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KARÁCSONY
. Hird etek n éktck nagy ör ömet. mely lliI
népnek ör öme IH un ... "
(Lukács II. 10.)

(Kivonatos részlet "Az u 1i~züle tés, mint vallós.
lélektani probléma" clmú tanulményból.)

Valab oi ad olvas tam , h Oi'Y minden pere~n ~ijrül.
belül száz gyer mek születik a világra. S tala n f:,:,pen
:lU r t. hogy ilyen sok szület!k.. az e mbcre~ áJ!a laban
ne m szoktak nagyobb j"elenlöseget tulajdomtanl a do·
logna k. Inká bb csak az érd e ~elt szül6k s II ~ö~vctJen
csaláll életét érinti közelebbrol az csel. A szulok számAra természetesen n agy örömet jelent egy ujszülöU
vll ágrajő\'ctele életükbe üj színt, szépségei és tartaJ.
ma l hoz s anr:ak irá nyá t örökre m egszabja. Különben
azoo ban a család on kivül á llók á.ltalá ban közömb~sen
venlk a gyermck születését, a kár csak a tavaszi r ugyrak adási. Iga~ én m ég ezt se tudom egészen k özömbösen n ézni. Bennem a rligyfa1<adás és a vlrágny:alás mindig bizonyos á hita tot é breszt , hiszen ez a ratást é~ SZüretd igér. Hasonló érzelemmel nézek a b imbóz? e mberi életre ls. Ki tudja. m elyik bimb óból lesz áldas, égi
a já ndék m lis emberek szam ár a is.
Az a kor, am ik or J ézus a világra jött, még a nnyir a
nem tö rőd ött aual, hogy a n agy r óma i birodalomban
iU, vagy olt egy'egy kis gyermek születeIt, bogy m ég
nyIl vánta rtásukat Se ta rtotta SZükséges nek : még csak
nem ls anyakön yv elté k ök et. Kl törő dött volna hát különöse bben azzal, hogy a birodalom egyik félreeső sarká ban. Beth lehemben egy szegény ácsm ester felesége
fiúgyermeket szült.
Később azonban tudomás ul ke lleU vennie az egéu
világnaK azt, a mi Bethlehemben szüle tett, egy gye nnek
lelki h atal ma ledöntötl e az egén nagy r ómai birodalmat és egy lij országnak. I sten országána k a funda men·
tumát ra kta le, a mely m ég m a is leg~zeb b álm a ink és
remé nye ink vIlágaként : a szodális iga1:ság, Szer etet és
béke áh ított világakén t. áll e l6Uünk.
Jézus születéSe nemcsak szUlöln ek jelentett örömet.
Öröme lett ti egész népén ek , az e!;ész em beriscgnek.
E\'lmgéliu mava l új szint, s:r.épséget és tart almat hozott a't egész emberiség életébe, új lrá)ly t szabott egés~
történelmünknek. úgyannyira. hogy szül e té~Jé v el m ég
időszúmításun k is megváltozotl. Szel1emc, m int már'
vá nyt az erezet úgy átszötte egész kulf.üránkat. Lelke
benn e van mint te nger vi7.ébcn a. só s a p oshad ást ól
őrzi m eg élet ünk et. A nélkü l a h at ás nélkül, a me lyet
J&us á ltalában a fehér em beriségre. hi tv ilágunkra. e rkij lcsiségünkre, irodalmu nkra, lll üvészetün kre, egés:z
gondolkozásmód unkra, tá rsadalmi és ga7.dasági életrell'
t1ünkre tP'akoroU. érthetetlen és értelmetlen volna m in,
(len, amit ma emberi ku lt úrán ak n evez ünk.
S ha vala ki megkérdezné. hogy m l a ti tl.a ennek a
csodá la tos szellemi ha tásnak. melyh ez h a.;o nlót m ás
ember embertársai életére Il yen sorSdö'ltö erővel m ég
!toha se gyakorolt, a lig tudn ék hir telenében és röviden
mást mondani, min t ed : J ézus, lévé n mag!l. is ember.
felismerte, h ogy az ember i lélek veleszU1et eU a lap ter'nészetén él fogv", szocláp s I!:"azság ra, S7.er et etrc és bé·
kességre vá.gyik. F.vangéllumával pcdig, m elyhen szo.
elálls igazságot. em berszeretete t és békessé::et hirdetett.
az emberi léleknek erre a veleszületett, ősi ösztön szerű
vágyakozására adott és ad ma ls megny ugta tó és ki·
l.Iékit.:i l'álasd.
Uni tárius tes lvér eim a Magyar honban! " Hirdetek
néklck natP' örömet , m ert szÜlet eIt n éktek ma l\ler.tartó .. ," Született mindn yáj unkn ak IdveZltő. kl a? (lr
Ji:tus Kri s?tu~
Dr. C s I k I G li b o r

kétféle vallásos kedély t ismer:
vallásos kedélvt. A'1. egészséges valfej l ődés egész folyamán töretlen_
A7. életkor kOJönbözó szakaszai sí.
nélkül ömlen ek egymásmeggazdagodva. A gyer·
serdülOkor lelki zajs m int egyéni h it és
hogy a fel nétt·érett
sziklaszIlárdan álljon előt·
Az egészséges vallásos
a test az éjszakai p i:::cl. át "Pálfordu1áismer:!, nem lamegsemmlsltO és extá7jsba
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Az egészséges vallásos kedély .

tUnk, mint a

kcdé\Yu~:::
henés
son" vagy
pasztalja a
ejtő "csodáit".

Az egészséges vallásos kedély t Newman kardinalis
" egyszerszületett"-nek nevezi. CL. A lélek nomonisdga
Ils v áavódása c. könyvel.) Szerinte az ~gyszerszüJetett
Istent nem úgy togja föl, mint egy szigor ú birót. vagy .
rideg dicsfénnyel övezetl u ralkodó t, hanem mint egy
szép és összhangzatos világegyetem (kozmosz) lelkét ,
aki jóságos, kegyelmes, könyörülő és tiszta. Az ilyen
egyénnek általában nincs erős metafizikai ösztöne, hajlama Nem igen néz a "dolgokon tülra". Kicsinységének t·udata nem hat nyomasztólag rá, nem láncolja le a
kisebbértékúség kínpadjára, bár képtelenség lenne azt
áUltani róla, hogy tökéletesnek képzeli magát. Gyer·
mekded le\kUlete boldogan merül el a vallásos felfedezések élményében. Félelem nélkUl áll Isten elé, mi.n.t
a gyermek a csaszál' elé. aki előtt a szülők és felnott
embel'ek remegnek. trzéketlen lsten rideg tökélet~sé
ge iránt, Isten, számára a jóságnak, szépségne~ és ,gaz·
ságnak a megszemélyesftóje. Isten tulaJdonsa~ának a
kifejezőjét nem annyira az emocrelt kOszált Világában
keresi, mint a romantikus, összha ngzatos terll'\észetben.
Az eredendő bűnről nem sokat tart, nem lá tja nyomát
~m a szivben. sem a tör ténelemben, sem a t.~rmészet·
ben. Azokban az emberi gyarlóság által Utott. sebek
mély szánalomra indítják. Istent félelem és belso zavar
nélkül kÖ'1.elíU meg s bár még távolról sem "lélekem·
ber;', bizonyos nemes emelkedettség van benne s v,allósosságán képmutatás nélknli belső kegyesség n) oml!
látszik.
Jame~ közismert amerikai lélekbúvár szerint, az
ilyen pietizmusra hajló kedély gyakrabban található a
róm. katolikus egyházban, mint a protestáns egyházak:
ban. Főleg azé .. t, mert a protestáns felekezetek, l';lthe!l
és I<álvini értelmezésben, az ember termész~tét ,net~·
leg pesszimisták. Az ember bünben fogamZik. eser:do,
önmagától képtelen a jóra. Isten szuverén ha talom, lté·
letes b Iró s így a fentvázoJt meleg, benső kapcsolat, ..a
félelem nélküli, zavartalan viszony Isten és ember ko7.ött nehC".len képzelhető el.
James A vallásos élmény különböző formái " cí~ü
alapvető ~~nkájában az egészséges vallásos kedély em:
teljes férfias lIpusául az uniláriusokat hozza fel jo
példá~ak. Channinget, Parkcrt és Emersont emUtl meg~
m!nt akik kltlinő példái az egészséges vall~sos.. ked!z~
nr.k. MI a helyszűke miatt csak Parkertől Idézunk .. .
melvényeket, de úgy véljük. hogy J!lITK'S állItását ,gy
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kél vázlatos f;7.Cnlc]ven,r 16 mcgdönthclctle~ü1 jgazolJa. Pa rker, Channinggcl és Emc~sonnal cgrütt, é~.ha~
cosp volt ól rabsJ:olgá]<; lcl$zabadita sának. aminek kove.keztében sok és kemény mcgpróbált.atáso~ ment kC!'":S~
WI. tehát !Icm pihent rózsából vetett agyban, mel?l~
egyik barátjlÍnak i~ i~: "Orthodox looló g usok. elismerIk, hogy az ókon nepek II k!asszlkus pogán} .korban nem ismerték az eredendő buntudntot. H ála lsten-

nck Cl: igaz. Azonban nem lagadhntó, hogy ismerlek
emberi gonos1.ságo t. ke~ctlcnségct, részcgcskC?ésl, alattomos~áSol, testi és lelki bűnöket és sokat VHlskodtak,
ho,::y megfékezItessek ezeket, dc emiatt nem ápoltak.. a
IclkUl,bc1l ellenséges gondo latot I.~tcn Idnl és ~e~ ,ulICk ki II piacokra vagy utcak szélére. h?gy nyoszorog-

,

,

Jenek jlljgassanak a nemlétező go nosz Inlatt ... Eletemben s~k hibát kÖ"etheU<lm el s talán követek el most
ls. H a vétkezem, beismerem és ujrakezdem. De nem
~ülö[ök sen kit és semmit; scm Istent, sem embert,
sem ar. ignzságol. se~ a ~zt;,n!tetel és tudom, ho~ bennem "rillalldó (IZ egesl:seg . Tud om, h0i?' lassu ko~
zumálódásom elegésem ellené t'e ls sok Jóság lakozIk
a testemben.' habar Ptil apostol tagadja ezt."
Egy másik levelében igy vall: "f:letem napjait tiszta
vizbe fürdetem s ha néha hideg voH II viz s a sodró
arral szembe is kellett usznom, soha~em taililtam az
úszási kegyetlenül kemény feladatnak. Kis gyermek
korom ó ta, amikor botladozva jártam uz élet üde me~.c
jén, fehél"S7.akallas férfi koromiC, szdmomra csak méz
maradt tU: emlékez.!s kaptdniban, hogy a jelen borü~
napokat. felviditsa. Amikor felidé~('m lelünt. életemet s
ha al"l'a gondolok, hogy apró kicsi dolgok milyen mérhetetlenül gazdaggá tehetik a halandó embCl·t, mamorral és csodálattal telik meg a lelkem. De bevallom.
hollV az élet gazdagságot-jelentő apró örömei közö tt
57.8.momra legtöbbet jelentett mindig;) vallásos öröm."
(L. Weiss: .,Parker Ti vadar élcte.")

Starbuck tanár "Valláslélektan" eiml! alapvető munkájában szinten egy unitárius lelkészt szólaHat meg,
mint az egvszer-slü!etett, egészséJ:;es vallásos kedély
tiszta tipusát. Dr. Hale kiváló unitárius lel kész Starbuck
tnnár e lárgybavágó körkérdésére a következőkben válaSlol. Válasza az egészséges vallásos kedély hű tükre:
"Bizonyos szomorüsággal töltöt.t CI az !l vallásos gyötrődés, irja dr. Hale, amely jónehány életrajzból felém
Arndt s amely nélkül, látszat slerin t, lehetetle n egyéni
hösi jellemet kialakitani. Véleményem szerint minden
embernek kinálkozhatil. egy eléggé fel nem becsülhetö jó alkalom az egyéni kibontakozásra aki hozzám
hasonl óan olyan családban születik, amel):ikben a vallást .egyszerüen és éssu:nien fogják fel, ahol az Ú. n.
"U1l3S0S vagy vallásellenes tusaJ,odások ismeretlenek
~n ~abba.n a tud?tban éilem, hogy Isten szeret engem
~ h... ){lt ereztem Ir~nta, hogy ilyen vHúgba helyezett el.
~ze!"ettem e7.1 Imllmba foglalni, s bold og voltam ha
lmám!"a sugalm~ZÓ válasz érkezett. Világosan e~lék
szem, hogy lérfl korom kezdetén a fiatalok számára
~lbölcsességg~.1 ~~gírt regények mennyit fecsegtek "az
cl.et problém,llrol • melyeket az ifjúnak mcg kell oldama .. Beval!~m, hogy. nekem halvány fogalmam sem " oJt
az Ilyen .. c l~tProbh::~ná k,:Ó !.'· "E:lni rmnden erőm telje:
!elhasználá&:lval konnyunek tetszett nekem. Tanulni
!l}:, ahol ~nn~1 a tanulnivaló, kellemes és magátolérlcwuó. Segttem, ha alkalom kfná lkozlk rá természetes
t::.~ ha \'al.aki ezt cselekedte. élhettc CS élv~zheue .iZ ék"':
let ané~ kul, hogy biwnygatta \'olna, hogy neki t,em tusa_kodm, dc élye'tni~ kell ... E:s gyermek, ifjú vagy fel~~tt, aki koran ráebr<.--d, hogy ó Isten «vumek""0 van mozog é
'1
.,.,~, ,
blrtokáb' h
s c, selállal vcgtelen erőknek j ut
veszI aZa'éle~!{ énz t~~~fllYOka~ .lekli~je, k.önnyebben
úGY hiszI h
~ o
t hoz kl belole, mm t az, aki
ru.
u't6~~r ~.~.nben fogant s teljesen ké[)telen a j6c~ejböl kellcne :':~Z~Sb~~~' ",e~~ magát, holott· a bilin-
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no.

a " , tetö anyagol s vonjunk le n(
MoFejezzük be ,szem
kérde:ti~SZfvlelhndö k~vetkez'elést. Mindenek előtt
a" e!:cslsé meg, ogy mIlyen tényezők határozzák meg
a~ (ilőrö/,f.?e: ~=!~t5~1~.~~ly klalak~lfJsát. Feleletünk,
Ezek közü l kiemelkedo I: h~~~' a k(JrTllJe;:et é$ II hit.
(Fo!"t. köv.)

Dr. Sim.!n DÓfl.icl
2 UNITáRI US f:L ET

Botár Imre -

,

75 eves

A krónikaíró szinte a hiteUenkcdb erzésC\'el illesd i
c cimct az alábbi 50rok fölé, anllk or örvendezó lélekkel adja tudta ra az 'mitárius közvéleménynek: Botá r
Imrc, a lapunk hasábjairó l is j 6l is mert kit(inő egyhaztörlcncs1. afia. életének háromnegyed.s7.8.zadoo évfor dulójáh oz érkezett- Bolár Imre p(\ratlao munkahirása,
fáradhatallan klltat6kész.sége és alkotó szellemének
frissesége a mö~ötte sorak01.6 évti1.edek lIaptárszerú
adataival való tJan cáfol6 ellentétben úl!. _ TöreUel"l
el'ejévcl, fiatalos lelkesedésévc1 ott fill mar is egyháztörténelmi irodalmu nk munkamezején, s mint derék
torockói b~nyászösei egyko ron a föld öléből a vasér cet, up.y tárja fel és ho= felszínre ó ls. e~yMzunk
sok helyt. meg homáiy ba burkolt multjflnak mélyéböl az
eleddig elrejtett drága kincseket. _ E sorok
írója
természetesen nem tarthatja magát hiva tottnak arra.
hogy Bot{lr Imre sokrétű törten<.'tírói munkásságát az
értekel ő szemlélet merceje alá helyezze, de szíve szerinti feladatának tekinti, hogy ennek az eredményekben gazdag pályafuIásnak figyelemre méltó mo:z:zanatalról u7. ünnepl évforduló alkalmából rövid. vázlatos
képet adjon.
Botár Imre Erdély [öldjén, Dé~en született. de már
5 éves korában szüleivel Budapestre kerü lt. tdesatyja, "Dotál' Jimos bácsi" postafőnök, _ akinek mindig
meleg mosoly tól áthatott jósagos arcára az. idősebb
nemzcd(.l,hez tart ozó hiveink. ma is slel"etettel emlékCl'. nek vissza, - budapes ti eg"házköz.ségünk egyik leghiiségesebb presbitere volt. - Betár középiskolai tanulmányait Budapesten vcgezte, kiv61ó eredménnyel.
mint ahogy később középiskolai tanári okle\'elét is, ~
a laUn-tórtenelem szakból dicséretes !okolattal
nyerte el. Egyetemi tanulmányainak befejezése után
elóbb $zentgotthárdra, később pedig Fehértemplomra
kefült, ahol csaladot is ala pított. A hivatott történészt
jcllem.w elfogulatlanság emelkedett slelleme készte tte
öt arrII., hogy az akkor div<l los so\'inis~.ta. nacionalista
vi$zálykoclások lógkörétöl fe rtőzött állomnshel),éről később Kallosvárra való áthelyezcsét kérje. III azonban
újabb "kadúlyok állottak útjába. A közoktalás irányftasábnn ugyanis azidőben a ldcrikúlis-ultramontan iranY1.at juto!.t íelslinre, amelynek egyik leghirhedtebb kép"i selöje, - n minisztérium középiskOlai ügyosz!ályandk akkOl'i főnöke, - ismervén Botá. szabadelvü fclft.gását, elgáncsolta, hogr a halad6 szellemu
fiatal t an>Jr, aki véleményét senki előtt sem rejtette
véka alá ._, a fővárosba kerüljön. a h ol a kutató, alkotó munkdra, kiváló tehetségének meg fe lelő tág terc
nyilt volna..
Az elsö naborűs osszcomlás Ka pos várott. n haiC"birtok kl as.;zi kus földj ének megrei I,özpon tjában érte
Botárt, ak i ... z eges;:séges föld re forlIl mesgyözödcses h ívének vallotta magát. Bát ran h:mgoztatott ebbeli fel':'
fogás!Íért fl K ésőbbi rezsim valtozáskol" Zala egerszegre,
majd Szolnottra helyezték át. Szolnokon kapcsolódott
be intenzivel' egyháli közösségünk Önl(!llen szolgálatábu, és alfölui szórvanycletünknek egyik leg kiemelkedőbb munkás .. vli vált. 17 éven át tanito tta hittanra a
57.olnokon IHk" unitárius sz ülők g)'ermekeit. akiket konfirm álni IS ml.ldig ó hozot t fel Budapestre.
Jóllehet éle.enek nagyobb rés7.ét>cn a szórvány unitárJusok sorslibdn os;o;tomt t. h itbeli öntudata erejében.
soh a meg nem .0:I)'atkozott. Uni tá rius öntudatának kifejlödésére. - (,(lvall omasa szerint, -- a 35 ~'\'~s koráig
Torockón CS S"lÍalván löltöll iskolai szűn idók oa~"
belolyással voltale
IrodalmI múhódése során 80t(lI' Imre több hely tőr
teneti ffiunlHit il. t maid minden vál"~ban, ahOvá tanári hivatása sZ<.flította. Ezek kőzltl legmaradandóbb
becsű alkotáSit 81.vlllok XVIII. szazad bcli életéről írott
müve, nmel yró l annak idején Mór(cz Zsigmoud :. szerke~ztésébcn megjcl"nt "Kelet N~pe" c. fo lYóI ra t has;"i bjain rendkivtIl cl isn,erő hangú méltatásban sd"nolt be.
Ezen kivűl számos cikke, tanulmánya jelent meg iskolai értesilÖkben 6, különféle foly61rato kblln is. Unitárius egyháztörténeimi cikitei az "Unitárius Ertesitö"ben és lapvnk hasábjl<lI1 láttak nllpvi lágot. Két nagyobb
Idevág6 munkája; an,dy ezidőszerlnt sajnus mcg csak
kéziratban van meg, "vnitárius Egyháztörlénet'· Bethlen Gábo!"ig és "Dávid ~'erenc élete és mü\'cl".
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E sOl'llink partJcl1.Ö cöWpök csup:in, 11 folyó ininyál
mu tatják. de Bot/it- I mre méLy mederbe -ágyazott életf0lyamának ga7.dag á radásaI, alkotó szellemének s?Amtalan változatban megny ilatkozó nemes csillogAsát, 11
maga teljességében visS7.ulükrözni nem is tudhattAk.
Életének c nevezetes fordulóján, amelyet nehány
héttel ezelött egy másik kedves esemény, - aranyIako-

dalma, - elő zött meg, - l~ hU7.ai unitáriusok egyeteme
meleg s7.ereleltcl. tis?te\cttel és őszinte ragaszkodással
k~zöntJ Bo/ár Imrél, 11 "Magis trem Historiae Unitar iorum", _ az unitárius IÖl'ténetiras ősz tanítómesterét.
és további munkAsságlihoz tartós, jó cges7.ségct kíván.
életere egy igaz Istenünk gazdag áldását kéri.
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(Follllotáj)

• Az iskola Dávid h alála után is

másik

~:?;:~j~~~!~:~1:~::;~~~

tál'gya k
már
ncm
intézet
ben
I
1\ tanuló nincs kitéve
rejtett
letnek.
:úrg~amat .~zza l fejezem be, hogy nyu godtan állithalj uk mtézetunkrŐI,. hog,}: Bethlen Gábor koráig ez
volt a tulajdonképeni Erdely első intézete, De meg a
XVII. század közepén is igyekeztek vetető ember eink,
elsősorban Bethlen Ferenc, ez az L Rákóczi György
fejedelem egyik legbizalmasabb tanácsosa, ·egykor intézetünk növendéke és büszkesége, küUöldi mesterek behozatalával Olyan nívón tartani, hogy el ne maradjon
a?: újonnan alapítou gyu lafehé l'vflri s kolozsvári rer.
kollégiumol< mögött.
BOLar Imre

birt a lutheránus szászOkra, amit sok más deák nevével is bizon\'fthatnék a 1(0107.sv{u'i számadáskönyvek egykorú
bejegyzésel alapjan, - ha lapunk l<is terjedelme azt
meg nem gátolná, De Weiss Mihály mesteréről, Femmichl'ő l kell meg nehány szól szólnom, mert az ő fenntmaradt C1etnl jzl adalill is hiteles bizonyítéJwl szolgálnak
kolozsv ál'i isko lánk szervezetéről. €Ietraj zá l az a bucsúzla ló latin vel'S tartalmazza. amelyet egyik tanítványa Szilvási János irt hőn s7.eretett mesteréröl, akit
~lete delén, 1586-bon a Kolozsvárott dúló pestisjárvány
ragadott eJ. (Közölve Ker. Magvető 1916. évL 178. 1.)
Eszel'ini Femmich a z elemi iskola elvégzése után jött
a kolozsvár i latin iskolába, ahol szorgalma és tudomáAbrudbányai Ödön
nya által kitünt s Igy deákságának nyolcadik évében
senior lesz (vag)' múské p iskolafőnök). Ezt öt éven keresztül viseli s ezután lesz lektorrá (5 évig), majd 1585A dunalltúli unitárius sT..6rványéletet és egyetemes
ben rekto r rá. Tizenkilenc éven á t tartozott a kollegium
unitárius közösségünket súlyos veszteség érte Abrudkötelékébe s e hiteles egy korú adat bizonyit ja, hogy
bányai Odön gyógyszerész afiának, dunántúli egyháznyolc éves, teljes gimná zium \'olt kolozsvári iskolánk.
község ünk kiváló gondnokának a közeJmultban beköA szászok ulán beszéljünk most már kiváló mavetkezett halálával. Abrudbányai Odön szellemi arc1:>égyar un itá rius diákjainkról is, akik szintén fennen hirpének legmegragadóbb vonása: miuzwi lelkiilele v81l.
detik az alma malel' dicsőségét.
Ellé kozolhatatlan örökségként hozta ezt magával atyMindjá rt iti van Vólaszúli György. bizonyitékul,
jának; a neves szabédi köJtőpapnak és kiváló zsoltárhogy milyen tudományt lehetett szerezni a kolozsvár i
írónak: Rétliger Gézának áldott szülői haj lékából. Egykollégiumban. O 1571- be n a kollégium seniora (iskolaházának Ihlettől felkent világi papjaként a fanatizmus
fönök e) s a következő évben már Pécsett tal<iljuk
izzásáig hev ített lelkesedéssel szegódött az unitárius
Jászbe rényi C yörgy mC!lIett mint másodpapot. Majd
gondolat apostolává és lett hi rdetője idegen környezetJáSZberényi halála után Pécs városának vezető lelkében is a dávidferenc i igazságoknak, - mitsem törődve
sze lesz s ebbe n a minőségben rendezi I588-ban a híazzal, elismerés, avagy gáncs jut-e ezért osztályrészeres hitvitál Skar ica Máté református pappal. Szóval
ül. Küldetésébe vetett erös hitét. megacélozta az a
nem járt külfö ldi egyetemen, al'. a tudomány képezte
történelmi légkör, amely pécsi környezeté~n a .tra~i
müveltségének alapját, amil a kolozsvári iskolában
kusan megtorpant XVI. századbl!li dunántuli umtánz""5ze~zet~. De ez a tudomány elegendő volt ahhoz, hogy
mus emlékeit árasztotta ' magá ból, s telte fogékonnyá.
a vitán Skarica Mátéval, _ aki külföldi egyetemen is
amúgy is érzélleny lelkét az unl1árius hivatástlldat ápojárt, - egyenrangú félnel< bizonyuljon. De nem csak
lása és terjesztése korszel'ű szükségességének gondolatudom ~nyáról lett bilOnyságot Válaszúti György . Az II
tával szemben. A toll és II szó erejével hirdette és
barátsago~ viselkedés, szerénység, ahogyan a \'itát renhangoztatla, hogy a dum\ntuli unitárizmusnak a Vál!lSZde.zte, a. figyC!lem, szelfd ség, Hireicm vendége iránt, _
tW, Jászberényi nemes küzdelmeivel megsz~nteH es a
mllld-mmd fényes példája annak a toleranciának amimártírh alál t halt Alvinczi GyörID' kiontott verével me~
re az unitárius anyaisl(Ohi növendékeit oktatta.' Az a
pecsé telt drága hagyományait évszázadok hamut~karoszellem, ami ezt a pécsi hitvitát körüllengi, teszi azt a • ja alól felszínre kell hozni, és a jöv6~kér_1 yalo feleXX. században is figyclemrcméJtóvá s Válaszú t i
losségii nk tudatában, i.~mét élő és élteto el"Ove kell felGyörgyöt méJtó v!i IUTa , hogy 6 t az unital'ius kollégium
stitani. Abrudbányai ödönt ihletett lelke, és.
.atytana inak igazi képViselőjéüJ tek inthessük.
jától örökölt szárnyaló képzelöerej~, a ~I rm kolteszet
terén is - több kötetben megtestcsulI SIkeres alkotáAz iskola XVI. sz:itadi naplói elvesttek, _ de minsokra inspiráHa, életének utolsó szak?szában .. p~lg, az
den naplónál 'érdekesebben dicsérték az is kolát például
egyházlörténelmi vonatkozású drámatrás teruleten is
Bogáti Fa zek/U Miklós művei. Bogát i Fazekas művei.
fi gyelemreméltó kísérletekre serkentette.
sze~.jüknek magas klasszikus műveltségérol tesznek
tanubIzonyságot. Bogáti sem járt külföldi egyetemen,
Egyházközsége, amelynek erkölcsi és anyagi VOnllta kolozsvári anyaiskolánk sze rel te fel tudással. Nem
k07.ásban egya ránt egyik legerősebb tám~.sza, oszlopa
csak latinul tudott jól, hanem bámulatos volt görög
volt elévülhetetlen érdemeinek eJismeréséul az ősz fonye lv és irodalmi isnlel'ete. Négy szép históriájának
lya~án, lb. (londnokává választotta. A kÖ,zelm.ultb~n
témáját Plui urc hosból ve tte a ki ugy látszik kedvence
lefolyt egyházköri közgyűlés , amely AbrudbanY-31 Od?n
volt; A XX. s7.áza~ elfog~llat1an irodalomtörh!nésze,
emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg - egrházkö;Schiller Istvá n, Bogáti munkáiról írott művében (Bpcst,
ségi tb. gondnoki választását megerősftö elhat.1roz:.ísa~
19U.) - al,;,ely a legjObb munka Bogátiról, _ elismesajnos, immár csak a
kegyelel
érllésetnC:
réssel adÓZIk az Iskolának , II mi kolozsvári kollégipálmaligaként helyezhette cl a kivá,IÓ. unitárius férfju~
~ umunknak , am ely ekkora tudással bocsátotta el szárnak a pécsi temetőben domboruló 5u·J:ira. Péld.amu~a to
nyai alól dIákjai t. Sajnos, mlnden'ol nem emlékezik
életének emléke so ha ki nem hunyÓ fénnyel cl ml~d
meg Gál Kele m e nnek az Unitárius K ollégium tör téneazoknak lelkében. akik valaha is közelébe jutotIfIk tisztérő l szóló egyébként hatal mas terjcdelmű munkája.
teletreméltó személyének. •
vonzóerővel
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Va tl áslls télóni t közvetfteU il Petőfi rádió dec~m~l:
18-án d . c. 8.30-kor. S1:o1galt dr. C,flki Gábor püspöki
helynök.
Deee m bcr ll-én folyt le Hőgyes Endre utc~.i tCr;!lPI munkban egyházkőrünk évi kőzgyúlésc. A k ozgy uléo
Allami Egyházügyi Hi vata l képviseletében Pap
~6~O~z főelőadó jelent meg. A közgyűlés ~r. Imreh
Dem'.! fÖgondnok tartalmas elnöki megnYLtóbeszéde
után lctárgyalta a tárgyso r'.na tra . tüZÖ}t ponto~a~k~~~
érdeklooéssel hallgatta v~g~g a köz.gyulés á~~á SIZ Egybor püspöki helynök éVI Je lentését, t~)V
• a
_.
házk"ri Tantics idei müködéséről szóló lelenle~t. A
_I: Un itárius Vallás és Egyháztörténelmi Adalt r
gyu s
ti
1 amelynek vezetésével a go nszervezését .hat ro~ta
debreceni lelkipásztor anál
d?lat felvet~é~ö~!~ü~éS nagy lelkesedéssel tiszteletbeli
blzta meg.
to-,
l " t tt k' Botár Imre
egyházköri tanácsosi Clmme lun e . e
1
tölaliát a kiváló egyháztörténész!, a~l. a napo~~a~ _ l éS
tötte' be életének 75-ik évét. Megen)SltettcAa oz és u 'd
' Lovodics Jmréne budapesti, dr. ~zékell/
~OS.
Pa
Józse! pestszentJórinci afial t b, pr7sbl t.?,rre tor
té~Pválaszt9sát is ID-én délután szépen slkerulhlcm~
lomi ünnepély k~retében e mlék~ze,tl ~~g ..e~y ZU~:
:" nllcdi Ouörgl/ egykori nagynevu lró-puspokunk sz
l~tésének 400. évfordulójáról. E.nyedi ~letét és munkásságát Szósz János d ebrecem lelkész mél~atta. az
Egyházköri Tanács által jutal.m~ott tan.ulmanyáb?n~
A műsor! művészi számok egeszltették kl, ~ koz
gy-lés alkalmából megtal'tott istentisztelet S7.0noka:
Hu~zti JállOs pestszentJórinci lelkés z volt,
kű ld iittsége látogatást
A
aZ orosz orthodox, a lett.
,,;,:~~. valamint;) baptisták képo
egyház küldöttsége hangsu.években jele ntésen emelkedett
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Vr va.csoraOlid:h: lesz karács.ony napJlln temploma_
inkban, A t Ur asztalának megterftésere k. aCia l s egit_
ségét kérjük és vúrjuk.
Jól sl k erU lt keráC10nyfaünncpélyl n:nde7.ett buda.
pesti egyházkör.ségünk Nagy Igná c utcai gyUlc keV!ll.
termében, a gyermeksereget megajándékozták.
K . Nagy B éla alia reihívja volt osztálylÁrsalt, akIk.
kel n volt kolozsvari unitárius fögimn:1ziumban I S9l
é vben érettségizett, címüket lapunk kladóhivataláva\
(Budapest, IX., H6gyes Endre utca 3.) kötölni sz[veskedjenek.
Erd é lybö t é rkezett ének es könyvek ka ph a tók a lel·
kész! . hiva t alOkban. Arn : 20 CaMnl..
Szent- I ván y i István . Szent-l vá nyi Arpád budapesti
egyházk:özségünk gondnokának fia és Gácsér Ilona, VI.
zsolyi Géta és Gácsér Mária hátass<igot kötöttek. At
új h ázasokat Szolga Ferenc lelkész resU!sltelte egyh"':ó
á ldásba n.

IHALOTTAINK

I

D r. Tellmann Sándor vo lt közjegyzd:
afia, dumintűli szórványegyházköl:ségünk egyik leg"'l.
dozatosabb támogatója, id. Papp Jóuefné, Lőrinci AI.
bert, Kucsen!; Gl/ula és Molllár Pál - utóbbi pestszent,
l őrinci egyházközségünk két évtizeden át odaadó, lelket.
egyházfia, - K emény Arpddné, Kisgl/örYI/ Sándo r törvényszéki ta nácse lnök, d r. Kovácsy Sándo r, a legfels &.
bíróság ny , birája, Bodor András, Birjalan Laj os kárpi.
tOsmester Budapesten elhunytak.
Peterf!lI Tamás, a kivájó veterán székely író, a köz·
kedvelt "Góbéságok" ismel'tnevü sz.erZÓje, a székel}
lelk i sajátságok egyik legjellegzetesebb megtestesitöj(
Rák oscsabán meghalt. Aldás emlékükre.
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100 éV \'cl ezeliitt h a lt m eg Hómoróds7.en t~.árlo~i
Gt?dó József, egykori erdé lyi kövel, aki 5.145 ~otetböl
álló re nd kívül nagybecsű könyvtárának alándekozásával örökítette meg nevét egyházunk történeté~n:. I\l:
irodalomnak és a szabadság enméjének kora IlJusa gát ól rajo n gó hive voJt, akit Döbrentei Gábor h~z és
Bölöni Farkns Sándorhoz, világjáró nagy alyánkf,ához
meleg baráti kötelékek íü7.ték, Kazincú Ferenc is nagyra érlékelle Gcdó Józsefet, akivel erdély i útj a alkalmával' nem volt módjában találkoznia. ,. Nem az én
\'étkem - irja K az.inczi. - hogy a lelk es Gedö Józsefet, ki ny elvünk felöl helyesebben itélt, mint íróinknak
egész e gy ik fele. - S'l.ivemre nem szorít hattam. - Ha
ismét meglátom Erdélyt, - ki lesz pótolva, amit m ost
elmulasz toUam."

.
Dél u tá n 5 órakor " vol t n6s zllvcuéR IagJal n<:-",lIben dr. Mlk6
k6s!lInlÖlIC a pUspöki esalMot há7.8 sp guk 4(l-jk #!>..-
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75 éves fenná ll ását ünnepelte il. nyár fo lyamán U7
Am e r ik ui Unitárius és más Szabadelvű Keresztény N ők
Szövetsége .
Dr. E. WlIlbur ,.A m i unitáriUS ör6 ks é g ünk" ei m e n
magy ur fo rdításban is megjelent ismel·t egyháztörténeti m ű n agy nevű szen.óje 90. éle té vé be lé pett, A .
,.Times" című londoni lap iroda lmi mellékletében rés zletes m é ltatús t adott WHlbur széleskörű munkásságáról.
Bartók Hé la e m lék ének áldoZQtl pestszentlÓl'jnei
gyül e k ezetü n k egy ik öszi ö sszejövetelén, amelynek son'lntö bb Bartók m ű hangzott cl.
SIgmond Lás zló é s felesége afiait h!Í7.llssaguk 25 éve s
fordulój a alkalmából R. F"tlep Imre lelkész afia templomi áldá sban részesllctte,
Kocsord i aty ánkfi a i re ndkivüli áldozntkés7.ség~cl űj
pnd okkal lútták e l templomukat, A padOkat az espe resi
Vizsgál ó,S7.ék a lkalmával s zép ünnepség keret é ben ndt;'ik
át re ndeltetésükne k.
A l\1ag)';u ' 'rudo m :ínyos Akad émia ki a d ús á ban n1eKj el enő J\1oallar Enclklopédi.o unitlll"iu s
vonatkoz(u<ü
a ny arlúnak feldolgozásá ban a Dávid FCl'cnc Teo lógIai
Aizotlság által kijelölt unai is résztvcs?;nek. F'cnmcL
J ózse!, a teológiei bi1.ottság ü gyvezet6Je állandó ö$Z S7.ekötwtést ta rt fenn az ~:nclklopédia lw.crkesztöségévcl.
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Lnpto lojd o n os a Magyarország i Unitári us Egyházköl!
FeleUis s ~.crke$ ztö és killd ó: Dr. Csiki Gábor.
~I előfi7.etés dljll: 6 forint.
Budflpest, IX. , Högyes Endre utca 3,
Távb. : IS3-lSG. Cse kks7_ : 50.5G I.
ill",., l ll~o",d" t P . O ~~ . ,'n~ - t-o ".: 1 . 11f~ 1! "
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