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Kenyér volt a sorsa
A mi mindennapi kenyerünket add
"
meg nék'ünk ma . . ."
Még egy négyszögölnyi földje sem volt soha. Apjától
az' ács m eslel'sége t tanulta. Nem sz{mtott, nem vetett
és '!Iem ds aratott soha, egyetle n egyszer sem. C~k a
tenyerébe n m orzsolta volt ~ i a sZ~'ll1~eket a kalaszból
egyszer, am.ik OI' Ő is, és ltanltványau IS nagyon éhesek
v'Oltak, .- Mégis a ke nyér vo lt a sorsa.
Pál)'a!ut.ásána'k ~ezd e tén, a pusz;tai nagy számadásszámvetés idején a sútún a kenyér gondjával támadta
~eg. Az utolsó este p.edig, mikor öv.éivel ~gyütt vac~o
I'ázott a húsvéti bárany elfogyasztasa utan a kenyerbe örÖkítte tte bele emlékét, hogy amíg csak ember lesz
a fö ldön, akinek életszükséglete i ~Ö7.ött ott lesz.,a kenyér is, róla soha többé el ne tudjon feledkezm.
A k ísért ő gondolato knak micsoda alattomos cselvetése negyvennapi böjtölés, koplalás után, elmélkedés
és imádkozás, maga vív6dás utá n , plintegy fizetség képpen az önként vá llalt sanyargatás kínjait még inkább
lázadásra szítani ezzel a kaján kihívással:
"Ha Isten f ia vagy, parancsolj a köveknek, hogy
változzanak kenyerekké és ne éhezzél".
Ehhez !hasonló csak az lehetett, amikor a keresz\JrÓ1
elsóhaj.totta volt, hogy: "SzomjÚ'horom" és a vásári
sZe/nációra éhezett. romlott lelkű csócselék víz helyett eeettel 'kínálja meg,! - Es milyen nagyszerű
gondolat az evangéliwn s orsát e-gyetlen falat kenyérbe vésni bele, mikor mindenki elfordult tőle s rendre
még a7.ok is megtagadják, akiMben a legjobban bízott:
"Vegyétek és egYétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti'k ." f:s oh milyen .hoszú volt az út és
nehéz. amíg idáig j utottak! Mert O közben meg kellett
áldja a TJ.bél"ias mellett a szegény gyermek ö t arpakenye rét, hogy ötez.er agyoncsigázott .s az igazságra, a
békességre kiéhezett ember lelkét megelé.gítse vele,
Kellett, hogy adjon a Samal:itánWi kenyeréből a félhol~ra vel"lt eHenségnek, hogy, amit a gőgös papok és
leViták soha sem tudtak elérni. megindítsa a lelkében a j óltevő szeretet mindent eligazító, .éltető eróit. _
Ki !kellett korbácsoUa ls ten házából a kufárokat és a
pénzvá ltókat, akik ,m ég a z i mádságot is aranypénzre
szerették volna á t vá.ltan L Csalódnia kellett mindenkiben, hogy a lelkében élte tó napként ragyogjon fel
és k ristályosod jék kl a nagyszerű gondolat: Mint ken yeret a z éhewnek, a saját életét testét-lelkét kell
o:?a ~d jll a világna k. hogy soha többé el ne vesszen a
fol.dön egyetlen ember sem . Mert, alki üdvösségre vágYik, csak rádöbben egyS7.er a nagy tiotok S7.ent értelmé re, .me1rcn így ny ilvánított ki a vilá gnak: ,.en vagyok a z életnek ama kenyel'e·',
Szóval a .kenyér voll II SO''5<I minde nképpen.! _
A7.ér t áldozu n k m l. unltá" !usok kenye ret az Úrvacsor.1ban, mer t a ke nyé rben, a mi (c\[ogásunk szerint,
számunkra benne va.n a z egés z evangéli um. Imádság~
ból is. mel yet e gyko,' a tanít ván yainak tanított, min dent eHeledhetilnk, de II \'i hIH'Ve ,·te, k~nyértelen insé-

ges ' időkben, a Szűkös napokon mindúntalan visszavisszasír a 'j akunkon a könyörgés:
,,A mi mindennapi kenyeli.in.ket, add meg nékül1!k
ma" !
MiC!ioda szerénység és mekikora lemondás!!? Nem
gondolni a Iholnapra, mert mirlden napnak megvan a
maga gondja s ez éppen elég is. Nem sopánkodni azon,
hogy majd ~lve l ruházkodunk? A mezők liliomai
nem fOOU"lak, nem szónek és mégis ékesebben öltözködnek, mint Salamon, amikor a legnagyobb volt az ó
bölcsességértek és gazdagságának. dics{s 'ge. Mindig
csak éppen annyit kérni és annyit igényelni, amennyi
an'a az egy napra elég! A mindennapi keyéxból add
meg Uram 'Illa is azt, amire éppen szükségünk van,
hogy a feladatainkat elvégezhessük s a ránkbizottaknak elegel tehessünk. es a jól végzett munka ~tán minden nap ú~ra jmád_
kozunk, hogy i mádság legyen a munkánk es kenyerünk is, s vele a mi egész -életünk.
ÉVszázadok óta szeptember utolsó vaSárnapján, ezen
a sajátosan unitárius ünnepen, elődeink hálaadó is~
tiszteleteken asztalt teritettek. a templomban, s kenyer
és bor-áldozatban az Or J ézus emlék:ét idéztélc llyenkor, a gazdasági esztendő csticsán s~ot .vet~ttek
munkáik eredményével és felmérték egesz eletüket,
emberségüket s megvizsgálták, 'hogy miré, jut:?ttak,
mivé lettek egyenként és összesen egy hoosszu, ~uzdel
mes esztendő alatt? tgy te6szük ezt ani is, most lS. Lelki szemeimmel látom a nagy készülódést s szmte hallom a'h ogy egykor kora reggel és naplementekor megkondultak. a templomtornyok harangjai s szeptem~r
utolsó !hetében héllfón reggeltől fogva minden ,"ap hirdetik, üzenik dolgos, unitárius népü~ek, hogy nagy·
hét van s vasánnap ()sz.! hálaadás, UlWacsoraos.ztás. Egy-egy esztendő alatt .sokat vál~ozik a világ ~ az
ember is változik, r,gy mmden ŐSZ I hálaadás, ~nden
úl'vacsoraos~tás más mirut a többiek voltaIk. Mmdenkiben van valami újszerűség, amirt a fejlődő élet és a
szilntelenül többretörő e mber hoz magával.
ik
Az én emlékezetemben két alkalom volt, am ~r
szinte elemi erővel rázott meg .. a tem.J?Iomban te~~
tett asztal falatnyi kenyerében osszegyulemlett eml
kez.és s benne az érzések és gondolatok roppant .zuhataga, Az egyik akkor volt, amikor én még nem~S l~l
hettem úrvacsorát, mert embenségemben még n
é
lódtem volt odáig. hogy ebben ll: szent á ldo7..atban :is részt vehessenek s nem is a templomban, h~em otra
hon a mi kis falusi 'házunkban éltem át az ~acso It
jele~tőségét. Egy olyan esztendő .szePtem~ te en ;~u
ez, ami.kor a mi .határainkon a Jég meg oz,yá a elnépét a cséplésbcn s nálunk aldt.or. azon a n ro~ _
maradt volt az aratás. üres volt a <hom.bá r a fO ~
bo násunkban ls, s a szó legegyenesebb értelmébe .
nem volt kenyerünk. Szüleim akkor adtak kenye~~~
Úr>Vacsorál'loz ószi hálaadásra. Az utolsó mar
a
lisztün kböl, mely még az e l őtte való évi termés.~ól mrt;
I"!ldt ,meg, &iesanyám az Úr Jé-l:usnak és a J gve ér
mezök. népének sütött kenyere t s E:desapám .teh ll:
aszt;.Jkendőben úgy 'Vitte a kenyeret reJ a Cs~
Tiszteletes úI'ho7., mintha valam i áldozópap lett vo na

ls' il megtör t, megpróbált sokgyermekes földmíve s
embér. A7.óta t ud om máz", hogy n mi kis húzunk akkor
nem ls csak cgyszc l'ű templom, hanem valami világv"irosi katedrális volt, s mi "istcnnepe" és az Ú r Jb.us
';ü1ckCl'..e te voltunk nyolcan együtt .
Ó

A másik már sokkal általánosabb s a bban az id~
ben egészen szokásos é Im&ly volt. Ott éltem volt at

a koloZ.$vári unit.' irius templ.omb~n, al?" az ÁldozóOtörtökön amikor negyedIk. g mlnausta ko romban
~~Jrmál~ s először vettem Úrvacsorát. Micsoda

mélységes áhitat és m ekko ra rop pant ~Iázat?!! Otve~
hét serdül6 üju roskadt un k térdre egyutt az asztal. kor OI a z ÖSZ főpásztor lelkéből könyörgö SUlvára rankhullott áldás szent terh étől. Csak ilyen lehet a beteljesedés szent öröme is. Mindezeket a zérl
, mert őszi hálaadás
elótt vagyunk m05t
világban, változott
körülmények !kÖ1.ötl. A '·
I~t ezen a rész.é:t megszűntek a roppant ellen tétek, mncsenek kenyertelen,
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gondtel·helt családok. A JÓl végzett. occsültetes odaa.dó mun~a meghozta gyümölcsH s n föld bőségesen
fIzetett VISSl(~ mmden csöpp verflókN. D c mcnnyi baj
van még u. VIlágban s milyen mCSSl(lre vagyunk attól
hogy sehol sc Ic~en ek ke nyértelen családok! Az em~
bert kell s7.org.'I.!maz7.uk a technikai csodák vIlagában
a lelki és szellemi fejlódésrc, hogy közelebb jusson önmagáh~z. ÚrvaCSorai sz.:imadásunkban azt kell mcgvI7.sgál.Juk, h?ilY emberségünk kÓ7.elebb jutott-e Jézush07~ ·h lszen o a ml eszményképünk. Erre emlókeztet
most a kenyér s erre is kötele-~. Stivemból kivánom
minden embernek, hogy ilyen vagy hasonló ~zám
adásai ban immál" ne legyen tÖbbé soha semmi. ami
vádolná őt s lelkiismereti nyugalmát zavarná . meg.
mert a megtisztult és megigazult emberség legalább
o lyan drága és értékes, mint a mindennapi kenyé r .
Ebben az értelemben ls Uram add meg a mi mindennapi kenyerünket.
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ban eli smerte cJ:y luh unk teljes űnáIl6d.gát, (;s az IdonJ<~nt
re hnerillő tiJa bb probl~m'k, k ll l c~ iinlh meg bcszé lh útj án , sz:\.nLunkra kedv e~.lle n old/ldl a k meg.

Huszonöt esztendeje

1\"1. elsil k(,p az 19·18...kt. ~ 'en tijrt~nt allilrás pIllanatát örö.
k ítl mog, amikor egyhIhunk ké pviseleté ben dr. CsIki Gábor
pUspük l hClynijk é~ D "' n~yar áll am ké pvlselcté ben dr. OrIUtay Gy uJ a vlllhls <!s k,!zo ktntl\s UGyl m lnl sz ler az egyczm~n3' t
a láírják. 1\ m llsn dl k k~pen dr, OrtUlay Gyula minlS~ter,
meLl cuc egyh áz unk killdüttcl :ILlanak, dr. Csik i GlIbor p (lSI,öki helynök, G yall ay Domokos egyhb.l tan:\cs O$, mln~ tö.
go ndnokh C I YClle~ cS d r. Oállal'·y Lst,'á n rÖJ;ondnOk.

lIuswnöt eszten dej e !rta a l' egy lulzu nk , az e lsök kö"on a
magyar á lla mmal kötölt CJ;yezm,;nyt, n' ely rendezte és su·
bályozta az CCy hb ~8 "Iam közötti viszo nyt. Enne k a z
egyezmé nynek az a lapján JU\.OII ej egyhb.unk arra a tell snu,résre, hog ya ki a lakuló új társadalmi rendben, a szocializm us o!pft.és<!ben teVőleges ' (;S7,t vegyen.
I\z egyezmény hú sz eS7.!c nd ös h3láridön belill rendezte az
any8Gi segé Lyezés k(,rd ~ sé t ls. Alla munk ('s 8"1. Alla",; Egy·
hh tlgyl Hi vatal 8zonba n feli smerve, hogy az egyhll~.ak "a_
ját anyagI erőforrá.alk bÓI nem tndJ:\k műküdhii ket a~. ed _
dI l:I szinte n biztositani (,~ IlIlcg annak ~lIsmeréseként, I,,":';y
a'~ egyházak r(;szt vC$"nek a szoclal b mu s (,pitésé ben,. a nemzeti 119S'lero~ást SZOlgáló \ ür"k"ések be n. II Ha~.a r;a s Nep fr"" t
munkiJ'ban h u Országos lI ~ketanics ~zolg' lalaJban, az
a nyagi seGIt~éget a hÚ.zol\les hal.á rld il letelte után is blxlo_
hrtoUa,

Az egyezm"my
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a lapja annak L~, IlOgy a z.
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AZ ÁLLAMI EGY HÁZOGYI IJIVA- A H ÖGYF.S UTCA I TEM I>LOlltO'I' k C7.( lj(
TAL n e"ében Ha ll ó Is tván e ln ök- szeptember 2-án ü nn e p i is lenliS"l. tele l p a lástos Ic l kesz szo] g~ l a t l,,:a l , .Szasz
he lyettes és K e nd e r es i J áno~ ró- és urvaes oraosztás keretébe n adt~k J á nos, K e le nl en l\1iklos, .LiLszfo Auoszta ly"neló kö~zijntötte dr. Ferencz á t, a május 16-á n kezdődött reno\'a- d . és Vcg h l'l ih á ly i madkoz t~k :IZ
Ol
_
. iStenJ Ó:l.Sef püs pököt ~z ül etésén ek 65, é v-

fordu lójá ll , a u g u s zt u s 29-én, a püspöki hi"atalba n . A buda p esti e g yházközség a s zepte mber 2- i is tent is ztelet után i rövid ü nn epSlÍgt:n, Bartók
Béla fögolldnOk és a le l k e..zi kar
sze pt e mbe r 3-in a te lkészi ér tekezlet keretébe n feJe1. te ki jókívill sága it ,
A:Il Un itár ius e le t o l vasótábora Il evébe n is tis ztelette l és sze retette l kívánu nk áldás t a jó Is tentöl I'ö tisztc l e nd ö ú r é le té r e,
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lá s befejez tével, rend e llcl éséne k . Az
ünnepi is tentisz tele te u IIl1sz ti J a nos
bud a p es ti lelkész i m á d kozott, dr.
l\l ézes Zs ig mond . a Sza bad Kereszt é n y GyÜlekezet le lk észe bibli~~IV,:' 
sást tartot~ dr.I-' et e n C1: J ózsef IlIISIJok
pré di kált, Bencze M arto n le l k ész re l:
olvas ta az a d akozók névs or:i.l. I' e l h u
Istvan n y. pü sp ök i hel ynök tírvllCSo :
ra; áge nd a l, B ajo r J á llos ~i; jCgyzo
úrvacs ora; i m á i mondott, maJd m e&,-

itt\'3CSOravéte le n . Az unnepI
._
tisz te le tet ,-'s az lin'3 eSOra\'é tel ",:,:ro l m áj:i ba ll 8ellcze l\1 á rt_o~ , a gyu lekC"l.e t lelkesze a d olt Im lat Is tenn~k
a le lki ajánd é kokert; Or, Ferencz. J~.. ··k I' á ldásaval
,ulta at I.1
zsei IIIISI'O
'
te lu.lomot a h í vekne k ,. h ogy :IZ SZO - ··d -" sbegá lj" az e m ber megeroso es c
.
. "e e s"'y,álHsát
II mi n denll:lP '
es ul
'
'
muu k llb;,n.

Együtt

az emberiség békés jövöjéért

Ez év október 25-én ül ,össze a Béke:Világtanacs
Moszkvlib<on. hogy hi"al~sanak meg feleloc:n hallassa
sz.wa t fl vilagbéke kérdésében. nllá~t fogla!)?n az ,emberiség hitéI érin tó kon flik tusOk,. III. béketor:k_ve:sek
ügyében s kifeje zésre juUassa .s~..Ilúrd meg.~)'oWdesét
t "l letóen hogy a jó akam lu e mberek osszefogása
~kélt tcrem't het ezen a fö l d ö n . . . .
.

A Béke- Vil ágtanács ülésen n z, ot. kO~llnens képvIseletet kap az egyes ors1.úgok küldöttc, r év.én ... A M~_
g 'ar Országos Béketanács szepte mb e r . vége n u~é~ezLk
vá!llszt ja meg küldötteit II mosr.kvuI Bék e,- V!lagla-

s'

nács ülésere. akik között ott les,znek az egyhazak kép-

viselői is, Ezt megelő7.öen orsw~sze l'le_ ~ol~nak . a helyi békebi:wtlságok küJdötlválaszló gyu h~sel. ~klk a;;lán egész népünk hang:uJatlll. s.ok~éle megnYll a tko~
sál. megfonlolt állasfoglalásfit vIszik_az ~kszá~os Be-

ketanaes ülésére. abban a nagyszeru felismeresben s
nemes értelemben vett önénetet sugalló bensőséges
lelki ,l!azd agsllgban. hogy Ime a mi népünk felnőtt
immáron a nag)' kérdések humánu~ á ttek'intésének
képessé,l!eig s fennen hirdeti. hogy a magunk egyéni
és tá rsadalmi életénel, békéje a viMg békéjével együtt
áll vagy bukik. S tekintve, hogya Béke-Világ\.anács
mésén 11 világ népei. küJdötleik revén jelen lesznek,
ezáltal a háború és a béke kérd ésében való állásrog_
lail\suknak olyan etikai súlyt biztositanak. hogy nem
lesz, nem lehet széles e világon még egy olyan szervezet. amely megkoekazl.alhatná a siker leghalvanyabb
reményében az ellentmondást. vagy éppen a szembe_
helyezkedést. A Béke-Világtanács mOszkvai ülése
ugyanis fel fogja vetni a háború és a béke valamennyi kérdését. bárhol is jelen tkezzék az. Nyilván_
valóan hathatós támogatást fog nyújtani az afrikai
népeKnek, hogy gyarmat! és félgya rmali helyzetük
megváltozlatásáért lovább kell küzdeniük s e küzdelmükben állandóan gyarapodni fog azoknak sora,
akik,..el'!o;ölcsi és anyagi támogatásban I'észesítik öket.
A latin-amerikai 'országok még egé szen heterogén
szabadságmozgalmai tiszta cse ngés ú és őszinte hangot
fognak hallani. olrat, amelynek legszebb vonása l1z
eg~~ég les7_ hogy ey?nek nyomán ők maguk is megt.a_
I~~l~k" egymás kezet. Az ázsiai szubkontines népei,
kulönosen India, Pakisztán és Bangla Desh bizonyára
!ovább fognak haladni egymás érdekeinek olyan felIsmerésében, amely nem a szcmbenal1ást. hanem az
egl'üttmúködést irja 7.ászla'ára, különben nyomortisá_
gu~at r?gjó.~ növelni, Inde kína sokat szenvedett né,?el, pedig ~lólag tapasztalni fOldált. ho!!y az a több
evllzedre visszanyúló szolidaritás. amely me~sokszo_
r07.ta erőiket véres és szörn yű veszteségeket követeln
szabadságkü7.delmükben. nem fulladt ki. neom ernvE'flt
el. hanem még elevenebben él. az idő múlásával fn_
ni x madárként meIWjhodik, mert II nemes ÜgV szoL
gála ta mindig újabb és újabb erőgvújtés t'-s lelkeseMs
melegágva, S arról . is nvilvan szólani fog értelme~
bes.z&ldel a Béke_ Vlláp:tanács ülése, hogv turlatában
van annak. miszerin t Vietnamban sainos még nem
hallgatlak el a [egY'verek, hasonlókéopen Kambod _
1~áb.an és, Laos,~ban sem, s éppen ezért tovább tart
e,I".<:lnátusl "é\,:tu~, de a jóakaratú emberek száz.mil_
11~\Jnak egY~Uerzese és lámogatasa elegendő erőt kéo+
v . se~ a PÚrL7.si ~egál1apodasok betartásának kikénv_
Szefll(-o;én': es fol~kerekségünknek egyik le~eszélye
sebb pontján. a K~zel-Keleten iZ7.6 katlan nak forrósú _
gát
~ . rObbanásI ,:eszél~'ét is látó szemmel fogia
~egné}"m ,a ,Béke-Vllag!anacs ülése s erőteliesen fogia
~ngsulvozm ;'IZ ?tt élo val;'lmennvi nép érdekeit fiJ!~e~emi?e vevő t ar,e:valásos megegvezés útjának keres t. SOl me,J;::találasát. m"'rt el kell kerülni a kataszt
rőfát. ~,ell kell ~lö2.ni a háború t a Köz.el+Kelelen .€rzkunk szerint nagy teret. fOIl szenteln' a Ei'k _
Vlltl.gtanács mosz~\'ai ülése az euróDal kérdésnek ~
ntt - mondhatna valaki - Európában béke va'
lálosan fontos azonban. hogy e7. a béke ne esak n~e=
maradjon EU~pában, hanem még bb:tonsál:!osabb ala=
pnkon n\·uli:;.odlék, Európa ma is .. kiteried" 3'>: el!ész
vl1ál:!ra Am. itt labilitás. az rontja a világ egyensúlY:

t
rt

hell.'.zetét. ami p~i g nyugodt épltö munka és békés
egyuttmunkálkodas, táplálja az egész világ jó .közér_
zetél, Az európai biztonsági konferencia, amely a
nyár elején Helsinkiben valami egészen újat indított
el ennek az öreg és mégis mindig ujat hozó földrész_
nek az életében - a szocialista országok sok kezde_
ményezés: van .. b~:me _ jelen -, az európai biztonsal!:i
~onrerencla gyumolcsöket keH ér leljen : a megkezdett
uton tovább kell menni, az együttmunkálkodás szel_
lemét sok*sok jóakarattal erösltenl 'kell, valamennyi
európai nép el ken jusson oda. hogy 1.avarlalanul
tudji:l élvezn~ -azt a gazdag eJ'kölcsi-szellemi és anyagi
kultu rá t, ami rendelkezésére áll. ha Q béke napja tarIOOlln reá süt a ma élőkre és az ezután szülelendókre
egyaránt.
A Béke-Világtanács moszkvai ülése nagy elódökre
emlékezik. Negyedszázada ült össze ugyanis a lenI:velországi Wroclawban a világ értelmiségeinek a
kongresszusa a békéért. A világ szellemi eIítje volt
együtt akkol' s valamennyien nagyon határozottan átétezlék. hogy írói. művészi, tudósi, papi-püspöki rangjuk csak annyiban jelent valamit. ha fokozott fele_
lőssé!.(et indikál az egész emberiség békéjéért. Kezdeményezésük szárnyakat adott valamennyi nép békemoz~almának s ma. amikor 'szervezett format öltött a
békéért küzdők milliárdos tábora Q Béke-Világtanácsban, ugy tekintünk reá, mint. II népek lelkiismeretének hordozójára,
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püspöki helynök 70 éves
A kilencvenedik Zsoltár is jelen- küldött, II .fő vár'OS milliós rengetegé_
loonek mondja a hetvenedik esz- be, ahol bIzony könnyen el is vész az egyháZkÖZSég különbözö
tendőt, olyannak, amely mellett ér- az embel'. €s az is lehet, h ogy ill s(~le,teinek mun kájába bekapc~~:
.
demes egy piJlanatra megállni. Mi soha nem tudtam Olyan közel fér- fl) es azokban részt vennI H
idcig
voila
.
O$!iZU
is er.t tessztik e7. alkalommal. hogy kő=i az emberekhez, mint ott
m a 345. sz. János ZsigkÖ8ZÖnthcssük Pethó István nyug.<JI- ahol együtt knpaltam, kasZáltam: mond ~er'k(!sz Csapat vezew'c
mazott püspöki helynököt, voU bu- a rattam, sdmtottam velük, s ha kel- 5~80 (H.~t~1 !.iÚVal taboroztam ~~
B
dapesti és pestlórinci lelkészt, a lelt meg az ekéjét is beJgazitoltam ország kulonböz{i vidékein
,
kO~.Ytól. HolJóköig, a Balato~t~1 Ll~=
Magyarországi
Unltárius
Egyház
lafuredlg. Akinek része volt benne
1957-1966 közötti vezetőjét. Megannak, nem kell magyará:l;n i, s aki
kértük arra, hogy munkában gaz~em 1~1,,:I~e soha, s nem volt mé
dag életének néhány tapasztalatát
Ilyen I{Jusági közöllségben, anna~
ismertesse olvasóinkkaJ.
nem sokat éme a besZéd.
- Aranyosrákoson
születtem,
1903. szeptember IS-én, a berki
- Munkámban mindig segitsémalomban - kezdte visszaemlékegl>n;.re V~ltN - lelkés'!:i és egy házvezését ny. püspöki helynök atyánkzelo! ~IOOségemben egyaránt _,
fia. _ Szüleim fölmívesek voUak,
hogy.. mlOden embert tiszteltem és
8 tag'U család 5 hold földdel. Szülebecs~ltem a maga helyén, ha emtésem idején édesapám kisegítő
bers.egesen végC'.tte dolgát s élte
volt a Berekben levő vízimalomélete~. ~annakN unitárius eszmény_
ban. A mi vidékünkön nem a "góképel~ .lS; elSOSorban egyházalapilya" hozza a gyermekeket, hanem
t6 marIIr püspökÜnk, Dávid Ferenc
a "nagy patak". fgy az én szüles .hasonlóképpen Szentábrahámi Mi~
tésem eléggé szemléletesen kapcso~alr. püspök, aki az e llenreformáció
lódik a két garatú falusi malomhoz.
Idejen elvett egyh ázi intézményeink
Tanítóm rábeszélésére indították el
"7 .k~zöt~ük sok templom _ potszüleim az életem szekerél, hogy a
I~sarol ugy gondoskodott., hogy a
dIákokat és a híveket kÖ'.tös munN
falusi iskola elvégzése után a gimkúr~ tudta serkenteni; Aranyosránáziumba vigyen, mely a kolozskOSI Székely Sándor Kriza János
vári Unitárius Gimnázium volt.
költö püspök. Legboldogabban azokN
Azl mondom, hogy az "unitáriu- hogy .. tiszta"
barázdát huzzon. ra az egyszeru unitáriusokra ernsoknál", mert volt ott a reformáEzem most is a legszivesebben leltezem, akik velem együtt dOlgo.ztusoknak és a katolikusoknak is, E;mlékez.em.
tak a ·pestlörinci templomépités
sot az államnak h; egy-egy gimná- Itteni egyházi tevékenYségem hősi szakaszában. El:ek azok a
zlmna. A konviktusban mindvégig
n
,,félkoszt06 voltam. Ez azt jelentet- eléggé ismert unitárius híveink kétkezi dol gozók, akik KÓl)líves
te abban az időben, hogy ebédet előtt. A napokban jártam a pes\.- Kelemenjei lettek a mi életünknek
kaptam. Reggelire és vacsorára l(jl'inci egyházközségben - lelkész- mert a lelküket és a saját életüket
falazták bele az épülö falakba s
egykori színhelyén
azonban csak egy-egy szelet kenye- kedésem
ret. Az első háború sZUKös éveiben püspök és fögondnok afiai val s túlélik most már a köveket. Hosszú
kenyér' helyett sokszor egy-egy ka- ez a látogatis is mege rosíte;t;te benN scra lenne, ha mind tölem!egetnál hideg pulíszkát. trettségi után nem régi hitvallásomat az egyház~ ném öket és a teljességben mégis
a Köz,gal:dasági Akadémiára sze- rÓI:. minden egyházközségnek annyi hézagok lennének. Ki -ki végezze el
rettem volna menni. &Iesanyám tagja van. ahányat a lelkipásztorok az emlékezest a lelkében Icvö erevágya volt, hogy menjek a Teol6- be tudnak kapcsoini a gyülekezet je szerint.
giára, s ö a halálával kénysz.eri- életébe, hogy valamilyen felelőssé
- A léleknek erről az építő eregük
legyen
azzal
kapcso!atosan.
A
tett, hogy kedves álma szerinl alajér'ól mondanám el, hogy amikor
kuljon az életem. Iskolakezdéskor templomépítő gyülekezetnél - ilyen a pesUőrincJ presbilériwn elhatáengedélyt kaptam. hogy az öszl volt a pestlőrinci - az a jó, hogy rozta a templomépítést, az egyik
lnezőgazdaS'Ígi munkák elvégzeséig ott mindenki az építőmunka lázában atyánkfia annyil'a megrémült az
otthon maradhassak. Ilyen enge- ég, s az -alkotó Jélek mámora, izzik elénkbe meredő fel adatoktól, hogy
délyt csak a Teológián lehetett az arcokon s annak parazsa fűti a az egés? családjával elköltözött
lI;dveket. A kételked ők és a bá- PestJőrincról, mert ar. összegyujkapni. az Egyetemen nem.
- A Teológián a társadalomtu- mulók úgyelsorvadnak mint a fa , lött filJéreink s a temploméprtés
dományok érintettek meg igen je- melynek gyökerét elvágták. Az egy- l.;öllségei nagyon meSsze estek es;yöss7.egs7.eI'Uségükben.
En
lelltösen, mégis 'a gyakorlati dol- házközségek lelkét építenünk kell mástól
természetesen nem az ilyen lelki
gokr~
emlékezem legszi'vesebben. egészen az idők végezetéig.
Al: ugyneve:rett "nagyünnepi" legá- Gondolatban újra visswtérek erore gondoltam az imént, de terciókon megismerkedtem az eroélyi a Teológiám, ahol az én lár.adá- més zetesen mindenkit a maga megfalu élt"tével s engem valósággal saim indították el a falujárásokat. győ;.:ooése boldogít.
l"abulejtett a falu élete. Almaim Olyankor 2-3 tamir'unk ve-.retésé_ Lel kipásztori tnpas;.:talataimrol
álma az volt, hogy a Teológia el- vel az iskolai év folyamán többszö l' elmondanám még i1;.:t, hogy ez a
végzése után egy erdélyi faluba is összeszedtük magunkat és szom- ft:.ladatkÖr a z úgynevezett .,szabad
kerülhessek és ott megve5sem a baton délben nekivágtunk egy~egy pályák" közé tartozik .. KQtött j~6t
lá~m, beleolvadjak a [alu közös- falunak, ahol aztán szombaton este csak a gyülekezeti szolgálntok J~
ségebe s .. ~gyütt nöjek velük; együtt é~ vasárnap úgynevezett teoI Ób'US- lentl'nek. Mégis IInnyiféle teendő
eme~edjunk a fejlődés útján. a napokat rendeztünk. Este kultúr- jár vele együtt, hogy ha fil.ikai _éS
kultura isteniesült magaslatai relé műsorl adtunk. Vasárnap délelőtt lelki erőnk lenne hozzá, hétfon
~tt al: egész ottani élettel. od~ az istentisztelelen lelkészi, kántori reggeltől vasárnap estig egyfolytákuzdv6 fel a kis falu közösségét szolgálatot végeztünk. délután temp- ban dolgozhatnánk s akkor is maahol valójában lenníe kellene má; lomi músol'I'a1 s7.o1gáltunk. Jlycn- radna tennivnlónk. Annak a lelkiu. egész egyetemes emberi életnek. kol' rendszerint fellépett a teoló- pásztornak. aki benne él a .hí;-rek
A sors iróniája, hogy alig egyn~ gUs-dnlárda ls.
közösségében, nincsenek prédrkaláhány hónapot tö\theUem Mezősza
- Ezzel a lelki és szellemi örök- si gondj uL A hívekkel való szakabedon, egy falusi gyülekezetben séggel, vagy mondjam is: "megter- datlan kapcsolat és érintkezés valóahonnan egyhá1,i föható,omgunk ide ~ hcl~el" könnyű volt Budapesten sággal rlÍzúditja a lelkipásztorra
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azokal <I problémt'iklll, amelyek a s7.erénysége nem engedte meg, hogy
s76s7.ékre kívánkoznak lJ azok. e161 még sok mindenről szóljon. H ivei
nem lehel és nem ls s1.abad kItér· és tisztelői közül sokan tudják,
ni. Cs."lk (w.ok 1) sr.olgt'il:ltok iga>:fm de a nat:a\abbak okulásórn mell
épltók. amelyek az életből f(lka- plmondjuk azt is. hogy az 1931dónn

közvetlenü]

nak.
_ Unitárius

az élcthe-.!

Elgyhá7.Unkna

k
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an

kiv:!.nom, hogy ól lelkipásztorai ezen
a vonnion keressék lelki nyugalmukal., életük Jegti s zt.'Íbb örömé~ J>
nagy élményeiket. Az evangelium
cs..1k akkor evangélium. ha a benne
levő életet át tudjuk élni: erre
minden lelkipásztornak törekedni
s:rent kö!elessége,
Hosszu élet gazdag tapasztalatai
tárulnak Cel olvasóink előtt Pethö
István nyugalmazott püspök hely-

nök visszaemlékezéseJool. Bizonyára

:lt-es akadémiai évet az an!l;linl
onitáliusok Manchesterben müköd,;
teológiai főiskoláján töltötte. Püspöki heJynöksége idején több alkalommal
képviselte
egyhá7.unknl.
akkOl; munkatársaival egyetemben.
külföldi egyházi összejöveteleken
1956-ban jelen volt és fe\szólalt al'.
angliai unitariusok évi közgyüléséll
1961-ben és 19G4-ben részt vett al!
IARF Davosban és Hágában tartott nemzetközi kongresszusain. Idehazn pedig éveken keresztül képviselte egyházunkat az Országo.~
Béketanacs és a Hazafias Nép(ronl

munkájában. KezdeménYC"l.ésére az
unitárius lelkészek munkaközösséIle 196Q-ban unitárius imakönyvet
irt és adott ki, melYet hiveink ma
ls has7.nálnak.
Minden egYházközségben és a
legtóbb uni\.ártus szórványban me!!;rordult és prédikált.
Nyugalomba vonulása óta .
egy kori szószékén
a budapesti
H ó.I/.Ye.s Endre u. ' 3 szám alatti
t .. mplom szószékén és a gyülekezeti
összejövtelek.en idonként szolgalatokat vé~ez s amikor teheti, felkeresi
egykOri pesllorinci gyülekezetét is.
Kívánjuk. hogy a jó Isten adjon
még hosszú esztendőket Fotisztelen_
clQ Petho István atyánkfiának családja és unitárius egyházunk örömére.
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OltJaJ.1uk . ..
A Kert.'Sztyén Békekonferencia küldötLségét 1973.
áp~ilisában fogadta Dr. Kurt Waldheim, az ENSZ
!őtitkara. A !küldöttséget Dr. Bart:ha Tibor refol"matus püspök, a KEK alelnöke vezetle és jelen volt többek közölt Dl". Tóth Karoly. a KaK főtitkára is.
A 'I1heológiai Szemle szerkesztését, Dr. Kádár Imre
elliunyt.ával, dr. Pröhle Károly evangélikus t.eológiai
professzor, az Okumenlkus Tanács !őtitJkára vette at.
Társszerkeszlők : D. Dr. PáJuyldy Lás;uó Márton, Palotay Sándor és Dr. Tóth IKároly.
A római katholikusok TEOLóGIA c. tudományos
sUlltlléjét Dr. Szennay András professzor szerkeszti,
akit nemr€glben pannonhalmi főapáttá neveztek ki.
A szemle munkatársai a Katolikus A'kadémia professzorai.
A kol01-svárl Kereszté ny Magvetö irányítását dr.
Kiss Elek püspök elliunyta utan Dr. KGVÚCS Lajos püspök vette át. A szel1kesztés munkáját Dr. Erdő János
professzor végzi Szabó Arpád, Szabó Dezső és Sebe
Ferenc sze rkesztőbi zottsági tagok segitségével. Rövidesen megjelenik az 1973. évi évfolyam első és második száma is.
Ha valaki erre az 1861-ben alapitGtt unitárius egy_
házi szemlére elöt'ize tni óhajt, forduljon szerkesztősé
gün'khöz.
A Békehírnökl>ell, a Baptista Egyhúz lapjában olvassuk, .hogy az EUl·Ópal Baptista Szövetség zürichi
'konferenCiáján résztvette.k Palotay Sándor, a S7.abadegYh~k Tanácsának elnöke, LaczkovsZlki János egyhá:.:e~ok, Révész László alelnök és Nagy JÓzse.f tcolÓglB! professzor. A ko~erenCián részt vett magyar
bapltsta énekkar ercdmenyes szcrepléséről kül[öldi
utunk alkalmával spanyol és más ba ptista lelkipásztoI"()któl a legnagyobb elismerés hangján értesilltünk
A .Refo~·mátusok Lapja hosszu intcrjut közölt dr.
Beritl Ferlz esperes adminisztrátorral akit a moszkv .
~rth~ox Teológiai Akadémia eddigi' egyházi munk:~
la ehsmeréseként díszdoktorrá avalott.
A dunántuH r~rormátus egyházkerület Somogyi Jó~~d~~~~h dlJIIS szobrÚST.l11.úvészt választotta fő-

·".i-;",ny

A ~z~vjetu~ióbeli Zagorszkban a római
EgységtItkársag és a m oszkvai Orosz-Orthod~x
al"Oh~tlls képviselői megbeszélést tartottak. A
..
~n Jel,;n ..volt J a n .. Wil1ebrans bíboros a Kereszténv
.er'h"""',urság elnoke - aid !'észt vett az IARF 1964
aga kongresszusán >is _ és P·
.
OrOSZ-orthodox pátriárka.
lffien moszkva.

háf~{yEv~ngé.likus Eletböl értesültünk. 'h ogy a Dr. Mi-

elhalálo1.ásával m~resedett e
r~l~gyelói tiszt~égre Dr. Fekete Zoltán Pl"ores~Oe;~es
dlgl egyházkerüle~i felügyelőt jelöltek. €desapja. ~é~i
.y

rn

Fekele Zoltán soproni professzor egyházunk áldozatos
tagja és soproni szórványunk gondnoka volt.
A Baptista Egyház szegedi kápolnáját Martin Luther
King, az 'ismert baptista polgárjogi harcos emlékének
szen te~t.ék.
A Keresztyén Békekonferencia egyik alelnöke, Ja.
nusz Mnkowski lengyel prQlesszor vúraIJanul elhunyt.
A KBK indiai albizot1.süga a japán keresztény békeszövetség meghívására augusztus elején Tokióban
ülést tartott " Megval6sult-e a béke Vietnamban?" léma jegyében. Az ülésen dl". Miroslav Novak prágai
pátriárka elnökölt.
Az amerikai és angol uniliirius egyházak évi közgyűlésükről meleghangú üdvöuetet küldtek.
A kanadai unitárius egyház .majus 18-21 napjain
az Ontario állambeli Kingston város egyetemén tartotta
évi közgyűlését, ahonnan egyházunkat is üdvözölték.
Az ünnepi szónok Flo.ra MacDonald or.;zággyülési kép\'iselőnő voll. A kanadai unitáriusok elnöke Clayton
Pet erson készíti elö munkatársaival együtt az lARF
1975-be n Montreálban tartandó kongresszusát.
Az amerikai unitariusok Sl'...ázczer példányt meghaladó lapján, az Unit.arian Universalist Woxld-on kivül
több teológiai szemle is megjE';lenik. Az "Unitarian
Universalist Christian'· c. szemle - szerkesztője Richard E. Myers lelkész elsósorban az amerikai unitariusoknak a keresztény hagyománYhoz való tartozását
hangsúlyozz.a.
Az crmerikai unitáriUSGk évi közgyűlése, a kanadai
TOL"ontóban. a következő négy éves ciklusra egyhangúan az eddigi elnököt, Dr. Robert Nelson West-et választotta meg.
Az angol unitáriusok Bristolban tartott közgyűlése
Jacob Davis walesi unitárius lelkészt választotta meg
az 1973-74. évi ciklusra az egyház elnökévé. Osi szo>kás szerint a beiktatás alkalmával a Wales különböző
tájairól megjelent hívek régi népdalok éneklésével köszöntötték.
A csehszlovák huszita egyház Husz Jánosról elnevezett teológiai fakultása 1950-ben alakult. az 1973-74
évi dékán Dr. Miroslav Kanák. az egyháztörténelem
professzora.
Siebenbürgisch-sachslsche
Kirchenburgen
címen
Franz Letz szerkesztésében a müncheni Hans Meschendörfer cég kiadásában szép album jelent meg. mely
számos erdélyi sz..isz evangélikus vártemplom képét
közli és ismerteti a templomokra vonatkozó részletes
adatOkat.
Zygon címen jelenik meg II chicagói egyetemhez
tartozó Meadville /Lombal"(l unitárius teológiai fakultás pro!csszon'inak. Ralph W. Burhoc szerkesztésében egy a vallns és a tudomnny kél·désével foglalko:r.ó szemle.
A szerkesztÓbi:r.otbág tagjai között számos amerikai
egyetemi és teológiai professzor nevét olvashatjuk.
UN IT,\RIUS eJ,ET 5

A franldurti Unltarisches MitteilungSblatl legutóbbi
s7..áma részletes beszámolót köz,öl a7. 1973. ápr.i.lisába~
tartott értekc7.letrÓI melyen részt vettek a Szovetségl
Köztársaságban működó különböző unitárius és S7.<1badelvú csoportok képviselői, meg~es7.éIték az IARFben való együttmŰködés módozatait. A szemle szerke.~ztője Dr. H. Todt frankfurti unitárius lelkész.
A Glaube und Tat c. szemle, a humanista német unitáriusok folyóiratának július-augusztusi száma részletesen beszámol az április .hó végén Detmoldban tartott közgyűlésről, melyen vendégként részt vett és felS7.ólalt Dr. Ferencz József püspök is.
Az Qxfordi eg,yetemhez tartozó .~anchester College
dékánját H. Lismer Short egyházt.ort~nész prof~s:szort
a ch.icagói egyetemhez tartozó umtárlus teológlal !akultás tiszteletbeli ,teológiai doktori dmmel runtette ki.
Az oklevelet az ünnepelt betegsége miatt Dr. Malcolm
R. Sutherland chicagói dékán július 3-án Oxim'dban
nyújtotta át.
Az IARF-hez tartozó francia nyelvú tagegyházait
október első napjaiban Franciaországban, Strassbourg
közelében teológiai konferenciát tartanak, melyen egyházunkat Bajor J ános :tójegyzó képviseli.
Jean Sehorel' nyugalmazott genfi protestáns lelkész
83 éves korában elhunyt. A genfi Szent Péte\' katedrálisban Kálvin János egykori szószékéről, melynek az
elhunyt J. Schol'er lelkész évtizedeken át prédikátora
volt utóda Dl'. Henry Babel búcsúztatta. A templomban' több mint nyolcszáz olyan személy volt jelen, akiket egykoron Schorer lelkész készített elő a konfirmációra. A megboldogult egyházunlmak jó baratja volt.
Emlékezetét a franciaországi Evangéle et Libertée c.
szemlében Dr. Babel örökítette meg.
A japán buddhisták The Kosei Times c. angol nyelvü
havi szem1éjében olvassuk, hogy Nikkyo Niwano elnök
hosszabb megbeszélést folytatott Dr. D. Harrington
New York-i unitárius lelkésszel és Dr. Michael Ramsey canterbury-i anglikán érsekekl.
A német szabadelvű és haladó protestánsok, akiknek
programjan az egyház és az. allam szétválasztása ls
szerepel. eddigi szemiéiket megszüntették s 1973. júliusától Der Humanist címen közös folyóiratot adnak ki.
Király István dr. egyetemi professzor az egyik buda~
pesti református gyülekezet páf'beszéd sorozatában
"Egyház és társadalom - ökumené és emberiség" c[men előadást tartott. Király profess7.or, aki egyben
országgyúlési képviseló is, szólt társadalmunk közös
erőkifejtést igényló feladatáról, a szocialista
emberformalásról, mert "szükség van azokra az értékekre.
amikkel a vallásos emberek is gazdagítani tudják a
társadalmat, elsOOorban a ,m aguk mindennapi munkájával, és szükség van arra is, hogy ml - marxisták és
keresztények - minden alkalmat megragadjunk egymás gondolatának megismerésére, nézeteink tisztázá-

sára." A i?ond,;,latokban gw.dag eloo.dúsl. melynek S7.ámos megallaPl~sávlIl mindnyájan egyctérlünk, aO!; Új
?mbcr c. katohkus hetilapban Hegyi Béla részle\.esen
Ismerlette.

a

-,>z~ IARF neJ!lrég~bcn öszeállitotta
tagegyháUlk ki ~dasaban m~gJeleno szem lék. folYÓiratok jegyzékél. E

Jt;gyzék alapján megállapfthat.juk, hogy a lagegyhúwk
kiadásában a:.: alúbbi országokban jelenlk: meg rends~el'e:re_n eg;y vagy több unitárius és ,haladó szellemet
tukl"Özo ~~dvány:. Amerika, Ausztrá lia, Belgium,
C~.ehszlovakm, Dáma. Franciaország, Német S7..i)ve!.ségi
Koztársaság, Nagy-Britannia Kanada Magyarország
India, Japán, Hollandia. Romfmia eszák-Irország Dél-'
Afrika, Svédország és Svájc.
'
,
belfasti unitárius "First Presbiterian Church"
i~.p.loma .az ango! 'kat:onaság által felállított keritésen
beiuli terulelen fekszl.k. Az dstentiszte!e tre igyekvő
autós vagy gyalogos hiveket a katonaság minden alkalommal személyes motozasnak veti alá.
A gyülf'kezet lelkésze D. G. W igmore-.Beddoes mint
a ,,Modern Free Churchman" szerkesztője is nehézségekkel ~üzd. mert a nyomdát. ahol e szemlét elöállítják nemrégiben bombatámadás érte.
Dr. Heinz Schlötermann, mannheimi lelkész a bádeni szabadelv'ú ' gyulekezetek szövetségének elnöke
60. születésnapjának betöltése után egészségügyi okokból állásáról lemondott. A kibúcsúzó istentiszteleten
az IMF üdvö~letét Diether Gehrmann főtitkár tolmácsolta. Dr. Schlötel~mann. aki 1972 óta az IARF alelM
nöke, reméli, hoqy e munkakörét tovább ra is be tudja tölteni.
A

Freie Religion c. teológiai S7.emlében Sigurd Taeslel', a frankfurti unital'ius gyülekezet lelkésze " Freie
Religion und Gesellschaft" - "Szabad vallús és társadalom" címen érdekes tanulmányt irt.
A Junge Kirche, az európai keresztények folyóiratának 1973. évi májusi szinnát a 70. életévet betöltött
Dr. Heinz Kloppenburg tiszteletének szentelte. A nemzetközj protestáns világ számos jelentős személyi;<;ége
frt tanulmányt e kötetben, köztük dr. Pákozdy 'László
Márton református teológiai protosszor is " Das Werk
des Heilige n Geistes" címen.
Örömmel olvassuk az utóbbi hónapokban "Die Zeichen der Zeit" cimú a Német Demokratikus Köztársaságban megjelent egyJ1úzi s7.emlét, mely az ott"ni
protestáns egyház életéről és problémáiról ad tájékoztatót.
VI. Pál papa, XX I II. János pápa utóda, tíz éve
áll a katolikus egyház élen. A bíborosi kollégium elótt
mondott egyik beszédének iránymutató gondolatát idézi az "Ú j ember": "Nyitottság a világ felé" c~men. "A
katolikus egyháznak éppenúgy, mint a többI keresztény és nem keresztény egyhú,:mak Hnyitottan .kell
szemben állnia a világ egyre surűsödo problémáival
szemben".

---_._---_._.__._----_._..._._._._._._._._._..._._._------_._-----= ,,.---'---'--- ' , -Unitárius találkozó Afrikában
Az IA~F vl!d"ök~(:ge alal~ dr. Dana McLClln Greeley, az
l AIlF volt el"ökc kezdeményezésére 1913 a"(I'uutus&ban "nl tártus lahUkoz6ra került ~or Afrlkib .. n, a nigériai L.>.gosban.
A laWk"z6v .. 1 kapuolalOS összeJllveteleket II. lagosi Uni!
tarlan Urot herhOOd Churehben _ az unitárius lesl,,~rist!g
templomában - taNolták. Afrikai rénről nigé r iai és gh""al
unllirlUSOI< VOltak Je len, aklk örömmel ndvl}zlllt<!k az ame·
rlkal, angol és mal:'yar unitárIUSOk k~pvl"el(lll, _ B artók JJ~ _
la IGgondnokunltat. A ial:Ukozóról lapunk karácsonyi st:i.
mában

ri!.zlctes I.mcrtetht logunk közölnI.
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Szokolay Béláné Tompa Márla

Koss uth- díjas , 'cgyCszm érnök.
1S9G-1973
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Egykori nagy nevu, imakönyvir6
tordai unitárius lelkipUsl:\or fia,
aki megjárta az első világhábot·u
olasz lron tjál. A budapesti muegy etemen szerezte meg oklevelét., majd
rövid tanársegédi munka után a z
Ipari termelés S7.olgálatának szen t",He életét. E:rezle és tudta azt,
hogy igy tud al: embernek szolgálni.
A másod ik világhábo rú befeje-/.ése
után al: építőipari kutatás szolgálalába szegődött és számos új elJárást dolgowu ki az épílö és hő 
szigetelő anyagok elöálJitasára.
Egyike volt azoknak a keveseknek, akiket kormánY1..atunk a gyárak államosítása után az igazgatófőmérnöki állásból .müszak! vezető
vé léptetett elő.
Tudományos munkássága elismerésekén t elóbb a kandidátus!, majd
a muszaki tudományok doktom
fokozalot nyerte el, s 1960-ban KOI'mányza tunk
egész
életművéé rt
Kmsuth-díjjal tűntette ki.
Ozvegye gyászában őszinte együ tt l-n:éssel oszlozunk

június

l-én

temettük

el

nenit, három gyermek édes-

l\flÍl'ta

anyját, egyh:'.zunk hűséges tagjat.
A~. idösebbek még emlékemek aITa.
hugy mint szavaJómúveszn6 is )tiváló volt. Az elsők egyike, akiket

cgyháwnk, a m ásodik viIágháboru
befeje7kse

után

a

legmagasabb

f'gyházi
törvenyh07.ó
testületünk
tugja! közé válasr.tott az asszonyok
közü!. Lapunknak is hűseges m un_
katársa volt:, több eredeti cikke

mellett

szívesen

fOl'dftott

angol

unitáríus egyházi lapokból is.

Mint fiatal leány az angliai uoitiiriusok Channing középiskolájában t..1nul t,
\őlt6lt

később

Ausl'-triában

is

néhány evet.

Szeretle és tisztel te egyházunk
múltjflt és n agy odaadással vett
részt abban a munkában, amikor
E-gyházunk Gyallay Domokos: Dávid
Ferenc testamentuma C. színművél
e l őad ta.

Nagy részvét mellett temettük
e l dr. Ferencz J ózsef püspök és
Huszti János budapesti lel kész szolgá lal{lval, a farkasrétt temetőben.

Elbunylal<., e ltem eU(lk •••
Kovács Józse!, mean. 1913. j an. 21-é.n,
93 (!Ves konoban; RaZlnAn Elekné febr.
~-án. ,D éves; Hadnagy Oé.nes febr. 3-án,
neves; Botár Ala<lll.(' feb r. l S-án, 82
éves; o>:v. Somogyi Andorné., jan. ~+-en,
II~ eves; Szentpáli Gyulll, febr. 26-fm, 'l;
eves; 'l'amási Ferencné már". ~, 'll
eves; Tamási Mihály m'rc. IS-'n , 83
eVel5; Nyitral' Jánosné m(\rc. n-án, 82
éves; Darabán Györgyné m Arc . 28-An,
75 éves; Osvátn Ferenc m áre. 30-án, 7 ~
(!ves: lI>:v. Kuti Károlyné dpr. 4-en, IH
é.ves; Deák Ferenc ápr. lS-en, 49 éves;
András Alben áPL 20-án, 74 éves; Kerekes Jenő máj. 16-án, 6Z é.ves; pap A ....
plldné máj. 9-én, s3 éves: FerenczY Sándorné máj. 2t-é.n, 32 é.ves : Szilágyi Gáborné máj. 5-én, .0 éves; Rehung Józsefné m'J. l1-é.n, IH éves; Föl<les PaUla
Emma )Un. 9-en, -lJ éves: Uszkay Wels<:l
l1szló lUn. l5-én, 76 é.vC6; özv. Hadnagy
Imdné Jún.. 25-é.n, 19 éves: Tórők Gyula
jún. 28-án, 61 éves; Szentgyllrgyi JÓ;:S',f
júl. 19-én, 50 éves korában.
-ruri Béláné - RákospalOta febr.
1-éll, H éves; Egyed l.$Wán - "OJpesl máre. 3O-'n. SlI éves; Nagy Dénesné, sz.
Miklós Julianna - R6koshegy ápr.
t -én, 80 éves ; Fark&$ lStv6nné, sz. pé-terfty Gyöngyvér - Sasna lom - aug.
3-á n , s9 é.ves korában .
Ald:ia emlé.kukon..

---_._-------------------- -----------_._._._.-----_.____._._._--_. ..
.

HIREK
önl há laadá ü""e p Unkün, szept ember
3O_:o n , vasfi rnap t~ mplUm .. inkban ünnepl
I~t~nllsuele,e~ lanunk h
urva csor1t OS:<_
I" n k. A :t egy h.i:tk u ..... ~gek .,W1Járól t iszle letlel H sU re leltel kérlk a h ivek szI, ."" ad om á nyail u OrasZIa la mer;.erf. e_
séhn.
Dr. Kalo,,,, T ibo r '"on' OS, egyh áZi la":,, .
CSOS h 'e l CSé~e 100CO. _ tOri"tO! adom A_
" Y07.1>1k a b ... dapestl l'lllgyes Entire ... leB\
templomunk hcl y re~LUlhlira. Isten GUd,,'l
:ll<lba legyen ':;8 maradjo n é letükö n.

•

lI a lottak
napjá nak
előestéjén,
november l-én (CSütörtökön) este
G ÓrakGr V., Nagy Ignác utcai 'temp _
~omu~k ban halottalnkra emlékezve
ISI~nhsztelelet tartunk, melyre hivemket szerettelel hivjuk és várjuk.

K.o cs ord

"

..

Fllrogó Laura énekml1v~un(i Js részt
ve tt II berUni VIT ifjús~gl vIl6gt.alálkOzón 6s szeroplé.se eLlsmeN!..eként VITaranyérmet nyeri. Faragó Laura több
gytUekezeti napunkon
híveinket gyŐ
nyllrköd tette népi hagyom'nyokat i<léz/l
énekelvel_ Szerelettel Cd"özöUUk obblll
az alkalomból.
IUtl ló kiizvclÍlelte IstentlsZlelelUnkel a
P<lt(i!1 a d On szepl. 1&-lIn vasárnap reggel
1 ó rakor Szás>: János lelkész UOlgálatávaj. A köve,kezó k özvetité$<!k I<l IIpontja:
okt. 1. és d<lc. 2.
Pál ff y Gyula atyánkflának 50 éves
er(l<1m~ nyes mérnöki mUnkássága ellsmerésélll arany-dl plomát adományozo tt a
MÜSUlkl Egyetem rek lora. A kllCntet""
átadására a M íiegyelem dlSZlermében
IlnnepélYes kerelek között k e r ült so r
szeple mber 8-án.
Szeretettel köszöntJ(lk ebbtll n aIk,,·
lomból Pálffy Gyula presbiter atyánkll ál.
D r. Há tl l J án os e~ feJ esé.ll~ Im re Rodll .. , lovászpa 'onal IIfvelnk u ... g ... sztuS
29-':;n a Nagy JgnJie uleal ,emplomban ~
éve. náUlssAlIl évford ulój ... k aikalmábáj
ellyhhl meglll<lolsnan ....sze~(lItek ..... szU
Jánot lelkén szolllálau\val. suretell<l'
kószöntJCk az aranymenyegz6jll ket Cnnepl 6ke •.

UNJTÁRIlJS

eu:r

7
•

Külföldi hírek
Juu únla n., • .om i n onbO<1 .. " egy hb L
p.t;,nll rkáJ 'h nIL Js köl;<önlJl,lk crcClmI!cnYeli rn",nk4.ása 25. (:vr Qr dulóJán. ISten
á!d"''''~ k erNk további munkájAra.

Bélyegsarok
.,A tudás. a sze retet

iTánUlűje

n élkül mé re(J és (JUilok."

A r umá n or'hodo x e,y h ;\", S2en. t;zlnad U5" erlll<"'.' mctropoUlának válasZtoItIl

nl~

'feocl Lsl "rlldl orthodOX

P\lSP"-

kOI. aki Jelen VOlt dr. Kovács L/lJos ro-

l11&nlal unitá r ius p Ospök IIIYll l yl oell<\.alo
unncpélyl:n. él IIZ tonnepl Cbed"" püs-

pöKünk ..... ZUltszomsz6dJa voh. UJ 'ch'Jósség,elJes
munkakOrcben
$zerel(lnc:l
k uSzom)"k. A metropOlita

lll';

u(lv/)z,él/\

meleg lIanIlu levélben kösz.lSnte meg.
n umorodalmáson t.artO\\.a ezévi közgyul~
az udVarhcly-kereszt"rl cg)'·
"á:.kör, uJ esptln:!5C IIJ. IlAró Józsel clnOlde le alatt. AZ Uiucn. reszt vcu dr.
Ková"" pIlspök ls.
Ja ka b Déne s lelkl:sr.t neVC7.le kl dr.
Kovacs LaJos pUSpOk II megllresedetl
szemálJr1I h ámi egylultkő7.s\!gbe.
P állty A n l.:ll II kOlouvarl unitárius
kolLégIum egykori dlákJu és később Ul,"h's
MSI'osvásl'trIlClyt
"lhunyt.
Nagy
r~.,;~vét mellett temették el.
Péte r O d lln ravai lelkés1. 5~ éves korában elhunyt . Aronl ($sládból S1.~rma·
zal! . A pja Jl'tnosfULVI é. bó1.0du.lfalul lelké~7. va ll . Aidon legyen emléke7.ete. t;,h uny tát ,feleségén és /.It gyermekén KIv II I ld . NaGY GéM, t)uaa p esti llu1.g6
temp lomjáró h lvU nJ< , mInt apósa Ilya-

szolJa.

Az utóbbi időben szinte évenként
értesültünk valamilyen szen7.ációról,
amelyaITa hivja fel figyel m ünket,
hogy többféle szempontból különös
korszak a mienk. Ez az időszak a
második világháború végé vel kezdő.
dőlt, amely egyben az atomkol"s7.ak
m indennél ny1!vánvalóbb és fenyegetőbb kezdetét jelentette. Nem sokka l ezután belép tünk a világűl' meghódít.iI~i na k kOl·szakáb a . Azóta egyre gya kra b ba n vagyunk ta n úi az
éVS7..ázad eseményeinek, hála a ra gyogó technikai eredmények nek.
A jelen tevékenysége közben
gyakran felmerül a kérdés: Mi lyen
tesz a jövő? A jósl<'is - szinte észrevétlen ül tudom ánnyá alakult
és ma f u turo.lógiának nevezzük.
Az életkor ugráss7.erű nüveked~e
követke-.l1.ében azt mondhatnánk.

AZ e gykol1 n ékeiy kere$ zlu r l "nll árju~
IlIgLmna7.iwnbM\ ötven
évvel
e7.eI6\1
érclts~lzeltek ótvenéves tallllkor.6t \.ar10llak jUl. %2-én. A7. 1~len\isueleten M .
egykori vénd l4kok egyike, Kelemen imre ny. le lk ész, v. oklándi espen~s SZOIgalt.
A kOlozsvári unitáriu s koU ~glum negyven évvel e7.e1l1te é r el1ségl7.ctt dh\kJal laIII\kozójuk at Ko loZ8Van, Torockón (,,.
NalCyenyeden tartottak. A loroek61 UnJtaru.lS templomban tanou Istentiszteleten két véndiák, Mlkl6s IStván medgyesl J:JLI .... ,,-:1',.~ ~~--=-:"1
és Kl!lll ~lIan kövendi lelkész.ek uolS~Utak. A la lálkOzón messze IAvoll>a Uaksd ~ v«ndlákok ls ré$~1 vetlek.
Bikfalv i Barbara zenetanárnő, nélUll
d r . KiSs Elek pUspök unokája és Szlv6s
P é""r mér nók , LOnd onban házassásot
kólól1ek. ISlen áldWiát kjvánjuk II !laWI
párra.
Petőll E rd é lyben e. k(;peS alllum jelem meg dr. Mlk6 Imr() és Itj. Dávid.
G yula sze r kesZlésében. AZ all>um Magyarorszllson lS a k önYVkereskedésekben megva~árolhat6, vagy előjegyezhetlI.
A petőlL all>umna k érdekes unitárius
vonatkozásai ls va nnak. A. nnak lde.!(;n
KOlozsvár t
Brossal Sámue l kalau~Ol1a
P etllm . K özUk a $~erkcsztllk petÖfi n e;.:
Berde M6zsáho~ Intézett érd ekes levelét
ls. Az u nitárius tön.énellr6k közUI $(lr (ln s~erepel KlIvArl Lászl6 Dr, Klss Ern ö és SzentmAnonl K álmll n . A ma ls
é lö erd ~yl u nllAr1usok kö~I.iL mi n I a d aIsWlgált.o.t6k r61
mcgemlék.e1.ib
tön.énlk
Péter LajOll ny. lllmnázluml Igazga t6rÓI.
Máthé Sllndo r él< Flllöp Arpád lelkészek-

Oxford

r61.
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hogy n ma embere egyúttal a holnap c'!.'~re . ls, akinek. a számára
nem kozombös, hogy öregsége! mil~~. társadalmi. anyagi és technikai
kOl'U\mények közölt éli le. A jelcn
tevék~ységét és törekvéseit leMt
egy re mkább a jövö problém{ij határoz7.ák meg. A jövendőt tennészetesen senki sem jósolhalja meg biztonsággal é:"; nyilván lesznek olran
tetiiletek. amel yekben nem lehet
tová bbjutni, bár ma még az ellenkezőjét hiSSzük; vagy pedig az eredm~nyek annyira a távoli jövőben
rejlenek. hogy s7.ámunkra alig van
gyakorlati jelentőségük: de ar. bizonyos. hogy már a ma emberét
sok-sok károsodás éri környezeté_
nek. s7.cnnye7.ődése révén és fog ja
érm, ha nem vigyázunk.
Jaques Piecard, a mély tengeri kutatógömb felta.lálójának fia
azt
mondotta: " Erősen kétlem, h~gy az
emberiség túléli ezt 37. évszázadot."
Az utomháború veszé lyén k ívül
ut.alt "a kiterjedt gyilkos hatású
szennyeWdésre. amely megr ontja
belélegzett levegőnkel , ivóvizü n kcl
és megműve l t föld jein ke t" .
Az 1972-bcn, Stockholmban r ende zett nem7.ctközi kömyczet védelmi
taru.icskoi'.á.~on ijesztő ada toka t ismertettek többek között a -tengerek
olajszennYe7.ődéséről. A szennyezett
ter ületen a halak elpusztulna k,
vagy ha nem is pusztulnak el, húsuk emberi fo.gyaszt.'lsra alkal matlanmi válhat. Hónapokba telik, mig
a kőolajjal szennyezett viz öntiszlulása lezajljk. A folyók és a tavak
vizét az ipari vállalatok, a hajók,
a motoresónakok, a l evegőt az
autóink és egyes gyárak szennyezik.
A tudományos kutatás és a technikai fejlesztés céljai között lermészetesen szerepel c veszélyek csökkentése.
Nekünk, az "embernek" mindent
meg kell lennünk környezetünk ved elméért. Ezért mutatjuk be olvasóinknak a svájci posta kiadásában
megjelent, a környezetvédelem propagálását célzó bélyeget.
Dr. Kiss Józse f
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