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J(edtJ.es runitárius '7)ultJ.éuim 
Juutell dltfJámtiai 

Köszön telek szivem egész melegével abból az alka
lomból, hogy a nyaszentegyházun k törvényei, ~zerinl 
esperes püspöki helynökké választott a folyó eVl már
cius 27-én tartott közgyűlésün'k . Határozottan .krem. 
hogy az a magas tisztség, melyre egyházunk közös
sége el hívott , főleg kötelességeket tar togat számomra. 
S vissza kellene riadnom a feladatok sokaságától, ha 
nem tudnám egészen bizonyosan, hogy mellettem 
vannak munkatársaim egyházunk és népünk iránti 
szeretetü kkel. Tapasztalt, m egfontolt, egyházunk belső 
és külső dolgaiban járatos elnöktál'samra, a főgond
noki tisztséget betöltő Ferencz Józsefre gondolok, va
lamint lelkésztársaimra, évtizedes jó barátaimra, a ki 
ket fű t a hivatástudat es segít a kiváló fel keszül tség, 
S természetesen gondolok egyházi tanácsosainkra, 
akikről bizvást állithatom, hogya mi mai életünk 
stflusában és tartalmában képesek támaszai lenni 
unitál'ius egyházi életünknek. 

Tisztában vagyunk azonban azzal , hogy bá rmilyen 
jelentős is a munkatársak tábora, összhangzó munkája 
és jó igyekezete; bármilyen rátermettséggel vesszük 
is kézbe az anyaszentegyház vezetését és munkálko
dásunk l egkűlönfélébb eszközeit - semmire sem 
juthatunk hívei nk széles táborának szeretete és ra
gaszkodása nélkűl. 

Ami kOl' tehát szívem egész melegével köszöntelek 
titeket kedves unitári us Testvéreim és Atyámfiai _ 
kérlek benneteket e helyen is, az Unitárius Élet ha
sábjai n, hogy ad játok m inékü nk munkás és becsületes 
é!etet~knek szere tetét és ra~aszkodásá t. Legyünk egyek 
~/Z)'mas megbecs.ü1és~be~:, támogatásában és szerete
I,ében - erre mt UdvoZl t6 Mesterünk [s példaadó 

, , 

életével. Csak az ilyen kötelékek és kapcsolatok segí
tenek hozzá ahhoz, hogy at tudjuk élni népünk es 
egyházunk örömét és bánatát s csak ezáltal tudunk 
benne élni abban a kemény munkában, amelyet tár
sadalmunk minden ré tege végez békénk biztosításáérl, 
anyagi és kulturális ·fel emelkedésünkért. 

Nagy feladatok vá rnak reánk a most kÖ' /etkezó 
esztendőkben. Méltó módon kell megemlékeznűnk az 
unitárius gondolat és ennek társadalmi-történelmi ve
tülete, az unitárius egyház, XVI -ik századbeli meg· 
születéséről . Az a nagyszerű m últ, amely ~{56B-ban a 
tordai országgyülésen aranybetúkkel Irta fel a világ 
szellemi arculatára a hit és lelkiismereti szabadsáll 
élő törvényét - ez az előremutató szellemiség tehát.. 
amely az unitarizmust m indig jellemzi, arra kötelez, 
h ogy az egyisten-hit vallóiként és Jézus példájának 
megvalósítóiként hív és igaz lélekkel hordozzuk a 
l'eánk bízottakat vezetők és vezetettek egyaránt. 

Hívlak mindannyiotokat testvéri barátsággal az 
együttmunká lkodás m ezejére. Imádkozzunk együtt 
templom;:tinkban, épüljünk a prédikációk meghallga
tá sa által, a gyülekezeti evangélizációk napjain pedig 
3 testvéri szeretet ereje fűzze még ;szorosabbra közöt
tünk a barátságot és az egyetértést. Hiszem. ho~ 
közös munkánkkal növeini tudj uk magunkban felelős
sé!!érzetünket népünkért és anyaszentegyházunkért. 

A mi egy igaz Istenünknek áldása, jóra való se
Ji!edelme és mindeneket megigazító szeretete legyen 
és maradjon mindannyiunk életén, Atyafiságos szere
tettel köszöntelek titeket kedves unitárius híveim, 

R, Filep Imre, 
unitárius püspöki helynök -----.. -_._--_._-_._, -----. - - . -_ .... _---_._.- .. _._.-_._--_. __ ._------._. ---

Egy élet a tudomány gazdag szolgálatában 
(Beszélgetés Gyulai ZoJtón Allami-drjas akadémikussol) 

.. A. .. Ma-'O'ar Közlöny" sr.emélyi rovatában megjelent 
~OVI~ h~~·b61. majd a napilaook tudósításaiból értesült 

a7,.81 kozv~leményünk arról, hogy dr, Gyulai Zoltán 
Ko~suth-rJIJas a~a?ém i kus. ny. műszaki egvetemi ta
nál t. a ne r:nZPlkoZ\ tudománvos vilá g ;ihal ;s elismert 
(> I'<'dm~n \'e rcl't Népköztár sasúgunk Elnöki Tanácsa 'lZ 
AII:!.~ 1 Dlj 1. fokozatával tüntette ki. _ E h íradás 
lel'l!le-;~etesen elSŐsorban a fizika tudományának mú
"eloi körében keltett oS1. tallan örömet, hiszen a kiváló 
ludóya magvar fizikusok társadalmának legkif'mc! _ _ 
kedobb vezető egyénisége. s mi nt ilyen elnöke fl 

hn?al fiz[kusokat tudom[myos szervezetbe tömöl"fÚS 
Eöivös Loránd Fizikai Tllr'sula tnak is 

Ebben IlZ örömben azonban osztozu~ k mi _ egve. 
temes unitárius közösségünk tagjai _ is, hiszen GyÚlni 

professzort az élmények és emlékezések közve.tlen 
szálai fűzik a haladás. a felvilágosult szabadelvuség 
eszmei alapjaira épült .!'I századok folyamán a dogma
tikus l'eakciótól számtalan üldöztetést szenvedett egy
házunk múltiához is. 

Magas kitüntetése alkalmából módunkban volt u 
kiváló tudóssa l rövid beszéiltetést foly tatni s jókíván
ságainkat tolmácsolva megkérni: szentelne .~éhány 
percet unltár[us közvéleményünk hazai szócsove, az 
" Unitá rius tlet" nyilvánossága számára is. , 

A prOfeS51.0r úr' l ekötelező szfvélyessé/Zgel allolt 
munkatár~u nk I'endelkezésél'e, 5 közvetlen bes-zéll!:etés 
során em!pkezett diákkon"il'a, tudományos pályafutá
sára s ld tert ielenle~i stúdlumai r'a ls. 

_ A Klskükülló megyei Pipe ki}zségben születtem , 



k dt clö!j(iróoon. - f'.d csup(im lll'. ottani unl
;;Irtu:Z n~PI !kOl il tunftójrt VO ~ l. TIzenegyen voltunk 

t '~'ek nyolcun é letben vrtg,yunk. 
t C~ ~y~lc gyermek felnevelése, me~rcle l ö végl'.ctl-
, h . " - 'ÚS'l nem csekély (1Ido7.1I101 kfvánt a 87.U

~ gez ju .. , 
lők tő l _ ve te tt tlk közbe. 

_ Kő?(:pJ..ko llll tnn ulmúnyll lmnt n tOl'dal voll unl
tll'l 5 a lgimnázI umban kezdtem, mive l édesapúmnt 
idG:őzbcn il Torda megyel Komjá18zeg kÖ1.!1ég Isko
lájáM? helyezt~k ál. A kÖl'.éplskola .. relső oszUl lyát 
11 voll kol07.5VfLrl főgImnázi umunk ba n v~geztem . 

_ Adot t-c valamI Ö5ztönzés ~ későbbi pulyafuUlsá ra , 
. ~ lta J ' ban tudomúnyos pfilyafuUíSÓrll ko l07.5vá rl ko l
~ég'IUm~nk légköre ? - tettük fcl :t ké rdést. 

_ Föltétlenül! _ h(lng~ik a pL"OfCS~ 1,o r é!én k, vá
las7.u. _ Kolo1.sv[u·] főgim m'\:d umun kban , mm t alta 
lúbon az oltani kÖ7.épl8kOlókban, már akkor érezhelli 
volt II hclybcll tudományegyetem szellemi klsugár?'(I
saként jclentkezö modern természettudomá nyos szem
lélel hatása. Szivesen emléke7.cm Itt VlSS7.1l dr. Nyl
rcdy Géza kémiai és ásv~nylanl oktató m~nkásságára , 
valamint az iRkola hOMlzu éveken kereszlU I volt é rde: 
mcs Igazga tójó nak. dr. Gál Kelemennek erős 8l'.clleml 
és etika i cgyén lségé r'e, akInek neve léstudományi Je· 
l en tőségét tanltványa l főleg c8ak Idősebb korukban 
tud túk kellőcn értéke lnI. 

_ EgyetemI tn nu lmánya lmat a kolozsvóri tudo
mányegyetem tcrmés7.ettudományl karó n vége?tem, 
uhol két l7.ben ls pályadlJat nyer tem. Az egyetem 
el végzése után rövIdesen Tungl Károly professzor la
nár!leg~e lettem. Az első világháború kitörésekor 
katonai 57.0lgálatra vonultam be. 1915-bcn orosz hadi
fogságba estem, kÖ7.e1 hé t ével töltöttem Szibériában . 
1927-ben nyer tem magán ta nári tóko?ntot a s?egedt 
egyetemen . 1935-ben II debrecenI egyetemre kaptam 
professzori klnevC""l.ésl, maid 1940-bcn a ,kolo?svál' l 
egyetem pr'ofeSIl1:01"1I let tem. Kűltöld l tanu lmányút
j aim során l ll23-ban hosszabb IdeIg tanulmányokat 
folytattam GöUfnJ,tenbcn, Pohl Róbert p l"Qfesszor Inté
?etében, aki u fénye lektromosság ter üle tén végzett út
törő kutatásoka t , s akinek tanltványa l köréhez tarto
~.om. f Il27-ben és 1Il2f)-ben a nyári hónapokat saJál 
költségemen szi ntén Göttlngenhen töltö ttem . t 947-ben 
a kol07.svári Bolyai Egyetemről hIvott meg II buda
j}Cstl Műsza ki Egyetcm kisér leti flz!knl tanSzékére. 
Be81.éJge tésűnk SOrán tcrmés7.elcscn .~ zó esik Gyu la i 

pro!ells1.or kutatási le r'Uletéröl : a krls l.ú lyképzödésse l 
kUpCsola tos kérdések ről ls. 

- A fizikailag szilárd les t - mondju II laikus s~iI
máro ls é r thelli magyarál'.ntta l - mind krIstályos a mi 
azt jelenti , hogy a7. a tomoknak, vagy molekulá'knak 
sz.nárd rendje van. Ha Ismerjük a krls t(tlyokat. ismer
jü k az a tom. vagy molekula geol6gia l rendjét ti? 
clőMI H t'i s m6dj(l t, e lektromos és rénytanl tulajdo'n Má~ 
Win is. Ezeknek Ismcretében tudjuk kivá lasztuni II 
relhusználás céljóra swlgáló anyagoka t. A ná tri um 
tO~~I~tályoknál le lehclcU mérn i pl. az ún. szuk' tásl 
8zr lil rd"ágot. Az tilta lunk Wk rlstú lyokon mér t s7.l\á rd-
1l:lg~. értékek megk/,\zellteUqk; az c lméle l! érté~t és 
e7. az égye7.éll mu tat j;!, hogy el képze lése in k II kriótá
Iyok IIzcrkeu: té ről és az ill'.okat összclar t6 erőkr'ő l 
helyesek. f:s ez II lényeg. 

,?YUlo! ak~ndémlk usnak II kr l ll tá lykép~.6d{;8 1·e vonat
k r)~.6 ku.tn l.[, ~a l ról nemr'égl bcn Ber'nal , anagynevO 
N~m"{.c:kö?.1 'fnl n B(ík(.'(iIJns angol fl zlku~ Js, buda
\X:~U j}iltoAAtd8U a lkalrnávol, il legnasyobb e li smerés 
tilng un nylla tk01.ot t. 

:II Ca ll?r~re~7.o r · Úl' gyöker'ében szin tetizá ló, flloz6flal 
tUd6s~16'!Yk nlS(:~. Nem hatott teMt meglepetésként II 

l<'n leG 61.l1ktudományán kivül fő leg ruo~6flu l él peda_ 
G68101 Jellegii problémákkal fo&1ulkozl k. Behatóan 
tanulmányozta többek kö~ött o 8~Ú7.ad mállOdlk har_ 
mlldában e lőtérbe kel1.l ll divatos fII o1.6tlal IránY1.af... 
nnk : az eg%bll';tcnelaJjzmu~nllk az lrodol mút lll. M . Hel
deJ.:gen wk, nl'. Irányzn.t egyIk legmorkúnsubb képvlse_ 
lójénék .. MI. a mc tufl7.l kll" c. értek(:1.é~éhcz fCizötl 
IrliHbltn ls rögzitett, érdekes re rJexlk6ka t ' 

Allamunk a klvá l6 tudó~nak a fIzika területén k l_ 
[eJletl munkássága e:ll llmereséOI 1953-bon a KOMluth
a lJat adományozta. A nemzetközi tekintélyű Götti n_ 
geni Tudományos Akadémia 1962 65l'.én h:wele1.6 tag
jÓvá választotta . 

Nem lenne azonban teljCll Gyula i Zoltán szellemi 
n. rcképc, ha nem emlékeznénk meg munkáRllágánok 
unllárl uR vonntkozftHolr61 ls. • I 
~Iénken él még emlékezetünkben az ti szélc~ táv

liJtokat áUogó. mngas szlnvonalú előadása, melyben 
Brassa i Sámuelnek az egyetemes magyar tudományos 
é letre gyakorolt hatását Ismer tette a7.on az emlék
ünnepélyen. melyet a nagy poli hisztor szUletésének. 
150-l k évfordulója alkalmából egyházunk rendezett. 
f:vekkel el'.előtt pedig a véndIákok ta lálkoz6ján mon
doll emlékbeszédében mélyreha\.Ó elem7ksét adta a 
volt kolozsvárI kollégi umunk ha la d6 hagyományaiban 
~yök(lrező nevelésI 87.<lllemének, lránytmuta tó mun
kásságÍt nak. 

Emlltésre méltónak tartjuk a1.okat a val\ásbölcseleU 
j e ll egű tanulmónyult ls, amelyek egykor I történelmi 
múltú tudományos folyóiratunkban, a "Keresztény 
Magvető" haBábJaln Jelentek meg. Ezek közül "A hit 
e rede te", " Hit , vallás, egyház", " Egyház és Allam". 
"Fizi kai világ éli szellemiség". " Lao·Tse l .", "Lao-Tse 
II.", "Az elhivatott Lao-Tse bölcselet.l!ben", "Az éle t" 
dmű értekezéseket ,emeljűk kl. 

" Az öröklött koroná ka t sárba t ipor j{tk" - i rta Gyu
lai profesl;zol' an na k Idején, a hadifogságban készűlt 

feljegyzéseiben -, nyilván az Orol'l7.0rA7ilgban lezajlott 
tört{melml jelentőségű forradal mi válto1il50k refle x16-
Jaként. - "Csak a maga szerezte korona lénye nem 
halványod ik c l, mer t a te remtó ern sug{tn:ik belőle ." 

Gyulai akadém ikus eredményekben gazdag széles 
körű munkássága révén má r régcn a magn s7.erezte 
korona bIrtokába jutot t. E korona fénye val6ban nem 
halványodik e l soha. (n, g.) 

--_.-._------------------_ ... _-----_ ... 
az "Unitárius tie!" • 

IS 
Bclföld iek kUI{öld lll'okonnlk részére lapunkat a Pasto 

Központi Hh'lap Iroda (Buda{X'l!lt V. JÓ~.8Cf Nádor tér 
1.) ú~Ján r-endclhetl k meg. KérJltk, .hogy olvasóink kö
zUI mi nél töboon 6IJC1lc'k CZl'.el 'Il lohet&!éggel és" kOI· 
fö ldi rokona'!k r·&il'.érc ~tzcsscnc.k e16 (IZ Unl tariul 
f)!cu·c. 

Többek érdeklődésére kÖl',öt.jük, hogya IkU.lföldÖn él6 
uni tlu1.usok é& JiTÚlS érdek lődők a Kultúoo Könyv és 
HlTlnp KWkeroskeckjJml Vállalat (Budapest I. Fő u. 32.) 
I'évén, 'Illclve c Vállalat minden orll11tgában megtalá l
ható képv.lsclctCnél cl6fll'mhctnek lapuOOcrIl. Előtl7.etésl 
c,Jlj az 1066. évre ,kll ltöld l'ő l 1,- dollúr. KérjUk, hogy 81 
ilyen m egl'CndclÓS(:kct ne a Szc[·kC87.t6sógll.nkhöz, ha
ncm I!l. K U.uÚI'll 'hami 1r"Odájához, vagy kU\Jöldl képVf· 
gcle\.éhc-t !küldjék. KIlldóMva tulunk 8zCvcscn .körll az 
érdeklődökk"el "ll Kultúra 'kUlföldJ képvll101.ct.clnek e 
cCm(:t.. 

uz UnltárlulI e let S7.<lrkeszt6sége és 
Klad6hlvatal ll u tovübbl kértléllére adott vá lll!lr.a, hogy Je--------- ------------- --------------_._----------------------, -,-------= . 

.. I.s mikor a pUnkösd napja eljött, mindnyájon egyakarattal egyUtt valánoku 
• 

Kedves Olva sóinkna k Iste ntói óldott boldo g él kelleme. pünkö. di ünnepe ket klvónunk, 

2: UNITAa lU8 eLET 



Hogyan lett Heltai Gáspár unitáriussá 
A másodi k gy ulafehérvá d hitvita elbeszélésének ha

rom kiadásából nagyon .roko~~zenves, ked.~es és be~ 
cstHetes személyiségnek ,I,smer) ilk meg az o~eg Hel,tBI 
Gáspár ala kját. aki az ujabb kutatások szermt maJd
ne m 20 évvel idősebb lehetett Dávid Ferencn~l , é~ 
csak ingadoz"B, sok lelki tusakodás u tán t~d~ kö \'ctnt 
6t az is lenegys",g megvallásB fe lé h~ladó utján . - ~s 
ezen nem is lehet csodá.lkoznunk, hu,zen m~ga D ávld 
Ferenc is elóbb a katoh~us, aztán a . lutheri , ma jd a 
kálvini hitelvekkel szakl t~a . - a mm I e,gy .n~m ~ég 
e]ókCl'üll ada t . FIlstich Lól'1nc ko l07.5ván biro fo l
jegyzése bizonyítja -. cs~k ,1566. jam,~ár 2.0-án mon 
dotl beszédében kezdte eloször h irdetni az lstenegység 
. I~ h . Az 156B. március B-18. közt Gyulafe érvaron ta l'" 
tott tíznapos hi trita e lbeszélését Dávid Ferencék 
mindjárt 1568-ban kinyomattá k. Ezzel szemben a ka
tolikus rél is kiadatta a hitvita lefolyását. ugyancsak 
1568-ban, Heltai Gáspá,' által. Ennek a kiadásnak az 
előszavában még azt mondja Heltai: "megvall0!!l 
nyilván, hogy én a katolikus félnek vagyok meggyo-
1.ődésesebb hive"". Külön ben is a katolikus fél részé
ről ó voll az egyik kijelölt bÍl'ó a 10 napig ta r tó tá l'
gyalás idejére. De~ ami nt maga [l:ja az clösz?ban . 
csa k a három elso nap tál"gyalásam lehctett Jelen. 
mert hirtelen támadt betegsége távol tartotta a többi 
napokon. ,.Meg vagyok győződve - írja tovább Hel
tai _ . hogy azok a beszédek, melyeknél je len voltam. 
hiba nélkül vannak a kiadásban, mert mint jelenlevő 
buzgó szorgalommal idéztem vissza magamna k azo
ka l a beszédeke t. Oszintén megvallom, hogy a k~dás
ban jóhiszemúleg jártam el. és habár a felek egyiké
hez közelebb állok. annak a javára saját ítéle temmel 
semmi t sem tettem hozzá: ' - A vita harmadik nap
ián Heltai kétszer is szól - mi nt bÍl'ó - szelíden 
Dávid Fe,·enchez. hogy ne beszéljen hosszadalmasan : 
.. Illetlen dolog - úgymond - , hogy Péter uram bő
beszéd űséget kövessed: az egyes dolgokra rendszere
sen felelj!"" 

De aztán bizonyára döntő hatású vol t Helta ira is 
az a lelkes fogadtatás, melr ben Kolozsvár lakossáea 
részesUetIe a hitvitáról diadalmasan visszaérkező Dá
vid Ferencet, s a kerek kőről mondott beszéd után 
n fellelkesedett tömeg vallail"a emclve vitte be Dávid 
Ferencet és vele együtt Heltait is a piactéri í6temp
Iomba. - Ezek után ér thető, hog,· egy év múltán, 
az 1569. október 20-án kezdődő nagyváradi magyar 
nyel vű hitvita folyamán már Dávid Ferenc oldalán 
tatáljuk Heltait is, mint közbeszólót. - 1570-ben 
pedig a gyulafehérvári hitvita II. kiadásához Hel tai 
t.!gészen új előszót irt, melyben törcdelmesen szánva
bánva irja , hogy az L kiadásban Dávidot és társait 
sajá t tudatlanságában újítóknak nevezte. Nemcsak 
él"?ekesek, hanem egészen meghatóak ennek a z új 
elosz6nak egyes .részletei, és különösen befejező m on
data!. Azért ide iktatom e szép. bűnbánó vallomás 
n.éhány részletét : .,Jeles rér(iak, és ti sztelendő a tya
fIa k az Úrban ; ismeretes előttetek Pál apostolnak a 
Zsoltárbó~ vet.t tanúbizonysága, melyben így szól : 
·,Hlttem es azert szólottam." Ugyanezt kell nekem is 
mo~~anom : . ~h~ttem, és azért kényte len vagyok szó
lanI." De sohaJ tozással és szivemnek igaz fáj dalmá_ 
val szólok. Mert irtózattal és szégyenérzettel tőHi el 
lelkemet a visszaemlékezés azoknl. a vaskos tévedé_ 
S?~I"C, .~melyekbe néhány évvel ezel6tt _ midőn elő
Ször kozzétettem ezt a hitvi tá t _, belesodródva inga
doztam. Mert az Antikrisztus sötétségétől bebul"kolva, 
nem vo~tam képes az isteni Igazságnak ezt a fényét 
meglá tm, habár a hitvita rendezésében és annak fo
h 'amán az én szándékaim mindig mél"Sékeltek voltak. 
ahogy relőlem tanúbizonyságot tehettek azok, akik 
ezekben 8 tanakodásol<'ban részt venek." _ A 'ehér
\'á'1 \oitáról visszatérő magyarországi Iclki'pás;torok 
- rja to"á~b Heltai _ , órIási d icsekedésse1 adták 
eRl nekUnk utközben ; és kéSŐbb a sa ját egyházaikban 
nyil tan kiabálták, hogy ök a pálmával té ,·tek vissza. 

és a mási k felet csúnyául leteperték .,. holott való
jában mint legyőzöttek és nem mint 'győzök ' tértek 
vissza. t n pedig békés szándékomat állhatatosan kö
vetve, mérsékJetemnek Igen nagy jutalmát nyer tem 
el. Mert ezen az úton a világosságnak és a teljes kö
nyörUletességnek Atyja kiragadott az Antikrisz tus 
csodálatos _ téved.~sei nek mélYségéből , s az én ha~z6 
és vel'gődo lelkllsmere temet a szenUrásnak ezzel az 
egybchangó harmóniájával elcsendesltve megnyug~ 
tatva és kibékitve, lelki nyugalmamat ' visszaadta 
Ezért, mlul1m hittem, nem tehetem, hogy ne Pál IlPos: 
tollal sz6ljak .. és ne ~dja~ számot az én szeplőtlen 
h lteml'61, ammt az elso eloszónak szavaiban Igértem 
Dicsőség a jóságos nagy Istennek, hogy a legtudósabb 
férfiaknak a .... éleményei LengyelországbÓl és más or
szágokból is ennek a viS7.álynak összes csomóit a szenl 
iratok harmóniájával elvágták. Most tehát lsten és az 
ő összes angyalai, valamint az 6 egész Egyháza előtt 
vallom, hogy én a SzenUrás harmóniájából öntuda
tomban meggyőzódtem , hogy azoknak a tanitása _ 
aki ket én a h itvi ta első kiadásában olyan botorul az 
újítók nevével jelöltem - , Istennek szent és győzhe
tetlen igazsága szerint való tanítás. Ezt nyiltan és 
ün nepélyescn vallom. ts azután vallom, hogy a filo
zofáló p Uspökök és szel'zetesek tanításai mind a hár
mas I.<;ten rÓl, m ind a szentségekről nem egyebek, csak 
az ördögnek kárhozatos gonoszsága i ~ és azért én most 
és mindörökre búcsút veszek. és Jemondok mindazok
r61. Amennyire tehetem ebben az én öregkori gyön 
geségemben, h álá t adok az Istennek, a mi Urunk. 
Jézus Krisztus Atyjának. aki raj tam könyörülvén, :) 
pusztulásnak abból a lernai ta .... ából saját lelke vezér
letével kiragadni m élt6ztatot t! tn Is tenem. erősítsd 
meg. a mit bennünk munkáltál !" , .. . ,ts nektek. Isten 
előtt kedves férfiak és tisztelendő Atyafiak. s külö
nösen neked Blandrata Doktornak és Dávid Ferenc 
Uramnak egész szívemből őszintén hálá t adok, hogy 
az Úrban val6 erős hitetek szerint kegyes mérsék"-

I lettel teki ntetbe vettétek az én gyöngeségemet és tu
datlanságomat. amíg el jön a könyqr ület Ideje. A jó
ságnak az a kútforrása azon a napon fizesse meg 
nektek ezt a jósáe:otoka t! Ámen!" 

Ez a tévelygését ilyen m egha tó m ódon bevalló öre~ 
Helta i Gáspár - aki Dávid Ferencnek kolozsvárI 
lelkészlfirsa voJt éveken át. és 1569-\61 kezdve hűsé
ges barátia és követőie lett -, megérdemli, hog\' 
am ikor Dávid Ferencről emlékezünk. róla se feled
kezzünk meg. Több jeles é letraj z méltatja életét é~ 
működésé t. mint pl. dr. Borbély István és Lakos Béla 
művel Válol!atott írásait 1957-boo újból kiadta és beve
ze téssel ell á tta Székelv Erzsébet. akt műve bevezető .so
raiban ilyen szépen és elismerően ir Heltairól: .. Hel
tal Gáspá r tevékeny részese volt a XVl. suh:ad nagy 
szellem i mozgalmának, a refol·mációnak. ~ezéré~.ek és 
barát jának teki ntette Dávi d Ferenret, és hlven k.ove~te 
őt II reformáció fok ozatain á t. egészen az umtánz
musi fil. Korának tipikus egyénisége volt : e~y személy 
ben író, bibliafordító és könyvnyomla tó. Konyvnyom
t!l tói munkásságával nagy é rdemekf"1 szerzett a ma
gVRr közmű\'elődés tőrténetében . Művei a mai olvasó 
előtt sem vesztették el érdekességüket." Bár nem el(é
:<lzen fiata l korában tanult meg magyarul , sok :,;ama
tos. népi szólásmódot használ műveiben . Becsulete:~. 
munká:<l. az igazság keresésében eltöltö tt éle le ma I ~ 
tiszteletet érdemel. Latin nyelvű művek , mellett 22 
magya r n yel vű könvvet frt és adolt kl. O Irta az ~IS~ 
magya r n yelvű tö,·ténelmet .. ChronIca az magl'l\lOk 
nak dolgail'ór' címen. melyet éppen halMa évében, 
1574 -ben fe jezett be. . 

Unitál"ius el'fyházi történetírásunk érdeme szenn t 
méltatja Helta i Gáspár emlékét ls. mid6n azt fr)a 
rola. ho"" Dávid Ferencnek I< ö7.e1l munkatársa. tudot. 
nagvember volt é~ az újkori KOlozsvárn?k O:-I!vlk meg
teremtője. Ezért Heltai emlékét ml. um tánus. utódo.k 
Dávid Ferenc neve mellett most. 400 pv multán IS 
hálás kegyelettel emlegetjük. Péter t .ajos 
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1965 már'ciusában. 71 éves korában elhunyt, s a bu
d sli Új Közlemelóben pihenő Sád JÓzsefnek, ~:ala
~r; J"n.k ~ ,nYJ"ának fÜzesgyal"matl egyházkozsé

mIn. ap .:"" . -, k" • élk'l ünkben végzett áldásos munkaJ na c,'lsmer se, n. u 
;ehez volna az egyházközség pat évtizedes mul.!Jár61 
irni. Mint az egrházközs;ég elso rendes lelkésze, osszc
kölletésem és érdeke1t~égem révén swlgálatom ,ottani 
befejezése után is figyelemmel kfsérhettcrn a gyilleke-

\ zet életét s abban a Sári család tevék enységét. ami e 
sorok íl'ására indít. 

A század masodik évében. alakult e~ház~özség 
templomot épittetelt, iskolát álll~~I, lelk~szl lakás cél
jaira házat vásán)lt. Néhány eVI !enduletes munka 
után keletkezett zavar azonban súlyos válságot idézeu 
e[ó, ami aggodalommal töltötte el a p.~sp~köt. ~gg;?
dalmát su lyosbította az, hogy az odakuldött papJclolt 
néhány hét után visszatért KolozsváITa. Akkor érkez
tem haza a meadvillei (Chicago) főiskolát'óL Elhelye
zésemre Ferenc József püspöknek már meg voltak a 
tervei de ' a rra még vámom kellett. VállalkozIam. 
hogy ~ddjg is elmegy~k Füzesgyarmatra._ Az ős~i ,h~\.]a
adó ünnep előtti vasamap mondott elso prédlkaclóm 
alapigéje €zsaiás szavai v~ltak.: "Küldj e l engem:'. 

Az elhunytnak azonos nevu a pJa, SárJ József, fogat,l
\'al vár t a füzesgyarmatj felsőállomáson. Különbejá
ratu kis vendégszobában ~tlcm le útitáskámat; ott ittam 
életemben az első pohár ártézi-kutvizet, ettem az első 
szelet alföldi buzalisztből sütött fehél' kenyeret. Más
nap a templom mellett i kis nádfedeles ház etu:ik szo
bácskájában csináltunk részemre férőhelyet, a papi 
lakás céljaira vásárolt épület lévén még gyógyszerttu' 
céljaira bérbead va. 

S-áriék szomszédja az egyházközs~ gondnoka, Gyáni 
András; fehéredő hajú szép szál ember, e község bi
rája. A püspök úr egészségi állapota il'ánt érdeklődik. 
mire én is átadom a főpásztor üdvözictét. Alig telik el 
hét ettől kezdve, hogy Gyáni J1;'Ondnok ne keresné fej a 
templom melletti kis házat. 

A templom közelében lakik Homoki F. Péter, a70 
egyházközség áldozatos szivü támogatÓja. a község ha
ladó szellemű gazdája, a nagytemplom tornyim levő 
óra adomilnyozója. Összeirta gazdaságában a vadon 
termő növényeket s azoknak a gyógyászatban való 
hasznosftását, melyet a hires Pater pro fesszo!' tudomá
nyos szempon tból is hasznosnak talált. 

Emlegetni sem volt hasznos igazi külde tésemet. Olaj 
lett volna a tűzre. Irtam a püsPöknek, hogy ide több 
tapasztalattal rendelkező lelkészre van szükség s ja
vaslatot is tettem ez h'ányban. Javaslatom elakadt azon 
hogy a szób~nf?rg? illetó nem volt hajlandó elhagyn! 
állását. Az OSZl f~~anács megszervezte a Füzesgyar
mat-Dév8.ványa korlelkés7..séget s a püspck úr engem 
nev~zett kl rendes lelkésznek. Küldetésem ötödik hó
n~PJában (~.909,) :- januál'ban _ megtörtént a beikta
taS<?m. Az unnepelyes aktuson megjelent a község leg
,tek.l?tétyeSebb embere, Borsóthy Géza mérnök annak-
1~.~Je.? ~ö~emplom tervezóje, Mint tiszteletbeli u~itárjust 
~szon te Józan Miklós esperes. Nagy műveltségű 
mln~en n.~mes ~gyet pártOló ember volt. Feleségének; 
~á s~les klol.r~n tlszt~1t nemeslelkű családanyának, uni~ 

~us, va su tanulotársai voltak Kolozsvaron. 
,g} látszott, hogy a válsag is elmult Néh ' h6 mulva egy k' "kk Ö . any nap 

ne . . IS zo ~n vel - ami komOly veszteséget 
m lelentett - le lS zál·ult. Drág, p" ök' k' , vén hordta g , t" h ' usp om, I SZI

láto"atta ö'(e;ar~~!m Ivei~~k sor.sát, egy ízben meg is 
mU;kam !oi}'tatására pc 19 szep lcvélben biztatott 

A köZSég rendbeszedte a t'k 
!eh'áltÓ betonjárdát a te z] u ca b ~t, a deszkapaHókat 
vezettette A válsá ,mp om eláratának küszöbéig 
?ött a hl~ek lelkéb!~a~zt~I·~r~J~t~ate~.~á~k u~I~~:el~dézö_ 
r~~á~~~~~ t~~O~t~aS :~b?n harango~ leg)'enek. ~I~~~= 
elhalálozó hIUestvéreik~~n~~~6~~;~~~;nV~j~i~~r~~~ 
I U N IT AR I US eLET 

l uk szav;) kisérje el - megépitik a tornyot és meg
vásárolják a harangokat. A Bálint, Barna, Bökfi, Csat6, 
Csák. Cs. Hegyessi. CaesarI, Daru, Gidai. Gyáni, He
gedűs, Kovacs, V. Nagy, Homoki, Sári, Turi , Zs. Nagy 
stb . .családok tagjai megnyitották erszényüket, meg
hozlak á ldozataikat, a szükséges összeg összegyűJt, a 
torony fe lépült s 1911 . novemberében megszólaltak a 
harangok. December lO-én az egyházi és polgári ható
ságok jelenlétében megtöl'tént a torony és aharangok 
ünnepélyes relszentelése. A Sári családból induló ne
mes evangéliumi szellem nemcsak a válságból szár
mazÓ veszélyt vezette le. hanem ez az önzetlen szolgá
lat felkeltette soknak a figyeimét is az egyháZkÖZség 
Ugye iránt. 

ld. Sári J ózse! 1952-ben, 82 éves korában halt meg, 
- felesége még 1937-ben, 64 éves korában. Fiuk, az ez 
évben elhunyt Sári József. iskoláinak e lvégzése után 
hazatért Füzesgyarmatra. Itt feleségül vette a szintén 
Kolozsvárott tanult GacsAri lányt, s a templommal át
ellenben fészket rakva, a férj mint ti sztviselő lépett 
egyházi lag apja nyomdokába. Lapunk szerény terje
delme miatt e légedjünk meg 1961 , október l -én kelt 
válaszleve\(~nek néhány mondatával, melyek hűségesen 
tükrözik munkájának szellemét. Ez a részletes levél 
utal írójának világos, t iSzta és szép lelkületére. ,.Kin
cses László lelkészkedése kezdetén - irja - együtt 
dolgoztunk ki egy új alapokra fektetett egyházi járu
léktérítési kulcsot, hogy fenntarthassuk egyházközsé
günket. Utána jött Darkó Béla, vele szintén új egyházi
i;irulék módszert kellett kidolgoznunk. Később erről is 
le kellett térnünk. Kelemen Miklós lelkész, Homoki 
Lajos bátyám gondnok és jómagam készitettünk újó
lag, a változott viszonyoknak megfelelő tervet, amit 
{ztán a közgyŰlés elfogadott. Nagyon boldog lennék _ 
\'égzi levelét -, ha egyszer lelkereshetném Sandor ba
t:rám at Kolozsváron, Darkó Bélát Marosvásárhelyen, 
akivel olyan meghit t baráti vi$zonyban voltam, mint 
még soha mással"'. 

Darkó Béla esperes (Marosvásárhelyen) 1965. július 
15-iki levelében "Könnycseppek" címen így ir: "Ponto
san 30 évvel ezelőtt, mikor a füzesgyarmati egyházköZ
ségbe beköszöntöttem, meleg szivek, telt kamra foga 
dott. Lelkészi pályám legszebb emlékei s a családala
pítás boldog évei ma is odafűznek. Ezt elsősorban a 
kedves füzesgyarmati családoknak köszönhetem ... 
Sári J ózse! barátom fá jó szemrehányással néz reám a 
múlt ból. Tekintetében gyöngédség és ugyanakkor vád 
sugárZik, amiért váratlanul elváltam tőlük. Elhivtak a 
"fekete szirtek", K észültern, hogy egy könnyes ölelke
zésben ezt elmondom neki. Fáj, hogya találkozásról 
lekéstem s m ost csak a budapesti temetőben dombo
ruló hant ja fölött suttoghatom el, hogy vele nemcsak 
személy szeri nti barátom, kivel életem megajándékozol\. 
hanem a füzesgyarmati egyháZközség egyik leghívebb. 
leglelkesebb gondnoka szállt sírba, akit halóporaiban 
is áldjon meg az lsten". . 

" A mi unitárius örökségünk" c. könyv zárófejezeté· 
ben Dr. Wilbur professzor, a könyv írója ezl mondja: 
" A vallás végső célját mindaddig fel nem ismerhetjük. 
amig oda nem áldozwk magunkat mások szolgálatá l'd. 
mint Isten nagy családjának egymást szerető gyerme
kei". 

A gondviselés oltotta belénk azt a tehetséget , hog)" 
felfedezni és értékelni tudj uk az ember ncmes jellem
vonásait . Nincs magasabb rendű szolgálat, mint az ér
tékek ápolása és gyarapítása, Mindezek eszUnkbe jutot
tak, amikor Sat·! Józsefre gondoltunk, sok szeretettel és 
emlékének megbecsülésével. 

Kiu Sandor, 
nyuga lmazott lelkész 
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Evangélium fényénél.. . 
•• ~S mikor" pUnkö.d napja elJ6tt, mlnd
nyllJan eryakarau.a ' cgyUI< V"HUllok. 
Es 160 nar)' hlJ'teJ"nségrej U é,blll mh\!_ 
"lI'y sebese" :r.olg6 n~ln"k ",,,,,dUlt ... , h 
~1I"lé az ~gész hlal, a hol muu "al a. 
E. me&Jelenlek " Jönak kellő. tüzes nye t
vek é. 1lIr. mlnd~nlk r" a~Ok közOI. 

I:s meru,lének mindnyájan Su,nl Lélek-
kel •.• ". 
(ApostOlOk Cselekedetei. 2. r. J __ vers.) 

Mikor pünkösd ünnepe re gondolunk. szép nyári 
vasárnap kepe elevenedik meg lelkünkben s valami 
megmagyarázhatatlannak tünő benső öröm tölti el 
egész valónkat Nevezhctnök megnyugvás nak is ezt 
tlZ él'zést, sőt egyfajta bizonyosságnak is. 

Nyilvánvalóan onnan van ez, hogy az első pünkösdi 
események meggyőzlek an"ól, miszerint a mi jóságos 
Istenünknek a szeretete. mellyel elküldötte Fiat a mi 
életünk üdvén~, meggyökerezett és gyümölcsöt termett 
annak a 3 ezer embernek a lelkében, akik Jeruzsá
lemben megalkották az első keresztény gyülekezetet. 
De azért ls derűs a mi lelkünk és nyugodt a mi ben
sőn k, mert maguk a tanítványok is bizonyosságo! sze
reztek arelől, hogy mindaz betelt, amit a z Úl' J ézus 
mondott , O ugyan is azt mondotta, hogy az ember 
Fiának sokat kell szenvednie, meg kell halnia és 
harmadnapon fe l kell támadnia, Övéit azonban meg
vigasztalta, hogy venni fogják a vigasztaló és báto
ritó szentlelke!. A tanítvá nyok keserves órák után 
ugyancsak meggyőzódhettek aJTói, hogy ezek a szen
vedése}\: elkövetkeztek az Úr Jézusra, De még milyen 
szenvedések, édes jó Istenem?! Hogy magára maradt 
a;r. Úr, ott a Getsemáné kertben, amikor egymagában, 
kissé távol a tanítványaitól, földre bol'ulván imád
kozot t. Mikor visszatért, aludva találta tanítványait. 
Hát nem tudtatok vi l'rasztani egy kis ideig? _ kér
dezte őket. I? milyen kínokat állott ki. mikor átsze
geztek ket tenyerét vasszegekkel. és milyen döbbene
tes tudni, hogy szomjúhozván, ecettel telt üveget adá
nak néki. hogy minClen beteljesednék, És ugyanezek· 
a ta_nftyányok háro,:" nap múlva az üres sír nagy
szeru tenye mellett allottak egyre erősödő bizalommal 
Isten vé~hetetlen szeretete iránt, aki ime nem hagyja 
el az övéit. Megbizonyosodtak afelől, hogy azt a szel
lemet. azt a jóságot és szeretetet, amelyet az úr Jézus 
h?rdozott, nem lehet sem s írba zárni sem az emberi 
VIlágból kiiktatni. A nagy kérdés m~st az volt' mi
k,éppen töltsék be a Meslel' ama meghagyását, 'hogy 
~. t elm~nvén, tegyetek taní ;'ványokká minden népe
e. Hiszen sok minden betelt ugyan abból amil 

Jézus mondo~t, de azért még mindig gyöngén~k, bá
t~~talannak e l:ez~k magukat a tanítványok. Az el
~uldetés ~.zava! t Ismételgették még csupán magukban 

ead'helkuldetes betöltéséhez az erőt bizony még ne~ 
mon atták magukénak Lelkükben 
vágyak éltek. nemes i~dulatok I azonban, tiszt-'1 
tervek rajzolódtak k'.... . obogt~k, szepséges 
I '''t. I ... LS amikor a punkösd ' 

e JO t. mlndny!'-ia n egyakarattal e.c:yült valának napia 

~:;~~lr;b~t~~~~~~}~~ g~~~:lftk~~. i~tTehát' ~~ ~! 
~:~ztalo é~~~torí~? szentlélek eltÖltötte "al:~~n~y~~= 
evn'ngélium ~rinSZ~~~lél:;esen tudták ~egszólaltatn i az 
szeretettel állottak emb~~,~:;nét.'kan~;1 lelkesedésse l én 
clIn, ho,e:v mindenki é ,r~al e Jeruzsálem ola
bele a történelem me~:~!~ ,l t~ttmaé~~ a!- ls ten szólolt 
lelkeket egy gondviselő iste' ,I k"v glgslmo,e:at emberi 
nnllY öröm nl "Z, melynek nvomtm 
emberi Iélekmbegnyugvás és bizodalom marad az ilyen .n. 

M I is örömet érezünk és 
kösd ünnepén, A lélek mei ~yu~mat minden DUn. 
öröm és nyugalom v, gel I s:r.ármazik ez az 
ködi k felelte s ezé/~ner,~ é r ZI a lélek hOl!:v Istf'n őr
és munkálkodnI. nem k~lteleSSégéne,k tekinll d ,.., le;ozni 

ennek a világnak békéJéé~:sb~I:~~iá~~~rtt. ~~:~ 
Bencze Márton 

A szablyákból szántóvasak lesznek 
" A "róf~t.U: "ly b~ke"~8r~1 mond k 
nekIInk J~v""d~t, rnely ""ha m~* .n,a 
v"lt; m a n sJ<k"t minden rellyve~nekem 
kell veunl flo mell~gettetnl • au,bl ';:'1 
1>61 ,UnI6v.sa!c IU~ek," • y
(Olh1d Fef"('ne: RÖVId magyarb..at", 

A:: U.nitárius· tie! legutóbbi számában a Lelké 
~estü1etJ állásfoglalás" alTa hivatkozott hogy b:~
Igenlését és követelését, "ezt a valláserkölcsi v~lágné: 
zetet. az embernek az élethez való jogát és a él 
szem~ni .feltétl en tisztelet elvét" hirdette és :Z01:~~ 
az I.lmumzmus egész tÖI·ténelme folyamán Folyó é 
március 26-án lelkészi értekezletet tartott'unk v 
Iyen még mélyebbt'e hatoltunk a probléma vi'zs ~e
tával és kerestük azokat az erkölcsi alapelveke gá a
~yek ~OO éves életünk folyamán történeti ' ténief~:t 
IránYItották, a"'.l:ikor a béke ügyében állást kellett 
foglatn~nk: Az ulésen véletlenül jelen volt egy világi 
a!yánkfl~ IS és meglep6 csodálkozással beszélt 1\1' 61 
hogy m.llyen s?-Játos gyökerű - és ha szabad í : 
mondam ,- sa~átos, teológiájú egyházunk állásrOgl~ 
lása a beke kerdéseben. Ez a meglepö cSodálkozás 
k~zt~tet~ arra. hogy vi lági atyánkfiai elött is 
föltánuk azt az unitárizmus lényegéből fakadó 
szellen:e t , amely a fenti Dávid Ferenc-i idézetet vagy 
Channm.g-nek a békéről sz6ló dolgozatát, vagy James 
Ree~ martfr~mságát adta a világnak, 
Mmde~ ketséget kizáróan megállapítható, hogy a 

reformáCIÓ k,avargó áradatából az unitárizmus kap
cso~?rl0.tt legjobban eszméivel a reneszánszhoz és az 
erkokSI értelemben vett humanizmushoz. A reneszánsz 
és humanizmus pedig nem más, mint az élet igenlese 
a~. ember fe1tétl~n ~egbecsül~se és emberi jogainak 
kovetelése. HamiS kepet adnank erröl a korszakról 
ha elhallgatnók azt a tényt, hogy az élet igenlés~ 
egyes filozófusok és túlzók gondolkodásában az em
betTel. szembeni felelótlenséget is rnegszUlte f.8ondo
lu nk It\ pl. Mach\avellire), de a reneszánsz szellem 
legnagyobb és leplkot6bb képviselői (Leonardo da 
y'i~ci, Galileo Galilei, Morus Tamás és mindenek
folott ~otterdami Erasmus) az élet igenlését úgy ér. 
telme~tek, hogy mindenkinek joga van a boldog és 
:mbefl élethez. ezen a földön és hogy a lélek 
es gon~olat szabadsága az emberiség legalapve
tőbb torvénye kelJ legyen, Mi fegyegetheti az 
éjet igenlését, a lelkiismeret szabadságát és az 
alkotó IT,unkát? A háború! Ezert, akik felelősnek 
érezték korukert magukat a reneszánsz legnagyobb 
szellemei közül. szükségszerüen jutottak el a béke 
vágyához és a beke megteremtésének szükségességé
hez. A nevek közül lalán csak Erasmusra hivatko
zunk. akinek egyik legszebb és legemberibb alkotása. 
,. A béke panasza" dmú műve már nemcsak ábrán
dozás a boldog békéről, hanem gyakorlati tanácsadás 
is, hogy hogyan kell és hogyan lehet megelőzni a 
háborút amellett, hogy felvázolja a háború minden 
borzalmát és szenvedésél. A reneszánsz é let pozití\' 
humanizmusához kapcsolódó unitárizmus szükségsze
rűen és természetesen veszi át ezt az erköksileg érté
kes alapelvet, Dávid Ferenc is a béke feltétlen hfve, 
csak az ő formanyelve nem az elméleti politikusé, 
hanem a hivő teológusé és ezért f:zsaiás prórétától 
vett idézettel tesz hitet a mellett a világ mellett, 
amelyben a béke a legfőbb biztosftéka az emberi 
életJlek és amelyben a szabivákból sz.1ntóvasak lesznek, 

Dávid Ferenc békevágya és álma csillan meg Enyedi 
György unitárius püspök (1592-97) prédikációitól 
kezdve el egészen dr. Boros György 1914-ben írt VI
lá,l!béke című prédikádóiáil.! az unitárius szószék iro
dalmában. Vagy holO' a külföldi unllárizmus legklasz
szlkusabbját vegyük, Channing a Háborúról tartott 
hires el6adása a X IX , század szellemi életében tük
röz! legszebben azt a békevágyat, amely az unitárius 
teológia elO'ik alaoelve és amely a humanista ember 
erkölcsi életl!Z"enleséból fakad, E szellem jegyében 
fttillUk el a háborút, _ konkréten: a vietnami amerl-
ai agressziót, Szán JáDO!! 

I UNlTABlUS &LET I 
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.,G l aub~ u n d Ta ," elmen jf!lcnlk meg a 
nt' me, unhAnUS(lk hav] tolyól",,,/I. R~nd. 
stereilen kótUk at NStK kUlbnbözl! váro
sOIban '/IrtOlI ö$s>.ejövc telclk p rogramját 

" Vr Vmof}'nn htd (A kereső) elmen Jele. 
nlk meg "'ales l nYf!lven. az 651 nyel
vükllö1 r"gasxkOdó walC$1 unhárlu!IOk t ..... 
lyólrElta. D. J. O"vles lelkész szerkeszté. 
sében. Nemrégiben wale.1 nyelvi! unI\.:!.. 
nus énekeskönyvel 1$ klad lak. mNyl>en 
12~ é nek,·t ltb:ölnek. 

fOro f. "r. L. J . " a n 1f00 k leid eni e.o::ye
terni tanár. aki az IAR I" k (';pvlselet(';b~n 
r(';sz\vCII avatIktini zslnaI.Qn. megflgyell!_ 
ként jelen voh az Egyhthak VUá~tan'csa 
tebruár 1-n nupJal n l/lnon J1en!J Ulés<!n . 

.. \ ! U n itá riu s "lIágsU\\'c lsé ~ londonI 
kongresszUSá.n /I k tllönbÖz6 egYházI vi. 
láguö\'etségek ls képvIseltetik mal(U k a l 
A v/lUklln1 u;1""1 Keresztény E~}"SO!g 
Titkársága közölte, hog" kl>pvis" INÜkt>c'1 
Monsehlne ur WUlebrand~ tOll réSZI venn!. 

Ali; I /H I F .• New5 D l~est ~ eimen megje. 
len6 é.,e5116JI\I a jöv6ben 1:: . G. Lee lon-
d on! unJtllrlu.'1 lelkész. az ..... gol UnlUi:iu_ 
iOOk .. lnqulrer" elmll lapjának egyk ori 
Sll ~rke<o,.t6j(' fO/dn IrllnyÍlanl. 

O r . Mnx A . " ap p protCS5wr. /Ill unuá
r!us-unlver-L8115'~ t'!l<vhAz kitlügvl 05>lá
lyárulk 11I":o:I:aIOJ_ lU. S. Aj ls lagja leli 
a~ [ARI" t1tkllrstigolnak. 

(F. J . j 

Adomllnyok NyU/ldlj nlap .... ' 

Maroo l Béla 20 t',. Cs:ákn Jánosn" 10 Ft. 
ÖZ\'. Km""" J ánosné S 1"1. özv. S • .Jmonl_ 
desz GYUlán é ~O FI. SU.b6 Soindorné 15 Ft 
ö~v. Lo"OdIe:< lmrtlné 24 1"1. li:crcsléty 
DomOkOll UlF •. TÓth Mfll,ólyno! ~ FI. 
HomokI Lajos 10() Ft. 

AZ .. Unitá r ius Ele(-- j e len s~'mdnak 
... erkes~l&<:ért U~ncze M4 rlo n t6jegyzl\ 
telel. 

UNtTARIUS ItLB ... 

La ptulajd onos a Magya ro rsz4g1 Unllft1US 
EgYházkör. 

Felel6s szerkesztO é . kia d ó.; P <!lb" IthP"'
EV! ~16tbet<!.1 dfJ 12 torlnt. 

Budapest. lX., H6gyes EndNl ulca l
Tivb.: 1:J7_ 11M. Csekkn.: 80 M I. 

• . :ma _ 
F elclO. 
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Dr . Nyiredy Géza 
Dpest XI . Es zék u. 9- 11 . I . em. 
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