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Az ismeretlen Istennek 
Jellegzetesen emberi tu!ajdon~áo az "e~ői~életek~~~

látás". A mtilt nagy eseményeirol, V?gy kivaló ~lal.,~I
lIak cselekedeteiről és tanitásairól k!a~aku~ --:- UJ.bb-k~
vesebb pontossággal - egy sajátos kep, ertekftelet~ ,:s 
nemzedékrő! nemzedékre öröktődővé vá.lik. Ahalas 
u/ókor pedig a készen kapoit iléletet tekmtély! alapo
kon elfogadja - nem ku~atv~. ann~k hc/yes.vag~ hel~
telen voltát . Igy azután sIkerui elslkk~sztant a t.ortén~.
lem naoyjainak hús-vér emberségét, es menthete~le~1t! 
tankönyvi il/usürációvá, megtanuln~ ,tananyagga v a/
nak. - Es ez nincs jót! - Ha bekes !lyugalommal 
áramlik a történelem nagy folyama, az elore megfoga!
mazoU és megszokott értékHéletek ren~je mé(1 biztonsa
gasabbá teszi útját; d e ha felkavarodik az ar, ha h~l
lómait vihar korbácsOlja, (Me,myivel több az ilyen tOl"
téne/mi korszak!) minden szépen megfogalmazott do~
trinánál ezerszer többet ér egy-egy nagy ember szeme
lyes életpéldája. 

Ez az igazság Pál apostoHal kapcsolatban is. A ke
reszténység legnagyobb misszionáriusát látja benne, in
tézményeinek egyik megalapUóját. A dogmatikus egy
Ilázi irányzatok ráadásul alapvető tételeik legels6 kodi
fikálóját is. Ezért v iszont a szabadelviíbben gondOlkozó 
keresztények némi gjlanakvással próbóljók tanitós~it 
szelektólni, bár emberi nagl,/ságót és hősiességét feltet
lenül tisztelik. 19l,/ azután egyénisége sikkad el az elő
íté letek és doktrÍllák siíriíségében - pedig meggl,/őződé
sem, hOOIl a ma élő ember szómára is van mondanivaló 
a hús-vér embernek, az élő Pát apostolnak cselekedete
iben. 

Az alapul vátasztou rész, az athéni emlékek között, 
majd másnap a legfőbb törvényszék, az areopagosz 
előtt lejáts::-ódó jelenetek nem szakíthatók ki Pál apOs
tol életének abbóL a döntő szakaszából, amely a da
maszkuszi megtérés p!l1anataval kezdődik, és csú.cs
ponljóra Athénben érkezik. EglI lelkes és fanatikus, 
leológinilag képzett ifjú, ősei hitének védelmében eret
neküldözővé válva, talólkozik az üldözöttek újfajta és 
az övénél Iél!yegesen emberibb tan!tásaival. Talólkozik 
tanitómesterük emlékével és a tanítványok mestert-kö
vető szelídségével. Meginog saját hitrendszerébe vetett 
bizalma, és az addigi üldözöttek oldalál"a áll Saulus
ból f'aulu~ le s~. Magatartása azonban éppen olyan szen
vedelyes es bigott, mint megtérése előtt volt. Damasz
kuszban megtérésre hiv fel és prédikál Jézusról Isten 
fiáról. Cipruson, a Tég! prófétákhoz hasonlóan 'csoda
tételek1:el próbálkozik. Ant!óchUiban szép TenddeL iI
luz ti be ~ézus t~nításait és a f~ltómadás teoriáját a zsi
d? valláSI , tradiclók értékrend;ebe. Thessalonikában pe
d~g azt blzollygatja, hOOIl KTisz lusna/;: igenis szenved
Ille kellett, és fel kellett támadnia az emberek üdvös
ségé!rt. Ezeket a tanitli sokat azonban éppen olyan éle
lel-aldozó - életet-kiivetelö fanatizmussal hirdette. 
amilyellnel ülcl~zte a z el ső keresztényeket, megtérése 
el~U . Az at/l é!,1 eseményeknél azonban mós v alaki ón 
elorulnk. egy I(la z ember, al, i el tud vonatkoztatni min
den parrlkulázls mu stól, a ki a rész ben meg ludja érezni 
az e(lészet , és ezzel egyetemességet lud beievilIni kora 
t'allásosságti,ba is. 

Hogy ts zajlottak le az athéni eseménllek? . .. 
.. pól ap~slol klsé ,.l.IIvel egyiiU Athénbe é rkezik. a uö

rog-rómal vi lóg $leHemi eh'té ne k fővárasabn. EL>böl II 

szellemi életböl soka t ismert máT eddig is. Tallítva 
nllaj közölt is voltak olyanok, akik nem a zsidó t-radi
ciókkal, hanem il görög szellem táplóló lalajáról in
dultak követőjének. Ennyire sZÍnesen, ennyire teljes
ségében azonban még sohasem találkozott vele, mint 
most, sétá/gatva a művészet i alkotások gazdag gyujte
méllyei közölt, beszélgetve. a görögöl, fiLozófiailag mti.
veU képviselőivel és szembeta/álkozva az életnele 
azokkal a problémáival, melyeket a sztoikusok és epi* 
kureusok, és egyéb - meg tlem nevezett irányzatok 
képviselői feltártak előtte. 

Pál apostol első válasza az ellenállás, Felháborodik 
a pogány istenek szentélyein és szobrain, vitatkozik a 
gondolkodó emberekkel, akiktől távol óll az ő fana 
tizmusa es oigot/sága. De a szellemi főváTos jóerte1mű 
"mérge" lassan hatni kezd lelkében. Eredeti fanatiz
musa elég erős még ahhoz, hogy Jézus alapvetö esz
meihez hűséges maradjon. De a szellemi fővóros lég
köre elvezeti egy olyan magasabbrendtl lelki szintézis
hez, amely llen~ csak korának, hanem az örökkévaló
ságnak is szól. S mert az örökkéualósógnak, napjaink
nak is. 

Az athéni legfőbb törvénySZék kíváncsi azokra a 
gondolatokra, amiket Pál apostol nyilvónosan hirde
tett , megidézik hát az areopagosz elé. Nemcsak sz~
mélyi biZtOnságáról volt szó, hanem eszméinek sorsa
rói is. Eletét nem féltette - errőL már több városban 
tanuságot tett -, de annál jobban a megismert ig~z
sayoe hitét, amire az életét is kész volt föltenni. Egesz 
szereplésén látszik, hogy tudatában volt: ~it nyerhe.t, 
vagy mit veszthet?! Minden egyes mondatat az athe
nieknek mondja. Nem bánt, nem támad, hanem. ~~ 
Athénban tapasztalt dolgokra és hiedel~e/,~e ~p!u 
tnondanivalóját, azokból fejti ki saját ig?zsagal~. Jez~s 
személyével sem foglalkozik sokat, csupan beszede ~e
gén említi meg név nélkü/, De nem is lett vol!l4 er
telme II rá való hivatkozásnak. A rengeteg pOíl~ny is
tennév mellé bedobni még eoyet, a hallgató~agra ez 
semmiféle hatá st nem gyakorolt volnl!' 1nnal meg
döbbentőbb voU azonban a rengeteg TeSZ-istenség I~e
lyett egll. egyetemes, mindent átfogó ISME~ETLEN 
ISTENROL beszélli i aki mindenható, mert o teren~t 
mindeneket, aki ért~tme és célja a világnak, és a V I

lágban az embernek. . 
Elmek az Ismeretlen Isten1lek hirdetése az eJs6 es 

legalapvetőbb Igazsága az önmagára talál.t apostolnak. 
A második igazság: "Az egész e~beTl neme~ ,eg~ 

vérből teremteue ... " Napjainkban IS - a le!v,J/?::n 
sult atomkorszakban _ sokszor és szomorú ~e a 
okulva kell elmondani ezl az igazságot. ~en!,Ylvel m::; 
Teszebb kijelentes volt ez Pát apost?'. Id~]eben és . 
apostol szájából. A tÖTzsi és nemzetseg' k~tel~kek .'::,~~ 
hihetetlen erőt jelentenek. Az egyetem~s~e. való TO al 
birodalom élet-halá/harcot fol.yta t tra.~lcIÓlVa/" ' 11gi~ál; 
lásos élet területén szinte IIl1nden IOrzs rr VI úlyos 
külön istelIt tart magának akik éppen o lIall s, 
küzdelmeket foJylatnak egymással, mint lerem/menye
ik a lörzsek Es ebben a miliőben az emberek egll 
vérból tcre~lfeltséyét hirdetI. Egy. rabSZ?lga~rS:; 
dalomba,! egyenlő emberekről beszélm legaltl'?~'tt fY" 
merészség millt a szamlCllril/ istell-szell tCly kozo -
fedezni lI~t II szerényCu tneoh!ltóCIó allart, amelyre ez 



van írva: al' ISlIfERETLEN IsreNNeK. A minden
lIató, Jsmerellun JSlell és az cgll vérból teremtCIt em_ 
ber Pát apostol leológiájdna" legszebb és legélóbb 
axiómája, 
Ebből az alapigazságból nem nehéz lellezetni Pát 

harmarJjk igazstigát sem, amely épp olyan erós és tlp
pel~ olyalt őrők"évaló: Nincs messze az Ismerellen Is
ten egyik embertöl sem, s ezért keresni kell az I stent, 

Szent 
szellemi 

ISTENNEK, az 
NEK és ISTEN 
dá latos szintézise. 
dogma, nem lett az 
lett meQfogalmazotlan 
leg azért nem, mert a em-
beri elme gyermeke az utókor 
számara Pál Apostol htis-vér emberségébdl, mert val
lásos nagyembernek életpéldája voit, 

• 
1977, szeptember IB-át f!'juk, UI~itárius zsinatot tar

tunk. Hfvó embereknek valljuk magunkat, és Isten 
~ dolgait kutatva, Pál apostol életét is megkérdezzük·, Azt 

a nemzedéket képviseljük, amely álmait, ábrándjait, 
fiatalságat, céljait adta árul azért, hogy Tészese lehes
sen egy tij világ vajtidásá:nak. HilÜnk, fanatizmusunk 
korántsem vol t olyan er6s és törhetetlen, mint Pál 
apostolé, mégis odafordulunk, valla tni szeretnénk. 
Nem a hozzáJiizódő dogmákat, hanem az élő ember 
példáját. Nos, mit szÚrhetii.nk le abból?,. 

Sajátos és csodálatos ez az Athén, ahová nem a lé 
pések, honem az évek száma hozott. Szentélyei ugyan 
nincsenek a különböző funkciójú isteneknek szentelve. 
Az ember nem könyőrög Jupiternek II villámok/Írt 
hanem teremti maga. A esculap is munk4 nélkül van: 
mert gyógyftanak fehérköpenyes l1uermekei, A szár
nyas Hermesnek sem kell titnak indulnia az istenek 
üzenetéve l, mert az ember maga száll ürhajójába 
hogy üzenetet vigyen távoli bolygókra. De van hala: 
dás, van az tijna" felfedezése, de van a világkép ál
landó változása, Az ti; felfedezésének végtelen áradata 
oi~an mérhet,:tlen sok élményanyagot Z"Údit ránk, hoOY 
sZinte. fásult/a válunk az új, az élmény Iránt. S ha 
s~ente!yek nincsenek is, bálványaink azért vannak Jö
los szammal, az emberi gyengeségnek és kicsinyesseQ
nek bálványai, amelyek a felfokozo tt energia birtoká
ban, az ember kezében fé l elmetes csapássá vá l tozhat
nak. Vajon ha a mai élet Athénjának Areopagosza 
megidézne bennünket, J971. szeptember IB-án éló unl
láriusokat maga elé, Pál apostolként hogyan tartanánk 
meQ védő apostoli beszédünket hitünkért igazságunk~ 
ért?! ' 

Isf:iR~'?f!t':,~ ~~~E:.Ja~stiga a teremtő liS JennfarlO 
czze!? I Bizt IQazsaga IlO/t , hOOIl al/un" un 
val~ ~álulI".osÁ 1I00U az couc teme . .tl:o,b. szemle/et meQ
az I Smeretlen 1117ea't trdá.t, a 11111! v llapkép csaki.! ezt 
_ h . n ItIguja meg. Formai kritériumai 
. a egUaltalán lehet beszélni iluenekről _ három 
Ismert~toJegyet őriztek meo; lsten előrelát előre el
:e.rvez, .lsten teremI; Isten igazoal és gand~t visel E 
laram ISmertetójegy az am ' b ' 

és kiemeli a bloulé 'b61 I. a:!) em ert emberré te"zl, 
'd ra ,Mmtha igaz leli/Ul a mózesi 
egen a: "Teremtsün" embert ali" ké ' 

~:~~~t~f::~g~ra~;', Ha ~ ~Idrom iSte~~~~~ertetA1e~ellbÓ~ 
GondOljuk csak el ,I ~:':lI '::t ember lenuegét ve$ZII. 
k"'1 h . a oan csa" tervezünk anél
r ~, ogy t~remtenénk, vagy alkolná,,", haladna:e elo
c az ~Iet. Abrálldozó, kbdkép-kerge tö utópiStaként 

szala~gallla~na az emberiség a filldöll atermtlszeli né
P~k allapOt~ban. De mi lenne az emberiségböl ha c<la" 
celtala':l1d es éTte!metlen~t csinálnánk mindig 'valamit? 
MennYI.feles~eges energia, mennyi é rtelmet/en és cél
talan faradsog telne el ezen a földön alllHkül ho 
az e!,,?~ríség egy lépést is tenne elóre'. A legn~gyog~ 
tragedlak az~mba!"l . akkor fenyegetnének, lia kiveszne 
a. ha~mad!" _ISteni Ismertetojegy az emberbol, a gond
vlseles fel.eloss~ge é.s szeretete. Óriási energiák és ha • 
talm~k . blrto~~ba ,utOlt az emberiség, Egy er"ölcsl 
ala~lI~stól fugg,. M,gy mire haszntilja fel energIáit. 
Ha erZl a gondvIseles feleló$siigiit es szeretetet csal' 
jóra, csak az .. ember előmenetelére hasznalja fe't eze: 
ket .az enerQlakat. - Ha nem érzi, önnöllrnaga pusz
tUóJa lehet. Ez a Pál apostoli ebó igazság az lSME~ 
RETLEN ISTEN igazsaQa. ' 

:Szervesen ~sszeJügg vele a masodik is! Az emberl
seg egy vérbo! teremtetett. Nincs különbség ember és 
emb,:r között $em ~őr, ~agll hajszín, sem nyelv vagy 
sZ?kasok,. sem .. pedig valasztott foglalkozas afapjau. 
Mindenkire sz-ukség van , és ezért mindegyi"nek joga 
van élni. Nem lehet pálopostoli válasz az areopagosz 
előlt egyetten olyan tanítás sem, amely kiilönbsepet 
tesz lsten gyermekei között. 
.Vegűl pedi[! nekünk, hívó embereknek egy mélyen 

biztató va lósag Pál apostolna!c a harmadi" igazsaga: 
,,!feressétek az 1stent, hiszel~ nillCS messze egyikiink
tol sem., ," Amig a két első páli ígazsaQ az emberi 
ségre egl/etemében vonatkozik, a harmadik egyenként 
az; emberekre. Bármilyen modern legyen is az élet , 
akármennyire fejlődjék és haladjolI a vilag, az egyéni 
embeT lelke melyen megis csak ugyanazokkal a gon
dokkal, problémákkal és nehézségekkel küzd, mint 
nemzedékek egymásutánja kiizdött oz évszázadok ro
hanásában. Ugyanaz az öröme is. Milyen jó, ha mi. 
hivő emberek, ezekben a gondokban és problémákball 
és ezekben az örömőkben tudju/" hogy Isten közel 
van, megsegít, ha kell, és megáldja örömúlIket, ha 
ugy fordul életünk tit ja. 

A XX. század Athénjaban az é/ö és hitvalló Pál 
apostoll kerestiik, és ő lőtt es meglallítot! rá. 

S:tász J ános 

Dr. Bartalis Akos köszöntése 
A pesUörinci unitárius gyülekcl'.eli unitúrius él'l:elmezésérö\ éppen ugy József tolmúcsoLt!\k. utóbbi adta át a 

teremben októbel' 30-án délután szólt, minl a szolgálattevök felelös- hívek kedves ajándékút is. Tófalvi 
pcstlőrinci és budapesti hl~'ek jelen. ségéről. Huszti János budapesti lel- Sándor a barátok nevében szólt ti 
létében kedves megemlékezésre ke- kész ismertette az elmult 25 évben lóle megs1.okott székely közvellen
r~1t sor. A gyUlekezet, a? cgyh(cd vég<!ett munkát, melynek rendjén dr. séggel. S7..ép s7../lvalat és zeneszám 
fohat6ság és a jóbarátok üdvözölték Bartalis Ákos mindig elöljárt. Az IIP- tették teljesebbé lll'. ünnep! hangu
~r. Bartalis Akost. aki nemrégiben ró mlndenntlpi gondok és II templom Intot.. Dr, Bartalis Akos meghaloa 
unnepelte nyolcvanadik születésnnp_ és a gyülekewti terem renoválása is hangon m ondott köszönetet ti szív~ 
ját, és hus7.0nöt éve áll a gyülekezet erre az idös7.akra esett. Az egyhá:d ból jövő jó kívánságért. a köszönté
élén, mint annak gondnoka. Ezt fóhatóság jó kívánságait egyházi sért, mely meglepetésszerúcn érte. 
megelózöcn éveken lit presbiteri tisz_ reSZ!"tll dr. F'erencz J ózsef püspök, vi- Hangozl1l.tla, hogy a gyülekezetre 
tet töl\öU be, s Igy készült fel a lági részról BarM" Béla fögondnok ujabb relada10k várnak, mert az ál
gondnok! reladatokra, Világi pt'édl- tolmácsolták, Pe/hő István ny, püs. lCLITII lakótelep régi földszintes Mzait 
kátorként nem egy alkalommal vég~ pöki helynök, temp lomépítő lelkész, lebont ják, a hívek egyrésl'.oC innom 
7.ett igehirdeUI! szolgálatot. Az iln- II falakban megs1.6laJÓ ősök üzenetét músfelé költözik. de reméli, hogy II 
n.epségel szh'eket megindltó p rédlkll_ tolmácsolta. A gyülekezet köszönté- pár év alatt felépüJö uj hM.ak lakói 
CIÓ VClctte be, mely a reformáció sét L!iuló Andor lelkész és Herczeg erősíteni fogják II gyüleke7..otet. 
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A NOVEMBERI ÜNNEPSBGEK 
Lapunk nlúll sd má ban Huszli Já· 

nos írásába n mcgcmlékC1.tiin k a hat
\'a n é \' vel ez;clöll tö rtén t Nagy Ok -
16beri Forrada lom jelenlöségéröl . A 
na pila pok, a r á dió CS a t elevizió bö 
ter jedelemben számolt be az első 
szocialis ta á llam m egala kulásának 
60. é.'(ordulója a lka lmából t a rtott 
moszkvai és b uda pcsli ünne pségek
ről . Az ü nnepi beszámolót L. Brezs
nye. '. a Szovjetunió állam elnöke t a r 
tolla . m elynek egyik legfontosa bb 
megálla pilása az . 'olt. hog')' a hu
ma nizmuS és a bé ke egym ást ól cl
választhata tlan. 

A moszkvai ünnepségekcn IlAdn-

kat magasr a ngú küldöUség k ép\' I
scUe. Ká dá r J á n os. az Elnökl Tan ács 
tada vezet ésével. Népünk n n 'eben 
Ká dár J á nos m ondot! köszöntöt, 
m elyben ha ngsülyozta. h ogy h azánk 
felszabadulásá t . a h iibonítól va ló 
megstabadulasl köstönhetle a sm v· 
j et népnek. mely atota ls segiti egy· 
re szépülő életünke t. 

Az októberi forradalom é vfordu· 
lójá n, novembe r 6-án. a magyar 
pá rt - es á llami stervek ünnepi ülést 
tartottak az Erkel Stínházba n. A"!. 
ülés i Apró Antal . a pa rlament elnö
ke nyitotta meg. ma jd Losonczi l'ál . 
az Elnöki Ta nács elnöke ta rtotl meg-

emléke'Z~t . Bcs'Zédébe n St óU a múlt
ról ~ azokról az e redményekről is. 
~.elyeket az elmúlt évtizedekben ér
tunk el. s m elyek teljesebbé teszik 
a smeia llsta életet. A1: ünnepi Ülést 
~:agas színvonalú müvéui műsor 
kove tte. melyen versek és kórusmű _ 
\'ek g)'önyörködtették a h.allgatósa
got , Az ünnepségen a1: egyhbak kép
\' Iseletében j elen volt dr, Ká ldy 
Zoltá n e va llgélikus püs pök.elllök. 
d r. Kae1:iba J ótS<!f róma i ka tolikus 
püspök, d r , Kürll László r eformátus 
püs pök és dr. Ferene1: JÓ1:Sef unitá
rius püs pök is, 

Straub István, az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökhelyettesének felszólalása a szeptemberi zsinaton 

';I' ISZTELT ZSINATI 1"OTA NAC5! 
T ISZTELT PüSPÖK ÚR. 
FOGONDNOK OR ! 

A Mngynrol'Szági Uni tárius Egy
ház éleLének mai nagy jelentőségű 
eseménye alkalmából. wJnte tisz
lelettel és nngyrabecsüléssel köszön
töm a Zsi nati Főtanács tagja it. Kö
zöltük is elsósodxln az Unil;lrius 
Egyház új raválasztott vezetőit: dr. 
Ferencz József püspök U!'.1t. és Bar
tók Béla rőgondnok ural. Engedjék 
meg, hogy egyidejüleg átadjam Mik
lós Imre áJl.amlitkárnak, 37. Allami 
Egyházügyi Hivatal elnökének .szí
vélyes köszöntését és jókíviinsúgait. 

Közel három .!vli7.ed története bi
zonyí tja, hogy :u: Unitill'ius Egyház 
~7.0cial i sta hazánkban jelentékenyen 
hon .. í.jÍ1rult az állam 65 az egyházak 
jó kap~ol al..1 fejlödéséh~ ....... a népi, 
nemzeti egység megszilurdulásához. 
Megg)'öződéssel emelem kl, hogy 
en:e irányuló mu nkásságunk H? -el
Illult hat évben kiteljesedeu és ma 
g~1Sflbb szintre emelkedett.' Ebben 
n t,á!'sadalmi s7.empontból is igen 
ér\ekes munkánan különösen is j~ 
lentős rész t vflllaltnk maguk!'<} Fe~ 
renez József püspök úr és BaL'tók 
Béla fi}gondnok úr. Ö!'Ülök. hogy ve
~tésiikke.l, törekvéseiknek megfele
loen" (\7. Unitárius Egyhá "!. papjai és 
hiveI. egységesen és követke7.etesen 
haladnak, az egyetiül helyes úton 
nz:ncly m~gegye-lik egyházuk halad6 
~?rté~elml hagyományaival ! Remél_ 
Juk. Igy lesz c7. a jövőben is! 
\ Közt.U?0":lású, konnúnyunk egy_ 
,Hi~pohhkáJónak nIapelvci közé lal'
t01..1k., hogy haz..í.nkban, a vallás és 
nl. cgyhó7.ak müködési s7.ab..1dságá_ 
nak bi1,toglt:'!su mellett, valamennyi 
egy~á7A11 és vnHf,sfelek.ezetet egYen
j~~unak iSInerünk el nem teszünk 
k01.oltük különbséget'! A nagyobb 
egyhá'l.ak nem élveznek 1)J'ivilegi1d-'l.lt 
hely7.etN n kisebb ('"yh<'l1.ak és fe
leke/.etek rov!is<'ll"a. Ennek vnlósága 

biz tos alapja a konfliktu'>Ok tó! men
les gyakorlati jó együttműködésnek . 

.'\ fejlett szocialista társadalom 
meg\'aJósitásának programja igény
li társadalmunk va lamennyi a lkolö 
erejének további szoros összefogás..'ll, 

Stra ub ISh 'á n AUami Egyha1: iigyl 
Hh'a ta l e lnökhelyettese re lszól a l a 
Zsinaton, 

aktív együtlcselekvését. a nyugodt 
és kiegyensu.lyo7..ott atmoszféra épl
thi~t. 

Ezért szocialista államunk és tár
sadalmunk mindig értékeli, ha a7. 
egyházak progresszi\'cn ,'eagálnnk 
l{u'Sadalmunk, korunk, embert-kö
zósseget érjn !ő kérdéseire. El'.ekben 
a közös ügyekben a s:t.ámszerüségé
ben nem Ilii nagy M:lgynrorslógi 
Unitárius Egyhá>: v("letői, papjai &.i 
hj"Ci, jó szövetségesei és par tner"Ci 
\ Oltak _ meggy;;7.ödésem. hogy lesz
nek is - Sl'.od nlistn :Hlnmunkna k. 

Je len tős mondanivalójuk volt és 
va n a szocialista Ul rsadalmi törek
véseink tám ogatasában! 

Amikor ezekkel a gondolatokkal 
értékele m az eddig közösen megtet t 
út. néhány legjelen tősebb vonását. 
kimondhalom, ma már eljutottunk 
oda, hogy az :illam és az egyház jó 
viszonYa sz~ialista valóságunk ter
m6s7etes állapota. Nem kell kúlö
nösebben bizonyga tni, hogy korrekt. 
elvileg tiszl..'l7,ou alapokra épül! 
Annyit mégis megemlitenék, hogy 
(,z a jó viszony és az uj .upusú 
kapcsolataink kölcsönösen ment.e5ek 
voltak, és ilyenek lesz.nek a jövőben 
is, mi nden elvi , ideológiai konver
genciától, keveredéstöl ! 

Egyházuk híve i tö rvénytisztelő 
iLllampolgárokként, va llásos meggyő
zooésiik feladása nélkül vehetnek 
és vesznek részt politikai. gazdasági. 
társadalm i cél kitűzéseink megva ló
siUisá ba n. Amnos jogokat bírnak és 
gyakomlna lt a nam vallósos dolgo
zókkal. 

A közös társadalm i cselekvés köz
ben felmc,rü lő párbeszéd. II küIön
bóz,) né-mtein k ütközései, nem ellen
ségek vitái I 

Tisz.telt Zsinati Főtanács! 

Tiszt.elt P üspök úr, Fögondnok. úr ! 
A 7. Unitóri us Egyház újravnlasz_ 

tott vezetöi és tisztségviselői olya n 
történelmi időszakban folytatják to
wlbb tevékenységüket, amikor mind 
itthon, m ind a világban nagy jelen
t őségű, sőt létIon tosságú ügye k 
minden jóakaratú, békére, a lkotásra 
vágyó embertől egyértelmü döntést. 
halál·ozott. bátor tetteket követel~ 
nek. Legyenek hivők V:lgy nemhi
vők l 

"z egyházak hivatása mi ndenek
előtt természetese n a vallási élei 
s~.ervezése. művelése. de ma mór 
m inden egyház, é ljen /lZ nyuga"'n 
V!Li':Y keleten, az egyház é l'dekeinek 
megfelelőcn, etkerülhete tlenül fog
lalkozik 11 11i1".s.1dalml, politika i éleI 
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llerdéscivel, és hOI-dOZza ennek nasy 
relel&ségét 

l-la kitek inWnk II vi1ájp"a, « szá· 
mos felmcrilJö k(:í1,ós gond közül 
hadd emeljem kl a legfontosabba· 
kat: két év telt el u helsinki 1..á1"Ó
okmány ahHrilsa óta. Ell idő aluli az 
enyhillés poliUk{lja mindenkJ szá· 
mára számos hasmos el·edményt 
produkált. Vezető áJJamférliak talál
k01..ásai, Európa és a tengerentúl 
millióinak bóvU!ő kapcsolatai azt 
is jelzik, hogy a békéért és az eny
hülésért folytatott kÜ1.delem S7..aka
datlanul tovább folyik.. s az erőfe
szítések nem hiábavalók ! 

kal, közben a neutron-bomba gyár
tására és a nukleáris fegyverke7.ésre 
tulajdonképpen -az ember elpusztitá ~ 
sára készülnek. és lábbal tiporjflk a 
s7.éles néptömegek társadalmi sza
badságát, egyenlöségét, erőszak nl
kalmazásával loly'.atják. ki7.sákmá_ 
nyolásukat. Dühödt anti kommunista 
propag;andát folytatnak, de szemet 
hunynak az ujfasiszta cselekmények 
felett. 

(""II IlZ Unitárius Egyház jó ViS7Jlnyőt 
továbbfej lesztenI! 

.. En.nek kerc4ében kívánjuk, segil
juk az együttélés és együttn1úködés 
l~rmés7.C!tcs folyamatában felmerülő 
u jabb gondokat, problémákat meg
oldanI, tC1mél;1.C!tesen az Unitárius 
Egyház vonatko7ilsáhan is ' 
~S;i~te bizalommal teki~tünk. az 

UruUlnus Egyház most újra megvá. 
lasoz.to~t nagy tekintélyű és felelös 
vezetőmek további tevékenysége elé! 
. Kívánok Ferencz JÓ7.seI plispök 
u rnak, Bartök Béla f6gondnok. úr
~ak, és valamennyi tisztségviselőnek 
l Ó eröt, egészséget, muMakedvet 
hogy továbbhaladva az. együttmükö~ 
dés és ~?ZÖS cselekvés útján, érje
nek el Ujabb sikereket az állam és 
egyház Jó kapcsolata épit.ésében a 
haladás és a béke ügyei szolgál~tá
ban egész néplink, aoz. emberiség és 
egyházuk javúra! 

Ugyanakkor számOfi körülmény 
utal még arra, hogy léteznek olyan 
kOrmányok. konnánylők és erők, 
akik miközben látványos kampá
nyokban az emberi jogok érvénye
síttséért, a vailásszabadságéz1. sÚllI
nak slkra keresztényi hivatkozások-

Közösek tehát azoknak a hivők· 
nek:, ke!"e5Ztényeknek: és nemhivők_ 
nek törekvései és felelőssége, akik 
valóban az emberért, a társadalmi 
haladásért, és igazságosságért akar
nak küzdeni! 

Tisztelt Zsinati Főtanács! 
Tisztelt Püspök ur, Főgondnok úr! 
Aoz. eddig bevált úton továbbha-

ladva, tisztázott elvi alapon és kö
vetkezetesen kivánjuk az állam és 
az egyházak, eren belül ·az állam 

Dr. Kovács Lajos, az IARF elnöke, 
kolozsvári unitárius püspök üdvözlő beszéde 

Márk 6,30- 31. 

Főtisztelendő Zsinati Főtanács! 

A felolvasott versek tanúsága szerint Márk evangé
liuma Jézus nyilvános tanításainak idószakflból egy 
nagys?.erú jelenetet őrzött meg. Ebben az egyszerű, de 
mélyen emberi, megragadó jelenetben világosan jut 
kifejel.ésre '3oz. a meghitt, bensőséges lelki kapcsolat, 
amely J ézus és legközelebbi t anítványai kÖZött kiala
kult, és az evangélium hirdetése közben fokozatosan 
m ind erőteljesebbé vált. 

A tudósítás szerint a tanítványok, minden biwn nyal 
egy elöre megállaprtott időpontban az ország külön
böző r észeiböl összegyülekeztek. hogy Mesterüknek 
addigi missziói munkájuk eredményérol számot adja
nak, és meghitt közösségben, köoz.vetlen munkatársi 
légkörben elmondjanak neki mindent, amit működé-

Kovies Lajos dr. és Fer enez J Ó:l.Sd dr. püspökök be
szélgetnek a 7..slnat asszony kÜldöUelvel 

(J akab l\f árla felvétele) 
, 

sük közben láttak, tapasztaltak és cselekedtek. Jézu" 
pedig simogaló melegséggcl Isy szólt hozzájuk; "Jer
tek, csupán ti magatok, és pihenjetek meg egy ke
véssé.". 

Ezen a kél napon is uz OI'S1..ág különböző részeiból 
összegyülekeztek a késői Jézus~tanflványok, II Zsina~i 
Főtanács egyházi és világi ve7.etöi és a gyülekezetek 
képviselői, hogy ll. számonkérés ünnepi hangulatában 

4 tJNI'l 'AfU tJS ilLE'!' 

beszámoljanak -a ~,6,1., hogy liía~, 
miképpen . és 
ket. Ez a m. 

arra , 
vatástudatunkban és 
ragaszkodásun kban 
ségeink maradéktaln_:".~~~ 
időszer~séggel az ~ 
voltára eS7.méltesscn. 

találkozás óta 
egyházi életü

számára áldott, 
kétezer esztendő 
és szeretetközös
tanítómesterünk, 

. átölelve, 

tagjai teljes 
,.megválasztották 

a Jézus áldott 
újnbb munkára 

Aoz. Unitárius VHágszövetség és az erdélyi testver
egyház képviseletében tisztelettel, nagyrabecsülé~1 és 
szivem őszinte, meleg szeretetével köszöntöm a ~slnatl 
Főtanács mInden egyes egyházi és világi Ulgjat, de 
elsősorban mindenekelőtt az újonnan megválasztott 
püspök és' főgondnok tcstvéreimet, kedves ~arátaimat. 
Ez az egyhangú válas7.tás elismerő biz0!:lysaglétel h~ 1 
esztendő Jélekszerint , evangéliumi lelkulettel, hozz~
értéssel bölcsességgel hithüséggel, odaadással, buzgo
sággal 'és eredményeSen végzett önfeláldozó s~olgá
latéI't. Isten gazdag áldása legyen az .ezu~m hat 
esztendő nemes, öntudatos, lelkes munkáján IS. 

Ebben az áhitatos, ünnepi órában 120 erdélyi püle
kezet nevében az iti jelenlevők hitbeli meggyőzód:ésé -
nek és nemes vallÚSCll'> öntudatának a szelleroe?e-n 
tanúbizonyságot szeretnék tenni arról,~ ~o~ ~zl u~~tá
rius esyhá2. ItÖbb mJnt négyszáz év h?Sl. küz e ro en 
magas renda hivatását lélek szerint leljesztetIe. A Jézu~ 
szellemét magán hordozó és a Dávi? Fere!lc lán~o~o 
lelkületével megszentelt gyülekezeteInk ~lnden Ido
ben a Uszta, snllangnélkülJ, érthető és áhzwtra kész
tető evnngéliumot hirdették és gyako~o1t~k. ~gyh~!r~~ 
egész történelme folyamán az ésszeru hl. ~~é a k, 
ismeret szabadságának, a szüntelen fejl sne 16.

az 

állnndóan \ökéletcsUlő mag.1s rendű életnek. ,jp~. Jn. 
ösztönzője, támogatója volt és nz kíván lenm a JÖVő
ben is. 
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Hiszem, hogy nemes törekvéseinkben tQvábbru is 
velünk lesz gondviselő I stenünk, akJ mindig megsegí
telt. lehajolt h0Z7A'Ink és magához emelt, valahányszor 
tiszta áhitat tal és blwkodó reménységgel úldásMrl 
im.\dkoztunk és belé vetett feltétlen, diadalmas hi
tünkről nem'es cselekedeteinkkel és példaadásunkkal 
lunúbizonyságol <teltünk. Hiszem. hogy az áldások örö~ 
adója megelevenítő, újjáteremtő, megszenlelő lelkI 
ételét és italát ezután is árasztan! fogja felénk. 

Hangzik a mai szent napon, nrnikor il magyaronnági 
Unitárius Egyház rtörténelmct fr, a j~.lUsi szózat : " J er
lek csupán ti magatok. és pihenjetek mcg egy ke
vés~é." 0, legyen nekünk, öntudatos Jézus-tanitványok-

ké!lz 
A 

. a boldog alklLlma áldott; 
magas rendO életre, Isten_ 

, 
. hogya magyamrszf!gl \.cslvércgyhú1: 
é.~ rögondnoka. lcgyenek tovúbbra ls 

(el hiveik lelki gondjait· tanit
lst.cn tiszt.eletére és emlJ~rszere. 
meg önmagukban e;:ut{Ln is az 
és azokért mindent feláldozni 

embert. 
;t~~ áldása legyen mindannyiunkon L 

D r. KO\'áes Lajos 
püspök 

A ZSINAT 
Kiemelkedő eseménye egyhaz.i éleWnknek egy-egy 

zsinnti ülés. I gy volt cz az idén is. A sreptember 17-18. 
napjain tartott 7-Slnati ülések határkövel jelentenek egy
házunk életében, s kihatnak az e lkövetkező hat eszten
dőre. Érezték ezt a zsinat tagjai is, nagyS7.ámban ér
keztek Budapestről és vidékről. A zsinati tagok 78 s~
zaléka mát a szombati, megnyitó üJéscm is jelen volt. A 
távolmaradók az ősti merogazda6ági munkában- "aló 
részvételük, vagy egészségi okok miaU kérték kimenté
süket. 

Bartók Béla főgondnokunk megnyitó beszédében töb
bek között utalt arra, hogy nagy öröm számunkra együtt 
lennünk, s kiemelte a tárgysorozat két pontját; a püs
pöki jelentést és a választásokat, hangsúlyozván e7-ck
nek nagy fontosságát az elmult és az elkövetkező hat 
esztendőre. Tisztelettel és szeretettel üdvözölte dr. Ko
vacs Lajo~ etdélyi unitárius püspököt, az Unitárius \11-
lág;zóvetség ez.id6szerinli elnökét és feleségét. D r. Ko
vacs Lajos püspök hivatalos minőségben volt jelen :tsi
roat! (ilésür/kön, \ami külön öröm számunkra, mert a ma_ 
gyarorsl ... igi és a romániai unit.1Í1iusok hivatalos kapcso
latteremtését erőslteUe megjelenése. 

A Zsinat megalaku lása, s néhány formai tárgysoroza
ti pontja után a püspöki jelentés előterjesztése követke
zett, melynek néhány fejezetét már közölte az Unitá
dus e let előző száma. Or. Ferencz J6zsef püspökünk je-

~slna t utá ni beszélgetés a püs pöki Irodába n . Halrűl 
Jobbra: ~r . Fe~.encz JótSef püspök, Straub Ish 'án at 
Á.II.a ,~ 1 ~gy!~ázUKY I~ivatal elnilkhelyettese, dr . Kovács 
LaJOS IIUSpok. Bartok n éla rögondnok dr POlSonyi 
L:'iS7.I ~. az Egyha-zügyi llivatal protestán~ fQ~sztályának 
ve7.c1oJc. 

(dr. Benczédl Fc renc lelvé t e le) 

lentése kLw,·,'-'t ~ < •• " , ' , 
•• =-' .. 7. a am es az egyhllz VLSzonyara, a 

lelkészt.o~i'l~bkép;,.és és lelkészutánPótlás feladataiL-a, 
nyugdIJ.~"aLnk helyzetére, a Iilurgiai re iormtörekvések_ 
I~ 11 konl,:tár ~ levéltár s a;,. Unitárius elet minden 
TlallQS tenn.LvalólL'a, a külföld! kapcsolatokm 11 hazai 
testvéregyházakkal és. ehhez ta .. :t.o-.GÓUn az Ök;"~enlkus 
T:lnáccsal való jó viszonyunkro és annak tovább (ipo-

Jás<ira, vége;,.eUiI al"l-a a problémakövre, amelye konk
rét formában logalmazható meg: az egyház a világban. 
Kiterjedt tehát a püspöki Jelentés mim:en olyan szem
pontl"a, amely egyhlLwnkban fontos a téma gazdagsá_ 

Nagy Sándor kántor, palás lt.11 a \,.illán megköszöni a 
Zsinatnak a kitüntetést 

(dr, Benczédi Fe renc felv é tele) 

ga miatt ugyan röviden, de mégis kimeritöcn swlol! a 
.. észl~tek.röl is, hogy tanuls;'igul szolgáljon a Zsinat szá· 
mál'U a jövöre né'l.ve. 

Az állam és az egyhfl7. viS7..on.ytívnl I-.apcsola tban el, 
mond<>ttakhoz s7.erénylelenség nélkül fűzhetjük hozzá 
azt a J<övetketetésünkel, hogy dr. Ferencz Józse! püs
pök es Bar /ók Béta fögondnok, továbbá a lelkésZ! km', 
ugyszintén kántoraink, gondnokaink, prcsbitériumaink 
ugy tudtak az elmult hat eszteno;l.őben egyházunkba.n 
dolgozni, hogy a mindennapi életben szocializmusl épt
tő uirsadalmunkban munkálkodtak, és ezzel megfelelő 
alapot biz\.ositottak :lZ egyhá;,.i ve7.eleS sclmára. Csak 
ilyen alapokról lehe! ugyanis felelo.sse)::gel ve7.etni aZ 
egyhá7.0.'1t; esak népünJ>.ert., sl.ocialista társadalmunkéJ't 
lelkesedő és dolgozó gyülekezcteink közegében élhet 
egyházunk, ét·7.ékenyen reagálva az embe"iség nag}'fon
fontooságLi l<é rdé6eire, külöTIÖsen a béke ügyére. 

Nyilvánvalónak látszik, hogy ez a munka nagy fel
adatokat r ak az egyházvezetés vállaira, különÖ6e.n ha 
figyelembe vesszük, hogy ll;" élet. állandóan fejlőd,.k és 
megújul, tehát nekünk magunknak is m~ kell ujul
nunk, hogy az elkövetkező idők problémátban ~.el.~e~ 
sen tudjunk eligazodni, s a;,. állam és az cgyház koz.oUL 
jó vis7..onyt még teljesebbe tudjul< tennI. 

A Zsinat tiszteletu eimmel és paldstvise/esi joOOtfl ~'u
házta. fel NarnI Sándor budapesti kántot' atyán)([tát, 
szolgáhltánuk negyvenedik évfo"dulója alkalmából. 
Megilató voU, rrúdőn Főtis;,.lelcndő Püspök (u' meleg 
szeretettel kűszöntötte a jubilánst. miután Bajor .Já
nos egyhúzi főjCSO';,.ő fe lolvasta az ide vonatkozó zsLlla
ti hatát'Ozatot" Huszti Já110S budopestl lell(tsz, egyházi 
közügyigazgató vállatl"3 tette a palástot - szem nem 
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rnm\Ldl sml'a:t.On, McglllctódöUen ffiQndott kÖS7.tllletct 
Nagy SándoT kdntor atyánkfia a kitüntető lisztelete~ 
eimért és 11 palástviselési jogért. Felidézte gyermek-

• • t munkli l kod<isflnak éveit, életének kercs..:!_ 
súlyos hónapjait. Kezébe vette il 

igéket olvasta fel, amelyek a helyt
a mcgt.llJ'tat.1snak, gondviselésnek, 

n reménysé,::ét és bizonyosságát t.e;llik 
az emberi lélek s.zámáL'U. Bebizonyoso

Sándor nemcsak a zene és ének nyel-

~~;~"'~~~m,;:úVés7.i fokon kifejeUli magár, 
':k.~~k . is. Sz.írnyaioon szólott ajká-
," Adjon Isten néki més sz.\mos 

örömére. 
Egyház
és pres

tisztükben a 
Bartók fógond-

liszte-
letbeli presbiteri Kádár 
Károly, Nagy Géz/L és dr. 

Kegyeletes S7.avakkal emlékezett mcg a Zsinat el
hall egyházi tanácso.sainkr61. Az utóbbi években II kö
vetkezők távoztak az élők soníból: dr. Imreh Dénes tb. 
fógondndk: dr. Zsakó Gyula és dr. Simándi Tamás ny. 
birák; Buzogany Kálmán és GI/ÖTH István lelkészek: 
dr. 1I1enyhárt Dénes, Palatka József. Bakos Zsigmond 
gondnokok: T. Borbély Pál kántol·; dr. R, ri/ep re_ 
Tenc, dr. Szentpáli Kálmán , Szöke GI/ula, dT. Oálff11 
Zoltán , dr. Szabó I Slt1ón, Pálffy Ú1;OS. Szokolayné 
Tompa Márta, dr. Koncz János, Mik6 István egyházi 
tanáC!<osok. ill. fótanács i képviselők. Az emlékezés ide
jén felkeltett gondolataink megidézték példaadó éle
tüket. ön1..et!en s1.olgálatukat egyháwnkel"t. 
Nyugodjanak békében! 

Ba rtók Béla fógondnok Hetenyi Sándor hódmezövásar
helyi gondnokkal beszélget 

(Ja k ab Má r ia felvét elei 

. A Z~inal meghallgatta az Egyházi I('épviselö Tanács 
j.~I~.ntesét Bencze Márton elöadó e láterjesztésébc.n, kü
l0l'!?sen ~~. el.múlt e;;ztendökben végzett nagyaninyú 
épuletfeluj ltásl-renovalási munkálatokról. Majdnem 
mindenik gyÜlekezetben végeztek kisebb-nagyobb javi
tásokat. hogy csak néhányat említsün'k: befejewdölt a 
kocsordi papi lakás épitése, helyreálHtották a füzes
gyarmati parókia épületét, renovl\lták kivül-belül a 
pes~öl"~ci templomot. gyülekezeti termet, a debl'CCeni 
lelkéSZI lakást, templomot és az egész épületkomp
lexum utcai front jút. Ez utóbbihoz Debrecen VárOSi Ta
nácsa jefentős pénzügyi tamogatóst adott. Renoválták 
II Budllpest IX. Hógyes utcai templomot és a hozUt
!u~'tozó rés1.eket, a Budapest V. Nagy Ignúc utcai 
templomtet6t, a gyülekezeti termet, a hivaltali helyi
ségeket. Itt arra készül mik., hogy Dávid Ferenc hIlla
Iának 400-ik éVfordulójál'a, 1979-)·e helyreiilHtsúk a 
~~plombelsőt. KÜlön örömmel töltötte el a Zsinat tag
JaJt II hódmezövásúrhelyi gyülekezet megújuló élete és 
az a m.unka, melyet n papi és a kántorliakús, a gyü
lekezeli terem és a templom helyreálHt{lsa körül el
kezdtek. ill. eddig végeztek. 

li UNITARIUS e LET 

-
J' Az iSI~~t.isZlelet ün':!epi szónok'-I ez alkalommal SzlIS? 
an~_. e -;sz volt, ki az Ap. Csel. 17. 22-26. versei 

alapjan szol.t a népes templomi gyÜlekezethez Beszé-
dél lapunk lelen sz.'Ímában olvaShatjuk. . 

. A vála~Z:l...;SOk e!'edményének kihirdetése elött meg_ 
~.ele~t ~smntunkon Straub István. az Állami Egyház_ 
ugyi HIvatal elnökhelyettese, dr. POZS01llli L..duló f: 
oszt.~lyveze!ő kísél·ctében. Elnökhelyettes úr relSZÓla~t 
az ulésen. Felszólal;íSút teljes terjedelembe k·· ··I.'··k 
lapunk jelen számában. n ow JU 

A választások eredményének kihh·detése után dr. 
Verlles Gyula korelnök. aki II választások alatt ver.elte 
a .. z.si.n~~i ülési, üdvözölte elsónek dr. Ferencz József 
puspokot és Bartók Béla fögondnokot valamint mu n
k.1tá~ik~~. újr:válasnásuk alkalmából. Bajor János 
egyhnz! fo]egyzo a gyülekezetek nevében mondott me
le~. köz,:etlen üdvözlő szavaka\. Ezt követöen dr. Ko. 
vacs LaJos erdélyi püspök. az IARF elnöke mondott 
üdvözlő beszédet, melyot lapunk jelen számában ol
vashatunk. 

A Zsinat be fejezése ul.;n mintegy sz.iz leritékes köz
ebéden vettek reszt a 1.sinatl tagok és vendégeik a 
budapesti egyháZközség asszonyainak jóvoltából. ' 

Az Egyházi Képviselő Tanács nr. újraválasztott (Ir. 
Ferencz József püspök, Bartók Bé/a fógondT/ok és ven
dégünk. dr. Kovács La;os pilspők tiszteletére fogadást 
adott november 27-én délután 6 órai kezdettel. a~ egy_ 
házközség gyülekezeti termében. 

A fogadáson az Állami Egyházügyi Hivatal képvi
seletében megjelent Miklós Imre elnök. Straub Istvá n 
elnökhelyettes és dr. Pozso1ll/i László fóosztályver.ető. 
Az Országos Béketanács rés1.éröl dr. Réclei Ldszló al
elnök. A Református Egyhdzat dr. Bartha Tibor püspök, 
il Zsinat és az Ökumen!ltus Tanács elnöke. dl'. Bakoo 
Lajos püspök. dr. Finta Istvfl1l püspökhelyet!cs és dr. 
Esze Tamás főgondnok kéoviseHék. Az: Evangélikus 
Ef}l/liáz képviseletében dr. Ká/dy Zoltán püspök-elnök. 
dr, Olt/Ilk Ernö püspök és dr. Fekete Zoltón egyetemes 
felUgyeló volt jelen. A Római Kato/ikus Egyház részé
ről dr. Kacziba József püspök, dr. VárkoT/yi Imre pré
post kanonok, az Actio Catolica igazgatója és Bfró Im
re kanonOk-plébános jelent meg. A katolikus püspöki 
kar több tagja. másirányú eUo.c!lalls.;ga miatt kimen
tette majl;át. A Szabadegyházak Tanácsa képviseletében 
ljecker Fr/gyes metodista sZ\.lPeri!1tedens .volt Jelen. A 
görög-keleti egvházakat dr. Vu j/S1ch DU5(," szerb püs
pöki vikllrius. Mészáros Ti vadar román püspökI viká
)'jus, il Magym· Ortodox E.Q'há~~1t dr. Berki Ferjz es
peres képviselték. Jelen voltak továbbá a budapesti re
fOl·mátul". evangélikus, katolikus Teológiák dékánjai ~ 
több profcssU)ra. A~ Izraelita Hitfeleke-zel képviselőI 
egyházi ünnepük miatt nem jöhettek el. 

A püspöki és az EKT_Jelen tés kapcstin két hozz.~
szólás hangzott el. Peth6 István ny. püspöki helynok 
.a gyülckezetép{tés (ontooságát hnngsúlyOl:ta - al: lsten
tisl:teletek, a gyülekezeti &szejövetc]ek. abibliaórák 
fokowtt (elhasználásával ; Szusz JónQ.! lelkész szek~!a
rizált világunk és egyhá:d munká!1k k~tti öss'eetug
gésekról, pozitív és negatív hatása!rÓI szolott. abban ~ 
reményben. hogy az unitárizmus képe~ lesz korszeru 
mondanivalóval srolgúlnJ népünk, túvcmk és az egész 
embel·'ség űgyét. A fels.zólnlásokm dr. Ferellcz József 
püspök ndotl választ. 

• 



• 

Szólnunk kell [ilTŐ I. hogya .-.s inati illés allrulmából 
R /<'i1cp Imréné főtl sztelendö ass7.ony II budlipesti egy
hÓzközösségnek ado~únyoztll néhnl férje p3l8Stj~t, 
hogy azt Nagy Sandar tisz\.Cletes cfmmel és paIAst:' l
selési joggal fc lruházott ~á~tor ha.sz!:,filh~sa . Megin
dító gesztus volt, fogadju OSZinte koszonetUnket. . . 

A Zsinaton az uj rav.11llsztot taknak ~:m. kellett . uJb.,6l 
esküt tenni. EskOt teuek viszont (IZ UJ tIsztségvIselok 
(:s az uj egy há7.i tanácsosok. 

Nem szóltunk még 8n61, s ezt tudatosan tettük, hogy 
II vólasztások után elhang7.o11 ildvözlő beszédekre dr 
F'crcncz JÓzsef püspök és Bartók Béla főgondnok mi: 
ként válaszoltak. Termé!W..etese-n megkös7-önték azolrut 
a tartalmas, emelkedell és 370 alkalomhoz, II helyhez 
méltó üdvözlő beszédeket, amelyek elhang?..ottak. Vá
laszuk rövid volt. men\.Clj az igéretekt61. és ez (gy volt 
helyénva ló. Annál is inkább, mert amit röviden cl
mondtak. az benne van az elmult hat esztendőben az 
eltelt ciklus éveiben. a jól végzett munlru és az őszinte 
igyekezet formájában. Ez az, amiből kicseng a jövő 
ígérete! 

Dr. Ká/nok i Kin C éza egyházi tanácsos a~y.~nkfia (I 
Zsinat befejezése e l ő tt köszönte meg az Elnokségnek 
és munka társaina k az illés elökészitését és levezeté
"'t. Benezc M :b ·ton 

A BELGRÁDI KONFERENCIA 
Lapunk nyomdá ba kerülése ide

jén csak a belgrádi ko nfCI'encia 
megnyitásúról és II szakbizottságok 
munkájának megindulásáról adott 
hírt a napi sajtó . 

A békeépHés útján Helsinki jó 
elindulását követve várakozássul fi
gyeljük aBelgrádban elhllngzott 
meg nyi latkozásokat. 

A belgrádi konfe i"enclá\'lll kap
csolatosan a magyarországi egyhá
zak Okumenikus Tanácsának El
nöksége nyi latkmmtol adott ki szept. 
27-én tartott üléséből. A nyilatko
zatban foglaltakkal egyetértünk, és 
az t a z alábbiakban kö7.t)]jük. 

AZ OKUMENIKUS TANACS 
NY ILATKOZATA : 

A Magllarorszdgi Egllhdzak Oku
menikus Tamicsa és tagegyházai 
kezdettől fogva fi gyelemmel kísér
ték az európai b iztonság megszi lá r
d ításáé rt, továbbá az együttműködés 
elmélyitéséért végzett fa radozásokat 
és a népek, va lamint minden jóaka
ra tu ember közös érdekének tekin
tették azok s ikeres eJŐI·ehaladását. 

Az aiM rás óta eltelt idő a latt be
igazolódott, hogy a megá llapodások 
megvalósilása a ('észt vevő ol"8zá
gok népeinek II javá t szolgálja és 
egyben hatékony hozzájárulást je
lent a világ békéjéhez. Ezért fel
tétle nül szükséges, hogy a záróok
mány megvalósltásának történelmi 
pel"speklíváju folyamata lépésről 
lépésre, töretlenül haladjon előre. 

A MagyarorSZQgi Egyházak Oku
menikus Tanácsa 1ICueoen kifejezés-

re j uta/tiuk azt az őszinte kívánsá 
gunkat. hogy az aláíró államok 
képviselőinek belgrádi tanucsko7.á
sa e folyamat munkálásának ered 
ményes alkalma legyen: segitse elő 
az enyhülés erŐSödését, találjon új 
lehetőségeket az együttműködésre, 
teremtsen a lapot és módot fl Helsin
ki s~ellemében'" végzett közös erő
feszítések folyamatosságának a biz
tosítására. 

Az összegezésnek és a továbbhala
dás lehetőségeinek a keresése ide
jén sajnálatosnak tartunk minden 
olyan szemléletet, amely a helsinki 
megállapodások lebecsüléséből cred 
és figyelmen kívül hagyja vagy 
nem megfelelócn értékeli az eddigi 
eredményeket .. , Nem tekintjük elő
revivónek az emberi jogok tisztelet
ben tartása alapelvének a zá róok
mány összefüggéséból kiragadott és 
szelektív irányzatú kezelését. Az 
emberi jogok megvalósulása min
den hívének világosan kell látnia 
az enyhülés jelentőségét , hiszen az 
összes emberi jogok minden ember 
számára csak békében és biztonság
ban valósíthatók meg. 

Európának és o. világnak sziJ.ksi
ge 1)an arra, hogy a népek bizton
ságban éljenek, az együttműködés 
elmélyü ljön, a politikai enyhülés 
megerősödjék és a katonai enyh ü
léshez: a fegyve rkezési verseny meg
állítusához, hatékony leszereléshez 
vezessen. Különösen is jelentős, 
hogy a harmincöt a láíró állam lé
pései kihatnak a föld minden részé
re és jelentősen elösegíthetlk a fej
lődő országok népeinek javát. Min-

den tele l ős tényezőnek és jóakaratu 
embernek erkölcsi kötelessége, hogy 
ezt a fo lyamatot elősegítse és az 
enyhüléshez szükséges nemzetközi 
légkör megteremtéséhez ' hozzájarul 
jon. Ezt tekintjük az egyházak é.\' 
a keresztény emberek elsődleges 
feladatának is, amelynek munkálása 
('I·kölcsl normáikból következő sür~ 
gető parancs. 

Az európai kormányok tárgyalá
sai nak e jelentős időszakában imád
kozunk azér t, hogy áldás és e red
mény kísérje a biztonság. az együtt
működés növekedéséért végzett erő
feszítéseke). Hálával emlékezünk 
meg a kormányok és felelős átlam
férfiaknak. elsőrenden is hazánk 
kormányzatának a helsinki záróok
many megvalósílásáért kifejtett te
vékenységéről. Továbbra is készsé
gesen veszünk részt a magyar tár
sadalomnak és a nemzetközi szer
vezeteknek békét, együttműködést 
és szolidaritást építő akcióiban. Ma
gunkévá tesszük és támogat juk a 
nemzetközi szervezeteknek minden 
olyan törekvését. amellyel Hel
sinki szellemének érvényesülését. a 
kedvező nemzetközi légkör kialakí
tását munkálják. 

EgyhIÍzaink gyü lekezeteit kérjük 
és hivjuk, kísérjék figyelemmel a 
belgrádi tanácskozásokat. Osztozza
nak az imádság szolgci. latában, és le
gyenek cselekvésre készek, megem
lékezve a bibliai tan ításról: "Az 
igazság gyümölcsét pedig békesség
ben vetik el azoknak, akik békes
ség i"e törekednek" (Jak 3, 18. ve(5). 

"Mindenkivel testvérek vagyunk" 
Dr. Billy Graham amerikai evangé lizá tor lá togatása 

A SzabadeG'yhál'~k Tanácsa, Pa /otay Sándor elnök 
meSh.lvására dr. Billy Graham amerika i egyházi sze
mélYiség szeptember 3-10. kÖzött lá togatást tett ha
~.ánkbim. Ez az első alka tom. hogy dr. Graham swcia
~ I sta ors~ágba h'ltogatoU. Magyarors?..ág\ tartózkodása 
a nyugatI sajtóba n is nagy érdeklődést vá ltott k' 

Hazánk és tá rsadalmunk képviselő i közül (O~adW 
dr. 9ra.hal?ot Mik/Óli Im re áHamtitká r, az AUami Egy
házugYI Hlvat.al elnöke és Aczél György, a Miniszter
tanács elnökhelyettese. Ittléte alat~ a budapesti ame-

rikai nagykövet rezidenclájá.n fogadást adolt tisztele
tére. Elutazása előtt sajtó fogadá.st is tartott. ~toga
tása alkalmával budapesti és vidéki baptista gyuleke
zetekben prédikált tolmácsol ils mellett. 

A Magyarországi Egyházak Okumenikl.!-S :ranácsa 
szeptember 7-én a refotmálus zsinati szekhazban a 
hazai egyházak veze t61nek Jelenlétében fogadta dr. 
Billy Grahamot, akit D. dr. Bartha Tibor, a Tl,"~cs 
elnöke mubatott be a megjelenteknek. Ezt követoen 
dr. Bartha püspök széles kön:! úlllek!ntést adott. a hazai 
protestáns egyházaknak II XVI. szM.ad óta kwlakult, 
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VliIt07.úsQkb. .. n ga:Gdtlg. S ma a diakónial teológiai Lanl· 
His útján j!lró éle!~ről és munkás.ságlÍról. E tark'l lmas 
kÖSl(öntlSrc flr. Bar/Im püspok kér~rc \lúlpszolt dr. 
Graham, és elmondotta. hogy szegenysorsu fo rmcl'· 
cs.lltádból SZ":t rmo7.ot t. gyermekként II presbi tcl'iiinus 
cg,y luí<l kereteiben neveikedeU, majd a baptista eiO'
hÚ7.nnk IcU a tagja. I\b már azonban [öként az cvn": 
géliumi misszió smlg{il!ltában fili, és ennek szenteli 
munk:iss{l~át . 

Dr B Graham beszédét II Békehirnökben megjelen i 
sztlv~g ~lapján közöljiik a következőkben. 

Hosszli. Id6 öta rcnuínyked/crn és vám/tam arra , hogy 
b lUlcl 'allilko::::::om é.~ önt mcnisrnerjem. püspö/.: lÍr. 
0011 tekinlck ónTe, mint tudós teológusra, mint keresz
II/Ihl tudásra és mint keresztyen testvéremre. On most 
kiHaló piildaját mutatla a/lnak, hogy a:: ~u~,ngélizáclót 
hOOY kell véoezni. Most a hallgat6k kÖz,ott .. voltam, 
f iUyeltem; mélységesen megh?/Ol,t az, amit on mon
dalt, Soha nem fogom elfeleJtenr . Nemcsak azokat a 
szavakat, amelyeket a leírt szövegben olvashatok és 
amelyeket rijból és újból tanulmányozni fogok, hanem 
I,iilönösképpeu a<:'t a le/kiiletet, amel'yet ön most be
mutatott. Nem fogom elfelejteni a:::t a mélyséoes meg
gyöz6dést, amely az ön elóadásób6t most kisugárzott , 

• 
M i utan /I1ott John at(ldta életét, hogya v i Irig evall

uéliZóciójára szentelje magát, a 19. század végén fia
lalok ezrei szentelték adll magl/kGt. Akiket e!özóleg a 
felekezetek elválasztottak, kiilönOöző felekezetekhez 
tartozó férfiak és nók döntöttek lsten. mellett, é,~ erme
siiltek abban, hogyarilág Urának szentelik életiil,et. 
Ez az egységérzés olyan erős volt , hogy 19/0-ben meg
tar/OUók az Edinburohi Konferenciát. Ez volt az öku 
menikus mozgalom kezdete. Tudjuk, hogyan ágaz6dott 
ez szét kf1lönböző irányok ba. Létrejött a Nemzetközi 
Missziói Tanóc8, a Hit és Egyházszervezet. az Egyház 
és Társadalom. De milldezen mozgalmak mögött OH 
l'Olt a vógy, hogy Krisztus mellett evangélizáljanak, 
Misszió és egység Összetar tozó része volt ezeknek a 
mozgalmaknak. 1948-ban Amszterdamban ott voltam 
megfigyelöként. Ma is égő es élö kijelentés az, limit 
az EVT az evanoelizációról mondott. 

Az egységre v aló törekvés IcU a fó gondollll. Ogy 
tljlli~ elöttem, ez a mi feladatunk is. amit Jézus Kri sz
IUlr mondott: a misszió és az evangelizáció. 

• 
Sok olya/! egyház. ameLy /91O-ben részt vett Edin

burghban. 1le/n volt jelen 1948-ban Am szterdamban _ 
Két irányzat volt , A z egyik az egységet Ilangsúlyozto 
és elhanyagolta a missziót, a másik a missziót hang
slilyozta és elhllnyagolla az egyseget. Ezt a ket/öt 
együtt kell tartani. 

• 

• 

Nekünk, baptistáknak eUérö a liélemc/!yiillk az öku
mellikus mozgalomról, de van egy pont, ahol lIillcse-

n~~~elléresek, an~elyben e(lyek vagyunk, és ez nz eean_ 
~ 1 4ácl? és /IZ "~a. Az egyséonek cl SZcr vezellsl!ge 

em mHlden baptIstáI ra gad meg cgl/arrint, dc /Ifl flrról 
vak szó . . hogl/ szerv~zziink ella ngéliZlÍciót ('os misszióf, 
flk or .mlnden bapt1Sfa egyetért, Ha arról I'fln ,-ó 
hog'! farsadalm i felelősségünk legyen éa imádkoz.::u~k 
egyult ezért, akkOr mindenkivel te,lIlérek vagyunk, 

• 
é Az állam. és a;::: e.(mház 8~é / llálasztása rége ll megför_ 

f. nt, ~944 - ~en .. l?aoknél, is ez történt. Többé nincs 
a,I.lameg~hd~, onoknét ,~ III CS. PerSZe, az em berek a::t 
~erde:lk, /rogy akk~. h,ollnan jÖnnek a tagok? Ez azt 
J~'enll, .~OOY eV?noel~zaln i .kel/, lIle~ kel! nyerni azo
kat, akik. nelll Ismerik Knsztusl. NemCSfl~ s~avakkaL 
- , c~ele"ed~lekke!, jelen létünkkeL. humll ni fÓaunkkal. 
i\lh ulan ~z alla,nl cs ao:: egyház SzétllÓ!a5ztásl'inak nflgy 
IlOgYOma'!y!.l Ilan :4-merikában. a mi egy/.á za ink arra 
ll . meggyoződésre ,utot/ak. hogl/ a keresztyén bizony
S?!1létel felad?ta nem az ál/amé, 'Ianem az egyhózé. 
J\1l1lden egyllaznak felllda/a, hOOY e llangéUzlÍljon és 
szerepe legyen az evangélizációban, 

• 
IVagyo.n. szegenl/ és alri :a tos formában az amerikai 

ell?ngéhzatorok nyomában já.rok. Mi tanu/hattlnk egl/
m!J-s.t?l. Maguaror~zagon marrs sokat fa nulfam, A difl 
/"·011l4I1al.: az az _ertel~ezesc, amelyet önök adnak (és 
a~lely ugya n mas, mint amit eddig én érteUem) _ s 
mmdaz. ami a diakónia ilyen értelmezésével jár 110-
gyon fo ntos lett szdmonHa. Dc rcmélem hogy 'a: fl 
tradició, ahonu4n én j övök. segilllet önöknak is. 

• 

Kész uaYl/ok elfogadni a kihívást, fllI!e/llet ön nwta
~Olt nekem, kedves püspök 'lÍ r , Egy nagyon is JlagU 
Igen-lIel. E/fogadom a kihi uásl , hogy részt uegl/ek az 
embernek az emberrel való megbékéLtetésében, milld 
az egyházban, mind az egyházon kívü l. Onök lij tár
sadnlmi rendszerben élllek és dolgoznak. amely nem 
azOllOs azzal, amelyben én élek, én azt hiszem, meg
értettem. ezt. 

Amióta idejöttetu, nemegySZe!' térdre boruHam sw
brimban és Ilálát adtam azért, mert ligy ércz/em, hogy 
ebben az országban újtestamentum i egyltúzi tHe/et la
lóltllll!. Talcin nem. elég ideig voltam még Ht, de ezek 
az én első benyomósaim. Szeretném önökkel is meg
osztani a Jézus Krisztus szeretetét és amell/lyiben va
la/niben szoloállltomat felajánl/lalom , amely önöknek 
'.asz llukm vá lnék, eB azoknak iS, akiknek a tradiciója 
messzeesik a baptista egllhóztól, azoknak is és önök
nek is kézfogasomat es szivemef ajánlom, flll/lak elle
nére, /Iogy tudom: képenégent !lent aZallos az önök 
tudama IlyosságávaI. 

Az unitárius egyház képviseletében püspokünk részt 
vett az Okuménikus Tan;íes emlitett ülésen és az ame
l"ikai nal,'Ykövetség fogadás;ln. 

Lefebvre legutóbbi papszentelésének visszhangja 
Mint milI' jelentettük, Le/ebv re 

érl;ek, a p:!pu nyomatékos flgyel
meztelése ellenére a svá jci Econe
blln pappá szentelte szeminádumá
nak végzős növendékeit. A felfüg 
gesztett érsek eme újabb lépéséröl 
az Econc_i esemény megtörténte 
után a Szentaly{onak már nem volt 
szaV'I. Közveletten azonban mégis 
utalt arra, hogy mit jelentett az 
egyházfegyelem durva meg.'1értése. 
Lefebvre PrQvokáci6j6nak napj6n a 
Szent Péter bazilikában tartott ün
nepl szentmisében rt pápa idézte a 
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régi ke l"esztény mondást: Ubi Pet
rus. ibi EccJC!;ia. (Ahol P éter, ott 
az Egyház,) 

Hah.ller szel'int Lefebvre érsek 
aIIg kerülheti el a kiközösítést, "Le
febvre a páP:1 legklfeJezettebb és 
többször megismételt szigorú Ulal
m a ellenére cl;clekedeU. A Szent~ 
atY,1 türelme most mnt" nem tart
hat tovább" - mondotta rádió
nyilntkozatában a hires német tco
lógus. De hangsúlyozta azt is, hogy 
a skizma veszélyét nem tartja reá
lisnak. 

Hans K üng viszont e~1 a veszélyt 
szinte valószinilnek látja. A tübin
geni teológus nyilatkozatában arról 
bes~éJt hogy Lefebvre lépése elő
idézheÚ a rég fenyegető skizm(it, 
aminek azonban nem lesz nagy 
horderejil jelentósége, hisz a tradi
cionaiIsta mozgnlomnak 11 katoliku
sok között nincsenek sr.ámoltevő 
hivei. I(üllg a továbbiakban annak 
il véleményének adott kifejezést, 
hogy a Sr.entatya a Lefebvre-ügy
ben laltln nem tanusitott eléggé 
nagyvonalú nlag,.tnrtást. 

II 
I 



Száz éve született Kelemen Lajos 
Epizódok a nagy tudós é letébő l 

Száz esztendeje Marosvásarhelycn sz~letctt Kclc?,cn 
L 'os unitoírius főgimnáziumi tanár. torténész, ~uze
u~ és levéltári rőigazgató, a Magyar Tudom.,n)'Ol! 
Akadémia tiszteletbeli tagja: Nagyság~t, S7.él~ körl:' 
történelmi, múvészeVlörténetl, .levéltán, hclytorténetl 
ismereteinek Uirhá.7;ít csak 86 evcs korában, 1 9~3-?an 
Kolozsvárott beköveLke?.ett halála után kez.dték Igar.<'in 
értékelni. amiko!" az adatok tömkelegét feJébe.n tal1ló, 
minden érdeklődőn segíteni akaró nagy erdélYI embe!" 
eltávozotl az élők világából. .. 

Munkásságáróltöbben megemlékeztek. a n~gyok k~zUl 
Entz Gém Jancsó Elemér. Mikó Imre. Szabo T. Attila. 
Dénes ZsÓfi;) .,Úgy, ahogy volt" címú könyvében em
líti Kelemen Lajossal való megislTlCrkedését, és mél
tatja emberi érdemeit. E~lz C?~ a .. Múvés1..ettÖrténeti 
E:resítöben" úgy emlegetL, mint "a talán utolsó nagy 
magrar polihisztort." 

Gazdag életéből talán sokak által kevésbé ismert epi
lódoltat .szeretnék feleleveníteni. 

Szabó T. Attila "A marosvásárhelyi sorok és maros
vdsárhelyl glosszák" cimú, Farczádj Elekkel közösen 
írt múvében emlékezik meg Kelemen Lajosról. Meg
említi ugyanis. hogy Farezádi 1956-ban a Bólyai Doku
mentációs Könyvtár egyik hártyakódexében rövid ma
gyar nyel"ü szövegre bukkantak, amelyről a szakértök 
megálJapították. hogy az a XV. század első negyedé
ből származó egyik régi magyar nyelvemlékünk. Ami
kor e nyelvemlék fényképmásolatát megmutatták Ke
lemen Lajosnak. azt a meglepö kÖ1.Jést tette. hogy ezt 
a szöveget ő már több mint hat évtizede ismeri. Ami
kor ugyanis 189-1 táján Marosvasárhelyt a reL kollé
giumban utolsó diákéveit taposta. a kollégiumi nagy 
könyvtár akkori könyvtárosa, Koncz József megmutatta 
kedvelt tanflványának a hártyakódexet, amelyben Ke~ 
lemen Lajos reábukkant a (entemlitett magyar szö
vegre. Koncz József azonban nem tulajdonított a szö
vegnek nagyobb fontosságot. 

Kevesek által ismert. hogy Kelemen Lajos Móricz 
Zsigmond "Erdély" című három kötetes művéhez kor
történeti S7.empontból alapos segítséget nyújtott. Talán 
viszonzásul szerepel Móricz "Erdély" című tr ilógiájá
nak. harmadik kötetében egy magas, sovány, agárfor
ma, sápadtarcú Kelemen deák, nklnek "olyan [eje 
volt, hogy abban minden megmaradott, és semmi ösz
sze nem zilálódott." Ldng Gusztáv a romániai Utunk" 
clmű folyóirat "Ismerelen arckép" clmü irásában em
\iti ezt, hogy bár "Móricz Háromsz.ékbe. Gelencére t"e
szi Bethlen Gábor bizalmas deákjának bölcsőhelyét 
nehéz lemondani aITól a, gondolatról, hogya nagy írÓ 
Kelemen Lajos múltismerctének és legendás memó
~iájának álHtott titkos emléket. Annak a Kelemen La-
Josnak. ak.i .. : , iranti szerelmével és is-
~er~tével az Ira segítőtársa volt, 
eppugy .. kalau7.o1va századi E!'dél.y 
c:sal~dtor~énetének . i tekervé-
nyem. mmt a feJ·' 
delmét -

A, 

a 

könyvtárakat és ké7.irattiu·ulult, de sajnos kevés ered_ 
ménnyel. Barátjának Veress Endrének igy ír erről: 
.,Dávid Ferencről az a hagyomány, hogy iratait elfo
ga~nkol' elvették és elpusztították, s ez a hagyomány 
a pmci nagytemplomban volt könyvtár 16D3-ban jez.su_ 
ita kézre került unitárius könyveiről is." 

Kevesen tudják, hogy Balán Ferenc volt méS'l.kői uni_ 
tárius lelkész a kolo7./lvári Unitlírius Teológián Kele
men LajostÓl kapott ösztönzést arra, hogy kCs6bbi egy_ 
házközössége regi iratanyagát átböngéssze. Kelemen 
Lajos ncm volt a sors kegyeltje. Feleségét. leányát idő 
elött eltemette. Sok."\t fázott, nélkülözött. Idejének nagy 
részét mások rés7.1Í're végzett kutatásokkal töltotte el. 
Dénes Zsófiának. kolozsvári tartÓ7.kodásakor igy pa
nas-.r.kodott: .. Néha elfog a csüggedés. Elfog bizony, és 
akkor feketén látok mindent. Hanem ezt nem túrüm 
sokúig." Felállt. és azt mondta: ,.Jöjjön velem. meg
mutatom. olyankor hová megyek". és elvezette egy 
olyan ablakhoz, ahonnan a havasok [ehérségét lehetett 

Kelemen LajOS 

lúlni. "Ránézek sokáig arra a [chérségre, csillogásra 
és magányosságra, ami ott van a magasban és örök. 
Amennyiben örök lehet valami a földön . J::s megnyug-
szom." . 

Az utolsó látogatási napok egyikén kivitte DClles ZSÓ~ 
fiát il Há7.songárdi temetöbe, és sokáig beszélt neki, 
a sírok előlt, különös erdélyi emberekről. Olt mondt.' 
neki azt is, hogy a Házsongárdi temető nem temetö. 
hanem Pantheon. 

Előbb éveken át a Kolo7.svári Unitárius Teológiai Aka
démiai felügyelő gondnoka, 1960--1963 közt az egyház 
főgondnoka. .' 

Ott pihen az ő fáradt porhüv:lye IS mar E~'(\elY egy
s7.erű és nagy embereinek. nunden remzetLsé~e~ be-
fogadó Pantheonjaban, a Házsongárdi lemetob~~. 
Munkiis életének emléke tanítványainak és Usztelol
nek szívében él. 

Dr. Kálnoki Kis Geza 

A7. orszag 
emlékezett 
pitfu;ának 
méltatta 

175 éves a Magyar Nemzeti Múzeum 

A 
k .. mun_ 

Mú
hosz_ 

szú időn át részt velt egy unitárius 
tudós is, dr. Supka Gé7.a is. Egye
temi tanulmányainak elvégzése 
után a régészeti osztályra került, és 
oU dolgozott uz 1904-1921 köZÖtti 
években. Baloldali magatartása 
miatt ekkor klkerült a Múzeum kö-

telékéből. A felszabadulds után 
1945-ben elsőként ő töltötte be a 
Nemzeti Myzeum elnöki tisztét, és 
indította el a nagymúltú intézményt 
az új korszak feladatainak felisme
rése felé. 

r. 
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Megemlékezés Gelei József professzorról 

-

egyetem állaltani 
tanszéke l már husz éves ko
raban gyakornok lett, később pe
dig tanársegéd, majd 1912-1919 
közt mint központba berendeJt ta
nÚf működöl t. t9H-ben az ,.össze
hasonUló sejttan" c. tárgykörbö] a 
kolOUivári egyetemen magántanári 
kepes[tést nyert. 1919-1924 között 
u kolozsvál'j Unitárius Fögimnázi
um tanára és az Erdélyi Múzeum 
Egylet őre volt. 

Apathy IstvAn halála után 1924-
ben ti szegedi egyetem általános itl
lattani és összehasonlitó bonctani 
tanszékére nevezték ki professzor
nak. miután mar 1923-ban a Ma
gyar Tudományos Akadémia levele
ző tagja lett. 

1929-1932 között a Termés1.etlu
dományi Társulat Allattani Szak
osztályának alelnöke volt. 1938-ban 
az Akadémia rendes legjava valasz
totta. Több ízben elnyerte adékáni 
tisztséget, sőt rektorrá is kinevez
ték. Az ő rektorsóga idején válasz
totta a szegedi egyetem dr .. John 
Lathrop amerikai unitárius lelkészt, 
az lARF elnökét, aki magyarbarát 
ér..:elmeiről volt közismert, díszdok-
ton ·á. -

( 
Gelei professzor 1941-1945 kózőtt 

a Magyar Unitárius Egyház főgond
nokl tisztét is' betöltötte. Számos 

gyülekezetben tartott előadást és tá
mogatta a fiatalabb lelkészncmzc_ 
dék egyházi munkáinak a megje_ 
lenését. O irt előszót az Unitárius 
Egyházi Törvények 1942-ben Ferencz 
József és Erdő J ános állal sajtó 
alá rendezett kiadásához. 

1910-ben Gelei József Kolozsvár_ 
ra tért vissza, ahol 1945-ig az álta
lános biológia és az altalános állat-

dr. Gele i J ózsef 

tan tan.székét vezetle. 1945-ben újra 
Szegedre nevezték k i, ahol az or
vostudományi karon az általános 
biológia tanszékének vezetését bíz
ták I'á. O kezdeményezte a felsza
badulás után ujjászervezelt orvos
képzésünkben az általános biológiá
nak önálló tá t'gyként való beUlesz
tését. 

Gelei profeSSzor tudomónyo~ mun
kásságának központjában II prolis_ 
to16gia állott, az a tudom(.ny, amely 
az egysejtíi élőlényekkel foglalko
zik. Ezen kívül örökléstanna l álta
lános biológiával, általános álialtan_ 
n1l1 is foglalkowtt. Több mint 100 
~anulmánya, n.ámos önálló munká_ 
JU nemcsak a magyar, hanem lU 

egyetemes zoológia maradandó lir
tékei közé tartozik. A szélesebb ma
gyar ,? Ivasóközönség a "magym' 
Brehm 2. kindásából ismerte a ne
vét, amelyben 6 írta, ill. szerkesz
t~.tte az egysejtü állatokról sz616 
kotelet. Mint az újjászervezett T u
d?mányos Akudémia lagja, élénk 
~~~zl vett a hllzai biol6giai kutatás 
uJJászerv~zésében. Utolsó megnyl
latkozasamak egyikében, 195 1. de
cember ID-én az akadémia ülésén 
a .. tud6sképzés ügyével foglalkozva 
kIJelentette, hogy az aspirantura 
megszervezésével "Népköztdrsasd_ 
gunk a l!lgfontosa.bb lépést letw 
meg a tudomany művelésének fo
kozósa érdekében". 

Említettük, hogy aktív részt veU 
az unitárius egyház életében. "Mint 
maga is a dolgozó nép gyet'meke 
kezdeményezője és megvalósitój~ 
\'olt többek közt annak a mozga
lomnak, amelyegyháztársadalmunk 
megujulásat a népbö! sat'jadó fia
tal tehetségek fokozott támogatásá
vaJ igyekezett lehetővé tenni" - frja 
róla nekrológjában Ntlíredj Géza. 

A nagy magyar tudós halálának 
évfordulója alkalmából a Magyar 
Orvostörténelmi Társulat Altalános 
Tudomány történeti Szakosztálya elő
adásban méltalta emlékét. A meg
emlékezést dr. Lukács Dezső, Gelei 
profeszor egykori tanítványa tar
totta. aki egy ideig Ge/ei Gábornak 
- a professzor korán elhunyt fiának 
- volt utóda az egri rőiskolán. 

Dr, Kádá r ZoIlán 

A református egyház új püspökei 
Lapunk mult számában már hirt 

adtunk Ráski Sándor miskolci püs
pök váratlan, tragikus elhunytáról. 
A megüresedett örhelyet a Tiszán
inneni Református Egyházkerülel 
teljes egyhangűsággal dr. Kürti Lász
ló debreceni teológiai professzorral, 
a holland református élet jó ismerö
jévei töltötte be, aki éveken át a 
debreceni kollégium [öigazgató! fel
adatait is ellátta. 

Beiktalasára ünnepélyes keretek 
között október 19-én Miskolcon ke
rült sor, melyen egyházunkat dr. Fe
rencz József püspök és Huszti János 
lelkész képviselték. Dr. Kűrti Lász
ló püspököt új munkakörében szere
tettel köszöntjük, és munkájára ls
ten áldását kérjük. 

Szamosközi István, a Ounamelléki 
Református Egyházkerület csaknem 
két évtize<!en :\t szolgáll püspöke, be
tegsége mIaU nyugalomba helyezését 
kérte, amit egyházkerülete nagy ~aj
nálaUal teljesített. SzamoskÖZi Ist-
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ván püspökben egyházunk jó barál- KBK CőUtkárát ~ a Református Vi
ját és egyháza hűséges szolgálatte- lágszövetség alelnökét választotta 
vőjét tiszteljük. Kívánjuk, hogya meg. Dr. T óth KárOlyban a nemzet
nyugalomban töltendő időket még közi egyházi élet ismert, kiváló s~e
hosszú éveken át élvezhesse egyh:'i- mélyisége jutott új, felelősségteljes 
za, családja és mindnyájunk öröme- feladathoz, melyet minden bizony-
re. nyal egyháza javára fog betölteni. 

SzamoskÖ7J Istvan püspöknek a Beiktatásdra ünnepélyes keretek 
Magyar Népköztársaság Elnöki Ta- között okI. 31-én került sor, a buda
nácsa az állam és a református egy- pesti Kálvin téri templomban, mely 
ház közötti jó viszony megteremté- egyidejűleg lelkipásztorává is meg
sében, fejlesztésétíen, valamint a vállIsztotta. Abeiktató ünnepsége
nemzetközi és a hazai békemozga- ken egyházunkat dr. Feren:z József 
lomban kifejtett tevékenysége elis- püspök és Bart6k. Béla fogondnok 
merésekénJt, nyugállományba vonu· képviselték. A beiktatott új püspök
Iása alkalmából a Magyal' Népköz- nek el'őt, egészséget kfvánunk új 
társaság babérkoszorúval ékesített munkaköre betöltéséhez. Reméljük, 
Zt\szlórendje kitüntetést adomanyoz- hogy ápOlni fogja egyházaink során 
ta. A kitüntetést az Országházban Budapesten már több mint egy év
dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Ta- s:.:áUldn kialakult testvéri kapcsola-
nács helyettes elnöke adta át. tot. 

A dunamel1éki egyházkerület n Mindkét belktatón részt vettek II 
megüresedett püspöki tisztre teljes testvéregyház.ak és az Állami Egy
egyhangúsággal dr. T óth Károlyt, a házűgyi Hivatal magasrangú képvi
zsinati iroda (60sztályvezetöjét, a selöi. 

, 

, 
• , 



Még egyszer a Bartók-levelekről 
A Kritika c. szemle 1977. 

febr.-i számában "Barlók Bé
la levelei Szirmai KárolyhOZ" 
elmen Benkö Akos-Szírmlli 
ald/rással közlemény jelent 

meg. 
Az emlitett két szerző azt 

ól/iljo, hogy " BelQhlv máso
lat alapján, II legszükségesebb 
jegyzetekkel közöljük cl Szir
mai Káro/yhoz (1890-1912), 
cl jugoszláviai iroda-
lom, föleg Is-
mert jelentös iratt 
Bartók-levelek csonkítatlan 
szöveget". 

E cikkre felfioyelt Barlók 
Béla fágondnokunk, aki a 
szerkesztöséghez írott és cl 

Kritika egyik későbbi szóma
ban közölt alábbi irdsában rd
mutat arra, hogy édesapja 

Szirmai KároUyal nem leve
lezelt és cl Kritika c. szernlé
bell közöl! állítólagos Bartók· 
levelek nem valódiak. 

BARTOK BeLA LEVELE 

Oszinte meglepeté!.sel olvastnm il 

KRITIKA februári számának 7. ol
dalán Berrkö Alkos-Szirmai Endre 
aláírással közölt állitólagos Bartók
Ieveleket. 

Meg kell jegyeznem, hogy apám
mal Amel'ikába távozásáig szoros 
kapcsolatban együtt éltem. baráti 
körét jól ismertem, és soha nem 
hallottam ilyen baráti kapcsolatá
l'ól Szirmai Károllyal. Ez ugyan 
még nem mértékadó, de az igen, 

hogy ilyen giccses szövegezés és 
aláíl"ils elkép7.clhetellcn azok számá
ra, akik apámnt valaha látták; nem 
beszélve arról , hogy legezni úgy
szólván senkit sem tegezett. 

Ezek csak s.:ubjcklív megjegyzé
sek, de a tárgyi valótlanságOk töme
ge nyilvánvalóvá teszi, hogy a KRI
TIKAT félrevezették és teljesen 

légból kapott dátumokhoz fűztek I~
veleket. 

A felsorolt tlz levélböl hatnál (te
hilt többségüknél) a következő va
lótlanságok vannak: 

I. Bartók Béla 1926. nov. 21. és 27. 
közütt Kölnben volt (ez köztudot
tan német VÚI'OS), ekkor volt a 
"Csodálatos mandarin" ősbemuta
tója, előtte Pozsonyban JÚI·t, és ősz
szel egyált.alán nem júrt Svájcban. 

2. Bartók Béla 1921. decembel' ll
én hajóra szállt, és t9-én érkezett 
New Yorkba, tehát l7-én nem ír
hatott Budapesten levelet. 

3. Bartók Béla 1929. junius 26-án 
már Montana- Vermalában {Valaisl 
volt, és julius végéig ott maradt, 
tehát junius 27-én nem írhatott 
Budapesten levelet. 

4. Bartók Béla 1932. október 6-án 
azt írta, hogy öt hétig ágyban fekvő 
beteg volt, és nem tudott ügyei vel 
törődni. Nem valószínü, hogya be
tegség közepén (szept. 21-én) lelkes 
hamlu levelet írt volna jó érzésé
ről; a közismerten lelkiismel'etes 
magyar postára pedig biztosan nem 
tett becsmérlő megjegyzést. 

5. Bartók Bélának 1941. február 
26-án a kaliforniai Oaklandban, a 
MiIls College-ban volt hangverse-

nye, nem ü'halott New York ból az
nap levelet. 

6. Bartók Béla 1941. április 2-ú n 
azt irto. nekem, hogy március 27-ikc 
óta kétszeres örömmel dolgozik a 
Jugoszláv anyagon, előtte egy nap
pal nemigen írhatott ilyen pesszi
mista .levelet, bár cz esetleg elkép
zelheto. 

Nézetem szerint ez olyan sok gya
nus levél, hogy minden egyéb hi
tclét veszti és nagy kál', hogy a 
KRITIKA nem alkalmazott több 
kritikát a közlés előtt. 

Megjegyzem, hogy a Stuttgart ban 
élő Szirmai Endre ur német lapok~ 
ban több cikket közölt Bartók Béla 
és a Szirmai család kapcsolatairól. 
Ezek a cikkek tele vannak szaksze
l'ütlen és téves adatokkal (többek 
közölt saját jugoszláviai tartózkodá
si helyüket is Csákvárnak emllti 
Csáktornya helyeit) , ezért feltehető 
hogy az Önök által közölt levelek 
is légből kapottak. 

Tudomásom szerint zenetudomá
nyi köreinkben is ellenérzést kel
tell a cikk, és remélem, hogy ter
vezett fellépésük lehetövé teszi, hogy 
II KRITIKA olvasói a valóságnak 
megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
Budapest, 1977. febl'. 24. 

K iváló tiszteletlel 
Bartók Béla 

A fenti levél közlésével cgyidejú
leg a KRITiKA szcrkcsztősége saj
nálatát fcjeú ki, hogy "kellő kö
rültekintés nélkül járt el" amikor a 
Szirmai Endrétől származó levele
ket közölte. 

Ady Endre unitáriu~ apósa 
Az Ady-évforduló kapcsán érde_ 

kessége miatt, rAmutattunk' arra 
hogy Ady Endre apósa Boneza Ber~ 
ta édesapja, BOllcza t"\.1ik/ós unitá
rius vallásu volt. 
~ Magyar Nemzet c. napilap 

C.s n:~szka és Ady címen részleteket 
kozolt Boncza Bel1a kiadatlan On~ 
~Ietraizából. melyhez Rulfy Pétel' 
Irt bevezető sorokat 

Csit;lszka önéletr~jzi naplójában 
a ".Tlzenegy pepita füzetben" a~ 
emhtett közlés így kezdődik. ' 
.. ,Ezer:nyo1cszázk~lencvenhárom jU_ 

lius 4-en. a KálVin léri református 
~emplo.mba.n . és egyik belvárosi 
~.nyak?nyvl hlyat.~1 íormaságai sze
I Lnt, torökíalvl Torök Berta és dés
ralvl . B~ncza Miklós országgyülési 
képvIselo házastá rsak lettek Esk" 
vójük tanúi Heltai Ferenc b~da~;l 
föpo.lgármester és Wekerle SándOI' 
m~sttere.lnök ... " A leány önélet
rajzl naplóJ~nak közlése nem min _ 
denben fedI a valós adatokat A 
b,u,dnpesll KálVin téri Református 
Egyhá1.ko7...ség anyakönyvenek tanu
~~ga szerint e h{aznsságkötés 1893 
Julius 4-én került bejegyzésre a~ 

anyakönyv 234-1893 sz. a. A háza
suló férfi adatait az anyakönyv a 
következőképpen rögz(ti: Boncza 
Miklós, születési helye: Dombó, fog
lalkozása ügyvéd, országgyűlési kép
viselő, vallása : unitárius, 47 éves, 
nötlen, a szülők neve: Boncza Elek 
és Nagy Jozefa voltak. Az esketés 
tanui: Wekerle Sándor mmlszter
elnök és M"Ünich Aurél országgyű
lési képviselő. Az esketést Pap Ká
roly rendes lelkész végezte. 

Az esketéssel kapcsolatban az 
"egyik belvárosi anyakönyvi hiva
talnak" semmiCéle tennivalója nem 
volt, egyszerűen azért, mert 1893-
ban ezek az anyakönyvi hivatalok 
még nem működtek. Működésük 
csak 1895. októberében kezdődött. 
Szerepel azonban a lel készi esketé
si anyakönyvben az a bejegyzés, 
hogy a másodfoku vérrokoni köte
lék alóli felmentvény t a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
211587/ 1893. sz. n. megadta. 

A fentiek alapján valószínűnek 
tátszik. hogy Boncza Bertn. napló
ja Inlsa.k.or, m{u" nem jól em
lékC".le tt a kót esküvői tanú nevére. 

Az egyik tanu a r~ljegyzés es az 
anyakönyvi bejegyzés szerint We
kerle SáL')dol' miniszterelnök volt, a 
músi!\: - Boneza Berta szerint -
Heltai Ferenc budapesti főpolgár
mester, n hitelesnek tekinthető 
anyakönyvi bejegyzés szerint viszont 
Münich Aurél országgyűlési kép
viselő volt. 

Levelezést kezdtünk, hogy felde
I"Ítsük Boncza Miklós unitárius kap
csolatait de még csak a kutatásunk 
elején t~rtunk, mel"! a Magyal' Kül· 
ügyminisztérium konzuli osztálya 
utján kért keresztlevél Romániá
ból még nem érkezett meg. 

Munkánkat folylatjuk, és lapunk 
következő számábnn ujabb adato~ 
kat közlünk a PestszentJőrincen, 
Budapest mai XVI II. kerülel~ben , 
1917. január 5-én 11 éves koraban 
elhalt Boncza Miklós .,lapszerkesz
tőről" akit a Budapesti Unitál'lus 
Egyh";zkö~éS halottas anyak?nyvé
nek tanúsilgn szerint 1917. Januúr 
7-én temetett el Józan Miklós Jó 
barátja. Haypál Benő budai refor
mátus lelkész. 

Dr Ferencz J óv;d 
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Angol-magyar unitárius kapcsolatok 
Az .,Unittil'iu.~ I!:Jct" 1977. jnllutil'· 

málx:ius! számában dr. Fercncz Jó
zse( néh:iny Ildnttlll bővíti egy ko
rábbi bcs7.ámolómllt m.: angliai Camb
ridge-ben található mngyar könyvrit
knságokr61. Mivel azt fl .,Magyar 
Nemzet" - Ich!\! napilap - S7.áma
]'a {rlam, bcszámolóm kOl'ántsem 
törekedett teljességre. nem swlgál
latoU kimerítő adatokat scm az 
öss~es angliai könyvtárak magy,ll' 
vonatkozllsú könyveiről, sem II sz,á
~adok sonin Angliában me~fordu!t 
magyal' pcn~grinus diákokról . Mosl 
azonban. miután megköszönöm az 
eddigi kiegészitéseket, mindjárt meg 
szeretném említeni kutatásaim né
hány unitárius érdckú részletét. 

Szentiványi Márkos Dániel neve 
természetesen nem ismeretlen az 
angol-magyar kapcsolatok eddigi 
kutatói előtt sem. Tudjuk, hogy 
hollandiai tanulmányai utan átláto
gatott Angliába, s ott hosszabb időt 
töltött - utal erre az amerikai E. 
Morse Wi/bUT is, 1952-ben .:l Har
vard egyetem kiadójlinál megjelent 
könyvében: A History of Unitari
anism. Wi/bUT külön kiemeli Szent
iványi Márkos kapcsolatait Henry 
Hedworth hunUngdoni birtokossal. 
Hedwortli az angol unitárius moz
galom uUörői közé tartozott , több 
röpirat szerzője volt. és Wilbur 
szerint ö haszn:iltn először nz .. uni
tárius" kifejezést Angliában. Hed
wortli kapcsolatai u lengyel anti
trinihiriusokkal, nevezetesen ercll 
Kristófra\. ismertek: így például 
1662-ben Firmhlnel együtt ő szer
vezte meg Crel/ első angliai utját. 
Azt azonban mát' kevesebben lud-

ják, hogy Szentiványi Mú,rkos Dá
niell is vendégü! látta, Ez Hed
worl/mak Jolm Knowles-szal foly
tatolt , és a londoni Public Record 
OHlce-ban fennmaradt levelezésé
ból bizonyítható. Nem tudjuk ugyan 
pontosan, mikOt· érkezett Szentivá_ 
nyi Márkos Angliába, Hedworth 
vis1.Ont egy 1663. december 19-én 
kelt levelében mát' azt írja Hun
tingdonból: "Ht van velünk egyer
délyi ember, Mt·, cron (erell) ba
rátju, akivel ellmtaroztam, hogy 
meglútogatom OxCot'dot,. ," Az ox
fordi látogatás ügye még kétszer 
szóba kerül a következö év folya~ 
man, amikor S.;:elltiványi Márkot 
mnl' Londonban időzik, hogy végre 
1665. augusztus végén Hedwortll 
elégedelten közülje Knowies~szal , 
hogy volt "erdélyi barátjával" Ox
fordban. (Public Record OfCice, Sta
te Papers, Domestic Series, 29-109). 
Ennek a látogatásnak Hedworth 
nzént tulajdonított [(>nross;igot, mert 
o.xfordban számos unitárius-szim
patizáns múködött, őket akarta be
mutatni erdélyi littogatójának, akit 
névszerint sohasem emlil. De csak 
olyan látogatóról lehet szó, aki 1663. 
és 1665 közöLt Angliúba1\ lakolt, 
ilyen pedig tudomásunk szerint csak 
egy volt - a Szervét-könyvet vásá
roló S::elltiványi Márkot, későbbi 
unit<írius püspök. 

A másik cikkemben hintett kér
dés Enyedi György latin nyelvu fő 
muvenek angliai elterjedtsége, Az 
Explicationes locm'um veleri elsö 
kiadása 1598- ból való, Torockai Má
té nyomtatta ki Kolozsvárott. Mivel 
a könyv az orthodox prolestHntiz-

~us szempontjábÓl vesz~lyes vila_ 
Iratnak bi1.Onyu H. egy évvel később 
legtöbb példányát Erdélyben e1ko
bozták és megégették ; a XVII. szá
z~.d kÖ,zepén, amikor J\fedgyesi Pál 
ku ldent szándé kozott belőle ,Col
lens'· cambrldgei profeszornak' (Ilki 
alIghanem Samuel COltiHS, a King' S 
College kiváló latin tudásától hires 
t~IÓgia-tanára lehetett), m(lr könyv_ 
rl lkaságnak számítolt. Ezért vált 
aktuálissá uj kiadása, amely vagy 
a holland vagy a Hollandiában é lő 
I~ngyel antitrinitáriusok anyagi se~ 
gltségével történhetet!. A második 
kiadáson nincs se a hely, se ti ki
adás dátuma feltüntetve. a British 
Museum katal6gusában azonban 
(nem tudni, milyen meggondolások 
alapján) "Groningen, 1670·' szet'e_ 
pe!. Bár a második kIadás dátuma
ként az akadémiai irodalomtörté_ 
net 1684-et adja meg (A magym· 
irodalom története, t. Budapest, 
1964, 492. 1.), ez biztOSIln téves a 
Bl"itlsh Museum dátuma közel~bb 
jár az igazsilghoz - e sorok írója 
talált Cambridgeben példányokat 
1675-ös, sőt 1671-es bejegyzéssel! De 
még az sem lehetetlen, hogy a z 
Enyedi-könyv uj ·k ind(lsa már 11 
hatvanas évek közepén vagy végén 
megjelent, amely esetben annak 
angliai elterjedése összefügghet az 
erdélyi és a lengyel unitáriusok 
gyakori Mtogutásaival és Angliában 
Itiépítelt kapcsolataiva!. Ennek <I 
kérdésnek a tisztázása azonban mát" 
túllépi e közlemeny kereteit, a jö
vő iroclalomtörténészeinek lesz ti 

feladata. 
(Cambridge) Gömöri György 

Szabadelvű Napok külföldi testvére gy házak nál 
Októbet hónap folY<lmán szabad

elvű protestáns hiterösítő napokil t 
tartottak a franciaországi. llletve 
svájci tes1véregyházaink. Ezekre a 
l"tmdezvényeikre meghívták a ma
gyarOl'"Szági Unit.árius Egyhúzat is. 
melynek képviseletét. mindkét or
szágban Bajor János főjegyző, deb
receni lelkész látta e!. 

Október 22-23-án a dél-francia
orszát:i Sete-ben, a liberális protes
tánsok tulajdonát képe7.ő, tenger~ 
parton fekvő LIl7.llret nevű üdü1ótá
borban mintegy 130~an gyűltek ÖS7.
sze az elóadások meghallgatására. 
A~ előadók, egyhli7.iak és világiak 
negy témakörben fejtették kl néze
teiket a hitélet mai lehelő~égeiről 
ú!?y II szűkebb, mint a Utgabb kö
z~sségek hat."Írai között. A jelenle
vok, kiknek nagyobb része értelmi
ségi volt, minden elö.,dás után mcg
beszéléseket és vitákat tartottak, a 
montpellieri Protestáns Teológia 
dékánjánnk, dr. A, GouneHc elnök
lele mellett. 

Szombaton este az üdülő nag,ylel·_ 
mébcn ,.magl/ar-este t" rendeztek a 
megjelentek élénk érdeklődése mel
lett. Debreceni lelkészünk t"Övld elő
adásban ismertette meg ol'sz:\gunkal 
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és benne Unitárius Egyhüzunkat il 
hallgntósággol, akiknek eléggé hiá
nyosak voltak ismereteik rólunk. Ezt 
követócn mintegy félórás vetítettké
pes bemutatót tarton az ol'szág föld
rajzi és töt·ténelmi neve7.etességeirÖI. 
A képsorokat egyházunkt·ÓI készített 
diapozitivek z.h'tftk, majd jellegze
tes magyar zenét sugát"Oztak a rej
teU hangszÓrÓk. Az "élőben" meg-
57.óloló fUTulyaszó lelkes tapsra és 
letszésnyilvánításra indította o meg
jelúnteket. P ln' apró népmúvészeti 
ajándék kisol·solúsa telőzte be a 
hangulatot. Lelkészünk több meghí
vásnak téve eleget a következő na
pokban meglátogatott néhány csa
IÚdot és egyházközséget. 

Október 29-30-án II sV{tjci sza
badelvűek hasonló I·endezvényl szer
veztek a Gen(i_Ió partján fekvő ro
mantikus szépségű Rolle-ban, illetve 
annak háromszáz éves vftrkastélyá
ban. lit az clőadtisok mo; állam és 
egyház vlszonyúvLtI fogl.l[Jloztak. 
Svájcban most készítik elő a szét
válást és nemegyszer "ihm'os szen
vedélyek csapnak össze a vilÜkban. 
III ls volt "soiréc hOllgroise'·, ahol 
a megjelentek és rendezők kérésére 
lelkésl':ünk megismételte 1'1.7. életün-

ltet ismertető magym' estel. A svüj
ci sznbadelvüek is meghiv<lsokkal és 
vendégszereteWkkel jUltatták kife
jezésre hálájukat. Egyhá7.Unk régi 
barátja, a lausannei dl", BernUl'd 
Rcymolld, nki a liberál!s napok fó
szel·vezője volt s aki cgyhtizunk kcp
viselójét is meghívtll , lelkesen tell 
ígét"Ctet, hogy kiránduló csoportot 
rog szervezni országunk meglátoga
tlisMa: jobb megismerésére, 

Bajor János novembel' elsejen Iért 
vissza szolgálati helyel·e. 

P rotcsl,iÍ llS könyvesbolt 

Budapesten a IX. Ráday u. t. sz .. a. 
_ a KálVin térnél - Prot.estnns 
Könyvesbolt nyílt meg, melyben II 
l"Cformátus egyház kiadV:lnyain kí
viJl a ~öbbi protestáns egyház kiad
v;\nyait is ;\rusítj;\k. A bolt keddtöl 
szombatig van nyitvn, naponta 10-
III óra közl. Hétfón szünn:lpot tarta
nak TelefonS7..t1muk: 176-520. 
B~dapesti és vidéki érdeklődök itt 

többek kÖ7.őtt = új kiadású Bibliát 
is megvásh"Olhatják. vugy postán 
mcgfendelhetLk. 

, , 



Az IARF kolozsvári regionális konferenciája 
(A besz(Ímo/ó e/s6 Tészé~ lapunk 
múlI számában közöltük) 

A konfcl"enci;!l CI'dekes és t.anulsú
gos kirándulás ',övette, melynek so
nin vasárn.1p délután hét aranyos
széki unitárius gyülekezet templo
mát és lelkészctelt Játogatták meg a 
I-él;zlvevök, a következö sorrendben: 
Torda _ lelkesl:: Fazekas Ferencj 
A1só_Celsöszenlmihály - Göncz Mi
hály· Mészkő - Székely Gergely, aki 
rövid ideig korábban Kocsordon is 
szolgált; Sinfalva - Szabó Zoltán, 
aki nemrégiben vette feleségü] 
dr. Kovács Lajos püspök Anikó nevu 
leányát, Várfalva - Nagy ödön és 
Nagy Domonkos ny. lelkész; Ara
nyosrákos - Lőrinczi Kflroly; és 
Kövend - Kiss Zoltán. A. lelkész
családok és ől gyülekezet tagjai csö
I'ögével és kürWslutláccsal kináltflk 
a vendégeket, akiket őszinte szere
tettel iogadtak. 

A Konferencia tagjainak egy ré
sze, főleg II külföldiek, július 25-28. 
napjain érdekes kirúndulúson vettek 
részt, mely Dés, BeszlCrce és Dorna
vatra útvonalon a bukovinai és 
ész.1k-moldovai romún ortodox mü
emlék-kolostol'okat látogatta meg. 
Útközben megtekinteltUk a beszter
cei szász evangélikus gyülekezet 
nagy templomát, melyben ma már 
majdnem elvesznek e gyülekezet ke
vés számú hivei, mert nagy többsé
gük a háború alatt és után, s ma is 
kivándorol az NSZK-ba. Itt értesül
tünk arról, hogy áll a péferfalvi 
f"/.Ykori templom, melyben Dá vid 
Ferenc is prédikált németországi ta
nulmányútja utáni első szolgálati 
helyén, már a reformáció szellemé
ben. A reformáció kora elött épült 
templomot ma a helyi szász evan
gélikus és román ortodox gyülekezet 
felváltva használja. 

A bukovinai Voronet kolostorának 
kapujtiban már várta csoportunkat 
d~:. E. Mironouics, II iasi ortodox püs
puk tanácsosa, aki további kolostor
látogató utunkon kedves és figyel
mes kalauzunk volt A bukovinai, 
XV-XVII. század kÖ7.ötl keletkezett 

bl~1fb~dap~sll gyllleke?et 1976. jan-mArc.-} 
a rdh,ak WOpOIIIJa: N6fJlI IfJlluC"lJ"", Jan: ~ .• 2a .. lcb ... 13., 27., mArc. li. 

il l!g ll'" t;, .. j r e U.-ba", jDn 2" IG .. lG .• febr. 
: ~~ 20. , márc. G ~S 20 .• d~lutánonk(:nt a 
~70kOtt IdÓI>Ilotban. 

Cyill~knell ö~szeJÖ"Cte\eK a budapCstl 
~f!Y h.átkö~~gben: Nal/II l/,lndc II-balt min
m U O'" baton du. ~. órakor: lebr. 4. és 
bárrc• 4d"ÓO"'" Endre 1I.-bl1.n mindig "n_ 
m6nnp U . • 6 órakor; Jan. 1$" tebr. II .. (ts 
kez~i' ~~bij~7;.~~C, at alkalmakra o gytllc
dekhjdll "'- . I:a J;U'nltlel vMJn az (t,.. _ .. 

kolostorok meglátogatása életre szó
lo élménnyel gazdagitoUa il részt
vevoket. A román állam lll. épen 
megmaradt templomokat kon.ilvevo 
vártalak helyreaUitására ~z elmult 
(:vlizedekben hatalmas összegeket ál
d ozott. A turisták tömege látogatja 
a máI· említett kolostorok mellett II 
pUHwi, a sucevitai, moidovilal, aga
piai és más kolostorokat is. Az aga
piai kolostorban vettünk búcsút ki
sérÓnkt.öl. I tt 350 apáca a szent he
lyek rendbentartása mellett szőnyeg
szövő üzemben dolgozik, és szükseg 
szerint a mezei munkából is kiveSZI 
részét. Mindenütt ősi szokas szerint 
csoportunkat a szeretet jeleivel, az 
apácák által fözön szederlekvárral 
és friss, hideg ásványviuel lúnáltak. 

A moldvru vidékröl a békási szo
roson út érkeztÜnk ujra az erdélyi 
[öld re. A Gyilkos-tó mellett elköl
lött ebéd után érkeztünk Sepsiszent
györgyre - lelkésze Török Aron -, 
majd késő este Akosra, ahol az ösi 
várfalak között szólt Kökösi Kál
mán esperes a vádallal kerített 
templomok lörténetéről. A templo
mot a földrengés megrongálta, kija
vítására megtették az előkészülete
ket, mintegy 75 OOO lejre rúg az elő
zetes költségvetés. Az árkosi ének
kart az esperes-lelkész felesége, Kö
kösiné Gál Nóra vezényelte és ta
nítja. 

Az utolsó napon reggel Kökös 
(Mátyás György) és Brassó megláto
gatása várt reánk. A brassói temp
lomot tavaly renoválták, jelentös 
költséggel, amit a 3500 lelket szám
láló gyülekezet hívei adtak össze. 
Minden példás rendben van, és a 
gyülekezet történetének ápolása is 
példaszerűen gondos. Májay Endre 
lelkész - Celesége látja el a kántori 
teendőket - köszöntötte a vendége
ket, és Szabó Sámuel egyházi taná
csos ismertette a brassói unitárizmus 
jelenét és múltját, melyről egy más 
alkalommal még részletesebben szól
ni kivánunk. Ormösön (Fazekas Ká
roly) a templomot megtöltő unitá
ri us gyülekezet fogadott. Segesvárt 
meglátogattuk a két alkalommal ár-

Hírek 
At úé,·-; és uJ~v elsőnapi isten!LSZlcICle

ket minden t('Jllplomunkban aszokolt 
,IdŐben du. G-kor megtarIJuk. 

Dr. Fekele ZOllá '1 professzor, egykori 
soproni szórványgondnokunk szlHelése 
századik éVfOrdulójárÓl mcgeml(tkczell a 
soproni egyetem tanácsa. Szobrán elhe
IY~lék az emlékez<!1l vln!.ga!! munkássti
gát és érdemel! m~IIOttdk . EniU,Kezelc le
gyen áldOIt. 

I{o\'ács D(:nes szegedi eg)'házközségl 
~ondnokunk !Cleség~1 örömmel kö~7,önt
jllk egyh6zunk lagJal sorában. 

Dr. Bartha Tibor rcto rmátu~ u lnatJ cl· 
nilk, pUspöK, Debrecenben IClkéUCkCt lk
tatoll be uj szolgáInti hcly"kre. Belk tató 
beszédébcn többek közölt " köVctkczO 
lonlos megAuapltdsoknl tettc. " Eg"ltd
~ ""k IClklpd'~lOrl!M rmllal k/lrd. A uáz
owcnct m~gh"t"dJa azoknOk a 1I)·(lleke
~eleknek a ",z4ma. """clyeknck ni ncsen 
p:lsztora. Ilyen körlllm~nyek kUzölt. át-

viz sujtotta, dc már helyreállitott 
unl.tá l·i~ templomot - lelkész Nagy 
Fe.lellc, . Meagyesen agyülekezel 
elölJár611lak éten Miklós Istvan let
kész me:;éh e fejlödő városi. gyüle
ke'.:etről. Remélik, hogy rövidesen kis 
tornyot emelhetnek az Imaház utcai 
[ront jára. Dicsőszentmárton _ e 
sorok írójának szÜlővárosa _ szépen 
helyreállitott ősi templommal és nagy 
~endégs)'.eretettel fogadott mindnyá
Junkat. Fa zekas Endre lelkész és a 
kántori teendőket ellátó Peterffyné 
Gvidó Katica fogadtak, az elöljáró~ 
ság élén. Az utolsó állomás Küküllő
dombó voll, (Benczedi Ferenc) ahol 
az énekkar és a fúvós zenekar gyö
nyörködtelte a máI' elláradt vendé
geket. A késő esti órák ellenére a 
templom zsúfolásig megtelt és itt' is 
mint minden~tt, szereteUel' hallgatt~ 
meg dr. Kovacs Lajos püspöknek a 
hívekhez int.ézett üdvöz.lő szavait 
bölcs főpásztori tanácsait. ' 

,Az IARF képviseletében dr. Ko
vacs Lajos püspök vezetésével 
dr. Ferncz József püspök es dl'. Du
sán Kafka prágai vezető lelkész az 
IARF végrehajtó bizottságának tag
jai, dr. Howard Hunter amerikai 
unitárius uruverzalista lelkész és 
egyetem.i tanár, dr. Barabássy Lász-
16 egyházi rögondnok és dr. Erdő 
János egyházi Cöjegyző, a konferen
cia l'ep.dezöje, látogatást tettek Bu
karestben a Kultuszdepartmentben 
- Allami Egyházügyi Hivatalban, 
ahol a szabadságon levő Ion Rosianu 
elnök képviseletében Gheorge Nenau 
alelnök fogadta a küldöttséget. Örö
mét fejezte ki, hogy az lARF regio
nális konferenciáját Romániában 
rendezte meg, ahol mindenki emlék
szik Dávid Ferenc szabad szellemé
re, s benne a vallás- és a lelkiisme
reti szabadság hősét tisztelik. 

Az első élményekről a fentiekben 
adtunk számot, s esetleg később né
h<\ny, a konferenciával és a vioéki 
ItöruUal kapcsolatos tapasztalatunk
ra más alkalommol visszatérünk. 

Dr. Ferencz József 

mcnetl Jelleggel, szUks(tgmegoldásokhoz 
lOlyDmOdoll egYházunk: alapvizsgAl lel! 
teológiai ltalJgalókat bocstiIolI kl az Ige
hlrdelő nélKUl m"radt gyUleKezetKbc. Egy 
mblk. ebben a vonatkOzáSban elvi éS 
gyakorjali s~emJXIntból "gyaránt Jelen tŐS 
Inlézkcd(!s "011 a ZSinati T"nács 1911. már
elUl! 29-I Ulésének az a határo?ata, amely 
lehetúvé ICSÚ. hogy $zllks"'g ~set(:n esY 
3lkatma5 presbller lássa "I az Igehlrdc
l(tl szolgálatát." 

Dr. Lékai Liszló bflwros a Vatlkdnl Rá
dIónak adott Interjújában bes:.:ámoll " 
templon,l hlloklm6Sban at utób!>i évek
ben bekövclkc-.:ctt \'41107.á50kr61. ElmOn
dOlla. hOSY az 1~1~ . (','1 ,..ab61)·oz's 6tt. 
aZ IskolaI hitOktatáson "lvIII a lemplom
ban ls pedagógiaI módszerrel ieIépItelI 
hlttallóráko, Ichet a !yermekcknek tar
lanl. Ma össtesen Ich t KN felső és kJ!1 
alsó csoportOl IChe, telálilt.1nl, azaz négy 
csoportbnn ISO hhtan05 syerm"kUnk le
hc,ell e8y-egy templomban. A legtö!>1> 
piJ!bánJ4n ""Iób"n nenl emelkedIk etQlé 
" hlltnnosok l (t t ~,.:\n",. 

ur. llU'cd János, egykori debreceni 
lIondnokllnk hnmvn!!. tilt dr. F.YII"<1 M,k-
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IÓH, 4tslállhlnltn ~dcsa"y,ja Blrjdbll II Fur
kasr~l; tcmlll/lbe. A~ uj nyugvóhelyen 
dr. f'c"mcz Józ~d püspök jmtldkOtOtl " 
ICG közelebbl hozZ(t\Rrtol,/lk jelcnMt~ben. 

A H a1.alias Népfro.nt Budapes ti 
Elnöksége Bartók Béla rőgondno
kunknak fl ~Kivá ló TársadalmI 
Munkás'· kitUnt.et6 jelvényt adomá
nyozta. A kiWnt.ctés ~tadásá~·a .. az 
o kt6ber 27-j ilnnep i bizottsági ulé
,.en került sor. 

Kusk emeteu okt. 16-án, Ilrvac.wraosz
lással egybeköttItt istentiszteletet tartott 
I{elemen Miklós szegedi lelkén. 

KaiIlona G~z:t dr. II Reformá tus Egyllá~ 
aug. számol.ban lU egykori protcstáns gol.
Iyurub prédikátorok pertvel szervesen 
összefUgg/l, a horvAt tenflerpurtl llUCC(lrl
Mil többségUknek halált hozó börtönbUn
tet~$t szenvC{letl Igehirdetők m()ltatlanul 
elfeledett emh!kczetót k trl számon. 

"es meguólaltak mngyar"l" e. Hddeu 
pál dr. az Evangtllkus Eletben n küllöl
dön él/l magyarok magya r ul tanulni kí
vánó gyermekei számára szervezett nyári 
balatoni táborok napl ll1unkAjár61 ad t4-
Jékouatást. örvendUnk, hogy euel a kt:r_ 
déssci az egyházi saj tó ls foglalkozik. 
Egyetértünk ama megá llaphAsá"OI, hOgy 
•. felbe(:sUlhetetlen a~ a fártldozlls. amelyet 
a MClgUClrok VUtlguötleu~ge végez e té
ren:' 

Az Unitárius tnekeskünyv - a7. 
191". évi valtozatlan szövegü kolozs
, 'ári kilencedik kiadása megérkezett 
Budapestre. 100,- Fl e loze tes be
küldése ellenében pos tán is meg
rendelheio a pils pokl hivatal út j a n. 

D á ... ld Fe renc emléknnnep~lyünkön 
nov. 2O-4n dr. Ddo Róbefl kandidátus tar
tOll előadást .,A. péCSi dlspUIO m/ive/(kIé.
fl.lrcén .. (j je/ent/lsdge·· eimen. Dávid Fe
renC egyIk követője és lanllVánya volt 
Vtl/unjl/ György. a pécsi disputa unltá
rlus ve1.éralakja. A~ ünnepségen Gergelll 
Ferenc orgonamavé.~z (,5 l.Dlincl" Melln
da 7.enemOvé~ .. ell hallgató mOködtek köZ

". 
Ouná nl(lli nór"ányeJyhhköz(islünkben 

S~óst János lelkl'sz n kar6csonyra fClk(~ 
szltö Istunt!s'.telctekct uz alábbi Időpon
tokban lortonn: Pdc ... lt de<:. 4-én ; s~om
b,:uhclllcm de<:. II-(m: PolQtl rdlban dec. 
IB-án. Győrben 1\ reformAtu~ gyülckc~ell 
teremben dec. 21l-án dc. 11 órll! ke,.dellcl 
tart tSlentlS'.leletet u r vaeelOro08 •. t4fi~101. 
Erre 5~er~lettel v~rjuk győri és környék
beli hIveinket. 

A lI<tzallu N~prrOnt buduptH!l Eln/jk
sege nov. 22-~n papI b~kegyúlést re ndu
?.ell ar. Újvárosh~za dlar.termében. A .. elő
adán Gyo"gl Gyula. n KUI Ugyl Inté •. t\ 
Iga~.gatója tartOtta . 

A Pos ta Központi lIírlall Iroda 
adminisztrációs t éve,lés kö"etkezté
ben november-dece mber hónapjai 
ban több eIOfizetunk címére ~ Ft-os 
el?fizetési nyugtat kiildött ki a pos
tai kézbesitu k titj'n, a r e ndes é\' i 
36 forintos, 19' 8. bl előfizetési díj 
hely ett. Akik ezt az 5~ forintot a 
pOstának klfi"~ették. azoknak elő[\
zetésH 1919. Június 30-Ig terjedő 
idure irja. Jóv' . Aki ezt a téves ösz
s zef;"ü nyuglát nem fizette kl, kérjük. 
hogy küldje meg előfizetési díjál , 36 
forlnto.t a püsuökl hivatal eimére _ 
1055 Budapest. Nagy I gn ác u. 4. _, 
hogy azt tová bbithassuk. A t é vedé
s ért a Post3- Kö7.ponti lIírla p troda 
cH.i rizetőlnk clné'f.ését kéri . 
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A b"l'tl~la c~yhA~ " l.l ékQhlrnök·' C 
lapJa"ak ok,óbe.· ~O- I 8z,lmttbun ,,_U IJr/J,; 
"c,,, rmaclú ~lolyClla táO'''' • .• " c. kU"nc 
s~cmelyrol ,drténlk megel\,Jékné:< aKik" 
XYll_XX. Sl'.lll,adban a l·ctormá.cI6 ll<lntlo
latá~ uOlgálták. Kortársai Florencc 1'/111"_ 
rlnyale_. (182_"lnJ az "ötvene'.ct· ilyer
lOCK anyja'· néven t!l;itelték. A krnnl ha
boru Idején katOna, k/lrhá..",k vezet()le, 
kUZd a korrupc ió és az embenelenseg el
len, az Imperialista hábOru emberI &Ido
zatalnak !elkarolása érdeKében. lIaZlOléré
se után nem Óhajt sem dlc~érete' scm 
KItUmetést. KönyvCI, ma I~ Olva""aK Ol· 
vasólnk .udJák, hogy rtorenee Nlllilll n-
gr.le ar. unitárius ellyhá" lugja vuJt. 

Presbiteri konretenc"l ,anunk Január 
2~ -éD. kedde n d élul'n $ órakor a Nagy 
Ignác .u tcal gyüle keze, i terem!)en. I\. kon
ferenCIa targya: A, lI.urc ikns reformlG_ 
reltvhek l~me Tleté~e es a .. esell e&" beve
:telhető valto~latásoknak rövid Istent lu te . 
le t kereIé be n ... aló bemutatá~a. I\. kunle· 
r enclára a budapcstl es pestl6 r lncl pres
bItereket, és érdeklödő hlvelnkc l is ue
n.euel várjuk. 

lU l>gy há:ti Képvise li; Tanács januá I 
25-én, szerdán délután 5 ómkor a SZOkott 
helyen Ulést tart. Ugyanaznap délelőll 10 
órakor lelkés~ énekezietet JS tarlunk. 

Ötvenéves a fjnn-magyar evena:~ lIkus 
le lkészuse re. Ennek kcretében mlnt<lgy 
h armln<l magyar lelkész tanult egy-egy 
évet HelSInkiben és mintegy 20 finn lel
kész a soproni és utóbb a budupCl~ t J 
evangélikus teOlógiai akndémlán. 

Azslában megnövekedett az érdeklődés 
a biblia Iránt. aho l U76-ban 189 ml11\6 pél
dányban fogyott cl. 

A mohamedán vendégmunkások s~áma 
az NSZK-ban meghaladja a m>l.$félmUliót. 

Lékai László d r. biborDs meghlvására 
amerikai katOlikus főpapok látogallak 
Magyarors~ágra. A vendégek IllegtekIn
tették ESZtergom neve~eteSl<égelt. több ha
zai katolikus gimnáziumot látOGattak meg 
és koncelebrált misén vellek részt a bu
dapeSti Mátyás templomban. 

Az Orsz'gos Rabbike pzG In.het !lzá~
esztendős jubileumát Unnepelle. Ifja az 
OJ él<ll. a magyar Iz raeliták lapja. 

u aiou"k na pja e lllll. Okt. 28-án dr. Fe
rencz József püspök. Beneze Márton "$ 
HUSZI! János budapesU lelkés~.ek 27 ko
szorút helye~tek el a budapesti farkasretl 
kerepesi és r ákosker"sztúrl temet/lkben 
fekvő unllárlus egyházunk 27 egykori je
les emberének a strJf\.n, köztUk nyolc 
volt u nttar!us lelkészt.ársuk sirján I~. E~ 
ar. évente Ismétl/ldő tiszteletadás méltó az 
Clhunytakho,. és szépen ~ .. olgálja a Jelen 
tl~7.teletadását a múlt értékel előlt. 

Felcsut kö?ség be n okt. 28-An, Kozma 
Ferenc egykori budapesti gondnok szépen 
gondOZOtt slrJ:\t kO~zorú?ta mell dr. Fe
renCz Józse! püspök és UII"ul J~n08 lel
kés~. A megemlékezésen részt VCIl .IUIU
ka \'Iénl, Kozmn Fercnc özvegye. 

A7. Oj T Ok;;r e . helllap 33, !I,.ámábnn 
érdekes kis el kk jelent meg peró/l-eml~
kek Székelykercsuúron elmen C$t1t>a ZOl
tán olvas(; Ir.llsoként. Közli O? 1973-bll" 
SZékelykereszt(oron !el~lIltott p et/lfl-UO
bor ké~t ls. Sajnos. hogya .. alkotó mll
vész nevét MárkOs7. rorm4bnn adta. A 
.~~ép s?obor mellálmodója és melltl'rem
t(;je M6rkO$ András !I~ob r4szm(lvé.u. a 
korán elhunyt Ifjú mester. ndllClI M6rkos 
Albert. es:ykorl kolozsvári "nltárIU~ kol
légIumi ta.nárunk legkl~bb tln. 

Dr. Kild y ZOl t:!:n evangélikus pOspök
elnök résZi Vett a L"th~ránu8 Ylláfts~ö
vetsl:g Dor El_$oloamban tarcon világ
kongresszusán. Hazatérce ulán a Magynr 
Nemzet Júl. 3(1-1 su1mában részletes In
terjut kÖ7Öl. melyben n pUspök bC!lzámOl 
a \'II~gkongre!<Szuson s •. erzen leg!ont()
~abb tapasztalatairól. A vl1~gllvalé~ <Ir. 
Ka/dll ZOltán pQsPököt n vé.<trehtljtó bl
zonság tagjai kö,.é megváln .. tOIlD. 

Horb~ ly Gyul'".k, az Állami Opera
ház I..tnl-dlJas karm"".erének, a Min1S7_ 
tertanáCll 10 M"gYllr Népköztársaság érde
mc~ ,nu\"éne kltüntet/l cimet adomá_ 
nyozta. Gratulálunk. 

Or. Kanak Mll08lav, a prágai Husz-Ia
kultás prOdékánja, CBYh.llztörténész pro_ 
feUzora , feleségével egyUlI, aki a huszUn 
egyház egyik prágai gyülekezetének lel' 
késze, Budape~ten réSZI vett egy nem
zet kör.l belmlss,.lól konterencIán , az Evan
géUkU$ Teológiai Akadémián. P üspökünk 
(:ll felesége vacsorAn látták vendégÜI. 

Kome! Chandra, a Bókevl14gtanáes új 
elnöke, nUGusr.t us v(,gén az Országos Bé
ketan"e! meghIvására sa jtótájékoztatót 
tartOtl. Ezen Ismertette az amerikai neut_ 
'·on-bomba ClIcnl vIlágmérete kben klbon· 
lokozotl tlllakozást. Tájékoztatóját _ me
lyen püspökilnk ls réHt\'Ctt - a napl saJ· 
tó és U egyházi het1tnpok részletesen Is
mertetItk. 

Halottaikat gyllszoló hiveink gyakran 
kérnek tanácsot. hogy kihez forduljanak 
siremlék rel állItása ügyében. Ajánljuk 
NafJU Lajos éplté5Zte<:hnlkus k/lforag6mes_ 
tert, akInek telepe a rákoskeresz\Ú.ri te
mető közelében 1108 Budapest, SIrken u, 
40/a sz. a. található. Az Aranyosvldékr/ll 
szármaZOl! NClfJU !..<:Iios és testvére NIJ!1U 
ZOlfan sZlvesen állnak az érdeklődök ren
delke .. é~ére. 

irj. Gyerll;ya l Arp'd teológus és Borb~.~ 
"dit mérnök házasságot kötöttek Október 
l-én a Nagy Ignác uleal templomban. A 
nagyszám II gYülekezet el/lll dr. Ferenc: 
J óU<lf püspök kérte Tsten áldását J/lvendi.t 
életükre. 

Szent -Tv ' nyl Ilona harmad(,ves teológiai 
hallgatónk. a .. oxfordi Manchester Col
lege-ban. az UhUárlUS teológiai főIskolán 
folytatJa tanulmányait a .. 1977-78. nk<tdé
mlal éllben. 

Keleme n l"ajn.r61 .. Nagy erdélyiek" so
rozatAban . .JI. kOI01.$vjrl lCllélláros·· c. 
emléker.ell meg Rullv Péter a Magyar 
Nemzet okt6bcr 2-I számában, E s .. ép Irás
ból Idézzük a következőket: .. E~erkllenc
~ .. á>.hntvnnhárombon bekövCltkczet t hal:Un 
t"án RomAnMbnn II klvál6 Mlk6 Imre 
prób~ltn felt:!rnl It rejlélyc~ életű fértl 
j"JMyáJát. ~. összegezni Kelemen I"ajo~ 
Urök$égél. Mll"ynrorsz~gon pedig Kdl"""! 
/{I~ TnmA. le\·!<lIáros teszi közzé egyik 
.zc",U'nkben a nagy tudÓ~ nMunk fellel
het/l é~ IInött level~II:' 

Fllf.p Anlal. It MT A N~DraJz! Intézeti'
n(Ok 1Udom~nYo. n",nkat~n<~ n Magyar 
R~dlóbnn .,mléke.ett mCI! Kelemen LalO' 
~701I'tél>ének sdzéve. évfordulójáról. u· 
punkban. kmön clkkl>en emlékeztInk II 

nn~y tudÓ~ munkássAgáról. 

' , ászló Andor pestlórinei unitáriu~ 
le lkés:r.. valamint II P csUórinci Uni
hirius Egyházkö1.sejf lelkk:r. i hh'ata
Iá nak a c íme megváUozott. az Álla
mi Lakótelep lebontás a, ill. újjáé pí
tCsI' miatt . 

László Andor lelkész új címl': 
1108 Budapest X ., Tóvirág u. 12. B. 
épÜle t . III. 14. Munkahelyi telefon
száma: 499-533. 



AI o':lcr huU'maln e. eikkel kl Mez" .l 
Cyőrgy szerkesztO ll? EVllnllé llkus Elet 
e/lylk Juniusi $7.<I"uIl>an abból az alka
lo mból , hOlY o. Rádió Öl\'cn entendóvel 
ezelött, 1927'bcn kezdte mej nz evangéli
kus IS Leml5~lele\ck közvCI tcsél. EIO"c\
Illk az u.,Udrltu Erl<!rltó /P27, ol,,1 tllfo
II/amál, majd lapozlnll"nk n következO 
évtoJYllmo kban ls . fllY ludluk mel/állapl
lanl azt, hogy II magynr RAdiO unUárlus 
Is tentl sz,eJCICI elsó 1:6611 JPZP-IÓ/ kezd"· 
d llen kózvetltcll. A~ fl!s6 rádión közvetl
ICIl Islc ntlSzlClmen J6zan Miklós pOspöki 
vikárius s~olgált, n mllsodlk nlknlnommnl 
lInrllbd& István budapest! IClkéu. Bara
bás lswoln lelkész egyike volt IIzoknAk. 
akik n~. unitárius ISlenUulcleleknek r .. · 
dIón való k ö zVClllés ;!t éveken. át szorgal
ma~ta. örvendtlnk ~nnok, hogy a Rádió a 
le!szab<ldulá s uthn egyszerre kezd·te meg 
<11. Istemis~tel etek kö~vetlté$él. Even tc 
állalá.l>an 1 a lknlommlll k /:lz vellt a Petőfi 
RádiÓ unh:lrlus va ll ásos fé ló rát, m e lynek 
adt.~4t <I l>eérkezell lllvele k nagy száma 
nlapJán m ellállapilhllt ó lag sOk más vallásu 
embe r ls ha llKntja . 

A IlIUOSZ és n AUaml Egyh;hügyl 111-
vatIII saJlóosztálya az ellyházl lapok mun
ka társai részére látogatá$! uervezett a 
dd >l I~ "lIIm l klód Miesurln te rmelöszö vetke
ze tbe . lit sznk.$7.enl , ·e zetés m ellell meg
Ismerkedtek a nagy llzeml gyUmölcster
m e lés ko rsze r ü módszeNl lve1. vnlamtnt n 
fe ldoll:ozás v61101.atO!J módjAval. A tanul
sAgos lálogatbon Inpunkat JIuIlII János 
képviselte. 

1..lI IIUn k Jeten számának kbl ra tát 1971. 
nov. t6-An adluk n yomdába. 

Külföldi hírek 
Wilde McCre~ JI·, d elroltl birÓI, az Olln

nl unlUirlus llyUlckezct n(iger vezetŐjét, a 
Carter kormAnyznt főügyéllné ncv~zte kl . 
Igy ő ,I>. nmerlkal IgazgágUgymlnlsztérlum 
r,! ng b"n hnrmndlk lelllll1lg:uabb beoS1.t~
s u US>.lvl se lIiJc. 

,\. kOl o>.~vArl l' rO(e'tAn.$ TeolÓGiai 'n té· 
·,~ t 1977_ 78. ~ vl meinyltása aikaimnból 
a t " n lUl rlu s templomban Okt. 2-lIn "r. 
KON;el l_aJo~ pU ~Pök prédikált. 

IIAhl10t Szabó Dezső lelkész és dr. Koudc. 
LnJos püspöK v<)gezl<'ik. 

Filep Andor Iklandi lel kés~ 43 é vi lel
készi s.z01i61nt u,An nyug alOml>a vonult. 

A franelao""~ll Evanlll~ ~t L1 b<.t,~ e. 
nabndelvll protestáns havi !lZ~mlél>~n dr. 
Henry Babel, a gentt szem Péter kated
r'lIs. KálVin egykori templomának, '7a
badelvq. rendes lelkésze, folytatJa "une 
religion pOUr le monde qui vlem" (AZ el
Jövend(i világ vallása) e. érdekes tanul
mányAt. melynek részletesebl> Ismeneté
J ére alkalmHag vlsszatérQnk. 

Aj la l J 6zsef, VOlt kOIOUvArI kámortanl
tó 14 éves korál>an, súlyos betegség után 
elhunyt. Temetbén a szo lgálatOt S:abó 
Oeuő lelkész és dr. K0l1dc8 Lajos pllspllk 
végezték. 

1\IIk6 Imre a Keres7.I.!ny Magv~tő 1976. 
3---1. szAmIIban Közreadta DUldzl t'e renc 
egykori mészkőI lelkés~ érdekes végrcn

' deletél. 

A rom'nla! Unlt'rlus Egyház n~gy egy
hli.zkörében 1916-ban t\~UúJltlls VOlt. Az 
cr~dményekról a Ker~utény Magl1c/ő 
nemrégiben meSJelent 1976. évi 3---1. szá
mából értesUItUnk, II II követke~őkl>~n kö_ 
zöljtlk . A kOloz .... /Ordal egyhdzkl.lr espere
$e: Benedek Sándor kO lo,.svár- lr l $~te lePI 
lelkész, feltlgyeló gondnokok: MarIon $6-
mu,,1 és Pál/y L6r1nc, jesyző; Benedt>k 
Agoston. A matoskUkUnőf egyhá~kűr es
perese: Ko/esár Sándor marosvásArhelyi 
lelkész, feiUgyelő gondnokok; Ineelfll 
Károly és dr. MUrtlall SlImuel, jeIlYZŐ; 
Csongvay Attila. A szj!kelyker~Ultlr
udvarhelyi egyhdzk!Jr es~rese: Bdró Jó
zs~r SZékelyk ereszturi lelkész, feltIgyelő 
gondnokok: Egyed All>ert és Lórlnez La
) 0 5 , je!lYzö: Andr,bl György. A sepri
SZ~>ltgIl6rgyl e9yhdzk6r e'perese; Kl.lkl1d 
Kálmán árkosi lelkész, r~lUgyelő gondno
kok: dr. F azekas Miklós és Végh Imre, 
j egyző; T6r6k Amn. 

Dr. Gyer«yay Arpád orvosprofe.uzor, 
egykori teológiai és kollégiunIl l~hlgyel6 
gondnokunk özvegye, szill. Engel Korné
lia, 86 é ves kor61>an, okt. 27-én ~Ihunyt. 
Temetésén Kolozsvárt dr. Kovdcs LaJOlI 
pUspl.lk hIrdetIe a vigaszIalAs Igéit. Gyer
mek~llIek, unOkáinak és dédunok41nak 
IStentől vigasztalódást kívánunk. jJ) . 
Gyergyay Arpád teolósus l.>nk nagyanyját 
g yászOlJn az e!hunytb,m. 

KovAes György szlnmOvész, n mar05V:1.
sllrhelyl s?lnmllvészetl rölskola p'"(lleSSZo
ra 67 éves korAban Marosvásárhelyt el
hunyt. Az Erdélyben és Budapesten ls Jól 
Ismert neves szlnész. gimnazista korában 
egykori kolozsvári kolléglumul1k növendé
ke VOlt és egész életén át h~llIsan eml"ke, 
zeu meg n koll o':glUlnban knpou gazdag 
ta nít(\ srÓI. mely sohnsem tett kUlönl>~é
get nz unhárlu~ és más vnllású tanulók 
között. 

flr. Kovács Lajos pUspök, min I az IARF 
ernőke nov. 20-án Bl"ijsrz('lben OZ ouanl 
szal>adClvll protestáns gyUlekezetl>en 
szolg'lt francia nyelven. UgyanolI !élogo
tást telt és előadAst tartott II vároll>on é~ 
k6rnyékl-n lakó angol-<lmerlkai unll1\r!u~ 
szórványgyüleke~etben I~. 

Dr. GIi.I Miklós az erdé lyi ellyház 
eg~· kori főgondnoka és felesége, Ferenez 
Tlta nemrégitlen ünnepelték Tord6n h'
Z.1Iss.égkö léstlk 65. évfordulój61. Szeretet
illi köszö ntjUk az egész családot . 

Ldkész l k lnevuések: dr, Koudcs LaJo.$ 
püspök Dis/aludra - a nyugalomba '·0-
nUll L6rlnczy Gerg~ly utódjáUl _ Odllnl 
~'~r~ne, eddigi marosviis.1rhe lyl r. lelkésu ; 
Addmosra, Nyltrol Csongor, ~ddlgl e~ók
fa lv! lelkésu nevezte kl. 

A kOlozsvári un1t6rlus e«yh ':tl kilzponl 
ban kél uj előadó kezd, e meg mő.k&léft t. 
A"drd.t György ~ddlgl okl6ndl lelkész, 
gazdasági elóadóként, Szikelll !..lISZ!Ó, ed
digi tiJuékhelyl lelké. z. n nyug dfJp.énz
Idr v~zeI6Jekén!. 

Az "'''gllk4n ~lIyh'z érsek~, a Cante r
buryben székelő dr, Donald cogg"n. :1. p
r lll.'f ,'égén és május elején három öl<"m~ 
nlkus ltnogalht teu . nómdb"" letker,,~ 

1\ tIIbingeni eJ:yttem mon Unnc II 
fennállásának öts,.lIzévcs éVfo rdulóJ't ft 
lit mtlk&llk II legnt!pe~ebl> prOteSlá",,·\co

a 
lóglal fakultás . -

Az evanglle ~l I..Il>erl~ c. francia su. 
I>adelvll ' eoló glal fOlyóirat az Am~rlká_ 
ban kladolt 1877. évi Izrnellta é\"k<:Sny\" 
adstaira 16mas:tkodva k ij .. lI. hagya vlUg 
zsidó vnll6s u lakóinak a n6ma a It mil
lió t meghaladja. Közel hatmUlló él az 
EllyesUlt Allamokban. Ez kétsz~rele az 
Iz rae l AUaml>an élő zsidók számának 
(168(1000). EurÓpában vnlamlvel több 
mini négymll1ló uldó él. Legjelentősebb 
a ~.Id ók ~~mll a SZovJelunlól>an. A ZSI
d ó 5ll11 száma Franclaoru Agban meghalad_ 
ja a télmIllIó I. AngllAl>an nem ~rl el ezt 
a 51.4mo\. 

A lIotouvlltr l Jl;OU UN K _l>an az Adil
évfordulóval kllPCSOlall>an két unlt4rius 
sze .... őtő l ls jelent meg megemlékezés Sil
ló Nagy Laszló Iró-szerkeSztő, tb. egfhá7j 
tan'ClKl5 "li4rom találkozás·', Bar"bd~ 
Miklós ny. nagyenyedi esperes pedig "A 
glmnAzluml>an kezdőd{\u" e. /rta meg 
Adyval kapcsolatos emlékeit. 

A kanadai unh:i.rlusok évi kÖZg~·íllésU
kön Jim lJurrows_t választották meg u 
új eJklU8ro. elnökUI. A mon trealI gyüleke
•. etl>e bekUS1.ÖntUtt az új lelkb~, Charle~ 
E1fdlr, a k I. mint IgszI kanadai, kt!tnyelv ll. 
~ czérl Isen alkalmas II monirealI GyU1e
ke~et lelkészi munktljának elltllásilra Ed_ 
dis lelkés? tlatal évell>cn járt MagyarOr
sZ.ligQn 13 . 

P~ I~r UlJos ny. székelykeresUurl glm
nM.luml Igazgató-tantlr 111 éves korában 
KOlouvárt elhuny\. Nagy részvét mellett 
temett!!k a Házsongrádl temetőben. A 
szolgli.1atot Benedek Sándor esperes lel
kész végeue, az egyház egycl~me részvé-
tét a pUspllk kúlföldl ulla és dr. Erdő Já
no s tőJ(8)'Ző l>eteg~ége miau Szabd 0ezs6 
lelkész tolmá.esolta. A tanltványok nevo':
I>en Bdrd József espere!l k dr, S:dsz 00':
nes lelkész I>ucsúztatl'k. Utól>l>! méltaUII 
feltIgyelő gondnokl tlutél>en vigz~tI mun
k'Mt 1$, 

Az NSZK Badc n lartomány:i.nak szabad
elvO Cyll l ~kezetel _ FreINlIIgI<:Sse Ulndes
gemelnde Ballen - a Karlsruhel>an lakó 
dr, ECkhardt PUkk lelkész m~llé. Frei
burg nékhellyel. új lelkészt áHltottak 
HOIgálatl>p. dr. OI~lmar Frledmann sz~' 
mélyé~n. A gytlleke2~tnCk és a nagyszá
mú szór-ványok elItItásának " munkáj4' 
I>an a nyugaloml>a VonulI dr. Heinz SchlÖo
termann é~ felesége dr. 1..110 Sch/ö/er
mann, akik Manhelmban laknak. Is részt 
vesznek. Havi szemléJUk Freie Religion 
clmmel rendszeresen táJékozl8t életUkről 
<!~ munkássl\gukr6L. 

A Le Pr01t~5tant e. Genftlen megjelenő 
s~abadelvll francia nyelVő. havi nemle bC_ 
51.6mol Slltő Andrlls "Csillag a mdglydn· 
e. Szervél- KálVln drámájának budspestl 
és románia! sikeréről. MegemJltl, hogy II 
daro.l>ot llnn, n~mel és lcngyel nyelvre IS 
lefordltOwlk. és előadásra kerUI Helsln
kiben. Derllnben és Gdanskbnn ls. J;:rde
kes volna _ ItJa n Le PrQlestant - öS.
szehOllOnlltanl SUtő András darabjAI a7. 
1915. ős~én a gen fi TVR 411omá~ útján be-
mutatott k Georges Ha/das 61 tal Irt S7.er
vét-darabbal. E k"rdésre kéSőbb máI: 
vlsszatérQn k. 

AZ IARF új, m agasabb 5t4lUSZI kapon 
n ENSZ-ben, A harmadl.k kateg6,.lából 
litmlnősheuék a II. kategórl4ba. A $Zn
var .. h telj~s cgyhangúslltggal lörtént II ha
tározathozata.l kapcslltn. Az lARF ENSZ 
metttlKyelőj~ dr. Rol>ert Brown. a Ne\\" 
York-I community Church tagj8.,~"",~ 

, 
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Bélyegsal'ok 
ADY ENDRE 

• • • • • • • 
• • • • 
• 

• 

1877-1919 

• • • 
• • • • 
• • • • 

• • ,_ ............ ......... ......... ..... 
" .. . VaIUK' a~ ertú! Ini/u/ el 
S !JeIul II $':c"', /IafJ)! Oceánba." 

"Az €rtől a~ Oceánlg", Nagyvárad tó! 
DraziJlOlg Ady-llnnepsOgck. lI~zankon kí
vül sok o r~táj,lban emlékeznek meg Ady
szil lelOsének 100. l!vfQrd uI6j:\r61. A Béke
"Uágwnács 05 at UNJ::SCO az Ady-évror
dulól [elvette a kiemelkedő megcmlC!kezO
si rcndc~vénYck sorába. S~ámos helyen, 
igy Szlovákiában, L<mgycLol'uágblln, ;I? 

NDK-ban, Kubában, Par17..sban már az 
Idén luvasszQl megemlékeztek II forradal
mái' magyar köLt6r<1I. ,Kubában megjelent 
.. spanyol nyelva Ady-kötet. A Magyarok 
VlláGszövetscgc két előadó körutal szer· 
vezett az Amerikai EgyesUIl Allamokban 
az onanl mngyarok kÖZÖlt, Mcgemleke-
1.lk Ady Endrétől fl Sl<ovJet lrós>;O"'elStg. A 

A budap u tl e,yházkl)Z!l~,ben a leg
utóbbi b6napokba.n elhalá loztak: 

Dr. SlklÓUy Lászlóné, Sdml Jankn H nn
na , mesh. máj. 2- án, !ki éves korában; 
Vass Karoly, máj. 10-én, ~9 fves; A dor
.ldn B~la, máj. :G-án, &o eves· Addm Ln
.lDs, m4j. 31-én, G7 fves; NaOI/ ·IStVán, Jún. 
l-en, 65 é ... es; Fehü ~'erene, Jún. IO-én, 
12 éves; ·runyogl Jánosné, Jun. 21-én, n 
~ves: Imre L4S~ló, Jún. 21-én, 11 éves : 
ElekI." Mihály, aUG. H-.:!n, 6S éves; D r. 
Pállfu ZOlt4nné, Teleki Klárn, aug. 14-én, 
iS éves ; Varadi Dónát, aug. 24-fn, 68 éves; 
on:. Pfilfll/ ~'er('ncné , a"g. 27-én, 74 éve!;; 
F>!Wp Elek, szept. 2-án, 74 éves; Akdc,o~ 
Andr4~né, aug. 25-én, 15 (íves; Agi) 
Laszló, okt. IO-én, G6 éves; Szllcs ~'erenc
ml, Vlnczefj IlOna, október 26-án, 7D éves 
kor4lJan. "BO/doIlOk, oklknuk ,,,lviIk tls.,
la, men ök az ISlenl megld rldk." 

(Moll" S.8.) 

Fekete Lajasné, n. Török Irén élett'lnek 
8lJ-.lk évében nUll. 27"'n eU'unyt. K~'(!,..ke
mélen, a ... 4rosi temetőben helyezték vég
Ső nyughelyére, nllgy részvét mellett 
~encle Márton lelkeS7. szolgálatáv:tl: 

yermekel, menyei, unokJi.l, lestvére, ro-
",nSága mély gYllnában <'S!I ~lnte rés~vét-
le OUtazunk. . 

Homán IróJlZ{I ... ctséG - ma .. ya'·ors~AIII 
r~b~we"ok be ... ona~av(!1 _ mCIl"mleKel .. ~ 
,...,IU~I ,.zer ... c« BUKarC~tben, I{OIO;O' ... lh·oll 
c~ Nagywu"noon. "i"á ... oJl or4ZilSOkblon ve' 
nczue.al>an, Mexikóban, PerU""'I, Urati
llAban, Argendnában ~S Indlábhn ls meg 
emlékeznek a magyar IIra halhatatlan al
kotóJáról. Számos helyen jelenik meG at 
c ... torduló alkalmából Ad y-kötet. Eg~·ebek 
I(őzt J apánlJan ls nyomdil.lJlln Van m<lr 
egy japán nyelvü Ady-k.1ad<ls. 

Ady t;ndrerol megjelent \UOO SlIA« kI
aa ... anyOOI k.Ll>Ontak"zu< ""OllunK II ,.!Il.", 
" ·OO<lLVm egyik klmaga~ ,o "mGen <loku
mentuma ..... dy a nagy vauomas\""'ök ko
/.e tartotik ; emberi ,génye, erKoles, pa
.:anCsa és KöItO! programja II lelKel le
meZleJemtő <lszimeséll: eletet, gon<\ola1(lIt 
értése", Indulatait es slenveoélyelt ('PP: 
ugy elen!o; IlIrja , mim emben gyotrO<le
Selt, 'ról és pOlitikai harcait. E I·övld i~
menetés keretében lehetetlen lenne e Köl
t<) órlas életművét ismenetnl, e;r.ért esak 
" nagy prózai va!lomasalból Idé7.ek sze
melvenyeket. 

Ady józan történelmi érzékkel a kl~ né
pek reáti:; lehetoségeit veti latra. A kIS 
népek IétJogosull$águkat nem h4bOrvkkal 
pccsetetik meg, hanem azzal, hogy miként 
tudnak bekapesolódnl a hnlad b a elvlll
d .ció vllág4ramába. EgYik Irásában ez t 
í r ja; " .. . Erdély, a régi Erdély mln<uy 
magya,·aDD és sokkal ellrópalbD voll, mini 
a nyolcfel" osztott és Déna M agyaroruÚg. 
I{a~lnc"y fejében sllröghettek a nagy ne
vek; Dáli/(! Fenmc, Bethlen Apáczai Cse
re, BOlyai , Wesselényi S(I): Nagy név SOl· 
lenne, de elég ennyi, hogy egy esodálatos, 
aIIg é rintet~ titok fátyollIhOZ jus~unk. Er
dtlll, amely büszke, szabad áUam k ént tár
gya it Angolorsdggal, Franciaországgal, 
S ... édlával, H olJandlával, Lengyelorszi1ggal, 
a birOdalmi esászársággal, természetesen 
az ottomán birodalommal. magYar Oyilitó
lencséje voU minden európai kul/urdU! 
sugárnalc. ,. "Ismeretlen Kocvln-kódex 
margójára" dmű írásában többek közt 
e zt irja; ..... s szinte Azsía nélén egy 
kis ország a k adt, mely kl merte monda-

akik közül ketten Mllrosvásárhelyrúl el
jöttek teme téSére. lSten adjon vigaulaló
dást a gyászolÓknak. 

Kádár lSlván hódmezóvás4rhelyl elY
há;r.községünk több cikluson at volt érde
mes gondnoka, egyházi tanaesos, élelenek 
85. évében csendesen elhunyt. CSllládjlil~ 
szere tö d OlgOS ember voll, aki é rtékes 
munkát végzett a hódme;r.ő ... ésárhelyl gyU
lekezet llnkben több ciklusan át tartó 
gondnokl munkája során. Hátramaradot
tuinak vigasztalódást k ívánunk. Temeté
sén dr. Ferencz József p tlspök és S~d8: 
János lelkész végezték a SZOlgálatOt. 

Szepesváraljay AIConzné, s~. Got\hl1rd 
~l arglt, ny. tanárnő, miskolci SZórvllnyunk 
gondnokn, _ Ilk.! e tisztet nagy szorgalom
mal és lelkiismeretességgel látta el hO~1.
szú eveken át - 82 éves korllbnn nov. 1-
J"'n váraIJanul elhunyt. T emetésén a vi
gasztalás Igéit Bajor János t(iJegyző -
deb receni lelkész hirdette. WhramaradOt
tal gyászában ős.zlnte szivvel O$ZlOzunk. 

Oz,' . Nyitrai András né, ~z. lIalmágyl 
Vilma, az éves korában Tatán elhunyt . 
Leánya, két unokája és II kis d~dunokn. 
... alamlnt a hat testvér Gyáu:lban őszinte 
!;7,ívvel osztozunk. Temetésén nov. IG-An 
UnIó Andor lelk""'z szOlgliIt. 

k:;:~ l na Sándor, okleveles unitárius lel. K Ü l f Ö l d i h í r e k 
r ~,nyugalmazoll zenetanár. GG éves ko
o!ban OktólJer 26-án váratlanul agyvérzé!; 
I I~~meilhah. I)umintulon é$ ounapataJo~ 
re szkedeu. Temeté~ére a dömSÖdi re
o r mátus temet(lben kerIlIt sor B,meze 

Márton lelkéu, lll. Kovdcr László hely
~Il rer. lelkfsz s~oIKálntáv"l. Ozvegyénck 
', testvérének Istent61 vlgnztalódást ki-v nunk. . 

Moha m ed ' n Id6sz'mlth b evezetédt ter
vezik egyes m uzulmán 1I11nmok. V/lllás
IIgyl minisztereik fogla lkoznak é,·dcmben 
n k érdés el6kl:szltésével. Több mu~ulmán 
ors'.áJi( terve~1 a va,~drnap helyell n mo
h"me<l~n IInncpnapnnk, /I p~ntck"ek plhe-

nl, hogy az "mbc'eknek 11111.' pedig n: n 
magllk dolg .. k . Innen Indul meg magya_ 
I"ok raj zása mllr elÓbb nYu~all 5(!hOlákr n. 
Oancszed nl én kis m emórlámb61 nem tu
dok mindent. de Shakespenre szlllel60~. 
nek esztendeJéhen It t Ir mar d r Amát Ka
rddl Pili (un!tlIMu~ pü~pök a XVI . sUi
tDdb"n). It t 8~ablld Krls?tus! m~!ltalladn \ 
unllllrlu ... Okn~k .. :' 
K~ lvlnl8llOk és S~oclllllzmus írásában 

Igy Ir: ..... Nemcsak Kálvin egyhlou\nak 
de az emberiség ügyének ls veszedelme 
volna. ha ti prOtestAntb.mU5 eUelednt'l. 
hogy anyja: :lZ Elet vOlt. BÖICS6je· ~ZIl
bads4g és Iga7.ság. Csak rajongók remé
lik a dogmaUkus vallások gyors múlásál. 
Ha Kálvin hivei és a protestánsOk eltot'
dulruk anyjuktól. nelettől. tötrll]Ja őket 
Róma. Mert az Eletnek szülelett egy Igér
tebb (,S kedvesebb gyermeke. FTanelaot'
sz4gban kálVinis ta teOlógusok ls Ilyennek 
14tjak a helyze tet. Vagy kibékül a protes
tántlZlnUS "Jabb és hatalmasabb test ... é
rével. a $1.oCla llzmussal. vagy elpuS7.
tul ... S a haladés ügYének Sem kijzijm
bö~ a válasuás. Nem kij~ömbijs . hOgy Kál
vi n utódai és hivei bzreveszlk-e, hogy a 
uocla llzmus törvényes utódja a protes
tnnllzmusnak. BékUlnle szabad csak vele 
nz öregebb testvérnek. háborúskodnl 
nem:' 

Ady Endre 1919. Jan uár 27-én reggel halt 
meg. 

MÓrlc 7. Z~lgmond gyászbeszédében 
mondta; .,Költő feks1.1 k a ravatalon ... A 
tor r adl110m költője. éppen a z átalakUlt vi_ 
lágszemlélet szellemi vezére fekszik r a Vll
talOn; megilleti őt II lelkeknek minden 
hódolatll, tömjéne és aranya . .. Emléke7._ 
r.et ck Ady Endrére, emeljé tek fel a z ő 
Igéit. (!s haj t.~átok végre 1l7. (j életének 
törvényét !" 

A Magyar posta több alkalommal em
lékezet t meg bélyeg k.1adásaval Ady End_ 
rérŐI. OlvasÓInknak bemulatJuk a halálá
nak SO. é"fOrdulóJa alk almával kladolt 
I Ft-OS clmletll bélyeget. 

Ur. Kiss J(j~er 

nónnpként vllló beoezetkét. Paklszt;ln 
mA,· az Idtn rátért erre. A;r. Izlám világ a 
Hesdra-é ... et 622-től számItJa. E;r. az év, 
mely a Holdhoz kllpesol6d.lk. r övidebb II 
gregorián naptár szerinti esztendónél. 

Or. Szász Tiborné sz. Kiss Viola , ntha l 
dr. Kiss Elek pIIspök Idnya, súlyos be
tegség után elhun y t . A esalád gyászában 
őszinte szí ...... el os~ to;r.unk. 

Dr. MlrOSla ... N ová k, n cseh huszita egy
ház pátriárkáJa, aki e tISztét 1961. 6 ta vi
seU. október hó fOlyamán betöl tölte 7U. 
életévét. Jó kívánsllgalnkat killdjük egy
há;r.unk Jó barátjának. pIIs pökUnk eGyko
ri marbur gi tanulótársának, a KBK. alel
nökének és n békemunka áldozatOs mO
vel őjének. El!yhfl>.a és sz4mos nemzetközi 
szervezet köszöntötte e szép "'vfordulón. 
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