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DAvID FERENC EMLÉK-ÉV 
. Egybázköri Tanácsunk ezt az esztendőt Dávid 

Ferenc em.lék~é:vnek nyilvánította. Ebben az es%;· 
tendöbe.n lesz ugyanis 375-ik évfordulója annak. 
hogy hitünk apostola. az emberi haladás tiszta 
lelkü, bátor harcosa máttirhaJillt ,balt. E~ben az 
esztendöben fokoz.ptt mértékben gondolunk Reá, 
akit különben soha el nem felejtünk. Történelmi 
személyiségét, tanításait, műveit és mártil'omsá· 
gát szélesebb körű tanulmányozás tárgyává tesz· 
szük. 

Velünk együtt ezt teszik mások is. a1j.ik a ha
ladás ügyét szivükön viselik. Dávid Ferenc ma 
már nemcsak a miénk. hanem felekezeti különb .. 
ség nélkül mjndazoké. akik egy összeomlott vi
lág felépítésén fáradoznak, melyben egymás meg
győződését tiszteletben tartva békességben élhet
nek. együtt B különbözö fajú. hitű és feleku.etü 
emberek. 

Történelmi szerepének egyetemes emberi jelen
t&lige már régen a felekezeti korlátok fölé emel~ 
te a mi Dávid Ferencünket. Nevéhez füződik a 
magyar nemz.et egyik legnagyobb történelmi dio 
csösége, az lS68~iki tordai országgyülés határo# 
zata, mely a lelkiismereti szabadság gondolatát 
akkor iktatta orsUW'os törvénybe, ~tnikor az em· 
bereket meggy~ö4ésükért más helyt a világon 
mindenütt üldözték. börtönbe, bitóra vagy mág~ 
Iyára juttatták. 

Történelmi nagyságát ma már még azok is el~ 
ismerik, akik különben az Ö nagy ellenfelének 
Mélius Péternek a hitét vallják. Egyik neves tör .. 
ténészünk és akadémikusunk Dávid Ferenc~t 
"mindelt idők egyik I~gnagyobb 'és teger~~tfbb 
magyar sz.ellemé" .. nek nevezte. 

A ba1hatatlanok haJhatatlanságának egyik je. 
It, hogy emléküket az idő el nem mossa, ellen~ 
kezö1eg, az, mit ~orukat megelőzve tanítottak, 
~lIliért é:ltt~ és meghaltak, idó1< multával egyre 
ldösz.trűbbé válik s így - ha a sz.ázadok mul~ 
~ ,is - a történe1mi !9,a:wlást megkapják. Igy 
tOl'te~t Dávid Fere:nccel is, Igy lett az Ö törté~ 
Iltlml surepe, 37. tmberi haladás érdekébt.D vi · 
,:ott k~ul~Jme. ir~!,h!,j tevékenysége, ~ 'már" 
tiromsaga az utóbbi időben akadémiai vitMt. drá .. 

ei k91temények és építő erejű regények rdős:Íeri 
tArg".. 

Dávid Perencb.e;n századok multán is telki 
M nd ünnepdjiil<. ft fdvil4,gosodás. és az 
Uladás apostolát, Azok kö:r,é a nag;yoJc: 
.tatlanok közé tart~tt; a~bl az. nr J~U8 
at mondA: "Boldogok. akik éhn.ik ls sZODlja. 
'Dldk Ba 19au 6got. mert 5k megdégíttd:oe:k··. 

Dr. erN G6bor 

Á H 1 T A T. 
• Mindenható Isteni mennyei ;6 Atyánk! 

Hála-telt szívve 'Vesszük ajkainkm 
8Zen~, nevedef[ s köszönjük Néked. lIogy 
szivunkbe o loHad az együvétartozáa 
szent .érzéseit, KöszönjÜk Neked, hogy 
megaJándékozlál a Te legjobbik gyer_ 
me~ddel a názáreti Jézussal. Add meg 
(~ ml számunkra szent lelkednek ere
~~t, .,hogy köve~tl-i tudjuk Ot. aki (UI 

14dvosségre 'Vezető úton bennünket biz
tosan vezet. A.ldassék szent és naQY 
neved mind örökké A.men, 

'"Szerelmesének álmában dd eleget". 
Zsolt. 127:2 ,Jb. 'Vers. 

Szeretett Atyúmfiai! A százhuswnhetedik 7.S01-
tár idézett verse és az azt megelózó vers is ha el
olvassátok II Szent-írásból, egy csomó felsorolást 
tartalmaz ilz plvan emberi munka hiábavaló!!á· 
gáról amelyen nincsen rajta az Úrnak, a. mi Is
tenünknek áldása é$ gondviselése. Istennek gond
viselő szeretete qélkü! hiábavalóvá válik az épí
tell!, '82 értékek m,egőrzésére iranyuló törekvés, a 
fáradságos kenyérszerzés s mindenueroü munkal_ 
kadó tö)'ekvéil, M:iben kevesen tudják ezt! Ss mi
lyen ,!tokau vannak meggyőződve arról, ,hogy a 
JJuszta szorgalommal, a lú.z.as tevékenyscggel, n 
megfelelő eszközök elöállításával, vagy roegszer
zésevel, már is kovácsaiv& lehet1~nk saját aB
tünk boldogsága nak, TUI sokan tévesztik ö6Sze ~ 
I.lszközöket u tényleges eredményekkel és célokkal. 
A rendelkezésünkre álló c!Szközök tökéletessége 
sokszor elbomalyo~ítja latásunkat, s azt ~ hitot 
kelti heunUnk, hogy ' tökéletes eszközök birtokA· 
ban tök~letes alkotáso1t létrebozá.saro. vagyunk 
képesek Hogy ez mennyire nem így van! erre 
szeretnék röv~d elmélkedé~mben rámutatru. 

A llémetségbe szakadt nagy magyar lángelme 
ős művész Ajtósi Dürer már világhírű festő ko~ 
(ában egy alkalOlnmal Velencé~e i~ ellátog!;Ltott, 
ahol még élt a nem kevésbbe hIres lUuvé!Sz 
Giovanni Bellini. ,. ~ 

Az öreg művész nag)' csodálója volt Durer mu· 
".észetének. kUlÖnösen technika! k~szségé,t. ecset
jének utolérhetetlen finom vonasll1.t cliodáJ ta, Azt 
üzente Dürernek. hogy élete egyIk I.~gnagyobb 
vágya teljesednék. ha Dürep meg,I.lJandékozná 
egyik képéveL Dürer a meghsztelő u.zcnetet há
lásan fogadta és Bellini szá.lláSára s1etett, hOb"Y 
köszöntse az öreg m,estert. Nem ~áHa aW!lban 
otthon de a mester véletlenUl nYltv~ {ele~~t.le 
miiter:nének ajtaját. Dürer pe}ép.ett 8 C81 feh.r 
ru,egfestett képét találta BelhnInek 'a festo-állvá.-
uyon, Tréfálkozó hangulat ragadta magáv~. F.eJ· 
kapott egy kezeügyébe eső ecsetet és befeJezte II 
félig kész -képet. -riiaja észrevétlenül távozott. 
Amikor az agg müvé6f. hazaérkezett\ fe,llobb,anó 
harll&'gal állapítotfa meg, hogy va .akl CIfU[ot 
ih:j:Ht bel6Ie, De amikor jobban szemj.l.gyr, vette 
~ 'képet álmélkodq. 'csodálkozáss~ ~,ezdte szem1él· 
Di. Ilyen csodálatos, finom te<;hmkaval, csak. egy 
ember tud haj~·ü.í,:töket · festeni a világon: Dqrerl 
Nyomban relke~~te Düre:r:t II taláJkozá8.uk1 meg
ismerkedésiik el80 li':~rcei"ótD háIálkodDl ltezdett 
8 közösen alkotott kepért. majd íR'Y szólt Dürer
bez: 



-

, 

"i\lost mar csuk egy kóréselll van barátom. 
ajcíndéko7.zol1 meg egy saját. ecse lióvel". Dürer 
telkuptn II legelső ecsetet amely kezeügyébe esett 
és átny ujtotta az lireg mesternek. Bollini csaló
dotllln s:wm lé ltc cs így szólt, "oh nem ilyen ecset_ 
ro gondoltam, hiszen ebből II fnjfitból nekem is 
sok VIlIl , hanom egy olyan valódi, s peciális -
Dürer ecsetet - kérek, amellyel azokat II csodála
tos hujfürtökeL lehetett, megfestcui". Dürer ef,"Y 
IjztÍf ~Clll ,;zúlt, kirag adtu B cJ lini kezóböl ' ft közőn
SÓgC'i' Iwsctct cs egy vlIszouclal'abra !lcbtiben egy 
pompás hujfiirlöt feslett-, IlUle lyet ltlmélkodvn. és 
csodÍl lu!tnl tizem!élt II vi liighi rii lireg míívész. 

Sfeillhnusen II híres gvaioi festő ogy szép na
pos délullJIlOII .k iUll?nt II .virágos réhe .~e~té!,ei ,:e l. 
iillyúlI\'ánd, VIISZ IHlvu l cs megukarta or oklteDl 11 
vilúgnll.k e~T szépsé~es kis .zugiat.. .. :Már minden 
kés:r.on Il llotf az alkotasrn aIUlkor dobbcllettel vé'l
te észre, hogy mindent hozott mügávül csak ép
pen ecsotieit ,fel ejte,tte I?t~bOll. Nc!!l habozo t!. le
hajolt s nebllny kiS' vJragnak 8zJrmát lelcp,-c, 
ffiszúlakku l cgy -fllzfll\'esszöro kötözte. Készon 
volt fl Z ocsct, Ilmellyel éleUinek egyik legesoda
Jalosa !)!, ké llét festette meg. 

Ime Atrillllfhli, ennél ékesebbell llemm i sem 
jelképezi az idézett szentírasi rész mélységes igaz
sUgíal . Egyszerű emberek, tudósok, vagy művé
szek, egyre ink i~bb hajlamosak arra, hogy az élet 
nagy fe ladatainak megoldását a ungy alkotások 
lelrch(>zúsút a tökéletes eszközök birtoklásábau 
lássál,. Ezér t aztű,u el hanragolják az emberi ké
pességekuek legllagyszerűbbikét azt amit képzelő
erőnek szok tunk uevezni. A képzelő_erővel meg
áldott ember a bí,-ő ember. Az az ember, akinek 
eszméi, egé!Szen magusrendű eéljni. megszentelt 
úlmui vnllllak. A művész ihleinek mondja, s mi 
ihl etett emberek nek mOI\(!juk nzokat. nkjk lál
nokok voltak, próféták, I s ten szerelmesei miként 
a. mi Urunk Jézus, akinek mórtékfölött adatolt 
f sten szeut lelkének ihlető ereje. aki lj köznapi 
ban , az élet uy(llJlorultjaib~lll is, meg tudta látn i 
a le/,rnagyobbat timi bennük rejli k ; az I sten 01'
szagilt. a mely mibennűnk. mi közöttünk "an· Jé
zus és akik Ot követik nem ti. D ürer ecset jét ke
reliik fl "'i)ligban, hanem a Dürer szivét és a lel
két. Ezek tudják azt amit ti. z&oltár író is tudott, 
hogy Isten szerelmesei nek tehát azoknak, ak ik 
Öt szeretik "álmukban ad e l~get." 

Ugye megértitek Testvérei m miről van szó'! ! 
NagYl:>zerü dolog és s zent dolog a korán kelő és 
ll. ké!Söll fehő ember munkálkodása, verej tékk~l 
szenett ntillden napi kenyérért vu ló hal'ca, de az 
é let művészi tökéletességű képét !IZ emberről és 
világáró) esak úgy lehet megalkotni, ha soha 
sem tévesztjük szem elől. hogy II leguH.g:o,'szerű bb 

. eszköz iti kevés. ha nines meg bennünk l s ten 
szent le lkének e legendő ere je. 

A S i xtina-kű,polna egy ik f reskó jelenetében 
Michel Angelo ugy festette meg az I s ten és az 
ember v iszonyút, hogy lsten a végtelen magas..
ságból kinyujtja karjat az. ember fe lé és újjával 
megéri nli az ember szit·ót. Ebben a kúpben min_ 
den benne van. €rezlled kcll é8 SZálllO ll kell tur
tunod. Figyelned keH rá bármit et;elekedjé l! Tö
kélete!!, vagy riigtönzött 8zol'ijziulHuul kezdj nz 
al~ otÍlshoz , érczzed, tudj lld. hogy l sten ú jja meg
iil'l ute tte-e aszivedet? El'I'ő l álmodozzÍl I és ne 
feledd. hogy szerelmesének "ithnftban ii.d eleget". 
Ámen. 

, n. Pi lev I mre 
, 

, 

. Dávid Ferenc va llásalapító püspökünk köpe is 
helyet roglnJ abban a népszerű képes albumban, 
amely II közeljövőben lát napvilágot "A magyar 
nép bűazke8égei" eimen. Dáv id F ereuc k6pmását 
M etényt Rudolf a neves képzőművész készíti az 

" . 
alb~!)l I!!~á mára. Az albu m . lIl1yugáb61 egyébkén t 
II tuvllSz roh·.umán kiáll ítást rendeznek. · 

. 2 UNlTMUUS eLET 

Egyházalapitónk emlekezeie 

~grhúzköri .:r'a ná,es!-'nk elhatározta, hogy ar; 
19p4:1!:' esztell~ot D~v .. d 1fer~nc .~mlékévnek nyil
VUlIltJ&., !!gyba.zaluPl~? murtlr PUspökünk Imlidá
nnk 375_I k évforduloJu nlkalmil ból Az emlék ev 
mél~6 . n!egüu n epl~sére 11 '~'a !1ilcs egész sor i nféz
~edel:lt l~ga~lUtosl tptt: .. Da.vld F erenc h:ora Qlete 
ea mllnkaSlia~!I" .c!m. ul~t~ ol őitdl~sso rozalot 'tart.a
nnk le llré.sz cs V!lUgI UfUlI tnárclU s-:i úll ius b ÓII II_ 
pokhull !l ,n l~alonullal. E:'l.en l{Í\,ü.l lel kész unui 
egY-egy l?a,"ld Ferencre vOllutkozó speciá lis téma 
feldl?lgozill:luhoz fogtak hozdl, melyek az őszi lel
kÖSZI nupok k(;l'ctt:úen kerülnek mcg\·ituhi.!Sr a. 

Uuitú!'iuli cs .~Ielll lI11itál'ius í l'ó k, J) I'Ofcliszorok 
1l~lldé llll~U:;;ok Jlgyelillúl felhívta II püspöki hely: 
I. l~,k ~l Duv!~1 F .. er~~ lIc e!lll.ek_é\'l'C. kérve. ho!.'":'.' sa
Jut szuk lcruJetu koll Dand Fereneeel kapCSolato' 
InL!n káss~~gllkat e lőadás keretében ismerlessék< hí~ 
YlH I.lk ,eloLt. Az OrszágOl; B úketauács figYehn~t 
IS t ollll\'h.~ az cm}ékezc les óvfordu lóra. A külfö ldi 
~zuha~elvu cgXhazn.k,at. felke l·te. ho,,~· uz emlék
e\' Ill e ltó Il~~gulllleplcsero maguk is keressék meg 
u megfelelo .alknlL,ilUt. Husvét utún Dúvid Fe
l'ellC s;.;el)e~.llcllek Jegyébcn lelkésld naJ)okat tar
t8;ua!<". Dand F ereuc IIlllul,alúrsainnk tevékenysé_ 
g~t .es. uuu.a~ ~ocl!.m.e lltá lis. feJtfu'ását szintén egy
h~~zl .. es. \'Ilagl .. ah,;lIluk fIgyelmébe 1.1jálllotta ll. 
Pllspokl helYll ok. Folyamatba tette továbbá Dá
\- id ~i'ereu.c breviilrium" köny\'-ulukbun vidŐ' k i_ 
ada ta!Sat IS. 

Púl YÍlzlllot hirdet a Talli~Cli egy hosszabb ;. 
elfY l'övigebb Dávjd F erenc tUlIlllmáuy rnegírá.~ 
SI.IrII, tovllbbá ~ ~szi k.özgyűlés l.dkalmúval a Dá~ 
Vid ,Ferenc , C1.nlekls!ellhsztele~en, elmonda\ldó írná
r~ cs elp-hazl beszedro. A plll:o,'uzatokl.l.t II 'fau ács 
penzbeh jutalombau l'cszesLti. Hészletesebb fe1_ 
vitúgositást !IZ Egyhúzköri 'l'anúc!S központi· i.ro
dájl~ ad. (IX., Hőgyes Endre-u. 8.) 

A Dávid Ferenc emlékévre va ló tek intettel az 
ed~igi, "Egyház .~r, Valljtstudományi ~i~ottságot" 
II 'lnll <lCS megi;zuntelt~ Ct; hc.lrcLte " DaVId Ferenc 
'l 'cológiai Bizott!Ság-" né" alat! új bizohsúgot S7..er
vezett. A fent emlitett elöadássorozut rendjén 
március ll ~én dr. Csiki Gáúor püspöki he lynök: 
A. le lkiismereti szabadság eszméje Dávid Ferenc 
előtt és után. GYÖTfi hitván lelkész pedig .. A val
lúsr,zabadság gyakorlati ulknlmuzÍlsa" eímen- tar
totl. e l őndás. 

Mál'eius 25-én U. Filep I mre és Huszti Jáno.-i, 
a Dávid Ferenci unibírizlllu l> útké::lzíföi. Áorilis 
3 -á n dl". Zs(d,;ó Gyula: Dúvid F erenc tanulóéYt~i 
és Ko!ozl:lvúr. Május 13 ~án: Peth ö Islv(ín és 
Benczc Jllárlon: Dá,Tid Ferenc uz lInitlÍri "ZlDus hir_ 
detője orszÍlggyiílésen, szószékeu és saj tóban. 
Május 27-én: Ferencz J ózsef és Szolyn Fere1lc: 
Dávid Ferenc és az unitárius gondoint "ál
ságos évei. Június tO-én: llr. Abr/ulúó.nyaj Jáno !;: 
D ilvi d F erenc trngédiújll és jelentőSége. S.ui.:a 
.Iános: Az lIlIitúrizmus. vnlllistörfélleti értékelése, 
és Dávid Fore nc címen turlnu nk eJöy:dást lt IX., 
Hőgyes Endre u. 3. sz. alatti gyiileKezcti terem
bOIl. Az előadlÍsok kezdete: (I. u. fél. 7 Ól'(I. 

A Vigilia c. kntllOlikus J'olyóil'8 t. szerkeszti: 
Sík Simdol'. 1953. éú novem beri számában is
merteti az angol köny\'pillc vn llÍlsos ujdonságait. 
Itt olvlI~ t uk II kö\'etkezőket: Minket magyarokat 
közelebbről érdekel az amerikni E. M. W illbur 
un.i t lÍriul:I vllllúsföríé lle lme. mely milr címében 
is kifejcze treu jelzi. hogy foglu lkoz ik uz erdéh-i 
unitú'I'iu& felekezettel ·is. A mun ka két kötete kö_ 
zül nz e lső II szoeininni;.;must iis hittani elődei t, a 
lllOst m~~:delelll lU~sodik kötet pedig lIZ e rdélyi, 
nI)glilli é:; ml1erilw i u II i tári us . e,,:-yhóz történcfót 
dolJ.;ozza fúl. Rig-glldt hllugon ir az e l'délyi po
liti!{ai hu·rcok l'óJ. ti vezetők , főleg Dávid F~reli(' 
nllluk á.saílgÚ-I'ól. . 

• 
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A DdfJiJ Fe,.enc em/ek.eD 
nisszhdngjd 

Heckell (l.~1 GlllizMv. 11 'l'örténelmi TlIdományj 
Intézet tudomúllYos munkul{trsa "álaszsorai SZll_ 
rint: Din"id Yercnc II mOl/yor reformáci6 törté_ 
/letéllek egyi!.' ley,w/IYOÚú, legnemesebb, leglQr
radalmibú e!1yélli .~é!le volt , kiemelkedo hef.1Jet to/)
lall el t'u/"ópai vi.~zoJI!Jlalb(m ill, kora szellemi 
életében. Közéleti te,'ékcllysógC nemzeti törléne
tünk integ]'úns része. l\Iitrtirhalálúmtk évforduló_ 
j á l\ nelJ/r..w'" (IZ Unitárius E{I,Ijhá:w(lk, hanem az 
CYClIZ nU/!I.ljar IIfhmek Iley/}eleUel kell emlé"~eznie 
'IIf/!lH n (i ,.61. 

.Szi?"ol1i~!e:~z La jolJ !ú~od. piispök, 11 jeles tör
ténclJró k{)znlt~ dy. Cs II" Gallor püspöki helynök
kel" h~)g)' II ~h\,.1(1 F er enc koriml VOl).ut);ozó ku
~atilS~l1IlH" kltorJ{~dt UHY tl gút készséggel bocsájt
.Jn l:gyhM.unk relldclkezésérc. 

.t~ ~~lJti l!lC.I.rll ~: i ll~~ k~~.Ílsok . is bizonyítják, hogy 
egj huz1~.lu}1lIo p!lsj)okunk !l haladás gondo latúnak 
a~.,?k kt/ze n, lwnagas!ó harcosai közé tartozik, 
~lknek. em!el~e az egesz haladó emberiség mél_ 
ta~~yl~s~ra Igenyt tarthat, - s akiknek jubihiris 
s~ul etcs l, vagy hahí lcv fordulóil'ó l való megem
I (>kez~~t II Béke Vilúgtaroúcs is alkalomszerűen 
fi hnltldás híveinek figyelmébe aiáulju. • 

Az Országos Orvostörtineti Könyvtár e1öadá~. 

A magyar humanizmus kérdé3ei 

~ 953. ITIlijusában. n MlIgyar 'l'udomállYOS Akadó
"! IU ll y~l~ é!l Irodnlomtudomúllyi osztályában 
h.u rdos I dJor ))r~resszor, nkudémikus előad ást 
tll.~·lot ! , Az, elo1Hlush!,z h!'ta ll I>zóltak hozzú . .Az 
eloll(la .;o~ é!S It ~.ozzaszóla~ok 1II08t jelentek meg 
az AklldcllllH K01.1cmónycl bell. 

,.Izclíl?l!l Ul'." Il"íb~i idézetoket közöljük: Kun/os 
l',bor, ll'JU "E nél}l. reform{leió középpontja K(j.. 
ozs":~lr: I~t fordltJI! .magyarra Heltai Gáspár 

BOUI",lIt" ldek,upcsolodik fi széphistóriák késöbbi 
foN lvlr,m:;-Z1Il>u, 1(10 !~ magyar komédia ídnbb kitü-
1.~O ~~ .sel'lc t?l ~\ y!li9szúti Komé~ia és nagYCl'cjü 
:;~:lltll.lkuH 'JF'J!ltykUl!k (I COHloedul Balassi MellY
hUl't ~l'IIItUt:IS1~I'O.l. Kolol'.FlvÍlr n közéPIJontja a há
)'ollll:mgtllf:'H!ló U'11l1 Yllllk abbUl! az alkuhnuzásban, 
ahogy DaV id .F erenc I'eímk hUb")'!a. E~. az irán~' 
a legdelllokl'u tlku su ub mugyU I' l'ef~)J'máció", 

.!M ~é~z Im~'(') II~udémikus, ny. református pii~. 
Ilok II'J/I .,Uat~1' cs köv~~keze'es plebejus állÍts
ponto! JI. !ItlUI! rcformúclOlIllk egYedü i az az irá" 
IlYa próblltl. nH)!" egy ?u.rubig elfogla lni, amely" 
nek szell~ml fe.le 11 szuzlldunk a muga llemebCll 
lej,:'c:l:cde~ l b~ 1IJ111rYUI': dc európai viszo ny latban is 
Jl.~lrpt l'ltkJl~ tehet~cgc, D:ívid Ferenc ,"olt, a ki
tuno hUllul,!lIsta muveJtségü teeológus é~ író 4s 
az CJ.Q'S1.CI'U em berek nyelvén is hatalmasan szó
lani tudó, tömegeket felrÍllwi képes szónok", 

"Dávid ... nemcsak elmé leti teológiai reform. 
ra, tlCIIl is ('slIk Szú kk örü egyb.-'zreformra tőre_ 
kedett, IUlnem lll'. emberiség egyetcmes meguju
hí&a lebegett szeme előtt."~ 

E Illunkn ismertetésére még "isszatérünk. 

Ferencz J ózsef 

HIREK 

Kocsordi híveit dr. Abrudbányai J ánOS le lkész 
ufia tíZ elm ult év végén házról"házra látogatta. 
A közsegQt bnt kiirzetre osztva reggeltő l estig a 
SOl'onlévö körl'.ctokbell levő h ívei között ta rtóz
kodolt. H ívei (J. látognJás időpontjituak megfele' 
lően igaz magya ros szeretettel aszta luknál is veu
dég iil lúttilk lelkész afiát. - Esti haraugszónál a. 
körzetben lévő bívek sz{uuilra lelkész afia áhí
tatot tartott. Ar- egyluízköz!lég karilCsollyfa üu
uopél;."éll J08 gyermek számára adtak ajándékot; 
Szilveszter estéjén II múr baszlUilbatóvú tett nagy 
lelkészi szobábun teaestélyt rendeztek szép erköl
csi és anyngi eredménnyel. A tél folyamáu fl 
vallásos estélyi, csütörtök esténkéut pedig gyer-
1l1ckilélutáut, két fonó estet és egy teaestélyt ren
deztek, Az egyluhközség hívei ehryébként arra 
törekednek, hogy II 'rUCl: mutatkozó biányosságok 
pótlásaképen a templom padjait ebbeu az évben 
elkészítsék. - Amikor kocsordi egybázközségünk 
elevell életéről örömmel &zámOluuk be, dr, Ab
rudbányai J ÚItOs lolkész afiának és áldozatos hí_ 
veinek tovúbb i eredméuyes és jó munkát kívil· 
nuuk . . 

Budapesti egyházközségünk tisztujitó közgyü' 
lésen dr, Lázár J ános, dr, Szent-I ványi .. 4rpád és 
Ferencz József afinit ismét gondnokkii. válns1,... 
totla. Míiködésü kre r5tel1 áldását kérjük. 

Bencze M ártonnét Du'un·Tisl'.nköú szórnlny
eg.yhúzköl'.sógünk lelkészének [eleségét kis Ján)'
n·ya l úldottu mcg az 'Úr. Negyedik gyel1lllokük 
8zületése alkalm úból fi boldog s:iii 1 őkne!:> öröm_ 
mói gralulú lunk, s II kis njszü!öttre. I stenllek Itl
dúsó.! kérjük. 
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c. 
Pethó 

~~S és Szolga 
lfdikó, szavalatai utan 

nag-ysikerű ösz
fe1ekezetre való 
vettek részt. 

Huszti János pestszentlőrinci lelkész március 
H-ón esküdött öröl> hűséget Árkosi I1psnak. Ár
kosi Dezső egyházi tanácsos. szekszárdi afia leá
llyának. Az esküvői szertartást dr. Csiki Gábor 
püspöki helYJ,lök végezte. Szívből gratulálunk s 
Isten áJdflsÍlt kérjük az ifjtl párra. 

Palatka Zoltán {llIator\'os aria. Palatka Lőrinc 
buzgó híviink fiu, állami ösztöndíjon 3 évig a 
Leningradi orvostudományi egyetemen foly:tatja 
az aspiranturúra is el6készitö tanulmányait. Sziv
ből gratulil.lunk és eredményes munkát kívánunk. 

Lugyelországi unitárius testvéreink nev~ben 
Sikora JlillOS az újév a lkalmából meleghsngl.Í ·le
vélben fejezte ki jókívúuslÍgait dr. Csiki Gdbor 
püspöki helynöknek. aki szivélyes sorokban kö
szöhte meg a figyelmet. s egyben tájékoztatta 
lengyel testvéreinket az egyházunkban történt je
lentösebb eseményekról. 

A konfirmált unitárius ifjak részére szépen si
került eVll.ugélizációs összejövetel volt február 
H-én ft Koháry utcai székházuuk gyülekezeti ter_ 
mében. Evangélizált Petii 6 István lelkész, elő
adást tartott: R. Filep Imre lelkész. Evengélizn
ció utáu az egyházközség teá.ra látta vendégül 
ft szép számban megjelent lányokat és fiukat, akik 
elhatároztiLk, hogy minden hónap második va
sá.rnapjáD, evangélizációs összejövetelt tartannk. 

H,\LOTTAINK 

• 

Krieger Tamásnt SL Péterffy Anna Budapes
ten elhuII'Yt. Aldás emlékére. _ Megboldogult hií
testvérünk férje felejthetetlen feleségének emlé
k.ezetére élete végéig évi 120 forintot -ajánlott fel 
az ~gyh4z vozet6ségén.ek, az arra loginkáb'b rá.
_zoroló atyünkfia t8:mogatásAra. _ Az adomány 
jelentlSt.égét fokozza az a körülinén~ hogy a ne
mes Sz1VŰ adakozó nem t.artozik hitünk }l:övetói 
közé. - A jókedvű adakozót szereti az 'Or! 

Pekete Lajos szegedi egybúzközségűnk buz,.;-(,. 
gondnoka elhunyt. 

Özv. Miklós Jenőné sz. Papp Irma, dr. Papp 
Béla hevesi ügyvéd aria. növére Hevesen meghalt. 

- Özv. Bogárdi Istvánné: duoupntaji cgyházkö-z.-
següuk néhui v. gOlldnok-pcnztárnokÍtua"k áldozn· 
tos azivű felesége DunapatajóD elhunyt. A nagy 
ré~zvét lnellett lefolyi temeté~en a szertartást 
Pethö István és Huszti János lelkész afiai vé-
gezték. Aldás elhunyt atyiLDkfiai eml6kére. 

• 

ERQ~LYl POST~ 

A kolozsvári protestáns teológiai fakultáson 
Gellér:d Imre siménfalvi és Nagy FeTenc seges
vári lelkészek versenyvizsga alapján felvételt 
nye.r:t~k n hlÍromóves magisteri tanfolyamra. 
Mindketten fl. ~yakprlati te91ó;giá~61 készülnek a 
tudom~yos fokoZ{l;t ellly~;.és~re. 

Qr. JS:iss Elek püspök januÍlr 31-én 0sókfa.~vti~ 
beiktatta Gál JEmö lelkészt. és &afai Andrást az. 
el ső uj üpusú kántort, aki mO~t végezte a kan
tor képző kur.zust a teológián. Az új kántor. ma
gavezelte uégysz61amu dn.lardával mutatkozott 
be. - A TeoJógiai Intézetben Péterffy Gyula ta.
nár vezetésév~l kiképzett új kántorok ~gyébként 
IDill' 'mintegy 25 SO gyülekezetben végeznek elis.
lUerésre méltó munkát. 

~nlakára a nyugdíjba vonnlt Pap Zsigmon-i 
helyébe Török Arml lupényi lelkész került. Be
twdek Gábor kökösi lelkész nyngalombavonulása 
folytán Mátyá.$ György ese;kefalvi lelkészt é& .Cse
kefalvárn Lukcicsi M6zes székelyszentmiklósI lel_ 
ké~zt nevezte ki n püspök. 

A kolozsvuri teológiai intézet kiadásában meg
jelent a biblia olvasó kalauz 1954. évre, kis nap
társzerü füzet a lakjában. 

Dr. Szolga Ferenc\'. székelykereszturi gimná
.úmuunk egykori jeles igazgató·tanárn, Szolml 
F'er€IIC Duuántúli lelkészüuk édesatyja, március 
29-én tölti be életének 80. évét. Szívből gratulá-. 
lunk, s atYtLukfiiLllak további tartós jó egészsé
get kívánunk . 

fi ".nl "0 
~ JÓUiefné ~züJ . .Á.rkosllY Ilono: Kolozlvárot~ 

elbUu .... ,t. O'yermekei: Konoroth 9yuldné. s Gá! 
.Tózs.,e gYászolják. Aldás erdélyt halottsmk em 
lék6re. 
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