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XXXUI. f.:VFQL'l'Ai\t 5. SzNftr SZEPTEMBER_OKTóBER 

ZSINATI ÜZENET 
• .. A Jeleknek gyümölcse ... békesség" 

Gal. 5, 22. 

A Magyarországi Vnilárlus Egl'luh: 1919·bcn emlé· 
kw.ik m eg clsó Püsllöke, Dávid Ferenc mártirhalálának 
négyszáz éves ch,rortlulójáról. Ebből az a lka lomból 
egybehivluk Zsinatunkai, hogy kegyeletes em léke-,u!s
sel áldozzunk ennek a számunkra jelentős történelmi 
csemenynek. 

A Magyar Tudományos Akadémia C'l év majusában 
Siklóson tartott súmpozionján cm lékC'l.eU meg Dávid 
Ferencről. minden Idök egyik legnagyobb humanIstá
JIiról. A mi ZsinRtu nknak szent kötelessége mcgemlé
kC7.n1 Dávid Ferencről, minden idők egyik legnag)'obb , 
leolÓgusárÓI. 

Zsinatunk mcgállapilja, bogy Dávid Ferenc iilelmüve 
nélkül mind a magyar irodalom , mind az eg)'etemes 
keresztény teológia csonka volna ; a magyar művelő
destörténel pedig munkássága hiányában egy árnya4 
lattal szegényebb, szürkébb, sdntelenebb. 
Ebbő l az ünnepi a lkalomból idézzük em lékezetünk

be Dávid Ferenc é le trniívének örökkévaló igéit, m elye4 
ket 1568-ban a tordai országgyűlésen fogalmazott m eg 
a következőkben : 

"Urunk Otclscge, nlikéllpen ennek előtte való gyű
lésiben országával kötöttséggel az religio dolgá ról vé
gttöU, azonképpen mostan és ez jelen \'aló gyülésben 
azt erősili, tudniillik hogy minden helyükön a prédi 
kátorok az evangéliurnot IJrédiká lják, hirdessék, kiki 
a'l, li értelmük slcrlnl. &; ha az kÖlség venni akarja , 
jó, ha nem, penig senki kénsleritéssel ne kénszeritse, 
3l Ő lelke azon meg nem nyugodván. De olyan prédi
kátort larthasson, az kinek tanitása ö neki tetszik. 
f:Zérl penlg senki a s llPerindendensek küzül, se egye4 
bek az prooiká lorokat meg ne bá nthassa , ne szidal
ma'.r.lassék a rellgióért senki senkitől , az elébbi eons ti 
tutJok. szerén,l. es nem engedtetik meg senkinek. hogy 
valakit rogs311'gal, a,'agy helyéből va llt elmozdítással 
fenyögessen a tanjt{Isért, meri az hit l s ten ajándéka, 
mell' hallásból lészen, mel)' hallás lsten igéje által 
vag)'on," 

_Zsinatunk örömmel és Is len iranli h á lával állapítja 
meg, hOg)' mos lani ünnepSégiinkön minden rcsztve\'Ó
nck. szivel, lelkél éli gondolatVilágát az II tolerancia 
h,II.I,Jll ál, ~melyet II fcnti törvé ny kifejC"l.és re juttat. 
1ürténelnll relelüsségünk tudatában, de a jövendó 
n~mzed{lkek okulá~l\ra is, le kell SZülI'C"/,nünk, hogy cgy 
~uh'OH g.,ndokklll és megoldáSra ,' árő reladatokkal Ic
l!telt . ~' i1ágban . ml egész mall')'ar népünkkel egyUtI, 
lC!:Ih'cr l szereteiben cs bé kében, hazafias Cetadataink 
Iránt érze~ t Celel6sHeggel éljük é le tÜnket , azoknak II 

leslvhl Ile~ckllek II ({Iborá ban. akik a szociális igaz
ságnak, II IlSlia hUlllalllt iisb61 raklld6 IOlllbcrségnek, a 

bekenek és a szabadságnak szellemében harcolnak egy 
alapvelöen új és jobb emberi világnak itt e földön 
való m egteremtéiéért. 

Örömünket fokozza az a tény, hogy Zsinalunkon je
len vannak hazánk kormányának képviselői , továbbá 
a hazánk területén é lő és mtíküdó valamennyi egy
ház s végül, de nem utolsósorban, küUöldl hitroko
ltaink keletről és nyugatról, élükön nemzetközi S'ler 
v~etflnk szeretett elnöknőjé\'el , Mu, Carolyn Howlel
le l, 

Ncmrégiben ünnepe!tiik 30 éves évfordulóját annali , 
hogya magyar á llam és az egyházak külön-külön 
egyczményt kötöttek. Ennek az egyezmenynek az ér 
telmében az anyagi támogatást hüsz év leteltevel az 
államnak jogában leU volna teljesen beszüntetni, Ké
relmünkre kormányzatunk evről évre továbbra is fo
Iyósitja azokat az anyagi eszközöket, amelyek n8gy
mért,ékben megkönnyítik lelkészeink és egyházi éle
tünk munkáját. 

Vnnep! Zsinatunkon , amidőn jelképesen meggyújt
juk a békének, a toleraneiának, a szabadságnak láng
ját, testvéri szivvel vagyunk együtt mogyarok, ango
lok, amerikaiak, esehszlovákok, franciák, hollandok, 
japánok, svájeiak és ViJágszövetségünk képviselői ál
tal számos más Ilép és nemze, gyermekei. 

Mások történelmi hagyományaink, eltérő egymástól 
a Ilrelvünk, ~s mégis ma itt együtt ü,,:neplü?k, mert 
valamennyiünket összeköt a hit és az Imádsag, 

Dávid Ferenc századában, a XVI, században, mi, 
unitáriusok a felvIlágosultságnak, a humanizmusnak 
voltunk zászlóvivői . némelykor mártiromsággal glórlá-
',toU hősei. 

Utunkat fényesen ragyogta be a reformátorok nel
leme: Szervét Mihá ly , CasteUio, PaleGlogus. Gentile, 
Dávid Ferenc, Alvine:zi György es még sokan mások. 

l\-tártirjaink, elsősorban Dávid Fcrenc,_é~e~áldO%ata 
ma minket arra kötelez, hogy legyünk az értelem vi
lágosságával élni tudók, a hitnek és az erkölcsi tör
vénynek engedelmesk l\dők, akik ma ls mindenütt oU 
vagyunk, a hol az emberért es ennek a világnak minI 
l s ten országának részéért munkálkodni kell. Kövesd 
az igazságot, a hUel, a szeretetet , a békesseget .. , II. 

o 

Tim, 2,22. 
Zsinatunk Istell iránti hálával és szeretettel küldi 

köszöntését a testvéri egyházaknlIk, lnlnden ember4 

testvérünknek cS minden olyan Inte:.mlénynek, kÖzöM
ségnek, amely velÜnk együtt küzd az emberhez méltó 
bt'kés, igaz.'iágos világ megteremlés':>é rl! 

A MAGYAROttSZAGl UN I1'AHIUS EGVHAZ 
Kf:PVISELÖ 'rANAcS/\ 

, 
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Zürichi üdvözlet 
A MlIgyarofSzligt Unitúrlus Egyház jubileumi zsinatá
hoz 

Főtisztelendő Püspök Úr, 
Igen tiszt.elt Elnök Or, .. 
Tisztelt Zsinati Tagok, kedves h,tbeh barátok a Ma

gyarol'S7.ági Unitárius Egyházban! 

Önök jubileumi 1;Sjnat~nk?'l •.. 1979. augusztus 9-én 400 
évvel a7.e!őtt elhunyt püspokukre és reformátoru~ra, 
Dávid Ferencre emlékeznek, s ~gyben .az. á l.tala alaplto,tt 
Magyarországi Unitárius EgI/haz fennallas~.nak 400 éves 
jubileumát is megünne~lik . Azt,_ hogy ne.~u';lk tu~omá
sunk van nz Önök idei ilnnepérol, az Onok Igen tIsztell 
püspöke dr. Ferencz József. és Elnöke, Bartók Béla. 
e]nökségünkkel és Zürich városa központi presbité~u
mávaJ mint a Zürichi Evangéliumi Református Gyule
kezetek Testülete vezetőségével ápolt baráti kapcsola
tainak köszönhetjük, ökumenikus szeretettel küldjük 
most szlvb6l jövő testvéri köszöntésünkel és jókívánsá
gainkat az önök ünnepi z.sinatánlllk és a Magyarországi 
Unitárius Egyháznak a 400 éves jubileumi ünnepségére, 

nek mindcn vihura és S1..cnvedése közt, Az elismerésért 
foly tatOtl korai küzdelmek óta, midőn a tordai ors7.f1g
gyiHés 156ij-ban kimondta a te ljes vallásszabadságot 
~r~é,~y szÓs..:ékel re vonatkozóan, S amióta " recepta l'e
hg~o -ként a római katolikus, a lutheri és a helvét irá_ 
~yu református vallús mellett az unitárius hitbeli 
lr~nyza tot ls az országgyüJés védelme alá helyezték, 
mmt a "négy bevett vallás" egyikét, az unlroriuuóg 
magyarorszá~i és erdélyi négyszáz éves egyhá7.lÖrténete 
folY~mán mmdlg rendUletlenül és bátran kiallott a 
uallas.!Za~adság~rt. Reformátori örökségükhöz, s ahho!. 
a hu":",~n~Sla hlt- és ~gy~ázpolitikáho7., amely iránt 
a7., umlimusok Imnak IdcJen János Zsigmond erdélYI 
fe jedelem védelme alatt elkötele'dék magukat, hüek 
mal'l .. d tak: a vallási tÜTe lmet és a vallásszabadságot ir
ták zászlójukra mindjárt kezdetben egykor, s ezt a 
Zá5Z~Ót á llhatatosan hordozták minden időben. 

Torténelmük 400 esztendején át tanúsított bátor áH
hatatosságuk és n Magyarországi Unitarius Egyház 
~zel1emi.lelki gyökereihe7. való szilárd ragaszkodásuk 
Ismeretében küldjük ma mi , zürichi protestánsok jókí
v~ns.?gain~at ~nneplő ,jubi]e,umi 7.sinatuknak. Onnepi 
koszontésünkhöz és legjobb kivánságainkhoz szeretnénk 
még hozzáfűzni Szívből jövő könYÖI'gesünket ls len ül
dúsáén egyházuk életére és jövőjére , 

A 16, század egyhúzi reformmozgalmait Erdélyben 
és Magyarországon egyaránt nagymértékben befolyásol
ta Zwingli Ulrik zürichi reformációja, Bullinger Hem'ik 
Második Helvét Hitvallása pedig, Kálvin Jánossal 
együtt, sokban houájáruJt irányuk mcgszabásához. Az 
Önök tiszteletreméltó Dávid Ferencének reformátori 
fejlődésében szintén döntő szerepe voll Bullinger és a 
Második Helvét Hitvallás befolyásának. amikor el
szakadt a lutheri tanoktól és református püspök lett, 
mig végül ls megalapította az Unitárius Egyházat, 

Ökumenikus, hitbeli bill'átsággal, a s7.eretet közössé
gében il Zürich városi Evangéliumi Református Egy· 
ház Gyüleke7.eteinek Testületc és ZÜl"Ích városa köz
ponti prcsbitériumának vezetősége nevében: 

az elnök: 
Mint ahogy Dávid Ferenc 1579-ben, mint tisztségét 

veS7.tett unitárius püspök, fogsága és mártíromsága 
idején Déva várában állhatatos mal'adt, úgy tartott ki 
hite mellett a7. Unit.árius Egyház is, 400 éves történeté-

G, Burkhard 

a tilkúr: 
M. Tschudi 

Hilviták tüzében 
BaTlau o, Szabolcs irodalomtör

ténész Bil$keu István nemrégiben 
megjelent könyvének eimét válasz
totta írása eiméül, amikor az "aj 
Ember" június 10-i számában be
s7.ámol a Maguar TudománUos Aka
démia Siklóson tartott nemzetközi 
űlésérŐI. 

"A tudományOS szinpozion nem 
véletlenül ekkor és ok nélkül Ba
ranyát választotta ki öss7.ejövetelé
nek i dőpont júul é.,> színhelyéül. 
Ugyanis 400 évvel e~.elött ítéllék el 
az unHáMus m07.galom e urópai hlrü 
erdélyi ve?,éralakját, Dávid Feren
cet, aki súlyos betegsége miatt ha
marosan meg is halt börtönében. 
Ha]álának évfordulóját kivánták e"ol

zel megünn~lni a hazai és kül
földi akadémiák, egyetemek, meg
hlvána. magyar, az erdélyi és más 
országok unit.árius fóp.apjait, illetve 
teológiai és történész szakembereit. 
Baranya megye és Siklós vál'os ve
zetői gOndoskodtak arról , hogy ha· 
:zánk l egyik legs7..ebben restaurMt 
várában nyúJtsanak otthont az Ulés
szak ~ésT.tvev6Inek, A7. angol. német, 
franCIa és olasz nyelvú clőadások 
és az. azokat követő tudományos 
viták is a vár nagytermében 7.aj
]ottak le," 

" .. , az IO(lzsógkerut!snek arról (I 

l(irguUagos m(lgat(lTtásóTól azonban 
mlndenkt!pp uetetnik beuámolni 
meill námomra hazai l1l!zOlllllatba~ 

2 IJNI'l'ARIU8 ELET 

igen elgondolkodtató és t!lméllyl 
nuújtö volt. 

" Mivel Erdélyen kivül az uni tá· 
rius mozgalom egyik bázisa Tolna
Baranya, különösen Pécs-Siklós
Nagyharsány volt, ezért a M<lgyar· 
országi Unitárius Egyház is mind
végig képviseltette magát FeTencz 
József püspök és Bartók Béla fő
gondnok személyében. Az ülésszak 
mi nden résztvevőjét az első este a 
püspök lÍT lá tta vendégiil a vár 
múzeumÓllak teTmeiben, Öt nyelven 
köszöntötte az Amerika és Európa 
minden tájáról hazánkb..'l érkezó 
tudósokat a tisztelet és szcretet, a 
humánum és <1 tolerancia olyan 
hangján, mely a különböző szem
pontok, az egymást szükségképl>en 
kereszteuj témák képviseH~it még 
jobban ösztönözte a7. egyedüli jár
ható módszerre: tisztelni a másik 
véleményét, elfogadni a felkut"l tott 
és a tudo'mányos kritika mérlegére 
tett dokumentumola iga1.ságait, bár· 
ki , bármilyen fe]eke7.et történetére 
vonatkozóan mondja is el il7.okat ." 

"A mártfrok, tarto1..zanak bárme
]yik vallásho..., arra kötelezik ko
runk emberét, hogy tisztelettel adó..:· 
zunk emlékük nek, nemcsak a meg
emlékezés, hanem életmjzuk, koruk, 
körülményeinek, wnitásrllk adilwi· 
nak [eltárása, a róluk esetleg cl
rerdilett módon készült portré ki· 
igazitása révén . Ez ' történt Sikló
son." Párbeszéd _ akadémiai szin-
tell. " 

Barlay Ö, Szabolcs 

az alelnök: 
Dr, A. Ernst 

a gondnok: 
H. Seiler 

A Magyar ENSZ-társaság 
• 

ülése 
1919 tavaszán a Magyar ENSZ· 

tá.;'saság !isztújító közgyGiést tartott, 
melynek során elnökké dr, Simai Mi
hály, főtl tkárrá. dT, Haraszti György 
professzorokat választották meg, E 
gyűlésen az intéző bizottság tagjai 
kö71! válllsztott.1k dr. Ferencz J ózsef 
püspökünket ls. 

A "Le Prolestanl" 
m.g.mlék",é~. 

Svájci s7.abadelvű testvéreink kép
visejetében W , Hirz~l, a Sch.weizeri· 
schcr Verein filT Freies Christentum 
elnöke meleghangú levélben küldte 
el üdvözletét. Ugyanilyen s7.e!lemben 
Irt e szel'\'C7.ct alelnöke, Peter Nieder
stein taminsi lelkész is. A grauoün· 
deni .kanton köszöntését személyesen 
hozw volna el Hans Domenig davosi 
lelkész, akii a ?.sinaton való meg
jelenésben il leányát ért autóbaleset 
akadlllyo7.ott meg. 

A svájci szabadelvúek havi szemlé
jében, a Le PrOlestant júliusi s711-
mában Fran~ois Devid et le probleffle 
de la toMrance religieu se eimmel 
Janle Ertcl fordilá.sában rkö7.ölték dr. 
Erdő Jlinosnak, az 1978. évi oxfordi 
IARF' kongresszuson mondott előadá
sát. A cikke~ dl'. l..á3z!ó Gyula pro
fesszor David Ferl'!flC rajza gazdagí
tott." 

I 
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A nép szolgálata 
Kóddr Jrinos, al. MSZMP Központ i Bi:rottságának 

első t i t k:l l '!l cikkel il'l al( a ngol nyelven megJele~Ö .NEW 
H UNGARIAN QUARTERLY rés7.él'e. A hosszu es h a
zánk életét részletesen elemző lunu lm!lnl.' egyik feje 
l!:ete II eimül vá lasztott eim. Ebben a . feJe7.et~n fo,:!
la lkozik Kádá r )6 '10$ II magya r.országl egrház.a hely
%eliel. EbbóJ idez,o:ijk ri következo megálla p ltásokat: 

A Magyar Népközlársaságban az alkotmány s az 
a1i~mi n ervek It)'akor la ti te vékenysége mindenki s1.á· 
mára bl:l: los ítja a szaba d vallásgyakorlás jogát. Min-

dig fonlos .~érdésnek teklnieUük. hogy lI'l.oclallsta ha
zank, bccsuletcs, országunk é pitésében derekas u 
ká t végzö vallásos á tlampolgáralt ne á llítsa relo~h:= 
tallan le lkiismereti problémák elé az állam és az egy_ 
ház konfrontáei6ja, ltosszű ideig tartó, türelmes mun
k~val , az ~.lIam és az egyh'zak viSZonyának rende-ze
scvel elérluk, hogy II vallásos á llampOlgár egyidejűleg 
lehet II társadalmi halad's, a szocializmus elkiStele
~ettJe ég egyházának i, hive. Mindez a gyakorlatban 
u,"y valósul meg, hogy á llamunk tiszteletben tartja az 
emberek vallbos énését. lelkiismereti szabadságit az 
egyh á"tak autonómiáJát. Ugyanakkor az egyházak tIsz
tel!tb,e '.' tartjá k az alkot'.""ányt, a törvényeket , a hivők 
teljesitik állampolgári kótelességüket," 

A kor, amelyben élünk 
Aczél György tanulrnánykötet~ 

A C z é-I G Y Q r g 11. a Mi nisztertanacs e/nökhelyette
se, elsösor ba n ku l t úrpolit i k us. Az cgyhazak is a min
dennapi élet m ű velödési zó ná j ahoz tartoznak. íOV kű
löuös érdek lÖdés ü1!kre tart szamot egy oLyan tanui

melye t a kulturális éle t egyik legföbb vig1lá-

'" 
ke llene j ellemezni a kötetet - talan a 

: öszin t e . 
vigl/ázók az 

lalakon Ör ki.id t ll k. 
m indig magas
területet lassa

is szinte kaprazta
mi nden olda lról m eg-

nak. A czé l Gyö r 
lóan széles. Es amí t C.'. 
vi lágítja. 1I0gy más is 

Minket - a dolog ~~"'~', - elsósor-
ban azok a ké rdések é rdekeltek a legjobban, amelyeket 
az al/am és az egyhóz eiszonyaról, vagy irjuk le bát
rali: kapcsola Id ró l ir. 

Ha h~.I~.ün k vo lna ra, leguivesebben teljes egésze
be!l lekozo lnénk az "eszméink érvényesítése" c. tanul
n~an!lt, mely m i nket , vall?sos embereket , a legközelebb
~o~ erdekel. Igy . elégedj.u?k meg egyetlen mondaInYi 
Idezeltel : "Nekűnk politikai szövetségesünk minden 
magy ar állam polgár, aki egyűt! munkálkodik velünk 
hazán k építésén, népünk jólété n - bármilyen v i/ágné
ze te ~ v all is·'. Es ide klvankozik egI/ másik idézet is "a 
~allasos ember a MagI/ar Népköztársaság egyenjog"Ú 
al/ampolgára, ak it megillet a szabad val/ásgyakorlat 
jogo is". 

Emberi mé!tóságunk eli smerése hasonló érzést vdll 
k i beiólűnk, $ egymás mellé dilit a tisztesség, az egy
mds m egbecsülése és a. kötelesség mezej én. 

Végü l csak ann l/ it, hogl/ nekünk unitáriusoknak kü
lönöse n rokonszenves az a kijelentés, hogya vitatkozás 
j ogá t mindig ti szteletben tart j a a szcrzö, . 

A SALT-2 megállapodás 
A vi/ágsajtó kere tében hazá nk la.pj ai is bó reszlete!

séggel szőltak a Bécsben a Szovjetunió és az Amerika i 
Egyesült A lIamok elnökei által aláir t Sa lt-2 m egállapo
dasról . E megállapodásokról a hazai és a kiilföldi egI/
házi saj tóba" is sok nuiltattis t olvashattunk. A KBK 
a SaJt -2 alá/rasa alkalmával ünnepi nyilatkozatban 
adott hangot m ind nllti j unk nevében a keresténu béke
törekvésekrő l. 

A KBK allás/oy/a lásár d r . T ó t h Károly püspök, (l 

K BK elnöke és L1lboml., M i r e j o v s k i fötitkár június 
18-án adlcik cit Prágában a Szov jet·unió és az Egyesül( 
A llamok lIug ll kölJetének. 

A nl/ílatkozar remény séggel és hálával köszönti az 
ealle~ménl/t és azt a béke törekvések sordban Tendkl
v/H jelentós haladásnak minősf t i. az t a helsinki egyez
l?~nyben meghirdetett egl/üttmüködés i és enyhü lési po_ 
h l lka 1011Ital ásának t art ja. 

,,~ hos~z~ és bonyolul t tá rgyalások során nagl/ fára
~OZaSOk.aran megl)u l ósult SALT-2 egl/ezménll- mond
]a a nYila tkoza t - az eOyszerü em berek mi ll ióiban az 

Alkolmányunk 30 éves 
Nem2eti életünkben nagy év{ordulókról szok tunk 

megemlékezni. Most mégis megállunk a har m incad ik 
esztendőnéL Harminc évvel ezelött iktatta országu nk 
törvényei közé alkotmányun kat az ors~ággyűlés, 1949. 
a ugusztus huszadikán . 

Az o rszág vallásos lakosságának nagy többségét al
kotó katolikus hlvök e napon Szent Is!\'án k irály rÓl is 
~egemlékeznek. A néphagyomfmy e napot a ke nyél· 
unnepeként lisztell. 

utóbbi éuek során erösen megnövekedett leszerelési 
vágy nak is az eredménye. Ezek az emberek felismer
ték , hogl/ a modern leszerelésj diplomdcia döntéseinek 
közvetlen kihatása van az ó életkörülményeikre. Az 
egI/házak és a keresztI/ének imodságai a leszerelésért 
hozzáj árultak ahhoz, hogy számos - többségben ke
reszténl/ - e rösen fegyverkezö országban a közvéle
ménynek a leszerelés iránti követelését érvénl/re jl'tt~s
sák . .'. A KBK a bizalom légkörének erósítését, a tar
sadalmi békeerók a kormá1l1lszinttt ENSZ-szervezetek, 
különösképpen az' egI/házak és a keresztyének e/sö~en
dűen fontos feladatának tekin fi. Az evang~lillm , beke
parancsa és békefgéreteinek szem elött tartasa mar mol
gdban véve ls jelentőS erö fl. bizalom kife;lesz!ésében ,a 
uilág keresztllénsége elött. Kérjük a keresztyen egyha
zak hiveit és vezetö!t : f oglalják a SALT-2 egyez.m~ny~ 
imádságaikba és könvörögjenek a sterz~és . . mlelobb! 
t ör ven l/be iktatásáérI , s hogy fgy megkezdöd]ek a kar
dok ekevassá kovácso/ása, l sten dicsóségére és az em
beriség j avára". 

J ogainkat. de kötelességeinke t m agá ban fogla lja ~z 
Alkot mány mely biztosftja az állampo~ároknak lelki
ismere t! sz.3badságát és a vallás szabad gyakorlásának 
a jogát. Kötelesség ünk, mint hivó emberekn~k e sza
kasz szellemé ben m egbecsü lni m indazt. an"ul a , n~ 
vallásosan gondo lkodó emberek a szocializmus epl -
séért te ttek és tesznek. Mi is ebben a szellemben. a 
megértés és egymás mellett élés eszméjében ~egg~zda
godva, vége-.a.ük mindennap i munkánkat. t!unk .~z al.
kotmá nyban biztositott jogainkkal. de vegezzuk a :.-: 
alkOlm.-'m yblln reánk róU kötelességeket ls hazánk és 
népünk szebb jövője ép ftéséél't. 
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Dávid Ferenc emlékesztendő 

Ünnepi zsinat Budapesten 
A DAVID FERENC EMLtKeV jegyében 1979. au

guszlus 9.-én du. fi órakoI' lm·lotluk zsinati ülésilnket 
V. Nagy Ignác u-I templomunkban. melyet ez alkalom
ra állumunk. fóhatóságunk és híveink segítőkész t{lmo
gatásábó! sikerül t felujítani. 

Zsinatunk válaS7.totl tagjain kivül sokan voltak jelen 
vidéki és budapesti teslV"éreink közül is, akik melletl 
szép s"-iÍmban. mintegy 60-an képviseltek az IARF szer 
vezetében múkÖ<lő külföldi tagcgyhá7.akat a küldöttek, 
Dr. Carolyn Howlett elnökasszony vezetésével. 

Az Allami Egyházügyi Hivatal részéről Straub István 
elnökhelyeUes, Madai András röosztúlyvezető és dr. 
Lippenyi Ferenc osztályvezető voltak jelen és gnzdagi
tott.ák érdeklódésükkel ünnepszentelésünket. 

A hazai Okuménikus Tanács kÜldÖU.ségét Dr. Ká/dtl 
Zoltán evangélikus püspök-elnök vezette, s vele együtt 
voltak jelen, - mint az Okuménikus Tanács szelveze
tI.~ben muködő egyházak képvisel ői Kovách Attila 
veszprémi református püspök. dr. Berki Feriz az Ortho
dox Egyház püspökhelyettese. Hecker Frigyes a Meto
dista Egyház szuperintendense, aki a Szabadegyháznk 
Tanácsát is képviselte. A Római Katolikus Egyház kép
viseletében dr. Várkonyi Imre prépost, kanonok, a püs
pökkari konferencia külügyi titkára. az Actio Catholica 
ors"-iÍgos igazgatója volt jelen, mig az 17xaelita Egyhá7.al 
Heber Imre elnök, dr. Seifert Gézliné főtitkár és dr. 
Sulgó László főrabbi képviselték. 

A Zsinat a gyülekezet énekével majd Huszti János 
közügyigazgató imájaval vette kezdetét. Bartók Bela rő
gondnok megnyitó beszédében örömét és szeretetét jut
tatta kifejezésre, hogy államunk magas szintü képvise
lőit , a hazai és külföldi testvér egyházak vezetőit és 
képviselőit. valamint híveinket vidékről és a fővál'Osbó] 
itt együtt köszöntheti és üdvözöl heU az ünnepi alka
lomból. 

Dr. f'ercllcz József püspök emlékbeszédét Haulis ildi
kó múvészi énekszámai vezették és zártak is az előadás 
végén, Borsody ~Zló orgonakiscretévcl. Egyházunk 
püspöke a legnemesebb Dávid FerenC-I gondolatok újl'a 
idézésével elevenítette fel a dévai mártir emlékét s így 
adózott a Zsinat és az egés7. Unitálius Egyházunk hí
veinek nevében is a négyszáz eS7.tendős határkőnél M 
egyházalapíló nagy püspök s7.eHemének. 

Dr. Ferencz József megemlékezését követően a Zsinat 
Elnöksége üNNEPl NYILATKOZAT-ot terjesztett elő, 
melyet a jelenlevők egyhangu helyesléssel fogadtak éi> 
tettek magukévá . 

.. Zsinatunkat, és egyházunk képviseletében az ország 
kulönbözö részei ből összegyült híveinket jól eső ' él~les
sel töltötte el a köszöntések őszinte, testvéri szeretetet 
sugárzó hangja és az a hit, amely az lsten gondviselé
sének örömteli elfogadása mellett II Uszta és igar. ügfot 
~7.olgálni akaró megnyilatkOl'·.ásokból áradt. Mi úf;,)' 
ereztűk, hogy amit e7.en a napon Dávid Ferenc gazdag 
~Ietére és szomorú mártir halálára való emlékezésilnk 
Jegyében tettünk és végeztlink, lsten dicsősége mellett 
egyházaink közölti , de népeink közötti jó kapcsolatok 
teremtését is szolgálta. Hisszük, hogy Dávid Ferenc éle
te és munkássága legnagyobb él·tékeinek. Il gondolati 
~s lelkiismereti szabadságnak, a s7.abad kutatásnak, az 
Igaz emberségnek és a legús~.intébb humanitásnak négy 
~,:,szá~adon is teljes fénnyel és melegséggel átsugárz6 
Ujra Idézésével egyházu nknak, de a testvéri egyházOlk 
naNk is. s C7.en tul népünknek és Olz emberiségnek is jobb 
elomenetele és egymáshOZ val6 közeledése útját sikerült 
egyengetni, eTÖslleni. 

Dr. Ferencz JÓ7.sef püspök rirtOl az ünnepi Zsinatot . 
me!y népünk imádságának. a Himnusznak éneklésével 
ért véget. Huszti János 

IMA 
Hatalmas Isten. atyáink AwJa. nékünk is miTIden· 

kor, mindenütt jelenlévő Istenünk! 
. Imádkozni vágyó népednek kicsiny se,·ege gyül! 
Ö;ssze áldott emlékezésnek drág-" alkalmlll·a itt ;l 'l'e 
szent templomodban. Úszi ~.solt.árok daUamára tárul 
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ki szívünk és imáru kulcsolódik ke?:ünk. mil'( S7.avak. 
bu .. rol·málódik hálánk, vlÍUlIultk es remé . 
nl/unk. 
.. ~ziV"Ünk 6~..a~a. ma minden kimondol~ szó, szívünk 
O~?me, ~ mmden arcunkra vetülö mosoly és sz[
vunk. sóhaja, ma m inden fellöró sóhaj. S ha mégsem 
tudn.ank mindent szavakba foglalni - nézd e.l ezt 
néku~. gyarló gyermekeidnek - mert a sziv. ha 
bármIly nagy é rl"kssel teli. nehe~.en mondja el s7.3vak_ 
kal. ami benne él, vivódik. ötvend, fáj vagy lobog. 

Igy vagyunk mi iU, a Te szent színed elött em\é
k~zésürtk drága lélek teI1hével - melynek. <:sak. tiszta 
konnyek ér; 19..1Z örömök lehetnek ·hordozói. es ilU' 
mon'dunk hálát tenéked mindenét·t Istenünk. mert 
S7~~t emlékek oltárai kÓ".l.Ött járva. lelkű nk mennyei 
vllágodnak csodás titkait kerqi, kutatja. S e lélek 
szárnyalás hadd legyen .. lehessen az emlékek szépsé· 
ge előtt a legszebb áldow. 

€.:>. szálI hoz7.ád imánk, vágyaink szárnyán is. 
GyuJts ma lángot a hit szavával, hogy mig gondo
latunk az érzések szárnyain a multba száll. négy év. 
sZ(lzadna k hosszu, még gyötrelmeiben és vivódásai 
bon is szép utain a dévai várbÖI·lön mártir püspöké
nek áldott emJékéhez. gazdagodjék a lélek és neme· 
sedjék a szív mind azáltal , amit látnunk. és éreznünk 
e ngedsz az emJékezéo;ek lelek tilzénél - Atyánk ~ 

S kinek élete tartalma. célja, ereje volt a hit , a 
tudomány. a világosság és a szabadsáll: selekben 
remélte megteremteni boldog életet. melyről Mestere 

a Názáreti JézuS azt hirdette. hogy lészen ez lsten 
orsriga ti bennetek és ti köztetek - adja át ujra 
gondolatait utódainak. eszméi hordozóinak. Nyujtsd 
elért ma mess'w. vissza a multba. s a mult értékei. 
ből táplálkOZVa előre a ji:Wőbe is szemeink látását, 
hogy ,mindent. ami - nemcsak: a mi emberi, hanem 
a Te mennyei mé,·tóke<:ldel mérten ls Jó és iga?: -
\c-hessen M. gondol(l~ban gazdagrtó. él"Zésben neme· 
r.Ílő. sugárzó (:.mlékezésében jobb és iSl"az.1bb emi?erl 
formáló erő. ebben a Te teremtett világodban. tpllsd 
igy. a mi emberségünk S7~1;bad és boldQE:" életét aZ 
embermilliók javára és a Te nagy és szenL neved 
dicsőségére - Atyánk! 

Imádkozu nk, emJéke-J;ünk és .áldozunk - és ebben 
légy velünk ugy, hogy történhessék. mindez a .. Te 'l7 t. 
sresed és áldMod szerint. és válhasson életunk Ja· 
váru II Te szent segedelmcddel. hawlmas Isten. 
atyáink A!yja. mindenkor és minde~iltt jelen lévő 
IStenü nld 

(Huszti János 
ZSINATON.) 

Amen . 
kÖ7.Ugyigazgat6 imája az augusztuS 9-i 
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IN MEMORIAN DÁVID FERENC 
FOTlSZTELENDO ZSINAT, 
KImVES VENDeGEINK! 

Elete utolsó szabad hónapjai egyik napján az 1579. 
évi február 24-én a tOl'dai zsinaton, DáVId Ferenc így 
s1.ólt hiveihez: "A világnAk njnc~en semmi oka ~zok 
ellen támadni, kik az eltemetett Igazságok nak a sotét
ségből elóhozásában ftlrJdo:znak. Amint a nappal és a,. 
éjszaka a világosság megjelenése és eltávozás? ál131 
Ismerszik meg, éppúgy, azok a percek és órák IS, me
lyekben a meggyúj t igazság ég oly lán~gal, h.?,!!y azt 
semmi meg nem oltja. - hanem a S,ltán sotétsége 
megkötöztetik, - hogy rngyogjannk, ~ világositsák 
meg a mindenséget II nap, II hol?, II CSIlluffok. A, ter
mészet nagy jpítőmestel'e, Isten, Ilyen rendjét álhtott:J 
meg a dolgoknak"." 

A természet rendje az is, hogy II halás utódok em
lékeuenek II nagy elődök életére és munkájára. Ezért 
gyultünk mi ma egybe, m~gyar u_nit~riu:;ok, hogy ~m
lékezzünk egyházunk alapI ló, elso puspökére, a negy
száz évvel ezelőtt mártírhalált halt Dávid Ferencre_ 

A hagyomány szerint halála Déva magas várábiln 
1579. november IS-én következett be. A májusban rt 
Mngyar Tudományo.s Akadémia rendezésében kilenc 
ország szaktudósainak részvételével megrendezett an
mrfnitár ius-unitárius tudományos tanácskozás - töb
bek között - arra is fényt derített, hogy az 1579. jú
nius 3-i ítélettel Déván töllendő holtig lartó fogságából 
már november 7-én megváltotta a halál. 

Siklós ősi várában rendezte meg a magyal' tudomá
nyosság legmagasabb képviselete az emlitett tanács
kozást, mert a XVI. században és a reá következőnek 
első felében a baranyai táj és főként Pécs városa é~ 
környéke volt - Erdélyt nem tekintve - az akkori 
unitárius élet központja, mintegy másfél ,<;zázadon ke
resztü l. A töröktől e területet visszahódító Habsbul'n 
csapatokkal jött idegen elnyomás megsemmisitetle nz 
egykori unitárius életet. Létezéséről egészen a XIX. 
századig nincsenek adataink. Erdély és Magyarorszáp: 
unióját követően azonban sr.ámosan költözlek a fővá
rosba. köztük unitárius hittestvéreink közül is. PI. llZ 

1848-as első közös országgyűlés alelnöke, tarcsafalvi 
Pálffy János is unitárius ember volt. 

A mai Magyarország területén első istentiszteletii
ket unitárius elődeink 1869-ben tartották a Török Pál. 
akkori református püspök által átene;edetl islentisate
leU helyen, majd az ezl követő években az evang;éIi
kusok bocsátottak rendelkC7.ésünkre helyet a rendsze
res unitárius istentiszteletek tartású l'a, míe; 1888-1890-
ben fel nem épült templomunk, melynek megújított 
falai között ma szabadon összegyülekezve emlékezhe
tünk a tégi időkről is. 

A XVi. sz{nadi unitárizmus II refol'máció szár,adá
nak gyermeke. "Sokan csodálkoznak _ írta Dávid Fe
renc -. hogy miért nem ment végbe ;} reformáció 
el1.yetemben es miért kezdődik hátulról elől'C a kisebb 
kérdésekTől II nagvobbak felé- haladva, Ké~s-e a vak 
eltOrni a világosságot _ írja tovább folytatva a gon
dolatot -. ha szemei egyszerre nyUnak ki a vilfigos
~fl~ra? Midőn Jézus egy vakot me,egy6,eyított _ mi
ként 87.l az evangélium írja _ élő fáknak látta al. 
('mbere~et. Ha .szemeink előtt nagy sötétség után az 
e.~'an~éllUm . telJes fénye egyszerre fölgyúlt volna. il 
tőmérdek vllágosstlg talán látfisunktól foszlott voln::! 
me~. 

ISlen taná~sáb?1 vol t, hogy lassanként. fokról fokrn 
h~ladva derult röl előttünk az iga7.ság, mint ahogy a 
~I~dedekel előbb lejjel éltetik és csak lassnn szoktat
Ják hozzá ~áplálóbb eledelhez:" Az al kalom és az idö 
nem engedi meg. hog)' a mal alkalommal részleteseb, 
~~r ~z6Ij~ln~ DávId FCI'ene életéri)! és munkásságá~ 
Sá~okat~ I a~: JOCI(!n é.~ a jövő számára való tanul
, . ' ('res . rvendtink annak. hogy az elmúlt 
c~z\.endökben il I'erormátus egyház fl Studia et Acla 
c ~(i SOl'Ozalának első. kötelében részletesen és a tudo
man>:O<lság magas szmvonalán, felekezeti elfogultság 
nélkül . s~ólt ,azokról a teológiai vitákról. melyek il 
XVI . ~zál.adban az akkor kijeg(!(:esedő re fol'mátus és 

u!1 i1ári1;ls egyház képviselői köwtt folytak. Ma nem azt 
vW.$gáiJuk, hogy ml volt az, amI minket. unitáriuso_ 
kat 11 refo~áel~ két nagy fő irányától, II Luthert, il
letve K(JIvmt követő tábor teológusnitól elválasztott 
hanem arra igyekszünk irányítani flgyelmUnket. ami 
ma egyesIt I?ávld Fere~c_ egyik megnyilatkozásában 
igy_~zólt: "MIképpen cleltol fogva az iga7.$agrmk sze
retoJe voltam , azonképpen ennek utána is akarok len
nem és tehetségem s7.erint az Istennek tiszta igéjét 
követnem. Ha pedig valamiben megcsalatkoztam vol
na, az kik Istennek Igéjéböl igazbat mutatnak m~-
köszönöm s követni nem szégyenlem." • 

A vallás fő kérdesei foglalkoztaUák Dávid Ference! 
és közvetlen kövctóH, és a vallásosan gondolkodó em
bereket ma is e gond olatok {oglalkoztatjúk. A XVI. 
sr.ár.adbana az unitári:anushcn való tartozás a haladás 
és il felvilágosodás melletti kiállást jelentette. A 400 
éves történelem folyamán voltunk a CSÚCSon, s azután 
vándoroltunk le a völgybe, s onnan újra dombra fel. 

Nagy egyházalapltónk ma is érvényes tanitása a 
vallási türelemről szólt. Dávid Ferenc szeliemében a 
szükebb értelemben vett magyarOI"S7.ág! részek un i tá~ 
riusai ezt már 1574-ben gyakorolták, amikor a nagy-

Kósa Bálint olasztelki művész famets:te(e 

harsányi tragédiát követően elzarándokol.tak. a budai 
basához, és azt kérték tőle, hogy az AlVinCZI, G~örgy 
halálában banÖSöknek bocsásson meg, és ne Itéljen ;'1 
szemet szemé."t, fogat fogért e~v ~erint, Erre az. :IS~, 
lélek szerinti zsinatunkra ma IS szívesen eml.é.k~zun 
mert példamut.'1tásul szolgál a jelen és a JÖvo fel-
adatainak megoldásához. ". 

Úgy érezzük hogy ri múlt vitái t el kell rel~nunk. 
Akike t mi megbánlottunk valaha, azoktól elnézest ké
rünk. es ugyanilyen szeretettel bocsát.unk Illeg azok: 
nak, akik az elmúl~ századokban minket bántonak 
meg. 
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Budapest! templomunk még nincs 100 esO!;tend6s .• A 
vlIJlósl tü relem jegyében llzonba n ennek szÓ5zékérot, 
vagy pz úrllSztala mellőL voilImennyi hazII! ken;szlény 
é$ nem keresztény felekezet pa pja 57.ólt ~~r hlve ln~
het. hllngsúlyozvlI az egység és a kő7.ös jovendő épI 
tésének font()S.'lágá t. Templ~mu nk úrnsz\alll ~örü.1 ma 
ls helyet fogllllnak II hPZIII egyhá7.ak veze\.Ó1. Tiszte
letteL tekintünk hitfeUol-(ás ukra. Amint a r:nin dennap! 
életben együtt dolgozunk a mll rxlzmus taOltásá.l vallo 
állampOlgár testvéreinkkel ls, mlndny{ajunk szebb jő
v6jéért , a szocializmus .széles érte~em.b~~ vett Igazsá
gáérL Ebben az összefOggéSben kös~önJuk meg, hogy 
templomunk megújhodásához jelento ... segítsége t adott 
Budapest főváros tanácsa és az Állami Egyhá:r.ügyi 
Hlvptal is. /. 

A ma gondjai és gondolatai nem állnak messze Da
vid Ferenc tanitásaitól még a kkor sem, ha azoklIt ma 
már másként fejezzük kl. Az ember jobb és boldogabb 
élete, az elnyomott népek fel szabadítása. a fej lődő or
szágok támogatása közös gondunk. 

A jelen és a jövő nagy kérdéseiben mi. mai ma
gyarországi unitáriusok, egyelérUink II magyar nép 
programjával. melyet II Hazllfias Né pfront fogalmazot! 
meg a legszebben. Hazánkat épIteni és erősíteni, a 
békét védeni. a jövendőt építeni csak együtt tudjuk, 
és Igy aknrjuk. Külön örvendünk nnnnk, hogy e gon
dolatokkal teljesen egyetért az unitárius és m ás sza
badelvű egyház'lkat magában fogluló IARF világszö
vetség körünkb.:n m~jelent elnöke. ~.bban . töTT?öl·ült 
egyMzak vezetoinek Jelentős képvi selol, és Itt Jelen
levő kiküldöttei is . 

Dávid Ferenc és egykori tan ításol ma már a magyar 
nyelvterületen kívül is jól is mertek. Angol és ame
rikai tudósok testes kötelekben szóltak életérő l és 
munkásságától. Továbbá arról II hatásról. melyet II 
XVI. századi Erdélyool elindult és szétáramlotl m a
gyar unitárius gondolat termékenyitóleg váltott ki 
Európa szamos országában. A nemrégiben tartott sik
lósi tudományos tanácskozáson elhangzott előadásoka t 
több Idegen nyelven közlő, a Magyal' Tudományos 
Akadémia kiadásában megjelené kötet, eZI mindennél 
vil:ígosabban fogja bizonyilani. 

FELSZOLALASOK. KOSZÖNTtSEK 

D dr. KAldy 7..oJtán, evan gélikus püspök elnök. a7. 
Okumenlkus Tanacs a lelnökén ek felszólalása: 

Dóvid Ferenc igen sokszinű egyéniség volt. Voll r ó
mai katolikus plébános. aztán ó voll a második evan gé
likus püspök Erdélyben, mo jd refor mátus püspök lett 
és végül é voll az unitáriusok első püspöke. Azt mond · 
hatnánk. hogy milyen könnyen váltogatta vallását. cse
rélte hitéi. De én m ost nem innét nézem egyéniséget. 
hanem sokkal inkább azt látom, hogy szenvedélyesen 
ker es te az igazságot. Az igal'_~ágru szomjas e mber volt . 
Keresett, kutatott, mEll-( többet akart tudni. Noha én ma
gam hú akarok lenni mindvégig evangélikus egyhá
zunkhoz. mégis becsülöm, h a valaki ennyi l'e kereső 
ember. Nekünk nem azt kell mcgtanu lni Dávid Ferenc 
tól, hogy miképpen lehet gyorsa n hitet válloztatni h a
nem .. azt . h~y .saj~t egyházun Ic tanhásait merjük 'új ra 
ér . U1ra /e/uIVlzsga/n; él'! mindig reformáln!. ha arra 
S~Ükség v~~. Az az egyház .. amely mereven ragaszko
dik tradfclólhoz és nem meri ., iga7,ságai t" szembesíteni 
a je ten problémáival, előbb-u tóbb múzeummá lesz. 

A második megjegyzésem az. hogy a különböző egy
hhaknak nem kellene álla ndóan a múltat emlegetni 
h~nem . ~ jelen feladataira kellene jobban központosíta: 
nl erejuket. Ha például csak Il?t nézzOk. hogy MElliusz 
Juhász Péter és az unitáriusok kö~ött, vagy akár :;I 

reformátusok és a lutheránu~ok köi ött, továbbá <1 ku
~lIkuso~ .és ~ ~rotestánsok kÖzölt milyen heves _ sok
swr gyulölködo - viták vOlt;ok II multban és mit te t
tek egyn:ás ellen. akkor n l i ~ leh et II jelenben az ökume
nében el~remenni. mert a m últ soksl'.or bénlt. Pedi~ ma 
nnllY szükség van az illaz; ökumenére. a jelen felad a
tainak me~oldá.'i<l érdekElben . 

MI ma a feladat? A különböző felekezetek külön bö
ző kegyelmi ajá ndékoka t kaptak Istentől. Arra V/HI 

II UNITAIntJS E .... n 

ba~r.Vld Fe~·enc il Sl'~bnd biblia i ~ondolaltn l elsősor-
Isten személyé1 tis ztána. E·U a kOr8r.akot al< uni 

lá r ll'.mus teológiai korszakának neveuUk A hit ·ták 
korSl'.uka ez a fö ld különbözó részein: Ebben a v~or_ 
nukban .. a .. ~robléma . tennlszet.c ner int, tú ldQ:OSAn 
el van külontlve az eg a föl dtő l, lsten az embertől 
~e~ I?~lal korszak.áb? t. mái· régen kinőtt al'. unitáriz~ 

s, II s::abad bibliaI gondolat. Il Krisztus irá nt i vi
~ám le.lk.!lsmeret. az ls ten <'Iltal betelt emberiesség rc
or.m6.~lóJa a zonban .. vég tel,":n ~e l adllt. s Igy maga az 
~ntt~IIUS va llás betöltése IS Ilyen. AlHtjuk, mondja 

á Vld Fe l·ene, hogy a kegyesség csele kedeteiben ~ zi 
h\ rda n meg kell állanunk. me r t az az iga 7. hH mely 
II szer etet míiveiben nyilvánul. '., 

1\1. 1579. fe bruári to rdai zs inat lárógondolatai ezek· 
;;l S I~n segedelmé~l nyilta~ megvallottuk, hogy ' a~ 

gylgaz l s ten. Knsztus atYJli, nem II h6rom eg il tt 
Ezen tudományt állhatatosan mcgtartjuk li erösi i jilk· 
~ogy a bba n .. meg akar unk marndni. Minibogy lsten el 
Ismeretét kovetí a hit. isteni tiSztelet és Imádás 3mi 
~sak az ~~. Istent illeti. á ll ít juk. hogy azt enne'k sé
le!me ~.elkul másra át nem vihetjük. Az lsten igéje 
m lnden l!tt megkülönbözteti az Atya Isten t a Krisztu~
t?,l. Am~t az Atya a F iúnak á tadot!, azénak elismer. 
juk, a m iket nem, az Atyától elve nni jónnk nem lát
J u k. 
. Mi nt egy vég rendelet. úgy h angoznak eszuvak -
U·ttl ne ml·égiben újra k iadotl könyveben dr. VurgD 
BEl!a - min tha lel k i szemei előtt a1. utol ~ó vacsor a 
~zent. képe lebegvén. h ité! megegySZer tanlt ványai em 
lékElbe é~ hűségebe vésné. 

Dávid Ferencre való emlékezésün ket befe jezzük 
1569-ben megjelen t magyar nyelvű prédikációs kŐ1.eté 
nek z."Író gondolataival : .. Dicsér tessék az Atya is ten a 
Krisztus á lla l. k i m inket naponként vil{lgosí t és az ő 
igéIn ek Igaz értelmére viszen. Könyörgök önekije, hogy 
az ő kegyelmességét tőlem meg ne von ja, söt inkább 
adjon e r6t. hogy az é szent gyülekezeté iben napon 
ként mu nká lkod hassam és é píthesse k." 

Dr. feren c1- J ózlicf 

sziikség. hogy me rjü nk egymds!61 ilyen Iljándelcok:M el 
fogad ni és merj ük ezeket al a jdndékokat egyffldSlIalc 
ad ni. Az is fel a datai nk közEl ta rtozik itt Magr arorszá 
gon. hogy segítsülc é pi teni és gazdagí ta ní szocial is ta tár
sadalm unkat. Lehet közötlü nk dogmatikai különhseg. 
de abban nem lehe t eité rö á lláspont. hogy ezt II magyar 
hazát egyform á n kell szeretnünk és epítenÜnk. A ha
zaszeretetbcn nem lehet k ülönbség. Ol&zcfoghatun k: a 
nemzet közi életbell él / órumokon is a békéért . a h;l 
ladásért , il leszerelésért, a népek cgyüttm üködéseért. a 
fa ji egycnlöségért. Van tehát böven közös felada tunk. 

(Az Evangélikus Élet. 1979. szept. 2-i szhmóban meg· 
jel ent közlés a lapjan.) 

i\ római katolikus e~yhliz és piis llUkl ka ra k épvisele
té ben. rlr. Várkonyi Imre, IIrcposl kanonok. az Aelio 
Catholica Igazgatója a kövctkezőkd mondotta : 

Pá l opostol nak a Kol'in thuSi gyüleke7.cthez I~t első le
\'elében csOdálatos himnuszt zeng a szel'etet ro l. A S7.e· 
retet a legszebb kereszté ny erények kÖ7.é tarto.zi ~. a~e
Iyet II szentírás minden sora ~uga ll . m i n~en.ldok hiVŐ 
embe rének. Enne k ellenére, sajnos még mlOdlg nem ta
nu lt un k m eg a nnak szellemében eseleke.dn i. Ped.ig ;lZ 
Ige csele kedetek nélkül semmit sem Ól'. El t ;l mal em. 
ber mind inkább felismel"i . Ennek fl rell smeré~nek ko: 
szÖnhet 6. hogy itt ma. egy katolik us egyhá?1 ~eleto 
részt vehet a"l unitáriusok ünnepségein . Eze l6tL 30-40 
évvel Cl el kcpzelhetetlen lett volna .. Ez .. a _lény II I e~
bel"lscg egységére mutat a hitbeli k Ulönbozoségeken t ~l. 
1\ másodi k v;lt ikáni zsi na tnak il szelleme azt SU.SilIlJu, 
meg ke ll becsüln i a többi felekezetekct, .mert mm~en.
ki IIZ Igal'.ságra törekszik és Is tennek kiván sz?lgalm. 
1 ~lIl'.súg mI ndenhol lehet. azt meg kell kerC5.n~. hogy 
egyesíteni lehessen. Mi II magya l" egyh6z.:lk tagJai egxe~ 
vagyunk II béke szolgálntá b;1. n . Meg a ka rjuk becs~l m 
egymá$ban oz em bert , mert 11 7.l va lljuk. ho~y nem hihet 



b k , ""In hisz 'Ht emberben. Az unitarlus egy-
I s ten cntll,,~ . , " db '" , ""Ól"" kér jük hogy mm cn en, am a n pc h 7. tagj ai ,. . 
szolgálja. m unkálkodjunk egyUIt . 

".,1 z.sJd6S1i" kéllvlsc letében dr. Salgó A magyaror .. H 

Liis:I;Ió budapesti főrabbi fe lszólalásában II kovetke-.m-

ket mondotta: 

!\ol h tódottan állok Itt a z un itárius templomban, és 
SZjv:;e~ kütönös melegség t őlll el. Szere~ném, ha mm
denki megél~ené. hogy milyen történelm,' .es'~mény ta

.. gy""k ' ".I ',m,nnvj felekezet papjai Jelen van-nUI va .. " . v · ~ dk ' UI ' é k Dá "d }o' erenc,'c emlékezve. Ez ren IV l esem ny. 
~fo,;t se~lk l scm keresi a zt, ami elv~laszt, hanem azt! 
ami összeköt. A szentírósbeli mcgnYllatko~sok t ah régi 
í rásokban fontos alkalmak kor az egyes s.zamo asz
naljak, i t t is egy szivvel ~ egy léle~k'7.1 .,mádkozunk, 
keressük azt, ami ml ndny ll.J1~n~ban közos. a szabadsá?, 
a béke és az emberiesség utJam . Ezek a ~~Io:~ egyeSI
lenek ma bennünket és ezt ~U: egységet k~ztu~k, csak 
a szocialista ország l'endJe tudta megvalÓSltam. 

Beszédét ezzel a gondola ttal zá rta ; A1doH az lsten, 
mert szép hazanknak boldog em berel vagl/unk. 

A kiilföldi relszóla lók sorát dr. Carol)'n C. lIowlett 
uszony, az Internationa l Association for Rcligious Free
dom elnöke nyitotta meg - beszédét Bajor János tol
máesoUa: 

Nemzetközi szervczetünk büszke alTa, hogy számos 
tagegyházá va.l együtt jele n lehet e zen a zsinaton, ahol 
megemlékezünk az un itárius mártir Dávid Ferencről , 
aki alapitója és első püspöke volt egyházának. Az 
IARF képviseletében és az összes jelen nem levő' tag
egyházak nevében is s7.6lok. Ismcrt, hogy az Önök egy
háza szövetségünkön kel'eSztül szá mos más szabadel
vű keresztény és nem keresztény egyházzal is kapcso
latban áll. 

Az IARF az elmúlt esztendőkben nemcsak földrajzi 
értelemben terjeszkedett, hanem több világvallás kép
Viselői t is tagja i közé s7.ámithatja. Legnépesebb csopor
tunk Japánba n va n a Rissho Kosei-Ka i, me lynek képvi
selője külön is felszólal, tolmácsolva elnökük d r. N. 
Niwano személyes üdvözletét is, aki egyben szövetsé
günknek alelnöke. Az idei nyárra ők hívták meg iljú
sági szervezetünk képviselőit , a k iknek sorai közt az 
Onök egyházána k fi atal teológiai hallgalónóje is részt 
vett ezen az érdekes tanulmányúton. A magyarországi 
unitáriusok az IARF munká jába n annak megalakulása 
óta részt vettek. az 1900-ban Bostonban tartott alakuló 
ülésen részt vett dr. Boros György, akkor teológiai pro
resszor. Egyházuk vezetöi hosszú ideje tagjai a végre
haJtó bizottságnak. meJy tisztet ma püspökük tölti be. 
1~?8 ... évi oxfor<:! kongresszus.unkon is népes magyar 
kul~oIlS~g volt Jelen, köztUk asszony is, aki nöszövel
ségünk ulésén fel szólalás t is tartott. 
Na~rfl ér~ékeJ j ük fl szemé lyes kapcsolatokat és ér

té~c ~ J.ük . !n.~1 részvéteiUket az IARF munkájában'. E7. 
e rOSlh kozos törekvéseinket. Az l ARF munkájában 
nemcsak egymás vallási nézeteit ismerjük meg jobban, 

, h.~nem el~ély[.llhetUnk egymás népei kultúrájának kö
rulmén~.elben IS. Vallásos meggyőzódésünkből kifolyó
lag eJ!yutt .m unkálkodu nk a békéért . a z együttmlikMé
sért és a Jobb megértésért. 
t Az IARF és. tagegyházai ":la eljöttek, hogy tisztességet 
e~yenek DáVid Ferenc emléke előtt mint tettük ezt a 
mul~ század harmad ik neJ!yede 6t~ sok alkalommal 
D{avld Fe renc élete és mu nká ja egyházunkban ma élŐ 
~~~~~a~gYAegb~á~~k egyike a legrégibb unitárius egy
gondolata' ins i rá~1 Je~enc által, képvi~elt tolerancia 
hűsé es k" p. ta nöket a multban es megengedte 
hü'sé~eseko~~~I~eJk, " kOg! négy évszá~'l.d viharai közt is 

D' , ' d' F , a ana IIaladó la n ításaihoz 
, Vl erenc fl vallásos' , é ' , 

sél)en elvetetle a1.ok' t 19a7,s JI: rt folytatott kerese
b áll k ,I a gondolatokat amelyek szem
n~~ . ;'I~a Cg~~;;~Cle~lmel. Tisztelette~ 'adózunk hatásá
m 6' n ami és el-lyh{a zl ve7.ctőkpt tudol! 

eggy 7. nl. cle szavai nak ért,lm, l ' 1 II - -é f' ih . . c JU o az egyszeru 
n p til 07 I S. T udjuk, hOJ:Y Jáno~ Zsigmond fejede-

Icm koru, halá la után Dúvld Ferencet Innovációval a 
vallási tanít<'lsokban elkövetett úJltással vádollAk s' e7. 
okOlIta vcs7.tét. Tiszteljük bát.orságl'lt, mellyel esz~éihe~ 
haláláig hű maradt. Sulyos betegen i~ vallotta, hogy 
cgy az l sten és hogy 'mád~ágalnkkal az Istenhez, az 
At)'ához kell fo rdulnunk . Mártirhalála négy~7.áz évvel 
ezelőtt l579-ben következett be. Dávid Ferenc nem c~ak 
az unitáriusoknak a hőse. Példája ma megbecsülést él
ve7. minden~tt, aho' s7.abadon hirdetik a vallási tanItá
sokat. A "kisebbség szószólója volt. Nekünk is az Ő pél
dája ad erőI arra, hogy meggyözödésünkhöz hŰségesek 
mal'Udjunk. Orömmel veltünk részt tiszteletadó Un
nepségükÖn. 

A japán Rissho Kosd-Ka i Képviseletében a végre
haJtó bizottság elnöke, l\1otoyukl Naganuma nólalt fel. 
Ja pá n nyelven mondott üdvö:tlő ~zavalt angolul, kísé
rője Kolaro Suz uchl lelké!l:r. tolmácsolta, a ki a chica
gói unitárius teológiai fakultás növendéke volt. Magya
rul 8 ajor J á nos tolmácsolt. 

A japán! Rissho Kosei Kai képviscletében és elnö
künk dr. N. Niwollo megblzásából köszönetet mondok, 
hogy zsinatukra meghívtak. Örvendek annak, hogya 
Magyar Népköztársaság fővárosának unitári;JS templo
mában beszélhetek. Mi is tagjai vagyunk az IARF -nak 
és mint testvér tagegyház örömmel veszünk részt ün
nepJesükben. 

Mozga!munk csak aUg több mint negyvenesztendös, 
de tagjaink száma az ötmi lliót meghaladja. Buddhista 
hagyományokon neveJódve, felada tunknak 'érezzük az 
emberiség közös ügyeinek a szolgálatát. Hiszünk ab
ban, hogy il faji és a nemzetközi különbözőségek elle
nere az emberiséget össze lehet fogni, ezért keressük a 
magunk vallásos u tján a kapcsolatot minden vallási kö
zösséggel. Miként a többi vallás, mi is, a Rissho Kosei
Kai-ban azt tanit juk. hogya világon élő emberek együ
vé ta rtoznak. Részt k fvánunk venni a béke épitésének 
nagy munkájában, szövetkC'l.ve ennek érdekében min
den jószimdéku emberrel, függetlenül azok valJasi vagy 
ideológiai meggyözöd!!sétől. A beke szerintünk többet 
jelent. mint a háboru hiányát. A béke építéséhez hozzá 
tartozik a s zegénység, az éhezés és a kiZSákmányOlás 
elleni küzdelem. Megkülönböztetett figyelmet fordi
tunk a leszel"elés, II fejlődő ors7.ágok és az emberi jo
gok kérdéseire is. Ezekben a célkitüzésünkben egynek 
érezzük magunkat, az unitárius egyházzal és minden 
magyarországi egyházzal ls. 

A7. a merikai unitá rius _ univerzalista egyhál. es ú j 

elnöke dr. Eugen O. PlekeU képviseletében dr. Donald 
S. Harrington New York-i lelkész szólalt fe l. Kedves 
s zinfoltja volt ~ megnyila tkozásna k az hogy feJszóla
hisát. a Kolozsvá rt egykoron unitárius {lelkészi okleve
let s:terzett felesége, SI . Szá nthó Vilma tolmácsolta: 

Dávld Ferenc halálának négyszáz éves évfordulója 
megemlékezési alkalom az amerikai unitárius univerz~-. 
listák s7.ámára is. Tanításai, szellemének fénye, ma IS 

ragyog ali óceánon túl. Hősi áldozatvállalása ne~zedé
keken át vflágltotl. Mai életünk nagy sorskérdésel~en a 
tolerancia szelleme vezérel. és ennek gya~orl~s~~an 
örök példaképünk j11arad az első kolOZ5vál"l umtanus 
püspök. 

A holland r emonstráns és szabadelvű protestá ns egy
há:r.ak nevében dr. Jan van Goudoever moderator. dilis
burg! vendég proreszor beszéll: 

A hol\and-magyar kapcsolatok il XVI . . sz8.zad~a 
nyulnak vissza. Az egymás személyes megismeréset 
megelőző Időkre. A tolerancia szellemében .,a sze~et.et 
haza" clneve7,ésü. akkor titkos szövetségben katohku
sok. protestánSOk és zsidók egyUIt munkálkodtak. E tár
saság tagjai ford/toUák le hazájuk nyelvére Servetus. 
$ocinus és Castellio ismert mOveit. Ez a hagyomány 
életünket kölcl\önÖ$en sazdagította. Ma ls közösek a 
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e~1j3ink M:OnOS Mállásfoglalásunk és a szeretet házá
ban együtt akarunk munkálkodni II béke szolgálatában. 

EgYházunk és IC~kés7",":ink. Jó kivánságait és üdvözle_ 
tét h07.0~ erre az ünnepI zsInatra. Orülünk annak ho y 
egyházal.nk közötti kapesolat századokra nyul vis~U1 ~s 
":,a ls s~llárd és gyümölesÖ7.ó. Ez a kapcsohit a mi (!Ic
tiln ket IS gazdagítja. Közösek a céljaink és Dávid F'e
rene személyét és tanltásail az angol uniláriusok . 

Az a ngol unitárlu.~ egyház elnöke, II . BIrtles es tö lll 
ká ra. R. Smith kép viseletében Pe ter Godfrey s heffi eldi 
lelkész szólalt fel. aki korá bban ugya ncsak betöltötte 
egyháza elnökl tisd ét is: gukénak vallják. IS ma-

Az AI/ami Egyházügyi Hivatal 
fogadása 

dékánját ét; a japán Rissho Kosei·Kai buddhista 
mozgalom végrehajtó bizottságának elnökét. MOlallIlki 
Naga~uma.t és Kotara Suzuchi lelkészt. A fogadá 
a HIvatal részéröl Madai Andr,is fóosztáIYVez~ö~ 
~eIyettes és dr. Lippé'Hlli Ferenc oszt.ílyvezeti) vollak 
lelen. Strau t> István az Álla.ml E.gyhálÜgyi H ivatal el

nökheJyettese fogadta a Zsinat napjának délelőtt jén 
dr. Fe rencz József püspököt és Bartók Béla főgond
ndkot. Továbbá az lARF zsinatra érkezett küldöUsé· 
gének képviseletében dr. Carolyn C. Howlett elnök
nót, d r. Donald S. Harr i'H{/to'H New York-i unitárius 
lelkéslt. Ve r/Wn Nieh.ols oUowai (Kanada) lelkéslt. 
dr. J. M cLach. lan egyháztörlénéslt, al an,gliai o x rordi 
teológiai fakultás v. dekánját, A. Lona lelkészt. ól 
Manchester városában múkooő Unitatian College 

. Straub István eInöld"ielyettes tájékoztatta a küllöl. 
dieket hazán'k cgyházpolitikájanak fontosabb szem. 
pontjairól. megállapítva. hogy a kapC6Qlat ma az al. 
Iam és <lZ egy'házak között jó. a felmerülö problémá. 
k,ü il 'kölcsönös megértés szelJemében folytatou meg. 
beszéléseken rendezik A vendégek örÖffiüknek adtak 
kirejezést azért. hogy az emlitett jó 'kapcsolat al 
unit..irius egyhálra is vonatkozik . 

Zsinati ünnepségek Kolozsvárt és Déván 
AUgUSltUS IO-én m agyarországiak 

és kOl földiek népes csoportja in 
dul t. el vonaton és autókon Buda
pestrő l. hogy réSlt vegyen a kolozs
vári és d évai 'lSinati ünnepsége· 
ken. 

Tudoma nyos t an ácskozas 

Szombaton reggel az egykori uni
tárius kollégium dísztermében zsú
folt te rem várta al előadókat. Az 
egyhál meghívott hazai és külföldi 
e l6adók r éSlvételével tudományos 
tanácskozást rendezet!. melynek 
fe lSl.Óla1ói Dávid Ferenc eltvéniségé
nek és munkásságának egy-egy ki· 
magasló szakaszát értékelték. 

Ertesü1ésünk szerint az e lőadások 
szövege meg fog jelenni a Keresz
tény Magvető ünnepi sz,imában. 
elert csak al előadók nevét ismer
tetjük. Dr. Kovács Lajos püspök 
magyar és angol nyelvu megnyitó 
elóadása után az a lúbbi sorrend
ben olvastak fel előadásaikat: 
dr. Carolyn C . Howlett. al IARF 
elnöke. dr. Erdő János egyháli (ő
jegylÓ. rektor. dr. Fe~enc7. JÓ'lSef 
budapesti pünp ök. dr. John C. 
God bey. a chicagói unitárius teoló
giai (óiskola dékán-professzora, 
dr . J ohn MeLachlan ny. angol uni
tá r ius lelkész, az oxfordi fóisko la v . 
dékán ja. dr. André Gounelle. a 
franciaországi MontpeJliel' váro~ban 
müködó református teológiai föisko
la dekán-profcss7.ora. dr. Dusan 
Kafka. a esehszlovákiai unitárius 
egyház moderátora. 

Vá rosné"tes 

A régi Kolo7-svár ösi köveit és 
új épitményei! ismer ték meg a7.0k 
a külföldiek. akik a swmbat dél
utáni sétán részt vettek. 

Fogadás 

lesége a püspöki lakásban a meg
hivott belföldi és külföldi képvise
l ők tiszteletére (ogadást adott. me
lyen a megye, a város és a testvér
felekezetek magas rangu kiküldötlei 
is részt vettek. Ht a püspök kö
szöntötte magyar és angol nyelven 
a megjelen teket, akik ismerkedés 
és kellemes beszélgetés közt töl
töttek el két ól·át. 

T emplomi h an g\'crscny 
Kellemes szin foltja volt fl zsinati 

ünnepségekmek. il. szombaton este a 
koloz.svári unitá rius templomban 
tartott hangverseny. A vezető sze
repet a több szép és nehé;; darabot 
orgonán előad6 marosvflSl.h"helyi 01'
gonam uvész.. a vendégként slez'ep]ö 
Kozma Mátyás töltötte be. eneks71i
mokat adott elő Kriut Ágnes. a ko-
10'lSvári opera múvesznője és Ko
viíes Attila Gyuia énekmúvesl. Hj. 
Márkos Albert hegedúsl'.{tma tette 
teljessé a szép ünnepséRet. mel.v
nek rendjéből kiemelkedett Kouna 
Matyás org'onamúvésznek e7. alka
lomra Dávid Ferenc tiszteletére 
Slerzett kantátája. 

A "-Slnat m egny itása 

Vas..irnap reggel a templomban 
Kolc:sá.r SándOr marosvásárhelyi es
peres. közü!U'iga,tgató Imúja után dr. 
Barnbássy Lúszló fögondnok nyitot
la m eR il zsinatol. mele~ sl'.avakkal 
kös7.öntöt\e il közell'ől öss7.cgyült 
l',slnati tagokat é<; il távolból érke
zett vendégeket. 

A zsinaton a romún Egyházü.llyi 
Hi vatal _ Dcparlamentul Culletol' 
_ képviseletében jelent Joan Ne
J;oiu iga7~ató á'! F"I·ancise Sabo l .. -
náCSO/:: mCJ;:; a kotol.Svárl ei!}'hflZ
ügyl inspcktort. aki .~7.abad'>ál:on 
volt. Gheor.llhe David bes:tlercei 
inspektor hClyettesitette. Jelen vol
tuk továbbá: KolOl'.svár városn éB a 

Dr. Kováes Lajos püspök és fe. megye képviseletében Josir Bici-
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kovszki és dr. Gavl·i1a Crozea. il ro
man békebizotlság kolozsvár i tago
zata képviseletében dr. Virgil Cam
pian egyetemi profess:ror. A dévai 
ünnepségen részt vett Virgil Hog
ban Hunyad megyel inspektor és 
Nagy József dévai reformatus lel
kész. 

A római katoliku.~ egyhaL képvi
seletében dr. Jakab Antal gyulafe
hérvári s. püspök voll jelent a lu
dományos tanácskol..'ison. aki más
in\nyú eUoRlallság.'1 miatt a vasár
napi ünnepsége"ken nem tudott rés7.t 
venni. 

Az ortodox egyház képviseletében 
jelen volt Herineanu kolozsvári él·
sek és Vissarion aradi püspök. 

A zsinat .központjában dr. Kovács 
Lajos püspöknek az évfordulóhoz 
méltó. szép megemlékel',ése állt. me
lyet remélhetőleg il Kere;lténY MaR
vetöben majd olvashatunk. AI. üd· 
vözlések rendjén dl'. C3rolyn C. 
Howlett. az IARF elnökasszonya 
szólt elsőnek. tolmácsolva a naRY
világ :;l'.ámos orszáAában éló és mü
ködő tagegyháza"k hódolatát él: kij
sl.öntését. Dr. Ferencz József püspök 
a magyal"ol'sz[l.I~i eJtYház eddig tar
tott és az évfwdulóval kapcsolatos 
ünnepségeit ismertette. szólt a !Jk
lósi tanulmánYi konferenciáról , a 
budapesti Dávid Ferenc utcában et
hclye:>.ett emléktábla le.!eplezésér?1 
és budapesti l'.sinatunk unnepségcl
ről. Majd Dávid Ferenc idézettel . fe: 
jczte be fe!s:tó1alását. Az amerika! 
unitárius és univerzalista egyház és 
az új elnök dr. E. Pieke'll köszönté
sét dl'. Donald S. Harringto~ new
worki unItárius lelkész tolmacsolta. 
fclcsé!;e sz. Szántó Vilm.l, aki Ko
loz.~várt szerzett lelkészi oklevelet, 
könnyes szemmel vett .rés~t az ü,:",
ncptésben. Az angol umtánusok ko
S7.öntését. It. Smith új fótitkár meg
bízásából, Peter Godfrey lelkés:> .. v. 
egyhá?,i elnök mondotlll. 

\ 
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Az is lcn Usz!clc l 

Délelőtt II órakor a ~.süfohisig 
meglelt templomban több, mint ezer 
ember jelenlétében im.\dkozott és 
prédikált dr. Szabó Arpád teológin! 
professzor. S Z3vait áhilatos csendben 
hallgattak II jelenlevők . A szépen 
megterilett új, múvész.i úrasztal mel
lett Kökösi Kfllmán árkosi lelkész, 
háromszéki espel'('s mondott úrva
csol'lli ágendát. Majd dr. Kovács La
jos püspök vezetésével palást~ pl-o
fesszol"Ok és esperesek csoportja osz
tott (lI"vacsorát, becslésünk szerint 
több, mint ezer jelenlevónek. Szep és 
megható volt. amikor a gyülekezet 
úl'va,csoravétele után lejött a karUlt
ról a bcthlennenlmik]ósi gy ülekezet 
Halmágyi Pál letkés? vezette és ad
díg is szép egyhá<:l énekeket elóadó 
vegyeskara. és kÖrülál.lva ll? úr asz
talát, külön vettek úrvacsorát a kó
rus ré~fj és nőtagjai. 

A kö~ebed 

Az állami egyetemi diákkollégium 
disztetmében tartott kö~ebéden dr. 
Gyarmathy Arpád főgondnok, a 
Berde serleggel emlékezett, majd ót 
követóen lelszólaltak és az uniláriu
sdk iránti megbecsülésüknek adtak 
kifejezést a testvéregyházak kikül
dötlei, elsőként Herineanu Teofil ko
lozsvári ortodox érsek, Nagy Gyula 
református püspök, dr. Albert Klein 
nagyszebeni német evangélikus püs
pök es dr. Sz.edressy Pál kolo7.5vári 
magyar evangélikus püspök. 

A tordai múzeum ban 

Torda varos tanácsa a kolozsvári 
Babes-Bólyai egyetem restaurátorai
ndk művészi segítségével helyreállí
totla és rég i helyén, a tOrdai városi 
múzeumban újra elhelyezte Körös
rói Kriesch Aladárnak az 1568. évi 
lQrdai orsz.aggyúlést ábrázoló ismert 
monumentális képét. A múzeum sok 

régi, római kOI'! maradvlinyt ('$ nap
jaink népművészetét bemutató tel'
mel énékes és S7.emet gyönyörköd· 
tetö anyagot tál'l a látogatók elé. 

A t 15G8. evi 

országgyUlés színhelyen 
A több csopOI·tban vidéki könilra 

indult látogatók megtekintették ól vá· 
roo központjában álló, mni katolikus 
templomot, mell' az 1568. évi ismert, 
a va'ilá.sszabadságot törvénybe iktató 
ors7.ággyűlésnek adot~ egykoron ott
hont. 

Arnnyosm enti gyülekezetekben 
Tordaról elindulva, elsőnek a~ 

alsó-, felszÓS7..entmíhályi templomot 
né~tük meg, lelkésze Göncz Mihály. 
Sinfalva lelkésze a püspök veje, 
S7..abó Zoltán. aki feleségével és a 
gyülekezet asszonyaival meleg pán~ 
kóval várt. Aranyosrákos (lelké .. ze 
Lórinczy Károly) és Várfalva (lelké
sze Nagy Odön) voltak utunk köv'et_ 
kező állomása!. Itt Nagy Domokos 
ny. lelkéltl6zel is öröm voll találkozni. 
Kövend szép, régi templomában 
Kiss Zoltán lelkész nagy gyülekezet 
elóU köszöntötte a vendégeket, aki· 
ket a g),Ulekezeti teremben gazdag 
vacsorával v ártak és kínáltak a gyü
lekezet asszony és férfi tagjai, ~ok-: 
sok szeretettel. Itt több felszólalás is 
elhangzott. Dr. Kovács Lajos püspök 
a te mplom buzgóbb látogatására hív. 
ta fel hívei figyelmét. A vendégek 
nevében dr. Ferencz J ózsef püspök 
köszönle_meg_a_v,!ndéglátást. emlé
kezve arra. hogy egykol"On legátus 
voJt Kövenden. 

.'\ d évai v árba n 

Hétfőn kora reggel Kolo7.5viÍrról 
és más vidékekről autóbuszok vit
ték. hOZták az érdeklődőket Dévára. 
Esőben érkezHink, és csendesen per-

DÁVID FERENC BREVIÁRIUM 

"A HIT ISTEN AJÁNDÉKA" 
. Al .aJ~bbia/(ban további részle/eket közlünk _ Szász János lelkész 

valogafasaban - Dávid Ferenc irásaiból. 

AZ O-EMBERRŐL AZ ÚJ EMBERRŐL 

" . . . az ó a testi az uj a lelk ' be -
a földből jött Cöldi és zé t föld. l, vagy lső ember. Krisztus mondja: Ki 
ren értetik a~ test és ae lé~ek leket ~szé.l: Azokáért az külső és ó-embe
töl aoatott lélek Enn k b ' ,a~ be.lso és uJ emberen az elme és az isten
istennek igéje 0'1 a e . Izonyságara való, amit Pál apostol mond . .. az 
A külső élet ava y ~éle~l?t a ké~. élű tör, amely elhnt II velők oszlásáig. 
zetekkel éltettei~ k .mkább osszeszerkesztetett a testtel és testi léleg
szelitől távolb va e ~~~ lsten. nek l~lke pedig, miképpen a~ testnek termé
tű z, a mi megújll%s ,:nntV, al . kozelebb vagyon az ístenseghez. mert ez 
fO"mája. un na s Istennel val6 részesülésünknek módja és 

Az uj ember kOlönbözik ' . 
tennek lelkétől SZÜletett ' j "la~ 6-t.ul, mert ez lelki és mennyei ember, Is
ben az külső embernek ~ I c etre, Iga"lSá~l'a és bölcsességre. A~ új embel'
nek vagyOn he lye mell' et y~á~ lncsen , mig ez világon él, hanem az elme
a külső és 6.embe; mel e . apostol belső embernek neye7~ Mert ám 
n!.lk , ez világon Kris~tu:n~n la~k halálos .~~~ánságnak helye es ülésse vad
tesittetik, hanem n'IPonk:nt .e k étőt az orok és mennyei meg nem tökéle
ponként meg\ljul ."' ' tn ább megromol. Az belső ember pedig na-

mele7.ett nl. es6 akkor is amikhP ' . 
• .., k il . "'" osz. 
zegYll ,c. e~.t nk Dávid ~'erenc cm. 

l:kcellaJa előLt a régi várudvaron 
varíaJakon. Lehettünk többen . l 
ezren. Bii:r6 ~ózsef szákelyker~~Ó~1 
esperes Imája és KolCSár Sándor 
marosv~rhclyi esperes szép és tar
talmas Idézetekkel gazdagltott em
lékbeszéde utl'ln a bethlcns1.entmik. 
16s1 ének.kar és a nagy gyülekezet az 
ösl zsoJtal·t énekelte: Tebenned bi~
tunk eleitől fogva. 
~ Dév~ város tanácsa által helyre

álhtoll, ujrafestett cellában egymás
után kerülte~ az emlékoouopok mel
lé n koszoruk. Báró Józse! esperes 
é~ dl'. Barnbássy László fágondnok 
Vitték az első kOSzorút, mely után 
dr. Kovács Lajos püspök lépett be 
nz emlé~cellába. Két magyarországi 
fiatal. MLkó Is tvánné és leánya 8ar
bi.lra ,,:itték. a koszorút, melyet Bar
lók Bela fogondnok es dr. Ferencz 
Józ~~ .püspök kísértek. Az IARF ko
S?.oru~al dr. Carolyn C. Howlett el. 
nö~no. az amerikai unitárius-univer_ 
7.ahstákét dr. Donald Harrington és 
felesége. Szúnthó Vilma helyezték el. 
A cseh uniláriusok nevében dr. Du
sán ~~a és Milos Mikota prágai 
és brunnt lelkészek koszorú~tak. Az
után a hatalmas tömeg megejtő 
cSE;ndben ~zép sorban rótta le meg
haJtott fejJCl emlékező tiszteletet vi
rágo~kal. könnyes szemmel, igaz' M-
laadassal. • 

Déván közebéd után az autóbu!'l.ok 
viss~f~lé menet megálltak Gyula
fehervarott, ahol a régi templombnn 
a mai ka tolikus katedrálisban néma~ 
tisztelegtünk Hunyadi János és 
László fia, valamint az unitárius ki· 
rály és fejedelem János Zsigmond 
és édesanyja, ~~abella királynő kő
koporsói előtt. 

A jelenlevők számára felejthetet
len volt és mnrad minden. Dávid Fe
renc szelleme és tanitása tovább él 
szivünkben. 

Ko,ách AU~a dunánlúli 
református püspö~ ~öszöntése 

Kovách Attila református zsinati 
tanácsost választotta meg a dunfin
, úti református egyházkerület, teljes 
egyhangúsággal, a nemrégiben el
hunyt dr. Baka$ Lajos püspök utÓ· 
dául püspőkévé. Kovách .Attila zsi
nati tanácsost ~ veszprémi gyüJekczN 
leLkipflsztorává választotta . 
. Püspöki tisztébe lal'tént beiktalá~a 

j úlius 20-án ünnepi kel'etek kötött 
történt. A beikt.atás szertart..1sát dr. 
Bartha Tibor pÜSpök, 7.5inati elnök 
végezte. A me,;választolt és beikta
tott új püspököt a7. Állami Egyház
ügyi Hivatal llevéb-en Miklós Imre 
államtitkár. elnök köszöntötte. Az 
Ökumenikus Tanács nevében dr. 
Káldy Zoltán evangélikus püspök. a 
katolikus egyház nevében dr. Paskai 
Uiszl6 veszprémi püspök (idvÖ?,ölte 
Kovách AttiláL 
Egyh:i~unk képviseletében II beikta
t;ison dl'. Ferencz József püspök és 
Huszti János közügyigM~t6 vettek 
részt. 

Jl;lelere és szolgátat:\m lsten g:l~
dllg áldiis..it kél·juk.. 

VNITARIUS ~LET 9 



, 

AZ IGAZULAS KÖVETKEZMf:NYEI 

,Pál apostol az megigazulásnak erejét ~s cselekedeteit magyarázva az 
tdv~égről emlékezik, avagy nz örök életrol .. .. De. ennek felette vannak 

'éb vigasztalások iS kik következnek a ml meglgawlásunkból, melyet 
;~t életünknek szenl~égével mutatjuk m~~. Matth. ~. szer int azt mondja 
Krisztus: Boldogok, akik éhezik és szo.mJuzzák az l~azságot, m~rt a~k 
megelégíttetnek. Noha az hívek. itt c világban ~áborU.ságot é:'> kulön-kü_ 
lő féle nyomorúságot szenvednek a szentséges Igazságért, mmdaumáltal 
l>O~dOgOk és övék II mennyeknek országa. Ekképpen szól Dávid és Psal. III . 
.. ökké való emlékezetben lészen az igaz ember és gonosz hírtől nem fél. 
~ Péld pedig (8. r. ) : Az igaz, mint egy, oroszlán bátorságos lévén, meg 
nem reÍten. Az igaz ember, ,:"int a Llbán~n hegyén v~ ló cédl·usf .. , n:'egvi
rágzik és megsokasodik. Az Igazaknok haJlékokba~ vlgassá~nok és l~ves
ségnek szava vagyon. Psal ; lI8 : Ar. Igaza~nak ~~ o u,tok, mm.t az haJnal
csillagnak világossága, elő megyen és vllágoSltJa mindazt tökéletes na
piglan. 

Az igaz soha meg nem mozdul, a hitetlenek .~dig .nem maradhatn~k 
ez földön. Az igaznak az ő szája bölcsességet szol, az ektelenséget szólok 
nyelve pedig kimetszetik. Az kik istenn~~ o rszágának igauagal keresik. 
azoknllk mindenek megadatnak. Matth. 6. 

A SZENTLf:LEK TOZ 

"A pokolbeli ördög az emberi nemzetn:k szívében ~z eset alk~lmával 
az kivánságnak tüzét gerjesztette fel annyira, hogy gerjedez é~ IlUlgol a~ 
gonosságl'a és minden vétekre. Ez elle,n Iste.n viszon~ag tüzet támu~ztoll 
ti vétkek elenyészésé!'e; de a J ézustol gerjesztett tuz sokkal scbesebb, 
mint ahogy Lukács irja (L. 5. 1'.): Tüzet bocsátok e világl'a, és senki meg 
nem tilthassa, hogy égjen. 

A tűzben főképpen három dolgot látunk. A melegség erejét és a meg
emésztés sebességét. Az éltető állatok között semmi nem találtatik, mely 
nagyobb hatalommal melegitene, megemésztene és tisztítana, mint a túz. 
LátjUk, ezeket nyilván a szemeinkkel . Szintén ilyen el6szö~ ls az iste~ lel
kének ereje mibennünk. Ha thatóképpen és hatalommal fellndít bennunket 
es hajl, hogy nagy buzgósággal minden ellenvetés és bánlás nélkül az is
tennek igéjének prédikálásában eljárhassunk. Miképpen az ágyukban lát
juk. hogy ' az tűznek sebessége miképpen hajtja az golyóbist, és mely 
hathatós ... 

Másodszor látjuk, hogy miképpen a viz külsőképpen mindennemű 
szennyet elmosogat, éppugy <I tűz belsőképpen megemészti. Szintén ilyen 
II mennyei tűz is, mert belsőképpen megemészti . Szintén Ilyen a mennyei 
túz is, mert beJsőképpen a hfveknek természetét megváltoztatja és sem 
az emberi leleményeket, sem az istennek tiszta igéjének öszveelegyítését 
semmiképpen el nem szenvedheti, ha nem mind az pozdorját megemészti. 

Harmadszor a túzben a megválas7.tásnak ereje mutattatik meg, mely
ről Pál apostol is szól bőségesen, amint a mostani időkben is a hivek szi
vében felgerjesztetett tűz az egy a tya istenről és az ő szent fiáról való 
Uszta iga7.Ságot megválasztja a pápai leleményektől." 

A HIT ISMERETE A FÖLDMOVESNEK IS JOGA 

"Christus Urunk ... arra tanít, hogy <I hitnek dolga mellett nem kell 
csak lassú beszédekkel elmennünk, azt scm kell kérdezgetnünk, hogy ez 
világn<lk nagyobb resze micsoda hitet tart. Annál inkább más emberek
nek vélekedésében nem kell megátalkodnunk. akár mely méJt6ságbeli is 
is legyen az. Mert ha annak úgy keU lenni, a zsidók megér ték volna Hero
desnek az ő királyuknak méllósagával, ki Krisztust Keresztelö Jánosnak 
ítélte lenni. Annak felette az tanftványoknak példájok arra tanítja nz pa
raszt és írástudatlan embereket - kik fe l ől azt itélik, hogy a7. idvesség tu· 
dományához. és az hitnek dolgához semmi közök nincsen - hogy magok
nak mentséget nem találnak, ha gondot nem viselnek idvességükre, sőt azt 
kívánja az Úristen tőlök, hogy hitekról tugyanak vallást tenni és a s7.abad 
akaral szerént való tudatlarr.ságot nem keU oltalma7.ni, mert hogy az igaz 
ember az Önön hitiből éL Mindeneknek késznek kell lenni. az ő hitéről 
megfelelni. mint szt. Péter tanit ja. (Petr. 3.)" 

A REFORl\1ÁclO I_ASSO KI FEJLOO~S2NEK !\o1AGYARAZATA 

Oc Vera Unius Dci Patris ... első r észéböl, J akab Etek fordításában 
"Sokan csodálkoznak, miért nem ment végbe a reformáció egyetem

ben és miért kezdődik hátulról előre, a kisebb kérdésekről a nagyobbak 
felé haladva. Kepes-e a vak eltűrni a világosságot, ha szemel egyszer re 
nyIInak ki a világosságra? Midőn Jézus egy vakot meggyógyl tolt - mi
ként azt az evangélium írj~1 - élőfáknak látta az embereket. Ha s%emeink 
elón a nngy sötétség után az evangélium teljes fénye egyszerre fehtyúll 
voLna, il tömérdek világosság talán látásunktól fosztott volna meg. Isten 
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Dr. Palotay Sándor 
1026-1919 

A S7.abadegyházak Tanácsának 
. sokoldalú,. erdélYi s7ilrma~ elnö

k e, a testvéregyhazak körében is 
igen népSl:Crú és megbecsült dr. Pa
lotay Sándor, türelemmel viselt sú
lyos szenvedés utún.51 éves korában, 
aug!lSztu.s 5·én elhunyt. 

Fmtalon lett a H. N. Adventista 
egyház lelkésze, majd H.l58-tól, előbb 
~.Int titká r, majd mmt Iga<:gató, vé
gW 1969 óla, mint etnök minden 
energiáját a SzabadegyM~ Tana
csában tömörült kisebb, és haz5i\k
ban esak mintegy S7éreves múltra 
visszatekintő egyhb.ak szolgálatába 
állította. Etnöki minőségében alelnö
ke volt az Ökumenikus Tllnácsnak és 
vezetöségi tagja számos hazai társa
dalmi szervezetnek és mozgatomnak. 

A debreceni református teológiai 
akadémia 1972-ben tiszteletbeli taná
rává választotta. a budapesti evan
gélikus teOlógiai akadémia pedig 
1918-ban tis'/:leletbeli doklorává a vat
ta. Számos magas állami kitüntetés 
birtokosa ls volt. 

Az elhunytban egyházunk iránt 
mindig megértést tanúsító, dialagus_ 
ra kész barátot gyászolunk. aki sokal 
tett a multban méltatlanul megkü
lönböztetett kisebb egyházak sorsa 
helyes alakulásáért. 

Zoltán Sándor 
Leánya, unokája és dédunokái lá

togatására jött e l Budapestre Zoltcin 
Sándor .ny. homoródszentmártoni 
unitárius lelkés7., teológiai m. tanár, 
és türelemmel viselt szenvedés után 
92 éves korában itt hunyt el. Ham
vait a Farkasréli temetőben helyez
tük el pihenőre dr. Ferencz József 
püspök és Bencze Márton budapesti 
lelkész szolgálatával. A sírnál utolsó 
munkahe1yének lelkésze, 11 leánya lá
togatására itt tartózkodó Gellird 
Imre lelkes'/: méltatta érdemeit és 
a szi11ófalu és aZ utolsó munkahely 
földjének porát hintette a hamvait 
tartalmazó urnára. 

IMADSAG 
Megszomorodott szivvel állunk 

meg e ravatal me/lelt. melyen Zoltán 
Sándor nyugalmazott unitárius Ipj
kési, teolÓDiai magántanár hamvai 
p ihennek. FelfohaszkocJunk hazzád. 
édes ;ó Atllánk, életnek és haló/nak 
U ra, s kéri/nk. seoilS meg minket. 
hogll meg tudjuk érteni szent akara
todat, mellllel lélek. szerint magad
haz szólitotMd 6t. a jó édesapát és 
nagyapát. a megbecsilIt rokont és hii 
baratot, az unitárius anyaszentegy
ház kivaM képzettségű lelkészét. a 
teológiai tudományok Ile ves művelő
jét, 7lépéllek hlíséges fiát. aki több 
mint kilenc évtizeden át tehetsénoel. 
hozzáértéssel. lelkesedéssel sáfá rko
dott a reábfzouakban. abban a meg
gyOzódésben, hogl/ eOl/szer fölö ttp il 
elhang::ik az égi szózat: "Jól vagyon. 
jó és hű szolgám. kevesen voltá' hG. 

• 

, 



tanllcsnból volt, hogy InsslInkénl, fokról fokra ~nladva ":,ertill föl elöU{ink 
I "n~.:'i, mint l1hog, {l kisdedeket előbb tejjel eltelik, és esak hlssnn 117. .... ...,. . kh .. 

Sl,Oktl1tják hOl;7.á tn])lálóbb eledele ez, 

A llJTHELl VITATKo z ASOK tRTe KE 

Részlet a "Rö"id Otm Ulatálf' bdejczéséböl 
trtem sokak búsulását a mostani háborúságok miatt ; de jobb meg

próbAlni II hitet és al; j rások~an való .. ellenke~ést jól ésl;be venni és most 
llIdakodni awkkal. mint késobb 1 ~lkl~sm~ret.ukben megb?lrá~kozni. SZ?
ká! II világban, hogy mikor Istén Igéje \lsl;\ltásál el~el;dl, Sl;ld~lmaztatlk 
igazsága. A próféták, Kriszllls és az apostolo~ ellen IS aUéle kl.áltás volt. 
hogy a békesség és al; egyene~ég meg.rontóI. Enne.k okát ... Krlsztus Szt. 
János harmadik részében így ndJa: "A Világosság a Világra Jott. de 31; em
berek inkább szeretik 3 sötétséget".,. Al; iga?;.Ság most sem megy e lő re 
háborúság nélkill. mert n sötétség gyennekei fogva tartják a hitetleneket. 
s mindjárt feltámadnak, ha 32 igazsággal annak országát kezdik ostromol
ni ' .. Igy tesznek al; mostani időben is awk, akik a háromságos istenséget 
oltalmazzák, s azt kívánj6,k. hogy az emberek huny ják be a szemöket. és 
semmit se lássanak. se halljanak, se olvassanak, hanem amint ők é r tik. 
úgy prédikáljanak és tanítsanak. Gonosz e~encs:~ég és ,békesség a~ , ~ely 
a;: lsten és al; Ő igéje ellen van, Nem a VIlág boJcsessegé t kell neznÜnk. 
hanem a lélekét, mert e;: az, nmit Jézus a keresztényeknek adott. A hi
vőknek az irással való hadukozás ártaImokra nem lehet: mert amely fél
nél al; igazság van, az ellenkező bizonyságokkal meg nem homályosítható. 
Sőt inkább megerősíttetik, és az egész derék szen tírásnak értelmére vilá_ 
gosság sl;el'eztetik, a hamisság pedig nyilvánvalóvá lesz. 

A HITBELI M EGGyOZI!SROL 

A Ref uta tio Serlptl Pelri Melii eímű munka ajánlásából 
.,A S7.entirásban sehol sem olvasták, hogy lsten igéjét és a valJást tUz

l;el-vassal kelljen lerjesl;teni. Krisl;tus országa népe és annak aldozata ön
kéntes, fegyverrel és fenyegetéssel az evangélium elfogadásra nem köte
lezhető, önként engedelmeskedik al;, Nincs nagyobb esztelenség. Sőt lehe
tetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet ..s a lelket. aki 
felett hatalommal csak teremtője bír. 

Az anya nem tapossa lábbal ellévedt gyermekét, de megjávitani 
igyekszik. A lelkipásztoroknak is ezt kell lenni. Nem tudjuk eléggé csodál 
ni ellenfeleink vakságát, kik ellenök a fejedelmet, még hibáik bebiwnyi
tása elött tűz és fegyver hasznalására ösztönzik. Ha hibásak lennénk is, 
Isten parancsa s7.erint meggyógyítani kellene bennünket. nem pedig el. 
veszteni." 

A SZABAD K UT AT AS JOGA , 

Az 1979. febr, Uo- I tordai zs ina t ha tározatá ból 
,.Tehát a vi!6.gnak nincs semmi oka azok ellen támadni, kik az elte

metett iga7.ságoknak a sötétségből előhozásában fáradoznak. Amint a nap. 
pal és az éjszaka a Világosság megjelenése és e ltávozása által ismerszik 
meg, éppúgy azok .1 percek és órák is. melyekben a meggyúlt igazság ég 
oly lánggal. hogy azt semmi megnem oltja. hanem a sátan sötétsége meg
kötöl;lelik, hogy ragyogjanak. s világositsák meg a mindenséget a nap, II 
hold és a csillagok. A természet nagy épitőmestere, Isten, ilyen rendjét ál
lítolta meg a dolgoknak, . . " 

A Bt KESSf:G RÖl. 

A "Rövid magyar{l7.al"-ból 

Az próféták Oly békességrŐl mondanak nekünk jövendöt, mely soha 
még. nem volt, mert akkor minden fegyvernek el kell veszni és megéget
tetm, II szablyákból szántóvasak lesmek, az haragos vad bestiák nem á r
tanak. és oly békesség leSl;en. hogy soha osztán semmi háborliságnak he
lye ne legyen." 

lö bbre bizlak el;u!4n; menj be a te 
Uradnak örömébe," Köszönjíik éde! 
jó ALu/ink, al;t a hitet é! Utpa:zla]a. 
tot, melU azt sugallja nekíink hOQU 
ami a Te 1$leni tekinteted ,z'tim/ira 
key é" az a ml földi emberi mérlé_ 
kű.nkkel mérve sok. 
MCg.kö!zönjű.k Néked, hO(lIl mÓ. 

kora IJjuságában tanÚjelét adla ki. 
vri tó képeSSégeinek, kitartó szorgal_ 
mának és munkabirásának. Az a lé
lek, mellllel őt megáldouad, uinle 
nll ughcuattallsóglg Ö3zlöllözte. hogy 
I!,meretekel "lIiijuön, mind többet é! 
tobbet; de mindig oIIlCln"'lsmereteket 
amelyekre fel khetett tekintelll meri 
nemesek y?ltak, lévén, hogll ';indig 
az evangelium volt a mérce, s az Úr 
J!!l;U$ Krl$ztus példaadó életének 
vonzáSa, Az II lélek, amellyel őt meg
áldottad, édes jó Atydnk, a megszer_ 
zett Ismeretek bell.Ső tartaimát át
élle, miközben a lélek és szellem 
magas régióiba emelkedett s e ma
(JaSztos átélés közepette együtt élt a 
lélek és szellem v ilágának sajátos 
dhwmikdjával, magasztos mozgásával 
s a benne tapaSztalt 'harmóuiót bol
dogan magóévá tette, lelkébe beépi
tette $ mások 'szómára is houdfér
!letővé lelte megkapó e/okvencidual 
a templomi SZÓSzék magassdgóból , 
va(lll előadásainak soka$ágában, ilIe
tóleg a !oi/nak, az írásnak eszközei_ 
vel. A lélek, amel/yel őt megáldot
tad. jára tos volt székelll népünk gaz
dag mondavi/dgdban. s fáradhatatla 
nu/ bejárta, Jóleg az apostolok fouán, 
Rika kirdlyné és Csaba kirdlyfi fö ld 
jét s azok II csodálatos érzések _ 
örömök és fájdalmak - , melllek né. 
pünk ajakón dallammó jormd/ódtak . 
az ö le/kébell is mind ;elen voll:'.lk, 
s aZOk II meglátások, melyek népüllk 
keze és teuékenysége nyomán leslel 
öltöttek, miivészi formában életünk 
részeivé vá llak. őt is megragadták, 
s az alkotók kÖl;é elhívtók. 

Köszönjük néked az ő gazdag éle
lét. tartalmas lelkét. a uéki adott év
tizedeket, a hosszu fö ldi életet. Kö
szönjük, ho91l sok munkát eh;égzell 
a mi uni/ririus allyaszelltegllházunk
ball, közelebbtől cl homoródSzelltmár
tOlli gyülekezetben és népe élelébell, 
Köszönjük le/kéllek azt a bizol!lIOs
ságó t, mellyel tudta, szent 1IIItgg"oző· 
déssel va llotta: " .,. ha élilnk. a;; Or
liak élünk ha meghalunk. az Ornak , . 
Ila/uuk meo; ezér t aklir éljünk, akar 
Ilaljl/nk, az Oréi vagyunk". Köszön
jük, hogll négy szép gyermekének 
lelkébe gazdag killcseket. ha~znos 
ismere teket és nemesen szigoru er
kölcsi normákat plánlált hele. 

Bencze l\lárlon 

Szántó István, a római magyar papi ko]]égÍlun aJapitója 
SZáIllÓ (latin nevén Arator) tstván 

je?;.Suita S7.erz.etes erdélyi turt6zkodá. 
s(lró l . es., működéséröl a XVI . sz.;jl;;)d 
egyhaZlorténelméböl eddig is sokat 
tudtunk, 

. C$erhóli JÓzsef péCSi megyéspüs
PO~ a ~agyar papi kollégium 1519. 
éVI ainpItásá nak 400 éves ünnepsé
"én R6mt'lban. mint az intézet volt 
novendéke ünnepl beszédet tarlo tt 
melyet haUli katolikus hetilapunk 
folytatásokban kÖl.ölt . 

Szántó erdélyi működése után 
1574-től kezdve éJt Rómában minI 
magyar gyóntató. Szántó "az eret
nekség ellerjedésének egyik fő okát 
a műveli és buz.gó lelkipásl;torok hiá_ 
nyában láUa, Erdélyben mindössu! 
három kalcllikus pap van. A királyi 
részben 5-6 helyen hirdetik s:Wszék. 
ről a katolikus hitet. A török te.'iile
len e7. még el.s7..omorít6bb. Minde
nüll kétségbeejtően nagy a pnp
hiány," 

.A három rés-... .re szakadt ország 
i~zi vewtő és pap nélküli maradt 
népének nagy resw - irja dr, Cser
Mti _ Luthor, Kálvin, ille~ve Er
délyben és a Oél-Dunántulon. az 
ariánu~ _ unitárius hitvallás kove-
tője." , 

A fenti megfontolásokból mdulva 
ki. SZtÍlllÓ Ulván 1579-ben tevéke~ 
nyen részt vett a római m."lgyar papI 
kollégium alapitásában, 
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Móricz Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai Bartók Béla fögondnok 
az USA·ban 

A Kolo7'sváron megjelené .,Ko
runk" ez évi ötödik számában több 
ü'ás foglalkozik Móricz Zsigmond 
emléke.,.ctével és különÖSCll erdélyi 
kapcsolataiva!. 

OlvMólnkat bizonyára az a cikk 
ér'dekli legjobban, amit Szabó T. At
till! professzor írt Móricz Zsigmond 
és Kelemen Lajos t..11álkozásnil'ól. 
Ebből meg~udhat.juk. hogy Móricz 
az .. Erdély" regénytrilógia kapcsán 
máI' 1922 elött is járt futólag I(ét
szer ls ErcMJyben. A második és har
madik kötet megírása elóU 1926 de
cemberében és talán 1930 lavas7 .• :í.n 
járt ismételten Erdélyben. 

Móricz "már az 1926-beli látoga
tása alkalmával maga kereste II 
I<ilálko:W.st Kelemen Lajossal " -
írja Szabó prptesszor, majd így foly
tatja: "Móriczot már első ízben el
bűvölte Kelemen. Lajosnak rendkf
vűll tÖI'Léneti tájékozottsága mellett 
fél1ias. szinte gyermekien nyílt. tisz· 
ta emberi egyénisége is, A történeti 
mun nagy és gyenge jellemcire vo
natkozó anekdotikus történetek 1)3-

zar ismeröjétől Móricz bizonnyal 
nem olyan dévaj-tréfás vagy tragi
kus történetet hallhatot1, amely 
minden egykoru elbeszélő forrásnál 
jobban rávilágított a korra és benne 
az egykoru társadalom alakjaira." 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy 
1926-OOn és 1930-OOn Kelemen Ul
jos m!ir nem tanárkodott a kolozs
vári Unitárius Kollégiumban, ha
nem az Erdélyi Nemzeti Muzeum 
fölevélt árosa volt és az Egyetemi 
Könyvtár épületében dolgozot1. 

A továbbiakban a cikk részletesen 
foglalkozik Kelemen Lajosnak egy 
nyári zivatart követő csodálat.os fel
hőalak7..athoz kapcsolódó látomásá
val, amit Móricz mint Bethlen G:1-
borral megtörtént esetet dolgoz fel 
"A nagy fejedelem"-ben. 

Végül személyes találko7.ásárÓI 
emlékezik Szabó profesSZOr - 2mi 
UI4.1-ben történi -, Kelemen Lajos 
dolgoZÓS1.Obáj á ban. 

Ez utóbbi dátumhoz némi szemé-
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Iyes megjegyzésem nekem is volna , 
Móricz a könyvnapokra jllU 1941 
j Uniusában Koloz,svárra, Kedves. 
meleg hangú könyvdedikációm őrzi 
e személyes találkozásunk emlékét. 
Az akkor még ti7.hónapos Zoltán 
fiamnak is dedikálta a "Légy jó 
mindhulálig" e. művét, 
Mindkettőnk könyvtárán ... k réltett 

kincsei ezek a dedikádók. A koI07.s
vári könyvkereskedők felkéréséL'e 
Szentimrei Jenő (a kiváló népraj7.0S 
Kovács Ágnes ectesapja) .,osztotta 
be" az egyes kÖl1yvsátrakhoz az iró_ 
kat, igy Móriczot is, aki .az akkori 
Központi Szállóban lakot t. Szentim
rei ötlete volt egyik este ,.Nugy
jóskában", az unitárius vendegl6snél 
vacsorázni Móriczcnl. s aszt.'llunknál 
a tulajdonos leánya szolgá lt fel, aki 
a közclmultban elhunyt. S Nagy 
László iró növére volt. 

Móricz további erdelyi kisérője 
1941 -ben az ugyancsak unitárius Bö
zödi György író volt, Az ő vissza
emlékezését nem találtuk II Korunk
ban, Srekelykereszt11ri útján' Otő La_ 
jos unitárius esperes vendége volt. 

Dr. J akab J e no 

Béza Theodor 
1519-1605 

-Nem kerek az év forduló, mert 4.60 
évvel ezelött született. A genfi Pro
testáns Akadémia első rektora. Kál
vin J ános munkatál'sa, majd utóda 
volt. és szoros kapcsoiam volt a ke
let-európai, köztűk a magyat' helvét 
reformáció egyházaihoz, Számos 
lSOltar$ZÖveget is fordított francia 
nyelvre. E szövegel hasmálta Szend 
Molnár Albert, amikor a zsoltárokat 
magyal' nyelvre fordítoUa, 

Kálvin halála utan Ö vette ji a 
genfi Pl'olcstans Akadémia rektori 
tisztét, és igy Enyedi György püspö
künk Genfben taniIványal közé tar
tozott, 

Egyházunk r6gondnoka külön meg. 
hivits alapjan reszt vett a World 
Conference fOl ' Rehon and Peace el
nevezésű szervezetnek az amerikai 
Pri ncetonban tartotl harmadik világ_ 
kongresswsán, E m ozgalom első ülé_ 
set a japán; Kyotooan tartotta. Fő
gondnokunk már a belgiumi Leu
wenben ta.rlott mtísodik világkong_ 
resszuson LS Jelen volt. Útjának ta
pasztalataLról lapunk legközelebbi 
számában ad hiradást. 

Evangélikus orslágos múteum 
Budapesten a Deák téri evangell

kus templom szomszédságában nyilt 
meg néhány hete az evangéliKUS egy
ház muzeuma, A múzeum legértéke
sebb kincse Luther Márt01J. végren
delete. A megnyitón az eredetit liLt. 
hatták a megjelentek, lTUl már .a tár
lók ban a jól sikerült másolatban gyö
llyÖ(:'ködhetnek a belföldi és k(l)(öldi 
érdeklődök. 

Az ünnepélyes megnyitón D. dr. 
Káldy Zoltán püspök elnök szólt a 
múzeum létesítésének nagy feladatai
ról és kiemelte dr. Fabinll Tibor pro_ 
fesszor, a mU7.eum igazgatója érde
meit, aki néhány esztendő munká ja· 
val hozta létre az értékes egyhá?i, de 
művelődéstörténeti szempontból is 
gazdag gyűjteményt. Az ünnepélyes 
megnyitón egyházunkat Bartók Bila 
[ögondnokunk képviselte. 

Az IARF Tanácsának 
ülése 

Az unitarius és más szabadelvű 
egyházakat tömöntő világszervezet, 
mely legutóbbi világkongre-sszusát 
1978-ban Oxfordban tartotta, évente 
tanacsülest tart. A tanácsban három 
szocialista ország unitárius egyhiizai 
is képvLselve vannak, dr. Kovács La
jos romániai. dr. Ferencz József ma
gyarországi püspökök és dr. Dusón 
K afka csehszlovákiai moderátor sze
mélyeiben. Az idei tanácskozást no
vember derekán a hollandiai Ut.recht 
melletti konfeL'enciás táborban lart
ják. 

Niwano II. János Pál pápánál 
Dr. Nikkyo Niwano, a japan szabadelvű buddhista 

világi m<Y.tgalom elnöke . . aki egyben a World Conferen
ce fol' Religion and Pace és az r. A. R. F, ulelnóke. 
elóbbl minőségében februárban, a WCRP Amerikában 
Jartott tanácsülése utiin Rómába utnzott, és ott a kú~ 
l'in több tlsztségviselőjével tanácskozott. Majd február 
21-en magánkihnllgatáson rogadta ót II. János Pál 
pápa, akit személyesen meghívott , hogy vegyen reszt 
e mozgalom augusztus végén az amerikai Princeton
ban tartandó l ll. világkongresszusán. Megállapítottak. 
hogy lsten és Buddha lényegileg egyet akarnak es fo ly
tatják azt a dia lógust, mely VI. Pál pápa Idején elkez
dődött. 



A MARTIR ES A POLITIK US 

Dávid Ferenc és Blandrata 
A siklósi kOl/ferencia megnyitó előadását 

dr. PirnáC AnCal kandiddCUs ta~CoHa fenti ei
men. Az elöadáshoz számosan fuUek megjeglJ· 
;:ésekeC. A vitaCott kérdések továbbra i.s eldön
tésTe várntlk. Az alábbiakban kozöljűk dr. Pir
nát széles kör!í cudomáJ!1I0S alapossággal i rt 
elÓGdásának bevezető gondolatait: 

"Majdnem pontosan 400 e sztendeje, 1579. június 
l-én hívta össze GyulaCehérvárra (Alba Júlia) Bá
thory Krist6f fejedelem az erdélyi rendek képvise
lőit, hogy a tiltott valtásújít.ással vádolt Dávid Fe· 
renc perében ítéletet ,hozzanak. A per hivatal06 ál· 
lami ira tai, a Dávid Ferenc ügyében tarton két 01"
szággyüJés (az 1579. április 26· j tordai, s a június 
1-3·ig tartott gy,ulafehéTlVál"i tárgyafJások) jegyző-

Christian Fr. ncken 

Disputa a teológus 
Kesertl Bálint, a szegedi egyetem professzora, Sikl6son 
ismertette Christian FTancken 1593~ban Kolozsvál·t Irt 
"a keresztény vallás bizonvítatlanságáról" szóló fenti 
muvét, mely latin eredetiben maradt fenn. Eszöveget 
l616-ban újra kiadták. 
F"r.~ncken életéről keveset tudunk. Brandenburgban 
született. 20 éves korában katolizált és Rómában a 
jezsuita. rend. tagja lett. Lengyelországban megismer
kedett az umtárlusokkal és azok nézeteihez csatlako
zott . . Hite miatt 1584 végén elmenekül Erdélybe. Ge
rendI János kastélyában talált oltalmat, és Bogátir61 is 
mint bará tjár61 emlékezett" meg leveleiben. 1585-ben fl 
kolozsvári unitárius kollégiumban lektor de Báthori 
István száműzi. 1589-ben újra Kolozsvárt' találjuk: ta
nár a kOllégiumban , de csak rövid ideig. 1598-ban ke
rUlt az inkvizlció kezébe mely egyúttal valószinűleg 
mártírhalálát is jelenti. ' 
Keserű Bálint professzor Cordításában közöljük a Sik~ 
1OO0n bemutatott és ismertetet disputa előszavát. 

, 

könyvei és határozat.-li ugyan elvesztek az h~h, k 
lefolylÍS.."I awnb-,n az .. be ' . ","",ffi nye. 

dékeit kortársak egy~ ki~~?t~~~ ~f ~ 
pon~n hevesen v itatkozó feljegyzései nyomá és 
le le,ben ls eléggé ismeretesek A :végzet n/, z
láncolatát a kortársak "<tvbeha"'~~'<' "''''Iern',sem nYek 

. t 81 nd ._ d :--' '........... nye sze-n n a ra... oktor Inditotta el aki m " tá 
erdélyi unitárius papság 1579. reb~ 24.~U T n d~7. 
ta rtott zsinatán hiveivel ki6ebbségben mara<it O~ jn 
<letem beavatko7.ását kérte egyháza belső i1g}re~bee ':\ 
rebruári tár.gyaJásokon még személyesen jelenlévö 
Fnuslus Socmus beszámolója szerint a zsinat. után 
B1an?r"uta elh.atározm:. hogy ngoOOoSkodik un-61, hogy 
a f~Jed~lem mtéz~ed~ek.', hogy Dávid Ferencet mind.
addlg Illtsák el tam tÓl (= prédikátori lelkipász
t<~ri). ~ iva~sának ~akorlá6ától. amíg a Krisztus se. 
g llsegul ,hlVásár6\ (mvocatio) támadt vitának a ko
ni bbi ~egáUapodás érlelm!!ben, az egyetemes u;inat 
(generalis synodus) nem vet véget". Blandrata nyil
ván o lya nféle . tftrgya"lásokra gondolt. m int amilyene
ket János Zsigmond életében tartottak Gyulalehér
vámn, í1le~"Ve Nagyváradon. E7.eken az országos hit. 
vit.áko n 1566"ban, 68 0 ban, illetve 69-ben a vitA'ban 
~észl vevő paps ágon "ldVÜl jelen volt a fejedelem, 6 

Jelen vol tak az o rszág rendjei nek képviselői is. Bál
hOry Kristóf azonban a jezsuita Leleszi János taná
csat követve nem engedélyezett ors~os hitvitát. s 
tU; á ltala előre meg,s:zabott napirend .szerint a rendek 
képviselóinek véleményét <."6upán három kérdésben 
kérdezték meg: 

l. Tu<ltak-e Dávid Ferenc t..anítasair61. és egyetér
tettek-e velük? 

2. Új-e eza tanítás? 
3. Istenkáromlás-e. amit Dávid Ferenc tanít?" 

es a filozófus között 
A DISP UTA ELŐSZAVA 

" E disputa célja az, hogy megértsük: csakis azért van 
a világon oly sok különböző va/Ms, mert ennek vagy 
annak a vallásnak az igazát nem lehet cá/olhatatlaJ! 
érveléssel bizonyitani. . 
Mert biztos erv csak az, amelyet nem lehet megcáfolm, 
es amelvet akarva-akaratlan kénytelenek .vagyunk el: 
fogadni. Ilyen pl. az a tétel, hogy ha egymastól egyenlo 
távolságra két egyenest húzunk, azok ~e.,:" találkoz~at
nak. Ebben egyetért zsidó, pogány, torok, . lrereszt.eny. 
tppen. ezert , ha akár a török, akár a .zndó, akó' a 
kereszteny hitfelfogást valami hasonló ervvel lehetne 
bizonyItani, kétségkívül minden ember. elfogadná. De 
mivel minden vallás csak valószlnú b~onyU1sra tá
maszkodik, s minden valószínű bizontl!tás calolhat?, 
ebból az következik, hogy ami egyesek szemében töke
letesen igaz vallás, azt mások igen kétségesnek, hamis
nak tartják, és elvetik.." 

Stern auf dem Scheiterhaufen el'edetihez híven simul6 tolmácsolás 
.o gazdag német muCorditás-irodalom 
legjobb hagyománYlIinak a lIonulatá. 
ba illeszkedik be. akko~ ezu:! a som
más él"tékltétettel azt Jelel'.."Zuk, h~.gy 
Martha Szépfalusi-Wal/ner a Sutó 
mti mllg!u gondO/Ilt! ntlelv i szintjén 
oldotta meg nem mindennam lelada-

Sü~ő And.rás I~mert és színpadon 
és f!l~en IS . sikert ara tott ismert 
d!'ÚmilJu ti CSIllag a máallJán nemré
gIben néme t nyelven is megjelent 
A ~ford( lás munkája az isme rt í ró é~ 
mu(ordftó !Wa ri lia SZépfalusi.Wan. 
ner munká ja. A fQrditó munká júl'ól 
a ~ KOlo~wál"l megjelen6 Korunk 
19/9. év) augUSl:lusi száma igy ~Zá
mol be. 

.. MOSt i tt van Ul: aSZIalunkon a 

fordító újabb, nagyszabású teljesít
ménye: SíiCó András Csillag a mág
ll/an c!mú drámájánalc német nl/elvŰ 
vállozata. Aki ismeri a művel. ismeri 
Sütő rendkivüli nyelvi gawugságát, 
amellyel az emberi lélek magasságait 
és mélységeit sokoldfllú árnyaltság
gal bemutatja, számol adhat magá
nak a rról, milyen nehéz fela dat elé 
állította ez a dráma a fordft6j[it. S 
hu itt mindjflrt e lmondjuk, hogy az 

tát." . 
A fordltáshoz Paul Kni1ltorad IrI 

elemző bevezetői . A fordítás IlZ Evan. 
gellsche Akademie fűr Ungarn in 
EuropIl, Bern, 1979 kiudHsában jelent 
meg. 

UNITARIVS tLST JS 



UNITARIUS EMLEKEINK 
" K inek nincs 
jllvőbe sc lál " 

nnil tju, 

(Zelk Zoltán) 

A tÖl'tenelem :Q.lílllOS példnn mu
tJl i jn, hogy il clvll irilclók eltün l~~~, 
horo-' mng».s<lbb szellemi és !!Il I,l} l 
teljeij!tmények fuledés,lJe rncr';llnek, 
Swnchcn)(c kÓ05'!.lOPUl, u H usvét , 
suf!etek SZObl'ul, Mexikó pJrn lll l~u l 
csak hlLlott lunúl CSU'-cgy sIkel'telen, 
n'ler t foly l,lI tódÓ, emberi kisér-
lelnek, II Icchlllk;.i, mate~' l úlls 

I hunem /lZ e!lzn~cl t:.lr4 

ml''::: elO'4cj(y clvlll'l.á
bl'l.t~ltjíl folytonos· 

Plolón, E.':;u;mus 
mu is llkluliUsuk, 

~i7. év frt rJzikni vagy 
, tonkönyvet nItl!' nem IcheL 
I ,A~, cmbtl1: ~ JI Icnnészel 
" I add ig nem foS rd· 

W,le, nr. 
irta Varga 
unitárius 
a XVI. 

gondolntok 
kol07-svárl 

erós hUlnn
I tudj/l 

cr61t. 

olyan 
m ini 

énekü nk, II .. Se· 
nagy" ,", vagy 

A Lelkipász/.or C., 

IstvAn dll1knnll ct-\ylk VCI'
m:\;llk énekél unltá· 

107, ('nekeként 
UlI'tolmu'l._ 

M lkó ,J6zsef 
11 kolor.W(II'! 

irt uk, 

" i u XV I -Ik 
s7M .. nd m.~{lbnll 
foginiván névte-
len, l"l!S7.int n s végslI'o-
phl\kban megneve7.etl szo:'"l.Ök mú· 
veli, II hogy bsszch'ójn, h ihetőség sze
t int Szen tsei György, kuruc és s7.l,:::o· 
nj p rotes táns, dunántú li, kö~.clebbl'l)l 
II Veszprém megyei T ésen lukó cm 
bel'" ," ma is helyt.á1l6a'k, 

A kézi ratban n vúltozntos tárgyú 
.... ~ h,lIlgú, sok műfajt <képvIse lő mu · 
1O'1l~ nyelvű versl el'més s.z...-'tmos fon
too darabja m egw.lá!hat6, Vannak 
benne istenes énekek, szinte n kU-
7.épkol' hagyományal t'a viss~.any(tI Ó, 
illelöl eg n reformácl6 gon<lol<ltvllti- < 
gát sugá l'z6 egyházi szellemben, A 
vallásos énekek csoPOl'tjttlXI!I pl. 
megtahíljuk a m;tlO'm' Sion roml:\sÓ\ 
sira\.Ó .. Jajszó"- t 1700-b61 és " R;\ 
kóczi Ferenc éneké" ·t 171l44böl. E?.ck 
m:'liI' nem l Clkinlhetök ej()'s1-cI'ÚCll VIII 
lósos, istenes énekeknek, mert u vol
lús; sérelmek összef onódnak bennük 
'll nem7.cli sérelmekkel. A " Ja j szó", 
melyben édes hazánk romlását siral-, 
ja cg)' poota, konkrét lörténelml cse· 
ményClken, a prolesl il1lSOk üldö7ksén, 
temp lomfoglalásokon kívül, nz or
s:W.g Icigár..üsán, .'\ nUpnyugatl snslól 

Evangéliku s c. szemle megemlékezése 
• •• 

DAVID FERENC EBRESZTESE 
Négyszáz éve halt meg 

DávId Fel'Cnc II XVI. s7.ázud egyik 
legérdekesebb egyénisége, Valószi 
Ilúleg 1520 kUI'ü1 (t'égebbl nézetek 
szerint 1510 körUl), Kolor.8vftro\l8zü4 
letett, Eredell csnl ádi neve: !-I el"tel: 
humnnista szokás !l7.el' int, upjn ke
resztneve alapján, ti Frand.scus Da
vldls névből magyaro..,itoltn II "Dá
vId" vezetékneve\. Apja csb\madltl. 
mcstel" volt. 

K ol or,svárl kezdett tonulni, ezután 
Ullán GyulafehérvárI is tnnult, m ajd 
egyhá7.1 8zolg6llltbo h'meU, EIU' idő 
mulva kaUöldre ment: 1545 októbe
rét61 a wltlenbergi, 1546 vegét6J. 
vagy 1547 elejétől 111. ooernfrank
rurtl , mujd 1548, junuá.' 20-l ól Ismél 
u wtttenbcrgl egyetem hallgll tójll 
volt, 

Amiko.' hllZUjöU, 155 \ elején beSz
lercel rektor, 1552-ben pedig péter
Inkl (pett'cst) ,, ])\ébános" lett. Még 
ez év végen K ol07-,>vÍll"1"II h(vt6k I'ek. 
t/)l'nllk; 1 ~~5 IIszén NlIgyszcbcnben 

('I UN1'I 'AItIUS 111.,l('" 

lelt I>rédikátol", ogy ev mú )vn pedig 
K ol ol.wál't lelt c!sópnp, 

\ 557-ben (kb, febl'unrban) o nl/l· 
gyul" lutherfinusok vele töltötték be 
II püspöki tisztet, dc c\"l'ől múr 1550 
Inv lls7.án lemondoU, mert II helvét 
Irány~.nt nézeteit vnllolta, 1564-ben 
új ra püspökké, o helvét h-ányú ma_ 
gyal"ok püspökévé telle n rejedeicm, 
egyul1al kolozsvár i pappá és udvari 
prédikát orrá, K özben ScI"Vet és mös 
antltr inilárius Irók nHível~ \{lnultnú
nyozta, és l lZ évtized végére mÓf 
untltrini tál'lus nézetekel vallott é1> 
hirdetett: kibontakoztak II hlv ltflk, 
röleg MéUusz Péter és Dávid l-'CI'PIIC 
közöt t. 

1568·bnn IcU unltÓfius püspök, A 
hagyomóny sl.CI'ln t egy utcasarkon , 
kőre' állva bC'Szélt az "Egy ISlen"
r61, Hellai Gáspár és n nép vúllu
kon vitték be {l piactér! nagytemp
lomba, és :>okun ekkol' tértek át 1170 
un I U<I'Il'.nlUsrn, 

mm'c,un/oColt hll?.Il bulsorst'in lS k~· 
l'e~ POlIUkuJ mondunlvlllóJa legulóbb 
olynn mél'va, mint o vallásI. 

A dolo~könyv Qs.szclrójll II gyűjte· 
mény lopjainak énekei rol k~.alŐlIor· 
mull\161 készítell, A keulósor·mula· 
l óban II 79, IOpl'll utalással II ,,Sere· 
Acknck hatll tm as TIQgy" ," kezdetú 
énekel tutúlJuk IlZ S belOvel ke-/.d6dő 
dUI"abok élén, dc 1\ gyújlernOnyben 
nIncs meg, V al6s7.im1, hogy ez Slnk;l 
Györ~ynek 1678-1)61 vl\16 lll. Vel'8~7,a
k~ éneke, mely nyomtatásban az 
1700-bo n KolQ'~vl\rolt kladott Un i tá_ 
rius I!:nckeskónyvben I~ olvo!lhat6, 

f:z m,1 II 1Q9, énekü nk, mell' Igy 
kezdődik: 

ScI-egeknck hatulmas nagy 
klrúlya, 

HolLgllSS (\z én könyörgésem 
swvárn : 

Sok a bűnöm, nagy II terhem, 
I!:n Istenem, oh, h ová kell 

len:nem? ! 

A daloskönyv 65, S1.úmÚ éneke, 
umelyel uz 16:16, márcIus 20· tin el 
hunyt Mlk6 Jó1,scf temetésére u'tak 
II kolozsvúri Unitúrlus Ko\1égiumbnn 
(Bencz&ll G ergely: Unitárius hulot
tnk és lemct6sck, KElresztény Mng
vetö 1886, 156,) o l)'un nagy l1'l.ópszerü
ségre lett szert , ho"ty több kézirnl
bn bejegyezték, és éJt a legutóbbi 
Idöklg II szájhagyom ányban ls, és el 
jul.otl a Du nAntúlra is, ahol e d.110s
könyvet lejegyeztek, 

Unitárius Elnckeskönyvünk :;1 mal 
romlltJában IS több régi magyar énl'
ket tartalm.17. Il XVI. száwdból , 

Dr, KJss JÓ7.sef 

János Zsigmond fejedelem halálo 
utón BúthOl'y István t 571 - ben el
mozdltotln az udvari papságb61. és 
még ez évben II l u theránus és helvét 
Irányzatú magyurok is mns püspökö l 
v{dusztoUak: Dávid Ferenc csnk az 
nntllrlnitáriusok püspöke marnd t. 
E~, t II helY1,etel fl medgyesl ors7.ág4 

gy 01és ls töl'vcnyesitete (1 576), 

1\1. Innovntlo 1572 óln megujftott 
I lIa lm:1 ellenére szüntelenül "új i 
tott", 15711, mál'cius végén - ekkOl' 
mih- súlyos beteg volt - tisztségei-
161 megfosztották, Báthory Kristóf 
fejedelem a jUniusi orsl,úsgyűlésröl 
II dévnl vát'bo hurcoltaUa: ott halt 
meg 1579, novembel' I S-én, 

E;nckeskönyve 1569·ben jelenI 
meg, 

L egfontosobb nu"k," : .. De falsa 
, " CGyuJarehérct vera unI us 

vál', 1568), "Dc 
{Cyul ofehét'vár, 
ISlem'öl", rövId 
10lsvM, 

tus, 

Christi" ," 
egy Atya 

" (Ko-
nz Ignz 

"," (ford í .. 

Az unltt\1'ius cgyhóz Dávid F~· 
rcncben első püspökét tisztelI. Mu· 
kűrtesének első s1.nkasWban ml is 
mnllunkemlk valljuk, 

Ur, Uar cza néhl 



, 

Brassai Sámuel ismeretlen levele 
A nagy n:d6s életével soka.n fog

lalkoztak. legutóbb fl nemrég elhunyt 
kiváló erdélyi író, Mik6 Imre, aki 
sok érdekes. részben trérás törli:nCl 
keretében, főleg 320 eddig kevéssé is
mert zenei szereplését rnut».ltn be. 

SJ-assal Sámuel életét lapunk olva
sói jól ismelik. A Magyal' TudomÍl
nyos Akadémia levéltárában, iklllön
bözö Il.yújteményekben számos ki· 
adatlan Brassal-lcvél lappang. 

E levelek közül mutatom be Bras
s.ainak egyik érdekes, 1864-bcn írt 
levelét.. 

Ismeretes, hogy a Magyar Tudós 
Társaság - az Akadémia - eredeti
leg 1837-ben II mat.emallkai OSztály 
levelez6 tagjána'k választotta meg. 
Osztályának több tagjával folytatott 
szenvedélyes vitája miall vette át 
Brassai! a filozófiai osztály. hiszen 
nagyszeru Logikájaval erre éppúgy 
rászolgált.. Az Akadémia .képv!~ele
tében a fentebb említett osztálycseré
ről Toldy Ferenc, az Akadémia titok:' 
noka - főtitkára - ertesítette nras~ 
salt, aki Kolozsvárt 1864. február IO~ 
én kelt, és e helyen kivonatosan kö
zölt alábbi levél lel válaszolt. 

Tekintetes Titoknok Úr! 

"Becses levelét tisztelve, legyen 
sza'bad nekem válaszommal alk :l l~ 
rnaUankodni, am int következik. 

Bölcseleti írások 
A Könyvkiadó 

meg: Varga 
filozófiai dolgo7.atai t 

a Téka sorozatban. A 
munkáját Balázs Sándor 

ö irta a bevezető tanul-

~:0~},;~~ö~",~· lltotta össze a gazdag t' Néhai Varga Béla 
született. 

t,
kolozsvári 
. 1923~tól 

,'~ teológiai aka~ 
k 

i és pedagógiai 
S~ ~~oport professmra. 1938~ban 
puspokké választják. E tisztéről 1940 
&.lkn lemond, és a kolozsvár i egye~ 
tem neveléstUdOmánYi tanszékének 
tanára lesz. Levelező tagjil volt a 
Magyar ,!,~dományos Akadémiának. 
19~2 .. áro·11Is lO-én Kolo7.svul1. hunyt 
el :l6 eves korában 

A kő.tetben közöll bölcseleti tanul~ 
~(l~y.al: a s7.ubstiSl'.tenciu [ujai; az 
mdlvldunHtás kérdése· a lelk· · 
' OC "'~" , Hsme~ ; u .:r.tun újabb Irányai; gOndo~ 
latok a neveléstan értékelméleti meg~ 
alapozásához; a metafizika helye és 
él" tl!lrne napjuink bölcseiNében· a 
fausti és a kal'amaZOVi lélek ' 

NaQ .. ra vetette fejét il tisztelt Phi_ 
10000PhJai Osztály, midőn egy olyan 
elhl resl.telt kötekedő, gáncsoskodó, 
Izgágu S ki tudja még hány ily _ 
nyomtatott - czlmü tagot. mint cse
kély személyem. lúván keblébe fo~ 
gadn!. Node, II bátorság jellemvonása 
még cl.le~tól is tlsztelete t Igényel; 
menn.vlvel Inkább a pártfogás a lá 
vet t egyéntől, akinél még hála is já
rul hOl'.záJu. Hálával és kÖSZÖnette l 
fogadom én ls a t. osl'.tflly rel.szólitá~ 
.'lát. és örömmel teljesítem mlnd azt 
amit gyenge és naponként hanyatl6 
erómtó! méltányosan várhntnak " 

. ,Mindezeknél fogva az akadémia 
megkél·dezésemen ·klvül is teljes 
joggal eleget tehetett volna a philo~ 
sophiai t. oszt.itty .kivanságának. en 
azonban a ]tikél·dezést udvariassiig 
nyilal~oz.atának veszem, éS hasonló 
udvarlussággal lnyilvánilom, hogy ré. 
s7.eml'öl semmi ellenvetés nincs, és az 
aka?émia határo7.atát akár igy, akár 
amugy üssön ki. minden esetben 
t isztelni fogom, és magamat ahoz 
tartani kötelességemnek ismerem. 

A szíves és barátságos megemlé
kezésére hálájáról és köszönetéről 
teszen bizonyságot mindeneknek 
akiknek illik és kiváltképpen 
a T. T itoknok urnak 

alázatos szolgája 
Brassai Sámuel" 

Közli ; Dr . Gergely Pá l 

Örvendünk. hogy annak ellenére, 
hogy Varga Béla polgári filozófus és 
teológus volt, tanulmányainak él·té· 
kes es ma is tanulságot adó részleteit 
ügyes válogatásban, értékelő bevezc~ 
tő tanutmánnyal jelentette meg a ro
mániai könyvkiadás. 

Supka Géza emléktáblája 
Az idei ikönyvnap keretében a 

BoCSkay utca 23. számú hálon az 
alábbi szövegű emléktáblát helyez
ték el: 

SUPKA GeZA 
1883- 1956 

régész, műlörténész, 
a Literatura dmü folyóirat 

és a Világ dmű lap főszerkesztője, 
a Könyvnapok kezdeményezője 

A Könyvnap 50. évfordulóján 
~ állította 

Budapest Főváros Tanácsa, 1979 

Dr. Supkn Géza egyházunk meg
gyózooén5 tagja volt. 1945 ultln egy~ 
házi tanácsossá választottuk, S / Ő 
nagy érotéku tanácsaival segftctt a 
klbont.akozás időszakában. 

1945 után országgyUlési képviselő 
és a Magyar Nemzeti Mú<:.eum fő~ 
igazgatója. 

Az avató ünnepsegen dr. Mezei 
Gyula, a fővárosi tanács művelődési 
röo..~2It'ályának vezetője idézte fel em
lékezetét. 

HtREK 

Dllvid F"rtnc cmltktvOnktl h"laadó ls_ 
Icn.tlUlelellel uírluk. nov';mber II-tn 
v1lNárnap du. 6 ömkor II bU<lllj)eS1l N • 
Ignác u. tcmplo'nban. 1\ 1I1ur lk agy 
g4111.1b"n valanl"nnyl lelkés,<ü.l'k ~!I,i:~~~ 
s!,n Ve1lt résZi. melynek rcn<lJén DAvid 
Ferenc IrásaIból Id~nck néh~ny m d 
,",t. Al< lInnepélyt templomi hPnllvc~~cr:'; 

veti • 

l d. i\hrofl ,\ ndr'5 PC"16rtnet hl II k 
cml~ke~vc tlszlel6Je 1000 fOrlnlOI ~lIr,tJ;~ 
a PIJSpokl hivaiaIhoz a Peslt6rtncI tcmp-
lom karbantartá,a Jav"m. Hor~4f1, Júlia 
nemes adOmanya másokat ls IlgyclmeZl<.'1 
a ,·rll. hogy h;llánkat és köszönelünket cl 
hunyl Szeretteink iránt ezuton is Icr';: 
batJuk. 

Putnoky An lla unlul.rtus hIvlInk hazat4-
'~I!atott AusztrállábóJ, részt veli II Júl. 
I én tano~ ISltnllsZleleten. él \IZ alábbi 
so rokatlna: "Végtelen nagy örömöm Van 
ma. hogy III vagyok lálogatóban Buda~ 
peslen. EII'togatok a NalY Ignác ulcal 
lemplomba ls. Kérem lsten áldásai mind
annyiunk szám6r1\. Adjon erőt és Jó 
egészséget nz Or . hogy terheinkei el tud_ 
Juk viselni. llollndcn JÓt, a legjobb egh~. 
seget kiv~nom " szúlőknek , ts a gyer
me keknek pediS előmenetelt i!s jó t:>nu~ 
JAsI. SZeretettel: PUlnoky Anna'·. 

A~ e W"6pai baptista. nö ... tu~r az anlllai 
Br lghtonb.D n tanolIa jUnlus végén del 
kongrcsszusA I, melyen a hazai baptistákat 
Laezkovnkl János elnök és dr. Nagy Jó' 
zsct leoL prolellnor velettsevel népes 
kUldöltség képviselte. 

I'auuth Uszl6 elhunyta nagy uomoni
ságot okOzott népes olva,ótáborAnak, Iro
dalmi köröknek egyaránt. Katoliku, lró 
volt. Nép$~erü könyvel. elsOsorban ai 
E$6J~ten siralja MexikÓI. hatalmas slken 
hoz,ak számára. Mi, unltártusok. s"l.ivesen 
olvflStuk Négy Hél Erd~lyben c. regényé' 
ls, melYDen unitárius vona tka>:Asú észre
vételeket let!. 

Szem-IYányl Ilon::. v. éves t eológiai han~ 
galó k étéves oxfordi lanUlmán}'l1tJá rÓl 
ha~lIérke~et!. A nyáron részt veli IIz IRF 
r{'ndezéséb!!n lanOlt háromllCtes Íllon, 
melyet n Japán Rlssho Kos!!I-Kal megh!
\ ására rendeziek. A csopon Moszk'·;\n á l 
nlpUU T Okl6ba. ahonnan stiimos v.1to$B"n 
látogattak el. TapasztalatairÓl lapunk kij
vetkL"7.ó ,;zámában számol be. 

2- I námJoon 

, 
DáYld F c ... nc ~, II.~ unllá rlus yallis c. kI
kladványunkal mdr eddig ls sokan mcg
rend!!lték h lvelnk közül. Amennylb!!n va
lakJ elvesZl<:tte volna II kllldöll csekkla
pot. II tul n pll"05 postaulltványon ls be
küldhető " pilspökl hlvAt:>1 címére. 
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Dávid Ferenc és az unitárius vallás 
Varga BIl/a egykori püspökünk, ko-. 

rábban tcoló~iai professzor történet i 
tanulm!lnya és hit\l..wi eló.'l.dásai kö~ 
telbe foglalva a nyár folyamán je
lentek meg, A kötet szép kiállítása 
az Egyetemi Nyomda j6 munkájfit 
dicséri. A kötet ára 60 forint , mely a 
püspöki hivatal utján rendelhető 
meg. de :ut II budapesti Nagy Ignác 
és Hőgyes Endre u tcai templomaink
ban. az istentisztelet u!.."'" készpén
zért meg lehet vásárolni. 

Körlevelet küldtünk szét, az Unitá_ 
rius f.:le l c]ófizelóinck II figyeimét 
külön Cclhívtuk erre il szép kiad
ványra. Eddig több mint háromszáz 
híVÜflk rendelte meg fl könyvel. H a 

Külföldi hírek 
/I. mo81kval paularkátu$ gondo1.álldoan 
megjelen t II s~en tlrás negyedik kladd~lt. 
/1. ;<; .... J BIblia. 111. I~G8. (lill k",dá~ alapján, 
az abbun észle lt slljlóhlbák ktjavltá .. áva ) 
éli ,lj tcrképek hou.ánd:l!!lvnl k{:s1.ült . 
Terjesztése II gytllekczclck és II lcológllll 
Intézetek utj4n történik. 
A ', Egy hlhak VI1:i g ta,uliua januárblln tar
tot t klngStonl (Jamaica) 1l1ésén II mult 
évben elhalt NJl.:odJm metropolita helyébe 
egyhangúlalI II . /IJJa. grodnl knthollkosz
pf!trlárkét választo tta az EV'T elnökséllébe. 
Jan Wltlt-brands bIbOros é rsek máreIus 
elején látogll l6st t ell II Grú~ éli Orosz 
Ortodox Egyházakná!. 
A SZO\'j e tunló f:5 IlZ 'EgyesOIt AlIamok 
ellyMzalnak II k(lldö ttségel, március vé-
g~n II genfi ö kumenikus köZpOntban ta
nácskOZUl.k aZ ell)'h6zak köZ<>S felelőssé-
géröl u leszerelés kérdésében. 
AZ orosz onodoi!< egyház meghlvhár a. 
junlusban Kijevben tartQtta regionális 
ülés~1 az t": VT nemzetközi ügyekkel fog
lalkoZ(l bizottsága. A bevezető előadáSI 
dr. TÓlh K Arol)' ptlsp(lk tanOlIa "az em
be r i jogokkal kapcsolatos nemzetközi bt
zalom kLéplté!lc" elmen. 
KománUi ban. Urassóban tanja következő 
Illt'sél 1930-ban II RelormálWl VIlágszö
ve\S~g. 

l.uther wlllenberg i hádt testauráLj6k. 
Szllll!t(-st'::nek ~. ~vfordulOj:lra 1t83-ra 
[elujltlák 37. eredetileg ágostonrendi ko
lostoréptlletet, ahol LUlher 1546-ban bekö
vetkezett hai:\.14tg élt. 
uenu~dl Sánd o r kQLozsvárl unItárius 
S1.ObrbzmQvész neves apró szobl"ldbOI 
többet az egyM1. rendel kezésére bocsáj
tOll, hogy azokkul me8ajánd~kon6k a 
kolol-\v;;rl zsinatra érkeZet t klllfőldl ven
dégeket. A vcnd~lek nevében k öszönjük 
a nemes lélekl>ől ru k udt kedves alOndé
kot , 

Ozv. dr. varrll 1I ~ l á né. e/Ykort pltspökllnk 
ö1.Vclye, ak Mrje k o r a hulála ó t a csen
des ViIlSU,Vonult.dlban töhötte ~letét. 
nemr~glben elhun yt. Temetésén k ivánsága 
~ • .crint dr. Kovác.~ Lajos pllllpt)k végezte 
a S%ollilálatOt. 

"'WOO 

A s v:iJcl C ... a I. l,l carnóban töltött egy hO
na pot na''':ld,lI< S~ndor koloMvlirl leli<éslt
et;pc.. O'!!I f~le.~itév(".1 elylttt. A"f. ök\\menl
k\\s otthonban tlillólt Idll minden bl •. ony_ 
nyal "a"ZnOll I .. ~~ lovtlb1>i munk~ja lIya
korlatábun. 

valaki elvesztette 'Il megkűldötl c>ck
kel, II kötet árát piros postautalvá
nyon is bekOIdheli II püspöki hivatal 
eimére. 

Több mint huszonöt hívünk 2-3 
példányt rendelt e s7Ap könyvböl 
hogy azzal megajándéko1.za a 1. uni~ 
tárlr.r.lUS iránt érdeklödö más val
lású ismerÖ$elt. E jó példát mások 
is kö .... ethetik. 

Egyházi tanácsosok, presbiterek 
könyvespo!cárót nem hiányozhat ez 
a vallásunkat ismerte t6 könylJ. 

A k'a rácsonyi ajándéknak is alkal
mas kötet a Protestáns Könyvesbolt
ban is megvásál'Olható (BUdapest IX., 
Ráday u. L - a K álvin téT sarkán). 

Or. Forr eSte r Chure h unitlirlus lelként 
választotta meg a New YOrk-I Ali SOUIS 
unlt:\rlus gylllekezet a nyugalomba VQ
null llr. D. Kring lelkész utMj:\u!. A be
iktatásl dr, G. H. W illiom3. a Harva rd 
egyetem professzor a végezte. akinél A 
fiatal lelkész dokto r ált. /l.z ünnepségen 
jelen volt édesapja. f 'ron/>: Church. Idaho 
állIlm szen:itoro ls, aki a szenátus kUL llgyl 
bizottságának elnöke. 
John C. Godbey, a chlcagol unI tárius leo-
10glal fakultiis egyhhtö nénéllz proleu
szor a. a sik lósi kOnferencta után még 
hat helel \Öltött B udapesten. ahol kön )!v
ul rakblln és levéltá rakban bÚvárkodQtt.. 
Nagy örömmel fogad ta egyházunk ado
mányát. könyvlárunk duplumaiból meg
alándék Oztuk dr. Gál Kelemen A kolozs
várt unitárius kollégium tön~net e e. két
kötetCS nagy munkájá"al. 
Edward S. Set"hko, /I Berkeley-I unlt(o
rlus teolOgial fakultás professzora. a k i 
egy~bként magyar származási!. a Z IdeI 
nyarat EurOpában töltötte. AZ NDK Llp
csel protestáns teol0glal fakult~sán ven
dégként el6ad áso kat tartOl!. 
A Református VUágszövels~g az Id~n els6 
17.ben az ázsIai Sztiulba n, O~I-Kore6bnn 
tartotta soron lev6 Ulését. Ezen az éne
kezleten kész.l tctték elő alt HI80-b:m \llr
tandó nagygYŰlés tárgysorozatd!. 
Másfelmill ió blbll6l adtak c l Jap ll nban 
1911-ben. A keresztény egyh:.~nknak Jn
pánbon C!:Ia k 1,2 milli ó IIlgjo Vlln. 
Nlcdersle!n P eter ulmlnsl. svájCi lelk"'s •.. 
a Sellwelzerlseher verein fIl r .'reJCB 
Christentum alelnöke. könyvet adQtt kl 
"Der geborgene Menscll- wahrheIt und 
Betrug " cimen. 

A kOlo:t!iv;l rl "Korunk" JUniusI számában 
E.déllll L4JOB "Régi temetők müvél!zete" 
e. é rdekes irásban Ismerteti " r~gl erdél)'1 
éli fegáll zsidó temllt/lket. az ~Iők házitt. 
Illlogyan azt zsidó szokás ~~e rlnt nevezik . 
N~ll:\ny szép régi st rk/l képe diszitI a7 
~rt~kCS tanulmányt. , 

A rrn n~"I<I.~7.A~1 Cal" ,._ban tanolIa e7.ldel 
... lnaIM II francIa relormlllUS ~gyhál(. A 
IlC I~ó prob!~mt.k mellvita tása aorAn m eg
Allapholtlllc. hogy a lelk~uhlány mIau a 
,.lal kU~Ok·· 1Z0lgálDtba áltltlisa rendklvUl 
fonto'. 
1\ la,ln_"mHlklll 1l1btlatánmlat kiadásában 
megjelent a teljes blbtlaford llAs ma l ~ptl
nyot nyelVen, k<!tmtUló p<!ldllnyban. /I.~. 
\lj k iadáSI k atotlkul<o k b protestánsok 
egyar dm hlll\:linAtják. /l.z ó testament uml 
r~~7.t protcs tán" ~ ka tolikus tudósok 
cgyiltt készítették. oz uj!lZövetségl ré!;l 
már ""/i6-ban megjeLent protestá"" s~ak
emberek 10rdltá&Ab:on. 
A cseh testv<!r-tgyhbban a uolgáló lel
készek U'/.-a nő, aldkllt mind felszentel
tek a lel k észi $lolgálatok v<!gzéll~re. 

A "NOVum 'r estam entum Graece". az úJ
s.zövelS~g Is mcrt 3lt'pstöVege. Stutlgan_ 
ban 26. kiadásban jelent meg. /I. mOll 
s.z6zad v~én, 189B-bnn megjelent eLs6 k L
Ildh ~~erke~zt6je Nestle profe.r.;zor volt. 
A tudom6nyoB b gyak o rlati munkához 
egyar:!.m n~lktllözhC\etlen görög szövegű 
\ljszövelJl~g eddig több mint félml1116 p~l
dányban k e r UII kl a nyomd áb61. és a vi_ 
' {,g minden teológIai fak\\l tásán ezt hasz
nAIJak. Az uj kiadás sajtó alá rendezést!
nél mlntelY ötezer ú.ls7.bve\ségl k.zélrato t 
hO~7.1láltak rel, ~R Intln nyelvű jegy~etck
ben hlvatko~.nak a S1.Övcgv~ltozásokra /is 
a •. ujabb kutntások r a . 

Al( anGUal un!tárlusnk t'alth and t ' reedo,," 
- i~lt és Szabadság e. s?emléJének 1979. 
é\'1 nylirl sz~ma gazdag tarta lommal je
lent m..:g. A közlemények közül m e llem
jllk Ed. CalitJI ny. amerIkai lelkész "Sza
badlllvű vallások a kerC!:lzténység u táni 
kOr51.akbnn"' c. é rdekeS és sok új Szem
pontot megvIldilló dolgozatát. 
Relig il,ln och Kul t ur e. Jelenik meg "a svéd 
unl tárlusok szemléje. AZ 11119. /iv! első 
sdm gazdag éli sdnes tartalommal hí vja 
tel a z érdeklődők flgyclmét a mai kor 
probl~m'lra. A szerkes:l.Iö: Bertll P CTuon, 

Dr. Gene Rcevts unitárius leikész, mÖ:to
lia_prOfesszort választo tta meg az int~z6 
bizottság a chlcagol unitárius teolOglai fa
kultás dékánj6vá. dr. JOhn C. GOdbelI 
utódjáUl, a ki kén.e e tiszt al611 felmen
tését, hogy mJnden munk aerejél a jövő
ben c:gyháZlörténetl tanulmányaira tl,lr
díthassa. 

Robert E. Seagh as, az. amerikai unltárlus
unlvenall.$ta egyház ügyvezetö alelnóke 
e tlszt~ről lemondott. és elfogadta Bur
IIngton város (Vermont állam) unitárius 
gyUlc:ke1.el~nek megIlIvbát lelkészi állása 
elfoglllalásá r a. Dr. Senghas n~h:\ny évvel 
ezelőtt rövId látogatást tett hazánkban ls. 
éli néhány évig alt IARF vezelőségében ls 
tevékenykedett. helyettesítve a minden
kOri elnökőt. 

A d é i _afrika i FOkváros katolikus p UspllKe, 
Stephen Nafdoo llZ egyh6z és nz állam 
viszonyá t "teJfegyvel7.et l semlegesség
!\Ilk" jellemezte. Déiafrikában köz.el két
mllllO k Rtollkus ~I, akl k nek mintegy 
800w Il mtir bcnnszi.llölt . Az o rszá llbnn 
milködó mlnte8"Y 1300 katollkus pap kö-
7.(\1 azonban csak sz.ázan tartoznak a 
bennsztllöttek köz~. 
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