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KARACSONYI GONDOLATOK 
LUK: 2:1-1 .. DICSOSJ!:G A MAGASSÁGOS 
MENNYEKBEN AZ ISTENNEK, J!:s .E FÖLDÖN 
BtKESStG E':S AZ EMBEREKHEZ JOAKA

RAT!" 

A keresztény \'ilág 'kaI'Ítcsony'lwr Jézus születését 
ünnepli. A megszületés ténye szétválaszthatatlan a 
szerelet jelenvaIóságától. Ezért a karácsony nem is 
:mnyira szület'ésnap jellegü, a hangsúly inkább arra a 
s7.ercletre levődik lit, amely egy biwnyos idő eltelte 

után magasztos költőiséggel áramlik a bethlemi iStálló 
sza1máján nyugvó IJctsded, majd golgotai mártírja felé, 

A 'karácsony költészete ékesen s~óló bizonysága an
nak. hogy a keresztény emberiség bOntudatot érzett a 
legjobb ember keres7.thalála felett, akinek ért.ékét rö
vid élete alatt csak kevesen ismerték fel. Szavainak 
tetteinek, példájának jelentősége, melyet ti keresztény 
világ csak a későbbi időkben tudott a maga 'helyére 
emelni és értékelni, késztették arra, 'hogy úgy szólja
nak és emlékezzenek róla, mint a lelkek királyáról, 
kit lsten drága ajándékul adott, hogy legyen, Ilki meg_ 

• 



tanllSi.1 IIZ cmbeL'iséJ:ot sajá! helyének .:.~ !;l,er~IJoéne" 
I1\cJ:tllhllútull"lI ezen 11 füld"ll. 

Igy töl~t a7 .. hogy LukIles evnngólisu., ·aki lelkile.: 
ua/O'Orl közel állott Jézushoz, e .nagusztosnJl csengö 
unvcikat /ldja il Jézus me~zUletés""t hirdatő angyali 
kar o}kám : "Dicsöség a magasságos ,mennyekben az 
Istoonek és e f/)Idön béke:: Lg és az cmbel'ckhez jó;:lka-

t " m. 
Ezen ujjongó üdv/)zletoon beonncfoglnltatik Jézus 

egész élctprogramja, melyet má.· il születésekor elÖl\!
vetít az első lkarácsonyi esi lIal! Mnyénél {I sok-sok 
szemredént és háborúst'Lgot tHél1 cmbel-ck szeretetre 
s~omjas 'élete és vágynko7.!lsa. 

Bár az első karácsony óta oz az IlngyllH üdvözlet 
megpróbált mindoo kel'cs:r.l'ény súvnjlón bekopogt:al
ni. a kopogtatás nyomán nagyon /jok uj ló nem nym 
meg. A Ik.arácsony ismét megél'kezetl. Itt van. S egy 
jlarányi ké?: Ismét mozdít jn szíved ajtajánnk megro7's
dásodott 'kilincsét. Az üdvözlet szava hív régedet. ls, 
hogy Indulj el a Ikarácsonyi csillng fénye felé' igaz sze
retettel teljes 'karácsonyt ünnepelni, Mert {Im ig min
denld él nem indul, ehlzve S'dvéböl II közöny\. n bé
kétlen9éget, n gyúlöletet, a széthUzást, addig Iga7.i ka
rácsonyt nem ünnepelhet. addig i~7..i kal'tlcsonynnlt 
nem ő!'VOOdeznet {IZ emberiség! 
~ar{lcsony volt ezelőtt sr.{iz és e'l.(~lött ezer esztendő

vel is. de igazi karácsonya az emberiségnek nem volt 
talán soha. Hogy ezt megérthesslik. Idézzünk fe l egy 
pár kUl'úcsonyi ünnepel. 

Ha. ·körülnéztél az ezelőtt 30 év 'körüli ktll'áesonyok 
éjszaKáján hazánk és EUl'ópa .más ol'S'l.ágainak. tájnin, 
hiába kerested a békés pászt0i1üzeket hegyeknek or
mán és völgyeknek mélyén, Őrtül'.ek égtek mindenfelé. 
Lábaid vétben jártak, füleidet haláJtosztogató gépek 
lugása. aknák, bombák robbanása, anyát. apát hitvest 
gyermeket hívó sikoltó kiállások szaggatták,... égő 
fulvok és városok. rombadőlt otthonok és templomok, 
Usxkös romok tágitották borLlldásra szemeidet... pe
dig akkor is karácsony volt. - E::s Jézus akIko!' is zö\,
getett minden emberszív-ajtón, .. és belekiáltotta uz 
egymást pusztltó emberál'adntba: "Jőjjetek énhO'c.{im 
mindnyájan. '. és én békességet adok néktek, t1z én 
békességemet, . " 

lwl,lmn, f~gYV..,,'t S~.(Ironlo!'a~vll 1;.I(,LJIl, Pcdij! a karl,
l'sony bó)u':fC ('S ~1-<:'l'(llCtl'C Intő SWI.ll tu sz.. ... mukl'a 's 
hllOl.r.-.otl, 69 hll!,~zlk a7.611' h; és ma Ili, 

Mlndc1.ck utan talán mondhatnfonk ozt Ls, hogy ak
kor 6s ott, '.'l'.ok a k;Wácsonyok U1. cmber;~ Tnegcsüfoll 
kl.rfocsonyn. voltak. Oc, ha e1.('.ktöl cl\ckintU k' és 
hfo~I'\lkon ldvül esf' :karncsonYOk;U "l'.(mllélh~, ~/.él~ 
hc~unk-e az emben Jó.'1karlllban, S7.eretctben és békes
~gbc;n bövelkedő 'karflcsonyokrÓI fl'klkor, amlk.or kU_ 
l~nbö7.ő "álloIl'\Ok . é-s embe.'!!k t'SUk önma!Cuknak 'készf
~Lk az OS';'~'!l'lyt, nogy .~l~él kényclmcsebben séttilhlis
sanak v~.S nz élet utJum, a Ikli l'ácsonyl jlisl'.olbölcső 
l,.kója mc~, hlldd menjen tQvNbb tövIsok között u Gol
gotn relé.,. Sz.'1va és póldflju nom 'hnl.lotszik, €s hli 
e~.észc~ közel akm'Unk jilnnl önmol,'Unkh(Y/. és jele
l~un~höz, ,rcl ,kell tcnnünk azt fl. Ikél'dést ls: Unncpelh~_ 
IUn'k-e ml magyal' unitllriusok és ·ke.'('Sztények kani.
rsonykor i ga7~ mamdé'klnélltUli szent embe1i él7Jések. 
!,el n születés és szeretet Unnepén, amikor szomorú 
IgMság n"" hogy csekély kivételt{)J eltekintve ritka il 
"karácsonyi ünnep" lényege a bölesöben fekv'ő kisded 
u m~gya., cs~áddknál ! Pedig - bátran mondhatjuk 
- nmes a Vllágon még Olyan nép. mint a miénk 
nmely ezt az ünnepeL annyira várná é-s nincs olyan ál: 
lnm, nmely n mié1<:nél nagyobb örümmeJ és ugyan
nk~<H' n 1,l,cgmcsszebbmcnőbb "arannyal, tömjénnel ~s 
rllll'háV\'\1 - tehát áldozat.tal - támogntná az új bl:)l
csBk 'lakóit és a1.oknak slcilőit! 

Aiká r a megesúfolt 'karácsonyokrn gondolunk akfll' 
n mostnnirn t~kintünk" 1lI'l'ól győzöc!hctünk meg', hogy 
II km'[ICScmy ü\'.enete mllldenhol és ·mindenkor ajándék 
d1'á~a ajánd6k az egész emberiségnek! ' 

Milyen jó lbékeben és egymás Iránti jóakaratban 
élni! <?rulni és nem [élni a hOlnap blronytalanságu
lól ! MIlyen szép a mosolygó arc és milyen felemelő 
érzés II boldogság! Ha mi is, mint az első karácsony
kol' egymás iránti szeretetben és szülök-gyermekeit, 
embeortest.vérek önefeledt együtteWben várjuk a sze
retet ünncpének élTkezését! 

A jászolböicső lakója újból kopogtat szíved ajta·ján. 
Hn'lld 'meA" a zörgetést és knrácsony reggelén indulj el 
JézushOz hasonlóvá lenni. Istennek dicsőségét, e föld
nek l:iékességét. a7. emberi sz{V(!>ket betöltő jóa'lmmtol 
és áldo-.wtosságol tőle tanulnI. HOzzá hooonlónn élve 
lsten flává: igaz embel'l'é lenni, hogy ne csupán szó-
7.llt, hanem beteljesedés legyen a iknl'tlcsonyl üzenet: 
"Dicsőség a magasságos mennyekIben a7. Istennek, és e 
földön békesség és az emberekhel'. jóakarat," 

Végh Mihá ly 

Ma már csak rossz emlék mindcl'.. Azóta hazánk és 
Európa alckor lángoklban ánó tájain csend és békesség 
honol. De a világnak különböző tájain azóta is meg
szakítás nélkül voltak és vannak olyan ol'Szágo~ ahol 
a karácsony az embereket könnyes szcmel&;el óvóhe
lyeken. vagy gyúlölködö szivvel és lélekkel lövés1.fLl·-
_._-_._._._._. _. -----_. __ ._--- - ------------------- " ,------- - - -_ .. _._-._.--_. 

Budapest centenáriuma 
Szép Cóvárosunk minden lakója keresi az elm(!\l 

évek emlékeit. GMdol arra, ami nyomorúság volt a 
második vHágháboI'Ú Idején és örömmel tapasztll'ija 
alt a fejlődést, ami a felSZabadulás óta eltelt alig 
több, mint negyedszázad alaU a szemünk előtt ját
szódott le. A Wrténés7.Ok. keresik II S1.{iZ év elötti 
eMnllények tanulságait. Az egyhÚ7.ak is vissr.aemlf\
kemek az egy évs7.á7.addal ezelőtti eseményekre, 

A .XVI. század második felében, a török hódoltság 
alattri részeken sok. unitál'ius gyUlekeztünk volt me
b'eket II Habsburg ellenreform6cló n XVII. s;á7,ad
ban e1to}tott. Ennek a kornak Buda vúrúhoz kapcso~ 
lódó négyszáz éves [ordulójloro a jövő évben tekintünk 
vissza. 

1648·ilt tilos voll MagyarOl'száROn az unitárius hitet 
vallanI. Az 1848. évi XX. WI'Vényeikll~ hozta meg II 
Jo~egyerj)öséget az unitánlus vallús !;1ilmára. Az el
mul~ évtlledeklben pedig tapaszt:l\ltuk azt, hogya h.1-
boru elöbtl megkOlönböztetá<iek helyébe a szocialista 
{j~lam. részéről az egyhá7J,'\k közötti egyenlő elbánás 
? ve rvényesUlt Ennek adott hun~ot 1988, évi emlék
zsInatunkon az Állami EgyhlozUgyl Hivatni elnöke ~ 
ezt tapasztaljuk azóta is. 

Az e1s6 nyilvános unitárius Istentiszteletet Budu
pesten 1869-ben Ferencz JÓr.scf, akkor kolozsvári lel
kész-banár, a későbbi pÜSpök tartotta a református 
egyház által szeretettel átengedett teremben. 1873 

% UNITAu lUS e U IT 

pedig cent~nál'ilLmi évfordulója fl budapesti unitá
l'Íus eg)"hálközségnek, Ettől az idötől keldve rend~ 
szeressé villik az unitár'Íus istontis?teletek tartása Bu
dapcsten az evangélikus egyház ugynncsak jó sziv
vel és Sleretettel átengedett Delok téri gyülekezeti 
telmében . 

Kót évvel később kész.ltik el fl budapesti unitáriu
sok o l161tegyházközség s7.ervezeti szabályzatát és 
a Kolozsvlorról !ropott jóváhagyás ut.ún 1876-OOn ala
kul meg rormálisan is a leányegyh!\7.köl'-"iég. 1881-ben 
alakul át {I leányegyházkö7.ség nnyaegyhlll'.zá s hívják 
meg első lclkésznek Oer7,Si Károly tordai lelkész-ro
nárt. 1869-1690 a templomépítés Ideje. 

Az 1873, évi Kel'esztény Magvetőt forgatva. még egy 
unitárius óvfordulól'O mutntó adatokat találunk. En
nelt az évnek u nYm'án Ul. angol és a~ omel'ikai 
unit.áL'lusok ,képviselői Budnpesten Jlhtn'k és talfllko~
tnk (\ budapesti unltál'iusok vezetöivel és II koloz.s
vnl'l egyházI közponl 'ki'küldöttetvel. A megbeszélés 
témája: hogyan tudnMt egyUtlesen elősegíten! o buda
pesti unltfLrius templom felépítését. Az 1890-ben fel
sr.enteh templom megépltését Budapest főváros nagy
ielka adománya tette lehetövé. amikor is jelenlegi 
Nagy Ignác u. templomunk telkét díjmentesen ado
mányozta egyházközségUn:k részére. 

Budapest centenlorl umáról ml. budapesti unItar iu
sok. ezért ls hálás szivvel emlékezünk 



Egyesítjük erőfeszítéseinket a békéért 
Kél és fel évvel 11 Békc~Vi!1\glanacs bud,!pes.ti.,. egy 

cv\'cl a Btke-Világlnnács elnökségének s~ntlagol ulése 
után II békesz(,l'cló erők nagy demonslnlclÓjúnak l~hc_ 
lelt \nnlija az egész ,,:i4ig,. M~ ... l<vába~ gyűLtek ~7.c 
ugynnis a békeszcreto erok o~tóber .5-31 napJam, 
hogy az egész emberiség békéje ér~ekében hallassák 
felelösség teljes szavukat. A santlagol felhfvás nemcsak 
11 Béke_Világtanács számára jelez,Uo,a fe~adatokat. ha
nem minden olyan nemzetközi. regIOnális, vagy nem
zeti uerrvezet számára. amely eddig a Béke-Világta
mics égisze alatt, vagy azon kivül .oozinte s1.fvvel és 
sz!lárd meggyőződéssel 11 békének Jegyezte el életét. 
Ennek következtében Moszkvában a Békeszerető Erők 
Világkongl esszusa tartotta i.lIéseil, a maga nemében 
előswr s meg vngyunk ~őz6dve afelól. hogy k ihat.'Í
saiban jelentós mérföldkövet jeleni a huszadik szá7.ad 
l.tolsó harmadfinak történetében. 

A kongL'esszus záró dokumentumai. a világ népeihe7. 
intézet felhívása ugyanis erről győz meg minden olyan 
embert. aki felelősséget érez magában az emberiség 
jelenéért és jövendójéérl. 

F<,lhívta a világ népeit a Kongresszus, hogy az igaz
ságos és a tartós béke érdekében egyesit sék eró/eszité
seiket, mert igen reménykeltó jeleivel találkozunk :1 
nemzetközi légkör enyhülésének s ezeket tovább kell 
fokOl.:ni. Követelni kel! - hangzik a [elhívás - a nem_ 
zetköl.:i bil.:tonságon és a kölcsönösen előnyös együtt_ 
működésen alapuló békés együttélés érvényre juttatft
sát; fel 'kell számolni a fajüldözést. a gyarmatosítást s 
annak minden álcázott COl'máJát. Meg kell valósítani a 
leszerelést. a katonai támaszpon"tok és a szövetségi 
rendszerek felsZlimolását. M~ kel! tilbni a nukleáris 
Cegyvt"rek alkalmazását. Az e tekintetben eddigi hozott 
neml.:etközi sl.:erzódések hatályosságát ki kell terjesz
teni minden népre s al.: agressziónak összes formáit be 
kel! szüntetnL 

Követeli a lelhívás, hogy a hábol'ús célokra fordított 
hatalmas összegeket már most bizonyos mértékig csök
kentsek. majd végérvényesen iktassák ki költségveté
seikból s a megt.akaritotl összeget fordítsák az elmara
dott népek megsegítésére. Az egyes népek pedig ne gá
toltassanak meg Ilbban. hogy saját eröforrásaikal. nem
zeti kincseiket belátásuk szerint felhasználhassák élet_ 
szinvonaluk emelésére. Külön szól a felhívás arról. 
hogy .a béke. a biztonság és az igazságosság csak akkor 
jut él'vényre. ha mai élE'tünk békéjét érintő nagy ké!'

de:s.ooooen hozott IDNSZ-határozatok végrehajtása me~
történik. 

A Békeszerető El'ők Világkongresszusának moszkvai 
tanácskozását nagyon jelentős események elÓ7.ték meg: 
a vietnami háborúnak véget vető párizsi megállapo
dások, az európai biztonsági konferencia első e redmé
nyei, II tragikus chilei államcsíny és AlIende elnök 
meggyilkOlása, valamint a 17 napos közelkeleti háború. 

Ezekben,. a kérdésekben nagyon határozott állásfog
lalások szuletlek a moszkvai kongresszuson, Mégpedig 
Olyan határozott állásfoglalások, amelyeknek mcssze 
h~ngzó szava erőt képvisel, met'! a világ népeinek 
lÖ?bsége ,IlZI ~kal'jll" hogy Vietnamban valóban véget 
érjen a haboru, .vagyIs az amerikai imperializmus által 
támogatott délvLetnami rezsim hajtsa végre a párizsi 

---

megállapodásokat. hugyjon fel a területrabló IIkcióival 
ann:il is inkább, anerl llyen eszközökkel célt nem ér,het 
el egy olyan néppel szemben, amely Slabadságszere_ 
telében legyól.:hetel1en s amelyet a világ békes:GCretö 
cl'ől erkölcsi és anyagi támogatáSban rész.esltenek. Az 
európai biztonsági konferencia kezdeti sikerei egYálta
Um nem altathat ják el a békeszerető erők ében;égét ; 
il lényeg ugyanis - tehát a realitásokat figyelembe
vevő egyezmények megkötése - még hátra van s azo
kat el kell végezni. csűré;-csavará<;sp! nem lehet ~l
odáznl, nem e ngedi elodázni a békére és b iztonságra 
törekvő emberiség. A chilei t ragikus fordulat pedig 
nagy memento minden békeszerető és szabadságét fon
tosnak tar lÓ nép számára. F igyelmeztetést kapot t a 
vi lág újra arról, hogy a nép érdekelt semmibe veSl.:ik 
aook. akik I)zámára csa'k a hatalom ~akorlása és a 
haszon növelése a legfontosabb. A közelkeleti háboru
nak 17 napja végérvényesen lerántotta a leplet arról 
az izraeli szándékról, amely 1967 óta 6 éven át állandó 
megfeneklésl'e kárhoztatott minden józan polit ikai 
rendezést a közelkeleten, s nyilvánvalóvá telte. mi
szerin t az arab összefogás előbb-utóbb kikénysze
ríti, kihm'colja az igazságos rendezését e térség súlyos 
problémáinak. A békeszerető erők egyértelmúen áll
tak és állnak az al'ab népek oldalán s Izrael állami
ságának elismerése mellett sÜl'getik a megszállI a rab 
területek mielőbbi kiürítéset és a többszá7.ezer mene
kült palesztinai helyzetének megnyugtató rendel.:ését 
az ENSZ határozatok ér vényrejutta:tasa itlta\. 

A békeszerető erók készek egyesíteni erőfeszi tesei
ket ezeknek a nagy céloknak a szolgála tában s ez meg
nyugtató az emberiségre nézve, 

A kongresszus munkáját számos nemzetközi egyházi 
szervezet megfigyelők kiküldésével támogaUa. A hazai 
egyházak békemunkáját M~ában d r. Bartha T ibor 
püspök, refolll1látus zsinati elnök, d r, t jjas József ka
locsai érsek, a katQlikus püspöki kar elnöke" d r. 'Káldy 
Zoltán evangéli~us elnök-püspök, dr. T imkó Imre 
görög .katolikus kápl~!.lani helynök és d r. Várkonyi 
Imre pl'épost !kanonok, az Actio Catholica igazgatója, 
továbbá a KBK küldöttségének magyar tagjai, dr. 
Tóth Károly főtitkár és dr. HU6Zti Kálmán teo\. 
proCeSSzor képviselték. Valamennyien részt vet tek a 
Zágorszk kolostorvárosban tartott egyházi találko
zón, P imen moszkvai pátriárka meghívására. Az itt 
összegyú!t több mint 250 eiQ'házi sl.:emély iség tevéke
nyen részt vett a Békeszerető Erők világkongresszusa
nak munkájában, egyértelműen kifejezésre Jut tatták 
mind a plénum, mind a bizottságok munkájában, hogy 
az egyhlIzak, ha hiva tásuk magaslatán állnak s ott 
kell állniok, tevékenyen közremClködnek az emberisé
gért, a világ népeinek biztonságáért és békéjéért vál lalt 
világméretú küzdelem'ben, melynek egyik irány t jelzó 
állomása volt a békesz.erető erók moszkvai kongresz
szusa. 

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

Bartók Béla életc képekben és dokumentumokban 
A . fe~ti eimen. megjelent díszes album Öl;sze.állitója 

~2J~IS f erene, akL lobb mun két évtil.:Cdes kutató mun-
tá ~ak nag~ részét a BUl' lók-dokumentumok feiku_ 

ta s n~k. ÖSSz.egyllj tésének szenteli. Munkáját :J 

~~l~?glben, elhunyt ~zabolC5i Bence proCesszornak 
já ja,. Ilki 1955-ben Irta meg az első jelentős, ké

pekkel 15 gawngon 1lIUS'l:tr51t BartÓk-élelnj7.0t 
~Ó~\s tm~j(\l 375 kép IHus7,trálja és :'1hho'z B~li'-

emuvét. Öfis:Getoglaló, ;'jOk vana\.kozásban új 

szempontokból megvilágitó tartalmas bevezet6 tanul~ 
mányt írt. 

A ga)".dag képanyag bem uta~j.a Bartók elln<lulásá
'!lak, ha~i és e urópai munkásságának színhelyeit és 
au.al a? egyszerü sírk6vel zárul, mely at. 1945 s:zep
temberében. New York'ban elhalt nagy géniUS%. !öldi 
maradványai t takarja. 

A kötet kép- és '\.érképanyagának lisszegyüJtéséhez 
Bartók Béla !ógondnokunk is je.len t6s segftséget nyúj
<tott lL szerzőnek, 



Az egyezmény huszonötödik évfordulóján 
NépiInk több m!.nt ezer esztendős és egyházunk 400 ,'l.dó, az állnmmal" . ..-

evet meghaladó torténet&lcz viszonyítva esy 25 éves szólta'k: Simon An~o~nd6 SZCI:wdés s~.övcgét. Hozzá-
évforduló, rövid meg(J.IIÓnak tOnik. Ez a mega ll6 és Ul'\ zscf R File Im r ,S. Nagy Lá:on16, dr. Celel Jó-
eltelt negyeds?.i'i1..ad népünk és benne egY:házunk élc- nok; K"lss Ofniel I'ee, ~~rencz József, Bajor Jan~ Kál-
Iének jelentős, történelmi iCejl6désben gazdag szaka- A hozzászólók a:' 7. sz János. ., ' 
szát Jelent!. sokat ajánlannk A' ~gyevnény szovegében. rnódosftá-

E s7.akasz legfontosabb áJlomása az a történelmi esc_ kivételével . kÖ7;Sy01és Slmun András javaslata 
mény, melyről mai ünnepélyes ülésünkön megemléke_ sító javasl~I~~ :flezm~ny S7.öv~érc telt többi rnódo-
zünk. kérdés tovább' ogadJIl ~s a szövege'tést. valamInt II 

Egyházunk és a magyar állam 'képvise:löi 1948. októ- A közgy~léS vk~~t~s~ ~~Idöt~ bizottsúghOt. utalta. 
ber 7-én frták alá az egyezményt. ugyanazon a napon, 1948. október 6-fm taer n elJáró, ~épv!.seI6 Tanács 
amikor azt a református egy'.ház képvJse~6i ls aláírták. egyezmény alMrásflr d' ~' l ~c\k\VUI~ u.lésében Ilz 

Az egyezmény aláir_ása természetszeruleg nern tör- mellett az időközbea l. I n Gábor püspöki helynök 
tént előzmények nélkUI. 19% tavaszán nemcsak elhall- n'ok és'a vidéki távo~llemo,?dolt dr. Gál Jenő főgond-
gatlak a fegyverek, 'hanem rúj rend ls bontakozott ki a Dénes fögondnok Ihel é\~ n;~ét~bakadálY(),l.Ott dr. Imreh 
háborutól nagyon súlyosan sújtott hazában. írására dr. C.'iiki Gá~ C~ ~ . en. az .. egyezmény alá-
A rég! rend képviselőinek nagy része a fasiszta csa- talmazta Gyallay DomorSPÖkl ~e!ynök me!lett felha-
patolCkal együtt elhagyta a magyar földet és új embe- és dr. Gálfalvy István eg ~á~~~1 áos eg~há71 tanácsost 
rek veWék ikezükbe a hatalom gyakorlását. hé~l >később megtartot/ rc~~kí:U1~'~~~' ak}t II néhány 

Az egyháznak ,felelős képviselői az első percekben Jeno utódául megválasztott. ozgyulés dr. Gál 
hol Q(étkedve, hol csodálkozva tekintettek körül a ki- Az 01~':." dr. C;:Siki Gábor püspöki helynök jelenti 
bontakazó új világban. A 'hazánkat Ifelszabadftó szovjet hogy akozott a szöveg között, melyet a közgyülés letár~ 
csapatok egyik eJ:só intézkedése az. volt, hogya temp- gyaltés.a:nelynek/.aláírására il felhatalmazást megadta 
Iomokat mindenütt meg 'kell nyHni és folytatni !kell az és a Mmlsztertanacs által véglegesített szöveg között 
egyházi életet. lényegbeli különbség nIncsen. 

ViSS7.atekintve örömmel állapíth'atom meg, hogy il Pethő István 'ÍőjegY7.ő és dl'. Kozma Jenő jogt.aná-
Magyarországon szolgálatot telje."ítŐ lelkészek közül, cs;os, a tanács .e.lőtt a két szöveget összeolvassa. A t.a-
senki sem hagyta el őrhelyét, nem távozott Ikülföldrc n.aes .:negá1l~p,tJa. lhogX .1:' ikét s7.öveg kö~.ött csak stllá-
és így az elóbb em1ített felhívásnak mindenült öröffi- ~I~ vdltoztatasok esl'lkowlteUek és az eGYe7..rnény aJ{i-
mel eleget tettek. Irasára a ,felhatalmazást megadja. 

Néhány hónap múlva a földosztásról szóló rendclke- Az ,l~~~. ~.kt6b~el· 29-én tarton főgondnok-vólas7.tó 
zés volt az, ami az egyházak egy részét szembe- ren~klvub kozgyűJésen Ferencz József el6adó ismer-
állította az új h atalom iképviselőivel. Scm egyetemes tette az állammal 'kötött és október 7-én aláírt egyez-
egyházunknak, sem gyülekezeteinknek nem volt jelen- mén~'t. A közgymés az előterjesztést megnyugvással 
tős !töldvagyona és így a hívek nagyobb többsége, kü- veszI tudomásul és örömmel állapítja meg, hogy az 
lönösképpen a földosztás kedvez.rnényezettel, a velük eg~e~~ényben: ,.A magyar köztársaság ,kormánya az 
együtt érző ipari munkások és az értelmiségiek közül umtanus egytláznak a közoktatás terén a múlt.ban 
a haladás gondolatát tt"elismerók, örömmel, vagy leg- szerzett érdemei .megbec.süléseként a füzesgyarmati 
alább méltánylással dogadtAk ezt az intézkedést. unitárius iskola tantelmét, amely a lelkészi lakással 

19~7 ... ben a magyar állam eltörölte azt a Ikülönbséget, egy telken és egy ledél alatt van, gyülekezeti otthon 
amely eddig a törvényesen bevett és az elismert valJás- céljára az egyhl17.nak meghagyja." 
feleKezetek között fennállott. . Az elmondottak utalnak az egyezmény lelki gyöke-

A; UnitárJus tlet dmG egyházi lapunk 1947. évi de- reire és mutatják azt is . .hogy egyMzunk állást foglalt 
cemberi száma ezt az eseményt a következőképpen a Ihal:ldás gondolata mellett. 
méltatta: Aldk egy'J1ázunk képvjseletében az egyezményt 25 

,lA tÖIWényjav~slatot, mely -Il vallásszabadság teljc- évvel ezelőtt aláírták, ma mllr nincsenek az él6k sorá-
sebb biztosftását célozza, mely az egyes felekezetek ban. trdekes véletiene a sorsnak. hogy eméItatás el-
rangsorolá6át lkívánja meglSZÜntetni, unitárius ember mondása annak jutott osztályrészill. aki annakidején, 
örömmel üdvözölheti , hiszen a Dúvid Ferenc-i hagyo- mint előadó, :l részletekre vonatkozóan, több alkalom-
mány erre mindi~ elkötelezett. De annak, mal tárgyalást folytatott az állam által lkikUldött >bi-
ha az állam és az egyház kÖ7.ött függő zottsággaI, valamint a refonnátus egyház vezetőivel és 
kérdések, !közöttUk elSÓSOl1ban a 'békességet tisz.tségviselő!vel - akik l\:özül csa'k az uzóta ugyan-
bántó s ncm egy súlyos családi és egyéni tragédiát csak elh unyt Bere<:"".i:ky Albert püspök úr nevét emlft-
okozott reverzális kérdés is végre II mal időknek meg- jük meg -, akik saját tárgyalásaik tapasztalataimi 
felelö, 1ko1'S7.eni rendezést találna." minket mindig készséggel táJékoztntta!<. 

1948. márciusában örömmel emlékezünk a ,vallás A maru'ar állam és az unitárius egyház között létre-
dolgában" keletkezet 1848. évi x x . tc. l -56 §-ról; mely jött egyezmény szövege csuk a részletekre vonatkozó 
szerint "az unitária vollás" törvényesen bevett vallás- s7.akaszokban tér cl a református egylház és a magyar 
nak nyilvánittatik. állum között ugyanazon a napon aláírt egyezménytóJ. 

E törvénycikk befejezte azt a jogalkotást, amelyet az Az egyezmény1bcn a magYllr kOl:mány kifejezi. hogy 
1568. évi tordai és az 1571. évi mlll"osvá6á!1heiyi erdélyi ellsmeri és minden lehetséges és szükséges eszközzel 
országgyűlések megtererntett.c.k, amilltol' az Erdélynek biztosítja a vallásgya'korlat teljes s? .. abad.ságát". 
:Ma~arorszaggal történő uniója után, Magyarországon Egyházunk lll. egyezményben is megallllpltja. hogy 
15 tölWényesen Ibevettnek nyilvanítottll. Az Unitárius a Magyar Köztársaság törvényho.1..á~ é.9 kormá':lya a 
:elet 1948. márciusi sz.úmában aluHrott emlékezik 'Illeg szabad vallásgyllkOI'latot mindeZideig IS b!ztosltotta, 
arról , hogy a törvény javaslatot az alsó tábla" egy- védelmében részesítetle. sőt azt az 1947. éVI X XXIII. 
hangúlag, minden megjegyzés nél'kü1 ,fogadta el. A fő- tc. megalkotásával jelentősen kiszélesítette. ~l1amunk 
rendt házban ScltovS7.ky János, a 'ké$óbb! hercegprí- tÖl'vényhozásu II valtás su. bad gyakorlásának Jogát Al-
más, oaklkor 0J)éCS \ opiliipök swlalt fel ellene. Felszólalá- kotmányunkban is biztosítottll. Az 1949. évi ~XX. tv. 
sát két másik !kathQlikus IPüspök Uí.mogatjn. Három 54. §-a. illetve llZ időközi fejlódé:Snek _ m~gfeleloen mó-
protestáns <főúr a javaslat mellett szólalt fel. dositoU Alkotm;Íny. az 1972. éVI t -so törvény 63. §-Il 

Ilyen előzmények utan történelmi és lelki keretek a követke7..őkel mondja: 
között kertJl sor az 1948.1únlus 20-án, dr. CsIki Gabor, .. (I) it MIlgyal' Népköztársaság biztosí t.laaz állampol-
akkori esperes-p\.lspökJ helynök és dr. Gál Jenő, vala- gárok lelkiismereti szabadságát és a vall(\~ szabad SYII-
mint a ma ls élő dr. Imreh Dénes ,rögondnok elnökletc kol'1ásánllk jOf::'it. "'b 
alatt tartott lközgyll1ésre, melynek jegyzőkönyvvezetője (2) A lelkiismereti sznbadsl\!! blztooatása érdeke en 
Pethő István egyháZi Jőjegyz(i volt. ma nyugalmazott a Magyar Népköztársaság az egyh!\zat külön vfilnsztJo 
pUspöki Ihelynök. az (illamtól." . é 

E 'közgyQlés rendjén Ismertette Ferencz József eIő- Egyhúzunk örömmel llclvi,)1.öltc oz alkotmán) e k t 
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." 'k _ llimrlyMH m"'s "!!.Yhá~,,:,,k~ill 
swkaMtl t . ÚIU ,éllu I ' k a~ ",lhmlól való Kulun
c,L!.}·[i1l :-. ho!!}' nH"!: C!!}: 1l1.~;:~:tl1ll:~~1I.·!!ni"si szervek előtt 
v{,l:1SW~~1l "cr~csa~:\ nz) iU:IÖSégét $?üntctte meg. ha
kőlön rcvcrlAihs-u( ~. \<rdést mCf::s;o:űntcti. Sajnos II 
nem a>; cj.!ész ,'evct7.. IS "keretek kÚ1.Qt! ma is fenn
!"cvel-dIlIs kérdés ('gy ~:'ll'.l TheolOl~iai Szemle legutóbbi 
,ill: ~1~~en~Ón z~!~~~:~ d~kUnlCntumokra. melyek _ mu
szum" ....... n u.' _ l IIkus e~.h,iz hivei tol nUI 
tat ják azt. ho!!' fl romal kal~::S házasság kötése ('Setén 
is megkiv{mjn azt. hogy veg~ 'e'rmekeiket katholi
is f(ondoskodjanUk arról. hogy g) 

kus vall~sb~n n~v~ljck., . k fl ntol sem il múltban. sem 
Mt umtánusok ezt ri YJól o I fl ss;\g egyházi megál

ma nem ktiveleljuk. Vegyes I ?~'1 . más rotes
dásakor. ha II masik fél kathOlikus. vag). ... ~itben 
lán~ felekezet tallja. ;Ikkor v('lc ncm uOlwnus. k el 
feUogásunknak II1c~(clel~ . cSkU,~~:mál 1 -~on~;;~áZUnk 
hanem azt. amelyiket s,IJal eg.) ,z~ . e ol ,: része-
k' ""k " "7.~~ca'köléskol". e,ll..\'h<\7.1 áldasban . 

h:~U n~. • -.,., k " " b 's bIZ 
't 'a][:Js szabad gyakorlásána torve~y e~ I . -

~~;it~tt\ jOi!ánfll fo~va. olyan !,~zasfele.kel .I~;, akl~.~.,~d
ketten mús felekezetnek t..'1~Jal és akIk Siljut e!n.huz~.k 
Iilló előirásai mintl templomukb .. m nem kérhe\lk h;I
msságkölhűkre Isten (,ldásúl. . " ál 

Az egyezmény a mi sd,munkra IS bl7.IOSIIOl\a_ az -
l : 'ély~ 1968. decembe]' 31-ig, ötévenként Z<J%-kal 
d~~:~nő ilrünyban. Az :',llam f~lis.':1·l<!rve ~lzt, hO~y a~· 
{,Imeneti időben nY. egyh:hA'Ik, k07.luk a mt c~yhá.zun~ 
sem tudta !I~okal a~ anyagI fclt~tclcket bn~os)tan,l. 
amelyek lehetövé tetlék 1'011\;1 ,IZ al1<1mtól e lvult eg).
h:h életét. SClll a~ első öl év leteltével , .sem ~~l. ko
vetöcn nem éli !IZ egyezmény ben bi7.IOSIIOI.t Jog~vn.l, 
hanem a megtlBapított összegeket t~vábbra .IS. f.?l}ósl
totla. sőt nz UMI. december 31-én leJárl hatal:ldo ut~~. 
több a!kalommnl. egészen IQ74. december 31-Ig azt UJ
ból meghosszabbitotta. ....., 

A magunk rt!Sl.érÓI jó reménységgel tekmt~mk a JO
\·öre. bizva abilan. hogy államunk és kormanyzatun~ 
melt,ínyoh'n egyhft7.unk szórvúnrhelyzetéool fakado 
külonle"es nehé'l.!;égeil és kisebb lélekszámunkat, anya
gilag to~'ábbrn is túlllO~'1tni fog bennünket. Külön kell 
utalnunk az egyezmény 6-ik pontjának hl szakaszára. 
,Imely lényegesen eltér a többi har.ai [elekezet egye~
ménvének hasonló problémát érintő szövegétől. Eg)'ha
wnknak ugyanis nincs ön{llló leologiai akadémiájn. 
csak teoloJ(iai intézet~ és j~, az e~yezlllényben, az 
emlitett pont szerint az állam .. tudomásul veszi és el
ismeri, hOg)· a mag)'al·orsr1i.i!i unitári us eg)'ház lelké
szei kiképzése álta]{lban a románini mag)'ar unitánus 
egyház kolo1.$vÚri teologiai főiskoláján történik. ae ké
pesitésükct mós külföldi unitárius teologiai főiskolán 
is e lnyerhetik· ·. 

Emlitett szaknsz alapján az Állami Egyházügyi Hi
vatal közbenjár(,sá":11 CA.vházunk kétizben is küldött 
hal1gatót (I romúnlai uni tárius egyház teologini föis
kolájónl . 

Itt mulalhatok rá arra, hogy a~. egyház és az állam 
kö7.ött kötött egyezménynek. ftllamunk nem a betűjét. 
hnnem a s~.ellemét vette figyelembe, amilwl" kérésünk
re hm.z:Jjlirult ahhoz. hogyalelkészhiány enyhítésére 
L~ l'Omániai unitúrius lelkész. cSillúdjával együtt Ma
gyarorsz:"!gra áltelcpüljön. ÖI·ömmel emlithetem meg. 
hOI1S a tavaly dL~emberében {Iltelepü!t Vei!h Mihály 
kocsordi lelkészűnk és felcsége, magyar állampolgár_ 
súgukat elnyerve, nz állampolgárs,lgi esküt a napok
bn~: ~z illeték.es polgári tisztviselő előlt letelték és így 
" J,?v.oben O IS lU'.nkorolhatjn a többi lelkészt megil
leto nllampOlgárl Jogokat és kötelességeket. 

Ugyanebben n szellemben fogadta és teljesítette a~, 
Áll~ml .. E.~Mzügyi Hivatal azt a kérésünket. hOg)· a 
ré.g, kuIrol~1 unitflrius ös~.töndijak felújításával. egy
h"zunk egyIk lelkés~.e 1974. januárjában az angliai Ox' 
fordban fog 6 hónapon keresztül teologiai tanulmá_ 
n}'~kat. fOlYlatni és tudását az angol nyelvben tökéle 
leslIenI. melyre külföldi kapcSOlataink építésénél el
engedhetetlenül sz(]kségünk van. 

. Szólhatunk nn 'Ól is. hogya külföldi uni tárius egy
h~~~. és a~. unitárius és n:'{'s s7.abadelvú egyházakat 
tomOl Itő Vllágs7.i)V<'lséJ: elll1nte bi7.onyos fennWrtással 
fo"adla az eg,'''m' , .... , , .,.. , ,. ny a ;,lr.,s.ll . e lSÖSOl'ban azért mert 
n . .t~az!ll kathollkus egyház csak két évvel késŐbben 
ko!öll egyezményt áll"munkkll] 

l!J"a-t(,t ke~.d(jdr...,n elu·h('7.unk régi kúlfiltdi kapcso
lalai il<m"t helyre(,lltak és u kezdeti és itt-ott még ma 
is jctentkC'lö idegenked~st. II polltlk", k~rdésekben valu 
állásfoglalás és elzárk6zás politikájától ellekintve. ma 
már II kUlföldi unitárius közvélemény, ideértve a la
punkat ellYI'C nagyobb sZ{lmban 0lvas6. külfóldön élő 
unitárius hll7.únkfinlt, megértéssel. ső t elismeréssel ér
tékelik azt n munkát, amelyet egyházunk az új tár
sadalmi helyzetben folytnl. Úgy érezzük. hogy egyhá
zunk képViselőinek klUföldi gyűléseken és konferen
ciúkon való megjelenése, fels1.6lalásai; a külföldi uni_ 
tárius és más haladó egyhá1.ak ve~etőivel való sze
mélves kapcsolatok egyre erősödő kiépütése. számos 
olyan előltéletet hárított el. amellyel a nem tájékozott 
küHóldi egyházi vezetők egyrésze az ottani sajtó pro
p~'1nda szólamninak hat.'\sa alatt. hazánkkal szemben 
eddig táplállak. 

V;lllúsulnpitó m(lrtir-püspökünk Dávid Ferenc -100 
évvel ezelőtt clhrlnp,zoU tanitás,'1 alapján. valljuk. hogy 
..Sehol sem tanuljuk lsten igéjéböl. hogy az lsten igé
jét és 11 vallást tÚ~.7.eI-vassal kell terjeszteni. A hit 
nlyan lesyen, hogy sr.eretet által a;elekedjék. Hitünket 
jó cselekedetekkel mutassuk meg." 

E teologiai alapból elindul va. egyházunk mindig nyi
tott szívvel fordult a társa.dnlmi kérdések felé. A múlt
ban egykO!'i kollégium;tink s l.ámos parasztfiatal tanu
lását segllctték elö. akik közűl nem egy az új társa
dalmi rendben, nemesak hogy megtal{tlta a helyét, ha
nem magas közéleti tevékenységet is kifejtett. 

A XVI. s?1i.zad tradícióit te r mékenyítették meg n XX. 
század nagy magynr géniusz.1nak az első világháború 
idején unit!iriussú lett Bartók Bélának eszméi. nem
csak a zene vi111gának az életében, hanem az élet dol
gairól való ~ondolkodúsunkban is. Az IQI:; után lartoll 
első egyházi kÖl.gyűlésünk vf,lasztotta meg örökös egy
házi tanácsossa. a snj nos még ugyanazon év őszén el
hunyt Bartók Bélát. Hivalkodás nélkül vallhatjuk meJ!, 
hogy az elsők között voltunk. nkik az u; társadalmi 
r end tanítbával egyetértésben. de saját hitbeli felfo
gásunktól indíttatva meg,szilntettük a [érFi és nő kö+ 
zötti különbséget nkkor. amikor ~i.Hekezeteink pres
biteri és eg)'húzunk legfőbb kormányzó- és vegreha~
tó testilleteibe asszonyokat is bevitlaszlOttunk. Terme
szels1.erűleg nincs akadálya annak. hogy egyházunk
ban nők teologiai tnnulmányokat folytass,'1nak és a lel
készi okleni!l elnyeré:>e után teJjcsjogli lelkészi mun
kát végezzenek. Annak ellenére, hogy egyházunk tag
jainak egy rés~.e. főként az értelmi~gi s~rm'l:zásu~.k 
az IQI8 óta Romániához lal"\O~.ő Erdch' terilleten szu
lettek, megértéssel fogadták egyházuknak _azt a !öre~
vését, hogy az 19111 óta kialakult és az elso ~ masooJk 
világhábortit követő békekötések által szentes,tel\ teny
leges helyzetet e~yh(\zi vonatkol-4s~an is levonjuk .. tgy 
jutottunk el belső hitbeli meg~'oződéssel és a r.ealltá 
~ok helyes rclismcrése alapjÍln oda, hogy e~hazszer
vezeti vonntkozÍlsban is rendenük kapcsolataIIlkat. A.z 
1968. augusztus 21·én Budapeste~ 1?1·10.1t ünnepi zs~
natunk néhni R. filep Imre h. puspok Javasla tara .kl
mondott", hogya Magyarországi Unitárius Egyház o~
álló püspököt és főgondnokol választ és m"ga korma
nyozza életét. 

Ezen a ;>;slnHton megemlékeztünk eg)·házunk me~
nlapításának 400-ik évfordulójáról. örömmel hird~tve 
azt. hogy a hit Istennek ajándéka és hogy a p~éd~ká
torok az evangeliurnot pl·édikálják. hirdessék, kl-kt nz 
Ó értelme szerint és a kö7.ség ha venni akarja, jó. ha 
nem, pedig senki' kényszeríléssel ne kényszeritse." . 

Az 1968. évi 7.sinatunkon Prantner József államht
k(tr. az Állami EgyMzűg}'i Hivatal akkori elnöke kö
szöntésében hangsúlyozta, hogy a7. állam a maga ~
széröl nem tesz különbséget nagy és kis egyházak ~ö
zött, hanem méltányoJja azokat a múltbeli. vagy Je
lenbeli értékeket. amelyeket 11 haladás szolgálatában 
teltek. Egyetértettünk azzal a megállapitásával is, hogy 
a \'allásszabadság 400 év\'el e7.előlt tÖI-vénybeik.lat!?~t 
elve azt ls jelenti. hogy .,szabad hinni és nem hm~, . 
vallásos és nem vnllásos embereknek azonban egyult 
kell do1+:ozniok népünk előrehaladflstlél'! és a népek 
békéjéért. .. . . 

IQ7t -ben megalkotolt és az Állami EgyházugYl HI: 
vatnl elnöke á llal jóváha~yolt átdolgozott S~er"ez~h 
Törvényünk bizlosftjH Hzt a keretet, nlelyben egyha-
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zunk ma is él, ősi hllAYOnlúnyok hoz I'ayaszkodó, dc II nelem !iOn\n, VOn ma., . b· 
r, , b - " ,., A S • -b ." ,cs nom abban ho .... les.,; a ma követe lményeit is !;ye cm II vevo ll. zef- JOVO en IS. ' ""' 

vc~.c l i Törvény mcgalkolás<it és annak személyi vo- ,A •• idél'.c~l megtiszlc16 mcgúLlapitál!ra ula lva II je-
na tkoz:lsnit ne m csak a Magyarországon élő unitúriu- ~nrc li il Jo~óre vonatkOzóan hangsÚlyozni Sl'~'retném 
sok hanem a rom!\nlnl unit;,rius egyhúz is helyeslés- a1:l, hogy amIkor helyeseJtUk az állam és' hú-
sci 'rogadtu, és azóta ka pcsoh, taink velUk ls megjavul- s~ét:válasz t ~6át. ugyanakkor igent mondouu~~ ~szo~ 
tak. " Húhít adunk Is tennek, aki az Ö igazságának ré- CWJISt..a épllésl;c, melynek <!lsödleges célja , a nép jólé-
nyéve! naponként tov~b,b és tovább ve7.é1·~ minke t", lének, a, csaladok bOldogulásának, a nem7.eli egység 
mondotta egykoron Dl\Vld Ferenc. Orvendunk annak, megerÖSltésének és a béke megőrzésének EI szolgálata 
hogy az 1971. november 22~n tartott zsinati fötaná- E szolgálatnak legjelentősebb alka lma voll k' 
csi ülésünkön. mely az egyház uj püspÖkét és főgond- vai béketalúlko~ó, ahol a nagyvilág békesze~e~o~zröi 
nokát iktatta be tisztségébe, Miklós Imre ftllamtitkAr 144 on;z~gból, tobb mint háromezren hívták fel a vl_ 
lir, a z Álla m i Egyhá7.ügyi Hiv~tal elnöke többek kő- lág népei l. hogy az igazságos és tarlót; béke szavato-
zött fels7.ólnlásában 11 következo megállapltAsokat tet- lása érdekében egyesítsék erőfeszítéseiket . 
te ' Az e lm últ évek azt mutatják, hogy 11 Magyaror- Egyházunk az igehirdet05i munkában és a minden -
száii Unitárius Egyház is megtaláita a helY.~1 tá_rs~- napok, gyakorlatában a múltnál nagyobb mértékben 
dalmi rendszerünkben. J ó keret volt az egyuttmuko- h:'ln~ulyol'.za azt az eszmét , hogy Istennek és ember_ 
déshez az állam és az Unitárius Egyház között 1946- uu's;.:unknak akkor s:-olgálunk igazan, ha az emberért 
ban létrejött megállapodás, Nem véletlen. hogy a 5Z0- val.o gondoskodás kerdésében bátran állást Coglalunk. 
cialis ta államunkkal kötött egyezmények aláírásánál Ezer\. t~mogat~uk ~s tf1mogatjuk a Hazarias Népfront 
aZ Unitár ius Egyház a7. elsők k özött volt. Ma már be- mU?káJát és 3.Z umtánus tü relmesség szellemében hir-
bi7.onyosodott . hogy e döntésük történelm ileg helyes detluk és valljuk, hogy a vallásos és nem vallásos em-
volt. egyházunk és népünk javát szolgálta. Az állam bereknek egymás mellett kell dolgozniok és fáradoz-
és az Unitárius Egyház közötti harmonikus politikai niok. szebb és boldogabb jövendőnk é pí téséért. 
viszony kialakí tása és megerősödése elképzelhetetlen Tudva az t, hogy ezt a munkát, mely nem máról hol-
lett volna e megállapodás megkötése nélkül. Ez a dön- napra valósul meg, csak a béke esztendeiben lehet el-

á végezni, idehaza és küllöldön végzett egyházi munkánk 
tés a Magya rországi Unil1"lrius Egyh z haladó történel· rendjén is hirdetjük, hogYa jövendó a béke emberéé. 
mi hagyományaira épi.ilt, annak egyenes folytatása ::- jöv~b~n is mindent megtesz egyházunk népünk 
volt. A' Magyaro rszagi Uni tárius Egyház csak számsze- elohaladasaérl és a t arlÓs béke megszilárdításMrt. 
ruségében k icsi. Jelentős mond anivalója volt a törté- Dr, FerencI. József ,-------_. __ ._._._-_._. __ .. _._-_._--~::.::.• , . , - , - - - . , . , 

NYILATKOZAT 
El fogadta a Maglla rorszagi U nitarius Egllház Képvi

selő Ta nácsana k 1973. no vember 29-én Buda pesten tar
tott ünnep i ülése. 

A Magyarországi Un itárius Egyh áz Képviselő T a ná · 
csina k 1973. nov. 29-élI Buda pesten tartott ülulepi 
ülése jó érzéssel és IS\(ln irán t i h álaad ással gondol egy· 
hb unk na k azokra. a vezető i re és tanácsosaira, akik 25 
evvel e-,;elött az un itá rius egybá-,; és a ma gyar álla m 
között az egyezn:u!nyt megkötötték. Egyh h unk vezetői 
és a tanácsosok t úlnyomó többsége felism erte az új 
idők k övetelmenyei t és a mindig m egújhodni tudó uni
tá rius gondola tnak a szelle mében válla lták a z á llás· 
fogla lási az új űt követésére. Ok \'oltak awk, akik t e
vékenyen köz.remükődtek a s-,;ükséges egyházi köztudat 
helyesi rányú formálásában és e rős í t.ésében . Az evan
gelium szellemében m a ls valljuk, hoKY " min deneket 
megpróbál jatok és a mi jó. azt meglar tsátok" . Dávid 
Ferenc tan itásával egyezően h ird ették és hi rdetjük, 
hogy ,,amilI t kezdettől fogva a z igalIság szeretője vol· 
!.am, ugy ezutá n is az a ka rok lenni és ,tehetsegem sze
r int .kövc~ni az lst en tiszta igéjét ... Diin lésünk ebb ül a 
hitbeli fcUsmerésbő l fakadt , az a h agyományos u nitá· 
rius t ü relmesseg szellemé ben fo rmá lódott eJ:)'se!:,es 
akarattá és v ezete tt el mi nke t oda . h ogy a -,; cgye7.
ményt a. hall.a i egyh ázak közül az elsök köziitl ir hat
tuk a lá. 

.. ö ,römln ll l á llapít juk meg, hogy az egYC-,;m éllY Ill lll:"
kote!;ekot és azóta is á ll ;un unk. méltányolta egyh ázu nk 

Az . Kepvi.!elo Tami es nOv. 29-én tartott ün-
nepi az Al/ami Egyházüglli H ivatal képviselete* 
ben megjelent es fe/szólalt 8 alló l stváll miniszterhe
lyettes, az Allami Eg yházügyi Hiuotal elnökhelyettese, 
K enderesi János jóosz tályveze fÖ kiséretében. 

A korai lapzárta. mia tt Balló Is t ván miniszterhelyet
tes ú r jelszólaJását. valamint Dr. Vernes Gyula. egll
házi tanácsos és Szász János lelkesz. a nyilatkozat el· 
fogadását támogató felszólalasait lapunk kővetkezó 
számában fogjuk kőzölni. 
ŰIl7Wpt illésiinket BarlÓk Béla fO[JOlldnokunk ki/!

földi -U tja miatt Dr. GJ/armath y László fogOluinokl1e
lyet tes nyitotta meg, Huszti János IWzügyig/l"Zgllfó 
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h alad ó mult jál, a népokla tás terén végzet t évsz:i.zado~ 
munká nkat és ma is megbecsüli jósxándékű törekvé. 
seinket. 

Egyh ázunk igent m ondott az á llam 6i az egyh iz 
s-,;etvalasztá$ára és fe lismerve azokat az igazságokat, 
melyeket szocia list a á llamunk hirdet, ma m ár bátran 
elmond ja és unitár ius hitbeli meggyőzödésünkből fa· 
kad óan támogatja a szocialista épitést, m ely a n ép jó
lé tét, a csa ládok boldoguJásU . a n emzeti egységet b 
a béke m egörzését szolgálja. 

Hálásak vagyunk azért, hogyallamunk az egycz· 
mén yben m egállapiwU határidő letelte ulá n w vá bbra 
is, a n yagi támogatásban részesíti egyházunkat, melyre 
s zÓrvány.helyzetünkbő l fakad óan , a. nagy léleksZá m· 
ma l rendelkezii eg)'hWknál is jobba n sxükségünk v.an. 

A jelenben és a jövőre vonatkozóan is, egyre inkább 
r eméljük ad, hogy egyházun k igehirdetőI m u nkája
ban, a m ultnál nagyobb mé rtékben fogja hangsúlyozni 
azt a gondola lot. hogy I..stennek és embertársainknak 
akko!" szolgálunk íga-,;án, ha az emberér t való gondos
kodás kérdésében bátra n és ha tározottan állást fog
la lunk. E7.ér l támog-<ltjuk a Hazafias Népfront munka · 
ját. a hol a \'a1 lasos es nem vallásos emberek cgym~s 
mellett és együtt dolgoznak és faradoznak a szebb es 
boldoga b b jövendő epítéséér t. Tud juk, hogy ezt a m.un
kat esak békében lehet végezni és ezért az Orszag~s 
Réket.ulács IÜrekvéscivet egyetértésben, idehaza es 
kii lföldön végzel! egyházi munkán k rend jén is ad hir 
detjük, hogy a jövendő a béke emberéé. 

imája utan. A hatarozati javaslatot Bencze MarIOn 
elóadó terjesztelte eló. 

Az ünnepélyen Varasdy Zsuzsa és. Faragó. Laura 
zeneszámok/cal működtek I«?zre, _~Isért _ ~mta/an 
Laszló. flz ilnnepélyt 8 ajor Junas fo]egyzo za~.ta .. be. 

Az iilUlepi illés t meleghangú le v~lben kijs~ontotle 
Dr. Jmreh Dénes lb. fógondrwk, .ukl ".lugas elet koru 
miau szemelllesen nem tudott meg,elenm. . . 
űnllepél"ű.,kőn nagyszamban vettek ré-!.z~ egyhaZ~ 

tanacsosaink. presbi tereink, soraikban fot.lszte lend,o 
Pethő lstVlÍn ny. püspöki helllnök. Ö.l:V. R. Filep Imre 
Ile főtiszte lendő asszony. Dr. Mriteff" Gézl1l és V.adadll 
Albertné budapesti gondnokok. és naO/lbudapestl gyil
lekezetelnk érdek/odő hivei. 

I 
• 



Unitáriusok Afrikában 
Az IARF 1969. évi bostoni kOngres~zu~n első ízben 

ta lálkoztunk afrikai unitáriusokkal. NlgérJ.~.~IU" Gó hf~-
K áb"~ csak a dél-fan ...... ) nl 0-

naból érkeztek. or ....... n k ó'- -ködő bevándo-
\'árO$ában már hOSlSZU évtizede ... ~U .. 
rolt angolok által alapított unitárius gyulekezetr61 
volt tudomásunk. . . k.... Iá 

Az elmúlt évben a nigéria i umtánusok~t ",.,~ _
togatták meg. Eg)' runerik>ai néger unlt.~nus tanarno. 
akinek ősei Afrikából rabs7.Qlgaként keruItek az Egye-

Banók B~b r(l~ondnok .. ,yhhunk Qd";;del~1 IOlmácsolJa a" 
e!sll afrikai unitArtu. konferencIlIll. 

sűlt Államokba. és egy angol uniWrius lelkész. Mind
ketten érdekes bes7..ámolÓt írtak az 'amerikai unitáriu
sok World c. lapjában, Illetve az angliai unitáriusok 
Unitarian c. havi szemléjében. E cikkeket levéltárunk 
részére dr, Jakab Dezsőné fordította le magyarra, E 
két beszámolóból kö~ljük az alábbiakat. 

Williams Marg<1ret asszony 1972 augusztusában sz,.,
badság;\t töltötte Art'ikában, "Gyermekkorom ota 
;:6S?tam Arrikába, - írja _ a kontinensre, ahonnan 
oselm szát'maztak, Néger vagyok, Igy megérthetik az 
olvasók, .hOgy. milyen vágy égett bennem, hogy elza
rándokolJak oseim földjére, Sok-sok emberrel talál
koz~1m, s~.eretnék mindnyájunk érdeklődésére számol
Inrw lap(lSZl..1lataimról szólni. Több országban jártam 
- «?huna, ,Togo, Dahomey és Nigéria, Togoban, az egy_ 
kon franl:lU lp'a l711aton meglátogattam egy kórházat 
ll1,elyn~k Jétcsl'téséhez az unil..í.rius szociális segitöszol~ 
galal .I~. ~onáj6rult. A kis faluban az emberek csak a 
bennszulött nyelVel beszélik franciául csak mosolyog 
ni tudnak. ' -

~9Sá~n.,p - aug, 20-án - a nigériai Lagosban uni_ 
tánus Istentiszteleten vettem részt. Abowaba lelkész 
és felesége Alno szeretettel fagadtak. Az esti istentisz
teleten én orgonáltam. A gyülekezet tag" 'b-I 
énekeltek, a prédikációI a lelkész YOrub6!1 n~~~v~n 
tartotta, ezt értik meg a legtöbben 

S:okan ké~d~ték tölem, hogyan' lehetek amerikai 
~~~~orh il kO,ls6m egé$?.en afrikai. Erre [eleltem azt' 

"': " azat rtem", de "visszamegyek", ' 
Peter IB. Godfrcy lelkész lagosi naplÓja máI' részle 

~~f~~i~~:f.í.~~:~ ;fólkj~ -a:: .<..~973-ban létrejött afrika~ 
. ft " "",Zlt=e volt. "Már a !'epűlő!é
len v rtak II lagOSi unitáriusok _ il'ta ti beszámolóban 

- és ke\l(!flles szállodába kisé liek." Az első unitárius 
templom fából és hulUimlemezből épült. A templom 
falára yorubba nyelven a Miatyánk... van a falra 
festve. Lagos a leendő nagyváros és az egykOri falu 
ötvözete. A lD.gO!lI emberek vidámak, jószívúek sze
retnek ölt~ködnl, szines I'Uhá'kat viselnek, Afrikában 
is tapasztalni lehet valamit alt ökuménikus s:..ellemból 
Az unitárius templom közelében mohamedán mecset 
fili. A lagosi unitáriusok óvodát tartan .... k fenn gyer
mekeik részére. 

1973 augusztusában a nigériai Lagosban az IARF 
védnök.ségc alatt létrejött az első afrikai unitárius la
lálkozó, E találkozón amerikai és angol unitáriusokon 
kívül reszt vett egyházunk képviseletében Bartók Bé
la Cőgondnok. Hazatérte ut[m örömmel mesélte el, 
hogy Lagosban az unitárius testvériség temploma ma 
már nem fából, és bitdogból áll, hanem erre az ünnepi 
allulloml'a kőtemplomot építettek. Megható volt, aml~ 
kor a lagosi unitáriusok énekkara nemzetközi unitá
rius konferenciákon már többször hallott unitárius 
énekeket énekelt. Az afrikai unitáriusok ls tudnak a 
nagy fehér orvosról, a lambarcnei kórház alapítójáról. 
dr. Albert Sl:hweitzet'-ről. Róla egyébként dr. G. 
Marshall bostoni unitárius lelkész emlékezett meg. 

Az afrikai unitál'iusok Bartók Béla főgondnokunkat 
beválasztották II kongt'esszus elnökségébe és minden 
aIJtalmat felhasználtak alTa, hogy kimutassak tisztele
tüket a nagy magyar 7.eneszen:ő fia és szem élyén ke
resztül a magyar unitárl?.I11us iránt. A kongresszuson (I 

ghanai unitáriusok népes képviselete is részt vett. El
mondották, hogy külcinbözó helyeken alakultak gyi.J
lekezetek és előbb utóbb sor kerül ott is egy egységts 
szervezet megalakítására. Az egyházi programon túl
menóen a nigériai unitáriusok a kongresszus kapcsán 
országuk életét film-bemutatókon keresztül mutatt:ik 
n:eg. Kirándulást rendeztek Ibadanba, az ország leg
nagyobb lélekszámú városáb., és más helyekre is. Az 
ors?..ág a függetlenség elnyerése után fejlődésnek in, 
dult, de a majdnem hatéves háború szenvedései és 
az .... zt követő gazdasági nyomorúság jelentósen vin
szavetették az előhaladás\. Igy még hosszabb időrE 
lesz szükség ahhoz, hogy ez a népes afrikai állam je
lentőségéhez mél'l helyet foglaljon el az új Afrika élt'!· 
teben. 

Bartók Béla fögondnokunkat fogadta a lago:;i Magyar 
Nagykövetség ügyvivóje - a szabadságán levő nagy~ 

, - --

tt , .. 

• 
A lagO51 uni . irl ... gyWeke'otet én~l<l< .. r ... 

követ helyettese -. Ö is, de az afrikai unitáriusok is 
elmondották, hogy nagy hál. ... val fogadják az olt dol
gO?,ó magyar müszaki s?.akembel'ek, orvosok és egye
temi előadók sokoldalú segítségét. 

A kialakuló egyházi közvetlen IUIpcsolut is segíti ;IZ 
afrikai földrész unitál'iusainak jövendÓ életét. 

Köszönjük Bm'tók Ml:1 rö~ondnokunknak, hO,!(Y el~n 
11 jelentős talftlko?itson egyhá?unk képviseletében Je
len \.ős anYl1g1 áldozutot v(i Hl1lva, rés,;t vett. 
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OlIULJ1uk . .. 
SWffioskő7J István reformá tus püspök al; elmúlt id6-

s...akban szAmos am~rikal, kanadai és ;nyugat-európai 
magyar református gyülekezetben prédikált. 

A KBK folytatólagos Bizottságának üléséról hetila
pok és a napisajtó ls beszámolt. Örömmel olvastuk, 
hogy a magyar kUldöttség tagjai között volt Szakács 
J óT.Sef a H . N. Adventista Egyház elnöke, akinek egy
háza nem tagja a hazai Ökumenikus Tanácsnak. A 
zágorszkl tanácskozás eICikésúUije Dr. ~óth Ká
roly, a K.BK t6tltkára volt. A kliadott testvér i f elhí
vAsból ldézzilk a ~övet.kew gondolatokat : " ... t uda
tában annak hogy egy atornhábor:ú milyen katasz.tró
fát zúdíthat 'az emberiségre; - felismerve a békéért, 
az egész emberiségért és minden egyes emberért hor
dozott felel6sség nagyságát; - megelégedéssel véve tu
domásul a poútív változásokat az utóbbi években a 
nemzetközi élet területén, valamint a békés egymás 
mellett élés e1vének térhódítását, - testvéri felh í
vássai és sürget6 kéréssel fordul minden egyházhoz. 
minden Jóakaratú embeI'lhu, :hogy a maguk részéről 
is nyújtsanak hozzájárulást a nemzetközi biztonsa
gért, a leszerelésért, a nenzeti fli:ggetJ.enségért, az 
együttmúködésért foly,tatandó munkához. 

Az Országos Béketanacs Katolikus Bizottsága a fia
tal katolikus papok számára országos értekezletet 
rendezett, melyen mintegy 2:50 fiatal pap vett részt, 
_ írja a Ka tolikus Szó. Az őszinte véleményesere elő
segíti az idősebbek és fiatal ok között felmerülő prob
lémák tIsztázását. 

A'I. angol parlament tagjai közé az időközi 'Választá
sokon néhá ny liberáLis politikust is <beválas ztottak. 
Közöttük van Cyril Smith, Rochdale város po1gármes
tere, az ottani unitárius gyUlekezet évtizedeken ke
resztüli ve.z.et6je. Az angol napilapok megírták. hogy 
az új honatya a pa rlament legsúlyosabb egyénisége, 
mármint kilói nak száma alapján. 

Indian Messenger a clme az IARF tagegyházaként 
ismert Brahmo Sama; ejpVl.áz lapjának. A lap leg
utóbbi számaiból megállapíthatjuk, hogy kalkuttai 
központja és az egyes egyházközségek annak idején 
sokat tettek a mal Bangla De6.,b61 a háború idején 
Indiába menekültek támogatására. 

A Magyar Nemzet egyik júliusi szamában ,.Hátrá
nyos helyzet és iskola.szer:veres" cimen beszélgetést 
folytattak Dr. KQWl.8 Tamás kandidátussal .akinek e 
problémát elemző tanulmányát - "Hátrányos helyze
tű tanulók falun" - nemrégiben fogadta el a Tudo
mányos Akadémia minősítő bizottsága. 

A Magyar Tudományoo Akadémia legutóbbi köz
gyűlésén levelezőtagnak vwasztotta Dr. Szent- Iványi 
Tamás állatorvost, aki az utóbbi években a FAO ró
mai intézetében képviseli Ihazánkat. Az új levelező tag 
n<!:VIa i d r. Szent-Iványi Gábor, egykori háromszéki fel
ügyel6gondnokunk fia. 

B~rt6kt6l RadnóUIg clmen jelent meg az 1934-ben 
megmdult Apolló dmú folyóirat szerkesztőjenek, Gáll 
Is.t.vál?-nak essregyfijteménye. E folyóiratot nehány ra
d,káhsan gondolkozó fiatal egyetemi hallgató szer
keszte tte, akik Bar tók humanizmusa jegyében töre
kedtek a s:r.ellemi élet reronnálására. A nemrégiben 
elhunyt Bóka László professror Bartók Amerikába tá
vozásakor így összegezte BaIltóknak kortársaira tett 
hatását: ,.A nemzedék önesnnélete a 
zépeur6pal hi:vatá&ának felismerésével · 
berseges életfeltételek megteremtése a 
ben. Ennek a célnak emberi szimbóluma 
tője volt szemOnkben Bartók Béla ... " . 

Az LA'RF 1973. S?eptemberi bulletinjében vezető he
l~en történik ernlltés arról, hogy az amerikai unitá
r1us-un.tverz-allsták az amerikai szabadság ügyét vé
~elmez,k. A dr. We6t elnöklete alatt tartott egyik 
ulés S7.Ónoka Sam Ervin szenátor volt aki az ismert 
Waterga~űgy v1zsgáló bizottságának 'az elnÖI,e. 

Barr Margarel angol unitárius lelké diÓ aki ·hossz;Ú 
életébő L közel negyven esztend6t töltött ' Indiában a 
Khasl él! Jantia hegyek falvaiban élő unitárlusak kö-
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zöH, nc,-"régiben elhunyt egy Uj Delhi-\ kórh.hb 
Nem m,ssz!onúrius voLt a SZó ,"égi értelm~n' ~~~i 
a ~egyek lakói részére Kharangban gazdasági iSkol.',t 
á lhtott fel és azt irányított.1 akkOI" is. amikor tndif.
bÓJ a keres'l.tény miss7.ionáriusok mát· kém· tel ek 
voltak eltávozni. trdemeit a7- indiai kormány-is ~éj
tányolta. Aldott legyen emlékezete. 

A ~u.dapesti e.vangélikus. református és katolikus 
~.eol~.gJ.a, akadérmák. megtartották évnyitó unnepélycs 
~lésüket. az ~ang~likus akadémia évnyitó ünnepélyén 
I.~Z~ ,,:e~t puspökunk. a másik két megnyitóra, kül
fold, u~Ja miatt .üdvöZletet küldött. A reformiItus 
akadémia évny!lóJán dr. Sarkadi Nagy Pal e7- idei 
dékán székfoglaló értekezésének témája rendkivül ér
dekes ,,:,olt.: .,Jézus és a nép". Jé7-uS a nép ügyét il 
maga ügyevé tette. mondotta a dékán. majd az ala
pul velt ige .tC?lógiai elemzése után, annak etikai kö
vetkezményeU"ol szól: "Ml a mi világunk nagy kér
dése? _ Hogyan alakul át mt. önző, il csak elfogadni 
szeret~ ember swlgálni tudó emberré! - l\. Magyar
orsZág, Református Egyház a másik emberért való 
ember kiformálásában . kapcsolódik társadalmunk hu
manisztikus törekvéseihe"t; ... elfogadja, mert a szol
gálatot .benne a'l. emberért véjft;ik .. ." . 

A Schweizerisches Refonniertes Volksblalt ez idei 
októberi számában dr. Ulrich Neuenschwander berni 
teológiai professzor "Die Leuenbergcr Konkordie _ 
noch konse,·vativer" dmú tanulmányában foglalkozik 
azzal a református-evangélikus törekvéssel, mely a 
két egyház közölt a l"eformació kora óta fennallo 
egyhá'l.i és úrvacsorai különbségeket igyekszik elosz
latni. A tudós református teológus professzor, a ki 
néhány évvel ezelőtt Budapesten is előadást tartotl. 
a megállapodáSl konzervaUvnak t.1rtja. 

Dr. Dana E. Klot:de az amerikai unitarius unlver
'.alis ták ENSZ melleU működő irod:i janak igazgatója 
_ aki e lisztét hosszu éveken át nagy igrekezetlel 
töltötte be - váratlanul elhunyt. Helyébe a torontói 
közgyülés dr. R. Brownt, il New York-i Community 
Chureh tagját, tóbb társadalmi s1,crvezel haladószelle
mű munkását választotta meg. Az IARF elnöki ta
nácsa is öt bízta meg az tARF ENSZ mellett i kép
\'i.seletéveL 

f:rdeklödé.s.sel olvastuk egy nagy umtalius családnév 
viselóje kandidátuS"! érteke-dsének téziseit .. Epikai
lírai alkotások az irodalom és a fon~lor határán, L 
Legendaballadák·'. Dr. Ortutay Gyula professzor ta
nítványa önálló kutatásait foglalta össze disszertáció
jában, melyet a dr. Vargyas Lajos professzor elnökletc 
alatt kiküldött tudományos minősítő bizottság egyhan
guan elfogadott és Kriza Ildikót kandidiltussá nyil
vánította. Kriza Ildikó, KriM K:ílmán budapesti pl"Cs
biterUnk leánya, mindkettőjüket szeretet !.c! köszöntjük. 

A Chilében lezajlott tragikus eseményekkel kap
csolatosan állapították meg a (randa katoli kus .fŐ
papok, hogya ... evangéliu'!' .nem se~leges. E!P.'et-o::r~: 
ve II haladó világ~nl ml IS mélysegesen. fajlalju ... 
Allende elnök mártirhalalát, az ártatlan áld?zutokat 
és meg vagyunk győződve arró! .. h~gy a mal. telTOl· 
csak ideiglenesen nyomta el a chilei nép~~ sza~ad
ságvágyát s igaz kilzdelműk előbb utóbb uJ,·a gy07.e
delmeskedik. 

Az Uj ember dmú katolikus hetilap megeml~e~.eU 
arról, hogy dl". f jjas JÓ7.<;ef kalocsai é:->ek, a puspok.
kari konferencia elnöke és d,·. Várkonyi Imre.~~o~.ok, 
az Actio Catholicn igazgatója viszonozták puspokunk 
bemutatkozó látogatását. 

Az embel"iség békéje valamennYiünk. ügye, mondot
ta a KBK <kanadai ülé!oén dr. Bartha TIbor ref(lr.má~ 
zsinati elnök-püspök. a KBK alelnöke. E .megallapl
tás abból az e lvi megfonlolásból indul kl. "ho~. a 
világ. az emberiség békéjének az ~gye valaf!lennYlU~
ket egyaránt érint, tekintet nélkUl nemzeti, geogra
fiai h(lvatai"t07.á::;unkra, börünk szinére .. ." 

Interdependence címmel jelenik meg i?óről. I.dőre 
az IARF E:gyesült Államokban élő egyém taID.aln,,:k 
a köl!J.önye. Szerkeszt6je Charles Eddls evanstom unl-



. . lelk"-." aki néh,iny évvel ezclőtt egYh{IZUnkatMi, 
hm. us...,.., 'k legutóbbi számában dr. . 
!1lcglátogalt~: A. 1~~s~'1~nos teológiai fakultás dékán
Kanák,~pri~~3ákial egyilázakról irt ismertetőt. 
Jane.')z . 'bad-

A d"reni evangélikus gyülekezet (NSZK) szank k 
ll . . CISZ res!"n ffiCJ:küldik egyházu na 

c)vü le~~ze, ~ h le, Gemeindebtief _ gyülekezeti 
egyháU-07.(lsseg aVI színes képet ad ennek a 
levél cimil kiadvánYAI. melyr..... A.._" gyu"lekezetnek 

d -,· z.oci3.lis levékeny"",,,et V"t>..... . . 
sokol ..... tI _ li ' tségükkel kapjuk meg a rajnai 
aor. élet~rol. Az ö segl We ,. dmü hetilapját, mely 
evangélikUS egyhá,', "D::;'há~ak a rajnai evangélikus 
a magyar reform us et>:' t;ásáról is hírt adott. 
egyh.~7.Il~1 le~e~~tó~~~~~~ lelkészeí még néhai 
A dl:'rel1l gy e révén találtak kapcsolatot egyházunk
~. Fllet"z~k azóta többen látOga~t tettek Magyar
kal és o I vettek 1968. évi zsmatunkon és. ez.t 
ors~g?.?L rés:l., 19'"'' londoni IARF kong. esszuson IS. 
megelo"""",,n a "". . . . l l 

. to Don-'d New Yorok-'l unitárius e-Dr Harring n.... "1 Ali okban 
kész' gyülekezete mefhívtal~fu~g~~~ót Bar:~ Béla 
Bartók 'koncertsor07.3 on e"lekezetüket is látogaSSa 
főgondnoku~~!.'m~Orgy17_fnu tartott Bartók-hangverse
~y~n ~s~ljen édesapjáról, a .nagy Ihum~nistáról, ig~z 

b 61 En'ől Community News c. kiadványuk IS 
em err . -'<1' h gy az össze-megemlékezett, :hírt advún ar,!, IS, o . . ,: 
... tel n S7.IÍSZ T,ihol" zongommuvész - néhai dr. ~ss 
~~~~ p~sPökünk unokája, ald évek óta Ame~ik~ban 
folytatja tanulmúnyait - adott elő Bartók muvelböl. 

A"/, Országos Rabbiképzó Intb..et s~eptemberben. ta.r
tott megnyitó ünnepségén dr. Scheiber Sándo?' 19~:.;
gató köswntötte a hallgatókat. köztük a S7.QvJetUnlO
ból érkezet! ,két új hallgatói, akik Itt Budapesten 
folytatják tanulmányaikat. 

Szécsi András festómúvész, egykori székelykeresz
túri gimnáziumunk diákja. több sikeres romániai ki-

állítás után mos~ Ncw YOI'k-ban rcnde:rett kitillitá
sán amerikai tartózkodása idején ,meg[estett s"/'ékely
földi emlékeket Ildé1.6 képeit mut.iltta be nagy sikerrel. 

A hazai Ökuménlkus Tanács, mint minden évben. 
közös re!ormdcióI emlékUnnepélyt rendezett a Kálvin 
lérl református templotrlban. Az ünnepi előadást dr. 
OtUyk Ernő evangélikus püspök tartotta. Az Ökumé
nikus Tandc.s fótltkdra az ünnepélyre egy·hdzunkat is 
meghívta s az Üflnepélyen képvlseHettük magunkat. 

Dr. Fekete Zoltán egyetemi professzort választotta 
meg az evangélikus egyház országos felügyelÖjévé. 
A beiktató ünnepl Jtözgyúlésen egyházunk képvisele
tében Bar:tók Béla t6gondnok vett részt. 

Szinház a cethal hátán egy Ady-Idézetre utaló sz.o.. 
katlannak hangzó dmmel került színre a Nemzeti 
Színházban Hubay Miklós történelmi drántdja, mely 
korábban a Kortárs c. i rodalmi folyóiratban nyom
tatá.sban is megjelent. Karádi Pál. akit Dávid Ferenc 
marthihalála után az alföld! unltárlusok Temesvár 
széklhellyel pUspijkké vdlasztottak. még a"'2rudbányai 
pap korában, 1569~ben nyomtatásban kiadta "Balassi 
Menyhárt árultatásár61" Irt színművét. Az irodalom
történetirás 'korábban Karádit tartotta a darab szer
y..őjének, újabban, főként Szigeti József kolozsvári 
professzor vizsgálódásai alapján a darab szerzójének 
BornemisSza Pétert tartjd'k. aki 'bizonyos ideig Ba
lassi udvarában ls ~elkészkedett. 

Az elmúlt nyáron Szombathelyen tartott Anya
nyelvi konferencián, melyet a Magyarok Vilá~sz.övet
sége "endezeU. s melyen szd mos külröldön elő 'hazánk
fia is részt vett - jelen volt Bartélk Béla fógondno
kun"k is. 

is csatlakozunk 

felelős szerkesztöjét 
i és a vila'ti sajtó egy

, a jó kívánságokhoz mi 

--_._._._---------_._._.--_._._.--------------------------.--.--------_._.--.--_.-.--._.-----._._._.--._._._.----------------

A dogmák szétválasztanak, a közös szolgálat egyesít 
A Jap'" buddhisC'k vilá!:i szervezete a 

IIhlsso KoseC Kal, - mell' 1'&9. óca tagja 
n 1i\IU' \'II'guen'ezecének ls - milliós 
peld'nysún'ban mecjclenli Japán nyelvO 
IRpJal mellett, angOl nyelvü ha\'i nemlét 
ls ad kl KOS':;I TIMES eimen. E lap 
egyik IcguI6bbi uám:i.b61 vellQk ;'i\ ma
la'ar r"rdhol.sban n al:i.bb i s"l.e rkeszt6s~gi 

közieményi. 

A World ConfeC'cnce fOl" Religion and Peaee, _ a 
\'allfu;ok világ konfeL'e ncidja a békéért _ második kon
ferenciá ját valószinűleg Belgiumban tlaT"tják 1974-ben. 
A WCRP ve7.etöi már a konferencia elökészítésén fá
radoznak. A"/' elökés7.itő bizottság összejövetele már
ciusban volt Eur6pában. 

A WCRP első konferenciuját Kyotóban tartották 
1~}0 októberében, melyre 39 ol"Szag 10 világva11ása 
kuldte el 300 képviselöjét. ILyen széles körű találko
zóra ez ideig még nem került sor. A konferencia tár
gya: a háború és il béke kérdése volt. Ilyen nagy taldl
kozó és egységre törekvés századok régi álma volt 
S hogy ez: az dlom valóság legyen, ahhoz isteni csoda 
kelIeU, mont ezt Helder Camara mexikói római kato
likus érsek mondotta kongresszusi beszédében. "Az 
a fontos. hogy iU vagyunk, s ezt. a csodát az Ur cse
lekedte velünk:' 

A ko~rerencia G. napjan kiadták a konferencia hiva
talos közleményét. EbbOl Idézzük a következő gon_ 
dolatokat : .. Mély megGYőz6désünk, hogy minden val_ 
lásnak kötelessége szolgdlni a béke ügyét, s ez a köws 
k~~el~sség gyGjtöu minket egybe Kyotóba .. :' "Amint 
leultunk egymdssal túrgyalnl , rájöttünk, hogy ez a 
szolgálat. mely bennünket öss"/'ehozolt. fontosabb. 
mint a dogml'Lk ameh'ek sl'.élválaS"/'lanak ... , Előbbre 
keH a jövőben Icpmlnk! Azt II jelszÓI, hogy .. fogjunk 

össze", ki kell bővítenünk a "dolgozzunk együtt· , jel_ 
szóval. 

A történelem folyamdn a vallások parlamentje 
1!\93-ban elöször hirdetett békét a világnak. Ez azon
ban elsödlegesen vallási tolerancia. volt, ennek je~é
ben gyultünk össze 1970-ben Kyotoban. hogy meghir
dessük ismét a békét a vilagnak, de nemcsak vallások 
között hanem minden nép, {aj és társadalmi rend
szerbe'n élö ember számara. A béke ma létszü~ége 
a világnak, az emberiségnek, Ezért a békéért ~gy
ködve minden vallás bizonyságot tehet. az emberiség 
elött arról .a misszióról melyet mint buddhista, kere~z
tény vagy bármely má; vallású vállalt az emberiségért. 

A történelem folyamán keleten a vallasok sokkal 
türelmesebbek voltak egymás iránt, mint ~ ~y~gat~m. 
Bizonyítja ezt az a tény hogy Japánban oSldok ota 
békességben él egymassai a buddhista és shintó val_ 
lású ember. A buddhisták szent könyve a Lotus Sutr,;!, 
melyet a Kiengesztelés frásaként emlegetnek - bi
zonyítja ezt a toleranciát. 

Közös munka a békéért - és folytathatnánk, egy
másért is. Megtanulni egymástól a ~ót, í~ anyuga! 
a keleti vallások toleranciaját, a kelet pedig a n.yugatl 
vallásoknak a szociális igazságért, a szegények es nél
külöző emberek és népek segí téséért való törekvése.ket. 

Reméljük, hogy sor kerül a II, világkonferenczdra 
is, ezért idézzük a konferencia üzenetét, melyet 1970-
ben Kyotóban közzétettek. 

Mi meg vagyunk gyöződve, hogy a világ vaUasuI. 
tö;ténelmükb61 adódó különbségük ~lIenére kere.~~i 
fogjá k az egységet II világbéke érdekeben, és hlSSZU , 
hogy .n a törekvésünk fItlépi a felekC""-.eti h~tl\r~~: 
éb osztoznnk velünk a munkában azok IS, akik s k 
miféle vallasho"/' nem tarto"/'nllk. de békét szeretnéne 

.. " k •• 'Jz emben""gne . 
Fordította: dr. Jakab Dezsőné 
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Újabb hang Páskándi " Vendégség" című darabjáról 
\z E,,~ n,,~lIk "s Bltt októberi námá ban 
~~al.lna l ,,"eulJ lró " Kt l an: Erd~böl" 
c. A.prll)· Lajn"n)1 h Dá"ld Fe .... ncröl 
fr. Utóbbit kllzllljük laplÍ-rllunk szivU 
hnu','ru lha a lapján. 

ALLASSZABADSAG HOSE volt Dávid Ferenc. 
A V ho Idkiismerele ntfU/141maért keTeste I~en.~, 

TudjU~, ~endüle,'en és izga.lott lélekh?l. Er,eszlo 
mtl,!!s U:!it ETdélll hel11lei klJzt. Az Ő szavóra. 15?7-b!1I 
~~Z a 1000ai IWl11Item.plomban tartott OTszaggyu
k~mondf(l Zsi d fe jedelem alatt, eZsónek az ~sz
les, J!nr~ztllé~zá90k közül, ho.gl/ kiki azt a., h1te( 
.oz..f!s etl ame/lIet a/«l.r, csak ne háborgassa '! mas~a.l
~vethlevdt 1568-ban ):)'l:dig, ugyancsak Tordan, Da.vi.'i 
ason pr6jé«kus indftvánllóra etJogadták az erde
[~r~n\Ogy mindenfele vallás szabadon htrdeth~sé~ 
yl.e "h "U" az hit Istennek ajándéka, ez a hallásb~l 
mIVe u .. " . ~. ., , " VM"" , . .. m"" hallás lsten IgG,e a ta va./11JOIl.. -<$" 
eszon, " 'k t·· , E d" . a sza.bad Igehirdetés törvénybe ~ ta asa.va r. 11 re-

vén a mllflyarsag megeLózt~ Európa. va:lamennyt nem
zetét l2a9Yis a hires nal~t/tSI edlktunwt Ul . . Ezt (IZ ,:mb~
riessigi érettséget, a. türek.m és .szabadság erHenll.~t, 
ertük el Dávid Ferenc torda~ énJ.elesével: me~ybol tor
L'ény lett. El11I Jejedelem meg egI/ orszaggyuUs hat/· 
gatott (IZ ihletett papra, (Ikinek lánQoló. szavá,val ne~
zeU gyakorlattá vált nálunk a szabadsag egy~k forma
ja eppen az, (Imelll i.döszeriinek. tetszett a szabad-
s;:g sok.féle fajtái közül. . _. 

A magllar történet e nevezetes esemenye azeTt }lIt 

eszembe, mert nemrég kepernllón l,átt':lffl ,Pá!kán~i 
Géza mai erdélyi m4guar iró Vendegseg Clmt! dra
májó't, melyet néh~nl/ hónappal e~előtt ~~tatott be ~Z 
egyik budapesti. szmház. E~ a th-amtl. ~a.vld ~eT(mCTol 
szól. Nem a. tordai nagl/ Jelenetet aLllt,a eienk, me
lyet KőröS/ői Kriesch Aladár kitűnő olaj~~p~ vés!!! 
emlékezetünkbe, hanem az embert, (IZ undanus pus-

pöKőt. aki minteUtl vizsgálat i fogságban él, máT bt:
fllg és öreg, 8 BáthorU fejedelem buonyitllkokat keres, 
hogy jO{1<llo.pOt szerezzen börtönbe veté.sérf:. Vendég
ség az, hogy az itélet elócsamokában h.euerö hősnek 
/og(1d.nW kell (I fejedelem besúgói«I, egtlfltt keU len
nie vele , m.egOllztott térben. F:z a besúgó, Socino, a 
művelt teológu, és bölcselő, UglfClncsak száműzött. So
cino kénll8zer~8égböl vállalja az aljas uerepet, de ki
záró fennrortaual. hoall csak azt jelenti, amit Dávid 
püspök valóban elmondott neki. S Dátrid páTbeszédet 
follItat az olan 1«1'1$0.1 és eUenféllel. Socino (1 viLhim_ 
szerűen el11lmá.!1 követő kerdesek és feleletek !egkb_ 
riben rádöbben. kivel áU szemben. Szen.t vag1l, mond
jo, .$ leborulva MMt mossa Ddvid Ferencnek II megcsó
kolja kezét. Boldog, IlOUII nincs elmarasztaló jelenteni 
valója a fejedelem számára, hiu a prófétikus férfttl. 
egll istenkeresö szív vaUomáS<lit monc1;a el, s Socino 
azOllosoc1ik velú:k. Pás~nc1i e két figuní;a nagyon jó! 
megformált alak. Ez fali VCIlóban egll történeti hős 
megidézésé. Emlékének fellángoldsa. Szinte birkóZlll.ak 
el11lmással Dóvid és Socino. "Halasszuk holnapra az 
igazságot'" - kérleH Socino, nehogy olyat halljon, 
amit jelentenie kell. David öszintén lritórulkozi1c, 

Mindezt azonban zava1";a II dráma bontó szereplö;e. 
Dávid Fererc szolgál~jll, amttomos, az eszelöst adó 
cseléd, akit 'Paskándi Socino meg/igllelöjének sző be
le a dromába s lármás wtyóna-k, aki mindkét fhrfít 
teste vel 1S stoLgálja. Ez a nő zavarja. a dra.mát, nem 
tetézi. Nemcsak ,képzeletsziHte aktk Dávid á1"1lyékd.
van, hanem feleslsges, mert egll erkö!esi I,ös képét 
ront ja s ostobán trágárkodik a uinen. Különös, hogy 
az ir6 nem képes etképzelni egll igazi moralis hőst 
UIIar16 s visszataszító vonÍiaok nélkül. Pedig. (IZ ig(l~i 
eávid Ferenc ezek -né/kiJl emelkedett f e! Erdely egI/Ik 
jeiképévé. 

Szalatnai Rezső 

H IREK 
KtCSktmttl swrv'nyryllleke:retünket 

hi.logalta meg .... ov. t-én dr, Ferencz 
J ózsef pü.pök, Bencze Márton lelkésszel 
egyDU. ahol a hl"ek uép számban "ei
tek rhu az lstentlnlelelen ~a Járullak 
az (Jr asztalához. A kenyeret ts a bOrt 
Me!l8yesl László adományozta. Az ün
nepi alkalmat Buzogány Lajos szórvány
gon<lnok készIIcIIC elO nagy körüllekln
IÓ$lel. A vendégek négy uni tárius esa
IAdol Iál0ll:attak meg él köszöneIUkel 
teJeZlék kl ""l"ót.szöU6s MIMly evangé
likus l<llkés>.-eBperesnl'k, aki mindig sif
"es sz.ereteuel engedi át a ha.'IOnló al
kalmakra gyUlekezetl termUkeI. 

K_rdl egyházköufgQnkben Barta 
Józse! és Jakab Klára, valaminI papp 
Mlh:Uy és Ja.kab Irén hbamgköté$ére 
kérte lsten áldáS<lt Végh MiháJy kOCl!or
dllelklim. 

pök, Pethő lStVlin püspöki helynök. 
és Gál oeuo budapesti presbiter klso,<re
ttben, aki gtpkoes1Jil 1$ Onzetienül ren
delkmghe bocsájtotta. A no". 25-tn 
de. tartOtl Istentiszteleten II. "end élek 
5zolg41ta.k. k egyhhalaphó püspökünk· 
.-(II, DáVid Ferencről eml~keuek, mi ..... 
lirhalála é"forduIÓJ4n. 

A Hh:esgyarmall e;yhAzklluégbtn no". 
H-én leu látogalht <lr. Ferencz Józse! 
PÜSpök. dr. Gyarmalhy László fOgond· 
nok-hclyeUes tárns6gában. A ven<l':
geket BaJnr János beuolgáló lelk~az 
kllnllnlötlc. melyre dr. Gyannlllhy 
László "álauoll. 

Egyhád KépviselIi Tanác:alunk okt. 
29·én gazdag tárlysoroUlttal Ulést tarto\!. 
melyen a tanácsosok az~p námmal vet_ 
tek !"(Ini. AZ Uiu elyhang':"an elhatá· 
rOZla. hogy Ilnnepélyes keretek közön 
emlékeZik meg az ecyhAz. ~. a magyar 
'lilIOm között 19U. októberében a"lrl 
egyezmény Z~lk évfordulójáról. 

Egyhhl F(llaná,..1 ü lill tartunk _ • 
l<~"lseIO Tanáea halározata alapján _ 
1'114. no". ll-n. n.pJatn. E(lyházunk 
megtiJhotl Szervezeti ""l"llrv~nye ugyants 
Ut frJa ellJ. hOlY minden hannadlk 
~vben renClel FOt'nic.t UI" tartandó. 

l O uNITAB.n .lS UóET 

A kocsordi lelkénl lakb reno"'lha 
- kisebb befejeUS munkákat lesz'mllva 
- befejez6dött. A Javítási munkák fO, 
Iyamán az egyházközség fértl és nÖ\.Bg
jal közül sokan. közmunlcá"al, több 
esetben közremúködtek.. Ezzel nagyban 
el6seg!lették azt, hogya munka elöre
haladjon és ennek revtn. Jelentös mun
kabérmeg\.Bkaritás mU\.BtkoUlII. Köszö
net és elismerés Illeti azokal, aklk az 
áldozatvá!lalásban ré$ztvetteJ<. 
Koe~ordl gylllekezelDnkben nOV. 25-én 

látogatást t<ltt Dr. Ferencz Józ$<lf pü.-

OZ" KlnCfle5 LIo.zlón~ gyémántdiplo
más ·Pedagóllu&' az egykori füzesgyar· 
mati unitárius IskOla tanÍlónOJe, ~h6ZI 
le"éll'runknnk ajándékOzIa 1909. Junlus 
30-án Szatm'mémetiben kell .. Néplsko
lai tanllónOI okle"elét'", melyb61 leltü
nlk, hogy tanulmányalI )cltfin6 cred
ménnyel "égezte. 

-------------_.--------- .--------.-.--_.-.--._.-._.---_____ c .., .• - - ••• - • -----------. 
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A fehijltott 1I000ye. Endre Uleal 
nepféle, ,,,,. uepl. t·An.. 

tempinmunk rel$zenltJélt on· 

Huszti Alpár felvétele 



OZ\', Török Kj lrn'nn~ sz. Kov'cs Len'u, 
hlvilnkCt, ,,"'ha Kovács János. egykori 
kol o7..'lvárt unitáriUS teológiai proresszo,' 
leányát, ciyházunk legidősebb la'l'" 
81. élculvének !;letöltése alkalrnál>ól leti
ny. vecsési otthOnában megllholl"ltll cs 
köszöntötte dr .• 'crenez Józse! ph~pö" cs 
a vecsésJ szórvány egykori lelken". 
Huszti János bu<1apestt lelkész. TO,'Ill)bra 
IS JO e.~~et kívánunk es szerelette. 
kOudn'Jük. 

" "' .. ,yar Wkem"4"Iom d a ""t"" .. u~ 
el). ' ....... .. 81lY ""UOUJI>, ur. dec.:~~Ul<:~> 
.. ".u.Oll vr,,!>,»! - ,~mpIOrni& .. ~ .. I" " .. , 
,~" .. dul\ IIl"anRJtJuK " 1<e1lY""'''''S me" 
c"u .. KUes z....uOJ .... .t."VtlZea .. "en "eres:.:
u .. munl<ah<oaOIt .. zon, nogy elyha"" ,,~ 
.. müllyar "uam k01:01< JO KapCSOI"1 JOJ
JOli ,""'C. nunt orszaggyúl"'" " " I'''''"'''v 
<!s m"" az vrszaggywes ",emok" pv"
""a, ,,~ ulrsaCla!m, eletunI< KlemelKeau 
s~em4!lyll;ege VOlt. Temetésen egynazunk 
kcpvlseleteoen puspökUnk veu n!s~t. 

O:U'. KIncsu Listlóné. gy4!mantdlplomés 
peaaaóaus. egykOri lüzesgy..rmau leIK ~
szunk otvegye 200 éV óta családja Iul a j
oonalan levo r"nér po",elan lal.8t "ilY
nuunknak adoményoz\8., urvacsoraoszu.~ 
ceJ.jaJra. Irénke neru aldozatos lelket ~ 
lUzeqyarmatl temp!om renovMhakor leu 
~nzadom,nya ls emIékezelo.nkDen tart
ja. Mostani kedvCS aoom;!.nyat ls h;!'lasan 
kÖSZÓOJuk. Ozv. KIncses Lapl(me nenllny 
nete a Jnkéscsabai evangélikus lyUle
kezet neretetotU\onában talált meltele· 
ui londolkod"'ra. Itt létogatta mel dr. 
~'er"ncz Józse! pIIspök dr. Gyarmathy 
Ltszló t(l,ondnok-helyettes társaslllll.ban 
S kérte életere lovábbra is lSten gazdag 
Md:\sát. 

A IIGIYes Endre utcai templom reno· 
vél"'l költstlelre h!velnk l~ OOO torlntot 
meghaladó összeget adomllnyoz\.lllc. AZ 
adakozók kOzi.l! megemJiljUk DamOköS 
Albert • • 'ueku Dénes és Mózes és Sza
bó JÓLSef 100II 1000 forlnlos adományál. 
A budapestl egyhézközség épltked:SI 
alapjából 3$ OOO torlnttal JáJull houé a 
kladuokhoz. A költségek egy részét ko.l
földi unitárius hiveink adományéból te
deztUk. 

JUdló kÖlvetfleue istentl s:z.telelllnll.et " 
Pelől! adön okt. 7-én. Hus'tli Jénos bu
dapeSti lelkész és dec. 2-án Bajor Jé.nos 
debreceni lelkész SZOlgálatáVal. 

A budapesti egyh bköuég őszI gyil
lekezeli öUzejöveteleinek a sorát a H(I
gyl!!l Enóre U.-ban szepl. 16-án Peth(l lSl
vén ny. pUspöki helynök köszöntése nyl
'.,\Ia meg, nép szému gylUekl!zet jelen
I tében . .:.... A Nagy Ignác utcai, o kt. 6·\ 
összejövetelen Végh Mihály kocson1.\ lel 
kész lanolt éhlta.tot és Sánta Ferene Ú"ó 
emlékezett meg az októberi mártirokn:" 
ét olvasta tel a nabads6g hösére, Pet6f.1-
re emlékeztet,) 1ri.Ut. zencszémokkal Ta
Ü,ö Klllra. Vara$d.y Zsuzsa ~ HIntalan 

s.:.Ló nolgált.aJc. Az o,kt. :U-I HOgyes 
utcai alkalomkor S:tés:. János lelkész tar
tO\l áhitalot ts TImár Mété Iró olvuta 
fel egyik \lj novelljját. A nov. 3-I NaKY 
Ignác utca1 összejövetelen Jancaó Ad
",enne és Farag6 Laura néptlaUadékat 

II slrató6nekeket adtak e16. A novemef J ~!-I. t1őgyes ulcal összejöveleit DII.-
erenc emltkének szenteltUk. me

lyen mll.n!r pIIspökUnk emlékét dr. Fe
~ncz JÖ:..set Idéue. Zeneszámmal 57.01' 
~é~~~. TOrtlal Tibor <!ll dr. Benk,) Is t-

A ka"'csonyl tlnne pek alkalméból 
~br«enben. t.emplomunkban d"". 25 · "n. 
• Uz.eSK ya".,..aton. templomunkban dec 
~'-'n ls NylreKyh'zán d"". *é.~ ta": 
urvacaoraosztással eKYbekötölt Istentisz_ 
teletet Bujor JII.1>OIi lelkész. 

" enlllrlnun no,'. 11·1", llyOlekuell 
öaneJlh'''lelt renoezell LAul6 Andor le l' 
kUl . 

Külföldi hírek 

D r. L . J , van HOLK 

leyden! egyetemi protesszor 80 éves 

Dr. van Holk professzor, a ve
lünk egy hitet valló holland re
monstráns egyház tagja, évtizede
ken át, nyugalomba vonulásáig, a 
leydeni egyetem teológiai fakultásán 
a remonstráns tanszék vezető ta
nara. A második világháború utáni 
ldőwben kapcsolódott be az lARF 
munkájába, ő vette át a !őtitLkári 
teendőket angol elődjétől. Munkás
sága idején jött létre az lARF ál
landó titkársága és ~rodája, elóbb 
Utrechtben, később Hágában. 

Hadnkban a .hannincas évek 
elején több alk-alommal megfordult, 
nagy csodálója volt Budapest szép
ségeinek, rníiemlékeinek, Pet6t"i ver
seit német, angol és francia fordi
tásban olvasta és szobrát, minden 
budapesti útja alkalmával fel
Ikereste. 

Szeretettel és tiszteletlel 'köszönt
jük 80. születésnapján, é6 továbbra 
is jó egészséget kiván unk 

Loodon Kell5lng lOll vérosrélzének Es
sex Unilarlan Church elnevezhO lemp~ 
Ioméban kötött házuSágot Arabel!a 
Churcnll. Sir Wln$ton Churehil unok ája 
James Bartonnal. 

Or. It. B. ~1I11er. a Turts egyetem tör
ténést protesszora az amerikai unlver
"\Izmus történetét kétköletes halalmal 
munkéban Irja meg. Nemrégiben a bOI
lonl Arllngton utcai templomban aZ uni
ven:aUstáknak a noctélls h.l.dh érde
kében végzett munkAJArói tarIolt érde
kes el6adést. 

Se ...... dba ..... s Salsanlla elmen 1f72·ben 
Indiéban hindi és anlol nyelVen egy 
III unlt.6riua folyóirat Indult m.... me
Iyel dr. Y. Surrentlra Paul azerkcszt ne
v.ll Udalputban. RajasIhin éllamIlan. 

A Némel szövet"",,1 K Ö1UA,. .. A, baP 
m\1 köd6 .. Bund fllr 1 .... les Chrl"enlum " 

BUddha é lete ts lanfUisal elmen Kö' 
rösl Csoma Sándornak lUG-ban angOl 
nyelven Irt és 1951-ben Kalkuttában. 
Indiában. angOl nyelven újból kIadolI 
könyvét dr. Bodor Andr6s - az eKYkori 
kolOLSvérl unitárius kollégium volt Igaz.. 
gatój. _ magyar nyelvre lelordltotla <!ll 
az nem régiben Jelent meg a roménial 
Kriterlon Könyvkiadó Ttka sorozatában. 
A könyvhöz tartalm.s el6sz61 és érté
kes jegyzetanyagot u,yancsak dr. B0-
dor And"l khzltett. t:rdekesstge en
nek a m unkának az, nbgy Körilsl cso
ma Sánd ornak Buddha életé!"Ól és la' 
nftllsalr ól Irt munkllja mO!lI els6 itDen 
jelent meg magyar nye.lven. 

A kOlOMv' rl " Korunk" e. stemle ta · 
valy\ decemberi szémában ktl unitárius 
vonatkozá.s\l t anulm'ny Jeleni meg. sza
bó Miklós: "Köuársaságl JelleK(\ szer
vezkedési kisérlet ErdélyIlen'" c. ta n ul
mll.nyában arról ir, hogy KoloLSvárt 6r
zik Martlnovlcs kéiéJának traneléből 
tordltoll magyar nyelvll mbolatál. ". 
másolatot Qed6 József, a kolozsvári 
unit.árlus kollégium dlékJa készItette. Er
ről mér Borbll.1h Kiroly unlt'r1US tör~ 
I~nészkutaló mér kor1ibbln ls Irt. A 
könyvet az unitárius ki!nyvlámak .. Ged6 
polgár" ajéndékona. Igen érdekes a 
szerz6nek • káté fordítójét kutató [el
levl.se., IIkl eJ}'ben a k(\Zlársasligl moz
galom kolozsvári azervez6le ls lehetett. 
Szabó Miklós hll.rom $lemélyre gyanak~ 
szik. Szacsvai sII.ndorra. Kozma Ger· 
geiY unitAriul lelkész lrora és Körm6-
czl Jánosra, a ko!s6blll unltérlus pUspök-

" A 

UNITÁRIUS tLET II 
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Tény. hogy !tOha ennyI bölC$6dc ~ fő
k~pp Óv<.>da nCm épOlt Magyarországon. 
mint u legutóbbi években. Nemzetközi_ 
leg ls lIgyclcmre méltó lény. hogy hu
,ánkban uz óvodás korúak 62 szdzaléká
nak Jut hely e rendkivüL lon los Intéz
mény/Jkben. Egész~l'lgtlgyl Mlnl.sz\erllnl< 
Pl'. or3rogos népesedo:!spoUUkll1 lanácsko-
7.4!1On II népesedés a lakuld.\ulnak lénYe
zől t elemezte. A né,,(!:Sség alakulását pl
ramlshoz hasonlltotta, mondván: ha ll>. 
alapot uz. egyéves korU gyennekekre 
épll.jtik, s piramis tetejére állItjuk az or· 
szág legöregebb lakóit, Jó] énékelhet
Jük, hogy lll. oldalfalak ncm lehetnek 
hullámzóak. A népsuporulatnak mindig 
egyenleteSnck kell Icml.le, men az Inga
dO~As\ a~ cgés~ társadalOm feJI6dése 
megsInylI. SzoclaUsta tárMdalmunkb3n 
IIZ átlagos életkor mIndInkább növek
izik. s II \ennelés egyenletes fejllklése 
II munkabIró fiatalOk népes IAbor.tt 
Ig(myU. 

Kar<'lcsony estlijén. mIkor a család a p
raJa-nagyja ,kör{ll:'illJa a feldl.sdtett ó:s 
~lánclékokkal kör{ll rakOtt. csillogó ka
]·ácionylát. 'ö röm (:s megnyugvás tölt! ej 
IeikUnk et. mert bet(llje!l(!dlk karácsony 
evangéliuma; "D!cs(Iség II magasságos 
mennyekben az lStennc,k és e földön bé
kesség, és az emberekhez Jóakllrat", 

A bemutatott bélyegek közu\ az elsó 
Raffaello SanU lestménye., az "EI!zlCr
MzI Madonna" a budapC!ltl SzépmGvf
"7.etl Mú~eumban, mig If mállik Jan van 
Bylert fWI:ménye "MAMa h a gyermek" 
a bukarwlI M(lvd!!~tl Mü~umban lát
ható. 

Dr. Kbs J{jl.llef 

ISTENTISZTELETEK 
KA RACSONY ELSO NAPJAN (DEC. ts- gN): 

Nagy 19'olc u.: de. II (jra.kor 
H611'Yes Endre II.: de. 10 6rakor 
Peo!l tf'2.llébeten: de. 9; PtoIlI(lrincen: de. II ; VeCllésen: dll , 4 órakor 

KARACSONY MASOONAPJAN : 
NalY Igmc II,: de. Il órakor 
JI (lCyeJI Eotlre II.: de 10 órak"r 
PUllőr lnc: de. II óra k"r 

O· P.SZTENDO NAPJIlN: 
NalY Ignic II .: Hte G órak"r 
lIőgyCIl Endre u.: d e. 10 (irakor 
P eg ll (lrl ... c: de. Il (imkor 
Mity&'flSt lllln d ec. 23-1ó. ... , vad map d u . 4 órak". 

oJeV NJ\I' J ÁN: 
Nagy Ig,,~c u.: de. Il (iraK"r 
IIGgya Endre u.: d e . UI 6rakor 
" e!itll!rlnc: d c. II órakor 

KJ\nACSONYPA UNNEP eLY : 
Oe«mber l ~-ló.n, du. S (ira kor a NaRY Ignic uleal 8'yll l "kU~tl ,ere m ben. 

KAnACSONV 101lND K:E:T UNNEPl':N Il.rvacsorit OS~IIInk. A7: egyhib:kGlUlf8d< 
clllIJ6 rós1gal tl.ntele ltel h ntr~telle\ k('rlk '" hivek 8".h 'e!I adominyalt 
U O' UU .. I", mel'crltl!~~ htz. 

A~ amerikai "nllirlu8 I\1lno~_ "'t:apft _ 
vány minden évben n!!Ves el6adókat hív 
mell:. nOIlY az UnlUlrl7.mll3 töN.(;netérlll 
prOblém~lról tprt~anllk el(ladásoknt J\;' 
elmúl t évben dr. PhllIlp ,rCwett kana~ 
dal - Vancouver _ unlllirlu" lelké~z 
laN.ott előlldt\ !l.~orm.a IOt ~ lengyelo .... zágl 
unltáMu.~ mo~_gntom 6s Rako\ll vko~a 
\/lN.énetérl!I, ' " 

A nOllandlal rem"ns,.án, egyhh _ 
.. Remoo~lrllnts Weekblad" - cfmll hetl
lapja jllnu(il'l l7.ám4ban ől világban vég
telt diakonIai 8zolg<'llalr61 fr. Rcmon5t
. lins testvéreink elMkorblln nan!!la Oel!h 
""111m rá~torul!jal k ödht Vé,,,, ." , 
munkát. . • 
-_ - __ o 

-- -------------------
Kellemes 

Icará.csonyi üll nepel.·et 

é.~ boldog új évet kiván 

ft Szerkesztőség 

--------------------------

Halottaink 
Fodor JÓ~.stt Koosuth-dljas költő ~ 

publicista. egykori tordol gimnáziumunk 
d fákja. 75 éves kor<'lban elhunyt . Költül 
mUo,kás.sága ~ humanista. e mbcr.o;ége. né
pünk CS (lgyházunk (lml(;kCy.c,ébcn öröK
ké í(ln nmaracl, 

Ozv. SltlIthmliry Lajos o... sz. Sándor 
Ida ny, tanJtón (i t Budapesten helyeztük 
ö r ök ' nyugalomm Bencze Márton lelkés? 
SZOlgálatával. GyermekeI, unokli! és 

széles kUril rokon8égn gyászában őszin
te srlvvel os~tozunk. 

S7,8.b(j Gábor - néhlll \Veress J olán Iró
nó. egYházI lanáC$os térje elhllnyt. 
Egyh4zunlc Igaz bllrá t ja és gyülek eze,1 
összejöveteleink gyakori vendége VOI!. 
Három IInil(irlus lcányána,k és unokil
nak gyászában (\szinte együttérzéssel osz
tozunk. 

. Dr. Konc" .Ján", eJhunyUkól lapul.ta 
után értcsUItUnk. Egyhli:runk életében kl
tej u!!t munkásságárÓl lapunk legköze
lebbi S7..i\m~ban foguo,k megemlékezni. 
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LIIptulaJdooo. 
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Fel elő' nerkelZtő b k lad(i: 
Dr. Fueoa .;r(iZ5t' f 

10!2 " udapf!SI I X., II(\IYU Endre u. 3. 

TAvb.: 137-1U. 

A . :zerkuzt(\ blzolt"'r vnettlje: 
Bencze IIoIArton 

TagJai: . Bajor J4no. b Sd,s z Jino, 

TerJes~tI a l'!fa(l'yar P o.ta. El(lfizelbt tll 
b lirm ely postah Ivatalná t, a p os ta hf.lap
üzleteI ben é. a p o, ta Kö~p"ntl Hfr la p 
Irod:ln" (KHI 1"10 " "daput V. , J(j~se' 
Nád"r tér I.) khvel1enQ] vagy "". ",utal-

vány"n, valamint 'tulali,sal ől KHI 
u s-n IR ~nzfo~.'ml Je lzlin4m j ..... 

Evl e lG fJzel&1 dlJ 30,- forlnl 
Kü tftl ldre l!v l U ,- fo rlol. 
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