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" ... ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG ... " 
A bellcllemi ~Js::.ak11 11l~n.~ ei k';'ru;;,mnk egyL\;' nk

kro-rlj:t ~1. n nal:Y~'nl iit:enet, mciy nz sng.·alok 
dnl:toon ner\"('seJ\ ':kdödik odu n mllRnss.oj,go.~ égben 
d.lrndó i~tcni dics6s~'g es ti. földön Cil,mNó j63.kar.ttU 
embt-~k sn'nt kÖl.U.~~l' k&:.e. A:r:ótn K :m,k.san~' ~ 
kCJ'h"'t'1 mind"n t'szti'ndóben felttndül n kcreulen,r 
h'mplomok imll\'tli S%~'p.s~61 fe-'<riill cs<indjcben az 
Istent dics~<'ró gy'lllt'kczi'tek Itjnknn \!S on h3,~k n 
bék"ss~"gre ",ódrgő emberi g\\"{'k m..indom mkh!tese
bt'n. l\!t'.t't n b..i.k~o.'It; n~ tid\'~ eee" izet kds.101~tó 
cit'! lej1.oo1dopbb :dln,pota; meh.'~g,ágya n megelége
désnek; csirotdcpt' minden jónak es bcltl1e !npll.il
koum.k nl. alkoto (olel Q.ss:;:('s eroi, 
X~l \· ... !ellcn nl.. hQ;,~' 3, Ic:;.end3k .".em~n"'·ci az 

elsó K:ll.ICStll\,Y torlent'leben mind ods!).'l.ln.l,·l~tmak a 
bi-l!ehemi istálló j1l.smlböles.lj(' k~. HiSEen 3. böksö
ben 01 I ,;.;.:<!t1de~ m:lr n~ cl~t. ex a tisztn és szent 
;tj:nd.$: .1 iO"C:ml<~k. akin.'k ereib"'l felénk csQrgi!de
rik :ne-';',-:J,!05:uh almaink minden szepsege: n békes.. 
boldog jÖ\·e.ndó., It me-J;.('I~ede.l1 el!lbw' dindalmns 
cl!.'le. O. mil\'en nag,:,uerii k~zt!.el s mil'" b-od:ilnlos 
dindul.ts! An&.,\"tllok karunl\k é-neke. z.eng :it :n; ej
;<Z.."I.l..on ('>o('ndj.m: csillagok art':l. gyul ki rngyogóbbra; 
!).lSZ.lorok örome tlrnd tN\~erTe s az eg titkonl; kut:no 
bö!~ek Icike. U'lik el 9. bet~ljesi1les. se-jtelmenek ooes 
himnyoss.'lg;:wal. Azt Ichl'l mondun!. ho~y !i!nn t:'~ 
fenn. kOl:el es l,h-01. mindenún Ilgyann!. fi gundNI1I. 
ug:.",ntl.l. mt ~rzes óll(Wk unnt'p.l6 ucps. .. ·,ü>e és al; 

~ ko:tlOlkus mind:!l1~ben Y~g ömlik. .1 gyermc.lt 
mi.'Pl:l11NCsenck boldog g,.,iinyörus,},gt'. )"lim !l gyer
mt'kben f('lcslllan e-.lóltunk. ffit"gleslt"..sU! benne g.m· 
dolt'lHunk. nlmaink. len·eink. \~·ninl:.. ru.."'Urnnmk. 
ó$cst: ~Ie."mk mindl'.n ~p...~t'.nek !ehetó.~e.. .:\ 
bölcrolx-n :ut ~'Jci felkmrujn al'. embr-rn<::..\:;" hogy n~~ 
'<l!0Sl1!<.3 mindIUIl. nmit sojál mngn.b.."I.n m ... .g r:em tu· 
dOH ;:ol':rni. \-alOrn\-:'lhnni. A kie-.fll:,e.nlelőrles., II meg
bekélt's. n (eui1lt erök e.leTn.\·ed~St'. Il b.!kes.seg !ll!: 
l"~ \'l1fii;:on itt :l It'g-ue.nte.bb: n bölc$ó mellett. 
A \"a}U r:'hs kmjril. mint \"alami farndi k.e;;e!yúk elUl· 
n\!k s ru: uj aet trk~'~nek 'piUlIn:U;Ib..'\n hófehér 
);'Q.lnmbokkt\ s:rehdilln.'k .o\z. élet\'Ur.\s ~«odalmai 
nW~Sl:"nn('!t.. rt'm~l\;I"'gcl mind bt'leljesillncK A HI· 
hatntlnn Iqcn abl'nl:31.1001 3,~ n kepeI1 ltuunk leg· 
ulbbet. mct y 1\ nagy kilul('l~m kinjai.b.'ln m~.I!' ... \t!.1 
M($."I.nsn 3.rc:!! ;l.bl"':l~lia. ammi áua:;,>Il ... milh tekin
te~~l t"ló:aOr n;."\li;.unjn meg Uj,srJlott ~.nllekcn. 
.0\ bNleht'mi ist:illa jnno1bblooje ktinH :l mn<! e",k~ 
n-Il d .... ~Ml ki.arndó l*k.t".."--oti,g oh' lJgUl: e;; halruffia>: 
\"tlll. h~ \-al~l .'Iar.oszl<.lua es ot\.~:1m'lel töl· 
t(Olu' ;:ol a ....... .1;.& It - llikus mi.nden~,g\'.t_ ha!1clujan 
indit'·. az éj t:Sendjel .. Da:!'~'i..~,g n mag::l..'<S-.\l;'l:> mel'l.,'·
~·.'~b.'n al. l$tennek. 8 e íolld1'in beke 'o+!. i:!s a:. I:'::,n" 
~khc::: ja ak;:u'nt'" SS ;:- f&doo ~~;:! H:i~ \-:1:'1 ...... 

i'.nnel !U:\'nt;:obb \-ng:.~ 3 \'il~"1lak! Akkor sem \-ml. e.~ 
rn.a sma: ! TudnlR k.i'1I at annak II n~m_i!:C.~:,:e't;;. 
am~;k k,'1 ~''-I h.\oorU gyUkos t\l~ina aIHl':'''· 
sznr did,,~u hal:!.ln. h~" már ~ h inuk, alig nlli'" 
nu1 bl'nne ~I,'I ::".'kl,mk \lnllilrlu....><oImnk J"l(U~ kin .. ); 

s:r:ü!ctesi ii~nepct ünn .... peljük Kara.csonykor. emberi 
(,.s7Jm~nykepunk. Benne lM'juk 1\ \oke.lel~ö .... mbe.r
n.:!k aZI n tlpU:i..'l.I. ::lku"E' érdemes íelnemi. ilkire er
dcmes. hAllgatni, akn t'.rd .... mcs követni ('geu maga
t!!rt'lsolbnn. ;..tem 1\1!:a'I, mert sl.ületesenek hir.:. minth:l 
ax ,öru~ torn.ldÓja leli ,·olno. \'cgigjárw csakn('m 82 

egeSZ vl.l~ot s n bekes.~g dalát énekcit;:o bele a \it.tg 
hnrmólli8;lab.'l, hm:'l:'m sokk!!1 inknbb aZért, hog,:.- ó 
,,,,Ióm \"ahottn mllldnzokm ni': lJ;o!rele.k.!i'l, ame-lyekN 
I.slen Benne adott, a ,·Hágnak. A~rl 11 ro,'id. sűpped& 
kes es mett."dek ul ~1.rL. mely ax l$tjUó b<.i\esőil" é>: :l 

GOIg~)l3,i kereszt kö:r:titt hUl: \-egig, ~n :u tilon m~ 
n rogok es 11 porSZeme.\:; IS csupa ha.rc cl; iense~es 

k"iir.delem. a~3, nem celert. ha&:,' b&e.o;.ség l~·~. 
Al!. emben feJlődés tortt'.nelenek egyik Icgsmbb h i ..... 
:tetl' al; 11 ní'.S:'·\'i~nn:lpos ""Üzd.:!lem. Il.:nely-t't p.nyiia 
ke~etcn Onm~,~t \,,'01: nw:;:. hogy elnetr..Il.:."On. Ie-
~-6zzön mug:'lbnn mim:len lázadó c~1 es goodruatOl 
.!i benső ,·ilagab.'U\ bcl;.et tercmts<':n. Ann:U Sl:ebb gyi).. 
wmi indulót meg senki nem kompon,.Ht minI 6. a."Ul. 
kor c küzdelem "cSSÓ akkordjaként S%I mondja a 10-
~erlőnek' .. Eredj el s3!an!" F'nel al. cllentmondá$1 
nem türö. kemen.,\' p.."I.ranC\'Slll megtere:Tltette ma:g-.i· 
b.'ln lUt a nyugalmi :lIIapolol. me!.,\' csak 3zon ke-\'e
~e."nek adntolt. aki", It> IUdna..~ mondani. minden ~ 
gQlldolal.ról. mert örömüket csak a mdsa..lt.!n \"llló 
smlgól:nb.."ill lehk" Ez a bt-,ro beke. ez 11 nag:-;,;zelii 
Il.\'ugalom 'suJ;:Irz.ik le roln mmdenütt. .:lIDt:l'n" j:lr. 
S Im(' ez a Ie-piag)"obb nlkolt! ero !lJ: t>mbe.rbe..,. \'alo
SÓJ;i::l1 c-sod.lk ~rnzn!!.k ki beló1e.. Erről ,antis..~k 
rö,id há nl~\'es "'iiz.deln~enek minden 1"('~en<!Se .!i 

erráJ. bt........xe.l nekunk ma i~ a~ E\"3.Il.~lium" SőlcsójC 
mellNt 1I1I\'Il \·Cg\gtekinli.mk a:r: UI meredeken ~, 
!aljuk ts halljuk !uo: Ó diadalmll~ emb;,>n elt'lenek 
g-,·ön,,·t>rii hardt: a l~ptei n,' ''oonan újj;\$riilet6 életet: 
;!; mm;.irn euméló io~ folyton Sl:Cpii1ő lp.'l emberse
g<'l: fl kth"e.tkC!:'('leS. kemen . ." Illun"~t. mell\'cl ler,'lkja 
3" i!dn'w,lló det id6udló fund:ln1entum:it.. Ha bel~pen 
~,. hajlékb."l _ akarki lakolI bennt' - ~ ahol em
berekk~l tnlaIkoztlll. mindenun. mindenkit IID" kó
u:i'n1Ön: ,,~k('oo..~ r:cloek!" E;\ ,"Olt 9~ ö g)'Melmi 
Indulójn n:r: iSlnUo!ól a Golgot:Ug. A bék~g e\"an
géliuma pedig mind 3,... t',gyUlt. ami i;" kNt.'; kÖLŐtl 
\':ln. SNta~m Idósn'nJbb. hr:-p.' t"~dolkununk 8l.Oll 
a k~res:r.!("J»"SI!-J;. zalaga es kOleleh"t~'" ,-eg'i~mi;"nru 
noll.' lU. t'j::t!..~ UIQII. mert luls;lJ;.~ ken..wlme:> ::illv
pont le-nn .. 011 mru':l.dni iii: bö~es.ó melh·:t öro..'ni..:nne-
pe~ uh" $. U.1.1n m3jd hl' el!,,* lU &'öm. ~ll""ll OIlr 
I~ni Öl';.~ a Golgota am"_"m 3, k .. ~1 l,il\-eben. H!t
nem !>Okj,,-:\I i!lk;lbb Q: lU ll-'":\D. ker ... SO"I~~. hogy 
menni. nlt'nm a bóleNl<'il k('N'·,'. u. .. 1..0<6 1t>pe;;1.m ~ 
~rm.imd;\s.iJ!. hotO~ ltpt~nk n.'~'In ~ '!t rög~ 
i:" hnUeluI3:J.\"a ::e~\:; y",lünk egy".,Il1 :\ r.:!Ig\ 6 SZ!ffi • 
.-:neke!: .. Di~ 9 ~~ii:.os mi'nn,' ... ·.kbt-n a~ , Isten" 
nek t.':S t" föld6n bcl;;~J;' e!' lU em~ )t) a..\,!" 
raC Adjn.."l. bh"n baldOi' ünn"'p<"l bek, ::erben elo)., 

jó nktU'a1ú enlbcr<$! P otl OO I SI'\-jn 
pili:pöki helynök 
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A Szabadelvű Keresztények és Q. Vallásos szabadság 
Nemzetközi Szövetségének kongresszusa 1964. aug. ZB-23. 

A kongresszusL Hágn egyik kellemes clÓváros?ban 
e protestáns iskola szép környezetében tal·tottak ... 
~ kongresszusI istentisztelet nyitotta meg. A syáJcI 

rádió protestáns adásának veze t ője, Hobel'! Stah.ler 
1 1kész Genfból soknyelvű istentisztelc:tet szervezett 
~eg: nagyszerű könnyedséggel, genfi palásttá?ak 
te ljes méltóságában francia, német, olasz nyelvu be
szédct mondott. A prédikációt dr. ~uncan Howlet, a 
washingtoni Minden Szentek unitáriUS templomának 
lelkésze tartotta. . 

Az első el6adást Sir AUster Haray, a k iváló oceano
l'afus-biológus tartotta. Rámutatott arra, hogy ~a
~Obb és mélyebb tudományos szemlélet re . van szuk
ég mint a fizikai és kémiai ese ményekne!. Az ern
~ri magatartás tudományos tanulmányozása elvezet
het transzcendens erők megérté.séhez, m.ely,,;k. ".:;er
kentőleg hatnának a szerves Világ lelki klfeJlódé-

l>é~;:. liary Gideonse New Yorkból, "A holnap vilá
gának erkölcsi értékeiről" beszél~, cmelkedet~n_ és 
serkentően. Szerinte a nacionalizmus. valószJnuleg 
több robbanó anyagot tartalmazott, ml.nt ~z ato~
bomba de a fejlődés vonalán a naCiOnalizmus IS 
SZilkséges lépcsőként jelentkezett. Ezekből a gondo
latokból nehányat Dr. Fabo.'!\' (a leidenl egyetem tit: 
kárságáról) is megragadott, úgy érzi, a 6za~~delvu 
mozgalomnak gyökeres megújulásra van "szuksége. 
Még mindig valódi irány vagy krédó nél kul állunk. 
Az J. A. R. F. maga, bár bizonyos egysége van, :--aló
jában "egyéniség nélküli". Vannak bal- s .Jobb
szárnyai: azonossági krízisbe bonyolódtunk, eddig Te
mettük, hogy kialakít juk a holnap vallását, most már 
dolgoznunk is kell érte. Szabadelvű mozg,:lmun.k 
móg mindig túl burzsoá és távol áll a huszadik S7.3-
7.ad valódi problémáitól. Lehet , hogy szellemében 
.,s7.abadelvű", de az is lehet, hogy ingerlékeny és 
iga7.ságtalan. 
Lenyűgöző jelentést adtak a Vatikáni Tnnacsról, 

amelyen a múlt évben, mint a szabadelvű pro~estim
sok egyik megíigyelője, az J, A, R. F. kongresszusai
nak ra~ogó veteránja - L. J. van Holk professzor 
is részt vett-

A továbbiak soran Mr. CaT/don Fish.er, az Ame
rikai Unitárius Univerzalista Társulat a lelnöke a 
Nemzetközi Szövetség nevének nehéz kérdését hozta 
elő. Szerinte azok a vélemények, melyek a Végre
hajtó Bizottsághoz érkeztek, nem a tagcso90rtoknak, 
hanem csak egyes személyek véleményei voltak. Az 
Unitál'ius Univerzalista Társulatol például hivatalo
san nem kérdezték meg. (A vitás kérdést a "Szabad
elvű keresztény" kifejezés elhagyása jelenti a Szö
vetség teljes eimébőL) Dr. \VlItema, az elnök úgy 
gondolta. hogy a kérdést részleteiben kell megvizs
gálni , Dr, Faber ismételte, hogy a I. A. R. F.-nek 
kompromisszummal kell dolgoznia. Ha a szabadelvü 
keresztény elemet elhagyná k a eimből, nagy, értékes 
csoportokat veszitenének e!. Monsieur Marshall (pá
rizs) ékesszólóan támogatta a jelenlegi címet "öku
menikus" okokból: mi mar - állította _ elég ered
ményt értünk el a nem keresztény vallások szabad
elvű erőivel való összefogásban. Dr. Donald HaTring-
101! (New York) hires "Community" templomából 
hajthatatlanul kitartott meggyőződése meHett. Szö
vetségünk, ká t't lesz azzal, ha ragaszkodik il múlt 
~aradványához és egyetlen vallást jelöl meg spe
cláUsan. r-.'Iélyreható diszkusszió tárgya volt a Végre
hajtó Bizottság javaslata arra vonatkozólag, hogy ra
g~zkodjanak a normális há roméves programhoz és a 
követkCZő kongresszus 1967-ben Britanniában legyen; 
tekintettel a tordai országgyÜlés négy évszázados év
fordulójára (1568, amikor a vallásszabadságot egész 
E,:,róptr.ban először iktatlák törvénybe) a Végrehajtó 
Bizottság Javasolta egy százf6nyl jelentős delegáció 
kQldését lRomániábal 1968-ban. Dr. Harrington, fe-

~ UNITÁRIUS ELET 

lesegétől, Szánlhó Vilma lelkésztöl támogatva hang
súlyozta, hogy az I. A. R. F. teljes kongresszusÁt 1968_ 
ban Romániában kell tartani (ez lenne az első ilyen 
alkalom abban az országban). "Egy jelentős küldött
ség" ncm elegendő. Egyetértett aZ1.al, hogy Britannia_ 
ban legyen kongresszus, de ennek 1966-ban kell len
nie, EI normális hároméves programok el6rehozásával. 

Hosszabb eszmecsere után Max Gaeblcr (USA) nyu
godt és okos hozzászólása a lapj án 21 szavazattal 12 
ellenében ugy határoztak, hogy 1966-ban Angliában 
tar tson kongresszust a Szövetség, hogya tordai Or
s~.ággyíHéS 400 éves fordulóján kongresszusi, avagy 
kUldöttségl keretben log-e a Szövetség megjelenni. 
e tekintetben később történik döntés. 

A világ néhány tájáról éMnk képet nyertünk az 
unitáriusok tevékenységéről. Többek között az idős 
dr. Kiss Elek püspök ismertette a romániai unitá
riusok életét. Az unitárius püspök oltan 110 lelkész
szei, 150 templommal. 250 szól'ványgyülekezettel dol
gozik. Megjelenítő erejű stílul>a és jó angol nyelv
ismerete nagy hatást keltett. Leírta közösségének 
mindennapi életét és problémáit, "ahol az unitáriu
sok falvaikban valódi testvériségben élnek". Közös
sége a századok [olyamán mind erősebb lelkűvé vált 
A jóságos püspök bizonyára kitartó, erős képviselője 
volt ennek a szellemnek. A romániai unitáriusok erős 
hitben, jó reménységben élnek. t:leterejüket bizo
nyítja az a tény is, hogy a születési arányszámuk 
magas volt. 

Egy másik unitárius, aki szokatlan helyzettel néz 
szembe, az amerikai Victor Carpenler. Most Cape
townban szolgál, a köztársaság többi unitárius közös-o 
ségeiért is felelős. A pódiumról elhangzó, szilárd, 
szerény, hatásos előadása mély hatást keltett. 

Változatos unitár ius tevékenység eleven képét adta 
nz egész világról Max Gaebler , akit a múlt évben 
megbíztak az amerikai felekC".tetOk kül,földi kapcso
latok osztályának vezetésével. Nyugodt és művelt, j6 
humorú és élénk felfogású lényével Mr. Gaebler el
mélyítelte és előmozdította a kapcsolatokat az. Uni
tárius Univerzalista Társulat a külföldi testveregy
házak és az J. A. R. F. között. 

Végül Dr. Bramstedtől képet nyertünk a~ ~uszt
ráHai unitáriusokról. Oket is megérintette a thelsta
humanista ellentét. Az izgató feladatot úgy oldották 
meg hogy egy szabadelvű keresztény szolgált délelőtt 
és 'egy humanista délután. Ausztrália - mondta 
Dr. Bramstedt - európai őrszem Ázsia környeze
tében. 

Szemelvényesen a fentiekben 
kongresszus eseményeirol. 

• . , = • 

számoltunk be ahágal 

• • 

ReformáciÓ emlékünnepe a kolOlsy!ri leológián 
Október ll-én este II~ Intézel lIul'JAban r eformic1ó emlé~: 

ünnepét tIIrtonák. IImelyen Jelen vollak "'!é D. g. MU~lerU~m.i 
gyl'5 pUspök dlsuloktOlTÁ aVlltó ünneps..., n r zvev 
es egyházi képviSeUik. BibliAI olvllsott és Imli.~kozO~'n ~~ 
gyel Lóránd ellilldÓ-tllnAr .•. A Genfi Aklldémlll dm lIspök 
adás t tllMOtl Nagy Gyula kolozsvjrl reformlitU5 P IId18k 
LUlher Mártonról és tOUvin J jnOSr61 költeményeket 6 k KI 
el6 MOlnór Atula és Szegfl6 András IV. éves haUSllir ~ve,. 
volt Dávid Ferenc c. verset szavaitIl vari/J J:IV~n\ ~rgona 
hllllgat6. "szeretlek, oh Isten" C. egyh ~I ne e IIdtll elő 
kísérettel Kdlnold Kiss T am"" lU. évca hallgo.tónk rofeu= 
szép sIkerre!. tfJúság! énekkIITunk Dr. Na"y J~..u~Jrmád6 
szor vezetésév~l több énekuámmll.l ner epe!l t~nS egy
emlékUnnepén közös áhItaItal emlékeo:tUnk prote<! 
házaink nagy vczérlllllkJalrll. 
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VIITTAKIVI 
Karácsonykor m ;ndi& \"w7..1szallok az időben $ 

copfos k l$lean~'kén t ülak testvéreim mellett az uni. 
t.irius gyermekek nepes és \'idám gyülekezetében. Ki 
kell lépnünk a zongorához. izgalottan - arcunk pi
rosabb, mint a 5Ú:kely ruhánk pruszlikja. Gyermeki 
tudásunkkal is igreksZÚJlk emelni a karacsonyfa_ 
ünnepély hangulataI. .E:re'ZZÜk, hogy mindenki szeret. 
számontart. A terem (orró s mintha nemcsak azok 
lennének könHöttunk, akik jelen vannak. hanem 
- idő és tér távlatában - mindawk. akik lehető\"é 
tenék. hogy gyermekesszel megértsük Jézus tani..... ,. 
Fenyő és cikely ruha, zsolarok és VadTÓ7Sák, 

anya$Zentegy~ és C5alád ig)" (onódo11 6ssze bennem 
é1etfonnáJó eg)"séggé. 

Most I~. éy karácsonyán relbetsillhetetlen aján
déknak irum. hogr az év során a férjemmel egyutt 
eljutottunk Finnol sc;ágba. Viittakh;be. • 

Helsinkitól : lakkeletre. mélyen a re!lgeteg erdó 
ölében dol.i;ozik a nemzetközi nepföiskola Magyarok 
csak mi \"oltunk, ketten s ig)- reánk su.gár'wn mind
az ~ suretet. melyet a finnek a magyarok iránt érez
nek. A magyar Himnusz iskolai énekeskön}"\'Ükben 
is benne van s egy felejthetetlen fehér éjszakán 
egyiln énekeltük halkan a finn és a magyar Him
nUSZL A nemzetközi népfóiskola munkatery~ egyet
len mondatban foglalta .... SC!e annak alapitója: EJ 
kell érnünk. hogy ne a hatalom legyen életilnk célja. 
hanet'1l a szelgMa!_ 

Pinnek, angolok. aInerikajak. 5\'áictak. kE:llYa.ia..~ 
kÖrébe.!l kis l!lunkacsoponokra osztva, de a lészün 
tanulságokat kövJsen megbo qé]ve,. an a térn..it bon
e.ln6k~_ eg;- fiatal egyetemi tanár irán~'itotta:-,h..é 
eolgattuk: vin ;d ó történelmi korvakunkban :ni a ne
ve!k feladata A v"itá. a Finn ~evelési Társulat el
n 15ke. eco fiata! eg}·<>temj tanár irán~itotta : K. Skvtui. 
Ulektani könyveiben is a ne\'elés szöve\'én"es prob
lémáit elemzi. Legoljabb műve abból a tételból induJ 
ki : Miatyánk. ne boccisd meg a vétkeinket. men az 
emberiség ma már tudja. mit cselekszik; feJelős tet
teiért. A:z: emberiségnek az eszmriség létfelté!ele,. akár 
a szer..-ez.emek az oJdgén. Az eszmék könI] azokat is 
:nea kell keusnunY_ melye.1t már csak a tudat mélyen 
einek. Keletról érkezen népnek kUldetése. h ogy mind
awka;: a lelki sz21akat továbbszóje. melyek ;'alaha 
elnakadtak s ma már ,..;ak mú-.-Pttetünkben lelhelÓk 
fel A mú\-ésret ugy tükrözi a nép szunnyadó lelkét. 
mint az álom a tudatalani \;Iágot. A n:rugati kul -
rit befogadó finnek lelke keleti s ez a tém- kötelez. 
Ahhoz. hog.... ezt a nehé:z: feladato t megkö:z:.elitsUk, 
S%'lkséges. hogyalélektant kiszabaditsuk a szakzsar
gon homah'áből és a kalevalal világot b iológiai, sz0-

ciológiai_ pszichológiai felkéstiiltséggel tegyük ne\'e
lésilnk a lapJál'á_ 

Viittakiviben. népi szótiesben a finn fenyőfák alatt 
W\·e. u ll}-anan é. ez:.em. m int g-'-ennekkoromban. a 
zsol tárok es a \--adrózsák ási tanítá..<4t hall gan-a. t::rez
~: szeretnek. .sza..-nontartanalt. eh·Mjlik. hogy m l 
ls mer.eg'l'ü k a magunkét. 

A IleT1U.et közi nép!óiskola érintker ! , j n\'elve az an
gol "oh J 6 é nés, $ wan mmbol.ik~ is.. hogy az Urll
táriusok nag)" családjában s a finn testvérneIT'.ze' 
tagjai kÖl.ón ugyanazon a n)"elven szelgálhatjuk a 
népek közeledését. 
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A 101 éves 
Lőrinczi István halála 

Lapunk múlt számában röviden 'l'.... l" . anó' h Lő' - -· ___ ",em ~~ti.>nk 
.. ogy nnc:zt István ny_ valllisLanar _ 

fia 101 eves koriban Sz.ékelykeres2:lÍIron m ~~.lnk-
" unk · b ~ eg t . llassag an gawag, példamutató élete a .. . 

kast arra késztette, hogy pályafutásának . króm -
,._- ., _. ·d ik egyes SUl_ 
",..,.UU .uvlwefoglalásban lapunk 0111'--... · _ 
ismenesse. -..1 elott 

LórinCZi lstván .. 1863. október 2O-án Sze ntábraha_ 
m~ szuletett slékely gaulac:salád f iaként. A k I 
"án ~nitá~us gimnáziumban tett ére1'S Egi t. rn:~ 
~ló,-,ára , Iratkozott be. Mint okle\'e les lelkész a 
kenOSI-52:ekelrud\-arhelyi társegyh;Ükoué&ben kezd 
swlgálatát, majd a !elsórák05i g}'iilekez,et é lére k te 
~lt. 1902-ben a s:z:ékelykereszturi egyházkÖZSL~g lelk: 
p~ora lett. ugyanakkor a hitoktatói teend óket . 
eliana az akkori unitárius &ímnáziumban. tanító~ 
z.6ben és polgári iskolá.ban is. 1923-ban a volt s:z:.é.
kelykeresZ1Uri unitárius f6gimnázium "allástan ' 
leu 19U-ig, rendes. késóbb ó raadó! lamm minös~~ 
ben. 19-13--ban vonult nyugalomba. 

Szolgálati helyein keuleményezO s2:ellemé\'el min
denün pezsdülő életet teremten maga körill_ Kénos
ban templomtornyot építtetett, Stékelyudyw-he)\'en 
lerakta ~ egyháU;:ÖZSeg önálJósulásának ala pja!:' Ba
róton lean,.:egyházkm:s~get létesített.. Hat3SOS szónok, 
o.r~ Balazs _ temetesen l.artOtt gyaszb; ·.éde a leg
kiválóbb egyházi szónokok sorába emel te_ i.e!;;ked ~·el _ 
tebb küzdötere az egyházi saj tó_ Az ud\'arhdn lel-
kés%kör kereteben és szerkes:z:ti az- _Uni-
tárius Eg}'ház" c. hasáb;ain sok har-
cos szellemű. köZlemény Jelent meg. 
Jóllehel bátor de mindig ÓlSz:inte és 
igaz bírálataival gyakran szembe egyházi fó-
hatóságával, ön:z:.etlen mindenki d-
ismerte, róhatósága is honorálta, amikor az 1934. éli 
f6tanács tb. esperesi eimmel ruházta fOL 1962-ben 
pedig az Egyházi KélWisel6 Tanács tiszteletbeli tag
já, ·,á vá lasztotta. 

Lórinczi Istvan kiemelkedő szerepet töltött be an
nak idején a szö',etkezeti életben is. körei 40 é ... "ig 
\'olt a sz.ékelyke."'eSZtllri Önsegél)7.Ó Xt.ipbank - Hitel
szövetkezet Iiszt\iselője. később vezeWje. 

Teljes szellemi és testi !risseségben éne meg snl
lelesenek 100. é\;-{ol'dulóját, amJkor az egész romániai 
unitárius társadalom a megbe:siHesnek és s:z:.eretetnek 
számtalan jelével balmozta el A ~ szolgálatot 
ez alkalommal az ünnepelt \'égene, népen felépített 
b,estMé'-el magával ragad\'án a templomi grülekezr 
tet. Et év szeplember 6--án sulyos baleset érte. a.'nelf
ból mar-mar felépiilni litszott. amikor hineJen föl
lépett \'esebénnlás \'égel vetelt áldoutos é1etinek 
Temetése Stkkelyker' 5 >tÚl' és \idéke lakosságának 
ó riási nlS2..-éte mellett folyt la S:l.eptembeT 8-an de. 
10 ó rakor M á thé Sándor he lybell lelkés2: búesúrtató 
uavai után a koporsót a keresztUri eg)'há2:k(iITég 
keblí tanác:sosainak kiserete mellett a templwnoo ,it· 
ték, ahol a ravata! mellea a IclkJs2:ek állottak d isz
órségeL MaHzi Sándor le lkés:z: imája utan dr_ Kiu 
Elek püspök mondott ayász.beszédeL A kőr nevében 
Vr6 Lajos tb. esperes. az E K.-Tanács n e\'ében 
dr_ Ki .. Elek p üspök, a tanilYanyok ne\'ében LTlkáai 
Mózes csekefah-j lelkesz.. a helybeli református eg)'

h ázJto l I ég ne \'ében Hon:itth J ónef lelkész feJemelö 
navakkal "ettek bücsüt a nag)' haloItól .. 

A koporsót azután az elhuny-t szülMaJujába s21-
li tották és elhal t szerettei melJell helyezték liri:ik nyu
galomra_ Aldás emlékére! 
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<'t'{ ~\'ld li'f'~'\"tlt tI\t'~r-'(kmlt~NI P'''N:it lt.~\.U, ("'3."'
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mcgvcdu> hűséges blU'átj:1 s a z js tene~ység cS:l.méjé_ 
nck rcndlthetctlen bajtár~a: Pnleolol.:us Jakob, 01.' 
fensio rl,;.nclsci Davidi!;, autz Dávid Ferenc v(odelmc 
c, művében, melyet latin nyelven Krakkó városában 
adott kl névtelenül. Ebben 11 műben keményen el
ítéli II szcrző Blandrata hutlenségét és Socinus Faus
tus hitvány kémkedését. Palcologus t574-75-ben a 
kolozsvári unitárius kollégium Igm:gatója volt, dc 
humarosan klmenekiltt a kololAvlirl jezsuIták el61 
Lengyelországba. Pár év múlva mégis elfogták és 
Rómában 1585. május 23-án megégették őt is. Dávid 
Ferenc és Pnleologus mártirhalála után még sokáig, 
szózadokig nem lett úrrá a vlJngon a h!ts~abadság, 
amit Dávid Ferenc sugalmazására a tord~1 orsl.ág
gyűlés 15G8-ban törvénybe iktatott. Gon?o\Ju~k csak 
a későbbi vallásháborúkra, az J. RákÓCZI Gyorgy fe-

_ _ _UJ 

Evangélium fényénél 
MÁS ÚTON 

• 

Mdté ev .. ll. r .. 1-8, IZ. v. 

A biblia leírása szerint amiko!" Jézus született, 
nnapkeleti b.ölcsek jövének J,eruzsálembc ezt mond
ván; ,.. Iiol van a zsidók királya, aki meg~zületett? 
Mert láttuk az ő csillagát napkeleten és ezért jő-
vénk, hogy tisztességet tegyünk neki~ (II. 2.). A nap
keleti bölcsek szívében olyan nagy volt a g,yermek 
m ::!glá tása utáni vágy, hogy nem néztek utazási ne
héz.;égekre, fáradalmakra , még veszedelmekre sem. 
Hajtotta őket a tiszta vágy és ők is mentek ... men
tek .. , minden nap tovább ... tovább, amíg el nem 
érkeztek a betlehemi bölcsőig, ahol barmok istállójA
ban. egyszerú jászolbölcsőben megláthatták a kis Jé
zust és örvendező lélekkel leborulva előtte tisZtessé., 
get tettek neki. Boldog érzésekkel voltak eltelve. nem 
hiá ba tették meg a hosszú és fárasztó utat, mert ime 
megjutalmaztatlak: álmuk beteljesedett, láthatták a 
kisdedet, ki Istennek küldötte, a Messiás. A gyönyör
ködésnek napjai gyorsan elteltek. Elérkezett a haza
utazás ideje. Céljukat elérték. most tehát a haza
térés következik. Am nagyon nehéz elért céltól, boi
dogsagtól elszakadni! Minden nap felkészülődtek és 
minden nap könnyen hagyták oz elindulast más
napra. Azt szerették volna, hogy mindig a kis JélUS 
közelében legyenek, kit lelküknek hódolata mintegy 
mennyei fénnyel övezett körül. Nehezen tudtak a 
bűvös közelségből eltávomi. 

Ilyen lelkiállapotban egy éjszaka álmot láttak. 
Az á lomban megintettek, hogy Iierocleshez vissza ne 
menjenek. Ugyanis amikor jöttek Betlehem felé, 
Herodessel, a 7,sidók királyával is találkoztak, ki ak
kor nagyon kedvesnek mutatta magát és azt mondotta 
nekik : "Elmenvén, szorgalmasan kérdezősködjetek a 
gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok. adjátok 
tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek 
nekI." (II. r . 8. v.) Most világosodott meg elméjUk
ben, hogv Herodesnek kedveskedő magatartása mit 
·takar; az ő ravaszságát, gonoszságát. Azért akarja 
megtudni a gyermek hollétét. hogy nagy féltékeny· 
ségében őt elpusztíthassa . Ha visszamennek hozz:'! 
és lTIegjelentlk, hol találták meg a kis J ézust. halálra 
fogja. kereSni és megöleti a gyermeket, kinek születé· 
.'lét ugy jele.ntették a próféták, hogy őbenne jön a 
7,sldóknak kIrálya. Amikor a Keleti bölcsek álmuk
nak ilyen érlelmCl'.ésére jU1oHak, úgy érezlék, hogy 
egy napot sem szabad tovább maradniok. Hazaindul~ 
lak tehát, de nem úgy, hogy Herodcssel találkozásuk 
lehel)~en . MesSl..e elkerülték még a környékét is He
rod!!s lakhelyének. Ahogy az írás mondja: " más 1Í~OIl 
térének vissza hazá;ukba", 

Ez a "más úton" való haUltérés volt a keleti böl~ 
eseknek a legszebb cselekedete! Ha nem ezt teszik. 
a biztos veszedelmet hozták volna a kis Jézus életére. 
CselekedetUk örökké élő példa és hozzánk is szól..a 

jcdeleru idcj~ben IOI·tént Sl'Ombfito~uldúZé5ekr(', U1 
eperjesi vésztÖI'vényszékre, me~ fi glilyarab~gra hur
colt protestáns papokra! lia el.ckre :. ~l.omorŰ ese
ményekre gondolunk. csak akkor tudjuk méJtókép_ 
pen csodálni 11 XVI . s1..ázadban élt OfiVld Ferenc lelki 
nagyságát Bárcsak az O nemes szelleme hatn" ét 
e.mberies melegével II mi ~orunkat I~! Bárcsak ~Inél 
többen meghaJJanák és követnék Dávid Ferenc éle
tének és halálának Jézus szerintl InteImét: .. Példót 
adtam neklck, hogy. amiként én c!<elekedtem. ti is: 
azonképpen cselekedjetek!" LegyUnl;t á!lhntntosak 
hj~ben, dc legyUnk szelidek embertár~ainkkal szem~ 
ben. Ilyen gondolatokkal és Ilyen elh,ltározásokkal 
eml{:kezí!ünk. val!{lsunk alapit6Jára. Dúvid Fern~~' . ..." ... r e. 

Péter Lajos 

.. -
betlehe~i bölcsől képl..eletben körülálló. mai embe_ 
I'ekhez IS: Több gondotok legyen a kis Jézus életére' 
Más úton járjatpk!. Jobbak lpgyetek békességben' 
nagyobb szeretetben éljetek! KeresZtén'y voltunk sze: 
mcivel ma is Ii\tjuk a Betlehembe, a Jézushoz ve
zérlő . csillago~. Útmutat~sa nyo!"flán lélekben meg
Jelenilnk a kIS Jézus elott és megállunk előtte tisz
telő, hódoló é rzésekkel. AIdjuk Istent, aki őbenne vi
lágosságot adott, hogy többé senki se járjon sötétség-
ben, aki őt követi. ' 

Világosság táma.d lelkünkben Ls, amikor a bölcső
től . távozn i akarUIlk, mintha minket is álomlátás irá
nyItana azt érezve, hogy ettől a bölcsőtől nem indul
hatunk úgy a munki;lmezőinkre, hogy a gyermek éle-
tét és majdan általa hirdetett eszméket veszélvezles
sük! Más úton kell járnunk! A szeretetnek, a -békes
ségnek áldást és megtartást jelentő útján ! 

Erre az útra vezéreljen karácsony ilnnepc.. 

Nagy Sándor ny. lelkesz 

.' -. •• . " 

Óávid Ferencp nnepe 5zőkefolván 
Unitárius templomainkat kép nem dis~Hi. A hívek 

á hitatát ne zavarja semmi külső hatás, egyedül az 
evangélium szelleme hassa át. 

A sz3kefalvi templomban mégis maradt egy kép az 
E. K . T. jóváhagyásával . A szószékkel szemben áll az 
1588-i tordai országgyűlést ábrázoló ktp, melyrő! Dá
vid Ferenc prófétai a lakja hirdeti , hogy; "a hit Is te~ 
ajándéka". Ez a kép a lelkiismeret sl'abadstigát su
gározza (elénk. A szőkeralvi gyülekeze1 ebben a szel
lemben. november IS-én, három drága élménnyel 
gazdagodott. ' 

Asszonyaink ajándékkal lepték meg a gyüleke?etet. 
Gerzsi Andrásné, Lőrinczy :Juliánna vezetésével, ál
dozatkész híveink adako1..ásából az Úrasztala alá szép 
szőnyeget vásároltak. 

A délelőtU istentiszteleten megjelent a református 
tes tvérgyillekezet, hogy lelkészével, Nagy Gyulával 
közösen emeljük a lelkeket az egy Igaz Isten színe 
elé. Ki-ki a maga hite szerint hirdette, egy Istennek 
vagyunk gyermekei egymásnak testvérei. Itt e föl
dön egy a hivatásu'nk • . Istenországát épiteni. 

Délut:!n! istentis;:telet alkalmávijl Dávid .Fe~enc 
képe alá állította a román keresztanya, a r. katoltkus 
nogyapának, református nagynnyának unitárius uno
káját, hogy az egy igaz Isten nevében elkötelezzük 
Jézus útjának jál·ására. 

Amiko!' a lenyugvó nap aranysugarában a templom 
elölt áldást kívántam a gyOlekezctnek. egy kÖzö..~ 
Óhaj halott át mindnyájUJlkat: bá r mindenLItt a nagy 
v ilágon, a hol különbözö faJú , ajkú és hit~ embe~ek 
é lnek együtt , olyan közel kerUlnének egymashoz. mmt 
1964 . november IS-én a szőkefalvi unitárius templom
ban O{tvld Ferenc képe alatt. 

Adorjá n i Ká rol)' 
szőkefa l Vi lelkész 

UNITÁRIUS tLET :> 



HíREK 
T.&.VPLO~AINX8"X ksrát'S(>I'Y u\lndko!t. ÜlUWI* alkatnIl!.· 

t«>.! IstI'Ot.b.zu·It'1 IftI~ On.'aC$Orllval. K~rJuk hi\'l."lnkl". adO
m.t"Ylukl.,.1 J'ruljanllk ho~d a1: Or lUZ'talá"ak 1lll'!!1l"rhésf.. 

"~ 
t\'ITARll'S \'At.l.A$OS nU.ORAT kÖ,"\·('t!, II F\'t6n R!\-

dl.' janu/lr ll...-" de. 1.»-.", "'/,g. 

L.ECSZE68 KAf{ACSOSn \'~ UNt" ajándék al. •• Unitárl\l$ 
lmak~"'··. K\l.phalu II lrlktl's..d htv:ualQkban és az Egyhh
kOri TlUul('$ IrvdajéNn. A .... ' I.J n . 

SZI,\lOSID&SZ LAJOS IlY. II/;tx>.rl pllsp<ik. ,";n"'neuro, fl) 
s:.:ílle1ÓSf1apja Mlk.lmát>ól II l~d!llm.l hal:>.dás érdl'ké~1) ki
fejlett t~bb ,htlz\'d~ u~\· .. .kenyso11:t+n 31: Elnöki T3nács SI 
!\lln",!I trdelll ..... nd ..... "'·rukOZll1A'·al .Qnlt'ue ki. A JI'1.<,s egy
tUI.Zj roirnu ~1,y3lke~dés.;!:I~1 az enu1l(Nlkus lelkesti kar radi
k6.tls $Z.l'llemll uárllsáhol: larllnou. s milli Uyl:lI annakidején 
gl'aknm u ....... pelt .. Vo Da,'\d FI'l't"lIc Egylel felolvas6 aszta
linál ls. ()(Wnil' IJUIt'It'tI~1 kÖS%öllljük. 

F'STHO ISTVAN püsp(}ld h .. lynök non'olbt'r 7--in O\l"l;lá
tQ"aua dt'b~nl ("SYhiuko"so'sÜnk.t"I. ahOl a gyül .. kE-tt"t ,~ 
ll"tősé'$~vt"1 ~ B4ior János ~l:olgiló It"lk~=t"l n,("glárgyalta 
u t"gyMzl!::\)j:s~g anyagi he-1Yl:t"Itl. h a lemplom karbunta ..... 
IN"al kapl"SollllO$ \1gyr:kt"t. 

Kiillildl hírek 
ltOmó"nt., ft'ü:al'Gdu!ó"slinak N. ó"'!OrduIQ}a alkalmitból dr. 

1((>1'(1.('3: fnj", \'S.yholti tojegy-zÖI :I. • .Roman N~pkö:z:társa.sag 
Q<lIIagau 

.. rd .. lllrt"nd ll. t>SZtüyá":l.l. 
SEBE FERE. ... C el6ado-t:u\á<.::!OSt ts H .... huagyi p3.l brthlen

npnUJUkl6$t leLkk:l:t a . .Rom4n N~p.kozt/l;rsas .. .!l CSillag,,"~"'" 
dtmrend \ '. OSl;.tál..,"i,\'ll1 tUl\tNI~k Iti. 

• .t RomO" lll\'ITARIUS I;O\'HÁZ no,~m~ri 1'0tanácsa a 
KtI'Ie-mlM!. Laj06 tl.JJtla'·1ll me-g~C'tt lőgondnoki únts';',,..,. 
(tr. -"I/ro 1ml"l' luyánlr.tlát \-:UanlOua meg. Gratulál.unk ~ 

!:\'XYlTO (!XSEPELy A KOLOZS\'ARl TE'OL()(;IA,. ..... AZ 
t!K1 t"",, tanulmanyl .. \. Ilnneprlyt"s <M'i,*·uas.a t~l. (>kt .... 
tN'r z...v. \-m~ az i.nt~zet dJs;ztermt'ben ~ et;yházi 'ö alL<t...u 
kl'p .... il'lOk t"i!Qvttr:lh'~ Bl'ttUat olvasott 05 i.midlrown Dr_ 
""gli "-uupl tl'Ol~Ul.I prort'SSZ'Or, Az Ilnnel'*l,lo-en dőadast 
t1lnon Dr. KOl-Q:Cf LaJoa teo!. proll'SSl!or. t".Syhazi fój~7;Ó; 
lsmt'rtpH'*n az 190114. h'~n tartott prágai. Ma!.na-Fnlkturti 
ls a bl.gai. kr:rezt~ny psyhhi kOIl.Kt"ft!n1J.'Sukon hozot! nag) ..... 

lt1t"1ll~i1 baüroutoll;:;\I, Az Un.nppfiyen a I't'lim.r i"lÖ!t ro
t;ad4lmat teltt'1r; az l. é\'t"S hallgatók. k<>uUk a mi egyhá
fl.:nk ha~3.tól is: 8J.ro 83..ma. Npmes UI,'án k R.iL"l\ány 
~ba. 1'".S5. Iskolai. h're Ö5$:1t$en 30 haU~Mto tt"3~
lI:o:eott ~. I' r.!'torruát1J.'S. 3 unitirtus k 8 nl'llat e"ang4-hltus 
A tané" l1nn\."p<él.y~ ffie$nyttlua alkalmábN oklÓtN'r Hn 
''Uá~p Dr. Kls$ &t ... lr; po.spO.k ur "~gellte az lStentis:.:tel~ 
IPI, IJnha ..... us ba!\f3..tó.ink bsszlf'vfma: S. 

ruSZOOKTORl A l 'ATAS A KOLOZS\'AR! THEOLOGI.4...'\'. 
t'llii. o\l::tobcor ll-tn. a ['("lonnacto emlékünnppol"n. a Kolozs .. 
'"'tn TbllOl"Cia ~á~ . ..honoris C3\lSaH th=lÓ3'aj diszdok
tOC'l'a .'"'3.ua dr. Ni1Ur:r ~Yts n>ai:ysze~n1 német e\'angé-
~ puspOl;.\lt SlulflHfnek ... ut'.nP~ AUam1 k egyh.4zi 
t~t06á.&olt: meUett jelr:n \-oltak a Kalou\".iri Babes-~·a.t 
t'IO"i!tc:m rH;tOa. u R...'>:x.: T\ldQman,"OS AkadfmLtJa.nak kép
'~~ \'alam'nt a Buka~ " N;'YSzt>tM>n ' Orhodo.." Ihp = rPktOr:al K a C)"ula!\."hen-..n r. It... Hlltt.looma .. yi Fő-

.. ~ Dr. lIoI1l.llpr ~'" pUSpOk ... \t ~to).tlék a 
R.'\"K. OC>;ftS ~b"nljnak ko!p,-u...:~ nr. K.u Elek pils.,...k 
\ll" • 10bbH; Ito:>:on a kO'~ke:ókben Ud~:tp D. o. Mll1lu 
FI..,..,. P"$p(\k .~al: • Wn. a f<"JIMO p~"""""""" :Qko-::u ...... " ., __ ,._ ~'-"'Qo 

laa. --- $<er'\"ftnek tS:Yllr;r:. u \.'D.l.~1.tS ~.b.&l: :Cta
tP'" U<h-0zCI1 U!S«a. I:IÚtI.t u btenon:.qa e:i,yi:k aUan<1.:>a.'\ 
~.1 ~IO).;' akl q:tott f!l,"~ emlx"n nl."-

mWlk. b' nn" b .......... • ~ • ~;Uat.aban 100tOued eL 'l'beo-
"""' .. l:Qo;QftWllJ. Q a' •• lommal .. ~ a • h-H ~a 
~ Iái; -.=~ ba_m .,lrlr;a1 J.nkabb em ..... n ld .. 
~~ bna~ UOlCtlatoda1 ts ~ ... n,uft;llIm tórl'~ 
• LidH. E """lMl _ ..... " - a.-uM> kl,tU.'\te<kl. 
:-: ...,. ~HtIoHa Oo:oJtlont.tun. amJ,t UtiH~ nJ'-eddfl. 
Ir a~J· lum 1:0 _~ '~coddal O!$ alla-d) ro ...... 

"<Id • ~, .~""'" Iti.~ ... ' • I: b~ lS.t:4 &ld ·...,t kok-
túl: IM S ll, &Q'a.nkna .... ...... 

Halottaink 
la. P. 8uzooANY LAJOS n~', p(!n~gy'l nam ... fötanACSQs. 

o. DIIl\a-Tts:('"l-kö.r.I un.lllrlu1! <.-:J,yh{l.tk<.l:tse.o: tb, gQndnoka no
,·emb<.-r !!-j!on. élNtnek 7). j!o\'tbt'n 8udapes",,, "Aratlllnul d
hunYI. llo.11oO:lI.ny t,aJ0<!I ~\"Ih:.-dpken ke.-.,ui\1I Ö$$:c.ptanó ert'
J" \'011 a szOr'\'anY$Orbal> Nu k~kem~to unitárius h{,·eknek. 
FáradhalaUan bu~Ó$agl:lll. p..'ira:lan OIlZNIE-nsffUl,t'l n'unk:ál_ 
I" egyhá:c.1l ügyelt. \thH pg)'I'I':u:onlnk .... '\lq .. ·utk.\ 81Z011-
s..ag:lnak dnOke. katpI k!1:t ",-undlJ,:. latta el kleiős.·<l:glpljes 
megbiUlt:bál. II. tole uokOI1 lelkll$ll\o;-...... u·sstggel k pOntos_ 
$ággal. _ Az .-l'ö \'lIash"x>ru 111'1\\ Id"k S%ele sodona k:ecs
kern"tre a tÖl'('kVŐ UJlIZ~kel\ ftatal t.'rftt aki rö\"U~" iz'""' 
t4JS%6lá~b."ln \$ .. , .• lósgyóken.'"!I ke .... :Okpm'·tl polgflr".1'"á .. ált. 
s i'!(-nk kötfleU It""ékenyséj::i\'et szt'leslcönl lá.,..,.d.almj m~_ 
bpcsül~.>t "'VulI kl mag'nllk, _ Tóbb ht-lyl sz("n'pzetbt"1\ "1"
"etó uerep.-I ',;lIöu b<-. tgy löbt/('k: kőz6tt mint hadirokkant 
u tOltött,,· be h0$8zU IdeI$. bajtársaInak bizalmából a lIadi
'rokkamak OttlInt t'gyesü!~ttnek elnökl tlsztfot. _ Ntt!any j!o,'(' 
nyullalombo> vonulVa a fö"(u''Osba IH,ltI)~ötl. so gy-Ult'kezO:'ti 
"'tetünkben lu ls önlmmN \,{'tI r~l.t, Tenl("t~e szt!le-skorű 
rész,'· ... 1 m"Uf'u nO\'t"mb<-r 28-án foly le II kt"('Skl!m~1 uj k<>~
t('metOben. P",rlic1 Jsr"an pil.,pökl helYl\ök S::Z:Ol$.iilou>!wal. Eg"_ 
háuörl Tllnácst.lnk kop(>NoóJára hplye:z:ctt koszonh'al r6\ta 
II" kl"gypINfot pgyl'lázának hi1s~gel< Ua IrAnt. 

ILLYSS KAROLY tt'$u·trünk ho!<S~u s:z:enn~dés. t.ltán Buda.
pest("n .. IhunYI. Páratlan IUrelemnwl "belte h'ek óta tarto 
t>e!pgs"'S~! s fáradha.l:ul:1.nu\ munkás ~Iet(ont'k mnte utolsó 
I'lllanat'ls ac:t<los :;.kar;\tt'nh..-t teljesÍ1Nte hl\"atásat, 

OR. VIRAe KAROLYN!: ~uda))t"Stt'n elhunyt. YNe dunan' 
IUU 8zór\'Any~INünknt'k ('gyik I ... gbllzgóbb tagja tá\"<,zon a', 
élOk sorából. l>«"<'mbt't 2-<\n a Farkan(oll tf'mptOben hel\'e~~ 
t~k orok nyugalomra Pethő lswáo püspöki hNynók S~ol
gálatá"aL 

OR BAKO.\'DI IST\'.<\N. '" tot>.lkszentrnlklosl SzülőOtthOn 
~ülé!r.%-nOgy6{;yá$l: loor\'o.sa )8 e"1!S korában meghalt. 

ZSIC.\I0.\'D LORIl\'C buda~ti ... gyhauőzs;>günk hosszu 
Időn at "rdemes ~nztámoka Budapesum mt"ghalt. Lt'lki
lsnleretl"s. hll szolga ~·oll. akinek kOpOrsójánál sajnálato." 
\'éleUen kőrillm"'n~'ek miatt kö:1lÖSS 'gi1n.k npm rOtultU It' iUo 
kt"syeletét. 

OR, P .4.KEY LAJOS r\jl. k ,tis,a%gllt:losl bIro. Buullpestt"n n 
~\·",s korában m ... ,halt. Az r:lhunyt !ia \'olt II hasonne\'u 
kh'j,ló ép.itöm!ll·é!r.%-nl"'moknpk. .ldnek ne,·~h ... z sok unIta
rius templom ~pites". tűWd.tk.. 

BARRA LH'I,\ rcsl\· ... riInk Budap""ten nwghalt, Az el .. 
hUllytban AJtai L;lS:zlo I::>udapt"$tl presbher tl"5t\'érünk Cele
"~e nő'· ... m Kyaszolla. 

DR. ORBOK ATTILA • • Jeles IfV. 'rt t:,i:"S korában Bud;'l
p(':Sten elhunyt. tró. ujsá,guó. mulon:hló ''Olt. T obbek ko
zö:t Anatolt' ~'r.lnCt". ;).lau~~m a"alon toUu tolmaCS<l. s:dn
d:uabjalt maiyar .. s né!npt nyt"I\,\pnllelrn. It"gutóbb 
;).lünchenl:M:"n _ j1t.HOUik, .0\ kOnnyP<l. tra.ncta neUpm nI.
JongoJa ''Olt s i/1: mo.h·ellx" .. is t ilkftlzÜdötl, Sokatg ~lt Párizs
ban. Kil.lönÖ$t"n n"pszenl .. ott .. Pá:iZl<l ~O~~ .. \.'HOŰ kőny_ 
,'e, _ s.zé!I'$ki)nl n!o$z .. tt melle-tt helyeztfk örók nyugalomra 
a FarkaSl'étl tpmetöl::>en R. FUf'p Imre ... k, főjr:g)"ZŐ szolgála
t:'saL 

DR. UJLAKI ctzA a Legfelllöbb BIróság ny. bir4Ja. egye
temi n •• tanU. II ru~>inJO(l1 naklrodalom egyik jeles mol
"elOje. ' ". budapesti pl'03blt ... r. mp~balt. R~eb~n lapu"k 
l'Iasábj!lln több \·al.1.si ,·onatkozá.sll lanul:nanya jelent mpg, 
A dUDapataji et:yháZkö.t,ég alakulása kÖrül Jogi 'voalko
zA$ban. annakldt"j(on t .. '· ... Ir.\."nys~gt"t {t"jten ki. - ~Q''t'mber 
!&-ál> ht'lyezl~k örök nyugalo lU .... II Farkasr"ti tpnlNöb ... n. 

DR. H CJS CZ ARISZTlD or'\·O$. v, kolozs"ári fOgIm.'\átiu
munk t'Sykorl jeles d\akJa 71 ~\'t'$ koraban fl"IP8I'g~vel ~i1u 
tragikus körillmttyek között Felsősödön \':iraUanul dh~'I, 
Bár nem tartO""tt e:ltyház;1 kö:rossfgünk tas,ial koz~ - szin
It:n on'OS ok!t"$II;p!a ~'Om.Un-a.thln hh· ... n. - annak IdpJl"n 
.. emF 7h'\I 1slapoIOj. "olt ~;'konl $l:es~Ysorsu diákjaink
na!!;. U"Il!tárl\lS ~)'h'zunlr; ö5rlnte t1snr:lőJe ''Qh. iskolat~1 
r:l83szkoo6. h·1dges barl.tOt \'j,,~tl'ttek bennl". 

lA'" O ;).lps\,tlt6juk r:r6s) Péld,. !3;lt. 
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