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Elhallgattak a fegyverek 
s a háború 9yötrelmeitöi megkinzott arcokra visz
sza tért ismét az élet üde pírja. A megtört tekin
fetü szemekben a boldog öröm fényei cikaztak . 
Végre ismét ember lehet az ember ! 

Ma, amikor a béke meleg hullamaihan fürdik 
a lelkünk, s a becsületes munka gyümölcsét él
vezve. meghitt csalildi otthon igaz örömei karol
jak át szivünket. emlékezetünkbe kell idéznünk a 
napot, amely ezt a jobbsorsra érdemes országot s 
tisztale:lkü. dolgozó népét a háborű kegyetlen szen
vedéseitől megszabaditoua. - Mindössze 10. éve 
annak, hogy aha boru öldöklö furiáit a béket te
remtő fegyverek harárainkról végleg elsöpörték. 
s mégis mintha századok dübörögtek volna el fe
jcink fölön, - ,.Vár állott s most kőhalom"". 
Valóban, a Himnusz látnoki lelkü költőjének gyöt
relml.':S viziója öltött testet tíz év előtt körülö~ 
tünk mindenütt, bárhová tekintettünk szerte e ha
zában. - A romok felett azonban hamar kivi
ruU az elet. A kiontott ver piros pá ráit gyorsan 
elüzte a dohogó kazánok eg felé bodorodó füs~ 
je, s az ágyúk riasztó dörejet a teremtő munka 
~~k~ üt~ü zenéje váltotta föl. Gyárak épültek, 
UJ hidak IVeltek. mindenfelé az a lkotás hevítő la
za izzott. P edig akkor még fölötte vékony volt a 
~e.nyer. amit gránát szaggatta földünk kiszikkadt 
ole te,rmett , s, bidell a tűzhely , ahová a kemény 
munkaban elfaradt magyar pihenni tért, De min
d~nekIelett erős volt es győzedelmeskedett: a 
l e l. e k. A tíz. év előtt reánk köszöntött beke haj
:alan~k l~~d,rágább, ajándéka az volt, hogy: az 
gy.~as \ eret onto embernek v i s s z a a cl t a 

saJat ,méltóságában való hitét és 
t U ~.a t a t , A méltóságában ujjá született ember 
lelkiismeretének szent parancsa ösztönözze most 
sz~es e földön ~Z embermilJiók taborát, hogy ma, 
am~kor a kapZSiság szelleme egy újabb háború re
';'ll.':lOek felidézésén mesterkedik, _ egy szivvel 
es egy ak~rattal. kemény elszántsággal álljon a 
béke o!da!a~a, amely egy évtizeddel ezelőtt hősök 
Vé~: d hull~l~ak gyümölcseként adatott ennek a 
v~Ju Ó ~I ~gnak. ~~ezze hála, és kegyelet a hó
sok emle.k:t".s váljek valóságga unitárius hitünk 
nag,r pr,?felalá,~ak fenkölt látomása: .. A s z a b
I yakbo! szantóvasak legyenek'" 
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J ellemzö. bogy erről a rendkivüli nagy ember
röl ez a \'ilág, amelynek ö újabb katasztrófá.tól 
\"aló megszabadításán fáradozik. olyan ke.eset 
lud. ]nk:ibb csak azok gondolnak rea nogy tisz
telettel. akik az emberiséget ef!Y harmadik világ
háboru puszt:ítúsaitól féltik, Ezek ti.sz.telték meg 
öt a Béke Nobel díjjal is, runelyból ö még cs.1.k 
e~"Y nadrÍlggombot sem \'ett magának. hanem ezt 
is. mint egesz életét, gzi\"e utolsó dobbtlUá.sá.ig élet
mentésre fordítja. 

W, akik Albert. Schweitzer életit és lUunkíLS
ságat '\"alamenn~'ire ismerjiik. úgy t"!rezzük, hoP'Y 
e.o/y nngy ember ilrnyékfiba kcrii!tüuk. akinek lel
ki arculatán kri&tusi vonások tiindökömek, de 
az il szellemét. erkölesi nagysUgat csak :lZ utó
dok fogják eléggé tisztán megllitni. 

Albert Schweitzer ma még csak keves eredm6-
nyét 1Mbalja ebben II vilaglmn lIZ ó krisztusi 
rrtnnkií.jálmk, Az éjet tisztelctébő! fll,kmló munkás
sága azonban ll7. ezubcri.silg szellemének fokozato8 
megero.;;ödésé"c! elóbb-utóbb m~bou.'l. II maga 
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ENYEDI GYÖRGY 
1555-1597 nov. 24. 

Négysr.áz esztendővel eze lőtt született EnyedI György, 
Dávid Ferenc mellett a XVL sz. legnagyobb unitár ius 
teológusa. 42 esztendőre terjedő élete munl(úban és 
küzdelemben telt e l. Határozott egyéniség, tudós lc
ológus, kiváló szónok, kimagasló vitatkozó, jó és gon
dos tanár, egyházának tudós püspöke. A Hunyadi Dc
meler kissé /öz inlelcn pÜSPÖksége után új l17.cllem és 
halad&" Gondolkozás képviselője. 

Szánlll17.ásár61, ifjuságár61 semmit scm tudunk . Tő
zsér-Fosztó szeri nt Enyeden született 15M-bell II Mé
S7.áros nemzetségből. Hol végezte a)sóbb!okú tanuIma
nyait nem tudjUk. 1570 körül mehctett külföldI tunul
mán/útra. Tanult Genfben másfél évig, ugyanennyi 
ideig Paduában és mintegy félévi g utazgatott Német-, 
Francia- és Olaswrszágban, 1574-bcn, hazatérő ú tjá
ban Bécsben megállapodol1 egy i dőre és verses for
mában lcíordítoHa magyal' nyelvre a BCl'Oaldfs tól la-

r t ima (ordított széphistóriAt Gismundáról o}s isquar-
dusról. A kiadvány nevének csuk kezdöbetüi tü nteti 
fel , A versrőkből azonban kitűnik teljes neve, sőL még 
valamivel több is: "Georgius Enied i Transilvan us ln 
gratiam nobilis Francisci Komaromi Thirnaviensis 
fratris unlce dHecti cecinit Wien nae misecam mortem 
duorum amantum ob impatientiam a moris", E költe
mény első kladáMll ezek: 1577 Debrecen , 1582 Kolozs
var, a lieltai-féle nyomdában, 1592 Mogyocókerék és 
1624 ismét Kolo~.svát', Ez az öt kiadás a költemény 
népszerúségét bizonyítja. 1765-ig összesen 10 vagy I I 
kiadás jelent meg, A történet népszerűsítője Boccac
cio voll, akinek olas7. szövegét Beroaldus Fülöp 9ltelle 
át latinra. Ennek a latin szövegnek Enyedi nem szol
gai fordítója. Megtartja a tÖI·ténet keretét s azt híven 
követi, de itt-ott megtoldja pár taidió verssel. E7..ck uz 
önálló l·éS7..ck különösen megragadják érdeklődésünket. 
A 20 éves Enyed i mint költő mutatkozott 
be és vonta mag:ira a ltolozsvári tunács 

a 
tora I 
amikor 
utóda 
után, Enyedi 
Mártoni Bálint 

A 

tanács 260 forintot [ordított l<ülföldi 

vállalt 
:'b,". rcc

töltötte be, 
rector! tisztségben 

lett, akit aztán ha lá lu 
utolsó évében S7..cnt-

• 
elbeszélése nUli 

Tunút'i és 
érdek lMé-

szerint I I 
I példdl. 

;~~:~~,~;_ ti XVI. sz. egyben klvlÍló polemikusa is, EI-
u tudás (egYV Ill'\~vel ostromolja, /I. 
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Ferenc 
ember JL'7.US Krls~ 

, A Mediator tisZtségének 
napirendróI. Enyedi teol6-

és kors~.akában a Mediator 
kél'déssé válik. EnnyIben kij. 

a s'l.ocinláni7.mushoz. Dc ugyanuk_ 
különbségek, Enyedi a Dávid Fe-

renc helyezkedik, amint ahlúnyosan 
ránk Faustusszal folytatott levélváltás 
a nyaga Igazolja azonban legfőképen kors1.ak_ 
alkotó nagy munkája, az "Explicationcs Locorum Ve
tcr is et Novl Testamenti , , ,", mely Toroczb.i Málé 
buzgolkod6sa folytán, írója halála után 15D8-ban je
lent meg KolOZ5váron a 1'leJtal nyomdában, E munk;'! 
jában Jeglnl<ább X V I. s7.ázad l teológus E:nycdl. Sol'1'(I 
veszi azokat oz ó- és új tes tamentum ! helyeket, ame. 
Iyekkel szokás volt a hál'oms;'!g dogmáját iga;~olnl és e 
helyekről nagy bibliai tudása és kritika i ismerete se
gil.ségével kimu ta tja, hogy mi e7.eknek II helyeknek 
igazi jelentése, mit Igazolnak és mit nem, Ez a műve 
Dávid Ferenc mellett a s7.ázad legnagYObb és idöben 
u tolsó unitárius polemikusának mutatja , be Enyedi\. 
Ez a mű n híd, mely Dávid Ferenc un itál'izmusától át
vezet a XV II. S7.. unitarius fcjJödéséhez, Kiadója To
roczkal Máté, akkor kolozsvári predikátol', aki azlán 
magyal' nyelvre ls lefordít ja és 1619~ben Kolozsváron 
megjelenteti Bethlen Gaba\' Ferdinand elleni hadjá
rata idején, amikor itthon a fejedelem testvére, Beth
len István támogatást nyujt a kiadáshoz. 1620-ban en
nek a magyar nyelvú fordításnak uj, dmlap kiadását 
is megjelenteti. 

Az 1599-ben jórés7.t elpuszHtott, elégetett la tin ki
adásn<\k új Iliadása jelent meg 1670-ben Grőnlngen~ 
ben, Némctalföldön, Ez szószerint megegyezik az első, 
1598-as kolozsvál'i kiadássa l, jórészt a sarok is és lel
jesen egyezók a lapok. Ezt (I músodik kiadÍlst ,1akab 
Elek (Kel', Magvető 25, k. 213, 218, o,) összetévesztette 
az e lső kolozsvári kiadássuJ. Minthogy e tévedést ml!g 
senki sem IgazítoUa helyre, röviden adom a7. első, ko-
107.svál'l kiadás ismertetését, Mint megjegyezWk , a S7.Ő
veg azonos, II sorok is csaknem e~we7.ók a két kiadás
ban. 1\ 1<ét kiadás !<özötu kOlönbséget a címlapon lát· 
ható famctS1.ct alapj:in állapfl hatjuk meg. Amit Jalwb 
Elek leh .. az a mÍlsodik, gl'öni ngcni kiadás címlapja, 
A clmlap szövege teljesen azonos a két kiadásnál. Ar. 
első, kol07.svál'i kiadás cfmlapján láthutó famelszet a 
követke7.ő : téglnlap alakú mező közepen kÖl'alakú 
rész, a melynek keretében ez a felírás olvHshaló : "EX 
BELLO PAX, EX PACE UBERTAS." A kör kÖ7..cpén 
lepelS7.erű öltözetben karcsú női alak. Baloldalon, az 
a lak vá llánlii böségszaru, lent hadi jelvények, A má
sik oldalon, az alak kezében leveles olajág, lent fcgy
verek kis csoportju, A kö" tcrühltén kivül a tl!glalap 
alait u mezőben sWizált l'enaissnnce növény- és virág
díszek fonadéka. /I. fame tszet m(:t'elei 65X40 mm. Ne
he? cl gondolni, hogy Jakab Eleket mi tévesztette meg 
anny irn, ami kor a kolozsvári kiadás papírja, ~z egyes 
l ap~..árŐ d iszek és a bctúk rorm:ija, jellege mmd kél
so}gtel en bizonyossággal mutatják a kol01.svárl kl,adást, 
viszont az !,lt .:1la editio princeps-ként leirt kiudlls pll
pírja, beLÜ i és szövegk/lr.t! dís7.ítései sem vehctők a 
lwlor.sv{lri nyomda tCI'mékeként. 

Hogy <lZ Explicationes mekkora érdeklődést vúltolt 
ki mulntjá k azok a munkák, amelyeket a XVII. , S7., 

foiyamán cáfolalill'R frtak kU l· és bclCöldön e~arant . 
A lesludom{myosabb cáfolatot Murtini Jal,ab wU rtcm
bersi tannr frtu 1614-ben 431 oldalon, Ez két kiadást 
ért meg, E cáfolat hangja türelmes és ~udOmányos. 
T6zsél'-Foszló s7.erinl Pennnlosa Ambrus IS fI' t ellene 
cáfolutol. Giessenbcn jelent meg 1654-bcn B. JUStUli 
Feuerb<.wnius Anti-Enycdinus c, műve, 11'1 cMolulot 

Wcissrnann könyvet frt ellene Thummius Tivadur, Pc
largu~, az ~nltúdus Rua rUIiS MáI' lon, A bel föld i, cMo
latok sorát Meloloi Nyi las István két vlIskos ki.ltettel 
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nyitja mcg. COIyllltjll Gcle.t Katona Istvan, sz.f"I'::n két 
terjedelmes kölettel (Tit.kok l itka és Pr~ccon ium Evnn
gelicum). a suísz Pimmcr ls ir ellene. TolllIt r:lS3dtnk 
cllene A Imtisi András. T:Uynj MfltyAs és MihtHy, wl l n
m int 87. crdéJ~'i SzentklráJyl Benedek. M indez jóvnl 
Enyedi !lakUn u tán tör ténI, II nagy felvonulás ncm 3Z 
é l6 Eny .. "<Iivcl. h:ulcm szcllemé\'cl. könyvével \'Ivta el
keseredeU polemikus h:l.rcál. A vilóbl.l, n eMolnlok 
stini l'Cndjébc Eny edi nem S7.ólt bele, békésen pihent 
a kolozsn\.ri t emetőben 1694 november 24 óta. ElIen
IeJei köz(i\ ti gtmy, lekicsinylés, n mcg"ctés és ledo
rongolós durva h:mgjnt Gelej Katona István érezteti 
k imél etlenü!. H angja II XV I . sz. lcgclvndultabb hit.vi t á
zólnak az Illéset is felülmúlja. Enyedi örökbc<:sü 
könyve szelíden feJcit egykori irójn tudományos fej · 
tcgetcseivel. a dun'n szilkokra. 

Jnkab Eleknek még cgy tévedésére keH rámutat
nunk, A Ker. Mnj::\'et6 emlitet t kölele 215. oldnl{m a 
latin kiadás ajánló-Ievelét közli saját rorditnsrlban. A 
XV III. szfizndban é lt Tö?.sér-F'osztó alapján ennek a 
mondatnok: .. időközben mindenek reménysége ellené
re el6keríllt II könyvecske, csuknem a jeles férfi s ír
járól ragud\'R el", olyan crtclmezést ad. mintha Enye
d i kézirata idegen, vagy meJtntJan kezekbe julvn, már
már reménység ellencre került vol na v issza Toroczkai 
Máté ke7.éhe1. aki aztán kiadta és az aján lást is ir tu. 
Az idézett mondat nem erre utal; kis dolgoltban nem 
kell nagy dolf!okllt keresnünk. Toroczklli 1\1:(lé :\ ta
nítván}', a hálás utód a gondviselésben mélységesen 
bí1.Ó lelkével csuk arro utal itt, hogy Enyedi kezéből a 
halól r:tgadta ki a lollat 42 éves korában és ha II ha
tál csnk "alamlvel is korábban ki.h·etkezik be, bizony 
a könyv nem kcs1.ü\ cl, ső t igy sincs befejezve és Igy 
csaknem (lZ Enyedi kopol'Sójáról kellett elr agadn i a 
munldt. A Toroczkaj gondo1.ásában láthntott aztán 
nnpvilágot a hires-nevűzetes könyv. Szerencser e az 
(599·es kitiltás és égetes, nz 1638-as Rákóczi György
feIe unitárius J:ön)'vpusztitás ellenére is elég sok peJ
dany mAradt belőle korunkra. A TOl'Oczkui M~ítc for
dítása inkább át irás és neh éz olvnsmitny, d c kiérez
zük belőle Toroczkni b:'1mulahít, szeretetét cs ragnsz
kod:is;.it Enyedi iránt. Hüséges !olytatója is lelt h ama
~all antla~ :1 !lnmktínak: amelyet Enyedi GyörgS' 
vegzen CS lud lett ó is. nkin keresztül Dávid Ferenc 
u nit:irius álláspont jáig lehet visszamenni, 

Kétsegtelen, hog,y a l'Cfol'máció suízl.ldának egyik 
legnagyobb alkotása, legnlnposnbb polemikus műve az 
Explicul io, 
1~92-ben Enyedi tCllleUe el H unyndi Demetert. Ha-

10th beszéde nyomtatásban is megjelent, de nem ma. 
radt korunkra. Egyhfizi beszédei 5 kézÍl'a tos kötetben 
maradtak ránk, Ezekböl 4 Erdélyben van, eg)' kötet 
S:\rospu.tnkon. Nu,g,.\'on kivánatos vol na, hogy Enyed i 
be~Zéd':l nyomtatasban megjelenhessenek. Ismeretes a 
SZilváSI ,Jánossal folytatott polemifija, bár ennek az 
anY:lgn S!I~CS még kiadva, Aki ellen ha lMa után annyi 
cáfolatot Irtak, maga is irt cflfol6 mÜ"et Bnlás(alvi 
CserénYi. Mihály könyve ellen. Hogy ez a cáfolat 
l\)'omtn~~sbnn megjelent-e, nem b izonyos. Ké7.iratos 
cgyhá~lol'ténetl klitr('ink tnrtalmaz belőle részleteket. 
Apokl'lfnak látszik 1\ ICllgyel Katechezishez Irt :H\{
t6lagos magJ:al't'i1.ata, amelyet Warga Lajos egyháztör
ténelme emiLt, Eleddig nyomál'U ak ndni nem sikerült. 
Még <:~r .Ievelét emlitheljiik meg, amelynek m6g tán 
eredctlJ~ IS feltalálható, E7. a Crnker Dá niel besztercei 
varosl JeS.yzőhÖz irt. levelc 1597 aug. 4-éról és nyom
tn~s~~, olvas~at? II volt besztel'Cci ev. gimná7.ium 
1~6_. c\ I 6rtes1lóJc '\5. oldalán. E levél a végtelenül 
\ur~mes és megcrt6 püspök lelkébe enged beplllantun i 
'!li • l?-o!I)'s.'Ig ?rról n vallási tiil'elmességr61, amelyet 
~~nll.doben dl\'nt "olt az erdélyi szellemtől megta-

Pataki Andrtts várfalvi 
1899_ 1944. 

pap 

·l\Ia~~'nri'l{lmsonOIl s7.i.ile let t. föl d mü"e6 ' 'U-k 
tól:. rt:~ liik ii\'ö~öU() ehl ~'íi he-tollül\ ~leteroJ~ o ~: 
~~'Il,,\L~ l e1<fl1, ;t, S7.\l 1 6 t~ \'RUÍlSOS á h i l:L.tbll huj l" gQ _ 
d 01~I S:It. :1 l1Iéhek t.t ok7 ... 'tt.OS életén ek rnjong ' r. 

Ezt . 1\ t"rl!l~sze~.tcl " tlM e.I~7.:lk;lh utll.t ia.tl ~t ~ 
c:"o!nlat. 1ll,1I/:1tY!lh'ltle II ko I07,sn't.r i lIuitárh\s kJ!
le/:~I~~~t.~1 }~. ;)l.lIs mú.s h asou.lók1!-rú diilkok a nan 
nél-:~ ,,!?,Qg~l \l(l\ IH OJI. "Ug)' ~l , . Kl S lLI t'lZŐ"-ll m 6Ló:
t:\~ . ,~ ~Zln~~bheu, öu töz.iiLt. po,rny)t'C7,(ltt II hLná~i 
~Cl !..;kben, ) Ilg lll usok:!! II kollt'lgLu mi lLU,,~'CSe JtÖ 
~~ :l hg sCl:kenl,ell fol r't!nmkból. ti nz 0.186 s7.il~n-
1'llIlIIrll IIl..:lr ,f1;ISS . 1ln l~1lf:ar~l t h ozott az arc!tn. 

,\ 7. oIso \'Ilaghaboru o t is cls7.ólítoti n Komm 
k:~~I~lIU\No!tm monl ke-roszt ii l. A'b olns:t. K ILrS7.iolt

v 

hol eg~- I:.'tllgszóró I!YOlluít h ozta hU7Al ~7. n.r~:l.o" 
• ':~ ~~II K?:.,~erck~~os ut(m hékési'lél:-~ebb fogla l
~~z,.lin,l , nl;(~.ot~ Ez h ozt.n :1 teolójtlHrll. IIhol ki.i
I UI~ŐS~II C:H r O S n.l am oll JorY:lkorlnti-leológ inj elő . 
IHlaSllI Iwgylllk m:~.TlldRlLdó n ~fomok:tt lolkében. 
öt ~·úlnS:.7.t~oU':1 Ilii!>! cszmeny,kó,>Ói.i\ . 
, pgyh nZl fo hnfós n,;n ll1k II Vill'flllv i "kló7"siu élére. 
ali I I o Un, 

Eklé7.si;'ljn, l.alpTlllLll il..úsúl 1\7. :t.Il~· ll gin.k s7..iJrQril 
1:~II~I~w:7.<xI~,,~l , keultc. Tt t. 1.loz7.,1i.~ogott uz tÍ.pil 
kc7.c.::.hc1 .... úJrn.umltet1c 1\ >lapI s kanto ri J:tkot. n 
mel.lé,k(oPlIldekol. ll. bolstl tl lllberi 1:1 kások körül n 
~e~' l tcsckct l't;!Ildbe"'1.cdef t~. Eg~·hit:l.i f.!ytlléslennol 
c~tI tet~tt, m UJd . megteT\·.,~?!ette s, m Cjtép íttelle c~'Y
h ,IMl nk l eg-uug~ OUb S1...11UaSU kul t urhftzitt OSS7Á.~1.e
d etlc il l ,?m~.löbCtl :1 rCf.!i, ellt!lll ~·:lgolt. ·tör ténelmi 
!!ll\ léku l:'l r.~o\'cket , lI 7.0k.ut feMI nl :'!" heh 'f'7.te, fol
Ir:.ltuklll, _ ~p!,lI ~estet~c, ,Nemcs f.!y iim ölcs faoltvú
n~ ok. -M.o lolok ek S7.HZ!IIt S sztiulit ültetto :\ pnpi 

, k~l'Ih('. ,t emetőbe, a hc/:yo ld ulon 1ű\'6 _ tn:'!.r c~lk 
\l{W;;Zenllt, - s7.őlóskerl be. Azokat lllin tns7.eni on 
~~Il( 0.,7.1!1 . Pet·me.tc7.l.e II /I hh·ckc t. :1. \)é.hln álla n rló 
k\J\'dcsc.ro UU7.d " otÍll. 

A P:1.ró,~hi1\ e lhan~'ngo1t k,önyvlá d t relrri~í
l t'.,Hc A ~ouY"ckc. t:Q llijQ~lU bcköltetté-, h nson16-
kelle~1 IIHll de n uuitári us fo lyóiT/ll ot é" ro)y:ulIon
kénl öi'lszc:i.Uitol t s bek öl,tele tl , E t óren sokunk
lilik k ö\'otendő !lóldú l m utn tott, 

A ' ·{Irfllh· i PlI Jl lllk :lZ ő idc jéoou ntQ$ebeli sT.i. 
gotc, . .IC1'ül j uS7.lu lk:im" - j/L \'011 minde n nr:llrros
lizéki diú k llllk, tcOIÓgllSllllk miudoll ő ki nCSölycl. 
Úgy t c le -l!l kt uk Il Y{Ll'i hé h 'ég ekcll ' nj n dcu :regél-
7.UgA"t. hogy 1\ h:higa7.J.áunk OSllk :1 szÓu.'l)lUdUL
son jut.ott he ly ój.szakl'tr tl. Odn húzódot t' fcl &Ián 
\U1~O' 7.i:lörfö l ődÓssc! . de szi"öuclI \'ulnm.i molog, 
iif.kolt :l~ni ö r ö llunel. :lIIük o r ,-égre. lefe kYiisre ke
r ü li tior -ll k éső é j ti7.nkillxlll, CSt' rébcn IltMIl nyári 
, ·as;'t l' llllpoko.ll belöliiII k lelt ki PU\). mcslor , ha
r~lII:;ozó. <lrall~'oSSl.tSki d iú ko kból, sorra. lImint tL1i 
lI.1k~liom hozt~l . 

1': hnj lékbnu 'Lmultuk be :t li iá k-lllúkc<!ve!ö olő
:I d :'l :sokllt, Il lllclyckk c l " Ógif.!b IlI UUllozhlll.k ~ 
Aranyosszé.kc lI . Jtt. tcr" l' 7.ődtck ll zok : l felotUIe
te-tleu ~l r :U1 yoi'lszék i n Ll l:isos-Mlutáuok , IUlle.lycl.:
nek egy.ik igcu fo ntos tÓIlyezőjt', hO.lo· ilU m ond
j/lm "szerep!ője" \'oH II bl\~~'on i CSOllg\'1\.~·. CSl~
lúd H olló 10\'/1: $;7.állít.n'm II 81.oropl6kot } }itr!lu 
lyell c.1kóp7.elh etó hűlne ős til\'()!~I4:'m !~ ~O,IIl J {L! 
.szeg-'l'ol'ockószentgyijr~~'-Als(hnrn kozo{.b 1111-
I·Olll S:-,Ögbell . Me.lI,lI y i s ik criiJt. t réfa. nlc nn)'1 le lke
sede\', tervczgck~ és kOlllo b · Ill nul s:\J;;' >10hlt el lIt'm 
Hlld ó e m lék e fthihlik II \'úrfllh~i !>1l111lnk}IO'b s PII
I.uk i And r iis hoz. 

Kó!..szcr nŐl:l ült E lsö fe.lesegc: NII~}~ ~~n.r i ~k."., 
k o r lli hul{t1 tt utAlt A r~ltl )·osr{i.kos ró l D 6? .. ~ 1 :pIrit 
' fett o nöii\. Ebő hilz ll ss üJor{lb~! CitY: lI\aso(.~ I ,k ból 
lIÓ!!y ~'crUlek Illtll'lIdt. CSldúdJtlll :l~ J:'()nd!?s:, Quf!,l
áld o7,ó feil) \ '0 11 , míg 11 7. 19+4-0011 l o rd n kur ul 111116 

Enyedi György Dávid mellett nemesnk a saját s7.a
'.(a?~ban 'dl Iegk i~ngtlsl6bb uni tár ius teológus: ha n~m 
min en l ők egYik legnngJ'obb unitárius teológusa 4" 
esztendős kora ban olyan teológus cs lrói h irnévvel halt 
meg, u,mi mn ls szflmottev6 lenne. Utóda V K6 
János Jelentette be halálát CS II'I a be a C· . 't . sa 
jegyzókönyvébc a fájdalom han '. " , OnsLS Ortu~ 
fejünknek ko-nfi ' " !;Jan , .. Elesett a ml .v la. 

Az Iroda1omtörtcn C!t!rás elismerte Enyed' G Ö 
nagyságá.t, Nekünk il teológus Enyedi t k ' II 'kö kYI , gy 
csé tennünk. c z ncs· 

Dr, Lörlnal M Ihily 

hnrcok :Ü doullul kívá ntá k é lt? lJt, , 
T.e.1 I1~t . h:L hlljl6konYllb~ c1 l p l olll,'lt lk ~su.~h lett. 

"ohll\. sok bujt olke r iiJhc.to t.! \'OIWL, J~ 0,. fo lónyos 
lesti c re j ót, j ó l mcgllln!)07.otl. Il ll~·agl f.uJorI."(! lIou
SÓgM úrel.vo, oz ór i(lsokkal tu r tol t rokonSllg ol. azok 
hi báh'nl t~S c ré IlYCI'·e.1. 

S okIlU csnk fi zi ka i e rején, hnJUth lLt lllll\1\ ·/lk,,-

llNITARlUS 8LeT • 



:ratlm It'Orc ~1.tül itóllék meg. do nekünk. "kiknek 
lTLe!."1\dnlo tt . hogy burit t i kö rben. m eleg érzö 87.i
v61 e. lllkohisait lllcgisJ1\c rj iik : tudjuk. hogy hű
ségo& odnluU"I!~nl 8w)gúJtn 1I(; llÓt és I steneI. 

A.lk oli.sai JllOSSZO t úlélik. s cgyh ú.1.unk nagy 
papjai $On'I~1 en~?I!k' A .. mult e~ ?széu ellll~6'1;
tünk meg rula sZl1lorulUltlb.lm: ba las v iLrrnJVl 1\1-
,,' ru ke'U'elc t,iik ~e1óül s irki)\'ut e meltek e~4ké~?, 
m~ct (ml)wrSLU llvn tt uk fel k6fn'e let~ !;tl,vel koro . Dr. Ka vart Jakab 

HIREK -
II IV. Map&!' Békekonvesszus ú:tütó erejű tilta

kozás volt n l. úiabb há ború veszélyét fe1idézö 
1Uilitarizmus és uz atom CS bidrogeu bomba ru
k~lllL1uz.l1.S11 e.lle n, - .. A u e mbe riség nincs bahUru. 
itelvc !tIni fog és soha nem haoU osodialatos <1'01-
goknt' rO~ móg "ég lur"" i l:!ll i Azok fOf!11ak elpu~?-
tullli. l~kLk e'L.ZCl nem ~zumolllak, t"lkik esztelenül. 
dÖl'Ón útj{lbu akarnak ídlnj Illi élotnek", - han
gozt~~ttn Andic8 Erzsébet Kossuth dí j as nkndé
miklls. ~ llI Or:;z/Í.gos Bé.ketanitcs elnöke, Illcggyő- ' 
ző orejii és nllgy tet széssol fogadol,t ~l.Iunolójá
ban. 

A mngylU' dolgozó nóv egY8Ógoo"ÚS Illegbontha 
LaUau bókeuk lU'at :ulak döntő erejű bizonyítéka 
egyebk~tlt az nlilir:i.si u)O'I.,gnlom napról-napra való 
terjedóso is, amely eddi&;" közel 4. millió ü1[únist 
enl<.!mOO yerott. 

A nagv. lelke.sedÓb között lefolyt kongreSdzuson 
eg:rh~llI~knt dr. Csiki Gábor püspöki helynök és 
dr. Gdlfttl1' j I slt'd,,, fögondllok kél>" iselték. akik 
rosz.tvetd:ek aJl •• Erke l" sunházbau rendezett Üll
ll9pi díszelóadii.soll is. 

Enyedi Gyiira egykori nagynevű püspökiinknek 
_ akinek iroda lomtörténeti jo]eutóségét az uj abb 

l ~udt'n:uÍ:llr06 mO~..l~latkQuisolr is elisUJer Ul~.l
tnlia.sbnll r6s~:;iük. _ születése 400. é" for u IÓ'ju
ról egyhirzuuk uz, ősz. folyam[tu üUllel,e}ye kere
tek közöU rog 1lH.'ge1nlékeZ<lü. 

Sz.egedl ts hódmeu'h 'ásárbelyi hi\'einkd látogatta 
meg (t r. Csiki Gáúor püspöki helynök március 
á--6. IUlPj::Üll. 11.Uudkét heb-cu istelltiszfeletet is 
Icu·tott. 

Dr. Csiki Gábo'!' püspök i helyuök. esperesi vizs
g íllószékei tnrtott nUlrcius li és 20 llapjnin Debre
(,'{)ubcn és F üzesgyarllluton. 

B~.ecz:.k.y Albert du namelléki rel. püspök prédikációjat 
közölte le a csehszlovák egyház "CeskY Zápás" cimú 
lapjának egyik legutóbbi száma. 

ToroekÓrÖI. e r rol az unitárius szempontból jelentős 
és néprajzi jellegzetességekben bövelkedó egy
kori Mnyász\-ároskáról tar tott rendkívül tartalmas el&
adást dr. Z s a k ó G )' u I a egyhaz.i tanácsos atia a 
pestszentlórinci gyülekezeti összejövetelen. T a m li s i 
A r o n Kossuth-dijas iró kiadás elótt álló ú j köny\'e
ből olvasott fel eg:\' kitúnóen megrajzolt részletet a 
hallgatóság nagy tetszése mellett. 

Bákospa.lolal gyülekez.e1ünk legutóbbi összejöve
telé.n H u s Z t i J á n o s pestszenUőrinct lelkész evan· 
gelizáit, B e n c: z e l\I á r t o n duna· tiszaközi lelkész 
pedig erdélyi útjáról uámolt be elénk színekkel meg· 
rajzol!. vonző crejú elöadt\sban_ 

S imon András. egyházkörünk erdemes sziimve\'Óje 
a napokba n töltötte be. életének 70. eyet. Szivból gra
tulálunk. es további jó egészséget kivánunk. 

Tordai Pálm:., unitárius ifjt,ságunk ismert, lelkes 
tagja febronr 17~n tartotta esküvójet Nagy Ignác u. 
templomunkban H iross ~6\'al Az esketési ~ertar
tást Pethö István lelkész v égezte népes gyülekezet 
elött. Szivböl gratulálunk. 

H US'J:ti J á nos pestszt!nUórinci lelkészünk feleségét 
a~ tste~ egés~séges fiügyermekkel aldotta meg. A bol
d~ szul6knek gratulálunk. al.. ujszülöttre Isten gaz.
dag Md1s!tt kérjük. 

4 UNIT ARIUS etET 

T6r6k AladA .. , tovúbbá aarabú G'bor aflal hitv&
selnek uJSl.űlött flü gyermekelt II napokban k eru ztelte 
meg n M á r t o n lelkész a fia. Gratulálunk 

. ~ Péter Péter Jol~ 
lelkes 
W~ 
M~ 

;'~i:j:~;~:~~:~; an a ~ itteni szerettei 

Kovács l\lIkJ6~ ~Uori ~dris pestszentlö rinci esy
házkö~~gank ko~tor lelku é rdemes presbitere Pest
szentlonncen. Joo I..ánló siménfalvi származású afia 
Rá kospalotlln elhunyt. Aldás emlékükre. 

Dr: Kendec:s)' Pál orvos, egyházi tanácsos, a duna
pa~ajl egyházköuég megalakulása óta é rdemes gondnoka 
m eghalt: Tcmet~e nagy részvét mellett folyt le. A 
~ emet~s l szerta rtast P e t h ö l S t v á n egyházköri 16-
Jegyzo véi:;ezte. Aldás em lékére_ 

• 
ERDtLYI POSTA 

Kolozsvárott a Dávid Fe renc évforduló alkalmából 
cmlék1üze te t adott k l az egyház. 

Dr. Kiss Elek püspök predikál t ka ricsony első nap-. 
ján II kolo:zsvári templomban. Agendá1t: S e be Fe
~. e n c: lelkész, az urvacsoraosztásná l segédkezett és 
Imád kozott dr. L ö r i n c z y M i h á l y teológiai tanár 
es Cs i fó Nagy László egyházi titkár. 

A _ KolOZ!i\'ár-lris:r.telepi templomban karácsoIlJr'kol 
dr. K ovács L ajos teo!. tanác szolgált és osztott ur
vacsorot. 

Bethlebemes ,já tekokat ad tak elő az egyházközség 
gyermekei a segesvári templomban karácsony első 
napján Nagy Fe r enc lelkész vezetésével. - ü n
nep másodnapján Bencze MmoD lelkész prédikált, aki 
csalltdjával együtt rokona látogatasoD nehany hetel 
E rdélyben töltött. - Ugyancsak istentiszteletet tartotl 

" Homc:-ciC!:cr.l.Cnj.·bh'án is, ~!:!cl tetvér<>ccsc Eva .ne.vú 
kisl á.nyát is megkeresztelte. ~ 

Reesenyéden kibóvitették és SzeretetoUhon céljára 
alkalmassá tetlék a templom cirttermét. A Szeretet
otthonban folrik a gyermekek valláse.rkölcsi nevelése. 

Darkó Béb. arkosi lelkészt, aki Füzesgyarmaton is 
leljesitett szolgálatot, dr. Kiss Elek Marosvásá. rhelyre 
nevezte ki, Albert Attila lelkészt Csegezból Sepsik&
röspatnkra, Sükösd P a l abásfalvi lelkészt pedig cse
gczbe helyezte át apUspök. 

A nemrég elhalt K otona J ózsef lókodi 
utóda Lás'Zl6 Andor lelkészjelölt lett. -
nosfalváro is új lelkész ke:rüJt Sándor 
I.yében. 

Dimény András vargyasi 
Zsuuikát Isten leánygyermekkel 
gratulálunk. 

Pirnáth A ntal budapesti irodal0lI!tö~ész-as~iráns, 
aki Dávid Ferencről készíti kandidatusi irtekezesét. e 
téma tanulmányozására február közepén Kolozsvárra 
utazott. • 

Dr. K Ó\'ári J akab sztálin-! (BraSSÓ) lelkipásztort sú
lyos csapás ér te, felesége T a a r G i z i li: e, T~ar Gé%a 
komjátszegi lelkész leánya meghalt. Temetese . nap' 
részvét mellett folyt le. A szertartást dr. S I '? e n 
D á n f e l egyházi főjegyző végezte: Az ~ar mas~
f:zbeD öz.veggyé valt lelkész afia mely gyásza ban ósw!
te együttén.éssel osztozunk. 

• 
U N I TAR IU S eLBT 

Laptulajdonos a Mag)'arotSZagl Urit<irh:.5 Eqybá:kör• 
Feldös s::crkes::t6 e" kiadó: Dr. csiki G;ibor. 

~vi d6Ei:::~tfsi di~ : 6 fadnt. 

I r . ohey Ilona 
:5 l.1Ca t;Bs t 

XII . Torbí(:Ó' i u . ~/c . 
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