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Adjatok hálát az Istennek
Az ÖSt a hálaadásnak az ideje.
Unitárius eg)"hdzunk, amely az el1l:?er tök~letessé
válását kivánja elősegíteni, az ősz kozel~ésevel uz
efézusi levél 5. részének 20. vel'sével flgyeJmez.tet;
,Adjatok hálát mindenkor, mindenért Istennek."
• A rhála és a vele járó hálaadás szerves tartozéka
az életnek. Az 6-testamel\tumi időknek nagyjai, háJájuk kifejezéseképpen, áldozatot mutatnak be Jst.cnnek. A hála nagyságára jellemző, hogy a patriarka
saját gyermekét akarja Istennek feláldozni. Az Egyip_
tomból való sz.abaduhis feletti hálát ma is a ·k ovásztalan kenyér ünnepe tartja fenn. Az ujtestamentumban Jézus azért ad hálát Istennek, mert tltkait az
egyszeru embereknek jelentette kL Azoknak, ak ik
m:in'dig hajlandóak a jobb életet munká1n! és nem
rettennek vissza az áldozathozataltól. Az apostolok
hálája a gyülekezetek lelki gyarapodásáérthangzik
el, de ezzel az érzéssel fordulnak Isten felé azért is.
hogy megvUágQsodott előttük az életnek értelme, és
mint Kr isztus 'követői munkálkodholtnak a tökéletesség megnyeréséért.. Ez a pár példa csupán arra kiván
rámutatni, hogya hála milyen széles &kálájú és
arra, hogy az mindenkor az Isten és az ember visZQnyát juttatja kifejezésre. A mi mostani hálaadá_
sunk az életet jelentő ,k enyérrel van kapcsolatban.
I?e vonatkozik azokra a lelki 1.aplálékQkra is, amelyek
tokéletessé válásunkat segítik. Igy J ézus evangéliu~ára és azoknak az előde!nknek éle.tmúvére, akik a
vllágna.k kfván~ világosságul sZQlgálni.
A ~mdennaPl kenyeret idézve, az újabban felnövekvo t,ten:tzedéknek talán már fogalma sincs arról,
hogy ~It Jelentett régebben előteremteni azt a min?ennaPl kenyeret, amelynek kérésére Jézus az úriImádsá.gban hívja föl a fi gyelmet. Nem 1:udja hogy
~~~nYI fáMc.tsággal járt fö1szán1:ani -Il földet, bevetni
uz val, majd aggódni a kevés őszi csapadék és a
h~takaró nélltüll téli fagyQk miatt. Nem tudja hogy
::,~1~: ~tradsággal jám. a beérett gabona I~ágása
v
tés~, 'kalangYába J'akása, és hogy mennyit
kel!et't még Izzadnia és dolgoznia a fö1d népének
:~::t ~el ~plő~épen keresztül zsákokba került az
.
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nagyüzemi gazdálkodás jóformán minden munkát a
gépekkel végeztet, és az emberre csupán az irányí_
tás felelössége és a gépkezelés feladata hárul. De
az emberre mamd a hálaadás is, annak, aki a rtech_
nika eszközeit adta, aki megvilágositotta az értelmet
megismertette a közÖ'Sségi munka elönyeit, erőt, bá~
torsagot és hitet adott, hogy a [öld népe is 6zaklt_
thasson a multtal, és a jövendőt az egyéni élet keresztjeinek elhagyásával a közösségi keretek között
építhe se.
A mindennapi ikenyér, legyen az fehérebb vagy
barnább, az Isten és az ember egymásra találásának a záloga. Az isteni gondviselés bizonyossága,
az ember isten fiává válásának értékelése, s annak
a kiengesztelődésnek és megbocsátásnak akifejezésre juttatása, amelyben Istenf~hoz.za napját Ugy
az igazakra, mint a hamisakra. Amikor 'k ezünkbe
vesszük IClZ életet jelentő mindennapi kenyeret, jusson e5ZŰMbe Jézus, aki így szMt: "Példát adtam
néktek. Ihogy ti is :hasonlóképpen cselekedjetek." Azuz
becsüljétek, szeressétek és értékeljétek egymásban
azokat az isteni vonásokat, amelyek is1enfiúságotokat és országa munkálására való alkalmas voltotokat
biZQnyítja.
A mindennapi kenyérre 'Való emlékezésben nem
hagyhatjuk figyebnen kívül azokat az eI'Óreszitéseket
sem, amelyek. hQzzásegítenek a szellemi élet, a lélek
elnyeréséhez. Itt és ebben elsősorban tanítómesterünkre, Jézusra gondolunk, de idézhetnénk egyhá·
zunknak. néhány olyan kimagasló egyéniségét, akik
az evangélium szellemében igyekeztek a lélek keIllyerét álta1ánosabbá .tenni.
Mi magunk is IbeáJIunk azoknak a sorába, akik
a mindennapi kenyér mellett a lelki táplálékról sem
feledkeznek meg. Ezekre emlékezve gondoljunk hálás
lélekkel Jézus evangéliumát tolmácsoló egyházunkra,
és amikQr hálaadó lélekkel sorakozunk föl _ szerte
az Qrszágban - az úrasztala köré, hogy a kenyér és
a bor magunkhoz véteJével !kérjük Istennek áldását,
akkQr ne feledjük az efézusi levélnek inteimét: "Adjatok hálát mindenkQr, mindenért Istennek.
Kelemen Miklós
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nép szabadságküzdelmét. Vállaljuk _ hitelvi tanftásainkból /olyóan - az Indokinai Szolidaritási Hét
programját.· "Cselekedjünk együtt Vietnamért, a békéért!" Gyülekezeteink perselVadományai is hozzájár ulnak társadalmunk segitő akciójához, hogy gyógyszereket. kórházi felszereléseket és a megrongált gdtak
ú;;áépíléséhez szükséges eszközöket megvásdrolha.ssák.
Hisszük, hogy az érettük mondott imádsdgaink, a
',azoi és külföldi egyházak és társadalmi szeT1Jezetek
segflókészsége hozzájárul a könnyek letÖtléséhez, ki·
fejezi szolidaritásunkat, segfU a vietnami nép további
he/vldl/ását s az igazságos békéért vívott nemes küz~

delmét.

Dr. Kovács Lajos a, romániai unitárius egy ház új püspöke

,

Dávid Ferenc püspöki székének 28. utódát 19.1 2.
.június ll.én a kolozsvári unitárius templomban Iktattak be püspöki mélt6ságába.
Kriza János dédunokája, néhai Kovács Lajos brassói templomépítő lelkesz.-esperes fiaként, K isS<)l~mo
son született 1909. november lJ-an. Ele'lml és középiskolai tanulmányait Brassóban kezdte meg, és az
egykori széke1ykeresztúri unitárius f6gi.mnáti~mba.n
.fejezte be. Teológ,iai tanulmányait a JwlozsvárL Umtárius Teológiai Akadémián végezte, közben az
19:10/ 31. tanévben a marburgi teológiai fakuHáson tanult. 1932/34.. években az angliai unitáriusok oxfordi
teológiai főiskoláján, a Manchester College-ban folytatta tanulmányalt. 1934 júniusában Ko lozsvárt unitár~us lelkészképesító vizsgát tett. 1934 őszétől 1933
tjl.vasuiig a franciaország i Strassbourg egytemének
teológiai fakultásán dolgozott, ahol 1936-ban az ujszövetségi sUtkcsoportból teológiai doktori vi~.Iát
tett. Doktori értekezése francia nyelven jelent meg,
és abban .a huszadik száz.ad .nagy szabadelvl1 teológusának, Albert Sch.weitzernek újszövetségi vona tltozású tanltásait elememe.
Külföldi tanulmányutjár61 hazatérve, 1938-43 közöti eveklben Sepsiszentogyörgy unitárius lelkés.ze, közben 1940--ben teológiai Iffi. tanári Vi7.sgát tesz. Az Egyházi Főtanács a Gálfi Lőrinc elh.aláloz!Ísával megüresedett újszövetségi tanszékre választja meg, professzori muködését. 1943. április l-én kezdte meg.
Amikor az unitárius, református és evangélikus nkadémiákból megalakult 1949 januárjában az Egyetemi
Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, a bibliai
tanszék. professzori teendőit veszi át.
Egyházának bizalma már 1956"'ban eg}'lházi főjegy
zövé vá1asztja. E tisztségre egyhangúan két alkalommal vi.sszaválasztották. Már emlékeztünk arról, hogy
a székelyudvarhelyi unitárius 7.sinaot 1972. március
19-én egyhanguo.n választotta meg a romániai unitúrius. egyház püspökévé.
.
Hosszú évek óta ré$t vesz egyháza külügyi munkájában is. J elen volt az IARF 1964. é vi hágai. 1966.
évi londoni és 1969. évi bostoni világkongresswsain.
Két alkalommal képvilIelte ~gyházát Prágában a
keresztény béke"kongre!;Szusokon. Ausztriában részt
vett. a prágai békekongresszus bizottsági ütésén és
2 UNITAslUS eLET

több alkalommal jelen voll, mint li!: IARF végrehajtó
blZOIt.ságánuk rendes tagja a Svájcban, Hollundla ban és NSZK.,ba n tartoa ü léseken.
Az egyháll és az állam kÖlIötti jó viszony munká·
lása, valamint oa Ibéke érdekében klfejteu tevéke nysége ehsmeréseképpen a román kormány két alka_
lommal mag.as kilüntetésben részesítette.
A ,püspökbeiklat6 ünncpélyre zsUfolásig megtelt
az unitáriusok 'hatalmas barokk temploma KolozsvárI. Dr. Barabássy László rögondnok jelentette, hogy
dr. Kovács Lajos pűspökké választását az Allamtanács megerösíte~te és a hódolati esküt letelte. Ezt
követően a ,négy egyhálkör espercse: Onnössy Gyula
sepsiszentgyörgyi, Nagy Béla sinfa~vi, dr. Szász Dénes
székelyudvarhelyi és Kolcsar Sándor marosvásárhelyi Ie'Jk-észek kezüket a tpUs.pök fejére téve bibliai
idézetekh:el indítják el új szolgálatának útjára. Végü l a közel száz palástos unitárius lelkész nevében
Máthé Zsigmond tb. esperes kéri lsten áldását eljövendő munkásságára.
Dr. K-ovács Lajos püspök ezt követően a templom
szószékén Jstenhez fohászkodik, majd a tiszta uni_
tárius e\'angéliwn gondolatait fejtegeti tartalmas egyházi besz&iében, lsten és az ember szolgálatára buzdítva szolgatársait és híveit. Reméljük, hogy beszé;Iének teljes srovegét karácsonyi ünnepi számunkban
közölhetjük.
Dr. Kov ács Lajos püspök hirtelen jött megbetegedése következtében 38 fokos Ilázzal mondotta el
székfoglaló prédikációját, Erre való tekintettel a
templomban csak dr. Barabássy L ászló egyházi fögondnok, Herineanu, >kolozsvári orthodox püspök, az
orthodox egy·ház sz!nódusa, pátriárkája és metropolitá i .neveben, Márton Aron gyulafehérvári püspök a
katcili'kus egy'h.áz nevében, dr. Dalbert Péter profeszszor az IARF nevében és ürmössy Gyula közügyiga:>:g.ató-esperes .a hivek és la papság nevében köszön.tötte a, püspököt, aki pár szóban magyar, romá:l
és német nyelven köszönte meg az üdvözléseket.
A templomi ünnepély után az ősi püspöki ~akás
ban dr. Kovács Lajos püspök és felesége fagadást ad-

Ink 11 templomban megjelent egy házi: :Hl,ami és .. kU,Iföldi vendégek tjs.;rteletére. A töl1bi Udvö2.1et, kO,ztlik
az egyoházunk képviseletében dr. Ferenc2- Jo1.5,;1
püspök által elmondott köszöntés ls, melyet maga es
Bartók Béla főgondnok nevében m ondo tt el. a fog;\dásl követő banketten hang:rott cl. A banketten többek között az aradi orthodo x püspök, a kolozsvári
református püspök a nagyszeben i evangélikus püspökhelyettes, a protestáns és orthodox teo,lógia~. in.~é.

rendes ülését. melynek keretében a 1l1.okésos adm\.
nlsztratfv jelentéseket tárgyalt6'k meg. A Főtanács
- ,",!,lvel ~r .. Ko~ács Lajos püspökke válasz.tásá,val
a. főJegyzől tIszt.seg megüresedett. add ig ls, amig e
1L.~ztség betö1t~re 11 következő Főtanácson sor ker~lhet. egyhang~an felkérle és megbízta dr. Erdő
Janos kolozsván teológiai professzort a főjeg .teendők ellátásával.
YZOJ
~. F.'.ótanúcson elhang-..:ott jelentés~kból örömmel ér_

zetek rek\;()rai. a szerb or.thooox egyhaz puspokhelyettese és mások fejezték ·ki jóklv~nságalkat.
A küUöldi unitáriussagot dr. Dnlbert Pétel" professwron és egyházun1t képviselőln kivül Be)"the van
G~nnep asszony, az IARF ti.tkárságának igazgatónőj'!.
az angliai unitáriusokat Kenne.~h :Wlnn lon.doni lel:
kész-lkönyvtáros, dr. Kovács opuspok egykon oxford)
és st.rasbourgi -tanulótársa és dr. Kafka Dusán. a
csehszlovákiai unitárius egyház mooerátor-Ielkész-:.képviselle, A jelenlevők nagy szeretettel fogadták a
Romániában és Magyarol'S'Zágon már több alkalomma l ls járt Twinn lelkész magyar nyelven mondott

tesultunk arról, hogy anagy múltú Kere.ontény Ma"vetó C. folyóira! a jövóben évente rendszeresen négy
a lknlommal. rog ":tegjelennl, és rövidesen újra kiadi.sra kérü'l néhai Ferencz J ózsef püspök Unit árius
Kátéjn, melynek új .k iadását dr. Erdó János pro(eszSZOl' és Lőri.nczi. László ürmösi lelkész rendezik sajtó
alá. A ihétd:o! fotanácsi Ulést követő közebéden egy
házunk 'képviseletében Bartók Béla f6gondnok mon=
~ott köszönetet a vendéglátásért. A püspőkbeikt-ató
unnepél~en eg~házunk részéről mint vendégek jelen
volta'k ozv, Filep Imréné főtisztelendó-asswny, dr.
Antal Ferencné és Sepsi Jánosné egyházi tanácsosok
és a püspök magyarországi rokona! képviseletében
Haasné Kovacs Margit .

üdvözlő szava~1.
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A Szovjetu.nió Orosz Orthodox Egyháza külügyi
hivatalának új vezetójévé Tula és Belev metropoliláját, J uvenalijt nevezték id, a betegsége miatt lemondott Nikodim metropolita utódjául.
Nikodim metropolita továbbra is elnöke marad a
Keresztény Békekonferenciának és vezetője az Orosz
Orthodox Egyház egyházközi kapcsolatokkal foglal·
kozó zsinati bizottságának.

+

A Vatikán rendezte a nyugati és északi lengyel
egyházi területek státusát. V I. Pál pápa az OderaNeisse államhatámak megfelelően módosította az említett lengyel Ikatolikus egyházmegyék határait.
A lengyel konnány pozitívan értékelte a Vatikán
döntését. Ez a határozat teljesítette a lengyel katolikusoknak a Vatikánhoz dntézett .sokéves. többszörös
kérését. A négy új lengyel egyházmegye a következő:
Opole, Gorzow, Szczecin-Kamien és Koszalin-Kolobrzeg. A wroc1awi érsekség területileg kisebb lett. mert
ennek az egyházmegyének a Német Demokratikus
'Köztársaság területén fekvő részét a Görlitzben székC!lő .a~stoli a~inisztratúrával egyesítették. A pápa
az emhtett egytl3zmegyék élére püspököket nevezett
'ki.

+

A Keresztény Békekonferencia nevében Ni~odim
m~tropolita elnök - és dr. Tóth KáToly főtitkár
ny~~atk'(w,tot .. t~ttek közzé. melyben üdvözölték a
Brusszel~n Jum~s 2-5. napjain tartott gyűlést. melyen a .. köz~é~~meny .\tépviselői az európai biztonsá"
és eg)'ullmuködés 'kérdéséről tárgyaltak.
'?
A Keresztény Békekonferencia azon a véleményen
van. hOIfY ha~nló kezdeményezések az európai biztonsá~ . cs .egyuUmuködés problémáját Európa népei
érdeklodésenek közéPPOntjába fogják állitanL Mivel
csaknem v?la:nennYi európai konnány állást foglalt
~~ ~u/·~pal biztonsági és együttműködési konferencia
. s~e . Vdsa mellett. Igen fontos, hogy ennek a konfet'enclának az előkészítése sléles alapon tö té 'ék
MC!J1; vagyunk győződve arról. hogy Igy jo~os r~m~~y~
ztg~h~l 17hel. e kO~ferencia .Sikerében. Ilyen módon
séhez.
lulm a hidegháboru végleges mC!gszünteté_

...

A Bapllsta Egyház lapjában. a Bekehí ökbe
\'tlstuk. hollY Viczian János békéscsabai rn
n 01_
néj;!y évre elvállalta a kanadai Toronto lelkipásztor
tlsta gyÜlekezetének a veze tését.
magyar bap-

Dr. Fabiny T ibort, az evangélikus teológiai akadém \a prof~"lOrát. a budapesti református teológiai
akadémia benyújtott tanulmánya alapján teológiai
doktorrá avatta. Tanulmányában Rákóczi Ferenc fejedelem valláspolitikai gondolatait Ismertetie. Rákóczi
páratlan erőfeszitéssel, buzgón igyekezett arra, hogy
.,.az egyes felekezetek széthúzó erőit integrálja. az ősi
ellenfeleket kibékítse és a szabadságért küzdő nemzet szolgálatába állítsa",
Fabiny professzor az <Evangélikus Élet július 16-i
számában adutt nyilat.kozatában megállapítja, hogy
téma választását tudományos és ökumenikus érdekek
mellett ,jelentős tál-sadalml, politikai és egyházpolitikai szempont" is vezette...A vezérlő fejedelem val- ,
láspolitikai koncepciója egyediilálló jelenség hazánk
történetében. Aet a céltudatos, következetes állaspontot képviselte ugyanis. ho!!y a PATRIA jlondolata
mC:!!: .kell. hogy előzze a RELIGIO önző felekezet '
érdekeit. Ez pedig C!S8.kis a nemzeti összefogás S7.el~
lemében volt - illetve lett volna! - keresztülvihető,
Önma~At61 kínálkozott tehát számomra a történeti párhuzam. amelyre mint egYháztörténész, kötelességemnek véltem felhívni kortársaim figyeimét. Szocializmust építő népünk és egy.házunk örömmel és büsz-kén vallja magát a szabadságharcok és forradalmak
örökösének. éspedig népünk felemelkedésének a'bban
ti szakaszában. amelyet a nemzeti összefogás. a szövetségi poliJFka jeJlemez. Tanulmányomma'1 tehót
nemcsak a Rákóczi ~szabadságharc dicső korszakának
és a fejedelem eeyházoolit!kai bölcsessél:ének kivántam szerény e mléket áUítani. hanem el!vúttal a nemzeti ee:vség meg;teremtésén fáradozó államunk és a
vele kötött e2yczménv szellemében el!vűtt munk~l
kotló el!yházaink további jó viszonyát is igyekeztem
munkáln!."
.. Vnllom - fejezte be nvilatkozatát Fal)'nv ornfesszor _. hol!'v ~.vházainknak a hit eróivpl nem
el!'vmós ellen. 'hanem e.2ymásért kell élniök és szol,2álniuk társadalmunkban."

...

A mnJ!varon'>7...ígi reformátusok nz Idén emlékeznf'k
me!! Szeltedi Kis István hAlál n 400. /.vfoT<"lló i ftr61.
Wiltenberttben tanulI. és elóbb Luther fo<;. Melnnchtor"\
lanllvftnvai kÖ7.é tarto7.ott. ;';lc-ténl'k k,s..;óbbi 1'~aka~7"
han Calvin tudn tos követóiévli lett. Ráckevei múlc:Xilé-tl' ideién n Duna-melléki reformátusok j!enl'dl!;;
lIz"oer:"tl.'-ndense. püsoöke.
Or. Nae:v Barna orofesszor n . Reformlitu'i' E!!vhh"
1<IIl7 "Vi lnr"\uári számában .. Mikor jelent me~ nO: .. .,, 'tr in1 t arizmus n Ouna -melléken" c. alnpas InnllJmáVNITARIVS ~BT 3

nyában r~3?Jetesen ismerteti Szegedi Kis Istvánnak
a Duna-mellékoi anlitrinitArius hóditás ellen írt latin
nyel vú mfivét, "Asserlio vern de Tr lnLtate ...... E
munka amint azt dr. Nagy Barna professzor megállap(l~tta. 1569. ápruis 22-én készült el. A munkát
már Szeged L Kis István !halála után, Béza előszavA
val Genfben, 1573-ban adták ki.
Szegedi ellenfeleit "általában II spanyol Servet Mihály .követőinek - Servetiani - nevezi." Az antitrinltári uSok közül leggyakrabban Dávid Feren<:et emlegetI. So~zor hivatkozik Dávid latin és magyar nyelvű
m unl<álra, melyekből dr. Nagy Barna megállapitása
S7,crlnt általában egészen pontooan idéz, a levelek megjelöl~sével. Dávid művei közül a magyar nyelvú Rövid
Magyarázatból és a Gyulnfehérváron laUn nyelven
megjelent Brevis enarratio..!:lól, a gyulafehérvári hitvita lelrásából idéz. Egy alkalommal Blandratát is megnevezi, és egyszer Erasmusra is hivatkozik.
Az egykori heves viták ma már csak a történelmet
Idézile Szegedi Kis István egyházának hú fia volt. aki
a török hódoltság zavaros e.sztendeiben hitéért fogságot szenvedett. Emlékét mi is tiszteljük.
Végül mint érdekességet megemlítjük, hogy Szegedi
Kis Istvánnak az antitrinitáriusok Duna"'fllellékén történt jelentkezését kövelócn megírt, fentebb említett
IaUn nyelvú munkáját tanítványa, az a Skaricza Máté
vitte kl Genfbe, aki ,később, 1588-ban Pécsett az unitárius Válaszúti Györggyel vitázott.

+
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Arius űj:ból a láthatáron? <:. Ijjas Antal professzor
az Új Ember májusi számában é rdekes tanulmányt írt.
A tudós szerző cikkében felteszi a kérdést, hogy miért
kelJ erre az 1300 évvel ezelőtti történelmi tapasztalatra
eml~kez;ni. "Azért _ írja - mert ma az egyistenhitnek
_ és ewttal világviszonylatban - ugyanama megbökkenta "kitágulása" előtt állunk, mint akkor, s az egy.hál; nem adhatja fel ennek a monolheizmusnak ked.véért a maga, neki kinyilatkoztatott Szentháromság
Egyisten-Ismeréset," A moootheista nagyvallások közül
a hinduizmus és az izlám képviseli ma Arius tanításait. Majd megállapításait igy folytatja: "A kereszténysegen belüli felfogások visszatérési kísérlete az egyszemélyú Isten gondolatá hoz. Az újjáéledő renanizmusnak a XVIII, század deizmusától ránk hagyott és Renant61 továbbörökített homályos "istenség"...képe. amelyet elismer többel( között a protestáns Harnack és a
katolikus Loisy. "ts általában vallott a ..modernistának" nevezett katolikus irányzat, A modern protestáns
.!>iblikusok között például Bultmann s elődei és utódai.
Ezek nyUtan kimondják , hogya ke reszténység lstenesz~éjének fej l ődése szerlntűk téves utakra lépett,
amIkor a Niceai Zsina Iban nem volt hajlandó elismernI ,,~rius racionalizmusát". S ezeknek a gondolalok~al( UJra megvan a maguk <:sábitó hatása még egyes
mal katollkus gondolkodókra is.

A romániai Kriterion ~;~nJ,.k
szerkesztésében az 1910 /71. ~

sz~pirodalrnl ~~~~~~j~;~::~~",""

könyvet álHtotl össze
ségek
Héra Zoltán méltatta"
zéseknek és .a köszöntöknek .
let-európai sors, szúkebben
Porumbacu román író
gének következetes
zetlen nemzeti önérzet"
A kötetben a költök
elött, Feren<:z S. István "
s~böl a Népszabadság is '
Billentyük,
fehérek, feketék, fényesek,

---------

ha kell arabul szóltok,
ha kell németül szerbü1
oha kell románuÍ, oroszul, angolul ...
Ha kell ,A~m
i6.~'.;kh'~hio:Z, Afrikához
ha kelt ::
'
ha kelJ a
Csak nekem
magyaru!.

-------Csak a fájdalmat hagytam

meg ezt a tisztán
Ember.

csengő

rátok
pentaton hangsort:

A kötetet, tisztelete jeléű!. juniusi kolo:tSvári
tásunk alkalmával a szerkesztő átnyújtotta ';;;~'t
fŐgondnokunknak.
..,
.

----'-

-_. " ,-,----_. ..-

Látogatás
ahollaud remonstráns egyháznál

+
Az Irodalomtörténeti Közlemén yek 1971. évi 5. számában Bán Imre debreceni professzor r~szlete.sen elemzi, ismerteti és méltatja "Az unitáriusok költészete" c.
kötetet. melyet az Akadémia i Kiadó még 1967-ben jelentetett meg. A kötetet SI01l Béla, TarnÓC Márton és
Varga Imre rendezte sajt6 alá a daUamokat Papp Géza
á~~ltotta ~ssze. Bán professzor értékeléséból idéu:ük a
kovetkezöket: ,,A XVII. századi so rozat negyedik köt 7te ~gy .I?eglehetősen zárt kÖ7.ös6ég, az erdélyi unitánuso;o; kolt~szetét rendszerezi, ennek virá gkorára. tehM kb. a század első öt évtl7.edére korlátozva anyagát.
Nem, érdek~len annak megállapítása, hogy az unitáriUSO;>;: költól tev~keny.sége il visszaszorlt.ás után, a befelé fordulás évtizedeIben bootakozott ki. Más vonatkozásban is meglepetés ez a kötet különösen a benne
foglalt ~nyag ~úvé~zi szÚ\vonala' okán. Egységes is.
mert s)';\nte telJes tIsztaságában képviseli a késői reneszánsz., a manierizmus stllusváltozatát föleA: ennek
formai_technikai ..eredményelt. Nem nehéz megoillapit~nl, hogy ez a koltészet Balassi ~s Rima y if!ézetében
jőtt létre, s erről már az 1627-ben - tehát viszonylag
korán _ keletkezett Thor<lai-r~l e 7.soltárok is tanúskodnak.' •
.. tJNlTAaroS !LEl'

"" remonxtnins C5"y hh zslnal'n, lIoLlan<UAban, Barl6k Bila
f6gondnok ftlcscge tárSaságában besz~lgel F. p almboon dor<!rechtl Itlk~S5zt'I.

Hollandia remonstrúns egyháza ·a XVII. sz. elej~n
szakadt ki a református egyházbót és azóta önállóan ~li
életét, Szellemi elöfutáruknak Anninlust tekintik ~S
hozzájuk ta rtozott egykoron Hugo Grotius is.
A XVII. sz, közep~töl a XVIll . sz, második feléig
több mint 25 magyar unitárius leLkész ~s tanár tanult
ukadémiájukon, köztük hat későbbi unitárius püspök.
A'mikol' 11 kolm.5v':'ri unitárius templom a XVII: sz. végén leégett, Syüjt~st indílottak. melynek segítségével
sikerült az a'kkori fötéri unitáriu s templomot, a mai
római katolikus katedrálist ÚjjáépítenI.
A r>cmzetközi baráti ka pcsolatok ápolás:! céljából a
holland remons tráns egyház tanácsa a köriínkbefl járt
moderátoruk. dr. Jan van Goudoover javaslatára elhalMozta. hogy évi közg}'üléseikre eg}' -egy tes.t,,:~ri
cgyház képviselőit meghívja. 1971-ben Igy járt köruk-

A
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ben W. McMHlan, az é"zak-íl'országi unil!\riusok moderát orj~. az rAR !" végrehajtó bizottságának tagja. Az
1972. jún. 2-3 napjain tartott évi k?1..gy~lésükre II magyarországi unitárius egyház képvl!;ellilt Bartók Béla
fógondnokol és dr. Ferencz JÓ7..sef pi.lsplJkőt hivták
meg. A közgyülésl megelőző napon Hllversum v_árosá_
ban tartott német nyelvi! előadást Bartók Béla fogondnok, édesapjáról, az e":lberről. ':' szép il.nnepélyt a hegen ";;~~
lyi zeneiskola fiatal növendékei. valammt {lZ Amsterdamban élő Fried Géza magyar származású oongoraA
."
v~.csorálón Bartók Béla fógond_
művész által előadott Bartók-művek ~azctagítottak.
nokun~
Ds. J. C, H. Jorg, a holland református egy _
Az évi közgyúlésl Dordrecht varos..'lban tartották. A
ház zsmatának elnöke egyaránt a beke es az egyetérté
város polgámlestere a Ik'özgyűlés megnyitása elött fogondola tának jegyeben szólaltak fel.
s
gadta. egyhtizunk küldötteit, és a remonstr:'ms egyház
A közgyűlés
vezetöit, Dr. J . J. van der Lee elmondotta. hogy fiaszelben
talabb éveiben ő is az tARF tltkárni közé tartozott és
most is nagyra becsüli ennek a szervezetnek jelentős
munkáját.
A közgyulésen az elnök. Fockema-Andreae. fi rotterdnmi kereskedelmi kamarlll elnöke, köszöntötte kmdÖUeinket. A jelenlevő mintegy <kétszáz kiküldött nagy
figyelemmel hallgatta püspökünk üdvözlö szavait.
A közgyúJésl követ6 vasárnapon Bartók Béla fögondnok a rotterdami remonstráns gyüleke7.et összejöveteegyházak
lén, nagy számú hallgatóság előtt beszélt édesapjál·ó1.
té.rsadr. Ferencz József püspöl, pedig oa >haarlemi remonstképvlráns templomban szolgált.• • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ . . . • • a _
és a béke eszméjét.
a a ••
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VITA ZSIGMOND:

János

gyulafehérvári akadémiájának terve

Az erdélyi magyar irodalom kiváló irodalom- és
müvelődésWr·ténésze, Vita Zsigmond nagyenyedi tanár, a Betlhlen-kollégium könyvtárának volt vezetője.
"Tudománnyal és cseleKedettel" t'Ímű műve már
1968"ban megjelent a ,buk-aresti Irodalmi Könyvkiadónál, de mi csak nemrég jutoltunk hozzá. A Bethlen
Gábor és Pápai Páriz Ferenc összevont jelmondatainak címét viselő mű Erdély múvelödéstörténetének
legföbb irányait és állomáshelyeit mutatja meg a
fejedelemség megalakulásától egészen napjainkig, a
m.agyar eseményekkel összefüggő román és olykor
nemet vonatkozásaikkal együtt. tppen e rendkívül
gazdag anyag érdekességét ,bizonyít juk, amikor kiemeljük a minket. unitáriusokat közvetlenül érintő
els6 eluélyi akadémia, a meg János Zsigmond által
fölvetett s már profes.s~orok fölkérése által 'határo_
zottá vált elgondolásának az Ismertetését. Jakab Elei,
Szentmártoni Kálmán és mások részletesebb kutatá~
sal mellett részünkf'ŐI is elismerésre méltó Vitának
~z -Il \Xl!ltos ad atokka1 szolgáló. eddig csak vázként
Ismert ·teny.nElk tudományos áttekintésú rövid leírása.
El~ből az érdemes műből vesszük át Vita Zsigmond
egYIk tanulmánya alábbi soItnit:
,,?yulafe~érvár Q XVI , század hatVanas-hetvenes
éveiben mar .nemcsak fejedelmi székhely volt haN

~~~I::e~rds~~I~~t~~~;~\U~~~kiS ~~~~ ~öz~l!tja,

&zek munklija és vitatkozás..-.i tették élénkké sésmuvé,almassli. János Zsigmond a fiatal f 'ede'!
moz·
&en Ilitta udvaraban a klÜföld'
h el . em szívekat akik l
"b'
l "'> , azal humanistá_
vá~i POlgá~~b~rY~:~" az al~óbb néprétegekből. a
eió antifeudális szá~y~~te~á~l. és ezért a 'r eformú _
és beh;ő reakciós törekvés
ran Iharcoltak a külső
mányozó tudós pap k tá ek ellen. Erasmust tanulIránYZlltának kéPvj~elö~ .n a reformáció különböző
Gyulafehérvárt. Maga a f~~ed gtak ran_ megfordultak
tU5 egyház lanításai felé J. e em elobb a reformá_
rata és (Dé"" F
ha)lott. de 1!i67-ben Bland
.1
erenc hatása al 11 ti
'
.
hlve lett. Gyulafehérvárt 1566 b az UnitárIUS egyh:'!z
Datok és nitvtták l".ajlotmk le - IIn és 156B_ban zsl_
k trályl nyomdában Hofhalte ' Rés, a közben felállított
r
II ael hozzáfogott D(I_
Á.

vid Ferenc munkájá.nak nyomtatásahoz. Az antitrinitáriz.mus tert hódított Erdélyben, hatását éSzrevehetjük az egén kulturális életben.
A katolicizmus- és a Habsburg-b lrodalomeUenes,
ádáz politikai és eszmei küzdelem idején mindenik
protestáns J'elekezet legfontosabb feladatának tartotta
a nép meghódítását és különböző iskolák felállitását.
19y nevelheHek maguknak a népből tanult embereket. prédikátorokat és tanítókal. Ezt a feladatot az
unitárizmus erdélyi előtörése az egymással harcoló
egyházak és az állami hatalom számára különösen
sürgössé tette.
A XVI. században a hazai diákság legfőképpen II
wittenbel'gi egyetemet kereste lel. Nemcsak a wittenbergi egyetem törvényeit hozták magukkal haza, hanem az iskola tananyagát és MeIanchtont követő
humanista szellemét is, János Zsigmond és Báthory
István idejében azonban még az olasz humanizmusnak volt erősebb hatása Erdélyben. Maga a fejedelem
jól beszél olaszul, szívesen látou az udvarában olasz
zenészeket, és az erdélyi iCjak a későbbi évtizedekben is gyak ron keresték fel II páduai egyetemet. A
páduai egyetemen 'főleg jogot és retorikát tanuJtak (l
diákok. rnnulmányaik elöké'szltették 6ket a kllnceHáriai munkárn. Bethlen tanácsára már erdely! református ifjak is elmentek tanulni a páduai egyetemre.
Ezek a külföldi humanista példák hatottak János
Zsigmondra is, amikor Szászsebesen vagy Gyulafehél'várt akadémlát akart felállitani. Az 1565-i kolozsvári országgyűlés bi7.onyára éppen a fejedelem kivánságára hozott 'határozatot .,az fejérvári scholll
megépítésére. amelyben tudós személyek latint és
görö~öt tanítsanak". Ezt az iskolát akadémiává akarta
kiépíteni. ami abból is kitűnik. ho!!y 1587-ben Caelius
Curio bázeli tudóst. 1589-'ben pedig Petrus Ramust.
a neves francia d'ilo7.ófust 'hívták meg tanárnak. illetőleg az akadémiH
mel!szerve:>.:ésére. Curio 1589.
november 24-én mell!halt. RAmus pedi!! (I politikai és
egyhhi harcok mt att nem jött le Erdélybe. A fejedelem korai halála (15 71 ) ezt a tervet akkor met:hiúsította. de a j:!'vulafehérvárJ iskola. amelynek Gyll~
lai Pál. Il jeles ,humanista (aki l'{1uébként unl fárills
volt: a Szerk. meojtl1lll:éseJ is rektorn volt (1 ~ij).
mégis a legjelentősebb erdélyi iskoJ(ik sorába emel.
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_A:z első kl$érlet után Báthory István nevéhez fú_
zÖ(h~ az első erdélyi akadémia megalapllasa. 6 ul(yan_
is 1;>81-ben egyetemi rllngra emelte a kolozsvári lenulla ~ollég.lumot. 1603-OOn Kolozsvár polgársága ki_
űzte a JezsuItákat. és Igy az ellenreformációt szolgáló
egyetem megszúnt:'

kedett. Rövid megszakítás után Ilosvai Benedek ál!Itolla hely.re fl reCormátusok gyulafehérvári iskolájál. utána 1584-161. mint Bod Péter írja . . .!gen nagy
has1.onnal és kedvességgel s7.olgált" Kassai Dávid
Zsigmond. Ugyanakkor már működött az 1557-ben
fe]áIHtott m arosvásárhelyi gimnázium is. amely az-
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Akinek a haja szál a más tudományban

őszült

meg

Dr. Mikó Imre. a romániai Ktité- köszöntő beszédét nem latinul, ha- országot, mint a teremtmények nagy
rium K önyvkiadó lektora "Az utolsó nem magyarul mondta el 1837.,ben. lánciI egy szakaszát... Bécsi liszieerdélyi polihiszto r" c. könyvében az 1848. április 16-án így köszöntötte lője. St. L. Endlicher professzor
unitárius Brassai Sámuelről sokol- a Vasárnapi Újság vezércikkében Brassaia actinophy'llának. nevez el
dalú és szines Brassai PQI hét írt. a forradalmat: ".Legyen meg a nép róla egy ausztráliai repkényfajtáI.
Fenti clmen az tlet és Tudomány a~ar:ata 1"
amelynek ma hannincöt génuszát
febru ár 25-i számában a .szerző érTudományos fellede7.ései.nek le~- tartja nyilván a botanika. Ebben
dekes résl.leteket közöl könyvéből. java is a szabadságharc előtti idő- az időben nyeri meg a Kolozsvárt
Innen idézzük az alábbiakat:
ből
származik. Nevelési elvei: a tartózkodó Erkel Ferencet a ma_
"H a Brassai Sámuel a 48-as for- gyermek nevelhetősége. a felvilágo- gyar zenének, amint erről későbh
radalomban és szabadságharcban, silás és meggyőzés módszere. a a nagy 7..eneköltő maga vall. s írja
ahova őszülő hajjal önként jelent- magoltatás helyett az önálló gon- színházi és zenekritikáit. A győnyö
kezett honvédnak. történetesen el- dolkozás fejlesztése. az ész pallé- rüségról szóló cikksorozatában (1883)
pusztul, a tudomány és hazafiság rozasa matematikai és nyelvtani is- pedig új esztétikai elveket fejt ki:'
hósek>ént marad meg az utókor em- meretek útján ekkor alakulnak
Dr. Mik6 Imre Brassairól szóló
lékezctében. Amikor 1833-'ban Bölöni ki. Bankismeretében (l 842) .. pol- könyve Magyarországra is 1400 pélFarkas Sándor a kolozsvári Kaszi- gárosodás segédeszközeinek" megvá- dányban él1kezett meg. de a budanÓ nevében felkérte a néplap s:ter- lasztására figyelmeztet Ő. a brassói pesti Jtönyvesboltokban pár nap
kesztésére. otthagyta jÓl jövedel- száS'Z polgárősök és II torockói job- alatt szétkapkodták. Könyvéről eO mező nevelői állását és válaszában bágy-bányászok ivadéka. Darwinista dig a Valóság. II Magyar Tudomány
azt Irta: ,. ... éltem, 's annak min- elveket vall Darwin előtt. amikor és az tlet és Tudomány címü szemden ipa I'kodása honnyomé ...... Első 1836-ban A füvészet elveinek vá7.o- lék emlékeztek meg nagy elismerésvOlt;
unitárius . ~o.llé~iU~.2.-~b~._"_.~.J=
a tá~n. ~gy ~~tja ~. : _".nö;~ny-_'C'CI.__• ._~_.___ .._ . _. ____.__. ___ ._
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NEM BÜSZKESÉGÜNKBEN
és eTőnkben. jövünk Hozzád, Felséges U runk, hanem alázatosan., cse kélllségünk tudatában, hogy Te állíts talpra és emelj föl bennünket.
Nem mint szentek közeledünk
Hozzád, hanem. mint bűnösök, hogy
megszabadfu a gon08ztól és megments a bizonVlalanságtó l, s töTékenységünktÖI.
Mint teremtmenvek jövünk Hozzád, bemocskolva, hogy gonoszsá gaink4t eltöröld, szivünket pedig az
igazságosság é$ szentlég szellemével
töltsd el.
Akik a bünkesig útjaI járják, ellapouák a fötd/:ln az életel. és léplelk nvomán a zsenge. zöld lú vir·
c,eppel haTmatOS. ÖTüljern!k és adjanak neKed hálát, UTam, meTt övék
a ma! nap. De megktiuönöm, 1I00V
a kicsInyek sOT.át ;uftaUad nekem.
azokét. akik szenvednek éli terhet
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hOTdoznak, aTcukat a sötétbe Tejtik,
sóhajaika t pedig elfojtják.
Szenvedesük szivverésc a Te éjszakád mélységében dobban és minden fájdalmuk a Te mélv csöndességedbe hull. Övek a Holnap.
Rabindranath Tagore

•
Tagore fenli gondolatai az Új Elmber c. kat.olikus hetilap jún. 4-i szá~
mában keriiltck .közlésre. Örvendün k annak. hogy katolikus testvéreink elfogultság nélkül idézik azoknak az igazi nagyoknak a gondolatait. akik minden jóérzésu embert
egyaránt gyönyörködtetnek. Tagore
gondolatainak idézését aktuáll.ssá
tes?i a7. is. hogya júniusban hazánkban járt Indira Gandhi minlszterelnökasswny egyik interjújában ked-

vesen emlékezett vissza arra, hogy
tanulmányait ő is Rabindranath Tagore santaniketani fŐiskOláján kezdte meg. Tagore büszkén vallotta magát az indiai Brahmo Samaj egyház
trlgjá'nak. Ez a szellemi mozgalom a
hindu és a keresztény vallás szintézisét akarta megvalósílan i. Híveik
közül sokan élen jártak az indiai
szabadságküzdelmekben. A Brah~O
Samaj calcuttai központja az elsok
között volt, akik segítséget nyújtot·
tak a Bangla Del/h területérő~. an·
nak Idején indiai földre menekulIeknek. Angol nyelven megjelenó .,In dlan Messenger'· c. szemléjüket egyhátunk eimére is rendszeresen rneg.ki.lldik. A Brahmo Samaj tagja az
I. A. R. F. világszervezetének. és képviselőik ott voltak: az elmúlt nyaron
Heidelbergben tartott kong reSSZ.u50n
l,.

I

HíREK

•

A Szabadegyhi:z.ak Taniesa o uóapesten
továbbk épző tanfolyamot tart ahoutI.
tartozó egyházak lelklpásUQral részére.
AZ eltiadassoroza\ keretében II Tlloics
IdőrőL Időre meghlvJa a magyarorsdgl
ellyhollzak képviselőit. b ogy saját egyházuk 16rténetér6J. életéről előadást tartSanak. GcrO Sándor pro fesszor. a baptista
szemi nárium dékánja k öSzöntdtte az áprmsl el 6adáson megjelent dr. Ferencz
J ózse! ptlspl.l k Ot és Szász Jánoz lelkész.
teológiai elöad ó tanárt. S~áu J ános lelkést előadásában Ismertette egy h ázun k
tö rténcté t. hitelVeit, jelcnlegl ~LeLét. At
előadIlshOz többen szóLtak h ozzá ~ jeLcnlevő hallgatók kötill.

Külföldi hírek
c. szcmmegjelent
heldeL-

,

H . Wlndu n ango l unitárlusok 1912 nS.
évre megv,Uasztolt elnöke szeretettel viszonozta :I h ozzá kUldötl jóLdvánságokat .
Egyhhunk régi barátját k öszönt jUk uj
tisztSégében.
angliai ul1itáril1s és az a m erikai
unilárll1s-un lverzaUsta egybáz.ak vezetői
köszön etet mondottak évi kötJCyillésUkre
küldött jó kfvánságainkért. Udvö:dö levelUnket , mindkét közgyiilés népes hallgatósága eLőtt felolvasták.
N

Az el1rópal orsul.gok o:gyhdza lnak a
harmadI k világ népei k örében v~g~ett
missziós tevékenységér öl ncm mindIg
stivesen adl1nk hlrt. mert hiszen ahhoz
nem egyszer politika ls lapadt. A lepr:l
Aug u sztu s s-tn dr. Gretley az lARF eUenl evangéLll1ml misszió azonban megelnökt pr~dlk:l.1t II Nagy IgnlÍc ul cal érdemli. hOgy arra aZ érdekl ődlI k fLgyelleonplomban. Ih
ISlenllute let
végén mét feLhlvjl1k. E ml1nka európai titkára:
~lukerJce Indiai p rofesszor . 'u; IARF-hea
P. C. TOl1rellle, elme: 6 rue des
tartoló Orabmo SamaJ k épvlse l05Jt mOll- Or.
Fossés.
1110 Morge!, SvájC, akitlII a1. érdOl t Aldhl .
deklödllk
kérésUkre
megk~phatjAk
e
Vilma munkát Ismertetö Időközl k1a(lványokal.
lelkész fiatalabb éveibe n a~
",~h neje Tourellle
::
gyer- EVT egyik tltkára volt.

"

.

lel-

Az ang liai Roehdale unitárius gylUekezete az elmúlt tava sszal n templom helyroállllásának céljaIra vásA rt ren(leze\(.
melyre sokan elkUldölték adományaikai .
K ö Zl(lk volt e gy futbal-Iabda. melyen (IZ
I... mert sztár George BOlSI ~lájrása S1.ercpelt, továbbá egy másik labdn. melyet :I
Manchester United futbal csapat összes
Játékosa aláln. AZ ad om6nykUldők kllzöll szerepelt a neves fI1ms1.tár Rlchnrd
BUl"\on ls.
Or. W. R. III. Noonlhoff, legl1tóbb rotterdami remonstrans lelk~z. aki hosszú
éveken át az IARF egyik tltkár:l volt
linz. április It-én elhunyt. J ó ba rAlj a
voll egyházunknak, 1 ~5-II-bnn Rotlerdamban 6 fogadta egyházl1nk kUldllttelt. 01.vegyének tolmácsolluk 657.lnte részvétUnk eI. ak i a zt meleg hangú levé.lben kö_
szönte meg.

Or. Huri Ftllz btou Ll egyetemi tantor,
akl kor'bb~n llen aklfvan veu résZI az
IA RF munk'ltob~n, amerikai tanulmány"lj4r OI ,,0011 ln America'· e. k ö,.,tében
számol b-e.
80lle DOtOln "" IrOnl! keresztény etlkal
gondola\okat klle!eo;O irb. Jelent meg
"PllIonLasle und OehQrsam·' cimen.
'
T rleonllne uta l c. jelenik meg Kl1bában
Az afrlkal, ázsiai .:'5 L~Un-amerikai népek
szoLidaritási bizottságának a szerkesztésében egy ~rdekes $zemle, La. Habanab61
Lapunk <.:Imére la megkWdtek. EgYháZUnk
U1gjal cgyUu t!reznck a barmadik világ
népeivel, akiknek Igaz ~S jogos tö.-ekvéseJt Imá.dsággaL ~S jó Igye kezettel mindIg
t ámogatj uk.
NII4; rh~ba n,

a {Övá.rosban eddig ls mű
k ö d ö tt _ évc k óta - egy unitárius gyUlekezCt, me Lynek tagjai <ls vezetöi mind
n igérlal lakosok. Most érdekes levelet
kaptunk Nigéria keItHI tal"\ományábóL~
umlahiából, F . A. Nwamara elnöktől, aki
S1.CretellCI értes.ltett arról, hogy vezetése
a l9.tt új unitárius gyülekezet a1akl1lt. Jó
k.iv lons ágalnkat kUldjfi k a~ afrikai Iöldrklen <llő UJ unitárius testvéretnknek.
Gru.nder P a ul k r eu«!lngeni szabadelvű
lelkészt meghivták St. Gallen vá.ros köZponti gyUlekezetébe. Grunder lelkész elnöke a SehweIzeriseher Verem fUr Freles
Christen tum-nak. Oj munkahelyén szeretettel köszőntjUk.
.Ja pin nyel"\lcn jelen t meg az amerikai
I1nltárlus univeruillsttok sophia Faha ;Utal szerkesztett k a szülők $zámár;a segédkön)lvként egybeáWtott valláskö nyve
Saloshl Arál fordításában. E munka támog:ltja a szülőket, hogy gyermekeiket
korszerU módon vezessék b-e a vallás Ismeretébe. A japán kiadáshoz Irt ut6szavában a fordl ló azt mondja, hogy ez a
munka a XXI. század részé re szól, prófétai hangja a Jövőt velftt elénk.
1\ SchwclzerlschU Reformlertes Volksblatt 1912. júL. 20. stámában beszámolót
o lvastunk az ALbert Schweitzer által alapltott lambnre r.'CL kórház átalakl\ásáró1. A
régi tradicionáLis szelIcmben vezeteIt gyO_
yJtó munkát - melyért dr. SchweUzert
~IC lébcn és föként halMa után soka n krl~
tl zlILt4 k _ mode rn és korszerU, a higiénia minden k övetelményének megleleIlI
kórházi szolgálat váltja fel. A nagyvl~ág
e gyébként )g1S -re készül. hogy mIlIlOk p p en l.\nnepelje meg a nagy humanista
'izUletésé n ck uázndlk évfordl110ját.

I\z IA Rf' képviseletében dr. Jan van
G ou doever • h olland remonstráns egyház
moderator-lelkésze veti résU az elml.lL!
nyáron StockhOlmban tartott környezetvédelmi konferencián.
Dr KanAk IIl1ro.lav professzort válaJr
to,,; meg az 19121'13. a kadémiai évre há;
k Anj'uI II csehszlovák h l1szlta ellY l
práglll Husz J ánosróL elnevezell teológi"
flkultáslI. Kanák d r .. ell"yhá,mnk
~
rátJa akL részt veli 1li06ii. évi zsLnat
nePS~lclnkcn IS. szere tettel kÖllzöntJUk.

réf

Dr. IIarrl nl:"ton S. D onald és telesf.~c
S7Anthó Vilma szdz doll61"\ mI Qm<'inyoztAk :I kocsordi lelk.:'s?1 la k~s hety...,AIl\t4~ánll k k öl tségei t ".
Kö~zönLQk
kedve~
adományuk"t. " melYik nnM,1 1$ k edve_
sebb. mert h ls,.en dr. Harrtn~ton mint
tla tal lelk(-sz 193§-ben Jclen VOll n k ocsordi un Lul rLus templ om fels7.cntel&l1
Unnepélyén.
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Szőke

Gyula

tizedén

ker('.$ztül
s7.6rv[iny élele és

Amikor 1972. július 28-an a pesterzsébeti temetőben körüláll tuk SZŐ-'
ke G yula pesterzsébeti gondnok u nk
ravatalát, nemcsak özvegye, fogadott gyermekei és hozzáta r tozói fájd a lma nyilatko:wtt meg a feltörő
könnyekben, hanem az egész pestlőrinc i unitári u s egyházközség híveine k fájdal ma is. Az egy:há7:község
hívei, de ezen belül is elsősorban a
pesterzsébeti szórvány hívei, akiknek több mint egy negyedszázadon
keresztül volt gondnok>a, fájó s2:Ívvel ,búcsúztak a mindenki által na-

gyon szeretett és nagyrabecsült Gyula bácsitóJ.
Amíg ne m kötötte, először csa'k
ottflonóban, majd később az ágyhoz

a

pcster7..sébeti

Gyula elszakíthataUanul öss...erol'rtak. Nélküle semmi sem történhetett s minden _~cgmozdulásnak
mozgatója.
lenditoJe voll. 17 esztendőt élt, dc
ennek a 71 esztendőnek erejéből és
energiájából mérték fe len adott az
unitárius egyháznak.
Pcstlörincen a hosszu ideig hónap
első vasárnapjá n tartott szel'eteLvendégségek élő hamngja, mozgató ereje. Amíg fizikai ereje engedte fárad_
hatatlanul és odaadóan végzett nehéz és Ikönnyű feladatot egyformán
ami mint gondnokra, a lelkész mel~
IcH reá várt. És ugy végezte, hogy
az mindig szeretetből fakadó szolgálat volt a gyülekezet életéért és
elÖrehaladásaért.
Egyetemes egyházunk közgyűlésé_
nek tagja 1947-t61 haláláig. Temetése.kot; dr. Ferencz József püspök igy
bucsuztatta: "nemcsak az egyházközség, amelynek tagja volt. de az egész
egyetemes unitárius egyház is fájdalrnasan sokat veszített Szöke Gyula halálával."
Új ra ,beigazolódott, mint már anynyiszor, hogy minél jobban szeretünk valakit aki hűségééri, szereletéért sokat jelent számunkra. annak
elvesztése a pótolhatatlanság fájdalmával sokkal inkább fáj. Igy vagyunk most is, az 6 halálával. Ezért
emléke mindnyájunk lelkében , akik
ismer tük és szerettük öt, kitör ölhetetlenül él.
Ha áldott volt az élet - áldott az
emlék is.
Huszti János

is betegsége, ,nem volt olyan istentiszteletünk, hogy Ö ne lett volna jelen. Gondnoksaga közel három év•••
•••
•

•

SU.$Z Ján osné, az. Kan al Anna júl.
26_á n váratla n u l elh uny t. Árván maradt
kisfia, Zsombor, és az egész család n agy
g y ásdban ós2.lnte szivvel QSztozunk.
ld. Bajor János n é, sz. Kole!lár Anna
h ossz11 stenvedés után elh unyt. Hamv"sztás utáni b úcs11ztatásánál dr. Ferenc?
Jó>:set p Uspök szolgált. Bajor János deb r !':C<!n l lelkészilnk és a1; egész család gyás zában Os2.ln te egyiltt~rzésscl osztozunk .
Ozv. Hegyi Gyulán é n. P ' k ey Ed it
hosszu szenvedés után elhunyt. Edesapja, néhai P á key Lajos ~pltén tervezte
e gykoron a kolozsvári új kolléglumot és
sz.,ímos templomunkat. Nyugodjék csen d esen.
Dr. Borb é ly Andor Ily, taná r , II M agyar TUClományos Akad(:ml a FijldraJ1;tu Clományi Kutató I ntézetének v. tuClomá·
nyos munkatársa, aki fiatal éveiben a
kolozsv'.1 unitárius kollégium felUgyel6
taruira VOll, 76 éves koránan. BuClapeslen,
máj. 12- én elha lt. A Farkasrell temc t6ben nagysuim11 tlsztclölnek jelenlétében
b úcsú1;tatta dr. FerenC1; J ó1;,.e! pilspök.
A MTA FÖldraj tudományI Kutat6 Int ézete nevében dr. Marosi Sándor. a KarlogrMJal EgYesü!et nevében dr. Bendefy
Lász16. az ELTE földral2.1 tanszéke nevében dr. Stegenn Lalo~ profesnor. a régI barátok n e v o!ben pedig dr. E perjessy
Kálmán ny. Ulls k olal Ilmár velt núcs111
a1; elhunYltOI.

Bélyegsarok

Szőke

Du dás Miklós dr, hajdúdorog i gö r ög
kaloll k u s m egy és püs p ök júllus h6 f ol yamán elhunyt. H olt testét a máriapócsi bazll!ka kriptájában hely~ték örök nyuga lom r a. Munkája és emlékezete legyen áldott.
D r. B artha Vilm os ny. körzeti orvost
nagy r{;szvo!t mellett temett o!k el P écselt,
Jún. 15~án. Ar. elhunyt, néhai Abrudbá nyai Ödön nyomdoka it követve. o!veken
át lelkes buzgósággal és nagy áldo:tatkészséggel töltötte be J)éeS1 $z6rványunk
gondnokl tisztét. Eml{;két megőrizzük.
Dr. EnyVvA ri Herbertnl'i sr.. Rákó t:Zy
Eva sok szenvedés után fiatalon hagyta
Itt szeret ett családját. Nagy rés1;vét mellett - melyben a Magya r Nemzeti Bank
dolgozóinak nagy csoportja vett részt
bÚCSÚ1;tatta, d r. Ferencz J6!Sef ptispök,
J11n. :ui-án. A Nemzeti Bank kedves es
megbecsült dolgozóJát dr. Meznel"lcs Iv á n
Igazgat6 búcsúztatta.
ll nlottak n a p já n , november h6 l-én.
(szerdán du. 6 órakor) a bud apesti egy háZközség Nagy Ignác utcai templomában. n gyillekezet h"lottalrn emlékezve
Istenllsztelctet tart, melyre szeretettel
várjá k mi n dazon hivei nk et. akik k orábbnn vagy nemr{;glben elhalt kedves halottukra emlékeznI óhajtanak.

ISTENTISZTELETEK
úRVACSORAOSZTÁS az öszi hálaadó ünnep en, SZEPTEMBER
24-én, vasárnap:
V., Nagy Ignie u. 4.: dc. II
IX., Högyes E. u. 3.: de, 10
Pestlőrinc, ÁU. lakótelep : dc. ll ; En sébe~: de. 9 ; Vecsés: du. 4.
Mátyás föld, Baross u.: du. <I.
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Az Egyesült Államok postája 1938ban az addigi elnökök arcképével jelentetett meg egy emlék sort. A 2
centes bélyegen a második elnök
John Adams, a 6 centes bélyegen a
hatodik elnök, az előbbi fia John
Quincy Adams látható. Apa és f ia
a Quincy unitárius gyülekezetnek
volt tagja és mindketten a Qu mcy-l
unitárius templom kriptájában vannak eltemetve. J ohn Adams 17971801-ig volt elnök. Washington oldalán nyolc évig volt alelnök. Tagja az
első
philadelphiai kongresszusnak
(1174). Jelentékeny része volt az
1776. július 4-i függetlenségi nyilat·
kozatba n. Hollandiában volt követ.
Fia, J ohn Quincy Adams hágai majd
berlini követ volt. 1825-lől 1829-ig
volt az Egyesült Államok elnöke.
J ohn Adams, mi n t az Egyesült Államok első alelnöke .kijelentette:
"Semmitől sem viszolygok annyira,
mint attól, hogy a köztársaság kél
.nagy pártra oszoljék."
Pedig amitöl tartott, bekövetkezett, két nagy párt - a demokraták
és a köztársaságiak versengenek az;
elnöki székért j s 'hogy kinek a jelöltJe győz, azt a háttérben levő pénzcsopo rtok irányítják és szabják meg.
Ez; év ,novemberében ls új elnököt
választ az omerikai -nép, d e mi uni.táriusok hisszük, hogy végül felülkerekedik a józan ész és a béke diadalmaskodik az; egész világon.
Dr, Kiss József
U N ITÁRIU S t:LET
L a ptuIajdonos
n Magy nro ndgl Unll'r1us Egyh4z
F e ldIls s ze rk eszt4 li. k lad.(I:
Dr. F erep<:z ,,(luel
Budapest lX., H4Cyt. E n d.re u. 3.
T 'vb.' l ll-lU.
A s zerW u 1;14 b IzOtlS'C vezet4J e:
Bcn ~z e l\Urto n
TagJai , Ba j o r JAo os és SW 1; .János
T e rjentl • Magya r p os ta. EI41lze tb e t4
U' rDle ly p ostabl vatah,", a posla ~~p
il I t ' b t n éli a poSla K llzponll
ap
lr~~áo:.: :i.I (JOli. Budap e1lt V •• J6zsef nádor
(I
l) k özve!lenlU v agy pOSl a u t aivAnyon,
~ :'!\mln t " utalással a KHI 2U-' S 152
pénd orgalml j elz4. dmra.
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