látható, akik mindketten 
unitáriusok voltak. 

Számunkra M. Fillmore jelentő
sebb, mert elnökségének az ideje 
alatt tartózkodott Kossuth Lajos az 
Unió területén. 1850-54-ig volt eínök 
és ezen idő alatt e1sósorban arra tö
rekedett, hogya déli és északi álla
mok közötti nagyfokU ellentétet el
simitsa; sikerült is a már kitörőfél
ben levő polgárháborút elhalasztania. 
Fillmore elnöksége idején az ameri
kai kormány egy hajót küldött Kos_ 
suth Lajosért, amely Angliába szál-

Iította. Útja Angliában valóságos 
diadalmenet volt. Innen 1852. elején 
Amerikába érkezett, ahol az Egyesült 
Államok kormánya a Washington_i 
kapitoliumban ünnepélyesen fogad_ 
ta és köszöntötte. Városról-városra 
járva hatalmas szónoklataival nagy 
lelkesedést és rokonszenvet keltett 
a magyar szabadságharc ügye iránt. 

A :Vas~ing_tonban kiadott angol 
nyelvu fehratu emlékérem is bizony_ 
sága Kossuth és a magyar szabad
ságharc iránti tiszteletnek: .,Now in 
the n~me of etemal truth, and by all 
that IS $acred and dear to man; sin_ 
ce the history of mankind is recor
ded, there has been no cause more 
just than the cause of Hungary!" 
(Az örök igazságnak és mindannak 
a nevében, ami szent éS drága az 
embemek; amióta az emberiség tör_ 
ténelmét feljegyzik, nem volt igazabb 
ügy annál, mint Magyarország ügye.) 
1972. november 7-én az Egyesült 
Allamok újra elnököt választott. 
Nixon elsöprő gyözelmet aratott. Az 
előző ismertetésemben igy zál·tam 
soraimat: " ... de mi unitáriusok 
hisszük, hogy végÜl felülkerekedik 
a józan ész és a béke diadalmasko
dik az egész világon." Nos, Nixon 
elnök első televíziós beszédében 
programját röviden így foglal ta ösz
sze: .,Béke itthon és külföldön egy
aránt." Reméljük, hogy megvalósftja 
békeprogramját és végre elhallgat
nak a fegyverek Vietnamban is. 

Dr. Kiss József 

ISTENTISZTELETEK 
Karácsony eM napján, dec. 25-én: 

Nagy Ignác u.: de. ll-kor 
Hőgyes Endre u.: de. IO-kor 
PestI6rinc: de. ll; Pesterzsébet: de. 9; Vecsés: du. 4-kor 

Karácsony második napján, dec. %6-án: 
Nagy Ignác u.: de. ll-kor 
Hógyes Endre u. : de. 10-kor 
Pestlőrinc: de. ll-kor 
Mátyás!öldön december 17-én, vasárnap du. 4-kor úrvacsora
osztá.ssal. 

O-esztendő napján, d ec. 31-én, vasárnap : 
Nagy Ignác u.: de. ll-kor és du. 6-kor 
H6~es Endre u .: de. IO-kor (Este 6-kor csak fl Nagy Ignác 
utcaI templomban lesz istentisztelet.) 

"Ojév napján: 
Nagy Ignác u.: de II 
Hőgyes Endre u.: de. IO-kor 
Pestl6rlnc : de. ll-kor 

Karácsonyfa iinnepély : December 17-én du. 5 órakor fl Nagy Ignác 
utcai gyÜlekezeti teremben 

Karácsony mindkét ünnepén úrvacsorát osztunk híveinknek. 
AJ Egyházközségek elöljáróságai tisztelettel kérik a hívek 
s ves adományait az Úrasztala megterftéséhez. 

Bartók Géu. dr., egykorI polg'rdll lel
kénOnk fia, 50 éves koráb'ln váratlnnul 
clhunyt. 07.vegyén és testvérén klvU\ az 
egykorI unitárius dlll.kollhonbcll barátai 
I. ÖlI'tlnte szivvel gyIlS7.ol)ák. 

Dr. GAlUy Zoltán ny. bkó~ágl elnök 
egyháZI tanácsos 15 éves k<;>rl\bnn Ouna2 
üJváro~ban elhalt. Hamvasztás mán te
metése n Farka$rétl temetőből történt 
testvére sl rJábu. özvegyén. k~t fllln és 
unokáin k1vO\ egyhl\1.unk ls ,yá~zolj. 
hd fiát. 

Fukn~ Kálmánné. megh. márelu~ ~-én. 
G2 (;ves korában; Valen!! Barna ~S Krisz
tina, már<:. 4-én, 2 napos korukban; Mol
nár Albertné, ápr. 5-én. 81 éV9: HoUóssy 
Filep Istvánné, ápr. n-én. 80 éves' Bar
tók Géza, ápr. 21-én. 59 éves: Szeie Já
nos, máj. 8-án. 54 éves: MarÓti Ferenc
né. Sdnt .. Dona jUn. 5-én 82 éves' Da
niel Elek, Jú n . 13· án, 14 éves; Sérá Fe
ro;nc. jún. 22-én. 76 éves; Barta Józsefné, 
jun. 21-én. 81 éves; Ipacs Sándorné. jún. 
29-én, 31 éves; Módi János Jún. 9-én. 78 
éves; Darkó Is tván. aug. 6-l1n. 70 éves; 
Egyed blván. szept. 9-én. 56 éves' Ko
vács Sándorné, szept. 21-én, 83 éves ~ Kiss 
Ernő. szept. 3G-án. 87 éves; Kereki MÓ
zesné. Simándi Ilona. okt. 9-én. 69 éves: 
Roncsev Márkné. okt. 3-án. 80 éves; Csu
C$y Anna, <;>kt. 7-én, 82 éves; Gschwlndt 
Ottóné. okt. 20-én. g.o éves: Molnos József. 
okt. 21-én. 75 éves korában. Áldás emlé
kUkön! 

Az alább feLsorolt elhalt egyhá'tl veze
Uik slrJ1ra he lyezett koszorút az IdeL ha
lottak napja alkalmábÓl aZ egyetemes 
egyház, III. a budapesti egyházköUlég; 
dr. Abrudbányai János. Barsbás István. 
Buzogány Kálmá n. dr. Csiki Gábor. dr. 
Iván LászlÓ. R. Fllep Imre. Szolga Fe
rene. 

Batthyány; ILo na. JÓ~an Miklósné, 01-
mény MÓZes. dr. Gelel J óza.cf. Gyallay 
Pap Dom<;>kOS. dr. Gothárd Zsigmond, 
KeLemen Béla. Kovács Kálmán. dr. Koz
ma Jenő. MiklÓS KárOly, dr. Mjkó Fe
renc. dr. MlkÓ Gábor. dr. Nylrel1y Géza, 
dr. Nylredy Jenő. dr. Szent-IvánYi Ár
pád. dr. Tóth György. Vaska Géza, dr. 
Zsakó Andor. 

LaptArta ulán énesült[]nk dr. P álffy 
MiklÓS evangélikus teológiai professzor 
az ökumenikus T anács főlltkára és dr. 
Kádár Imrfl ref<;>rrnátus dunántúli f6-
gondnok. a Theológla l Szemle szerkesz
t/Sje váratlan elhunyt!l.rÓI. Emléküket ke
gyelettel megőrizzilk. 
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