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xxx. f:VFOLYAl\l , l . SZÁlU 1976. JANUAR-MARCIUS 

AZ ÖRÖKÉLET Gal. 6,8. 

Örök élet! Kihez nem dll közel ez a kit szó? Ki 
nem gondol közülünk az örök életre, mint arra a bol
dogságra, me/y hitünk altal megnllilik elöttünk? Ki 
ne szeretne méltó örököse lenni ennek a boldogság
nak? 

Néhány évtizedes jöld! élet után az örök életről 
szóló kerdés mindannyiunk előtt felmerül, és keres
sük a válasz! arra, hogy mi vár reánk, ha majd egy
szer szivünk utolsót dobban? Az öntudatos, önálló 
életbe való belépésnét nem lehet nem gondolnunk ar
ra, hogy miként éljünk, miként kelt berendeznünk 
életünket, hogy földi életünk ne legyen terméketlen 
az őrök élet számára! 

Az élet tetőfokán a hívó ember az örök élet elnyc
rése szempontjából szóm ba veszi: eddigi életut;a he
lyes, igaz és jó volt-e? Az öregség már az örök életbe 
jutás küszöbén áll, és lelki szemekkel már betekint 
abba! 

Az evangéliumi ifju a maga kérdésére, "mit csele
kedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem", a n1záreti 
Jézusná! talált választ. Mi Pál apostol szavaiban ke
reSSük az útmutatást ahhoz az élethez vezető úton, 
amelyre most földi életünk minden gondolata mun-
kája, törekvése és harca összpontosul. ' 

Ezen a szép husvéti reggelen, amikor az örök élet 
himnusza zengi be a világot, a költő igy szól hozzánk; 

A lélek amikor búcsúzva bontja szárnyait 
v isz magával a földről valamit. ' 
Eszmét, melyet a világra ö hozott 
Virágot, melyet ö vir4goztatott 
tn istenem, én mit v igyek néked? 
Nem vihetek mást, csak verseket. 
S amikor, Uram, hozzád érkezem 
könnyű kezem miatt szégyenkeze~. 
A választotlakból csak egy maradt, 
az, melyben eUogtam egy sugarad. 
Az, amelyikben elmondtam neked, 
hogy szereltem drága földedet. 
S szólok; CSAK ENNYIT HOZTAM O URAM 
ne !téld meg nagyon szigorúan. ' 

(Apri/y: Otravaló) 

Húsv~.t Unnepén az élet és a halál nagy kérdései na
gyon kozel kerülnek hozzánk. Néha ha betegség ha 
sze~vedés ér, ha álmaink nem telj~sülnek ha T~mé_ 
nl/e nkben csalódunk, próbdljuk a titkos holnapot a 
jövendőt eltakaró felhöket megszaggatni, hogy bepil
~~nt~.unk a bold?ps?got rejtó kékst!gbe. De ma, ezen 
. ~nncpell, akik dt vagyunk, és akik munkánk kal 
k~r;~.á~áJgUnkkal a.lk.otjl.lk földi létünket, feleletet 

un stenben biZO mély hittel arra hog mi az 
:;t~~~, é~:~;~I;gészf é~etUnkne~, hogy. ~bból YegYSZer 

óli sa a adjon rank, amlkor majd haza 
sz .. t a teremtö es megtartó lsten. Nemeg1lSzer tesz-

k",Uk., lel ~agullk.nak, embertársainknak, Istennek a 
r st, miért születtüllk miér, ""nk' M ' ' " éldU k k? K ' .' ... I a ce ,a 
á n ne . I-kt lute és tapasztalata alapján más és 

m s lIálaszt ad c nagy és mindelIt eldöntö kérdésre. 

Eletünk, ahogyan az apostol mondja, örök magvetés 
- kora hajnaltól késó estig - gl/ermekkorunktól éle
tünk alkonyáig. Szép az az élet, mely virág alatt de 
mindig az iszap felett tud magvető lenni áldott ~z a 
magvetés, melyet t!desanyánk álma aranyoz be és szé
pít. meg,. csodálatos az a magvetés, mely a vadon nőtt 
gl/öngyvmighoz hasonlóan a kövekből is életet fa
~asz:~, hogy ~eleg, _ foszlós kellyérhez legyen hasonló 
eletunk. A lelek bal arat örök életet Balázs Ferenc 
akinek életútja az isten- és emberszolgálat jegyébe~ 
teljesedett ki. 

Most, amikor lelki szemeinkkel felismertük hogy 
minden lIirágvasárnapnál és nagypéntekllt!t erŐsebb a 
'!tl.svéU örömüzenet, joboan, mint bármikor, érezzük 
es tudjUk, hogl/ aki v et a leleknek, a lélekből arat 
örök életet. 

Nemegyszer mondjuk, hogy az élet napokból aH, és 
lia az egyes napok jók voltak, jó volt egész életutunk. 
Azért kérdezzük hát meg minden reggel Istentől: 
"Uram, mit akarsz, hO(/l/ cselekedjem?" ts határoz
zuk el minden reggel, hogy a napot csak úgy fopjuk 
átélni, mint igazi magvető, aki a legnemesebb magva
kat, búzaszemeket veti az elkészített magágy ba. Az 
élet legnemesebb parancsait úgy töltsük oe, milltha 
éppen ez a nap életünk utolsó napja lenne. Ne feled-
1ük egy percig sem, hogy a maj napról csak oll/an 
számadást kell adnunk, mint életünk utolsó napjáró!. 
merI az Isten nem feled semmit. Mulasztásaink szá
mon vannak tartva. Ezért napközben is vessünk egy
egy pillantást lelkünk, szívünk mélyére, hogy lássuk, 
vajon tetteinkbell az Isten idnti szeretet-e a vezetőnk, 
vagy pedig a testiség szülte harag, irigyseg, bosszú, 
kapzsiság, hiúság, múlandó eletöröm vezetnek, melyek 
annyi ifjú és felnőtt lelkét gyomként lepték el a világ 
minden táján. Ne feledjük egy percig se, hogy Isten 
szeme rajtunk nyugszik szüntelen, mintha csak egye
dül lennénk a világon; aki tudja gOlldolatunkat, hallja 
szavunkat, látja lépéseinket, mell/eket tettünk, vagy 
tenni elmulasztottunk. Ez a te, az én, a mi magI/elő 
utunk és nem kétséges egy percig sem, hogy nekünk 
a lélek magvait, az evangéliumot kell vetnünk, hogy 
részesei lehessünk az örök üdvösségnek. Ezért mondja 
Máté evangélista: "jobb néked fél szemmel bemenned 
az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna 
tüzére", és ezért olvassuk János evangéliumában: "Az 
pedig az örök élet, h.ogl/ megismerjenek Téged, az 
egyedül igaz Istent". 

BáT az evangéliumok s Jézus egész élete naponként 
erősítik bennünk az örök életben 'Való bizonyosságot, 
mégis sokszor lázadozunk a halál elle". Jönnie kell 
hÚ$vétnak minden esztendőben, hogy meger6sftse 
bennünk a halhatatlanság, az üdvösség, az élet koro
nájának Istentől nekünk adolt legnagyobb tildásál! 

Az örök élet bizonysága a ma ránk virradt husllét 
tlnnepe hogy mint örök maplletók ne tévelVegjünk, ne 
kélelke'a.jiink hitünk igazságában, hanem teremjünk 



méltÓ gyilmölcsöt az örők élet számára. Ezért ~artja 
az unitórius ember a legnagyobb értéknek. ~z eletet. 
hog abban hivatását megélve, Isten orszagat mun
kál~a, a jézusi szeret.et .. ~agvait hintve, méltó legI/en 
hten bennünket ölela arak szeretetére. •. . 

zonyouága kisérjen ei bennünket életUnk alkonl/(ÍJg. 
a temetÖkerUg, hogy majd kilépve az örök életbe. ve
gyűk az élet koronáját, melyet lsten ad az ó hazatérő 
guermekeinek! Amen. 

Adja lsten, hogy ennek a húsvétnak tam/asa és bt-
Or. b sák Vilmos 

Keresztény Magvetó 1975. évi. 1. uómából 

Dr. Bakos Lajos püspök ünneplése 
Dr. Bakos Lajos dunántúli református p~spök, .. a 

a haza! református püspökök nesztora nemrégiben to~
lötte be életének 70. évét. .. Több, mint tíz !sz«:ndeJe 
áll egyházkerülete élén. Boles és melegszlvu pas:tor, 
nagyszerű egyházkormányzó, tudós teológus és I~ 
ember. Egyháza legmagasabb ~estület~ é~. a~. ~.l1a.~ll 
Egyházügyi Hivatal magasrangu képvIselol koszontöt
ték e neves évforduló alkalmából. 

Mi unitáriusok is tiszteleltel és szel<etettel köszönt
jük az áldozatot vállaló és áldozatot hozni tudó em
bert, aki megjelenő új könyve honoráriumát a nyíregy
házi református szeretetintézménynek ajándékozta. 
Egyházunk jó kivánságait veszprémi lakásán dr. Fe
rencz József püspök és Barlók Béla főgondnok jan. 
31-én személyesen tolmácsolták. 

A z esztergomi érsek kinevezése 
VI. Pát pápa kinevezte dr. Lékai László püspök, esz

tergomi apostoli kormányzót esztergomi érsekké. A. ki
nevezéshez a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanacsa 
az előzetes hozzájárulást megadta. 

VI. Pdl pápa dr. Ijjas J6zsef kalocsai érseket ki
magasló érdemei elismeréséül pápai tr6nállóvá ne
vezte ki. 

táviratilag üdvözölte az új esztergomi érseket, aki azt 
táviratilag megköszönte. Febr. 24-én Esztergomban 
történt ünnepélyes beiktatásán egyházunkat püspö
künk képviselte. 

Dr. Lékai László esztergomi érsek, febr. lJ-án, 
Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke elött esküt tett. 

Az új esztergomi érsek a lebr. 15~i napilapokban 
bölcs és jó hatást kiváltó nyilatkozatot adott a napi
sajtónak, melyben az egyház és a haza egyenlö szol
gálatát hangsúlyozta. Munkaköre eUátásához Isten 
gazdag áldását kérjük. Kínevezése alkalmából püspökünk és fögondnokunk 

Kriza János 
, 
es a kortárs eszmeáramlatok 

E címen irt értékes beszámol6t a 
Vigilia 1976. évi januári számában 
Tóth. Sándor. Elmondja, hogy "az el
múlt évben a nagy folklorista halálá
nak centenáriumára emlékezve a 
Magyar Tudományos Akadémia Nép
najZi Kutató Csoportja és a Magyar 
Népmjzi Tánmag haromnapos ple
náris ülést tartott." Tóth Sándor 
méltatásáb61.i.dézzük a két unitárius 
elóadáshoz fűzött megjegyzéseit. Fi
tep AntaL Kriza egyik mondatához 
"Jó remény fejében csináljuk az 
adósságot, nem tudom bizonyosan, 
képesek leszünk-e megfizetni is" a 
következőket fűzte: "Pedig mi va
gyunk örökre az ő adósai." Filep An
tal dolgozata - Irja Tóth Sándor _ 
pedagógustörténeti újdonságokkal 
lepett meg, s Msza.bad ezúttal is öku~ 
~.e~éről beszélni: egyháztörténeti 
k~lönlegeSségekkel. Filep ugyancsak 
VISSZIautalva a XVI. századra, kimu
\!atta a folyamatot az unitárius egy
ház pedagógiai tevékenységében és 
statisztikailag oalátámasztva kijeien
tette, hogy Krizáék iskola-fenntartó 
működése ma is tiszteletet ébreszt, 
hiszen az ,,50 ezernyi 'kis kÖZÖsség 
amelyik lényegében nagyon szerény 
~agi teherbíró képességű volt, egy 
rőiskolát és 3-4 középiskolát tartl::ltt 
fenn. A korabeli Viszonyaink közt ez 
óriási szám. Akár a protest!áns, akál" 

Z UNITARIUS eLET 

a katolikus iskolarendszenrel vetjük 
egybe, imponáló." Hogy Kiriza, mint 
püspök és. tanár mit tett. ,;az iskolai 
kedv fokozásáért" , Filep .az alábbi 
adatokkal igazolta: Kriza és egyik ta
nártársa alapította Keresztény Mag
vetO módszeresen közölt az oktatás, 
nevelés érOOkeit hangoztoató prédiká~ 
ciók:at. Nagy Iterjedeimet szentel a 
folyóirat a pedagógia, iskolal.lgy elvi, 
szervezési, tervezési problémáinak. E 
témakörben olyan kiváló munklatár
sai voltak, mint maga Brassai Sá
muel ... " 

Idézzük továbbra is Tóth Sándor 
írását: KriZa Jrozéleti szereplésének 
méltatásá.t Kovács Lajos kolozsvári 
unitárius püspök - Kriza utódja és 
dédunokája - folytatta azml, hogy 
a tulajdonába.n levő forrásmunkákat 
idézve bebiWnyitotta: a neves tudós 
eUkai 'meggyőződésből cselekedett 
mindig, a néphez és ahaladáshoz 
pártolva kezdettoSl fOg...'a. Utalt Jakab 
Elek életrajZi munkájára, amelyben 
az áll, hogy a thumanlstia Kr/za a 
.,munkásosztály emelését, a szabad
sógot igen fontosnak tartotta." (Meg
Jegyezzük: a kOl'abeli angol unitárius 
gondolkodás ilyen témájú mQveit 
szkp számmal lefoIXHtotta, s Igy 
- ugyancsak Jakab szaval - "oly 

eszmevilággal gazdagította a magyar
irodalmat, mely egész.en új, erede
ti ... " Tudtun\cikal eddig ez -a. hatás 
irodalmunkban kidolgozatlan). Ko
vács Lajos a V-adrózsá.k gyújtójének 
jellemét elemezve elmondotta, hogy 
hiányzott .gondolkodásmódjából a 
szűkkeblű felekezetiség, a rideg for
maiság. A "keresztény türelmet és 
minden ember testvériességét" ta
nította s igazoltla életével. 

Nem ismerte a ,,'nemzeti elfogult
ságnak, fölényességnek és egyolalú
ságaak az árnyékát sem." 1866-ban 
Arany Jánossal közölte véleményét 
egy, -a. román népkölbészetből kiválo
gatott és magyar.ra fordított gyűjte
ménycöl: "t:n ... lót román népköltési 
gyüjteményt *iadandónak tartom, 
még azon esetben is, ha az ilyen nép
költemények csak prózába lennének 
fordítva, mert (gy ls szellemi nyere
ségnek, nemzeti irodalmunk gazda
godásának ítél ném azt; hogy -a gond~ 
viselés által nekünk egy hazába, egy' 
nemzet-családi életre rendeltetett 
népnek egész gondolat- és érzés- és: 
akaratvIlágával módunk van megis
merkedni. TÓth Sándor beszámolója 
a továbbiakban a sz!mpoziumon el
hangzott legfontosabb elc3adásokat is
mertette. 



Hazánk dolgairól ... 
A beköszöntött 1976-ik esztendő elsó napjaiban vég- gyeimet forditotlunk történelmi mÚ)lunk, népünk ha-

ett szárnadast az OrszÓ"OS Béketanács. Számbavette ladó forradalmi hagyomán~ainak ápolására, haz{mk 
~z elmúlt 1975. esztendő eredményeit, majd Sebestyén felszabadulása 30. évforduló)ának megünneplésére." A 
Nándorné főtitkár és dr. Reczei László .ügrvezetó 8\- Hazafias Népfront legfontosabb feladala a békétrt és 
elnök tájékoztatása után elfogadta az Idei év prog- a társadalmi haladásért folytatott harc, s e gondolatot 
ramját. Ogy idehaza, mint külföldön van lennival~ mélt6an egészítette ki Kádár János felszólalásának.e 
elég, hiszen a világ nem nyugodt ma sem. ,Itt-ott helYI gondolat.,; ,,(I, szociaLista nemzet i el11lseo tovóbbi erő-
háborúk, politikai feszültségek nyugtalanítják n béke- sítéséért naOtl0n komoltlan keH dolgozni." 
szerető embereket. Az országos tanács egyhangúan határozattá emelte 

A békemunkáról SaTlós István azt mon~ott.a, hogy a főtitkár Indítványát, hogy szeptember 16-18-ra hiv-
olyanra van szükség, amely "moz~?sít n ~11<i.g elny?- ják össze a Hazafias Népfront VI. országos kongresszu-
mott szabadságukért függetlenségukért kuzdő népel- sát, hogy annak előkészítése jegyében a fentebb idé-
nek politikai, erkölcsi, s ha kell ~ny~gi támoga~ára". zett gondolatok szellemében készülődjünk. 
Ma e feladatok közül az angolat nep támogatasa áll Megemlékezünk arról, hogy haTminc évvel ezelőtt 
harcunk középpontjában. Ezért helyes ugyancsak 1946. febTuáT elsején ha-UÍnkban létrejött a Mal11lar 
Sarlós István megállapítása: "A mo~~alom rel~datai Köztdrsasdg. lU utolsó Habsburg uralkodó 1918-ban 
sokasodnak, egyik másik helyébe uJabbak .. ~epn~k. már elhagyta a magyar királyi trónt, de a Horthy 
Amig például Vietnam népe igazságos háborUJat VIV- rendszer király nélküli királyságot tartott fenn, mert 
ta, addig e küzdelem támogatás~r~ mozgósí~ott ~z 01'- ezt a formát tartotta legalkalmasabbnak elnyomó cél-
szágos Béketanács. A tÖI·~nelml Je!entö~égu gyozele~ jai támogatására. Ismeretes, hogy 1946-ban tulajdon_ 
óta a béke napjaiban pe<hg az országépltő munka ta- képpen a harmadik köz.társaság alakult meg hazánk-
mogatása a feladat .. r:- szoci~listl\ külpol~tika egyre ha- ban. Kossuth nevéhez és 1849-hez fúzödik az első köz-
tékanyabban lormalJa a v1lág arculatat ... Ahogyan társaság k ikiáltása, Károlyi Mihály nevéhez és 1918-
erősödik gazdagodik egy szocialista ország gazdasági hoz a másodiké. A harmadikat olyan társadalmi erők 
élete ügy tud más népeket egyre jobban segíteni, fel- változása hozta létlre, melyet semmiféle belső vagy 
lépni' az elnyomottak érdekében. Ezért szolgálja beke- külső erőszak nem tudott megdönl.eni. 
Wrekvéseinket, külpolitikánkat is belső feladataink Ebből a harmadik köztársasagból született meg "az 
maradéktalan elvégzésére, nagy céljaink valóra váltá- idők teljességében" ahogyan azt mondani szoktuk. a 
sára," Ma!1tlar NépköztóTsasóg, rnely ma szihirdan védi tár-

Az ülésen felszólt Romas Chandra a Békevilágtanács sadalmi rendünket, építi a szocializmust és szebb és 
főtitkára is. Az ülésen egyházunkat püspökünk kép- boldogabb életet biztosit hazánk minden igaz polgára, 
viselte. a hú és jó hazafiak számára. A Magyar Népköztársa-

A HaZafias Népfront országos tanácsa ugyancsak az ság törvényhozása által megalkotott Alkotmányunk a 
esztendő első napjaiban tartott ülést, melynek jelen- biztosítéka annak, hogy eleink kísérletei jó irány felé 
tőségé t emelte az is, hogy azon megjelent és felszólalt mutattak . .Ennek védelme alatt éljük életünket és bi-
Kdddr János is . Kóllai Gyula elnöki megnyitója után zunk az elkövetkezendő idők békés és boldog életében. 
Satlós István főtitkári beszédében többek között meg- Az idei év észén okt. 8-11. napjain tattandó jej/ő-
állapította: "arra törekedtünk, hogy minél több embe!' dési viláokonfe r encia hózigazdLija, fe l elős rendezője az 
megértse: a hazafisag és a szocializmus elméletileg és Országos Béketanács lesz, mely megfelelő kereteket k í-
gyakorlatilag is összefügg." Ezt az elvet vallja egyhá- ván biztositani ennek a Budapesten tartandó fontos 
zunk is hiszen erre tanított megpróbáltatásokban gaz- nemzetközi eseménynek is. 
dag mültunk. amikor a haza javára és az ember eló- Az idei esztendőben kezdtük el az V. ötéves terv első 
haladasaért, boldogabb életéért emeltük fel szavunkat. esztendejét, nehezebb körülmények között, mint az el-
Összefügg a hazafiság és a nemzetköziség kérdése is, mult években. A szép feladat a népgaulaság bármely 
ezért tartjuk szem előtt az elnyomott országok igaz részén dolgozó hívünket újabb erőfeszftésekre serken t-
törekvéseit és igyekszünk azokat támogatni. Örven- sen, hiszen mindannyian mindnyájunkért, a nemzetért, 
dünk Sarlós főtitkár e megállapításának is: "Nagy fi- saját szebb jövendőnkért dolgozunk . nnn , _______ -: __ ;: _______ ~~._~ __ ~ ______________ ,:_'_,_,_. _______ ,_._. __ '._ __ • __ . , , • • • ••• __ nn.,.,. • ., ••• , ••••• , •• 

Az egyházak világtanácsának 
Heteken át tanácskoztak az afrikai Nairobiban az 

E!yházak V.ilágtanácsanak kiküldöttei. A közgyűlés a 
k~v~tkezó c~k1usra haUagú elnökséget választott, akik 
kOZ~lt első _Izben fogl alt helyet két nő is. Az elnökök 
a kö~et~ezok: Annie Jiagge a ghanai biróság bírája, 
pr~sblterl~nus, Cynthia Wedel az észak-amerikai 
ep1szkopáhs egyház tagja, J . Miguel Bonino metodista 
lelkész, Arge~tí~ából, Nikodim az orosz orthodox egy
ház metropohtaJa, a Szovjetunióból, T . B. Simatupang 
tábornok. az indonéziai református egyház világi veze
tője és Olof Sundby, a svéd evangélikus egyház upp
salal él·seke . 

. A Ref?rm.~tusok Lapja kérdéseket tett fel dT. Bartha 
T~bo~ puspokne~, a világgyülésen részt vett magyar 
küldottség vezetojének. ezek közül idézzük az alábbia
kat, s uz azokra adott választ olvasóink tájékoztatásául: 

PÜspök Űr! MI volt a nagygyülés legszembeöl1öbb vo. 
nása? 

- Mindenekelőtt a tanácskozás rendkivüli méreteil·e 
kell rámulatnom. Az Egyházak Világtanácsa 271 tag-

egyházat - ez a szám Nairobiban 286-ra emelkedett!
mintegy 700 küldött képviselte. A megfigyelők, szakér
tők, ún. "testvéri delegátusok", vendégek és stábta~ok 
száma együttvéve szintén 700 körűl mozgott. Ha tekin
tetbe vesszük az újságírókat, helyi szervezőket, I~toga
tókat akkor a jelenlevők létszámát 2500-ra becsulhet
jük. A számok mellett azonban utalhatok az idő~ar~a'!l
ra is, hiszen a nagygyűlés szokatlanul hosszu 1dot, 
csaknem három hetet vett igénybe. 

Mi jellemezte anagygyülésen elbangzott előadásokat? 

_ Mindenekelőtt a legutóbbi nagygyűlés óta eltelt 
időszaki"ól hangzottak el beszámolók, Igy a ~özp~nli 
Bizottság elnökének és a főtitkárnak a Jelentese. 
Mindkét előterjesztést az jellemezte, hogy elválaszt
hatatlan egységben látta a szeretet nagy par~nc$á~ak 
két rés~t és sürgette a megújulást mind az Istentisz
telet, mind az emberszeretet vonatkozásába~. 

_ A további előterjesztések egyik csoportja az egy
házak társadalmi felelősségének kérdéseivej fogjal· 
kozoU. Különösen nagy figyelmet keltett Brown ame-
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rikui !I!ológini luna I' "Kicsoda Jézus Krisztus, aki fcl
szabadit és egyesít?" c. előadása, és Birch. au.sztr~
Hai biológia professzor fejtegetése a technikai feJ
lődéssel összefüggő problémákl·ÓI. Altalában a7 .. :V~~t 

benyomásunk, hogy az EVT - amint ez kul ono
:en az uppsaiai nagygy\Hés 6ta me.gállapith~tó - j7-
lentős figyehTlet fordít az emberiség égeto prob.le
maira és az egyházak ezzel kapcsolatos feladataira. 

_ Más el/Sadások a hitben való elmélyülés kérdé
seiről szóltak, különösen az egység és a mi~szió ös~
szelüggésében. Engem igen megragadott Anas boh
viai püspök felisme résekben gazdag beszéde. Egyeb~k 
között aláhúzta, hogya teljes evangéliumot kell hlr~ 
detni az egész embernek, éspedig abban a történelmi 
helyzetben, amelyben él. Ugyanő hangsúlyozta, hogy 
az evangélium hirdetése a gyülekezet feladata, ame
lyet szóban és cselekedetekkel egyaránt végeznie kell . 
Sok más tétele is közel álll a mi szemléletmódunk
hoz. 

Hogyan értékeli Püspök Úr a nagygyííles mun
kájat és eredményeit? 

_ A nairobi világtalálkozó sokkal nagyobb méretű 
volt annál mintsem közvetlenül bezáródása után vég
leges vé!e~ényt lehetne mondani. Magam is e lmélyül
ten Coglalkozom e kérdéssel. A mostani nagygyűlést 
személyes tlapasztalatok alapján tudom összehasonlí
tani a ket legutóbbi val. Arra igyekszem, hogy külön
válasszam azokat a jeleket, amelyek a Szentlélek mun
kájáról vallanak, azoktól a jelensegektől, amelyekben 
a mi emberi akarásunk, törekvéseink tükröződnek. 

- A magyar ökumenikus tanulmany kifejezte vá
radalmainkat a nagygyüiéssel kapcsolatban. Remeltük 
es kívántuk: bárha hűségesen hirdetné meg az evan
géliumot, bárha igaz bűbánatra ösztönözne és segítsé
get nyújtana ahhoz, hogy a kereszténység Krisztus 
labnyomát követve szolgaljon az emberért a történe
lem dimenziójában. Megfelelt-e ezeknek a varadal
maknak a nagygyülés? Igen, ez a kérdés. Mind a há
rom reménységünk vonatkozásában meg kell állapíta
nunk, hogy Igéretes jelek tanúi lehettünk, és ez Isten 
Lelkének az ajándéka. Az értetlenségrÓl és érzéket
lenségról, az Isten munkájának jeleit látni nem akaró 
restségről is tudunk mind önmagunkban, mind ma
sokban. 

Az Evangélikus tletben D. Ká ldy Zoltán püspök
elnöknek feJtett kérdéseket és válaszokat olvashat
tunk, melyek közül az alábbiakat idézzük: 

- Az "egység" kérdésében milyen álláspont 
alakult kl a nagygyűlésen ? 

- Erre elég nehéz felelnem. Köztudomású, hogy 
fél évtizeddel ezelőtt is, egyes nyugati egyházi körök
be.n igen nagy reménységet fűztek ahhoz, hogy vala
milyen formában létrejön a protestáns, az ortodox és 
a római katolikus egyhazak közötti egység. Szó volt 
róla, hogy a római katolikus egyház belép az Egyházak 
Világtanácsába. Sokak csaiMására ez nem történt 
~eg. ~nnek ellenére a római katolikus egyház 16 kép
ViselŐJe most is részt vett a nagygyűlés munkájában. 
A nagygyűlés megallapitotta, hogy a közeledésben az 
"elörehaladás lelassult". "A találkozás kezdeti szaka
sza elmúlt és az egyházak most az ökumenikus közös~ 
ség mélyebb problémáival né2nek szembe." A nagy
gyűlés úgy látta, hogy a fő nehézség abban van, hogy 
"a római ka10likus egyház meggyöződése szeriht Jézus 
Krisztus egyetlen egyháza benne él, nem zárja ki 
u~yan a más egyházakkal való dialógust és együttmű
ködést, de az a hangsúly, melyet saját identitására he
lyez, megnehezíti a más egyházakkal való cselekvést." 
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Pozit~v ln\nyban megallapltolta anagygyúles. hoS}' II 

\"~~al katolikus egyh{lzzal való teológiai eszmecsere 
"uJ és vál'attan eredményekl"e vezetett. Olyan témÍlk 
lettek most a kö7,ös vizsg{llat tárgyai. melyekkel né
h~n~ évvel e7,elő~t nem lehl!teu volna foglalkozni. A 
blbhafordll.ás területén való egyűttmüködés vÍlr3kozá
son felű l kibóvüH." Nemcsak a római kaloliku.~ egy
hóz irányóban, hanem óltalóban a keres~tyén egyhó
zak e!?"ym?shoz való vuzonyci.ban a nagygl/ülés nem az 
organtzáClós, tehót. szervezeti egységet hang3ulyozta. 
hane~ az "orgamkus egységet"". Ezzel ösze'űg~ésben 
hangsuly,t telt a "karizmatikus közösségre". Mindez azt 
jelenti, hogy a különböző keresztyén egyhá7,aknak a 
maguk sajátos kincseivel szolgálniuk kell egymasnak 
és egymás irányában "kiengeszteltnek", illetőleg "meg
békéltnek" kell lenniük. Egyébként sajnálatos módon 
mutatkozott meg, hogy az Egyhazak Világtanácsa 
tagegyházai is messze vannak az egységtől, hiszen a 
"közös" úrvacsoraveteItő l több egyház képviselője tá
vol maradt. 

- FoglalkazoU-e II nagygyűlés kifejezetten a 
"politikai kérdésekkel" ? 

- Nemcsak foglalkozott, hanem több égető kérdés
ben hatáL"Ozottan állást is foglalt. A közel-keleti kér
désben aggodalmát fejezte ki a "katonai erő folyama
tos beáramlásáél'l elTe a >lerületre". Azt az álláspont
ját juttatta kifejezésre, hogy Izraelnek ki kell vonul
nia az á ltala elfoglalt területről, biztosítani kell a pa
lesztin nep önrendelkezési jogát, továbbá Izraelnek 
es az arab államoknak el kell ismerni egymás határait. 
(Természetesen Izrael kivonulása után.) Köszöntötte 
a Nagygyűlés az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Kon ferencia HelsinIdben alairt záródokumentumát, ér
tékelve az abban foglalt alapelveket. Felhivással for
dult az érdekelt kormányokhoz, hogy "haladék.talanul 
minden részletében hajtsák végre a helsinki egyez~ 

mény:t". Az egyházaknak is Cáradozniuk kell a maguk 
helyén azért, hogy ezek az elvek érvényesüljenek. An
golóval kapcsolatban aggodalmát fejezte ki a nagygyű
lés, hogy "az angolai konfliktus az afrikai földrészen 
nagyobb háboruvá szélesedik". Dél-Afrika beavatko
zása Angolába komolyan csökkentette e terület prob
lémainak békés megoldását. FelszóHtolta a nagygyűlés 
az érdekelt kormányokat, hogy tartsak tiszteletben 
Angola függetlenségét és területi sérhetetlenségét". 

- Milyen negatív vonásokat tapasztalt Püspök 
Úr a nagygyűlésen ? 

- Sajnos voltak negativ vonások is. Egyes nyugati 
egyházak képviselői a jelek szerint nem nagyon örül
nek Nyugat és Kelet közeledésének, amelyet a helsinki 
záródokumentum ls elő akar mozdftani. f:ppen a záró
dokumentum tárgyálásánál intéztek támadást több 
szocialista ország ellen. A nngygyúlés egyes szakaszai
ban újra lehetett érezni a hidegháboru feléledését. 
Vannak olyan nyugati egyházi emberek, akik szeret
nek mindig más egyházakkal és országokkal foglal
kozni, ahelyett, hogy a saját országukban fennálló tár
sadalmi igazságtalanságok ellen és az emberi jogok
nak a saját országukban való megsél"tése ellen tilta
koznának. Természetesen, ezl vissza kell utasítanunk 
és Nairobiban vissza is utasí tott uk. 

Úgy látom, hogy a negntivumok ellenére, a nagy
gyűlés munkája 7,ömébcn előrevivő volt. 

A közgyűlésen részt vett többi magyar delegá!us 
Laczkounki János 11 baptista egyház elnöke, dr. Toth 
Károly 11 KJBK főttikára é!l dr. Prőhle Karoly az Öku
ménikus Tanács főtitkára, bizonnyal egyetértett dr. 
Bartha Tibor püspökkel, aki úgy nyilatkozott, hogy 
Nairobiban "ígérete' jelek tanui lehettünk ... " 



"Bartók nyomában" 
címmel eikk jelent meg a Ma"lIarország címtl szemle 
/975. évi 51. szdmába~. beszámolva ~Ve,ner .. Fuc~!: 
Bartók Béla Svájcban' nemrég me",elent kanl/verol, 
~melV világhírű zenemiívésziink svájci kapcsolatait fog~ 
/ol:la össze. Werner Fuch •. s évekia Svájc budap~~~l 
"aDI/követe volt és nuugdhba vonulása ~tá,? haza,a
ba visszatérve, ö$Szed/!ftoua ezt az eddia .. lSmer~tI~11 
dokumentumalliíjtemenllt, melll most kerult elso u 
ben publikálósra. A szerző ezt fda: "Barlók Béla h.~
szonhél éves voU amikor 1908-oa" először lépett Sua,c 
földjere és kapc;olatba került az Olhl'}l _ zenei körök
kel. Több mint harminc eszlen~óvel kes~bb • . 1~40. ~k
Moe,. derekán, önkén/u amerIkai szám?ze!esebe ~~-. 
dulva utoljára utazott át Svájcon és elbucsuzott s~a,cl 
barót~itól. A kél esemény között eltett embcrö!tollyl 
időszakban csak az /11$0 vildgháború szokitotta . meg 
huzamosabb svójci kapcsolatait, bór azokban az /Ivek
ben _ tóvolMUben - ott már előadtdk néhány ko
rai művét. 1923-tól kezdve azutan csaknem minden 
évben viszontláthattuk Bartókot. Gyakori svájci uta
z~sainak föleg luirom oka volt: üdülés az alpesi világ 

A saaneni (Bern kantoll) ház fa lán 1975. nov. 21-én 
elhelyezett Bartók emléktábla, 1939. évi olt-tartózkodá
sának e mlékére. 

csöndjében és baráta/nak meglátogatása; előadóművé
sZi szereplés, saját zenéjéllek tolmácsolása zongorán; 
!)égül bázeli barátai és támogatói számára komponált 
három legjelentősebb szerzeményének ősbemutatói." 

Saanenból 1939. augusztus 18-án azt i rta fiának, 
Bartók Béla főgondnokunknak, hogy ott ugyanolyan 
nyugalomban élhetett mtlvészeUnek, mint egy "régi
vHágbeli muzsikus, akit mecénása vendégüi hívott." 
Idézünk elevélbő/.· "Sacherék vendégeként vagyok it
ten, mindenről ők gondOskodnak _ távolból. Szóval 
egyedÜL lakom - egy népra;zi objektumban; teljesen 
$zabá11lszerű parasztházban. Berendezése ugyan már 
nem néprajzi ;el!eQü, de annál jobb, legesleg-összebb 
komfortti.. Még zongorát is hozattak szómomra Bern
ból. Aug. 2-án la-re volt jelezve az erkezte, és képzeld, 
nem 12-re vagy du. (mint nálunk szokásos) valamikor 

., 

állitottak be vele, hanem 3/~10-kor . ... SzerenCtéTe jól 
ment a dolgozás, IS nap alatt eikéuil!tem vele (egll 
kb. 2S perces mű), éppen tegnap fejeztem be. Most 
egy mósik megrendelé,nek kellene még eleget ten
nem: Székely Z-nak (metve az "Oj Magyar V07lÓsné_ 
gyes"-nekJ egy VOnóSMgyut. 1934 óta jóformán csak 
megrendelésre doigozom! ... " 

Egy másik kőnyv, a Panoráma utikönyvek nemreg 
megjelent ,,svájc·' dmű kötete is foglalkozik Barták 
Béla svajcl kapcsolataival. Fógondnokunkkal erról be
szelgetven, elmondta a ktroetkezó/(ef: "f:desapdmmal 
kapcsolatban sok téves adat kerűl forgalomba, ezek 
közül egyet szeretnék hel"llesbíteni. A Panoróma uti
könyv "Svájc" címú kötetének második kiadásában a 
339-ik oldalon és a hozzá tartozó kepanyagban egy
arónt az olvasható, hog"ll "Bartók Béla 1940-ben Saa
nenben készült fel amerikai emigróciÓjóra". Sajnálatos 
módon a Magyar Televizió is felhasználta ezt az ada
tot egy svájci ti.tibeszámolóban. 

l. Bartók Béla 1939. augusztusában tartózkodott 
Saanenben Paul Sacher vendégekent, ahol augusztus 
2. és 17. között Sacher megrendelésere a Divertimentót 
komponálta. 

2. Bartók Béla 1940-ben utolsó útja alkalmából 
(amelyegyebként nem emigráció, nanem ideiglenes 
tartózkodás céljából tőrtént) ugyan Svájcon. keresztül 
utazott az Egyesült Allamokba, de Saanent nem érin
tette és útjára természetesen Magyarországon keszüIt 
fel. 

Remélem, Svájcba utazó honfitársaink a 
tudatában fOgMk megfordUlni a kedves svájci 
helyen." 

Mondogatt.:lk azt is, hogy New York-ban Bartók 
Béla sírja el van. nanyagolva. Ezt azért is szükséges
nek tartjuk megemliteni, mert egy-két évvel ezelőtt 
egy magyar napilapban is azt olvashattuk, hO(J1/ Bar
tók Béla New York köze lében lévó sírja elhanyagolt. 
Ezzel kapcsolatban Főgondnokunk igy nyilatkozott: 
"Amikor 1913. novemberében az ottani Unitárius Egy
ház vendégeként az Egyesült Allamokban voltam, ak
kor a híveink körében is jól ismert Harrington lelkész 
házaspárral együtt látogattam meg f:des~pám sírjá.t. 
A sir ninCS elhanyagolva, mert tudvaleve, hogy meg 
az indiánháborúk korából származó tönlt!nt,lek értel
mében az Egyesült Allamokban nem szabad sirhan/ot 
emelni. Ezért Sdesapám sírja is csak névtáblával meg
jelölt lapos sirhely. A temető New York-tól mintet11l 
20 kilométerre, Ferncliff-ben van, és rendezett temeto 
Bppen a legutóbbi időben az Amerikai Magyar Cs!r
kész Szövetség az amerikai szokásoknak megfeleloen 
egy magyar nemzeti zászlót h~lt,le.zett el ~. s.~ron, ame/t,I 
messziről mutatja az amerikai zasz!ók kozott, hootl az 
egy magt,lar ember sirja." 

Fógondnokunk azt is elmondta, hogy 1915. novem
ber 21-én a svájci és a maDyar UNESCO bizottság és 
a berni MaQyar Nagllkllvetség emléktáblát helt,lezett ~l 
Saanenben Edesapja emlékére, melynek fényképet 
fentebb köz/l!;ük. 

Vadady Vera 

A helytörténeti konferencia 
üléseit máSodS7.(lr hivták ÖSS7.e Buda+ 
pesten ll. Hawias Népfront Belgrád 
rakparti székházának tanácstermébe. 
A rendezés és elókészités munkájá_ 
ból kivette részét a főváros tanácsa 
is. 

Az 1971-ben tartott első konferen
cia óta e jelentös mozgalom kisZéle
sedett, saleat fejlődött, és húrom egy
mást követő napon tm-tola üléseit 
1916 januárjában. 

esek jelezni tudjuk az elhangzott 
előadások cimeivel e mozgalom fon· 
tosságát. dr. Mezei Gyula, tővárosl 
fóooztályve-.rető hangsúlyozta, hogy e 
munka jelentős reszt vállal az ifjú
súg szoci·alistla hazafiságra való neve
lésében. A fóvárosi munkásságrul4l; e 
mo~alomban való részvételéről dr. 
Gerelves Ede, a Budapesti Történeti 
Múzeum 'főmunkatársa bes:zélt és 

végül dr. Ságvári Agnes, a Fővá~i 
Levéltárak igazgatója "ll. váro~tör.ten: 
ti ,kutatások ~tuáJ!s kérdéseIt vIlági
totta meg. Számos hozzászólás .. és ea 
korreterátumok tarkították az. ulés -
ket A budapesti helytörténeti mo:z
galOm jelentőségét Bodonut ~ál!1é, t 
Hazaflas Népfront budapesti blzot -
ságanak titkára ismertette. A tanacs
kozáson részt vett Barlók Béla, egy
házunk tőgondnoka is. 
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Egy az Isten - regény és történelem 
'Sakó Is tván bá rom Buda pesten élt unokája, An dor , István és Gyula cmlf kének. 

/H. elmúlt évben Jókai Mór születésének százötvene
dik évfordulóját ilnnepe1tük, az jdén lesz szin ~'. hogy 
az fró Torockón járt, és A H0':l megkezdte közollll EgiJ 
az lsten címú W\itál'\lus tárgyu regényét. ltvfordu16kon 
innen és túl ISmét felmerül a kérdés: mi a valóság és 
mi a ~it"J4Jás abból, omit. Jókai az 1848-49-es Toroc
kórói írt? A kérdés nem új, Borbály István vetette fel 
(Torockó történele 1848-49-ben. Kolo:r.svár, 1960.), 
Gy$lay Domokos tért vissza reá (Egll tdj tükröződése 
irodalmunkban. IrodalomtÖTti!net 1958. évi 3-4 sz.), ku
tatásaik eredményére az. EfJ.1J ~ lsten .~!tikai ,kiadása 
(Budapest, 1970. l-II . .köt.) IS kitér. A'korül ~lg, ho~y 
kiről mintázta az író Adorján Manassé alakját, a hu
sas évek 'kezdetén parázs vita folyt - három személyt 
iS megtettek prototípusnak: 'Sakó István 484as nemzetőr 
szá7.adost, Adorján Menyhért torockói orvost. és .Ador4 

ján Domokos tordai énekvezért. Ha most mégis kiássuk 
a csat3'bárdot, <aZ '8!Zért van, mert ujabb levéltári ada4 

, 
.: 
'" , 

Jókai M Óf 

tok birtokában, s nemcsak irodalomtörténeti hanem mai 
történeti szemléletünkikel ls végleg eloszlathatjuk a kÖ4 
döt, amellyel TOmanUkus elképzelések az Egy az l sten 
hátterét beborírották. 

A Jóka\4!rodalom _ minden ellenkező hires?Jt.eléssel 
ellentétben - már régen <tisztáz.ta, hogy az író élel~ 
ben csak egyszer járt Torockón, 1876 augusztusában. 
H.~~dikán indult kora reggel kocsin negyedmagával, kik 
k~zott AtbeTt János tordai unitárius lelkész. is ott. volt; 
mITe Bor~hez értek, már lovasbandérium fogadta 
ő.ket, Udvozlö beszédet ifj. Zs."\kó István gyulafehérvári 
törvényszéki bíró, a 48--as 'Sakó István fia mondott. Mi4 
kor a m~et Torockóra él"lkezett, megszólaltak a Szé4 
kelykő tövében a mozsárágyúk s a piactérről a zöld 
ga!lyakkal Celdíszített paplak~ mentek ahol akkor 
~oronl!;a Antal unitárius lelkész Jakott. jókai az isten4 
tiszteleten ls részt vett, 'aztán megismerkedett az isko4 
la tanulóival, majd magánháMkban tett liátogatást Az 
ebédet oa papilakban fogyasztotta el, s utána el~zél4 
g!:tett a presbiterium tagjaival a 464RS időkről. Közöt4 
tuk volt Sakó István ls, aki a forradalom alatt egy sze~ 
mélyben volt egyházközségi gondnok, községi biró és 
nemzetőr &Wzados. Délután ellátogatott Torockószent4 
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györgyre, az éjszakát is ott töltötte a Thoroczkay CSi).4 
lá~ ~~ában,.s igy másnap, hetedikén csak éppen 
bucsuzJU ment VIS9"/la Torockóra, mert. sietniök kellett 
Torda Ifelé, hogy még oa hasadékot is megtekinthessék 

Az Egy az Isten természetesen nemcsak ennek ·a vil~ 
lá~1oga.tásnak az eredménye. J6l<..ai -azelőtt már há4 
rOITIsz<>r Jár:! Erdélyben, a Móc4vidéket is beutazta s 
feltét~heto,. hOll?' hallott már ·a torockói "holdsziget"'4 
r~l , hISZen J:Covál'll László volt első vezetője. 1816 ápri4 
hsában ~ lró Olaszországban tett utazást feleségével 
azon -az utvonalon, amelyet később a regényben Zboróy 
B~nlca ~ ~d~já:, Mana.ssé is beutazott. A történelmi 
kuUők kozul Jól Ismerte, sót öt kedvenc .könyve közé 
sorolta A Székely/ől~ leírását OlIbán Balázstól, melynek 
Torock6t tárgyaló kotete 1871~ben jelent meg Az egy 
istenhlvókre vona11kozó ismerele~t Ferencz Jó~e[ Uni.~ 
tárius kis tükör címú munkájából merítente s jegyzetei 
között egy angol nyelvú munkáM is hiv~kozik: Ch. 
Boo~er, TranS1ltv~nia ~nd his peoples. 1816. julius 26-
án Irta Bada:ton.furedről Koltóra, Teleki Sándornak.: 
"Augusztus 34án este megyek Kolozsvárr.a onnan 84án 
Torockóra. A:l. unitárJus atyafiakról kell ~értéket ven4 
rwem, ffieI't egy regényt akarok rájuk szabni . .. " Augusz4 
tus lO.-én indult Tordáró\ KOUÓI'8, s egy év mulva Te· 
leki Sándcxr Igy emlékezik vissza - Jókai stíJusában -
a látogatásra: "A jegenyék árnyékában telepednénk le, 
körülvettünk téged, t;a.llí~ányaü:l; én beszéltem Petőfi4 

nek. KQltón vioolt dolgairól, végre rmegszólaltál és mon4 
dád: Egy az lsten! Elmondád vázát 'annak, mi akkor 
még osak .agyadban volt ... s mi viragházból szagolluk 
fantáziád illatát." 

Jókai tehát Torockón nemcsak mértéket vett az uni4 
táriusokról, hanem a már elképzelt regényre, mint i4re 
feltette a pontCIt. . 

Az ED1I az Isten Torockó történetének egy viharo~ 
szak'?szát öleli fel 1848 tlavaszától, amikor Adorján Ma4 
nMsé Olaszországba utazik, egészen 18594ig, mi.kor Ma· 
nassé a villafranooi fegyverszünet után visszatér To~ 
rockór.a. A regény ró cselekménye mégsem Olaszország· 
ban játszódik le, hanem a .kis bányavárosban, ahova 
Manassé magával hozza Zboróy Blanka grófnőt, s al': 
184B-494es forradalmi eseményeken átment! csa.ládjál 
és Torockó egész népét. 

Adorján Mannssé méltó oregényhős, mert egy eszmé4 
nyített lkis köZÖSSég l3'k6inak legjobb tulajdonságai tes4 
tesiJlnek meg benne. Hiszen a regény szerint Torockón 
az emberek egymást meg nem ölik, bosszút nem á1l4 
nak, és csak egyszer szeretnek. Manassé pedig olyan 
szinten -egyes~ti magában oa Székely.kő oalatti Utópia el"4 
kölcseit, hogy már elszakadna '3 val6sá~I, ha vissza 
nem húznA magához a földnek a története, wnelyböl 
kinőtt. Az [rM$. .n tt1rténelamból kellett ténynny.agot 
merüten!e hogy Manassé lhihetővé váljék, IS Torockó tör4 
ténet..e >Jl.a'm egy támpontot nyujt, ((melyhez egy nold
bali hős lahorgonyozható. 

Toroclt.6t a tennészet és a társadalom egyaránt szi4 

getté ,tette. A szild.avölgybe, .ahol elterül, c.o;ak két szűk 
szoroson át lehet bejutnI. lA lakosság kilenc tizede ak4 

kor vasbányáSUltt:aJ foglal:kozott. A kohókho!, á<; a ve4 
rókhöz vizet .a Sz.en;tgyörgy irányából átfoi16 Havas4 

patak szolgá.J.tatta. A szénégetéshez szükséges fát a ha4 

vas erdeiMI lovak hátára felrakott mogyoróhánc.o; ka· 
sokban szállitották a Móc4vidékről. Torockó és a szom4 

szédságában fekvő Sz.entgyörgy jobbágyfu}u lakossága 
magyar, a szomszédos községeké r~~,?-. volt. A ké~ né4 

pességet .azonban össwkapcsolta >ll kozos gazdasági ér4 
dek. A torockól magyarok bányásztak, a ro~án paraszt4 
gazdák a földet ,mGvelték, .szénégetÖnek IS ~állt.ak ; 
az ekevas, ráfvas piaca Dévától BánUyhunyadlg a ro· 
mánlakta vidék voU. . . 

JobbágyJcodásának hosszu ideje <alatt Torooko mégis 
viszonylagos jólétben élt, fenntartotta a s~omszéd kö~' 
ségektőt elütő várOSi"" v.ise1etét, ma:gas koházakat. épl4 
tett iskolájában neves rekltorok tanitott:ak Felvlnczy 
GyÖrgytőt Sebes Pálig. 'l\anulÓi közül 'került ki Bras

4 
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sai Sámuel, Kriw. JánO6, . a. r.omán GOO?:se Bar~t. Igy 
élt Torockó, amIg a m:\rCIU$1 Ifjak, ko2lt~~ JÓkai, meg 
nem fogalrnazták n tizenkét pontot, s ápnhsban TO,rac
kón' s:&égyenketrechez láncolva el nem égettel:t a 
H" J:.s~Önyvet és az Approbatálaat. AITól is van Cel
. ar~ hogy mig ml Iiljúság <ll tűz körül fogJa1a,tosko
~~ft' a higgadtabbak 'Sak6 István városbíró kőrű! csa
poMosultaks rá.zenditettek a "Szívemet hozzád emel~m" 
kez<!etú zsoltárra. Jókai is ezt oa zsoltánt énekeltetl el 
a rangját és vagyonát. !e!éldozó . Zbor6y Blal1ká~a1 a 
Torda-hasadék. banlangjában, emlkor Manassé ViSSza
hozza az ellentáborból két elfogott tes.tvér~t, Jona
thánt és Simont, 'SaJtó István akkor harminC'ltilenc.éves 
volt a mérsékeltek közé tartozott, tudta, hogy a V!gas
s~ak megjöhet a böjtje. Beszé1t.-e erről valaki Jó
kainak, az nem tudható, de laZ EQIJ oz I sten első könyvé
nek ötödik fejezetében az olasz vonaton Bla~ka meg
kérdi a uill6löldjéröl meséol6 Manassét: "Miért nem. 
megy ön rabba '8 szép völgyhaz..ába?" Manassé az.t vá
l:asrolja: "Azért, met1t az ott!akóknak most. megy oro
mük van - IS abban én 'fIem osztozom. Majd, ha egy
szer valami nagyon nagy bajuk lesz, akkor meglehet, 
hogy odamegyek és megosztom vejük." Igy szakadt '$a
kó Istvánnak is a nyakába akarata ellenére, 1848 tava
szán Torockón IB ,közigaz~tAsi, 'il lelki és a katonai 
hatalom. A nemzetőrök 59 pusMvai, 13 pisztollyal és 
saját gyá.rt:mányú Jándzsá~ka'l .szerelték fel magukat, 
lehettek vagy százhúszan Torockón. Csak védekezésre 
rendezkedtek be. 

A nemzetómég parancsnoka Tordan Kemény Fark,BS 
őrnagy volt, s örömmel fogadta zászi?,ia ~á a. toro~
kóiakat de segítséget nem tudo~t nyuJtam nekik, sot 
ki sem' ment TorOOkóra, hogy az esküt tőlük bevegye. 
Torda megye főispán! székét pedig _gr. Thoroczkay Mik
lós fogfu.lta. el abból a ,torockószentgyörgyi birtokos C&a
IMból runely:t.ól ra bányá9Znép évszázadokon át szen
vedellt: Sót IB 48-'as pesti és kolozsvári törvénycikkek, 
a jobbágyfelszabadítás ellenére IB volt földesúr még 
mindig félévi robotot, pénzbeli féltlaxát ~ vadd_ézsm~t 
követelt a -torockóiakon. Ezek az anyragl. kérdesek IS 
houájárultak ahhoz, hogy a torockói nemzetórök ve
gyoo érzelmekkel fogadták Torda irányítását. Közben 
oilltóber 7-I keltezéssel Avram lancu alvezérétól, P ro
dan Probust61 is m uzsinai keltezéssel leve1et kaptak, 
hogy vegyenek részt a romának "csódület"-én megtud
ni ra román nemzet "célját és határozatát". De nemcsak 
ennyi ,történt, hanem egy sajnálatos összetűzés is a nem
zetórök és a Torockószen:tgyörggyel határos Gyertyános 
román Iközség lakói között. Torockótól Torda olyan 
messze V3ifl, mint GyeITtyánostól Tövis. Tordán Kemény 
Farkas parancsol, Tövisen Prooan Probus. A két tábor 
határán van ToroCik6 és Gyertyános. 

Most térjünk vlss71a oaz Egy az lsten második résre
nek oal'l'a a költői jelenetére, oamelyben Manasse a Tor
da-hasadékban bátyjára, Aronroa (Gábor Aran!) bízza 
menyasszonyát, Blankát, őmaga pedig .egymagában el
indul ·a MonaS\leria-tetöre, II román tábor vezérével 
tárgyalni. A:l. utat Ciprlnnu 'leánya, Zenóbia mutatta 
meg, akinek a Vőlegénye, Adorján Dávid, szakasztott 
mása Manmssénak. A -regényben ManasSé Iközvetiti a 
békét, érvei meghallgatásra találnak, tizenhat otulko.t és 
egy hordó pálinkát ajánl fel áldomásnak. Összecs6ko
l6znak, megé:llapodnak, hogy nem fogják ·bántani egy
mást. Manassé most már nyugodtan viszi menyasszo
nyát TorockÓl"a s Blankának az a \kívánsága, hogy Ze
nóblát és Dávidot i6 hívják meg ra lakodalomr.a. Mikor 
erre sor 'kerül, Ikét 'PariPa áU meg a tornác előtt. Az 
egyiken Zenóbia, a 'ITlástkon Adorján Dávid holtteste. 
Mi ,történt? "A te bátyád megölte az én apámat _ 
mondja Zenóbia Manassénak _, s .az én bátyáim meg
ölték a ote bátyAdat. S ez most Igy fog menni mindig 
- mindig - mindig." 

Ut ér a .regény a mélypontra, hogy később Ismét 
fe1emelkedhcssél~. Zenóbia a "felvinci verekedés"-fÖl 
besreJt , ahol Adorján Dávid elesett, de éppen úgy el
eshetett voll'LQ Gyentyáno.<>on. A cselekmény lolytJatá&a 
szempontjából fontos, (lmit a Monasteria-tetón a ro
mán >népvezér mond: "Mi békét kötöttünk veletek, ... 
hanem ha támad egy ároló saját lJ\épetekböl, attól resz
kEzetek!" Mielőtt azonban ide eljutnánk, lássuk, hogy 
ml tőrtént ezekben '3 ~r szabadságharc számána 

, , 

válságoo napokban Torockón. Avram lancunak egy má
sik paranosno~, losif Moga csapatával Torockó (elé 
vette útját. A továbbl.a:klait ifj. Zsakó Istvan mondja cl 
1906-ban Gyallay Domokoshoz in tézett levelében Mo
ga vezér - úgymond - csakugyan volt Torock6~ se
regével, IS ,aki a torookóiakkal tény,leg kötött oly egyez
séget, hogy bizonyos élelmi$zerek kiszolgáltatá!" után 
továbbmegy és blz!oo{tja TOrook6t, hogy semmi bántó_ 
dása nem lesz az li serege által, kikkel a torockói ak 
meg sem Utkö .... tek. Az egyesség (a) Torockó és Szent
gyÖI'gy közÖtti. téren köttetett meg Moga és atyám kö
:rott, ki annak táborába(n) szeméJ.yesen megjelent. Az 
egyesség utan Moga bejött Torockóra, miután atyám 
biztositolIta, hogy semmi bántódása nem lesz, Moga 
meg is tartotta szavát, s 24 óra alatt egész seregével 
elvonult Borev felé. Ezeket atyám személyes e1beszélé
séból tudom." 

Egy bíró nyilatkozik Igy, aki hivatali pályáján szá
mos tanút hQllgatott ki és tudja, hogyen kell a vallo_ 
más lényegét jegyzókönyvre venni. Jókai >név szerint 
is említést tesz Moga felkelő táboráról regénye ma
sodik részének tizedik fejezetében, mint amely Szind 
kÖ'nlyékén, a Monru;teria-tetó és a Székelykő köWtt 
székel. 'Bakó Istvánt iS egy helyen név szerint említi, 
mint a nemzetőrség számdosát (IJ. rész., XXXl. feje
zet). Az .aJ.akoknak ez a megketlÖzése Jókainal tör
vényszerű. A dokumentumokból nyilvánvaló, hogy 
a tárgya1ást a roman veU!ru:"el, 'amelyet a regényben Mo
nassé folytatott, oa valóságban '$akó István folytatta. 
J!:s ha a regényben szereplő erélyes és szótartó román 
vezér prototlpusát keressük, akivel Manassé a Monas
teria-tetöen megegyezett, akkor az mem lehet más, mint 
losif Moga, aki ezt la rninósltést oa magyar történetírás
tói is kiérdemelte. A regény cselekményének logikája 
megkívánja, hogy a névtelen monasteriai vezér egy 
adobt 'pillanatban úgy viselkedjék, mint a valóságban 
MO&a, Manassé pedig azt tegye, amit a valóságban 'Sakó 
tett. 

De 'Sa1tó István két íz.ben háritotta el Torockóról a 
támadás veszélyét, s most térünk vissza oda, ahol a 
román vezér az árujótól va'ló óvakooásra intette Manas
sét. 1849 nyarán, a szabadsé.gharc és fomadalom újabb 
válságos szakoas:zában - a regény ~~eri~t :- ~.iurbanu 
csapata felgyújtotta Torockószentgyorgyöt es kozeledeli 
TOO"OCkó felé. Manaqé elbúcsúzik családjától, S7.ent
györgy felé indul, 18. piacon összetalálkozik 'Sakó ls!
vánna! ~ próbálja lebeszélnli szándékáról, mert a ta
madók' a szen~yörgy,1 békeköveteket is f~lko?collák. 
Egyedül érkezik lován Szentgyörgy"re, ob!- 'kl?erul, !t0gy 
Diurbanu nem más, mint Vajdár BenJámin, aki az 
Adorján-házban nöM tel. Manassé nővérének, Annán~.k 
volt 13 jegyese. A .... tán .különböző sza:báiytalanság0'k.a:t ko
vetett el Bécsbe keI'ült; Z,boróy Blanka első férjének 
lett a ItiIDtár.a. Szeret6jével, a szép Cyrené.vel eszel~ 
ki Torockó elp~títását, hogy bosszut álll~ tá Bla~t 
kián, e:k.I keresztezte <tIerveiket. A \Saját .. vér ma 
áruló, a két népet összeveszejtö vezér mogött tehát Bécs 
OU, 

A me oldás .a regényben, tel'mészeteB!n, .regény~. 
DiUrban~ elfogja Manassét és abba oa pmSébe :á~~a~ 
a'hol különben Lányi cigány is szenved .. (Élo ala , ta) 
kai Szentgyörgyön Jsmerte m.eg, Q ne~ ~ .. :f:!f' kl
A cigány egénrnódra szétrágja Mmla!clá ~mad ágyú
szabadulnak olcÖliben az utcán va rma 'mo 
dörgés hall~tszik a Székelykó telől (Aron bá~a nóbi~ 
zsárágyúi), a támadók s~~adna!kk ... ?t.,tcsv~n de ehagys 
, d' hogy az A""!'SZ 1'...",-",...." C6a ,-.. , 
IS, tu j3, é M assé t homlokon csókolva 
ja futni Dlurbanut, s -lÓ ~n b 'Smtó István miután 
- maga ls elvágtat. A va sa(1 an tábor'ba. Pro
két társa visszafordult, eljutott >ak~máán os hódolatát", 
dan Probushoz, elhozta "egy bé ~ v ~érl Torockóra, 
aztán román katonák kIséretében vlsSé8 zt Gyertyános
s másnap küldte is a kenyeret és a p n

és 
'Sakó a'la:kja 

ra, amiben megállapodtak. Itt Ma:á~os a regényben 
ismét megkettőződik: A nenw~tőr · ssé aznap művel, 
nem megy tárgyalru, de aml~ ~a tett 'Sakó István 
ahhoz hasonlót! a nemzetőr -:'7 I"" os Ad~ján Manassé 
tehát Adorján Manu-é reális nye, 
pedig 18. jobbik énje 'SaM Istvánnak. ö 

ánt megvolt a t rA 'két torockói klegyeresnek egyar 
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t.énelmi és gazdasági alapja. AVI'am lancu tö;té~et
[rója, Livlu Maior irja, hogy "a .• legne?ez~bb k~rdes ti. 
katoTUlI tdoorok é/elmezésl! volt (SensorI, Clu). 1972. 
32. t.). 

Eddig csalk tetteib61 ismertük 'Sak6 Istvánt. A re
gény és .a töI'ténelem határmezsgyéjén az sem ét;,dekt,:
len hogy milyen ember volt tulajdonképpen o. ~kll 
egyesek es7.ményi hősnek, máSok vén uz.<;orásna'k Jel
lemeznek. SudAr magas ember volt. Székének d.upla 
ülőkét készíttetetl, hogy talpa éppen csak elérje a 
padlót. KacSkaringós fog6j'!- botja tenyérrel ~olt h~z
sz.abb a rendesnél. Szemllanu mesélte, hogy arrukor rrunt 
öregember ö.9sZeÖleLkezett oa piacon az ugyancsak toroc
kói szüleli::sú Brr Fai Sámuellel, egyforma magasak vol
tak és fehér hajukat fújta a &él. Brassait pedig min
den'ki hórihorgasnak Irta le. 'Sak~ IS,tván élete végéig 
torockói ruhában )árt. Fizikoai ereje öreg korában sem 
hagyta el. Úgy jött be Torockóról Kolozsvárra gy~
log hogy még a kása sem húlt ki 'a bögrében, amil 
a cé1.suíz kUométeNis úton magával hozott. 

Igazi óelf-made man volt. Nem indult egészen a:.lul
r61, de jól házasodott -és vagyonát többszörösen ~e~
fo~tta. Már 184B-ban bányája, er<lője .~olt és f?ldJe 
Torockó valamennyi határrészén. Szentgyorgy utcai há
zát újjáépíttette, rontott formában m?st is megvan. 
Egész életében szenvedélye volt a gyŰjtés. önludato:s, 
feltlörekvő polgár volt, 'Ilemesi címet sem Ő, sem Ila 
nem fogadott el. A forradaIom után visszavonult, ké
sőbb csak bányahivoatl8.li főnök és egyházi tanácsos volt. 
Minden t;a;karékoss~ ellenére egyházi .alapí>tványt tett, 
templomjáró ember volt, ammykrajcárokat eszto!.t szét 
az 'alumnusok között ra> cinteremben, Q;aJádi élete sa
játosanalakuLt. 48 után rtörvényesen elvált íeleségét61, 
később ismét összeháza.sodtak. EgyeUen fiát: szigorúan 
nevelte meg is szökött hazulról, de aztán visszatért és 
a végrEmdelet folytán .nagyobb rés2Jt 'kapott az örök
ségból, "hogy István fiam - úgymond - oa hoaza bol
dogitásában és Q köztehernek könnyíreseben bár 'nyom-

dok..-limat követhesse". 'Sakó Istvánról 37. 1 mondják, 
hogy erŐ92lakos ember volt. De ,megtagadn..'ltja_e ma
gát a csa~á~ban az, aki kiáll oa menekülök elé és visz_ 
sznkerg~tl okot háUllkba, vagy belovagol a torockó
szentgyörgyi ht\zak 3!:Ö7'A! , amikor feje felett mar össze
csapnak a lángok? 
~nerglája ,jó ..... nsággal párosUlt, felelősségel érzett 

~1;llővárosa Iránt, lllbban benne volt oa család, vagyon, 
táj és ember. S 'ilZ okos kompromisszumok megszerve_ 
zése 48~ban nem jánt kevesebb kockázattal, mint a fe
lelőtlen kérkedés. E:letét ~kára tette, de jól megfon
tolta, ho~ miért: Hihető hogy román kapcsolatai öszin
t~ vo}lák. Neki a bá! ), a föld, oa polgárosodás, a 
muvelődés. volt a fontos, ennek a feltétele pedig To
~ockón a JóSzOmszé.d -tíg . . Gyászjelentésében példának 
Idézték, hogy ."háZ:1 ,<.éz.l munkával is. takarékosság 
mellett lehet biZtositanl polgar:i Jólétet s hogy ily mun
kla melle~t is a .közügyekben! tevéken'ység lehetséges". 
1809. májUS 15-én kereszteJ.ték, 1892. jUlius 8-án halt 
meg. 

'Sakó Istvánnak és feleségének, Lengyel Sáranak 
hatvannégy egyenesági leszámnazottJa volt ezek közül 
negyvenhét ma is él - de egy 'Sem Torook6n. A családi 
sírboltba más költözött be, intézkedni Ikellett. Toroc
kón ugY'aJlis minden családnak külön Sziklabarlangja 
Vian a Bi~gejben (Berglben), '3 koporsókat nem földelik 
el, csak a ~Ipn.nk nevezett alagutat, mely abarlanghoz 
vezet. Mikor most öt éve odautaztam, a rokonok már 
kiásták a sípot. A terem nagyságú sziklabarlangban 
egymás mellett fe'kUdtek a többé-kevésbé szétmállott 
koporsók. Egy dísz.es érckoporsó vált ki valamennyi kö
zül, négy oroszlán:lába. és négy emelö fogantyúja is 
volt. Ez a 'Sakó Istváné. Ezt helyel,tük középre a be
járatt:.OO -szemben. Rozsdás kulcsát magammal hoztam, 
A bejánatot másnap beIala2Jták. Többet senki sem fér
het hozzá a selklasíf1ho.z, ahol egy JÓkai·regényhős po· 
rai nyugooznak, aki killönben nekem is dédapám volt. 

Miko Imre 
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CSILLAG A MÁGLYÁN 
Lapunk hasábjain - a dolog természetéből adódóan 

_ ritkán foglalkozunk színházi bemutatók ismerteté
sével. Ennek egyik oka, hogy hitelvi vagy egyházunk 
történetét érintő kérdésekkel nem igen foglalkoznak 
sem a magyar sem a más nyelven író szerzők. Az Er
délyben élő Sülő AndTas "Csillag a mágtyan" c. da
rabJa, melyet a közelmúltban mutatott be a budapesti 
Madách Színház, nagyon is közelről érint bennünket 
unitáriusokat. A három {elvonásos darab a K~.lvin
Szervét drámai hitvi.táját taglalja, olyan megi'ázó erő· 
vel, amire aIIg akad példa az elmúlt évek magyar 
színpadán. 

A szerzö nem akar döntöbiró lenni a perben. Mikor 
a hatalma tetöfokán lévő Kálvin a hozzá - oltalo
mért - Genfbe menekülö Szervétet máglyahaIálra 
Itéli, a közönség mégis Szervétnek "drukkol". A néző
nek az az érzése, hogy ez a halál nem a vég, hanem 
kezdete annak a folyamatnak, ami lehetővé teszi a 
vizsgálódást., a szabad spekuláció!, amit mindössze ti
zenöt évvel kéSöbb Tordán proklamáltak a vallássza
badság törvényében, 

Kálvin a vitában - mintha kUogyna az érvekböl, s 
a halálos ítélettel a szó szoros értelmében beleIojtja 
a szót az igazát védő és il kereszténységet helyreálH
tani akaró Szervétbe. 

A kritika osztatlan eHsmeréssel méltatja Sütő And
rás drfimáját. Rajk AndrÓ$ a Népuavában ezeket 
mondja: "az Iró, miközben fölényes történelmi Isme
rettel reálisan ábrázolja a XVI. száUldi genfi állapo
tokat és er6viszonyokat, a roppant nehézségeket, ame
lyeket a kíméletlen Kálvinnak reformációja gyözelme 
érdekében le kellett győzni - pillanatra sem vonja 
meg a rokonszenvét a gondolat szabadságát teljeseb~ 
ben és emberibb módon képviselő Szervet Mihálytól 
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. .. a minden forradalomban szükségképpen benne fog
lalt emberség, emberiesség féltése szól a műből nagyon 
szép magyar és nagyon magas rendű drámai nyelven." 

Az aj EmbeT kritikusa Galántai Maria igy ír:. "Fe: 
lejthetetlen élmény a lélegzetelállító drámá~ vé;lgélm 
olyan méltó, a művel -tökéletesen azonosulo ~loadás
ban, ahogy az a Madách Színhdzban -:- Adam .ottó 
rendezésében, Sztankay István és Huszt~ Péter Cosze
replésével _ megszólal" .. ,. "Szervét MIhályban nem 
Kálvin ellensége lépett a máglyára, hanem minden ~or 
minden kéi'dez6je, a megujulás, a ny,itottság, a g?,n
dolatok frissességének és a fejlődésnek lehetősége. 

Lász161i GII/jTOll Zsuzsa a Pesti .,M1lsorban ~álvin és 
Szervét ismertetésénél Szervétrol elmondja, hogy 
"spanyol orvos; mint reCormáto~ n,~gy .. h.atást gyako
rolt az unitárius egyház alapitÓlra. Sulo Andráshoz, 
úgymond: "Szervét áll közelebb, a kitárt lelkű ember, 
aki nem hagyja magAt a gondolalszabdságtól megfosz
tani" ... uA dráma nyelve barokkosan ~azdag, várat
lan szófordulalokkal, archaikus szépségu mondatfuzé
sekkel telltetl," 

Illés Jen6 a Film Színház Muzsikaban így summáz
za a darabot: "Kálvin és Szervét drá'!láiában SZ7rv~t 
pusztul el a máglyán, de ebben a tuzb7n .KálvIn IS 
megpörköl6dött. Sütö különleges: dramahkal tehe~~= 
gét mi sem bizonyit ja jobban, mmt az, hogy ezt a u 
lönös megrendltö traglkumot ben.~ös~ges,~ megfiO'n
dítö erővel ábrázolja. ,." A nyelv koltÓI erovel cseng, 
nem csilingel hanem úgy zúg mint a harangszó, e~~z 
lelkünkben ~zonAI." . . , "Adám o~tó rendez~e a r
ma minden szépségét telragyogtatja, mesten ;ang~:; 
relés jellemzi munkáját". "Kálvin .János - z~n re
István _ játékában az a nagyszeru, hogy a na I I 
formátor sohasem a szerep ből, hanem sorsából szó II 

o li , 
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meg." "Huszti Péter - Szervét ~ihá~y - az els? p it. 
lanaUól az utolsóiJ: egy szemerny, lazltás, szellem~ lan· 
kad:\s nélkül tud.iu végigvjm~j II n~.l:Y . 1':0~do l (l\l,. ~I'
zelmi mut.atványt." Szinte Gubor dlszlet~ Jól scglt., II 
játék gondolati s~erkezetének érvényesülésé!, Mla/· 
kovnkll Erzsébet Jelmezei dekoraliv, szellemi terepet, 
tör.ténelmi sugallatokat adnak a Jd téknak." 

A MClgyClr Nemzet hasábjain Szi!adi J á.nos igy ir: 
Sütő András, bár rokonszenve S..:ervét M,hályé, ga:>:

dag objektivitással vázolja Kálvin alakjflL. A refo r· 
máció nehéz helyzetben van. Külső és belső ellenség 
tör ellene . .Hiveit ezerszám ölik. s ado~t az a lehet~ég 
is hogy Szervét tanait ellene használják feJ. Ez mmd 
igaz. ts Sütő látja és láttatj~ ezt IIZ iga:zsá~ot. De nem
csak ezt. Sütö nem egyszeruen az! érzekell, hogy II re
formáció amelyik a..: értékmentés, a szebb, gazdagabb 
emberi éiet nevében fordul szembe a katolIcizmussal, 
maga is értékpusztitóva válik, h~nem azt is, hogy itt 
két történelmileg egymáshoz sZQvetségesként rendeli 
erő' közö~t valósul meg a konfliktus. S ez a többlet ve
zeti el a drámát a tragédiához'" 

A teljesség igénye nélkül. talán fejezzük be az idé· 
zetek fel sorolását FQldes Annn szavaival, aki igy ir a 
Nők Lnpjaoon: "Lázas sikerű , (orró premierje volt az 
elm últ harminc esztendő, talán legjelen tősebb magyar 
drámájának. Klasszikus született .. · 

Minden olvasónknak m elegen ajánljuk, hogy nézze 
meg a darabot, de aki mégsem jutna el a színházba, 
az olvassa el a KOI'társ 1975. évi szeptemberi számá· 
ban. 

Szervét MiM/y főműve az 1553-ban megjelent 
"Chistianismi Restitutio" a katolikus inkvizíció utján 
szintén máglyára jutott. Belőle mindössze az egész vi· 
lágon ma már csak há rom példány található. E pél· 
dányok a párizsi, edingburghi és bécsi kÖ!lyvtárak fél· 
tett kincsei. Meg kell emJí:tenUnk, hogya ma Bécsben 
levő példányt a XVII. században angliai tanulmány· 
úton járt, későbbi unitárius püspök Szentiváni Markos 
Dániel vásárolta meg Londonban. Hazatérte után e pél· 
dány az unitárius egyház könyvtárába került. Egyik 

K álvin és S zervét MT I lotó, Keleti ~va relvétele. 

püspökünk ajándékozta Teleki Mihály kancellárnak, 
aki azt a Habsburg· ház bécsi családi könyV"tárának 
ajándékozta tovább. Szentiváni Márkos Dániel neve 
az eredeti példányon ma is olvasható. 

Egyházunkra és a magyar tudományos világra vár 
a feladat, hogy egy facsimile kiadással és forditássat 
lerója kegyeletét a nagy mál'l.ír előt!. 

Dr. Jak ab Jenő 
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Egység a különbözöségben 
Szervezetünk, a 73 éves l. A . R. F. 

Kanndábnn, n világ második legna
gyobb országában tartott sikeres tn· 
lá/kozót az elmúlt év nugusztusában. 
~ok és külőnféle orszagból ;öttek itt 
o!Sze a.zoJ.; n sznbadgondolkodó, val
[ásos emberek, akiknek k"ÜtönbtíZik 
a hite, eltérő hngyományok nlapjan 
élnek, ugyannkkor mélyen meg van. 
nak !1IIőz/5dve afelól, hogy az ,egv. 
ség a kíHönMzőségben" ne~Caak 
vágy: lehet6ség ts, nemes felndnt 
nzok sz!imárn, aJ.;tk elhntározták tel. 
jes erővel, hittel nkarnak dolgozni 
az I .• A. R. F. progrnmjának meg. 
ualóSltdsáért. 

A kongresszus nyllatkoznta ez! Igy 
fejezte kl: "Ismételten hangsúlllO z• 
zuk feleMsségUnket a körülöttitnk 
levő v ilág formálásában. Segítenünk 
ke.1I abbnn, hogy embertarsn!nk és 
771.1 magunJ.; ls tartCllmCl5abb, hnrmo. 
mkusClbb. teremtő és vidám életet 
élhessünk 

Az I. A. R. F. mn 
a szervezet, mint nml 

nem uUt,/anaz 
1900-bon, nia· 

pításának évében volt. Kezdetben -
néhány évan át - az angolszász 
unitárlusok és a német "szabadgon· 
dolkod6" keresztények kapcsolatát 
;elentette. Az els6 világhábOTú után 
vált nemzetköztbbé, majd még in· 
kdbb nzzá a második világháború 
utá.n. Nem vé letlen, hogy az r . A. R. 
F . fejlődésének és széles 1wrl! onen· 
táció;ának eredménlleként tagságá· 
nnk egyik legnnguobb csoportj át ma 
a szabndelv-ú jnpán buddhtstn egy· 
hdz képez!, ezenkívül - történeté· 
ben el/5szÖT - kelet·euTópn! elnököt 
választott, n tizenhatodik szá.zadbelt 
unitárIus egyház vezetőjét . Az I. A . 
R. F. egészen új vonásn ez, hogy a 
négyudz éves, keresztén.y hngyomá· 
nyok nlapján. múktíd6 sznbad pro· 
testáns egyháznk egy fiatal, nem· 
keresztény vallásos szervezettel mű
ködnek egyűtt. 

Ez a tény világosnn jelz!, hogy az 
1. A . R. F·nek feWI kell vizsgálnia 
egész múködési progrnmját, irány· 
v01w.lát. Ebből n szempontból van 
Jelent4sége aklivetkező regfonálb: I . 

A. R. F. kongresszusnnk, amelynek 
It srlnhelye Jnpán. 

Az alapvető elv azonbnn. megmn· 
Tad Ki kell alakítanunk magunk· 
ba"; nzt az új embert, aki tud es 
akar masokért élni, embertársaiért, 
egy új táTsadalomért, nz ember lség
ért. Célunk továbbra is lsten. es az 
ember szolgálata. Igy van c,ak Mt· 
jogosultságn szer vezetünk létezése
nek, csak {gy tud szervezetünk új 
életformát kialnkítanl, hn tagjai 
hisznek Istenben és ugyanakkor CI 
legnemesebb erkölcsi elvek alapján 
szolgálják az embert. 

Ez n Nemzetköz#. Vnsárnap tIze· 
nete e szervezet tagjnl és mindazok 
számára, nkik snjátjuknak érzik ezt 
a nemes niapelvet. 
1976. jnn. 8. 

Dr. Kovács La jos pí.lspök (Romania), 
az r. A. R. F. elntíJ.;e 

Angolból fordftotta: 
Szlgetbl Katinka 
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Jó és bölcs szokds az, /logy ~Z (1lk~lm(l.s él)for~ll1ó/(' 

mellett az ember mepáll. A ,elenboI vlsSZa!.ekmt a 
mM/ba és pillantóst vet cl Jövő felé. ~l~. t~ss.7uk most, 
amikor budapesti "nltdrius ~gllházkÖ7ossegun": meg
CI/okulast! századik évfordldója~ megplhe!'ve, le!eIt:.be:n 
tisztelgünk eleink érdemel elott. Istene a dlcso~eg 
mindazokért amiket ók egykoron cselekedtek. Ezer! 
mondjuk az' Irds szavával ~: "Emlékezzetek meg ~ ~i 
e/öljdróltokról, akik szóloltak nektek az .. lste~ besze.d~t 
és figyelmezvén IIZ ó !'etök végére, kovessetek hifa' 
ket" (Zsidókhoz Irt level J3,7.) . . 
A~ un/tdrlzmus magyar földön megélt fQrtenelme 

két'" nagy szakoszra o~zlik. O~II véle.m, .. hogy 0: elsó 
szakaszra vol6 rövid vfSua tekmtés nelkul nem .erthet
jük meg azt, amit eleink száz esztendővel ezelott cse

lekedtek. 
A XVI. században, az akkor önálló Erdélyben SzÜle

tett meg az unitárius vallás és az J568. évi tordai or
szággyűlés ils a ki!sőbbi határozatok alapján formáló
dott önálló egyházzá, s maradt fenn a mai Tl4pig. 

EgyMzalapító már!!r püspökünk Dávid Ferenc ugy 
hirdette hogya hit I sten ajándéka. Ebböt az követke
zik, hogy véleményi!t nem akarta senkive~ sem erő-

Buzagány Áron , 
1876-1881 között a budapesti unitárius gyülekezet tit · 
kára 

SZakka! elfogadtaIni. A.zért szó! Igy a tordai említett 
orszóggyűlés határozata: "minden helyökön az prédi
kátorok az evangéliumo! prédikálják, h.irdessék, ki-ki 
az ö értelme szerént, i!s a község, ha venni akarja, jó, 
na. nem pedig senki kén.szerítéssel ne készerltse ... " 

A szabad vallásgyakorlatot törvénybe iktató fenti 
határozat négy vallást, a római katolikust, az evangé
likust, a reformátuSI és az unitáriust tekinU recepta 
religiónak. 

A következö évben II Nagyvdradon tartott vitatkozás 
után, melyen a fejedelem János Zsigmond, II. János 
néven magyar király is ri!sz! vett, az unitárius missziói 
munka átjön a Királyhágón ils kiterjed a mai Ma· 
gyarország terület i!re. Az alföldön Békés, Gvula. Makó, 
H6d~ezővásárhely, az lijabb kutatások megállapítása 
~zerlnt Szeged nevei jelzik azokat a helyeket, ahol a 
XVI . ~zózadball gyülekezeteInk voltak. 1570-ben Bé
kés mezőváros unitárlu~ -papja Tóth Miklós már Mé
liusz Péter debreceni kálvini..Ha püspök tanitványaival 
vltózik. Az emUtett községek a török hódoltság terü
letl!n feküdtek és a gyülekezetck papjai a. török kor
mányzóság székllelyén maködő öreg unitárius lelkészt, 
Karádi Pált tckintik szellemi veze!ójílknek, aki 1579· 
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ben Dávid Fcrcnc elíti!ltetésé ellen crős szavakkal til· 
takozot!. Ot lartoUak. lIalálá ig az unitariu$ok. alföldi 
püspökének, aki T emeSvá ro!t s~ékel j . 
, :",-z unitárius llo.ndOlat átcsap a Dunán és Tolnanal 
en el a dunántult ri!ueket ahol Pécsett alakul ki az . . . ' 
l:'nttarlUso~ felle9,:ára. f'őiskolájábo.n az ErdélyMI 
tdemenekult BogalI Fazekas Mikló~ és más jeles tani
tók is m~k~.tek. Szellemi vezetőjük Válaszuti György. 
az J588. eVI Ismert pécsi duputa unitárius hőse aki a 
megértés szellemében vitázik ellenfelével Skaricza 
Máté ráckevei. kálvinis ta lelkéuzel. E neves, és eddig 
csak két kézirati másolatban eszmetÖTté-
neH emlékiinket a Magyar Akadémla. 
Irodalomtörténeti Intézetének Tibor 
profeSszor veze tése alatt működó reneszánsz kutató 
csoportja készíti elő könyvalakban. való megjelente
tésre. Baranyában és a szomszédos megyékben közel 
száz községben éltek unitáríusok, akik a XVl!. század 
derekáig kapcsolatot tartanak fenn az erdélyi unitáriu
sokkal. 

A török hódoltság alatt élö unitáriusok sem felejt
keztek el Dávid Ferenc alapvető társadalmi vonatkO· 
zású tanításáról, a val/ási türelmességről. A tÖTökáltal 
Pécs város peremére, a falon klviilre űzött tmiMriu
sok, más ugllanodakel'ii!t keresztény testvéreikkel meg· 
osztják templomukat. Ennek a ténynek szép bizonyí
téka a ma is a Tetyc vize mellett álló kis katolikus 
templom a. Mindszentek kápolnája. Az egykorú fel· 
jcgyzések szerint a város többségét alkotó unitáriusok 
mellett itt imádkoznak az István diák által pásztorolt 
római katolikusok is. 

A Dávid Ferenc eszméit követő hódoltsági unitáriz
mus társadalmi kérdésekben elfoglalt helyes ól/ás
pont jÓl fanűsítja a nagyharsányi, tSH-ben életét hi
téén á ld ozó unitárius lelkész, Alvinczi György sorsát 
követő esemény is. Alvinczit a helybeli kálvinistákkal 
folytatott vitában legyózötlnek nyitvánit;ák és ezért 
ft polgári hatóság által felakasztatják. Az unitáriu.sok 
elégtételért a legfelsőbb tisztségviselőhöz, a budai ba
sához folyamodnak. Igy jelenik meg mai fóvárosunk 
alkotó részét képező Budán, elsóízben az unitárizmus, 
amikor a pecsiek nevében Válaszut! György kijelenti, 
hogya bűnösök megbüntetéSét, a kor szokása szerinti 
szemet szemért eLv alkalmazása szerint nem kívánják 
és az itéletet l$tenre bfzzák. 

A törökök kiűzeti!se után rendezetlen állapotok kö· 
zött a katona!. uralom a Habsburg ház magyarellenes 
tör~kvései és a jezsuÚák megjelenése együttesen ele
gendő az egllkoron virágzó unitárius élet elfojtására, 

A bűvópatakhoz hasonlóan az unitárius élet e terü
leten a föld alá huzódik és formailag megsemmisül 11: 
magyarországi részeken, de tovább i!1 Erdély bércel 
között. 

Az 1848·a$ év eseményei hozzák a gyökeres válto
zást. Az elsó szabad országgyŰlés alelnök~ .u~itárius 
ember az erdéLyi Pálffy János aki mint umtartus Ma· 
gyarországon hivatalt nem viselhetne. Az 1848. é.vi 20 
tc. az unitárius vallást is törvényesen. ,bevett vallas~k 
nyilvánitja. A szabadságharc alatt ma.~ m!gkezaódott 
az unitáriusoknak a fővárosba való ~o~~özese. A. sza
badságharc bukása után, hatályon klVu~ helJlezl~ az 
említett törvénycikket s csak a kiegyezeJ utan torté
Ilik meg azok haf.álytalanltása. ~s erősitik 1I!el? az, uni
tárius vallásnak a többi vallaS8a.~ eí?1lenlo ,ogalt az 
akkori magyar királyság egész teT1lle~e~. 1868·ban. E!t 
követően újabb erdélyi unitáriusok kő!toznek tel a jo· 
városba és más környékbeli megyékb,:. Buz~any 
Aron kolozsvári lelkész-tanárt pedig egyha-,:unk. , avas
Iatára az unitáriusok képviselőjeként neve~l~ kl '!" "l>~l
lás és közoktatásügyi minisz térium.ba ~mlszten tlt
kárnak. BuzogánYllak , Színház utcal .. lakas~ leg aJó· 
városban éló unitáriusok ,zel/emi kozpon~Ja, ,:egez 
körükben szükségszerint szolgálat.ot. Am.lJ.;o~ el.erke. 
zettnek látja az idót az elsó nyilvanos, unltarl1~S ISten· 
tiszteletnek Budapesten való ~egtarfas~ra: a:k:~ ':"' 
nek elvégzésére a fóvárosba hlvja egykon aka emlta 

_____ " " Ci _ e 
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étH!'Jnek Idrsát Ferenc.: József kolozsvári első lelkészt 
és tandrt, aki ti tudós püspök, KTf~a János enge~~Utlé
vel végzi el ct szolgólatot 18~9. ju~. ~~.án .. Az uten
tiszteletre Törők Pál reformall~S pü~pok S,ZlVes ~zere
lellei enuedi at ti pesti re/arma tus gimnázium dlsz,Ie!:
met _ melllnek helyén ma a Kálvin téri áruház epu
lete lill _ s ti szalgd/alon maga U ré,z! vel~. A bu~_a
pesti unitáriusak az eseménll emlékére dlszes czust 
bill/komot az istenliszteletet tartó papnak. tr

azt, hogy a Keresztény Mag
nem jelent meg. ti következő évi 

az egyházt6rténelmt jelentőségű ese
sorban sem emlékezett meg. 

József gr. Bánf/y Mlklósné teme
,"""" utazott. E temetésen II buda

megjelentek - Irja ~isszaemi~
akadémikus, t /jrté netlró, a gyű

persbitere _ de ott volt a fővárosi 
eUlkeió rokonság, a szertartás fenyes, a 
hatást keltő 1.10/1 ." 
időben jegyzi fei Jakab Elek "barátságos 

a hitrokonak mou is, mint máskor 
egy jiókepyMz alapftásának szük

épftését . '. De az eszme mind 
kevesen voltak, szerénV értékűek, job

í kiknek nem állandó lakhelye a jő
va~nak, holnap máshová rendelhetők . Ez 
és határozatban késedelmezóvé tette ." 

a bécsi világkiálUtásrót angol és 
i látopatlak et Budapestre, akik itt 

a budapesti unitáriusokkal és a kolozs
vári E. K. Tanácsot képviselő Kovács János és Simén 
Domokos reológiai professzorokkal. Az értekezlet kül
földi résztvevői John Fretwell, angol kereskedő, az 
angliai unitáriusok tanácsának tagj a, aki üzleti ut jai 
alkalmó va! számos alkalommal jár t hazánkban, Ed
ward E. Hale bostoni unitárius lelkész, egyMzi lap
szerkesztő és Southwick Emma amerikai irónő, ígére 
tet tettek - amit később be is vá ltottak -, hogy ta
mogatják a budapestiek egyházközséggé való szer
vezkedésé!, önálló lelkész alkalmazását és a templom 
megépítését. 

Ennek az értekezletnek az előkészit6je és lelke 
ugyancsak Buzogány Aron vol!, a megbeszéléseken 
Haj ós János országgyűlési képviselő elnökölt, akit 
amint látni fogjuk a megalakulás után a budapesti 
unltariusok első gondnokká vá lasztottak. A megbeszé
lésen jelen volt a budapesti unitáriusok kepviseleté
ben Orbán Balázs ugyancsak országgvúlési képviselő, 
a Székelll/öld lelrósa c. hatalmas néprajz! munka tu
dós szerzője is. 

A !iÓkegl/hazközséggé alakulós gondolatának ettől 
az időtől kezdve leglelkesebb szószólója a Budapeste1! 
I.akó gr. Bethlen Ferenc, a kolozsvári kollégium !e!~ 
ügyeM gondonoka volt, aki unitárius hitében találta 
meg IcIke nyugalmát. Kri.sztinavdrosi lakásában szám
talan értekezletet tartottak az ügy el6bbvitele céljá
ból. Sajnos e nemeslelka férfiút a korai halál a meg
valÓsulás előtt elragadta az élők sorából. 

1873-tól kezdve az istentisztele/eket az evangéliku
s~k u.gl!ancsak szi~es szeretettel átengedett Deók téri 
Olmnazlumdnak d!Sztermében tartoUák mely köz
ponU~ /ekvésénél fogva a kis szórvány MQjai és az ér
deklődő másvallásúak által jobban megközelíthető 
volt. Itt. ta:.tott istentiszteletet Ferencz Józse!, a ké
sőbbi pilspok 1873-ban, majd más kolozsvári lelkészek 
Derzsi József, Péterfi Dénes is itt szolgáltak alkalmi: 
lag. Az eszme, a gyülekezetté szervezkedés tovább ér
leltSd/jtt. Az éveken ót tartó megbeszélések sikerre ve-
zettek. ' 

Az 1875. jun .. 20-1 értekezlet végre dÖntő t t. Meo
szerke$%tett~ a fló~.e'?lIltózközség szervezeti szabályza
tát, melV töb?ek kozotl kimondotta "hogvabudapesti 
unilári~aok f1ókegyházkőzséget alakitanak, mely a ko
I~Zlvárl .anvaegl/lUlzhoz tartozik; tagjaik a fővárosban, 
k/jzel! varmegl/ékben lakó s nevök beírása által a költ
dgekhez járulásukat klje/euló hitrokonok ... " trde
mea e mondalot ~a is Izlelgetni, hiszen ebben eleink 
arra tenek hallgsull/t, hogy nem a születés jogán, ha
ne~1 llevük önkéntes befrása által vál/lIltnak gyiileke
;:etük tagjaivá a fó vá rosban é. körnllékén lakó unitd-

riusok. Erre a megállapításra ma iB bU5zkék lehetünk 
A Tészlelc.'5en kidolgozott szervezeti u abáll/zatot lel~ 

terjesztették Koloz.v.árra az E. K. Tanácshoz, jóváha
gl/!lua. 1876: ~an. 8-!l~ tartott ülésben h!lgllta jóvá ki
sebb mÓdosU!lSOk. utan !lZ EKT e szervezeli uabáll/
%alot, melll annyiban tért el az erdélvl gl/ülekezelek 
belsó szabá/vailól, hogy elöljárók közé rttkárt is vá
lasztottak. Az egI/házi központ évi 100 forint segéllIt 
rendelt a k/jzpénztórbÓI. A budapesti unilárius fiók
egllházközség 1816 husvét elsó napján tartott ülésen 
alakult meg és megeitette a választóst. trdekes, hogy 
e gl/úlésen 42 helybeli .hitr?,kon volt jelen, ugl/ananll
n,ylan, mint a budapesh gllulekezet mal presbitereinek 
a létszáma. 

Ezen az alakuló iilésen választották meg a fiókegll
lIózközség első ti$ztikarát, akik a Kereszténl/ Magvető 
1876. évi eal/ik szóma szerint a következők voltak' 
gondnok: Hajós Jónos miniszteri tanác30s, titkár .....: 
aki lénvegiieg a lelkészhelvettesi tisztet látta el az első 
eu!endőkben - Buzogánll Aron, pénztárnok, Végh Jó
z~e/. kebli tanácsosok - presbiterek -, Bedő Albert, 
Hatala Péter, Jakab Elek, Sebes Pál. A Keresztény 
Magvető az eseményt ismerteM röv id tudósi!ásában 
mepjepyzi, hogy az anyakönyvi adatok a kolozsvári 
anvaegvházk/jzség matriculáiba iratnak be. Később, 
amikor az első rendes lelkész Budapesten 1881-ben 
megkezdte az önáHó anyakönyvek vezetését, akkor a 
kolozsvári an'llaeklézsia megküldte az addig anyakönll-

Hajós J á nos, 
1876-1889 között a budapesti gyülekezet elsö gondnoka 

veU magyarországi adatokat , melyek az egl/házkőzség 
levé/tárának ma is féltve őrzött kincseI. 

A megalakulási eseménv hireinek közlése u tán a 
Keresztény Magvető _ melyet ebben az évben Fe
rencz Józse! és Simén Domokos szerkesztett, ,méltaeást 
is ad a következőkben: "Budapesti hitrokonamk ~yolc 
év óta fáradoznak valamely egyházi szervezet Il!tre
hozásdn. Mi lelkünkből örvendünk, hogV a neh~z.sé
gek nem lankasztották el végképp őket s e!,?égre Is -
habár most csak efTII fiókegyházközség alak,aban, "!eg
alapitották az első unitárius egyházi társulatot tul a 
Kirólyhágón, hot 300 éven át egyhdzunk lét jogától meg 
volt fosztva." 

Röviddel a húsvéti megalakulás után - mely J876-
ban is áprilisra esett - a kebli tanács május 7-én 
már ütest taTt és felkér i a kolozsvári első papot, hogy 
évente ké t alkalommal rendszeresen tartson Budapes
ten istentiszteletet. 

Ez az esztendó 
két méltó 
kák Az 

1928 
válautás után 
f6űr, Baldácsv 

Alig 
római 

a tartalma, 
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, , " ""Q-S In,atlan Ilogl,lona jövedelmét holóla utáni 
.,, "k"'" "'"k IM Magllarországon mu vu negy evange 1 us, 
i re lIelormátus és egu unitárius egyhózko:rületnek 

~a~Y o~ánYOzza k6zeguházi költsépe" fedezéscre. Erre 
U, kU'" értekezletre a nemrégiben mepválasztott 

az a a u 'd h' " k' ~. ." ü3 "k Budapestre utazik. ma, ve~ er«sere l 

II kt ~2-én az ágastai hifvoilásúak lögi'?lnáz~uma nagy 
~ailtermében . _ amint JaJrob Elek feheí!yzl - 'o /slen
tiszteletet lart és úrvacsorát oszt. E be,.!ze.,!-et . .•. ~II\Yom
laUa a budapesti unitárius fió"-egy~azkOzSe_g , ~~llI
nek ez volt sok későbbi könyvet meg)elento:t'? elso Iro
dalmi vállalkozása. E beszéd t extusa: Mate evan~é-
1" ma 18 részének 20 verse: . .valahOI ketten voOll har
~~n egybegvGltök az é~ n~vemben, ott. V~gyOk ti ~ö~~ 
tetek ." Beszédt'iben a J!USPŐ~ a nagysza,mu ~I~g~tosag 
elöu _ melUnek soralbon Igen sok mo:svallasu IS he
Illet' foglalt, köztük T~rök Pál, refor~tus . püsp~k, 
Schranz János evangélikus lelkesz, J ólrol Mor, Szas.z 
Káralll irók és sokan mások, - arról szólt, hogy mlt 
___ o , o __ o o o o 0-- o , , , O O O • o O 

jelent Jézu$ nevében öuZepl,lt'illl! és mikent lIyilatkodk 
mep 0% Ő jelenléte miközöttünk. 

Beszéde végén kű/ön .!z61 budapesti hiveihe%. akik 
/retten vagl,l hárman voltak mép akkor, bi;::t(lfja es bá
torítia őket s !őbbek köu ezeket mondja: " ... ne jelje
tek kedves Iliveim. mert ha Jézus szelleme lelkesit ti 
teket, lepye/ek bár kevesen, senki a ti korOllÓtokaf el 
nem veheti . .. " 
. ~zen!lz Iste,nUSZlelelen a püspök a löváro$ban lel
epltendo uereny templomocskár61 álmodik beszéde 
vépén, é.! öt évvel később már beik/alja Derzsi Ká
Tolyt az eilő budapesti rendes lelkésznek és további 
kilenc év után lel is szenteli a templomot, melyben 
ma hálaadásra öuzegyülekeztünk, 

Ezeknek o mozgalmas éveknek a történései azonban 
már egy későbbi mepemlékezés tárgyai és ad ja a jé 
Isten, hogy az 198 1. évi és 1990. évi jubiLeumokat is 
.!okan érjék meg a ma itt egybegllülekezeUek közül. 

Dr. Ferencz J ó:z.ser 
, , • • • • • • o • o , -

A Lagosi Unitárius Egyház 
A nigériai Lagos Unitárius Testvéri Egyháza 1917- ben 

al:akul,t. Kezdetben hitvi'tá.zó csoportot alakitottak, -akik 
később az imádságon ,keresztül részesülö isteni igazság 
révén jutottak el 8!z unitárius hithez. Az -alapítás ide
jekor többször ,szenvedtek más felekiezetek zaklatásai 
mia'tt. Az alapítók közül egy hivatalnok visszavonulás
ra. is 'k'ényszerült. A gyülekezet többi tagjai is sokat 
szenvedtE!k. Voltak, akik elvesztették otthonuka~, De az 
egyház tulélte a megpróbáltatásokat. 

Vezetői jobbára értelmiségiek voltak. tvlizedeken ke
resztül az .alapitó családok utódai ból kerültek. .ki. Nem
rég .két \lagot jelentős ,társadalmi ra:ngr-a emeltek egyi
kük a ,legfelsőbb bírói székbe, másikuk a szö~e"!ségi 
kormány vezetőségébe kerillt. 

A lagosi egyház több szinten úttörőnek tekinthető: 
ez az első bennszülött egyház -ll trópusi Afrikában; ala
pítói kivétel nélkül született afrikaiak voltak, Misszio
náriusok, m isstiós segélyek, fehér vezetőség, vagy külső 
irányítás nélküli első <afrikai egyház, mely gyermekeit 
inkább ösi nevekkel, mint keresztény nevekkel keresz
teli. Az első egyház Nigériában, ahol az ösi dobokat, 
hazai hangszereket használják templomi zeneként. 

Az istentiszteleteket részben ősi yoruba nyelvükön 
hallgatják, énekilik. Ahogy az egyház megvetette lábát, 

. az erős mohamedán központokban , hidkánt működött 
a mohamedán, keresztény és wr.zsi h itvallások között. 

1973.Jban, az első regionális IARF konferenciának ez 
a Testvér;i Egyház volt a házigazdája. - Ezen a gyűlé
sen egyházunk Iképviseletében Bartók Béla íőgondno
kunk is részt vett. -

Montreálban az egyház képviselöjeként Adewole 50-
1I0mbo-Abowaba szuperintendens és Alade Shonuibi 
alelnök vett részt az IARF világkongresszusán. Az egy
ház tagja <a Bnit U-n.itáriu.90k és Szabad Keresztény Egy
házak szervezetének. 15. 

Angolból fordította: 
Szent - Iván yi Ilona 

Az angol unitárizmus nagy halottai 
Nagy vesueség érle a kö~elmÍlltban 

angliaI testvéregYh4zunkat. Két olyan 
Jeles clyhbl munk""t vesttette, aklkel 
nehéz len pÓtolnI. 

Dr. H . L . SHORT 
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Borok IrÓJa: akl lIlya! 
barátJIh gyászoUa az 
vUnk sohllsem fogja 
sdve jóságát. 

pártfogóját és jó 
elhunytban. SzJ
elfeledni gazdag 

E. D. DAV IES 

"J'" J'nos 



, 

Nyelvünk és KuUü ránk cimet viseli 
az Anyanyelvi Konferencia Védnök
ségének tájékozta tó szemiéje. Innen 
kölc:sönÖ'l: lÜk a dmel e sorok elé. 
1590-ben jelent meg az elsö tel jes 
magyar nyelvú blbliafordih\s, az is te_ 
nes vénember KárOlyi Gáspár mun
káJa Viuolyban. Ennek többSzör át
dolg020U szövegét hannáUák a pro-

KÁROLYI 

90. ZsoUrir 1-12. 

Uram, te voltá l nékünk ha;/ekunk 
nemzedékről nemzedékre! 
Minekelőtte hegyek lettek és lő/d 

és világ formáltaték, öröktől fogva 
mindöro1<ké te vagy I sten. 

Te visszatéríted a halandót a por
ba, és ezt mondod: Térjetek vissza 
embernek fiai! 

Mert ezer esztendő annyi előtted, 
mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, 
és mint egy órjáTási idó éjjel. 

Elragadod őket,- olyanokká lesznek, 
mint az álom; mint a fil, amely 
reggel sarjad; 

Reggel virágzik és sarjad, és est
vére elhervad és megszárad. 

Bizony megemésztetü11k a te ha
ragod állal, és a te búsulásod miatt 
megromlunk! 

Elédbe vetetted a mi álnokságain
kat; titkos bűneinket a te orczádnak 
világa elé. 

Bizony elmúlik mil"lden mi napunk 
a te bosszúlásod miatt; megemészt
jük a mi esztel"lde!nket, mint a be
szédet. 

A mi esztendeinknek napjai het
ven eszUndö, vagy ha feljebb, 
nyolczvan esztendő, és nagyobb ré
szök nyomorúság és fáradság, a 
melll gyorsan tovatűnik, mintha re
pülnénk. 

Ki tudhatja a te haragodnak ere
jét. és a te félelmetességed szerint 
v aló bosszúá/kísodat? 

Tanits minket "Úgy számlálni nap
jainkat, hogy bölcs 8zivhez jussunk. 

Külföldi hírek 
A Tom6'IIal unltirlu6 cgyhh 1976. ~vl 

fallnaptira megjelen t. A naplirt mlan
den esztendőben egy neves unitárius 
gytllekezet templominak a képe dln!
U. Az Idei éVben a dicsőszentmártoni 
- románul Tlmavenl - XIV. ~7.,had
bÓl származó müemlék templomát mu
talJik be, melyet l fl1G-U-ben Lu/(dea 
Sindor esperes 1~lk~5Z vezetésével a h i
vek adományából renováltak. Lukdcl 
Sánaor capCl"<ls 1968-ban rés?t veu dr. 
Ko'-'lle. Lajos akkori egyházi flljegy
.. Ilvel el<yUtt emlékezetes budOlDl'J"tI z11-
"~tunkon. MOSI már .. nvulI''Ilom év .. \! 
e lvezl OIes&zentmirlonban ~ II J[yll
Icke1.et élet!'.\ uj flatQI lelkész Irányítja. 
Futekos End'·c. . 

A romin f/ivirosban. Bukarutben é\(5 
magya r unItA r ius hivek réUére a né
,nel evanll~lI kusok tcmplomt\.ban két . 
hetenként Istentiszteletet t/lrt S:d"o Pé
tCr lelkéu. szépszámu haUgalós6g előlt. 

,\ 1I11L.touOlla Ban.tulul C. román nvel_ 
vQ te01681 &1 szemle 191$. ~vl 1-3. sd
mG! az elly8églö,·ekvések gondolatinak 
ufnleU. A legérde kesebb tanulmGny_ 

Új köntösben a Biblia 
lesláns egyházak a mai napig. A ka
tolikusok a nagyszombo.li pap, K áldi 
György 1626-bo.n kiadott és a. Ia.tin 
Vulgatából torditott , a múU század
ban Tbkányl Béla á lta l ls á tdolgo
zott kiadásail olvasgaitá k. 
Az elmúlt évtizedben úgy a protes
tá nsok, mini a kalollkusok munka
bizottságokat hozlak Iéire az ere-

OKUMeNIKUS 

90. ZsoUár 1- 12. 

Uram, te voltál hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre. 
Mielőtt hegyek szi.ifettek, 
mielőtt a föld és a világ létrejött, 
öröktől fogva mindörökké 
vagy te, ó l sten! 
A halandót v isszatérlted a porba, 
és ezt mondod: Térjetek vissza , em-
berek! . 
Mert ezer esztendő annyi. a szemed
ben, 
mint a tegnapi nap, amely elmúlt, 
mint egy őrváltásnyi idő é;;el. 
Elragadod őket, olyanok lesznek, 
mint reggelre az álom, mint II nö· 
vekvő f(i. . 
reggel virágzik és növekszik, 
estére megfonnyad és elszárad. 
Bizony, elm"Úlunk haragod miatt, 
!l"Idulatod miatt megsemmisUlünk, 
ha magad elé állítod bűneinket, 
titkolt vétkeinket OTcád világossága 
elé. 
ElműUk minden napunk haragod 
miatt, 
úgy elmúlnak esztendeink, mint egy 
sóhajtás. 
Életünk ideje hetven esztendő, 
v agy ha több, nyolcvan esztendő, 
és nagyobb részük hiábavaló fárad
ság, 
olyan gyorsan eltünik, mintha repül 
nénk. 
Ki tudja, erős haragod, 
és milyen fe!háborodásad? 
Tanits úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk! 

ban dr. Mllan Sesan professzor az ösz
szehivandó plinorthodOX kongresszus 
prOblémátval foglalkozik. A tanulmányo
kon nilmenően " szen,le homilétikai és 
katekétikal dolgozatokat ls kö?öll. 

A Ke reszt<!ny lI-1agvell5 1975. ~vi 2-3. 
száma két román nyelva homilétikai mun
kát Ismerlet. A bánáti mltropolla által 
kiadOlt prédikációskötet l eslt-a semona
torul _ Ime. kiment a magllet(i és a 
nagyváradi orthodox pUspökség gondo
zásában megjelent a Carte (fe rugo
clune _ lmaktlnyv c. munkát, melynek 
az az érdekess~ge. hogy az Imák román 
és magyar nyelven kerUItek közlésre. 

NIcOI .... a román orthodox egyhh bá
nál! met ropolitája me/lhlvta püspökIIn
ket. hOIlY ,"egYen rmt sellé<!pUspt\ke. dr. 
TImOlel Sev\clu_Lugojanul ünnepélyes 
belklDtáMm Temesvirot! febr. 8-in. PU~
pökllllk melell hQnllu ulvlNllban k llldle el 
jó kivánságaiI. 

aeh nyelvekböl készitendő uj lordi
t ások elkészitésére. lI-lindkét fordí
t ást a Nyelvtudományi Intézet tudós 
munkatársai revldeat ták nyelvhe_ 
Iy':CSégl szempontból. Ismertet és és 
baráta i helyett ízelítöm bemutat juk 
a 90. 'li9oltár elsö 12 versét a. revi
deált Károlyi biblia, az új ökumeni_ 
kus - protestáns - és a katolikus 
tordítás szövegében. 

KATOLIKUS 

90. Zsolta r 1-12. 

Uram, te voltál menedékünk nemze
dékről, nemzedékre, 
mielőtt a hegyek kiemelkedtek, 
mielőtt a föld és a vilóg kialakult. 
I sten, te ÖTöktől fogva vagy s örök
ké! 
Te a halandót ismét porró teszed. 
Igy szólsz; "Emberek fiai, térjetek 
oda vissza!" , 
Mert ezer évelótted annyi, 
mint a tegnapi nap, arnelt.' elmúlt. 
Vagy annyi, mint egy éjjeli óról-
lás. I 
Hamar elragadod őket, 
olyanok, mint a reggeli alom, 
mint a sarjadó fű; I 
reggel kihajt, kizöldül, 
estére lekaszóIjak és elszdrad. 
Valóban semmivé leszünk haragod 
előtt, 
megzavarodunk neheztelésedtól. 
A szemed elé áHitaUad büneinket, -
arcod vUógosságában látod vétkein
ket. 
Minden napunk haragodban múlt el, 
éveinket egyetlen sóhajként éltük át. 
~veinknek száma legföljebb hetven, 
s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolc
vanig. 
Ebből is a legtöbb betegség, hiú !d
radozás; 
QlIOTsan elszállnak, hamar végük sza
kad. 
Ki mérheti föl haragod erejét. 
ki fél eléggé haragod hevétől? 
Tanits meg számba venni napjainkat. 
hogy eljussunk a szív bölcsességére. 

Hírek 
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Szemle 

Braziliai magya r r eformátus gyülckc 
~ctekbe mentek szolgálni Csdkdny István 
magyar református' lelkész és lelkészi 
okle"élleL rendelkező fClcs6ge, akik már 
s~olgáltak Sao pao!Oban ts Rio de Ja
nelroban. A braziliai református egyh'~ 
elöljárÓI Csdkdn{l lStvannc!l ls felhalal
maztJik "Il teljes sakramcnlélls" szolg'
Jatok ely~g1'.éséTf:. 

Az EvangéJlku~ f:let egyik Januári szá
mában dr. c.erlldli Sándor "SzempOntok 
egy gyUlekezet adakozásIIihoz" címen II 
második korintusi levél 8-9. Cejezete1re 
alapflva megszlvlelend6 fejtegetést közö] 
útmutatásul II gyÜlekezetek anyagi vo
nll1kozású gazdálkodádr61. Pál arról 
gondoskodik. hogy II iyllJtés lelkileg és 
anyagUag Jól elő legyen késntve ... Arra 
ls vigyáz az apostol, hogy II gyilJtésre a 
gyanú llimyéka se vel&lhessék. AgyUIe· 
kezetekMk mell ket! győz(!dnlOk adomá
nYUk rendeltetésének megfelelő telhasz
nátádró l. Rajongás ... olna a gyUlek~et 
pénzügyeit egyedül a bizalomra építenI. 
A p""zkezelofs"ek lIemesak Jstell, hanem 
emberek el6zt la lillfdllllk kelt lennie." 

A budapUtl evang~lIkul teológiai a ka 
d~ml.a l haUratók la ... aly 6sszet reformá
ciól emlékünnepélyt tartottak. melynek 
mtlsorát ők állItották egybe. Lllther mel
lett - irja a beszámoló - "Négy em
ber élet~r6l és munkájáró l hallottunk: 
Maflzer. Zwingli, Kd/vlll. Serve/o Az em
bert történelem nagyjai közé tartoznak 
ők ls. és minI Ilyen emberek. ők sem 
... oltak mentesek teológlal-polltLkal tO ... e
d6seklőL. Az emlékező ulókor ezt nem 
IRcadhatja le. de o történeti értékelésen 
kerasztUI újrll és újra visszahelyezhetI 
~zemélyeken túl mallát az Igaz ilgyet az 
6t mcg!llctő helyre." 
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Magyar F e r encet. az OJ ember felelős 
szerk~zt6jét, a katolikus aajtó Jel" 
munkását hatvanéveg sztiletésna"ján ml 
Ls szeretettel és barál'lAggal k ÖSZöntjük. 
Ez alkalombÓl togadta Ma"yar Ference t 
MIklós Imre áIlamt1tkir, az Allaml Egy· 
bázügyi Hi ... atal elnöke és to ... ábbl mun
káJáhOZ jÓ egésuéget és sikert kivánt. 

8 a ldas .. rl ra ... enna l katolikus ~r$ekel 
- 68 é ... es - a pápa le ... áltotta és utó' 
dául Tonln! pUspököt ne ... ezte kl. AZ 
Oj ember szerint a levállás ... alószlml oka 
az érSek magatartásában keresend6, aki 
Igyekezett az egyház és a munkásság k Ö
zötti szakadékot betölteni és ellene sze
gmt már 1968-ban a püspöki kar "egysé
ges szavazásra " buzdító lelhl ... ásának. 

.,A Iclkészl mllnkaer6 jobb ela$ztd.d. 
rót kell "ondolkodnl. Egyes' lelkészek 
ugyanis egészen kis gyUlekezetekb(!n 
aránylJlg ke ... és munkával végzik szolgá
latukat, mások pedig nagy területen és 
szórványokban túlterheltek. Meg kell 
... Izsgáml ebben az összefüggésben. hog~ 
a Központi Alap segélyét, mely gyüle· 
kezetek. iIlet6leg lelkészek számára biz
tosíthatjuk." 

"Folytatni kell a kis lélekszámú gyül"'
kezetek összekapcsolását nagyobb gyülc· 
kezetekkel, hogy Igy a Szolgálatok Job· 
ban arányoSíthatók legyenek és a lelké· 
sz l lIzetést ls 10bban biztosíthatjuk." 
Fenti bölcs és gyakorlati tapasztalaton 
alapuló gondolatokkal érdemben egyhá· 
zunknak ls foglalkoznIa kellene. 

Va r ga Imre dr. pUspököt. a szlovákiai 
reformátusok vezet6Jé t 10. szUletésnapja 
alkalmából ml ls szerotettel és tlSZtelel
lel köszöntjük. 

JU nu. h'l P oI.pal Evkönyvb61 érdekes 
adatokat tudhatunk meg. Az elmúlt é ... • 
ben VI. Pál pápa 165 ÚJ érseket és püs
pököt ne ... ezett kl. AZ é... folyamán e l· 
halt 10 bfboros és 68 érsek és püspök. A 
kalollkus egYház kardJnáUsalnak száma 
1976. elején 120. ezek közül 101 még nem 
töltötte be SO. élelé ... ét fgy egy esetleges 
pápa ... 4laszthon szavazati Joggal rendel
keznek. Az egész ... lIágon W I püspöki 
székhely van és a ptispl\kkarl konferen
elák suma 98. A pápa az elmúlt é ... ben 
több nemrégiben tugg<ltlenné vált afrikai 
államban apOstoll nunclatúrát ~" kisebb· 
rangű kép ... lseletl szervet létesftett. 

A H. N. A.d ... e nt1sta Egy h h U15. de 
cember~ben külföldi ... endégek jelenlété
ben ünnepelte meg ön41ló szer ... ezetté -
unló ... á - alakulásának 50 éves jubileU
mát. A.Z ünnepl konferencián bels6 

Az ÚJ e m ber C. kaloUkus hetua p Is
merteti a ta ... aly augusztusban e lhang. 
zott Vllr(lll Tamás Interjút, amit a~ is
mert öllusabajnOkkal Bo/ezó Andrással 
folytatott. A lap ré~zletek<lt közöl Balero 
András nYIlatkozatábóL. Ebb61 Idézzük a70 
alAbbl két e lgondolkoztató mondatot : "A 
"'<lrsenyzés mIndIg felkészülés ... alamllyen 
kö ... elk<lZŐ te ... é kenységre." - "Egész "'er
senyz61 pályatutásom pedig felkészülési 
lehetőség arra n életre. ami utána kö
vetkezik. Ez mindig jó közérzetet ad . . . " 

A hollandia I r6mal katoUk u.s egyh h 
u treeht l ~ruk\ll és hollandia! primAsui 

Jan Wlllebrands. 66 é"'e.; bíborost ... á
lasztotta meg. A biboros új til;ztsége mel-
lett megtal'tJa a ... atikánl keresztény egy-
ségtLtkárságb.n ... Iselt elnökl tisztét ls. 
Megválaszl4sa prot~táns egyházi körök
ben IS általános megelégedést keltett. 

D r. Tót h K ' rOly a KBK f"tltkára de
<lern ber közepén látogatást lelt P,iriZ3-
blln, ahol a KBK munkásait és francia 
protestantizmus ... ezet6lt látogatta meg. 

A N~met Demokratikus Kiiztársaság 
több mint suz protestáns lelkésze no· 
... emberben a berllnl .,Stephanus-Stlf
tun,ll"-ban tartolla meg regionális konfe
renciáJát. melynek témája .. E ... angellum 
és szolidari tás" ... oLt. 

A K 8 K csehszlo ... á k lal b tzottsága de· 
'l'lmberben ülést tartot!. dr. J. Mlehalko 
e ... angeUkus püspök elnöklete alatt. E 
gYŰlésen adlák lit a Béke ... llágtanács em
!ékérmel dr. J. ltIleh(lll<o pUspökn<lk, aki 
a KBK alelnöke és dr. ,.1Ir0510'" Novdk 
nak, a huszita egyhIIz patrlarkájának. 

8 1harl J ÓU<ll uinmav~"zt köszöntötte 
a magyar sajtó 75-Ik szUletésnapja alkal-
mából. Erd6 ... !d6k szülöttjét. m<lgszámlál-
hatattan kI ... áló szinészl alkotás megfor-
málójá! szeretettel köszl.lntjllk. 

Az angolai n6p Igauágos ügyének tá
mogatására hlvta l<ll a ... Ilág k<lreszté
nyelt • Keresztény Békekonferencta ne
... ében Nlllkodlm metropollla a KBK el
nöke és dr. Tólh Károly f6tltkoir. "A 
KeK mindig az elnyomottak oldalára álll 
és t'moa:atta a gyarmati Igában le ... 6 or
szágok fel$z.badftás4r.. önrendelkezésé
re é, fllgg<ltlenséa:ére Irányuló szüntelen 
harcol" ha ngsutyoua többek közt a nyt
tatkout. 

Nagy .J6zset, a baptLsta lcológlal sze
minárium d~kánja. a S ékehímök SZer
kC016Je. b.pllst& lclké~z .. Inam nék
lek .•. " c. Jelentetett meg egy gyúJte
ményt .. 1s len Igéjér61". Ameleghangú 
nép magysr nyel\1en megírt hlter6s1t6 
kötetet elol .... dna hI ... elnknek Ls aJánl
:luk. 

Apáual C5ere "olnos emlékköny ... et Je
lentetett meg a Református Egyh4z dr. 
Makkal Ll!$ZIÓ 5zerkesztés~ban. melynek 
Ismertetésére még ... Isszatérünk. 
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Ki volt SUlrvel MIMly? Hittudós, o r
vo!; és akisvérkör felCedezóje. Szervét
rol sokszor emlékez:nek meg úllY, mint 
aki az unltlirlzrnus előfutá ra és vérta
núJa volt. Ahhoz, hogy megtt>dJuk, kl 
volt Szervét Mihá ly, vissza k el! men
nünk a XVI. század els6 telébe. amikor 
a kapitalizmus még embrionális állapot
ban. de mér születőben volt. s az egyhh 
merev dogmatizmus.. világi hatalma 
útjába n jllt II le\tijrek v(l palgirsAgnak. 
új vallás ra le tt stUklség, amely II maga 
forradalmbállll.val e16seglt! a feJI6dht. 
Luther Márton lépett fel els(lként az 
egyház megújl tásána k Igényével. s az 
{\ útJ'n haladt tovább a svá jci ZWingli 
Ulrich. a francia Kálvin J ános és Snr
V~ Mihály. Kálvin m6r II teljes szakltbt 
hirdette a régtvel nemben. (I szakllotla 
le végLeg a reformAclÓt. a poLgArisáll 
Ide oLóglájAt II feudá liS gyökerekrl\l. Ó 
IdegenItelte el a római egyháo;tól. So;er
vét társadalmila; nem ls k ivánt töb
bet: t$zmelleg azonban - élve a tudo
mány szabadságával - tovább akart lép
nI. Amit Kálvin csupán féllg va llY ne. 
gyedré:S7.t men elmondani azt Szervét 
Igyekezett végiggondolnI. , 

élhet Michel dc 

gya' 

,.A Reformácló genf! 
dmú versében: "HI
olyan-amilyen 
n incs - Kálvin? 

Nem hiszem. 
Vagy mást mondok : s>;obádban volna 

villany, 
ha nem Jé p Glordano Bruno a t\lzbe?" 

Olvru;:óinknak bemutatjuk a svájci pos' 
ta Szent P éter templomát ábrázoló bé· 
lyegét. ahol egykoron a genfi történelem 

:_~.::.~'_~~::'":.r:::.;g!!:::":.:.~.:!:,~. ~,~~~~"~"::"::"~~_"~'O~:~"'~"::~'~"~o:::t: __ ": ": _.""" __ , __ D __ ,_. ""K."_'.""" __ ~"'_~.~e":"_ 
Hírek 

Nylrcgyhádn dr. Fer<:mcz József püs· 
pök látogatást tell dr. Tlm/(ő Imre gö ' 
d.lg katollkus mcgYéspüs pöknél, aid egy
házunk képv\sel(lJét cblldr e ls vendégilJ 
l átta. 

Sugeden p ijspök é.s f6gondnok felke
resték dr. UdVllrdll Jőne! római katoli
kus megyéspUspökö l , aid látogatásukat 
ao;ó ta vlso;onoztll . 

"' ~ Evan j[tllk"8 Teotóltlal i\ luIdémln 
havonta IB.noll fórumára !cbr. 3· ra meg· 
h[vtll dr . FerenCl" JÓnef p l!.spljkUnket. 
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OK. IMRe H nENt.:s 
(11,0-19151 

FIai/aludn sztUetett szeg(iny sorsu. dc 
Igyekvő sz(ikCly szUlők lIyermckck~nt 
akikkel gyermekként C$eke)alvdra ke
rll!. Apja Dll molné.rkodolt. Itt kezdi cl 
IskOlai tanulmányait. majd szarIalma 
jutalmául szUlel belratjdk a u,jkelllke
. resZ/úrl unltdrltl' Olmndzltlmba, mely 
akkor mé$ hatosztályos voll. Innen 
kerUI a ket utolSÓ évre a koJozsudrl 
lmltdrlus kollégiumba. ahol 1919-be~ tesz 
érettségi vlzslát. A szorgalmas Uju em
ben szUlel egyetemre kUldlk. Jogot ta
nui. majd közbejön lIvLlágháborU. mely 
lit iS II rrontfll szÓlltjll. I nnen hllZllérkez
ve DebrllW"nben telepszik meg. ahol le· 
teszi hiányzó vizsgáit. s Ugyvédjelölt 
lesz. 1970-ben a debreceni Kossuth La
Jos Tudomlinyegyetem. felavlltása rélsd
udO$ évfon1ulóján (II'Gnll dlplomdual 
tiSzteli meg. 

Debre<:enben lesz kölljegyz<'l-helyettes és 
NaGykállón 1932-ben kÖZjegyző. Innen 
került Mlskolera 1939-ben és 60 éves 
korában nyugdfjaullk. Néhány évi meg
prÓbáltatás utlln IIZ Ugyvédi munkáját 
folytatja és a csomai Ugyvédi munka
közösség vezetlljekén t dOlgozik 19St-4i2 
között. amikor vógleg nyugalomba vo
nul. 

Hátrllmarado\t.alnak ösdme szIvből VI _ 
gasztaI6"U.SI Idvánunk. MunkássAga é~ 
emlékezete egyhhunk tllrténet~nek lap
laln megmarad. HamvaIt II $tyIIrI közte
metőben helyeztUk örllk nyugalomra. 

dr. Ferenu József 

Kováts György, II szókelykerenturl 
unitárius fllgtmnázlum egykOri tanárll 
88 éves korában. BudIIpesten elhunyt. 
JllnuAr H-én helyezlUk ö rök nyugalomra 
a rákospalota! temetőben. egykori ta
nltványa. Bencze Márlan lelkész szolgá
llltávlIl. 

Kereutes BáUntn é sz. GUlyás JuHan
nIl 86 éves szegedi lakost Kelemen Mik
lós szegedi lelkész temette a hódme
zővásárhelyi temetőben. 

S7.IIbó Is tvánné Sl'. Molnir Julianna, 
néhai Molná~ Pál. a pestJőrlncl temp
lomépítő gyUlekezet presbIterének leá
nya. elhlllt. Temelésén aug. 23-án. a 
cslllád kivánsága szerint a helyi refor
málus és unitárius lelkészek szolgál
lak. 

Na!l'y István sdnmuvén. ilki számos 
alkalommal szerepelt egYházunk gyU
lekezeli összejövetelein. 611 éves koráblln 
1an. 23-IIn. hosszú szenvedés után el
hunyt. Emlékét ml ls kegyelettel lirlz
zUk. 

Simonyi Imréné sz. Gácsór lIona 72 
éves hhtarlásbeUI. Gde$é~ JÓzsef egy
kori nlllgyarkutl gondnokunk nllvérél 
Jan. IO-én Sz/idllgeten lemette Szdsz JI\
nos lelkész. 

Kozma Mihály. a nC.'lUőrlncl gvOlekczll1 
alapltó presbitere 78 éves korAban el
hunyt. Hamvasztás ulán máre. 2-án 
[.ászId Andor lelkéSlI temette. 

özv. S7.IIImárl Pá lné sz. Mónus Jus?
tlnll 71 éves hhtartásbellt na.l:Y réuvÓt 
mellett febr. 17-én temette Htl lr tl Já
nos budaoestl lelkész a hódmezővádr
helyi unitárius temetőben. 

A budaoest! gyQlekezet halottas anva
könyvének tanusága szerint. legut6bbl 
laps1.iimunk megjelenése óta. lapdn'll,l 
az alábbi elhalt kedves híveinket temet
tOk : Weber Jánw;né sz. Terónyl Ka
lalln 90 éves hllztartúbellt: S:úisz Ist
ván 43 éves zenetllnárt. Holez Istvánné 
n. Benczll Ida 54 éves. poslal kézbesf
tőt. Szlmonldesz Ilonka :\.6 éVf!!; tlut_ 
vJselllt. LáSZló IlIésné sz. Shanter SaroI
tIl 93 éves házlanúbeUt: Szlmonldesz 
Gyulánó sz. Marosán R6za 81 óve~ ház
tartásbellt: Ben<:ze Andris 89 éves ny. 
asztalost: Klsgyl:lrgy Lajos 66 <lvn ny. 
spartlöv6- <!s öttusa_me~teredzllt. Beke 
Béla 70 éves nyugdIjast. 

A ptsll6rLncl gyntekezel halotlaa anya
könyvének ta.nusága szerint ali 19'7$. uz
tendll folyamán IIZ alábbi híveinket te
mettllk: Bdn Endre 75 évest. jan. 9-én; 
TJchll Rezső 78 évest jan. 31_én: Ma· 
gl/ar Qyörgyné 8-3 évest tebr. 18-án: 

SZli/III IKtvllnné ~3 (:vcst t"br. :!8-an~ 
Deru! Arp~dné 79 óvest mAJ. 1~-én; 
VlnC<'1!1 t'ercne<:t s4 évest jun. 26-An: 
Debrt J~nQII preSbitert aUt!:. 1-Ón; Ulwen
berUl!r a~lánó 69 évest nov. l 8-án. 

;\1<1011 lely/!n dr~lfa halottaink emlfke
ZC I/!. ... . =. • . ' 

Hírek 

n usvé l etsG <Is "".odnapJ:in ~ ápr. 18. 
és t9-én. - templomainkban a szokott 
Időben urvllcsoTaoutással egybekapcsolt 
IstenUsueletel tIlTtunk. 

Lapunk kilvetkezil .dma II ptinkösdl 
Onnep után Jelenik meg. Igy már most 
feihivjuk olv8$ólnk flgyelm!!t, hogy pOn_ 
kÖSd Qnn/!pén - lUn. 6-II" templomaink
ban IInnepl Istentiszteletet tartunk és úr
vllcsorát o'Uunk. 

A bUdapenl unitá rius gyÜlekezet meg
alakUlba sdzadlk évfOrdul6jára cml~_ 
kezve mére. 8-án templomunkban IInne
pélyt dlBzkdzgyalÓst tutOIt. 

Szent_Iványi Ilona teológiai haLlgatónk. 
a k i az cVDng~lIkus akadémián k ezdte 
meg tanulmányait. IIz 1975{'16. IIklldémlal 
évelslI fólévének el6írt összes vizsgáit 
jelcs eredmónnyel tette le. További ta
nulmánYlllhoz ls Sikert kivánunk. 

A kolozsvári unlt' rlus k ollégIumban 
végzen és tanult öreg diákok május hó 
8-'n este 6 órakor a Nllgy Ignác u. 
templomban találkoz61 tllnanllk. melyre 
aZOknak. akiknek clmét tudomásunkrll 
hOllták. idejében kOlOn meghívot fORunk 
kUldcnl. A találkozó után agyUlekezelI 
teremben egytáJételes vllcsora. azoknak. 
IIklk Irásban vagy telefonon _ lll-()9t _ 
előre Jelentkeznek. 

AZ .. n(Ual unltáriusok <!vi közgyulésH 
a skóeia! Edinburgh városban tartják 
ápr. 5-9 napjllln. A közgyűlésen angUal 
unitárius testvéregyházunk megh!v'sának 
eleget téve pOspökUnk és !6gondnokunk 
ls réut ves~nek. tOlmácsolva egyházunk 
és gyllleke7.etelnk jó k!vánsAgát. EI6tte 
és utánIl több angLIai unItárius gyOlekc· 
zetben tesznek JátogaLIIsl. 

A rom'nlal unitárius egyház mel,lhJvá· 
sára dr. Ferenc./! Jó~sef püspök hivatalos 
LIItogalás, tesz Kolozsván. A megbeszé
lósek ,közt sze r cpelt IIZ 19'19. évi Dávid 
Ferenc hlllálllnak négyszázéves éVfor
dulóJán lartandÓ kolozsvári és budapes
t! zsinatok Id6ponljánllk egyeztetése. 

UNITARJUS eLET 

Laptulajdonos 
a Alalfyarorsulfl Untt'rlus Egyb4z 

f'elellls uerke.sztG h klad6: 
Dr. Fereocs .l6u d 

t 055 Budapest, V_ Na&,y ignI." u. 4. 
Távb.: l U-mo 

A nerkentG bl~ottdl' tal"ja.!: 
Bajor .1'001 és Bencze 1'Ilár100 

Terjuali s IIlal"yar pos"'. ElGlIzelbet6 
b4<mely p05lablvala.!n4l, a posta bil'lap_ 
Ullete lben f!J a P osta K Ö1POOtl Hlrl ap 
Irod'n'l (KW 1100 BudapeS! V., J 6He! 
Nádor té r t .) kllzvelleoQl vagy postautal-

ványon, va lamlol 'Iutal'ual a tUU 
115 ...... 1" p'WG .. alml Jel~Gsz.lmAra. 

evf elGflzethl d fJ 35,- forlnl 
KIllIOIdre évi 44,- rorlo!. 

INDEX : ZS.IC! 

15.21 14JI_1H _ :Zrlo.yl Nyomdp, BudIIpesi 
FelelGs vezeto: Bol,'r Imre veztrJ6. 

~-----,--------------------------------_.----.,~ 

I 


	DSCF1960_resize
	DSCF1961_resize
	DSCF1962_resize
	DSCF1963_resize
	DSCF1964_resize
	DSCF1965_resize
	DSCF1966_resize
	DSCF1967_resize
	DSCF1968_resize
	DSCF1969_resize
	DSCF1970_resize
	DSCF1971_resize
	DSCF1972_resize
	DSCF1973_resize
	DSCF1974_resize
	DSCF1975_resize

