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Lk. ll. 11J-:11.
.
." N e félje/ek, mert imé 'hirdetek nélete./!: '
nagy "Örömet, mely az egész népneA,

l
•

öröme leszen.

' .'

'o , ' ,

.
' Az örömnek milyen boldog, határtalan áradata

Meri született .,.éktek ma a Megtartó.'.
' ,

rá a.

ömlik ki ebből az igéből és jótékonyan te,riil
. ..
IC:ÖZei kiteTAir esúendeje 'annak, hogy 'az; ,úr lelki vilwa!
,
l'4ert, ha v.alaki már veázendőben yan, .azt Bellij~us az .ei!l/;>eriségnek a békességet meghirdette,
Kind két" eur esz;tendeje, hogy az angyalok éne- mivel sem lehet úgy megörvendeztetni; mint a
megtartással. .
.
ke' a betlehe mi ,mezök fölött elhangz;ott: "Dicsö·
Volt ,az embernek -máskOl' is öröme, Volt .úgy•
ség a ",.,agasságos m ..nny.eJ<ben az Jstennek,: és hogy örvendett egyszer az' egyik, máskor a má~
a ,földön ' békesség ,é s az eniberekhez; , jóakara~" , sik. Volt úgy, hogy örvendett egyszerre' a család;
(Luk,' IL 14.) És még ma sincs békesség a fölv'lgy a falu. Volt az is, ,hogy egyszerre' volt 'ör\>,:
dön: ft% .·embefek kömtt. ' Fájó érz;ésse! gondolunk me az egész városnak, vagy örvendett az egész
•
Jeremiásnak nq,., félreve~tői 'ellen emelt pana- ország. De ennyi öröm egyszerre!! Ehhez még
SZOS vádjára: "Haz;ugsággal gyógyítgatják az; éri csak hasonlo sem volt soha. Mert most egyszerre
..
népein. leányainak romláSát mondv.á n: "Bék~ség. , örvendett aZi egész nép.
Minek örvendett?
. ..
•.
békesSég ' és. nincs békesség." . (Jer. VI. ' 14.)
Bár soha se tette volna fel az embel' lIla.gának
Eszünkbe jutnak En~el kemény szavai, mely.ek.
ezt
a
kérdésU
Csak
vette
volna
egyszerűen tlldoc
kel a .hamis prófétákat ,korholta: "Eláltatták az én
másul mindazt, ami történt. Csak adta volna át
népemet, mondván: béke! Holott nincsen béke; . magát az ártatlan öröm tiszt;,. bo)dog~ágának és
és ha . a nép falat épít, imé ők bemázolják azt ne teologizált volna soha afelett, ami akkor · tö,rmáZzal", (~z. X, III. 10,) .
~t.
.'
.
. Van az angYlllok karácsonyí üz;enetének egy
Mert az eg y szerű születés tényét a
ilyen értelme~se ,is, "Békesség a földön a jóaka- során olyan misztiku s gonlolyaggá
t1itú embereknek~ ' , Ez az;t · jelenti, hogy ,a békes- a keresztény teologiai. tudomány, boll'Y ma
sig Maásá csak a ' jóakaratú embereknek adati!!: életre-haló.lra szemben áll egymással a
meg. Valóban -,- úgy -iátsúk, .- cSak egy kicsi meggyőződés; melyek közül 'az egyik arra '
jóakarat kcl!ene l!la ahhoz, hogy szivünl, békevá- szik,\ bogy akkor, az első karácsony . .
Isten
szü)e.
t
ett
meg
ember
alakjában;
gya teljesedésbe· menjen, Csakhogy éppen · ez a
szerint semmi kü1önős nem történt,
kicsi jóakarat sz;okott hiányoz;ni
awkbóh kiknek több lelt a földön az ember. Az egyik
, .
szive
liatalomra
tatja az ég harsonáit. Angyalok kara
•
• s mások fölött való uralkodásra
vágyik. Az ilyen. emberekró1 ' mondja Pál apos- éj csendjét. Mint valami ezüs!
.
t~l: ..!'>- ~eSSég útját nem ismerik". (Rom. III,
nek a csillagok. "(Wong örömében
17,) . .
.
.,
. (.. ·,iBék~g, :békesség .és nin~s ' békess~g". A mi
Kedves Híveim a közelben és
nemzed~k~e~. ~ligha .volt eddig igaz;; oka karácsony egyben a sz;eretet ünnepirm'igji
m.cs~yt 'i>é1.'et unnepelru. Fegyveres, vagy hideg
napja annak az embentek, ruu
~bo:-",,~odással telt csaknem egész; élete. Nincs
jött a világra, hogy a~
~.
v_annak - hál~ Istennek - b~kesség
boldog együttélés titkára
<'e. 19y.~e:O emberek, kiket Jézus Isten fiainak
szivünk meJegebben dobog.
~~d. Enrt ma . nekün!, is lehet és kell is kad'llunk szeretteínkre, különÖSe!)
rácsonyt iin,nepe!ni és pedig ·oly 'módon, hogy mi vol, e1szalútva élünk,
IS a békessegre Igyekezök soraiba állunl,' ha Pál
. a M~gyarországon élö unitáriuS,
gond':;
apostol buzdítáSára mi is azokra tfu.~ksziink,
ban es Isten elött való . felelősségben első ' lilki"
"amik a békességre ~ az egymás épülésére vapásdora,
szent
.
~arácsóny l ,'i;i'pjái:t.-, ál~Ó<~~~_
lók" .. Kezdjült el cS,\ládi körünkben, aztá,ll folytassuk mun1<abelyünkön, hivatásu'1k mezején, a tár. · gal gondolok mmdnyájat,Qkfai ~,N~' '1l~~~sé9.l.~k
legyen mindn.yáj,hi' t\ veÍl!t!i1í ~ rilI!H" fRJtil"
sadalmi életben, mindenütt, ahol emberekkef érint- Istene
XV. 33.)
.,. 'w.
t.
fn. - fiT(J'Hl l lNol19.:1:t,
kezünk. & így már ez által is bennünk, á1talúnk
"1, f "'ili. -lJ "'Y. fj;,P~ J! ...Iwr :4~ 1
és kÖJ:Ülöttünk egy kicsit bék€sebb lesz; !,Z a bé,
, .: ~.I ' . ~ -jJmalf!tr,,>,.'l"
,
kétlen világ!
"
.
, JP!'8P9.\ti., 1>t;l.ynQ~'m is'_

"tere!j.titte.

•

it.,. ··t

•

I

: ' I\t!,""csöny _a béke üün,,!,~; Sz;ület~nap!a an~~
az; es~úiériyi 'e mhunek,. ruu az;w akuldetessel Jott
il ~ hpg'y békét hoz;z;on az; emberiségnek., A
kereSúény vilá\! , legáhítatosabb . iinnepe. mert az;
dubai 'szív semmire se vágyik annyirat.!mint a
Isten ·az :embert nem gyülölette, ,.ha,
iizereteb"; nem háborúta, hanem bék~gr.
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btelt emberi formába inkámálódott oz I8~n, A
'GáNt létörüli az éjszaka' m;$zlikus képeit és a
Já8llOl mellett a szegénys4i szűkös örömével kő
s ..ilDti a gyermeket. Hiszen akkor még setiki sem

Horváth
,

"nos

•,

'

Ko ••uth dija. akácf'mlbs

\,

.tudhatta róla; hogy valóra válik-e ""iuden, amit
Dávid ferencrcSl ,. H~ltoi Gásp6n61:
felöle 'jósoltak 1rorábbiszázadok álómlátói, bölcs
"
HorOJáth Jánosnak a kivéló irodalömt6ttéütff6iövénd..;imondói.
...
A haladó 8zellemű ember, a modern szabadclvu nnk több mint 500 oldalas nagy Ínonbg.-áfi{,ja Il'k eresztény világ s általában mindazok, akiket nem tott napvilágot a közelmultban a Mohács ut4rri
'kötnek az orthodoxia dogmái, az egész emberiség- magyar irodalomról. "A reformáci'Ó jegyében':
tejlOdés forduló pontjánnk, a lelki evo!ució- ör?~
címmel.
kovászánnk ismerte meg oz első karnesony eJA jeles mű: "Erdély és a Bzentbáromságtaga46,
szakáját. Jézus megjelsllese, rövid földi műkö irány" című fejezetében részletes elemzést od
dése új irányt adott az emberi tökéletesedés.nek. egyházlörtéilelmünk nagy jairól: Dávid FerencnIl
Ámit az ember addig csnk ösztönösen seJ!ett. és Heltai Gáspárról, valamint a nyomdokaikRt
most egyszerre nyilvánvalóvá lett. Azóta tudjuk,
kÜvetőkről is . .:.... A könyv természetesen
bógy a fejlődés rendjén milyenné kell legyen cgy" - irodalomtörténeti szempontok
'kor 'az ember. Nem én, vagy te. Nem ez, vagy az
helyezi a méltányló bírálat
a társadalmi osztály. Nem egyik, vagy másik' raj, kimagasló férfiainak 'történelmi
vagy nemzet. Nem ez, vagy az- a világrész, haJlom
pét. 'Szerzőnek unitárius multunk általános k1l1túrtörténeti jelentőségét is érintő megállapításai
asembar.' Minden emberI
Ki tudná felmérni az ókori kutató örömét, mely
azon,b an: jóleső érzéssel tölthetik el a hitbeli utólelkéből II Niagara energiájával lőr fel és egy
dok lelkét. s válhatnnk serkentő, cselekvő er6vé,
ogyházunk jövőjét formáló fáradozásaikhan.
boldog "Hauréká"-ban sikolt beh:. a v!l~gbaY.! Ki
irhatná le a vándor lelkének feluJJ'lngasa.t, nukol'
Az alábbiakban nehány vázlatos szemelvény!
bosszú eveken át tartó bujdosása, sziklák és vad
közlünk II kiváló irodálomtörténeti' rimnkából.
rengategek ezer akadályával való .küszködése u,t án
••
a hajnali fényben a hegy órmáról. a táyoli látliatár szélén, feltünik előtte a keresett, a cél! Talán
"Dávid Ferenc írja - többek közöt1 Horváth
még az örökkévalóság is kevés, hogy felmérje János, - a XVI. század legsajátosahb s egyik
azt 'a pillanatot, mely az anyaság vágy át üdvös- legérdekesebb fia. Megítélését azonban felekilzel;i
ségessé- wszi, mikor szive alaH megdobban a be- és világnézeti tekintetek bonyolftják. - Ason ' fe-teljesülést jelentő, másik szív.
leke'/Altek, melyeken túlhaladt, hajlandók. benne
Nos! Valami ehhez hasonló a karácsonyi éjpuszta racionalistát látni, saját felekezete a. re·
szaka története, jelentősége és öröme. József és formáció beteljesedését magasztalja benne, p"
Mária átélik az első gyermek érk!!zésé nek minden
érainifsta llUmani:imus, a felvilágosodás é6 SUlboldogságát. A beigért és megérkézet\ kis élei bebadgond'olkozás régibb és újabb hívei a XVII.
ragyogja az istálló szegénységét. A szabadnlást század legmodernebb jelenségéuek becsiilik. s'Óvárgó világ felsóhajt, mert ösztöne megsejti,
Szép lendülettel tesz vallást az ö hite merIett, ,n ynhogy határtalan szenvedéseire közeledik már a , godt lélekkel vállal zú,goolódást és káromlást 8 Isvég. Egy porszemnyi gyermek-lélekben megveti
ten bocsánaJát kéri üldözőinek. Mondhatni minágyát a szellemi erő, mely aztán> 30 év múlva den újabb lépését mások nyomán tette megj igaz
a pusztai meditilcióban egy ember ábrázatán fel- erősznknak nem engedve, sőt annak végeredmény ·
ragyogtatja a láthatatlan Isten arcát. Megkezdő
ben egész a vértanúságig ellenállva. Engedékedik és egyben el is d'öl a harc az emberért. A
nyebb volt másoknál: érvektöl engedte magát '
1izikai és a szel'lemi világ testvéri ölelkezéséből
meggyőzetni s volt képessége érvekkel mlÍ8()}[a t
diadalmasan kerül ki az Isten teremtéskori lé g'megg-yözni."
szebb , álma, a golgothás ember, kiben Isten győ
Heltai
Gáspárról
' a következőket o'lvalihatjnk
"ött.
Horváth könyvében: ..Dávidot valóság6s1ábor köNekünk azért a légszentebb ünnepünk a Karávette: Basilins István, Császmai Istvoo, Gyulai
csony, mert ennek az embernek az igéretét látjuk Pál, Enyedi György, Sz!ál:ai Miklós, S~gedi Lat>,eteljesedni benne. A sohn sem csüggedő, mindig jos, Tordai Máté, Karádi Pál, Válaszúti Györ.gy,
der,ü s lelkű, a könnyeiben is mosolygó, az akaaá- Alv,inczi György, Bogáti Fazekas Miklós és mások,
Iyok fQlett győzedelmeskedő, s még n keresztQn
csupa emlékezetes név. De irodalmi szempontból
iB imádkozó ember megszületése, 'bizollY az egész
valamennyiöknek, Dávidnnk is föléje emelkedett,
népnek öröme ma is. Megjelenése fény; élete Heltai Gáspár.
ov.angélium, követése üdvösség, követői számá'ra.
Ö előtte az erdélyi magyarságnak sem 'sajtója,
EnnQk az öl'ömizenetnek meleg hangján köszönök sem protestáns irodalma nem volt. - Vallásos
~ hozzád Jézus s,",ületési ünnepén Unitá.rius Test- művei csoportjában 'legnagyobb aráIÍli'lÍ 'v állalvé~em I Békesség neked és a tieid nek. A karácso- kozása volt nehány munka.t(.rsával közösen :k~
ny, gyermek lisztu emberi vonásait keresi mindszített
kis
hijján
beteljesedett
biblia
fordítá.aa.
_
annyiunk lelkén az Isten, aki .J ézusban megmuMint
írónnk
kelségkívül
a
..
Száz
f·abula"
clnw
tatta a világnak az embert. És az embernel~ ma a legfig'yelemremóltóbb műve. Maguk n rabulák
sem lehet nagyobb gondja auuál, vajjon II jó.zusi
yo.nások áldott 'barázdáit uem lllosta-e el rajta az kedves, erdekes olvasmányok. Megnyilatkozik oon'
nök a protestáns prédikátorok erkölcsi felfogása
1dö,.. nc '?l taklU'i:ta el a gond . vagy nem rútította el
a vilá~, dOlg.air?l, külö!,ösen pedig a társadalmi
az onzes'
ogyenlotleusegrol.
A
tarsadalmi
ellentétek'
gaz
_
Lelk~d ~zé?ségét ~iid hozzá az ell'y'etemes emberi
(,Iet szeps.e~ehez, SZived nyugalmá~, életed bCkéjét dag é~ sz~gény, tanult és tanulatlan ember ~11IM
,,::a, JogaI, k.ötol~s8égei, sokat foglalk'Oztatják. A
add a .v.lla~ llY!Iga)mához, az embe!' békéjóheq"
dusok. - arnlnt o nevezi, - nem igen rakouBzen ~zellem, erOl? feny~t tedd ~du, hogy g"zdago,dves~k ~Iötte. Da majd elérkezik a büntetés.•Gon.Iék vele a vllagossag'. Áradjon szet az örÖlll a z
egész világon és birde~sc , hogy mcgszül etett o. mll - d~IJ V18?Za csak negyven esztendölől fogva (,M ohues ~utan) hova löttenek cl és hova lesznek .nagát megtartó ember. Ám en,
Pethő ls/ván
ponkent a nagy emberinarók, az igen nqgy .. ~nk ,

,
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UNlTARlUS eLET
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.'le."" egyéb magabízók.

Ugy tet~tik, hogy minden
porban fekszik." - idézi HorvAtll

•

•

4iC!Stl8é8'Ük fl,
JJeltait.
:A ..SzáJ! tabnia" - írja HorvAth, nemcsak kor
ill< mi!veltségiötténeti szempontból tanulságos, ha"ue:m a malaknak is kedves, érdekes, szórakoztatq
olvasmány. Azzá Heltai egyénisége teszi, mely
,kú:lönö8en előadási modorában é8 stílu8Aban jut
-kifliiesésre. ~ Amit változtat az eredetíjén az jó,toJ'lllAn mind művészi értékű 8 leginkább abban
'iUl. hogy az egyszerű elbeszél~ helyére drama:tiIAJI bSelokvé8t Allít. '- A .Száz fabula" szerz/l,~ irbdalomtörténetünk a világi. elbeszélő pr?za
,t.W kiváló képvlsellSjének, csaknem megalap/tó·
jaként i8meri é8 méltatja" - ~Iapítja meg Hel,ftoríiól az illusztris sterz6.
,

I

•

1forváth J Anos nagyjelentőségií. mnnkáját a kri·
'fika nagy elismeréssel fogadta és máltatta. Tol'-nat Gábor egyetemi profeslj.zor mindössze azt tUdja lle ft könyv fogyatékosságAul, hogy !,bból nem
'bontalto"ik ki m egfel elően Szktj,ros.-Horvdth,
tle1t1$1 és Ddvid Ferenc harcos antifeudaliznnlsa.

FÉNYKER

'E S Ö

,

SziÍSz Jánosné misztérium-játéka f képbe.
"Hogy valamely művészi alkotás miképpen ala·
kul ki, miként <I.oIgoznak nagyrészt tudatalatti
erők, ~Z mindig rejtélxes és ~ Íróra nézve i~
nagfrészt titok marad. t - mon4ja a. Martinovicf:;
előszavában Bánffy' Miklós. N os, ilyen rejtélye.
számunkl'a 'ennek a maga nemében párját ritkítq
mílvészi alkotásnak keletkezese - fia lal /0.168
d,?breceni papunk m~fiatalahb fel~8égének tol\a ·
b?l. ~. h.uszo",egyn~há~y gép/H.t oldalnyi !l}is..zli>'
rlUm'Jalek negy kepbol és IgU7.U ,' cougeniáli.
pl'ológusból és epiló/rUsból á)l. •
Dávid Ferenc, a ,..Fénykere"ő" II próló~H pro.
melheusti mondnvilágából kiemelked" e . - " játék
négy képében négy fronton kiizd - ,diadalt arat,
ml\jtl elbnkik, mirit mipdeu f'; nyker~"ii. kit sötét·
ség övez.
." ..pedig sötétségben járva fényt, "Hágot·
SZOIDJRZom.

.

;Körülöttem ezer láng van, fé nyes. díHZ"" .ziputKa
de az ami melegítene, azt llt>m lerném rel SOlHl?!"

,

-

,

Az
első k épben még csak a, fojtó Ic veg öben iz'
•
zik, lappang a tragédia, midön egyik m egalkuvó
•
Serve t Mihály
préd:ikátor társa . figyélmez!eti Dávidot u fö!t.jtlen
f ényker esés veszélyére: Most "-.ak,, .. hátba mégis
emlékezete egyházunkban.
úgy lehetne" emberekkel küzd.
A második képben m ég Blundra.laval v!llIve!ve'
Ilgyháznnk ~ évi rendes közgyűlés alkalmával énel és győz a" egyetlen máltó ellet/fM -- ~f,'··
ltóllolt Sertlel Mihály halhatatlan szelleme előtt. husz e llen. - A harmadik kép b" , c,eUi m'lllológ·
- Október 24·én Koháry utcai templomunkban
ját már az örökkévaló Dávid }I'el'enc llloudja 8. Filep Imre budapest,i lelkész tartott nagyhatá· kinek imm ' on nemcsak BLandrata e llenfele, de
ri előad(lst a .Servet pör és következm:~nyei" elle1)Bégévé , áIt felesilge, is, -- Itt iitkö~ik meg
a hit fényé és, éltető melugét k e re~ ö "Qs - , a
eimen. - 25-én dr. Csiki Gábor püspöki helynök
-méltatta mélyen járó előadás keretében Servet re- • fén'yt csillog pompában keresö felesép:gel :..... ~ itf
vá lik ,a játék fragédiává. A negyedil, k ép a ,lév,u'
formátori jelentőségét. - 26-án a Hőgyes Endre vár
börtönében sillylődő Dá virl F er enc . . - A test
utcai templomban Ferencz József, lj, budapesti megtört, de a böitöncella "öté tsé~e nem tudja elegyházközség gondnoka, az újabb kutatások er ed- nye lni az örök fén y t, m e l.\' tovább l úbog' - Ge1ményeire támaszkodó értékes előadásában saját· gely bá' - a nép - és Enyedi György - az ulód
"""lrűen új megvilágításba helyezte Servet befo·
lelkében.
,
ly asát Dávid F er encre. - Az előadást megelőző
Nyelve s zép, gazdag, mindenütt mélt" kifejező
en Szdsz János debreceni lelkész nagy szakérte- j e a Gondolatnak. Verselése kiforrott. Szerző mes·
lemre valló r endezésében értékes könyv és kép·
ter e a formának, mégis mondanival ój á nak lényege
kiállítás nyilt meg a templom gyül ekezeti termé- kedvéért itt-ott engedménye ket te~z a f orma ro·
ben Ser vet relikviákbóL A- kiá llítást dr. Csiki Gá' vására. A ritmus változása egy·eg y hosszabb mo- '
nológban kétségtelenül próbá ra tesú 112 előadó
1>0'1', püspöki helynök nyitotta meg, majd Szász
:/ános széles távlatú előadásban mutatta be a ki· versmondó készségét. Szerzőt sajnos befolyásolta
az a tudat, hogy művét nem ".inpadon mutatjá:k
álHtás anyagá t, - a szép számú közönségnek. A be,
hanem - mint a debreceni Ijsbemutatón is templomi ünnep során került bemutatásra H. V, templomban.
,
Scliroffer svájci író Servet drámájának záró jeA műfajt illetőleg, történeti ősét " kollégiumi
,'k>nete, amelyben: Bencze Mdrton, Györfi Istvdn, iskoladrámákban
kell keresnünk. Tndjuk, holO'
8"82" ' Jáno s, Mikló. Kdroly, Pe thő István és e7,,!kben is fordult elő ze,nei :)eté t,lz~m .. (Bill isi!"
Szolga Ferenc a röszerepek alakítói, el even szí- Marton: Bakhus 1765 stb.) De mlg lskola,d-ranekkel jelenítették meg Kálvin János és S ervet máink szinte kivétel nélliül dilettáns munkák, a
Mihály történelmi jel entöségű drámai összeütkB· Fénykeres őt csupán II szó madáchi értelmében
lksének körülményeít, amelyek azután a genf~ illetheti e j elző.
mág)yahalálban jutottak tragikus végkifejlödésLapunk terjedelme nem engedi meg a részlete-o
-IJe~.
sebb ismertetést, ezért befej ezésül csak ennyit :'
..nagy dolog ilyen darabot írni és hős dolog né..
mán viselni mostoha Borsát". Dr. Jakab Jenő
Högyes Endre Ú. templomunkban a novemberi
'""angelizáció során dr. Zsakó I stvdn ny. kórházig..,.gató·föorvos atia tartott értékes előadást.
Albert Schweitzer a nagynevű teológiai író és
'Servet Mihályról, a modarn orvostudomány út•
1ö:r6jér6\'
orvoa, aki kórházat is alapított EgyenILtői-Afriká'
Dr. Rusznyák István. a Magyar Tudományos ban, elnyerte az 1952-es Nobel Békedíjat.
'Akadémia elnöke levelet intézet! dr. Csiki Gábor
Dr. Jakab Dezső orvos és Czirfusz ~va nni,riispöki helynöklröz, megköszönve, bogy , felhívm tárius ifjúságunk két buzgó tagja hij.za.sságot kp·
a.a Akadémia figyeImét Servet Mihály . halálának
400. évfordUlójára. Az J,..kadém;a elnökségének ja- töttek. Az esketési szertnz-tást K9háry utc,a i tem·
vas!atu. alapján az orvosi egyetemeken és az orplomunkblln dr. JakalJ Jenő lelkész végezte. Az
,v~. r~lyóir.ato~b8n, is megemlékeztek Servetral
ifjú házaspárnak gratulá!lunk és frigyükre -Isten
n l1 'HV6rke rlDgeH felfedezőjóról.
áldását k'erJ'ük' .
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üdvözlő ~zav.ak~a1llyit"tt meg. - Azután k"""-<ltél.
vette ~Z udvozlesek hosszú sora. Dr. Gdl/al", h'-

.,án fogondnok az egyházi főbatóság és az "ll'y.,,temes egyház nevében. dr.. Szent-l'IJán1i.i Á,.P<i<t
gondnok .... budapesti egyházközség Vadadi AI~tné :; keblitanáesORok, Pethó l ;tvá.. eg)'bari
fOJegyzo a lelkészkar,Szolga Ferenc dunántóJi lel.
kész .a baráti kör, Bencze Márton lelkész Ilo .o...a• .
Tiszaközi ' swrványegyház.1rÖzség Huszti Jti38s " a:..
pestszeutlőrinci, Boros ÁrO?!. a hÓdmeZővásárhelyi
Szat.hmári Miklós a ' szegedi leányegyházk1!zséi.
!l~veben, valamint Tófalvi Sándor budapesti pnlOi.
blter üdvözölték 'az új l ..lkészt, aki megható sza,;
vakkal köszönte m eg az üdvözléo!eket. A di~~'":
gyűlés~ FerenczJózse' gondnok zárta be, majd '"
gyülekezet elénekelte a Himnusz!. - A templomi
ÜIinepélyt szeretetvendégség követte, melyen rend '
kívül nagy számbau v ..tt.ek részt a gyülekezet-bívei és az ·új lelkész .tisztelöi, akik nagy szeretettel vették körül és elhalmozták jókivánságu"k%al fl, fiatal lellcipásztort. - A budápesti egy!>;,"- ,
község .hívei . Dagy várakozással és jogos mmeaJ: :
"éggel tekintenek R. Fil.ep Imre miikodése elé. ii
kiváló k épesség ekkel m egáldott lelkipásztor-t ' mi
is atyafiságas szeretettel üd vözöljűk 48 új mnnkaterületén megkezde tt működésére Istennek gazdap.áldását kérjük.
Dr. Jakab Jenö kocsordi . lelkész! nevezte ki. dr.
Csiki Gábor püspöki helynök az R. Fil.ep I .....e
budapésti lelkésszé történt kinevezésév'el
megiirc•
sedett hódmezővásárhelyi lelkészi állásra. Az , új'
lelkészt december 6·án iktatta be ÜIinepélyes keretek között új ál fás ára a püspöki helynök. lL b~
iktató ünnepségrő l későbben részletesebben fogunk_
beszámolni. Dr. Jakab Jenőnek eddig k iroj te~ lele
, Idpásztod tlliiködése bfztosJtGkot llynj{ arra nézve.
hogy új munkaterületén továhbra is igaz buzgó '
. sággal fogja egyháza javát . és a m~ egy
igaz I stenünk dicsőségét szolgálni. Uj állásába:o
mi is melegen üdvözöljük és munkásságár!t II
Mindenható áldását kívánjuk.
Halottaink: Nag1/ .tf.rpád budapesti egyházközségiink áldozatkész presbitere, Gáthy Fü,/öimé, cá '
közelmultban elhunyt Gáthy Fülöp afia öZvegye.dr.Szentmiklósi Lászlóné Pákei Márta, néhai Pák ey Lajos nagynevű terv ező építömű vészíink leánya, dr.. Pal'P Antalné l szlai MargU, unitárius ,
női társadalmunk egyik legbllzgÓbb, szelídl~lkíí ;
jóságos tagja, u éllai Iszlai Márton, kivál!> egyl"i.~
zi zendszerzőnk leánya, Borbély Albert budapesti
égyházközségünk egykori buzgó presbitere, IIr.
Ádám D énes Budapestell elhuuytak.
.,
'Dr. Jakab Jenő hódmezővásárhelyi lelkés.ü.nJ,
édesanyja, aki nagy műveltségével .és kedves de'
rűs egyéniségével oszfa.t.lan szeretetnek örvendett,
Koesordon meghaJt. Áldás emlékükre.

·Veres Pált az Állami Egyházügyi Hivatal al-<>SZfáJ.yvezetőjét: a Népköztársaság Elnöki Tanacsa a "Swcialista Munkáért" érdeméremmel, Papp
JáRO$ főelőadM pedig a "Munka Érdemérem".
mel ·töntette ·ki. A kitüntétetteknek egyházunk elnöksége jókiv8.nságait tolmácsolta. Mi is örömmel
gratulálunk.
Egyházkörünk közgyűlése október 2-1 és 25. napjain zajlott le Koháry utcai templomunkban. A
kÖ2gyűlésen az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében Papp János főelőadó jelent meg.
Dr. Gálfalvi István főgondnok elnöki megnyitójában elsősorban is az Állami Egyházügyi Hi·
vatainak mondott köszönetet egyházunkkal szem·
ben tanúsított megértéséért. "Igyekezzünk problémáinka'! a béke és szeretet jegyében megoldani,
mert csak igy bizonyíthatjuk be, hogy egyházunk
és haz.ánk békeszerető hű gyermekei vagyunk"
- fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszédét ..a
. fógondnok.
.
.
A közgy íilés üdvözlő iratot intéze.t.t Dobi Istvá1'-"
hoz, a Magyar Népköztársaság Elnöki .Tanács elnökéhez, Nagy Imréhez, a Minisztertanács elnöké.hez és Horváth Jánoshoz, az Állami Egyházügyi
Hivatal ·elnökéhez.
Szavazati joggl)l ruházta fel a közgyűlés a tb.
tisztségviselőket, majd megerősítette 'Berde Lajos
budapesti; Botykai József dunapataji tb. kehli l<anácsossá és Simon Andrásnak . pelliszentJ-óriuci
tb. gondnokká választását:
Elhatározta továhha a Közgy ülés az Egyház
és Vallástudományi Bizottság újjászervezését, va·
lamint
ennek keretében U nitárius Irodalmi
•
}4unkaközösség szervezését is.
Nagy figyelemmel hallgatta meg a Közgyíilés
a püspöki helynök és a Körl .Tanács évi jelen·
tését.
A választások során megválasztották az Egyházkől'i Tan ács 12 tagját, az Állandó Vegyes Bizottság enökóvé F er encz József afiát, a buda·
pesti egyházköz<lég gondnokát, valamint :l. bizottság nyolc tagját. Ismét meg;választotiák: közügyigazgatóvá: Bencze Márton lelkész afiát, jogfanácsossá: dr. Kozma Jenőt, számvevővé: SitfWn
András és pénztárnokká: Miklós Károlil afiait
Megválasztott afiainak örömmel gratulálunk.
A Közgyűlés alkalmával tartoti istentiszteleten
Pethli Jstván, egyházi főjegyző teljesített szószéki
szolgálatot, a ki magasszárnyalású beszédben ele·
venítette fel Servct Mihly emlékezetét.
A Közgyűlés Bencze Márton közügyjgazgató IDr. Ferencz József,lközjegyző, néhai nagynet'li·
püspökünk fia, erdélyi egyházunknak évtized eken
áhítat.o s imáj ával ért véget.
. R, Filep Imre hódmezővásárh elyi lelkészt ne- keresztül volt jog tallácsosa, kolozsvári iskolánk'"
és teológiánk egykori felügy elő gondnoka, !lZ er- _
vezte k i dr. Csiki Gábor püspöki helynök a bUdélyi jogásztársadalom egyik legkiválóbb · ~-j."_"
dapeHti egyházközség egyik rendes leU: ésú álláKolozsvárott elhu nyt. Az e.lhunytban Feren,tjf''!o- .
sára. Az ünn epélyes beiktatás novem bor 14-él1
zsef budapesti' egyházközsé,."Ün k gondnoka fltlllY: ,
folyt le Koháry utcai templomunk bau. A zsu f o'
A.ldot! az igazak emlé!> .....te.$ ) "
lásig megtelt templom k özönsége előtt Pethő I st- bátyját ·g yászolja.
.
,
v án egyházi főjegiYző ol"asta fel az új lelkészi
. U N I T Á R I U S , il . L E ·T
ki1!.evezési "okiratot, majd dr. Csiki Gábor püspö- '
•
. t-aptulajdonos a Magyw:orszagi Uritarius Egyházköt' .. .~
ki b eJy nök mondotta el nagybatású beiktató. heszédét. A beiIdató. beszéd után az új lelkész lJlély
Felelös szcrke~:!ö és kiarln.; n-""
,Gábor:
gondolatokhau gazdag hek «szö n tő beszéddel fog'
lalta el a 8zó8zéket. - I stenti sztelet után, - amely;"eI enc z Józs ef. 3.
nek áhítatos hangulalát nagyban emelte Tordai
'Bud~']:.6 6t
. 12
'. '
Tibm'né művész.i ének szám a, - díszközgyűlés kö- Nyomta :
ila
I(I
t .~
•
"'dor ' P"",,'"
vetkezett, amelyet dr. Lázár Jáno s gondnok m eleg
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