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Húsvét 

"Mit keresitek a holtak között a z élőt? 
Nincs i t t, hanem íeltamadottl"" 

(Lukács 24,5- 6.) 

Unitá rius szent évünk hÚSVétján, mivel köszönthet. 
nök méltóbban és kifejezőbben szere te tt híveinket, 
testvéreinket és barátainkat, mint ezekkel a Lukács 
evangéliumából vett igékkel : "Mit keresitek a holtak 
között a z élőt? Nincs itt, hanem felt ámadott" ! Szá
munkra ennél ki íejezöbben semmi sem érzékeltetheti 
a húsvéti gondolat mélységét és felemelő erejét, mint 
az a kép, a melynek első záróakkord ja ez az evangé
liumi mondat: 

"A hétnek e lső napján pedig, kora r eggel, a sírhoz 
menének, vivén a z elkésZÍtett fűszerszámokat, és né
mely más asszonyok is ve lök.. ts a követ a sírról el
henger ítve ta lálák. f:s m ikor bementeK, nem találák 
az Ur Jézus tes tét. És lő n, hogy mikor ők e fe lett meg
döbbenének, imé két férfiú álla melléjök fényes öltö
zetben: és m ikor ők m eg!'(!mülvén a föld re hajták or
cájukat, azok mondanák nékik: Mit ,keresitek a hol
tak között az élőt? Nincs itt, hanem fe ltámadott ; em
lékezzetek rá, mint beszélt néktek, még m ikOr Galileá
ban volt". 

Ez a bibliai kép fejezi ki dávidCerenci teológiánk
nak egész központi magvát, lényegét! 

Nem jól emlékszik J ézusra az, aki eHelejtette mind
azt, amit ő maga mondott. Jézus pedig azt mondotta 
tanítványainak, hogy harmadnapra fel kell támadnia ! 
Az uj igaZSágokat az érteUenségnek, a hamis konzel'
vatlvizmusnak, a rugalmasságát vesztett gondolkodás 
lanatizmu.sának "bűnösei" m indig igyekeznek ú tjuk
ban feltar tóztatni és megölnI. J ézus pontosan tudta, 
hogy uz isteni igaZSágoknal< az útja is ilyen. Ezt tud
lu Dávid Fe renc is, aki uzonban jól em lékezett nrra, 
amit J ézus mondot t Gali leában és ezért Irta testa men
tumának vérre l irott Igéivel, hogy "az Ig3ZSágol ú tjá
ban pedig semmi föl nem tudja tartózta tni I" 

Alapitása 400, éves történelmi évfordulójá t ünneplŐ 

uni tárius anY:lszentegyházunk, egész eddigi töl"tknelme 
folyamá n hányszor de hányszor kellett erösítse hitét 
és öntudatát ezzel a húsvétos üzeneUel~ A világ min
dig hajlamos volt pontot tenni n dolgok vég,sre. Slrba 
temetni az előbb meggyötört és megkinzott uj igazság 
képviselői t. Hatalmas zárókövek"! t nengerlteni a s irok
ra és kemény, kimélellen őrizőket állítani , nehogy fel
támadjon valaha is a végleg eltemetettnek hitt iga7.
ság, amelyet a ha t.alom orejéve l ugy ítéltek <::1, ugy bé
lyegeztek meg és úgy ö llek meg, mint kárhozatos bu
nösöke t és tévl..1nokat ! 

Dávid Ferenc is ezert vá lasztotta az erdé lyi refo r
m ait papságnak és sa já t maga személyének címeréül 
ezt a7. itt fent közölt cimerpajzsot, pecséte t. Páratlan 
a maga nemében. Tökéletes kifejezése az evangélium. 
ba n hLrdetett gondolatnak. J ól véssük szívu!"lkbe ezt 
, k'pet hIszen Dávid Ferencröl örököllük, m ini uni-• • lárius hitünknek legközpon l i bb lényegét ki (O;;!jezo szim-
bólumát. J ó l nézzük meg ezt a képet: őskeresztények 
idején J ézus t emberi alakban nem volt szabad ábrá
zolni. (És ez is szép unitár ius gondolat!) Mer t nem 
babonás (élelem tartotta vissza öket az emberábrázo
lástál hanem a tapasztalat. Tul sok Cézár kőbe vagy _ 
brom:'ba vésett szooorJ<épét látták u bazilik<iban fé lis
ten ként felállíta ni ahho?, hogy mindent elkövessenek, 
hogy Jézussa l ez meg ne történhessé~! ~e~. beb~lzsa
mozott tes tet nem érzékszerveket gyonyorködteto ala· 
kot akartak 'Is tenként kiábrázolni. Hanem a képet is 
az igazság jelképekénl, min t eszközt akar ták. igé!1ybe 
ven ni az evangéliumi gondola t jobb megér tese erde
kében. J ézus t rrtindig a? Agnus Dei, Isten bfl1:ánya ké
pében ábl'ázolták. Igy áll előttünk clm~q)aJ7.sos ké~ 
pünkön is, Benne áll az iramló folyam vlzei>e.n, a.mel)M 
a haladó é let ö rök változás t és örök m07.gást ]elkepezo 
életfolyama. Virágfüzer köti össze a golgotai kcres~t
tel. Ez a viráglánc is a megújhódott élet I,a vasz.?s hl~
nöke amely ar~'ól beszél, hogyavirágzast kovetme 
kell ~ajd a termés beérésének is. ~s II kcrc;;: I, ame,I,Y 
elválaSzthatatlan Jézustól, mint az Isten "bárányá -
tól ür es Hiába szegezték erre il. keresztre ~z ember 
fiá'nak ~eggyötörb és meggyalázot.t testét é<: vele 
együtt az új és istenibb igazságot , hiába kerese<.J •. aká~= 
milyen gyö~relmet állo tt IS ki a meggyalázott .es me", 
alázott teste t és II megfeszített és töviskosztu'uva l ~o
I"onázott igazságot, - nincs mát· a _kereszten! Nem u;= 
het a holtak között keresni az élot, mer t már fc a 
madot!' A kereszten a megkinzott és m egal;izol.t .em
ber fiá~ak tes te helyett ott V:ln d ia~alma t vet~.hl~e~~k 
győzelmi fehé r zászlaja. Igen, a d llldalmas It. e iUr 
lobogója a megüresedett kereszten ! .Ez rI leg;,':ltár

ke
: 

sabb szim bólum. Ez a dávid ferenci Clmel' umta rIus 
I"esztje. 

Sokszor merült fel anyaszentegyhá~unkban ~cr~~c~~ 
dolat, hogy a kényszel'egyes~égckke l r.tmkkénys7. 'ó'á l 
szertartásainknak és szokásninknak unrtárlus r~é:'r~o_ 
végezzük cl és vizsgáljuk meg, hogy a kOI"Szcru " nk 
dem unitárius teológiai elvek . S7.e~pontjáb6 1 en~kn~e_ 
van-e a keresztról szóló teol6glá nk . ' Nos, cm . d 
ges te~'lógial kél'désröl nem ke!! vita tkoznuok. m L.n -
addig míg 'hű és ,(ol"szerú követői akarunk mura~n~ az 
el ső ~z.ázildok unitárius kereszténységének és Órr: I ~ ~I~ 
esetre egyháza lapitó elsá püspökünk emeé1tC?1 ;.I~riu5 
véhez, amellyel ezt a szimbólumot az erd ' yl U I 



(egyetértő) Jclkészeknek s ::a maga saját. szenl~lyén,::k 
dmcrévé, jelképévé teUe, Ugy::anis a ~LmerpaJzs, fo
lőtt i négy betű _ STUM - ann~1t . Jelent ~a!mul, 

I t· S'g'lIum Transllvanorum Umtanorum MLnLstro
~~ 'M~~'MUI: Az erdélyi egyetértő (unitárius) le~ké
szek' címerpecsétje. A dmerpllj?.s két olda~án 1cvo .F 
~ D betű Dávid Ferenc: nevenek - FrancIscUS Dav\
dis-nek a rövidítése. Ezt a címerpajzs,ot mint pecsétet 
Dávid Ferenc minden hivatalos okm.anyán használta. 
Bizonyosan tudjuk, mert okmányos bl~onylt.!!k van ró
Ja, hogy már l557-ben is, ami azért LS ér.?el{es, m.ert 

Inden további vitát feleslegessé tesz történészemk 
~ámára "UNITARIUS" nevel':.et~~k eredetét ~s ~elen
téstartaimát illetően ! "Unitánus tehát ann?,t _.~elent 
a szó dávidferenci értelmében, mint "Egy:.terto , .az: 
az egyetért.ésre törekvő! E7 ten:nészetszeruleg feJeZI 
ki az oekumene gondolatát Isi MI ezt már a. X VI. ~zá
zadban képviseltiik és gyakoroltuk és ~nnYlr::a um tá
rius hitszemlélelÜnk lényegéhez tartozIk, hogy ne-

• . . . 
• • • • 

Prágai békegyűlés 

E "vietnami" képet az angol unjtáriusok 
"The Inquirer" c. hetilapjából vettük dt. 

"Keresd a békességet és kövesd azt" 
(Zsolt. 3-1:15,b) 

,,1\1entsétek meg az embert , a béko lehetséges". 

Ez volt a vezérgondolala a Keresztény Egyházak 
Bék.e.kon!erenciájának, amely folyó évi március 3l. és 
úpnhs 5. között tartatott Csehszlovákia fővárosában 
Prágában. A világ minden tájáról, mintegy 500 dele~ 
gátus érkeze.tt a keresztény egyhá7.ak képviseletében 
erre a nagYJelentőségü nemzetközi béketalálkozóra. 
Hazánk ~eresztény egyházait mintegy 40 tagú küldött
~é? képVIselte, amelynek tagjai sorában ott lattuk ha
zai protestáns testvéregyházaknak valamennYi püspö
k~t és egyházi vezető szeméJyiségét. A magyar kül
dött.ségben . eg>:házunk főpásztora, R. Filep Imre püs
pöki hely~ök IS ;:eszt vett és osztozott a prágai béke
KonferenCia felelosségtcljes munkájában. A Prágai Ke
resztény Békekonferencia számos bizottságban tár
gy~lta '!leg korunk és napjaink legdöntőbb fontosságú 
kéHlé1>clt és dolgozta ki javaslatait a világ bél,éjének 
megmentése érdekében. Tel'mészetszerűleg kerültek 
1~,l p,re~dre a békét elsőrendűen ve1>zélyeztető kérdé
::ek, mint .. pl. _a vietnami háború, amelyben a szabad-
1>ágáért kuzdo vietnami nép alapvető létérdekeit ve
szélyezteti .. az amerikai imperializmus agressziója. 
Va~ a kozel-kelet srllmos veszélyt magában rejtő 
~elYl.ete ~s az általános európai biztonság kérdésével 
össze[uggo problémák. A hatalmas anyagot lapzártóig 
még nem állt . módunkban feidolgozni s igy a prágai 
~kekonferencLa nagy horderejű munkájára lapunk 
követke7.6 szAmában még visszatérünk. Oröm volt szá-

a UNITARIUS ELET 

vünkben mind máig meg is őriztük; az unitárizmus
nak az lsten-egységre vonatkozó teológiai elveit csak 
később hozták vonatkozásba az "unitárius" nevezettel. 
Ma már természetszerűleg ezt a jelentéstartaimat is 
szívesen váUaljuk. 

Húsvét va,:! és anyaszentegyházunk megalapítása 
~OO. évfordulÓjának emlékünnepére készU\ődvén, lsten 
Iránti hálátó! hangosabban megdobbanó szívünk sze
retetével és Dávid Ferenctől örökül kapott jéZUSi hi
tünknek jövőbe tekintő látásával nézünk fcl a Gol
?othára. Felu jjong bennünk a husvéti lélek, lá tjult az 
Iramló élet folyamában álló jéZUSi valóságol a tavaszi 
vi rágok megüjhMást hirdető Igéretének szépségét éS 
látjuk a megüresedett keresztet, amellyen ott lobog 
diadalmasan jézusi hitünknek hófehér diadalmi zász
laja és nem keressük "a holtak közölt az élőt" mert 
tudjuk, hogy rajtunk keresztül is él! ' 

, . • 

R. l'ilep Imre 
püspöki helynök 

munkrn, hogy Prágában nyugati testvéregyházainknak 
számos kiemelkedő személyiségével l.alálkozhaltunk, 
köztük dr. John Kieltyvel, az angol unitárius egyház 
fejével, az IARF-Világszövetség alelnökével, valamint 
!Il': amerikai unitárius-univerzálista egyház neves kép
viselőivel, akik különösen a vietnami kerdésben tün
tek kl bátor és unitáriusokhoz méltó állásfoglalásuk
kal. 
• • • • . . . • • • • , , , 

Dr. Bartha Tibor relormátus püspök látogatása 
egyházunkban 

Dr. Bartha Tibor, a Tiszántúli Reformátu.'i E~ház
kerület püspöke, a Református Konvent elnöke, a Ma
gya.r:országi Ökumenikus Tanács cltJöke, dr. Dusicza 
ferenc reformátusi konvcnti főtanácsos kiséretében 
látogatást tett R. Filep I m r e püspökd JJelynöknél, feb
ruár 16-án, viszonozva püspöki helynökünknek nála 
lett korábbi debreceni látogatását. Dr. Bartho. Tibor 
püspök átnyujtoUa meleghangú ajanlósorok kiséreté
ben a "Második Helvét Hitvallás Magyarországon es 
Méliusz életműve" című jubilár is kiadványát a Ma
gyarországi Református Egyháznak. 

Dr. Bartha Tibor püspök felkér te püspöki helynök 
atyánkfiát, hogy a ~agyarorszb.gi Protestáns és Orto· 
dox EgyMzak küldöttségében, mely a II I. Keresztény 
Béke-Vnággyúlés pragai ülésére készül, veS!en részt 
személyesen is unitárius egyházunk képViseletében 
március 31 - április 5 napjain. 

Unitárius egyházunk örömmel kapcsolódott be.le a 
óékeszolgálatnak ebbe a rendkívül fontos munkáj~ba 
Amint -nzt lapunk más helyén hfrill adt~ R. Filep 
Imre püspöki helynök részt vett a prágai Keresztény 
Béke-Világg,.vűlésen, tevékenyen munkálkodván a béke 
szolgálatában. . , • • • • , . . . • • 

Dr. Káldi Zoltán püspök kitüntetése 
Unitárius egy.házunk egész vallásközönsége a testvéri 

sziv örömével fogadta azt -a valóban .rendkívüli hirt, 
miszerin t finn testvéreink államfőle Dr. Káldy 
Zoltán evangélikus püspököt a Fin n Oro~zlán Lovag
rend I. osztályú parancsnoki fokozatával tüntette kl. E 
magas kitüntetés méltán érte testvéregyházunknak a 
szolgálatokban fáradhatatlan püspökét. "Együtt örven
dezünk az őn'endezőkkel ... " és ezen az úton is tol
mácsoljuk unitárius vallásktlzönségünk jókivánságait, 
.kérve l s ten áldását Dr. Káldy Zoltán püspök életere, 
hogy nemes szolgálatát a világ békéjéért, az egyhdza.k 
es a népek testvéri kapcsolatainak elmélyltéséér t tö
retlen erővel tudja folytatn!. 

• 



, 
80 eves dr. Kiss Elek püspök 

A Magyarországi Unitarius , Egr.
háznak a második vllágháb.OI"Ul ~.o
vetócn szembe kellett nézme ti tor
tCnelmi valósággal. Kile-"~ ('~'h~:-.: 
kőre közül nyolc, az OSI püspöki 
$zék'hellyel együtt, Romániábnn fek
tette új alapokra életét, új egyház: 
nlkotmánnyal, amely II RománIai 
Unitárius Egyház Szel"vezeti Sza
b.'ílyzalaként nyert törvényes elis
merést. A régi n)'olc egyh6,zkör(cs
peresség) hat új egyházkörbe törnö
rillt, A Magyurors:;:Ilgi Unitárius 
Egyhá<,-, ősi Szervezeti Törvénye 
alapjan, dc ugyancsak II mcgválto
wtt történelmi helyzet követelmé
nyeinek megfelelően szerve;'e .. újr.a 
életét. A régi kilenc cgyhuzkorbol 
csak egy maradván Magyarorsz:'Lg 
területén természetszerüieg kellett 
összevon~i az egyetemes egyházi 
jog- és feladatkört az egyh!Ízkörivel. 
A Magyarországi Unitárius Egyh!!:,.; 
központi székhelyet Budapestre kel
lett helyezni. Az esperesi tisztség. 
amely a második világháború után 
mintegy ket évig külön 7.sinnt! fel
hat.1lmazással püspöki helynölti fel
adatkörré bővült, a Romániai Uni
tárius Egyház új Szervezeti S7.abály
zalának étetbelépése pHlanatától 
(l949-től) iuris dictionálisan fl Szer
vezeti Törvény püspöki jogkörével 
azonosult. Ennek ellenére magyar
országi unitárius egyházunkban 
megmaradtunk a "püspöki hely~ 
nök"-i cim használatánál, mert füg
gellenül attól is, hogy az Erdél}'en 
kívüli magyarországi területek már 
a XV L században is külön püspök
séget alkottak és külön püspökük 
volt Karádi Pál személyében, mégis 
megmaradtunk a jelenleg is hasz
nált magyarországi egyházfói eim
nél ti 400 éves közös történelmi 
mllllra és a töreUen lelki egységre 
való utalás jelképeként. A .romanti
kus unitárius köztudat amúgyis ~gy 
tudja és úgy melengcti szivében az 
"unltári.us püspök" [ogalmát, mint 
amelyboi valóságosan, személyre vo
natkozóan csak egy van az egész vi
lágon! Vitathatallan tényként szö~ 
gezhetjük le mi is, hogy a világon 
minden unitárius ember és hi.tközös
ség ugyana7.<:al a tisztelettel tekint 
a mindenkol'i kolozsvári unitárius 
püspökre, mint amilyermcl pl. a ke
leti ortodox egyházuk ri konstanti~ 
ná~olYi eokumenikus pall'iarkára 
tekmtenek, vagy mint amilyen sze
~etet es elismerés övezi a .. primus 
mter pares" elv alapján a keleti or~ 
.todox egyház moszkvai pátriárká. 
Ját. 

A mi "eokumenikus pátriárkánk" 
a Dávid Ferenc püspöki szt-kében 
egyházát korm(myzó és 80. születés
napjdt március 28-án b2tQltött dr. 
Kiu Elek püspök 

Bár, a XC, Zsoltál' 10. ve.rse azt 
mondja. hogy "A mi esztendeinknek 
nnpjal hetven esztendö, vagy ha fel
jl'bb. nyolcvan eS7.tend6 ... " mi 
mt-gls azt-I·t adunk ht'llát Istennek. 

hogy ezt a "k'gfeljebbet" dr. K ;ss 
Elek püspök személyében ligy bizo· 
ny!totlia, hogy olyan szellemi es tes
ti el'övel, egés7.séggcl áld')tta meg. 
hogy bizton remélhetjük, hogy még 
hosszú, nagyon hoss7p éveken át 
fogja tudn! szolgálni fáradhatatlan 
munkásságával a7. unltúrius gondo
latot. 

Dr, Kiss Elek a huszonhetedik. 
Dávid Ferenc püspöki ~zékében. 
Medeséren született, Udvarhely vár
megyében, IBB8. március ~8·fln. A 
nyolc gyermekes családb.1n Ö volt 
az ötödik. Szülei a firtosmart onosi 
s.zületesú Kiss András és amedeséri 
Dobos Berta voltak. Egys'!:erú föld~ 
mives emberek, de a székely ember
ségnek abból a rajtájából, akik 
gyermekeiket igényesen nevelték 

szegénységükben is és az úti1:arisz
nyn hamuban sült pogácsája mellé 
hozzá tudták adni a szellemnek és 
a léleknek azt a kenyerét is, amely 
nagyszerű lelki elemózsiául szoJgált 
egy hosszú élet számára is. Dl'. Kiss 
Elek elemi iskoláit Medeséren, alsó
fokú gimnáziumi osztályait Sz·ékely
keresztúron, a felsófokúakat a ko
lozsvári Unitárius Főgimnáziumban 
végezte. IH tett érettségi t is. 1908, 
szeptemberében kezdte meg tanul
mányait a kolozsvári 1'udomány
egyetem bölcsész karán. A ra követ
kező esztendőben az Unitárius Teo
lógiai Akadémia hallgatója is lesz. 

1913-ban fejeli be egyetemi tanul
mányait és irja meg bölcsészdoktori 
diss7.ertÓciÓjllt .,A szemé\yi~ég peda
gógikájának alaptényez6i"-r ól cím
mel. Ugyanebben az évben fe jezi be 
tanulmányait az Unitárius Teológiai 
Akadémión is, mint évfolyamának 
kitúnőrendú hallgatója. A Tudo
mányegyetemen olyan kiváló pro
fesszorok dícsérték képességeit, mint 
Schneller István, Böhm Károly és 
Paulel' Akos. A;>; Unitárius Teológiai 
Akadémidn pedig dr. Boros György, 
Csifó Salamon és Gdlfi Lőrinc pro~ 
fesszorok mélttinyolták kiváló szor
galmát és tehetségét. 

1913-IÓI I!H5-lg az angliai Man-

chastcr College tudományos kuta
tással foglalkozó Ielkészj(!!ö!tje Ox. 
fordb.1n. Nagy hatással van rá dr. 
Carpenter, a világhírű tudós. ,Ikl
nek tanítványa. Az első világháború 
megszakitja angliai tanulm;'lnyait és 
c~k 'a Nem;>;etközi VöröskerCl<zt se. 
gltségével tuu Dánifm keresztül ha
zájába visszatérni. 

1.915: augusztus IZ-én kezdi meg 
ullltánus lelkészi pályafutását és 
munkálkodását az Udvarhely me
gyei kissolymosi egyhi)zltözségben. 
1 92 1 ~ben a Főtanács a kolozsvári 
Teológiai Akadémia ótestamli'ntumi 
tanszékére választja meg, nyilvános 
rendes professzornak, Számos cik
luson keresztül dékánja is a kitűnő 
nevű Teológiai Akadémián:t\c 1933-
ban a Főtanács a föjegyz.ói tisztség. 
re választja meg. Józan Miklós püs
pök halála után pedig, 19-16. szep
tember 15-én, a Székelykeresztúl'on 
tartott 7.sinaton püspökké n'.Jasztja 
az egyhtlzi közakarat. 

Dr. Kiss Elek püspök úgy tanári. 
mint főjegyzői, valamint pöspökségé
nek nehez egyházkOl'mányzali fel
adatai közepetle is mindig i~őt ta
lált arra, hogy ga;>;dagitsa a tudomá
nyoS teológiai és általános egynázi 
irodalmat cgyal'ánt. Már az 1916-
17-es években megjelenik kitűnő pc
dagógiai munkája "Az érleimi és 
erkölcsi nevelés viszonya" címen. 
LeCordítja dr, Carpenternek két 
könyvét. t924-ben jelenteti meg ki
tűnő tankönyvét az óteslamentumi 
teológiai tudományok szakköréből 
"Az isteni törvény útja" címmel. 1925-
ben jelenik meg "Unitárius hit és 
erkölcstan"-a. UgyanC1.Cll évben lá· 
togMást tesz Angliában és 1931-b:m 
Dániában. 193J-ban közzé teszi llZ 
ameriltai testvéregyház feiének, dr, 
AUl'éd Hall-nak munkáját "Egy 
unitárius hitvilága" címen. A máso
dik vilát:!hábor'Ú kitörés~:\ig számos 
nemzetközi konferencián vesz részt 
és aktiv tevékenységet fejt ki al 
IARF világszövetségben, Olt van 
Arnhemben, Hollandiában, a dániai 
Koppenhágában és az angliai Ox
ford konferenciáin. 19.13-,15 között 
adja ki "Unitál'ius evangélium" cí~ 
mű folyói ru tát. Emellett állandó 
munkatársa minden unitárius folyó
iratnak es egyházi lapnak. Szer!tCSZ
tóje volt hosszú időn át a;>; Ullitárius 
Közlöny-nek ás társszerkes7.lője hír
neves tudományos folyóiralunknalt . 
a Keresztény Magvető-nek . 1949-ben 
jelenteti meg a modem élet p~ob
lémáit felölelő könyvét: "A VIlág 
fejlődése az atom szemléletében" cí~ 
men. k 

Leheletlen felsoroln unk akárcsa 
legjelentősebb alkotásainak megje
lent, vagy még kéziratban kiadásra 
váró műveinek címét és jelentő.~é
gét, még kevésbé van Ichet6sét:Unk 
itt most arra, hogy kiemelkedő tu· 
dományos és irodalmi tevékenysé~ét 
részletesebben elemezzilk és értékel
jük. Bizonyos azonban az, hogy unl-
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tarius esyhll7;ti.lrlcndrnilnkben cs 
pilspök el6del klizm nem sokan 
múlták felül tel'mékeny irodnlmi 
rnunkÓ5sagát. 

Dr. Kiss El!'k pilspök jelentős k.öz
életi $Z~mélylség is, ak,l .h\1 .,umtá
rius" nevezetünk eredeti JelentéSI.:tr
talmához (esyetél'tó, "'ro'ségre töre~
vő,. Na#!)' érdemel vannak rt Rom~
nia I ,;'gyházak testvérl kapcsolat.'u
nnk ápolás.'l. tel"én és közIsmert nl: a 
rendkiviil szívélyes jóviszony, amely 
a keleti or todOX !'.I~yház I):\triá"ká
jához fúzl. A romániai Keresztény 
Egyházak Békelan:\esa munkajában 
te\'ékcny részI vállnl és a béke szol
gálatában kifejlett lelkes tevékeny
ségéért maf,::as állami kitüntetések
ben részesült. 

személycsen tevekenykedve az IARI" 
101:;4-es hagal és az l!l66-os londonI 
konferenciáján. Mély lJcnyomáSl 
kelteH és kedves emlékként él hl
veink szIvében magyarországi láto
g..'l.tflsa ls, 

dlk szUlelése napj{.n ez,";rt Idvánunk 
ml Js dr. Kis5 Elek pUspök atyánk
nnk jó egés7.séget, erőt és azt a fol'
ró reményteljes hllet amelv őt ed
dig ls egész életén at' mindim csele
kedetében oly kltünoon j~lIemezte. 
'-':S ha' e!fáradna és a megérdemelt 
pihenl!sre vagyna, akkor övez7.(' 
nyugalmának eljövendó éveit a há
lás hIveknek, az ö tudom;ínyim és 
hitén felnőtt l!s erössé vált lelké
szeinek és hón szeretett szűkebb é<J 
lflp:abb e5.'l.ladjának örömet, boldog
ságot, és áldást nyújtó szeretete 80 
esztendővel a vállán, mi mégis, ~int 
rendUhetellen egy szikla-tömbböl 
m!tszett _ oozlol)o\ látjuk magunk 
elott, az osz püspököt, és a magyar
országi unit{,rius e!\yhúz ecesz hivő 
közösségének nevében születésnapi 
jókfváns6gainkat küldjük, lSlen ál
dás(lt kér \'e a Főpásztor és Szerettei 
életére! 

Részt v(!llalt ;L..: Unitárius és S..:a
badelvú Keresztények Vil!l!:sl:övet
ségének az IARF-nek m.\sodik vi
l:\ghál.Jo~út kövelö munkájában. is, 

A testvéri Romániai UnItárius 
Egyház is ez év augusztusában, egye
temes unitárius életilnk .,:\1ekkáj{,
ban", Kolozsvárott készU! megünn!!
pelni egyházunk megalapluba 400. 
évfordulójat. MariS bejárta az egés~ 
unitárius világot azoknak az áldo:r.a
tos elkészületi munkálat.oknak a hí
re, amellyel a nagy ünnepre készül
nek. Templomokat renovi]nak, pa
I'ókiáka l tatat'oznak, áldor.atokat 
homak és nem mi'll"ad e l úllami kor
mányzatuk nagyvonalú tám ogatásl 
scm. Ar. epít~snelt. a külső {>s a bel
ső mcgújhódásnak élén mindenütt 
a püspök köztiszteletben. álló, kima
ga sló személyisé~e üll. Nyolcvana-

,Hús\'~ t,i eh~élke<lésünkben renntebb mái' elem eztük 
az "ulUtaTÍ1Is' szó credeli jelentéstartalm:it. Dávid Fe
~ene kOl'áb~n, II fognlom megszü\etése idején annyit 
Jel~n~e.tt, mL1ll "cOyelér/ó" azaz egyetért~sre törekvő. 
U~ltanu~. neve~etünk tehát hagyom:inyszerűen köte
I<:z. benn~nk~,t az ~ekumenikus gondolat képviseletél'e, 
h~.S7.en ml szuletésunk első rillanatától kezdve ime ne
v~nk~n hordozzuk nl. egyetérlésre, együltmliködéSl'e 
~~\Ió. torekvés oekum~nikus gondolatát. Nyilvánvalóan 
r·~;smert~ fel ~ M'\S~dlk Vatikáni Zsinat illetékes 
It • rsága IS. amIkO!' Vl lá~szövetsél!;ünknek a~ IARF
~ek b megflgyelőit a Zsinatra meghívta és 't 965. szep
e~ er 20-21. napjain vendégül látta a Zsi~atO!1 
~~l a~7. IAR.~. VB. ta~jál. R. Filep Imre PÜSPök i' hel~: 
. ~~nk~I .\ t. A Zsmat akkor a valli1ss:t.1badság 
~eh~:;nr'lJat targyalta. erdrkes történelmi pillanat volt 
~m\ or ezen a uinati Ulésen négyen: a holland re: 
az°'J:I~!ns dr. Cra~er, az IARF állandó megflgrelóje, 
oozt<iIYár1k: l . Unltánus Egyház feje, illetve Ilem<:etközi 
M~x K na Iga7.gat~ja, dr. Dana MeLean Greally. dr. 
mélyé';~P és R. Fll('p .Imre püspöki helynöltünk sze
modernebb a ~egÓSI~b tö rtén!!lmi unilárizmustól a leg
badelvű umanlsta unltárizmuson át az ('gész sza
ban tÖl'té~~I~~ t~~r irányUl~ képviselve volt és való
vallássl:tl.badság ké v~~y: nyujtott al: a kép, amilwr a 
szabadsa ' r s t tárgyaló illés ut:'!n a vallás-

,g leg6s!bb képvlsel61t a rómaI eg~'ház bíbo-
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rosai testvéries szívélyességgel vették körü\. Termé
szetesen a régi sebek nehezen gyógyulnak és uZ 
"egyctét'tt!s"-['C szomjÚhol.ó keresztény vi1ágn~k rr;-ég 
hosszú utat kell meg tennie a teljes egyelél'tes mm
denki óltal óhajtott valóságáig. Ezen az uton awnban 
most is a legtöbbet, a nemes cél érdekében, a példa
mutató cselekedetek építenek, Ezért volt és marad 
('endkf vül jelentős esemény az az esküvő, amely ez év 
februárjában a budapesti Rózsadomb-i róm. katolikus 
templomban tartatott, amikoris a római katolikus val
lású Csorba ZoHan és az unitárius vallás ú Vári I{ata
lin a néhai dl', Zsakó István unokája, esküdtek egy
másnak örök hűséget, mégpedig ugy, hogya lelkiis
mereti szabadságot követve, a házassllgot kötők min
denike a saját egyháza eskűformája szerint tette le ls
ten színe elött az esküt, sajnt egyházának lelkésZI! ke
zébe. Az egész esketési templomi szerlal't~.st a ,Feren
ees-rendi Semjén páter és R. Filep Imre PUSp(.ikl hely
nöltünk kö~ösen végezték, messzemenÓCn tiszteletben 
tartva egymás hitét és szertm,tási szokásart. A nagy
számu közönség mélyen megindult lélekkel kulcsoita 
imára kezét, hogy négy évsZlÍzad mu.ltán ennek nz 
"egyetértő", valóban oekumenikus keresztény szertar
tásnak részese lehetett! 

Az ifjú párnak életére és az egyházak oe!(1.Jmenllnls 
törekvéseire s;':'lvl>6l I,érjük Istennel, aldását. 
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Jubiláris zsinati • 
• 21·én 

Megemlékezés egyházunk alapitósa, 
. "6 é. lelkiismereti szabads6g törvénybe iktotósa 400. évfordul6jár61 (/566 - '968) valammt" vo :s 

Dávid Ferenc 

Egyhlizunk elnök sége {']ólcrjesz
tést ten E. K . Tanácsunkhoz, hogy 
hivassék össze f. évi augusztus 21. 
napjára a Magyarországi Unitárius 
Egyház rendkívüli ünnepi r.sinati 
közgyűlése. A budapesten ta rtandó 
zsinati közgyű lés fog keretéül szol
gálni egyházun k :negalapítása, va
la mint a lelkiismere t i és a vallás
szabadság elvének az 1568. évi tor
dai országgyűlésen tör tént törvénybe 
ikta tása 400. évford ulója mcgünnep
lésének. 

M ár m ost f eJ hivj uk cgyh;\zunk hí
veinek fi gyelmet arra, hogy e nagy
jelentöségü ünnepségre történelmi 
felel össégünk teljes öntudatáv~1 ké· 
szü\jcnek fel! Felkér ji.ik hivei nket, 
hogy lehetőleg má r most i~ekezze
nek !tondoskodni arról. hogy au
gusztus hó 2/ -en (mo: ~ugusztus 20.-i 
alkotmány- ünnepet követő n~pon 
$zerdállJ Budapesten lehessen\:'I{. Vi
dékről felu tazó hiveink kellő időben 
szervezzék meg ut:lz,lsuk at, ilkúr 
egyénileg, akár CSoportosan : jóelőre 
gondoskodván mindenki egvénileg a 
maga szállásúr ól. vagy ,1I'ról , nmi 
még céls7.crűbbnek lá tszik. h'l~y egy 
koradél c\őltl órákban Budapestre 
é rkező von~ttal é rkezzenek a fővá
rosba és egy késő es ti va~y éjszakai 
vonato, vaey au tóbuszjáratlal tér
h~scnek V1SS7.a IUll.helyeikre. 

A Zsinat i KÖlgylllés keretében 
tartandó emlékünnepségünk d élután 
6 órakor kezdódik, a ut;usztus :H-én. 
Istentisztelet veze ti be, nmelynek 
Szertar tásrendjében részt vesznek 
külföld i testvére ll.Y házalnk k im aga s
!ó személylségekOöI álló kép\' i selői 
IS. Ú IO' nz ls tentlszteleti ~zcrtartás t, 
valamint a ZSlnnti Köt!:yülés mene
tét művészi zene- és éneks zámok 
foglák emelkedettebbé tenni. A kill
földi testvéregyhúzak 57.;'lInos eso-

port ja vesz részt ünnepségeinken és 
mindenekelőtt jelen lesz azon aBu· 
dapcsten ezidőtájt ülésclt tartó 
IARF-Vil ~igszövetség elnöksége és 
végrehaj tóbizottsága is. 

A kolozsvári és a szé kelykeresz
túri véndiókok is a Zsinati Közgyü· 
lést megnyitó istentiszteleUel veze· 
tik be találkozójukat. Erre a kedves 
alkalomra külön is hívjuk cs várjuk 
a két ősi kollégium öreg diákját! 

rán vesznek részt. J::ppcn ezért ké
l'ünk mindenkit, hogy mielőbb SZL
vcskedjék részvételi szándékát be
jelenteni E. K. Tanács, Budapest V., 
Nagy Ignúc u. 2-4. c[mre, annál is 
Inkább. mert a nagy érdeklődésre 
való tekintettel jó előre t~dnunk 
kell a résztve\'ök számát, hogy biz. 
tosítanl tudjuk helyUket ugy a 1.5i
nati istentiszteleten, kÖ7..gylilésen, 
valamint a társasvacsorán. Az em
lékünnepségek programjáról s az ez
zel kapcsolatos eseményekről a jö
vőben ls még hiradással leszünk. 

Budapesti hiveiIlIce t ké r jük. hogy 
akinek olyan lakása van, hogy k ü
lön szobát, egy vagy két aggyal, 
külföldi vendégeink elhelyezésére 
díjtala nul rendelker.ésünkre tud bo
csátani, kör ülbelül egy heli i dőtar
tamm. :n szívesked jék akár h'bban , 
akár szóban közvetle nül R. Filep 
Imre püspöki helynököt m egkeresni. 
(Tele[on: 113-094). 

Anyaslentegyházunk anyagi meg
épftése lelkiismerelünkböl fakadó 
feladatokat ró mindannyiunkra. Bu
dapesten és vidéki híveink kÖlül ls 
már számosan adakoztak {\ ,,400. 
éves Zsak6 Andor emlékj(lp"-ra, 
amelynek célja és rendeltetése, hogy 
megteremtsük anyaszentegyházunk 
uj anyagi büzisát, hogy ha bál'mi
Iyen szerény kere tek ]{özöU is, de 
alkalmunk legyen a jövőben egy
házközsegeinknek és lelkeszelnknek, 
valamint egyelemes egyh:ízunk leg
égetőbb megoldásra "áró fe ladatai
nak ttimogatást nyújt.'mi. l.élekeme- Gépkocsiv(l l rendelkező bu dapesti 
lók azo k a pillanatok, valahányszor híveinket ls felkérjük, hogy ameny
Is vastirnapi istentiszteleteinken a nyiben augusztus 20-30 napjai k~
budapesti Nagy Ignác utcai temp- zötti időben a lkalmanként gépk ocsI
lombon a .,400. éves emléklap" jukkal egyházunk rendelkezésére 
aranykönyvé' c egyik vagy m ásik ál- tudnának állan i. külföldi v ende
dozatos szivú hívünk ke!:yes ado- geink szállítására, Ú~ ezt szivesk cd· 
mány,it bejegyzi. Jézusnak az a jenek UJi(yancsak püspöki helynök 
mondása: " P éldát adtam tir:ék tek, atyánkfiáná'\ bejelenteni. Számítunk 
hogy amiként én cselekszem, ti is el:Yházunk minden hívének támoga
azonképpen cselekedjetek" _ ele- tására és ügybuzgalmára , ho~ ezt a 
venen él híveink lelkében. H iszen számunkra nagyszerű t ör té nelmi év
az alapitványtevö ifj. Zsakó Andor fordulót méltó keretekben és tör te
három havi teljes jövedelmét a ján- nelmi mú\tunkhoz méltóan t udjuk 
lotta fel, amelyhez dr. Kalotay Ti- megünnepelni. 

bor atyánkfia pontosan ugyanakko- 11111l1111'1IIlIIIIIIIIIIIIlII I IIIIIII I I IUnll'lUW 
ra összeggel csatlakozott, hogy kö-
vesse őket al olnn példaadás, mint. 
amikor egyik idős nyugdíjasunk egy 
teljes havi nyugdíjával. bédizetés
ből élő hiveink is nagy összegü ado
mányaikkal tettek bizonyságol a r
ról, hogy megértették célkitű7,ése!nk 
történelmi jelentőségét. 

PerSclypénz gyújtésére hivjuk fel 
már most nl'. ünnepségeken l'és7-t 
venni óhajtó híveinket és azokat is, 
akiket kö telezettségeik ese!1eg tavol 
tar tanúnak, de legalább jelképesen 
e nagy történelmi esemé nven jelen 
óhajtana.k lenni és a közösség terhei· 
ból a maguk részét vállalni óhajt
ják , hogy az általunk kibocs:\tandó 
9l1iijtó-boritékokba az augusztus h ó 
21-én tartandó ünnepségi~ gyújtsék 
össze 100,- forinl Os persely-adomA
nyukat, hogy Zsinat! Közgyüiésünk 
ünnepi istentisztelete a perselyado
mányok begyüjtése alkalm;iv~H il< 
ékes biwnysAga leg}'en annak az 
unitárius öntudatnak. áldozatvál1a
lúsnak és élniakarásnak, amely 
egyedül méltó négyS?áz éves dlcs6 
történelmi ml'lltunkhoz! 

A Zsinati Közgyülést követően a 
véndiákok és a hivek tál'Sas-vaeso-

A rlhngYllnnatl gyülekeze\lI nli: már
cius 9-én ben505éges Unnepség kereté
ben Unnepelle ~O. évrol'dulóJ.h annak, 
hogy KIncsu Lászlón'" tisztelete! aSz
$zony. tan!tónO, a voll relekenU lsko
Jánk MolgrtlaUlba állo t! s 28 ~ven li:e
re$~.IUI olyan klma.::asl6 munkát végzett. 
hogy egyházI ~S állam! réS,.rOI egyaránt 
II legnagyobb ellsmer~t v(vlll kl magá. 
nak. Legutóbb. ~ppen a múlt esZl,:nd6-
ben klIPOtt Igen magas állami kltUnte
tCsI. lImInt errOl lapunkban mAr hlrt 
adtunk. Az egyházI Y6halós:l'!! részér6\ 
Benete Márton f6Jegyz6 köszön tötte lu
bllán, testvérünkel. majd LA$Zló Andor 
lelkész és IlZ Id6sebb. 111. Ujabb generá
eló tll2 jal Járultak Kincses W~zlóné elé a 
~7fvnek Ö«l.ln, ,,, !'e .... 'Nével é~ n kö",,6nel 
hálA! !uvnlval azokért a szellemi és er
kölc~1 JavakérI. nmelyeli:et a kl\'Aló ré 
drurOllu",ól kaptak. KInde' Lászl n 
U""tete,e~ ,,~ •. ony. ny. tanltón6 me~hD~ 
10 11 s1.av8kkal mondol! kikzönete\ 
~pontAn mellnyllvárwlt szere letért és 
mel(beesüté~rt. külön I, meBkö5zönve 
R. Filep Imre püspöki helynök uóban 
küldölI JókfvAnstljlalt - kl belef;:Sége 
mlllU nem Jelenhelell meg ez alkalom
mal Füzesgyannnton. 
'111111111 Iln lll! II I I I I In,'llllllllllllll'llnlll~ 

Az UNITARIVS ~I.ET I'". llv l lu 6rt
zelldt _ 11,_ FI·Ot li:érJQli: btköl4enl 
II mel1l!kell cstkklapoo. Akik már be
kQldtck 12,- FI 'O\' II 6,- FI kOlllnböze
IC I $Zlol~n bt lJzctn l u.fvu li:c4Jenclt. 
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Unitárius irodalom 
Unitárius jublláris csztcndónknek eddigi Icgs'I!cbb 

ajándékát cr Magyar Tudományos Akadémia lmdalom
történeti Intézete adta. A "Régi Magyar Költők T:'lra" 
negyedik kötelét 51011 Béla szcrkcsz~~sében ~elcntelte 
meg. Hangosa! dobban örömtől szívunk, amikor ke
zünkbe vesszük ezt fl több mint 700 oldul ra terjedő, 
gyönyörű kiálHtásu, tgénycsen !\zel'kcsztcU, II nY0Il!
datechnika magasrendii művészetével rncg.llkolotl mu· 
vet. gazdag Hlusztrációs anya~ával, - mer,! az cls~ 
cimoldalrn nyilva a következoket olvashatjuk: Régi 
Magyar Költők Tál'U. XVII. század 4. Az unitáriusolt 
költészete. Sajtó alá rendezte: Stoll Béla, Tarnócz 
Márton és Varga Imre. A könyvet lektorálta Klaniczay 
Tibor a dallamokat összeállította: Papp Géza. A kötet 
egyes' részeit átn~zte : Keserű Bálint. 

A Régi Magy"!' Kö!tok Tára eme nagyszabású soro
zatának ezen legújabb kötete eddig jóformán teljesen 
ismeretlen énekanyagot tartalmaz. "Az u nitáriusok 
vallásos énekei mellett közli a világi köllószet a~.Dluk 
művelt sajátos ágának, az oktató költészetnek termé
keit, amelyek részletesen tájékoztatnak bizonyos kora
beli mesterségekről (vasművesség, sóbányászat s tb.l , s 
ezért fontos múvelödéstörténeli dolwmentumok. Teljes 
egészében tartalmazza a kötet a Szombatosoknait , C'n
nek a különös erdélyi szektának énekeit is. A közre
adott szövegekhez, amelyek többsége modern ldadus
ban még nem jelen! meg - gazdag jegY?et anyag és 
a dallamok kottái kapcsolódnak!' Ezeket írja magá
nak a kötetnek bevezeto ajánlása. 

Bs hadd idézzünk a könyveloszavából is: "A Régi 
Magyal· Költők Tára XVI I. századi sorozatának negye
dik kötetében az unitáriusok ének költészetének a szá
zad első felébő l származó emlékeit tesszük közzé. A 
magyar költészetnek ezt az ágát az irodalomtört~neli 
kutatás meglehetősen elhanyagolta; mig EI·dély c sa
játos hilfelekezetének ideológiájával az utóbbi évek 
marxista kutatása is behatóan foglalkozott, addig köl
tői emlékeik többsége még modern kiadásban sem je
lent meg. A kötelünkben kiadott énekek nagyobb ré
sze itt jelenik meg először. 

A közzétett anyag első, nagyobb feje az unitáriusok 
egyházi énekelt tartalmazza. Időköre a század p.lsó há
rom évtizede: az első uni tárius énekeskönyv 1605-7 
körül megjelent énekeivel kezdődik és Thordai János 
1627-ben szerzett verses psaJtériumával zárul. Az 1632 
körül megjelent második unitárius énekeskönyv új 
anyaga is feltehetően még a 20-as években keletkezett. 
Ez az i.?öszak az unitárius egyházi énekköltészct nagy 
lellendulésének az ideje. A 30-as évektöl kezdve vi
s~t teljesen elhal, mindössze a század legvégén je
le.ntk meg egy-két új ének. - Ezt az anyagol egészíti 
ki két unitár ius szerzőnek, Szentmártoni Bodó Já
nosnak és Kolosi Török lstvánnal( munkássága. Az ö 
rnunkásságuk már nem egyházi, sót részben már nem 
ls valiásos jellegű; a régi magyar irodalom egy sa j<\
tos műfaját, a mesterségdicsérő énekel tel'emtik meg". 

l'Y!.eg k.ell vallanunk, hogy kis egyházunk anyagi le
hetoségel!le!t korlátozottsága talán sohasem tette vol 
na }eheto~e sz~munkra, hogy egyetemes mag)'ar mű
velodéstl.h ténell szempontból is igen jelen tős X VI. és 
XVII. ~záz!ldi unitárius egyházi és világi költészetün
ket !elo.l.e~o il~en hatalmas munkát jelen tessünk meg. 
Ezért kulön halával tartozunk a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalo~történeli In tézete kitűnö vezetöi
nek és munkatársamak. 
. ~.mé!lykedünk abban, hogy ez a nagyszerű munka 
öszton~oleg ~Og hatni ma élő unitárius költóinkre és 
zene.muvés.zemkre, hogy a múltnak gazdag anyagából 
mentve, hItelesen és magas színvonaIon alkoss!lk meg 
a.z egyházi szakemberek bevonasával azt az új unitá
nus én~kesk~nyvet, amely legyen olyan, hogy sdza
dok multán IS érdemes legyen az unHát·ius költészet 
ar~a, hogya .tudomány legmagasabb fÓ rumán fontos
na é$ nélkü!özhetetlennek minösittessék az egyete
mes magyar kultúrtörténeti életben. Köszönjük a Ma
gyar Tudományos Akadémia drág.1 ajándékát. 
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A diákszék 
• 

- E"I~ódok (I. Il) tllel Dr. O Ylllal ZOlldn <ll<adtmll<lU 
QYGrmcl<kordbdl, - ll1iQ<I UbUacmltka:~.el. 

A d iákszéket akkor cslnáltatlák szüleim amikor 
Zoltán bátyámat Tordárn vitték első gim~ázjumba 
J!:n ~kkor pólyás lehettcm, dc mama gyakori mesélg~~ 
téseiből az apró epiZÓdok megmaradtak emlékeimbcn 

A tordai gimnázium amolyan féUg az unltáris egy~ 
h6~ á ldozatából , Célig a tordai iparos társadalom hoz
~Járulásából létrejött tudományvár volt. Asztal ke
rült a dolgozóba, de széket minden diák maga kellett 
vigyen. Tőlünk, a nagy családból, nem adhattak oda 
egy széket scm, a rra meg nem lelt, hogy rendes asz
lalostól, a többi dlúkéval egyforma karosszéket vegye
nek. Jó vol t amit Szabó Lajt 2 csomag dohányér l ne
héz cserefából kibárdolt. Egyszerű ülőlap négy lábbal, 
festetlen darabos munka; igy faragta a komjátszegi 
barkácsoló. Dc azér t úgy tanult rajta Zoltán, hogy el
ső lelt a z osztályban ! Csak azt szokta nehezen érzé
keny szIvével, hogy csak az ebéd-kosztJa volt meg 
rendszeresen. Sorra főzték az ebédet a tordai vargák, 
csizmadiák, mészárosok feleségei, s a napos diákok 
vitték nagy kondérban az inte m átusba. Téli napokon 
a kiáradó gőzön melegíte tte fázós kezét a kisdiák. 
mert nálunk, a sokgyermekes szegény tanitócsaládban 
kesztyűre nem telt, bár cipő jusson tíz gyermeknek! 
Reggeli és vacsorn a ta risznyából került ki, amit 
anyánk minden szombaton megtömve küldött a vá
sárra menő szekeresekkel. 

Gizi nénémet is akkor adták be a polgáriba, de 
leányinternátus nem volt, - ő egy távoli rokonunk
n ál, Ka ta néninél, volt szállásban. Anyám sokszor em
legelte, hogy Zoltán eleinte sírva panaszolta, hegy Gi
zinek könnyü, mert neki éppen úgy meg van a reg~ell, 
ebéd és vacsorája, mint otthon. A végén aztán anyám 
kedvence m egszokla a rendezetlen viszonyoklt. 

Aztán következtek sorra Béla, Árpád. Nekik ls fa
ragtattak egy-egy diákszéket, meglömték a szalmazsá
kot és a tarisznyát, felkötözték a szekérre és bevonul
tak Tordára. Mikor legkisebb bátyám, Fetkó is sorra 
került, Zoltán már átment Kolozsvárra, a Berde ala
pítványból épült szép nagy gimnáziumába az unitárius 
egyháznak. Ott m á r teljes koszt várla a tanulni vágyó 
szegény fiukat. A Zoltán diákszékét Feri örökölte. O 
sem hozott rá szégyent : ö is O&ztályelső volt kezdettől. 
Két év múlva Árpáddal együtt Kolozsvárra került, Bé
la tanítóképzőbe ment, - Igya három diákszék ha7...a
kerül t. A két magasabbon a mosogatótálakat tartot
tuk a Zoltánén üldögéltünk vagy babaházat rendez
tünk be húgaimmal. Aztón lassan felnőttünk. Mikor 
apánk meghalt Nagyajtára költöztünk, Oll kezdtem 
!anitani. Zoltán' bátyámról akkoriban semm i hfrt sem 
kaptunk, mivel 1915 októberében orosz fogságba esett. 
Az 191 7-es forradalom után sem jött levél t őle ; sze
gény anyám sokszor elsiratta halottnak hill nát. Kől
tözéskor sok nélkmözhet5 tárgyat elajándékozott a fa
lusiaknak, Igy a két magasabb diákszéket is. De .az el
sőt a Zoltánét Ajtára is elhozta. Azóta a d!akszék 
nagyon megkopott, egyik lábát cókolni kell, h~. a 
teknő le ne csússzon róla. Sokszo!' mondják hugmm, 
hogy legjobb volna tGzre tenni, de én nem tudok meg
válni tőle. A lábak végét kikezdte az idő, a ~.!z las~lln 
apró gödröket horpasztott és korhasztot} az ulőlapJán 
és máshol is, dc én most is dédelgetve o17:öm, kedves
sé teszik az: emlékek, m~l)'eket vele kapcsolatban édes
anyánk mesélt. 

Nagyajta, 1968. Gyulai Ilona ny. tanItónó 
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Istentói áldott boldog húsvéti ünnepeket k(vón 

a Szerkesztóség 



"Hon polgárok és világpolgárok" 
Dr. Mikó Imre könYlJe 

A fenti cím ala tt fl közelmúltban "Tíz ess7.é" látott 
"lág t az Irodalmi Könyvkiadó (Bukarest) gondo~ 

","P,'b' OD' ' M,'kő Imre kolozsvári unitárius egyházi z: s 3n.· , ó k' < h . 
!ógondnok tollából. A jeles szerz, <I I m .. r O~SZU 
kőz{rói és társadalomtudományi munlc.ásságra leku~t
h t 'ssm múvét két összefoglaló CeJezetre tagolja. 
~ell~~zá ll~Z égje/világosodás" az egyik, mel~ben eg.y 

~lrISZ (Machiavelli), egy angol (Morus Tamas), ket 
franc ia (Montesquieu és Ro~sseau) és egy orosz (~a
gyiscsev) hazája politikai fejlődésére gyakor~lt elore
lendít6 hatását rajzolja meg élesen karakterizáló vo
násakkal. 

A Hazai változal" címú másik fejezet - a szerzö 
szeri:;t _ inkább embereket, mint eszméket mutat be. 

A rendelkezésünkre álló hely korlátozott .. voltára 
való tekintettel ezúttal sajnos :lZ értékes !{onyvnek 
unitá riUS múltunk két kiemelkedő közéleti férfiárój 
(Bölöni Farkas Sándor és Brassai Sámuel) szóló részé
vel van alkalmunk csak Coglalkozni. 

• 

Bölöni Farkas Sdndor egy egyszerű székely határőr 
harmadik fiaként indul el életútjára. A I;:olozsvári 
unitárius kollégiumban tanul. Jó tolJforgalónak bizo
nyul. " Két Brutus" dmű drámai kíserletére Döbrentei 
hlvja Cel Kazinczy figyelmét, s ő buzdító verset ír 
hozzá. 1830-ban Béldy Ferenc társaságában indul el 
Erdélyool. Útjának célja az .,Új világ·" 3 polgári Ame
rika. Útjának tapasztalatairól "Utazás f::szak-Ameri
kában·' dmú, legismertebb művében számol be, amely 
két év alatt két kiadást ért el. Széchenyi szerint ,,3 
könyv haszna honosainkra nézve felsz1tmíthatatlan". 
Jellegzetes magyar sors ! Az erdélyi kormányszék, 
amelynek B. Farkas egyszerű írnoki alkalmazottja 
volt, csak a könyv nagy sikere, pénzjutalommal tör
tént kitüntetése és a sr.erzö akadémiai tagsága után 
a könyv megjelonését követö negyedik évben jön rá 
arra, hogy szeréoy tollnoka országos hírű író -, s ak
kor lépteti elő fogalmazóvá. Hat évvel a 48-as forra
dalom után Bölöni Fark:;s távozik az élők sorából 
egyedül viaskodva magára hagyott sorsával akár KS: 
rösl Csoma Darzsilingben". , " 

Alkotásai közül legmaradandóbbnak a kolozsvári 
Gond~skodó Társaság bizonyult, amely a külföldi tő. 
kés biztosItó társaságoktól eltér6en a tagok apró ta
k~rék?etéteit gyümölcsöztete, a kamatokkal együtt 
vlssr"'"\.Juttalta ,nekik, vagy leszármazotlalknak öregség, 
betegs.~g cseten. A 120 Ft. alaptőke a század végen 
~f.r tobb, mint kétsz.ázezerre emelkedett. A Társaság 
~ Ját és s7.<:.rvczetét illetően szövetkezet volt, s mint 
Ilyen mel?clozte a roclldale-i CAnQliaJ takácsok 1844~ 
bell alamlott $zövetkez~tét, amelyet nemzetközi vi
~Z?nYla.t~n az első modern szövetkezetnek tekinte
b~k. ~loni Farkas kezdeményezései sorát jelZi továb
vm \J1ozsvári Kaszinó, valamint a korában rendki-
1848-i ~It és. elterjedt "Vasárnapi Újság", amelynek 
"'énfsé,russu,' Sámuel, e kor másik nagy unitárius 

c, vo t a szerkesztője. 

• 
Bronal Sám I T .. 

lett pQllhls. t II~') orockón szulelctt. Autódidaktából 
éppen ezért or. w éves koráig apja tanította. Br.:tssai 
nem arfa h~e~ arfa vol t buszke, hogy sokat tud, ha
lIosszú Ideig %' t1;ldásá l saját esze után sajátította el. 
hazai magyar nU,rl családok nál nevelősködött. Az első 
rendkivOl széle ~.Iap, ~ ,~VasárnapI Újság·' hasábjain 
amel)'nek _ m~ oru IrÓl tevékenységet fejtett ki, 
a politlkai ké d~é~ a .szef7-ö meg:1llapitja - skálája 
lémáján át a r S~Ó r.eJteget.ésétő l a léghajÓ2ás prob-

me;c gtl;cdasági szaktan:1csadáslg terjed. 

Az angliai munkásosztály rettentő nyomoráról és álta
lában a szociális kérdésekről !rott cikkei azonban föl
keltették a reakciós körök ellenszenvét, sajtótÍlmadó
sok ér,ik, aminek követko:zményeképpen a kormányzat 
szigol"u feddésben részesItette. De Brassai igazságáér t 
égő szellemét nem lehet bilincsbe zámI. Amikor az 
IS46-47-es erdélyi országgyűlés az úrbéri kérdés ren
dezése során újabb terheket ró a jobbágyságra, súlyos 
szavakkal bélyegzi meg az önös érdekeiért síkraszálló 
kiváltságosokat. Az IS48-as eseményeket nagy öröm
mel fogadja s vezércikkben köve teli: "Legyen meg a 
nép akarata"! A "Vasárnapi Újság" tizenöt év Colyama 
- állapítja meg Mikó - teljes nagyságaban mutatja 
be Brassait, a kőwasznu ismeretek terjesztőjét és a 
h,:lIadó eszmék érdemes előharcosát. - A kolozsvári 
unitárius kollégium történelmi tanszékének tanára
ként tat10tt székfoglaló beszéde az els6 magyar beszéd 
ebben az iskolában. Azelőtt latinul tartották a szék
foglaló beszédeket. Beszédében a nagy francia író, Tain, 
ismer t "lcörnyezet - miliő - elméletét" egy ember- . 
öltővel megelőzve, a kor mellett a földrajzi tényezők
nek a néplélekre gyakorolt hatását hangsúlyozta. -
Brassai életének különösen első szakaszát vizsgálva, 
két lényeges kérdés:-e ad feleletet Mikó Imre dr! 
Egyik polihisztorsága, a másik társadalomszemlélete. 
A polihisztorság, - szerző érdekes megállapítása sze
rint - 1848 elött nem kivételes. hanem inkább tör
vényszerű jelenség. Kevés és képzetlen a tanszemély
zet, ezért egy tanárnak a tantárgyak egész soranak 
a tanítását kell vállalnia. Az erdélyi polihisztorok 
Apácai Cserével induló sorát BraSSai zárta be. - Vé
leményünk szerint méllatlanul \Ilet·te tehát Bahits Mi
hály a "Nyugat" egyik századelejei számában megje
lent tanulmányában "magántud6s" jelzővel azt a 
Brassait, aki egész hata1mas ismeretanyagát a közjó 
szolgálatába állította. Széchenyi biztatás.lra írja 
meg "Bankismeret" című legelterjedte6b munk:iját s 
benne hazai viszonyla tban elsónek ad általános képet 
többek között a bankok lörtenetéról az ókortól egé
szen napjainkig. - A 48-as szabadságharc leveré3e 
után Brassainak is a bújdosók kenyere jutott osztá:ly
részül. Kolozsvárra visszatérve az ISn-ben megnyíló 
Tudományegyetem mennylségtani tanszékére kap pro
fesszori kinevezést. ~rdemes itt felemlíteni, hogy az 
élet feltételeihez való a lkalmazkodás tekintetében 
Brassai már Darwin fellépése előtt "darwini" elveket 
vall. 

Kimagasló é rdeme Brassainak az Osszehasonlít6lro
dalomtörténeti Lapok megindítása is, a mely két évti
zeden á t a világ legkülönbözőbb nemzeteihez tartozó 
58 irodalomtörténész közremüködésével a népek kö
zötti kölcsönös megismerés és békés barátság ügyét 
szolgálta. Mindezek után joggal állapítja meg a sze l"
ző az el-eltünödó rezignáció csöndes hangulatában: 
"Elgondolni is nehéz, mi lett volna, ha Brassai nak ez 
a rendkivüli tudományos eredetisége egyetlen szakra 
összpontosul, s megfelelő munkaökonómiáva l cgész 
könyvtárat frhatott volna és korszakos Cölfedezések 
fűződhetnének nevéhez". 

A szerző páratlanul sokoldalú tudásunyaga, hihetet
len szorgalomról tanúskodó adatgyűj tő buzgóságu, 
közérthető, világosan szövegezö kés:t.,>ége csak részele
mel a nnak az alkotómunkának, amcly Mikó legUjabb 
müvét is jeUem zi, s amelynek mielőbbi foJylcltása clp 
várakozó örömmel tekintünk. 

(oy. g.) 
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HIREK 
n itS\.ét el ső és m isodnapJAn templo

m~l"kban Unncpl Istem\$zteletek e<; tar
umk és urvacsor:l t osztUnk . Az urasz
tala meglcrltéséhez a tya[lsálOI szeretet
tel k6rtk az "1Iyh4zköuéaek e lölJArósá 
gal o hivek """ves ul mog:uá5át. 

Nagy p{tnteken Passló·ének lé!! lesz a 
Budapest V. Nagy Ignác utcai lem plo· 
mun kba n. este G órakor . 

F e ren c::r. J ózse t főgondnok Sv:ljCDa. n 
Némcl szövetségl KöuAraasAgbn és Ang
llAba u\.aZOIl. Mnrelus 2~-én Chu,·bnll 
(Syáje) tUtO\\ előadást .,Knpcsolatok a 
sv4jcl rc!o r mAt.orl mo~galm(l k és a mn
gyor unltá r lunwo kötött" dmen, már
ciu. 3O.án pedig a M.(ljnn·!rank !urt-! 
(Némel Szöv. Közt.) unllárlwo gyUleke
letben, melyre meghivási kapt.ak n kör
nyt.kbe!J unitárius és statxtdelvG gyUle· 
kezetek vezetöi 15. Aprilis 8-án az an· 
gol unltárlusok évi közgyméslm Ismer· 
tene !6gondnok atyánkfia az első latin 
nyelven megjelent nem:ret.közl uni tárius 
kiadványt. a ,.Oe !alsa e t vera,.:· c. 
mQvet, mely ~OO ~ve Jelent meg KOlOZS
vAmIl s melynek egyellen példányban 
fennmaradt 1570. évi 2· lk ktad4sAt a ma· 
gyar unllárlusok Erzsébet nngol klr:lly· 
nőnek de<1lkilták. 

Un llArl u l , 'aU b o. fé ló rát kÖZl/elit a 
pet05f1 rid.!Ó május l t-én és lullus H ·én, 
reggel 7 ,SlI-kor . 
D~res Mlll1ÓS ny. p lmz(\,yl tanácsos 6"/ 

éves k<;>Nliban T örökb:llln ton január l6-én 
elhunyt . A mlnlllB egészséges. erőS szer
vezetO. rt'escnyédl sz(\letésll székelY 
lestv~rünk boldogan készOlt unitárius 
egyhhunk t OO. él/!orduIÓJára, annak h a 
zai h e r dé ly i Un nep:;égel re. MOSt mér 
lelke egyszerre ven r ll:sU mindkét e m
lék Un!1epélyen. Családja. teswérel, na gy
sdmu rok <;>nsága éa bn rAtal k isérték 
u tolsó ú tjára II Z Óbudai temet/!ben B cn
~ze Márton lelkész szolgálatávnl. 

Dr. AbrudbAnyal J ános, volt kövendi 
és kocsord i lelk~z. volt t eológia i pro 
lesszor és déká n, rövid szcnvedés u t á n 
Január Ig·én, 60 évCll k orában Budapes. 
ten várallnnul elhunyl . Szeretlel éa ba
rátai lelkében nDgy döbbenetet I/allotl 
k l hirtelen távolásIl.. A fnrkasrél\ t eme · 
t<'iben rnvat.~lozlAk fel. A gyászszertar
tás t Bene~e MArton és Huzztl JAno~ lel· 
kész Végezték. . 

Molnár J en li Anla l : 

Neves unitárius ~enetörténészOnk k 
krItI kusunk tOll6ból az utóbnl Idö kben 
két kltQnö milye lálOIl napv\ligol: 

adatát, mert ragyogó s tllusmQvénetl el, 
klasszi kUSan eleveoJtI meg a felejthete t
l en nogy mQvé$znő alakját é:I ve~ct el 
bennU""et k,mallt<sIÓ muvéswtéru:k m é
\yenb m egértéséheZ. 
D~. l' A1rty M iklós evangélikus teoló

g iai pro!css~or. az Okumenlkus T a náe8 
tót\tkA r:> nagy érdek löd~ m ellell éH 
mély bcnyomásl kelt/! sikerre l t a.rt ou a. 
meg e lóadásá t márc i uS lJ-án aHazallas 
Nep!ronl budnp est l 13lzo ll!<l\ga r ende:té· 
s~ben a p ro!,estáns Ie ik Oszek n~kellytllé· 
sén. ElóadtisAna k elme: ,. t' e lada talnk n 
nepI ne mzeti egység erósltéllében ,"s a H Il
za tlas N épf ronl tevékenysége··. Az elő
adáS; szám os hO~zászól ás k övetle 5 a 
kUlÖnbö·t/! eg yházak le lk6s:.:e l úgy tá
vozUlk el a g yQlésró l. m i n t a klk gazd a
gabba k len ek Ismer etben és erősebnek 
a jelö lt n emes c élOk szolg ~la tánon. 

Ur. t' abiny l Tibor, evangélik us Ico l6· 
gl:1i akad émiai el(\ad 6..tanár az 1968. évi 
Evangélilr.us Napt~ban az ., t v tordu ló k " 
elmll rovat elsö Cikkét az 1568. év i l Or 
dal országilyúlll:snek szen teli. Sajnáljuk , 
hogy lapunk terjedelme ne m teszi lehe
tövé számunkra~ hogy a cik ket m agát 
részletesebben Ismertess(ik:. EI\.smerésOn
ke l és köszönet ü n ke t aka rjuk azo nban 
kltejez.nl Dr. Fanlny l Tibo r Ir án t azért 
II l udóshoz és testvérhez egyar An l Illő 
tá rg y ilagos h a ngvételért, ame llyel meg' 
eml~ezését irta. MI un ltáriusOk nem 
vagyun k elkény ez tetvc a magya r töné· 
netírás terén s ez k ülö nösen a m ulIra 
vonat kozi k . mert egy ki s módosItassal 
a lkalmaz"a egy régi közm ond ás t r Ólunk 
nem JÓt vagy semmit Jrtn k , m int a h a-
1000tak rÓI, hanem .. a r oSSzat vagy sem
mit " e lvet alkalmazták á lm l6b an ránk 
vonatkozóan, miután négy évszázad 
múltán ls még é lUn k . 

Fab lnyi dr. \$ b iral, de e g y ObJek ll v 
bir á lat a lkotja lén yegét az Igazi törlé· 
ne tlrásna k. E:s van m ég egy nagy eré
nye : érzék e lte ti. h o g y pl. m in da z, a m, 
l S68-ba n a t o rda i országg yíl.lésen tör
té nt, tI. a I/ a llá s és le lkiism e reti szabad· 
ság e ll/ ének t ö rvénybe lk tntása , n em te· 
lekezetl tig y , hanem k özös pro l estáns 
egyházwrténelmOnknek és k öZÖS m agyur 
tö rténe lmUnknek, sőt egye tem ~"lI tör té 
netUnknek k lmag ns ló tény e. amelyre 
m inda nnyia n egyar án t büszkél! lehe· 
t Un k . 

Aranylakoda lom . Meleg esa l:ldl Onnep· 
ség k eretében Ulték m eg K Olozsvárotl 
házasságuk SO . év fo r d u lóját S Igmond JÓ
zsef. VOll székelyud varhelyi le lkész é. 
az egyházt.Arsadalml éleu>en hasonlóan 
tevéken y felesége. Máty us P i r os k:> . A 
k özllszteletbCn állÓ ház.aspá r t nagy sze· 
rctettel vctt~k k örli l csnládlagjal.k mcl· 
lett barátaik és a k olOZ>lvárl hlv~'>k. akik 
ne k körébe n mind a belvárosi egyház
községekn en, mind a z Irisz-telepen é r de
mes szo lgálatokat végMtek és végeznek 
ml ndkCtlen. amióta KolOzsv4rra köl!.Öz
te k. Az egyetemes egyház é:I az egyház. 
község r é!;z<lr(\1 subó Arpád kolozsvArI 
lelkész Jelent meg az ünneplők között. 
szép 1mb ban és megha tó beuédben em 
Mkezve meg a hAzaspár félévn,udol 
egyházi és közéleti munkásdgAr61. lS' 
ten áldásá t kérve továnnl é letUkre és 
munkásság uk ra \.s. Hivei mllvészl em
léktárggyal lepték meg a k ÖZllsuelctne n 
álló J" bUánsokat. f"uhrmann K:oroly ls· 
mart kolozsvá ri ölvösmdvé!!z al ko!áu. ez 
n~ emléktárgy. mely magas Déva vár~1 
li.brázolja. a hegy lánnál ErdélY ft U 
unltárl"s egyh:\.7, e lmerOve\, egyIk old a· 
lan so. év. m ási k oldalán ' 9$1. feUratlal. 
MI ls nere t ellel köszöntjük a Jublla l6 
I C\ kéSZ-h~zaspli." . 

P éterly DtD". emlékezete . Az un itárlu . 
eilyház nagy jait ól való sorozatos meg
emlt.kezések kőZÖIt a koIOl.SvAr1 Teol6-
glán az Id ~n P éle r1y Dénesról, akolou. 
v.:l rl unitá rius egyhátltözség évtizedeken 
át SZOlgái t klv 6.1ó lelkészé r/! I, a Teol6-
IIlal Aka démia tudós tnná ráról . a Ke
r esztény Magvető szerk CllztőJéről emlé· 
ke zte k meg. Eletra):dtn\l.k e lkészltését 
f~1I1dalUI kapta az egyIk l.eológus. F o r ' 
r .. smunk~ J Aul SUtő Na gy Uoszló atyánk. 
f jána k a budapesti. eg yházkö zségben 
t!O rlott . s k ivona tosan ~.punkban I~ kö ' 
1.ölt e lőadását aJánlol\ák II megbízó k. 

UNITAIlIUS EG\' lIAZUNK megalapl
tá~ának ~ oo. évfllrd,,16Ja romli.nlal IInnep· 
ségeire, mC ly Zs inati F <lta náe5 kere ti!· 
ben nug un tus 11.t!n , SZOm baton kezd ij· 
d lk KOlo~s y:l ron. majd 18-án d t!lu tan 
T o rdá n h U -l! n Oéván toly l a t6dik , _ a 
Magyarouzágl Unitá r ius Egy biz hin· 
ta lOs m eghlv.!ost ka pott a It.ománla l 
Unitári us t::g )'ház Kt! pv lst lli Tanáesától 
azza l, hOg)· t~ybáz"nk kép,' lselete , .,,-
gyen r ész neken az únnepséteken. A 
m r g hlv451 D r. Kin Elek pDipök és: 
Scbe Feren r c l(lad6 tanácsos Inál< a lá. 

A m ag ya r oru6g1 ü nne ps t!ge lnk. 
lapunk m ás hel yén már szAmot 
róla. auguszlu , 21- én $le rd i n 
nck u1natl k özgymésseL. A 
testv<! r egyh á::r.ak küldöttel közül a leg
többen a k OIOt5várl . to rda i és déval ún · 
nepsé,ekrOl érkeznek BudapeStre. 
Augusz tuS 22-lől Bud apeslen mésezlk u 
Unitárius Világszövetség v égrehaJtó
b izottsága is. 

Halottaink 
HarmO$ János né. 1961. december hÓ 

4-én. 95 esztendős: Kálnoki Bed /! 
Irén, dec. H -én, 61 éves : CSép Sándo r . 
d ec. 21. én. 78 éves : Marosi LajOS. dec. 
23.An, &6 él/es: Labor1alvl Berde LajoS. 
1968. j :.n. 3-:ln, 84 éves: Ulbor1alv1 Bcr
de Lajosn é. sz. Szász Berta. jan. U-/in , 
83 éves : ö zv. Nagy Péterné. Jan . a·án. 
84 éves: Balog h G~bor. Jan. 12-én, 77 
,,"ves : Némethy LnJos, jan. 23·án. 6.1 él/es: 
Lnezkovszky András, I nn . 24 -én. 66 éves : 
M áthé G yö r g y. febr. 25·én. 61 éves: Gö ' 
mörl Kornél . febr. 27- ~n. 6g éves : Lu ln 
Ala dárné. feb r . 28·án. 8~ éves: Török 
And rás, fenr. 29·én , 85 éves: Bözödi Ja
kab J tlHJl . márc. ~ -én. 74 éves : Kapás 
J Ó1.S<,fnl!, m~re. 7·én , "i'8 év"" ko r Aban . 

.. Sz~ I\Jon rell m a Te IrE!al m3sságod , 
h Ogy é ljek . . :· (!l9 , z solt . 71 . V,) 

A~ VNITARIUS ELET el05!lzetés l d ija 
l " a.ban 18,- F t., az edd ir:I I!.- Ft. he
b ' eu . A'& $G% -<lS em eikedésI lapunk ' r i
ban a m eg,'AltozOIl pap lr- és: nyom da
Ipari Arak te tték 51i1ksége"~. ft ~rJ(ik 
kcdves 01\·a,6In ka t . hOjrV , ámoga tisuk
kal előfl::r.etéselk bekOld és~,·e l á llJanak 
t O\,j bbra ls unitárius · saJ t6nk szo l,,:\I'" 
tliban. 
, , • , , "" , ., ". , .,._"., ""0"·' ,,,,,, ,,,.".·' ·lI 

UNfTAR1U S ELET 
La p t ul a jd OnOS a MalO'a rországl Unitárius 

El[yhtl ~kör 
F önerk ent(\ és feleIlIs k lpdó: 

R . Filep Imr<! 
Fel el ős s~erkes~I": Bencze MArion 

Evl előfl~etésl dlJ: 18.- forln l 
Bud /l pes t IX .. H(\gyes Endr<! u lca ,. sdm 

T'vb.; 1$1-188. c sekku.: 50.561- VIlI . 
IND EX : zu.~. 

Ga.DDm l: _ Zrinyi Nyo mda, BudapesI 
Fele lő . vezető : Boli/lIr Imre Igazg. t6 



Etlb en a t c~tl<.n (l6b('n ts (Innepett na- A p r l' ll' S 4 vcndCiJt:&t, melyet " nOC:lallsta demo\<_ 
,1 k népe á p ri liS 4_ ~n. Tö bb mint két rf.cla uzmel érvt'cnYc~ (I I~ae IZOt mel{ " 
~~lzedC én vége i h u llnk lerUleu! n /I lelkekben. hogYa m indennapi gyako. _ 
hábO ro vo!'rzlvllura • láthattunk haná Jtin elkeriUtlUc II ncm>:ethalált. s hogy n 1,"1 élelbe n enközU\ h :uznMhass lOk fel 

ujMplt ~$ h6. 1 munk;\jdh01. -. d e az fe lsz.abaclító szovjet !\lHlscrcg az új Ü c gyre I.Öbbcn a 5zellemn<:k pallérozott 
~16k mul"'''',,''1 cs~k mé~ Inkább n ll- r e m é nyteljes Jö vend" PCl'l'pckt!vdlt t:lnn erejé t. s a Icstvérls"lInc k humanumot 
," c ke dU< á pli lls negyedlk",,,,,k, h " .. o\nl< t c l clÖtlUnk, a munkOnok Olyan cred- ~usnUó belső I,,"almát. 
t lszabadulásán nk Unne pl Jclcn\6ségc. mény(ivcl bl'.latván, II mely népUnk NOpUnk \.Öbb mint k(:1 évUzedo b(:ké. 
C ész oru ag Unnepl kUI"öt öltött eb- egés1.(inek tcrlll meg a nemzet anUllal. ben (ipl\! snját !\leWI éR ezután l~ b(:_ 
~:n egnz esuendöbcn I~ . és bcnsliség CI A. ~lkerek. melyeke t népUnk al- k~ben kiVán élnI. t;ppen ~prLl\s negye-

lékezésck l okaSlilpl n toglalták kotó munkája ercdmények(ippen felmu- d lk ~nck szellemében él"\.(:keljUk a bé _ 
~~~:~I>a az Unnepl uónokok ennek a l o.lhM, \mponálóa.k a kUM szemlé lö k (: oek drilga ~Idl\sát • egyUtt kUzdUnk 
n apnak a jelentósélét. számára ls. Lcgnagyszero.bb azonban a Z n o kkal, kIk a hábOru. tGzfészkek el_ 

MI h ,Uát adunk a Jó lS.lennek. b ogy a n millió kban te stei Oltö tt öntudalOS fe - o llád ra IÖrekedoek pl. a v lelnaml ame. 
",Asndlk vllágbábOtú uórnyo. vágóhid· lelósségváJlalás, né pUnk Jelenéén és 10- rlkal agI"CSSz.1ó v\sszuzoritásában. 
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H / REK 
IfUSV~1 e lsG ~s m bodna pjAn \.emplo

m alnkban ünnepl IS tenU.szte lcteket. \.lir
Iunk és urvacsor :1t oszlunk. Az urasz
tala m eglerHé$éhez alyafiságo s SZC1"e lel· 
le l kértI< az ei'yh4zkOnégek e1öljárósá
ga l a hi vek '>Zlves IAmogauislll. 

Nagypénteken Passló-énekl~ leu a 
Buda pest V. Nagy tanác Ulea. templo· 
munkban. este G óral<o r. 

}'erenez J ózsef fGgondnok . Svájcba. a 
Néme! szövets(:gl Köztársaságba és Ang
liába ut.aZOIl. Március 2S-~n Churba n 
(Sváje] tartot~ előadást .. KapCSOlatok a 
svájel rC1onnáto rl mo~galmak és a m a 
Iyar unltárizmWl közölt" elmen. már
el"" 30-án pcdij' a MaJna-frankfurt-l 
(Német Szöv. KO;tt. ) unitárius gyüleke
zetben . melyre m eghivA.st k a pt.ak a k ö r
nyékbeli uni tári ... , é s swbadelvű gylUe
kezetek veze\.G1 Is . Aprilis 8-án aZ an
gOl unltáriusok ~vl közgyűl(:s(:n Ismer· 
tette főgondnok atyánkfia u első laun 
nyelven megjelent nemzetközi unitárius 
kiadványt. a "De lais a et vera ... " e. 
milvet, mely 400 éve jelent meg Kolozs
v irott s melynek e g yetlen p(ildányban 
fennmaradt 1570. é vi 2-Ik kiadásá t a ma
g yar unltArlusok En,sébet angol királY
nőnek dediká lUk. 

Unllárlus va llh05 félórit kózve tft II 
Pető fi rád.l6 május l &-én és jUlius 14·é n. 
reggel 7.30-kor. 
B~res lIlIk lÓs ny. pém.Ulyl tanácsos 67 

éves korában Törökbállnton jan uár IG-~n 
elhunyt. A mindig ell: ész.séges. ertís szer
vel.elű. recsenyédi szU\elésü székely 
tesI vérünk boldogan kéSZÜl t unitárius 
elyházunk 400. évfordulójára. annak ha
ul és erdélyi Unnel>$égeire. MOSt már 
lelke egyszerre vesz résu mindkét em
lékünnepélyen. C$3 ládja. testverel. nagy
számu rokonSága és baráta i kIsénék 
utolsó utjára aZ ó budai temetőben Ben
~ ze Márton lelkh z SZOlgálatával. 

Dr. A brud bányai J á no s, volt kövendI 
és kocsortll lelkóSz. VOlt teol6glal pro· 
fesszor és dékán. rövid szenvedés után 
január 19-én. 60 é ve!! korában Budapes
te n váratlanul elhunyt. Szerettei é9 ba
rát.al lelkében n agy d ö bbenete! váltott 
kl hirtelen távo~sa. A farkasrétl leme
t(lben ravat.a lozták fel. A gyAs2.szenar
tán Bencze Máno n és Huszti János lel
kél z Végezték. 

Molná r J e n l! Anlal : 

Neves unllárlus zenetörlénészUnk és 
I<TIllkusunk tollából at. utóbbi idökben 
k ét kltünG mllve látott napvIlágot: 

A Kis zeneI Könyvtár sorozatában (39. 
IZ.) SblETANA. DVORAK eimmel a két 
nallY cseh zeneórlll$ró l Ir. TanulságOS. 
é rdekes S alt.alanos aenetönéneU mu
vehség é t m indannyIunknak Jól szolgáló 
POIl'lplts kis k ö ny v. 

A Zenemtlk lad ó "Nagy magyar elő. 
adÓmtlv6!zek" e . sorozatának I. kötelé t 
11 MOlná r JcnO AnWI írta, a m a gya r 
ének m llvészet felejthetetlen nagy alak
J ~ rÓI. lla$l1 l de~ M á r iáról. EzI II mŰVe( 
IK lIB u lag k (,pnn yug. 1(1 1 eSy hanlll e mc1. 
mellék let egés1.hl kl. A Kiadó cé lj a 
.. UlUlden"ke lölI " mult nag y J elentŐS(:lIű 
m agyar ~n"ke5elnok b1. hangHe1"es m O
vhzelnek emléke \ á IUtan l . . . " " A nagy 
énekesek l!a Ins trumtntállsták m (l vésze
té nek e le mzO mtgvllágltá sa seglU<' RCt 
nylljthat II m a l muulk usoknak ls ." MOI
nar Jenő Antal kltGnően oldJa meg lel_ 

adatát. mert ragyogó slIlusm(l\lészeltel. 
klaSSZikusan e levenItI mea a feleJthetet
l e n nllgy muv~znG alakját éli vezet el 
be n nUuK(lI klmagusló muves~tének m(:. 
Iyebb mcgért~s~hev. 

D~. I'álffy lIUk lÓI evani'~lIkus teoló
g llll prolesszor. az Okumenlkus TanicI 
[o útkára nagy i:rdeklOdbl mellett és 
mely benyomást keltO s ikerr el tanolIa 
meg ellkldását márc\ua l3-án a HazafIas 
Né p front budapelll BIZOttsága rendl!l.é· 
sében a prO\.estáns l elko!Sz~ bék egylllé · 
sén. Eló ad ásának elme: .. Feladataink :l 
ne pI n"mzell egység erősí tésében (is a Ha
zafias Népfront tcvékenysége". AZ elO
adást 6Z:1 m OS hozzllszól~s követte s a 
ktllönbözG egyhl4a.k Iclkt':szei usy tá
VO;tt.ak el a gyGI (:srOI. mint akik gazda
gabbak lettek Ismeretben es erősebbek 
a jelölt nemes eélok szolaálatában. 

Dr. Fabinyl T ibor, evangéllkus teoló
g iai aka d é miai előadÓ_tanár az 1968. évi 
Evangélikus Naptárban aZ ,,~v fordu IÓk" 
clmü rovat elSO elkkét az 1568. évi tor
d.al országgYűlésnek szenteli. SajnálJUk. 
hogy lapunk terjedelme nem teszi lehe
\.Gvé s~ámunkra , hogy a cikket masát 
réSzletesebben IsmencssUk. Elismeréstin
ket és kÖ!izönel Unket aka r juk azonban 
k HeJeznl D r. Fablnyl Tibor Ir ánt aztrt 
II t ud óshoz és testverhez egyaránt tIlő 
tárg yilagos hangvételen.. amellyel mcg
emlékezé sét irta. MI unltáriusok nem 
vagyunk elkénye7.tetve a magyar t öné
net/rás tertn G et kUlönösen a multl'll 
VOnatkOZik . mert egy kis módos/táss:ll 
alka lmazva egy régi kÖl:'.mondást r Ólunk 
n e m jót vagy semmit ITtak. mint a ha
lo~wkról. hanem "Il rosszat vagy sem
m!l" e lvet alkalmazták általában r ánk 
vonat.kozÓan. miu tán négy évsz:1zad 
mul t:1n ls még é1Unk. 

Fablnyl dr. Is birái, de egy objekllv 
birálat alkotja lényegét al:'. Igazi törté
netlrAsnak. Es van m éR egy nagy eré
nye; érzéke!tetl. hogy pl. mindaz. ami 
1568-ban a tordai ornággyülésen tö r 
lé nt, tI. a vallás ts lelkiismereti szabad
ság elv~nek tőrvénybe Ikwtása. nem re
lekezetl Ugy. hanem közöS pro tesláns 
cl{yháuör ténclmUnknek és kö;r.ös roagYOlr 
t ö rténclmÓnknck. sőt egyetem~.,. törto!
netUnknek kimagasló ténye. :lmelyre 
mindannyian egyaránt büszkék lehe
tUn k . 

Ar anyla k odalom. Meleg e$a lád l ünnep
ség keretében ülték meg K olo;r.svárott 
hhasságuk :.o. évfOrdUlÓját 51gmond Jó
zsef. volt ~ékelyudvll rhelyl lelk(isz é$ 
az egyháztálliadalml élet.ben hasonlÓo'\n 
tevékeny feles~ge. Mátyus Piroska. A 
k ö ztiszteletben álló ház.aspárt nagy ne· 
<CtelIel vették k örUI családtagjaik mel
lett barátaik 61 a kOlozsvári hivek. akik
nek körében mind a belvárosi egyház
k ö zségekben, mind az Irisz-telepen é rde
mes szolgálatoknt vtge-ztek és végeznek 
mindketten. a mióta Kolozsvárra k ö ltó t
tek. Az egyetemea eg yház és az egyh:1l:'.
k öz.ség restértíl Szabó Arp:1d kolozsvári 
lelkész Jelent meg az ünneplGk között. 
szép ImOban és megható beuédl)«n em
lékezve meg II hál:'.aspár fél(:vszázad05 
eg ylllhl és közéleti munkásságárol. lS 
te n áldását k~rvo további életUkr e (:s 
munkásságukra ls . Hivei művész! cm · 
1!\Il\áI"g!ly:l1 lept(:k meg a köztiszteletben 
á lló JubIlánsokat. Fuhnnann Károly \.s
mort k Olozsvárt ö lv ösmGvész alkotása ez 
/l Z eml(:ktárgy. mely mag"s Déva vOrá t 
ábrázOlj". a hegy lá bnAI Erdély I a Z 
u nl lárlus eg yhá? dmer ével. egyik olda
lán :.o. év. mlh lk old alán 1967. tellratl"!. 
MI II szeretetlel kö'''ö otjUk a jubUA\Ó 
lelkész·házaspAn. 

P é tc rfy Dén." cml (i kucte. AZ unllérlul 
egyhOz nagyjait ó l való sorozatos meg
emlékezések közötl a kOlozsvári TeOlÓ_ 
gián az Id(:n Péterfy O~nesrOI, a kol ozs_ 
vári unitárius elyházköu ég évtizedeken 
á\ uolgá lt klv6ió lelkkzé rtíl. a T eol6-
a lal Akadémia tudÓI tanárá r Ól. II Ke
rC5z té ny Magvet(l szerkC5u6lé:r1!1 emlé
kez tek meg. ElCU"aJzának elkés:tltés~t 
feladat u l kapta ;l;t egyik teOló gus. For
r ásmunkájául SU\6 NalY LászlÓ atyánk. 
fiának a budapes ti eg yháZközségben 
tartolt. s kivonlItosan lapunkban is k ö
zö lt elOndását ajánloU:1k a megbizók. 

UN ITAItIUS .l::G \ · II.o\ZUNK ruega la pl
tá~oinak 400. évford UlÓja romá niai ünnep_ 
.~!:e l re, mely Zsinati FGtanács kerel~' 
ben augusztus n.~n , szombaton kezdI!· 
dlk Kolozsváron. majd lS·án dé lután 
TordAn és CI-é n D~vlin fOlyta lÓdlk, - a 
llta!:yarország i unttárlus Egybáz hh-a· 
talos meghlvú t kapOlI a ROmIinJaI 
Unitárius Eg)'hh Ké p viselI! Tanácdt61 
aual, hogy egyhiznnk k~pvlsele te "e_ 
gyen rhz ezeken a z nnne psé!l"eken. ,\ 
me&hlvflst Dr. K iss ~I ck pn';:pök és 
Sebe Ferene e l(ladó tanácsos irták a lá. 

A magyaro rn:igl nnnepségdnk. amint 
lapunk más helyé n már számot adtunk 
rola. augusztus 21 _én 5zerdán kl2dGd
nek zsinati közg yülésse l. AkUlföldl 
t~véregyházak kUld(l ttel köznl a leg
t öbben a kOlozsvári. t o rdai és déval Un
nepségekrol érkeznek Budapestre. 
Auguszlus 22·\61 BudapCSten Qlésezlk az 
UnltArhls Világszö vetség Végrehajtó
bizottsága ls. 

Halottaink 
HlIrmos JánOl'lné. 1961. december hó 

~-én . 95 esztendŐS ; Kálnoki Bed(l 
t ré n. dec. U-én. 61 éves; Csép Sándor . 
dec. 22-én, 7B éves : Marosi LajOS. dec. 
23.án. 66 éves; Laborfa lVI Berde LajOS. 
I tGlI. jan. 3-án. 84 (:ves; Laborfalvi Ber
de l..ajosné. sz.. Szász Bertll. jan. 12-én. 
ll3 éves: özv. Nagy Péterné. Jan. 8_án. 
8( éves' Balog h Gábor. Ja n. n-én. 71 
f-ves' NémethY Lajos. Jan. 23-L\n. 63 éves: 
LrtezkOVS"LkY AndráS. jAn. 24-én. 66 éves: 
Máthé György. febr. 25-én. 63 éves: Gö
möri Kornél. febr. 27-én. 69 éves; La~ln 
Aladárné. febr. 28·án. 84 éves; Törbk 
András rebr. 29·én. 85 éves : BÖZödi J r 
)<.ab JÓna. máre . 4·én. 74 éves: Kap 5 
JÓ;esl'fné. m~re. 7-é n. ;a é ves korAb~~. 

.. Szálljon reám a Te Irllalmasság ....... 
hogy éljek .. :' (119. z solt. 71. v.) 

Az UNfTA ums 1;LET ell!fl zcl é~1 d(ja 
1968.ban 18.- F t., az eddl,,1 l~,- F I. he
Ivelt . Az $00/.-05 emelked 65C la p un k ' rA· 
ban a meg\"AUozolI paplr- és n yomda' 
Ipari irak t etlék szllkségcMé, lCé r jllk 
kedvu oh ·as6In k at. ho~v tim oga tAsu k 
kal e l(\'tizel(:sc lk bekOldé. éve l AlU. na k 
tO"A.bbra ls u nltAdu$ ' saj tónk szolgála· 
tában. . "."" ,,·to" .""",,,,", .", .• ,~" •• I ' I" '~' . " " 

UN ITi\ftI US ~ LE T 

L sptula jdon05 a Mal!:v~rol"$zágl Unitárius 
Ellyhá7.k ör 

Fő".erke~zl(l é~ felelős kiadó: 
R. FUep Imre 

F eletós szerk""" /): Deneze Márton 
!!vI elGrlzeté.1 d lj; 18.- forlnl 

Budapest IX .. H (I,yu Endre \l tea 3. sdm 
TAvb.: 131- 18$, C8ekk l z . : SO.58t-VIII . 

INDEX: U.8~ ~. 

68.oomlz _ Zrlny! Nyo mda. e\ldmpest 
Felel(ls vezető: Bol8:1r Imre IgaZlltó 
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