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HÚSVÉT 
Lukács 22.11, "t s a pohárt \'é , 'c n , m l.ndenekutána háláka t adott , monda: "Vegyétek ezt, és osszátok 

cl magatok között", 

Az itt közölt kepen lát- A jelképek azonban csak 
ha tó kehely II történelmi akkor jelentenek igazi ér-
-g evezetességűvé vMt, ún. téket számunkra, ha tartal-
Zwingli-kelyhet ábrázolja. mi lényegükben nem vesz-
A hagyomány szerin t ezt a tik cl korszerúségüket , il-
kelyhe t használta 11 svájci letve alkalmasak arra, hogy 
reformáció a l)'ja, Zwingli minden kor emberének sa-
Urlich, ,9larus-i pll psága ját élete számára tudja a 
idején. Akkor, am ikor mtlog jelkép legmélyebb üzenetét 
ncm indította el ]'erornu\- kifejezni, Lukács evangé-
tori mozgalmút, de lelkében liuma na k 22. fejezetéből az 
már ott egyengetté k 11 ]·e- idézett 17. v e !'$ Jézus utol-
formáció gondolat!\nak ú t - ~óvacsorájának egy sajátos 
jál m:ok II szomorll lallHsz- és nagyon fi gyelemre méltó 
tllhlsok, amelyeket min t tá- mozzanatát örökítetle meg, 
bor i lelkész 7.soldosokként Ha íigyelmesen olvassuk el 
hadbavon uló híveinek t l·ll- ennek az evangéliumnak 
gikus kimenete l ű, véres egész "szereztetési történe-
csatáiban szerzett, Az em- tét" , akkor nyomban rá jö-
!)Cr megtöl'e teil testének v iink, hogy az idézett tex-
annyis7.0l' ltlUa Vél'CS áldo- lus az u tána következő ver-
l atkénl v~l l ó elomlús<'tt, hogy sektől önmagában is meg-
bl7.0nyÚra minden miséje úlló történést ír le: Minek-
a lkalmúva l megl'emegett utánu Jézus há lákat adott. 
!tczében ez al á ldozati ke- vévén a pohá rt, így szólt : 
hely, amely húsvét hósé- Osszátok cl mllgatok között, 
nek: Jézusnak mcgtöretett Milyen hatalmas szimbólu-
testére és kiOlllatott \'érére ma ez Jézusnak a ma em-
emlékezett! Tahín benne is bere számúru! Mert a ma 
ekknr ébrcde1.hetett az a emberet elsór enden nem uz 
I-!ondolal, ami ma bcnnUllk, .. evilág!" é let és u .. túlvilá-
ml! élö embet·ekbel\ kell gi" élet egymáshoz való vi-
túmadjon, hogy a mi urunk szonya érdekli és izgatja, 
./t'!zusnllk életére és halál- Nem is az a kérdése, hogy 
1'11 emlékeztető úrvacsorai valamely hagyományos hit-
kelyh ünk az öntudatra éb-
l'edt és is tenfiúsIlga szelle- nek inkárna lódott Istene 
lllétől úthatotl modem em- Z I II k h I hogya n ad helyettes elég-

w ng - e e y tét ,It o··nm.gának a kJnos ber s7.ámára nem csupán 
:lz emberf iának mcgtöretett testére és kiontatot t véré l'e kereszthaláUal. A XX, század embere már Cel sem t~ 
cmif.í~eztelö jell(ép legyen, hanem cgy új és Istennek a kérdést, hogy feltámad )la tott-e harmadnapon ~rJá-
tetsw S7.ent J!0ndolatna k a szimbóluma, ti , a közösségre ból a szó testi é s fizikai é r telmében a történelml.fézu~, 
eml,ékezetö Jel legyen, amely al egyetemes emberi v agy hogy "felviteték-e" testileg ls al'. ég fe lholll t ul 
egyOvétartozásnak, s közösen szerzett e mberi jónak és fekvő magasságos mennyországba!? - hanem azt kér-
kézzeIroghaló értékeknek is testvéri szívvel való meg- dezi a ma embere hogy miért kell még mindig a ,,~o· 
osztását jelképezze. ponyák begyén" a~ny i keresztet ácsolni és ma ls!, közel 
.. Zwingli Ulrich. reCormációjának '150. évfordulóját ké tezer esztendővel az emberebb-ember megszuletése 
unnepclte közelmult hetekben a világ. Errő l lapunk u tá n, annyiszor megtörni az .,ber fi únak testét és o.IY 
mtls helyén bövebben is szólunk. Itt csak a n.u emlé- sok mill iónak á rt atlan ul k iontani a véré t ; és mindezt 
keztetünk, hogy Zwingli Uh'ich vo lt az a refo rmátor, csak azé rt, mert még mindig nagyon sokan nem tudják 
nkl,u l'eformúció elJylk legsarka lalosabb ké rdését, ti . átven ni uo jézusi e mberség kezéből az éleIllek ama 
az un'acsora .kérdését úgy oldotta meg, hogy a nnak II ke lyhét, a közösség gondOlatát, az együvétartozás tes t· 
szent szertarlasn:\k minden misztikumt61 lüggetlen jel- vériségét és humá nurná t ki fejező poharat! Kép~ele~ek 
képes éI·telmű magyarázatol adott. Zwinglinek az úr- teljesíteni a jézusi felh ívást, hogy m indazt, a mit ez a 
vacsora kérdésebcn \'allOIl fel!oglisút Dávid Ferenc ls közösségi jelkép mngába zárt , ti , az é let ke lybe azt 
áh'ctte és azt l('nyecében meg is tnrtotta, Ezt a h lttel- osuák szét maguk köZÖtt. Mert vita tha tatlan, hogy a 
fogást o!i7.tjuk ml unHáriusok mal napi~ ls. XX, s7.ázadnak ez a legdönt6bb ké rdéfle, a mának és 



'. ' ko~el Ickl'ö holnul)Iluk IS ':7. !cGdl,llltűbb pm~.~C~l.\;'I!nk: s"l.olid arU';.snak CS e~}'ll\as terhe hordod ..... nnk kb ;u;e-
.. é t " Husvéljn ti ma I"m"", n" Acvcl, IgazságoSlln és békes~gcsen o5ztnsM:k e l egymás 

a szét~tfi$ l:zlk h'~ J;;.c;:; imádkozik és nzér~ dolgozik közölt 1 Egy a lapvct6cn uj életre való fcltámad 6snak 
~~Ilk fi kO~rdek~bcn 'cselcks7:ik minden Igaz é~ ti sz ta,. ezt II jézusL ke lyhét emelJük magasra nzz.al a hittel. 
""o a;lna ber ezen a vilfigon. hogy mi ndaz, ami van . ,s hOIlS a z t m a ga II hus vétnak höse, J ézus nl. embemek 
S1.1VU cm njándékaként bi r tokolunk . a S700C'U- n R nyúj t ja fel énk. Amen. R.' . ' lIep Imre 
~!lli.t I S I ~n gakzd.~bhUI~únun;nnk nz emberl s7.cl'et c tnck. helyettes püspök 
liS ,gnzs .. gna . .. ' ______________ ._. _________________________ _ 
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OMNI/I PR OBATE 

A százötven esztendős Baltimore-i 
Négysz.1z esztendőve l ezelőtt jelent 

mes D{ivid Fere nc s~erkes? l.é séb~l~ 
az első lat in nyelven Irt nemzcl kÖ1':1 
unitátius kiadvány, a " De la isa et 
!'era .. ." E munk.a mottójául, Dávid 
Ferenc, Pál apostolnak a The~lo· 
nikabeli gyülekel.eth('z írott elso le
vele 5. részének 21. v('rsében olvas
ható igét választotta: Omnia probate, 
quod bonum est tenetc, Magyarul: 
l', lindeneket megpróbáljatok és mm 
jó, azt mcgtart sátok, . . ' 

AmikO!' 1819- ben a korm amerika! 
unitarizmus az első uni tá rius lelkészt 
iktatta be hivatalába Massachusetts 
ill1am tel'ületén kivül a Maryland 
állambeli Ba 1rimore \'.1rosáb.1n, Wil
Uam E. Chamlinl1 beikta.tó beszédé
nek textus:iul ugyanezeket az igéket 
választotta, 

Egyik angol nye lven íL't tanulm:'L
nyomba n rá muta ttam arra, hogy a 
Dá vid Ferenc álta l szerkesz tett "De 
la isa et vera, . . " c. könyv egyetlen 
amerikai könyvtá rban sem talá l· 
ha tó meg. Igy nyilvánvaló, hogy 
Channing e text us megválasztásakor 
nem kapott inspirációt DáVid Fe
renc tő!. Al. a zonban tény, hogy 
mindketten egy-egy j elentős a lka
lomkor, amikor az unitá rius keresz
tény va llás t akarták a más nézetet 
követökkel megismertetn i, a zonos 
gondolatból indultak k i, Ez a textus 
egyben kifejezi az un itárius toleran· 
cia esunéjét is, mind sa ját h ívei, 
mind a mflS hite t va llókkal szemben. 

Amer ikai un iti\rius-univerzálista 
testvéreink most emlékemek meg a 
balti mOl-ci prédikáció m ásfélszáza
do~ évford ulójáról. Egy év múlva, 
1970-ben ünneplik meg az univerza· 
lista mozgalom megindulásának két
SZáléves ford ulóját. 

A l amer ikai uni tá r iunus nem 
(:desleanya az erdély inek, és arány
hig kevés inspiraciót kapott a nála 
mintegy félévsz;haddal idósebb nn. 
gol ,.I)nitár izmustÓI. Az Angliá tól el
szakadt gyarmatok városi és falus i 
~rlllekeze t ei vall{Lsi téren is sznk(
.Iottak az anynorszagl államegyház
),~'l.1. A legtöbb helyen szabad gy(l\e
kezetek - kongtegácl6k - alakul
tak és eg)'huzi\ag magukat kongre
gáclonálistá knak nevezt~ 

Massachusetts állomba"ll' a konzer
vnlivok és a liberálisok között a 
X VII I. s1.álGad deL'ekától kezdődően 
vita támad t. A XI X . század elején 
mnt' lá tható jelel vnnna k annuk, 
hogy az egyre erősödő szabadelvúek 
v:l.lamilyen 101.<1 s7.cl"vezelbe tömö
rültek, Egy-egy lelkészi állás meg
üresedésekor harc Ind ult az utód· 
hisérL E hnrc nem a jelöltek sze-

2 UNITÁRIUS eLET 

mélve hanem hittani fL l1ásfoglalása 
körÜl ' zajlott. A sznb'ldelvúek, aki
ke t hol á rián uso),::,nak, hol a ntitl"ini
tá riusokn,lk neveztek, lassan eil~rke_ 
zettnek hi tt:ik a ;o: idót a nyil t szln
v:Lllásl"a és kenyér törésre is. Az al-

Willianl E, Chnnning 
1780-1 8~2 

Italom akkor jött e l, 'LmHwr Ba lti
mote város gyülekezete s7.abndelvű 
le lkészt vá lasztott J , Spa rks szemé
lyében, A beiktató beszédet a fen t 
idézett tex tus ala pján, az amerikai 
uni táriusok legnagyobb prédikátora, 
gondolkod6ja, W, E. Channing tar
totta. Ebben .1 beszédében ez az 
egyébkén t szelid lelkű és nem ha r
cos személyiség tá m (1 dólag lé p Cel az 
ol"todoxokkal s7.cmben. Egyenként 
foglalkozik az unitáriusok megkü
lönböztetö hitelveive l. Bebizonyl
tolta, hogy ezek a sze ntíráson és a 
józan itélöképességen a lapulnak. 
SzembeaUílotta az un itá r ius hitelve 
ke t .:LZ ortodoxok dogmáiva!. 

Talán egyetlen más, Amerik:iban 

elmondott , egyházi beszédnek sem 
volt an nyi olvasója és olyan nagy 
hatása , mint ennek. Channlng fellé
pése az ortodoxokat egyszerre véde
kczésbe kényszeritette. 1819·töl szá
mrt juk az ame rikai unitárizmus nyilt 
fellépését. Né hány évvel később, 
1825-ben, több mint száz gyüleke
zettel megalakul szervezetük, a z 
Amerikai Uni tárius Társulat is. 

Channing emlékezetes prédikáció
jól Simén Domokos kolozsvár i teoló
giai professzor magya r ra lefordította 
és a Keresztény Magvető negyedik 
kötetében, 1868-ban már meg is je
lent. 

C hanning "Az unitárius keresz
té ny vallás" c. prédikációjában töb
bek között a következóket mondJa: 
"Mi úgy tekintjük a szentirást , mint 
bizonyságat l sten folytonos k ijelen
tésének .. . Mi hiszünk aZ Iste n egy
ségében, vagyis hogy csnk egy lsten 
van , Mi az igazságnak végtelen ";ioön,,' 
tQsságot tu lajdonitunk . . . ' ;s 

hogy J ézus egy értelem;!" n 
egy lény, s annyira .. 
,, 7.. I stentől, mint mi. , . . 
a há t'omság tanát 
elégedvén 
tent három 
Jézusból is szemely t 
M i his zünk lsten erkölcsi 
ségében. Mi főleg azért ·· ... i: 
nagyon nézeteinket a keresztény v 
16sról, mivel azok az ő szeretetre- és 
tiszteletreméltó tu lajdonait védelme
zik. Mi azt hisszük, hogy az Atya 
azért kü ldötte Jézust, hogy az em
beriség erkölcsi és szellemi szabad
~ágát eszközölje". 

;,Mi e rendszert nem elsietve és 
megrontolás nélkill fogadtuk el. ha
nem hosszas és sok gondolkozás 
ut.'an , . . Mindeneket megpr~,b61jntok 
és ami jó, azt megtar tsátok , 

FerenC2: J ózsef 
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A:PRiLIS 4 

Ez évben a !"vasz hivat:llos dátUnlU mdrc!us 21 nem~ 
le: ért örvendetes sz ... '1munkrn, mert vL$SZ,avonha

~~an~~ Jelz\ a termés7.et me~u.jhl)(l(l.sAnak igérete~ 
korswkat, amikor a reménység friss zöldje és 1.1,:,a51:1 
virág pompája szépiti Illeg életünket. hane~. ez a da~um 
_ március 21-ike _:I ,.népek tnvnszánu~ Lga~1 haJna
lát is jelképezi, magyar hlldinkban, amlk,or I~ a ~Z,,
b dságnnk és az emberi jogoknak márclU~ ,dus:'lhoz 
r;zód6 1649-ben meglepett rem('nyel új tavll.szi /!letre 
keltek népünk nagy rornldnlmában, az clS~ magyar 
Tun(icsköztársasag kikiáltásávnl, 1919. mlÍrc".ls 21-én. 
Egy fél éVSZÚ1.ad távlatából úg)' tekintünk, erre ;, nagy
Sl.erú történelmi tényre viUL'l. min I ak ik tud atában 
vagyunk annak, hogy ez tI félévszúz. ... dos hagyomány 
lundamenturnát adta annak a sr.abad é letnek, amelyet 

S7,(lmunkl'H II 24 esztendővel ezel61t bekövetke1.ett fcl
sl':abadu lús ténye hozott! 

Apl"lIhl 4. kltörülheletlenill él egé5l': népünk hálás 
cml~kc7.elében. ~ itt a hangsúly va.lóoon az eaéu 
uépell" van. Aprilis 4. nemcsak a dIadalmas ;~jet 
hadseregnek gyö7.elmét jelenti a fasll':mus felett, hanem 
cllyben ennek a győzelemnek legnagysz.erúbb ajándé
kát ls, ;\ rnunkáSOSl':tá lynak és a parasztságnak valódi 
felszabadulfisá.t., es l lZ.t. hogy ök vették kezükbe népOnk 
életének IrúnYltasát, amely elvez.etett bl:nnünket szocia
lista á Hllmunk mal valóságáig, hogy swrglllmas mun
k;",nkkal és bekére törekvő élelÜnkkel ott legyünk első 
sorában azoknllk a népeknek akik az igazságnak az 
embcrségnek és a szabadságn~k emberhez méltóbb' vi
hlllfoért kÜ1.dcnek, az épitő és alkotó emberi élet vonzó 
p<,ldurnu tllló hatalmával! 

.... -... -_._ .. -_._------------_ .. - -------------_.-- - ---_._ .... _ ... _.-._ .. _. __ ... _-.. _-
Száz esztendő ... 

Még egy nép történetében ls jclelllős idő, hát még 
egy ember éle tében ... Kevesen rnondhatj:"lJ( maguké-
nuk áldását és 1ítkfit ... P edig unItárius közösségünk 
ezt az ünnepet ülte. Csáswr J1Ínos o..-'icsi. a Polgárdi-i 
és dunántúli unilátiusSlig doyenje 1969. januiu· l7-l-n 
töltötle be sz.:',z.adik születésnapját. 

S7.{r.Z esztendő .... kimondani is sok, hát még végig
élni. Erőben, egészségben, szellemi fr issességben alig 
betegeskedve. Végigélni nehéz, küzdelmes munkával. 
mindig másokon segítve és ezért sokszor rosszat, nagy
néha jót kapva \·is7.onUisul .. . ! Belefél· ebbe a $záz
esztendőbe egy küzdelmes-dolgos fiutalság. néMny bol
dog évi szép házasság. az áldottszivű feleség mellett. 
azután bús-magányos özve~ység. négy gyermek. un o
kák. dédunokák és egy faluközösség szeretete és tiszte
lete. es az egyházé ... ! Hisz a Pol ~át'd i-i unitárizmus 
története elszakíthatatlan a Csúszó .. névtől. Nem voll 

Ferenc"t J.nsef, Császár J Anos, R. 
Filep Imre, ifj. CSászAr J ános, Csá
szár László, Szász J ános, Bencze 

Márton 

~~'~nc~FházköZSégi P\"~bléma, {r.JdozatváHaló munka, 

" 

Ot _szár J ános báCSI ne az é len járt volna h osszú 
e e során. 

E.mlékezetc ma is e.leven egyháztöz· téneli adattár, fél 
évszáz-uddal ezelőtti unitárius eseményekkel kapcsolat-

_ ban. Talán. az idős kor boldog védekezése ez II jelennel 
szemben,.hogy a tegnap történt dolgokra nem emléke
zik an':lyzra J ános b~esi,. mint a sZázndeleji unitárius 
e~Yh:!.zl é le tre.' az uOIt:!.rrus kÖ1.l-let szereplőire, a pár
czállsokra. Sznmunkra m5nde7.ek már történeti tények 
J,.'kn~t ,bá, esi számára kézzelfogható valÓSágot éló cm: 

e e enienek. ' 

• 

. Egyházunk .kötelességének érezte, h ogy megtegye 
tIszteletét et z·ltka családi ünnepen a CsásUir-há7.nál. 
Az egyetemes egyházunk képviseletében R. Filep Imre 
helyeltes püspök, Ferencz Józse( egyh ázi fögondnok 
és Bencze Márton egyházi főjegyző; a Dun:!.ntUIi Uni
tárius Egyházközség részéről pedig Sl'.áSl J:!.nos lelkész 
és ifj. CS ... '1S7.á r J ános a tyánkfia köszöntötték az ünne
peltet . 

Az Unit.írius "E:let is a kÖsl.öntök népes táborához 
sorakoúk. Sz;i:zadik születésnapján szívünk egész sze.
retetével köszöntjük Csaszár János bácsit. Erőt. egést
séJ!:et kívÍlnunk - lsten áldja me~ szereUeivel együtt, 
akik annyi féltő gondossággal és vigyáZ1Íssal vestik 
kör ü l ! 
__ -_······ ____ aaa a aaa 

H. Shafferl látogatása 
• 

Ha ns Sch affert lelkesz, az áldásos tevékenységú es 
világhírű svajci HEKS szervezet főtitkára február hó 
14- 16. napjain fövárosunkban tartózkodott, mint az 
Európai Egyházak Tanácsa Buda pesten ülésező szak
bizottságának tagja. Rendkívül nagy elloglaltsága köze
pette is azonban időt szakított Schaffert főtitkár arr a, 
hogy Celkeresse egyházunk Nagy Ig nác utcai központ
ját. A püspökségen R. Filep Imre főpásztorunk és neje 
fogadta az lllusztris vendéget. A rendkívül szívélyes 
légkörú beszélgetés hozzájárult kapcsolataink elmélyí
té:oéhez. Főpásztorunk kifejezte egyházunk hálajá t és 
köszönetét u HEKS szervezet segítőkész támogutásáért 
és meghivtu S haffert főtitkárt és nejé t, hogy ez év 
május hav:!.ban t ör ténő huzamosabb időtartamú ma
gyarors7.Ógi lá togatásuk rendjén legyenek egyhézunk 
vendégei is. amit Shaffert főtitkór örömmel logadott. 

Kapcsolataink testvériességét szépen fejzte ki az a 
most érkezett kedves hír, miS7.erlnt Shaffert főt i tkár 
egy hónapos gyógyüdülésre hívla meg a svájci Locar
oóba H USlU János pesUőrinci érdemes lelkészünket és 

nejét. 

Felhívás előfizetésre! 
kerjiik olvatóinkat, hogy 

:~':;;::~.~24,- forintot, Ol " Unita-I csekklopon be-
fizetni i 

Atyofisógos iidvözlettel; 
oz Uniti" ius t=Ie l kiadóhivatalo 
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éves 
E2: év jllnuur hó 20-22 napjain rcndcz~e m~g a zU

!'ieh! kanton l'eColTI'lált CgyhlÍ11U fl Zwingli Ulnch á ltal 
él Ire hívoU zürichi reformáció 450 éves év[orduI6jú-

ck . b" láris ünnepségeil. Sz.'Í.munkra, magyar unHá
n.a J,U ~ ~m"'~ külön örömöt is jelentett ez II neveze-
rlUSO s .. ü .... b' • .. 
tes évforduló és az al.l:01 kapc~o~.ato.~ nu~sza asu lIll
ne ségek, amelyen 22 állam kulonbözó le{o~á1t e~
háiainnk képvJselői vettek I"észt. örvcndeztun.k elso
rendben magának n ténynek, hogy az cV!,lngél,lymbun 
reformált svájci testvércgy~áz 5? esztcndov~l o~egc.bb 
múltra tekin thet vissza, mmt ml II mngV,nk umtá.nus 
reformációjára és így II svájci testvéregyházban az Idő
sebbik testvért köszöntheUUk, .másrészt ~pp~.n !Z ~7. .~l
kalorn yolt számunkra nevezetes, hogy ll. koszontesun
ket mi unitáriusok is elmondhaUuk őszinte les~véri ér_ 
zésektől áthatottan, mert az elmúlt négy évszazad f~
lyaman ez volt az első ;llkalo~, amidő.n, e,gy evan.géll
umban reformált egyhaz bennunket umlanusokat IS az 
együvétartozás gondol1!-la jegyébe.n, legbensöbb csal~.dí 
ünnepére: születésnapjára, meghlvolt! E~(;rt kell elol
jaróban a jobban érthetőség kedvéér t még a követke'l.ó
ket megjegyeznünk: 

A magyar köztudaiban últahiban úgy él II svújci re
formáció, mint amely körübelÜl azonos a re[ormáció
nak azzal az egyházi és hitelvi formá javal és tartalmá
val, amelyel a 400 éves történelmi magyar református 

, 

• 
A Zwingli-SZobor Züric.hben 

el?Y~áz, ma mái' erősen kálvlnista tartalmú t ló -'··á 
~~fl~i~Z' jl~I~~h~~ hiV.~tulosan ma is az ún. IT. ~el~é~]H~~! 
telotmátus~k peZl fundamentumát. Tehát a svajci 
képletüek Ez és a magyar reformatusok azonos vallású 
ugyanis két i~;b~~ nem, egés~en igy van. Svájcnak 
Z" l hb za u re ormáClója van Az egyik II 
.urc en .Zw~ngli által megindított I·cror~áció. A má

~~~ aAK6.lv,m J~n?s 6.~tullsmeretessé vált genfi I'eformá_ 
két lél ~UL sváJCI sZQvctségi köztársaságot 23 rendes és 
rés anton nlkotJ~, E7.eknck tÖbbsége német, kisebb 

ze PCdlg megoS<!;lik a francia, olasz és réteromán 

.J UNI TAulUS eLET , 

kantonok: közölt. Mind()n kuntonbun murudluk erős bá
zisni a I'ómui kutolicizmusnak ls. Emlltésl'e méltóak: H 

Luthert követő lutheránus egyházi közösségek, umelyek 
lényegileg csupán egy-egy zürichi és balicll gyüleke"/.etr 
k.orlátozódnak; Az evangéliumb?n retonndlt irányzato~ 
viszont hnngsulyosan vagy ti kalvini vagy a zWingliá
nus és II Zwingll Urlich utódjaként i~mert BuJlinger 
követőinek táborához tnrtoznak. A II , Helvét Hitvallást 
Bullinger fognlmnzt.a és c"': I(épezi ma is a mngyaroz'
szagi református egyház hitelvi alapját. Svájcban azon
ban egyetle~ kantonális egyház sem vallja magáénak a 
II, Helvét Hitvallást, márcsnk azért sem mert semmiféle 
hitvallást hivatalosan és kötelezően egyetlen kantoná
lis .egyház sem foga,dotl cl es nem vall mngáénak! E 
tekmtetb()n tehát valamennyi svájci kanton nutonom 
egyházo. velünk rokon sznbadelvú egyház. A knntonok 
egyháza\. ugynnis egymástól lüggellen autonom egyházi 
közösségek szel'vezete, Nem episkopális z'endszerúek, 
Nincsenek püspökei. Minden egyházközség autonom, 
amely nzonban Ignzgatásl s"/.empontból n saját külön 
kantonális zsinatánnk rendeli alá magát, A ciklikusan 
választott egyházi elöljáró a lelkészek közül választott 
dékán. A hngyományoknak megfelelően az egyes knn
Ionális egyházak az államtól független szabadegyházak, 
míg mAsok, mlké!nt a most jubilált zürichi egyház is al_ 
lamegyház jellegűek, Az összes kantonalis egyházak' egy 
központi EQllházszővetséQ formájában ápolják az egy
mással való kapcsolataikat. Az összes kantonok terüle
tén mintegy 430 olyan gyülekezet él, amelynek lelkészei 
és hívei az. ún, ;.;wingtiánus teológiai irányzatnak a hi
vei. Ezek hitelvi meggyőzódésükben és vaUásgyakorla
lukban, magat. ... rtásukban és szeUemükben velünk ke
reszteny magyar unitll.riusokkal sz.inte mindenben nzo
nos elveket vallanak! EgYházszervezetHeg azonban 
ezek a szabadelvii: gyülekezetek nem alkotnak külön 
egyházat, hanem minden kantonban megőrizték a ma
guk sajátos szervezeti egységét a többi teológiai irány
zat képviselőivel. Úgy kell ezt elképzelnlink tehát, 

... mintha a magyar reformáció megőrizte volna egyhá;.;
szel"Ve'.:etileg történelmi egységét és ma valamennyien 
akik a magyar nyelvterületen evangéliumban refor
mált keresztény hitéletet élünk, egy egységes egyház
szel'vezetben tömörülten élnők életünket Igazi test
véri tÜI"elemmel, együttműködési készséggel és egy
más elveinek kölcsönös tiszteletben tartásával az 
igazi toleráncia gondolata jegyében, úgy ahogyan 
annak idején a XVI. Siá7 ... 1dban David Ferenc ál
modozott annak lehetőségéről, hogy létrehozza az 
,. egyetertő ekJézsiák" reformált egyházát, - tehát azt 
82: UNITARIUS egyháznt, ami az egyetértő eklézsiák 
gyülekezetét vagy közösségét Ceje'.Ite volna ki. Ami na
lunk nem sikerült, az 450 éven át mint élő valóság meg
valósult Svájcban és ma is él. [gy történ\', hogya ne
vezetes ;.;ürichl ünnepségekre nemcsak 11 II. Helvét Hit
\-allású magyar református egyhazat hívták meg hn
nem meghivták Dávid Fel'enc magyar unitárius egyhá
zának képviselőjet is. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
a magyar reformációnak képviseletében kellen vehet
tek reszt hivatalosan:. Dr, Bartha Tibor püspök a ma
gyar reíorm:\tus egyhá;.; 7.sinati elnöke és R. Filep Im re, 
a magyarországi unitárius egyház főpásztora . 

A zürichi ünnepségeken az a megtiszteltetés ért ben
nünket is, hogy a világ nagy reformált egyházainak ün
nepi felszólalásra kiemeit képviselői között két magyal' 
egyházfő ls szóhoz jutott - a magyar református és 
a magyar unitárius egyházaIt képviseletében. Ezért volt 
ez különösen szép történelmi pilJanat számunkra is. 

Az ünnepségek három részl'e osztottan folytak le. A 
megnyitó ünnepségeken R. Kurl:l. lelkész, a zürichi kan
tonális egyhaz tanácsának elnöke köszöntötte- az ün
neplő gyülekezetet, amely megtöltötte a Grossmünstert, 
Zwingli egykOri templomát, Ezt követően Dr. F. BUssei' 
pz·ofess?Or tm·tolt előadást ,.A pl.·óféta - ' Gondolatok 
Zwingli teológiájához" chnmel. "Z'wingli rcCormációju 
és az állnmszövetség" címen referátumot olvasott fcl 
Dr. L. von Murnlt pl·ofess7.or , A kitűnő előadálwkut kij-
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, _ ~.,. ~~ (lnnep"gek hl\'at310s rés~lve;:ól 'h w __ - . d·· • 
zürichi kongresszusok házábHll ünnepl Lszvac~O~;.L.n 
\'etlek ,-észt, amelynek kerett'-ben hDn~.ouak el no ~u
lönböző meghívotl és kiemeli személYlsé~ek (els:w~a
l(isui. köztOk R. Filep Imre Cöp.'Ísztorunké IS. Itt II ~"I~: 
dégeket dr. Sicgúied SchuJtz. a leo\. fakultás dék .. nJ.1 
k(iszÖntöUe. Másnap kirfu:duJ.áso:,! vetlek részt a ~eg
hívottuk. Wildhausoo, Zwmgll s:wlöfn!uJábn és Glulus
un, Zwingli működésének. első s?-inhelyél'c Jjl ~og~\ttak cl. 
Wildhausbun a st. g.'lllenl, Ghl1:usban a ghnU~.L kar:~o
nok egyházi és ,Ulami képviselŐ , látták vcndé~ul az un
nepségck résr.tvevői i. Mindenütt él'tékes hely, vonutlw_ 
zású előadások és sze llemes rel~zóJalások teltél~ gazdag
gá az Üftnepségekel. . . 

Jnnuár 22-én a zürichi tudom:in.fegyetem és teol?glill 
faku ltása ,rendégei voltak a meghivottuk. A meghlvot
lukal az egyetem rektora, Dr. Giun Tönd~ry ,orvospro
fesszor köszöntötte. Előadást I.utoH .. Zwmgh és Eras
mus·' címen Dl". Gottfried W. Locher professzor. A 
nagysikerü tudományos e!őadast ~övetóen pedig a meg
hh'otlak Zürich egyik hIres régt Céh-házába mentek. 
ahol a züril·hi kanton .\llam-elnöksége adolt diszebédet 
tiszteletükre. lU a vendégeket Dr. Urs BUrgi, uz állumi 
kormányzótanfics elnöke kö~zöntötlc. A dis~bédet kli
ve tően délután, az állam és uz egyház együttes Cogadást 
adott ~ zürichi tam\csház disztermeben. Itt is az á ll ,mti 
!tormányzótanücs elnöke, Dr. Urs Bi,lt"gi köszöntötte II 

vendégeket, majd az .. I fjil zürich i vonósnégyes" Haydn 
és Borodin múvekkel gyönyöt'ködtetle az cgybegyülle
ket, majd Dr. Arthur Rich professzor lartott nagy fi
gyelmet keltö clöalást " Zwingli, mint politikai gondol
kodó· ' címen, Az ünnepségek t·endjén il nagytemplom
ban Viktor Schlatter orgonamüvészetében gyönyörköd
lek ill. ünnel)ség részlvevöi és felejthetetlenü\ szép ze
nei élmény volt a kongresszusok házában rendezett 
diszvacsora keretében il [uvósok toronyzenéje és a 
ZolllkerbeqH egyházközség énekkara, amelyik népda
lokat adott elö. A résztvevök szivesen emlékeznek visz
~~a Dr, Ernst Ehrenzeller proCesswr üdvözlö sUlvail'a 
ki a st. galleni zsinat elnökeként kös:-:önlÖUe a vendé~ 
geket, valamint Dr. Rudolf Plister professzornal( 
.,Zwingli és W ilhaus'· címen tm·tott történelmi tajékoz
la lÓjára. Glarusban, a kanton dék;inja August Biinziger 
tartott rendkívül magas színvoIlahi, gondola tokban gaz
dag elölIdást Zwingli gondolatvBúgával és tö r ténelmi 
szerepével kapcsolatban. A glarusi kanton elnöke D r. 
FrI tz Stucki felejthele lenül szellemes felszóla lása ~yuj
tOlt maradandó élményt. 

Az a szívélyes fogadtatás, amelyben a zürichi kanion 
á~lami; ~rházi ~~ egyetemi képvlselöi fópásztorunkat 
reszcs llettek. !e~ole!ezócn s.zi.véIYes voll és nagymér
tékben megerOSltettek lesi ven kapcsolatainkat. 

Nagy megtisztelte tés volt magY!ll'Országi unitárius 
egyh(IZünk szamára is az a szívélyesség és figyelem. 
amelyet főpásztorunk iránt olyan kitüntetö módon Dl·. 
Urs Bi.lrgi, flZ állami kOl"mányzó tanács elnöke A. 
1\10ssdorf kormányzólanácsos, W. Sauser a nemzett ta
nács .képvisclöje. dr, Theo Mcier kormúnyl.Ólanácsos a 
báseh kanton eg~házi és pénzügyi igazgatója tanúsito t
tak. Szeretettel es tisztelelIel gondol Vissza fópászto
runk R?bt;rt KUI,tz-ra, a zürichi kanton államegyháza
n.ak e~nokerer A,:keret lelkészre, a kantonális egyház ró
tltk;'tra~a ~ I·, Slegrried Schulz tudom;'tnyegyetemi dé
k.~nra cs mm~a7.okra a kitúnó személyiségekre akik fe
lCJlhetctlenne tették figyelmükkel a jubnári~ ünnep
ségcket. 

es szólnunk kell, sajnos röviden azokról akiket m·nl 
régi barátainkat ölelhelctl út cg;·házunk kéPvi~elöje: 

Waller Amman lelkéstról és kcuvcs nejerőt. Walte r 
Amman ll'lkész az IARf' Világszövel5égben VO tag
lál·s~ főpásztorunknak, a 7.ürichi kanton 7.sinatai kepvi~ 
selóJc. 011 voltak. mint egyik zürichi házigazda 6$ ~)'ü_ 
Icke~ell lelké$z Peter Cabal1,"lr. i,ki meleg hangulatú 
fogndltst adott [?pásztorunk tisztl'leté'·e vendégszerető 
házában. - Mm·ton Accola testvérünkt"e. a Rraubünd i 
kanton(olls egyhúz dékánjára. a ki ba,'áti figyei mé ~ 
s~ltmos t;mu,jclét adta. az örökké melegszívú jÓbar~t~a 
~·s nejére. &lmuel S<:hlepfe r st. ~allen i elnök-le lkészre 
és HZ ellépheteUen bará tsúg je lképeként. m in tegy zá~ 
,·óköve t. a végére ha.gytuk N iedel·s tcln Pélel· versami 
le lkészt és lledvcs nejét, ebben a fe lsorolásban akik az 
ü~nepségek .. idötart~mára szabadságot ve tte'k. hogy 
minden IdeJuket egyutt töl th essék legifjabb gyermekük 
keresztapjával egyh~z,:,n~ föpászlorAval. ANieders tein 
há7 ..... s~{U" révén a. ~urt~':.1 társadalom irodalmi és mu
\'~sze~1 ~Ietének vllilghlru képviselőivel kapcsola tba ke~ 
rul~ fopusztorunk, olyanokkal, akik egyházunk tö rléne
le Iránt komoly es irodalmi m unkásságukban is érte
kesithctö érdeklődési ta nusítottak, 

Föpaszlorun k lisztelgó lú togatast let,t zürichi tartóz
kodásn idején a .HEKS szervezC1. fölilkúrÚnál. Hans 
Schaffet·t I.elkésznel.. Az ünnepségek alkaim ul szolgál
tak arra IS, hogy tisz teletét nyilv:initsa föpiÍsztorunk 
Martin p, FI lII·y lelkész iránt, ak i a HEKS szel·vezet o r 
szágos clnokc, Dr . Ulrich Ne uensch w llndel" professzor t. 
(l bemi t udom ányegyetem teológia i d ékán júl, régi ba
I·:í tként. köszönIIleIIe egyházunk képvise l ője, Dr. Walte r 
Ber~et professz~)]' é,s nei: kedves fi gyelmükkel nagy 
m~t ték ben segiteItek elo k" pcso\atulnk e lmé\y itésé l. 
mon~ ahogyan a svájci luthenínizm us ifjU t udós kép vi
selŐJe, Dl·. G libler vendégszeretö háza egy ujabb és 

Z ii rich . a ké ttornyli G rossmünsterre l 

erös láncszemmel gazdagito tta nemzetközi kacsolaluin
JUlt. 

Dl". Dlllbel· t Peter tes tvél"ünk, AZ IAR F el nöke, gyer
mekeinek betegsége miaU nem vehetett részt az ü nnep
ségeken és igy főpásztorunknak ez alka lommal nélkü
löznie kellett az igazi tes lvériséglöl áthatolt barátságát. 

Meggyózödésünk, hogy a zürichi ünnepségek ,nag)'
mét,tékbl'n hozzájárultak ahhoz, hogy 400 év u tan el
mélyüljenek és tartóssá váljanak azok a t~rlénelm.i 
kapcsolatOk, amelyek bennünket Z w ingli hitének es 
örökségének kövelöh'el. mi n t S7 .. abadelvú kereszt.~nye
ket és unitáriusokat eltéphetetlen szálakkal ko tnek 
össze. ( FiOIlf!Ió} 

, , 
".ilágkon~rb~zudl az 

tartják Ji&IIUli t-U. 
I<o!pvlselclébcn cb

USA_ba ula~!k R 
";ii."~ IA IU" Vé,fe
a ~ ~-~rencz Jő-

Fer c ncz .I (o".,.er ro'i/: ondnokol a chl
cagol egyelemllC~ tarlOZÓ onllárlus
unlvcrzálJsla leol(oglal Il\ku1lás. - " 
lI'Iea(Wllle -rlleologlcal SchOOJ _ meg
hivta. hogy 1\ XIX. Sd.U<1 ml\gyar unl
lárJus egyházlönén<"l Ulrllyköréből. n"n, 
ven<1ég r>rofesszor. előadhokM lartson. 
Ennek rendJ~n . -05gon(lnok alyllnkfla 
ml\~ a.merlkal "nhárlul /j:yijlekezelben ls 
mcgfor(lul k előad,"olUlt tarI. (rtJ"ra 
mIIJus lIqnapban Indul cl. • első elő
ndMál" Ne", York-I Communhv Churt"lI_ 

lJen. " Ol·. t!111·,·lnt,jlvn házaspd,· 
,emptomálJnn _ II1T'J8 OldJU. 13-án. 

A Ke reszu!.n )· M8~,·e l(l. amelynek clSő 
száma \lilII-ben Jeleni Illeg, s In..,ly év
,lzedckCn k(orcSlIm ~rlékC!L C8yhá~1 és 
Irodalom-«lrlénell nllmkAl végzCll -. 
1 !l6~-ben Ujra kladllsra kerul .. ne8~·ed
",·enk~nl. CfI)·enk",,1 &I ol<lala~ terjc<le
lemben. A lolyOlral f&l~crkMZ\őJe (Ir. 
Ko"ác" L:lJo~ Icolőlllal prore!<.~or, egy
há~ fŐJeflY~O. 
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AKIKRE B OSZKÉK VA G YT:JNE'.': 

SANTHA FERENC 
Ebben ti rovatunkban a~.okról k iván unk szólni, akikre 

azér t \,ag~'unk büszkék . mer t te kint:,' nélkül ,arra, hogy 
.""h,."nkho7. kÖl'..elebb. avagy tavolabb allanak. de 

n11l ~..., •. ~ 11 ,- k . t · 
s.~j,\ t os élethiva tásukban, sa ját va om",,:u s~erm ,IS, 
suímon tartanak olyan érték,eke t. sz~J1emleket ~S 17.1kLe-

k t egyaránt amelyeket ti ml unitá rius sor.ellemlségunk
bŐI merfte tt ~k, vagy kaptak ajándéku\. 

Súnihn Ferenc ti mai magyal" prózairoda\om egyik' 
k i emelkedő és hi meves alkotója. 1927. szeptember 4-en 
született Brass6ban. Gyermekéveit és ifjukorát Mal'os
vá~ó. !'he lyen , Kolo7..svá l'Ott és Debrecenben töltötte. 
1~5 1 : 61.!! é l Butlapeslen. A Magyar Tudományos Aka
demm Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa 

Első novellája a " Sokan vo!tu1'l~" - az I rodalmi 
?Js.ág 1954. mát'cius 13. számában jelent meg. Annak 
Idejcn Sz..1.bó Pál Igy jellemez.te ezt az elsö jelentke
l.ést ; " .... M6r~cz Zsigmond .. Hét 'krajcár«-ja robban

hatott Ilyen el"ovel m; a kkori irodalmi életben mint a 
mo.s~niban a «Sokan voll unk"'. tn magam ' jó pár 
napig a taskámb!:ln hordozom s ha valami fájt az élet
ben, ~ost S0!tsz.orosan [aj . .Fá jtak a régi emberi sor
sok, s1.envedcsek, a régen klpergett könnyek égették a 
~(yemet. dc másként olyan gyönyörúségemre volt az 
Ira s.' hogy szinte borzongató ... " 

Sa.':l t.ha .~~~cnc műveit ; A .. Téli virágzás", "Farkasok 
a ~us1.öbon (Novellás kötetek) Az ötödik pecsét" 
tr~s?: óra", "A?: ál'uló" (Rcgény~k) ' - sUizeu-ek olvas: 

é.f i"iéli virág7.ás· ' éímü kötetében megjelent novellál
J6' /,6-b~n, a ... H ús?: óra" dmű regényéért 1964-ben 

7-Se !'thla-dÍJat kapot t. 
A .. H usz óra" címu muvéból készült filmet az 1965-ös 

moszkvai filmfesztlválon első d ljJal jutalmazták s 
mlnt?g~ fél\,~cat más fesztiválon tünlették még ki.' 

,.Az .lrulÓ dmG regényéb61 Sántha Ferenc drámát 
ls Irt, amely~t a Katona JÓl'.sef Színház mutatott be 
19GB-ban , .. -eJszaka" dmme!. 

6 UNlTARIUS eU ...... 

Sántha Ferenc édesapja ls nevezetes mÜvé!;z.alakja 
volt KoI07..'ivárnak. Fel~jthelet1enül él bennünk magyar 
ruhás alakja, ószbehaJló művésdeje és magas szintű 
tárogató müvészete. Sepslblkks~i székely ember volt, 
H gyermekes család sarja. &Iesanyja brassói szárma
zású munkás család gyermeke és igy koraifjúságától 
fogva alkalma volt $jntha Ferencnek megismerkedni 
a földműves népnek és 8 munkás embereknek életével. 

Sánthu Ferenc édesapjára úgy emlékezik. hogy iró-. .. " sagom gyokere voltaképpen oda nyullk vissza, apám 
meséibe. O tanított meg a szó becsületére, tőle tanuI
tam az emberá brázolás alapjait is". 

Hét éves koráig Mat'osvásárhelyen éltek, innen került 
II Sánthu család Kolozsvárru. Regénybe illő a lobogó 
szellemiségű ifjú diáknak élete. Elóbb római katolikus 
iskolá ban kezdte tanulmányait, de tanult a debreceni 
református kOllégiumban is. Mindkét emlitett taninté
zetbői kicsupták, umint maga "aUju "Egyszer sem 
olcsó rosszalkodás miatt ·,. A Piarista Gimnázium nehéz 
kötöttségű fegyelmét és dogmatikus légkörét nem tudta 
elviselni. Debrecenben is diákszlrájkot szervez. KihaU
gatásakor jegyzőkönyvbe diktálja; "Nem születtem 
csordaiénynek, hogy tereljenek, hanem szabad és füg
getlen embernek." Növendéke volt azonban a kolozs
vá ri unitá r ius kollégiumnak is. Erről egyik folyóirat
nak adott nyilatkozatában. így emlékezik: "Volt egy 
egész iskola ls - a kolozsvári unitárius gimnázium -, 
amely hatalmas erejű meghatározó szerepet töltött be 
életemben. A Szüleim után talán leginkább ennek az 
iskolának köszönhetem az IrÓságOl." - Akkor iratko
zott be fógimnáziumunkba, amikor u piaristáktól ki
csapták. Szívesen já rt intézetünkbe. Amint mondja, 
vonzotta a gimnázium szabad levegője, falai között az 
erdély i demokratikus hagyományok elevenen élő szel
leme, a tanarok sugárzó európai műveltsége; az, hogy 
itt nem próbáltá k avitt regulákkal megbéklyózni bon
takozó egyéniségét. Olyannyira a hatasa alá került az 
iskolának, hogy 16 é ves korában jelentkezett az igaz
gató núl : á t akar térni az unitlirius vallásra. Akkor még 
az unitárius püspök. JÓ7.an Miklós is lebeszélte: ,.Fiam. 
majd 30 éves fe j jel döntsd el, hová akarsz tartozni." 
Nem tért át, de elhatá roztu, hogy 30 éves korában 
valóra váltja tervét. 1957- ben. 30 éves korában. Sántha 
Ferenc felkereste Budupesten a Nagy Ignác utcában 
(volt Koháry utca) jelenlegi főpásztorunkat. R. Filep 
Imrét, aki akkor is az egyházközség vezető lelkesze 
volt. Azzal a bejelen téssel lepte meg, hogy Józan 
Miklós pilspök tanácsát követve, Ime 30 évesként eljőtt 
egykori elhatározását valóra váltani. AUér az unitárius 
vallásra. ,.Valójában nem vallást cs~rélek - mon
doUa _. mert kitartok egyéni meggyőződésem szabad
sága mellett, de egy humanizmusában méltóságos, 
magyarságában nemesen kulturáU közösséghez vuM 
tarto7.ásomat kfvánom manifeszt.álnl." 
Első alapvető fontosságú irodalmi élménye is Kriza 

János unitárius püspök "Vadrózsák" cfmú népköJté
szeti gyújteményéhez füz&!ik. Nagy hatással vannak rá 
az orosz klasszikusok, Dosztojevszkij, Tolsztoj, huma
nista szemlélete viszont Erasmus. Voltaire. Rousseau 
szellemiségén tágul. Sokat szenved, sok küzdelmet kell 
megvivnia. Volt bányász, katonatiszt. szakmunkás. 
Vasesztergályos aDarugyárban, marós a Traktorgyár
ban. 'ts nemcsak unltáriuss.á, hanem fróvá is 30 éves 
korában kívánt lenni. Ez ls kamaszkori fogadalma volt , 
hogy ti. 30 éves koráig mindent amit lehet. magába 
szfvjon a világból. Ez azonban egy néhány évvel ko
rábban sikerült már neki. de így ls él'vényesnek tartja 
tételét : .. Ha fi a tal prózairónak tanácsot akarnék adni. 
most ls ezt mondam'im : .. Csodagyerek zenész és költő 
van, de csodugyerek or\'os, vagy prózaíró nincs!"" 

Büszké k vagyunk rá. 

• 



.. , , .. 
Zoltán bácsi, Isten vele! 

Elsőéves teológusok voltunk Kolozsváron. Egyik 
szünetben ismere tlen fi atalember keresett - mint ké· 
sóbb megtudtuk, taná rjeJölt - dr. Gyulay Zoltán pro· 
fesszor üzenetéve l: 

_ A méltóságos professzor úr Soós Attila és Szász 
J ános teológus urakat szívesen IlI tJa otthonában. 

Kicsi megriad t unk a ,.méltóságos professzor ur·' ked
ves figyelmétől , bár mindketten tudtuk, hogy édes· 
apánknak jó bará tja \'olt. A tiszteikedés termlnusát 
azonban egyre halasztottuk. Nem soká ig mégse, mert 
Iléhllny nap múlva hívattak az Akadémia portájáril. 
Gyulay professzor úr felesége vMt ránk. Zavarba jöt· 
tUnk. tn szólni sem tudtam. Att ila hamarabb feltalálta 
magát : 

- Méltóságos asszony! . . . Kérem . .. , - kezdte ha
bOZVl!. 

- Márta néni, - javitoUa ki Attila megszólitását 
kedvesen. 

- Csak azt akarom mondani, hogy férjemmel együtt 
holnap, vasá rnap délután öt órára mindkettöjüket 
szeretettel várorn - fejezte be kedves beszédét "Márta 
néni". 

Feketébe öltözve, kicsit dobogó szívvel csengeUünk 
a "méltóságos prefosszor úr és a méltóságos asszony" 
kolozsvári lakának kapuján, és Márta néni, valamint 
Zoltán bácsi meleg otthonában hosszú óráka t töltöt
tünk csendes beSzélgetésben. Minden érdekelte. A stú· 
d iumaink, tanáraink, irodalmi é rdekl&lésünk. Minden 
témában otthonosan mOzgott. Lao-Tse- ról beszélgetett, 
az anyagi és a szellemi v ilág határterüle te it boncol
gatta. 

Néhány hónap múlva az Unitá rius Irodalmi Társa
ság fel olvasó ülése . Tárgya a legelvontabb teológiai 
téma : A hit eredete. Hit, vallás és egyház. Egyház és 
á llam. Előadója a legmaterialisabb tudomány jelentős 
kép~iS(!lóje : Dr. 9 yulay Zoltán professzor , - Zoltán 
bács!. A természetludomúnyok oldaláról, annak log ikA
javai közelí tette meg a véges és vég telen ha tára it és 
annak biztonságáva l tá lékozódott ezeknek szférá jában. 
Igaz, tiszta és em6eri unitárius Szó volt ez az el6adás. 

Két évvel később első segédlelkészi nyaramat töltöt-

tem Nag!ajtán, - Tar Céza bácsi kitünö újonc-Iskolá_ 
j ában, Egy forró nyári délután két vándor érkezett 
SepslslcntgyőrgyrŐl, gyalog (22 kilOméter) turistának 
öltözve, meglehet6sen porosan Senki sem . h 
volna fel, vagy legalább nem ·lIyennek kéP~~e~t!ttc; 
a komOly lizikust, aki éppen olyan otthonosan ';;ozgO~l 
Nyugat-Európa. vllághlrű fizikai kutatóintézeteiben 
mint a ,középaJtai erdőben. Feri fiával a pihenő kö)(.~ 
ben az ut minden szép élményét minden fát mada t 
vízmosta völgret [eUdéztek, m~gbeszéttek.' Este, rr~~ 
f!lek vacsora közben, Gizi néni megkérde2.te tudós báty
Já t: !,.Zoltán, miért van az, hogy ha a szenesvasalót 
begyuJtás után nem :lZ árnyékba tesszük hanem a 
napra, elalszik". Es II nagy tudós itt volt ig~tiln ember 
r:!em érezte tekintélyének megcsorbulását amiatt, hogy 
oszintén bevallotta: nem tudja, mert nem foglalkozott 
még e problémával, de majd utána fog nézni. 

Aztán évek hosszú sora telt el, - vérrel, könnyel, 
sirássai . .. A h?b.or~ pokla után üjjáéledő egyházunk, 
annak egyetemi Ifjusága, a Brassai Sámuel Unitárius 
Iljúsági Egyesület védnök-tanárt tisztségre kérte fel 
Gyulay Zoltán professzort . Magam is jelen voltam a 
MOeg.yetem épületében ideiglenesen berendezett laká
sán, amikor a killdöttség megjelent előtte. Ma is előt
tem van az a meleg tekintet, amellyel magához ölelte 
az öttagü küldöttséget és rajtuk keresztül az unitárius 
egyetemi hallgatók táborát, akiknek legnagyobb része 
hontalanul, mindennapi kenyérgondokknl küzködve. 
övéitól határ által elválasztva, verekedett az élettel 
azért, hogy diplomához jusson. Ezeknek Zoltán b:ksi, 
védnöktanárságának minden percében egy kicsit segítő 
édesapja volt. 

Elméletek,_tézisek születnek a nagy emberek társa
dalmi feladatairól , szerepéről. Viták zajlanak le [on
tosságukról, nagyságuk jellemZÖiről. Én azt hiszem. 
hogy a nagy emberek igazán nagyok az apró dolgokban 
tudnak lenni. 

Drága Zoltán bácsi! Sokszori találkozásaink közül a 
fentieket idéztem fel, mivel szívem szerint ezekben 
nagy embernek és unitáriusnak éreztem. Áz élet tör
vénye a z, hogy búC'súznunk kell. Akik ismerték dr. 
Gyulay professzort, azoknak szivében ott fog élni 
mindaddig, míg az életet mi is magunkénak mondhat
juk. 

Zoltán bácsi!. , . Isten vele! 
Szász János 

Dr. Simén Dániel 
Megdöbbenéssel vettük a szomorú hí r t hogy egyete

~es magyar unitá rius egyházi életünkn~k ismét egyik 
klmagasló személyisége korán távozott el földi vilá
gunk él etéből. 

Dr. Simén Dániel o.t éves korában hüséges pásztori 
szol~álatának teljesítéS(! közben szenvedett baleSetet. 
Ammt érteSOltünk, az aranyosgyéres i állomáson, vo
natra való felszállás közben elesett és combnyaktörést 
szenvedett. Kórházba száUitás után embólia következ
~ben elhunyt. Visszaadta életét Istennek akit unlt<i
r us hltünknek e rejével és hűségével szolgált, minden 
erel.~vel és gazdag tehetségével munkálkodva isten
ors7 ... ga szent ügyén. 

K1?rondon szüle tett, Udvarhely vármegyében, egy. 
sz:~u Székely , család gyermekeként. Tanulmányait II 
~i lÚellkeres7,tur l Főgimnáziumban végezte, mindenkor 

n .$zorgalmllról. tehetségéről téve bizonyságot. 
T.~lóglm tanulmányait II kolozsvári Unitárius Teol6-
~~~~tk~démlán végezte. kit fin ó eredménnyel és ennek 
~ ma ént nyert ösztönd(jat. amellyel az Egyesült 
kél~~Okban . a chicagói Meadvllle_1 unili\.rius fakult.ásOll 

e tovább magát és fejlesztette teológiai tudom;l
~:o~z~srne,.~tei l . Az angol nyelvel ki tii n6en elsajátftotta 
s~lt~' ak.u-csak anyanyelvét . nugy ékesszólással be· 

. HaUllérése után előbb a i" ogaras-Nagyszeb.m-I 
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egyházközség lelkésze lesz, új életre keltve buzgóS~ga
val és megkapó szónoki szolgálataival a többsége~n 
nem magyar ajkú vMosokban porladó székely umuí
riusok egyházi közösségét. Második állomáshelye ti 

lupényi bányász-gyülekezet. Itt ls a megfelelő ember 
került a megfelelő helyre. Annak Idején ugya~is LII.: 
pényt és Petrozsént s környékét "Kis Amenkának 
nevezte el a jó életöszWnú székely néphumor, mert 
hiszen a Zsil völgye bányá! halom mal nyelték .eJ il 

böséges székely népfölösleg ezreit. A nagy Amer~kából 
a Kis Amerikába" érkezett lelkész mcgtanulta hitének 
m~sterét6 1, hogy m iként kell Isten szentlelkén~k ,~rejé
vel a fekete gyémántok kóhalmaza közepette 15 uJ~~~e: 
tet lehelni. Az az élet, amelyet l') szervezett LU~l) 
un itá rius lelkészeként, kimagasló értékil egyház! UQI
gálat volt. Ez volt elsődleges indítéka an~ak, hWtu~ 
liatal lelkésznek Anyaszentegyházunk Zsmat! .. 
nacsa előlegez le a bizalmat és Simén Dánielt az urf>
sedésben levő gyakorlati Illns7.ék nyllváno~ rendes p~o~ 
lesszorává választotta a kolozsvári unitárJU~ TeOJoJJI~ ! 
Akadémia szolgálatára, teológiai magántanán képesJtcs 
nélkül. Egyht't?unk minden fel elősségtől áthatott ve~'g 
tője és hfve érezte, hogy ezen a tllns~ken az Idők a= 
veteiménye. hogy egy olyan (jatal cro Tlevelje a gy 

korla ti lelkészi szolgálatra al! eljövendó lelkésznemze-
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dekckel "lu nem a 't ,tk(ld",nukus llI"gllS~uI>UúI .. '" el 
méletek' elefántcsonllornyából, harrem a gyllkOl·lntl él ... , 
tnpasztnllltal alupj!in tud utat mutatnI. 

Igényes t'IWbázl S1.ónok volt. Szépen felépített beszé
deIt mély líraiság h rot otlll ál. Sehutóan foglfll110z0U 
lit rgikus kérdésekkel és különösen kedvc~ témája voll 
. u uni lál'ius lemplom" mint az unitárius Istentis1.te
i~i 'iitul"glkus színhelye: IfjU korIIbIIn rarndhlllllt.lll!,U} 
munk(ilkodotl a7. irjUs(igi élei mC.l!s~~~· .. e?,é~n. Kltuno 
toHu szerkesztője volt a ,.Kévekötés cunu, a Dávid 
~'erene UnitáriUS lfjUsitgi Egyletek OfS1.1\gOS ~zövetségt' 
Inpjának. AlIandó munklllftrsa vo~t II .:Keresztény 
Magvetö"-nek. s "alamennyi e~yhfl zl rOlyÓlr,~t~'2kn~k. 
MeGjelen tette igényes ta,' lalmu és felépJtettségu plé
dik,'tcióit. ford ílOlI külföldi tudom(in)'os művekel. MI~I 
kOlol'_wári teológIIIi tan(ir, " fcISl'~'lbaduUIs után évekIg 
bUl'.gólkodou n kolo7.sv!Í 1"1 egyházkö7.ségünk szolJ:álntft
ban is. igy szerves l<upcsolntol tar tolt szolg!ílatávnl H 

tanári katedra és a templomi szósl'kk közölt. Szervező 
munkája, naA.."sikt'rú rende7.\·ényei l11a is élnek II hh'ek 
szh·ébcn. Ihiségt'~ maradt székely népéhe7., amelyből 
vétetett, vlS7.onylag gyakran és szíveseil lilt.ogatott ha7.n 
~zü !Qrall.lj(\b:l. Korond!'!! és gyakmn kereSle fel, egyh .. lzi 
fójegYl.ósége idején különösen is, az egyhúzkörök eklé· 
?.sláit, fáradha tatlanul bU?J!ólkoo"án a lelkésztoV{lbb· 
k{<Pl,eS és !! vnlh'iSt'l"kölesi nevelés <mlltó rontossá~ú 
tel'ül('teln. 
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. t\ltr.t.lilh" C~ kere~zlellY I ,lun,lctnmel vl~ l l\l kOl· ... IfJU
~ug(itól halálái", gyakrlln Jelentke7.ő tesll IIzcnved~lt 
u soks~o .. gyönge test be tegségl!Ll, amelyek nek elhordo: 
,~sáblln Ul. az erős lélek és imádkozni tudó ~z1v erő
s lte!!.c. ".mellyt'! életének másrll]tu stenvedéMllt és pró
búlt IS boles SZIVvel ludta hordozni. A7. u tóbbi években 
életp!ilyaJa visszavetette a gyakorló lelk('szséS meze
Jére s II kts aranyosgyéresi gyülekeret szolgálatában I 
('~~ri méltósággnl tudtIl bizonYllágat tenni annak a~ 
Ulllt.lrl us J::ondola tnuk, l!ogy szolgálataIban nem II 
menn~l5ég, hanem a minőség \'iBwnylatában kell (el
mérnünk életünknek m inden adottságát. 

_Részvéttel .gOndolunk hőn szeretett hitvesére. az 6 
~l usé.ges és Jóba?, }"o5s7.ba~ l\ltartó Igazi útit .... r8{ira. 
JIlsPlr .... to~ára. muzsajúra, hltve!lCként ill kedves lelki 
s;yeI7l1ekere. Isten adjon néki v igasztaL 1st nagy VCS1.te_ 
sé.ge fájdalmflnuk elhordozirsllhoz. Simén Dánielt, a 
b?lcselet doktorát , ti melcgs:dvú t:s tüzeli ajkú unltúrlus 
hitszónokot. a jó pásztort , a bU1.gÓ tanflrt és kedvea 
Atyánk!iát kegyelettel óri<2Uk meg emlékez.ctUnkben. 

Temetése nagy részvé t mellett Kolo?.$vúrolt történt 
Gellérd Imre homoródszentmártoni lelkésznek, az egy_ 
kori legked.veWbb tanítványának s sl rig hú jóbarÓInak 
valamint Kelemen Imre lupényi lelkész, több é\'Uze
den (It kitűnő munkatársa swlgálatával. február 28-án. 

K . M, 

d" • 
1111'111.0 rt lilit. DARKÓ BÉLA 

Az erdó,'ideki Nagyajtán született 
egyszeni földmíives szekely család 
flakent, t: lell'i iskoláit szülöra,l uJá
han végzi s onna n kerül a székely
keresl:turl unitárius tögimná7.iumba, 
ahol 1928-ban ereUsél:"i vlzsgl'it tes7.. 
.Ieles e redménnyel vég~i el a kolou
,':i rl Unitárius Teo lógiai Akadémiá t 
s e,i:Tháza bizalma tonibhi tanulásra 
az angliai Manchester vIirosának 
Unitar ian COllege-ába ki!ldi tovább
tanulás ra. Ezt a kél é"el ls munkl'i
val tölt i. Ne\'f!S profeSS",wrok elöadá
salt hallgatja., lát(,köre böviil, sokal 
olvas és tanul. 

lIazaté rve. eg)' é ,' ig s. lelké~z 
Budallesten. majd 1935-ben, eg)'
hangu meghivás tolytán a tiizesgyar 
maii unitárius gyiilekezel lelkésze 
lesz. K özel tíz é ,'en át eredmények
ben gazdag korszak 
uj munkahelyen. 
le lkész veszi 
lasztottj,il. Gyulay 

A magyarorszáll:I uni tár iusok közlii 
IIlcg sokan emlékeznek Darkó Bé
l:ínak eKyházkiirl közgyúlések alkal. 
m~,'a l Rutla lles ten, Uebrecenben és 
'n~sutt mondott mag,'as és S'I,cl"'n 
t' loatloll prédikáci6ira, Minden 57.01. 
tá lal:íra lelkiis lIlt'retesen felkesziil l. 
T~rtahnas Illondanlvadój".it csis'mU 
~lIlussa l . \'Onz6 lIlótl(UI a tlla ciii. 

t9H nyarán a S7,mótalujá tól nem 
me~s~ tek,'ő Arkos. az cr)' ik lel; 
.l<! l ento~ebb unitárius gyü leke7,el 11;, ,_ 
t ~ mcg llalljáuak. Néhány IÍv,'el k lÍ. 
"ubb IletU". allllkor M!t ro~,'ásárbely 
lIa~")'llt~,' ti uni tbius esDr.re5- t e l ké.~ze 
lIahná.yl .tános. nyugalomba ' .OImi . : 
t~r, Kis~ mek lIiisIliik bizahna t'r re :1 
lont~~ unitárius 11rhe l)'re w,ó!ilo tla. 

Küzel kéi é,' li :u~det tiiUiitt Maros_ 
"~sárhel)"en. Telllllloma tel.. \'olt il 

IlL vck ser~lé,' el. be~'u!d l're a város 
másvlllhh u ta/Cj r,; köziii ls sokan fi 
lIl'e li ek, . Kél t'lklu ~on á l :1 maro~1 
e~)· h ázkilr eSllere~e. 

Amikor 1968. augusztusában a ko· 
lozsvári zsinat forgatagában talá l
kozt unk és kezet fogtunk. már fá
radt , 'o lt . h aja m egfeh éredett. sze
meiből eltúnt a r égi esillogás cs ar
cáról a mosoly . 

lUunkaerejének teljéhen, 59 éve~ 

korában ragadta el a h a lU. Temeté
sen m egjelent hatalmas tömeg fe
rejzle ki a r ész"él m(irtékét. Olt , '01-
tak hívei LOS sokan II m llsvallásuak 
közÜl is. Koporsójá t a m arosi eg)'-

hazkör palástos lelkészei "ellék kü
rii!. Ur. Ko,'ács I ,ajo!; prefosszor, 
p iisllökhelyett es, kl a gyászszertar
tás! "Cllezte. az egykori itikolatársat, 
a jóba ráto t, a. Jeles prédikátori, II jÓ 
Ilásztort Illéltatta e lköUözött lesl"é
riinkbc ll , a m eghalottság hangján. 
A",· {nk!ll;1 gyü lekezelbúl 18 liibben 
cljöUek Kökösi Kálman lelkéso; ve
"7.e lésé \'e l. hogy l"lcsút ,'eu'cnek C,Y
kori ~~cre l etl lelkipás'l.loruktót. A 
marosvá~:írhely l G'yü\eke~et nevében 
Nagy Lázár gondnok. hO~8ZU éveken 
á l szOl r áló lír,rsa; a marOSI en'bb-
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kör és az eg)'elemes e,ybáz nevében 
dr. Barabássy Laszló relQlD'elő
gondnok bÚcsu1. ta lia. A nyitott sir 
kö rÜl ott á lltak a sztllöra lu IdUdlit· 
tel ls és ne\'ükben Gál JeDö lelkész 
mondott öszinte buCliÚSZ8\·aIlat . 

Amikor halálanak bire Budapestre 
e rkezeU. mindannyiunkat mti l f:n
dilett, .4. (Üzespannatl hí,·e:k k a 
harang is mers!",Ua enkorl szere
telt és nagyrabel'Siill lelkipásl1or:í t. 

Az Igaz ember és Jó barat. a mind
halá lig hú lelkipasztor Dukó Btl;i
tól m ! ls búcsúzunk. Emlékél ke~ye
le tt ... 1 és szen·tellel mf'gÓriuQk. 

Ferenez JŐDd 
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