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Az 6szi hálaadás ünnepe. szeptember utolsó ,-as?rnapja. beletartozik unitárius az.'iyaszentegyh~ n~'
nagy ünnepének a sorába.. Kara.cs~.ny ~ elso. ~a~~
tek és husn~t a második. ~ldozocsutörtok. és pünk~sd. ~
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hannadik. az őszi hálaadas ünnepe pedl~ a ne~ ~
helyet foglalja el ebben a sorban. lt sorszamok ne~ ~
jelzik. mintha e negy na~ ~nnep közül \"alameh,k. IS
fontosabb ,·oloa. mint a maslk. ~g}-.formán gazda~. ml~
denlk erettünk van valamennyi. Jezus karáCSOn) I s~u 
letése' majd nagypénteki halála es a halál feletti b.~
,-éti diadala, s életmünmek áldozócsütörtöki és punkösdi gyümölcse kihat életünkre egyetemlegesen, s fel adatokat ró mireánk egyen.ként is. Elkötelez arra. hog.,.
amiképpen ö cselekecletL mi is akképpen cselekedjünk.
A szeretet és a jóság gyakorlásában restek nem lehetünk, ha a keresztem' ne,'ezetre számot tartunk. S miheh't "alamennrire 'is komolyan ,'esszük keresztém;
mivoltunkat. mindjárt belát juk, hogy célja "an eIetúnknek Itt e töldön. Hogy tehát céljainkat meg\-aI6sithassuk és kUldetésünket betölthessük. élnünk kell. En~gból
táplálnunk kell testünket és lelkünket. LeU.."Ünk mindennapi kenyerét megtaláljuk Jézus tanitásaiban és
életpéldájának követésében, amelyekkel összhangban
kell élnünk. egyútt kell munkálkodnunk. Testünk mindennapi kenyeret bő"en megtermi ez a drága töld.
amelyen élúnk. de csak abban az esetben, ha a föld
ienn6ereje mellé odatesszük a mi mindennapi munkánkat. A l\fiatyánkban kaptuk meg Jézustól a legszebb imádságot. Ebben igy imádkozunk: " ... jöjjön el
a te országod. legyen meg a te akaratod. miképpen a
mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma .. ,". Össze van kapcsolva
ebben az. imádságban a lélek és a test mindennapi kenyere, az égi és a földi. a bensóséges és a külsöseges.
az isteni áldás és az emberi munka, az istenseghez felemelő emberi hit és emberi cselekedet. Az egyolda lúság helyett l!-z egyensúlyt ajánlja Jézusj a lélek és a
test egyensulyát, harmonikus kielégítését mindkét
igényn~k. Jónak lenni s a betevö falatot megosztani.
egyet Jelent. Szeretni másokat és enni adni az éhező
nek. édes egytest"érek. Tehát karácsony. hús" ét és
~ünkösd mellett ott kell hogy legyen az őszi hálaadás
unnepe.
A lelki kenyér és a testi kenyér fontosságáról soha
m.eg nem f~ledkezhetünk s ha mégis megtesszük. súl}o~ erköksl .... étségbe esünk. Arányérzékünk megbomlik Ilyenkor s az e mberek közötti testvériséget csúfoljuk
meg. Emberek millióit soha sem lehetett csak lelki malaszttal táplálni, draga mindennapi kenyér is kellett.
~lfhol ezt ~em kapták meg, a tá rsadalmi egyenlőtlenség
. apo~ ko~etkezet~. be. ..Ez. ped ig magába n ho rd ozza
törvén}'Szeruen az osszeutkózést a háborúskodást a
vért ~s a halál iszonyu aratását.'
,
OSZI hálaadó ünnepünkön tuda tosan számba "esszük
~tat a javakat, a melyeket népünk asztalára helye:",n
ebben az esztend Qben. Ez a számb,\'étel
'"
mutat
embe_oun k rangjára. Jelzi azt hogy
együ
ttmunkálkodunk az á ldások Istenével E' folyton
~~~~6, talakul6, ~dag;?dó és szépülő :"Uágna k az
adá a n o t van a ml kezunk nyoma is Az őszi hála, , : ,","."pén ezért is köszöne te t mondu~k a segedelem
z
sok Istenének.
Bencze Ma rion

J u l.-5tept.

snm..

Gyülekezeti nap
Pest/őrincen
A pestlórinci egyházközségűnk hh-ei jWius 1O-en jól
sikerült egesz napos gy-ü.lekezeti összejÖ"etelt tartottak.
Ennek féru'et és únnepi hangu1atat fokozta az a körútmeny, hogya "olt székelykeresztúri unitárius !ögimoázium 50 én'el ezelőtt - 1916-ban - érettségizett ....endiákjai tala1kozöt tartottak. Rajtuk kh'ü! szi\"esen hito tt
"endégek \'oltak mi ndazok a \'éndiákok, akik '-alaha is
f rekventálták ert az ősi ."\lma Matert. :\1integy 80-a n
jöttek el, - sokan családtagjaikkal -.
:\·rár délelőtt 10 órakor megkezdődött a gyillekezés s
I I órára. az ünnepi istentisztelet kezdetére. teljesen
meglelt a templom. Bibliát oh'asatt és imádkozot t
Bencze Márton lelkész-egyház.~özi !öjegY7;ő, öregd iák ;
alkalmi egyházi beszédet tartott ft. Filep Imre pü.spöki
helynők. a gimnázium egykori fe.lügyelő és előadó tanára. A gyülekezet soraiban helyet foglalt egyházkörünk fögondnoka. Ferencz József s gyülekezeteink né·
hánr lelkésze és gondnoka. Az istentisztelet keretében.
elsősorban a szórván}-ainkban éló öregdiákOk kéresere.
ún'acsoraoszms is volt. Mielött szétoszlott " olna a templomi gyülekezet, az egyházközség lelkésze - H uszti János - meleg szavakkal köszöntötte Dr. Lórincz Akos
on'ost és elettársát. kik 30 esztendövel ezelött ezen a
napon tartottak, éppen ebben a templomban, esküvő
jüket.
A 130 teritékes. ízletes és bőséges közebédet nagy
ID-akorlattal és gyorsan szolgálták fel a gyülekezet
asszon}'ai és leányai. Örömmel. j6szin'el és szeretettel
tették. ."oz ebéd befejezté" el "osztályfónöki őra" kö,'etkezet!. Guailay Pap Domokos író, ny. tanár, öregdiák
"olt az osztályfőnök; Dr. Ba riaHs Akos jelenlegi. pestlőrinci egyháZközségi gondnok, öregdiák pedig az a lkalmi .. eaconomus". a névsor oh·asója. Azok az öregdiákok. akikröl kiderült, hogy hiányoznak és ki se~
mentették magukat, ..osztályfőnöki megro\'áJ;" -ba n reszesültek. Megható, szh·derítő. büs.zkeséggel eltöl tő. néme.ly esetben elszomorít6 \'o1t megismerni azokat az
emberi sorsokat, amelyek öregdiákjaink rö,id megnyilatkozásaib61 feltárultak.
Nagy Lajos, Szentmártoni K álmán és P éter Lajos tanárok, egYKori igazgatók le,'élben elh."Üldött üdvözletel
aztán \'égkép könnyeket csaltak a szemekböl. A találkoz6r6l mindhárman díszes emléklapot kapta k az öregdiákok aláírásai"al.
Tar Domokos tanár, öregdiák ind it"ányárn a jelenle"ök hitet tettek amellett., hogyalkalmun ké n t ezulán is
szívesen találkoznak.
lUesse köszönet a pesUőri n ci eg)'házközség elöljáróságát. presbitériumat és gyülekezetének minden tagját, akik fáradságot nem sajnálva munkálkodtak jó
szív"el és nagy lelkesedéssel, e gyülekezeti nap. ill~!"e
"éndiáktalálko:1!6 sikeréért. El ismeréssel emlékezunk
meg Dr. Bartalis Akos egyh:i:1!községi gondnok, öregdiák
körültekintö és lelkes szervező munkájáról.
Szép, kedves és e mlékezetes nap "olt jwius U:1!edikc,
(Orl"g di:ik)

cIlz "ullitál<iul' !J)áoid íjel<f!.lle induiá.m, 1566
Több mentség hozható fe l cikkem mcgíz·úsara. Az
clsó az hogy 1966-ban vagyunk, négyszázadik évf ordu lóján a~nak abelsli fcszü\tségckkcl és vitákkal telt e~z
tendönck mclyben DI\vid Ferenc az unitárius eszmek-

kel e]ószÖz' lépett nyilvánosság 'elé. Mentségem az is,
hogy a nemzetközi tudomCmyos életben, fóleg a reneszánsz-kutatás terilletén, Igen tisztes hely j u tott az ,unitárius eszmetörténet kutatásának. (Hogy csak a legJelesebb és összefogla ló műveket cmlitsem; Wil bU T: A
H istory ol Unitarianism. I-Il. 1945. Cantimori: Ole
italienischcn Hliretikcr der Sptitrcncssance. Basel, 1949.
L. Cllma; szerk.: Studio nad a!'jrJnizmem. WarsUlwa..
1959. DILni" Borkowski: Unlersuchungen zum Schrifftum der Unitarier vor Fllustus Sodni és Quelienstudien
zur Vorgeschichte der Unitarier des 16. J ahl"hunder~~.
_ mindkettő a "Stella Matutlna" emlékkönyv I-II. kotelében jelent meg. Feldkirche, 1!l31. Pirnót Ama L: Die
Ideologie de r slebenbOrger Antitrlnltarlcr in dez' 1570cr Jah rcn, Budapest, HI61.)
Ezek a kutatások sok szempontból megvihigítják, sót
újraél'tékelik azt n gazdag egyház- és hí UanWrténeti
anyagot, amclyet kivúló lörténészclnk, - Jak~b Elekre
és Borbély Istváma gondolok elsősorban - feltártak.
Mentségem az is, hogy II mai magyar egyháztörténetírás, pontosan Dávid Ferenc unllárius indulásával kapcsolatosan, gazdagodott két alapvető és korszakalkotó
dolgozattal dr. Kathona Géza tollából. (A Heidelbergi
Káté dcroZ"má l 6dá~a az antitrinitárizmussal való harcokban. Megj.: A Heidelbergi Káté C, kiadvány 95-1 29,
I. Dávid Ferenc 1566. évi tételei. Megj,: Theológiai
Szemle.. 1!l06, Új folyam/IX, (16-23. 1.) Sót ez utóbbit,
ez év március 15-én, szez'ző - dr. Kathona Géza - egyházunknál is előadta , Meg kell mondllnom az! is, hogy
cikkem ennek az előadásnak és Ka t hona Géza más do lgozatalnak az ismertetése akart lenni. A kiváló tudóS
munkája azonban annyira gondolatébresztő volt, hogy
nem lehetett egyszerű Ismertetéssel elintézni, hanem
bele kellett Illeszleni abba a keretb~ amelyel Dávid
Ferenc Indulásáról eddig ls tudtunk, Igy született. c ikkem.
,
Csak annyit szel'etnék még elmondani, hogy ez a
cikk egy nagyobb dol gozatnak, az Unitárius Elet mérelejhez és a nem h itlantörlénész olvasók igényéhez mért,
kivonata. Ezért a szokásos idézetek és Irodalmi h ivatkozások elmamd ta k és a hangsúlyt az ala p vető té te lekt'e és a tételek eszmetörténcli hátterére fekteUem.
A z eseménVele kronológiája

felfo(Jásá ra .

Az úZ'vacsora kérdésében n s7.ásr. lutheránusok és a
magyar s7.akramentáriusok (kálvini stiik) kÖ7.ött kirobhant vita, több egycztctésl klsél'let után, nz enyedi zsinaton (1564. április B,) végleges szakilás hoz vezetett, A
s7.akftást és a ké l új egyhllzat még ugyanazon év június
4_ II. között taz·tOll oz'szággyüiés legalizálta és eZ7.el
az erdélyi refOl'mátus egyház megalakul!. Az űj egyház
feje: Dávid Fez'enc, Lényeget és igay.ságol kereső vi7.sgálódásal azonban nem elégedtek meg az úrvacsora
tlsztflz..'1s6val, hanem a keres7.lény világ legalapvetőbb
dogmája, a Szenthál"llmság tanll felé tordul. Nem tudjuk !>Ontosan, - forrás hiányában _ hogy benne mikor ment végbe e dogma kritikai vI7.sgálata. Jakab
Elek 1559-60-t et'edményező feltételezése! nem indokoltak elégSé, A tény cSllk annyi, hogy ö ls, Blandrat;a
ls, 1 ~64 mnsodlk felében IlZ aniltl"inltiirlus eszmék szkcréz'öl frnak uz antllz'lnltárlus hlz'ben ánó Radzivill
Miklós lengyel hez'cegnek, A kolo7.svál·j papi kö rökben
1565-\.61 kezd6döcn vun nyoma Dávid Ferenc Szenthal"omsógol Vll.sg616 re llépésének
il OOI..,ő embcl'ck ekkor két pártra ls sl.akndnak, D(lvld fo'c l'enc meJlcH 8a%IIIU5 l atvón, Eltl"l I~ukács és S7.egedl Lajos; ellene pedig lIcItal Gáspár, Szlk$znl Fabz'lefus Balázs, Titus

'-s

t VN1T,{lUVS

el..ln

(Amicinus) Mihály és György foglaltak álÚst. Egri Lu _
kács 1565-ben távo7.ott Kolozsvárról és a Felvidékre is
e lvitte a Szentház'omság-ellenes eszmé ket. A belsö em_
bi;rek vltá)n Icszün.'_mkedett a néphez ls, mez·t a kolo7.s_
vari városz tanács l:;lfl5. december 20-án szigorú rendel_
kezéscket hoz a viták megszUntetésére. Ennek a lelké_
szek kö~tt. végbemenő belső vitának egyik legfontosabb gyumölcse, hogy az akkor még trinitárius Heltai
Gáspár, Dávid Ferenc vItaté ziseit 1566. jan, 20 és márc.
15. közötti Időben, véleményezés vé gett elküldte Bézanak Bernoo, ahol megmaradt és Dá vid Ferenc l egelső
unitárius megntlllatkozásalnak legfontosabb dokumen_
tuma l ett. (KéSŐbb visszatérünk ennek részletes tárgyalására,)
1566. januáz' 20-án Dávid Ferenc a kolozsvári templ?m s~ó~zékél'e vitte a Szentháromság kritikáját, ami
Sl.lkszaz Fabrfclus Balftzs ugyancsak nyilt ellentámadásáz'a vezetett. A ké z'dés nem volt kolozsvári belügy
többé, 1565. március 15-1'1.' zsinat ült össze Tordán a
Szentháromság dogmájánnk megvizsgálásáru, amely el
is fogadott 3 el őtcrjc~ztést, Dávid Ferenc megfogalma_
zúsúban és Szet'vét Mihály éles kr itikájának szellemében. Ehhez a három tézishez 8landr-ata még két pontot
tett.. némileg enyhébb szellemben megfogalmazva.
A tordai zsinat nyilt és félremagyarázhatalan anti trinitárius eszmevllúga megszólaItatta Méliusz Péteréket
is, és íl debreceni nagy refoz'm."Ítor 15G6, ápr. 24-27
közötti időre nyilvános hllvitát eszközölt kl a fejedelemtől Gyulafehé l'vál"l"a, ami végbe is ment. A két fél
nem tudott teljesen m egegyezni s ezér! mindketlÖ írásba foglalta álláspontját és ezt a tényleges helyzctet
rögzHették a "Senlentia Coneors" dmű gyűjteményben ,
ill, kiadványban. Ez a munka a másik fontos dokumentuma Dávid Ferenc induldsának.
Dávid Ferenc, mint püspök, szükségesnek tartotta.3
gulafe hé rvári hitvitát az erdélyi református egyház hIvatalos fóruma elé vinni és evégett Marosvásárhelyen,
1566. május 19-én, y.sinatot tartott, amely elrendelte az
eddig hivatalos Káté ű j ~zeJlemű átírását. fgy jött létre
a Heidelbergi Káté magyarországi első (és hozzátehetjük: unitárius szellemben átdolgozott) kiadása" "Cate~
chismus Ecclesiarum Dei ln nalione Hunganca pel
T ransilvanlam" cfmen. A művet Heltainál nyomták és
a mint a j{lnlása tanúsitja, szövegét a kiadás elött Méli~
szék ls [·evh.leálták, Ez a munka, amely a Senten t~a
Concoz's c. művel egybekötve jelenI meg, a har.m.a~zk
ér tékes dokl,melltum D áv id Fcrenc kezdeti um/arIUS
Újabban éz'tékes feljegyzés ke z'ült elő, - Filstich
Löl"Ínc kolozsvári polgár naplója - amely a maroSvásárhelyi zsinat kolOl.svári következményeiről ad tá, J"u.mus 8 -án " Fodors
Jékoztatást. A zsinat után ugyanis,
István főb(ró összehívta a centumvll'eket, a S7.áza
tanács tagjait, ~s elhatáro7.ta, hogy "a hár,omság ~~t
á' eltöl"öllessék" A határozat cr6s lel7.udulást
m. Ja
'
ti
llenzékében
11 én'
tolt kl a "áros paps(igának konzerva v .e,.
akik lemondással fenyege105ztek, Erre, JUnzus
- h'
Dávid Ferenc is felajánlotta lemondás."Ít: "Jobb lesz, l?
én egyediH IIIV07.0m, mlnthosy 3-3 .távol!tt~SS:~el~m
Szerencsére ezt nem fOGadták el, mEnt a tort
bizonyítja.
., .
. ... komA Dllvid_Blnndmta és l\1éllusz kozöulétzeJott "Ul'Ir
promisszum Igen z"Övid élelŰ vOlt. Dd\'ldék 1~67"~~eb_
t7-én TOI'dán, MéUuszék pedig 1567, rebru~r _4-l" -oms(ig
recenbcn foglaltak végleges á llóst a Sl.en lh.tI
kérdésében éa útjaik vésleg elváltak.
,
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A eimben jelölt va llási v ilágszöve tségnek, a m elyet
korá bbl neve alapjá n i Uhon még m indig m in t az
unitárius világ.szövCUlég"· c t szoktunk e m legetni, folyó
évi augusztus 2-7. napja in volt London ban a XIX.
nemzetközi kongresszusa. Ennek ti. jel entős szer ve zetnek a lapftilsótól kezdve ta gja a mi egyházunk és jelenleg ls vezető tlsO';tséget visel a b ban R. Filep I m re
püspöki- he lynök, aki t az 196 1. évi davosi ~ ilág ~ong
rcSSZllSO n vá lasztottak be az IARF Vég re h aJtó Bszott-

ságába és ebben a tisztében II hágai kongresszus is
megcrósfletle. A világszövetség ké pviseleti tes tületében
egy szavazati joggal felruházott he lyü nk is van. Képviseleti tIsztünket Fe rencz J ózse! fógondnok tölti be.
Igy hivata los minőségbe n a londoni kongresszuson is
egyházunk plispöki- he lynöke és tögondnoka vettek
részt. Nagy örömünkre jelen volt d r. K iss Elek kolozsvári püspök, dr. Kovács Lajos lőjegyző és Sebe
Ferenc egyházi e lőadó-tanácsos is.
A világszövetség a mi ntegy 10 millió sza ba delv ű
ke resztény és nem keresztény egyháztagna k a képviseletét lá tja eJ. Tagjai 23 országból tevődnek össze.
A londoni kongressz uson m integy 500 delegátus és
ko ngresszusi résztvevő lcjczte ki a vallásos szaba delv űség táborá nak egységét és óhaját, hogy m i is h ozzájárulj unk a z emberiség lé tfontosságú ké rdéseinek a
megoldásához.
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A londoni kong resszus átfogó címéül, cél k itűzéseként
a következőket jelöl ték: "A m ai embe r szellemi vitára
való felszólítása és a mi válasz un k!"
Az á tfogó címben jelölt fela da tot az egyes e lőadók
nak kelle tt I dőszerű részeire bontaniu k. A hallgatók
passzivilását avilacsopor tok oldotlák fel, a melynek
keretében mindenkinek alkalma volt nézeteit és álláspontját ki fejteni. Az egyik vitacsoport el nöki tisz té t
is R. Filep I mre pUspöki-helynök töltötte be. Az elő
adásoknak és a vitákna k a központjá ban Az Ember"
állotl. Az emberről a lkotott fogalm unk "is alapvető
változá~o kon me nt át és ma nemcsak "Az l sten" fO- I
galma Jelzi a modern ember szellemi és lel ki életének egyik válságát, hanem az emberről alkotott eddigi
k~~ ls, fogalma is alapve t6en megváltozott a különbozo tudományok behatására és e redmé nyei a lap ján.
~ egvltatás ra került a külö n böző egyházaknak és h itIrányza toknak az .. a !öre~vése is, hogy bizonyságot tegrenek s~ját hltukrol és hogy megindokolják hitbeli
törekvéseike t
r~ül~,n hangsúlyt kapo tt ez a ké rdés: "Jéz us jeler!os g,e . !:zt a témát a ne m keresztény egyháza k e gyik
~épvlSel oJe hozta a kongresszus elé és izga l mas é lmény
?lt s.zámunkra vég re a nem k e resztény világ képV~~:l ő~.ének szavát is hallani "Jézus jelen tőségéről " a
VI gtorténelemben és a mai világ életében
ad~ legjelen l~sebb problémák egyike abba n az e lő 
. sban tükröződött, amelynek címét igy adha t juk
~ds:á:~
vallásos vá~asz a szekularizált v ilág kl hítudomány c~6~ekvő hltrő! volt itt szó; a természet·
K.
em ln nagyko r uvá érett világban
bék~~~gaSIÓ pontj.a vol~ a kongre.sszusnak
világkülönös ~e~~[:t~c:a el~enek ~gymashoz való viszonya,
szabadelvű vallá e a v HMm, ké~désre" ! Bátra n és a
és öntudattal szó~~t e~~rekre .kötelező. humanitással
meg az emberi mél tósá gna k
erkölcsi é ék k
bátorSágna~ a n~a~gj!za~a~Ságszeretetnek és szelle mi

.. i'-;"

:,A

~~~all~~r~;~dott

<'

/

a . vletn~~[e~éZr~sés~~~.ro~t;a~:S~!t
dett szellemG di:l~7:~~írl~: József főgondnok emelkeés a tár . .
s
a szen vedő viet na mi né p
tással fO:r:Há~~ZSág érdekében, nagy te tszésnyilvá ní-

A kongresszus egyes üléseit naponta regg eli áhírat
vezette be. Kü lön kiemelkedtek ezek re ndjé n a svájci
dr. Ams tutz professzor elmé lkedései.

•
Az első előad ást dr. C. A. van Peurse n a leidenl
egy~ tem professzora ta rtotla " A z e m berkép" címmel
Majd Samuel Sandmel, az amerikai rabbi-ké pző inté:
zet prof!sszora, tat'to tt rend kivül nagy érdeklődés t klváltó eloadást "Uzus jele ntő,ége a világban" eimmel
J ohn W~en •.~.w~~ (London) előadásának cimét má ~
Centebb.ls ~o~o l ~uk: " A vallá.sos válasz a szekulaTiz6U
világ. kihívasa ra '. Nagyon érdekes volt egy m h
_
dá n Im ám el~ad.ása ~s. Külön hangsúlyt kapot~ ::~_
ban az a merika! umtárl us-univerzalis ta egyhá z fejének, dr, Da na l\lcLean Greel ey-nek rendkivül nagy
érdeklődést kiváltó előadása: "Világbéke és tolerancia
a Vietnamban tett lá togatásom vo na tkozásában"
A ko ngresszus plenál'is képviseleti ülésén határozati
ja vaslatot ls beterjesztett Greeley d r . Számos i'elszólal á.~ hHa n!pOlt e l, módosító javaslatokat tettek, végül is
do nto többséggel tette magáévá a kongress zus a javaslato t, melyet ha tároza tké nt fogadott e l. A határozat
tö bbek köztItt kimondja, hogy " Az IRAF, Londonban,
19~6: ~u ~usztu s 2-7. na p jain ta rtott kon gresszusa mege ros lh torté neimi érde kl ő désé t a béke ügye, a nemzetek joga és a z e mberek önrendelkezése irá nt, Kifejezi
aggoda lmá t ezeknek M; e lveknek a veszélyez tetése miat t a VIe tna mba n törté nt tá ma dás következtében, ami
nukleáris bá bo ruh oz vezethet. Vietna mba n m a má r
olyan n agy az e rőszak os m észárlás es pusztítás, hogy
minde n é rdeke lt n emze tnek e rkölcsi fele lőssége ezt a
há bo rüt azo nna l beszünte tnI. Ha ezt meg nem cselek·
szik, az egesz e m beriseg el ő tt bűnösökké válna k !
Az IA RF kongre.~szus mtHységesen fájlalja:
A ha talmas és egyre n öve k vő a m erika i ka tonai jel enlétet v ie tna mba n,
A dé l-vie tna mi fa lva k kita rtó és ism ételt bombázásat es az északi vá rosoktól néh an y mérföldre levő
célpontok bom bázásá t.
Az IARF kongreszu.s felhívja a z é rdekelt nemzeteket, hogy azo nnal járuljanak hozzá és cselekedjenek
anna k a h á rom pontnak az a lapján. a me lyet li T hant,
az ENS Z főtitká ra, javasolt II háboru miel őbbi megszün tetése é rdekében . Ezek a követk ezők:
] , e sza k -Vietnam b ombá zásá nak megszüntetése.
2. A há borus cselekmé nye k fokoza tos megs züntetése
Dét-Vletna mban az összes é rdekeltek részéről.
3. Az összes é rdekeltek jelentsék kl, hogy hajlandók
tá rgyalni mindazokka l, a ki k jelenleg ha rcba n állnak
egymássa l!
Az IARF kongresszusi határozatát küldöttség é lé n
dr. Wytem a el nök az Amerika i Egyesült Allamok londoni nagykövetségén á tnyújtotta a nagykövetnek.

•

•

A béke gondolatát és egy új, békés világba n együtt
él ő népek és e mberek testvérlségét nagyszerűen jelképezte a londoni Essex Chur ch-ben, Londo n legrégebbi
és talán legszebb unitárius templomába n, megta rtott
kongresszusi záró istentisztelet. A liturgiá t dr. Max
Kapp, az a merikai unitárius-unlversalista egyház lel·
késze és külügyi osztály Igazgatója vezette. A prédikációt dr. Miroslav Novák, a csehszlovák egyház pá t·
riá r kája tar totta. A szer tartás t ha rsonaszó vezette be,
majd az o rgona hangjai melle tt bevonul t az olta r elé
a templom unitá rius lelkésze, majd egy hind u, egy
zsidó és egy mo ha m edán pap. Mindegyik ük a maga
vallásána k sze n lkönyvéből egy- eg)' resz t olvasott fel
ósi nyelvén, majd Imá dkozott a tes tvé riségért és a
világ békéjéérl. A bevezető ima utá n egy csodálatos
VN ITARlVS
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kórus Mcndclssohn-nak egyik hinmust.át énekelte. A
kórus énekét a gyülekezet éneke ...,állotta fel, s itt is
élmeny t nyújtott az angol unitárius gyülekezet több
szolamú éncKlcsc, amelynek lélekemelő hangja mellett

vonult be, két sorban, a

különböző

Az evangélium fényénél.. .
"AZ Or ls megadja a lót
mcgtCmll gYUmőlcsét"
as. ZSOltár, 13. v c ....

népek es orszagok

papsága, ki-ki a ma.ga papi ol'nátusáb<ln. Mindnek ke-

zeDen egy-egy

égő

pm)s mccscs lángolt, a szerelet láng-

jának JClkcpekent. A hturgus hangja csenddit (el;
.. K ele tn e k és Nyugalnak k ép viScl oiJ A régi és az új
Vilag e m ber ei! LePJc lck. cli.i és járuJjatok testved szivvel együ U az Urn ak o Jl á r á ho1e, a m elyen oU. á ll a z é le t -

nek t aJa! lJeJyczzclck el m écseseitc Kc l a z Urna k asztalá n, hogy viJ agÍlsoD mind azokn a k, a kik a b áz ba n va u-

n a k, a Icstvcruégo ck CS az embe ri szolida ril ásnak a
j egyé be n egy Jo bb és bé kés új vHagért"! Ekkor a mend
két 05Z!Opl1t vezető dr. Kiss .t.:lek kolozsván püspök és

tlr. Da na lu eL ean G r eelcy, az amerikai unltánUSQk íeje,
megindult az oltár felé, együtt haladtak az örökzöld
"élelfá"-ig és ott elhelyezték lángoló mécseseiket. Közben zengett a templom az áhítatos énektől és az első.
párt követte a többi: a világszövetség új, svájci elnöke
a francia teológiai professzorral; R, toitep Imre püspöki
helynök a dán szubadelvu egyház vezetőjével; majd
németek, .angolok, amerikaiak következtek, mind-mind
párban, csak a SOl' végén haladt egyedül és magányosan, megrázó jelképkent, a nemes harcban fiatalon
beleőszült dél-afrikai lelkész, Carpente r, ak i önfeláldozóan küzd a faji gyúlölet és embertelenség ellen a
maga országában elszigetelten és társtaianul! Egyetlen
szem sem maradt szárazon, amikor ennek az ifjú hős
nek: megtört alakja jelképezte, égő mécsesével, azt a
lángot, amelynek tüzével harcolni kell az igazságért, a
szabadságért, az emberséges életért, a világ békéjéért
és egy új világ új életének a megvalósulásáért!

•

A londoni kongresszus kitúnően sikerült, Megrendezéséért illesse részünkről is köszöne t mindazokat, akik
fáradhatatlanul dolgoztak ezért a sikerért, Az lARF
elnökségét és titkárságát az előkészítés nehéz munkájáért. Gennepne asszonyt és munkatársait az adminisztratív munka nagy feladatainak elvégzéséért. De
nagy elismeréssel kell szólnunk az angol testvéregyház
"házigazdai" tevékenységéről. Kic lty dr. fáradhatatlan·
&ága es szervezökészége, a rendező bizottság figyelmes
és körtiltekintő munkája mind-mind külö n elismerést
és köszönetet érdemel. Megkapóan szép és nagyvonalú
volt a kongresszusi szeretetvendégség is, amelyet az
angol hagyományoknak meg!elelő szertartásossággal és
mértéktartó előkelőséggel rendeztek meg London Cit yjének egyik pompás és méreteivel is imponáló éttermében.
Az IARF kongresszusa új elnököt is választot t a
nemrég Budapesten is járt dr. Peter Dalbert chu ri
(Svájc) proCesszor személyében. Dalbert dr. régi barálunk és nagy reményeket íűzünk jövendő muködéséhez
az lARto" keretében. A világszövetség új kincstárnoka
Van Gor eum lett, a holland Nemzeti Tervhivatal egyik
vezető személyisége. Mindkét új tisztségviselőnek sok
sikert kívánunk.

•

Asokörömbe fájdalom is vegyül. Dr. S tewa rt Ca rter,
az IARF alelnöke, cambridgi lelkész, már nem vehetett
részt. a l.?ndoni kongresszuson, csak áldást és jókíván~ágalt kuldhette el betegsége miatt. Megvárta a kongresszus végét, s amikor már mindenki visszatért hazájába, tlirelernmel visell nehéz szenvedés után, csöndben
eltávozott közülünk és visszatért Istenhez. Legyen em·
léke áldott!
•

•
Mi pedig, akik élünk, szívleljük meg azokat a

tanulságO~t, amelyeket a kongresszus eredményeként is
leszu~tlink, hogy mindannyian elkötelezettséget kell
éreznünk egy Igazságosabb és boldogabb emberi élet
megvalósrtllsa iránt, amelyet csak egy békés világban
tudunk mcgvalósrtani, a munkillkodó és alkotó ember
lizabadságAval éli köZÖs,ségi öntudatával _, hitünk sze·
rint a szeretet jézusi parancsát követve hogy lsten
akaratát cselekedhessük !
'
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i:aetUnk nyugalmát és boldogságat nagyon sok
csak az bi~~?sitja, hO: a reánk váró feladatokat, a ~~~
gunk elé tuzoU terveinket és szépnek álmodott ál .
kat be ~~djuk tölleni, meg tudjuk valósítani. A Si~::.e~
aztán Ujabb. célok felé indítanak. '€rezzük ilyenkor
hogy emi?en természetün~ben rejlik az a képesséi
~me.l.y .. szuntelen és megallás nélküli előrehaladásra
osztonoz.
A~ikor .ősi unitárius szokás szerint B "szentmihály.
napl ~asama?:On, szeptember hónapjának utolsó va.
sámapJán az UJ kenyér és az új bor áldásával terítjük
meg Jézus asztalát templomainkban, a küzdelmek és
a mun~~. Igyekezetéböl sz.ü letett eredmények és sikerek
nagy öromében cselekedjük ezt. Mert. amit a kenyér
~s bor az .e~ékezés asztalán valóságosan s egyben
Jelképesen IS J~lent, az nem más mint az élet fennma~:a~ásának, elobbre vitelének-, ismételten beteljesülő
oromének a szent záloga és biztosítéka, őszinte törekvés.e~ne.~ és megsegll? ~r?k!1ek B.. forrása. Ezért ne.mcsak
öromunn.ep ez a ml OSI Unnepunk, hanem a hálaadás _
nak napja is. A hálaadás ünnepe is ez az áldott nap
azért, hogy az eredmények eléréséből a tervek valór~
váltásából, az álmok beteljesüléséből ~zületó örömünk
végtelennek látszó nagy boldogságunk ne tegyen min~
ket .?o,teltté. Az önelégültség, az önteltség, vagy éppen
az Olllmádat éppen olyan emberi természet, mint az
előrehaladás igyekezete. A gyermeki hálának magunkban hordozott érzése segít kiküszöbölni ezt a veszélyes
természetet. Az öröm-érzés egyenSÚlyát, belső és külső
világunk harmóniáját az érzésekben és a cselekedetek·
ben kifejezésre jutó hála·érzet biztosítja. Ki, mikor,
milyen émértékben és milyen formában, - ez mindig
a célok, eredmények és örömök minemúségétől függ.
Az imádkozó ember, ha a Jézustól tanult imájában
naponként kéri a kenyér áldásának a beteljesülését,
amikor befelé néző és Istenre tekintő áhítattal mondja
el: "a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk
ma", _ és maga is naponként azért áldozza belső és
külső energiáit, igyekezetét; - akkor a beteljesülés örömével együtt születő hálaérzete, egymás között megosz·
tottan áldottá teszi az örömöket azoknak a számára is,
akikkel egy a feladata, egy az álma, egy az: imádsága,
egy az útja és egy a mindennapi kenyere. S ha van
hármasság az lsten egységében hivő unitárius ember
számára, akko r ez a zsoltáros idézetben jut kifejezésre
az őszi hálaadás új kenyerének és uj borának hálaünnepén, éppen a megtöretett testre és a kion tatott .vérre
emlékeztető szent szimbolum áld ásában, - vagyis "az
Úr is megadja a jót, a föld is megtermi gyümölcsét" ~s
az ember ki mindezt felfogja és megérti, az ember IS
megadja 'és kinyilvánítja örömből fakadó háláját. Az
Úr a föld és az ember. A jóság, a termés és a hála hordo;ója, _ a beteljesült élet harmóniájában. . ..
Ez a mi szentmihályvasárnapi ünnepszentelesunknek
igazi lényege. Amen.
HuszU J á nos

,

FELHlvAs ELÖFIZET~SRE!
Tisztelettel es Slc/etettel kérjük ol~osóinkot, "ogy
lopunk e!ölizetési díjót, évi 12,- fo/intot, o mellekeit öekklopon befizetni szlveskedjenek.
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BENCZÉDI PÁL
nyugalmazott teológiai tunár
S.ülelelt 1883. janudr 2-án Ben céd /c.őzsegben,
( • meghalt J966. jUnius 9-éli K oiOZSl1oron.)

Szószék cCmú egykori folyói rata ink hasábjain megjeltml
kisebb-nagyobb terjedelmú d olgo7.atain k ívü l figyelem,'e m é ltó irodal m i tevé kenysé get fol ytatott. különösen az
egyházi tankönyvirodal om terén. "A vallástanítas története", "Evangéliumi történetek", ,.H it és erkölcstan"
"Az unitárius hitelvek kifejlődése", valamint .A Dávid
Ferenc Egylet tőt·ténete" címu művei ol'zik tÖbbek között Be nezédi P álnak egyházunk töt-ténctében tisztele t re m é ltó emlé két. Kézit'atban hátramaradt tanu lmá nyai
közü l ,. A v allás és erkölcs viszonya", " Hitünk és híveink védelme", "Bölöni IMikó Lőrincz életrajza" dmu
munkái varnak nyomtatásban va ló publikációra.
Mindeme adatok azonban egy hatévtizedes, egyházi
munkásságban szerteágazó, mél y ta l'tal mú életnek külső
kereteit vázolják föl csupán, d e nem énékeltetik minda zt a sok-sok gondot, törődést, idegekig ható benső
erőfeszítést, ami a megboldogult lelkének lényegét tük l"özhetné vissza, Benczédi Pálban az egyetemes unitárius
közé let egyik tisztalelkű , állhatatos és áldozatos szolgá.
lattevőjét gyászolja, a kin ek hű ségé nél csak szerénysége
volt nagyobb. Egy hivalkodás nélküli. zajtalan folyású,
egyszeru élet torkollott most az örökkévalóságba és beszédes csönd maradt utána! Áldassék az Ú r szent neve
é r ette!
A veszteség feletti vigasztalódás némiképp en enyhitó
érzése hatotta át e sorok íróját, mivel a szerteszakadt
aty afisá g és a hajdanvalQ hűséges tanítványok emlékezésének virágait a személyes kegyele t jeleként az egykori felejthetetlen, jó hitoktatónak a k olozsvári h ázsongárdi t emetőben d ombOI'uló sCl"hantjára a közelmúlt
n apokban elhelyezni alkalma volt.
n . g.

N lkómcnte szülötte volt. Sarja an nak a szivó~,
Yk" éJet slelJemétöl folyvást buzgó,. te Ure kész faJmun ,IS
hly annyi jeles fé r fiú val ajÍlndékozta meg
tánIlk, am",
,
k K···· k I . ta
egy házunkat.
. éltC. I földmíves szülök gyerme e . ozepls o. a.1 _~z á ~lt fl volt székely keresztúri és kolozsvan f?n,u má~i~mban végezte. Érettségi ulón, hajlamait koglmn
Teológiai Akad é mi ánk _ ezzel párh.~zamo
vetve. ~ lozsvári Tudományegyete m _ hallgatoja lett.
~n almXnyait a manchesteri Unitarian College-ban ~e
'e~~u be. Egyházi szolgálatát int~r:nát~.Si f 7lügy.elókent
~909-ben kezd te, székelykeresztu:~ k~zép~s~olankban.
Majd a datki, később a homoróduJralvI, v~g.':il .~z als~
boldogfalvi egyházközsé~ lelkés~e~ént mukod.o~t. I dO:
közben valJástaná ri , majd teológiai magántanar., képe
sftés t szerzett. '1934-ben vallástanál'.a ~olozsván kol~é:
g' m ba n 1943-ban pedig az Egy h úzl Fotanács teológiai
t~~ál'rá ~álasztolla az egyháztöténelmi "ta".székre. ~94~.
'anuár l-én tör tént nyugalomba vonuldsálg taná~'J h l~
J atását rendkívüli buzgósággal, hallgatósága Iránti
Vegertő irányító és támogató szeretettel töltötte be:
~45-től.' másfél évtizeden keresztül" a volt ko.lo~svárt
kollégiumi Nagykönyvtá~ könyvtárosI s.zolgálatát, I~ e~
látta a Ibukaresti Tudomanyos Ak.!',démla kolozsvart .~l 
rendeltségének alk a lmazottj aként, s eb~n ~a feladat~or
ben fölé nyes tájékozoltságá\'al, széles koru sz<!-ktU(;ias.~
val m indig készségesen rendel~ezé.sre .állo,tt es n e.lkulözhetetlen segitségére v olt az utbal gazltáse rt hozza forduló kutatóknak is.
,
.
•
•
Széles körű egyházt{lrsadalmi munk ásságo~ fejtett kl
A ravatalnál Dr. Kiss Elek püspök és Sebe Ferenc
éveken át az e gy kori Dávid F erenc Egylet htkáraként,
egyházi tanácsos vettek búcsút az e lhuny tól. A sirnál
valamint az Unitárius Közlöny és az Unitá r ius N~ptár
Dr. K ovács Lajos egyházi főjegyző tolmácsolta a z egyeszerkesztöi tisztségéb en is. A K e resztény Magveto, az
sített T eológiai Intézet u tols6 üdvözleté t.
U'nitárius Közlöny, az Unitárius Egy h áz és az Unitárius
. n.n
.,
••••• "oo , •• n.
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Üdülés Magyarkúlon
Harmad$zor vagyok Magyarkúton. buda pesti egyházköuégUnk
i1dül61ébcn.
Ké tszer esy na pos klMndulh keretében.
mOSI egyvégtében tiz napig egy kedves
társaságnak lelki kÖ"Zösségében.
Hálát adok a ló lstennek. hogy életem
I'lsö i1dUlése Ilyen szépen slkerUlt. Hdlásan könönllom mindazoknak n iólelkíl
unitárius vezet6 embereknek. akik lehetövé tették. hogy ml jó egynéhányan. ht
felejthetetlen napokat töJthettUnk, Köszönöm a kedves gondnolm6 és gondnok
véetelen jt"Sájldt és ~~jvé.lye$ségét. melylyel bennilnket elhalmoztak. A jó lsten
ve:>.érelte minden IénésUke t.
Oyönvör(l helyen voltunk. K6!'Ö$-kö rU\
ZOld erdö. csobogó Datak. madárdal. rl_
J;:órUtly, kakukkszó é$ hársfalllat. A költő
SUIval Juto ttak eszembe: .. Oh t"rm észet.
óh dle0.6 ter«nh ?et! Mely nyelv merne
versenyezni véled? Mllv nal!V vaav te!
mentUI Inkább halll!atsz. annál többet.
IInnál ~?ebbel mond~sz". Es',""ffibe lu tott
~~~p vnll'~,,~ omektlnk I~: ,.Szeretlek lsten véll'hetetlen. SzerJ>llek. óh e~odáq
v~lIl. n le~6 n~v"rl Imádva zen!!em, Bár
~nek"m Oly elholó'"
NaClvo.n boldol( tíz nonot töllÖlttlnk
M~lIvarkilton.
Mea('I(>I(t!dc' tek val lu nk
estlk éPl">Cn II nllnsuoUir hlánvzott In':l.k':'
ron. de DÓIOl\a lelkUnk belsO öröme.
Te kl'dves hely ! lsten veled ! BAnatt,,1
Válok t61"<1 cl. A sors bár mes~ze elvezet. 'éged sosem felejtlek el MInt "
IIV~rmek anVla ölébe. ugy vágyo m e
ke<1\'\!II környezetbe.
•
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Un ltdrlus vallásos télórá t közvetített a
Petőfi
rá dió, R. Filep Imre pUspökl
heh"llök szolgálatáva.l, szeptember 18-án.
Októtler 16-án "'$ november 20-án reggel
r"l 8-kor leunek uJllbb hasonló közveAz linl h álaadb ünn epén, $zepternber tít ések.
utOlsó v..sim a pj:in , (2S.(!n) - templomaInkban urvacsorao$ztással egybekötött
Gyillekezeti evangéllz.áeJÓk lesznek oki1nnepl Istentiszteletek Il!!Iznek. Az Or- tóber els6 szombatján a Nagy Ignée ut·
antala megteritéséhez természetbeni és cal. második vasárna.pján a pestlőrInei.
pénzbeli a.d omén YQkat k6szönetl.el át- harma.dlk vssárn.[lpJán o Hőgyes Endf'C
;.'esznek a lelkészi hivatalok.
utcai gytllckezeti termejnkben. mind ig
délután G óra! kndeuel. Ugyanigy nOvember és decemberben ls.
It. Filep Imre püs pl.lk l he lyn ök és Fere n c~ J ózsef rŐJ:"ond n ok, IIklk részt vette k
Közös szó rvá ny lstc nllsztclctek a BDC~t
az aug. 2-7 napjaiban Londonban tar- lX. H6gyes End re utca 3 szám al~ttl
tott lARF lunltárlus é$ má$ 8zabadelvll templomunkban: október 2-án. novemegyhá"/;ak) vl\ágko nl!'re$szu~án. hivatalos ber 6-án ~ december 4-én, mindig :I.
Jelentéseikben. saHónk hllsáblaln é$ gyil _ h ónap elSŐ vasárna pjá n de. 10 óra.kor.
Ie.kezell beszámolókon tájékoztatták és
A pesl1 örlncl un itárius templom és
tájékozllltlák unttárl u$ közvélcményünket gyülekuetl
terem 30 éves. 1936. júni us
gazdag tapaS~lalatalkról.
7-én a déle l6ttl Istentl.s.ztelet kereiében
szentelte fel a templomot Józan Miklós
Bajor J ános kocso rdi lelkén, köztlll'v - vikárius 1\ gyUleke~e tl terem felavlltásáIg~zl'!ató, aug. 5-én hll7.aérkczctl a svájci ra délután k ertIlt sor Dr. Nylredy Géz.~
Albert Sehwelt~er COllege-bót. ahol 5 beszédével. AZ ezen alkalomból tartott
he.tet tlll t6tt, Az Intézet IIZ Idei nvárl els6 urvaesorao$ztá$On ágendát Barabás
kur"7.UMH omá r új kömyezetben, 11 Vau d István budapesti lelkész mondott. peth05
k:l.ntonbelt Cor<'elles ~ur Chovornay-ba n István. nz UnneplO gytilekezet lelkésze tar totta. Vezet/lJe vliltozatlllnul Dr. H. Uz épitk/.lZés szervez6je. példa.mutatójn
Roqenwald .D rO r/)l;$~(\!" aki s?fve5en ve- és vezet.6jc - ar. épl U;s h ősI történ"léS?!. ha a nvug"'l tlntnlok mellett minél rOI adolt tájékoztatót.
több"n jönnek el a swelnl!stll országokból I~.
Arius I. Us pök képm!lsM talélták meg
Sz.e.kszárdon II helyi múzeum kOtáránllk
Ur. zsa..kó Gl ... la egvházl taná csos leltározása közben egy rémnl kOri tégatyánk fia az UnhArlus Kö1.16ny és az Ján, A. Kr. u-l IV. szá~d e jelentOs szeUnlt.1rfu~ J 6vendö néohá ny éV1'olYllménak mélYisége az unlldrlzmU$ egyik kornl
a '17:ám~lval ajándékozta me, eJn'hlizl szellemi előfutára. Ferencz József (Ok llnYVtárunkal. Az lll'en-Igen értékl!!l gondno k levélben kéMe II mú~eum IgIIzaCIományok ért egyhá1.unk elnökségének galóJét, hogy a leletről kUldj ön fényké(íutote köszönetét 101mácsoljuk.
pel egyházu nk nnk.
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11.0. IARF k o n g_

r .... .r.u son, Londonban és Hásában lá\.Ogat.:i.st leuck huAnk Ol tani nagyköveteinél akikkel szIvélycs ben!'lg",é. keret6bC-n Ismertették egyházunk életé, t".,

Külföldi hirok

I. G . M~Na tt N e w YOrk-I nég er ü gYVéd
képVIselt'! a IQndonl kongresszuson a
newyorld CQmmunlt·y Church_öl. Elmon_
dO\l.a hQoD' a gyüléi<ezMnek mlntcgy a
20 'ira negeTekbő! áll. Az lARF kllz.gyij_
lésen bátran tti mogatta a VlctnammaJ
kopcsolotos javaslat m O<losflását.
'r wlnn K e nn eth a n gOl unUárlus lelkészt
az angllal u.n\tánUSQk klllllgyl biZOttsá:
Iának egyik V~tő tll8Ját. _ ld a hábo_
n:. el61t Ma olyarorsúgon és Romániában
járt .!I magyar nYl!lven ls tud Irnl és 411vasnl. s6t prédikált ls v;Uaszf'ot\ák
meg a tond<mi WUllams könyvtár IglU:_
gatójávA.

A romá ala l unllár!u s cgy h á,. F ilta n ácu
március 7_én K Q!ozsváron 1l1ésezcll. Dr.
K l'<S Elek pIlspök naSy érdek16dés m '.!'lkÜl földi kapcsol3WI!,
lelt tájékOlIat ta az egybe.:.ylllt fótanácsosok
at az egyház helyze t éről':" t evék .. nyAz E\'anll'~Uk u S E le I a legkisebb tö .... ségérlll.
A~ finne p i Istentisztelet szón oko
té n e lm l egyháznak nev.,..1 II haz,U evan K ö k ösi Kálmán árkOSI lelkész VQl t.
géllkuJ ~h~za l .
A ..... gyvA ra d l un itári u s elly h i'l.klh~iJ:" 
Azt mindIg tudluk. h01P' máz feJeke,eben
p üspö k i U. lo;;:a t'~ VO ll Júni u s II-án
tüek kO.Utl tlzco:ctszámra v.~nnak unilAés
19-én.
Dr. Kiss Elek pllspökÓt útjára
nus gondolkozAsuIIk, dc hogy II nervezeit egyház tekln''''ébc" már nCm ml elklsérte Dr. KQváes Lajos egyház.! lő
,-agyunk II legkisebb töMéneimi egyház jegyz6 és Na.,:.y B ('la kori esperC!!.
mindezIdeig nem m('rtUk v'Olna állJt.anl.
O r. D. H a r fi n gton, New YQrk -1 le lken
úgy látSZik. Brassai bAc!d .• Jóslata" be- n e j e, S'i!.Ant hó Vilma, Qklevel'lS unitárius
K e r e ki G ' b o r v Q11 kQcsordl, kéeőbb
váIJk.
lelkész. 1900. január I.- vel egyetemi lel- budapesti unltálius lelkész a 10ndQnl
ktszl kinevezest kapott. Feladata a Ne w konsre$Szus angUal el6kész.ít6 blzotlslt_
GyülekucteJnk Jull"s 31- dlk l p eue ly- Yo rk-I egye t emek en tanuló unltárlus-u nl_ gának elnökeként .!IQk munkát végzett
pb1.~ 1 egy VIetnamban ! elép! tcndö kMven:a llsta hallgatók kal vató foglalk QZás. Régi b arátai Iránt re n dkiVÜl figyelmes VOlt
ház és Iskola célJaira llietle be egyhá - m. vallás-erkölcsi nevelésüknck Intézmé. é.!l Igyekeze tt l ehetővé tenni, hogy az
zunk -, s:zolldaNlásunkat fe.le>:vén ld
angLIa! unltálius egyhá.z1 életből minél
ezálta l ls II hlls vietnami nép mellett, az nyes blztQSltása. SzíVből gratulálun k.
töbllet megismerJene k. Fel eségl! tevékeamertli:al agreuzlóval nemben .
D r. S. Va n d l!r Woud e, kl éveken ke- n yen r éut vu z az angol Unitárius nő
resztlil az lARF hágai központjában uz "'t;zövetség munkájában. A c r QydQnI gvüIIU"'!)' l KlI rQ ly
é rd i lIIyánkf!a két e,prl k titkári tiszl~ töllötle be s körünk_ !cker.et. m'llynek K ereki Gábor a leiké .
cslpketerit6t adományozott a
H 6gye s ben
IS
megtQrdull,
AngLIában. sze. egyike II leglelentllsebbelrnl!k.
utcai templQmunk ura$zla!ára. aZQkbó! a cambridge-ben megtalálta Apáczai Csere
szép munkákbOI . m elyeket telesége k é- Ján Qs (szill. IS2.lo-be n Apáczán. mCIIh.
D ~, II. T o dt, a tronk ru~tl unllárius gyllszltetl. Ene] allemes Ildományával em- 16S!)-ben Kolozsvá ron) azon disszert áció- ]ekonet l e lkéne. "ki elsll Izben veti részt
léket állJt nemrég elhunyt életl!l.rsának ját. m e lyet a XVII. századnak '!z a neves l ARF k onsrcsszu son . élénken é rdekl6- a hl1séSes, melegs:tJvl1 és dQIgQS k ezl1 ma Syar pedagóg usa és szak(róJs a hol- d ö lt az unLlárir.mus X VI . századi törtéRózsiklI nak. "BQldQgok a tiszta sz/v(i- landiai tanulmányútja sorá n k észi te tt. n ete Iránt. K éréSére m egkUldjllk Pil'nát
ek".
Apaczal Csere JánQs a hQllandlai L ey- Antal Irodalomt ört é nész n é mel n yelvl1
Utrecht és Harderwljk egyetcmc!- munkáját. amely e k:Qt'Szak egyes I!S ~mé
A
p estl6rln cl u n itárius te mplo mban den.
nyel nek
unitárius
vonat k ozásait tár_
p ü nkllsd ünnepén 7 UjUt Konfirmált n'.!'k a hallgatója volt néhány évlg 16'~6- gyalja.
meS HU Szti J ánQs lelkész. akik ez a lka- tól: ezért disszertációját nnndeddlg Hollandiában keresték . E helyen megJegyez_
A z orren b aeh l
szabadelvl1
gyille k e t
IQmból e l6ször éltek urvacsorával.
zUk. hQ,::y K ovács Aladár a .. Téli Zsol- I!gyike a legrégibb ném~ sz.abadelvil
BQulk K .ll.roly és K o n cz OIzclla Ká- tár" dmú drámában. mei~'et a 30-as évek egyházaknak. A Sl-ül ekezetnek k ét ll!lroly nevü k isfiát JUJ. 3] -én k e resz telte végén KQlozsvár szlnTladán láthattunk. II késze van; H. Gehrman és H. Mantl!uHel.
meg HuszU Janos lelkén a p estl6rinct kövctk netesen haladó eszméket hlrde t<'l
Apáczai Csere János u jabbkori kllvet61 Mindketlcn am'l'l'ikal unitárius fakultáson
templomban. Grat u lálunk:.
k özött, Bölöni Fa rkas Sándor. B erde tCjezték be tanUlmányaikat. Gehrman
MM.sa.
Brassai Sámuel. Krl ta Ján os . Il!lkéSz egy (Ovre szószéket és gyülekl!zeH ázasság: Trind Clky Bdlln t ny. müvezet6 és Szépl<lkl A nna testvérünk 1. évi B alázs Ferenc személyében unitárius kt- tet cse r élt R. G 'llsey philadelphiai unijónlus :tS-én, a Bp. V. Nagy Ign áe utcat v"ósal:alnkat állit ja az események hQ m- tá ri us lelkésszcl, aki magyar súrmazásó.
templomunkban há zasságo t klltölt.
lokt'l'l'ébe.
bécsi születé! O s Igy anyanyi!:lvként beA z a m e rikal /'u nltárius és u n lverza]lsta nél! a n émetet ls.
Trináczky BáUnt atyánJdla az EgyesÜlt AlI amQ k ba n é l és csak es k üv6jé- egy h ázak évi közgyl1lését májUSban. a
D r. W . C r a m e r . leydenl remonstráns
re érkezett h aza. hogy az alsórákosi nolidai H QlIywOQdban t artQ tt :Uc. ahonszUle!ésü SZéPlaki Anna tcstvérilnkkel nan meleg hangó üdvözletet kUldtek I!gy- lelkés~t a 10ndQnl Kon8resszus UgyV'!2I!házasságQt köuön. Széplaki Anna II há zunk vezetőinek. A gyillés élesen tilta- t6 fó tltkarrá választotta és eddi"; jó
szerencs! unitárius nórvány-gyUlekezet kozott az amerikai kQrmány vietnami po- munkájáért elismerését és kllsUlnetét relelkes. bu7.jfó és áldowtkés:r. hlve. Isten lltlkája ellen.
jeue kl. CrameT fő titkár eddigi m unká ja
áld.4$át kérjük az; llj házasokra. Az e sL . A d a m s, a Harv a rd egye- sordn nálunk ls lárt már.
ketés! szertartást R . Filep Im re püspllki
fakultásának neves tudósa.
helynök vége~.
\
..
A z In terna tional Re Uglou 5 F e Il Q\Vsh lp .
és a nyár nagyobb r észéVlclldn Jóuef é s KardcSo n y i Agnes
az I ARF IfJUsági szerv~ete , az Idé n "Ofem'etemek~n tarto tt vend~J!_
május 7-én; Koncz Jdn or é s pataki Irma
Több alkalommlll vett rtsr ! fenbachban tartot ta k o n re re ncláját. meI~Uus 23-11n: BurJ d n Imre és Ek.art CsUla
tudós t alálkQzókon. Rend- l yen tllbb csehs~Qvákbl tiOlal ts Jelen
jullus 30-án t artották c skUv6jUke t. Az
v olt. Reméllk. h ogv 1961. Július 22-29.
eSketési szertartást
ez utóbbi három
esetben H US7.tl Ján o~ TlCstlőrinel l el k ész
nopJaln. amikor a svájci S toosba n tartják
r~~~~. Az úl háwsoknak szívből graöss7.eJövetelük e l. ma gya r fiatalQkat ls
vcnd<!gül láthalnnk.

Adomán yQk Le lkénl N y u g d{Ja la pta:

D~Uk!la Attila 10.-, SUllay t.njQsné 20.-

. Ulrt~ c7. Akos 28.-. T. lIJo11>ély Pál
~.-. Ferenc zy István 50.-. András Fcenc 100._. ld. Buwgány Elek " _ •
Szathmá
. ,uzv.
50
.-y Győzőné 30._. Ot~ L<lj"sn~
A ,-o özv. D UII Pétcrn& {New YOr k ) 50':íO~_ U~~ártus I'::lctre: Özv. Du U Péte~né
A1 .. Un itárius Elet" j I
Szerkcntéséért B
e cn sztimának
c n CZcl Márton t05jcgyz05
fclcl.

UNITAIt1UII I!LII'r
La PtUlajdonol • Ma,yaro_',.
og~..
UnltártU9
EIIYhbkőr.

F e ll!llIl a.e rkeszt05 é. k iadó: Peu", I.t .......
E V! elllüutht d ll U t Qrtnt
BUdapes t, IX .• Hőllyel Endr l! ~tc. ,
Távb.: 137-116. Cst!k k a..: 50 Hl . •
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M.0288Lf2 _ Z rinyi NYOmd •
a
udopcsl
,
FclelŐII vewUI; Bol l/ár Imre IgazllMO

Indlll mlnlHtereln l! k e , I ndJrll G 3ndhl
asszony tavaszi am'lrlkal Idto,.lll!;\sa idején New Y orkban t3lálko?Ott o tt él6 hon_
l\!áT'l'alval a CQmmunity Churchbe n . o h o l
Dr. Oonald HarrLnl!;t o n vezct6 lelkész é~
1elesége. S1. . Szán t h 6 Vilma togad tak III
magas v .. ndéj(et.
A dániai u n Itáriu sok a t nag)l ve"?leség
érte Id 05s alapltó letkészük . Th. Kl erk~
gaam elhuny!áwJ. E gyel6f1! két v1lál'l
ember véj(zl felváltva a szó~7.ékt S'QIJl'I1;;
latQt a nagyon széTl k o ppenhágai un itári us
templ Qmban. ah Ol 1934-ben az unitá r ius
Világszövetség Ülését tartották.
A z E gyh tizak Vll ágtan áClia nyári j(enll
Ulésén meghívott m~f1gye!6kénl jelen
volt. az IA RF k épviseletében, Dr. D.
Creeley az amertkal unhárius-unlverzalt sla egyház elnöke és Dr. H . J ack l'!lkész.
a sroelálls O="ly v~t05je. aldk nagy elIsmeréssel beszéltek aITÓl a munkáról.
amit a gyűlésen Dr. Bartha Tibor nt.
pUspök vég~ett a t ársadal m i k(Ordések
tárgyalása során.
A z IA RF a loo d o:> nl kQ n , r e.lS ulso n , o ug.
2-7 k ÖZött. k ét alelnökót vállIsz tott D r .
Max Kapp prot. amerikai' & Dr. J oh n
Klelty angllal unitárius ell yházl vezetök
személyé ben. r.Undketten jártak m ár Ma _
gyarországon (os egyházunk barti tal k özö tt tartjuk 05ke t s:>.ámQn.

NQv ák , Prága pU!>pll k ~ és a
Csehszlovák E'!yház TlAtrlárká ja volt a
londont kongres~zus záro ü.nnepl Istentisztelet ének pré::llkálora . B ékét é s egyetérlést hlrd et05 beuéde mindenkire na,«y
hntást gyakorolt, Az Is ! en tlszt ~let lItur(llkus részében közremijködölt Dr. KIss
Elek kQIQ,,s~"rt unitáriu s pllsoök é~ R.
Filep Imre budapeslI püspöld helynök ls.
Dr.

M.

CaSlelllo·r ó l, o tUrelem bajnokáról !.rt
új é$ a nagykö:tőnségnek SZÓló könyvet
C harle5 E. O~IQrmeau mQntpelller! {Fronclaorná":'l Ogyvéd. aki Je]en vol t a ]ondQnl IARF kongreS!;zuson és é r d ekes.
francia nyelven Irt. k ö nyvének egy példányát kőnyvtárunlrnak ajándék07.ta. A
m {lhöz Dr. H. B abel. Ismert gent! szobadelvtl lelko!!!z Irt 'l105sltÓt.
A ro m án iai m agya r u n itárius egyháU l

IQndQnl lARF kQngresszuson Dr. KISS
E lek pIlspök. Dr. Kovács LaJos egyházi
rŐJeolyz05-teol. prot. (;s Sebe Ferenc e ]05ndó tandCSO$ k épviselték.
A viet n am i esem ények m iau az áu;ln l
unLldrlus és sz.-. bndelva cgyháuk nem
ktlldtck k épvl5Cl05t II londoni etJdel tAlt.
II
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