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Szentmihályi Szabó Péter: 

Dávid Ferenc emléke 
Né.!D'S7..lÍl: éve, hogy megha ll a Nagy Kereső. 
'Jorhü vclyét :I külsii sötétségre velelték, 
111051 vajon miben hinnc, miként 
í1Cz megmaradott népére a PÜSIJök? 
Katolikusok. h llednusok, ká lvini né pek 
p:iSzlorsága utlín az Eg.v l s len pásztora lelt, 
bát még kinck és még micsoda IJásztora lenne, 
bogy feHal á lja végre az emberben az Istent ? 

• 

Rámutana-e ujjal az Antikris"ltusra, 
!i7.cn\·ctlnc-c Iijra iiltlözletést , börlűnl, halált? 

NégYSZliz cve kísért minkct a Nagy Keresö, 
ll irtleln!n a maglitól \'aló, egyetlen 
I~e l séges Urat, vérrel ve ti. igazá t, 
lezzenéstclen ég egykori lángja, . 
q, mi, jámbor Iltódok, négy századIlal idösebbek, 
,'Ijkori kínok után. ezer új tan bíivijlelcben 
m;ir csak az CIII ber; példát láljuk, _ 

:\th l IIIcg nekiillk . Uram. acid mcg nekiink is 
ur. á rla tlan hitel és a Nagy KeresésI! 

~ ~78. december. 

Dt VID FERENC EM!-'ÉKZSINAT 
Budapest 1979. augusztu s 9. 

Eg)·há1.i KCll\'iselű Tanáes unk ha 
tározata a lapjlin augusztus 9-cn 
csül~rlÖ~iin du. 5 órakor Nag-y Igná~ 
uh!ul Szcpcn renovált lelllll lOlllllllk
ban é.~ ha ngszórós kiizvetí tésscl az 
I . ~mcl.cli tan{u:stcremben tar tjuk 
e!lIlek?..ii lnatunka t. melynek rt~sz l eles 
targysorozat{lt késűbb közöljiik. 

,\ ?..!iil.,aton. all . alkotó tagok. gyii
I ~kezetclnk kepV lselől , hazai és kiil 
fu ldi \'cntlégek "esznck részt. 

Az időpontot ügy állapítoltuk 
meg, hogya hazai és külföldi \ ' cn 

dégek augusztus IO-én tovább utaz
hassanak Kolozs\'árra, hogy ott és 
Déván jelen lehessenek a romániai 
magyar unitárius egyház a uguszlus 
11-13 napjain tarlando zsinati Üll

nellségein. melyen egyházunk hiva
la los kikühlöltci is részt veslInei •. 

PÜNKÖSD 
... . . Veoyetck Szell( Lelket . ... ' 
János el'1l1l0 é!h~m a 20. 22. 

A z ad~.s . üsi ösztőn. Ka pcsolatot 
terelIit, kozősséget hoz IéIre ember és 
c?l ber közüli. A lélek. a szellenl sik
j~ll . lálllata l!aliul vala /logy úgy t ő r
Icmk ~z, mint tavasszal ° nagy ál
valto:w5 a terméSzet v i/ágában. A 
I/Up hivogald csókjából az éle t ébre
dese támad a Iéi hidege u tán 110011 
termékennyé teglJe az édes an'yaftild 
meleg dMI. 

Szii/etés nem i s lehet másként, 
csak iOIl. S ez II létbe n mindemre vo
natkozik: emberre, állatra, virágra. 
Csak m iO az embere n kívül eglluc
rűen , naturaliszUkus kbzvet/enséggel 
törtéllik. az emberben lelki ébredé
sek, IlUllámzások, kitárulkozásOk 
e/óúk meg. 

PÜllkösd az emberiség életénel, 
ta lán II leoszebb példája erre. Tétu 
vá ll . fe lve járták megszomorodo/t 
életüknek útjait a "magukra maradt 
!mllt vúllyok. A 1!OOVPlh lleki drámát 

MAJUS-JONIUS 

/eloldó húsvéti hit az elso napok. és 
lletek vivódósai között még kevésnek 
bizonyult. Pünkösd keUett az adás éa 
elfogadás, II felajánlkozás és kitáru
lás oszinte te l jességével, hogll a hús
vétkor nyert hit Iw.ló.h lebiró ereje 
diadalra jusson a szivekben és a:;: 
élet visszanyerje értelmét. Ezért va
lami rendkivüli sugárzással áradt 
akkor reájuk az isteni l éleknek ereje, 
melll .,pünkÖsd csodáját" teremtelle 
bennük. 

Sokan hiszik rólunk uniláriusokról 
a szentháromság dogmájának taga
dása miatt, l iOglJ lIem hiszünk a 
szentlélekben sem s ezért talán "IIem 
is ü"IInep a mi számunkra pünkösd. 
Ez tévedés. 

Jézusb{11! eloször nmtatkozik meg 
az Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ember tökéletessége. Hi
tünk szerint azért , hogy lstcnminctJn 
földi glJermeke boldogan lássa és 
szemlélje a Iclek és a szellem csodá
latos arányú lehetösé{l'eit és e lehelő
ségekbcl~ rejlö varázslatos szépséget, 
hoglJ aztán elinduljon - ha kezdet
ben t.:ltován is - e lehetöségek es 
szépSégek nyomáll a tel jes és tiszta 
élet, az " Isten országa" megvalósl
tása felé. Jézusban mutatta és adta 
meg Isten a suretet által követésre 
méltó lelket, - s mcrt él az ember
ben a magasságok utáni vágll, ez in
dít minket arra, hogy köve.,sük út. 

A követés "Útja aZOliban nem min 
dég könnyű, - s6t - néha "11.0011011 
nehéz. Ki segíthet minket a megbot
lások a vétkezések, az elgyöngülé
sek ~ "megtorpanósok idején? - Ki 
segithet a reményt vesztéssel fell1l e-
getó elbukásokkal, szúró tövisek~ek 
sebzésével fenyege tö útunknak elore 
haladásában? - Ki ad megújuló hi
let, és ebból fakad~ erót, hogy az élet 
nehezén áttőJhessi.lk magllllkat és a 
gllötre lmes, féle lmetes akadályokat 
ne embert leblró lia/alom nak, honeni 
sorsot formáló erónck fogjuk fel 
vagy változtass!lk dl? 

Nem más mint az olt/IOta tlan 
vágy, a lor;ó szeretet iránta, akit 
lelkülik eoész /levével s::eretn~nk el
érlli, (itUlelni, vélc eggyé válli!. Az ti 

szeretetben fogant hatalom, maga a::: 
isteni eró, amely alászáll az egyé,!' 
le/e/ebe, hogy ott v égrehajtsa az adas 
és eI/og'adás, a felaján lkozás és ~n
ne feloldódcis legnagyobb evolueló-
ját : a beteljesii,lést. .' 

Ezt a munkál végzi a pUlIkosdkor 
megl!meTf és elfogadott szeIItié lek. 
Hililnk a szellllélrkben anIlOk a llurg
Dyó=ódésiinkullk természetes kövel-

• 



I(ezménye, hogy l sten, aki terem/ü 
és fenntarlÓ hatalo~, a ter,emlésben 
és felmtartasban szunteJcIl ,cicI! va}I, 
El bennünk emberekbcI! ls és mun~ 
kci lkodlk ci/tahmk, Ez a tevékenyséa 
a nagv mindcI!ségben, de e!sósorball 
és legföképpen az emberi lelekben a 
,~zentlélek megnvilatk{>zásdn keresz 
tül jut kifejezésre, 

ISIen, millt kormányzó bölcsesség 
a természet világában, az Ulliverzum 
életében is szünle lenül mutatja mn
gál, érezteti jelenlétét, de, mint a 

A közelmúltban híradás jelent meg 
arról, hogy a Nemzetközi Csillagaszlt 
UniÓ külön munkabizottságol alakí
tot t az égitesteken levő képzödmé
nyek elnevezésére, hogy megs1.Üntes* 
se az ezen II !éi-en Inutatkozó ö nké
nyeskedés~ és zürzavart. 

A közlemény megemlítette, hogy 
legújabban a Merkur bolygó felszí
nenek té rképezése sor<ln az emlitett 

• 
Unió úgy vélte : nem kell okvetlenül 
csak tudósokhoz ragaszkodni, számí
tásba vehetők alt emberi kult/ira mas 
kiemelkedő lIagyságai is. En nek so
rán sa k kivá lóság, igy Shakespeare, 
Ibsen, Dosztojevszkij , Tolsztoj , Bee~ 

LtT erkölcsi lörvénl/e ön /nd(l/ unkol! , 
lelkünkön, lelki/smeretUnkölt kcre~z " 
Iül jc/ellli ki magál, éppen a sze n/_ 
lélek megv ilágositó, ,egirő, reánl; 
irá/lllldó erejével, ÖSSzekapcsol min 
ket, embereket I stennel és a m l f öl 
di vilag l.wkat az Ö m ennyei v i!aga 
val, Tanít bízni l sten őrö /.: szerete-' 
Iében. Buzdit tisztább, llemesebb er, 
kölesi életr e, Igya l élek, mely m in _ 
ket azzá tesz, amik vagyunk, egll 
sz ikra az lstentől, az ÖRÖK LeLEK_ 
B6L mi bennünk. A szeretet , mely 
szívün k ben él és buzdit, hogy ember -

Sic itur ad astra 
thoven, Chopin és Bileh társaság:iba n 
a magyar kultura Szép el isme rése
ként egy-egy krater t TleVCz Lck. cL 
Bartók BiMról és J ó/ca i M órró/. 

A cikk írója - d r , H éder vári Pé
te r - közölte, hogy a szóban rorgó 
tÓl'képet az Egyesül t Allamok Gco
lóg:iai Szolgá lata adta k i. T udomása 
szerin t nem magyal' csitlag:iszok ja 
vaslat.1ra, hanem nemzetköz! e lis_ 
merés jeleként kerü lt ól té rképre a 
két magyar kivá lóság neve, H éderv a
ri Péter szivességéból módom volt a 
térképl'ől másolato\) készíten i, ós 
azon megfigyelni a Ba rtók-kráter 
helyzetét. 

• 
"Ezsiás konferencia" 

lri. r,~a illka!. m int testvéreinket UI'_ 
ressük, a szelItléleknek. Is tennel ösz
,~ek(lPCS?'ádö ereién kere" ~ t iH é rke . 
Z ik ,hQzzank. Es a szenl/éfel: ' ugall ja 
a hit $Za~á1;a l, hogy ' SICIt, mint ,-I t {la 
szeret nunk('I , m ive l Mn ye II ,zere
le t , 

. "v~gyetek. Szent Lelket" _ mond
Ja ./ezus, P imkösd e Jézus áll aL Jel 
lárt l ehetőségnek, II -'Ze l/ lleleknek 
lclke,nmel, CL ,;;entLéleknek egé" éle_ 
Lemmel Vedá Lalrilkozasa "Ű nTlCpe , 

Ituszti J:inos 

Az elnevezós örömmel tölthe t e l 
mindnyáj unkat, és külön meg kell 
e mliteni, hogy B,lI'lók Bé la Jlzl!lcs 
körű érdeklődése soran ól csillagok
ka l részletesebben is fogla lkozoU, 
jól ismerte a cslllagképcket. Mikor 
kisebbik fiu az amerikai haditenge
I'eszet köte lékében Panamliba került , 
e lső neki szóló leve lében azt kérdez
te: "Látsz-e va lamit a M U éggömb 
csillagai ból '! Ese tleg a ,Dé li Ket'es z
tet' ?" 

Bartók Béla soha nem lát hatta 
meg ól Déli Ke resztel, de neve mé}~
is felkerült II csillagokba, és o lt ra
gyog a mi számunkra is, 

Bartók Bela 

Dr, Bartha Tibor zsinati elnök, a tiszántuli refor
mátus egyházkerület püspöke, a hazai Okumenikus Ta
nács elnöke, márc, 15-én fel ke reste dr, Fe-re ncz ,József 
püspökünkel. A beszélgetés rendjén hangsúlyozta, 
hogy az Okumenikus Tanács továbbra is várja, hogy 
az unitárius egyház, m int megfigyelő részt vegyen 
mindaw kPan a feladatokban; melyek az egyházak kö
zötti egyetértés és a társadalmi haladás kérdéseit és 
a béke ügyét szolgálják, 

Elmandot ta, hogy a református Zsina ti Tanács leg
utóbbi li!esen mélységes hálával emlé kezett meg a 
KBK két évtizedes müködéséről , különösen az utóbbi 
het esztendő tejleményei ről és eredményeiről. A z.,r
na ti Tanács "telj es eoyetér/ését fejezle ki az V, KBK 
Békellilcigtanáes iilcs Időszerü feladatait fel/ar6 ha/áro* 
zalai val." Ezen a gyű lésen egyházunk képviseletében 
BartÓk Béla fógondnolrunk vett részt. 

A Z'i ina ti Tanács " A világgyűlésnek az egyházakhoz 
in tézett üzenetére vá laszolva támogatásáról b iztosítja 
a KBK . ~Ikj túzéseit es munkáját ," "Ké rle - továbbá 
- a KBK-t, hogya következó évek során tegyen meg 
mindent az un, "Ézsaiás Konfere ncia" megvalósulá
saert, a vil ág egyháza i olyan t.anácskoz~ának létre
jóUeert , amely egységes es egyértel mű a llásrogla lást 
fejezn e ki ' I Z embe!'iség létét fenyegetö hábol'uS veszé
lye kkel szemben , a leszel'ell!s érdekében, Egyben kife
jezésre j u tta tta azt a megg.vözödését, ho~' ez az egy
ség és ez az áUásrog!a lás len ne a legmegfelelőbb előke
szüle~ Krisztus szüle tésének ké tezredik év fordulójára," 

A ba r.1 t ságo.~ és testvéri hangulatu beszélge tés vc 
gén püspökünk megköszönte a tájékozta tást , és egy
h:izunk teljes e"yüt\müködt!sérő! biztos ította mindazo· 
kat, akik az "Ezsa i ,t~ KOllferellcia" lé trejöttén fá l'll* 
doznak. 

Rómában [elavauák Dr, Bakos Lajos halála 
az újjáépíteu Pápai Magyal' Intézetet 

• 
_ RÓmaból jelenti az MTI : Az olasz 

fov{, rosban nemrégiben ünnep(>_ 
Ir.O:S külsőségek között felavatták az 
uJJáépftelt Pápa i Magyar Intézetet, 
amely a Római Magyal' Akadém ia 
épületében, a Fa lC()nier i-palotában 
mOködlk, 

Dr , Lékai L{,szló bfbol'os, eszte,'
gom l ér,;ek ünnepi beszédében kös~ö
nelet mondott a Magyar Népköztár 
sa!if,g korm:\ nyának azért n tetemes 

2 UNJTA.IUUS ELET 

a nyajl] t.l\mogatásért, an'ielyet a Fal
conieri-palotu rekonstruá lásá na k ke
retében a Pápai Magyar Intézet (el 
ú j ít;\sfll'u forditOlt. 

Az ünnepségen részt veU Miklós 
Imre .1 I1amtitkár, a7. Alla mi Egyház_ 
ügyi Hívata l olnöke és PalOlás Rezsó 
római milgy,U' nagykövet. A vend t'! 
~ek között megjele nt Casaroli é ,'Sek, 
II Vat lkfl n Egyhflzi Közügyek T am'] 
csúnrlk titk:'.o rrl ls, 

D l ', Bakos Lajos, a dunántúli I'C

form:i tus cgyházkel'üle t püspöke 7-1 

';ves ko)'aba n el huny t. Tcmetése 

veszprémi sltókheIyén történt május 
4-én ri Vá mos i úti teme tőben, egyhá

za fele lős őrállóim,k szolgála tával , , 
ls te n adjon lelkének örök nyugo, 

da lmat , emlékezctét :<zel'Ctettel meS

öriz 7. ük, 

• 
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"PolitikáJlk at c vonatkozásban is folytatj uk" 
Az MSZMP Kö:r.IJOnli BizoUságánnk m á rcius i Ülesé

sér61 IlIcgJclcnC kö:r.lemény ro{:'I:1 lko:(OU a z állam és 
:IZ egyházak közötti kapcsolattal is es e nnek r endjén 
:Il alábbi mcgá ll ll lJít :is hangzott c l : 

,,1\: icgycns tilyozOU IJc lpolilikai he lyzetünk fonto! hi
Il )'czője mt á llam és az {'gl'házak ki\zöUl rend~clt vj _ 

szony, a m ely megrelel a kölcsönös érdeknek és 
cialh:must é llÍfü m agyar né é ,a no
Ed~ i gl ~olltikánkai c '\'onat~o~'Z:~~I~évCI l a l~lk01.lk. 
e.~c~7. ne!, é rd eke t s7.o lgáló feladatok ~!~~~a:~~~~nt\~ 
jllvoben IS az á lla m és 37. egyházak egy " U -k - • 
jij r cks7.iink. a kÜlönbij,tö világné~C I - II bmu o~.ésérc 
fogására é., itünk:' u Cm erek osnc-

A Tanácsköztársaság egyházpolitikája 
A V ildgossag c. szemle 1979. é,-i 3. számában c ci

men jelent meg SZa l lla Jánosn<lk, <ll. Áll<lmi Egyház_ 
ügyi Hivatal munkatá rsá nak gazdag ad<ltokat larl1l_ 
mazó tanul má nya. E tanulmány f őként a haz.11 k.lto
[i kus és l'eformátus egyházaknak <l TanácsköztársaSág 
egyházpolilikájával ka pcsolatos k ülönböző allastogla_ 
!lisai t ismertet i a tárgym vonatkozó irod<llom felhru;7._ 
nálásáv<l l. 

A Tanácsköztársaság egyh(\zpolitikája az unitárius 
egyházna k má r 1918 karácsonyán román uralom alá 
került e rdélyi reszei t nem érintette. A szúkebb érte
lemben \'ett Duna-T is1.u men ti egyházkö r, ri. mai egv
hüzkerü le t gyülekezeteinek vonatkozó jegyzőkönyvei 
még ne m ke rül tek részletes feldolgozásl'a. Az Unit(irius 
Értesitő c, egyházi lapunk is csak 1922-ben indult m ... g 
Jó;;;an Miklós bud apesti lelkész, késöbb püspöki v iká
rius, majd é lete u tolsó Ih'eiben - 1941-46 - l;olo'~
vüri püspök szerkesz tésében . 

Olvasói nk tájékoztatására ismertetjük .. a vallás szu
bad gyakor lásáról" szóló és n Közokt.atásügyi Népbiz
tosság 1919 .• \prilis l7-én ke lt rendelet~t , me.ly u bev('
zetőben Igy szól : "." A Tliunkás-, katona- és paraszt 
tanácsol, gOlldoskodni ta rtoz/la l. arról, hogy 1iús-vé t l,a
sárnapj án és a ra kövelkező két v asarnapon a papok 
hi rdessék 1;1 a szószékról és magyarazzl'ik meg a nép
nek, hOOY 

l , 11 tanácsköztársaság mindenki számára t l' 'I 
1á.'>Szabadságot bi:l:tos(t, _ e Jes \ a -, 

2. a 'p[\!>okat vallásos ténykedésükben vallásos sze _ 
tal·t(lSalk elvégzésében senki sem zavarh~tja; r 

3. <l templomok és vallásos célokat :;zolgáló eg)'éb 
épU(ete~ (kápolnák, kegyhelyek stb.) ezentúl is kizáró_ 
lag vall~os célo~ra fognak s7.olgálni, és hogya temp_ 
lomokbol sem szmhá7 .. 1t, sem kultílrháMt csinálni nem 
rognak; 

,4. a ,kommunizmus, a tanácsköztársaság, a proletár
dl,klntura nem akarja és nem fogja megváltoztlltnl a 
haza~ágnak ' és <:saládi életnek eddigi rendjét, nem 
akarja és nem fogja behozni a nőközösséget; 

5. mindazokat, akik ennek ellenkezójet hirdetve fél
ren~zetjk <l népet, <l fo rradalmi rend ellenségeinek te
kinti, és ilyenek gyanánt fog elbánni velük." 

A7. emlitett szakaszok egyfelől pozitiv elemeit emelik 
k i a vallásügyi rendelkezéseknek. másfelől a reakció 
á lta l terjesztett hazugságokat cáfolják meg. 

A magyarországi unitáriusok habsburgeUenes állás
foglalására érdekes fényt vet az, hogya " Magyar Köz
Iá-rsasl'ig" c. Coly6imt 1912. évi máj. H-én megjelent 
számában JÓza.n Miklós verset közöltet "Szabadság" 
eimen, melyből nyilvánvaló, hogy érzelmileg melyik 
oldalon állt, 

Audia/ur et altera pars 

Horváth János: A reformáció jegyében 
A Alo/lács utá lli Iéi evszázad mayyar irodalom
törtene te, az A /;adémlai Kiadó gondozásában 
8udapes /en /953-ba n jc/ellt meg több mint 500 
oldnloll. Az a lá bb! va logatást az "Erdé ly és a 
szenl /iá romság tagadó 'irI'iJly" C. lejezc/böl 
közöl jük. 

.. Tudjuk, hogy Erdetyben alig ellenőrizhető kezde
tek után rendkivüli gyorsaságga l terjeszkedett a 
re[Or~ácIÓ. A. katolikus Zápolyai J á nos, ha talmi erde
kel miatt, nem lephetett fel ellene erélyesen, a Fmler 

Cyörgy e llenszenve :;em állithntt.a útját az ország 
különleges vis7.onyai folytán. . ' 

1\ 7. anyao rszág vis7.0nyaihoz képest Erdely vallas
po litikája ezzel már új utakm tél·t: a ka tolikus va l!ás 
:i lla mvallási kizánjlagosságának megszünteté:se, a. ~.Jt! 
kivül még más, államilag. elisme;t "rerepta r~hglOk 
rend~zerére. Izabella halala ut;m János Zslg;mond 
\H'alkodasa ((559-71) kedvezett a z. ekként ~Indu!t 
különleges fejlódésnek. 1564-ben a helvét. Irány IS 
bwett vallás rangjára jutott, négy év mulva (1568) 
mindenféle hitelvú Igehirdetés, tehát a szenthároms~
tugud6 iS szabaddá tétetelt, 1576-ban pedig emez IS 
,.bevéteteit", Négy recepta I'Cligiójával Erdély ekkor 
egyedül állt egész EUl'ópában, s bár e helyzet sem 
modern ér telemben vett valláss7.abadságot, sem fele
kC'.le1i békét és egyenjogúságol ne~ jelentett - ,.nég: 
különböző egyháznak területileg összek,evert fe~n;\1l3., 
sa" "vallásilag zárt területek elVI. ~~yséoé~k 
megbontás.1 Ilttöró kezdemény, S a1- IgazI tolelácla 
és va llásszabadság előkészítője volt.,. é . 

A• 15'0-= évek eJ.sŐ felében mol' az eg:sz . .. ~ ..... ~ . f nak:;me~-

szászság meg volt nye.I",'e a ldth~~~ .~rm4 4 _tÖI fogva 
kezdte önálló egyháZI beren ez e :1 városok i~ 
az emlitt városok S példájukrn a széke Y ób' 

, 5·ó h· .1 lettek A most sz an me" a v idék a reform. CI IV ' E délyben 
forgó időszakban u .,felekezés" folyamIlIa r k meg 
oly megállás nelklili lett, hogy mt sem

F 
ál!~~t: Heltai 

egyes fázisai nál elkülÖnfwe. De DáVid k er Ta hogy at 
Gáspá r, :ll kivált .:IZ e!só. <ll~almusa' t~i;""uk .:Iföbb 
ó re formátoM pályafutásuk köré csopor 'ó e ész ská
jelenségeket. Ok végigjártAk a ref?rmáCla s!ászságlól 
UJját. s Erdélyre nézve a reformáCI6n~~t nemzetiségi 
u magY.:IrSá,l( HI \'1116 átterjeszl.~,'d" ~~ Bór nthalad
á tala kulásuk kal il; tökéletesen I'" z . 
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Az: a s7.crSZúm, ! 
munk,ijukhor.., az 
végül is elevenbe 

lenni. 
h\tlnk 

n"gyon is éles volt. s 
kiküldetésl látott nbban, 

DÁVID FERENC BI?EVIÁR/UM 

hO~~ il m'\soktól "1111 11 l'l\;<!1.leknk~nl m~gk~zrt('lt refor
mac'ól teljesen végn~hIlJtsl\. 

Ilurv,;th J(I1lOS Dúvld l"el'cncnc'k i~mcrl munk'lit 
r~.sz:h:;tc:<en is \úrgynIJa. A klivelke/.bkben prédikaei6~ 
kV!.t'!"ró[ i,'t meAúl1apitüS<ll~ tsrn('rlctjük: 
, .. Mint lW('(ljkoltnr, sok t~klntetbt:n rokon II múr e<hli.ll 

lalolt.lkkal. O l .. textust magyaráz: tleginkúbb P,I!t 
é:> :lá.nOSI). s abból fejtegell ki él; Ig;l7.olja tov(abb, 
blbl,," uln lá..<;Qkkal léleleit: a .. I;anusagokal", l3iZ(lny()~ 
S~lb~dabb m.o~~!Ísu exégé"l.is al. Q pré(!lkúlasa is. 
H,ggadtan fejtegető, vagy polémikus, nem sronoki<ls 
ugyan, de ~OlyamlltOS(lbb előadús.u. mint a Métiuszé. 
It t-ott ném, szcmNyesebb lendUle t, a bC:;7,ét1 vé~én 
olykOl' fohüS1.s7.erií (pál' sornyi) felemelkedés élénkíti. 

.,1569-ben adm ki Elso rü~él prédikdcióiMk. Kötelét 
II , Mmos kh'álynak njúnlja. KiadÚS;"lt azwl okolja meg 
hogy lássa meg mi ndenk!, mit prétlikált 6 hiveinek,.', 
Ha az a t .. \n, amely eHen ö p"édlkál, ig"z volna, akkOI' 
i., ,.Lutherek" ok nélkül sznkadtak volna cl a papától. 
Szép lendületlel lesz vall.is~ az ö hite mellett, nyugodt 
lélek,kel vá.1lal 1.ugol ódú.~t és káromlást, li lsten 
bocs."natát kél'i üldözÖ!nek. "Am 7.ugolódjanak, káro
moljanak bálOI' engemet Ul: én eHensegim, 370 Vil (a 
gosságmlk Atyja, Ul. mi Kdsztusunknak [stene látja 
é~ él'li minden embemek ~itklLt, ö leszen igm: itelő 
b~,.ó, Az Atya lsten U Knszlusért boc.~(lssa meg a 
JlUl"omlók nak minden bűnöket és adjon ö nekiek ité
leln: és igaz értelem ,'e való lelket és igazgasson rnin
d~n hivó J( C,'cszlycn! az vilúgossügnak és békességnck 
ulünl . Amen."' Hason ló nyibtkoza toka~ beszédeiben is 
Inl<Ílhalunl(: ,.Az Iclldismcret kedig sClJtlnibc l! mcg 
mwt I!IIl/gs::ik, hal/e li t csak a~ ifJa~sdgha l!, és az szent 
iraslw k a Jezus K r iszt us f elül vaJ6 !undamentuma bull. " 

V,ilog'aUa : lIuszliné ÁrkoSsy lIoml 

Dr. KáldV Zoltán köszöntése 

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA" 
Dr. Káld y ZoltálI!. a Magya rorsz<Í

~, I::vangélikus Egyház: elnöJ,püspö
I(ét 60, születésnapja 3lk.,lmából 
bensőséges lcgkörií fogada!; kereté
ben köszöntötte /I ' iklós Imre á llam
titká!', !lZ Állami Egyházügyi Hivatal 
clnöl<c. MéJtalla K áld ll püspök több 
évtizedes é ,·tékes és e!"edményes egy
h:h:poJitikai és békemozg-almi te\'é~ 
kenységét. és :itadlól az Állam i Egy
h[,zügyi Hívnlal aj1Indék,ít. 

Az Unilarius tlet 1978. évi 6, és 1979. évi l. és 2, szá maiball kö.::öltilk 
a,;:-okat a Ddd d Ferenc mUll káiból vett idézeteket, melyeket d r, Erdő 
Já llos flyujtö ll össze az 19G8- bem Kolozsvárt megjelent Emlékköllllvben. 

Lapullk llIa ~ számában közöljük azokat az idézeteket, melyeke' d r. 
I l'a ll László ( 1900-1937} buda pest i uallástanár Dá vid Ferenc ,.Rövid Ma
fJllarázat" C. 1567-be n megjelent munkájábóL válogatott ki és közölt az 
Unitárius trtesitó 1929. évi számaiban, Dávid Ferenc ha lála 350. i!v!or_ 
dul6ju aikulmaMI. 

GONDOLATOK 

Elég Ilz mi idvességünk útjának megkeresésé rc aprófélbk, 
evangelisták és IlZ a posto lok h'ása. Gyönyörűseges és -men nyei éteJ 
az evangélium oz hivekne k szivekben , kihez ha valaki hozzá tes~en 
valamit, mércg!:é válik a z mindjárás t. Mert a testi embe re k csak 
testi dologban bölcselkedheln ek a Krisztus ' nélkül és az ö ta ní lváw 
nyi nélkül. (18.1.) 

Hogy pedig minde n lévelygeseknek fö fundamen tumi\.t jobban 
m egérthessed , tud jad , hogy az apostolok ulán mind jarásl az Isten 
népe közibe görög fil ozófusok csúS'~tak bé, kik meg nem elégcd vén 
az Istennek igéjének eg:vügyüségeve! (egyszerüsege ve l), az Istennek 
szent hely ire beostrom olUak (beh a to ltak) és cl li lkolt (titkos) új 
Háromságo t ta lálván magokna k , a nnyira meghamisítilttá k a szcn tw • 
ín 'ist, hogy ne msok héja vol t , hogy az Is ten felől való igaz: tud o-
má nyt k i nem vették közülü nk. (19.1,) 

Mostan pedig csak e do lgokna k summáját ak artuk II kercszw 
tfnyeknek ele ibe ad n i. hogy il megígértetett a nyaszentegyháznak 
cpítését ne csak vár ják , de ké rjék is az lsten, hogy hamm' betel
jesedjé k . e nnél inkább peniglen, hogy immá r Ezinte előttünk vUw 
gyo n az idő, Semmit nem kezdett am e l az Is te n , ki t e l ne m vége
zett vo lna. Soha ne m volt a z Islen népének oly hosszú ide ig való 
fogSága, kinek szabadsága és öröme ne m lett volna. , . Megszabad íl. 
a tyámna, és megnyugosztja az Úl' az ö h ive it. a z ki az egyi.igyüket 
(szelíde ke t) m ondj a boldogokn.,k lenni. kik ma jd elveszik a földet. 
melyet ez ide ig nagy kegyetle nségge l és fegyver rel b [rla na k m: 

" UNITÁltIUS e.t.I~'l' 

A Magy3rorsz:ígi EV;lI1géli kus 
h~,z clnök~ége és ta niÍcs., az 
üti székhüzban rcndeze lt ünnepség
kCI'elében fe jezte ki jókívánsúgail dr. 
"dldy Zolt,í n püspöknek. születés 
I1Ilpjn a lkn lm;íbÓI. 

Mi. Llnlt~""iuso l( is s~erelettcl kö
sl.ön!jük. 

Rebi néni 
SUI'I'dri Marll! il Magy;u' Nemzet 

úprilis IH-i S1 .. úmáb:l." az. első_ olda
hm cikket /I' .. hazCe lugyelok és 
czcnnesterek" eimen, [nis,Í1 követ
ke?.ő sorok kal vczeli be: . 

.. Gyermckko,·om em lékeitől clva
l;aszlh: lta llan Rebi néni. Hazmesl,e'·. 
vap.y nhogy ma mondjuk: ~az~ 
felL.igyelö vott a IX. kenzletl 
kur rolyosós házblIll , ahol laktunk. 
Rebi néni ízigwvér ig hüzmestcr \'<?tt, 
lluszke munkáj.il'a. 3m.clye1 csy d,p
lomula hajlékonY~lí gav:L1 cs esr, 
eleI'mestel' ügyesscgevcl gyakorol t. 

Hebl néni" n mi Sebestyén 15t
v,i;,nl'onk. uki vnlóban büszke volt 
munk:\jtlra. I\ ln máI' nyuga lomban 
vun. dc rendben tartj" és szcn:leuel 
á po ljrl egyhflz unk t!ógycs End re ut: 
clll templomaI és nz ahhoz t:ll'I01.O 
helyiségeket. 



hitetlenek. LMod azérl. hogy oz e~yügyüeknek igér tetclt, hogy 
~l'nki sc gondolja: ki minekünk. ~ct('1't'CI q:yclClll bcn, az kal'dol 
tennünk mel't aki fegyvel'n:ol keresI, fegyver mint! kell elvel'zni az 
Krisztus' mondása I'zednt. (52- 53,1.) 

.,Együgyü (egyszeni) az KI'isztusnnk C~ ~z ó aposlolainak tudo
mánya, mely mi előnkbe egy Istent Ad, kitol mindenek v,ldnak cs 
egy 'or Jéw,; Krisztus t. Annak utúna egy .megszenlelö Lelkel, egy 
anY<lszenwSyházat. egy hitet. egy kel"esztseget CS Ornak egy igm!. 
vacsoráját. Semmi sincsen ebben ez tudományban valnmi kettős. 
avagy dupltis cs váltOZ<lndö dolog, avagy pedig különb-különb 
er telmű. 

Semmi nincsen az egesz den::k (teljes) szenU I';\sbi.1Il világosb es 
nyilvabb:1Il \'alö tudomány, mely I.!'hmt m indenkor az irás az mi 
Urunk Jézus Krisztusnak szentatyj anak mond lenni. ki mindenek
nek tel'emlője. 

Az Antikrisztus pedig ezt el nem l'onthal1'l, hanem önmagá lul 
az régi sophisták által többet tön hozzá. az egy Istent harom 
személynek mondván. ki eZCl' j egy ,illat (leny) legyen, de megvá
lasztván 11 személyeket az áUfl ttul es hogy az hiu'om személvegy 
Istenben légyen avagy az egy lsten az három szemelyben. ts e f
(élc sok foldozásokkal teljességgel eHord ilatott az aposloloknak 
együgyű tudománya és meghom;\lyosit tatot t az e~y öma(!utöl valö 
fel séges Isten. az Jézus Krisztusnak szent atyja, ki mind ez ideig 
ez vi lftgtól nem igaz Istennek iteltetett lenni. Mé~ pedig nnnak fe
lelte oly zűrzavaiTal hálolta (homályosítotlcl el) mind az egész 
szentirást. hogy senkitől igaz.\n meg ne értessék. 

De mindazáltal az Ö maga 8abilonál is úgy összve zUl'ta-za~ 
va!'ta , hogy senki ez ideig ki nem rescUletett belőle vulllmi jó ér
telem szeren!. mihlhogv három és e.c!y Istenben tanított. hogy 
higgyenek az emberek. dc ilyen renddel azert. hogy miképpen az 
lsten allal.\'üban nem harom , 11zonk~l}('n szemelyben nem egy 
légyen. :E:s néha 11Z egy lsten legyen az egy állatban. neha az állal 
!IZ egy fslenben. néha az hál'om személy az Istenben, néha pedig 
'IZ egy Isten legyen az három I'zcmélybcn, :E:s. hogy az A tya sem ;lZ 
Szentháromsag. sem az Fiú, sem az Szentlélek és hogy az állat sem 
hármas, de azer t az egy Isten Szentháromság és egy állat legyen," 

Az új testamentum nyilván jelenti a mi megi~azolasunknak 
módját és a nnak kútfejet Istennek szerelmének mondja lenni. 
a melyet az ő fiában megmutatott es az ó szent lelkének álÍala a 
mi szívünkbe őntÖtt. hogy mind egész e cselekedet megmutattassék, 
hogy nem mitőlünk, hanem az Istennek kegyelmességeból szárma~ 
zik , hogy semmit sc dicsekedhessünk a mi cselekedelünkröl. 

Az Krisztust ajanlja minekünk az Atya Isten, Erős hittel 
higgyük azer t. hogy minekünk a daUatotl. h ogy bölcsességünk, meg
!;zcnlelésünk és vál lságunk légyen, mert ennek kivüle és c nélkül 
senki kedves nem lehet az Atya Istennel. nem is vagyon a mene
tele Ő hozzája, Ez ~z{'rcztetett <IZ Alva I sten től. hoc:y minekünk 
mestet'ünk legyen, rÖP<"1punk. kilzbenjárónk gondviselönk. idvessé
günk, életünk és valami szükség idvességünkre hogy mindazokat 
bőségesen őbenne találhassuk. ' 

. Ez az egész szentirásnak su mmája. Valaki ezt erős hittel [o
gólrlJa. ezt az Atya lsten bépccsételte ö rök életre, Disputáljanak az 
cmber~k valamig akat:ják. keressék az Istennek allaijának (állagá
nak, lenyegének) elrejtett voltát hányják, vessék a személyeknek 
~okaságát és forga.ssilk az okossagnak bölcsesscgét . de ez az örök 
elet.: ~.og~ csak tegedet egyedül való Istent esmél'jenek es ak it 
elkuldottel az Jézus Krisztust. 

. Az .f:tCl (,s Irod'llom m[,rciu~ 10-i 
~~ám:lban Varja~ Endre fenti clmm"e>t 
lit SUII)~l!dra!l .,Csillog o MáI/II/ciiI" 
c, dr(i~aJllnak filnw{llt.oZ;;l [,\rOt. 
. VHI"J(lsn.'I~ <l Sülő-dráma tnl' lalnlá_ 

ld. és I,mlt,a$ára vonatko~ó l'l\tahinoo 
fCJtcget&';t>I,:el e~etértiink , hiszen 
"az ab~znlul ill:l7..sflgol nem ad" 
o~ztátyr~zi.H a Ii)l"tcnelem'" sem Kí/t~ 
vmnak, sem S~(>I'vctnek. 

Feihivnánk V" rjas Endre figyetmet 
arra, ho~ a Magyar Népkó7.lár&1.sáJ"! 
IOn/en.v!.'1 ma mul' nem tesznek kü
lonbség<'l a nagy és kisebb 1~lekszamú 
eltyhóz;lk közütt. Rzérl nem .~~,(>re n
cs~ a?- a megfogalmazása, amikOl' 
arl'?l II', hogy 11 n:lgy refOl'nl=.it.orok 
ta.mt:!.sat ,"kisebb-nagyobb szeklakö_ 
~?sségek" fejles.Z\I:~tték lov:íbb. Ugyan 
IS mmket unitárIusokat i~ ennek 
ri fogalomnrlk a kel'etén betűJ sorol 
rel. ami ellen az iga7.sal! és a törvé_ 
nyesség nevében tiltakozunk. MI 
SzerveI Mihályt szellemi előfutá
J'unknnk tekintjük, Ilki u.Q'aníll~y har_ 
C,?It a s7.ell~m s7.abadsáJ!áért és i,e.az
s,,--e:i"lér l. mLnl egyhazalapitó Dávid 
Ferenciink a XVI. századi Erdély
ben. 

• 

Kitüntetések 
A Minisztcrtumics a M(\~ya!' Nép

közlúrsaság Kiváló MűvésZ(' dmet 
adományozta a szoci(\lisw kultúra 
fejlesztésc terCn szerzett kinlagasió 
erdemcik elismeréséül. a felszabadu
lás 34. évfordulója alkalmái.lói 

ADAM OTTO-nak ,1. 1\1adách 
SzinMz Kossuth-díjas t.l;:azgató- fó
renderoiének, a l\IaJ!yar N!lpközt:ir
sasá;::- I!:l'demes MÜvés7.ének. Adám 
Ottó egykoron diákja volt a kolozs
vári Unil.irius Kolle~iumnak, és ó 
\'olt a Csillag a Ma9/llnn e. Silr6 
Andrds dráma i\ lndáeh színházi 'és 
fil mre :\lmodott alkotás:llnrlk érde
mes rendezője. Ugy:mcs.llk kitünte
tést kapott Nemeskürty Iswdn esz
teta. történész. Ilkinek jelentős ér
deme \'an a Csilla~ a Máglyan e, 
dm'ab filmrevitelében . 

A dal'abban és .1 filmben nemcsak 
Sl.el'vét és Kát\'in eJ!ykori tr.1gikus 
\'égel crl drám.ija elevenc-dik meg, 
hllnem cre7..ziik és szemléljük ;;lZ 
iga)'$(II::er!. ,IZ eszme diad.11,íért folv-
1,Itolt hnrc lüktetését. mely ma is 
élleti azokat. akik u jelenben a jö
\'endö építik. 

A Tem.pleton alapítvá. /IY /;,itiil/.teteu je 
·Dl", N,y ikk yo NimlllO, II japán buddhista H issho l<osei-Ka i eln ök" 

A 'l'~mpJ"lOn alapitvány t haz1ink_ 
ban a IIg ismel'ik. 1973_b1ln alapitonfl 
John Tt'mpJetoll, angol-amerikai 
:sz~nnazású férfi, aki éveken ót 'fl 
Pnnceton Teológiai Föi.~kol;l iA:lzJ::a
tó tuná~sának tagja volt , Célja: ju
l;llm:lzn.~ e:s kLtűntetn l "zokat. akik a 
vallá:s ugyé~n kimaga:sló eredmé
nyeket értck el. mint :ohogyan 'IZ 
Alf red NObel uJaplIuá'lY jUlalmnl~~ 

az irodalom és a ludomóny kiv;itó~á
gail. A kilÜntc tetteket hét biró \'11-
l;;ls7.tja. akik a világ legfontosabb val
lásail képviselik. A Templeton díj ki
tilntctettjei közl voll Teréz tes tvér 
I 97:1-ban (Calcutta I ndin) Rogel' 
te~tvér f!'lIncia Tnize l)I'iorja 1974 -
ben. Dr, S. R;;ldhakrislI;Ul, hindu fi_ 
IOlófu~, India egykori elnöke 197:)
ben. 

A díjat. mel~'nck ÖSS1.cgc Wbl.lé
kevésbé a Nobet-dUinl a7.onos :-
160000 US dollar _.1979. ápr. II-en 
Londonb;;ln adták :ít dr. Nilnmonak. 
Az átadúst dr. Dnnu McLelln Grcc
ley, a7. IAR !ö" eg..vkor'i e1~ök(' yé~C1:
te. Dl'. Niwano onél ... tnll"l kö~yvC
nek nngol kiadása t97f1-bllll Jelt'nt 
meg Tokióbnn, :l Kosei kiadó gondo
"ásábulI. 

UNITA RIUS eLET ,5 



• 
Bartók Béla [ögon(lnok angliai látogatása 

Al. a nglini unitáliusok 1979 ápl'ilisába~ M~.nth~ter 
vt\l'OSlÍbnn al: egyetemi v{oros Owen parkL é pületelben 
t~l"IOlh\k évi rendes közgyű l ésii ket, rr:elye~ meghívú
sukra, egyházun k képviseletében Bortol.: B ela főgond~ 
nokunk vett részt. . 

Hal'.atérte után al. alábbiakat mondott~: , Ere?'!l~nyes 
és szépen sikel'ül t ' ülést. tartott a;>; angl.lnl umta L"lusOk 
Fötanácsa melyen több. mln~ 400 képvLselő vett r&l7.t 
a különbÖző gyülekezetekből, Anglia, Wale.,>, Sk6cl~ 
~s Észak-í rország területeiről , Imp~máló volt az. é~,' 
(innepélyes istenliszte let az "anntversury :s':::rvLce.' 
melyen kÖl'.e1 egyel.er ember volt jelen. a ma~ch~leL1 
és környékbeli unitárius gyülekez~tek_b?1. A hturglkus 
I'észt Ei leen Kielly - az egykori lotLtkár, dr. J ohn 
K itlty leánya vezette, a besredet Eric Wiid lelkész 
k"\l'to tta. 

Az egyhiiztörténeti szövetség üJésén" dr. ~. J , 
McLathian. elnökölt és dr, Alec Peoston IrOI"SzágL lel
kész, irodnlomtÖrténesl. tartott el~d~t a teológiai 
Slabadság korlátairól. Az angol umtánusok béke és 
sz'otiáHs kérrlésekkel foglalkozó Sl.eL'\lelCteinek közös 
mésein két angol parlamenti képviselő Peter Archer 
es Frank AI/aum tartot\.ak előadást a fegyverkezési 
ipm' és a les7.crelés kérdésér6L 

Az ülés elbúcsúzott Brjal~ L. Gollulld eddigi 
[ótitkártól, aki több, mint Ul. é ven át közmegelége
désre töltöUe be ezt a tinlet és hivata lába beiktatta 
Roy Smith -t, aki korábban má I" II helyettes főtitkár i 
tisztséget is el látta, 

A válaSztások rendjén 7980 évre elnökké Han~il ton 
Birtles birminghami lelkészt, alelnökké a mozgalom 
régi harcosát dr. JUlie BeU orvospro[es .... zor asszonyt 
v:LlasztoUák meg, ElbúcsúztaUák A. G raves eddigi 
tiszteletbeli pénztároot, l> helyébe a lelépő el nök öt,. 
G. Heod-et választották meg. 

• 

• 
A megnyitó ülésén Ul. elnök köszontötte {I külföldi 

!C:Stvérdelegfltusokal, dr. Carolll" Howleu asszonyi nz. 
IARF elnökét, Bartók Blila fögondnokunkat és dr: n. 
Seng/~ast. il l'; amerikai unltlhius unlvel~~1listák ügr
ve~to alelnökét. A kiküldöttek a közgyűlés mcgnyitft_ 
sa után be:s7.édben köszöntötték az anglilti unitériu
soka~ ~ rögondnoku~k l;7.ere!eltel hiv ta rnelt 
k~pVlselo!l,e l nugu!'izlUSI budapesti zsinatunkr<l. A 
":-'l.muto.n fl nagy-bl'itanniai unitáriusokut ROIJ Smith 
UJk röt:lkur és Bn/ce Finalow, az oxfordi teológi'li 
ra uHas dékánja fogja kcpviselni. 

fögondnOkunk il ;-;ár6ü1ésen mele~ sZ<lvakkal bú
csuzott el Brian Gol/and nyugalomba vonult fötit
k~rtól, egyháwnk régi barátjától, és á tadta egyházunk 
ajándékát - bartók lemezeket, 

Al. ülése:n hozott elvi hatá lXlZa tok közü! kiemelünk 
hármat, T Lltakoz\.ak a fegyvc rkezé.si hajsza ellen és 
á llást foglaltak , a mielőbbi leszerelés kerdésében, A 
személyes beszelgetések rendjén sokan elismeréssel 
szóltak a folyamatban levő SALT·táq~yalásokL'ól s awk 
mielőbbi befejezését kiván ták, Krtejezt.ék szomorúsa. 
gukut, hogy az anglikán egyház tavaly tartott Lamln:th 
konferenciája, melyen a nagyvilág több mint 400 
a nl;likim pü.~pöke veU részt, ismét állást foglalt a 
n~k nek I~ll<ésszé sze,!lt.clése tárgyában, Él'dekessé~e 
mLatt emiltette meg fogondnokunk iLZt a kisebbségben 
maradt javaslatot, mely az egyházi központnak Lon
donból Manchesterbe' valÓ, áthelyezését szorgalmazta, 

M<!nchester város [őpolgÓl'mestere Tret.1o r T/lOmas 
lord-mayor fogadás t udotl. u gyLilés résztvevöinek és 
k ülön e lbcs7.élgetett a küJ[öldi vendégekkel. 

Köszönjük [őgond nokunknak értékes külföldi s7.o1-
gála tát, Manchesteri ú t ját követően Párizsban a magyar 
Liszt Ferenc Társaság képviseletében Liszt-cmh~kULb
lát a vatott fel. 

ANTITRINIT ARIANISM 
Annak a meghivónak a dmIapján, melye t a Magyar 

Tudományos Akadémia bocsátott k l, a SiklÓ50n 1979, 
május J5-19, napjain tartott tud ományos Wésszak al
kalmából, a fe nti a ngol dm olvasható. 

Dávid Ferenc halál a négyszázados évfordulója alkaJ~ 
mából a hazai €s a XVI. századi unitárius törekvések 
kialakulásáva,l, az arra gyakorolt külföldi hatásokkal , 
és a7, európm hasonló mozgalmak fontosabb kérdéseI 
vel foglalkozó ülésszakról kora i lapzáL1ánk miatt csak 
lapunk kÖ\letkC'l.Ő számában tud unk beszá molót kö. 
<:ülni. 
, Az ulésszakot a Magya r TudomanY05 Akadémia kép
\liseletében Klan iczaiJ T ibor akadémikus nyitotta meg 
május 15-én délután 3 órakor. űdvözölte az egybe
gyülteket T akócs Gyula, a Baranya megyel Tanács el
nökhelyetlese, Az első előadást P irná t Antal kandidá· 
tus ta rtotta, Dóvid és Blandrata szerep€t ismertetve és 
méltatva. 
• 

Este a Múzeum tenneiben dr, Ferencz József p üspök 
és Bartók Béla lőgondnok logadást (Idtak az ülésen 
megjelen tek tiszteletére, melyen püspökilnk magyarul 
és a tanácskozás munkanyeh'ein üdvözölte a' l-e.sztvc
v6ket. 

Előz~t~ tájékoz\.atásul megemlitünk n éhány nevet 
a~k közul, akik a~_ iliésszakon elöudást tartottak. V a
soh Cesare firenzei prOfesszor a humanista kritika ~ 
az antit r initárizmus kezdeteiről beszélt, A/do Ste lla 

padovai p roresswr Padua városának és egyetemének 
az antitrinitárizmusra gyakorolt hatÚSiir61 swlt . Lecl! 
Szcz ucki varsói professzor a XVI. század i lengyel és 
erdélyi unitárizmus kapcsolatait elemezte. 

A külföldi unitárius egyházak előadói közöt[ 
megemlitjük elsősorban George H, Williams prolesz
szor előadását - a Harvard egyetem egyházlört~ni'Sze 
a Radikális refonnáció c. hatalmas lanulmÍLnyköte t 
szerzője - nki a Dúvid Ferenc és Socinus Fausztu~;>; 
közötti vltát elemezte. Erdó Jállos a kolozsvári 
Egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézet rektor 
profess7.0l'a Dávid Ferenc biblici zmusáról lartott 
előadást. Jan vall Goudoet.1cr a holland remonst· 
ráns egyház modenltorn, duisburgi vend€gl)rofesszoL' 
a XVI. századi hollandiai vallásszociológiai mozgal
makat állitotta szembe az erdélyi tÖrrekvesekkel. 

A tárgY<llasok nyelve, angol, f!'llnda, német és 
olasz volt, az előadások és a hozzászólások is ezeken 
a nyelveken hangzottak eJ. 

A kongresszus L'észtvevői latogatást teltek lL nagy
harsányi református müemléktemplomban és a p ács! 
Mindszentek templomában, Mindkettőnek XVI. szá
zadi unitárius kapcsolatairól lapunk kuvetkezo 
szómában szólunk. Az ósi siklósi vár helYl'cáIHto'.t 
termei történelmileg érdekes és belső modern benm
dewUkkel kellemes otthont biztositottak a tanál's
kozásoknak, 

R ómai katolikus főpapok kin.evezése 
11. JállOS Pál pápa dr. Paskai e3ztcrgomi segédpüspökké, dr. Sza- tc ki. A kine\"ezcsekhez a !\1ug.\'31' 

L6szló dmzet.es püspökÖl, veszprémi kos Gyula s6 rvfL l'! p lébánost székesfe. Népközt,j"Sllság Elnöki Tunúl'sa [IZ 
apos toll kormányzót ve.~<:pl"émi me- hérvári segédpüspÖkké. Marosi Izidor 1957. évi 22. szamll lörvényN'ejl1 ren
gyéspűSPÖkké, dr, Bagi Istvánt, II dmzetes apátot, kecsekeméti esperes detet alapján az e/6zetes h07.zIiJuru
Pápat Mllgyar t ntézet Igazgatóját plébánost váti segédpüspökké nevez+ tást megadta, 

fi UNJTARIUS ELET 



Pau] N; Carnes 
A'lI a merikai u uihirlus univer za

lis t Ii k 1977-ben Illcgvf,lasztotl c! ui>kc 
58 éves korában 1979 m :irciusában 
sú lyos betegségét tü rc lenll11CI \ 'iseU 
szclwcclL-sci u l{m Boston ban elhu lly t. 

K i,':í1ú Ilréd lk:ítor, igazlclk ll emb er 
volt . aki n tá rsada lm i kértl(-sck iráni 
é lénk érdcklödL-S1 nl1J latolt ! IcI-

keszscgci idejen is rén:! vett a 1101-
gá rjogi mozgalmakban. 

Mint ChlÖk nagy gondot ford itott 
a Ic lk('SzulánpóUás bizlosí!{lsl'i ra, a 
gyülekezetek cg)'mflsközti kölcsönös 
szolgá la ta it szorga lmazta , és meleg 
figye lmet szentelt az I AR}' m unká
jának is. 

Temetése a Boston mcllc lti Cam
bridge tem plomá ba n törlénl , a hol 
mint s. lelkész c16ször prédikált. A 
megcm lékczescket kH el ődje, d r. 
Dana lUcLcan Grt.'t! ley és dr. Ro
bert N. West volt e lnükük tartottá k. 
S1.ámosan mondta k meg búcsílsza 
\'akat. Az amerikai es kanada i köz
élet magas rangú vezetői és a tars
eg)'házak képvisel ői fejezték k i íni s 
ban ri:szvétüket , ezek között került 
reljegY7.ésr e cgyha.zu n k űszinte 

cg)'iiltérzésc is . 

Józan Miklós emlékére 
adomány a templom renoválására 

A Budapesti U nitárius EglJllázköz
ség az alábbi level et kapta : "Aiul
irott Percy Márla nllugalmazott taní
tónó 86 éves arTa az elhatlirozásra 
ju to ttam, hogll szeretett lelkészem és 
hitoktatóm, Józan Miklós emlékére 
meg!akaritot t csekély nyugdl:Jamból 
a nellez kÖl"Ülmé llyekkel küzködö 
egl/házam Tészére 5000 FI-ot adomá_ 
nyozok Annak idejé n özvegy édes
anyám SZerény jövedelmébal nem 
tudta két gyerekét taníttatni, de Jó
zan t iszteletes ur közbenjárására és 
segíuégével, mint ingyenes belIIlakó 
el végezheu em szabadkai tanítóképző! 
es diplomat szerezhettem. 

Korábban az volt az elképzelésem. 
hogy az 5000 for /p tot halálom u tán 
Ilauyom az eg yhó zra. Idöközben meg· 
kap/am márciUSi körlevelüket. me/y
ben tájékoztattak, hogy Dávid Fe-

rene halálának 400. évlordulója al
kalmábó! a 2slnat megrendezésére a 
Nagll Ignác utcai templomban kerü l 
sor ~.~ erre az alkalomra a templo_ 
m ot renOvtHni ki t/állják, J::zért Úflll 
gondo!om. h01J1J szerinl/ !f!rvezeu 
a~omanyomra most v an az egyhóz_ 
kozségnek a legnaOllobb sziH:sége. 

Adományomat szerettem volna 
szeméilIesen atadni, de e bben be teg
ségem akadá lyoz. Ezér t eOllidejiileg 
az 5000 forintot átutaUam. 
Budapest. 1979. március 26, 

Tiszte lettel 
Perel/ Mária 

Percy Mária ápril is l 3-án elhunyt 
Temetésén Huszti Júnos budapesti 
lelkész búcsúztatta, A jó lsten sze
reti a jókedvű adakozót. 

IARF konferencia Hollandiában 
Az IARF hollandiai egyéni tagjai 

minden esztendőben egynapos talál_ , 
kozót rendeznek, melyen helYI és 
közél'deklődésre számot tarló prob
lémákat v itatna k meg. A márc, 31-i 
ülésre a rendezőség nevében dr. 
Boissevain főtitkár meghívta dr, F e

rencz Józse! püspökűnket és kérte . 
hogy szóljon hozzá az emberi jogok 

kérdi;!shez. Püspökünk gyengélkedé

se miatt személyesen nem tudott 

részt venni sem ti. hollandiai, sem az 
angliai unitárius találkozókon. Hol

landiába Irásban küldötte el észrevé

teleit, melyeket angolul Szent-Iványi 

Ilona Oxfordból oda meghívott teo-

HERBERT A. SIMON 

lógiai hallgatónk olvasott fel. A 
résztvevők é rdeklódéssel hallgattÍlk 
szocialista államba n élő egyh(lzi em
ber komoly észrevételeit. Sajnálták . 
hogy meghlv(isuk ellené re, a cseh
szlovákiai és románia i unitáriusok 
nem küldötték el észrevételeikel. 

Szent-Iványi Hona néhány n(lpos 
hollandiai időzése alaH meglátog(l l
ta ;l holland remonstl'llns egyház 
több gyülekezetét és felelevenítette 
azokat a régi kapcsolatokat, a ley
deni egyetem teológiai hallgatói előtt 
tartott fel szólalásába n, melyek egy
házunk és a remonstráns egyház kö
zött a X VI I. S1.ázad eleje óta fen n
li lIanak. 

Az 1978. év i közgazdasagi Nobel-dijasról, ;lZ amer!· 
kai un1túrius univel7.a.l istúk lapjában olvasott képes 
riport alapján, lapunk legutóbbi suimában l'öviden 
már beS7 .. 1moltunk. Megírtuk, hogy fe leségével együtt 
aktív tagja i a pl Usburgi első un itárius egyhá7J1:öz.
ségnek. 

"Ez persze nem vé letlenü l van így. Az ig~zság (lZ, 
hogy Herbert Simon." a maga közgazdasági kutat&. 
tevékenységét éppen nem él köZgaulasá~tud~.mány 
klasszikus, illetve hagyományos vitsgálódásl terule~én 
felmerülö problémákra összpontosította, hanem legl!'
kább él saját maga által feUC?dez.ett vns:y fett~l~ ~j. 
közgazdaságtudományi vizsgálódások körét kibuv/t?, 
kutat(is i területen munkálkodott és aUc.otott nagyot.. 

Al'.6ta hoss1.abb mél ta tásl olvastunk dr. Simon pro
(CSS7.orró! a Magyar T udom:lny 1979, é vi első számá
ba n. ahol S1..alai Sándor akadémikus ismertette e 
világhires. közga1.dás:.: munkáss:ígút. Ebből idézzük az 
a lúbbiakaL ".,. évtizedek óta igénybe veszik sokol
dalú s?uk\udúsá t az umerl ka i tudománypolitikán'ak, vu
lami nt ti. társadalmi-ga:ulasúgi tet've7.esnek legmaga
sabb döntéshol..alali szervei _ egészen II Fehér 
Házig terjedöen . Neumann J ánOs óta ali~ töltött be ak
tív. ve7.e\ő ,kuw.t6ként tevékeny élvonalbeli tudós ha
sonló akdósugul'ú /;zerepet az Egyesült Allamok tu
dományos élelében." 

"Amint vannak nagy Irók. akikről azt mondják, hogy 
az .. iI'ók irói", vagyis írói nagyságukat főleg frótill'
salk érl'..ékelik. s főként e7.()kI'e gyakorol kö;weUen hll · 
tást, úgy Herbcn Simonról ls e \mondhatjuk. hogy ó 
legalábbis pilJa nutnyilag még rőleg a .. tudósok tudó-
sa"''', 

S7.alai Sándor akadémikus ismerteti c7.ek után a 
Nobel-dijas tudós múveit és m:! a saj[ltosságát. hogy 
0.7. egyetemi szak, amelynek profes:s1.ora vol ~ gyakr:lI1 
vált07.Ul tta nevét. Hol szerve:r.éstudomány és Igazgatás-

, . ',. . t domány" szerepelt tudomány hol mint "polltu,-al u .' 
de volt ~gy is. hogy "számitógép-tudomány és ps:u
chológia" s7..almlegjelötést viselte, 

A Models of Man" és a ,.'the SCiences of UlI.' Arti-
f' . j:, . - kák ismertetése kapcsán meg,mll-
'étl,a C l ~,~--, m. =hOgy Simon sokfelé szétága7.6 tevé

PI l a a CI""-.lr , , 
kenységé t az emberközpontúság jellemZl, 

A tudományos világ, még sokat várhat tőle, his1.cn 
alkotó creje teljében dolgozIk tovább, 

Dr, Jak ab JenG 
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Külföldi hírek 
,\ ","'OOlk " U'gh ' borol " ~gc 611l "('nl 

kC'Yr, .. bb, n.lnt 23 milliÓ cmuer veszteHe 
!'INN abban '" 133 hAbOrublln. melyeket 
,. hnnnadlk vll4l' Icrúlct~n vIYtak -
mondQIt,l S. R<JdJgrdlltam, SlrIlll>por<:: kül
ilJ!ymlnI87.lcre. 

l1 011l0ród . Kflhlllnm uj vAn •• bnn unll;lnu~ 
IIvllleke:el ulakult; · lIr. ouanl lIyi.rakbon 
auk kbmyeKbell kútsf.llbdl unltlirtu. em
ber dolg:oLik. \Öbben már Ic Iq telepe<.!
Irk. 1\ jyillekez"l I>ázat vá!\árult. mely
n .. k "">' k mz~ben 1~I ~otl\Zle!(-t1 termet 
~ltlk'IOtl"k kl. A~. u j iVUI"lIl'7Ct Iclk.&<? .. · • 
fil'. K,w6e$ WlJt>S "U. k Vau M(,I. .... !'d
dll( homorőd,Hr"IUI lelk~'n neve"c kl. 
Ko vA ..... ISI V," cddl~L hl\"udl lelk(lN?~ 110· 
mO"I,d_u/n,lubtl hcl.vezt ~k (0.1. 

eW1J~ro'~. .... '" mthulcL f" .. "O..,. .... 1 
GOII1/Jrd YAIlImOnd tb. e. tIIna~ Ir~oy'· 
tollak. A feoov~", monlcllJaban két hl· 
vunk T""I. ! Béla ~ a61 DCzIIŐ 1$ kivet.· 
I(lk r bo/.\lke'· 

"~'"' .•• no 

1\." . ;>" 1( 11(11 k{l7.h ·kc,!I;.1 lmlCSClck kó •. m 
mInden l,itödlk lI/IIáU31 v~f:z(5dö batCt<C\
n.'l 8U]YOS 31kOhOI"~ All nPotot álJllphuU 
,m.'1l ,,~ u,ólalfQl'l orvo.1! vl7o'lgálnl " If{;P
k'K"l v('WlóJ""'';!. ~;7. ';Vi mlntCf:"Y I ~OO 
al k ohOl Ok o>;UI kÖ~UIL bIIl<'8CU halál\ Je
lnll. Erdeit"" M. " M:>tIUllklll adat .1'. 
holllY II kÖ7.Ú,1 bIlIC~CI<'k halá lOS áld()l'.n
UI,lnnk mintegy (ciC, l~-~ {;VCS ti:>lnl 
lb'fl. 

ur. ft"ben N. W"SI . 117. lImerIklll unllt!
,1UR unJvcrZllIl~lll egyhá" It';\ cIkluSon ál 
ercd frl é nYC~ elnö k e n~. Cl!ylk I3<>!Iton k",... 
ny,:;!tl vllrosbao v ilági "'lIá~t vá llal!. Tn
nAc.~lHlóJn leli gawMállL é~ pém:lIgyL Ké r 
dé'lcKben az OgyLK Lgm~rt n.agyv:l llalat
ooK. Az. UU \VO IU. D. ali a merikaI uOllá
rluMlk lapja riJ)Ort<lrén~k kérdésére el
mondoua. hOg y az egyház.I élet!len "" 
el:yLK bosloni ,IlyUleKezct elCYlttCru vIláIlI 
11II!Jak ént kiván IC'o·ékenykcdnl. 

..... "L~."''' ... ",.ar,,:.r-1IeX neve,.,k "'''<luk1l! 
~ .. ~".d ~"",,v""""1I1 ,~ ... ,t", """10°"" ,."".
.. c""" "" " , ,,v,,n c,elet c'u, n:'''' '''vu< "'
uU". ,lUml""~'" unUll I·)lh"". ....e''''""''''",,. .,11"''' .... If .. yul~'U ... "t "I. H1Cn " re",,,u 
. ..ru~.,u;l" " v"r...,,' ."n"es n"IIYlermcOCo 
",n ... ""'. apr. ~ij. {:., m"J. '. ""'/.<.0\\ ..... 
"',,,,u)'''''' "' .... ,.. .>r" ... . ..,ln .. k I<IrtJ". a vu
~".,'u,,, unItalun " r. "'"'U',,, '·' '''''''''.hl<;,
".K. ,,~ , .. ,,,,,'"' " 'u1lu OL ~,.C·!I ..... ulu" U1t·~ ... -
n. " 1'''~ lIU1J ... K mc~ 11 ""CI"Ve/.cl aUul1nlS/.'
"."'V ,,,Ulu1lwh, H-.Oln"K ,upjukrol, a~ 
",,,,a"'benc I::l\a,t\)'·- '·Ol . v"I"",,,,, II ..... U"I/-
1)"'l/oJ"" c l'Ülu n:'ily~l;nbu~u oyun kon Ic-
C Cll':"'" ""nun e" nyo'·fll<".>'",ly (:pltkC".\e~l!· 
oc" ... 'ur.u' a<lus;..rul. Me~mv.,~uKal KUHU
n"UCl VCIIUK. S elKlJ.lulUK juklvans:.ogull1-
... al. O r vcndu1>k stkerelKnck. 

l pper PM tartOlt 1!l.jl:kO?latól a nem:ect· 
kc:l~1 hClYl.ctr1l1 az. Allaml EgyM.zOgyl H I
vlllUl k II Magyar OJ!\á~fl"Ók 011!Zilgu~ 
S~.,>veIS':ge márcluft 2().l\n az ellyhá • .! 10-
1"><>k ~zerkC!lztől sdmtiro lartOIl ~""ejö
veWIon. A7. Ch'lndó tÓrum-s1erOen . II fel
ad o.t kérdllsck rc adOtl válM1.okknl 5zL~ 
lleQcn. frnppánlla n IÓ.J';k~tllll n n hallll~
tŐll~gOI arról. hOllY ml uJ8ág a nallyvnÓ.g
ban. Az Egyhár.Ugyl !UvDlalt CrnAk KJi
roly OS1.tri lyve7.ctő k(:pvl~elle n~. "nkéto". 
Illp u n kat dr. Jakab Jenő. 

Amerik'ban a k~l s:Ú7,éves évro r dulú al
k~lmábúl SL'lmO!! körlYV Jelent me):!. Ali 
1'lIylk lly uJteményes kö\.Ctben ma)!}·o,.. 
c~el' . o~ttrák ég len/i:yel Irók Amerlkár"'l 
tn mel!"cmléketf!l;elt kötllk. Slilmunkw " 
I~Gérdf'kesebb a ll r . A. Rclsclt a 
washlnglon l on;1.l!r.'oS k(lnvvu\r munkaulr
qánllk írása. ..S:lndor BöLönI Farkns's 
lIefle<:tlons on Amulcan P olltleal lIo11 SO
<:tal lostltutJoos" - IlllWnl 1'"4rKIlS SolndOr 
m~eeY1.éscl az amertknl polltlk1ll {:~ 
, :I,..,l1ldalml s~c"",·e~clekról. 

; .. cmphls városában ll!vo eilyelcm r"tilo
log"" cs unKOtogUI< prulehl.ora, az ulla
'II u".t"r.us gyulekCZCt UI~lll. " magyur 
/(01c l"lkal tuuvm fonyus c~ereprogr:.,n 1<0:
u owll r u H. vogel. u Tcnl1c~sec állum 
rCICocn 1~1I0-l>an tuuh IV""'llut !og h,,
, .• on l<1J"" tolten!. 

Krist.~lI nllehl .. lncv(>1é~ Alatt jellV1.1 fel 
II történe lem a hItleri s7,lirny(lf;,,~ek k u-
101 n11. mely nell)'Ven évvel eZClótt. IQ3B. 
no". '_ID_ é n pusr.t!to n el 119 1$Lna <!(' l';tit. 
7G lovtíbblt le lleqrn ",r.étve,"Ve. s mln tel!Y 
7;; OOO /z~ld6 «1.1('\et klrnbolvlI. Ar. nkrló 
~orán 26 OOO 7_~ldó ktr(1l t konC('-nlrácló" 
táborba. II onnan n n.~!tílba. EITŐ! a? év
rordulól"Ól a Nt'mCt Df'mokralikus Kű?
tIIrsawIl kormán~'1l ( ... 1.~ldOsál'tn Dre?dil
bnn .. ml~kezett melf. mel)/en ti haznl 7.51· 
d~~1f ma<:aqram:ú k(-pvlself'le ls !"ku 
v<'tI. A hl'!yrefillltolt berllnl 7..sLT11l!tÓr.a 
rel'H·tlt1l~L ünOl'f"';':I't':T1 dr. Sal'ló I.á~1L6. n 
hudapcsll fliTllbbl I!I ~ .. zt vett. F.ml{·kf'7-
nl. d" n('m telejlenl - voll a7. Onne~l'
g <'k mottóJn. 

!-I1.MltdL U~~ló {-~ F~rkas Ar pft <i erd,'IYI 
k/\II"k venet I~ lfihh olknlomm1l1 ~~er('
p<,a"k az E</tIet<'ml .<;"zln1><l(/ ,,?.foyonala .. 
rrndl'z.y"ny"ln. Mlndk(>t kl1ll6 I1nlt=",rlus 
l1yllkCl"(!k b61 táplálko?OIt eGykoro n . 

('hannin .. !;llr""y Vl1m ..... vnlt a XIX. 
~7.l!7~~d et.s6 fcU'n rk k derekának le!!nr· 
""'!ebb am .. rikal unitárIus lelkr ... ? .... prtdl
k1\lorn t:IMm,'v" 18kol:lt t~remtf'1I n? 
V" V<"lUlI AI1~mf)khDT1. sl'U!r\l' .... ké1.. .. 71\7n
nlk "v·on.luMj~T":l - 19R/). 601". 7. - dr . P. 
CorneH elnvk. dr. GrerlclI 1' .. dr. Me"del· 
.~ohu - Channlnr. ,·rtvl,orl tpmnlomfinnk 
voll 1 .. 'kl'''1.el _ ve-,PI l'~(,ve l hlzou .. !le nln
k~,lt Channl'1e <,mlék«nnro(o!y elr.kl"<7.L"'''''r<'. L<'v(-I "rk<'?(>1I d r . Gr(' .. /p'I\(iI. 
me1vhPn k ""e. "OIlV r"vhi!7I,n'<. L .. kno
I'"1o'(,rll"k b" ,,~ !innrD<I'r ,.llk(·qÍl""""". 
l·mprlrg·" CI> .. nnlnHnpk " m,,"'J(lr unl
tl\.r17I'1t .. ra ""n'~or"'" hntá~:lI . 
I{I"'~ .1..,.,,0 nv. l1n11.1 .. 1". IPlkéf;" 1anu~r 
'-~n F'09"r"~,, .. m""'h~lI. Rllvld !<Ici'"' C~ ... -
"<'"7br" m"l<1 nvu'lnlomh... vonu l !\~~I" 
Ifl,m"rrnl"<,m"n",,,r"d,, VO'I !(>lk~q~' ·Ur: 
~",,,,:~,,"1r. v~loT1)ln t n Po"nrt\~on lr11'('~7_ 

<'fIl, fifinll.k ~W ... ~~!~tl';\onk r~Y~~'l.t\hon 
1I~?inlr ~1ívvrl M~tll111n"'. 

11 1L~ G ' ''71a1 "1"1"d,, ~ 1' l\l r l<\ r l,11 "lIl,,·'·' ·o'_ .,.J,. _ n? rlh'''IV' lI,I .. lI:<l<"rn o'N,·"""l1 ' ,, 
h,.lv~r.. "". '~':yh,á.nk Vlli!"'nn{i("l(on"l: 
.... ylk ~lnÖl,':,,~. 

I)IIUS I\t.lOltOI. 01. Egyes«lt All"mOk k"uul1 
\.\ lgal11:"I .. n) nugYk<..lve'l!l lerl"orl~Ulk CI-
1110011,,1: c:. m cgullék. "mInt C!"rul napl· 
IUPJalnJ: I~ hiri adtak. H ulIICStél ha~u· 
~/~" ,Iuotlak Washlngwnbu. Dubs "agyltu
,,,I ., wasnlnglonl unlvcr"ulLsw. gyuleKe
.\c" ItlgJa voJlI. es gylhzszCrlart:..s,", tlr. S. 
1(. lJ,cwl,s lelkész v(,geztc. A gy"S/.ol" .• 
~oJ r ... ban 011 vult CUrie" clnok fel(>S(:GI', 
Mo"oaw 1Ilelnuk. Vlm ea klllilgymlnts1.ter 
b f(lc~cgc. tovAbb" n washlngtonl d'plu
",,,eiol Ic~ll.jlet s.\lImúH tagjn . 

Lürineú lJumukOS n y . un lt1\1iu!l lelkCS7. ~t 
evcs k"raOnn leány"mlL Cl hunyt jnn. u
cn. S,.ckclyke re.'<"l.turon temelték nagy 
rb7.vet mellcIt . 

c,,!lar..,ll érs<: k a vatlkAn k{:pvi5"let(,be~1 
woJ!U~.: ... k le ngyel kululymlnlSZler meg
hlVll~"rll Varsobao ICU lálOgati.~t. Meg· 
1>e!o.zélc.-.ckel (olYlattnk (l mindkót ("lel 
cr<lcklu kÓ'·dc.~ekbcn, I:!i "yllvan !."lőkészi· 
lelték ll . J cinos 1'''1 p<lpu lcngycl"rsd,gl 
junlu" lúlOgaltístíl. 

HÍREK 
(h.v. Mikló~ Károlyn(:, egyhfuo.unk egykori 
pénztárosának . o(:hnl M, klós KárOly tU-
1I1Ornak más l."Ílyhtil.hOr. torto?u d'.vegye. 
UH (:ves korilbun {,p r. U·én elhunYI. F <)"jc 
Il"tínlL kCl!lyc](:1I6 L Indittutv II lDGS-lúl II mai 
";, ,,Ig re"fbzcre8cn cUltl1.eleu I"punkrn' 
ICmkkel megőrizzük. 

Vlrol.g,·asárnn"jAn ~r. 1·'lIr"nc~ József PŰq· 
jl<.Ik lIó<lm"zouosdrhel!l'" J:'ologaloll és olt 
l~t(>OIIS1.I(!\ele, ta1"\Qlt ...... urvocso'''l osz· 
tull. ,\ kuzgyüJ{IS nWllv:\III~IOtt.' 1~,lnall 
kCI,vl~16lt. 

U., rt (. k U~I" fúgondnOI: huSV';'1 más<XIn:'ll
J,m :.. Bög ye!! Endr" u. lemplomba 1{, tO
il" lulI (-s VCIl ÍlI"Voe~urt, l . E1.1 kovell)e'l 
[>t1~r>" kU ok IfiI"flDS,-,gbuan ottlIootihnn K,· 
re,lc rcl ,,~ Ildvv~"llu llulCso I\ttl1n Il (,gyc~ 
LlleaL templomunk gondnokai. E IMo!:,,
'''HD clkb(:rte /lkel Uenen' MárIon lel· 
k(:o,~. rCles':ce tAI"'Il~:\gábun . 

n e. n.nn~l" COflt~" C"nnlrrt>"rv "r~ekr 
... t. .... ~ ... r"1"$7.ú .. r" 1flln<'~ I T1) l.. MI>" V",-o""7"-

, l lÍ n l n~""n a ",vliJel Casa u>cnrnOban 
IltmeZI;! Mánon lelk llsz (-II felesége tolle
nek cl néhfmy helet plhcnllssel és nyelV· 
1""ulás""l e8ybckotv .... a svlljcl IIEKS 
MtDI egYh(ozunknaK (ove" te feluj~nlotl le
h"lő8(:g"el élve. '

",7.'; ,n"" ~ot, .. n,'", Irtt Mlof!nláol 1>/. nnl!
""n e,!yh~7. p~;m(o"~. 

RI .. I\,'dan B" .. ll. " '·lI~ .. ""lrlj nnllOI ko .. _ 
'";"'M'~ ... _ unllá"'II~ I .... w(· r (\nl< _ ~p .. l1l~ 
I-~" 11.1"11(" br on . • 'I{,h'V(·'. <;J~jv .... "" ""n ' _ 
'nk'17 .. nk n •. M,,,llnl l,nllórlusok t:öU!V;l. 
I"',""ck j(,klvónd~nlhll1. 
N~lIa l ,I r. va ,...~ n N " olls o'I'<.link t.z,·.'"'''' 
neonr(-llll>{'n V.l töll" be " Ictc!nek 31 "';(,1 
kOlo?\·lirl otlhonlibon. ("~(':nde~ vl~~zovo: 
nu)t~~lIban. 
'Iar" h h Aro" m"..o.,,~~f,rh .. lvt ~. lrll«<.~ , 
>I"nlhl 7'1_~" Ah>ld,dvAn lk l~tI" h<' 'll 
""Jnl::o""I~(,I)( d .. K,wde. I_~ln~ nU~pllk. 

A Budapesti UnilArius E/;yhli.~ku>.S~g 6 p
rm~ I-~n tartOtt közgyúl lls,.,bcn el{ogadto 
a prellblt':rtum által .. IOtcrJcsztett 11'18. éVI 
zánsul.mndást, mely aZ egyh1\r.fenntllrtáld 
Járu ll:kok. uraszIalI adomAnyok lls per
lIcJypénzek tekin tetében hlvelnk buzgósá
g{iról eS Aldol"lk':S1.s~gér61 tesz Igen tillz
leleIre méll<'> bL?onystlgo\. McgAllaplto\tu 
o közgyiiJés ~~. 1979. évI költs':gvet~l. 
nnllyjáuó\ a muJI évL 1I7.1ntcn. Me!jhul1gat
ta és elfogadtu Beneze Márton lelkllsznt'k 
o lIól:ye" Endf"t! owaL, lIuulI JánO/< lel
k~"'zn"k a Nagy I~nfle utcai templumra 
,·onlllko1.(l. a 1"lkl:<l1.1 tevékeny~ég szelC!< 
s k:\l.\jtira kiterjedŐ lelkés?.! Jelenlt':sét. 
OJrnv(l1as:.:tollu n pre<;hl\érlu m cgyhnrmn· 
dát. valamint DZ egyh ('1.kö?_~ég főtan;je~' 
képvlsel ':;lt ti hlll(-VC$ el klu" ra él; n Jé· 
Jcn cS/.lcnllórc. BChntóon toglalkozott a 
k01gyl1l(-.~ a Nagy IgnAe utcai tem"l<>m 
r"lyom ntbUn l(ovo ren ovtíl :l~tív"l én ebbe" 
0.\ ö~~?ettlgGésben IlIItÚrozOlokat hoz<>tl. 
1\ 10lJ ., ve.~ DDkát!l 16rl r . katll. te m lll.m' 
jubILeumi Unnepségén. ápri lls 2~-':n (/r. 
UI:lll L ás?:IO biboro" érsek szolgálatávnl 
cmlekel.lek az elmun 100 esztendőre. It 
IX. ker Otel1 protcst11ns egyház;lk k~pvl
Belől III jelen VOltak . palá9tos,,'m, a Icmp
loml IinnepS{:gen, és (I fOf,:adáson. A bu
dnpestl unllárlu~ egyh{izköz$fig k(lpvl~"le
lé1>rn Ueneze MArton, Iclk(ls~ Jelent m,,!! 
rele~égévcl egyUlt. 

1\ ~ Iagynrok VlIdgNzövelsége 1070. évI 
KhI C$I;!S KalCJlddrluma 1:I01.<111g tal"lalom
IHal meg /elent. Itt ol va~hntJl1k (; lÍch Mo· 
rla n ne besz.é.lgetf!l;':t lfulllany LnJosn':vul 
Adyról és Csln s1.kAró l. HIveink k,>~űl so
knn tudják, hogy flalVany Lojm"né ,:. 
Somogyi Jolan. ti mán/rh"lált h:.lt unl
tórl118 SomorJYl Béla leánya. Boldt=.riJr 
Ivón bő r(-:szletcsseggeJ Ismertet! s?"m{
Lycs élményei nlapj:\n a mllllyar korona 
ha1.1ltérés':nek I1tJál. Mellemlit !. hogy IV 
egybá7.! képvlsel6k kilziltt jelen volt II 
Jto ro na Ata dásl il oncp~ég':n d". Ferenez 
JÓ7.llcf uo Jt11rlus pll8pt;k ].~, 11 h1lZ01 cgy
h:lznlt kl'pvlselól k özl.llt. 

UNITARIUS -eLET 

1.:>"tu\aJdonoll 
a Mally" rorsugi Unitárius EI:I)·h.h 

FelelőS !I"~erkcsztŐ';9 kla.dó : 
Dr. Fercncz Józscf 

V., N"I:Y I&n:lc 11 . 4. llu,la!,es t. IO.l 
Táv!>.: 113-09 1. 

Szer ke""tl II szcrKcs~ lll bizottsát:" 
Te r jeszU a Magyar p651a. Elfirlzelhetú 
bármdy posta.hlvatalnál. a posla hJ.lap
Ilzte le1beo tl;lJ a l'os ta KlIzponti Uirlap 
Irod'ntll (KHI I~ Buda p u t v ., Józse f 
n!idor lé r I.J közvetlenlll va;y pOSlal1t ... l-

ványon, valamint á l utalhsal a }Uli 

~U-iK 16Z ptl; o~totcalml Je!zllsdm !im. 
.lCv i ei6tlzel b l dlj 41.- rorlnt 

KÜltüidre Ovi 80,- rorl n t 

INDe:\": : U.8-I ~ 

n.:!"! 11 2-03 _ Z rioy l Nyomot", Duda""., 
F~ IeWi " eze l(J: Dol rlt r Imre , ' u o' r lll. 
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