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CS EN D, ZA) ES HALA
Amilyen határtalan volt az örömünk, amikor a rá~
di ó a televízió és rt. napisajtó hírei meghozlák az
űzdnetc! hogy Moszkvában nláírták az atomcsendegyczm6nYt s ezzel az atomrobbantások kal járó félelmeles moraj: a föld felelt és a vizekben nem zavarja
többé az étet csendjét, éppen olyan boldogan töltötte
ej lelkünket a megnyugvás éltető öröme, vidám derűje, amikor a tantermek nyitott ablakain kiszüródöt! szeptember 3-án il gyermekek iljratalálkozásának zsibongó lármája, életízü drága zaja. tlet a csendben és éleI a zajban! EgYI"c csak ezt verte, dobogó
szívün k a kettős öröm édes él-Lksétól. Mert bizonyos,
hogy az élet jele, sőt diadalmas, gyözelmes kiterjedése mindkettő. Az atomcsendegyezmény beszédes
ígéret, realis adottság s egyben biztosíték arra, hogy
az élet energiáit építő, alkotó munkára állithatjuk be
s a dolgozó tömegek kikerülnek - szerte a világon _
abból a feszü lt lelki atmoszfcraból, amely nyomasztó
tehertétel az épit6munkát végző ember életén s amelynek káros következményei - ha nem szabadulunk
tőlük -, előbb-utóbb jelentkeznek az éret minden
térein s mint valami fertőző jarvány szétszórt bacillusai a lappangási idő alaH, őrlik és sorvaszt ják nz
egés~é~,. a munkakés?.scg és a lelki hangulnt piros
vérselt]elt. Az az áldott l'.sibongás, az örömnek és a
~evékenys~g v~gyának az a boldog hallelujája, amely
n tanévnyLtó ünnepségek lelki feszültsége után megáradt te~gerkénl lepte el és töltötte meg a tantermeket mmtegy másfél millió magyar gyermek és ifjú
életének, , szívének, lángoló lelkének összedobbanásában, ':!'ll.ndez együtt az élet legtöbbet mondó üzene t.e. H~su~s nekilendülés, bizakodó kezdés, l·eményteljes ehndulás a ga~.dag kiteljesedés felé. A csend
I!lely~t .az egyezmé~y ad~tt. és biztosított a világ nak;
~ a. zaj. ame~:r az Ls~ohu ev megnyitásával verte fel
el~tunk .házt~JI csendjét, alapjában vcve nem egyéb,
mL.nt nYIlt vallomás an·ÓI, hogy szál·maz{Lsra, börunk
szmél·e, nyelvünk':C, életszemléletünkre és foglalko~sunkra való tekmtet nélkül, mind nyájan s?.eretjük
a~ életet, mert élni szép és élni jó. Mert szép ez a
~Iág, amel yb~n élünk. Mel·t gyönyörüséges és üdvös'ges állaPOt Itt lenn i ebben a paradicsomban a f··ld·
él.~t~g ' amely annyi SzépségeI, kellemes jÓ é~s:
aj n. ko~ az embernek. hogy azl nem iehet k ib~
szélm. Nmcs emberi értelem, meIy rel ("dn'
,.
azt a lelk·
é
" a m ml
az?.al h
L nyeres g.el, mely elárasztotta sorainkat
: ' ~!W .. a gyermekeinkkel ét> unokáinkkal e ütt
kLmenekullunk egy oly?n feszült történelmi öv~zet
b!?1, amelyne.!<: nukleáns robbantfisoktól volt fertő1.01\ a 17veg,oJe s nyugodtan nyithatjuk ki mos t a
tan termem k ablakait, mert. a halálos kÓI· ba ·1I
.
nem _ Iopakod~ak be az őszi napsugár és a ~;enu~:;:
szelIo s?~ r nymn a tudomány szentélyeibe ahol a b ·kés
~~~~~~u'á~l~~: ~?'6~dö bontogat ja s)'.á;·nyait és ~róMert erről van. Sl'.ó. Gyerm ekeinket és unokái nka t
32 otthon és az L
skola , a szülök és a nevelők összerogásáva l, h,u·mónlkus együttmu nkálkod ásával első-

sOl:ban erre kell neveljük. T ud nunk kell mind any_
n~lunknak, hogy .&> gyermekekben adva van és ránk
~lzatoll ~~ embenség.. legszebb álma, a fejlődés szerteagazó el'omek szent osszetevője és e redője: a szociális
lelkületu, becsületes, az emberbarátság erényével é kes
e~?e':. na~y íg~ ..?te. A ma a hol nap k üszöbe, a jelen
a JOvo haJnalplI'Ja, a gyermek a kö vetkező nemzedék
tudósa, kohósa, orvosa, mérnöke, urha jósa és baromfigondozója. S az most tőlünk szülőktő l, n agyszülöktől
és pedagógusoktól függ, hogy milyen lesz ez a jövendő höse?
A múlt hetekben londoni vendégü n k volt a csalá-

dunknál. Fiatal asszony két gyermekével. Amolyan
alsó tagozatű általános iskolások. Természetesen nem
tudnak magyarul. Mi, felnőttek az. élet általános problémáiról beszélgettünk s észre sem vettük, hogy a két
idegen nyelvü gyermek unokáimmal, a négy és fél
éves, meg az éppen CSak kétéves kis leány káva l behúzódtak a gyermekszobába s ott fe lejtkeztek együtt a
két angol és a két kis magya r a babak és ma ckók,
meg a kcpeskőn yvek gyönyörű világában. A nyitott
ajtón át a nagyobbik unokám hangja ü tötte meg fülemet. Odaléptem és benéztem a gyennekszobába. A
negy gyermek. mintha iskolai padban ültek volna,
egymás mellett ült s minde niknek a kezében egy-egy
képeSkönyv és a nngyobbik unokám tele szá jjal, szívvel és lélekkel magyanizta, hogy milyen mesének
a történetét szemléltetik a képek. A többiek olyan
figyelme sen és áhitatosan hallgatták, mi nt ha éppen
értetté k volna. Csak buzgó hivő tudja így hallgat ni a
mise szöveget a templomba n. Szóvá ,is tette m, hogy
lám, a gyermekek vil ágába n men nyi re leegyszefÚ söc!·
nek a problémák! Percek alatt eltunnek a nyelvi e llentétek s a gyel"mckség közösségé ben egyszerre feloldódik a lelkük, a szívük kinyílik m in t valami szent
ajtó s a legma gasságosabb é r telem s ugá rzik belől e,
mely áthidal minden szakadékot, és az á ldott egyeté t·tés, a boldog élet összhangja teliti körülöttü k a
légkört.
Szeptember utolsó vasárnapján, az Oszi Hálaadás
ünnepén őSi unitárius szokás szeri n t. áhita tos lélekkel álljuk körti! Icmp lOlll.linkban az Úr asztalát, hogy
az emlékeztető jegyek áldásába n. a kenyér ben és a
-borban juUassuk kifejezés re hálánkat mindazért,
amit jelent nekünk ez az egyetlen szó: élet. es most,
ebben az évben jó l eső örömmel adunk há lát az élet
egyetlen és örök COl"rásána k. Is tennek az alkotó
csendéd. melyet egy nagyszerű e mbe ri e röíeszilés, céltudatos. lankadatlan tÖI·ekvé$ ad ol! a világnak és a zért
a termékeny, boldog znjért, amely tiz hosszú hónapon
át felverle s s7.."\műzte a ta ntermek csendjét, hogy az
élet lüktetése életre ha l"a ngozza a vilá g boldog jövend őjét. Ily gnzda g áldások terhe alatt csak igy köJlYÖl'"
gü n k ü nne pi imánkban : Uram testi-lelki kenyeret: és
békét adj a világnak.
Pethö ! stvdl1.
pOspökI beJyn8k

IKELEMEN L A
Az cJ hunytban nem csak az unitárius tan árt, felü~

gyel6 gondnok ot és r6gondn okot gyászoljuk, mert
munkásságn az egyhá zi kereteken, sót 87. o rszágh a tá -

rokon ls t úlnőtt . Egyházunk rögondnoka al'! ,erdélyi
últ élő forrása volt. nki páratlan gazd agságu t ud á -

~ t hosszú élete folyamán ö nzetlenül osztotta meg
~mbertarsal val. vallásra és ncmzct~ség re .való tek in tet

nélkül. Egyformán sütött ml ndcn ~lre, m.~n l a nap a z
égen. Egym aga egész le véltá ra t ki te vő torté!lclm l okIrat ot gyűjtött össze és több n em zedé ket tam tatt a h a ladó hagyo má nyo k tiszteletére, h azaszereletre" em?e r ségre. Tudása ta n ítvá nyai ba n él t~)Vább és, m l ! m.1n_~ 
nyá jao ta nítvá nya i voltu nk. Ha lála! családja , tJsztelOInek és bará tainak széles köre gyászol ja, akik életének
értelmét az evangéliu mi szavakba n lá t ja k : " Az embernek fia ne m azért jö tt, h ogy néki szolgál) anak, hanem hogy ó srolgáljon" (Má té 20.28), hangZIk a R omá n'iai Unitárius Egyh á z Képvisel ő Tanacsanak megUletöd őtt han gú gyászjelenté se, amelyben h í~1 ad.~a,
hogy na gyérdemü t ógondnoka: K~lemen LaJOS, to rténetludós, n)fu g. múzeumi és levéltá ri rőigazgató, a
Román Né pköztflrsasag I. osztályú Munkaérdemrendjének tulajdonosa, n Magyar Tudomá nyos Akadémi.a
tagja, gazdag munká sságban töltött életének 86. éveben, júllus 29-én eltá vozott nz élők sorá ból.
Kelemen Lajos 1877. szeptembe r 30-án született Marosvásárhelyen, Kelemen Miklós törvényszéki tisztviselő és felesége Csom ós Janka házasságából. Közé pIskoláit szülővárosá nak ref. g imná ziumában vége zte
kitűnő eredménn )'el. K orán megnyilvánult k ivá ló k épességeinek elisme résére vall az is, h ogy a középiskola legfel sőbb tagozatá n , a többségé ben a z isk ol a
fenntartó felekezet hez tartozó diáktársai ő t , az u nitárius diákot vá lasztották az ifjúsági ön képzőkör elnő
kéül. Középiskol a i tanulmá nyainak e lvégzése u tá n
Koncz J ózsefnek, e gy kori t örténelem taná rá nak, majd
dr. Szádeczky Lajos, a neves kolozsvá ri történész,
t>gyetemi tanár, akadémikus b iztatására, a k olozsvá r i
egyetem bölcsészeti karára iratkozott be. Má r mint
egyetemi hallgató re ndszeres kuta tó munkát vég zett,
1919-ig a kolozs vári unitá rius fógimnázium tanára volt,
majd a kolozsvári egyetemi könyvtár illetve levéltár
(ire lett. Hosszú ideig titká ra volt a nagymúltú ErdélYi Múzeum Egyletnek, amelynek történetet is ő írta
meg. :E:rtékes tanulmányt közölt az erdélyi magyar
templomok mennyezet és karzat festményei ről, valamint Kolozsvár. régi házairól.
Sajtó alá rendezte Bánffy Jánosné 1848-49-i élményeiről 6zóló feljegyzéseit, valamint Hermányi Dienes
József emlékiratait. MIndkét müvet a szerzők életrajzával látta el. Egyházközségeink történetÉt sok új
adat Celkutatásával gyarapította, egyházi folyóiratainkban sok egye.temes egyháztörténeti adatot is publikált
több értékes tanulmányt közölt egyházi kegyszereinkről is. Emellett rendkívül széles körű családtörténeti
kutató tevékenységet fejtett kL
Nyolcvanadik szilletésnapja alkalmából a kolozsvári tudományegyetem külön kötetbe gyűjtötte össze
a nagy tudós barátainak, tisztelőnek tanítványainak
lan.ulmányait, amelyek érzékeltetik a 'kutatások jelenlegI állását azokon a munkaterületeken, amelyeken
Kelemen _egykor dolgozott. Kelemen Lajos hosszú
élete a szuk nemzeti el!oglutságon felülemelkedő önze~len tudományos szolgálatnak olyan példája, mely
"közel hozta öt aZl.lkhoz, akik az általa megkezdett
munkát tovább folytatni fogják". Ennek jeleként az
emlitett k:ötetben magyar, roman és sz.{isz történetkuta~k legJobbjai szerepeltek dolgozataikkal. Reményunk van arra, hogy a Román Allami Tudományos
Könyvkiadó _ amint azt már korabban tervbe vette
- , sort kerit az elhalt tudós műveinek _ sajnos immár posthumus - kiadására.
Kell:!men Lajos mentes volt a szakmai sovinizmustól
elva1ruU I:!gyes kutatók gyakOri gyarlóságától: a fé\-
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téke nységtól. K iulnek és nagy nak, ke zdö kutatónak
és elismert tud ós társai nak tud ományos támogotásával
egyként m ind ig rcn d elkez~re állott. O jelentette
egész sor mun ka terü leten nz ind itást a b izt os ki ind ulási pontot a mal k utató számara 'Is. Egyh áztörténeti vonatkozásban _ többek között _ néh ai Botár
Imre, kivál ó egyházHirté netlrónkn a k n a gyértékű mu nkásságflt is újabb és ujabb adatok szolgáltntásá val segítette, s vele a nnak ide jén alla nd6an élénk és termékeny levelezést folytatott. RendkivilIi elfoglal tsága
ellenére is tudott Idöl.-szakltani ar r a, hogy fl Kolozsvá rra ellá togat ó Id egeneket, turistáka t a város történe lmi levegőt á rasztó fala i között elkalauzolja s egyegy müemlék jellegű há z el őtt részletes is~ertetést
ta rtson. A város utcain szinte n aponké nt h ol i tt hol
ott bukkant föl magas sud ár ainkja, b oltozatos h omloku, szép ősz teje, am in t élén ken ma gya rázta a z őt
feszü l ő fi gyelemmel hallgató kisebb cso portoknak a
vá ros nevezetességeit.
Ke lemen Lajost családi életében sok csa pás é rte,
feleségét b. M ik6 Erzsébetet viruló fiatals ágában , veszítette el, egye tlen gyermeke Erzsébet is rövid h á zasélete utú n m egh a lt. A megp róbálta tásoktól sújtott tudós t öbbé nem ala p ított családot, kizár ólag a tud om á nyá n a k élt.
Kele m en L ajos h alálá ról d r. K iss Elek p üspök t ávir atban é r tesítette Pet.hő Ist ván püspöki hel ynököt,
a ki az a lábbi részvéttávim tot intézte a püspökh öz:
" Kelemen Lajos egy házi fögondn ok elhunyt a al ka lmából a Magyarországi Unitá rius Egyházkö r h ívei és
ve zetősége nevében, őszin t e részvéliinket killdj ük. P Ótolhatatla n veszteség, amely anagy ember távozásával érte u n itárius életünket, m in ket is sújt. Áldjuk
Istent, hogy nekün k adta őt. Emlékét hive n őrizzük,
pé ldáját követjük".
A nagy h a lottat augusztus l -én helyezték örök nyugalomra. Holttestét a kolozsvá ri Kossut h utca i ősi
templom főhajójában a szószékkel szemközt rava talozták feJ. De lutá n 4 órár a a nagy befogadóképességü
te m plom zsúfolásig megtelt a gyás zolók tömegével. A
részt vevők közö tt ott volt a kolozs vár i egyetem öttagú
k ép viselete , a Román Tudományos Akadémia, az öszszes egyh ázak kU ldöttsége, a b a rátok, tiszt elők és pálya t ársak nagy számban , d r. K ovács Lajos egy.~a z.! fő
jegyző föl eme l ő imá ja utá n , dr. K iss. Elek pus~k, a
szószék ről m éltaUa K elemen életét es m u nkássagat.
Utá n a Da r kó Béla esperes Ma rosvásárhely, a tudós
sz ülővárosa, P . S zent mártoni K á lmá n ny. igazgató a :--.
Unitá rius Irod al mi Társasá g, a h ive k nevében pedIg
Ferencz J ózsef vo lt fógondn ok vett búcsút a nagy h alottól Azu tán elindult a messze kígyózó menet a házsongá rd i tem ető felé. Amel're elha la d.l. . f?lzendUl tek
az összes kol07.5 várl tem plomok h llra ng~at es .az ~t c.~k
sorát szegélyező vá r osi polgárok száZai megIlletődott
arccal, le vett kal a ppal ve tte k búcs út a vá ros nagy és
hű fiától.
A sírn ál Sebe Ferenc ko lo7.5vá l'i esperes, Mih ail D ~ n
egyetemi ta nár a kolozsvá ri egyetem, B? dor ~dra!
egyete mi tan á r a taníwá nyok, Ladó LaJos, pe,dlg a
al kalm llzo ttak nevébe n mondott meghll tó bu csuszavakat, utóbbi egy szép erd ei á fonya á.ga~. ~.e lyezett a k?porsÓra. Sirját vi ráge rd ö bor ította , k<;,zotte a Roman
Tudom ányos Akadémia óriási koszo~~j.?-. ....
.
Kelemen Lajos ha lálá t test vé rei, kozoltuk occse l?
K elemen Mikl ós ny. MA V fő fel ügyelő sze!!e~i , a rl~
és unokaöccse Ifj . Kelemen Miklós hódmezovasárhel~ 1
lel kész gyáSZOlják.
•
.
O tt nyugs zik immár a h ázsongá~d i t eme t obenFa~~
.,Unitá rius P ant hcon"-ban, a Brass3l, ~erd e, B.
n
kas Sá ndor sírhalma i.. ~el!éU. Por.~ 1 . Iassan - Ia~,_
örökre elvegyűl nek szulohazáján ak fold]é vel. am .
ne k történeté t olyan a laposan ismerte és forrón szerette ...
v· g.

•

•

Szentiványi Mihály születésének 150. évfordulója
A magyar unitórlussóg, de II magyar közélet sem
igen tudja, hogy JrodaJ~J, ?lóvészi, tudom~nyos é!e:
tUnkbcn hány kiválÓ Unllár~us atyti.n.kf!~ VIU és VISZ
ma is vezctöszcrcpet. KUJőnösen az uUor6k, a kezde-ményczók közölt vol tak mindig oU hittestvéreink 5zá1.alékos arányukat jóva l fclUlm ülóa n, s vitték bátran.

önfeláldozóan, egy re magasab bra emelve a haladás,
a politikai és társadalmi fejlődéS, a múvclódés zászlóját. Ezek közé az cl6 ha rcosok közé tartozik Szentivá-

nyi Mihály. 11 XIX. század kiváló költője, haladó szellemü politikusa.
..

Szentiványi Mihály ko ra a magyar meguJhodás, a
retormok kora Széchenyi, K ossuth , wesselényi korszaka. E nagy ' példaképek mellett szellemi irá nyítói:
A t'unyrákos! Székely Sándor , a költö-püspők, A székelyek E!-délyben cfmű h ősköltemén y írója. Bölön!
Farkas Sánd or,. az f:s7..1k·Ame r ikál járt neves utazó,
Bolyai FarkIIs, a Tentamen világhírű szerzője, Döb·
rente! Gábor, a Magyllr Tudományos Akadémia elő
ha rcosn és első t it kára, Brassai Sámuel, a tudós polihisztor, mig bará ta i és közvetlen munkatá rsai Kriza
János, II Vad rózsák halhatatlan gyűjtője, az unitárius
megújhodás elindítója, Kemény Zsigmond, a nagy
magyar regény/ró, Jakab Elek. Dávid Ferenc és Er·
dély t örténetírója , Gálfy Sándor, II maga idejében népszel"Ú költő és iíjúsági vezér. Közülök most csak Székely Sándort emelem ki, a ki é poszával Vörösmarty
Mihályra olyan h atást gyakorolt, hogy Vörösmarty
saját szaval szerint an nak ihletése a latt szület ett meg
a Zalán futása, époSzirodalmunk legnagyobb remeke.
Vörösmarty e szaval után méltán tarthat juk Székely
Sándort a hal hata tl an költő el6tutárának , Szentiványi
is Székely SándOrnak küld i el első verseit bírálatra s
bár Sz~kely szigorú bfr álója a fiatal költőnek, mégis
az 6 blrálata avatta Szentiványit is az újca éledő ma~ar irodalom egyik jeles művel6jévé, új meglát6Jáv~, ~ fels!.abad uIt s gazdagabbá vált új magyar líra
egyIk IhletoJévé, a magyar irodalom lánglelkű profétá ja, Petőíl Sándor elő fu tárává.
S7.entiványi Mihály 1813. május 30· án született Nyárádgélíalván, Marosszéken. Tagja annak a nagykiterje~ósa ~zenllványi családnak, amely Háromszékb61,
Scpslszentlványból rajzolt ki, s mi nden tagjában egy·'
házunk lelkes, haséges munkása. tdesapja Sámue!'
mm'?ss zékl táblabiró, del'ékszékbl ró, ma jd királybiró:
AnYja Pálífy Zsuzsanna , a nnak a tarcsafalvi Pálify
csalá,?nak a sa!'ja, amely szintén an nyi kiváló férfiú t
és not adott egy házunk nak.
Gyel'l'nekéveit otL~on, GálCalván tölti, aNyál'M szelf~en folyó szőke vize me llet!, a Bekecs alatt elterülő
V?l.g.yb~n. t:'até ves korában apja Székelykeresztúrra
VISZI az ors~,ág ('ls6 nép i kollégiumába amelyet azért
nevezték már akkor a n ép kollégiumá~ak mert való~~ná maga a nép, a környékbeli Székely kÖzségek kuls~r r; rz:'mŐIJa~. né pe építette minden hivatalos seg[tg, e u I'
joH támogatás nélkül h ogy legyen hol
l."agaS~bb maveltségre tanítlassa gy~l'mekeit s ne kell.
Jen az .rt Idegenbe mennie, mert azt már a~ya giakban
~em ub1;ta i volna. E kOllégium íala i közül indul el
e~e~é;~t i~~.i ~~e~~ja, itt szívja m agába azt az
tani, jel\e~ezni ItOgj:. b egész munkásságát irányl-

id1~~ s:tr!~z:tárr~'á az

Erdély .önállósulásával e gy·
kollóglumban e ak~onrt~j~U:1 ~\légIUmba .k~~1. Az ösi
egyesület
Ah
a
meg az Jf]uság olvasó
i
e..
o~ felsóbb osztályba lép , Szentiványi
é\é~fat~:é~ e hlt CSSÓ vált, az iskolai falakon kívül is
en~s get kifejtő körnek. Ilt kezdi meg
irodaI I
majd m . ~ŰködéSét,
előbb kisebb elbeszélésekkel
metszé~~n brr:~~~~~\. s nagy hírnevet blztosltó éles:

ta~utoll~gIUm elvégzése utan Marosvásárh elyt jogot
,
. gyvéd lesz s 1832-ben már olyan tekintél e
~~6' h~,?, ~ megyel Ifjúság 6t küldi kj e rdélyi sze~.
ne al'l a a h fres pozsonyi orszái&'yaJésre, amelyen

Lovass.y l:ászló, a mártlrlumot szenvedett lánglelkO
h ~ az Ifjus.{agn.a k a vezére s ahonnan tulajdonképpen
elindul az eddig csak megyei szerepel vivő Kossuth
Lajos politikai pályafutasa ls.
Ezernyolcszáz,harmlncnégyben megint
Kolozsvárt
van. Már tagja a!lnak az Irodalmi és társadalmi kör.
nek, amely a Muvelődés barátai címmel működik s
Be.thlen Ferenc, Méhes Samu, Kriza János, Kemény
ZSlgm c;md a vezetői. Ebben az évben nyOlk meg az
erdély! országgyűlés, amelyen Szentiványi Wesselényi
Miklós t á m oga~ásával Kossuth pozsonyi ludósitójához
hasonló ErdélYI OrszággyGlési Tudósításokat szerkeszt
amelyért aztán Wesselényi Miklóst perbe fogják ~
?ossz~ eljárás után Grlilenberg várába zárják, ~nt
.J.vánYJ pedig ~álfalvára megy, majd erq.élyi vándoru t ra kényszerül. l!:desapjúnak, az aulikus konzerva.
tív szemlé leta Iisztvisel6nek nem tetszik da ellenzéki
liberáHs magatartása , s jobban szeretné, ha fia Gál~
falva helyett Bécsben volna, az udvarban, vagy leg.
alább annak az árnyékában. Emiatt sok nézeteltérés
támad apa és !la között, otthagyja az apai házat de
nem Bécs felé megy, hanem Erdély belsejébe, a 'nép
sorsának teljesebb megismerésére. Utazásáról jegyzeteket készít s azok Vándor aláírással a Nemzeti Társalkodó dmű fővárosi lapban jelennek meg.
Az 1837. esztendő látszólag nyugalmat igér a ván·
d ornak. A kolozsvári konzisztórium tanárnak választja
meg. Az akkori szakásoknak megfelelően, a megvá·
lasztott tanárnak külföldi tanulmányutat kell tennie
amit tennészetesen be kell jelenteni a főkormány~
széknek, an:ely az utazáshoz engedélyt ad, vagy nem
a d , s ezzel Ismeri el, vai!y tiltakozik a választás ellen.
A rebillis ifjú nem kapta meg az utazáshoz - igy te.
hát tanári á llása elfoglalhatásához sem - az enge·
délyt. tdcsa,pja mindent elkövet fia nézeteinek megváJtozta tására, de a lázad ó ifjú nem adja fel eszményeit. Ma rosszék ezek ellenére előbb tiszteletbeli fő
jegyzőnek, majd tb. táblabírónak választja meg. tlhetne tehát nyugodtan pátriájában, de ő nem birja
a szék m a radi felfogású urait, a vaskalapos elzártságot, visszamegy újra K olozsvárra, ahol mégiscsak
szabadabb a levegó, szélesebb a látóhatár, s több megértő emberrel találkozhat. Ekkor, 1839-ben jelenik
meg a Remény elsö kötete K rtza szerkesztésében.
Szentlványitól néhány vers jelenik meg benne. Következő évben Kriza lemond a szerkesztésról s őt ajánlja
maga helyett. A társaság örömmel választja meg az
ekkor mál' neves, egyre szebb jövő előtt álló írót;
Brassai a Vasárnapi Újság munkatársául kéri fel,
Méhes és K ovács Lajos ót bízzák meg az Erdélyi Hir·
adó segédszerkesztésével, Kolozs megye pedig aljegyzőjének hivja meg.
Már-má r úgy látszik, h ogy irodalmi tekintélyével
egyUtt, politikai pályafutása is emelkedőbe lendül.
Házasságra go ndol.. El akarja venni Rédiger Károly
jómódú birtokos és postamester Eszter nevű leá nyát,
de apja megint közbe szól, előkelőbb, gazdagabb há·
zasságot szeret.ne, mire ez a terve is felborul. A köze.
led ő választásokon képviselőjelöltként lép fel. Leg·
ádázabb ellenf ele édesapja lesz. Ezzel a pOhár végképp rnegtellk a keserű ürömmel. Amúgyis gyönge
szervezelét a sok izgalom folytán kUlönbözö betegségek támadják meg. Agynak dől s 184?. december
IO-én meghal.
_
Iroda lmi érdemeit To/dll Ferenc Tövid lélegzetu
megem lekezése mellett, a legnagyobb elismeréssel
Hor váth J ános, az újkorl magyal' il'odalomtörténeUrás
tan ítómestere, szt!es tá vlatú /jsszefoglalóJa méltatja.
A nepi lí ra egyik legtisztább Sl.a\'Ú, legreáHsabb kirejezőjének, Petőri elődjének, Erdély PetőCijé nek tartja.
K riza gyűjteményébcn egész 5el'cg verse, mint népdal
szerepel.
De az első magyar d a l mű e csodá·
latosan szép versclvel vetekedve biztosit ják számára
a h al ha tatla nságot a nép a jkán ls él6 "Bekecs alat t
Nyárád tere", "Ma r<>sszéki p iros párizs" örökké élő s
z.en ij:Ő szakus;itlll is.
S. NarnI LászlÓ
UNITÁRIUS eLET •
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K. Kriesch Aladár Centerá niuma

OktDber 29 én lesz K.örOllfói K 7U.!1Ch A /adO r a Magyar Kkpwművésret egyik kimagasló kép\iselóje .szü~
letéS:ilek századik é1.>fordulója.
lilii. unitáriu.sok. kh·ételes kegyelettel adómnk a
nagy f.estómún~sz emlek:éne.k - aki mini ismeretes a látomások állandó Ji.zában égö alkotó tehetségek
sugalló erejével, ecsetének \·.aráz.slatos hatalmával jelenifelte meg.. \ 'etitette v ászonra az Hi6S.. as to rda.i orstigg".úlés történelmi jelentőségű eseményét: a világon
eIsökenl a lelkllsmerel i és ,';dla_szabadság wn:énybe-

l

iktatásál.

A festmény középpontjában vallasa1apitó piispökU.nk: Dávid Ferenc alakja áU, néhány lipe-sel a
trónoló fejedelem elön. Arc\'onasain az aszketizmus
zománcát átforrósító be1só iváS, a történelmi elhi\'a~
lotiságtól égő lélek rejlett fényei áradnak szkt. Egész
ala k ja körül valami tompa ragyogás, a mélységes
meggyó.zódés heviiletének h?gkcil 'e reszket. Szívete teH
kmenek, magasba lendülö karjának nemes h'elése nyomán, vélnéd. hOg)' szemlátomást ragadják magu..1ütal a
felmagasz10sultság szárnyai, mind !ölebb es !ölebb,
egy éteri világ emberi énekkel immár föl nem fog~
ható b oriz.on tjai felé. Aki ezt. a tordai városháza taDácstermének !alát ékesítő zseniális alkotást ,'a1aha
is lá.tta, e meglendító élményt élete végéig szívében
hordona Torda Aranyos \'ánnegye megbízásából fog
hozzá a nagy alkotáshoz, amit hatalmas falsikon. fres~
kóban gondolL elósl.Ör megalkotni. Leutaz.ik Tordára..
on környezettanwman yokat végez, majd K oloZ5várra
megy, s hozzáfog a nagy~ munkahoz. Szinte egész Kolozsdrt megmozgatja - jegyzi feJ eg)"ik életirója tfuienelmJ ruhákat készitte l, hogy képe alakjait a történelmi valóságnak húen mintázhassa E. Kovács
Gyulát, a nagy drámai színésn rajzolja. azután egyik
egyetemi aJkalmawtton fedez föl remek lőfténelmi
profilt. A festmény, amely az 1896. évi milleneumi
kiállításon is szerepel, d öntö siken hozott a múvész
számára Fölkeltette nemcsak a kritikusok és festótársak, hanem a hivatalos köro k komoly érdeklődését
is. A Múbaratok Köre nag,rdijával tüntette ki alkotását, ami megnyi tot1a számára a további sikerek sorozatát. Képét heliógr.n'llrban sokszorositot1ák, a Képzómuvész.eti T ársulat műlapkém árusitona.
Sebestyén JenOne dr. K Tiesch Margit fóor\"osnőn ek
K.. Kriesch Aladár leányának és vejének múvesti hangulatot árasztó kedves budai otthonában, CSÖndes be-

szé1getés fonalán idézzük föl a nagy mestlr pálya~
futását. A ialakon körös-körül az édesapa művészi
hagyatekának egy-egy értékes d~rabja; Önarckép,
portrék" tájképek, az ószi hervadás hangulatá t tükröző kedves gödöllői erdörészletek váltogatják egymást szines gazdagságban.
A há lás gyenneki emlékezés meghatott szavainak
SZálaiból im igy bontakozik kj előttünk a müvesz édesapa életének vázlatos képe: K . K r iesch A ladár édesa pja, d r. Kriesch János műegyetemi tanár a kiváló
~rmészettudós, akadémikus, a Magas- Tát~ zoológiai
Vl.szonyainak jeles kutatója volt, A fiatal Kriesch _
bár a természet világának rajongÓi kÖ12 tartozott _
n em követte apja n yomdokait, hanem hajlamainak
engedve., a festői pályára lépett. Első mestere Székely
Bertalan voh. A tordai orSzággyÜlesről készitett festm~Yén ki'."Ül, figyelemre' méltó alkotásai: ll. Rákóczi
Gyo rgy a fenesi csatában, Dobó István megyédi Eger
Vlirosii t. ~ múvét a Vaszan'-dijjal tüntették ki. " Kéz
él lélek ntka h armÓniája jellemezte müvész.etét" álla-
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pit ja meg L.yka Karol)" a mübmilók .... ~
.;..=
.
. _
~ - a .:w neu..
Iora. .,..A ~l?'a:. arekep-abrb.olá.s nmJeken festette
meg ugyswh'an Jatsroga\1.-a~ ifja róla meghitt bara.j.a
Elek Anur a ,.,Nyugat" ll'agjJ..-us \'eget ért
"kri "
" k k" ", . ki
mu t·
k
~- A~", ozu IS ~emelk~k ~ f~' égéról. Uj\1i:ms) Dkarol feslett .• Zöldn.1hás n ó' cunű portré"a.
. Kriesch a f allestészet fele \'OnzoootL ..Ös \"'a~~t~

~ ..~ ~!:iszaC :im.~ alkotasa i az . Országhaz ~

,~ene..it fa.lát disZltik. llonumemalis alkov) képes..
segel .Jtirde' lk a marosvasarhelyj MÚ\''eIOdesi palota.
\'alammt a t emesvá ri püspöki sz.emjnárium falles1mén~'ej is. Nagyarányú mu.\"ei köze tartoZZl ak a Zeneakadémia freskói , a Szi nmú\'észeli Akadémia fó!alara

~esl~'" f.alfestmén,-e, amely a .. Bank bán" fOsrerep16i1
l~enil~tte meg, Számos akvarell. grafikai lap , ipa.!miiVM z ell terv tesz: bizonyságot szerteágazó művészi kepessegein ek széles skálájár6l lpannú\"I!szeti alkotásah'7ll elnyerte az lparműw.szeti Társulat nag:.- aranyermét. Mint nuJ\'PsV"ti író Js szeles köru te\'ekenységet fejtett. ki. Ruskin ról és az a!lgol preraffaelitákr'ól
irart köny....e. a múvészenortenet jeles alkotásai köze
tartozik. Sok-oldalu mú \'észj te\'ékenysege a szobrászműveszetre is kiterjedt ..Sancta mater" cimú szobra
eszrnenyiségében es ki\iteleben egyaránt ki\'áló alkotás. Törékeny, beieges iizib.\1mát hallatlan lelki erők
táplálták. BarátjáVal, késoöbi sógorával: Nagy sandor
festömú"éssze! bejárja a klasszikus múvészet tájait.
Sziidás hegyi ÖS\""ényeker. ÖSZ\'er háton \"iteUe magat. meg nem rertenve a gyönge testalkatál erősen
próbára tevó fáradalmaktóL Megfordul Olaszországban, Spanyolországban, FranCiaországban is, ahol mű 
vészetre szomjazó lelke megie1ik a látottak emléke\'el,
maradandó benyomásokkal. Tetterőt ől du.v;adó egyenisége az agilitásban nem ismert határt. Gödöllőn
szőnyegszö\'ö jskohit alapit, ahol a falu lányait kitűnő
munkásokká ne,·eli. Tökéletesen jártas a némel, angol.
olasz és fran cia nyelvekben, a latin es görög klasszi kusokat eredetiben olvassa. Ha felakarta üdíteni Jeikét - írja Elek ArtUf - . segitségül hh1a az irodalmat, a nepköltész.etet, a\'3gy a wngora hurjait szó..
laltatta meg, amelynek szinten mestere volt. A rnúvészeteken kívül egy mélyseges szem'edélye volt: a
népes családja iránt érzet! szeretet. "Aki \'alnha gödöllöi otthonában családja és barátai köriben lána.
az eg}-énisegének legvonzóbb reszelt ismerhene meg"
írja Elek Artur.
Idilliumi életet élt a kis család a gödöllői Erd ő
utcai házban és keMben. Sajnos, a ked~'es családi fészek a műteremmel együtt a második \ilágháboni
martaléka lett s a nagy művesz mintegy kétezer vázlatterve \'eszendóbe ment.
Kriesch Aladár mint társasági ember is közkedveltségnr-k ö:-vendett, szellemes, ked\'es e16adásmódjával mindenkit lebilincseit.
Lelkét vallásos szellem töltötte be. s a mÜ"eszet
megnemesitó képességében való hite vallásosságában
gyökerezett. "lIIinden boldog érzése egyben hálaadás
volt, a hivó ember leborulása a nagy, a dicső és Örök
elótt." Nem véletlen, hogy lelkében kOJönös vonUl10m élt a vallásos költészet iráni. s hogy ké t neves
vallásos köHö: néhai Harsányi K álmán és Sik Sándor legszűkebb barátai köréhez tartozott. Szeretnénk
remélni, hogy születésének vázadik évfordulójá n illetékes műveszi körök gyújteményes emJékkiállitas ren dezesében róják Je kegyeletüket a nagy llUl!:J-'ar festo
maradand ó emléke elótt,
(nv·)

PETHŐ ISTVÁ N
helynök életé nek emlékezetes ~lIo m ás{i hol.
~r:czclt. S zeptembe," IS-én töltötte bc 6ú, é leté ve,t..
i\ sokgye rmekes nrnnyr:\kos l S1..cgé ny Wldrnlves S1.Ul ők
hlljlék!Hól al. cgyhá:r.vC7..clés sok gondd al
é
l
I jár"ó tJs:t:t.wgélg sok-!IOk nehézségen és
a~lId:\lyon ve tetett ü lJn. ~ 87.ám y n16 h it e, kemény
karntcrll vc] párosult tud l.s n és h lvn lás{mn k n ogy
::wrctclc n:o: Ólcl \c r més1.ct0;: vc l cJfiról n : II szembe szegülő erőkön mIndig győzni tud ott. E1.ck m: c l'c o yel
\'olln k tápláló fo rrásn i töb!)ck közö lt Il nn ak fl ]ch c l6ségnek ls, hogy mcs"nlÓ$itoUn mind en pnpok legs zentebb álmát: belépett II " Ic m p lom é pftó" papok d ls1.cs
sorábo. Kezd eménye zésé re. s zívós p ropng otlv m u nkáj n
eredményeként és gyakra n f i zikai kÖ7.fcmúködésévcl ,
foMpUlt II pcst1őrln cl cgyhá zkö?..ség s ~.6p tem ploma,
il pöki

gyül eke?.cti tel'me és tor nyá ba h a ran g is ke r ü lt , amelyet kisebb ik í ja s ulyos bet egségéből vtl ló felgyógy ulása aikaimtival Is ten Irá nti h á lá ból, fe lesl!gével egyilU
ajándé kozott an na k Idején a z egyh ázkö7.ségne k,

~l etline k n eve7.e\e~, for,d ul6jlm llszteleUel és örven.

dew Sl,en:lteu e l kön.on tjük öt, kívánu nk neki j6 cgl:-ll7.ségct, élet(l!'e és tová bbi m unkájá ra IstCil gazd'lg áld ását kÓrJU k ,
' ,
Pethó ls wlln hoz I'r3n \ ncr J (i7.Sd, az Állami t::gy hflzUgyl Hivata l e lnöke az a lllb bl le velet Intézte:
T iszt.e lt He lynök 0 1' 1
Ha tvann dl k szü letésnapja a lkalm ával fogad ja szive .
lyes üd vözh:te met, Kivá nom, hogy a z elkövetkezó idli.
ben j ó erőbe n és cgl-szségben végezze egyház.a szolgála tát. Amikor m egkÖ$zönöm a z Állam és az Egyhflz
jó viszonyá n ak érd ek~ ben k ifejte tt te vékenységet !;Ok
boldogságot kivá nok Önnek és egl!sz családJának',
Bud npest, 1963, szept('mbcr 13,
Klval6 tIsz teletlel:
Prantner József
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Blandrala György és Szervél Mihály sorsa
(Részlet tl Z Or vostör ténet! K önyvtá rb a n tnr tott elöndlisbÓI.)
A két htltalma s egyéniségnek é le lvel.ctCse és b alsorsa a két k ülönböző lelkIa lka tn a k a kör Ulmé nyekhez történi) alkal ma zkodás.I ké pességé n m úlott, BlandJ'tlta neves családjáb a n több ve$cove (püs pök) volt Ismeretes, O magn m int or vos kir á lyi és fejedelmi udvarokba jut V' I, még d iplomácia i tevéke nységet Is te jtelt kl, Erdélybe e l őször 15'16- 155 1. években Zápolya
J á nos özvegyénél nyert al ka lmazást, Majd J á nos Zsigmond mCRh lvására (ha rmad ik levelé re) mcgl n~ vISS?... tért Erdélybe, A z 1568-1 va llássza badság kim ond á$ll,
tÖlv ény bclkwt(lsa I(örü l na gy é rd e me l vannak, Erdély ben volt mái- egyszer haso nl ó Inté1.ked és: 15,IS-be n
ugynnls Fráter György ke?.dcményezl:sél'c éppen a
Tordán tartott o rszllf;gyü1 ése n b lz tosftott á k ti v a llás' w.bad stigot a ka toli kus Igeh ird etlik védelmére, Il m lnt
e7.t a 7. Erdélyi Országgy\llésl Emlékck l, K- ben ; 10váb bá J aka b Elek cIkké ben é5 II Nem zeti Oic5t'iségU nk
d mi! d ls7~!S m un kába n olvasha tjuk, (Mindkét ese ményről K. Krl esch Alad hr kéS7.ft ett képe!.)

Blondrtltll n ligyógyászati munká i kéziratban is fcnn
ma radtak, O h osszúélet ű volt és sok Usne l6jc ls akadt.
RabelaIs és Galilei magat::u1ását követte, _ Szervét
Mihá ly papna k készült és oz inkvizicló elő l kellett
kornn m C!Ileklll n le, Orvosi pá lyára men t és a nevéhez
fU1.ódlk a legnagyobb lud om(myos teltcdezések egyike
II kIs \'érk ÖITÖI. Szervét vi ta i kozó, agresszív, fölényes
fe llé peséveI sok ellensége t szerzett magának. Lebecs ülte ti veszély t és kereste II vitát, t űlé1"tékelt~ elgond olnsall és még a legsúlyosabb helyzetben tanús ított
modor ávn l ls megbocsáthatatlan bos.szűá ll ást provokál t
mIlg.... ellen , Túlzó önbbmlmúbnn a mártfrhulált váhl5ztoUn, meggylizödésébt'l l nem engedett, J::rdekes,
h ogy az un itá rius püspökI könyvltlrból Becsbe került
egy nagyon rlt kn kö nyvön a "ChristlanlsmI Restitúció"·n Má r kos Dániel neve és egy megjegyzés marad t fenn : "ül j veszteg ha olyan szép volttil",
Dr, Z8akó l sl llá n
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Az I. A. R. f. végrehajtó bizottsógnak genfi iJlése
A S~,llbadelva Ke l'eszlények

és a Vallá sos S 1,ubad-

!:Ifl g Ncm~.c t k (! zl S7.Övll t9óg.é nck végr eh aj tó bl1.ottsMm

Júlt us I fi-20, napjai n Ge nfben {iléH tIlrt ott, A1. Ulé!!Cn rc, zt vett R, F lle p Im.re c k, f/ljegy7.6, buda pesti
lelkész, II vb, rendes vt.la trl.\ott tngJa 1.'1, A munk nUJést'kc t az ŐR I katedrális mellet t l egy há1.1 s1.ékházban,
n lelkés7.ek tnnúcstermé ben ta rtottá k. A hú zlgn1.d a
tlS7.té l <h', Hcnry Babel ra ka tech 'álls h lrneves liberális
Iclk~sze Wlt ölle be l e k tltelező 97.lvólyességgel. Mellette
klllónösen II l'c nd e7.6 blzoll$t.g Iltk nl'n t'l je, C, Ollrnmorc aSS1.ony tcvékcnyked ou fnrndh ntntlun buzgólltíltlta l, nm(!l y felejt hetet len né teile a b l1.o1Ud lt IOgJainak P.cn fl Inl1ózkO(lllsát,
A b IU,tlsI\~ lllu n ka lU' úlésé n m egtá riJ,YhJ u\ k II Jöv ő
óvl hr'ip.ai v lt r'iKkonJ::rCS~1.u !t IJrogrnmjá t. Az 10G,I, é\' t
vlh\gkonRI'cuzU8 oUgUS1.hlll t 11- 23, na l>Jn ln km'ü l meg.
"endezt'llll.' a hollnnd rő vl\J-osban , Nemzetköz!]eg I ~_
mert tudósok ('.'I kÖf.élNt fé rf inkat kél'\.ck W I II Z el ő
nd lhok ta rt ti!lá ra, hk lk !IOr1\ban kie me lked nek Si r
Allstalr lI urd (Anp.lln ), S. Ste\'e nson oz f~!O'csü lt A llamok fII lrll1dó t~NSZ képvllle l őJe, d l', V, I lol k J"l I"Ofcs1.u,or (lIollu nl.lln), d l', \I C, I\Omke !)r('lrelUll-Ol" é;\ mtilink,
11 (>"/..1\11/111 foglal kOZOIL n b l/.o tl llág u\'. HIBD, óv l tOI'dl,1 ora1i1K1O-'l11és ",00 Gves 6v roro ulŐJMo Vil l Ő el6ké"

szlt6 mun kúva l ls, Wytemn e lnök mt'Jeg hango n szám olt be II m1 gynrol"szl\gl, román illI. escllszlovák lai út járól. IImelyet d r , Goudover titkár tál"!lnságdba n te ll
e7. é v mII Jus h a vá bun, Nagy eJlsmeré-ssel szólt u r0má n iai vnllá sllgyl ko r múnyUlt flgyelméröl és llZ illeté ke.'! ti llnmt.ltk(ir llmn nYllntkoz.nláról, amely szerint
le hetlivé teszik hogy J008· ban a lon:lal orntiggyulcs
400 é ves évfo r'du lójá ll a végrehaj tó b izottság U!esét
k lböv[tetl rorll1tibun 'f ord á n, Illetve Kolozsvárott tarthnssllk meg,
lI ulllrOl'..nt II1.UJetet t 1ll'\'ól III, hogy :i lordal országR)'11Iést és Dá vid Ferenc cleté t és munkússágát ism er t et ő töb b nyelvú klndvtinyt jelentcsscnek meg nz
1966, évi II nnepségek el6tt. A tanulmány megirlis. .u~'
dl', Kovács Lajos p rofesszort, egy házi t6jeR)'l-lit, Illetve
II k o lo~.lJvá l' l tcol6gl11 pro fess7.ol'UH kél'ik WI, J ava!Jolnl fog ják, hogy d,', Kovúc.'l Lujos t6Jeg,Y Z6l ls vhl as..~ zll k be az IA llF végreh ajtó blzotlságl'm nk rendM
lagJni sorII bI.,
I1 ntá l"(l1.a l 8tü1etett nz újra megn):fJó vatikánI zsina ton valÓ meJtfl gye l/l ké tlVJsele t tekintetébeli 1.'1, Elw
he lycn m iM á ll nnd6 mer.flgyeli'il lijólag d l', v, Ha lk
p l"(l fe!l-~7.O I't, b l~ l ák m(:~, n második mClltlgyclt'l dr, ll,
~'fl bel' 1)I'ofeuzol" IlZ JAIH ' volt I:lnökl:, d e llIeij:bh:llft
kupoll (Ir, McLcan GI'c-clc, ll.lI IIInerlknl unl tárlus-

VNlTARltJl II,RT S

uni",!rsahsta eg,)'hnz elni5ke is. A végrehajtó. biJ:?ttsáS
legközelebbi ;,lI6!ét
H Agában f ogja
IlI rtam. viszont
1965-ben II végrehajtó bizousági ü~ésck .Prágában tartalnak. Nagy elismcr6sel emelte kl az Ul6! B . ~ennep
asszony fáradhalatlan :nunk~ját, amellyel SZ.ln le az.
egész \ilá.gs.zervezct haJlóercJc\"é v /i lt.
A \·ég ..~hajtó b izottság Uléseit júl.iUS 2.I -én a g~nn
hawlmas Szent P éter kaledrálisban Istentisztelet zartu
be Az is ten tiszteleti szol gálatot Hen ry B abel dl'., II
kll'tedrális lelkésze végm:le francia n>:elven. B abel
lelkész külön is köszöntötte a csehsz.lovuk és magyar
képviselőt.

A z Isten t iszteleti szertartás ~égezté\'el ~Vy.~~.a elnök lépett a gondnok! székbe es onnan koszontotle a
hatalmas l emplom gyülekezetét: .. A~ ke.lI I~t mondanom, am it nemrégiben a budaI>eS:~1 .unltánus. templomba n is m on d ottam kezd t e kosrontését az elnok

........................
•

- , amelyben annak II DáV id Ferencnek stellemében
p rédikálnak, aki 1568-ban a tornai orsu'iggymésen törvénybe iktatta a világon elsöként a lelkiismereti és
vallásszabadságot"'. Olyan volt ez mint egy modern
csoda: K áhin szószéke mellett D lh ·jd Feren c dicsérete :tengett.
A világ ma sóvárogva várja a tordai orsu'iggyÜlésen
Cellángolt dávid ferenci szellem tüzének újjáCledését.
h ogy szerte a föl d kerekén ahogyan mnr Dávid Ferenc is idézte, a prófé tai igéket: " V áltozumak a kard ok. ekevasokka" és teremtsü nk békét ezen a világo n ,
amelyben minden Jóakaralü ember nemes versengésben és munkával szolgálja II Wrelemnek, a szeretet_
nek és szabadságnak emberhez; mélt ó életét!
A gcn[i üles e ni\&)"SzctÚ gendolat swlgálatában és
t iszt eletére meggyüjtott szövétnek VOlL
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H lI.LOTTP INK
Dr. Uzár János
Szerelmes alyámfial er6sen és mond·

h~i.atlanul á.1IJalok SI:O,..:oskod\·An mindenkor alt Omak d oltlá ban, mivelhogy
ludjálOk. hog}' a ti munlcátok nem hlAba\'aló az Orban". fl Kor. IS:18.).
Dr. UizJ r János budnpestl ~gyházköz5é,fink
nllgyérdemll
gondnok-elnök e.
~Syhá.ti laná.csos al)'linknll. a fenti ISének tén)'ében és annak uen t intelmel
nerlnt éli. Az Im ulmu Ultllu tehát nem
csupán SWk\"ányos dradéka ",olt a gyász·
jelenlésnek, .mely hallIIának 1esU.iló hlffi .dta, de \'égs6 mérleg~. 5ummája b
IUda.B é n l!lme ls az 05 al.:loza l05 életének, mnle uh'ének UIO]J.6 d obbanásáig
pdratlan önte!a]dodsnl szo]galt. sze relelt eg)"h.i%ál .• szoriOSkod."án az Orm.k
dolsában".
\,6]541:05 fordulato kkoI leU életében ugy
\"áltogatta egymásI deru és boru. akM
II la","w égbollon e,ymást kerg~l 05 napfény és felh05 s:r:.es2l!lyes ,61<'.ka. _ Em·
bemsét, hilének ahlzalát. SD\ 'mek tisz:IU'.'I amnban \11 .... osugb.n és &IIIMsétben. onnokon ~ lzakadékokban,
mlndvégil hl\'en mq05rtz:te. P61}"afutása
IOrán b"rbo\'a aUftotta la a sors. l eljes
t!'no!:kfi ember. esésJ: férfi voll.
JÜnlu~ II--á n I monort l emel6ben nagy
rész\'éte mellett helye:tték örök nyusalomrn. R. nlep I mre ck, 105j(8)'2II, buda _
petIll ldkl!:sz swlg6lat bal.
Az Egyház:kllrl Tand cs nevében >pelh05
Is I ..... n püspöki helynök veli bucsut az
elhun)'ttól. - A Mrt T an.:lies & a budapUtt eg)·há.zklb.sfl; kOlwn1\'al és kép\1.Jeletével I"Ótta ]e keiyeletol:t a nagy ha.
lotU.l szemben - ,.Akl hin én bennem.
tu. m~bal IS él."

ldpdsz\Or leánya 81 évu korában meg·
h.U.. I< rá koskereuIuM temetöben temet·
lék. Huszti J Iino$ ]elkész lzols'lalá\·/l1.
• Székdy Lisz:l6 "'oli rákoscsabai nór,'An)'sondnok elhunyt. I< pesl16rtnc:1 lemelőben
hel}'eztÓk (lrök nyugalom ....
Husl:tl JAnos lelkésJ: szolgála tavaL
Dr. Kon,,:o. LaJ o~ né ArkOSI)' Unk., éleIének 18. é\'éb.,n mCjlhalt . S~e11c1 lelkü.
halk SUlVU. eg~'énl,égének kedves emléke
k özöltünk l él. A ra koskereszl ol r1 temet6ben hel}'e:tték örök nyuialomrn Peth(l
1$1\'lIn pilspők! helyn Ök szolgálau!va!.
lIar;ud:!. Lászlóné 'IdozatoS SDVÜ tesi·
véTÜnk meghalt. A tlY6szsz:ertanásl Bencze Manon lelkés.1. \'ésezle.
P ' II S indorné Szolga MargH. néhai dr.
Szolga Ferenc v olt 5Zél<elyke~Zturi igal:galó Idnya SO éves korában meghalt. H a lálát férje ls fia gy'szolJa. I< gyjs~.uer
tartjsl R. Filep Imre budapesu lelkész
véllezte.
O:tv. u e rczej: S:rndonlé dunapataji hlv{lnk gy(\lekezetének eg)'lk tegbuzgóbb.
áldozat o. lelk ü tagja elhunYI. HuUII János lelké$:t szolg61alaval kisé nék utolsó
ll tj Ára.
Bodor saudor testvérOnk 75 <h'es korl\;ban mqhall. A farkasrétI lemet 6ben hely ezték őrök nyugalomra pelh6 lSt\"an
pilspÖkt hel)"f1ök uolgalatá\·al.
O rv, Vezér Ján osné Szász VUma felseSgtld.l h i"Unk "sahl dl 1610gatllsa somn a
románlal A páca köz.osé, ben len'e1.ell Vj5~'
szautazása napján hinelen meghalt. I<l'.
apil.cal temel 05ben uO]el slrjliba lemelték
el. Benne szOn'ányélelllnk egyik legoda_
adObb hlvét vt$zltelle el. Dr. SUisz l\U·
h'ly ~ Berde Lajosné lestvérükel S)'aswIJtlk az: elhunytban.
Lapunk z.inakor kapluk a megundlt6
hin, hOg)" C. lfO Xau' L~nIO. a romániai
Unl\.4Mus EU'hAz el6adó-tllk'ra hluur.·
10' ulj"n. Dét'a"" l raglkus hirtelenséggel
e lhunyl. Egyhiz:a egyik legbuzgóbh munkál4t g)'iswUa a~ elhunytban. Aldh
emlékére.
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~;~.'UlYOS

csal'dl
lltlekkel
S-tept"m·
n)'ugalomra a

Unit ár ius I:!et "éU'hoz:
dr. ZlIIlkO G}'Ula. Kelemen La jos emlék .....
re 60 FI. Dul\ P{,lerné U. dr. OMUy Zol_
lAn SO forinttal Járull hozd.

Unitá rius szemm e l
AUIIUUtus ötödike a a.tiI.ard béke utan
.~l\"ár8Ó emberiso!:g éle\ében bUlalÓ törto!:n(!\m! dátumot jelent. A Szovjetunió.
Anglia és Amerlka Monkv4ban ~g}'ez
ruénYI Irt alá, amet~'ben p három nagyhalalom mindegyike kÖI/!'lu:l mag;!.l. hogy
a hau\skör~be tanoz:O terülelen a légkö ....
ben. vIlágürben. a viz alau és a nyíl,
lenIIeren. nem végez semmiféle alomfellY\'er-klsérlelet, alomrobbanlan, betilt
és megakadályoz minden Ilyen kezdeményezést. Ez az Í1gynIWU/!'tt alom",,~ncl'
egyezmény - amelyhez eddle közel sza!;
'"am c:s.atlakozOlt - bar nem 1I1.,U fel
mlndazokat a kérdéseket, amelyek két
táborra osztják a na,yhau.lmakal. mégis
rendkivüli Jelent6dgil. Hruscsov SWvjCl
miniszterelnök ló kezdetnek. lord Home
an801 ktl!(lg)'mlnlszler az ~zlrak ánamszer.r.o5dés Ola a legjelentlSsebb m~gAlla.
pft Asnak . Kennedy amertkal elnök a b<!ke lelé vezeló els6 lép&kén t eml.,geue
az eJ!yeunén)'t. A kf,,~rleU robbam', lég·
k öti megszün&e n)~m6n ket'esebb gombatelhő és t üzoSzlop emelkedik az o!:g
lel~ és k e\"f~ebb fen05z6 lusil.r szennyez:!
a le\'előt, Végeredmo!:nyben ped.l, a nemz:elkö.ti élet látOha lal"á..o1 lassan-l assan ri·
osztatJa a bizalmatlandi felh6jél.

•

A köz:elm\lhban békeHIntetés voll Washlnstonban. a Llneoln-emlékmilno!:l. So ....

ra éli<enek a kíllönvonalo k és autóbu-

,

szok. amf'lyek az Ol""!lUta: minden részéből
n;ll!ítottak a tfintetés ruZ:1\'ev611. Több
mini m OOO ember \ 'eu run a tünlelés'
ben, amely kÖ\·etelt ... holY a konllro!SSzu s
hal.do!:ktatanul l osadja el a né&erek jo8a1..o1 eI61~r1esz:tell ,öt\·ényjavaSlat OI. l< IUntelé. érdekes és klemelked6 moz:z.anP"UI ",ol', h ogy a bban a \"rmal maga·
.... ub \'olt a fehérek részének aránysZÁ·
ma. mIniell' nesyv"", IÚulo!:k.
ValÓbanl Az: 19az.os6g01 ,\tJdb~n fel",rIÓ~U!.tn! nem len el.
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Ny ugd.!J.lapra
Dr. zsakO Islv"n :10 n . Tólh Mlnályné
:10, öt;\'. P 'lI l\Ukl6sné ., Pril Jen6né 10
P AU 1\UklÓ5 ~. WCllIn JOuern~ ll, Nag):
Gua U, P . Z. !S. dr. OilUy Zollin so
dr. Kiss Eva SO. Id arbók S' ndor s, Duli
I~te.rné 75 forintOt adonu!nYOlOII.
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