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XXI. tVF. 1. SZAl'Il 
/ 1967. JANUÁR-MARCIUS 

Húsvét 
Lukács. 24 . ~. 

"Mit keresitek II holtak között az él6t? 
Nincs m, hanem felt4mndott"l 

Ha az eva ngéliumokban a Húsvét történe té t fi gyel
mesen végigolvassuk, nyomban szemünkbe tűnik az il 
tény, hogy az egyes evangéllumoknak a húsvéti feltá
madás ról szóló tudósításal különböznek egymástól. Vi
lágos tehát, hogy az evangéliumok szerzői egy hitbeli 
tényt, a sa já t interpretálásul{ mértéke sze(int adnak 
elő. Ez természetes ls, miután ma már tudjuk, hogy 
az evangéliumok nem történelmi tankönyvek, nem az
zal az igénnyel iraltak meg, hogy tényleges történelmi 
eseményeknek hiteles tudósításait adják. Nem is ter
mésze ttudományos igényű írások, amelyeknek az len
ne a célja, hogy egy rendkí ... üli természeti történésről 
és meglepá eseményekről szakszet·ú leírást ad janak, 
hanem olyan köny ... ek az e ... angéliumok is, mint ame
b:~~. keletkezésük k?rában egy megha tá rozott jellegű 
kozosség számára bizonyságot akartak tenni a szer
zőnek .hitér.61, .. bensö meggyöződésérő l. Az e ... angéli;,j
mok hus ... ét l torténe tei, ha k ülönböznek is egymástól az 
ún. ".keret-történe t"' tekintetében, egy dologban mind. 
annymn egyezést mulatnak, hogy ti. az Embernek fia 
"fe ltámadott !" Az Emberfia feltámadásába vetett hit a 
húsvéti gondolat lényegét alkotla és bizonyos értelem
~n ezt alkotja ma is számunkra, unitáriusok számára 
" . 
. T~rmészetesen nem arr61 van sz6, hogy mi a sz6 fi

Zika.I értelmében a halá lban megsemmisülő, elporladó 
tes~1 feltámadásban hinnénk, hanem abban hiszünk, 
ar:m ben őSkeresztény e leink is hittek! Hogy ők miben 
~Ittek, az~ a legjobban a keresztelésről ... allott hitül~ 
es meggyoződésük világf tja meg. A keresztelés alkal
~á,:,.al -:- a Keresztelő János által gyakorolt szokás 
sZálLnt IS - a keresztelendőt a folyó ... izében teljesen 
al meritették, jeiéül annak, hogya hullámsírban meg
hal. éS .eltemetkeze tt a régi ember, akinek bűneit és 
~égl mivoltat, miként a foly6 vize a tisztátalanságot 
u~ m?~sa el az isteni szeretet áramlása. A hullám~ 
sIrból u ~ra felemelkedő ember a szó legmélyebb értel_ 
~áé~~ uj e.mb7rként ha lotta iból támadt fel! Feltáma
ú ~ r .. ... an Itt IS szó és ez a feltámadas egyben az élet 
n~;S~~ I~t-tS: t, ha úgy tets~ik, ... ala~inek vagy valaki
mok h .Ul ét t kV ,aló. megszuletését Jelzi. Az evangéliu
S1.Ó m us... I _ pel ben tehát művészi képekről van 
u"kép er~ a m1uvészi képabrázolásban sem az a lényege 
ábráz~~~la~r~j~~'ZI~f~ren ábrázol, hanem az, amit az 

Dávid Ferenc p .. pök· ·k 
alkalmazott E Uk s lományain 'egy címer-pecsétet 

. nne a cimer-pecsét-pajzsnak a felső _ 
~~~~~i~ ~ö~etk~6 Iatin be tűk olvashatók: S. T. V"~. 
tár ius lel:~I!~ése eének a feliratnak: Az erdélyi uni
egy ma l pccs te . A relirat alatti clmermezőben 
A domr:I:::'~iYa f~eiüresedett kereszt" képe látható. 
amely egy rüz~r r(!10! k ... Ize, amelYben egy bárány áll, 
keres-I:l re . ereszthez van hozzáerósítve. A 
tG.z te a d~7áie~ dlladalmas hitnek hófehér zászlaját 
evangéliumi ké eÓc h'"!1 egI(YÖZődéS . Milyen gyönyörű 
Dávid Ferenc ~6djá ! U~~é.t1 kép a !eltámadásról -

II szen a megüresedett kereszt 

azt jelképezi, al1.1it . il keresztségre utaló, folyóvízben 
álló. bárá~y alakJa IS me~erősft6leg jelez, hogy ti. vu
laml régi meghalt, elmult és valami alapvetóen új 
megszületett. Jézust az őskeresztény korban emberi 
alakjában sohasem ... olt szabad ábrázolni. Ot jelképezte 
azon.ban mindig az őskeresztény jelképeken a bárány 
alakJa, mert a bárány volt a zsidó páska ünnep alkal
mával rendezett rituális vacsorán az "Istennek bemu. 
latott életáldozat" szimbÓluma. J ézus az Embernek fia 
meghalt a gyalázat keresztjén, a régi emberség tör
vényszerűségei szerint. &s feltámadott a janosi ke
resztségben és feltámadott a Golgotha kereszt jet kö
vető, kővel boritott sír embertelen sötétségéből is az 
istenfiúság emberségének valóságára! Dávid Fe~enc 
méltán tűzte ki a diadalmas hit győzelmi fehér ru?
laját a megüresedett keresztre! Azt a fehér zászlót 
amely a tisztaságnak, az élet és az em~ 
beri békének örök szimb6luma, annak, hogy a 
régi embernek meg kell halnia és az új embemek, aki 
a tökéletességre vágyik, az istenfiúság öntudatával új 
életre kell feltámadnia ! ' 

A Farkasréti temető 6rzi egyházunk felejthetetlen 
emlékű lelkipásztorának, az ifjúság lánglelkű és ihle
tett neve16jének, a fiatalon elhunyt dr. Iván László
nak sírját. Fejfájára az emlékeztető kegyelet az el_ 
hunytnak egy klasszikussá vált vallomását írta fel: 
"Számunkra a kereszt az élet értelmének, az önzés le
győzésének és az á ldozatos élet diadalának nagy és 
szent jelképe!" Iván Lászl6 megértette Dávid Feren
cet, megértette, miként mi is értjük a fehér zászlóval 
ékesített üres kereszt húsvéti üzenetét: Új életre kell 
ébrednie az embernek. Le kell "'etkőznie régi önmagát. 
Új életre kell feltámadnia annak az embernek, aki ma 
még meg tudja ölni az 6 atyjafiát , az ő testvérét. ÚJ 
életre kell feltámadnia annak az embernek, akJ meg
halt: mint áldozat. Az értelmetlenül elpusztult anyák
nak és gyermekeknek, akik a napalm-bombák pokol
tüzében haltak meg. Fel kell támadnia azoknak, akik a 
gyúlölet folyamában merültek el. Új életre kell ébred
nie az embernek, akit megfeszítettek Vietnamban, ,vagy 
akit megaláztak Afrikában, vagy a kit meggyaláztak 
Európában, Ázsiában vagy Amerikában. Egysz6val újjá 
kell születnie. fel kell támadnia az istenfiúság öntuda
tának szépségében és szabadságában az új embernek, 
aki a megüresedeU kereszt diadalát hirdeti! 

A kereszt, ez az 6si jel talán a legősibb valamennyi 
szimbólum között, torzuldsmentesen" kell betöl tse hiva
tását. 

Ez a kereszt a többlet jele a matematikában, a po
zitívum jele a tudományban, a segItség és gyógyítás 
jele az élőlények világában; ezul e jellel lehet össze
kötni, megs20roznl. hozzáadni a többletet, eZ2e:1 lehet 
növeini és gyarapítani a mennyiségIt és kJ[eJezni a 
minöséglt és ez II kereszt még a2 élet kenyerének 
a jele ls a beérett kalászú mezőkön r Forduljunk te
hát az Emberfia húsvéti keresztje felé és Dávid Fe
renc hitével túzzük lel rá újra megújhodott hitünk 
hMehér zászlajáll 

R . Filep Imre 
püspöki helynök 
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A Heidelbergi Ká té kiadása 

Az antitrinitárius irány {Dávid*,Blnndril:~a1 és az 
6-dogmát védö szentháromsághívö Irány ko~~t meg
kísérelt kompromisszumnak van cgy ren~klvuJ ~rdc
kes és sajátos nyomtatványd~kumentuT-a IS, a Heldc1: 
bcrgi Kiité Kolozsváron mciJelent ~lso mal?Yarors~gL 
kiadása. Ehhez hasonló az egész Heldelber8.1 Káté Iro
dalomban nincs. Az eredeti szövegen Ugy~OiS ,az ~tdol
gozó antitrinitarius pár.! igen )el~nt6s elvI módosltáso
kat végzett és ezt Mébusék Jóvahagyták. A le~lénye
gesebb módosítások a következőképp csoporto~lth1:'tók, 
mint azt dr. Kathona Géza kitűnő tanulmányabnn 
pontosan meghatározza: ..' 

A kihagyások zöme II Káté legelejérc eSik. Kima
rad az első 25 kérdésböl 24. (Csak az Apostoli hitval
lást tartalmazó 23. marad benne. A kimaradt kérdé
sek az embemek az eredendő bOnool fakadó elese.tt
ségére, a krisztusi megváltásra és a hit által való Id
vezülésésre vonatkozó tanítások). Igen meggondolkoz
tató és további tanulmányokra ösztönző tényez, ha 
figyelembe vesszük, hogy még kiváló hittant~rténl!
szünk Borbélv István is azt á llit ja, hogy DáVid Fe
renc élete végéig hitt az eredendő bún dogmájában. 
Az elhagyott kérdések heJ)'ett merőben új anyagot 
vesznek be az átdolgozók: a kereS7.tény emberről, a 
Szentírásról a hitvallásokról és 37. egyházatyák írá
sairól. A lÓ. kérdés egy merőben új vallásfilozófiai 
koncepciót nyujt az egyháznak, "Isten házának" szta
tikus képe keretében. E koncepció első része "az Is
ten házának" alapja eimen az Isten hármasságáról 
szóló tanítást nyújtja. (11-51. kérdés.) A második rész 
"az Isten házának épülete" címen az egyház intéz
ményes leí rását iktatja be új anyagként. (52-54. kér
dés.) A harmadik rész az " Isten hazának ki\[áltságai 
és sz.abadságai" cimet viseli. Szól a megigazulásról, a 
sakramentumokrlsl , a jócselekedetekről és az imád
ságról. (55-129. kérdések.) Ebben a részben már csak 
az 55. kérdés eredeti fogalmazásu, a többit a Heidel
bergi Kátéból vették át a szerzők. Az újonnan fogal
mazoU kérdések és a Heidelbe rgi Kátéból átvett kér
dések kÖ7.ött ugy formai, mint tartalmi szempontból 
lényeges különbségek vannak talán minden másnál 
jobban aláhúzván a Káté kompromisszumos jellegét. 

A kompromisszum kétségtelen bizonyítékaként ki
mutatható az is, hogy miben egyeztek meg Dávid és 
Blandrata, valamint Méliusz. Megegyeztek a szenthá
romságtani múszavak (essentia _ persona _ hypos
ta~ls) elhagyásában (49. kérdés)' a skolas:.l:tikus ter. 
mmwok kiküszöbölésében (50. kérdés); a keresztelési 
fonnula "Igaz hármasságá"· ban (51 . kérdés) és ab. 
ban, hogy az Apostoli hitvallás magában is elegendő 
az üdVösségre (6. kérdés). Megegyezett még a két fet tb ,ban, hogy az Apostoli hitvallés felett csak a Szent
r s fogadható el zsinórmértékül (8.); elismerték, hogy 

a7. egyházi atyák ls haszonnal olvashatók (9.). Végül 
megegyeztek a Szentlélekről való felfogásban (46.) és 
abában, hogy az Apostoll hitvalláson kívül minden 
m bS symboium elvetendő. (7.) Akit a Itérdés alapo
sa ábhan érdekel, dr. Kathana Gé:.l:a kitanö tanulmá
ny oz utaIhatom : "A Heidelbergi Káté defonnáló
dása az anlltrinitarizmussal vivott harcokban" (A 
Heidelbergi Káté jelentkezése Magyarországon" ~ kÖ-
tetben, Bp. 1965.) . 

EmlItetteil"!'. már, hogy Dávld-Blandrata és Méllusz 
között létrejött kompromisszum Igen rövidéletű volt. 
Néhány hónappal az átdolgozott Heidelbergi Káté meg
jelenése után Dávldék 1561, február 17-én Tordán , 

~ UNITARIVS 2LET 

Mélluszék pedig 1567. február 24-én Debrecenben fog_ 
lalnak végleges állást -a Szentháromság kérdésében 
Eu.el útjaik végleg elválnak. 

Összegezés 
Dávid Ferenc a "Rövid Magyaráznt ... " c. munká

jában önmaga teológiai tejlódéséról ezeket Irja: 
" ... Mer t legelószür Luthcr és Phllep Melanchton írá_ 
sát adla minekünk ... " - ti. az Úristen - " ... me
lyek csak az bűnnek bocsánat ja ellen való praktlkát 
rontották meg és ezeket megtanulván, úgy ragas:tko
d{mk oS7.tán a Saxionia-bcU tanítókhoz. 

Ennek utánna ni!m sok Idó múlva a csehekhez 
hajlánk, de nem a tudománynak tisztaságában, hanem 
csak az anyaszentegyháznak Igazgatásában. 

Hogy pedig ezeknek utánna HelvétlabeUeknek irá
sokat kezdők olvasni, kik mind a Saxioniabelieknek 
s mind a cseheknek tévelygéseket kárhoztatják vala, 
hitván azoknak tisztább tudományokat, ml is öszve
társalkodánk velök. 

De mostan immár más hadnagyokat más vezéreket 
adott nekünk az mi kegyelmes Atyánk, akik az An· 
tlchrlsztusnak mélyebb tévelygését törlik el, megtisz
titván az egy Atya Istenról, az J ézus Krisztusról és 
az igaz apostoli keresztségről való tudományt." (E3 
b. levél) 

Ennek a rendkívül jellemző és értékes idézetnek 
van egy negativ és egy pozitiv konzekvenciája a mai 
unitárius egyházWrténetírAs számára. A negativ az, 
hogy teljesen helytelen szemlélet at, amely a XIX 
század lIberalizmusából és evolU(;Íonizmusából táp
lá lkozott, és amelynek e lképzelése szerint az elórc
íormátorok úttörése, majd Luther bátor fellépése 
utá.n a reformáció törvényszerűen - sőt egyesek sze~ 
rint tudatosan - fejl ódött a csúcspont; Dávid Ferenc 
unitár izmusa felé. Ez nem igaz. A refonnáció külön
böző irányzatai hasonló indítékok alapján, de más és 
más társadalmi és történeti előfeltételek következmé
nyeként létrejövő vallásos mozgalma}t, e~Assa1 
párhuzamos fejlődéssel. A poziUv konzekvenCIa . a 
a fenti idézetben viszont az, hogy Dávid Ferenc nun
deneket megvizsgáló és a jót megtartó embertipus. 
az igazság á llandó keresője és megfogalmazója, a sz6 
nemes értelmében vett reneszánsz embertípw. A:l. 
igazság megismerése viszi a pá.rhuzamos reformációs 
á ramlatokon keresztül és ha valamelyik újabb irány
zatnak . igazsága erősebbnek bizonyul, feltétel nélkül 
csatlakozik hozzá és apostolává lesz. Ha ezt a maga
tartást valaki áUhatatlanságnak, rajongásnak avagy 
l'nrt pour l'art keresési vágynak nevezi, magáról ~l~t 
kl szellemi bi~onyitványt és még csak vItatkozm .IS 
felesleges vele, mert a mai tudomány haladása DáVid 
Ferenc módszertanát igazolta. A feladatunk az, .~?gy 
Dávid Ferencet és általábtm az unltárlzmust a kulon
bözó reformációs irányzatokban a megfelelő helyr:e 
állítsuk alapeszméit pontosan tIsziázzuk és értékelt 
az emberiség és a magyarság szellemtörténeté~n 
pontosan megállapftsuk. Ennek pedig egyetle:n utta 
van az unitárizmus alapvető munkáinak meglsl!'ere
se és feldolgozása. Úgy, mint azt a kiváló ref. hlt~n. 
történész, dr. Kathona Géza, tette a bevezetőben Ide
zett két tanulmányában. Dá. 

Mindenesetre annyi muris világos - pontosan 
vid Ferenc indulásának vizsgálataiból -, hogy -:: ~e
formáció két legnépesebb irányzatának, a lut enr 
rnusnak és a kálvinizmusnak áramlása n:ellett. ambe~ 
a reneszánsz és a humanizmus alapelveIVel szem e 
formálIsan pozitiv, de tartalmi.'ag ellenség:s~ ~ö~ 
gatlv volt &;zak-itáJJában az 1530-1560-as e v amely 
zött egy ~Iyan reformációs erjedés Ind,ul m, g'·t vai 

é h . m~ pozitiv v vm nyal -
a reneszánsz s umamz. ké I 16i el
IAsi téren is értékesíteni akarja. Ennek k pv s~ más 
s6sorban nem teológusok, han~ o~~Asov:rangú Q 
tudományág képviselő i , ezél1 s u á és ehp
dogmatikai pepecselés és swrszálhasognt s 

(FolIItatá, a 3-lk oldalon) 
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Evangélium fény én61 ... 

Nagypénteki uomorús6gban 

M'té JS. -~. 
A ld pedig Ot e ljn,llja .. "la, Jea adn 

nl!k.l l< mondv ' n : II klt l!n majd mcsC6ÓO" 
ko lok; " /IB. fog játok m eg 61. " 

G OfSllll peregnek az események Jézus életében, 
;pénlck fejé h 31ad \'D.. Mindenik esem ény egy-egy 

~~lön ,"i1Agot tá r elénk. Ke~ódlk m indjá rt azzal, 
hogy egy t1 sszony drága kenetet önt J ézu:; {ejére Bethó

"ában ami a tanítványok szemében IS pazarlásnak 
~:tszik ' de valójába.n ar ról beszél, hogy az evangéliumi 
szellen'! oltárán a l egnagyQ~bn~k tetsző áldozatunk ls 
eltörpül a hhoz képest, amit al t'lndékul cserében ka

unk Folytll lódik azzal, hogy J ézus megmossa tanít· 
eánY~inak ti lábá t, bizony ítván:. Nem azért jött" h?&Y 
uralkodjék hanem, hogy szolgáljon másokna k. Az u r
vacsora sz~rcztetésének fennkölt szavai hangzanak ~I 
mindjárt utána az utolsó vacsora keret~ben, hogy akik 
ezzel élnek az elköve tkezendő századokban és évezre
dekben, egyesüljenek az ő szellemében. Majd a Getse
máne kertben vagyunk, ahol a magárahagyatottsáll 
szomorú óráit éH á t, s elhangz.anak a~kair51 e .keser~ 
szavak tanítványaihoz : "Jgy nem birtatok vigyáZOl 
velem egy óráig scm !?" amiből megtnnulhatjuk, hogy 
az emberek elhagyhatnak minket nehéz óráinkban, 
de a jó Isten sohasem. Júdás áruló csókja követke
zik ml pedig kérdezzük magunkban: másképpen nem 
tudták volna megállapítan i, hogy ama tizegynéhány 
ember közül melyik Jézus ? Úgy látszik, az erőteljes 
lelki és szellemi ráhatás még külsöleg is egyformává 
teszi az embereket . . . l Ka jafás elé érkezünk Jézussal, 
a hol szemébe köpdösnek, a rcul csapdossák és botok
kal verik, Péter ped ig megtngadja öt .. . ! P ilátus előtt 
folytatódik a d ráma. S csak úgy mellékesen : Judás 
megbánja tettét. i oa harminc ezüstpénzt s 
felakasrtja magát. pedig felteszi a kérdést: Jé -
zust vagy Ba ra bbást bocsássa-e szabadon. BarabblIst! 
- klllltja a sokaság. Itt is megölte Kain Ábelt - eb
ben a sokaságban. A megostoroztatás, a bíborpalást, a 
töviskorona, a nádszál Jézus jobbkezében, majd ugyan
ezt a nádszálat fejéhez verdesik .. . ! Útban a Golgotha 
lelé, a nehéz keresztte l vállá n . .. czirénei Simon alakja 
is feltúnik , amint átveszi a keresztet az a láhanyatIó 
Jézustól . . . ! Ilyesmire ké pesek vagyunk-e ml ... !? Meg-
feszítik ... ! Vasszegekkel általverik kezeit és lábait s 
ruháit szétosztjá k mnguk között. 

"Jézus pedig ismét nagy fennszóval kialtván kiadá 
lelkét." ' 

H lÍrvótl örömbe n 

Luk4cs u . :U. 
.. •• • I!i ti". 

Mindjárt II kezdetén, a názáreti zs inag~gá.ban, eze
ket mondja Jézus: "A7. Ornak lelke van én raj tam, 
mivelhogy fel kent engem, hogy ... az evangéliumot 
h lrdcssem . . . " Valamilyen örömizenet közvetítésére 
kapott isteni megbízást O. Aléll hamarosan a pusztai 
kísértést, hogy rámutasson: Ime emberek, ki vagytok 
téve ezeknek II támadásoknak, ezeknek a kísértések
nek, \'agy ls lesznek I dők, amikor nem munkával, ha
nem valamilyen csoda fOlytán szeretnétek kenyérhez 
jutni, CS így tovább. J ézus a kísértő erőkkel szembe
állitolta a j6t, a feleme löt, az IgaulI. Ezt kell tennünk 
nekünk is . Ezek az erők itt vannak ebben a világban. 
Saját erómmé csa k akkor válnak, ha munkálkodom 
magamon. Az O szelleme él ... ! 

A földi test aláhanyatlik, elomlik, elporlad. Elkövet
kezik egyszer az az idü, amikor már nem szolgál esz
közül a ICIeknek. llyenkor azt mondjuk, hogy bekö
vetkc1.ctl a ha lál. Tulajdonképpen azt történik, hogy 
minden visszatér oda, ahonnan vétetett. Testünk por'rá 
lészen, lelkUnk és szellemi mi voltunk a mindenütt
jelenvaló Isteni világba " tér vlsst.a". Ilyenkor jövünk 
rá arra, hogy kik vagyunk és mennyit érünk. Az ér
tékítéletet magunkról, lsten fen séges jelenlétet átélve, 
magunk állapít juk meg. Fájdalmasan, vagy örömtel
jese n éljük át, hogy a nagy "Min tá"-hoz képest, k ik 
vagyunk. Erre l ehetőségünk van, mert" ... CS él". 

Hiaba a nagy kő, melyet a sziklaslrra hengerítettek, 
hiába az 6rség - nyilvánvalóvá vál t Mária Magda
léna, Simon Péter, János és Jakab s a kegyes szívű 
asszonyok e16tt, hogy " ... 6 él". Különben is láttunk 
már olyan embereket, akik meglopták felebarátjukat, 
me~gdosták édesanyjukat s megkeserjtették sokak
nak életét. Bennük nem élt az 6 szelleme. De láttunk 
embereket, akik kenyeret adtak az éhezőknek, felemel
ték az eleset teket, s6t! - becsületes bért fizettek a 
dolgozó embernek és földet osztottak azoknak, akik
nek foglalkozása a röldmívelés, de !l'laguk mégis kl
semmizeltek voltak. Az ó szelleme él ... ! 

Szükséges dolog azt észrevennünk, llogy manapság 
is megfeszítjUk magunkban " Krisztust" és szükséges 
azt a nagy emberi feladatot elvégeznünk, amelynél 
fogva életre keIt.lük magunkban "Krisztust". " ... Ő 
él". Tehát csak tőldnk fi.ig~! A ml jóigyekezetünk és 
Isten segedelme egy uton járnak! 

Bencze l\fárlon 
.' --------- -----_._--_ .•.... -----_. ----------.. , ' , ---------_ •••... _._ ...•• -._ .• ----....• ,' 

HIREK mertetta II pUsptlkl h elynök II mOflyttr 
unitárIus egyház XVI. szhllCIJ ~l el~l, va 
lamint D á Vid Ferene tevékeny~gét. 

Az UDhArius 
!elhtvá s 6ta . 
k llld tolk 1;>e 
sen mol.l! io"~'~ -~~~-;;~~;:: 
csekély 12.-
1$11'6. évre ls. 
.lIli'I ütemben 

telések. At 1967. évi e\6flzeMsekl"!l 111-
punk következő sl'.ámáblln küldünk 
~sekkllll>Okat. 

I' a latka J ánd Cgyhlhktlrl tanácsos, 
tákosllgcU atyánkfia t választotta gond
nokául a Duna-'l'Iszttköz! Uni tárius Szór
vá nyell yhá1. k tlzSl!R közl!y(llése f. évi reb
rullr 26-án. ls ten áldása k isérje további 
m u nkáJá blln érdemes atyánkfláll 
Fil~llsgy.rmatl Ilryb,"liu~gallkben 

Uuteletrem él tó buzg.lommal Igyeke~nek 
mCRte re mteni az anyagi alapot. torony, 
m ajd k6sőbb II templom renoválásáhoZ. 
HJsszll k . hogy erl!ifeszHéselket sik ..... ko
ronána. Az egyhAzkl!izség p resbllérluma. 
eUl '" rf" -'-" •. László Andor lelkész és He
" edIl. Sándor gondnok Irán:vll~slIval egy
akaratl.1 All az egyházköué.ll teladataI
nak a s t ol,::ál a tA ban. mind vallás-eck l!il
esi, mind anyaa l vonatkozásban. 

A debre<:l::nl e&"yhbközsérbl::D ls szAm· 
bavetlék a $Oron kllvetkez6 tennIValókat. 
Kllllln l!<sen a t emplom, a papllak és a 
l IIbe itI r at utca i fronlJa vár slleg"s rena
v41t1sra s aZOk at m~g a z Idén el is (og
hik vé.l!l::Z!ctnl . amint Bajor .János be
szo lRáló lelkéu tájékoZtat err"l. A (lYü
Il::kczct Ic,sUr,l!iscbb gondja kül llnben 
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atylln k tlo Del> 
meghalt. A nll
vele sírba .zéllt 

é s I'omhkölő 

B (llön l Fark&s Sdndo r halá!6.nak aS-lk 
évto rd 1ltjArót (5zUJelct\ 179S-bc n II Há
rCllTl$ZEk mell)'''! B ölön kőzst'gben. meg
halt llU2-ben Kolozsvárott ) eml~kc~ett 
mell" II Petőn Rádió II; f ebruár 1.-\ dél
előtti mÚ$Orában. IIlv~ G yula Ina 19-iL
ben az (',o::ylk Irodalmi tQIVólratban, 
holCY a k olozsvári HáuongArd-i temet6-
ben j~l"V~n nek i Bölöni Farkas Sllndor 
s/ rcmléke tetszen II legjobban. ValÓban, 
amaRasba n:vú .... karcsú obell<zk. rajla 
az "Eszak-amerlkal u tazó" melluobráva l, 
azt a Sl:éles horizontli emben 4brAzolja. 

-aki moe~ban hordja a nagy műveltséget 
és a lélek meleg szeretetét embl:'rtársal 
Iránt. Ezek az unitárius emben Jellem
z6 tulaJdo ... ~állok áll't"'·~1c Bölöni Far
kas Sándort a maga Idejében, azoknak 
a~ eszmék nek a szolgálatába , amelyek
kel a lel/többe t hllsznál l'oatOtl for ró n szf'
retett népének és hadjának, Ez vezette 
aITa, hogy eiyszerl1 emberekből önsegé
Ive7<'\ 1!\r<OlIdllOt honon Mire. az ú. n . 
Gondosk Odó társaságo t . 

A .. Th e l n '1 ulrer " elnevezl!sl1 ango! 
unitárius h""la obnn _ szerk eszti A. B . 
Downln ll" lelk~z - Kenneth T wlnn lel
kén. aki ~ rt. olva$ é~ Ir m"!l varu] ls. 
I~mert"t"s' Ir/lzöl az Unitárius S iet 1966. 
évi k ará!-sonyl s?timárOI. Nt'hány mon
dmba n ut"l a elkkek tárgyára. a m i ön
mal!ábon véve ls örvendetes Jelenség. 
Leli:örve,,~A'esebb azonban ti t estvén ér
dpk10désnek III II lelkUIcIe. ame]v K en
neth Twln ]elkészt mindll( jellemezte. 
valahányuor o mal/var unItáriusokfÓl 8 
áh~'éban a mallvllrokl'Ól volt é$ van $ZO. 
$zéll's e nagyvIIéIIban. Köszön!llk. 

8alolla;nk 
Máthé Dénel mCRhal1 3/1 éves korában 

1966. november 6-án: Orbán Nagy And; 
rb. 85 éve.. nov. 3G-án: Almbsy Anna , 
68 éves, dec. U·én ; CZl r kovlts Sándor
né, u. Tt1nfa JÚllo. 74 éves, dec. l s-én; 
özv. Val'gly Kálmánné. 81 é~·e8. dec. 
21-én : VéCh Ká]mán J Ouefné. 64 éves, 
l an . , -án: Fllukas Dániel. si éves, lan. 
IO-én: MlklÓ1l "no~. SI éves. lan. 13-án: 
Albert MAnon!!é. u. S~t1C1 Jullllnnll. 73 
éves. jlln. 13-An: BeneClek A]ben, 59 éves, 
febr. 7-('n: 81r6 l i tván, 78 éves. febr. 
$-án: Csuesy Mária, 71 éves. Icbr. IG-é n : 
Fekete Kálmá n. 82 ével. febr. U-án Bu
da~.t~n: Kovács Jenő temolomépl1ő 
presbiter ~, ö~.Y. S~<'Ike Oyllrgyné. 78 
éVK. P('lIllőrl n cen: KMár GYUla. TAnI6-
slip. ItU. uept. 24. 84 éves. özv. NAn
dori SándQl'né, 7' ével , lan. I -~ n . RA-

kospalotán: L<'Irlnc~y Béla, Ga l:ves, Jan . 
2-án. Törökszentmlk l6son, 

"BOldOgok. aki knek .",'vUk tinta. men 
ISk at ISI en.! meglátják". (Máté ev, 5. 8,1 

Adomúll yok 
Ldkésd Nyu; dIJll lapra: 

Dr. pálffy Antal SG.- Ft, FoClor A ... 
pAd 3$.-, Fodor Pál, T. Borbolly l>il. 
KJu M. Odlln 30-30,-. Tt1náe>.ky Sá
llntné, Szerencs. 28.-. ld. Fllzekas Zsll:
m ond. H atvan és varga lIona 2_:0,_, 
Csák .. Jánosné. MIIrosi P. Béla, Kaezlr 
Sándorné, PIIP János, özv. P lvo-v aml
"'lek Pálné. özv. szabó Sándorné 1_1Q..
rOl1ntol. 

Unitá rius !:hHrt: 

Faze kas l'ofózes 120.-, (\~v, dr, Oelel 
J ózse(né, dr, zsakó G yu]a, dr, KOvács 
Béla. Oáspár IStvánné, dr. Lőrlncz J Ó'. 
~9C!. dr. Tomcsányi Pálné, Belovári Ist
ván, GYÖngyössy Lajos IM-lllO.- FI, 
dr. Biró Oábor. Drln IstvánnIl. Enyedi 
Imréné, Csáki Imréné. GvldO Káro ly . 
Horányl Jánosné , Kertész János, NalCY 
János. Orosz Anna. dr . Imreh Lázár. 
dr. Péter Ferenc. dr. Péterffy G y",]n 
50--<iO.- Ft . dr. Vernes László 60.- Ft. 

Kiiljöldi hírek 
Zoltá n Ala dár zene$Ze r.tüt Gh. E neseu 

dljJal tUmették kl Bukarestbe n. Zoltán 
Sándo r nyugalma~ott, homoródszent
mánonl lelke.zUnk tlát éMe a magas ki
tüntetés, _ s zivból Rralulálunk . Ahho~ 
az unitárius generáclOhoz tartOZik II kl
t Un tetell. amelyben Márko.'; Albert . Már
k os András, Bene~édl Sándor, Ban di De
zs<'! és Román Viktor, - ez u tóbbi szin
tén homorod.<;zentmártonl - Illvona]beli 
m(ivés~ete jelz.! a tehetségek nek nagy
u~ril (,;v~n~esiJIéset a sZOc\allsta Romá-
niában. I 

A rom ánia i unI tá rius egyház feb ruár 
utOlsó vasárnapján K olo2.Sván főlanács1 
illést tartott. A Főtanács megvltatta az 
elhangWtl b('sz.amO]Oka t és azokkal kap
csolatban iránnmutató határozatok a t 
howt!. 

Dr. Ka nák Mi r oslá v, a prágai Hus tIlO
ló.l(\al lakullás tt} ~' I "és~ p rofesszor a. 
m ost ünnepelte 5G-1k szUlelésnapját. 
19·U . ÓIIl a csehsrlovák Egyhá~ lelkésze, 
llI~S-lől elóbb teol. előadO, majd rendes 
ta nár. R észtvett számos külföld i egyh ázi 
ko nfe renctán. Elénken érdek léld lk egy
há~u"k mul.ia Iránt ts. Szere tettel ki:!
szélntjük és további munkájáh oz erOt és 
'O e..::~zs" ~'" vlvánunk . 

A cs eh unitá riusokról kö~öl t szines be
számo]ót az a ngol unItá riuSOk hetlltlp
ja , az Inqu lrer annak al ango! nyelvll 
beszám olOnak a7. alapjá n. m elyet dr . 
K a fka pr ágai un itArIus lelkés~ khzl t 
.E:vUlek,.ze telk érdekesebb hireiró l. kUl
földi IAtoga lOk r OI. Il kutönbö?:ő illéseken 
valO rés ~vételé ról, 

A esehs~l ovák lal eg ~'h á'lll k ijkume nlkus 
tanácsának ez Idó 6zerln tl elnöke d r. MJ
roslav Novák , Prága p U.<;;.öke Ils a Cseh
szlovák Egyhál parlá r ch ája , a k i a 7. 1966. 
évi nyári london i unitárius vHágkong
reSSl:uson ls kénviselte c,ltvhá?~ t és a 
záróistentiszteleten p rédl k :i.It . ö rvende
tes, hogy a d ogmatik ai ellentélek dacára 
II csehSZlovák egyházak kö?ölt a társa
dalom és a bék e Ugyét szolgálO k llrdé
st.kben mllyen szép együllml1ködés IÖII 
h~tre. IIZ ö k um enikus Tanácson belUl ls. 

J , Scho re r , n y. gen fi lelkész 81. é let
évében m6:: swr galmaslln dolgozik . La
punk eimére meRkilldte néhány IlJllbb 
dolllozatánllk a k Ulönlenyomatát, Jó
kl\'ánsá~alnkat küldjIlk a maj{y;lr unl
tárlunus e n a..::y barálJának. a ma ls 
J1aeYlekh"élv(l gen fi lelkésznek . 

L e p rotestan t elmen jelenik meR a 
svájci <5l.ab adetva p rotestánsok francia 
nyelvl1 ha v! szemléle A lapot újabban 
S~erkcsztObl zott sáll állit ja össze. A bl 
zOttsáll t agjai közill B ernard Reymond 
svájci lelkész részt velt a t avalYI lon
doni vllállk o" .. resszuson. 

Az angOl unllárlUSOk 1966. 6sz1 tanács
UI"'~I' " Z '0f'~ 1". évi cIklusra az ell~'házl 
elnÖk i tlszt.sélCre Fred K ennworthy pro
fesszort. a manehes teri ei!yetem Ils uni
tárius leolO~11I1 fakuttá$ tllnárdt jelöl te. 
A jeles t""r.t<n"ltud~" élénk érdckl6desl 
mutat clO'hálUnk Ir á ni . 

8 rahmo samaj angol n~l
ven megjelenti és még l883-ban a1apltotl 
lap ja. az lnd lan Messen ger - lndlal 
H\rnök _ kéthe tenldnt jelenik meg Cal
eullában. az egyh áz kö~pontl székhelyén. 
.Jelenlegi uerkesztője Sri K eshabe$war 
B ose, a szervezet lI tkára p-edlg Deva pro
sad Mitra . A~ 1966 ok tóberi és nove.m
berl számok ban beszám oltak a londoni 
unlulrius vl] ágkongresuus ról és megelé
gedéssel Ismertellé k a Vietnami kérdés
ben hozott hatá rozatunkat. 

Inae MeNa tl N ew York- I n éger Oa
" é det, a Com munity Church tagjál. la· 
kóhClyé n , a közeli New Jersey állam: 
bell Teaneck városban a városi tanács 
tagjai k özé válaszlouák. O az els6 né
lIer t agja e vá ros ta nácsának . MeNatt 
Ugyvéd rllszt vett az 1966. évi londoni 
konllr eS$zu$On. ahol m eleg barátságOt 
kö tött a magyar unitárius delegáelOval . 

V let.nam ért elmen eltiadásoka t rende--
zett T ony CroS$. a z angmal Plymouth 
város lelkéSle. ilki a londoni kongresz
szus megllylIO áhI tatát ls tanotta. Az 
eiOadOk k özt szerepelt a helyi munkás
pá r ti képviselő ls . 

Er ic Shlrwelt Price cik ksorozatban szá
m o]t be az" an go l unitá rius olvasólmak 
III am erikai u nl táriusok éle té rő). p rLce 
lelkész. aki al clmúlt évben az angol 
un itárius társul a!. e lnök e volt. 1958-ban 
Chica gOban. 1966-ban pedlg DetroItban 
töltött hosszabb I dőt . m int csere-prédl· 
k áto r . , , , 

Az a m e r ika i é s az angol umt r us egy
h áza k Ul vasszal tartandO évi klS~gytllt 
selkre a bsrálság és az együttmtlködt::> 
fOkozAsa érdekében . kölcsönösen dele
gáclókat k Uldenek . Mindk ét közJ:yalésre 
elkllldl a mM3 kllpvlselOIt az IARF IS. 

Az am erikai Un tcl\ rlus T li rténelml TAr
sulat E. !U, WUbu r jutalommal t(ln telte 
kl D O Wlgmore Bcddoes a ngol uni
tárius leikés?:t . a XIX. s:tá7.lldl unitáriuS 
vonatkousú tanulmán yá ért. P . L 
•• ,,_, " .• It. " .• '. ' , , -., II " , • , , • ,It' • , .• lJ 
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