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8. SZEPTEMBER-OKTQBER

A tolerancia határai
Dr. Go rd on B. M cKee m an, az lARF negyedik

bizottsdgdnak elnöke, az amerikai unitárius-univ erzal ista egyház segitó szerv ezetének elnöke
mondotta az alábbiakat az oxfordi kongresszus

plenáris ütésén.
Az értelm ező szótar szerint a tolemncia annyit jelent, mint bizonyos fogalmak, dolgok tudomásulvétele,
olyanoké, a melyeket még pillana tnyilag a közvélemény
nem hagyott jóvá. A IV. sz. b izottság a tolerancia
határaina k kérdését abból a szempontból vizsgálta,
hogy az hogyan érvényesÜl a béke, az igazsag és az
emberi jogok terűletén .
A sokféle szemléletbeli és meggyözÖ<:lésbeli különbség miatt első látásra valószimltlennek látszik a béke,
igazság és emberi jogok kérdésének egységes elvi meg·
fogalmazása. Csak a tolerancia ut ján érhelö el eredmény, tudom as ul véve olyan felfogások létezését is,
amelyek még nem á ltalá nosan elfogadottak. A toleran·
cia kapcsolatban van a biztonsággal is. Aki nem érzi
m agát biztonságban, nem haj la mos a toleranciára. Aki
a toleranciát keresi, az m integy feltételét munkálja
a békének és biztonságnak is. A béke pedig igazságot
tételez fel. Nem lehet tolerá ns és békeszeretö az., aki
ugy érzi, hogy igazságtalanság v eszi öt körül. Az igaz·
ságtalllnságok \.özött a legelkeserítöbbek azok, amelyek
során az emberi jogok szenvednek csorbát.
A békére, igazságra és em beri jogokra valö törek·
vés feltételezi a tolerancia ha tára inak kiterjesztését.
Tanui lehettü nk azoknak a tragédiáknak, amelyeket a
tü rel metlenség okozott, amidön bizonyos eszmék feltétlen igazához ragaszkodtak egyesek, tekintet nélkül
azok korintaira. Ezért tudomás ul kell vennünk, hogy
II t(tlem nCia feltételezi a békét, igazságot és emberi
Jogot, de ez fordítva is érvényes. E fogalmak egymás.
lól elvAlaszlhalatla nok. Ha komolya n hozzá akarunk
JÚI'uln l il liéke és igazság megvalósulásához., akkor tu.
domásul kell venn~ nk, hogy különbség van epy igaz.
ság és. a:: 19a1'.ság kÖZÖIL Az IARF.ben részlvevö sza.
badelvú vallásos közössége k tagjai halá l'ozottan fel.
ismerték, hogy az igazság, a teljes igazság még nincs
teljesen feltárva, és még további erőfeszí tés ek szüksé.
gesek a nnak leljes megismeréséhez. Mi megértjük,
hogy m inden közösségnek vannak Igazságai, amelyek.

hez feltétlenül ragaszkodna k. A tolerancia ezek sze·
1'1nt azon a meggyözódés.en alapulhat, hogy a külön.
b ö ző igazságok összevonhatók és egybegyüjthelök az
igazságnak egy teljesebb értelmezésében. Igy a tole·
rancia azt sugallja, hogy semmi sem teljesen téves
vagy hamis, illetve semmi sem teljesen és tökeletesen
igaz.
Ez nem azt jelenti, hogyatoleranciának nincsenek
ha tá rai. Vannak:.....A határokat a külö nböző közösségek
állapítják meg, legyenek a zok vaUásiak, nemzetiek,
kulturálisak vagy társadalmi csoportok . Mostani tár·
sadalmi körülményeink között el ,kell fogadnunk a
különbőzö gazdasági, politikai rendszereket, kulturális
értékeket, társadalmi erkölcsöt, vala~int vallási gya·
korlatot. De ugyanakkor szembe kell szállnunk az
igazságnak olyan értelmezésével és gyakorlatával,
a mely az emberi életet veszélyezteti, megalázza vagy
megsemm isíti.
A béke, igazság és emberi jogok megvalósításának
munká jában bizonyos feszültség adódhat az egyéni
emberi j ogok és a társadalom jogai közt - mely
utóbbi igyekSZik önmagát és tagjait megvédeni az egyé·
nek á rtalmas cselekedeteivel szemben.
Nyilvánvalóan lehetnek nézetbeli különbségek abban,
hogy hol van a határ. Bármilyen előny keresése egy
társadalmi CSOPOl"t részéről más csoportok jogaInak és
békéjének feláldozása révé~ - már túl esnék a tole·
rancia határán. Altalában dinamikus egyensúlyt igyek·
szü nk megvalósítani, az újftás és stabilitás között, az
egyéni szabadság és társadalmi felelősség között, a
megegyezéses béke szellemében. Komoly filozófiai és
teológia i Véleménykülönbségek va nnak a bban a tekin·
tet.ben, hogy mi viszi előre a b éke, az igazság és az
emberi jogok ügyét. A feladat az, hogya dialógust
folytatni kell, teljes nyiltsággal keresve az emberi
'iel'mészetriek és a világ természetének alaposabb és
leUeseb6 megértését. Mivel ezekben az alapvető kér·
désekben még nem teljes az egyetértés, tovább kell
küzdenünk a békéért, igazságért és. emberi Jogokérl
Bízunk a bban, hogy alka lmasabb légkört tudunk te·
remtenl arra, hogy folyta thassuk a munkát, a részJeges
igazságok és a teljesebb igazságok egyeztetésének irá·
nyá ban.
(BajOr János f01'dltása)

VI. pAL pAPA
Az IARf' kon"resszusról vl&szatéTöben ért (1 szomorú
hir hagll VI. Pdl pápa augusztus 7-én, életének 81-ik
évében elhunyt. A rómoi katolikus testvéreUllhá,z gll~
.zabarl. öszinte egyflttérzésset osztozunk. HOWc!kezesünk ulÓn egyházunk részvétét püspökünk tolmacsolta
dr Lék41 l,dszló bfboros. primas, esztergomi érseknek,
aki CI következd kőzveUen ha~g~ levé~ben.. k?szönte

meg réuvétnVilvdnltásunkat: Fotlsztelet,lt. ~U$pQk 0;1

H dldsan köszönöm

II

~aaa és. az . U~lt~ryUS egyhaz

nevében kifejezett testveri Teszvetnydvomtast Szentsé-

gei AIUdnk VI. Pál pápa elhunyta alkalmábó!. A ,Mer/boldogult ~Ióban ószinte törek véssel kereste mlnd~n
elszakDdt testvérTel a megértb és II keresztény egyseg

út;dt, amely utón maga személyes,en

olll~n. ~gl!.on

ahitozott. Oszinte nagVrabecsüléssel es testverI koszon téssel dr. Lékai László, biboros, primas, érsek.
A teológiai gondolkodás vonalán nem ugyanazt az
utat ;árjuk, ez azonban nem l~het ak~.~álya annak,
hogy őszinte megbecsüléssel ne t1szteleg)tmk egy nagy
ember emléke előtt. XXIII. János pápa Ö"!"ökét átvéve,
nehéz körülminVek között valósította meg a vatik~ni
zsinat kiemelkedő határozatait. Mi igen nagyra becsuljük azt az elhatározást mellyel a misének nemzeti
nyelven való mOndáSát_' határoztók el, ezz!l. közelebb
hozták az egyszerű hivo embert, az evangeltum megértéséhez.
VI. Pal pápa megértette, hogy a világban változások mentek véabe és az egyháznak, mértéktartással,
a tradfciókhoz valÓ ragaszkodással bár, de előre kell
néznie. A kereszténvséaet nem tartotta hitbizomány7UJ.k, hanem an7UJ.k szellemét és gondolatait ki akarta
terjeszteni minden jóakaratú és építő szándékú emberre. _ A maga eszközeivel küzdött minden durva
megnvilatkozá! ellen és - mint csepp a tengerben emlékezetes marad az a megnyilatkozása, midőn egy
közelmúltban WrUnt terrorista akciónál saját személyét kínálta fel túszként az ártatlanul fogvatartottért.

Türelemmel kereste a megértés útjait. A dialógus
pápája volt, aki a különböző Jelfogást képviseIó ke reszténvek és a nem keresztények, valamint az egy'ubi kereteken kiviil élők iránt is nyitott tttdott lenni.
Ebben a szellemben foyadta, ahoyyan azt a Bazilikában tartolt gyászbtentiszteleten mondott beszédében
dr. Cserháti József pécsi megyésPüspök, a hazai piispÖkkari konJerencia titkára mondotta, hazánk első
emberét b római látogatáSa alkalmával, hogy vele
személyesen is beszélyessen a mayyar állam és a katolikus egyház problémáiról. Magyarország nem voll
isme r etlen elötte, az 1938-as Eucharisztikus Kongresz-

sz~son járt_ hazánkban, é. arrÓl jó emlékeket őrzött.
Klemelke.~o érdeme, hogy pápasrigrinak évei alau
r~ndez6dott a magyar állam é. a Vatikán közöm
v iszony, . me~ynek .~o~án elismerte a magyar dUam
szuver~ mtásat. Betolt odtek az üres fŐpapi szé kek, és
helyrealit a békesség az eyyszerú hivek I lk"
'
Ennek
.,. , .
e
en UI.
megnYI vanu asa volt az a részvettávi rat m I
ben Losonczi Pói, az Elnöki. Tanacs elnök - ' . "k"
, " k',
.•• _ - reszvelet
I ejezle.

'\ Vl~ Pál eyy~zerü életet é lt, és kivánSága szerint e/11l~zeru . vol gyaszsz,ertarl~sa i •. Ezen szamos óllamfő és
ormany o vet t r szt , elükön dr. Kurt Waldheimmal
az ENS.~ /ótitká.raval. Hazánkat dr. Trautmann Rezsó:
~z EI~ok~ Tanacs helyettes elnöke és Miklós Imre
a~lamtHká.r, a~ Allam~. Eyyhá.~ü9Yi H iva tal elnöke képv~e lte, romal nagykovetségunk ügyvivőjének kisere-

,t_

teben.
A temetés napján, auyuszt·us lZ-én a Bazilikaban

dr. ljjas József kalocsai érsek, pápai tróuálló vezetésével a hazai katolikus püspökök yyászmisét tartottak
melyen a kormány, az EgyhtizügYi Hivata! és a hazat
testvéregyházak képviselŐi - köztük püspökünk is _
jelen voltak. a budapesti diplomáciai testület képviselőivel eayütt.
A pápa temetésén a hazai katolikus egyházat dr. Lékai László biboros, primás, érsek, dr. Timkó Imre hajdúdorogi göröy katolikus megyéspüspök és dr. Paskay
László veszprémi püspök képviselte. Dr. Lékai. László
primás a katolikus egyház szigorú. rendjének megfelelően Rómában maradt az uj pápa megválasztására.

I. J ÁNOS P ÁL PÁPA

Az új

papa

Albina Luciani vele ncei érsek lett, aki
I, Janos Pál néven kezdte mey kormányzását. A névválasztás felidézi két közvetlen elödjét, akik mindketten haladó szellemben igyekeztek. a legnagyobb
keresztény egyházat vezetni.
Lap zárta ut an kaptuk a S7.omorú hírt, hogy I. János

Pál pápa szept. 29-~n váraUanul elhunyt. Az. érette
mondott szentmisén, okt. l-en du. 6-kor a budapesti
Szent István-bazilikában, püspökünk távollétében az
Unitárius Egyh-ál. képviseletében Husz.ti János kÖ"LÜgyigazgató, óudapcsti lelkész vett reszt.
Bartók Béla.
•

Dr. Ferencz József püspök 70 éves
Az Egyházi Képvisel ő Tanács ünnepi ülésén ,kösrontötte dr. Fel"encz
J62:Se.f püspököt 70. születésnnpjl~n.
Bartók Béla {6g0ndnok megnyitója
utan a püspök megemlékezett az.
el6zó ülés óta bekövetkezett elhalálO1ásokról.
Az üdvöz.lések rendjén Bartók
Béla f6gondnok meleg szavakkal
köszöntötte
elnöktársát,
akivel
együtt végzi az egyházvezetés nehéz
feladatát. Bajor János fOjegyzö a
vidéki gyülekezetek és szórványok
üdvözletét tolmácsolta. Huszt.! János ikö:Wgy\gazgató a budapesti gyülekezet nevében szólt, majd egy em-
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lékgyúrút adott át annaK tiszteli>
ajándékaként. Dl". Kiss JÓ7..se(ne virágai a nök figyelmességét tanúsították. A püspök meghatott S7..a.vakkal
köszönte meg a megemlékezést.
Az ülést követó fagadáson a T anács tagjai, presbiterek és h(vek köszöntötték.
Az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke,
Miklós
Imre államtitkár,
Straub István elnökhclyettes és Madai Andárs föosz.tályvezet ó-helyettes
társaságában augusztus 30-án, hlva!.aJában fogadta a ptlspÖköt. és • kösz.ÖntÖtte születésnapján. Hangsülyozta, hogy a püspök évtizedek óta

jó munkút végez, és hozzájárul az
állam és az egyház közötti jó kapcsolato k erósitéséhez idehaza és külföldi szolgálatai alkalmával. Püspökünk megköszönte a megemlékezést.
Délben Miklós Imre államtitká r ebédet adott a Gellért Szálloda különtel'mében püspökünk tisztel etére.
Srep színfoltja volt az ünnepségnek, hogy azon JeJen volt Svájcból
püspökünk otl élő egyetlen testvere, Emmerthné Ferencz Magda is.
Az. évfol'dul6ról a napilapok és az
egyhMi sajtó Js megemlékezett.
Dr. J a k a b JenŐ

ORSZÁGOSBÉKEKONGRESSZUS
Az Országos Béketanács június végén ülésezett a
Pal"lamentben. Meghallgatta .Sarlós l stvá~n!,k, ~
Hazafias Népfront országos fötltkárának az ldoszeru
bel. és külpolitikai kérdésekről adott tájékoztató.
ját, és dr. Simai Mihály beszámolóját az E~SZ le:
szerelési közgyü]eséról. Majd Sebestyén Nandome
főtitkár előterjesztése ala pján elhatát"ozta, hogy
1978. december l-2. napjaira összehívja.a IX. Magyar Békekongresszust. A kong~>ess.~us, mmte~y 800
résztvevővel tekinti át az elmult ot e sztendo végzett munkáját és eredményeit. Meghatározza ti magyar békemozgalom további feladatait. A választA-

sok rendjén megválasztja a következő Országos Béketanácsot és a tisztségviselőket.
E kongresszusra való készülódésünk jegyében
idézzük Romesh Chandra, a Béke Világtanács el·
nöke, Budapesten, augusztus 2·án tal'lott sajt&értekezletén elmondott beszédének alábbi megálla·
pításait.

. ,.... A gyar~atosítás ideje végképpen lejárt, még.
IS kisérletek torténnek a neokolonializmus térhOdi_
lására; ugyanúgy a hidegháború végképpeni lehetetl,:~ül~se ,után kisérletek történnek "új h ide~há
boru megmdítására. De a béke erői ma minden
eddiJlinél erösebbek és képesek megakadályozni ezeket a ktsérleteket, mert az enyhülés folyamata visz.
szafordíthatatlan. Utalt itt arra a kampányra, mely
rt nculronfegyverek eltiltásáér t indult és eredményes volt, hiszen több olyan állam, mely az uj fegyver bevezetésével kisérletezett, kénytelen volt szandékát megváltoztatni. A lefegyverzés, az enyhülés
fenntartása és a felszabadítási mozgalmak támoga_
tása elválas7.lhatatlan a békétő!' Az új nemzetközi
helyzetben éppen ezőrt a béke-viIágmozgalom meg.
indulásának 30. évfordulója nem csupán a megemlékezés és az összegezés alkalma, hanem az uj
fe ladaiok és módszerek kidolgozásának kötelességét
is jelenti."

,

Harminc
1948. október 7-én, II Magyal' Népköztarsaság kor-

mányát képviselő dr. Ortutay Gyula vallás- és köz·
oktatásügyi minisr.ler elsőízben hi. alá egye7.ményt két
protestáns egyházzal ugyanazon a napon. A Református és az Unjl<\rius Egyházak életében és Sl'..erve-zeti keretei között érlelődött meg elsőnek mindaz.
amit az egyezmény szövege tartalmazott. Egyházunk
képviseletében dr. Csiki Gábol' püspöki helynök, dr.
Gá/!alvy István fógondnok és Gyallay Pap Domokos az
AIJandó Bizottság elnöke írta alá az egyezményt.
Az állami és egyház.i részről aJáírók ma már nincsenek az élők soráb.1n. Tisztelettel hajlunk meg emlékCl'.etilk előtt, mert elhatározottság, jövőbelátás vel'.eUe őket ahhoz az e1határoz.áshoz, mel yet a korábban
tartott Egyházi Közgyűlés is kimondott, amikor lel·
hatalmaz";st adott nekik az egyezmény altlirására.
Az egye-zrnény szövege hooszú hónapok ·munkája
során született meg, és az előkészltésben ott volt egy·
házunk jelenlegi püspöke, dr. Ferencz Jótsef, aki ak-

esztendő
kor, mint egyházi titkár egyike volt az egyezmény
megkötése mellett munkálkodóknak.
l\z elmúlt évtizedek az egyC?mény szövegen válIOzt.attak, szelleme azonban a l-egi maradt. A magyar
konnány több alkalommal meghnhtabbította az akkor
!itmeneti húsz esztendőre ígért segélyt. Az egyházi
önellátást ma is gaWagon támogatja az a többféle segítség, amit kormányzatunk az azóta életre hivott AIlami Egyházügyi Hivatalon keresztül nyújt.
Ma már a dia1ógus szellemében megbeszéljük az
i dőközben felmerült kérdéseket és tisztázzuk a jelentkező problémákat.
Mi akkor Ciatalok együtt ,nőttünk fel az egyezménynyel és örömmel látjuk, hogy nem feleslegesen ad·
tuk sz,avazatunkat az atáiráshoz. Ma csaknem valamennyien felelős helyen vegezve munkánkat, gawagit6an tapasztaljuk az egyezményben lefektetettek e1ő
nyei t s ez elónyökben levő segítséget egy.házi és egy·
házkő2Ségt munkánkban.
Huszti J ános

Az oxfordi IARF kongresszus
Az IARF - írjuk meg egyszer ezt is, - az angol
nyelv'ú rovlditése a SzabadelVl1 Vallások Nemzetközi
Szövetségenek. A magyar unitárius egyház, 1900·ban
egyik a.lapítója volt ennek a szervezetnek. Az alakulÓ
ülésen egyhdzunkat FerenCl József kolozsvári unita rius püspök (1876-1928) megbfzásaból Boros György
aklko~ teológiai profeSszor, későbbi püspök (l928-1938í
~épvlsel!e. E ~zövelség háromévenként tartja kong.
lesszusalt. Ar. Idén az angliai OJ;:fordban július 28augusztus 4. között. A résztvevők kÖZÜl' a felnöttek
a modern St. Cathrine's Collegeban, a fialtllok az ősi
~anchester Collegeban voltak elsl'-állásolva. A kollégiumok az egyelemhez tartozó ö nálló felsőfokú iskolák.

OXFORD
Ejtsünk néhány szót a kongresszus szlnhelyéröl, az
ősi angol egyetem,i. városról, Oxfordl'ól ls, melynek
egyl~ képe gazdagit);) beszllmolónkal. Oxford jelentős
aulólpara és élénk kereskedelmi élete ellenére ma is
elsősorban egyetemi város. EM még a nyári id'őben is
észre lehet vennI. Egyetemi tnhírt viselö diákok vagy
elGadó tanárok. járnak az utcákon, s időnként végzett
dlékok a.\'atásara is sor kerul. Az oxfordi egyetemet
n ptipa. a hn:w.i trlttlrjÓ.rast megelőző években ismerte
el - s a1-óla egyformán vlrág1-ó. bővUlő valóság.

A számos k ollégiumok egyike·másika külön kis vérosrész.
A legrégibb a Merton College, és mi ndenki ismeri
a Magdalen Colleget, melynek hallgatói között az
angol királyi család számos tagja foglalt helyet. Ebben
a vá rosban telepedett meg a XX. század elején, a
mái' a XVIII, században Warrington városában alapltott első szabadelvu ma unitárius teológiai főiskola, a
Manchester Cöllege: Szép épülete, gazdag könyvtára,
diákotthona ma is büszkesége angliai unitárius testvéreinknek. Ennek az intézetnek volt hallgatója eg~~oron
dr. Kovács Lajos püspök, dr . Ferencz József pus~k,
dr. Erdő János egyházi főjegyző, é~ sokan m~ok III
Itt tartózkodott rövid Ideig Bajor Janos lelkészünk, és
itt folytatja tanulmányait Szentiványi Ilona teológiai
hallgatónönk is. Az intézet dékán-principállsa, a kongI'esszus helyi !'ende1-ó bizottságának vezetője, az .ausztráHai származású Bruce Findlow prolessl'.or, aki kedves és segítőkész házigau.\ának bizonyult.
A régi stílusban épült Manchester Collegenak ellentéte a modern .a vlll"OS szélén mintegy tizenöt éve
felépült St. Cathrlne'$ College, egy monumentélis, skatulyákból összerakott épületkomplexum, melyben minden diáknak külön SZObája van, 500 személyes konyhája a legmodernebb. lit üléseze tt, kellemes kömyezetben, ól varos zajától elkU\önOlve, til'. IARF 23. kongreSSl.usa.
UNITARlU8 If,BT J

ASSZONYOK Gl'VLEKEZETE
A kongres5zuSt megelőzően az ,unitárius és sza~ad
elvO asv.onyok vi lAgszervezeIe, Julius 25-28. napjain
a SI. Anne Collegeban tartoUa ü!ése!t, melye~en dr
Cnrolyn Howlett elnökölt. A klküJdö~ek kőzott ott
voltak dr. Kovács Lajosné, a ro~ánlaL. dr. Kiss J 6 magyarországi képvlselo, dr. Kanak Alene,
zse t n é , aN"J'
Strejcek Alice, a
K ucern • an huszita lelkéstnók és
é
(k' zé é k
prágai unitárius másodlelké.sz teles ge, ct L S P ne-
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kadékot áthida ml. Tagjai közül so\(., n állandó résztvevői VC!.I ~k a kongress7.~s elöadásal nak, melyeket azután kulön vlta cso portJai kban megbes7.éltek. Egyik
este ók adtak programot. melynek rendjén a korábbl
évente tartoll összejövet~l e lk egy-egy Jellem?..á epl zód~
ját elevenltet~ék fel, mindn yáju nk öröm(!re. E mu nkában a SZOCIalista államok fiata!ja l közUl c:sak a ml
kUldöttünk, Hunti Alpár főiskola i hallga tó vett részt .
Új elnökük a svájc:i Bauer Renate lelkésznó aki ti
j övő évi konCerenciát a svájC:i hegyek egyik kis (alujában szeretné megrendezni. Foglalkozt.., k azzal a gondolattal is. hogy utána egy mlkrobUSS1.a1 ellátogassanak Budapestre és a Balatonru ls, néMmy napra.
Ch. Hayhurst eddigi e lnöknö. D. Haughton és a
Kent-házaspár mindent megtett, hogy fiatal magyar
kiküJdöttün"k megismerje szép oNi7.águkat.
A TOLERANCIA HATARAl

A kongresszus fó témáját, a tolerancia mai határait
négy sznkblzottság dolgozta Cel. Az a nyagot egyfelől
egy előre k idolgozott munkakön yvben, m ás felől pedig
a négy bizottság egyes tagjainak előadása i ban terjesztették elő. Magától értetődő, hogy a vélemények között
jelentős különbségek voltak, h iszen a résztvevők kontinensek egym-ást61 elterő vallási há tlért képvi~ló egyházalnak killdötteibőt tevődtek össze.
t:rdemes szót ejteni a több, mint harminc japán
képviselö ről, akik minden egyes alkalmat megragadlak II felszólalásra, de nem mindig kapcsolódtak a
napirendi témákhoz. hanem saját egyházuk vagy
szervezetük álláspontját igyekeztek a kongresszusi ta·
gokkal megismertetni. Missziói alkalomnak tekintették
a kongresszusI.
Az amerikai és az európai álláspont is szetválasztódott. Az előbbiek közül a legtö bben a humanista
vonást hangsúlyozták, szemben az európaiak bibliai
alapon álló nézőpont jaival.
Az indiai hindu és muzulmán küldöttek a maguk
álláspontjának adtak ,hangot. Kifejeződ ött a gazdag és
szegenyországok és világrészek kijzötti különbség,
amint ezt majd látni fogjuk a negyedik bizottság által
előterjesztett és a kongresszus flItal elfogadott nyilatkozatból.
•

ha ngjával, több alkalommal győ nyörködteUe az. összegyúlteket). Az asszonyok a mai é let kérdései vel és
problémáival foglalkoztak. ~ I énk figyelemmel kIsérték dr, K iss Józsefné Vadadll Verának a magyarországi asszonyok egyre változó és javuló helyzetet is-

mertetö angol nye!vü
kező

előadását .

A REGGELI AHITATOK
Meleg színfoltjai voltak. és áh itatot ébresztettek a
m inden nap más és más egyházi á rnyalatOl képviselő
személyek szolgálatai.
~
Ezeken a reggeli áhitatokon a közel 450 résztvevo

E szervezet a követ-

ciklusra dr. Jutta Reich S7.abadelvü letkésznőt
választotta meg elnökéül, aki a Német Szövetségi
Köztársaságban él. TEOLOGIAI KONFERENCIA

A kongresszust megelőző három napon, mintegy
ötven lelkész gyűlt össze a Manchester CoJlegeban,
aktuális teológiai kérdések megtárgyalására. Munkájuk
előkészület volt a kongresszusra. Ennek keretében
emlékezett meg dr. Erdő János k olozsvári rektorprofesszor, egyház.alapltó David Ferenc püspökünknek
a vallási tü relem kérdésében eICoglalt álláspont járól.
Eloodása később az angliai "Faith and Freedom" c.
unitárius folyóiratban a szélesebb érdeklödö közönség részére kiadásra kerül. A tanácskozásokat dr. Andreas Mssler német letkész, az. IARF teológiai biz.ott·
ságának elnöke és Bruce Findlow dékán vezették.
A vi tacso portok munkájában részt vett és felszólalt
dr. Jakab Jenő magyarországi lelkész és dr. Szabó
Arpád kolozsvári professz.or ls.
AZ IFJ()SAG ReSzvtTELE

Az IARF if.júsági szervezetének International Reli"Ious Fellowship a neve. Vezetöi úgy hatá roztak, hogy
az Idén nem tartanak kül ön kongr esszust, hanem az
lAHF témaköréhez kapesol ódva Igyekeznek a fiatalabb
és Idösebb nemzedék között Id6nként Jelentkező sw-
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es budapest! résztvevők
(Dr. Jo hn C. Oodbey lelvétele)

ély vett részt az étkezde
közül ~ tlagb.an 100-130 szem ható volt a ~aga különmelleth egyik terembeni ~~eg án shlnto. unitárius szelleges papi öltözetét vise ~ ap ' lyozt.a azt. hogy más
gálata. A monoton zene IS haogs~k n maga módJAn
világrész képvisel.ője f:~~~~ dr. André Gounelle.
e zó ok erejével és belsó
Istenhez. A franCia sza
montpellieri professzor, a s n
,
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A V ITA D e LUTANOK
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tartalmával halott a lelkekre. Az indiai mozJ;!a aG Ali K orán-résl.lctcket olvasott fel. A német
hm dr.
természet szépségeit mutatták be
humanJs~k r;;;~
felolvasott s,zövegekben. A reggeli
képben, ango
résztvevő saját a nyanyelvén tar:lhJtalodkal ffiklnde. "., . fordításban rendelkezésre álltak.

és

lotta,

e azo

a

AZ (l KVACSO RAOSZTAS
A
ugat; világ keresztényei közül nem mindenki
8'kO%lja az űrv,acsoravételt. Mcgkppó volt Kelet é~
t t láLkoz.ásn amiko)' dr. Erdo János professzo)
é/U~f[ce .n Blair Wesiell delawarl unitárius lelkész.nó
közösen szóltak az úrvacsora je l entőségéről, és. egyil.tt

Ilf

osztották kl a kenyeret és

fl

bort

fl

termE't zsu,foláslg

megtölt6 jelenlevöknek.
A VASÁRNA PI I STENTISZTEL ET
A ünnepi istent isztelet megtartásn gondot okozolt

r:ndez6knck. Az elhelyez.ést biztosító kollégium kápolnája nem volt alkalmas erre a célra. fgy a Manchester College templomában 200 és. a Manchester
Collegehoz tartozó és a templom tól mmtegy 200 métl

\

Délutánonként a rés:r.tvevök érdeklődési körUk szerrnll csoportokban megbes...élé-seken vetlek részt
Igen nagy érdeklődés kísérte il szocialista áU';'mok_
ban élő egyházak életét Ismertető tájékoztatót, melyen
dr. John C. Godbey, a chicagói unitárius teológiai
faku ltás dékánja elnökölt.
Itt Renate de Haas drezdai református lelkésznó a2
NDK egyházai nak helyzetéről szólt. Ugyanilyen érte_
lemben beS7.élt Alena Kanak prágai hus7Jta lelkés~nó
Bartók Bél~ fógond!lokunk a magyarországi unitáriu~
sok egyháZI életét Ismertette. J!:lénk érd eklődéSI váltott kl 37. a megállapltása, hogy nz unitárius isten_
tls7.teleteket ls - egyes vasál·napokon _ a Magy
R.Mió k~zvetlti és U.nitá~jus tlet C. lapunk egyre ~~
vülő terjedelemben JelenIk meg. Ugyanitt felszólaltak
dr. F"er~nc..t. József és dr. Kovác. Lajos pÜSPÖkök és
dr. Erdo Janos professzor is.
A KÖZGYOU~S

A kongressz.uson részt vevő hivatalos delegátusok
kÖ'4YiJ,lésen vettek részt, melyen ;;lZ elnök, dr Kovács
Lajos püspök, a Cóti4tár DIether Gehmann F;ank{urt_
ban székelő lelkész és a holland lelkész.- pénztáros., W
St. Kro(>se tettek jelentésI. Ezeket a közgyűlés k~
neltel tudomásul vette.
A váln~zt.fJsok rendjén llZ 197H-1I1. évi hároméves
ciklusra teljes egyhangúsággal megválasztották a következőket: elnök: dr. Carolyn Howleu, USA alelnök·
dr. ~ykkiO Niw~no, Japán, pénztáros W. si.. Kroese:
lelkesz, Hollandia. A végrehajtó bizottság tagjai: újraválus7.tott tagok: ~r. Ferencz Józse! püspök, Magyarország, dr. Kovacs Lajos püspök, Románia, dr.
Ousan Kafka moderátor, CsehslJovákia, William
McMilIan lelkész, Belfast, E:szak-tron;zág. Etje Kriekí'
az IRF képvi~elője, Hollandia, Brian Golland !őtitká~,
Nagy-Britannia (aki röv idesen nyugalomba vonul
és helyét majd utóda veszi át). f)j tagok: dr. Ju t ta Reicli le1késznó, NSZK, a N6szövetség képviselője
dr. Eckhardt Pi/ick, szabadelvű német lelken. Mann ~
heim, NSZK, Toshio Miyake. a Konko-Kyo egyhaz
lelkésze, Japá n.
.
.'OGA DASO K

J ob bról a második d r. Caroly n Howlett, u I AR F új
elnöke
(HUszti Atpár rel·,étele)
terre fekvó és ~l Arlosh család által építtetett aulaban
ugyancsak több mint 200 ember vehetett részt az istentiszteleten.
A két helyiséget hangS7.6rÓk kötötték össze, és a
liturgia és a szolgálat hol a templomból ment át erósltlikön a terembe, hol onnan a templomba. Ez a
modern technika eszközeivel megoldott ünnepi istentisztelet igen áhitatot ébresztó és szép volt.
A prédikációt a megbetegedett a merikai unitárius
egyházi elnök, dr. Paul Carne. helyett, Brian C. Gollond, az angol unitáriusok fótitkára tartott.a. A bibliai
Bábel tornya történetét példazva hívta fel figyelmünket az együttes munkára A liturgikus szolgálatban öt
nemzet és egyház képv iselői vettek részt. Dr. Ferencz
J ózsef püspök bevezetó szavai, biblIaolvasása és áldásmondása vezették a liturgikus cselekményeket. Ennek
rendjén még a következők szolgáltak _ mindenki
II saját nnyanyelvén _
N. Nonabri a KhnSi hegyek
unitáriusainak vilagi prédikátora, Ínnárnó, Indiából,
Anne McCleUand unitárius lelkész.nő Londonból, dr.
Jut ta Reich lelkésznó a Német S7.öve!.ség1 Köztársa _
ságból, Genyu Yamamoto japán shinto-unitárius lel_
kész. M. HiU az oxfordi Manchester College templomának orgonistája vezelte a gyülekezeti éneklésI. Az
lI~yanyelven olvasott szöveget, imát, áldást angol fordltásban követhették a résztvevők. Az istentisztelet
szerve7.6Je Bruce Findlow dékán volt.
A? Istentisztelet ~[ejeztére eláUt al. eső, és a két
helyről ellndull menet résztvevői a kollégium füves
kertjében testvéri kézfogással találkoztak.

Az IARF végrehajtó bizottsága fOgadást ' adott II
kongresszus vendégei és a testvél-Sl-Crvezetek kikü ldöttel tiszteletére. Ezen kÖSi!öntöttük úz a ngl iai unitáriusok nesztorát, az. oxfordi egyetem im máron tiszteletbeli tanárát, Sir AUster Hardy-t, aki a bevezető
előadást \.a.rtotta. Jelen volt az egyetem és a vára;
képviselője is.
Kedves vendéget tiszteltünk a világ progresszív zsidó szervezetének képviseletében megjelent dr. Vermes
Gézában, aki egykoron GyulAn Szász János le1készünknek volt iskolatársa. Ma az oxfol'(li egyetem elóadó
UlOára, a tavalyi évben hallgatói közt volt a mi
SZl!nttvánlli Uonánk is. Ú"ásai Időnként a hazai Zsidó
E:vkönyvben is megjelennek. Dr. Vermes több érdeklődőnek megmutatta a Bodleian Köny v tár értékeit.
Ott is órlznek egy példányt a Oávld-Blandrnta által
szerkesztett és 1568-ban megjelent latin nyelvű első
unitárius nemzetközi kiadványból, a De laisa et vera ... -ból.
Ox/ord város töpolgármesfere is fogadást adott az
IARF kongresszus vezetői tiszteletére. ~ városháza
szép, de egyszerű hivatali helyiségeiben kozvetlen beszélgetést folytatott a főpolgármester és öt tanácsosa
a megjelentekkel. Orömmel jegyezte ~eg, ..hogy ma
már nyoma sincs az évekkel ezelőtti dláktunte~sek:
nek , és békés az élet az egyetemi diáks.1g és a várusI
po.lgúrság közötL
. fl .
il
A c roydo ni _ London elóvárosa - untt fl~S gy lekezet meglátogatásáról !TÚlS összefüggésben Irunk.
Bartók Bila főgondnokunk és felesége Man.ches~er·
ben, rokonokat látogatva, .néhány manchesten unttá·
rius templomot is megtekintett. F"l!ren~ J.6zsef püspOk'ilnk Austin FifzpalTick boltom umtárius lelkéSz
meghívására, aug. 6-án gyüleke-J;etében ~1~áU. Itt
jelen voltak a környékbeli gyütekezetek paPJai és hívei valamint A. Hibbert, a vároS polgármestere és
felé:s!ge, és ugyancsak feleségével együtt Da vid YounQ,
UNJTA RI US 2LET .5

az angol parlamcnl labour-párti képviselője, a~! ~~m
sokkal aze1őtt tért vi5$1A'I az angol pm"lamenl kuldottgével Magyarorsz.1gon tctt látogatásáról. EJis.m~r~1
ölt benyomásai ról a magyar föváros és II vldek SZL~ szépségeiről, és' arról az élénk életről, amit egyhetes útja során \.llpasztalt. Nagy s?..cretcttel. beszélt
killdöUségük magy:lr tolmá(:sáról, d~: LippblY.1 Fer.~nc
osztályvezetó\,ól, akit mi IS Ismc(unk és tisztel unk •

óta. s7.01gáluta előtt pus
.. pök··un.•
k ven d'·~S 1'16·'
évek
Boltoni
a J va.l
együtt a ug 5-én meglátogatta a Tavinglom, II standi
"tárÍus U;;mplomokat - utóbbi II második világ,há~~ idején német bombától elpusztult és azóta újjáépült. A hazai vendégJátás~oz .~16 bu~ósá~1
terítettek asztalt II walms/ey' gyu}ekezet asszonyai a
kongresszUS utáni túrán résztvevo csoport d-rere.
Jakab Jenő dr. meglátogatta a legrégibb skót uni, . , gyüleke~ete t Dundee városában, melynek lell anu
,-" .makésre nagy örömmel foga d ta a gyu··1e k eze t ~1.:>U
gyar vendégét. Edinburgh Szent Márk nev~t. VIselö
unitárius templomáron dr. Jakab Jenő .a nghal vendéglátójavai együtt összetal~lkozott A. H dl le~.késszel,
és részt vett azon a közebéden, melyet .a gyulekezet
asszonyai a Skóciába látogató kirándulók reszére adtak.
KOVÁCS LAJOS DR.
kol02.Svári unitá r ius püspök vezette dr. BaraMsstl
Láscló !őgondnokk.:ll együtt a romániai unitáriusok
küldöttségét Oxfordba. A n6szövetség munkájában
részt vett dr. Ko uács Lajosné főtisztel~dő asszony
is. Dr. Erdő János egyházi főjegyző, kolozsvári teológiai pro[e<;<jwrnak sokan gratuláJtak a kolozsvári
Egyetemi foku Protestáns Teológiai Intézet rektorává történt megválaszt3sához. Sebe Ferenc egyházi
elÓ."ldó-tanácsos sem elöször járt Angliában, ahol sokan
ismerik. Török Áron esperes-helyettes, sep!,iszentgyörgyi lelkész kedves egyéniségével Benjáminja volt
.a küldöttségnek. Sokat tanult, mint mondotta, és élete
nagy élménye marad a kongresszus munkájába való
bekapcsolódás.
Amerikai tanulmányút járól ha2atérőben dr. Szab6
Arpád, a kolozsvári teológiai intézet intézet profes:zsz.ora is részt vett a kongresszus munkájában. Hiszszük, hogy küUöldl tapasztalatait felelős munkakörében gyfunölcsÖ7.tetni tudja.
MAGYAROS VENDtGLÁTASOK
Az oxfordi kongresszuson részt vevők közül többeket sZÍves szeretettel m.agyaroo vendéglátásban részesítettek néhányan Angliában élő barátaink kWüI.
A legtöbben Kereki Gábor, egykoron budapesti lelkész
házának és aszwlának voltak a vendégei croydoni otthonában. Kereki Gábor júl. 23-án cJ'Oydoni unitárius
templomába hlvta. össze mindazokat a híveit, -akiket
egykoron ő esketett össze.. A tele templomban ott volt

dr. Kin J?zscJ és felcsépe, Vadadll Vera, akike t 3 1
évvel e7.elott, közvetlenül Budapestr61 való eltávoÜISU előtt esketett meg az akkori Koháry ukal templomban.
Ugyana? nap délben a Purleyben lakó 5065 Andrá!
és felesége ebédet adtak számos hazai vendég tiszteletére. Ug'y~nők látták vendégü! több napra az USAbÓl hazatero dr. Szab6 Árpád professzort is. Londonron Davidsonné Anghl Gyöngyi és Ledererné Krenncr
fua fogadtak vendéget otthonukban. Elöbbl a pályaudv<ll'On is kalaw.olta a messu utr61 érke7,óket.
B!'ll'le~ek Gyula egykori manchesteri aka démita, Ker,:kl ~aborhoz hasonlóan, Oxf{)['dba is ellátogatott, és
L~chCleldben vendégül látta diáktársát, ar. Jakab Jenot.
Szivós Péterné BikfalvlI Barbara London hoz közel'
otthonában több napon át vendégüt látta HU$zli AI~
párt.
Köszöne~ mindannyiuknak azért az á id07.atos segíts~gért, amivel az idegenben töltött napokat otthonos~
sa tették.

A LES ZERELf:S
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A beszélgetések és a kongresszusi viták előterében
ez a két- kérdés áUl. KülönbÖ7..Ö országok fiai földrészek küldöttei, va.llási hovat.artozásuklól függ~tlenül
egyetértettek 'a bban, hogy a jővendó a béke embe réé
Többen elismeréssel emlék~tek. mcg a prágai keresz~
tény békekonferencia üzenetérő!, amely világos utat
mutat sokunk. számára.
A kon&TCSSzus tagjai a közgyiilésen örömmel vették
tudomásul, hogy az ENSZ tavaszi leszerelési 'k ülön
konferenciáján, a nem kormányszintű szervezetek képviselői között sílrw.l szAlltak a béke és a leszerelés
ügyéért az lARF képviseletében dr. Pau! Cames az
amerika ~unitárius univerzalista egyház vezetőj~ és
dr. Ntlkkio Niwano, a japán szabadeivii buddhista
mozgalom, a R hisso Koset Kai elnöke, mindketten az
IARF végrehajtó bizottságának tagjai.
Az IARF képviselői az ENSZ nem kormányszerveket képviselő tagjai közölt ..awnos szinten dolgoznak
a KBK és más mozgalmak képviselőivel . Dr. R. B r own,
az IARF képviselőjének munkája nem ismeretlen a
nagy napilapok olvasói elött. E munkát t ámogatja az
amerikai unitárius-univerzalisták tavaly választott új
e!nöknője nő első ízben tölti be e magas tisztséget - d r. Sandra Caron ügyvé<!nő, az egyik New
York-i ismert ügyvédi iroda tagja, aki e tisztében a jól
ismert parlamenti képviselőt. dr. Joseph Fishert követte.
Az oxfordi kongHfSzuson tapasztalt po7Jtív és negafiv hatásokról még más alkalommal is sWlni fogunk.
A fentiekben közreadott bes7.ámoló Bartók Béla, dr.
Ferencz József és dr. Jakab Jenő fe1jegy7..ésein és meg!lgyelésein alap.szik.

Gyallay Domokos síremlék e
GyallalI Pap Domokos és feleséTisztelettel és szeretettel emléke- nyákb.a, ill. az elw világháború pokge - SzénásslI Ilona - siremlékét, zünk ezúttal is Gyallay Pap Domo- Iának azon emberei közé, akik ott

szép erdélyi faragott kopjafát, 1978.
okt6ber 21-én, szombaton déli lZ
órakor szenteljük fel a Rákoske·
resztúri temetőben, a 47. parcella
14. sz. s!rhelyén -, az első körönd
előtt jobbra. H!vjuk egykori tanltványait és tisztelőit. Megemlékezést
mond dr. Ferencz Jó~f püspök,
Gt/allall Pap Domokos, 1970. április ll-én halt meg, felesége pedig
1977. március 23-án. A külföldön élő
hátramaradottak egyházunkat kérték fel a síremlék felállJtására és
megÓJ7.ésére, li irodalmi hagyatéká_
nak gondozásáro. El1re a célra ado_
mányt juttattak el egyházunkhO7.

kos atyánkfiára, a jeles irora és a
volt kolozsvári Unitárius Kollégium
tanáTára. Irodulmi munkássága a
két világháború között fejlődött jelentőssé. Kultúrtörténeti rongja van
az általa szerkesztett, Kolozsváron
kiadott "Magyar Nép" dmű hetilapnak, s .a "Magyar Nép Könyvtára" c. sorozatnak. Célja az volt,
hogy .a magyar Irodalom legja.vát
olcsón juttassa a nép kezéhez.. Jelent6set alkotott Gyullay a regényés novellairodalom terén is. A "Vaskenyéren" és "A nagy tüz árnyékában" e. regényei pl. olyan táj.akra
viszik az olvas6t _ a torockói bá-

is a humánumot próbáltAk felvillantani, hogy .a nép- és emberirtás rettenetéb61 a kiver..ető utat megmutassa _ , ahol kl-ki önma.gár~ is-mel', hogy ösztönzést kapjon a Jobbra és egymás megbj!csülésére. Novelláskötelei: "Osi rögön", "Mindenre sor kerül", "A föld népe" és
mások valamint szinművei : "Külön
" D'n6ta", , "A tábornok paplanja,,,
vid Ferenc testamentuma" nagyon
népszerűek voltak. Ezeket is az a
sajátOs Gyallay DomOkos-I vonás jellemzi, hogy nagyon közel.inek érezzük magunkhoz.
Be n ~ Márton
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Huszti János kitüntetése
A kitüntetést a H azafias Népr!'"nt go rj~ycLcmmel kiséri az egyházak
A't. Ol~z;igos Békctan:ks elnöke "7 Budapesti
Bizottsága székhó?.ában ve~.ctöinck és IleIkészeinek II m.mfőtitkára Huszti fá.,!ol budapesti július 13-án ünne pélyC$ kerelek kö- kájál és idÓI'öl időre egyeseltct kilelkész, egyházi közugyigazgatónak
tüntet azért a munkáért, amit srübékemozgalomban végze tt mun- zött udták. át.
A hawi békemozgalom vezelösé- lekezelükben a békéért tesznek .
:ájáér1t emlék lapot adományowtt.

•

Jancs i S6ndorné, a\ll. 21)-4n 66 <!~es '
ld. Bőlö ny ZOltán, aug. 23-á'n, 61 i;ve5;
ZobOr Endréné, &\lg. 30-án, li éves korában . " . .. mellmarad a hlt. remény.
szeretet ... ." PAL I . Kor. 13.13.

Hírek

II. N . A~dy.,ntlsta. Egybh IdeL nyáM vllág&yiilésén újra hangsúly O~u\k, b o gy a
H. N. Adventista egyház nem tasla. él
ne m LS Idv"n tagja lennI az Eg~·há7.ak
VUfiglantiCllá n ak. D e nyitoLI marad ~ t0<vább épiti k apcsolatal! a t öbbi egyház
tell: a maga útján.
i l.

Dr. Ordass Lajos nyugal ma'l:oll
e vangélikus püspök au g . H -én, 77
éves korában elhunyt. T rológ iul. t?- nulmányait nérnet és ,.kandlnUv
egyetemeken egéSLfteUe ki. Sokat
fordított a skandináv nyel\'l!k egyházi irodalmából. BudupeS!re törté':!t
megválasztása előtt, mintegy tlZ
évig Cegléden lelkészkedeU, s ezen
idő alatt több alkalommal testvéri
szeretette! bocsiltOtta eegiMi te~p 
lomat rendelkezésünkre, unitár tus
istentisztele tek tartására. Püs.pöki
tisztét nyugalomba vonulásái g töltötte be. T emetésén a sz,olgalatot
_ végakarata értelmében - Csengödll Lászl6 és Ruttkall Elemér gy ülekezeti le l készek végezték. Elhunytát egyházán kivül özvegye, gyermekei és unokái gy ,iswlják.

Megemlékezés
Kocsord kö zség unitárius temploma negyven évvel ezelött épült. Ter_
vezőj/:! a nemrégiben elhalt Szinle
László mérnök volt.
Az é v[ord ul 6r61 a gyülekezet ($1.ladi ünn/:!pség keretében emJekez.ett
meg augusztus 27-é n, melyen Budapestről, Ny lregyh ázar61, Beregből és
Matészalkáról is eljöttek az érdeklő

A~ Eu.r6pat Egyhizak K onte re nclilJa a~
Idén s~cptember végén SIófokon ta rtotta
meg szokásos évi k'm!erencláj4t. A~ elő
ki;szltés munkájában dr. Nagll CY\lla
evangélikus teológiai professzor. a ge nfi
központ Igazgatója és d r. C. O. WUUam.
dők.
főtitkár "411aIlAl< az oroszhlnréstt.
Angol_magyar \l nlt4rl llll ke re$ztcIG. BuA vasárnapi ist entiszteletről távol
dapesten a\lg. 13- 4n. a Nagy Ign ác u. maradtak a zok a hivek, akiket a
templomban SzentivánIII llona prédikált.
Ezt kBvetően dr. FerCTIcz József pUapök munka a me-mkre hivott. Végh Mi meg keresztelte Frank Whceler, angLiai
lakos l!s magyar szá nn azású felesége,
AngM Anikó ktt gyenne két, MaWlcW
IlIlIdn! l!s Alice Ilondl. A keresztelőn a
hual rokonság számos tagja vett részt.
Megkeresztelt két uno káJa tiszteletére a
bOldog nagypapa, d r. Anghl Csaba professzor ebédet adott .
A r6mal katolikus leol61:Ial akad t mll
évzáró doklo ravató ül<!stn tőtltl lelkl!sz
me Uetl egy világi katoilkus fértIt ls
Dr. Zstbö k Z oltá n orvospro [eSZ - doktorrá
avattak, aki csU tagozaton vészort a Refo r mátus Egyház Zsinata geue el teológiai tanulm::inyaU. m lm1enelnökét 70. születés napja alkalmiI b ó l napl munkája mell eit. AZ avatáSI iJ.nnepa magyar és nemzetközi békemozga- segen pilspök ünk ls részt veti.
lomban ki fejtett. tevé kenysége eHs- Dr. Huszti K , ,I mán budapesti re!onmltus
professzor nemrégitIen szép Itimeréséül a Szocialista Magyar o rs zá- teológiai
tüntetést kapott a Hauflas Népfton~ kegért erdemrcnddel Wntették ki. tetében végzett m\lnkáJáért.
Szeretette! köszöntjük.
lU V. KBK üles anyagib61 magyar lorditásban
gazdag ~'áJogatán kö:tól a
S~butyén llildnnt, a tludapcstl lIőgyes
Theologlal
Szemle Idei 1-11. száma. OLEndre \I. 3. 5l;. a . temptom. gy il'ek~'Zcli
terem és iroda n e,yven éve n ál h llség.es vasóink üg:yelmébe ajánljuk a gazdag
gondozój ' ról cmlékuett meg a gyuleke- tartalmú közlemények et.
ZCI jÚl. 16-án de. a Hőgyes utcai temp- " voll kolozsvá ri unlU rlus KolJé,lumban
lomban lartOlt blent\U IClelel k(n·etően. 1928-b an érettségizett véndiákok ötven
MUnká~sá ga péld amutató e"ényelre dt. é"es találkozóra gyQLtek Bssze. Kedves
Ferencz Jóu ei püs pök m\ltatolt ra be- lapot k üldtek Kolol.Svárról Budppeslen
s:tédében. Az b lenllsztelelet követő foga- élö egykori osztálylá['!iuknak. HQosnd.
tbbbek
dáson BenezG Márton lelkész k öszöntölle Kovacs Margitnak. Elapon közt
_
a
sokunk
41t",
j~mert
kövctkezö
az egybcgy(lLlek nev ~bcn . J elen voll
dr.
Ko lorol
PetIl6 IStván ny. pU~pökl helynökUnk ls. neveket I\ldl\lk kiolvasni:
Sebe, tll~n
Istvánné
Csík! Rabek<l. Tibor és dr. Nanovlszky Ká roly urvosok.
hosszú éve ket töltött áLloml $1.011l41"tban. Koinaki K iss Sándo r mérnök, dr. Vllflles
Pi;ldaadó munkll n ágll.t a IX . kertuetl Ta- Lász ló ny . k özjcgyzö kedves hiveInk, tOnács elismerő ok levéLlcl tUnt etl c kl. A vábbá dr. Szab6 Di;nes sopron i egyelemi hály lel kész vezette be az. istent isz nyugalom évelben ls ma radjon meg professzor és a Kolozsvá rt. élő d r . Ldszl6
mindnyájunk kedves Reb i nénij e.
Tihamér profess:tor és Kovetts Domokos teletet üdvözölte a megJelenteket.
ny. lelkész.
GlIergyall Árpád s~p l~ja utál'!
A~ t;;ur6pal Bllttondr t~ t;;gyQllm(jköd~ s
Bajor János, egyháZI. fOJegyz,ö, aki
Magyar NemuU Slzattsd go Jú lius U- án
i1nnepl iII bIt lartoll a Parlamentben.
t iz éven át a gyülekezetben szolgált,
Péle. Ján o~, u Oru ággy(llél; a lelnöke
tartalmas benédében emlékezett a
HALOTTAINK
"Az európai blztOnd .! ~s együ ttmtlkÖ(lés
múltl'a; dr. FerenCZ József pUSP?'t
h elyzete és a társada m l mozgalmak feladatai" eimmel tanolt tájékOztatót. Hangmegnyilatkozásában a kezdet nehezSÚlyozta. hOlY a helRl nkl ltárookmán y
ségeit idézte és tolmácsOlta a még
ellogad ~s.a
óta eltelt I d ősza k 1l azOlla a
élő egykoron K ocsordon sullgá!t lelbékél; Cry m" mellett t ib él; az en yh ük.iPás:ttorok köszöntésé~.; Petho Istl és hlve er05 leazl tétlelnck helycssi;gét. A Z
ill él;en pUspllkUnk k épv!.t;eIM(,b<,lO Hu. zlf
van ny. p üspöki helynC?k Budape."~
János k 6zUgylgazgató VCI! részt.
r61 Kereki Gabor lelkes.z Ang.hából
A nWikOlcl Herman OU6 l\l uztum a nyáés 'Simó Attila lelké>;'. .NYár?d~":t
ron mUlatla be a S, Ud glll-gyQjleményt.
mártonb6l küldte el 16kfv~~~t.
A gy Qjtcm~n y a lapllóJa S: UdUII I Ta mAs_
Barlók Béla !ögondn ok köszöntot né - egYkori kövendt unitárius Ig azgatótanltó Icl es~le , kél;őbtl özv ciye _ és lIa
te az egyház nevében a gyül~k,:,:re
SzUdgll ' Deuó ny . szCllbzetl és bOr 4.... atl
tet és további lelkes támogatasra
IeilInel/l . Sátoralja úJhely t lakó k edv es
h'vllnk. A vy<ljtem<!!IlY számos a ranyos- Leg\llóbbl számunk megj elenése Ólll. a kérle ól hiveket, his;rert a templom
v ld~k l unlul ri ul faluból Bzirmazó emlt\b\ldapestl ejYházköZSégoen a következ/l toronys.z.el'kezete javitásra szorul A
ket ls tartal maz.
p USpök egy kis leánygyermalf;et kehlvelnkt/ll b csúztunk:
~,
KovAcs Lajosné, megh. jÜn. n_én. 85 resztelt meg szülei és rokonai nagy
vallO- éves k orában; Kecskés Izsák . NI. 8-'n. örömére. Ké t szép szavalat :ette tel zen etörté- 8t éves; Hámori lIt\IAné, JIlI. 30-1In, 81
orról l" hogy t\ves ; Fodor Arpád, a\ll. 17-én, 81 t\ve.; Jessé az ünnepséget.
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Sütö Nagy László
189-1 - 1918
•

Elvesztettük cgllld.t!lnl~ .I"!li~ósellb
tanácsosát akit II I;olo::svun Egyhá -

ti F6tand~s hosszú ivt,ite:lekkel ez·

eUHt választott meg c ftls2t:íég r l? Magyarországi fáradll:lI,jt!all o!911 házi
munkássdgát ugyancsak ~vtjzed~kke!
ezelótt ÖTökös egyh/izl
wnacsos.
tisztseg adomdnllozds~lJal ismertük
el tIete végéig tagJa maradt az
E' házi Képviselő Tanácsna,k.
.'
elmúlt évtizedek egllha~pohU

QL

kai küzdelmeiben () volt cl kte!?1len11l6dest kereső, az e rők ,egl/eSlt ését
szorgalmazó okos és celcudatosa.n
küzdő személyiség, a/dnek nagy resze van

a bban,

hogll

e~yházunk

utolsó évtizede már békessegben, az
épllés szándékától vezéreltetve folyik.
k I
•.
StHő-Nagll Usz/ó
a
o ~zs varl
unieárius kollégiumban éreUsej/ueH.

Ked ve nc tanárának, id. dr. l'Jyil" IlI~
Gézának hatása alatt a gy~gyszc ..ésZl
pályát választotta, de elhwatá~a és
adottságai alapján egy életen at tró
és tljságiró volt, a szó Jegn<lmesebb
értelmében.
_
Ere!tségije után jöttek az elso 1; /. lághábOTÚ viharos évei, és a fegyverek zajának elcsendesedé~e ulan
egy uj vHágban. kisebbséQi 50rsban találta magOt. társaival együt t.
Budapest már nem I. ránll!thatt,l 1<0l ozsvár irodalmi és szellemi életét,
é~ az elsők között volt. aki feloc.11/dott és alkotni kezdett. Erdéhli
Szemle c. lapja az első v olt mely
a r omán uralom a ltT ju tott mallyar
területeken megszólaltaUa az ir ni tu-

. dókat, azokat, akik uta t mutattak
az uj körülmen:yek között . Tudta
azt, hogy az erdély! magyarságnak
egI/ült kell _élnie a románsággal.
Ezért ford í tásokat is közöl, lIogy közele b b hozza egSlm~is hoz az eddig
kü l ön utakon járókat.
Nem tartozott sem a konzervativ
Pdsztortüzhöz, sem a radikálisabb
Erdélyi H elikon írói c5oport;áho.:?.
Ezért sok méltánytalon meUözésben
is ré sze volt. A maga utján járt, a
sajá t harcát harcolta végig. E m unkában egy életen át a há ta megett
tudta előbb édesapja és testvére i,
később felesége és OlIermekei szeretetteljes támogatását.

Másokat is tanftott. Buzdított arra, hogy vegyUk kezünkbe a 10Ua l
i r junk, dolgozzun k. Foglalkozzunk
népUnk és egyhá zunk multjáv al.
Szer vező ereje n em lankadt akkor
sem , amikor mások meg nem értéJéve! talá lkozott. Az Unitárius Irod.aimi Társaság egI/Ik alapítója, évtlzedeken át főtilkára, lőrténelmé
nek krónikása vol t.
Budapestre történ!
áttelepedése
ulán itt folytatta munkássagát. Számos folyóiratnak, ujságnak volt rövide bb -hosszabb ideig munkatársa.
Elete vége felé Adll Endrével k ap csol.atos emlékeit 91lujtötte össze.
Meairta az Erdéltli Szemle történetét, harcait. melyek e{11lik legrangosabb akadémiai szemlénkben jelen_
tek meg. G ondos éJ szerető szívú
családapa volt.
Egeresen él elsö házasságából született Magdolna leánya, három gyermekével és 4 unokájával. Néhánll
h ét mulva érte volna meg második
házassága aranylak odolmát. Ozvegye,
Emma, L.6.szló. József és Gyöngllvér
nevű g yermekei csalddjukkal együt!
a fejethetetlen! gyáSZOlják.
Kolozsvárt {11Iászolja eOllet len életben levő testvé re. Iduska, aki ottant egyházközségűnkben évt ized eken át diakó ni a! szolgá lat ot végze tt.
Ama nemes harco t tisztán és felemelt fövet harcolta végig. Emlékezete az igazak között megmarad
örökre.

Dr. Ferencz

Jó~er

•

Dr. Szinte János
1890-19'78

•

1941 -ben választott örökös egyhá-

müket gazdagította Zoltein fiuk , menyÜk és a ·k et u noka.
Eletének 8S-ik, boldog ilazasságának 51. évében hunyt el julius
I S-én.
Dmlék.ezetét egy há zunk is kegyelettel megÖrti.

zi tanácrosainknak sorai egyre ritkulnak. A világi renden levő ta·

gok közü l utolsóként távozott körünkből.

Háromszéki sz.armaz.ás.."Inak örökségét elmélyítette édesapja dévai t unárkodásának évei alatt beléje oltódott .igaz egyházszeretete. K özépiskolAit és egyetemi tanulmányait mÚ!'
Budar esten végezte. Innen indult e l
a frontra az első vt.l ágháboruban.
Négy évet végigkűr.dött és hazatéTése után a Pénzügyminisztériumban
dolgozott különböző felelős bcosz.tá·
so~ban 1938-ig. Ek,kor kelilIt át a
Magyar Államvasutak Vezéligaz.gatóságára, ahol elöbb mint a Pénzügyi FÓOSz,tály ve7.e töje. később mint
elnökhelyettes dolg07..olt nyugalomba vonulásá.ig.
Azok k özé a szigorú emberek közé tartozott. akiknek sol ,a r..em volt
harag05Uk. Egyhl'i7.! életünkhen ell5bb
a budapesti egyházk1l7,s('"6. presbitcteként gazd.asáF;1 üc:yckl(cl foglalko7.olt, mam évekcn át al egykori
Mlssz.ióh áz
Blzottságlmnk
clni\kl
teendőit látta. el nagy körűltekinttls
~1.

A másodIk világháború befejezése

után az otthoni munka. feladatkörét
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t. ptula,JdoDOI

I Magyar onu,,1 unl~ .lus Etyhh
Fe lel"s szukeul6 f,1 klldó:
D r. Ferenes ",óne t
v. , Nagy Ignlic u . 4. B udape st , IUS
Távb.: l U-ott.

vállalta, hogy S7..emeSZ-!óoI·\'os ieJ~
sége. dr. Pét er/y Mnrgit minden
Idejét a gyógyítás munká]l\nalt szen telhesse.
"€veken át türelemmel viselte el
II bete&ség okozta szenvedéseket,
Aranylakodalm uk
szűk

évfordulóját

családi körben ülték meg, örö-

162 pf,D%lo ..... a lm l JeldszAmli . a.
2v1 eliltuet~ 11 dIJ tl.- l orint
K Qltilldte 6vl '0,- torlnt.
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