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íGY OLVASSUK A BIBL/ÁT 
E cikk a kolozsJJ/iTi K eresz

tény Magvető 1977. évi els.ő 
szamában jelent meg. SzerzőJe 
Lórinczi László lIy. ürmösi lel
kész Az első vilagháborű ka
tonája, 1IIUjd lelkészi tanulma-
11yokat végzett. Oklevc!ének 
mcgszerzése tHán előbb a szc
kelykereszturi gimnázium in
ternátusi felügyelője, majd az 
amerikai Clevelandban misz
sziós lelkész, később gimnáziu
mi va llas/anár, majd igazgató 
és az utolsó 27 évben, 191.S. jm!. 
l-cn történt 11yugalomba vo
nuldsáio az ürmösi oyiilekeze l 
je les lelkésze. Neves szónok. 
akinek az 1968. évi kolozsvári 
.zsi natOl! mondott imáját keve
sell felejtik, cl. Baldu Ferenc 
kortársa és jó barátja, megbe
csiilt köz/ró i.!. 

A Biblia 3 keres7.tenyek számúra 
egyedmMló mú a világirodalomban. 
Egyedülá lló 3 Bibli áb3n felhalmo
zott anyag minősége. Ezl az anya
got a Közel-Kelet ókori népeinek 
4-5 ezer esztendő alatti szellemi 
termékeinek tömegéből válog3tták 
össze. S ebben az anyagban olyan 
egyetemes és örök érvényű igal'.sá
gak nHlenek, amelyek a vallásos em
berek sl'.ámára nyugodt. békességes, 
boldog élet alapját képezik. 

A? ember gondolkozó-érző lény 
vol\{lval s?ükségképpen velejár bi
zonyos nyugtalansag, Keresi a he
lyét a világban, Olyan a lIapotOl 
amelyben nyugodt szivvel, békesség
ben lehet élni, és dolgozni, lefeküd
ni és felkelni, elviselni a szenvedést 
és szembenézni a halállal. 

Az ember akár primitív, akár mo
dern, feleletet keres ilyen kérdések-
re: 

Milyen a világ? Hogyan lett és 
miért olyan, amilyen? Milyen az cm
bel~'1 Hogyan lett, és miért olyan, 
amilyen? 

1'up.1sztalja a nyugtalan emberi el
r'I',le. hogy a boldog élet egyfelől II 

Világol kOL'mány7.ó, nála nagyob!) 
"h.atulmuktól", m(,sfelőJ embertár
salho7. o;al,ó vis?onyulásátó! függ, Ke
fesl !! VIszonyulásokat meglllnpozó 
lehetőségeket. 

E'tek a kérdések a hivő száml.ra 
létkérdések, és a Bibliában rájuk ta
lált feleletekben rejlenek a nyugodt, 
bt'!k('ssé~es, boldog élet alapjfIl ké
pe7.ó e\,:yetemes, örök ér\'ényű Iga7.-

ságok, mindig az adott kor szellemi 
szintjének megfelelő megfogalmazás
ban, (Pl. ilyen egyetemes, örök érvé~ 
nyú ignzsng, hogy "Isten a világ te
remtője és gondviselője", vagy "az 
embel' embertársának testvére", de 
e?ek az Igazságok és hasonlók a 
Biblia nnyagán végig mindig 3? il
lető történelmi kor szellemi s'tínvo
nalnn vannak megfogalmazva,) Hosz
szú idó alatt rengeteg anyag halmo
zódott lel, Legkezdetben mint s't{,j
hagyomány szállt és szaporodott 
nem?edékröl nemzedékre, Később 
ezeket az iga7.ságokat rögzíteni igye
keztek: köbe, agyagba vésték, fflra 
rótták, majd különböző írásm6dok
kal pergamenre, papírosra írták, raj
zolták, festették, Bizony hosszú, ne
héz munkával, heves viták tüzében 
sikel'Ült a rengeteg anyagból elő
ször a Biblia ószövetségi részét. majd 
az újszövetségit kiv:Uogatni. 39, il
Ietve 27 könyvbe foglalni és résr.ek
,'e osztani. 

A Biblia ma használatban levó 
anyagát véglegesnek és meg változ
tathat. .. tlannak, szent könyvnek a 
hippói 7.sinat állapította meg a Je
zus hahíla utáni 393, esztendőben, 

Egyedülálló szúmunkra a Biblia, 
mint irodalmi múraj, Az Irodalmi 
művek ma ismert egyetlen osztnlyá
ba sem sorolható be, Ahogy az em
beri gondolat-érzés-~mény kifejezé
sének, !'ögzitésének mód ja a s7.fijha
gyománytól a könyvnyomt.atásig a 
történelmi fejl6des út jan tökéletese
dett, úgy tökéletesedtek, szaporod
tak a megfogalmazás irodalmi for
mili is, Vegyesen van benne: legen
da, monda, történelem, földrajz, 
néprajz, tlirsndalomrajz, jellemrajz, 
péld.hat-történet, elbeszélés, regény, 
tanítás, prédikáció. vers, és pró7 .... , 
himnus?, sirató ének és szerelmi dal, 
S a vallaserkölcsi élet igazságai, 
akÍlrmilyen irodalmi formóban ke
rülnek a Bibliában az olvasó elé, 
mindig a keletkezésük koránnk meg
feleló színvonaIon vannak, megfogal
mazva, 

TanItani is akar a Biblia, de e? a 
célja mellékesen jelentkezik: a~ ér
telemhez is szól. gondolko7.ásl'a, 1.'1-
mélked('Sre is serkent. de főképpen 
és elsOsorban 11 szlvünkhö~, lelkiis
meretünkhöz szól; hatni akar reánk, 
a tökéletcsedés felé akar mozdítani, 
A s?(vct keresi. "mert abból Indul 
kl minden élet" (Péld, 4,23) ; azt il 

bizonyO!! .. belsó embert" I~ekszik 

megmozgatn!, nkinek napról napra 
meg kell újulnlal Ezt az egyetlen 
cé!t szolgálja az egész Biblia, elejé
tól végig; s ez az egy cél fogja ösz
sze egységbe sokféle formaban je
lentkező anyagát. 

Szarnunkra azért egyedülálló 11 

Biblia, mert életünk veszélyes ör
vényein és fénylő csúcsain á t biz.a
kodassal ve7.ct a lassan, de biztosan 
bontakol'.6 jövendó felé, az lsten há
záho?, "hogy tanítson meg minket 
nl. Ó utaira, és mi járjunk az ő ös
vényein" (ezs, 2,3), 

Nehéz küzdelmet mulat ennek II 

4-5 ezer esztendős történelemnek az 
útja; lapjai sokszor vérrel-könnyel 
írottak, s a Biblia mégsem lehango
ló, hanem biztaló, Jelszilya a Ma
dáché: 

"Ember küzdj, és bízva bízzál !" 
Mint egy fényes láncolat, úgy je

lennek meg az egész anyagon végig 
a?ok, akik belsö emberükben [el~l 
tudtak emelked ni karunk á ltalános 
színvonalán ; akik prófétáltak, esz
ményt mutattak fel, példát ad~k a 
kercsó elmék, a nyugtatnn sllvek 
számárn. hiszen "a nép, amely: sö
tétségben jár vala, lát nagy vilagos
ságat" (Ézs, 9,2), S "mUy szépek ,~ 
hegyeken az örömmondóknak lábm 
(Ézs. 52,7), amig a láncoint [ölér a 
csúcsra: J ézushoz, 

O a mi életünk bíztató példaképe, 
n vonzó, a ltökéle tesedésre kényszerítő 
eszmény. Lélünk nyugtalanító kér
déseire ő adja meg a legmegnyugta
tóbb {elei eteket. A nyugodt, békessé
ges, boldog élet fu.ndamentumát ké
pező igazságokat o fogalmazza meg 
a legtalálóbban, O emel legközelebb 
Istenhez: " Nem vagyok egyedül". 
én és az Atya egy vagyunk" (Jn, 8,16 
és 10.30); iS [úz legbékeSségeseb~ 
test vériségben embertársnlnkkal; "TI 
pedig mindnyá jan testvérek va,gy
tok" (Mt. 23,8); és 6 jelöli ki helyün
ket, utunkat, dolgunkat a világban: 
"J::n vagyok az út, a? igazság és az 
élet!" (Jn, 14,6). 

ABibliát él'telemmel. érdeklödés
sel, tisztelettel és szeretettel kell ol
vasni. Csak Igy ragyognak fel szá
munkra az anyitgilban I'eJlö egyete
mes és örök é l'vényú igazst'lgok, ~e. 
Iyek a szellemi élet különböző sZInt
jein, különböző módon találtak meg
fogulmaznsru, tgy lesz a BlIJHa éhe
z6 leLkilnk mindennapi kenye.I'e, 

LlirJlI l'd 1.As7.l6 



• 

KŰSZŰNTeS 
D. DR. BARTHA TIBOR 

debreceni refonnátus püspök, u Református Zsinat és 
az Okuménlkus Tanács elnöke. húsz eszl.cndeje áll 
egyháza élén. Nehéz Időben vette át az ország leg· 
jelentősebb és lélekszámra is legnag~obb p~o~lá.~ 
egyházkerületének a kormányzását. ':' Ilszántuh ~uspok 
hangja hamar tú lterjedt egyházke~ill~e ~~ram. Az 
ország református egyhúzalnak zsmall elnoke, és az 
ökuménlkus gondolat képviselőjeként határokon belül 
és kívül sz.wa mindenütt figyelmet érdemelt. 

Magát nem kímélve kü?dött, érvelt éli fárad II 
hogy a másként látó Jós?ándékúak a seml ozo , 
v?~ éppen ellenfelek, megismerjék 'a haz..'1i ~~t!!~ 
lantizmus és a magynr egyházi é let l;aJátossá . 
Azt az utat. melye.~ a mai történelmi Időkben ~~: 
nl:ln~" és .. cselekednunk kell. A húszéve; évfordulón 
k~zon~unk I;zava feléje száJ( és jó egészsé et és 
erot ~ kivánunk, hogy munkáját a jiivöbcn is glöret. 
len .lldozatkészséggel vége7.hesse. 

Római katolikus főpapok kinevezése 
VI . Pili pápa Bánk József egri érseket váci me"-! 

gyéspÜSpÖkké K ádáT Lásl!:ló veszprémI megyéspüspö
köt egri érse'kké, Paskay Lászlót. a Budapesti KÖl!:· 
ponti P.npneveJŐ l ntb.et rektorút c. püspökké, veszp· 
rémi a pOliloli konnányzóvá, Rosta Ferenc tb. k.nno· 

Az '978. évi állami dijasok között örömmel olvas
suk K eresztury Dezső dr. akadémikus. József Attila· 
díjas költő nevét, aki e legmagasabb hazai kitünte· 
l.é<;t több évtizedes kulturális ffi tudományos mu n· 
kasságáért, valamint a magyar kultúra külföldi nép· 
szerus íl.é<;éért kapta.. Orömmel köszöntjük dr. K eresz· 
tury Dezsől, aki SOkirányú elfoglaltsága ellenére több 

n?k, .. balatonsl!:emesi plébá nost székesfehérvári segéd. 
Pu.spo~ké nevezte ki. A kinevez.ésekhez a Magyar 
Népkozt.ársaság Elnöki 'I.'anácsa az 1951. évi 22. tör. 
vényerelú rendelet alapján az előzetes hozzújárulást 
megadta. (MTI) 

alkalommal előadást tartott gyülekel!:eli ÖiS6zejövete. 
leinken. 

A Ko.~su.th-díjjal kitüntetett súnészek között öröm
mel olvastuk Huszti Péter és Sztankay István színé. 
szek nevét, akik Sütő András "CsUlag a máglyán" 
c. drámájában Szervét és Kálvin alakilóiként emlé. 
kezetes sikert arattak. A da rabol ma is rendszeret!en 
adják a Madách Színházlmn. 

IN MEMORIAM 
Or tu /ali Gyula dr. akadémikus, az E lnöki Tanács 

tagja, 68 éves korában, türelemmel viselt súlyos ~ 
tegség után e lhunyt. Munkásságát a hazai sajtó sl!:á· 
mos vonatkol!:ásban részletesen méltatta. Mint unitá
riusok tisz telgúnk a néprajz nagy tudósa előlt, aki 
igen sokat tett a XIX. száwdi unitárius püspök Kri7.3 
János "Vadr6zsák" c. kötetének méltatása ffi újra
kiadása terén. Dr. Ortumy Gyula vallás- és közok
tatásügyi miniszter volt 1948·ban. Nagy megértést ta· 
núsított egyházunk kü lön leges p roblémáival kapcso
latosan, amikor létrejött a megáUnpodás az állam és 
az unitárius egyház között. Az egyezményt a Magyar 
Állam képviseletében dr . Ortutay Gyula írta alá 1948. 

okt. 7-én, amikor egyházunk a refonnátus egyházzal 

azonos napon, az elsök közölt írta alá a megszövege
zet! megá llapodást. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Sík Endre dr. ny. külügyminiszter, az Országos Bé
ketanács elnöke élet.ének 82. évében elhunyt. Az 
emigráció éveiben írla meg élete [ómúvét, Afrika né· 
peinek történetét, mely angol és francia nyelven is 
megjeleni. Nem egy afríkai országban ma is tan
könyvül használják. Haza térése után széleskörű 
nyelvtudását al!: új diplomatanemzeclék nevelésének 
szentelte. Nagykövetünk volt Washingtonban, külügy
miniszter nehéz esztendőkben. Nyugalomba vonulása 
óta életét ri béke ügyének szentelle. Az Országos Bé
ketanács munkáján kivül tevékeny munkása volt a 
Béke Világtanácsnak is. 

Napjaink ... 
Lapunk megjelenésekor olvasóink bizonyára már 

jól ismerik azokat a p lakátokat, amelyek Budapest 
- és gondolom a vidék - hirdel.ÖOszlopain a neut· 
ronbomba és minden neutron harcászati fegyver el
leni tillakozasunkat fejezik kL Egyetértünk azzal. 
hogy e tiltakozás idószerú. Nagy erÖfesl!:!t.éseket tesz
nek a világ haladó erői nzért, hogy a leszerelés ügyét, 
amely a tárgyalások során néha a holtpont['a jutás 
veszélyével fenyegetett. ne csak kimozdítsák ebből az 
állapotából, hanem előbbre ís vigyék. 

. ~ Haz.afi.as Népfront keretében a közelmúltban saj
taJékozlalÓt tartott a genO é r1eke7. leten részt vett 
magyar küldöttség. Beszámolóikból _ úgy é rezzük _ 
hogy hazánk képviseletében magas szinten. és a~ 
6sz1nteség tel~.es feloldótl<;Úgával vé-gezték munkáju
kat a .b~k? ugyét szolgáló nem7.ctközi é t""\.ekezleten. 
~~. UmtaflllS I1:let, e-gyházunk lapja képvlselet.ében 
ö~mmel hallgattuk SImai Mihály professzor, Pethő 
Tibor, az Országos Béketanács elnökhelyettese a Ma. 
gyar Nemzet főszerkesztője. a küldbuség .:eze~öje, 
S!!aub F. Bruno akadémikus. Braun Gyula D1VSZ. 
kuldö,tt. Várkonyi Imre pr(;posl·kanonok, az Actio 
Cal?hca országos igazgatója bes7.,'1molÓlt, valamInt 
LŐI:lncz TamIist, aki nz egyik genfi munkabi7,ott.~ág 
elnökeként veU I"észt ezen II leszerelési Uu·gyaláson. 

A felszólnlltsokat klllön·kű\ön clcm~lnl hOl!i.SZú vol . 

2 UNITARlUS eLln.' 

na és lapunk kis terjedelme miatt erre nincs is le
hetooég. Valamit azonban mégis el kell mondani ol· 
vas6inknak. 

Az Országos Béketanácshoz társadalmunk minden 
rétegéből érkeznek a neutronbomba harcász.ati esz
közként való bevezetése ellen a tiltakozó t:iviratok. 
Réczei László. az Országos Béketanács alelnöke mon· 
dotta, hogy tiltakozásOk özönét eljuttatják majd 
m: ENSZ í .. i les7.erelési ülésszakára. .. 

Talán készül .n legnagyobb méretu t1l-
takol!:ás. hiszen Hirosimát felejten.; nef!1 le· 
hel. Japánban buddhista szerzetes IránYItásá-
val 35 millió a neutronbomba. b.e-

vezet.ése ellen í es aU a 35 mll~ló 
. hatalmas szállJt· 

i New Yorkba, IlZ 

szándékú emberiségnek az 
_ _ meghozza a kívánt ered-

ményt. A washingtoni tanác.o;kozásának 
amely dönt a neutronbomba sorsáról - észre kell 
vennie a ,.sokak" tiltakozását a "kevesek" m~terke. 
déseivet s7.emben. Az emberiség sorsa és jövend6 
élete filgghet ~l dönt.é.~től, s e7.! éreZVe kell meglen
nünk a ,.c{,nl, vMó fel;ldalok'll. 

lIusztJ J ános 
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Az enyhülés eredményeinek megvédelmezése 
Az országgyü16s munklíjában va ló köz,:cLlen_ rést:

vctcl ;IZ országgyüll.'Si képviselők meghszte!o fel
adata, E munkáról az állampolgárok az ott elha ng
zoll megnyilatkozásokból ~zereznek tudomást Igy 
egy " U élünk az ország sZIve dobogásAvaJ. A par
hlm~nti munka egy része külpolilik~ i v?natkozás~. 
Jelentös szerep jut azoknak a képvlscloknek .. akik 
az országgyúlés külügyi bizottságának .. ~unkáJában 
is részt vesznek. Örvendünk , hog~ koru~.ben egy
házi emberek is dolgoznak. Egyik Jegtobbet fá
radozó ilyen képviselőnk dr. Kaldy Zoltán evan
gélikus püspök. . 

A magyar parlament tavaszi ülésszakán PUla 
Frigyes magyar külügyminiszter b~számol6t tartott 
hazánk külpolitikai tevekcnységérol. E beszám?ló
hoz füzött megjegyzéseket, gondolatokat dr. Kl!ld~ 
Zoltán evangélikus püspök~elnök , országgyulésl 
képviselő, egyháza hetilapjának egyik számában. 
Ebből idézzük - mert helyetlünk is irta és mon
dotta, - az alábbi gondolatoka t. 

_ Puja Frigyes külügyminiszter a nemzetközi 
helyzet legfontosabb vonását az enyhülésben je
lölte meg és mindjárt hOzzátette, hogy ennek "nincs 
esszerü alternativája" . 

Az is világos, hogy az "enyhülés" nem megy 
"magá tól". Nem folytatódik vagy erősödik "varázs
szóra". Puja Frigyes a magyar kormány nevében 
sü rgette a leszerelést, azt, hogy a politikai enyhü
lést katonai enyhülés kövesse. "A fegyverkezés 
fokozása végsö soron veszélyezteti az e nyhülés ed
digi eredményeit" - mondotla. Mi is ugy látjuk , 
hogy igen lassan mennek a leszerelési tárgyalások, 
de azokat nem a szocialista országok lassitják vagy 
éppen akadályozzák. Minthogy a neulronfegyver 
rémével sem ezek az országok mérgezik a nemzet
közi légkört. Mondjuk meg egyérteimüen : hosszú 
távon nem lehet enyhülésről beszéln i, ha hosszú 
távon tovább fog folyni az az eszeveszett fegyver
kezés, amelynek most ta núi vagyunk. Ha ma na
ponként l milliárd dollárt köll az emberiség fegy
verekre és holnap még többet, hogy lesz ebből 
enyhülés? Ha a v ilág legkiválóbb ludósainak több 
mint fel: új pusztító Cegyvereken töri a fejét, hogy 
lesz ebb?l. ~eszerelés ? Mindadd ig sehogy, amig etöbb 
nem átllt3ak ~eg, a~után nem csökkentik a fegy
verkezést, végul pedIg nem kezdenek hozzá az ál
tal~~s és teljes leszereléshez, amelyet a Szovjet
unIO már olyan .sok$zor javasolt és amelyet a ma
gya~ kormány t I.' hatáTozoLtan támogat. Most az 
a kozvetlen feladat, hogy eredményesen fejezödje-

nek be il szovjet- amel'ikal tárgyalások, a SALT II. 
egyezmény és a bécsi közép-európai haderő
csökkentés! tárgyalások. A Szovjetunió és a szocia
lista országok több olyan javaslatot tettek, melyek. 
nek alapján "gyorsa n el lehetne jutni a megegye
zéshez, ha ehhez a másik oldalon is meglenne az 
akaral" - mondotta a külügyminiszter. 

Ugyanakkor, amikor a nemzetközi együHműkö_ 
dés kiszélesltését ma már nemcsak a szocialista 
országok kormányai és a népek tartják "nélkülöz_ 
heletlenüJ szükségesnek ", hanem sok fej lődő or. 
szág, sőt szálT\(l$ tőkés ország is - "a béke és biz
tonság ellenfeleinek erősödő tevékenysége bizonyos 
lelassulást idézett elő az enyhülés folyamataban" _ 
mondotta Puja Frigyes. Szomorú, de valóság, hogy 
vannak a "békének és bizlonságnak ellenfelei". 
Ezek azok a körök nyugaton, a melyeknek a fegy
vel'kezés! hajl>za <IZ "érdeke", mert ez anyagi hasz. 
not jelent. Ugya nezek a körök a szodalista orszá
gok esküdt ellenségei és szeretnék a szocialista 
országokat "kiiktatni " a glóbuszról. Ök szit ják a 
hidegháború! is országaink és társadalmi rendünk 
ellen. Ök akal·ták "clszámoltatni" a szocialista or
szágokat Belgrádban is az európai biztonsági és 
együttműködési konferencia tanácskozásain. Ugyan
csak ök a'karták a "helsinki záróokmányt átirni és 
kereteit szélfesziteni" ezen a tanácskozáson. Jó, 
hogy Belgrádban ez nem s ikerült a szocialista or
szágok helytállása következtében. Tudjuk, hogy ez 
nem jelenti számuk ra a " fegy verletételt" és a hi
degháború jelenségeivel még fogunk találkozni. De 
meg vagyunk gyözödve Tóla, hogy az emberiség 
nagy család jának, a jóakaratú kormányoknak és 
embereknek eröfeszitései a békéért, az együttmű
ködésért, a biztonságért, az enyhüléseTt nem hiába
valók és végül is megtermik gyümölcseik et . 

Tudjuk, hogy -a mindig és mindenben segitőkész 
dT. Káldy Zoltán nem haragszik meg azért, hogy 
a fentiekben az ö tartalmas megjegyzéseit idéztük. 
Ehhez csak azt szeretnénk az Unitárius tlet szer
kesztösége nevében hozzáfüzni, hogy belföldi meg
figyeléseink, és legutóbbi angliai utunk tapasztil.
latai is aiTól győztek meg, hogy népünk jó úton 
jár, amikor mindent megtesz azért, hogy az enyhü
lés eredményei t védelmezze. 

E szellemben mondja az ápril is 19-20-i hatá
rozat is, hogy "A Magyar Népköztársaság legfőbb 
külpolitikai célja a béke védelme és megszilárdí. 
tása. Allhatatosan harcol azéTt, hogy a nemzetközi 
feszültség enyhülésének iTányvonala folytat ódjék." 

Hírek sze rvezetet . Az aibAn rád iÓ u zaI .. v~ - II hátrama radotta k sokno. lelkUsmereW
dolJ a " a SzovJetunló t . hogy vll1l6sszabad- ket akarják eiaitatn! az elmaradt szerelet 
~6g0t biztosit áUllmpOlgA .... lnak. és 20 militi . 

'" SlenlSdk H II m ilI Eur6pll p robl ,; _ 
mil eimen tartolt e lőadA't Casarou érsek 
a wUlllnlltOnl Georgcto wn egyete men 
ae.zédében k ifejtette azokIlI a z Indlt~ 
OkOkat, m e lYf! k MapJ6n II Szerlluék l'é5u 
veu a he lsinki konferenclAn <!s a szo
<:IaHata AHamokka l va ló k llPCBolllta lt ren_ 
del.le. \I<Q toU kU8 SZÓ) 

AIbAnI .. a. e ldl ateista AlI~m~ ' A 
1<8tollkua Szó h lrndba Bzenni • Alwnla 
~ár ln é"f! m egoldottIl II "81lAs probl~. 

1I16t. önmagát a vII IIR cl$(I IItelo tp ". 
lomAnak " roklamAIIP. Uezll .... t la D U~n, _ 
InrnOkM I!a felonla lolt minden egYh!..1 

ezer tem plom mllklld!k az o ru ágban , Hőt 
m ég uj templomok építésé t i5 enged é lye ". 

":~~ öröklak6~, csak r uhB IAr _ 
;;: Rctorm AtU IIO k "1\pJ .. ctkk_ 

SZIlvA, az oUflllyu n fe lült 
n hlvlllko d 68n drágn , Ir-

• amelyekke l _ m ondja -

VNITAaIVS UBT a 
•• ol , . _ _ _ _______________ _ 



Dr. I va'l Uiszl6 unihírius lelkésl.~ 
valJásl:anárt. clhunytlÍ.n...1k szornor~ 
alkalmából. az Unirári~d Ertesíto 
1938. évi majusi száma ban. Józa,! 
Miklós püspöki. vikárius a következo 
gondolatokkal búcsúztat~: 

Bibliás ember volt. Benne eJt an
~ légkörében. r.s onnan meritette 
azt az evangéliumi szellemet. ame
lyet át óhajtott öm1eszteni nemc;sak 
közvetlen tanitván,yaiba, hanem ugy
szólván minden cgyháztársadalmi 
i'ntéz",ényünkbe, -amelyet eleven
séggel és gyakorJati problémák föl
vetésével és mélységes magyaráza
taival föllendíteni igyokezett." 

"Elemében él'e'l.te magát a szós~
ken is, ahol a nagy vonások és a Jé
zusi fenség magasJ:at'aI érdekelték. s 
ohol az ő lelke s.zabadröp\-Ü ~z.ár
nyalás,ának csakj egyetlen hat.ír
me?Sgyéje lehetett: az isteni tökéle
tesség - amely elótt gyermeki alá
zattal és f1úi engedelmE'6séggel meg
hajolt. .. 

"Amit a sw hatalmával egy idö 
múltán mar nem tehetett, azt pó
tolta az írótoll szakavutott.s..ígával, 
az apostoli készséggel és tisztult 
idealizml!ss~l, amelyről tanuskodnak 
tudományos értelunései és tanulmá-. " nyal ... 

Az alábbiakban dr. i ván László 
egyik legjelentÖ5ebb munkájából, a 
Keresztény Magve!öben és önálló 
füzetben is megjelent írásából: "Dd
vUI Ferenc arca a szeliem!udomdnyi 
iéiektan tükrében", Kolozsvár. 1935, 
idézünk rés7Jeteket Bencze Márton 
lelkész vruogatásában: 

... a fogalom (a dogma) leoretiku
san jelképezi a világ mögött álló 

/lstent, a kultusz ezt esztétikusan 
teszi , az éTel jav,linak használata 
szintén lsten segitő jelenlétet bizo
nyíthatja, mig a llifSadalmi aklu
sok: a heroizmus és il s7.el'elet 
áraS7.tjak a legtöbb fényt c világra 
Islen képéről és roppant nagyságá
I·ÓI. 

... uj v;JlIfisOS élmények nem 011 
~eletke7.nek , ahol, uj tanok, új kul
hku~ cselekmények születnek, ha
nem Olt, ahol a mindenségnek s 
benne az egyén szerepének új ér
telmezése ragadtatik meg, s ahol 
ezáltal új harmónia Jön létre az em~ 
beri lélekben ... 

19y például a keresztény vallás 
nagy Mestere, Jézus é lle át a tör
vél\Yt, mint a mindenség él·telmét 
úgy, hogy e7.A1t.11 egy új, felülmúl~ 
hatatlanul értékesebb lelki magatar
tás keletkezett: egy uj txllld.so$ ak
tus. Az istenfogalom és a szeretet
törvény közti korábbi ellentétek - , 
zur.lavaros én.elmek és né-.retek 
egyeUen harmóniában: a vi lágol és 
az egyént betöltő eoyetemes szere_ 
Idben oldódtak fel. Jézus Krisztus 
nem azáltal lett e világnak ildvös
ségre ve7.et6je, hogy a hegyi bes7.é
det elmondta, hanem =által hogy 
azokat a t."ln(túsokat magúbar: meg
élte, c!IClekcdetelben megtestesitet-

ol UNITARIUS ELE1.' 

Dr. Iván László 
1900-1938. 

te s végül a keres7.thah'll állul érté
küket mindenek fölé helye7.te. 

Dávid Ferenc egész müködésében 
ugyanezek a vonások ütköwek 
ki ... . , a kapott tanok által egy 
új élmény részesévé tudott lennI. 
VilágfeJfogása kitiS7.tult, s a min
denség s benne J ézus és a7. embeL' 
szerepe új értelme7.ést nyert. Har
móniába jött Dávid Ferenc al. evan
gélium "értelme" körül Istennel és 
önmagával. S ez voJt az az új ér
ték, ami a mai 'lapig is, és az e l
jövendó korokra nezve is értékes 
az ö egész miivébcn. Nem holmi 
mulandó értékű dogmatikus állás
foglalás, nem holmi elólegezett ,,[el
világosodás" Dávid érdeme ... , ha
nem az, hogy példát mutatott arra, 
hogy az alapvetó unitárius vallásos 
aktust, a mindenség életének egy 
sajátos ér telmezését önmagában át· 
élte, és bizonyságot tett róla, hogy 
ennek az élménynek az el'lékét min
denek fölé, még a földi élet megtal'
tása [ölé is helyezi. (Dr. I ván L . 
"Dávid Ferenc arca a s7.ellemtudo
manyi lélektan tükrében", 24-25. 
old.) 

A XVI. s7.Azad vallásossága azéi·t 
volt uj, mert rámutatott a vallási 
élet leggazdagabb forrására; a Bib
liára. Az egész mozgalom nak az a 
legnagyobb érdeme, hogy megve
tette az alapját egy új élmény lehe
tőségének, amely sokkal gazdagabb, 
mint, amit a középkori egyház 
nyújthalott, mivel annak szertartá
si formái és srepségei összehason· 
líthatatlanul szerényebbek a Szent
írásnak az emberi lélekre gyakorolt 
sugallatai nál és megrázó szcpségei
néJ. 

A XVI. század egy olyan forrását 
nyitotta meg la vallásos élménynek, 
amely újabb és újabb évezredekre 
képes kielégíten i az emberi lelket, 
de sokkal magasabo szinvonalon, 
mint az elmúlt középkO!' tette. A 
XVI. század szülötte Dávid FerenC', 
vajon s7..ázadának melyik irányához 
csatlakozott? Egész é lele, küszködé
se. tanulása, érdeklödésének iránya 
mind azt mutatják, hogy ti. Biblid! 
felfedező val/dsosságllOz. Dávid tö
rekvéseinek lényege ez; minél kö
zelebb lépni a Bibliához. S miért 
akar teljesen tisztába jönni a Szent
könyvvel ? Mel't alapmeggyóz6dése, 
hogyaSzentkönyvben mindent meg 
lehet találni. amire egy vallásos em
bernek szüksége van. "Elég a mi 
üdvösségünk lit jának megkeresésél"C 
a próféták, evangélisták és aposto
lok Irá sa. Gyönyöriiséges és meny
nyei étel az evangélium a hlvekne.k 
szivekben •... " (Dávid F.: Rövid ma
gyarázat, Pij. lap) A Bib1!a h-ánt 
énett rajongása magyarázza, hogy 
az ó korában a Bibliát nála senki 
jobban nem I ismerte. S ezzel szem~ 
ben kevesen voltak még, akik nála 
jobban ostromolták volna a bölcsé
szeket, a dogmákat !arae-ó teológu
sokat, akiket egyszerűen csak "szo
fisták"-nuk címzett, s akikkel éle-

• 

sen szcmbehclyezkedik. .,H lit nem 
Oly dolog. hogy végére nem mehe
tUnk (ti. Jézus Krisztus megisme_ 
résének). c~ak kövessük az irást 
és a pr6fétakat, ne kövessük a fi_ 
lozófusokat, akit okot adtak lsten
tóL .. elszakadásra és pogányokhoz 
ha..Jlasra, és annyira menl('k hogy 
i~kább fogott náluk az okos~ágnak 
bölcsessége, hogynem mint az is
tennek tiszta és együgyű (egysze
rű) . igaz i~éje". (Dávid F.: Predi
k?cI6~, elso. rész. Kris7.tus. x . pré
dikáCió). S Ismét csak a Szentínist 
ft;d!!z.i fel, mint igazi tekintélyt, a 
vIlagI hagyománnyal szemben: 
" ... I.e kell tenni minden egyéb-[é_ 
le hiteknek, conciliumoknak é~ e 
vililgi doktoroknak mélt6ságokat 
(tekintélyUket), hogy csak az Islen
nek tiszta igéjének higyjenek min
den népek és abban való hittel 
megelégedjenek". (Idézett mű: Is
h.n, V. prédikúció). És így foly tat
hatnók oldalakon kel'esztül al. idé
zeteket. amelyek mind azt mutat
ják, hogy Dávid Ferenc teljesen 
ahhoz a szellemi irányzathoz tarto
zott , amely a Bibliát akarta az em
bei'i lélek közeppontjába állítani. 
Vagyis az új vallásosság höse 
volt ... össze nem lehel számlálni, 
annyi helyen idézi Dávid F. János 
evangélistának ezt a mondását: "Az 
pedig az örökeHet, hogy megismer
jenek. l.éged, az egyedül igaz Istent, 
és akit elküldöttél, a Jézus Krisz
tust" (János 17. 3.). Az lsten meg
ismerése a Biblia világán keresz
tül: ez volt Dávid Ferenc fó ker
dése ... I}. maga belsó küzdelmei ról 
nem sokat beszélt. Csak élete tör
tenete mutatja. hogy a fó probléma 
felvetódése és annak megoldása kö-
7.ött elég hosszú idó lelt el. Teljes 
huszonöt esztendöbe. ha nem többe 
keliilt. mig relelctet tudolL adni a 
belOl zaklató. nyugtalanító kérdés
re: Mi a Biblia és föleg az Evan
!;élium igaZSÍlgtartalma? Hogyan 
juthatok cl Istennek 7.<wart..:llan 
s~.emléléséhez? Azt mondhatná va
Iald. hogy ez a pl'oblémavetés tel
jesen elmélet! és nem gyakorlati ... 
E7. (I vád azonbun teljesen értelmet· 
lenné válik. ha meggondOljuk. hogy 
a Biblia igazságai mind cletigazsd-
(lok ... (Dr. Iván László: David F. 
arca ... 36, s kk. old.) 

A 1'ltOTJ::ST ANS KÖNYVES-
BO LT BAN _ B uda pes t. Rá da)' u. 
1 .• Ii K á lvin té rnél - unitá rius ki
a dvá nyok is kaphatók. 

LAPZÁRTA VTÁN: 

Dr. F'aragó l $llIan h?<imezóv;\sár
helyi tb. pl·esbiler és F'lSc~er JÓ7.se.f~ 
né sz. 110 Ilona elhuny táro! ~zornolU 
szivvel értesilltilnk. E~haZI _ mu n
kássngukról lapunk következo szá
múbfln megernlékel.i1nk. 
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Az emberről 
Sok kcrcszlkny hisz Istenben. de bizalmatlan ön

magóval. az Emberrel szemben. y allják ugyan, hogy 
l.s1en alkot!.."!. öket, Isten szereti 6~ket, gond.oskodlk 
ró luk, bennük Inkik, de rt. Teremto által va!as~tott 
lakást; az embert magát, mindezek el.lenére hl~vany
nak, piszkoonak ítélik. Isten ugyan mmdegyre Igyek
l;zik beléjük hatolni. mig ök Igyekeznek maguktól el-

szakadnI. . kor <. , 
Ez rt lálszólagos szerénység Ügr.es J Os_. csup n, 

a hitet tettetjük, hivőnek Igyekslunk látszam, de .. Ié
nyegében hitetlenségünket és reményvesztetlségü~
ket igyekszünk leplezni. Ez a mag~~rtás gyenge kl
sérlet arra. hogy ne éljünk hit nélkul, de ugyanakk?r 
nem sikerül elűzni !élelmeinket, ez nem az a hit, 
amely hegyeket m ozgat. 

• 
Ha hiszünk Istenben, ha hisszük. hogy az ő Lelke 

áthat minket:, hogy ó szüntelenül ösztönöz azzá len~ 
ni amit 6 szerel bennünk - hogyan lehetséges az, 
h~gy nem vagyunk tele reménységgel és lendületes 
deru látással ? 

Valójáb.:m nem hiszünk jobban , Istenben, mint 
amennyire önmagunkban, az emberben hiszünk. Nem 
tiszteljük jobban Istent., csak amennyire magunkat 
tiszteljük. Aki hisz Istenben, annak bíznia kell az ő 
gyermekében is, az emberben. önmagában. Ha ma~ 
gunkban nem hiszünk. az azért van, mert végső so~ 
ron Űbenne sem bizunk. 

• 
, 

Ha Isten Lelkének jelenléte ÓI5 ihletése nem alakit 
át bennünket, ha ennek az ősforrásnak ízlelése nem fa
kaszt bennünk .. buzgó kúlföket" (Ján. ev. 4. rész), az 
annyit jelent, mintha lsten lelke nem is lakna ben~ 
nünk, mintha Islen soha semmit nem adott volna 
nekünk. 

Meg kell kísérelni ezt a hibás lsten-hitet felülviM_ 
gáln!, át.1Iakílanl, hogy rákényszermjünk igazán ha- • 
tározoltan hinni önmagunkban. az emberekben,' s a 
mindnyájunkban levő isteni lélekben. 

• 

ISle~ ncm felettünk lakozik (mint egy Mester vagy 
egy. Biró), lsten nem melleUünk él (mint egy barát, 
tanu vagy udvarló). lsten bennünk van és csak egy 
módon nyilatkozhaUk meg: általunk - bennünket 
vezetve, Irányítva. áUonnálva, megJobbitva. Nem is
merhetjük meg Istent. ha nem hagyjuk őt önma
gunk?an cseleked~i, hatni. Nem fogjuk soha megis
merm lst!;nl, ha onmagunk'?Un ncm találj uk meg őt. 
Nem leszunk soha azzá, 3mlt nem leszünk, amit nem 
akarunk. amik nem merü nk lenni: lsten gyennekei . 

Istenből csak annyit' ismerhetek meg, amennyi én
bennem van Belőle. Csuk akkol" szerelem Istent ha 
merek gyelmeke lenni. merem magam őreá bízni' ha
j!yom önmagumban öt uralkodni. Nem a Sátán' nem 
\idél'ees ál'nyak játékszere vaJ':yok. Az ember 'a le
remtés koronája. Szelleme, lelke birtokában, a leg:~ 
kedvesebb teremtmény. ő a Fiú, az Isten fia. Csak 
annyira szerethetcm Istent, amennyire az ő gyer
mekét, magamat, a másik embert szeretem. 

Minden hamis istenkép engedmény arra , hogy ne 
szeressem, ne tiszeljem magamat (és embertársaimat. 
akit pedig az Irás szerint úgy kell szeretnem, mini 
önmagamat, s úgy kell vele cselekednem. aho~v ma
gammal szemben elvárom a j6 szándéku cselekvése
ken. 

ll:azi énünket kell élnünk (bizakodó, reménykedő, 
cselekvő, jóakaratú énünket), különben I;zembeszál~ 
lunk az igaz Istennel, s megtagadjuk tőle a kellő 
tiszteletet. 

• 

(Francia eredeti nyomán) 
Bajor Jánf'lS 

Angliai szolgálatunk 
Egyházunk képviselet6ben dr. Ferencz József püs

pök 'és Bartók Béla rőgondnok április elején részt 
vetlek az anglia'i unitáriusok jubileumi közgyűlésén, 
CambridOebl:n; Sok tégi baráttal, ismerőssel találkoz
tak és azon faradoztak, hogy az újabb nemzedék kö
téllen is egyházunk nak barátokat szerezzenek. 

A7. 1774-ben Theophilus Lindsay által alapított első 
londoni unitárius gyülekezet nagy templomának fenn 
t.a~a már túlnőtt egy belvárosi, s ezért lerrnészet
$7-CI'U elvándol-Iás következtében megfogyatkozó gyü
lekezet teheIlbÍ1·á.~án. A régi nalt)'templom helyén új 
mode~n_ klvitelü. lelkészi lakással egybekötött tempIo.: 
mol cprtettek, mely méltón dísze a Kensi ngton város
neg:y~eknek, E nemrégiben felavatott templomban 
prédl~ált dr. Fercncz József püspök április 2-An, akit 
:.'., gl:'.uI.~.ke7,et lelkésze J . Clabbllrn meleg szavakkal 
koszontott. 

Az l.\n~OI u~ilárlusok évi közgyülésén a szokásos 
gazdaságt és bizottsági Jelentéseken túlmenően eJ!}'e
sek, lelkészek vagy gyülekezetek altalános érdeklődé&
re szAmolt~rtó Indlt.ványait is tárgyalják. Az egyik 
londoni gyulekezct Javasolta, hogy felirattal fordul. 

Hírek 

janak <l brit korm{myhol., kérve, ho)!y szünlcssenek 
meg minden olyan intézkedést. mely hátr.inyos hely· 
zetbe hozza Nagy-Bl'itlmnia területére költözött., nagy
részt anA'ol állampolgllrsággHI rendelkező és az eg:y
kori afrikai és ázsiai gyarmatokr61 bevándorolt és le-
telepedett személveket és családjukat. _ 

Tovabbú két lelkész javaslatál'il örömmel vetlek tu~ 
domilSul azt. hogy a7. Egyesült Nemzetek l?zer:'e~~tc 
<lZ 1970-es évtizedei fl les7.erelé~ korszakakent JelolIe 
meg, s ezért lámoA'assanuk minden törekvést, mely 
meg tiltja a fegyvel'kczésl, a feA'yverárusltást a har
madik világ országai részére. Kérik a7. angol k~I'~ 
mányt, hogy támogassa az új A'azdasági nemze~kozl 
rendet és minden eróvel küzdjön a leszerelés erde-
kében, , . II O 

Örömünkrc sl',.olgáll. hogy SzentivanYI o~a ;>(-

fordban tanuló hannadéves teológiai halhtatónk ed~ 
digi munkájllval profesuorai elégedet1ek_ Nyelvtudá.'i~ 
ban val6 el6rehaladásáról meggyózó?tünk." Sokf~!é 
lá rt különféle összejöveteleken veU reszt.. tö~b gyu
lek~zelben szol/táll. megérdemli angliai unitáriUS test
véreink tovAbbi támogatását. 

foly61roulnDk főszerkesztője, ~ulyos bC
teJlSéR U\~n 65 éves korll.ban elhal!. IIl1nl 
fró éli költö eszményképének Cioelht'l 
valloll/l. Mint /I k/llollkus vlgm/l sze ..... 
kesztője nyll\'/l t/lMotta /IZ aJtÓI nemcsak 
/I magyar katolikus egyház klllilnböző 
árnmlDtat, hanem a klllönl!&ő vU~né
"etO nelleml é~ mdvészl értékek e1611. A 
pllrbe~~d tltIVallója éli scgllöje \'olt -

II Ón "y G yörgy József Attll".dO,," tró. 11'10 rÓla oz egyik nnpUnpunk megem· 
ml1tordltó, .. kAtOUkus egyhh vISm" c. léke'.ése. 
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Emlékeim a csucsai BOllcza-várról 
A<!! Ullilari/u t lctOll1l megjelen! dr. Fcrcllcz ~ó .. ,scf 

)üs)Ök lollübóJ Ady Endre apó,JorÓI. BOIl~za M.lklós
I ól I )' vis.szacmlékczés amely bennem IS fehdéz~ 
~ B~~C7..a ~Iádnál cs~csán ,töltött hetek emlékeIt. 

• Amint az cmlitcll cikl:'ben \.. .. olv,ilsh~ltuk,. Boncz~ 
Jllildós lilii/arius valltisu volt, de II. k02:t.e es édes 

, k """,', .... ráli kll~ollltra valo tekmlettel. le-
apnm O.v v<o M'k'~ kk . .. "Y metésén II szolgálatot Józa!! l "'" a Ori .puspo ! 
h 1 'nök hozzájárulásával, édesapám. Haypal Beno 
:) t akit egyébként JÓUln Miklóshoz is szoros 
~~á:i e'kaPCSOlat !üzött. Ez a kapcsolat. in.dit arr?, 
hogy ól Boncz<"J. c$.1ládra vonatkow ~lekelmet ne
hány fiatalkor i élményemmel fe lelevcllItsC!'". 

BonczlI Miklós, II csucsai kastély gazdáJa, sze.ret~e 
II vendégeket. é:s szívesen láUa h.ázában ~ráullt.es 
azok hozzátartozóit is, Az 6 meghivása alapJán, l1l.!nt 
nat<ll gimnazisla, t9l3-ban két barátom'}lal egyuu, 
több hetet töltöttem Csucsán, a Boncz,a-var vendé~~
ként. BoncU! Miklós ügyvéd és az evszáZ;3-d el:Jén 
swoodeLvú párt! képviselő volt. .. ~ég il ~ul~ s~azad 
végén megszerezte a Magyőlr KOlIgaz~alas .clm~ lap 
tu lajdonjogát, és azt tekintélyes ~etllapp~ feJlesz
tetle. Tehetős embet volt. A CSUcsai házat ~ .. a m~l
lette levő kisebb épülelet a ~záza.drotduló korul éplt
tette . A kas tély. amelyet o eloszeretette! nevezett 
BoncU!-vá r nak, környezeléből kimagaslott . Az arra 

letett 
eredeti gondolkodásmódjára. a vidék a 

lát
táj, 

karpát·m~encei legősibb lakóterületéhez tartozott, és 
az öreg Boncza nagyon megbecsülte az ottani széke
lyeket és magyarokat. 

Boncza Miklós unokahugát.. testvérének a lányát, 
Török Bertát vette feleségül, és ebbŐl a haz..1Mágból 
született Bertuka, aki később Ady Endre felesége lett. 
Bancu Miklósné a gyermek születésekor gyennek
ágyi lázban meghalt. Bertukát nagyanyja, özvegy Tö
rök Károlyné nevelte, Mint serdülő leany, Budapestre 
került az Erzsébet Nöiskola internátusába, később 

pedig Boncza Miklós továbbtanulás céljából Svájcba 
küldte intézetbe. A svájci intézetben mar felébredt 
benne az érdeklődés a költő iránt, és levelezni kez
dett vele. Mikor pedig hazajött, s Csucsan találkoz
tunk, már eleven. erővel élt benne a rajongás Ady 

(j UNlTARtUS 2LE1' 

iriÍnt- ElhatiÍrozt."l. hogy Ady relCl'lége 1("1; 7. . EdesatYia 
ellene volt ft leúny rajong(lS(tnak, s mindeniÍron el 
akar!."l téríteni elhutárodlSától. amely egyébként rá
nyomta bélyeget a CS<lládi hnngulntru, Bertuku tan
toríthulatlan maradt, Később, mikor mlÍr nem vol_ 
lunk Csu<:SiÍn, értesültünk. hogy Bertuka CS nagyanyja 
meghivfusára Ady odament. A nagyanya ugyanis meg
ertőbb volt Bertukával 5zemben. 

Ady 1914, jtinius 26-an leánykérő levelet inléz az 
apához, töblx>j.; közölt tájékoztatást ud maga és cs."l
tadja felöl: ,.Csuhidom diósadi Ady cs.."llád, kissé le
csúszott, elszegén,yedett, de szüleimnek értkkes kis 
bi r tokuk van." Az apa nem tágított. hozzájárulást 
a há7.assághO,Z nem adott. 

Lehet;. hogy Adyban a megbántott hiUság, a dac, 
a csakazértis munkálkodott, s elhalámzta, hogya ne
hézség ellenére is felesége lesz Bertuka. Ezt a leLki
Ullapotot igazoljúk egyik versének sorai: "Újsagos 
Izével a vágynak, I Pirulva és I'eszketegen I Hajtom 
megél'kezett, megérett J Druga öledbe a fejem J ts 
mégis megvál'talak." Szún ni nem akaró I'ábeszélésre 
Boneza Miklós odanyilatkozot1. hogyagyámhatósúg 
hozzájárulása csetén, a hatiu·o7..ato\ nem [eilebbezi 
meg, A gyiÍ mhatóság az engedélyt megadta, s igy 
a házasság léll·cjött. 

Az egyházi esküvőt a Szilágyi De7.ső téri lelkészi 
hivatalban Haypá l Benő végezte. Azért itt., mert ez 
volt Ady kívánsága. KI akurta zárni a nyilvánosságot 
ennél a szcrtartásná!. A Kúlvinista Szemlébcn olvas
hattuk, hogy Haypál Benő egyénisége vonzotta az 
embereket. it'ők és múvészck is sokat [ordultak meg 
hivatalában, Ady ls, különösen olyankor, amikor ban
talom érte. 

Bel'tukat. mint tudjuk, Ady Csinszkának nevezte el. 
Ennek előzménye az, hogy Bertuka évődés közben 
Ady t Csacsinszkinak szólította, mire Ady úgy vala
szolt: ha én Csacsinszki vagyok, akkor maga Csa
csinszka, 19y, tagadt rajta a Csinszka név, 

Az író miivészete sok oldalról kap ihletést. D;inszka 
lelt házasságukb.1n Ady kései Iirájának ihlelője, aki
nek a költő sok érett, csodálatos verset köszönhetjük. 
Ady Endl'C: költészete Csinszkát is versinlsra ihlette, 
Veszi JÓ2.'lef, " Pestel' Lloyd (őszel'keszt.6je, akitől 
Csinszka tanúcsot kért, hOgy kiadja_c a verseit, ezt 
válaszolta: Add ki nyugod!.1n a vel'seidet, Csinszka, 
hadd lássa a viJúg. h ogy akit a sors Ady Endre élet
t árs,iul rendelt, költól1\t'sa is von Ady Endl'ének. 

Ady fiatalon meghalt, a házasság l'övid ideig tar
tott. !::desaptlm temette el. A Nemzeti Muzeum~n 
felállított l'uvatalhoz a nagy tömeg miatt csak ugy 
juthatIam közel, hogy én vilrem édesapám palástjat, 
mint teológus. 

BOnC1.8 Berta Ady halála uUin Márlfy Odön festő~ 
muvész [elesége lett. Nekem. aki vulamikor a csucsa! 
várban a lcgfiutalabb venMg voltam, jutott az a sz~: 
moru fel<l'dat, hogy Cslnszkát 1934-ben a Farkasretl 
temetőben eLbucsuztussam. 

Az unitárius Boncza Berta temetésének elvé~és~
hez az engedélyt Józan Miki&; püspöki helynQktol 
kaptam meg, Ol édesapám révén, mtlr korábban m~g: 
ismerhettem és tisztelheltem, atyai barátom lelt. HIV~ 
lénye és igaz embel'Sége elkísért egy .él,eten ~t. BudaI 
lelkipásztor i bclktatdsom alkalmával o JS áldasát ad~ 
papi hivat.ásom teUesitéséhez, és szavai még most IS 

visszhangO'tnak bennem, Ma is és örökké él !elke~ben 
az unitál'Íus testvérnek és jó barátnak, Józlln Miklós
nak emléke, 

IInypál Béla 

l 



C. A. Ellison London anglikán PÜSllökc BudapcstclI 
A londoni egyhllzmcgye nnglik~n 
űspökének felndntal közé t~rtoz,k 

~~ egyes europal angol nngykovetsé. 
g~ken dolgo7..ó nngllkán lel~észek 
ldönkénli meglátogntásn. E mInősé
gében é rkezett BudllPc:'trc. ahol ~pr. 
16-lIn !IZ angol nngykövetseg épule
Iében istentiszteletet tartott. 

Miklót Imre államtitkár, .~Z Á!ln
ml Egyhazilgyl Hiva1...11 elnoke. {Ipr. 
Jol-én hivatalában fog.ldlll Gerald 
A. Ellison püspökö!. A UllálkOzó." 
jelen volt Richard Par.!"oll! bnt 
nagykövet is. . 

A hnzni egyhá?i lapok szerkesztot 
részére A. H !lrdie nagykövetségi ta
nácsos fogadást adolt. Ilt Ellison 
püspök alknlmat Wlúlt arra, hogy 

a z egyházi sajtó képviselőIvel lalfll
koz:.:ék. A dr. Fe renc: József püs
pökkel folytatott beszélgetés rend
jén hangsŰlyoz1..."l Elllson pü~pök, 
hogy budapesti látogatásával elége
dett. A~ állam éS az egyházak kö
zötti viszony igen jó. a felmerUló 
kérdéseket megbeszéléSek útján ren
dezik. A templomok jó karbnn van
nak, és a hivek s7.abadon látogat
ják az istentiszteletcket. M~állapC
totta, hogy püspökünkkel egyldóben 
kezdte meg Oxfordban egyetemi 
tanulmányait, majd Cambrldge-ben 
fejezte be. A második világhábol1J 
a latt tabori lelkészként szolgált. Sok 
szenvedést látott és örvend annak, 
hogy a világ ma a megértés é~ n 

Kelemen lajos emlékezete ° 

K elemen La jos erdélyi múvelödés
történész - unitárius főgondnok is 
volt - emlékére a TIT Budapesti 
Néprajzi és Müvészeti Sz.:\kosztálya 
febr. 16-án. a Kossuth Klub múfolá
sig megtelt emeleti nagytermében 
ülést tartott. 

A megnyitóban Filep AntaL a 
Néprajz! Sakosztály elnöke adott ér
tékes gondolatokban gll7t1ag indítást 
Janc.tó Adrlenne elóadóművés7., ko
Joz:wári hum."lnista költők magy~uTa 
fordított versei nek előadásával te
remtette meg az est alaphangula
tát. mely tisztelgés volt egy sokol
dalú, nagy tudós munkáss'íga előtl. 
Enlz Geza proresS7,or, művészettör
ténész., az egykori tanítvány és ba
rát tiszteletével vá7.0lta fel Ke/emeli 
Lajos nehéz életútját, melynek rend
jen az egyko)'i unitárius kollégiumi 
tanár az erdélyi történeti 'és levél
tári kutatások országos hlrű fejévé 
nőtt. Benda Kó/mán löt'ténész Ke-

l emen La1°s történetírói munJuissá
gát ismel·telte, m íg KálnOki Kis 
Tamás levéltáros Ke/emeli La;os le_ 
veveleiböl adott í7.eJítól. Fontosnak 
tartja Kelemen Lnjo.s feltehetöcn 
nagyszámú leveleinek összegyüjlé6ét. 
A mi unitárius levéllltrunk is sze
retettel várja olVMóinktól Kelemen 
Lajo.s leveleit gondos és sz.'lk..<;zcrű 
megőrzésre. 

Az emlékestet Filep Anta! s7kp 
szavakb61 koszorút fonó ÖSS7.ege~ksc 
lárta be. Örvendtünk anrulk, hogy e 
nagy ludósnak születése S7.á7kves 
fordulója aUrolmából a T IT ilyen 
tartalmas ünnepségei rendezett. 

Lapunk olvas6ina'k l'igyelmét fel
hívjuk arra, hogy K elemen L.'ljos 
Müviszettö rténeCi T anulmányai Sza
bó T. Attila bevC'...et.öjével, a KriW
r ion kiadásában megjelent. és ha
zlm kban is kapható. A tanulm{myo
kat B. Nagy Margit rendezte sajtó 
al:'l. 

béke cvelt éli. Az (I'1gllk{m egyház 
eRyik nagy problémája a nói lelki
pásztorok alkalmUYllsának . az ügye, 
melyet egyelőre nem engedélyeznek. 
De lIZ egykori angol gyarmatvlUlg 
episzkopális egyhá:wiban e ké rdést 
már megoldották.. KészOl6dnek az 
anglik:'ln epislkopális püspökök 
Londonban, a Lambeth palol{lban a 
nyáron tartandó hagyomán,yos több
hetes órtcltezletére. melyen 400 püs
pök vesz rész.l. mintegy egynegye_ 
dUk a harmadik vi]{jg népeinek a 
flai közül kel'üll e magas tisztség
beo 

A fogadáson jelenlevő R. Parsons 
nagykövet ls hosszasan e lbeszélge
tett püspökünkke1. én.leklódve a ng
lia i útja tapaszt.1IatairÓI. 

K OI .. FÖLDI nfREK 

Dr. Szent- I vón!!i Saudo ruc, egykori 
egyhú;/j elnökünk felesége, súlyosan 
megbetegedt>tl. Kórhazi kezelés után, 
most férje és leánya Lancasterbcn 
(Ipolják sok gondoskodó szeretettel. 
Mielőbbi javulúst kívánunk sok ol
vasónk nevében is. 

E.'gl/ "Nevezetes élet·' c. emléke-
7.ctt meg az 1978. évi .. Magyarország 
Almanach'· Annand H ammer ame
rUmi üzletcmbeITÖI. Elmondja, hogy 
ükapja jómódú ember volt és hadi
haj6kat épített Nagy Péter cárnak. 
Nagyapja a XIX. század végén vim
dorolt ki az EgycsOJt ÁlJamokba. 
feleségével és egyéves fiával. ,.A 
nagyap.'l isa7j amerikai leu, köztár
sasitgi pá l·ti és hivő unitárius·· - ír
ja az Almanach krónikása. Almand 
Hammer, mint fiatal orvos 1921-ben 
felkeresi ősei ha7.{ljut a Szovjetuniót, 
ahovú kórházat és gyógyszert visz. 
Járt. Leninnél. Kennedynek küldötte 
és Brezsnyev :'lllal is megbecsült ba

' tO-O h 'o, . 1'.1 Ja OSCI a7"'J,ma. 

Bartók Béla fögondnok részt vesz a KBK prágai kongresszusán 
A:r. évlize<lC!i múltra visszat.ckin tli 

Keresztény Békekonferencia mely 
rT a mtit· mind a z öl kontinéns kü
lönbö7.ő országaiban jelenlŐs támo
~atókkal rendelke7.ik, legközelebbi, 
otévenként egybehfvou. nagy kong-

resszusát az idén júniusban Prá gá
ban tartja. 

A kongresszuson a h a~..al Ökume
nikus Tanácshoz tartozó egvházak 
hivatalos kepviselői , valamint a 
megflgyelöként ."észt vevő k;ltoli-

kus, u ni\1J.rius és izraelit., egyhfizak 
képvisel ői is jelen lesznek. Egyhá
wnk képviseletót ezen a nemzetkö
zi vlss7.hangol minden bizonnyal 
klv:Htó nngy t.,lálkozÓn BartÓk Béla 
fögondnokunk lát jn el. 

Mikota Mi/os cseh unitárius lelkész szolgálata 
~ . ~szlovákiai unitá r iusol, 

brunm gvulekezctének lelké$~..e Mi
kata Milo!, művés~.ett.örténész leá. 
nyával együtt néhánynapos látoga
tást tett Budapesten. Bencze Márton 
lelkész látta őket vendégü! Mikotu 
leLk~z már járt Budapeste~. és is
men templomainkaL 

A cseh unitárius gyülekezetek 
Prcigában és más nngyobb vá~"OSOk_ 
ban, mint Brünnben, az el~ű világ
háború után ahlkultak. 1927-ben Itt 
ta rtották az IARF' egyik jelentős 
kon{:resszu5át, melyen Pel/Ill István 
ny. pUspökl helynök link _ akkor 

teológiai hallgató - is .·észt ve tL 
Józan Miklós és d r. Csiki Gábor 
kezdték ápolni a cseh-magyar unI
tárius kapcsolatokat, melyelc ma is 
é lénkek. 

vett 
tar-

"'-az ox-
I· részt ve· 

vő cseh delegációnak. 1947 -ben év
(0IY3mlá n;u volt az oxfordi Man
chester College-ban ,. most 111. ung
Jhli Croydonbnn lel ké~zkedö /<,'re/d 
Oábol"lluk. 

A budapesti gyülekezet ápr. l6-fin 
du. a Hőgyes Endt'C u. terembe.n 
tartott szokásos összejöveteién MI
kota lelkész kedves hangú némel 
nyelvtl beszédében tOlmá~lta a 
cseh u nil,lriusok s vezetoJuk, dr. 
Dusan Kafka p r:\g3i moderátor kö
s~.öntésél . Majd rámutatott. ar.ra, 
hogy a cseh és a magyar umtánu
sok egym·fml a törelmesség szel
lemében dolgoznak, és egy3ránt :l 

béke gondolat.-'lnak képvJselöi. Be
s'.édét dr. re r l!lICZ J ózsef püspök 101-
m:tcsoltll magyarul, majd elkísérte 
11 vctldóge.ket 11 Nyugati p:'tlyaudvar-
1'11, ahonnlln hnzauta:ttak. 
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Szinte László 
1886- 1978 

ScpsikÓl'ÖSP8takról indult el és 
Déván Jet~ rajzwn(lf Szillte Gábor, 
nki az első villlgh{loorú , előtt, <lZ 
uniU\rius egyhilz tanac.sosakénl. 
smrgalmazója volt ti Déván [elépi
lendó Dávid Ferenc emléktemplom
nak. A bekövetkezett első világhá
boru s U7.azut:\ni események e S7.éP 
tervnek is véget vetettek. 

Ht. Déván született egyik fi:1' 
László, akiben kiteljesedett édesapja 
álma. mert két unUárius ~plomol 
tervezett. és épftésükel fé1to gond
dal fjgyelte és segfl.ette: Dunapala
jon és Kocsordon, ti második: világ
háború el6ttl esztendőkben. 

Szinte László már Budapesten 
érettségizett, és a Műszaki Egyete
men szerzett építészmérnöki okJe-

velet. Második szülővárosának te
kintette Budapestet, hiszen építész
mérnökként e városban elóbb az V. 
kerületben, azután a Fővárosi Ta
nácsnál dolgozott, s innen ment 
nyugalomba 1946-ban, hatvanéves 
korában. S7..ámos tervpftlyáí'.aLQn ért 
el szép eredményt. Ó irúnyítottn az 
Ullói úti l parmúvésí'.cti MUí'.eum, az 
Örökimádás katollkus templom és n 
Széchenyi-fűrdó felújítását. 

Hosszú évekig a Müegyetemen ta
nársegédként a fiata.labb nerro.cdék 
nevelésében is rószt vett. Az első 
-világháborút végigharcolta, onnan 
egésZSégesen tért haza, a második 
világégL is elmúlt feje felett. 1946-
ban azonban villamosszerencsétlen
ség következtében elveszítette fél 
hibát. Ezután még Hz évig dolgo
zott a második világégés okozta fő
városi sebek bcgy6gyításán. 

Az aranydiplomás mémőkők klub
jának egyik szervezője, ilt eloodá
sokat is tar tott. Egyike azoknak a 
keveooknek. akik vasdiplomát kap
tak. Sokoldaluan dolgozó ember 
volt, kOí'.dött a magyar nyelv tiszta
l>ágjért. E munkát okkor! keí'.dte, 
amikol' még kevesek vettek részt eb
ben tl nem~ kÜí'.dolemben. Gondja 

volt a magyar és a s7,kkely építésze
ti emlékek gyü jtési munkálatainnk 
támogatására. Szenvedélyesen kutal
ta a magyar és a s7..ékely nép ete
detét. támogatott minden tön~kvés •. 
melyet Attila sírja felkutatása ér
dekében folytattak. 

Egyike volt azon kevesek nek, akik 
behatóan ismerték a székely rovás
írást. Családja szülőföldjét szerette 
és 90 éve<; korában autón IClinyú
val együtt újra bejárta Erdélyi. 

A harmincas években Barabás tst
ván kélé ére, 'll dunapataji unitárius 
templomot tervezte. He még meg 
kellett alkudnia az adott épület adU; 
átfomláJási lehetőségekkel. A dr. 
Csiki Gábor kérésére általa terve
zett kocsordi unitárius templom ma 
is a vidék egyik érdekessége. aho
vá a hru-..ai és külföldi turisták gyak
ran elzarándokolnak. Csodúlat06an 
Szép tornya - sa·jnos - megszen· 
vedte az idők viharait, és renová
lásra szorul. 
Előbb a dunapataji és a kocsordi 

unitárius gyülekezetek választot ták 
meg presbiten'é, majd t073-ban a 
Magyarországi Unitárius Egyház Fó
tanácsa templom tervező és -építő ér
demei elismeréseként örökös egyházi 
tanácsossá választotta. Temetése idő
pontjában a kocsordi unitárius 
templom harangjai is búcsúztatták. 

Első házasságából származott kél 
fia továbbá leánya és csa ládjaik, va
lamint beteg özvegye és a kö:>..eli és 
távoli rokonok és barátok bánatá
ban őszin te együHér7.éssel oszto
zunk. 

Dr. Ferencz József 

Blaschnek Béla ny. bankcégjegyzl!. 81 
~ves korában febr. l3-án MUnchenben 
hosSzú szenved(;s után elhaUjl0~oU. Ki
vánsága szerint. lónya hazahor.atta. \!s 
Budapesten temettette el. A7. elhunyt 
egykoron p(mzOgyl tanácsa ival SOkban 
:.egrtette egyhá7.kö7,s~gUnk ga7.d t\lkodd
s{tt. Szerettei gyászábim oS7.tozunk. 

O •. v. Vas ko Gédné 84 éves korában 
mórclus 17-én Budapesten elhalt. NéhaI 
rerje, Vaska Géza. hosszú ~veken á t már 
nyugdijas korban a Budape~tI Egyház
község lelkllsmerctes pén7.t.á r nokn vOlt. 
Dr. Kovács Lajosné ""'. Vaska Klára rQ
Usztelendő asszony gy4.~zAban osztozunk. 

Szinte Lászlő vasdiplomás éprt~m~r
nök. ny. músznld tl!tamlcsOll temetésén n 
Farktl$rt:tl temetőben. ápr. U-én. dr. Fc
rena. Józse! pUspök végezte a lI~olgála
tOt. A gyás7.szertan.áson jelen VOlt Hun 
II János budapesti lelkén, aki fiatalabb 
éveiben II Szinte László terv~te duna
patIlJ! unitárius gyOlekezetben III szot
gált. 

Lapunk múlt számánnk ]npzárta. óta 
a Buda~tI Egyhlhközség hnlottl nnya
kön yvének tanúságn "z.erlnl II kövmke7.lS 
hlvcinktGl b,iesúztunk: 

SChmidt Istvánné, megh. 1978. rebr. U
án. &o éves korábnn; szalai Lajosné. 
fCbr. 25-én. &8 éves; Takács Ferencné. 
márc. I-én 72 éves; Nngy Im«n~. márc. 
II-én. 6~ éves; Adorján Albert, márc. II
"n. SB éves; GÖna. La josné, máre. 20-án. 
\17 ':;ves : Jakab 1~l\'oln. mArc. 29-én, 63 
"'VCN : Tóth .Táno~né. ápr. s·én. 85 I'lve~: 
~'n7.ekaq Zoltán. ápr. iG-lln. 75 éV<ls kO
,·ában. 

Hírek 
A llA,th'l unlt'rlu~ valljsos félór't 

kInvetít a következl! Idöpontokban: Jú
nius '-én. IIzolgál: Huszti J ános buda
pC~11 lelkész; JúUu~ 30-án, 8ZOlgál: Végh 
Mlhlily koesordl lelk"z: szeptember 11_ 
é n. 1'i7.0Ig111: Bajor J á nos debreceni let
kész. 

A buda pCsti egyh!bkú",.ég, febr. 25-án 
tartott közgylllésén, a megllresedett he
lyekre az alábbiakat választotla meg : 
Gondnok: dr. Kiss József, aid évtt7.edek 
Ótll részt vesz II budapest! gyülekezet 
életében. Tb. presbiterek: Kádár Ferenc 
és Orbán Gyu]a. presbiterek: dr. Adám 
LlI,,";ló, Cálffy G ábor és dr. L(irincz Er. 
n<S. Munkájukra lsten áldását kérjük. 

lIódmezüv!sárhelyl gyQleke-z.e tünk meg
kezdte megsér\llt temploma Javltásl mun
kálatalt. melyekhez. a hozzájárulást az 
EKT. legutóbbi ülésén megadta. A gyO~ 
lekezelhen a SZOkásos vIzsgálatot püspö
ki megblzá5 alapjoln Bencze Márlon le]. 
kész végezte ápr. 9-én. Jelentésében meg
elégedé.~~t nyUvánltotta, kUlőn klemelve 
HeU!nyl Súndor gondnOk és dr. Jakab 
Jenőné pénztáro~-Jegyzó-kántor lelki !.'!. 
meretes munkásságát. Pünkösdkor Ben_ 
cze M.ár ton lelkés7. tart IstentiSzteletet . és 
oszt urvacsorát a gyUlekezet ben. 

A szegedi és a Duna-Tisza közl gyü
lekezetekben Bencze Márton lelkész Vé· 
gezte el a szokásos ~vl vizsgálatOt. Rend. 
ben Inlálta Keleme n Miklós ]elkész és 
Kovács Dénes szegedi gondnok számadá
SaI t. Szegeden ápr. S-án Bencze Márton 
lelkész prMlkált ai gyUlekezet érdek
Il!dl! tagjai Je lenlétében. 

Bajor János de breceni lelkész az el
mult hetekben Istentiszteletet tartott és 
úrvacsorát osztott ~órványalban. A szór
ványok életében Igen jelentős munkát 
végeznek a szórványgondnokok. s örven
detes, hogy II három meglátogatott he
lyen régi és tiJ 6ráUók végzik ezt a 
nem lebeeslllendó egyházi szolgálatot. A 
mlskolel szórványban a munkát a nem
régiben elhal t $zepesváraljay Alfonznétól 
PerJés! LáSZlóné vette á.t, Egerben ezt a 
SZOlgála tot Sebestyén KárOlyné, Nyíregy
házán a Pestre költözködnl szándékozó 
dr. Vernes Lászlótól dr. Danka Pálné 
vet te át. 

Az angliai unllárlusok lapja, az In
qulrer ápr. 8-I számában részletesen ls· 
mertetl az Unitárius :elet 1978. évi első 
szAmúban megjelent, és a magyar koro
nn hazatérésé! Ismertetö eikkünket. Szó
szerin t Idézi AC'.~I György mlnlszterel
nöl,-helyettesnek Idé'.ctt nyllatkozatát is. 
A beszúmoló Ir óJa K enneth T\\Iinn ny. 
unlt.1rlus Jelk (:s7.. aki í r. olvns és bes1.él 
ls magyarul. 

UNITARIU$ ELET 

LaptulaJdonns 
1\ Magyar orsdgl Unitárius EgyháZ 

Felel6, szerkesztö <!s k lad6: 
Dr. FtrtnCZ .Józse! 

1055 Buda~n V., Nagy Ignáe U. 4. 
TAvb.: 1I3·M~. 

$zerkenti a szcrkesztú bizot tság: 
TtrJesztl a Macyar Posta. Elúfl7.t lhet6 
bármely postahIvatalnál, a p osta IlÍrlap
üzleteiben <!a • Po". Klnponli Hlrlap 
Irod' n ' l (KHI 1!lOO .Budapest V., .J6uef 
nádor tér l.' közvellenUI vacy posl.aut:l.l-

v,linyon, valamint álutalásUl a KtU 
ZU-H 162 pénzforg::olml Jel7.t5 .. dm:1m. 

Evl e lt5tlzel,,1 dlJ 42,- forint 
KOUll ldre évi 50,- forJnl. 
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