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Zsoltáros imádság 
Uram, seregeknek Istene ! 
Hallgasd meg a mi könyörgésünket az imádságnak 

ebben a megszentelt 6rájában. Mer' te vagy a mi re
ménységünk és bizodalmunk Ollermekstgiinktöl fogva. 

A te iQozságod felhat az égig, mert örülnek és ÖT
vendeznek mindazok, akiI;. keresnek téged. 

Boldog az akit te kiválasztasz és magadhoz fo
gadsz, hogy' lakozzék a te tornácaidban. Hadd tel;e
sedjiink meg a te házadnak javaival, a te templomod
Ilok javaival, a te templomodnak szentségével. 
. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazsá~od
ban üdvösségünknek Istene, e föld minden $zélenek 
és ~ mesze tengernek bizodalma; . 

- a/;t heg"eket épitesz eröddel, es kÖTÜI vagy övez
Ile hatalommal, . 
- aki napkelet és napn1lugat határait megÖTvendez
teted, 

- oki megtátod a földet, és elárasztod, és nagyon 
meggazdagítod /lZt, 

- oki megitatod barázdáit, gÖTön9l/eit meglapitod, . 
zápo~sővel megló:gl/Hod, termését megáldod. 
M~korondzod /lZ esztendőt jóvoltoddal, és a te 

nyomdokaidon kövérség fakad. 
Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság 

öveli. 

A KERESZTÉNY MAGVETŐ 

Dávid Ferenc emlékszáma 
• 

A romániai unitárius egyház. kiadásában Koloz.svárt 
megjelené Keresz.tény Magveté 1919. évi, nemrégiben 
megjelent 2-3. számát a ta.,valyi Dávid Ferenc emlék- ' 
év alkalmával Kolozsvárt és Déván elhangzott beszé;
dek, elOadások oközlésének s:rentelte. E szép, mintegy 
90 oldalas kötet rövidesen különlenyomatként a püs
pöki jrodaban is kapható lesz, később közlendö áron. 

Az unitárius szerzök dolgozatait részletesen és kü
lön nem ismert.etjUk, mert azoJá-ól az Unitárius elet 
1919. évi számaiban már ·megemll!keztünk. 

Külön kívánunk szólni azonban az ismert erdélyi 
k~tató, Binder Ptil: "D!Ívid Ferenc családja, a koIozs
vori Hertet nemzetség" c. 25· oldalas tanulmanyról, 
rnelyben a tudós szen6 korábbi dolgozatalnak meg_ 
allapftásait summázta. A kolo~ári Henel nemzetség
ről az első híradások Borbély Jstuán . ..megállapítasai 
szerint 1551-1564 között fordultak eló. Tudott, hogya 
XVI . phad derekán és késébb is Hertel cwádnevú 
swz polgárokat Ismertek Nagybányán. Nagysz.eben.
ben, Swzvároson, 56t Nagyenyeden ls . 

A Herlel nemzetség tagjai a timái«1l tagjai között 
nerepeitek. IS69->ben al. önálló mesterek között je
Gsel.ték fel Bettel Greger (Gergely) és Pétert, akik 
valósz.inUleg a mi Dávid FerencUnk testvérei voltak. 
E korba n a timárok céhében tart0tlák nyilván a var
gákat Ili, Innen származhatott ru: az Itt ott felbukkanÓ 
megáUapítois , hogy Dávid Ferenc ap}a foglalkozása 
varga vol t. 

Dávid fen.lnc utón három gyermek maradt, akiket 

Erössege voltál a gl/öngének, erössége a szegénynek 
szorongásáball és a szélvész, ellen oltalom. ' 

Uram, te adsz nekünk békességet. 
Dicsérünk, Uram, teljes szívünkkel hirdetjW· min

den csoda t~teledet, mí~r látjuk egy;e táguló :geidet, 
"a te ujjaidnak munkaját, a holdat és a csillagokat. 
amelyekkel teremtettel". 

Az egek beszélik a te dics6ségedet, és kezednek 
munkáját hirdeti az égboltozat. Te tanUasz minket az 
élet ösvényére. Teljes öröm van tenálad, a te jobbodon 
gyönyörú5égek vannak örökké. -

A zsoltáriróval kérünk; bírálj meg minket, Urunk, 
a mi igazságunk és órtatlasógunk szerint . 

"Dicsőits meg minket Atyánk te magadndJ /lZza!" a 
dicsőséggel, amellvel bírtunk tenálad." 

"Szentelj meg minket a te igazságoddal, 
mert érezzük, hogy a te igéd igazság." 

Serkenj fel melletrunk, Te, aki parancsoltál ítéletet. 
Tudjuk, érezzük, hogy a te Uéleteid· 

no'~ s mindenestöl fogva igazságosak. •• ".~ 
házadban való lakozást és a te dicsl5séged 
heIl/ét. 

Mutasd meg nékünk a te utadat, hogy járhassunk a 
t e igazságodban, és teljes szívvel féljük nevedet. 

Emlékezzél meg Uram irgalmasságodról és kegyel
medről, mert azok öröktől fogva vannak. 

Dr. Jakab Jenő 

• 
a korábbi kutatás gyakran összecserélt egymással. 
Csak az volt kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy isme
retlen keresztnevű leánya Trauzner Lukács, 1580.~ban 
városi számvevő, szász nenuetiségú férfi felesége volt. 
Idősebb fia Hertel Dávid 1560- 1-582 'közti években 
éJt, 22 év~ korában. történt elhalálozását az ismert 
költő, Bogáti Fazekas Miklós is feljegyezte .. Vele kap
csolatosan a szakiroaalom már régóta tudja, hogy ~z. 
apja védelmében 1582-ben küllöldön kiadott DeIefIsio 
c. kötetnek a társszerz.öje volt, nem kisebb emb~r, 
mint Paleolog Jakab társaságában. Róla tudjuk .azt .I~, 
hogy Krakkóban és Baselben is tanult. A másl~ fiU, 
Hertd János, nem teológus, hanem természettudós.és 
ismert kolOZ$vári orv.os volt, aki kb. 1565-1830 közö.tt 
élt. Padovában kezdte el tanulmányait !586-ban, .majd 
rövid heidelbergi és bázeli tanulmányut után VI~za
tér Padovába, és orvosi okJevelet szerez. 1595 ~or1J.l 
tér haza szü16városaba. "Legfontosabb . tudorn~nyos 
tevékenységének tekinthetjük azt, hogy GiovannI ~i 
tGnio Magini (i555-1611) olasz geog.~usnak .a~t:o 
szolgáltatott Erdély !öldrajti, néprajzI és politikai ál_ 
lapotáról. Ez.x.el Renel Janos beirta nevét nem~. ~l 
országrész !öldrajti. hanem a román .nyelv latln

u
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legével fogLalkozó irodalomba," állapitja meg azAdOI!: 
ben román nyelven megjelent Armb11/.!ter de . 
Romanitatea romanilor c. tanulm~ny alapjan Bln d!; 
Pál. Hertel János, a Binder által osszeálHtott csalá pá_ 
adatai szerint, 1609-t.151 egyike volt a város centum 
tereinek (a százak tanacsának): Lé .. k hDr/n6-

A kötetben jelent mes Huszti JártW" tüll lékév 
irij .. haz! beszéde mely az 1919. évi em 

~eg~Yi~ása~~nt a Pecőli' rádión közvetrtett unitárius 
vallásos félóra ken.ltében hangzott el. _ fj -
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Látogatás az angliai unitáriusoknál 
ban békés egymás mellett élésre, le
s'Zerelésre van s zükség. Megnyilat
kozás;it a mintegy 500 résztvevo me
leg együlterzéssel fogadta . 

.ro. kÓlgyűJés rendjé n az IARF ké p
vis ~! et ":;ben jelen volt dr. C. Howlett 
elnukasszony és Lucie Me/jer frank
furti - titkárnő beveret6i után a je
len volt külföldi képviselők ism er
tetést adta k egyházuk életéről. En
ne!t kereteben püspökünk szólt h a 
zai unitárius életünkről. 

-
lyen elhangzott nyilatkozatot 
kö~ljUk . 

Küldötleink a londoni :B~C 
gyllr adásának kérésér.! 
tot adtak az angliai 
rében szerzett 

Meghívl'isuk ra a London melleUi 
HaLfieIdben tartOtl év i közgyü lésű
k ön egyházunk képvisele tében részt 
vetlek áprilisban dr. Ferenc;: J ózsef 
p üspök és Ba rtók Béla (Ógond nok. 
A t. ül~en a z uj Cötitkár, Roy W. 
S /l itli számolt be munkásságának 
első esztendejéről. Az Ulésen H. 
Bi rt/es birminghami lelkész elnö
kö lt., aki meleg szere te ttel köszön
tötte a vendégeket, köztük egyhá
zunk két képvise-Iőjé t. Az ünne pé
lyes megnyitón dr. Ferencz J ózsef 
püspök is feLszólalt . tolmácsol.va egy
házunk üdvözleté t . Hangsulyozta, 
hogy a feszüHségekkel teljes világ-

A közgyűlés dr. June Bell orvos 
prolesszornót választotta meg az 

1930/81. évre elnöknek :"'~~E~. :W:"~d~~~~~~~~:~~::: lelké3zt arlnöknek. A zá.róünnepé-

--~------------~----

Egyházi főtanács Kolozsvárott 
Má rcius 22-23. na pjain évi ren

des főtanácsl Ulését ta r totta a ro
mániai unHá l'i us egyház dr. Kot.><i cs 
L3jOS püspök és dr. Bcrcbás"s y 
Ui.sUó és dr. Gycrmc !hV Arpád fő
gondnok elnökleté vel . 

Az ülés t Ko/csár Sándor közügy
igazg.:ltó · esperes imája veze tte be. 
A tárgyso rozat legfontosabb pontja i 
a püspöki és E. K . tanácsi jelenté
sek, melyek s záulo t adtak az el múlt 
é v munkájáról, különös figyelemmel , 

P api b ék egyúlés 
A Hazafias Népfront budapesti bi

zo ttsága papi békegyúlést. rende7.e tt 
a z új városháza d íszte rmében. T u:-ó
czi Berta lannak, a HNF budapesti 
bizottsága ti tkárh~lyettesének meg
nyitó szavai után a békegyúlés rész
vevöi meghallga tták M ol nár Bélá
nak, a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa titkárának elŐadását idő&ze
rú bel- és külpoli tikai kérdésekröl , 
ma jd !elsz6la lások hangzottak el. 

a tavalyi Dávid Ferenc emlékünnep
ségekre . 

Az ünnepi iS'tentis~teleten Botha. 
Dines [iáHalvi lelkész· és Szabó 
Lászlóné sz. Erdős Margit tordai 
énakvezé r szolgálta·k. 

A rom ániai unitáriusok ls meg
emle..'-rezte k Channing születése két
századik évfordulójáról. Az ápr. 20-i 
iste ntlszteleten dr. Jack Men<lelsonn 
am ~l'ikai uni tárius lelkész beszélt a 
nagy pn.'dikátor és humanista ér
demes munkásságMI.. 

Mik!ós Imre államtitkár 
hazaérkezett 

Miklós Im re államtitkár, a z Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke ha 
zaérkezett az Amerika i Egyesült Ál_ 
lamokból. Idöszeru nemzetközi ké:
dések röl és az egyhá zak kapcsolatai
nak továbbfejlesztéséról folytatott 
eszmecserét különböző felekezctú 
egyházi vezelökkel és állami t iszt
ségviselökkel. (Népszabadság) 

Önkéntes egyh ázi :munka 
A társadalmi életben szinle na')<"In

ta olvashatunk a saj!óban b~z!i.· 
molól arról, hogy hol ra llln, hol vá
rosban, a környezet védelm i:ben a 
hely törtenet kutatásában CS ~ás. 
főként az e8éu.se;:iigyi terü leten, 
óvolhik, bölcsödek létesitesekor az 
emberek közül sokan végetnek tá r 
sadalmi munká l . 

Az egyháti eid terÜlctén ls SZúk
Seg lIan tá rsadalmi nlllnkásokra. A 
gyüleke"tdckben e munkát elsören 
dílen a presbiterek végzik.. A:r. egy_ 
hbnak. így nekünk unItá riusoknak 
is értékes könyvtárunk és levéltá 
r unk van. mc1yet társadalm i mun
kist.-k. önkéntes Begitök vezetnek, 
akik hetenként rendszcrlllt egy dél
elüti vagy délután szentelnek ne. 
há.ny órát a munka Irányilásá ra . 
Sr.akemberek á llnak a munka élén, 

l UNITARI US eLET 
, 

dc szüks':;; volna jó aka ratú á ltalá· 
nos mű\'eU :;cggel rendell,eW e~be
rcl,rc . fcrfiak:-Il és ni'ikre egyará nt , 
a kik segítenének ebben II munká
ball. Sol. a rendezni, kata logiz.álni 
" a ló. a múlt é r tékei t akkor tesszük 
hGZ1::i rerl!eWve a kulatók számára, 
ita a:m!, oi ll3ndóan naprakészen ren· 
delkezésre állnak, könnyen h07..z!· 
térh e tők. 

Aki úgy érzi. hogy e m unká balI 
segitségiinbe lehet, ajánlja rel se
git.ségét. Nem szükséges az á llandó 
lekötűttség. a lka lmilag is lehet segí · 
teni. néhány hónapon á t . Aki bele
l(ós161 az ilyen munká ba, az nehezen 
szabadul kötöttsege a lól. Várjuk az 
érdekli'idők , jelentkezesét II püs pöki 
irodában keddi és csütörtöki na po
kon de. a 10-13 órák közli idl.ibon. 

László Gyula professlor 
kitüntetés. 

eg}'ctemi 
demrend arany 
adományozta. 

S zeretettel köszöntjük 
Gyulát születésnapja és 
tüntetése alkalmából. A 
professzor a régészetnek t~,i6i 
velője ; könyvei az 
gyönyörködtették. A 
László Gyulát kevesebben 
de e téren is maradandót 

Egyházunk nevében 
jó egészséget és változatlan 
kedvet kívánunk. Ad multos 

Az amerikai 
Channing születése 200. 
alkalmából az Egyesült 
és több európai országban 
nepély tartását javasolták. 
Mcndelsonn az amerikai 
emlékbizottság elnöke ápr. 
KolozSvá rt és Tordán, majd 
Buda pesten tartott elóadást. 

A budapesti 
J ános imája és 
ze tte be. Bartók 
szönwtle a 
nyelven 
delsonn 
ChanniflO 
emberi 
Szent- Iványi 

Major Anna 
után dr. 

I 
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Találkozások után -

Hazánk minaen jóérzésü polgára nagy érdeklo
déssel figyelte a XlI. kongresszus munkáját. 

Kádar János e1s6 titkár előadói beszédéből , 
melyet az országos napilapok teljes szövegében is
rnertettek, az áUam é3 az egyháZ viszonyát ismer
tető megállapításait idézz.ük: . . 

"Tan'adalmunk klegye11$Ulyozotf helyzetet 
tükrözi az állam és az egy!uitak rendezett 
viszonya is. Az állam az. alkotmány szellemé
ben szava/alja a lelkiismereti szabadságot és 
az egyházak autonóm fltúködését. Az egyhá
zak tiszteletben tartják államunk törvényeit, 
tamogatjak az országépítő munkát. 
Tcirsadalmi fejlődésünknek nélkülözhetetlen 
erőforrása szövetségi politikánk megfelelü ér
vényesülése. Rendszeres eszmecseréveL és 
meggyőzéssel igyekszünk megnye mi minden
kit az együttes cselekvesnek. Szocialista cél
jaink a dolgozó osztá/yoknak és f'étegeknek, 
a párttagoknak és a pál·tonkivülie/cnek; a 
maTxisták1Ulk és más vHágnézetiielcnek, az 
ateistáknak és a vallásos embere/enek mind 
jobban szélesedő összefogásával valósulnak 
meg." 

~eU .. e~~ erős ítése olyan cél, amely cselekvésre 
osztonoz ... Ebben a törekvésben jelentős sz,erepe 
van a Ill.~zánkban müködö egyházaknak. Örömmel 
tapaszla ijuk, hogy az egyh ázak vez,etöi papja' . 
hivei túlnyomórészben Vállalják politiMnk tá~~ 
gat~_át és részt vesznek a társadalmi fejJödést el
seglto munkában." 0-

. Haz~nk rels.z~badulásána.~ 35. évfordulójára em-
~~keztunk áprIlis 4~.n. Az J:.rkel Színházban tartott 
un~~pségen Loso.~cz l P~I, az Elnöki Tanács elnöke 
em,ekeze lt. Az unncpsegen jelen voltak il hazai 
egyházak képviselöi , köztük püspökünk is. 
.. A·munk.~sság na?y ünnepén, május elsején együtt 
ol·vc.ndeztun~ a szep tavaszi napon [elvonulók tiz
ezreivel. MáJUS a béke hóna pja. Megtiszteltetés ha
zánk s:t..ámár~ . hogy :1 Béke Világ tanács itt ülése
zett. A Parbmentben és a Sportpalotában rende
zett találkOl,:ókon kepviselőink részt vetteK. 

A júniusi választásokon az állampolgárok meg
fontQltan választották meg a jók közül a legjobba
kat, a tanácsokba és a parlamentbe. 

Az elhangzott hozzáswlá:sokból idézzük Sarlós 
Istvánnak, a Hazafias Népfront. főti~kárának meg
állapítását, hogy "a nemzeti egység jelent&> forrása 
a haladásnak... Az egység létrejiittében szerepe 
van és lesz a h azához való kötódésnek ... A nem-

A földeken és a gyárakban. a kutató intézetek
ben, iskolákban és egyetemeken jó munka folyik. 
A világban problémák vannak, de leheMségeink
kel ésszeruen és takarékosan gazdálkodva hiszünk 
abban, hogy Helsin ki utAn Madrid előbbre viszi a 
béke ügyét. 

-Ij-

Nyilatkoz-at 
, 

Nagy-Britannia unl táriusainak 1980. 
' pr. ll-en a. London mellet ti Hat
fieldben tar tott :t:áró ütésén dr. June 
Bell elnökno a következo nyilatko
utot alvasta lel: 

Az olimpia érdekében 
Az angliai unitáriusok lapja az 

Inquirer április 19-1 számának 'elsl5 
oldalán közölte az ci/ább/akat: 

A magyarországi uni/áriusok üd
\lőzlelét tolmácsolta dr. FerenC:t: Jó
t se f budapesti püspök az angliai 
unitáriU80k London melletti Hat
'i~ldben tartot! kŐZQlltlh!sin, az el
lltik álUll adon dl.szvacsordn me
ll/en minttalI öt.szlizan vettek ' részt. 

A PÜSpök a llffkére és a rnegértis
re való felhíuása után 11111 szólt: 
At Egyesült Kird lllsdg számo.! sport
!eviikenllség $ZüI6anllja . Mi js önök_ 
t61 tanultunk meg futballoznl é. is
lnerWnk mea más sportágako! A tü
'~Imeuég szellemében azt 'ueret
:z!nk, ha a mi fiatal sportolóink ta
~Ikozhalll.ának a 1111áron az önök 
~Qtal al/éldivol NIlusban Monkvá_ 
~n . abban a vchoaban, melyet már 
t~bb elnie! ezelÓtt ;elöUek kl az 
:lftlplai ;lá tékok szinheIlIéül. Onin
tó~ remélem, 1101111 lesznek hallga_ 
b III között alvonok, akik e kérdés
en eqJ/etértenek velem. 

• 

Az unitarius békeszervezet 
Unitarian Peace Fellowship - üle
sén, melynek vendegeloadója Mon

signor Brucc Kent katolikus kano
nok. a Pax Christi képviselője volt. 
a jelen levők majdnem egyhang(tan 
támogaUák a következő nyilntko7.a.
tot : 

Mélységesen nyugta.lanít OCelsélJe 
kormányának nemrégiben hozott ál
lásrogla lá.<;a , mely sziikségét látta 
annak , hogy válla lkozik a polgári 
védelem erosítésér e egy nukleáris 
támadással szemben ; hegy felhasz
niija Kelet-Angliá t támadó kö:t:ép
hatósugarú rakéták telepítésére; és 
bogy ú jra vizsgálat táfgyává tettc a 
kém}ai fegyver ek ha.szlJála lá l. 

""Ii tagadjuk an. hogy bármely 
nemzetet elkerülhetetlen ellenség
nek tekintSük és kérj ük, hogy lá
mogassák a sürgős elősegítésH a 
megbae;elésnek, a i,ürelmessegnek, a 
détcnte_nak és a kiegyensüll'oZOU le
fegyverzésnek. 

,,"tint elnök felhívom a kő:t:gyüles , 
fi gyeImét a tentiekre, melyet magam 
ls t4mogatok és kérem, hogy a kih:
gyülés vegye a nyilatkozatot tudo

másul . 

Indiai unitáriusok 
India északkeleti részén a Khasi, 

Jaintia és Karbi hegyek közt élő 
hinduk körében évtizedek óta ele
ven unitárius élet" van. Az egyre 
gyarapodó gyülekezetek és· hivek 
sz..1mil szükségessé tette, hogy a nagy 
területen szétszórt gyülekezeteket és 
híveket két egyházi felügyelő -
church visitor - gondozza. A ke
leti területeken fekvő gyülekezetek 
gondozója, n. Pariat, évente körle
vélben számol be elmúlt évi tevé
kenységének legfontosabb adatairól. 
Örömmel vették az IARF és tagegy
háuli ajándékát, egy kis nyomdát, 
melynek révén most már saját mú
helyükben áll itják elei a szükséges 
nyomtatványokat. A nyomda Uni 
ve rsal Pri~jng Press néven mrucö
dik, és a kbmyék lakosságának szUk
ségleteit is kl tudja elégíteni. 

Az említett hegyek közf)Hó uni
tárius gyülekezetek 1979-ben Uni
lar/an Union néven uj szervezeti el
nevez.ést válas:t:tottak. Ar- egyházi 
gyUleke:t:eteket látogató személynek 
gyakran 5-20 km-es utakat gyalog 
kell meg tennie, mert e terllieten még 
nincsen mindenütt rendszeres autó
buszköziekcdés. Az elmúlt évben egy 
új templomot és gyülekezeti házat 
szenteltek fel. Jowalban, ahol R. 
ParinI I(lklk. az IstentJs:t:teletef láto
gl1tó személyek áUagos száma. 150. 
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Esztergomban, az orszá g legg;azd~gabb. egyház.i kincs
táfában őrdk an az aranyozott etUst kel,yhet.. melyet a 
le zebb magyar keneJyJlek" nevelrtek el. 

" :Szépségét és mllvéls'd értékét nemcsak a v~ltozotos 
öt östeenn;tcával készült gav1.ag dinítóelemeJ. révén 
ér~e el , hanem felépítésének, arányainak ki~ensúlyo
zott m~vot s:r.inte páratlan mllierueket kép_ 
visel. . ár ú 1 

A kehely magass;;\gj kb. 27 cm . A PO,h
l 

~J'ta ma 
közeli l. A hatklarélyú .talpból szök>ken e a s_r a no
d"ssa1. A s z.áron ill a kosátra'l .körülvett pohár. Ez a 
felépítése a klasszikus gótikus kehelynek. Ez a stílus 
tükröződik a dísdtéiek minden ré~etébe~ . Ezt az érett 
gótikoát mubatJfik II kis archLlektorukus fWkék.ben le~ó 
stintek apostolok figurál is. Egyetlen kelyhen 30 du
san d~zitett CUlkét . láthatunk 30 kicsi szoborr.al , me
daillonokkal és ,,:z ornamentális d íszek pamr válitomtá_ 
val. A középkori ötvö&technika minden elképzelhető 
mGfaját llanulmányozhat-juk em a darabon. Csak a zo_ 
mánotechnika négyféle változ.atát allro1mazták.a kely
hen, melyelé' közül s:romunkra a mű keletkezési helyé_ 
ről a legtöbbet, a sodronyzomá nc gazdag előfordulása 
jelent. Mert bá:rmen.nyire is ,több mint sz~z ~ve fogJ~J
kotik a kehellyel a smkirodalom, még mmdlg sok tl1.
kot, megfejthetetlen kérdést rejt magában. Ugyani~ 
nem szerepel rajta az alkotó mester neve, sem a mu 
keletkezésének helye, se m jdeje. A sodr~>nyzománs:cal 
készült kicsi virágdiszek technikáfa és egyéni stílusa 
Erdélybe veret. Ez a művé; z:i techn ika eredeti'leg Azsiá
ból került Itszak-Olaszocs zágon át Magyarországra, il
letőleg .Erdélybe . .Az ak-kortáj t nagyhlrű erdélyi ötvös_ 
művészetben a sodronyzománc teljesen egyéni, eredeti 
művészetet teremtett. igy ha egy ilyen sodronyzománc 
díszű műalkotás Európában va lahol előkerül , az biz.
tosan erdélyi eredetre utral. Legtöbbnyire ez olyan ki_ 
csi v irágdiszekben jelentkezi k, ahol a románccal ki
töltött rekeszek {alá t , sodrott ezüst-drótszál alkotja. 

A kehely v.izsgálate. sorá n a legujabb szakirodalom 
modern vimgálati móds:cerével u jabb jelenségre lett fi. 
gyelmes. A kehely (émfeJ ületé n, több helyütt alig lát
ható, {urcsa rákarcolt jeleket és sz.ámok.at látni. Pál 
Endre cikkében I .ezekben a jelekben a székely-ma
gyar rovAslrás egy-egy jeiét sej ti . 

A kehely történetére vonatkozó egyik figyelemre 
méltó jelenség, a kosarAn l evő latin nyelvű fölirat, 
mely az ajándékozó nevét, származási helyét és a ke. 
h'l!'ly rcndehetését is feltüntet i. De mennyi küzdelmes 
kísérletezés történt addig a kehely kosarán és talpán 
levő középkori gót betújeleket megfejtették . 

Először a múlt században élt h íres Franz Bock 2 hív
ta fel a figyelmet , amikor a kelyhen aranyozott gót 
nagybetűs jeleket észlelt. Ezek szerint még a betúk jel
legét sem ismerte fej helyesen, mert megfigyelése csak 
a kezdőbetúkl'e vOn'atkozha t , his7,efl az összes többi be_ 
tü k isbelúvel írÓdotl. 

A felirat olvasásával elős7-ör Henszlmann Imre :I 

próbálkozott, a ki az a jándékozó nevét Benedi ctus ZUH
nak olvasta . Ezek után még több helytel en rkís é rletez~s 
is következet.t . Volt pL aki SZU HA Y Benedeknek olvas
ta a nevet, mig végre Czobor Béta ' fe jti meg helye
sen a la tin nyelvű fe1iratot : .,Calicem is tum feci t fieri 
Benedictus Suk. nobilis t ransylvanus per ipsumque 
hulc ecclesiae condonatus". ' 

Magyarul: "E kelyhet Suki Benedek erdélyi nemes 
késtiUet.ie, és az t ennek az eklézsianalt ajándékort3." 

A7krt vol t döntő fontosságú a felirat helyes megfe j
tése, mert ebböl a pá r sorból megismerhettük a k<-ly_ 
hel ajándékozó nevét. a ke helyeredetét és rendel teté-

l P.l Endr~: Sukl B~ned.O!k k ~lyh~. MQvm~tl6nénO!Ii t;n~ • 
• 1\6 IS. év f. 2. R . Bp. I .... 
Z Uodt. Franz : Det S<:!>aU d~r MelrOPOI.I\.a n"K1rc:h ~ :tu Gran 
ln Unpm. J~rtN<:h d~r k. k . Cenlral_Co mmlsslon :tu r Er
IOrzchun l u nd Erhaltun , d~r B.udenkm.I~. 3. Bd. WI~n 1159. 
J Her\nlmann Irnr~ : M •• y.ro.-..:'II r élmeu emll:l<e k Bp 
1.14. I . k öt. L rélt. . . 

t CzObOr Béla: ,..nulm'nyok U estt~tloml IOnékesegyhh 
Idnc:a\' rl.bfo n . Elyh lunQvftlCll ~P. Bp. 1181. 2. evf. , 
• lJNITAlUUS eLET 

sét. Czobor oz,tán tovább nyomozt.a, levéltári >'"'" 
segUl9égével a kehe'ly történetél. 

Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz "',,", '00 
megmagyarAzm, miért II; fog.\lalkoztunk 

irat nyomán, hogy oz 
erdély; nemes, aki 
Owbor Béla tovább 
felderitése céI1ábó1. 
toU az uni-táriU5 
szoerepet egy 
tárlU5 család, ti. Sukl 
név természetesen azonos - , 
ben a m-'hangot s-sel frták . 
névből Zsigmond!, vagy mtár a 

19y derUI kl , hogya ('&3l fid.a K dlo2$ megye! Suk 
ségből származott, ahol még a múlt században a ~._ I 
ládi levéltár megvolt. EtlMI a levéltárból először :~ 
unitd.rius szerz6k merltet.1.ek fontos adatokat -C,n;;k; 
a Sukl cSlallád elódje\t keresték. ' g 

tgy aztán Czobor az 
megtalália a kelllhell :L~~ 

Egy igen érdekes ci 
itt meg. 

AranlIosrákosi Széke/ll Sándor: Az 
történetei Erdélyben. Kolozsvár 1839. 
olvashatunk először a család ösei.ről. 
detr61, mely még csupán .~,; 
rülhetet.t be a2 irodulomba: " .. . 
csad"ádll'ak eredetét 888. évre kr. u. - a 
harmadik kijövefelére viszi ' fel - melly 
magyar királyság eredetét megelőzól~g 
képpen bírá a Smmostól Mords {olyóig terjedö 
goaH a hajdan korban." A nemzetség ismeretlen 
tója tehát még a magyar királyság elötti Időben 
dött, s ezért kapta meg a Maros és Szamos folyók 
{old f1Qgy részét. 

A második, aki &zékely Sándor után a csaJádi :iő~O: 
tárb61 Idéz, és ÖSS2e(og.laljo a jelelJh~ebb Suki ." 
ket, Nagy LajOlS: Sukl László élete és alapiWánya. 
resztény Magvető 3. köt. Kolozsvár )867. 

Ezek s~int a legkorábbi Irot! ádat Suki 
Demeter íioi és unokáik osztálylevele, 
vató. Ki·tűnik innen, hogy a két lestvér 
osztozott meg a Kolozs megyei Suk 
déli rész Demeternei<:, az északi pedig 
1348-OOn Nagy lAljoo királytól telket 
Suki Mihály és Mikl6s. Az ajándékozÓ 
rettel emllitl Miklós tiail, akik a portyázó 
ors?á.g széléről vismll,l~k. 1384-ben Suki . 
István comesi rangot loapnok. 1397-ben pedig Suk! 
nos Zsigmond király udV<lrnoJoa 

A cs3'lád legérdekesebb két 
hál és Dávid. Tolán 

i 
nyozOlt a:'.;;;;~ 
ecclesioe" 

Kérdé6 
kerűlt a 

hogy az 



I mul nn.,I,. ncm tudunk vd l u$:f.~ odnl, 'feny :.11., 
ll , Il~ Es~tet'~OI;" F&Ú!kt.\'leijyh37. klncs tórdll\Uc ICij

ren'd!lzc'rCJt Icltflrn 152U-IJóL má r tőlemHtI II kcly-

~ ... 

Sukl clJ.llllld tovdbbl lIorsn1 A I'<~I felJegy - ' 
' 1 KolOU mcgycl Suk .kö711c\:cn I11cgos7.toz6 
• kth:1Il az utóbbi (OW\ l ~tv{lOlInl 147<1_ 

utódul nwnbalt ml!g a III . szd:w.d 
a mllgyllr 6J U7. u r'dt.l1 rlus c1I.y11~z 

az ls I':rdckehlll, Ilogy VltJ.on 1111 -
, II Sukluk. 

, 
6,sfö Jn{\ i~ 
hajtL;1n 111. uIIII:./I·lo 
nl!mclyck .,." , I Ú ' 

ElIll i k,-,zdve rt Suk Ink s:.t.(wldoköll nl tn el9'h, z l sc -
hiveI uklk köl. ... 1 j(mCh6l1Y tn~g há~J h!lk~ll1.1 \s 

fe~tt. Az Idük vlhllnl l ban kl \.nrlvlI, húek tnll l'udluk 
hItUkhoz. 1~l'fC Véldu u 2. Suk I Uencdck (Ul. L. Bc nedek. 
II kehelyaJÓlldCk07.Ó 14'10 kUrUI é lll , ukl Hn 'l -ben Uelh
Jen GótJOI' udvurtlokn 61 1636-bnn ltI rö.k kövol III volt. 
Orólu tudjuk. hogy nlaLLvolÓI (IU,cl'rlek ti l'éÍOl'lIllilus 
vaUlisrH, dc 6 !1lu~a és utÓdul Uli, unlltu'lus va llás hIvei 
IllIITndtu k,': A cstll ti(\ tugJul közül SOkllll m.ugM állást 
tölwr\ek , Igy l..sukl FCl'enc IU50-1>61 K.oloU! és T.ol'd ' l 

rGblzt08U, ZIluki PI1.I IUOO- ban IUl'. titblul 
. Ht ernIlIJOk m{.~. hO"y clulek li Pú lnak" \IIII1CI'-

.~.,.: louo- ból IInló .. C!rc CI:IlIttJfi~", 1Il(!lycn .u csal6d 
vol~ Jl<th tllÓ, j"ulÓ rur lutsl ltbr6wl c:t:, me ly 

bár/my t vllll.. ~nnck :1 clm4.lmck viszont az 
a " hogy It SukJ ~ke lyhcn 13 vun egy kicsi 

Ez ls (ul'ku5lltbrllwl, tie sU\jllban aprÓ 
mérc\.c nell1 voll U61.tán Jdvehut.6, hogy mit !.art, 
Nyilván uIJ,Yul1err61 II (:sal(\dl clmL't'r61 vun SW, mcly u 
tél!6bbl c.'Ialáddal valÓ :\.zonOL'lIl44t ls Igwroljo,7 

A további Zs ukiokrClI az unlt.t\rlulJ cl,lyhllz.l Iroda lom
ból még gyakran hullunk, V.olu:tk, uklkr61 ImloUI beszé
dek ,ZÓlnuk, Ilyen pl. K erCl!l.lürl Sltmucl lJe.szCdc Z:lukl 
Mll rill fck-U I7US-ból, vugy GCJ7 ... UlovlC5 J{m!)S bt.'lI7Á:dc 
Sukl Lfiuló releU 1130-bÓl.' A Illl'todok rolyrunlln u 
Zsuklak Öll~7A!hflz:t$od t uk más Jcles crdC!lyl c.'Iolfidokkal, 
• Igy rokonslinb:1I1 voltak u hbrog&u.'gl S'tJl ágylukkal, 
a lIaranglllbl, 1(1,[ulu(\1. Fr(llcr, Koz,ú.rvárl, B.og6.II , 
I'ckrl, OICTcI, SárOJlI, Da niel, Ke.mÓny, p , H.orváth, 
Tor.oczkal csalÖdukka l, II 5ep31szenUvánl Szcnt- Iv ll 
nflakkal és Igy \(Ivál)l>, 

S~A..'1It.- ivllJlyl ZlIll,lll101\{1 kÖtSZer ls hliwsotlo~t ,t Zs ukl 
ctallldból,v Első [cIC8év.e z.sukl PM leanyu, J udit volt, 
nkl kOrán 1Il(l~hul t, Má50d.5Wt' z.suZllUrlnÓt V(lU.c CI. 
Zsukl I;'ol'cne Icányú t, 1;'Cllr1lTltU'uut Z.tJuZ/lunnál61 c~y 
11.!VI)Cllltll'koló l evől l7IlU- ból, urnlkol' 81..o1l10 r'úUJ\ bejc-
1cn U, hOllY' !é l'Je tTlcghull , Lcvc16böl IJz68zul'\nt l ~l é-
1.IJnk : .. ", mint 1I , 1,óP IUndlikJ6 nup hllVCi'l I1lCICgll ul(rn 
küvetkeuk II 10 r'0 ·,itpOI', üllY oz UI-om ulll" bOl'ul u 
I'lJll ro o ke8cI'OHCII Mm(ÍlyOIl fellege, }fOk ('<il!!! tlr6n\nek 
lu~crO vége ,., Tckll1~elck l:3 l!\IIaátuk : ha vagyon-6 
OlYIUl bónut, mlnl 111. tn bórt ttl.o" ..... moly tÍ'nrllJwrn eselt, 
~rÜ8l!g"cl Illetett CIII~ell\ot UZ ur, pusl.l6vlt tell urtr,e
mct, ét .... Onlck-n I.w.nkótlom ,., " Kclk.'1b : "Cfilfulv6.n, 
W, Jan 1'1011," AJólriU : "Arvu S ukl SUlIIU\lUI," IO 

VégUI II Z8uklllkut lewWbl)S7J}r, rntn~ uj(m dókorohal 
b JóJtl,."vGkel emlctMI az ctlyhÓ7J lrodul.om, Ajlllld6ko
lbalkl1Dk jellelIc f6k(ml U7. Il koltlk (os IrJnk IlImogult\
lám lr(j.nyul \::'1. mlllt6bu f.oghl lju u noc\lI lI. 8C~~lye'tétJl : 
I n..e"ény dlti.kokl·ól, ' I rl1s1Alrul6 \.ünt'lrukr61, rnn)u Oz.
VcltyckrOI él IIrvllkról vil l ő uond08kotll'ult. flllY Sukl 

• l:"IbQ~ (Ik ',,~. '-.)'h .. ",tlvhldll.Op . 'n. f 

'Hor)' IV',,· M"")'. r,m,,'" l",.14d ~1 (1"' '''''kk,,1 61 nen"C!;'
' ~n(\ t' Olak". '. ""t IMl 
1 they Iv'"·,,, I 
• IIdkely lI'ndoO' m. r 
'.KOv'ry L6UIGi: " . "flIl_u .. nUv'"1 lh"'I>Uv'n)'IHI<. KO!re.uf"Y 

•• v.t.6 Kv., &Av," , IItt It kOt. 
!' P,"llIy OyO' II)' lIukl """6,, ... . ,,,,mll rtl Jt r. ," 61e lIu .. \lvAnl' 
f::rmllnd 1I.1"'.Gir I(~' ''''tfny M •• V,,~ )1, 1t01 1(1I10U\I r 

, 

1..(,g7.16 I'1JiI -bCrI ~I! Sukl J 6111111 t'l!l4-ben II kolOl.llvt'lrl 
unlliirl ull Iskul.(ltI \1k tlJ6ndókoz1ltk 1..11 ukl ü) mtllmolkno.lot: 
u:ornbtl ll vt'lIl'l)I'II ." 

A Jóltevő ZIIuklak kÖ1.{H lll. ~lcn Zsukt Lt'tJn.16 611, oki 
~I csatád utola6 tCr" UlI:]:1 volt. nklvel flü(rijO'l\ klhlll II 
C8nl t'td , Nem volt rcleS4!"e, ncm Ityt.Tltlckc, II 'It Y nem
csak CgCs1. éiul(: rolyamlln (I)!l.nd~.ott . ~ p!ttclolt, 
scll~lyéU:lt - hancm v~I:t1'cndelctllcu 1'101-ben Cij":'II'1. 
vo.gyonlt t :17. Unltárlu!l El:lYhrrzra II kolo7;svl'lrl f6l1Jk.o_ 
h\rtl Nt."fll c61unlt t~Zlc lclbel\ rclIJorolnl, 
ml evvel cl/.yh6 ~.1 IrodtlImunk 
bőven Unnel)5Ógck IIOr6n, 
melyeket II (Iz egykori nugy 
a)~lldl!koz6knak I 

Ilyon móuon II S uklak fejudelml lIJá ndőkozllSlI, mcly 
a SukJ- kohollyel Jtel'.tlödOU 11 IIJ. stlb.ud ktl7.Al p(!n, és 
folytaIDdoll 117. WIH61'i \J,'j ZrlUltlok Mdi\aoI:<I tcv6ketlysé
gúvel. og('fIzcn II csuUld klhulltlll( II lU. IIzliuld vllijélg 
tnTtotL • 

A Suk l-kcholy u rnugyar kultUt'u bUv.kCllél!le. A :suItI 
utódOk: ill ..... .:;t u ku ltuI'lI t Igycke1.ICk tttmtlgutnl CI 111'.01-

!UW1I, 
d r, KBpll\~n fl Sebo)' 1.lonl\ d r. 
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Önkéntes diákmunkák hatvanöt· évvel ezelőtt 
A kolozsvórl unitarius 16glmná

zlum GO évvel e7.<l16tt érettségizett 
diákja és a többi, még életben lev6 7 
d iáktársa mire ls emléke-.r.nék v issza 
szívesebben mint etekre ti MUNKA 
M.'ÖTtinellben együtt töltött évek
re' Romániá ban é l6 ö l kollégám: 
Ba'rabb Miki, Csiky Albi, Ulmann 
Feri Kerekes Feri, Ferencz J óska. 
még' jól emlékszik az els6 világhá
borús években, Kelemen Lajo' t4-
náT UT vezetésével tartott városkör
nyéki kirándulásaink során, a harc
téri katonáknak szedett s7.cderlevél 
(teaPóUó) gylljtöget.ésére, no és !ti
leg az 191 5 nyarától négy éven ál 
folytatott mezei munkákra, mld6n 
el6ször a gimnázium Fellegvár alatti 
Klsmezói telkén szántottunkrvetet
tünk, s egész nyál'Qn át kapáltuk a 
konvlktusl ko nyha résl'.ére vetett 
krumplit. kuko ricát. Majd amikor a 
másik két gimnázium ls kedvet ka
poU hogy ebben ill verrlenyre kelje n 
veJű'nk : a plarisw és II református 
kollégium is földet bérelt II külső 
monootori gazdasági akadémiai 
szánt6kon, tehát mi ls béreltünk 
vagy;. két holdnyit, s Igy II 3 

gimnázium diákjainak közel N7..(iZ 
r6nyr csapata kora reggeltől kéR6 Cll
Ug veraeny'ben dolgozoU c bérell 
földeken, a nyári h6l!ég e161 a kö
zeli Szamosban frlssftve a kllpá1t1s
tól egyre Izmosodó telIt.ckel. t:!~ mln6 
vidám volt a korareggelI fel vonulál, 
kapával föifegyverezve, nótáT.Vll, vé
gig a városon? 

Ebben az önkénleg munklIban j ó
val megel6ztük a2'; ún. bolgár TRU
DOV AK m oq.alniat, 16t - mere m 
áJUt,anl, - az egés7. vllág d lákJIágátl 
Unitárius g,lmnázluml Jgazgatónkon, 
dr. Gál Kelemen német I (IIozó
!laszakos tanárunkon klvUI ott ka
pált köztünk még néhány taná
runk. Kt" Em6, Lá,zló Gyula, MáT
ko, Albert, Sándor JánOlI, Uzoni Im_ 
re, s természetesen legszorgalmasab
ban, szinte minden áldott napon a 
.kIrándulásaink , nagymestere : Kele
men Lajos törtl-nettudfl.ttunk l •. Meg
hatva emlékszem a legelső betakart
tás1 ünnepségre, 1915. 6s7.ére, midőn 
a burgonyÓ/>, kukoricás társ1..ckcrek 
bctutottak az. 651 Kollégium Kossuth 
utchi udvarára és a \anllr1 kar élé n 
ősz pUspökünk; Ferencz JÚZlel üd-

vözölt.e ft dlákmunkábnn rélzl vett 
50-00 r6nyl kll CIIOportunkat, • 
meghatvQ ndl.t4 atyai áld611át 8l: elt6 
t.ermésekr~ .. , UláM nem volt "lT\4lg~ 
num áldumlÍS" 61IlUlBY{U' módra, do 
It végU!U munkák, IUlIl81.Ómok utáni 
Jutalomol7.tás IdlvetkC'lA!U, kupacok. 
ba rakva 4 má1Jlamérlcg<m kimért 
(lUlpl öt kiló krumpli) munluldljnkat 
o v6ro.1 (tehát ncm Internálu.l) 
diákoknak. A 'bentlakók u piaci ár_ 
nak megfelelő koronákat kapták, 
ami Jól fogOlt a kllr6cIOnYI nOnetre 
való hnzautazásra, 'h1 11.en többnyire 
Ig<ln I zcgény lIwkely diákok valának 
biz' C'l.ck I 

Az lJlkolal evkönyv minden lM
év végi." a ranybet.úkkel frta II vég-
7.cU munkák rövid hl. tórláJál, é. lIO
kunkn.ak nevét róttlik (ol, emlékez(:
I Ul, dc kl ne cmlékcmék főképpen 
a példát adó I velünk együtt lel
Wrt munlub keztI jó tanárainkra ? 
Al. 1020 májulIában cgyUtHrcttMigl
zlj barát.ll lm közül Immáron htm..on
kct\.(m Iwltak meg, II li nagy kép
tablón köztUnk ülő tanáraink vnla
mennyien. Legyen áldoU emJékC'/.C-
tünk! Dr. Gergely Pál 
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A pünkösd jelentősége a mi életünkben " , , . 
l· 

Pünk(J,d a beregi unHánu, , zór
vánl/ udmáTa valóban a tanUvánl/ok 
öntudatra éb7edé, ének él a kereu
Ifllll gl/Űlekezet megalakul~bán4k 
ünnepe. Szinle , ajáto, ünnepflnkké 
vált, az évek , oTán. Miért "álh41olt 
kiemelkedő ünnepűnkké? H ogy ezt 
megvUágitha"am, 4 uÓ7ványunk kI~ 
alakulálánnk kezde/éhez kell '01" Z4-
ntfÚlnom. 

A ml .,wTvánllgl/Ülekezetűnk Be
Teg ,.Alm4 Mater"-ének hatá' a alaU 
bontakotoU kl. Unuegében ezzel 
m4{1UaTázható, MgII meoaiakula.á
nak időpont ja b MOllománllol ŐJZ
' zejövetelelnk mind pűnkő,d7e tehe
tók. Pünk(J, dkor méD eovült voltak 
a diákok (nem !lOI/, mint a karáClo
nl/Í, vagl/ a hwvélt tzűnetben) , mt
vel a tanitd' i év véoe fe lé jáTtunk, 
jobban ráéTtünk, é, ö"ze tudtunk 
pl/űlnl a kocsordi unltdTiu. temp
lomban. 

HOíJ1Ian alDkult ez a . ajáta.an 111.0-
deTnnek nevezhelÖ Izemléletmód 
wfUekezetté1 MáT u al4dos embeT 
vagl/ok. DIákkoromban szfUefmmel 
eI-eljciTtam n40lIObb ünnepeken a 
luItolikui templombo. Hogl/a!l Jej
l6d'em rnéaiJ unildrius lZemléletú 
embe7ré1 Eoll emlékezetel, uemUle_ 
Uben mer6ben ú:l m4fI1IaT tTodalml 
o,.a Gdta meg a kezdő UpiJeket. Az 
ilkolábGn a t4n4r Surb Anl4l: Ma
/11/a, Ir0d4lom'örU1'letéb61 Dávid Fe
T'IICT6I olvlUOU Jel. A JYI.a9lIaT TeJor
médót tel:lucm uj, Téuleleubb be-
6.Ultd..I;bon ilm'TMul.1k meg. Kisabttl 
o,.6.kon '~%úk PIÚk4ndl GéUl: 
Vendégúg II Süld AndTÚ: C.Ul4g 
a m.ig1v4" dmű a,6.m6.u. Nrm tu-
dom h6."1/d1'l éTdekl6dtek Igazán , 
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kél dTánuJf hős iránI. De 16 párun
kat mélVebben kezdett érdekeini Dá
vid FeTenc él Sze",ét Mihálll élete. 
BizonváTa {gli lehettek ezzel má, 
dldktársaink il. fgV öt év 41all /0-
kozato,an klaUJkuU eOIl kfl mag, 
amely 6u1nUn Wrekedett 4 jézu" 
lanltá. szellemében tevékenllkednl. 
Ez a kfl unitárlu' IzemléletG mag 
ld6nkénl ö"zcwÚlt é. eglle' vaIáT
napokon eljártunk Koc' OTdra, az 
unitárius templomba, háldt adni ll
tennek. IgV fokozato, 4n megl,mer
kedtűnk az unItárlu. hItelvekkel. 
Elég ,okat olVl1ltunk az elmúlt évek
ben. Kedvenc ol"l1Imánllalnk lettek: 
szent-Iványi Sándor: Az unitáriz
mus Lénvege, Zovánl/I Jen6: A mA
(ll/aT07. z6gi proustantfzmu., a K e
Tel zténU Magvető él az Unitárlu. 
I1Ie! kűWnbözó azámal, Baldz. Pe
Tene: A TiJg alaU, valamInt 4Z Uni
tárius TŐTŰnelem c. kőnl/V. Az Unf
t4r1U1 KiJ Tükör . zlnfe kéZT{jt kizre 
jáTt. Euk után máT éTthet6, hogll 
50--60 példdnllbon "údroltuk BU.
kev ln"án: Hftuitdk ttlzélnn, SüM: 
CriUago a mdgllfán, OjfalulSlI : BaT
tók BélD, Kr1z4 JáMI: Vad76z.dk é. 
J ókai : Eav az l sten dmú IWnl/vdt. 
MInd4'!zt mintegv meokorond.zl4l VaT
ga Bé14 nemTég megje~t 1Wnuve: 
Dávid Fe,ene él az unitárius vall4J. 
t1414mint a Né(}1ln4z é'v dmű ko
loZIvári k1adNn.,. MIndkIt műb61 
.zip számmal "Q.MTQltak hlUe""é
Trint. Ntm /ds bíluke.éggel mond
hatom, hogl/ mlndnJlliJunk kDn)l#tá 
Tában nép uámm4l lUf'epclruk az 
r!6bb emlitett unItári," umáfú mű
vek. HdláMJk vagvun/c a koclO1'dl 
avIlUkeu'nek, hogy 16 nfwel Vrl-

ték 4Z egl/hdzlWz.éohez v4ló c.atUJ
kozd. unkat, Háldnkat eOU úrasztal! 
emltkv4zdval é. e(}1l modern JOTdf~ 
tá. ú dedikált Dibllával Tóttuk le 
10111. pflnk~bdjin, 1080. janud7jában 
~dlo 40 évtl t.emplomuk1Ulk eOll 
lZép Je. ,ett unitáTlu, dmeTt aján
dékozlunk, amelllet Blrulorlfer 
Gyl:lruv atl/ánkfla JenetI. 
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Végezeiül lZeretnék kitérni Ol/Üle
kezetünk lJItzelételé re. Van k(Jzöl
tünk vl1lelZterpIUllo" le,tő, fókJJnll
velti, áflatOTvo', uZ-dolgoz6, tanáT, 
kfJIparo" API1SZ-felváIdTió. po. tal v 
dolooz6, .0/6r, autó,zeTe16 é, euve
teml h4UDat(J. Ami az életko7t fIIetl 
elég f iatal a uvUlekezetank: 22-3G 

d 
p , 
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év k(1zt]t t oszlik meg. 
JUliO-IQ máT 2 u kflvónk (:, G ke

rentelőnk volt Koc. ordcm, 
I 

, 
h 

I , ten áldá. ban bízV4 Teménl/ke
dünk 110fIlI tovább er6, &!.ik és OlIa
rap. zik lZúrvánl/unk. UJ78, pünklhd
jén meonl/lloU emltkklhivtrlink eDI/Ik ~ 
, zép bibliai idhetével .zárndm meO" 
ernlékezi.ern : " A ml J, tentlnk azt I
akarja, hogl/ minden: embltT íld,,{j- II 

zUIJön é. az Jganáo úmerrtére el- t' 
juno7l." (1. Tim. 2, 4.). ;: 
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Gha a buda pali ODJe'kezd ib. t
• ,ondnou br. 27-tn elhunyt. Moa- J 

u .. "" lapunk k3vdlu:Z6 m.lltábul 
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Egy vasárnap Budapesten Az egyház 
új érseke Ez; év elején amerikai hltt.estvé

rOnk, dr. 'Joseph. L. -FiSher feleségé
vel Budapest.en fárt. és a 1Jnltarian 
Univerul1st World clmü egyházi lap 
1980. tebruAr 15-j számában a kö. 
vetkez6képpen számol be egyhá
:r.unknél tett látogatásáról : "Buda
pesten január második vasémapJán 
releségerpmeJ elmentünk az unitá
rius templomba az Istentiszteletre. 
Ez olyan sz.Cvet melegft6 élmény volt 
számunkra, amilyenben már régóta 
nem voU re.zOnk . Látogatásunkat a 
Budapesti Amerikai n agykövetségen 
dolgozó házaspár késdtette elő, akik 
maguk is unitáriusok. A Magyaror
szági Unitárius Egyház püspöke, 
Dr. Ferencz J ózsef, és f6gondnoka 
Bartók Béla fogadott bennünket. J6 
volt új ra taIé.lkozni regl barátaink
kal és feleségeikkel. Örömmel Idéz
tük fel a legutóbb Montrealban tar
tott JAHr kongressw$ :k.Öú)s emlé
keit., külön ÖLSeTl a bostoni együ ttléte
ket és a fonl.os 1969 évi MzgyGiést. 

Az istentiszteletet szép, boltíves 
t.emplomuk 'helyett a gyülekezeti 
teremben tartották, mert a templom 
Wtése télen nehézséget és költséget 
jelent az egyháznak. A helybeli lel· 
kész mondott szép prédik~ciót ma
gyar nyelven, és noha nem tudok 
magyarul, ezt fel tudtam mémi a 
gyülekez.et reagálbábóJ és abból a 
néhány magyar szóból, amit megér
tek. A prédikáció alapgondolata, mi· 
ként azt. kivettem, mindennek az 
egységessége volt, beleértve az em
beri szellemet. 

Az egyházi énekek ismel ősek vol
tak, feleségem Peggy és jómagam 

örvendve csaUakoztunk az éneklők
höz.. Igen nagy benyomást tett ránk 
az Itthoni egyhá:!!! énekll!sünkhöz vl
swnyítva más mln6ségG éneklés. A 
h ivők a sorokat bet.artva, teljes 
hangerovel éneklik az egyházi éne
keket, ami nagy mértékben hozzá_ 
járul a2! istentisztelet lélekemel6 tar
talmához.. 

A prédikáció . végeztével Dr. Fe
rencz József ment fel a srosrekre, 

Az. anglikán egyház a nyugalomba 
vonult dr. Coggan helyébe, 'némi 
meglepetést okozva, nem a yorki ér
seket választotta meg, hanem egy 
viszonylag fiatalabb embert, St. AI
bans angllltán pUspökét , Robert Ale
xander Kennedy Runde-t. ' . 

hogy engem és feleségemet bemutas- A:!! ünnepélyes beiktatáson súmos 
son a gyülekezetnek. Ezután alkal- küUöldl vendég és a2! angliai egyhá
mam volt átadni valamennyi ame- zak képviselői voltak 1elen, és kö 
r ikal unitártus hittestvérllnk nevé- szöntötték az angllltán egyház 102' 
~n Udvözletünket és jóklvánsá- ·prímását. . 
gainkat, amit a gyülekezetnek magn 
a pilspök tolmácsolt magyarul. 

Az istentisztelet után vendégül 
láttak a lelkész lakásában; ami 
ugyanabban a nagy é pületben 
ugyanazon az emeleten van, min t a 
templom. Itt kellemesen elbeszélget
tünk, az ország szokása szerint kávé 
és konyak mellett. 

Rövid látogatásunk a lapján az a 
benyomásom, bogy Magyarországon 
az unitáriusok egyháZi élete erősö
dött. Biwnyos, hogy liberális val
lásunkból eredő kötelezettségeink 
szilárdak maradnak. Noha elsősor-

A márc. 26·_ ünnepséget ősi stQ
,kás szerint Canterbury katedrálisá. 
ban tartották, az el6ző na pokban 
meggyilkolt salvadori katolikus ér
sek esetére tekintettel rendkívüli 
biztonsági Intézkedések közölt. 

At angliai egyházak közül jelen 
volt Basi! Hume, az angliai ka toli
kusok kardiná lIsa, valamint a pro
testáns egyházak képvisel ői. Az ang
lini unitárius egyházat ROV W. Smith 
képviselte. 

ban a Kongresszus Kereskedelmi 
Atbiwttságának tagjaként tartóz.kod- Képviselő tanácsunk ülése 
tam ezúttal Kelet-Európában és kül
detésem kereskedelmi és gazdasági 
jellegű volt, de nagy lelki gazda
godást és örömöt jelentett stámom
ra, hogy egy vasárnapnak jó részét 
magyar unitárius hittestvéreim kö
rében tölthettem el." 

Vadady Vera 

Apr. 28-án Képviselő Tanácsunk 
ülést tartott, melyen állást fogla lt a 
különböző gyülekezetek elöterjeszté
sel és több hasznos indítvány meg
val6sftása ügyében. 

Dr. Salgó-László főrabbi kitüntetése 

Az ülésen a Hazafias Népfront or
s zágos tanácsának osztályvezetője, 
Juhász Róber~ tartott élvezetes és 
adatolCban gazdag beszámolót at ak
tuális külpolitikai kérdése\t;ról. Az 
el6adót Bartók Bela f/lgondnok kö
szöntötte, d r . FeTencz József püspök 
megköszönte, hogya Hazafias Nép
f ront az el6adó kiküldésével megbe
csülést mutatott egyházunk munkája 
Iránt. Szász János lelkész tartalmas 
telszólalásban méltatta az előadás t 
és kérdéseket tett tel, melyeket az 
el6adó megválaszolt. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
dT. Salgó Lá&z16 f/lrabbinak, a Buda
pesti RabbIság elnökének az állam 
és a:!! izraelita felekezet közötti jó 
viszony elmélyítése érdekében, va
lamint a hazai és a nemzetköú béke-

Dr. Greeley köszöntése 

s zer
sz.enett 

köszöntötték 

~~~:~,n~.~"~eben Con-templomában, 
lelkipbz_ 

• 

""' •. 
tartot
eln~, 

jókf-

mozgalomban kifejtett több évtizedes 
eredményes m unkássága elismerése
ként 70. születésnapja a lkalmából a 
MagyaT NépkllztáTsaság Zdsz!ÓTend
;ét adományozta. A kitün tetést Lo
sonczi Pál, az Elnöki Ta nács elnöke 
adta át. 

KONYVTÁR 
Könyvtárunk nemrégiben a Zsaká 

család könyvadománya révén hoz
zájutott nehai FeTencz Józse! ak
koT még kolozsvá ri lelkén UNITA _ 
RlUS KATe c:[mű munkája 1864. 
év i e!sö kiad6:.sához. Megállapitot
tuk, hogy könyvtá runkból ~Iányzik 
az Unitárius káté második, hanna
dik. negyedik , ötödik és 'hatodik ki
adása. Rendelkezésre áll az 1902_ 
ben megjelent hetedik kiadású káté, 
valamint a 8-12. közti kiadások. A 
12-Jk 1943-ban jelent meg. Minden 
bizonnyal vannak olvasóink birto
kában régi kiadású káték is. Aki
nek az emlitett. 'hiányzó példányok
ból van 15átéja, megkösZÖOllnél'lk, ha 
nzt könyvtárunk k iegészit6>;ére egy
há tunknak adományozná. Jelen1eg 
at 1973. évi kolouvárl, átdolgowtt 
kiadású ká té kapható. , 

Márton Aron püspök 
lemondása 

J!!letc 64. 
életkora és 
lapota miatt 
n lában l evő 
egyházmegye 
kérte II . János 

A. 
d , . 
akit ,., 
Joggal 

teljesítette 
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Bélyegsarok 

Úrvacs.orai kehely 

A k llúpkor v~t:c filiI! a:t Il.Jftó tc]ekae
Ick 8 nép sum' r. Is v lsnakllvetellék II 
k e lyhe t. el6szllr a hUlzlulk. akiket éppen 
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ez~n k el l'he5ek nek n e vezte k . A prole$
ulnl Cfl'Yh' u kban klva el n élk Ul két szin 
alatt OU IJ'" az ürvacsorllt. S zerlnlUnk. 
un ltirlusok szerint. u Íl rvacso ra J~us 
A.!tal ~ndel t ucef'Ulrtb. Semm i k 6tség 
nem rér ahhol.. hOlY J~us emlékkénl 
hagy ta ta nftvAnyalra H kövcl6l r e. " Va la 
hAnyszo r eu Clielek n lle k . at. én emléke_ 
zetemre tegyétek". 

A Magyar POSIll 1910. oklóbe~l.>en ölnes 
urvacso ral kelyhek e t , k a n n'kQ \ Ab rázoló. 
a magya. IIWlIsmQvéncl néh~ny klemel
kea6 da rabJ'1 bemutató l.>élyegsoro7.alot 
IHl o tt kL. A bélycIIek e n uer epl11 IIIV(,5-
munk ilk a x v-xvm IUZIId k özötti 
IdOben kWUlIek. Lelkonbb!. & az egyik 
le'i>Ompuabb dara b .. ' D flIh!re:s dmleten 
Suk)' Bmtdek erd~lyl t6<1r mell rende! ~ 
a~re kbutett diUe:s k ehel)'. amely isme
retlen (ltvlkm('$I.Cr remeke u IU D-es ~vek 
v~8~rOl. Eu m b~I)'C«1!\ olvnólnknmk ' a 
bemuU,IJuk . .... Suk)'.kchely r&.zletes I .... 
InI"1 lapun k m.h hdyi!n dr. K aPlayni! 
dr. Sche)' lIonIl elkk~ben olvuhatJuk ..... 
XV. ~dl fill,rion mOvek leJ:uebb cm
ttke • 50 tlll~~ WI)' .. cen bemutatotl 
mlRk.n .... me!y a na&:yvJlrad\ ui!kesel)'
hUb61 kerQlt mt&: • mult '~"-udban a 
~emutl Miluumba. 

.... N'cb.ldy cu.l.6d clmer~vel dlultel\ 
f!!delN HrIe&:et u I Ft_ bn,e&: 'br'
a41Ja. 

\ 

D r. KJu 

HIREK 
Kovács K á lmá nné sz. B oros !'Ilargh 

életének 91. évében csendben (!!pi
hent. Egykoron a kolo2.Svári társada
lomnak volt megt e:::sillt tagja. a ha r _ 
mincas évek óta Budapcstcn élt, az 
utóbbi évtizedekben csendes VISSUl~ 
\'OIlultságban. de barátai CS tisz.tellSl 
közül sokan és gyakran felker<'1i tCk. 
tiete végéig élénk érrleklödést .tanu
sltott egyházW'rk dolgai iránt ls . 
Temetésén ápr. 12-én az óbudai tc· 
met6ben korábban kifejezett kérésé· 
re a szolgálatot rokona dr. Kot,dcs 
Lajos kolozsvári unitárius puspö.k 
vége<!:te Bencze l\1.árton és Hu szl i 
János lelkészek-kel együtt. • 

Dr. Gyer,yay A r p i d foorvQS h:lln\'ah 
m ' rctus 29-i!n h elyeztük (Ir a k nYUBalom. 
ba II f'arka$r~!.1 LCmetOben , d r . l 'cr ellcz 
J 6ue! p lJsp(lk uolgálaU vlI1. O~vegye ~O 
F t-Ol ado m i n yoz o tt a~ Urrlulri u:< Ell!! 
Ja v á ra . n~hai f~rje cml~k i!re . .... Jólelkll 
ac1mkO~Ót '>2:eretl /IZ lste n . 

.ou; I:vanceJlkus TeoIÓl"t.a1 .\kadbnla áp
riJ is 8-án dokt.olTá IIVIIttIl M~lld r(u KdJ
'ITuinI. a b aptista egyh4~ a leJn öki!t es 
t eológiai tan4 ráL DISS1I!nJictóJ'nak elme 
"A Ptc.1 Baplt.ICI GI/W.-kuel Tö rténCIC", 
m e lyet " Cum laude" m ln (lslt4!ssel fogad· 
tak I!.I Az ilJ .:l ok ton sokan k ikzönt./ltték. 
k Ö1tlJk levé lben egyhuunk p ll.pök c ls. 
akit kUW)l<U ol,\ja mlatl a:r. ü n nep é lyen 
HwztI Jinos k6~lIgylgllZgatÓ k l! p \'lstlt . 

N~hal nlJld. Uni Ó Ge"lc l)' ~. n e je, 
ool4mllll G J(tIr Q'V ~, AltIla n e vü t cstvér el 
eml~ki!re SOO Ft-ot ado mJlnyo zo tt /IZ uni· 
Urius E let Jllvára OlV . P dlo, U f :lÓnl.'. 
.... Jó lsten s1Cretl a JÓs:r..!\' 1l a d a k OZÓt. 
Áldo tt m a rad azok emlék aCi e. a k lk,'e 
Il yerme.kilk és testv~r{!k k egye lette l gon' 
d ol vlssUl . 

Dr. Tóth B~l a ny. ü g yv&!. 15 <lvn ko
r á b a n elhuny t. A pja e g yko ron 1I"Ó- fc ls6· 
!I~entmlháJYon vo lt unUtI ri ulI lanltó ta 
kA n lo r. T e m e tt:sén m:\j. 1'~n H I/SZli J tln05 
v~gezt e a~ egyh á zi s:tQlg tllatot. 
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