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.. . .. és a ti ifjaitok lá t ások a t lá tn ak, és II ti
\'ón cltck álmoka t á lmOllnak." (A,I, Cscl. 2:l7/b )
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A pünkösd igazi lényege jut kifejezésl"c a z Apostolok Cselekedetei"r61 írott könyv idézett versében . Mert
l\ pünkösd lényegéhe-.t mindig az II belüli"ő! fakadó
mély hit 1..1I'toz-ik. amely egyedül teszi képessé az embert m"l"3, hogy Istennek .szentlelke erejéből merítsen.
Gyakran hangsulyozluk elmélkedéseink rendjén. hogy

sohasem s:.:abad elfeledkeznünk un'ól, mlszel;nt "a lélek" bibliai fogalma nem a psyché-vel áll vonatkozásban, hanem azzal, amiLn latin fl "spirilus" ro~.lmával
fejez ki. tehút II szellemről vun szó. Piros pünkösd
napján Isten szent szelleméből keU erő t ~r1tenü n k.
hog", nl. isteni szellemnek bennünk munkálkodó ereje
tegye \'ilágossá látásunkat é5 reálissá álmainkat.
A gyermek és az Hju könnyen lelkesedik de nem
ebben a spidluális értelemben, hanem az 'érzelmek
~'akran elvakító láng"a lobbanásával, amelyböl hiányl.lk.a mélyebben látó érlelemnok Igazságu, KÜlönösen
amikor megnehezül az idők jár.isa és oh'an világot
t'-In~'k ,,:z emberek, mint az első pilnkood idején, amik~l' mlllda~ok a népek, akik Jpruzsálemben egybe
g..,Ulén('k; pártusok, médek, czirénebeliek és elamiták.
m~ke?6niábÓl val6k és nlexnnd,'iaiak, pontusiak és
fl"lglamk stb., - mind súlyos gondokkal te,'helten :ndult.:.k útnak szü!<ebb hazájukból a szent város fe.lé
és ha voH bennük lelkesedés. ez csak a lélek vihal'z~ sa volt, amely er,.)' súl.I'os gondokJknl t erhelt vilüg-

ban máI" !<:emmi emberi reálitúsban h inni nem t udott,
.alpely jóm vezetne, hanem csak a b ban a csodá ban,
amely a világ problénl<\innk megoldását ügy reméli
Istenlöl, hogy valamilyen rendkivüli módon érvé~y re
juttatja az 6 igazságát. a gyűlölt ellenség hamls~:
gávai szemben; mégpedig ügy, hogy a mindent lebll'o
folényes hatalom pusztitó eszközei\'el semmisíti meg
a gonoszt és juttatja diadalm azt az iga7.S<'Ígot, amelyet
természetesen csak egyedül ő képvisel !
Az első I(eresztenyek na.IlY pünkösdi élménye viszont
ép pen abban állott. hogy ebben a maréknyi kis megvert és megfélemlített emberi csoportban, Jézu~ ~.
nitványain:lk köz/jss~gében hatni kezdett a .. tam tás ,
megelevenedett a szellem tüze, bár kellős Wzesnyelvek alakjáb..,n, mert his7.en az egyik nrelve enne~ a
jézus! ihlelettségnek n glOSS7.0lárin volt, a lelkcsultség:nek félelmet nem ismel"Ó megnyilatkozá~, a~on.
ban lU másik nyelve az értelem szellemének tuu .\01 .,
amely új igazságot tudon hirdetni és egy kaoll~~,
til'l"anizmustól. erós7A,k.oss<,l gtól. háborúságoktól, 17Ig:azollságtól I'eményl vesztett vilügban. amelyben kiutat
senki sem látolt már, legleljebb :"I dun'a er6sz.ak g}' I.tkos megnyilatk07.ásail, - nos. ebben a \'il:'igban ".á hl{
hangossá az a szellem, amelynek erejév,:l, a J ézus. n~;o 
m:loa szegooöU iljak egy :l!:lpvet6cn UJ emben e é' t
11itásnil llÍthattú!( és amelyben a "ének. akiket sok-
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,'étüen p,"Ób.<\Jt m~ {lZ élet. oJynn álmokat álmodhnttak , amC'h'e!m(>k
beteljesülése a mi n~l.künk illeIében <kelj vulÓliágg..1 érjek!
Ma is sú!l'os 65 \'üls.:igos kOr$L.'lkát éljük at ('rober]
hist 6 ririnkn~k. Az erőszak. mint ultima rulio, tragikus
dh'atjÚ\'{j INt életünknek. A Mboru vagy béke kérdésének súl,vos gondja terhelt szivünke! és ngyvclunkel. F-s [lkinek nincsen hite és ncm t udja ntélnl a
nnj:(y pUnkösdi IÖl"lén{-s ~ és nem tud telitödni új szelWmmel. nz remény telennek láthatja sorsunkat 6s jö\'.mdönket. amC'b' d~j.,'Zctes tmgédlll z.'\r'Ó nklko,'dját
sejteti nd1igz':;J, nmig leírják gyem1cke!nk a kétezre dik év dátumlÍt. Mégsem \"I~S7.ítjük el hitünket, mégis
igazi pünkösdöt ünnepel ünk. Világ:s1.crtc látjuk jeleit
annak, hOfO' az Emberfiának tanításai és S7.ellcme

kezdi áthatni cls6renden az ifh'aság lelkét. NIncs ti
fejlt>tl ipuri társadalomnnk ..umyi megejtő komfort jn,
kényelme, felszines száguldásl'a csúbfló eszköze, amely
azt az ifjUságo!. nmelyik a tiszta szellem emlőjén nött
rel, el tudná tilntorit.1ni az jg.:lzsög titjának követésétől. Sokszor fejcsóválva mosolrogjuk meg ennek a mai
ifjúságnak divatját. Ma. amikor a konfekcl6ip.... r a
gyűrtelenitetl anyagokból készült legdivatos.:lbb szabásü ruhák özönét rut6sza1agon szállitja piacl'tl és a
legegyszel'űbb ember gyermeke is divatunifonnlsbn
öltözheUk a walesi herceggel - nz ifjLis<'ig zöme eg~'
szel'ü v(1S1.Onnndrágot, a tehenész-l'iúknak. a cowboyokmk nadrágját viseli, meztelen lábára sarut hüz,
"krisztus-papucso!" és régebben csak mntrózok és ha-

lász0l:'- által viselt d.\lr\'~ ,szÖ.,,~íi kockus ingére
.
nak ugy omlanak nia hajfUrtjel, mint hogyha a C SOk
ulreth tavának csónakjából S1.A1It voln:1 kl éppe ene_
lamelylk tulajdonos.'l., És czek az Ifjak, Ilyen n ~a_
ségesen", Ilyen "hóbortosan", lHt.'l.lában mind .. ne\e!_
lern megszállottjal, akik gitárjukon klsél'lk pro~ s1~1.
énekeiket, jau. ritmUSI'U négcr spLriluálékut, aUlz ~1;.lló
~:'Igokat da!olna\" Hintetéseket szerveznek a leig:\:t'~dk
es uz elnyomottak fe lszabadítása él'dekében, az em a
jog()kért hurcolnak, folyt..'l. tnak Ülö és éhség Szir" ,~fl
vállalnak tudatos:m szol idaritást minden gy"
Ot ,
,~n,:cdővel és jobb sOI"Sra érdemes SZegénnye~~U~~
\'Ik oket az utcán, minI Rudi Dutschke-t az el 'I
het{'k n~ndjén, aki egy egyhilz,i békegyíllésrol tért ~U t
sza hazájába, h o~y egy békésebb világ embel'hez \I~16 evangélillm:\nak pünkösdi szellemét hirdesse! m .
T ragikus a , t,öl'lénés, d e vignsztll16 annak igauá .
tartalma! Az If Juk IMásoka t tútnak! es a vének aZid&
sebb n.emzedék ujjá éleszthett e Ifttások nYO~f1.n re~
m~nysege~~ és már-már e~temetett álmait, m<!rt Mr.
t;Lllyen >szo~e~'ényc:' képletu \'ilftg terheit hordozzuk is
el?~n az Ifj ak lut~a adja reális alapját pünkÖSdi
hltunkne~: ,hog\' m l1~dencknek dacára az isteni szel.
lemnek. J?S' IAnak, szepségnek, békességnek és szabad.
ságnak dmdalmut kell \'ennle a szcl'l"tet szolidaritd_
sában megújhodott emberiségen.

'li

R, F ilep ImrI'
püspÖKi helynök

Az, unitárius hit terjedésének eszközei
a XVI. században
1569. okt. 20·án disputára ült össze DáVid Ferenc és
l\'Iélius Péter tábo ra Nagyváradon János Zsigmond fejedelem és az ország vezetöi elötl. A hatnapos vita
megmutatta, hogy Méliusz nem enged n szentháromság kérdésében és ezzel a z unitárius eszmék elöl ,a
felső-tiszánttili [,észek végleg lezárultak, A királyi Magyarország el ső perclől kezdve ellenséges magatartást
tanüsítot t az unitár izmuss,.... l szemben, Valószinü, hogy
ekkor határozták el Dávid Ferencék, hogy eszméikkel
a hódoltsági magya r területek felé fordulnak és ott
terjesztik el azokat,
A hódoltsági magyarság speciális éleUormát kellett

kialakítson a magn számára, A hódító török löldesurak a rajah-ok, a hitetlen magyarok szellemi életével vallásos gondolkodásával !lern sokat tö l'ódtek és a
főcéljuk a jövedelem kizsal'olásn volt a jObbágysúgtóI.
Ez a tén)' sulyos nyomorusag elé allitotta a magyaro kat, ugyanakk or viszonylagos önkormányzatot és függetlenséget is biztosított a s7.ámukra, A hódoltsági magyar paraszt[ulu bizonyos rok u önállóságot élve7.ett,
ha anyagi kötelezettségeit teljesíteni tudta a török
szpahinnk, vagy beynek, A Caluközösségek, a kommunitások gondoskodtak a templom és iskola fennhu'tá saról és végső Cokon ők döntöttek, hogy a XVI. SZ(lza d l'efol'mációs Irányzatai közül melyikhez kivánnak
Csatlakozni. Ennek a sajntos helyzetnek t udható be,
hogy Dav id Fel'encék egyik közpo nti gondolata igy CoI?Imazhat6 meg: a hallgatóság, a faluközösség döntson, milyen vallásos feUogásh oz ki"án csatlakozni,
melyik prédikátort tartsa meg,
. Ismerni kell ezeket a t ényeket, hogy az unit~rius téntésnek el!ylk igen sajátos eszközét, aszindarabbal
való mcgnyerést él'thessük, Esze Tamás egyik Idtiinö
t an~hnányáb[H) (A Debreceni Dis puta, Megj: A M,jllodlk _Helvét !I IIvnllás Magya r orsulgon és M~liu,~z
étetmuve c, kötetben -M5, 1.) kh'áló logikávnl és alapos, kutatásokkal bizonyit ja be, hogy a
VálasztiIi
György á ltal Crt Deb~eni Dispula c. "itadrámll ilyen
prollllgandlszUkus ceh nolgált. Csak egy kis fantázia
kell h ozzá, hogy magunk ('Ié k~pzelJük, miként tö rt e2 VNITAIUUS E:LET

nik egyik-másik baranyai faluban az unitárizmus felbukkanása, Raft)'og6 napsütéses vasárnapi délutánon
m egjelentek a faluban a p écsi diákok, élükön Válaszuli György rektor úrral és felajánl ották a község minden rendű és r.1ngu lakosságának, hogy színdarabot
fognak bemutatni a hires nevezetes Dcbl'ecen i Disputáról. Természetes, hogy a falu rőterén tolong nz
egész lakosság, !::s a korabeli irodalom magas szim'onalán álló eszközeivel megjelenített d ráma, lass.... n n
Dávid Ferencék melletti rokonsze nv érzését és !\léHusz
hite elleni ellenszenvet támasztja a hallgatókban, € sz*
re sem "eszik és m;iris benne vannak ök is a vitákban és amiko r a "égsö akkordként a debreceni népet,
a hallgat6ságot képviselö bir6, Dávid Ferenc mellé áll.
akaratlanul is, belop6zva a szívek be, nem c~ak a dráma szövege szerin t, hanem a hallgat?ság erzése szerint is az unita r izmust ismel'i el gyoztcsnek. A falu
is unitáriussá lesz,
A másik eszköz a köny\', a sajtó volt. Közismert
tény, hogy 1567 és 1571 között. a mngyar könyvnyomdászat tel'mékeinek igen jele ntős része szolgáltn ,at
unitárius célokat. A két hires erdélyi nyomda, a CCJI"
de leme Gyulaf('hérváron és Hellai Gáspare KoJO,ZS":!:
l'On, egymásután nd ta I,i D[lvid Ferencnek és 1,öz vet ,
len munkatársainak műveit és _fe!Ié,telezhet~, h.O~
ezek, elsősorbnn a m agyar nye,iI:~lek, J,?része. ,I, .. XV~
század egy re szaporodó "nagyközonsége elé I,CI ult ,
jó szolgáin to L tett az unitárius tÖl'ekvés.c~,nck, ACeItt
telezes mellett azonban néhány rendkl\'ul érde~cs
értékes kön)'"történeti adat is fill rendelkezésunkrc,
amelyek igazolják azt
15H-ben Gnst Kristó!, SelmCCbánya \'Liros~nak jes}':
zője, mint o rszaggyúlési követ, pozsonrban Jór tg! ~_
nan m tisoln tban visz! haza Nagymm'osJ TI~n1~1 kö~öH
nosnak hillunál, Ebben írja Trombitás a tob I
k ~
hogy " IUrom könyvet kül dölI mosl Erdctyböl n~ta~ik
Dávid Ferenc, melyben n hit nyilván megmula 'Ikét
és az kl ol\'assa, j6vá kell hngyja, Azoknak eg)
(Pol"faras a 3, oldal plján}
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A /II. Keresztény Bélee ViláS!JYülés
.

[I

éli suum\ban hirt adtunk arról, ho~'

L.'lPun~ ~US~'hIlZ:\k béke vi\lIggyülést tartottak Práke~>s~t ~~i ~ál'Cius 31. és aprilis ~: n~pj:Lib.an. :'" Be-

ek 511 hi\'at'Llos kuldötte és mmtegy
ke VLlag,p~I~~!", \\I sajtótud6sítója és dCszvendége
300 megfLg)e,OJ.~b6.I é,'k~zetl nagyMtszámü küldöttség
\'OIt, ,A ..R~tntl:~~mel fede'.l.lük {el Sebe Fel"enc aty~k
tato al kozo
., .. pökség és egyházi központ eleadó
lint, a kolozsval'l p~s
zági kmdöltségbcn részt \'ctt
l'icsosát A maA.)-arors
F'I
I
tan k f ' ncia plenáris ülésén felszóla\t R. Lep més a .. 0pö",,,,",reh"Iy'nök akinek 37. ülések I'endjén alkalma
re pus
"
'
gába . ' , ' ,

egyhlt7.aknak is. A B(!ke VililggyUlés határoZAtokat fo gadott el "Vietnamról", ,.Az aírikai heIY7.etról", \'ulamint "Az eUl'óp,.'li blztonságI"6r·.
Az "Ozenet" többek kÖ7.őU azt rnondJa: "AzeL'l jötlÜnk össze a Ill. Kel'esztény Béke VillLggyülésre. mert
minden kiábn\ndiló tapasztalatunk ellenére meg vagyunk g}"özódve mTóI, hogya béke lehetséges.
A béke lehetséges, mert lsten hüségesen keresi az
emberiséget, ahogyan kezdeuöl fogva ke l-este."
" A béke lehetséges - persze csak akkor lehetséges.
ha megoldódnak azok II pl'oblemák, amelyek elött ma
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volt il világ minden tójáról egybeseregletl kűldöllek , :!11 az emberiség össlcségében és egyes tagjaiban, Ezek
között egyházunk számos régi ismerösét és barátját is
ri problém6k nincsenek elszigelelvc egymástól, hanem
üd\'özülni és a nemes munkában velük együtt reszt vala nagy változások, társadalmi, nemzeti, tudományos,
lalni. Az itt közölt képünk az ünnepélyes megnyitótechnikai, forradalmi folyamatok korszakában egyistentiszteleten készüJt, amelyen a prominens szemémassal kölcsönösen összefüggenek, De nincsenek e!szilyiségek kÖ7.ött bnls7,ólen püspöki helynökü nk latható,
getelve egymástól azért sem, mert e körülmények köLapunk terjedelme sajnos nem engedi meg, hogy a
zött a "álsággócok kölcsönhatásai is adva vannak a
lll, Keresztény Béke Világgyillés valamennyi határovilágban. Azzal a. világméretű stratégiávaI, amely ezezatát egész tCl'jedclmében közöljük, Ezeket a hat.{Lroket a válsággócokat mindig ujabb háborus veszélyeszzatokat, valamint ti Ili. Kereszté ny Béke Világgyűlés
tetésre használja fe l, szembeálHtjuk azt a törekvésünü7.enetét az elnöKség megkűldött.e az illetékes államok
ket, hogy felépítsük n béke. a tát'sadalmi igazságosság
kormanyainak, a különbözö világszervezeteknek és
és a szabadság egyetlen vi lágát·"

,

•

(FolIItaidS a 2-ik oldlllr61)

(Székes) Fehérvárra küldtem." lU tehát tervszerű sajt~'pr?paga.ndár61. Kolozsvárt61 több száz kilométel'l'e
~~ldOtl cs másfelekczetú hivek között terjesztett
Jll";YV:kl'i)1 van szó, !\1egvir.sgállam Trombitás hilvalv ~a,t s e~bevetve Dávid Ferenc ma gynrnyclvú múf CL\ el, :nrndcn kétsé~et, kizáróan megállapíth:lló a
?rnlal cs l,a rtalm! kntl!numok alapjiLn, hogy Trombilas János Itt az 157 1-ben megjelent "Egy ő magától
való , FelSég~ !stcn, .." c, könyvről beszél, amelyet a
~ag}ar umt?nzmus mcgalapítója Crt, Nagy hahLIma
l' heten a sajtónak mái' akkor, mert a császári cenzu13;endelel már 1570·bcn az unitál'ius könyvek ellen
r~nYul ~1sösorban és már (iprilis ll-ón megküldilt
~,L~sa város?ba miheztart.ás végelt, mert ez II V{LL'OS ti
~o~ban kL volt .té ve, az unitárius cszmék tcrjedésé ~
":. 1aguk a méhusZI hitet követö v{irosok pedig vá" t~k~n és sokadalmak ban igyekeznek megakadl'iYO~.nL 37. un'I',
k'önyvek tc l'jcs7.1ésN. mint erről
'
,
I dr us

maga Dávid Ferenc tudósit, az elóbb említett könyvébe",

Végezetül meg kell említsük az unitárius eszmék
terjedésének hm'madik eszközét, kiváló szóno1tok és
hiUél'ítők küldéséL a különbözö területekre. Er re is
íl'úsbeli dokumentum Trombitas János hit vallása: "Oly
tudós embert hozunk Dávid Ferenctő!. Erdélyböl, hogy
egy prédikációba liz annyit haszná l, mint tti husz pL'édikációtokban,"
Ez a nehány adat is kétsegtelenül bizonyítja azt,
hogy az unitárius cszmék nem csak gondolatilag vollak a kOl'ban a legmodcl'nebbek. hanem a terjesztés
eszközeiben is. Tanúskodik amel!ell is. hogy;). török
hódoltság nyomOl'usl'Lgai ellenéL'C is élt a mrrgyarságbun n közösség tudata, II közös szellemi éL'téli:ek s«el'etete és Pécs kÖl'nyékén épp ugy mint Székesfchér\'lÍron, vagy az ország többi unitárius vidékén egylormlln éreztek a hitnek é,~ a 1l'lkiismeretl szabadságnak
kérdéseben.
U N ll'Á lt lVS t u ,'1' J

Martin Luther King
Az itt közölt kép l-endkil"ül beszédesen tárja elénk
mindazI. ami ma az Egyesült Allamok élelében olyan
traGédiákhoz \'ezet, Xo"- sza:t.'ldbeli napjainkban, mint
amilyen elóbb az emberi jogokért küzd6 fiatal unitá·
rius lelkészünknek James Reeb atalantai és II közel·
multban pedig II Nobel dijns Martin Luther K ingnl.'h.
memphisi brutális megg)'i1kolt'isa volt.
J'1i unitáriusok mindig n felvl!ágosultságl'1ak, a hal,:)d:\snak. II humanitásnak és II sz."l.badságnak zászlóvi·
vói "oJtunk. Bennünket, Dávid Ferenc mártírhaláhl

ót... köt és elkötelez minden időkre II loleránciimak
lelkiismereti sw.badságnak szelleme. Mélyen f1téreucik
"IaMin Luther Kin.~ har~ána.k {áj~~lmas Sul)'át, hiSZen
századokon keresztul umtárl~ hltunk elveiért haSOn_
ló keresztet hordoztunk. Amidőn megrendült hHekkel

hajtjuk meg (~jünkel a nagy mánir emlékezete elÓlt
ennek az emlékezésnek jegyében hadd idéuünk n~:
hany SOI'1. beszédeiből. vallomás aiból.
Egyik prédikációjában mondotta el: ,.Egy különöser.
nehéz nap végeztével k~sőn tértem nyugovóra. Feh~se:
gem aludt már és én IS elszunnyadó (éIben \'oltam,
amidőn hirtelen csöngeni kezdett a telefon. Egy gyilo
lölett61 remegő hang ezt kiáltotta : " Ide figyelj nig_
!eter! Elegünk van belőled! Legkésőbben a jövő h'et lolyamlin bánni fogod, hogy valaha is !\Iontgomerybe
érkeztél r' Letettem a kagylót. de nem tudtam elalud_
n i. Hirtelen lepett meg a (élelem· Erőm végéhIn ér_
tem. F~ölkell"em és fel~ és alá járkáltam, a konYhábar.
teát foztem magamnak. Fel akartam adni harcornal
Azon töprengtem. hogyan vonulhatnék ugy vissza, ho~'
ne túnjek gyávának. A teljes kimerültségnek ebbenaz
állapotá han határoztam el, hogy gonijjaimat lsten elé
viszem. A konyhaasztulnak támasztottam fejemet, k('1.eimbe temetve arcomat és Igy imádkoztam: "Ol~'an
ügyért álltam ki, amelyet igaznak tartok. Most azon.
b..1n félek. Barátaim bíznak bennem. Ha azonban ba.
torsag nélkül és erőtlenül állok elé jük, ők is összeom _
lanak. Nem birom egyedül tovább:' - Ebben a pilla.
natban oly val6ságosan éreztem Isten jelenlétet. mint
soha azelőtt. Úgy tűnt. mint hogyha \-alóban hallanam
a megnyugtató bensö hangot, amely igy biztatott:
,.Harcolj az igazságerl és az iga zságosságert! Istt'II
mindig veled marad." Nyomban eltúnt a félelem. Alzal együtt t-ünt el a bizonytalanságorn is. Újra keszeil
voltam, hogy mindennel szembené1.zek. Három nappal
később bombákat d obtak be házunk ablakán. Most
máI' azonban nyugodtan vettem a zt a világot, amelyben bombákai hajigálnak. Istenne l való tapasztalatom
uj biullommal töltöll el. Tudtam, hogy lsten megadja
a l: embernek a benső erot ahhoz, hogy az élet viharaival és problémáival szembe nézzen. Ez ti bizony~
a mi harci kiáltásunk· Ez adja meg s7.ámunkra ti bátorságot, hogy egr bizonytalan jövő felé meneteljünk
Ez ad gyönge lábainknak új erőt a szabadság útjá"
es ha napjaink elhomályo$ulnak. és sötétekké válnak
éjs7.akáink, oly sötétle, mint ezernyi éjféli óra. akkor
is mindig arra gondolunk, hogy van 3. vi lágban egy h~·
talmas, áldást adó erő és ennek neve Isten. Isten at
útve5ztőkből is megmutatja a kivezetó utul A tegnap
sötétségét világos hoJnappá változtatja. Erre épül reménységünk. hogy jobb emberekke válhatunk. Ab?an
lelhetjük meg elhivatottságunkat, hogy egy Nbb vMgat leremthetünk".

....
- -------------------_.--_.-----------------.--._--.- ~._"

,

Híveink figyelmébe1

.

•

évforduló budapesti ünnepségeiröl!

Lapunk húsvéti számában részletes cikkben számoltunk be egyházunk megalapitása, valamint a lelkiismereti és a vallásszabadság lÖrvénybeiktatása 400. év!ordulója!l;lk. Budapesten rendezendő ünnepségerőI. A jubH<'irls ünnepseg augusztus hó 21-én du. 6 órakor vesz!
kezdetét. E<l:e.n az ünnepségen, amely Zsinati Közgyülés
keretében kerül megrende7.esl"e. l"és;:t vesznek \'ala~
menn)'l egyháZközsegünk lel\f.észein es hívein kivül
Hleh'e 3%ok kÖU)t\ II kolOlSvári és ~ székeJ.ykercsztu:-i
kollégium oreg diakjai ls. Ismételten feihivjuk híveink
figyelmel arra. hog)' miulón elöreláthatólag belföldi
\"Onatkozasban is nagy letszám\1 ~ztvevő gyülekezetre
5z.áml\hatunk. feltétlenül JontOf. hogy jó előre tudjuk
I\e\' szerint is. hogy kiknek a részvételére számíthalUnk. hogy az Urtne.pségeken mlndl'nkl i.llöhel)'ét blzto~
sitanl tudjuk ugy az Istentis;:teleten. valamint az unnepe-lyes Zf.inau Kózgyúl&en. Kérji.lk tehát híveinket.
hogy mlelöbb Jelentsek ~ rénvNeli sumdékukat írás~
ban (Budapest. V., Nagy Ignnc u -I. II em. 16) eimen.
ol U NIT ARIUS f,u :'r

vagy a budapesti telefonon - 11 3-094 . - számn
Istentiszteleteink alkalmával a felfektelett Ivekre IS e
lehet iratkozni.
.
.
'd'~
Minde nki csináljon lelkiismeretbeli kérdest az I ,korán való jelentkezésból.
1Azok a híveink. akik mtír korábbi felhÍ\'asunk é;'~'b.
mében is olyan lakass..1t rendelkeznek. hogy egy ekét külföldi személynek kb. egy heti !d6tarta..mrn.mle~_
[clel6 szállást tudnak biztosítani. sZII'eskedJenek
ajánlásukat is mi('lőbb bejelentenI.

~--~~---~~~

I<.edves OJvasóinknak
Istentói á/daer. boldog pünkösdi ünnepeket kfván
a Szerkeszróség
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Utijegyzetek

Heltai Gisp.iITÓl jeJt"ezlt' fel az
e156 mag)~r lexikon írója. hog).' idős
koraban :'1% .•egyelértó" eklézsiak. hi:
t"-re Iért. .... z unil.ictusokal. egyhazzol
fonn:iJódasuk első idejeben ig:l' ne\'eztek ellenfeleik. Az egretértes,nek

szel!..>:me :1 todbbiakban abban is
megmih-ánult. hog:.' 9. későbbi .i~6-

:l.

ben

·

-

'"

·-

:..::'

:'"-iOL

keletke:rett

kü1I31di

umtmus

egyhlU;:t.'-. erdeklódéssel és szerereuel
fordultak 3 Romániliban és :\f~'"ar
országon élő unitáriusok felé s teszik an különösen ebben az esztend5ben. midőn egyhtUunk s eg...,ben
n tordai országg.,.iilés nen~ halammt:i.n3k négysz.iu\-e5; fordulója! ünnepeljük (Budapesten 1968. augusz-

tus :ll-en tarljuk f6 emlekünnepelyunketl. Ez indit4ltta az angol unitiriusokat arra.
~ükr('

h~'

évi kÖ2g)'Úlé-

a romániai és a magyarországi

unitáriusok

egy-e!t\kép\irel6jél
~i\'jak_
A romániai unitárius
ee,:<·ház.at dr. Ko\"'ács l...3.jos leo!. professzor.

piispökhel~'ettes-egyházi

~1t:''%Ó

fó-

kep\iselte,
St-.:iJCboll. a gmubilndeni "-anton
::il XVI. század óta 6m a teológiai liber31i2:mus szellemet. !:Q'koron 31:
l:'lk\i:dció elöl menekült olasz antitrinitárius humanisták I3lálbk itt
menedéket. A kanton protest.ins. lelkeszetnek száma kb. 80, ezeknek
~'harmada tart<mk a \-elünk ~'et
"-rtö lelkésT..ek lrolö!:iai munkakÖ7..6s""I:"ébe Egy I3nulm:i,O)-i \-it.,ülesiikön
ta rtottam. Churban, 25 lelkén elótl
elóadast a mal<yaT UI\It.-\rizmUS XVI
u.a:t3di elindulMár"Ó1 es :,'1 1; akkori
,;,\"ijci
ka~t3ikl"Ól Eloodasomhnz a jelenle\'ók koHh.'lrmada szólt

•

ho....

~lIelti

F"ra'lkfurt es
kornyékenek unJ13rius és szabadeh-u
protesúns gy'Üle:kez.ete:i a XIx.. ná:tadb.'U\ alakultak, A fr3nk!urtl
J:Yulekezel a háboní utan újj;l.épült,
külsős :gei.ben is modern es kén\-el\ "\I ac'-...mru-'l;t c .. l\Jiriu~ ~hú. "~'p
_ I< "",.. az Dn ..... ~ ' ... .QAI. _ Ro F>I.,.,
mes J;}-uleke.7.Jt'ti term~n n~pes
1",1't JI"''''' kl b~".):. "F~I't,,<"z J\)~~f f6hallg:;UÓ5ág elott 13"Oltam ne~1 RN"l4n"k .. ~ Ikn.". .. ""un.,,.. f ... ...-ro."7~'·,
nseh-en el6adá..~t Ismertettem az ha.. ,iÖ(~r _ '~1W"k ~I. m'nl ~,...
unnánzm.us megindulás..lt magyar
.,.A~ ~-h.iiT"nll: h"·.'·'.'." "".. \'''f'l& ~
foldOn és uólt;:un azokról a hatások- ft< m.n .." t',..,,,,nuc .,.~ hA' t_ ~,1 aUIN"'"
... 1:6 H - I ' n"'PJ""n lAn~n,M OZ"' .. _\! Y-.\ról. melYeket a XVI, sz8:r.:adban 'Er, ",
lAn.Ii .... n-.... ,~,.. ...... 4unlSö .....1<'I<Qnr.cpI
ca.\ h'.. 4eII t,·<"~
delYbe menekült némel :\nlitrinn.l- h·,'n
n usok - Sommer, Xeuser és Glinus
"1<1, .... \
- ft\'akGr(lltllk a korabeli ~-ar
~
n l1.án ZITlusrn_ Elood:isotnal dr, 'rodt
,,"('!Iti
tk.~ ki'5Z0.-.n te m~ h kommentált.."l
~ ~'Tkk~ n,nek!.uókkal.
A

-

~!:31na

HalJ<l;bon felkercstt!m, n rendclke- kai unitárius énekmúvésznó az uni_,-'"SCm re álló !"ő\'id idő aInt\, ar; lARF l.Mius Bartók dalait. magyarul ene1!t.kArsa,g.."l tagjai közül dr_ Cramcr kelle. A londoni magyar klub tánc:fótitk:irt és Bcrthe ,'an Gennep igaz- csoportja magyar láncokat mutatott
J;:atóllőt_
_ _ be és n~' flngol Wlitárius letkés?
A londoni kongresszl1st ~llcgelo;tO I,'mléke1.ett meg a tolerancia elvének
ell a cl""O)"doni unit:\rius gyülel...-e;o:elet jelenl&;eger61.
Az an!;ol Unitárius Történeti Tarlátosattalll meg, - Ielkészl.i.k a körünkböl elszarma-Zi)lt Kereki Gábor. sulal ilnnepi i:iIésén dr, KOt..'ÓclI Laaki !t'lcseg.h'el egyiitt magyaros s:z.i- jos teológiai pmf' zor. egyh:Ui. f6\'t:lycsség:gcl. latott \~ndégül. l u IS jegyn5 tartott nagy érdekl6déssel foelőadást tartOlInm, ~h.;.\nmk meg_ f,:l.dolt megemlekezé:st a magyar unialakul.\sát ~ jelen törcll,'éseit is- tarizmus négyviiz év előtti megindumerlCII<!m népes gyülekt!ZlC!t előtt lé.sáról.
Dial6gusrn is sor kerillt az angol
:\pr. 7...(m.
A londoni University Collet::e tágas unitárius bekebi%Ollság ülésén, menfIKI'te.nnében mrtOlta ez idei köz- l\,(~1l Tony Cross. az angol unitárius
ro'úloisét az angol unit.írius egyház. hetilap, az Inquirer, szerkeszl6}e es
;\prilis 8-11. napj:"!in. Az elnöki F_ K nighl marxista történeu b tél_
~eltek, Hangsúlyoztak, hogy a nam~;tót Fred Kl!ntt'orlhll m:mcheste-ri professzO\"" t:lrtolta. A megnyitó ro'Ok találkozója mellett fl helyi tarük'S4."'n az elnökségben foglaluk he- sadalmi és békebizotts."\gokb..m az
lyet a romániai, fl m~"3rorsz;igi, az eg)"S1.eTÜ embereknek is taldlkozniok
amerikai és a ghan3i unitárius egy- és egymással szót érteniök kell.
HUsvét elötti szombatOn az JARF
háL,k Jrep\>ise16i. A szin)S üd,'özlesre dr. J, Fisher, az amerikai unitl- tartotl ülést.. Ezen dr_ Dalbert elnök.
rius-unh'ercilista eg.... ház moderato- dr, Kapp és dr. Kielty alelnökök, dr.
ra, dlagi elnöke és jómagam \-ál:"!- Crnmer !őtitkár, l-an Gorcum pén:z.~ltunk. OT. Fisher n)Cgilletooött táros, J_ \'ery titkar, dr, K od.cs LaR Filep Imre püspöki
hangon mé1t...,U::t a m~;n..olt dr, jos prof.
kép\;seletében
aluliron
).{artin Luther King lelkész érde- helynök
meit. Szólt aITÓl. hOJ;:.\' al! amerikai ,'ett részt.. ~\ z ülés ltijelölle az IARF
unit.iriusok ~>ik legutóbbi évi kö- megfigyel6jét az Egyhiz.ak Villigta~'ülésének dr, King lelkész '·olt az nácsa uppsalai nagygyülésére Hetdey
ünnepi szónoka. aki .az egyházak kő ail"".erikai unitárius lelkész. az IARF
zölli munkaban is :"! tiirelmes<;ég egyik bizoltsági tagja, szemeh-.H>en_
.'\. lo,':i.bbiakban a rom:\niai és a bugondol3ta t hirdette.
Elood4somb3n ismertetlenl a :\.-VI. dapesti egyházi űnnepsegek és az ezsz.i:zadi e\sÖ nemzetközi unitárius zel lrnpcsolatos \'t!gh:hajtóbizottsiJl
kiad\-án.'"t. a .,De !alsa el ,'era." :'-t. fekldatok képeztek megbeszeléseink
RAmutattam arra_ hogy e munl..-a ki!- tárgyit. Ismeretes... h()g.\' a Budapesten 1968. :lUgllSZlus ....,. CS kö\'etkezó
lönböző népekhez t.-ntoz"ó szerzői m..'~"3l"'Ok. lengyelek.. ywB.jciak. ola- napjain b.rtandó tARF \~tó
~zo.k ~'eté-rtdk'k abban, hog:.- a birottsagi ülés késziti eló :"I bostoni,
hit akkori do4!aiban e~rmás megbe- 1969. él; július hón:"!poon t..rtmdÓ,
csü1és~"et a toleranci:"l szellemében unit::irius \;lagkonpesszusl.
Hús"':!t \""3s3.rnapjan ~koc:sin OzkE'1l a hamis ilmzsagot az ig::12itól eld.1aszt.:mi. Atadtam, fénymásolat- fordbo utaztam. az olbni unitárius
ban, e munka ISiO-ben kelet."~zeU te<'llóctai bkultás m~l:i.t~ljsjr:a_
és m:"! ego'etlen példányban me.~e,'Ó Otki"\zben meJ,y memllet6döttsei!~el
nlásodik J..-iadás:\n:"!k elósza\-át.. E je- néztem :l.zol..-al a fáradt embereket..
leni&; mü masGdik kiada..qit Dá,·id okik Aldemllstonból ~"3lor!olbk a
Ferenc: 6;. sz.erkesnót,írS."l. Bbndrata londonl Trn.f-algar lér (elé. I.Ht'-"lk()Z\"3
G\'önn' ~'3nis Erzsébet angol ki , :l7. iden is .az atom!e{O'\"E'Nezes es :I
r.Uynónek ajánlotta, mert ~. ,·él- háború eHen, Köztük \'011-a\': awk az
tek. horo.- a ,-aliis dol~lb."ln Ó \'olt unitárius lelkészek is.. akik néhány
1 l~l!értóbb a kGIröld! \;lági Ce- napo.,l ,"lzelótt Londonb."ln t3n:icsk(\Zt..\.:
~e-rlehnek között.
O~· cirettiik. hoi!.." houájároltun"
Otu.imál több t'nltw!-r hallg:lu;a
,'e!:i~ az ezt kö\'ehS me!:'('iT\lékezest ktilföldi
unitirius
hittem'ereink
i(. mo:'"h"t't az azuml unlláriu.orok ren- mej: hi'"E'bb t.ajcl;:~""Ódotts.-igáhGZ a
der.tek a 1ll~'ar unltáritnlus és. a m~""3r unitárizmust HletÓE"n. Jó ,'oh
tordai 1568. é\; tön't!n~' meEtielene- ha7~"ll'rkez"i !
Fe ren CI; J Ól;SI'J
~t>nek
n~lt\·
é'....7.áz.ados fordulója
!4!;ondnok
US1:tclet':::~ A műs,örb,:m cg"\' amen-

es

"~~\.tban ~-

.. u.:u~'1"~

1.I...en

gc:r•.-cu8i:
~en

meIt'.

h<>~~

ldlet It 8L'ór'ltokor : ...u ...., ...~
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h .....l c"'1o:lt.,,",..cpo;~-u""<>n.

t

IJNrT,.{Rrrs &U iT S

Dr. Nyiredy Géza

•

S ... illcté~i és elhalálozási éVI?" közölt
két hét híján 7-1 esztendő tell el.
Tisztes emberi kOI', dc ViSSZ.ltckintvc
reá megdöbbenten érezzük, hog,\'
mil;'cn rövid. Pedig Dr. Nyiredy Gé7.a élete rendkívül gazdag volt eseményekben Olyan erényeket társí-

1891. V. 19.
1968. V. 5.

lolt ug:yan1s életét meghatározó és
jellemét Idfonnáló teUei mellé, mcln~k S"azdaggá tették ezt a 14 cs-den-

dót, éppen ezért mélységes fájdalmat
váltott kl Szerettei lelkéből. Anyaszentegyházunk

hiveinek

lelkéböl,

tisztelőinek

és barátainak lelkéb6\
e!távozásával, földi életének befejeztével.
Gazdag örökséget hozott magával
már

a

kolo7-svál'j

szülÖ'i

../'
,
xlj

házbÓ\.

Bdesntyja, a kolor-svál'i volt Unitárius Kollégium neves tanára, Dr.
Nyiredi Géza. édesanyja Benczédi
Zsuzsonnn. 1912-ben feJezle be gim-

,náziumi k'\nulmányait és tett érettségil a kolozsvári Unitárius Kollégiumban, majd ugynntvam évben II
kolozsvári Tudomónyegyelem jogi
karára iratkozott be, ahol 1918 tavaszán a jogtudományok doklorává
avalták.
1913-ban Merész Károllyal a Kolozsvárott megjelent
"Szemle" c. irodalmi és társadalmi
folYÓiratot szerkesztette.
Résztvett az e1s6 világháborúban,
os az isonzói csatában megsebesült. A
Iháború vér-zivatara után a Földmű
velésilgyi minisztkrium szolgálatába
állott: előbb budapesti, később kolozsvári székhellyel l ontos és felelős
posztokon szolgált becsülettel. Alelnöke volt az egykori Dávid Ferenc
Egyletnek, tagja az Egyházi Főta 
nácsnak, 1949-161 1966-ig pedig a

H/REK

"

Magyorországi
Unitárius Egyház
előadó titkára és az Unitárius E:let
c. egyházi lapunk szerkesztője.
A széleskörű ismeretek egész tárházát hordozta magában Dr. Nyiredy
Géza. Mély kulturáltsága, szeretetre_
méltó egyénisége a nemes veretű intelligenciának félreismerhetetlen jeleit bizonyították. Mondanivalója
mindig volt, alcár szavakban, akár
írásban juttatta kifejezésre ezeket a
mondanivalókat, mert gazdag volt a
lelke. Stilusa olykor balladai szár_
nyalá.sú volt, olykor simogató és
gyöngéd, mint a jótékony tavaszi
szellő. Társaságban mértéktartó és
szellemes, puszta megjelenésével iS
tiszteletet, szeretetet és elismel"t!st

váltott ki azokból, akikkel jó sorsa
összehozta.
Az 1920-ban Arlow Ilonával kötötl
házasságát Isten három fiúgyermekkel áldotta meg.
Unitárius Anyaszentegyházunknak
mindig csak adott. Árasztotta magából a munkakészséget, a becsületes,
séget, a léleknek bels6 békéjét es
erős hitét s forrón szerette székelymagyar népét.
Csak földi porhÜ\'elyedet tetted le
·k edves jó Géza, drága jó Géza. bácsi,
_ lelked Örök.k,é él 6 emléked kitörülhetelenül megmarad tetteid revén Unitárius AnyoSzentegyházunkban, jó barátaid, tisztelői d és Szeretteid szívében.

R. Filep Imre püspöki helynök végezte.
Legközelebb július 14-"'n és augusztus
25-én kertll SOr ujabb közvetfté!Jrl).
Ko nfir má ció: A Duna-Tts".aközl unltárlus Sz6rványegyházkö,.s~g IfJnl május
26-án tettek bIzonyságot hItUlt,.ől. tnrtották meg 1\ konflrmáclól UnnepS~gilket a
Dp. IX. H6gyes Endre u. 3. s7.!lm alnl\!
templomunkban.
PALATKA
JQZSEF
gondnok atyánkfia köszöntötte az Ifjaka t
és fogadta öket a l':yUlekezcl tagjaI kö"1.t':.
Az Ifjak elókészftését és a k!kérdez~st
BENCZE MÁRTON lelkész _ egyházI tő
jcgn6 végezte.
P esl1órincz\ gyijlckezelü"kb~n pünkösd
elwnapJán tartják a konflrmácl 6 1 ünnepségeket.

EId., Tóth LajOs. D r. Ormo! Pál ~·n l
n· L(lcsey I mréné 6(l.- Ft : De~rf<'
UnitárIus Ellyh!lzkö2seg. Dr. Ja kate~
n(lné. Dr. Kovács Béla. Dr. Tanka
és Pálffy Mózes 100-160.- Ft.
.
Htilás köszönet a jós~lvil adománYOkht!
I
D r. JUSS El e k kolO ts\".lir1 pO .plikilé~~·
az Ollllnl egyetemI toku T eoló.!1lal 1~'~llz"':
80. ~7.(\leté~napja alkalm.liból. több eréstdes tudományos munkássdllll el~sn:.\"aIt8.
kén t honorl~ causa dlszdok torr '05 d Tudós pUspökUnk magas tudOmlin: cn ;1 1Ismeréséhez s1.!vb"l gralUl.1ilunk. IS
d.lisát ké r ve további múk1ld~re.
lj ral
Or. Ko" .lie! La jos, kOloZSV'rl t~!
professzor. egYházi f6Jegyző .liprlliol unlrészi vett és el6adást tartO\! aZ ~~fn [.16tAriusok ezéVI londonI kÖZgyil~
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