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JV O f/EilI BE R l 
_ HALOTTAK NAPJA 

K ésó őszi időI;; már ezek a na
pok. Dér ü l te meg a fák csupasz 
ágait, mintha pótolni akarná a p.ó · 
tolhatatlant: a zöld lombkoronat. 
Hiú kísérlet és hiábavaló fárado

zás. 
A halottak napja eppen beleilHk 

ebbe a panorámába. Az elmúlást 
példázza az őszi táj is, - s az el
múlás búsongó fájdalmával van 
tele a temető felé zarándokoló 
százezrek és mílli6k szive is. Ezek 
a fájdalmas szívek, ha egyszerre 
beszélni kezdenének, megtöltene 
szavuk az egész világomindenséget . 
Ilyenkor azonban kevés szó kop
pan az őszi avaron. I nkább belől, 

a szftmek mély érzéseiben, a lélek
nek rejtelmeiben, a mindenr e fényt 
deríteni akaró szellemnek e rőfeszí
téseiben készül valami megszület
ni. S amíg ott, az emberi. benső 

mélységeiben folyik a nagy t usa, 
addig a lábak szapora léptekke l 
étkeznek az elhalt kedves, az er
költözött édesanya, édesapa, élet
társ, testvér , rokon, jóbarát sirjá
hez. E/he lyezzük vitágainkat es a 
magunkkal hozott néhány szál (lyer 
tyát a síron. Bizony ' rem eg a ke
zünk, de nem a külső hidegtőL, ha
nem a belső feszültség miatt. S 
am~kor a uye r tyak fénye felvillan, 
amikor ezek a gyenge kis jenyek 
szinte segoíiségoet kirően viaskodni 
kezdenek a. nappalnak világosságá
va l, vagy az estének sötétségeuel, 
egyszerre belső világOSSág Uyúl fel 
bennünk. mintha a gyettl/ák gyön
ge fénl/ét akarnák segíteni. Többé 
már nem az elmúlás búsongó érzé
seire figyelmeziink s nem csupán 
arra, hogll elhalt szereltünknek 
földi élete miiI/en kedves és d rá 
ga dolog volt a mi számunkra, 
hanem arra, hogya ter mészetnek 
il csak kiilső 1"Uházata az elmúlás 
képe, hfnen e mögött ott szum;yad 
a vuszall1izodott élet, s a halál is 
clak metamor f6zlso az emberi 
nemzetsé"nek. tppen ezért mi 

• • • 
akik e töldőn élünk, emlékezünk 

1959. OKTOBER HO 

Az élet értelme és értéke 
Az indiai állam m a i függetlenségének az elnyerése érdekében foly

talott belső küzdelmek hosszu Időre nyulnak v issza. A XVIII. század 
végén az "angol kereskedelmi társaság" visszaéléseivel az angol parla
meninek is foglalko znia kellett a közvélemény nyomása alat t. Ezt köve
tően fo rdult az európai szellem i é let Ind ia jobb megismerése felé és az 
indiaia k műveltebb, halad óbb szellemű csoport jaiban is érd ek1ódés 
ébredl a nyugat i rá n t. 

Az indiai tá rsadalom széttagoltsá,ga a kaszt rendS2erre vezethető visz
S7.3. En nek szélsőségei ellen szólallak fpl a z indiai szellemi é let haladó 
képviselői közül néhánya n már a XIX. század ele jén. E reformerek 
egyike vallási síkon véli elérni e lképzelése it. Ram M ohun Roy 1830-ban 
megalakitja Bengáliában a Brahma Sama; (Számádzs) egyházat. Ez a 
felekezet az egyistenhit alapjain á ll s ezért évtizedek óta reszt vesz az 
u n itar ius és más szabadelvű egyházak v ilágszövetségének a munkájá
ban. A Brahm a Samaj az indiai függetle nség eléréséért társadalmi sikon 
harcolt, amikor szembeford ult a h indut a h indu tól elválasztó kaszt
rendszer ősi, m erev tanitásával. Harcol azért, hogy a külön kasztok tag
jai egymás!i31 é rintkezhessene k . Szembefordul a z . ősi bálványimádás
SéÜ, Isten t a világban benne élő szellemi lénynek fogja fel. Megszün
teH a b ráhámán áldozatoka t és é tkezési előírásokat. Az elsők közé tar
toznak Indiá ba n, akik á llást foglaltak a nők jogainak elismerése mel
lett. kővetelték, hogy a házasság érvé nyességéhez az érdekeltek kölcsö
nös é s előzetes beleegyezése is szükséges. 

E felekezet istentisztelete hasonlatos a miénkhez, egyszerű templom
ban imából, p réd ikációból és ének lésból áll. 

A Brahma Sama; felekezet legismertebb tagja volt a Nobel-díjas 
író é s költő Rabindr anath Tagore (Thakur), akinek magyaror szági egy
kori látoga tá sa emlékére á llamunk nem régiben állított fel szobrot Bala
tcnf ü reden . E felekezet m ai legisme r tebb képViselői közé tartozik 
dr. S. Radhakrisnan p rofesszor, az inci ia i állam alelnöke, akit hetvene
dik születésnapja alkalmából mi is szeretettel köszöntünk. Az alábbiak
ban - rövidítve - K ozma Tamás teológiai hallgató magyar fordításába n 
közöljük Radhakrisnan professzor egyik cikkét, mely a Brahma Sama; 
lapjában, a z l ndian Messenger-ben jelent meg. , 

Ferencz József 

Akiknek az éle t kedvez, e jó szerencsét nem volna szabad magától 
értetödönek venniök. Ha biztonságban élhetünk., mig körülöttünk meg
annyi jobb sorsra érdemes nyomorüsagos köriilmények közt kell ten
gödjék tragikus csapásoknak kitéve, hivatásunk. hogy rájuk gondoUunk. 
akiktöl az élet megtagadta mindazt a kivaltsagot. ami nekÜDk adato!t. 

Tanar létemre szoros kapcsolatban állhattam a Í13talokkal életük 
lcgalakitbatóbb éveiben.. A fUozória a szabad nevelés !ontos esz:köze. 
A filozófia mindenki lelkebe, a ki tanításait és befolyását elfogadja~ el 
a karja plántálni az olyan dolgok iránti vonzódást. amelyeket ~ a világ 
nem adhat de el sem vebet. lia belyesen foglalkozunk vele, folfegyve
rez az un~lom és a kedvetlenség ellen. Az ember formalása - ez a 
filozófia tárgya. _ 

A növendékeimmel együtt töltött órákon arra torekedtem._ bogy a 
szellemi és erkölcsi vilá !tl1llndcnségbe vetett hitre neveljem ~ket. . 

Lényeges hogy fö lébresszük tanítvá nyainkban a nema ora. a SZl" 
és lélek tiszta fölüdülesének ideje iránti , 'ágyat: a vágyat a magi,n
áhitat iránt, amely seglti. hogy össz4\5z.edjük gondolatainkat, egybeállít-
suk egyéniSégünket, ,megialáIjuk önmagunkat. . 

. Abban a csöndben meghallJuk a lélek hangjat, ahogy panaszosan 
kiáll , mint szabadság után a rab, mint otthon utá n a "ándor, m!nt vég-
telen utá n a véges. . 

A vallás az amellyel önmagunkon munkálkodunk, amIkor egyedal 
vugyunk. l\lind~yájunkban van egy titkos kamra. ahová sekl sem tola~ 
kodhat be, ahová minél gyakrabban vissza kell térniiok, hogy felfedez-



"zen a napon azokra az élőkre, 
ak ik mCl1haUak. Emlékezünk azok

ra akik meghaltak ennek a világ
ndk a uámdra, ho"y új életre tá· 
madJanak amaz ijrllkkévaló világ
ban amelyben szemt6! szembe ke
,.Ul 'mindenk! teremt6 és mea/artó 
Wenéve l . MegértjiJ.k ilyenkor az 
Ap08tol szavait: ,.Van érzéki test, 
és van lelki test 18." (1. Kor. l ev. 
15. ,.. 44. v.) Atyámfia: a te éle
ted be166 fénye és elhalt szeret 
teIdnek lelki vflál10ssága bizony 
lJsszef onódik ezen a napon, ha na
flyon 6szintén cselekszel, ha a tisz
ta és melea szeretet vezet. MUyen 
jólest) doloa ez. Starsul méa hoz
.zd az a felismerép is, hogy ez az 
"élőket" és "holtakat" eaymáshoz 
kapcsoló kötelék, ez a belső fény 
és őszinte szeretet rokon azzal, 
amire az Or Jézus azt mondotta: 
t n va(fllok a v i láa viláaossáaa! 

Testvéreim! Halottak napján az 
élet zeng diadalmas éneket! 

, 
Bencze Márton 

zük valód i önmagunkat. amely egb~ más, mint "milyet a világnak 
mula t unk. O ná lla lók soka n k&riililnk . ám az állandó magányos vlugá. 
Ja t megme nlh ei minket ettől . A n éma á ldozás minden Imádat lényeges 
része. 

A JeJenések könyvének van egy m eglepi) kifejezése: a mint a láM 
az Is tc n trónja előtt ImádkOZó a n gyalOka t figyelte hirtelen csendesség 
Ic tt a menny ben mintegy fél ómlg". A bbam ar adt ~ zene dalJ~ma, elha1t 
a mennyei "~t' hangja.. Nem h al.?ttl esönd volt az, amikor az an gyalok 
l élbeszakftoUa k a beszédet és csondben várakoztak , hogy a lélek h ang. 
ját meghallják , ha nem élettöI lü ktetö CSt'nd. A bba n a csöndben köul 
Jutunk a val6sághoz és fölism er jü k, hogy á ldozva az is teni Lén ynek 
- miké nt tudnók leg jobban m egélni életünket. 

Nem böj tbo' m eg Imá b ól á ll az imád at. hanem tiszta és bűnbánó 
szívből. Isten mibennünk van . s csak befelé k ell forduljunk. h ogy meg. 
va lósUsuk az igau;ágot. 

Va n · egy szanszkrit k öltemé ny, a mely elmondja, hogy a meggon
dolaUan ember mély tavakba buklk al á, öserdökbe hatol be, m er edek 
dombokon h á.g föl, csakbogy az Isten imá dat ához illő virágokra r átalál
jon, m íg az egyetlen lótusz, amelyet föl tud á ldozn i - saját elméje. 
Az e mber sajá t m agá.t a d ja élő áldozatul • 

Nem á ldozhatunk töl I s tennek senunlt sem mocsk osan vagy tisztá
ta la nul, m egbén ftva vagy m egcsonkítva .. J\t e rt l s ten temploma szent: 
c7. vagytok t~. " A körülvcvő zűn:avaron túl ki k ell kuta tnunk a sorsot , 
s a szer encscUenség mInden s odrásában és foMula taiban is I.á.thatóYá. 
kell te nntink. Máskülönben lényegtelen epizód értelmetlen fol yamata lesz 
az élet, függetIcnill bármiféle sajátos céltól, a semmiből előszökkenve 
és visszat érve a s emmibe. 

Az életnek é rtelmet és é rté kc t a szándék a d, amelyet k i)vetnü nk 
kell re ndületlenül, az é let gyarapOdását gátló minden akadályon át. 

................................................... ................................................................... ...... ........................ 

VNITARIVS SZEMMEL 

Karácsony György "Szent hada" 1569 -1570 
A z " EGYHA ZTÖRTtNET" - mü sok vonatkozásban feltételezé -

szer keszti dr . Esze Tamás - nem 

régiben megjelent füze tében, fent! 

cfmen közli d r. Kathona Géza tol~ 

nal ref ormátus esperes egyháztör
t énetír ó tanulmányát. ü dvözöljük 

e tanulmány komoly és tárayilagos 
hangját. Örülünk annak, hogy az 

újabb és je lentős részében szovjet 
tör téneti kutatások eredményeinek 

a v Ilágánál, e tanulmány, K ará
csonll GlIörgy fellépését helyes szfn~ 
ben túnteti f el. 

A tanu lmány {rója jól küllJnböz
~e t i m ea a török kérdésse l kapcso
lato", wittenbergi és magyarországi 
szemléletet.. Jó összehasonlítást 

tesz a kor társadalmi eléaedellen
'éae és az akkori időkre jelleaze-
tes appkaltpt!1ca között. 

Kmőnősen örömmel olvastuk a 
8zer.ző do1aozatciban " Dávid Ferenc 
apokaUptikája és a kritikus 1570. 
éV"Cfj . e ezetet. Ismeretes, 'way 
Karácsony György fellépésének 
unitárius vonatko.zásaival Révész 
Im.re foglalkozOH még H)J6-ban 
megjelent "Debrecen lelki válsága 
156J-J57J ." C. tanulmányútJaIt. ~ 

2 UNlTARIUS eLET 

sek7e alapított fejteaeteseiveL szem

ben dr. K athona helyesen állapít· 

ja meg, hogy Dávid Ferenc apo
kaUptikája segített kielezni az el

nyomottak forrongó hangulatát. 

Rámutat azonban arra, hogy a dá· 
vidi apokaUptikából tetjesen hiány~ 
zott a török Antikr!szt~ feletti 

csodá latos oyőzelem 'hiedelme, mely 
Kar ácsony Györoy szent hadának 

fó mozgatója volt. Dávid apokalip· 
tlkája elsósorban nem a feu.dál iz
mus 'liMit ostorozta. Ez .vélemé~ 

nyilnk szerint magától értetődő ab
ból, hogy David mozaalma urbd
nus környezetben teljesedett kt. 
Igy következik az is, hogy Dávid 
apokaliptikája nem volt anabaptís· 
ta színezettl, amint azt annakide
jén Révész I mre vélte. E megatla
pitás lIem v on le semmit abból a 
másik vélemenyből, hoay Dávid 
teológiájának voltak anabaptista 
ízű gondolatai. 

Ké tségtelen, s ebben igaza ·vall 
K athonának, hoay Dávidnak jelen
tős hatása vol.t azokra a.::: 1573. és 
1576. évI kolozsvárt ötvöslegények 
által kezdeméllllcZ"ctf sztrá jmoZ"gal -

makra, melyeknek elsőrendűen bér

mozgalmi jeZlege vol t. 
Vitatkozni lehetne végűl azon, 

hogy a kritikus 1570. év megjöven
dölésével _ amit Dávid méa 1567-

ben maa'yar nyelven Rövid Maalla
rdzat c. művében adott közre el
s6ízben _ mennyiben tápláUa azt 

a gyújtó szikrát, mely véaül is a 
K arács.ony György által vezetett 
török ellenes felkelésben te l jese

dett ki. K athona Géza objektív 
amikor megállapitja, hogy Dávid 

apokaUptikája e tekintet ben is "pat
tanásig növelte a feszültséget". 
Végűl egyetértü7!k a szerzőnek 

azzal a végső megállapításával, 
hogy a vallási szinezetben jelent
kező szent had egy elnyomott tár· 
sada/mi osztá ly kfsérlete volt, mely
ben a röghöz kötött jobbágy oda~ 
hagyva a földesurat, forradalm, 
úton igyekezett sorsa jobbra/ordu.
lásának a lehetőségeit megkereSni. 
Katllona tanulmánya református 
részről igazítja helyre Révész Imre 
dolgozatát, s szemléletét örömmel 
ismerjük el a mi unitárius fdfo
gás!t1lkéoal 11agyj ábÓl azonos nak. 

Feren cz J 6zsd 

, 
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Az 
l\!OST HAT EREDJ! 
(Il. Mózes IV. 1-17.) 

••• 

Ha figyelmesen olvaSsuk ezt az ótestam~ntumi fe
jezetei, egyszerre ad érezzük. hogy rcluJj~ng . ben
nünk egy gondolat, s mint v~laml dladalcrzes .. ák 
melcgíti egész lényiinkct és tnludazt, ami bennunk 
végbemegy így togalmazhatjuk m eg : a Bibliának e~ 
II fejezete az egys:zerú, a kicsiny - ahogy mondam 
szokták II szürke, II névtelen emberel( evangéliuma. 
Boldog tapasztalá5sal látjuk benne, hogy Istennek 
.'Jokszor egyetlen erőtelen kis emberke Js elég ahhoz. 
hogy tervelt megvalósíIsa, sikerre vIgye. Ils e n!lgy
szerü igazság szivárványfényénél világosan látjuk 
azt is hogy lsten ezt mindig úgy cselekszi, bogy ab
ból a'z emberre feltétl enül valami .ló, valami szép 
és üdvösséges szárma~ik. Unitárius értelemben szól
\'a azt jelenti ez, hogy senki sem mondhatja magá
ról hogy ő olyan jelentéktelen, hogy eseppnyl léte 
az' emberi élet roppant tengerében úgy elvész, hogy 
vele má r Is tennek sem lehetnek komoly számításai. 
1\lert íme az öntudatra eszmélés e klasszikus jelene
tében a porszem 24 karátos arannyá változik s a 
fogyatékos beszédű ember világtörténeti jelentőségü 
megbizatást kap. Isten terveiben a dadogó Demostenes 
Kossuthon is túHevö szómesterré válik. 

l\liIyen igazán emberi 'ebben a jelenetben Mózes 
magatartása, l sten elküldi, hogy bozza ki népét 
Egyiptomból. 2 s 1\lózes a feladat nagyságától meg
rémülve kIbúvókat keres. Hivatkozik erátelenségére. 
Felbozza, hogy ő fogyatékos beszédü. Szóval minden
féle módon mentegetőzik s végÜl is - azt gondol· 
ván, boln' érveivel megyázte ~stent _ . ezt mondja: 
"Kérlek. Uram, csak küldd, akit küldeni akarsz" be
láthatod, hogy én nem mchctek. Isten azonban hajt
hatatlan s végül is Mózesnek vállalnia kellett a nagy 
megbízatást, mert lsten ki akarta menteni népét a 
szenvedésekból és ki is mentette 

Az emberek általában nem ismerik ezt az egyetemes 
érvényű igazságot A legtöbbször elmennek melleUe 
közömbösen. PI. Vasárnap van. Közeledik az isten
tisztelet ideje. Nincs elháríthatatlan akadálya, elme
hetnének a templomba, de kitérnek előle. Igy gon· 
dolkoznak: nem számít, hogy én ott vagyok a gyü· 
lekezetben, vagy nem. Vannak nélkülem is mások 

sokan, menjenek ak. Pedig a jó keresdény ember 
. életéből a7. a "vasárna)1 egy óra" a gyüleke7.eté a 

közüs IstentIszteleté. Mert a lánc nem egész, ha ~gy 
szem hiányzik bel61c, es Liszt rapszódláJából, s 
Beethoven s:dmfónláiból nem lehet kihagyni a lCi'
J'övidebb ütemet Hem. 

A legtöbb baj azért van a világon, mert az em
be..rek ha csa~ tehetik kitérnek az olyan küldetések 
elul, melyek aldozatokat, nagyobb eröbedobásokat 
kivá.nnak fölük. Pedig a vonakodó lelk6 emberek 
nem viszik elébb soha II világ ügyét, A jézusi evan
gélium kétezer éves s ikertelenségének is itt van a 
titka. A keresztények Jézus példájának követését 
erejükön felülInek tartották_ Ezért aztán ennyi ldli 
alatt alig 'akadt egy néhány szent az egyik oldalon 
s kb. ugyanannyi márUr a másikon. akik megpró
bálták követni is Jézust. S ml még csodálkozunk, 
hogy nem váltódik meg a világ!!! Igy vagyunk pl. 
a. világbéke G'ondolatával ls, Mit tehetek én azért 
hogy békében éljen a világ? Ez a nagyok dolga! 
- mondogatJá.k sokan s közben elfelejtik, hogy az 
egész emberiség békéje nem lenne teljes, ba csak 
egyetlen eszkimó család jégkunYh6ja ls . háborús
fészekké válnék. Senki scm mondhatja: küld Uram, 
akit akarsz, csak engem hagyj kl! Mert kicsinysé
günknek éppen ebben van a nagysága, hogy a nagy 
egyetemesséG'nek ml ls épp oly szerves részel vagyunk, 
núnt pl. az atomtudósok, vagy a világ felelösségét 
hordozó politikusok. 

Arról pelllg sohasem feledkezzünk meg, hogy laten 
mindnyájunkat éppen olyan feladatra hívott el, mint 
egykor Mózest. Mert ott van bennem és benned ls 
leigázva, lánerafúzv.e a jó, az Istenes ember és bim 
azzal indított el az életbe, hogy: eredj hozd kl, sza· 
badítsd ki ezt az emberi a bűn, a rOS!n &%Olgasárá
ból, Mózesnek egy sorozat csodát mutat be Isten,. 
hogy elhitesse vele, bogy megsegíti, sikerre viszi eb
ben a mei'bízatásban. Velünk is ezt teUe. Megmu
tatta Jézusban a legcsodálatosabb módon, bogy Dem 
vagyunk ml kárhozatosan rosszak s van elég erőnk 
a jóra, az igazra, az emberire, csak éppen akarjuk. 
Előtted áll Jézus példája. Látod, hogy mJlyen kell 
legyen az ember. Ne rélj, mert lsten veled ls, ben~ 
ned is le akarja gyozni a búnt, a rosszat, bogy ural
kodjék a világon a jó. Nos eredj hM és bozd kl ön
magadban a bún szolgaságából az igaz emberi I egy 
léleknyi területen megoldottad az élet legnagyobb 
prOblémáját. Amen, 

PETHÖ ISTV A.N 
püspöki belynök 

.................................. ......................................................................... , ..•••.•......•.•.........••......••.. .... 

Elhatározom, hogy dzsungel,orvos les~~k_ . _ 
- Ré •• let Dr. A. SCHWEI1ZER: "My Life and Thougth" című önéletraJZ< muvebol-

- fOlytatás -

Azzal a feltete.Uel, hogy mindent. elkeriitök, ami a bizonytalanná váltlat, éJ; 'hogy bármikor ÍárolhatJák a 
misszionáriusokat, vagy megtéritett >hiveinket hitükben bankhitelekel sem F1ranciaor-
megtántoríthatná, ajánlatomat végül eUogadták. Anal M eg voltam győződve arról, ~ ánja hábonít. 
a z egyetlen negat.iv eredménnyel, mogy a Bizottság mg, sem Néme to rsz-ág népe nem v a keresték 
egy tagja bejelentet.te lemondását. Mindkét nemzet parlamenti veze~=r:k ' és gon-

Még egy akadályt .kellett leküzdene m, a Gyarma t- az alkalmat arra, hOg)- egymást évek óta azon dol· 
ügyi Minisztérium engedélyél kellett megszereznem dola ta ikat 'kicserélhCshk. Maga~étre Német0fSZá8: éS 
arra, ihogy a Gaboon tartományban orvOSi gyakorlatot goztam, !hogy .megé rtést hozZ8k

h 
milYen sok ,kisér-

folYlathassak, 'habáT csak német diplomám volt. Be- Franciaország k özött. Tudót~ára ~ némi Temén.Yem 
folyá SOS ismerősök segitségével e z az utolsó akadály let történt a béke meg v __ 
is elh<i.rult. Végül szabad volt az út. volt e fáradozások sikerében. ind Németországban, 

1913 feb ruár jában lez~rtuk a 70 lá dát és tehervo- Baljó,slatúnak láttam, h~y m t lehetőleg kivontá'k 
na ttal előre küld tük Bordeaux-ba. Mikor saját kéti- mind FranCiaországban az a~y~elyettesitették. Hm· 
poggyászunkat a;omagOlt.uk, fel eségem !he lytelen ítette a w fo rgaIomból. és pap~~~ilZZ:)1amj tiSztviselői fizeté-
azt az elhatározásomat, hogy 2000 m áTka é rtékú ara ny- tol ke zdve mmdkét o~~l részét kapták arany-
pénzt a y.ardk magammal vinni bankjegyek Ihelyett. süh'lek csak elenyészően y hogy aranyban. 
Azt válaszoltam, hogy tJáborUs letletóséggel kell szá- ban. Azelőtt mindig vájJ:asz~~~Uke1. felvenni. 
molnunk, és háború esetén az arany meg1.art ja érté- vagy bankjegYbeFno~tot' ta :-eSzige thllM Szabó KataUn. 
két a világ minden részében. núg a papírpénz sorsa .~ 

UNITAlUtJ8 .','ft' I 
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HíREK 
UNITAntV$ V A LI,.ASOS F'ELORA1' 

klJzvetftett I) Pot(ltl n tldló ok tóber 23· 
én dr. JAkab JenO hó<lmez(lvlls(\l'IWlyl 
lelk (1HZ ij1.1)18111 llt~V(l!. 

PAPI E1eKEC;VOLES'I' 1(ll'lotl olno-
b<: r ~-()n nz OJ Vflro9ht'i1:n tlHltt c8 tcrmé
bon II Hn1.nrlll~ N Ópf,'onl Budnpcs\l BI-
1.0tt~~UP. Il budnpc.~1I re(OI'md\us. ovon
jlOllkUN, untlllrlllli. ortodox (js J~.rncU\l1 
IlUyM<!.nk lelk()~zCJ 1'(I~~.vélCJ()vc1. 

A Uyl1lé9cn J\rkuN ISWftn, 1\ NÓp9zlIbO<l-
9M ktllpOl!lIJtlIJ r ovntfln nk ll. VIl7.Ct<:SJC, 
Ismc,'WIIC r()~zICHI$ C16ndt\stibnn II ncm
~ctköld !lclyzC! ]tt<!szcra kórdó9c lt , 

A? (j,'dckc9 cl05/lclfl81\Q1. több h01.Z(iSZÓ
Jás tö l'téni. Az c](jndónn)< " h01.1.(\91.6-
11180krn Adott vtllnSznt tisztA képel nyÍlj
lollnk II vlh\K érdeKlődésének. közép
pOl1lJdbnn (Illó .p r oblémllkr61 és meg
fclCl6 "Inpo~ odlOk ohhOz, hOI;lY fl lelkt
pllszlorok ts kellő t(ij c!kozoUS~go~ nyer
Jenek 1\ bc!ke$zotgáluttol kopcsolotos 
szemponto,", felll!. A gyalc!Sen P c th ll 
1 ~ 1,'án pUlIpöl'l helynök vezetc!sével, n 
bu(]npeSII I clk~szclnk vellek rc!szt, 

I::GYHAZKöltl TANACSUNK októlJer 
g. 6n Olt'.!st tnl'toU, amelynek son'i" meg
. hnllgnltH tölJbek között n teológIn i bl· 
7.0ustlj;l Jelenlt'.!set, örömmcl veue tudo
másul, Ilogy 1(01.11111 Tnmá~ hnrmudévcs 
Illológus /lfIR IlJopvlzsgtlJÓt slke!'rcl le· 
tette, Mujd elfogndtn II Tonócs n1, 19~91 
00, Iskolnl év leoJóglol tnnulmányl rend
jét, Tudomósul vette n Tnnóes fl szep
ICnlbel\' 16-11-1 lelkészi én ck clletrOI 
,~7.6~ó beszámolÓ~, 

EGynAZKöm KOZC;yOL€SONK Idll' 
polltjá t II J{örl 'rnnáes f, ÓVI november 
22, (vosárn/lp) dc, 6.30 6n'lrn I I11.te kl 
II lX .. H/lgyes Endre u, 3, szám Illatll 
lemplombnn, A kÖ7.8yítlt'.!,~ 11I8jnl I'é· 
SZÓt'C m qgh lvót .bocsáwnnk III, A Kö,,
"y(\l é~ tdrgYlloroJ(u lOrl ~1.erep'el tbbbek 
köt.öU fl 6 ÚVC5 elklusT/l válflijJ.tott egycs 
köz8yQI~sl lagQk megb lzn\(lsllnnk meg~ 
~1,Un~sc Óli ú j vá loszltjljOk me!(cj t !'!se, 

PI::STt-OlHNCI EGVHÁZKOZS!=.:GUNK
BEN 1\ lcgklit.elebbl cVllngl: lL7.áclót no
vembcr a-tln du, 6 órukol' t:U"tJuk kIvl:
tele~cn n má~odlk vflsflmapon, n Ilónup 
els(S vnsórn flpl halottak nnpJ(J.rfl való 
tekintettel. 

BUDAPESTI EGVHAZKOZS€aUNK 
evn ngéllt.tlelóvul cgybekötött l!7.el'ctct-
vcndégséget tnn november 7-én, szom
baton uu, O Ól'nl k czdettel /lZ V ., NII!;y 
I!lnde u, 4 . st.ám oll1tU gyUlck czetl tCI" 
m(o.ben, Novcmber 15·éu , vasárnnp du, 
O 6rR I kczdettcl pedig fl IX " Utlllyes 1.':, 
U. ~, H'I.(\.m olnW gyOlekczctl lel'ml:be 

, hlvjn és várjn oz egyhIIzközség el/ll jó
"ólIállO hIvcinkOI 111. Olt tUl'tnn<ló cvun
Il!'!l Izdc\óa 1I1.ereletvCnd.~gsc!g re. 

n ;LI<ERJQK AZOKAT AZ ATYANK
J1'IAIT, akIk 1001)-1910, Iskolnl évben fl 
v91 t koloZllv()rl unitárius kolLégiumbon 
vc!gezlék ' kö7.éplllkOlnt tunulmfmY/llknt, 
hOIlY a1, 5/1 c!V/lS éreUlIlll: I tnldlko7.Ó mell
bCUÓlólIC et'.!Ij(Í!Jól ehnükel lal)unk kl
ad6hlvutal(\.val kÖ7.ölnl szlveskedjenCk. 

DUNAPATAJ I ~;a VI·1AZKOZSEaU N"I<_ 
BEN 1I7.0ptembCr 21-ón uz (S~zl hMa/lIl ós 
tlnncp{m 1~IOntls1,telet volt O t'vnclIol'o-
0~1,tÓS,'l(\1. Nr. O,· nsztnl tl"n (I kenyeret t'.!A 
bon V,nrlín I, rn t'l <:" csuládjll ndom(inyoz
lll. A JÓijz!vO l.u.lnkOil-ót HzereU 111. Or. 

t UNJT,{RIUS 2LET 

~'~; IA !IVJUK KF.DVf;S OI. VASOINKA1', 
hogy el(lflzeU)Nt llo!U·l)lékukut n1. !Ul.M I_ 
V I !I , s~tI'n\' caekk 8z tlmlA,'(o mlel"bb be· 
111.0Inl st!\'eskedJonek, hOltI' lopunk zn· 
Vil,'tAIAn kézbe"! t ~HébC" fcnnnkpdtl9 IlCl 
lel3yen, 

RAKOSr'ALOTAN lIyUlekezCl1 IlAPOt 
l(1ttllnlc novcmber /l·l\n, vn$~I·nnp du, II 
órA k O'· A MAV televl templom l/ylUCk,l' 
zetl termébcn. 

S!R K OAVNrÁS: neh"l Albert JónOlI 
rtlkoMlcgy l c!" nl::hol N cmeth Ktllmtlnnó 
rtlko~ltlfcll ~frem16két B eneze Mtlr~on 
ICIkész Nzolg1\lotl\vul telnvllutll! "Z 1"IJ 
Köz!Cmetitben, _ t.lgynnesok rclnvnlá8-
r(1 kcrUlt PetIIi! rstván pUsPökl helynök 
1I7,olgálatóvol nóhUI Szinte Ferenc r ákos
hegyI , é~ Szeljholm l IStvón b\1dupe~t1 
hivUnk slremléko nz Oj Köztemetöben, 

Hl!.LOTTAJNK 
S'tabó Sándor n{\a Budl1pellten meg

h lllt, I)ethő I stvAn pUlIpökI helynölc vé
$l"ezle n temelésl szel' tl1l'!lillt. Onlogh 
MArion pesUörlncl egyhtl7.közsÓgOnk egy
k o,'1 buzgó póm:tl\rnolm elh\myt, Nugy 
rÓS1,vét mellett helyezt6k ö l'lIk nyugll-
101111'n R, Filep Imre lelkész utla !:I7.01-
gt\1ntávlIl. O~,V , DU7.;\ J~e r encné s.,., Derkl 
Z sórll\ polgárdi egyliázközsógünk VOlt 
áldoZflIO.~lelk(l cgyhá7.Cla ,S7.eptember 28· 
IIn Polg(;I'dlbnn meghnll, T cmeu:!sc szep
tember :tO-ón volt, A temetési s~.ertrl l'
tást S?ász Jl'inOl! lelkóst v~gezte, P ál 
Miklós n Yllgd/Jas, sr.egelll egytl1'izköz
S~lIünlU1ek vt1ze<lek ó tu ha és 87.01'
Illllmns pénztórosn, 75 éve~ kortIbnIl el
tIlinyI. T emetése s7.cgedl hIvcInk nnJly 
r~s7.véte mellett (Oly t Ic, A tcmetésl 
szcr ll1r tóst dr. Jl1kob Jenö Ilódmcz(Svá
sárhclyl !elkó~z vc!gczte, Soshnlmon NaKY 
ArpAd, UJpC91en CHontos I stvánnó meg· 
hnlt, 'l'emetésilk olknlmávul Bencze Már~ 
ton h irdette a vlg(19ztol tls cvnngóllumát, 
A z clbúnytaknnk nyul,lodnlml1t és a llól
ramul'Odottnk·llnk v lgnsztal tlsl odJon ' al 
Or. 

Külföldi egyházi hírek 

LELK!=.:SZ I K I NEVEZESEl< n nomóll 
Nepktlztt'tunsAK-bell Unit, Egyilázbon: 
Gál J en li esókJolvl JClkc!SZI Nogynjtál'n: 
KovAcs Domoko~ "yl\rádf1áHlllvl l e lkÓ~7. 
Knrácsonyf(l\várn nyert (\.lhelyezó~~, UJ, 
-r lirllk Elek GngylJa, I<l s.~ I<Arol y lel· 
IIÓS7.Jclöll Homol'ódújfnlUbll nyert kine
vet.ést, Ocdli Uorlsku l elkészJelÖll mc~
blznti\st kll pOU 01, Oklnndl lelk t'.!Hzl szol
/:tá lnlokl'u, A !l1,c!p m egbl1,nt tlsokh oz s7.o l 
Iw t tlrsnlnknnk ertlt. cgl:szséget, flll\7.n to~ 
lelkel, bb,ó hllet ÓS llZ el'cdmenyekbCIl 
sok I.1I'Omet klV(11lunk . szeretetl(!1 kö
s'ltintjUk Ot új lelldl)tlsztO,'l kApott !;yU
lekczetek el. ISlcn tlldtlst\l k érjU k élc
tÜkre, 

EGYHÁZÉpíTÉS 
t. ~:LI{eSZ.t NAr>OK: Szeptember 18- 17, 

;1IIp),:ln tOt"lOU lelkÓ$:d nnpOk kerlllc!ben 
t . HIIlI) I mre l e lk~9t bClIztlmol1 nyu. 

IInleurópol IhJt\rót, melynek I'endJén Jó
lIu~ (olynmón r~8Ztvett II Churwnldtln l 
Albert Seh wel\>;er COllege nytlrl CU'.~ ll 
Qtln c!9 Ott el(\lld~St 1111'tOtt, IH'S1,tvet~ 
Mujnnrrankturtblln 117. I, A. n, F, ln. 
l~zll-bl~,ottstllltlnl1k tllcsc!n, mint vend~1I 
1':7.cn 111. UlcHcn 611apltottdk meg' ti Dll' 
vOSbnll' tnrtnndó vlltl8kongres9~,u s t(imA: 
Jtll ls, Ugyane9t1k I"rnnll (urlblln VCIIZCU 
IstcnU9Ztelel] 9z0]lIó l otOt nt oltnnt IiJ 
unlttlrlus wm])]ombnn, mCly II til OOO tcl
k':H l{yUlekezet méretelnek megfelelően 
VI1]ó~állgol kntedrálls jellelIO 8yönyö,'O 
modern ~ tllusb(ln t'.!pUlt. ' 

A Lelkc!szek Munknközössóge clhntó
rOZln és mór n Iclkés1.! nnpok k eretében 
munkdbn ls veHe egy konrh·m~clós sc
gÓdkönyv öIIBZet\lI lttl ~tll, hogy !tonrtl" 
mAcl6t oll\(ltAlllmknt Icljellebbó tchesaUk 
Itt nlllPul velIszUk: V(\rl Alb.:rt ISten~ 
o l'sztllln munkA""I" dmO könyvÓI,"mCly
nek euyes fejc7.Ctelt fltdo lg07,zuk O mal 
ólet kövote lmc!nyelnek, megfelel(Sen ÓS 
Il\Uunl lonulmtlnyoklcnl egÓS1,ttjUk Ili, 
hogy VlllÓbnn korst.el'a kózlkönyvet od • 
hns$unl, konfl!'mA!tlSl'fl kész(\1/1 Hjfllnk 
lce1,óbc, 

,FOglalko7.01~ II Lelk6lz\ M unkaközöss6g 
I'o rene~. JŐ1_~ et ttlgondnok kUlönbötO 
egyhl'zt k l.'w,lgllzgll tásl I,órdósekre Irá. 
nyuló Jl1vasln\alvnt. M cghnU8nUa OnJar 
,János: "Nyórl l allózásnlm" elmen tnr
toll hltltlnl vonntkozásu, Igen él'deke~ 
el/la(llIs~t, 

F O!llnlkozOtl az Oekumenlkus egyhá. 
znkhoz v/llő vlst.onyunkk nl, melyrlll m.:g
tl1Lnpltol\a, hogy nz utóbbi két év nlllt! 
ez II viszony örvendCl':Ren jflvlllt. 
MQsbe.~1,ÓJte /I Munknköt.öss();g II bt'.!l,e

S1,olgAlot Icrén rtlnk vtlró [eladnIOknt. 
O,·vcndtUnk mlndnnnylltn, llOgy dr. Jn
knb Jenő s7.oll,lntnrsunkat u lJ~kc,~t.olgA· 
IlIt tCI'c! n kltej l ett t(lv~kenysóg6ért fl 
flaznflns Népfront E1Lsmc l'Ő Oklcv~llel 
Ulnlelle kl. 

Vég UI elhnt llroztók !I lelkószek, hogy 
/17. ef/yhtl~, 1 k önyvtár réSt.~ l'e hnvonként 
CI·W-(lgy PI·ó(lll,áClól, vogy ml\~ tárgyú 
l onulmllnyt dOlgoznnk kl és st.o lgMtnt-
nnk_ b!l:_ .•. ________ _ 

OKTOBER 31. A REFOIlMAclO -eV· 
F'OIlOULOJA. A slelleml (onndalomnok 
cITIII n h essl korsznkllró l, mely Wltten
bcrg tlH Tordlllg és Dc!vll ig öntudutnl se,'-
kcntelle II XVr. sul znd e8~sz ~:Ul"(:p:ljllt, 

l sten Ir,fn!! h:ll:lvlll emlékezUnk meg, 
nkl nemcsnk a mlndennopl kenyórrc 
Mljn IIld llMl t, hnncm II IÖJ't~nclem ugu
I':ln mtn(ttg mCHé,'lell II l e lk! ve téseket 
ls, hu cgysrocr eljön nz nrUlII~ Ideje, A 
rcrormlleló vlhn"n II IS1.fi,l!gnuu II klé "ulI 

A C~:NFI "LE P IIOTES'I'ANT" 1959. kezéb(J1 n bIbIInt s e k önyvbIll klárn
jÚl.-ilU/.!, S7,Ómtlt)(111 nd hIr! /I genfi dóon KrIS1.llIS szelleme n nŐJ) le lkc! ben 
1<á1vln (Jnne!lq(Hlekkel lltlpesolnlO!lll n Inr- II SZllblldsótj" c!.~ a tUreIcm gondola uH 
tOlt konferenetÓl"ől. melyet II rrrlnctll' l e l'mékenyltettc meg, A retonn(icl6ből 
nyelva, s1,nbudclvfl l)rOlest~n~.,ll tóborn 
r ende1.clI, A kontel'enclll el/lndt\snl t dl'. ez II ml unllt\rlu$ örök~':s(1.nk, 80JdOf:Ok 

IIcllry Oob el Venrl lelkó.<Iz é$ d,', C:eor· vnr,yunk érle. 
liCH Mllrc l1n l, (I p IlI"11_~1 tcOI(:gl/11 ri'lkult l'i~ ==;.================ 
pI'OrCS~ZO"') 111,'t01W. Mindketten ktemel · 
kl'dl'l s~emc!lylllélJe l 1.11, unll(i ,'lu s vIlIla· UN I 'l'A ItI US 
s7.ÖVetsÓllnelc. 

A "pnACAl "NAOOZt: N SK A REVU E:" L l1ptulilJdonos II Ml1gYll r o'·1I1,:lRI unltl\l·lus 
ti csehM,lovnk e~yhtl 'l l eo lóglol IIzeml~Je, Egyhlbl'ö t', 

Fe l elll~ ~1.erllcszt(S ~~ kJud6: PothO I stvAn , lílS9. cvl c l ~(J S7.6.mtlbon _ többek kl.l7.ön 
- tudó~ ll óst k özli t n 1)l'(\ rlQ I 1I,, ~7 , ·1".-,,; 
Teo!. Puku1t(\~ I fI~1IM, c!v l mí1köd~s6· eVI elllrlzc té.!ll ti/J 12 forint, 
rit!. A JnlQn' ..... fr6Jo. d,·. J , M1t',,~ k dC!· UUdlll)Cst, IX .. II{\Uyes endre utell ~. 
I"jn II fllk\llltllll mCIIIII10lloIOtl vendc!"ck 'rfwb.: 131-186, Csekkst.: 50561. 
"9"1'1,1),,, -IJ~f'rf}h' ~tel jf'tlYC?,tc tOl P<.Hh(i __ _ --
!Stvnn nU"',llkl helynök ~~ Fer ell<:l. JÓ' 
7.~er f(l!tondnolc nevet 19, _ ~9 IH41 !2 

\ • 

_ ?rJowl Nvn'ndn, 
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UudapeSt, 
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