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UN ITARI US tLET ezzel a peJd án nyal

il

husza-

dik éVfolyamába lépe tt" Azért, most, am ikor il ,ke~I~~
veszed Test I'crem, - burhoJ ezen a Globuson , - , a
mcg CS értsd meg - mint vulumi bo~,d og Z~oltart feléd is cnekelik a betOk és a S()rok egyutt a hus"l.évesek
....' 'd'b"
dalfll.
örömcne k ez CS ujj ongás, mel't az eg.",;z,!
o. e",
amit mi emberek ,I földön megé lhetünk, a husz eV II
iegszebb. A láng l elkű és viharosan egő k ö ltőnk szívét
is megihle tte ez a kor s mid őn a két, évtized r:n esgyé jérl emlckei t gyűjtögeti m ár , így sóha jt fel : " Husz. eszt endő, az i d ő hogy el já r"! Pedig az é vek súlyát eoben
a korb.111 már n em oa szá mok m1Írik, 1)anem a munka
a dja meg, melyet végeztün k. Az al k otaso~-, .melyeket
meglel'veztünk és felép ít ettün k. Az ';Szte~d?k ~rta l m a
ugyanis maga az éle t, melynek erem veglgcsorgedeznek a percek és Új évtő l Szilveszterig minde n rez.zen~
sét mcgsumleli k a múló Idő nek, ha m i hasznosan ~s
okosan használtu k -lel a zok lehe lOOégeit,
Egy pázi é letü nk l'Cnd je szerin t mi nde n gyül ekeze~
tünknek van egy lelki pásztora, Az UNIT ÁRIUS f:LET ,
egyed ül, az összes gyülekezeteink közös lelki pásztora,
Palástja a szere tet, melyet tölü n k k ap, Szószéke azokna k s zíve, akik olvassák, Mu nka területe a te ljes élet.
Bib liája az Evangélium, Zsoltá ra i a mi ör ömeink, A z
ihletet a békében élő és szépen fej lődő é le t termékeny
ÖSS7.hangjábÓI kapja, Els osztódás út ján szaporodik,
Mi nél rtöbbet adha t önma gából, mi nél több családhoz
eljut, an nál ,többnek érzi magát. Lelkileg, szellemil~
és a nyagi vonatk ozás ban egyará nt abból él, amit jo
lélekkel, szeretet tel, benső indításainkból fakadóan,
azo któl ka p, ak ik v alamilyen módon támogatják,
Az UNITÁR IUS e:LET húsz évve l ezelőtt a béke
bólcsőjében született 5 ezzel el is jegyezte magát a
l,egs z~n\ebb , cél s 1.olgálatál'a, a z ember egyetemes és
altala nos Jolé lének, a vh'uló és szakadatlanul épülő
életnek lelki és s7.ellomi megmunkálására,
_Öröm nekü nk , ha fá t'adozásain'k oredményeként külso vona tkozasaiban tágul , terebélyesedik s napról-napra
gazda gabb lesz az élet. Mert szeretjük a z élete t mint
l_egn ~gyob\) ,adományt és áldott al ka lma t a jÓra, a
sU!pt C, a leg káp rá za tosabb el kép ~.c l ese i nk és terveink

Tudjuk a ronban an is, hogy a külső épitkelésekke l, a technikai s á ltalában az úgynevezett
anyagi vonatkozás ú fejlődésscI párhuzamosan, mindenkor lépést kell tartnnia a benső, ól lelkt és szelle mi
fejlődésnek is, m er t az az embel', a ki mi nden gondjaI
a külső világ ki bon takoztatásúl'a fordítja 5 közben önmagát , a m a ga benső emberi világá nak lelki és szellemi
fejlesztksót elha nya golja , az olyan c mbCJ.' előbb- utóbb
törpe nemzedéldcé vfllik, a kinek a ke zében e Jporladnak
a legm31'adandóbb dolgok is, eszményei pedig t:iszavirágként terméketlenül hullanak a porba, Az a nemzedék pedig, amel ynek mun kája nyom án nemcsak a
külsö v ilág gazdagodik. hanem emberségének épitesé·
vel valósággal megéli eszményeit, az olyan generáció
kezében úllandóan Izmosodik az élet s szükségleteire,
ha kell v izet [akaszt a sziklából és a s ivatagból egya r ant
Szeretjük a z é letet : - a szép, - a jó, a fennkölt
és tartalmas é let et, me ly k iküzdötte magat u halálvölgyébő l és békéjének, fejlődésének \ehetóségét és
bironyságai t önma gá ban hordja, E nnek a tiszta és
igazi emberi é letnek a kiteljesedését, - az örökkévpJóságnak. a múland65ág Ie letti győzelmét, az emberi
élet manifes ztác iójá t ünnepeljük meg a közelgő Húsvétba n , Mert H úsvét az élet ü n nepe, MOH fakadnak a
r ügyclc. ebrednek a csír á k. Feslenek a bimbók, Virítanak a vi rágok, Most még a sírokon is zöldell a fú.
Benépesül a természet világa s csord ultig teli k élettel.
Sokat ígérő, harm6nikus, boldoe élettel. Az é let sze!'etetével és feltétlen tiszteletével 'köszöntjük ezl a SZlnpompás, dús, ú jjáéled ő ltavaszi életet a természetben
és az embert közösségekben egyaránt.
Ez a' csodálatos em beri élet a maga esunénycivel
olyan fenséges összhangban még sehol ne m volt, mint
J ézusnál , erer! nekünk ő az C(5zményké p ünk. élete p éldaadlis, eszményei, ha megtudjuk é ln i azokat kezesse gei az üdvösségnek, Az_üdvösséges emberi élet di a d,aln:lpjára, Húsveh'u adjon l sten boldog ünne peke t m m de.n !keresz tény testvérünknek é s békességet az egész
cmbCJ.'iségnck, Szívemből k ívánom.
Peth ő Istvá n
püspöki helynök
k im ű velésére,

----------..'-=---.._--------.. , ,--------._--_.. _--------------------,
--_.
,

"

A PRILIS 4
tvcnként vi~szatérő ün nepi fényében m ind jobban
bontako~nak kl az ered mények, amelyeket népgazdasá S.l;l nk rCJ,!ödé$e, szociális, gazdasági és kult urális éle~n k .teruleté!"! a legújabb ada tok t ük rében tá l' elén k,
kg.p~ö~tá rsasa gUnk e7,kvl köllségvetésének kiadasaiból

sze~n~t~~g~~~~~koJóa ,nép~a7.dasági ~erv célkitű~ése~

",
k
n
Ipan bcru házasokra az Ipa ri
~;~e ,. ko~'s1.erúsiJésére, a közlekedés fejlesztésé re,
háIÓZ~~~~I,~k~~~d,sl és egyéb kulturális intézmények
E célk'tú
v s re kell ford itan i.
lelmúl b' ~k slkt;rC!! megvalósitását szolgálja a köf á ' t an 5zéles kör ben meg vi ta tott gazdasligi iráy t 51 r cnd$'l er )'eform ja ls, amelyről az ol'szlig leg-

n

,

magasa bb tud om ányos testületében :az Akadémián !ezajlott vita eredményeké nt á lla pított ák meg, hogy J7le ntóségeben á lta llinos érdekú m ind az eddig e lért kIma gas ló él'edmé nyek, mind pedig a jövőbel i tcr vek
bölcsöjeként.
1945, á prilis 4, Ezen az emlékezetes évfo,'dulón, am ikor kegyeletes érzésekkel ad6zunk az életü ket feláldozott hősök emlékénok, m egb ecsülö szeretettel fordulunk az egyszer ú d olgozók tízczrel fel é, akik a m inde nnapi munka alkotó Cegycvreivel Igyekezne k győzelemre
vinni az é pítés szeIIcmének mind s zélesebb ter ületekct
megh6dlt6 b~kés hadltcl'vét.

,

I Dr. C.iki Gábor I
Szé kel vk cl'c:;.;!.! Ol' szülö tte volt. A bCkés alko tó ~unka
.
egym ás megbecs ül cse és al. áldozatkeszség
''',',ctcle' .' " k '' '~·tt:a k i i dők foly nffi;\n c ~'ároska lakóisze
~
u n ásait. Szellem.. mag , ar~
'
na k eme
lelki arcvo
al. . e gyk'"
viI
. ','
Cögim názium volt.. amel y hosszu évtizedcke~
u lll t"Il IU~l'JUÍ.5t vál tó nemzedékek föJé magasodva mCSS\';L
~::é~:~ a .,né pi főgimnázium", C'S7.ményi t>é,ldáj a"á, n~sed It Anyan yelvre és \'allas .'a való tekintet nelkul
:~. ki~ m in d enk i taníL,:,ánrána~ erezte m~gát, ~t~
Ifgyen munkás. é rtelmiségi, röldmlves, a v:agy Ipart u.'w
,
'_lg'"
\'arosl
... _ ' . - ha nem ill voll so ha belktahra al. 15kola ma tri k ul ájáb..'\.
. ' .
Ebben II szellemi légkörben látot t napv.I,á got dr. Cnkl
GaboT ny. püspöki helynö k 1890. novcm~r 19-én ~zor-

Imas székel y sazdulkodók gyermekekent. IskolaI !a~~Im;\~yait részben szülóvúrosaba,:!, részben Kolozsv:íro tt vcgezte, A középis kola b~CeJezcse után k~I~7.s:
ni ri teol ógiai intéze tünk hallgatO)a lel~, amely.ct klt~1Il0
eredménnyel végzeLt. Jeles képessége~nc~ e~,ls~eres~
képpen Ferencz József néhlli nagynevu puspokunk rovidesen a kol07.svári cgyházkö~g lelkés7..évé nevezte
ki További tanulmányait később ösztöndíjasként kül·
midi e~'etemekcn gyarapitotta, Mind jobba n elmeIy ülő baráti kapcsolatai. angol és amcri'k ai hittestvéreink á ldozatos segitsége révén, ö létesitette az akkor Rák os Iltca , _ ma Högyes E, u. 3. s .... alatt
főváros u !l.k másod k unitá rius templomát s az unitáril..ls
főiSkol a i hallgatÓK otthoná t ,
Dr. Csiki Gábol' an nak Jdején jelentós resz t v:Hlalt
egykori egy házta rsadalmi szervezeteink irányító és
szel'vezői mu n k:íjá ból is. ügyvezető titkura volt többek
közölt az e gyko ri David Ferenc _Egyletnek, amelynek
felolvasó ülései t mas fe lekezetek haladó gondolkodasu
tagja i is szívesen látogatta k, - Dr, Csiki Gábor értékes m űvekkel gazdagItotta egyházi irodalmunkat is.
M űvei közül ... Hiszek egy lst.cnben·' és a "Gondolatok
a hit v iláGá ból" legis merlcbbek. Az előbbihez Ferencz
József ncha i püspök ü nk irt elószót, kiemel\'e az írónak
tisztan a va llás légkörében mozgó, gondolatokban gazdag, ira lyában egysze l'ü munkásságát, azzal az óhajá\'al : ne legyen u n ilitrius cs..'\lad, amel ynek asztaláról a
b iblia és énekeskönyv mellől e könyv hiányozna,
A sze rző mindket műve unitarius hitrendszerünknek
a z egyházi irodal om magasabb követelményeihez igazodó, egy ben azonban vallásunk népsze r űsitésének eszközeit is helyes érzékkeL felhasználó tömör összefoglalása. - Dr. Csiki Gábort egyháza érdekében kifejtett tevé ken ységéért egyházi közösséGünk bizalma
elóbb a Duna-Tiszamenti egyházkőr esperesi, majd kétöbb a Magyarországi Unit.Urius Egyházkör püspöki
helynökévé tÖl'tént megválasztásával tüntette k i. Nem
mal'aQt cl killföldi hittestvéreink elismerése sem. A
chicagói egyetem "Meadwille-i" unitárius fa kultása
ugyanis dísztoktOl·ává fogadta.
Lapunk egykori érdemes szerkesztŐjét gyászolja a z
elhunytban.
Az elhunyt főpásztor hamvasztás elótti bucsuztalitsa
december 22-én a Hőgyes E. u. templomban folyt le,
amelyet szinültig meglöltött a gyászoló közönség. A
~rászszcrtartu~t Bencze Márton lelkész ' végezte, a r a\a~l k.ét.oldalan palástos lelkipásztorok egy-egy evangéli umi Igével \'ettek bucsut a z elhúnyt főpásztortól.
~z egyetemes egy ház u tolsó üd vözletét Ferencz József
fogondnok tolmácsolta,
Dr. Csi ki Gá bol' urn ájat januúr 17-én temellek el
II fa r kasréli temetőben , Bencze Mlil,ton és Huszti János lelkészek szolgálalitval.
.
,~1 1nden e mbe r maga ke ll, h ogy szá mot adjon ma~á~tk a l:r61, hogy mi t lá t a halálban. Hitem szerint a
a ,I. mIt lsten aZOknak kÜld, kik az ó szent aka ra la
szerml ~I lck, t"SÖndes e lpihenés, mint amikor esthaj~alon kIS leá nyom á lomba ringató ka rjaim között bolloga n elalszik. Almát új é bredés követi " (H iszek egy
S!~n~bn) -:- rendíthetetlen hitet sugárzó' szavaival ven
ucsut ml ls a z eltávozott röpásztortól.
P Ihenjen békében, kö\'esse .lIma! új ébredés.
II. p.
t UNITARlUS tLET

,

( Dr. Zoakó I.tván "(
A történelmi múltú torockói Zsukó család nemes ha gyományokba~ gazdag nemzcl.$égének kiemelkedő tagja
volt. Nagyapja egykor to r.xk6 bányaváros föbirája
aki~ek legendás alakja a na!:.y mesemondó JÓkai Mó;
to llat az "Egy az l sten" Adorján Manasséjának megformálására ihlette, Zsakó István _ e néven a har_
madik - életpályájául az orvosi hivatalit s annak is
a legbonyolultabb termetét - az elmeorvoslást ~'álasz
totta. A nagyn~vű Lechner profcs.szor tanítványa volt,
aki mel1e.~l .~lobb gyak,o rnokként, később tanársegédként. m~ködott, SzéP17n Ivelö pályájának jelen tősebb állomasalt az a ngyalföldi, később a lipótmezői in!ezet
vezetői állása jelzi. A szakfolyóiratokban megjelent
többsz.az ta.nul~,.l~y~,esy lclTl'lékeny élet gazdag eredményeit órzl. Kulonosen az utóbbi cvekben rendkivi.il
élénk munkásságot fejtett ki az orvostörténelem muvelése terén is. Legutóbb múlt év december 9-én az
orvostörténeti könyv tárban tartott na gy érdeklódést
keltett elóadást " Az emberi rejtély orvoslélekta ni magyarázatá hoz" cí mmel. Kutatásait a z orvo.stÖrténet unitárius vo natkozásaira ls kite rjesztette, s eredményeiről
lapunk hasábjain számos cikkben számolt be. Rendkivü! buzgalommal igyekezell alapjait m egvetn! egy unitárius lexikonnak, amelyhez hosszu évek során páratlan kita(·tással értékes anyaGo! gyűjtött. Kivételese n
[okozott szorgalom és munkaked v, szcnvcdclyCS kutatókészseG, egyházával szemben megható módon megnyil, tan ult, és számtalan áldozatban kifejezésre juttatott
hűséges ragaszkodás volla k szelid, szeren yemberi lényének legkiemelkedőbb vonásai.
Halála egyházunk közéleté nek pótolhatatlan vesztI!·
sége, Budapesti cgyhazközsegünk érdemes presbiteret,
egyházköri közgyűlé,sünk ertékes tagját gyászolja az elhúnytban,
Dr. Zsakó Istvant [ebruár l2-cn nagyszámú gYászoló
közönség kísérte utolsó utjára a fal'kasreti temetőben
R. Filep Imre ek. főjegyzö egyházi szolgálalitval.
A ldot! az igazak emléke!
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IUiklós Káro1r

•

I

ol yan ember volt, aki az író szavai szerint "Szívét a
homlokán hordt.'l" ,
Ak i szemébe né zett, szivébe látott. Senkivel szemben nem volt hátsó gondolata, lelke mélyén rejtegetett,
eltitkolt szándéka, Mindig deríis vo lt, mindig moso lyt
ringa tott az a jka; aki köze lebe került, cJál'asztotta s1:e~
retetreméltó e gyéniségének vonzó varázsával. Egyhazl
tanácsos, egyh á zköri pénztárnok, a Hőgycs E. u. templomunk hosszú időn kercsz tül buzgó énekvererC", egyházának úldor.atos 'Szivű, h űséges szolgája volt, _Kórházi
ágyán <ildasos életének még utolsó pillanataiban is,
fá jdalmain ú r rá lett lelkét szel'etett egyháza ~ldo~tos
segitesének gondolata Cogl.1lkoztalla. ~ Táv?zasa melységes gyászt fakasztott t iszlclői, barátaI. s mlll?azok lelkéből, akik ismerték, s aki ismel'te, mmdenkl s~erett~.
Miklós K árolyt hamvaszlitsa elótt, december 18-an szelesköríi gyászoló közönség részvéte meJlelt ~úcsuztat~
ták iii farkasréti temet.öben. A gyászsze!:tartas t Pe!/W
Istvdn püspöki helynök vegezte, Bencze M á rto~ és S~sz
Janos lelkész közreműködésével. A budapesti egyha~
község u tolsó üdvözletét Györfl István lelkész tolm~~
csalla. Urnfijat január 13-án helyezték el a fark?sre.tl
temetőben, Pethő István püspöki helynök szolgaIaIaval.
Károly bácsi " jóságos tekin tete örökre eltűnt immár
a ~ u landóság fekete kárpitja mögött, d e igaz emb;rségének vissza-vissza fénylő emlékét kegyetetes huségGel őr i uük,
n, g,
,
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A tanítványok
é.~ a föltámadás

Emlékezés Kiss Dénes
•

,

Mú lt év decemberében elhunyt Kiss pénes sepsint 'öl'g I k á ntor- tan ftó atyá nkf ia. 82 evet ért meg
:7~~ ká~tor 57 évig áll t nktIv egyházi szolgá~atban .
41 éyjg l.'lnftó ls volt. Dr. K iss J 61.SC! budfpesti ~~.:
blte r a tyá n kfia és ! cslvé rol II fclejt he~t en em
u
é<!:es:l pát gyászolják oz elhuny tban , ~1L az ~rde=
és k imagasló szcmélyiség ű egyhá.re~1 16 .. ?elsocm .. t
"áswlj u k benne . Há tramarad t 'rAsaJ k ozott. egy ro:tdke feljegyzés p álya fu tását ls é r dekesen es . ta~~l
sá osa n foglalja ÖSSZC: nA tanítói ~ énekv~zén o eveTet II sz.ékely kercslll úri áll am i tnmlókép7.Ó mth.etbe~
1905-ben j únius hónapban kap tam meg. Negy~évese
It k " 2-cn A képz6nek a z á llo máshoz kozcl egy
vo u n ..- " 1 ".. kertje voll Ott nek ü nk e gy-egy tá b la
nagy gyu mo csos
.
100 db
d ~~
föld voll kijel ölve. Mindenik beűJtette . . . va .
m etévcJ. A kövct ke7.ő ta vassz.1l az ollas l~eJe elk?~~

kezett. Mind a 22-en beoltottuk. A ta ná n kar ~~Jot.t,
mikor az olt.'\s ki hajto tt. Nálam megfogant 97. A tobblr.é l 2{}-2~0. En oH már k itünte tést kaptam.
Az oklevél megszerr"ése u tan 1906 j a n.u~ h6napba~
Magyaruákod r a pályáza tot hirdettek t am tOl és kán ton
fi llásru. A pályázatbun k1 volt kötve hogy. személyesen
be kell mu ta t kozni. aki pályázik. VégeZn! az énekvezér! teend őket és m ég pl'édiká lni is kell. 12-en pályáztun k. A válaszlásná l a keblilamics 4-et jelölt ki. A h.i'lek leswvazt:a k. Egyik 'kapott 9 sz.avazatot. A máSik
ötöt, a ha rmadik 6-ot. tn, a negyedik, 96 szavali-tot
ka ptam.
Ferencz J ózsef püspök ur engem nevezett ki nagy
dlesérctteJ kán t.Gl·-t aníIÓ nak. 1906. január végén elfoglaltam helyemet. Az e l ődöm 29 évig volt Magyaru ákodon kántor és tan ító.
Mikor az idő megenyhül! é n mindenik gazda kertj ében a gy ümölcsfákat rend be szedtem. - Elkövetkezebt
a kepe hord ása. A gazdá k 8-10 kévét ajándékoztak. 25
kalangyá t kaptamtiszlcJet címen . ÚSSzel elkövetkezet t a szőlő s züret. 45 iskolás gyermekem volt és minden ik egy véka szőlőt ajándékozott. Ott 4 évig vol tam
és sok m indent végeztem.
1910. augusztusban Bölönben a fel ekezeti is.l<:olát államositották. PáJyM.alot hirdettek. 32-en pályáz tunk. tn
kapta m meg oda a kinevezést. Egy p ár h ónap mulva
ká ntornak is megválasztottak a h ívek. _ Tanítói és
énekvezérl szolgála tom
közepén kezdődött. 57 é v a z énekvezéri
. Ezen idő alatt 5
püspök, 7 es peres, 8 lel kész
szolgáltam.
Esperesek: Raffaj
lakott. Lörinczi István
I
volt
éves korában halt meg.
. Végh Béni AI,koson néhai Ko.
vács Lajos Brass6ba n. Rostós Dénes Kálno'kon késö-bb
BöJönben, majd Kol07.sv6ron ahol most is lákészkedik. űrmössy Gyula esperes 'sepsiszentgyörgyön.
1906. janu{lr
1910.
. A négy
készeim
l
aki
ulán ment
jött 1907.
györgy Imre; egy
múlva
la, néhá ny év múlva ő is
Második szolgála ti helyem
,-olt. 1910. szeptember 30.-tól 1926. «zeptember 30-J
6 évig szolgáltam 011. A lel k~ z Lö fi Ödön
Ha r ma d ik szolgala li helye-n Kőkösben voll 1926.
szeptember 30-tól 1940. szeptem ber IO-ig, azaz 15 évet
szolg.álta m olt Benedek Gáb or lelkészkedése Idején. NegyedIk szolgálati helyem SePSiszentgyörgy , 1940. szeptemberétől. Lelkészelm: Kovács Lajos dr .. aki 1943-ban
Kolozsvá rra ment leológial taná rna k. He lyébe űrmös
~y GO~ lát választották lelkésznek , jelenleg ő az esperes
IS. I"Ummel gondolOk vissza élet emre"
MI pedig kegyelettel gondolunk vi~za az érdemes
egy háu ~unkásra, aki az utóbb! években többször is
Itt járt kö~nkben Bu dapcsten. meglátogatni gyerme~~!~ÓS~rklsr~:~~strea~ délceg terme te, egész lényéből
hetetleniil vés&i" lF
\;gyhá~ Irónti h üsége leledo
cm ",kezetunkbe. R. Filep Imre

AZ eva ngéliumi tUdÓ6ltá.sok szerint, CU'1l a napon
teljesedik be a jeruzsálemi templom megtisztításakor
elhangzó pr6Cécta "rontsátok l e a temp lomot éS én har_
madnapra fölépitem". Mert nagypénteket is beleértve,
alig tellk el 3 JUlp és bekövetkezik a nagy esemény,
Jézus föltámadása ,
Az evangéli umnak lI yen Irányú tudósItésa Mzázados \"itára szolgá ltat alapot. A vita lényege röviden ez;
Van-e kivétel az egyetem~ természell törvények alól?
Elöfordulhat-e, hogy valakI halála és néhánynapos
sirbatétele után Ismét megjelenjen és úgy viselked_
jék, mint a halál bekövetkezése előtt? Azaz: föltámad_
hatott-e Jé'lUS? Mindenekelőtt leszögezhetjük azt. hogy
mi unitáriusok a hit kérdésében Js csak azokat a dolgokat togadjuk el 19a~, amelyek összeegyeztethctőek a jÓ1..,1n ésszel. fgy annak a meggyózödésnek
adun,k hango t, hogy Jézus testi (ölt.á.nudása ugy, ahogy
aJTÓI az evangéliumok szólnak, nem következhetett be.
A ma élő teológusok arról tanítanak, hogy Jézus a
keresz\.cn befejeZi életét. de az ember tejlődéskbe vetett hite és a szeretet eszméje túllépi a szűk tanítványi
kört, majd Izrael határait ts, s ebben a megjelenésében
- amit mélUm teltintenek föltámadásnak _ dladalmas kodik a világ fölött, Ezen a diadalmas úton föltámadásának gondolata oly.an elemekkel bővül, amelyek
a kor minden vallásában megtalálhatóak. Ezek derítenek fényt arra az azonositási törekvésre. amelyet a
hajdani Egyház visz végbe azzal, hogy Jézust a meghaló és föltámadó istenek tulajdonságaival ruhfina röl.
Teszi ezt azért, hogy ne maradjOn alul abban II küzdelemben, amelyet kénytelen megvívni a kor nagy vallásahral. Jézusnak az evangéliumokban azért kell testileg föltámadnia , hogya követkczö korok keresrténysége olyan vallásalapft6ra hivatkoz,hasson, akinek hatalma van tűl1épnl a természeti törvényeken, gyógyi_
tani -és csodákat tennI. trdekes. hogy az evangéliumi
tudósltások s7.erint J ézus közvetlen tanítványai is kételkednek mesterük föltámadása felől. Erek a kételkedő tanft.ványok nagyon reálisan nétik az életet. Nem
hitetlenek, csupán nem tudják elfogadni a képtelen
dolgok.a:t. A kor haladottabb szemléletét képviselik,
akik minden néven nevezendő !kérdésben él·nek a gondolkodás lehetőségével és igy Jézus halálát és az art
követő eseményeket Js az öI'ökélet szemszögéből nézik.
A föltámadást a .képzelet szüleményének tartják. míg
az ÖrÖké.letben az élet egységének és folyamatosságának tényét. látják. Az örökéletben szerIntük sincs elmúlás, végsö megsemmisülés, s nem utolSó sorban reális tényen ls alaps7.lk. Ugyanis a z nem más, mint az
eseményOk végtelen ismétlődése, dJletve a fejlődés állandósága, amel y nincs meghatározott helyhez és i d ő
höz !kötve. Ennek az élet éS a halál csupán csak egyegy átmenetet képező része, s nem tudjuk, hogy f!lég
milyen v ál toza tai lehetnek s az idóie1ens'gllek hol
találjuk meg 7..árókövét? Ez' nem filozófiai spekuJáci?,
hanem m a tcriá Jisan is Igazolt tény. A lest nem cl
örökké. Az élőből élettelen, a hitsból és vérböl por és
hamu lesz. Viszont a lélek tovább él a hozzákapcsolódó események jsméU6désében.
Jézus föltá.madása és vele együ'tt husvét jelentősége
ilyen értelmet nyer. Az örökélet a tanitván}'ok szemében az a ré nyfOlTás. amely mindig tl~z!a ténnyel
árasztja el a világot. E fény hatására 8 husvétban .~a
már mi Scm Jézus testének föltámadását emlegetjuk.
hanem az életnek ö rökkévalóságát, amelyben min~ig
újabb tanltványok indulnak el Istenországána k éplté<ére.

Kelemen Miklós
lelkész
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Az értelem és a szellem élete"

mely még csak fogalmi állapotban van, a költemény.
Az C1'lelem szellemi fu nkció, II szellem élct&lek
mely még csak álom. nem Igényel erőkifejtést. Eró_
cgylk megnyilatkozási formája. Do anna k ellCl"lére,
klrej ~t kh'án a költemény mCgteSte8/tése sUlvakban,
hogy c Ikét dolog oka pcsola ta vlt.a.t ha ta1Ian. sokan .vana muvészi koncepciÓ megvalós/túsa szoborban, vagy
nak, akik az értelem világá t clha tfu:ol j~.. rrunden
testményben. Ez az erőkifejtés ~nos, sok'szor nagyon
egyéb től min tegy ki pányvén :'! k az 6sz múk.ödését az
gyNrelmes. Es mégis, miközben tesszük, érezzlik, hogy
él'ZÓkl rtlág határaihoz. Ami c.zcn .kIvill van, az smoly értékes, sőt talán értékesebb, mint II mü, melyet
mukl';l nem !étezik.
l6lrehoz, mer t nemcsak a nnyit von t unk ki vele maAz ész nagykoníságá t a görög WO'd! ttában találhatju k
gunkból. omcnnyi ott vo lt, honem többet: önma gun k
meg elÖSZÖr. PJatonban megvan még II b'Ondolatforl'Onfölé emelkedtU nk. Miért? Mert a szellem élete mingás hú képe, mikor n1. éS1. önm~ga előtt még a legdenütt a teremtésben jut k irejezésre, Az alkotás öröme
nagyobb csoda os saját fényétől mm tegy megittasul. De
mindig a z élet győzel mének hangsúlyozó jele.
má r P laton észrevette, hogy ,két fajtája van a Iéte:ző
A nAIun kná l alsóbbrendű é.'I magasabb ren d ű világ_
dolgokonak' egy látható ős egy lfith:lta tLnn. Ezt mondJa:
ban sok olyan dolog van, a melyet értelmünkkel fel ,.Mlkor a iélek önállóan, m~á ban vizsgálódik, akkor
fogni nem tudunk. Tehát maradjunk önmagunknal.
elj ut a tlSZtáho .... az örokJcévalohoz, a ha lhata.lanhoz, s a
lia magasba tekin tek, oly kép táru l elém a mely
mindig egyfonná.hoz, s állandóan m:;uette ls. m~ad,
semmi máshoz nem hasonló, a mit nem lehet Sz":I.\"akkal
mintha rokon t ennészetú volna vele .. Az antik Világ
leírni, csak legfe ljebb képekkel érzékelhelÖvé te nnI.
nagy gondolkodójának CT. a meg.'\.lIa pltása azért érdeEgy folyamot látok, ezerszínű folyamot, amely Iass.-an
mel figyelmet, mert a görög gondol.kod~ me_n tes volt
höm pölyög, amely soha nem ismétli önmaga\. Látok
minden korá bbi esmzei ráhatlls tól, mi vel o vol.~ .a
egy egységes sokféleséget és egy sokféleségben megn,vikés őbb i europai kultú ra a lapjaI na k első s zegletkove.
la tkoz6 egységet. Mint egy végtelen polifonik us zene
Platon tehát a bcfcléfordulássnl, és a 7. önvii'lSgálat
hullá mzik tova lelki életünk, Itt nincs megállás, nincs
módszeréve l tap.'tSztalta meg sa ját magá ban a -szelvisszafordulá s, n incs i sm étl ődés, a z élet m ind ig új, álla ndóan terem ti önmagá t. S ez a fön séges ak tus v ili!lem tényei t.
.
.
Később a XVI I. században Descartes franc la 610gosan ta nítja, hogy az örökkévalóság nem a halál
zófw emclte {ron m az észl. Abból a7. e1vből. in ~u lt
öri)kkéva lósága, hanem az éle té.
ld hogy semmit sem fogad cl igazna k, csak aIOlt tiSZAid belenézh etne egy m űködésben l evő a gyvelőbc.
tá~ és vllágosan tud (eHognI. aminek igazságát józ:nn
köve lhetné az atom ok jövés-m enését és értelmemet né
ésszel nem tudj a kétségbevonni. A magára és 00mindazt, ami t végbevis:mek, 3z kétségtelen ül t udna "aerejére eszmélt ész valóságos m ámo~b?:n ..látott hozzá
lam lt abb ól, ami az elm ében történik, de n agyon keveII tud ás meg:szervezéséhez. Hatása .k:ü lonosen a fran·
set. Pontosan annyit tudna. amennyi a test gesztusai·
cin szellemet forradal masította,
ban , tar tásában és mozgásaib an ki fejezhe tő, am i a lelkiállapot ban vagy folyamatos vagy egyszeruen csak
De bfu1ki is legyen a z ész m indenhatóságának hirdekezdődő cselekvés: a több i rej tve maradn a el őtte. Az
tőj e, e gy dolog bi7.on ~'os : a z éle.t nem fér el az értel~ 
agy beli tevékenység a szellem i tevéke nységhez képest
a lkott.., tud omány merev ~ m {ll blln , Az értelem h a Jla a nnyi, m int a diri gen s pálcájának m 07.dulata i aszim.
mos aITa hogy igazságigény6t ar. immanens világhoz
fó n lú hoz ké pest. A szi mfónia minde nfelől túlömlik azomérJe m'lg a szellem csakis az abs7.olút, v á ltozatlan
kon a z ü temező mozgásokon. A szellem élete ugyaní gy
és esYctemescn érvé nyes igazságot igyekszik megöm lik túl az agyvelő életén.
közcllteni.
K étségtelen, hogy m a gát a hal ha tatlanságot tapaszA S7.ellem működése folytoson ooan <teremt és gyatalatilag nem lehet bizonyIIanI. Mi nden tapasztalás
ra pft, [IZ anyag ellenben oly valami, a mely folytonosan
korlátolt időtar \amra vonatkozik. De az is nagyon sok
S7.étesik és elhasználód ik.
vol na, h a a tapasztalás területén k i tudnók m utatni a
Kant s7.CT"int: az ész nem a lkot, ha nem csupán fogaltovábbélés valószínűségét. Ha az agy mun kája megmaka t rendez el.
felelne a szellem teljességének, ha az agybeli és a sz!.'lmegm uta tták. hog.v az érzékek c~al Má r a
lemi között egyenértékűség volna, akkor a szellem az
nak, nem
a vilá g igar.i képét. Mikor mi azt hiSZa gy sorsára juthat na és a h alállal vége len ne mindenszük , h ogy a világ tár gyakból áll. s a tárgya k a manek. De ha a s7.eJlem i élet túlárad az agybell életen, ha
guk változatosságába n a világ igazi alakjá t mutatják.
az agy nem tesz mást, mi n t mozgásokra f.o rdll i a le egr
csalódunk . A tárgyak fol yton vú Jtor.ó sokasága m ögött
csekély részét ann a k. am i a szelle mben torténlk. akkor
rejtőzik a világnak igazi képe. nr. örök és változh atata túlélés o ly valószínű , hogy a bizonyItás kötelezettség:
lan Ideák. szubs7.tanciák vilá ga. A s7.ub szfancia n em
sokk~ inkább a rra h á l'ul, aki tagad, s nem a rra, aki
m{is, mint : "a r. ismeretes tula jdonságok ismeretlen horállít.
d ozója".
•
Az é l·telem önmagá t devalválja . a m ikor a szellem ~é
Az anyag és a szellem a nn yi ban ellentétesek hogy az
tezését és örökkévalóságat tagadja, Szent Ágos ton Iran yag elméletileg a végesség b Irodalma. mig ~ szellem
ja: " Az ember szalad hegycsú csot, végtelen óce~ n t.. s.~é
lényegesen a szabadságé. A l: élet nem má s, mint az
lesen hu llám zó folyamot, csillagjárást bámulm, s ~m
anyagot a maga céljaira használó szelle m működése.
magá val nem törődik. f: n \'issZllvonulok lelkem rejteAz érzel az a pont, ahol a szellem .az a nyagot érin ti.
kébe."
.
Azt szokták mondani, hogy a r. é16 fajok fe nnmara_
Igen, ha visszavonul unk sa ját lelkün k belső Világába.
dásán~k egyi k titka. az alkal ma 7.kodó képesség. Lásmegtapasztaljuk, h ogy é letet és enyészetet h or.d oz1:lnk
suk kozelebbről n kérd ést.
magunkban: szellemiséget és testIséget. De nz IS .vllá .
gassú les7. előttünk, h ogy az enyészet soha sem tudJa leEgy nagyon egYS~.erú . kezdetleges lény, épp oly jÓl
a~kalma7.kodo tt a kornyezetéh ez, m int a7. ember , mer t
győzni a d ia dal m as élet fény lő s ugárzását.
SIkerült b enne megélnIe. S akkor _ hn az alkal m azDr. Szab ó István
kodás magyará7. mi nden t _, miért lett az élet s zövevé ~
nyesebbé, sőt miért lett bonyolulttá mind finomabban
és veszéJyesebben?
UNITA.RIU S ELET
S7.emmel.1áth !lt6! hogy van élet- lmpul zus, vala m i, ami
L a pt \l laJd onos a Magyal"01'Sl"6aJ UnlUlri\ls E g yh6zktlr.
fol yton felmmulm próbálja önmagá t. és szándéka: töbFelel6s nerkeut(\ és kla dO : P .. l h6 I II"'D.
bel t vonni k l magából, m int amen nyIt tartalmaz töb ~ előfizetési dlJ II t orin t.
belt ad, mint nmennyije van, ue llemi erő Egy-két pélB u dapUt, IX. HőgyH E lldre u tca I .
da : A gond olat, amit még csak go ndoltak, a műremek,
6f.OOUI(l/ Z _ Zrinyi Nyomd~ . Oudap&t
:Fv,: 8Ol,ár I.
• OI" II$mGny : Bergson: Me\.lltldk a\ t.l"\ ekczkek.
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lelkésztesületünk állásfoglaláso
Vietnam; Demokratikus Köztársaság
elleni hadviselés ügyében

Egyházkörünk lelkészi testülete február 15~n tar-

II hlls vl!tl (Inncp<:'k alkalmnb':'l úrvacsora.-

1.011 ülésében az alábbl határozatot hozta:
"Mi a magyarországi unitárius egyházkör lelkészi
teslUlelc m~y megdöbbenhsc! és s:wmorúsággal é rtesültünk arról, hogy az &szak-amerikai Egyesült ALlamok felújitotta a Vietnami Demokratikus Köztársasag
elleni Jégltámadásoknt.
Int~~ct

országo~

II hazai Cyógyé\'lordulóJa
koszoruzásl
nagyncvü pe"'" " tanlnt(!zcl

.

~

-. ha

feJez-

szerkes>;-

vagy luNa!!y Ignác utcai SylllekeGábor evangélikus lelkész
l
R. FUep Imre ek. főszép sZámu gYÓleke-

Mi unltáf'lius lelkészek sWszkki szolgálataink rendjén, a rádió 'hullámain és egyházi sajtónk hasábjain
keresztül több aUtalommai fejeztük ki tlltakozasunkat
ezzel a barbát' háboruval ős embertelen puntítással
szemben. amelyet az Egyesült Államok kormánya .kezdeményezett és folytat jelenleg is.
Oszjnte öröm él7.Cte töltőtt cl mindnyájunkat, amikor a karácsonyi szel'etet hangulatban felcs1Uant a
reménység, hogy az ellentéteket békés tárgyalá.ookkal
is et lehet intéznI. Ezek a I'cménységek semmisültek
mcg bennünk. az ujabb akciók következtében, amelyeket mélységes megdöbbenéssel elItélünk. Elítéljük
azért, met't unitárius lelkészek vagyün,k, - annak az
egyháznak lOlkészei, amclynek tanltiLsalban mega lapításától kezdve, sarkalatos té tel volt Dávid Ferenc első
egY:házalapitó püspökünknek l!:zsaias pl'ófóciájá t idé-ző
jelmondata: "A prófóták oly békességről mondanak
jövendőt, amc-ly még soha ncm volt. mert minden fegyvernek cl kell vesz.nl, - a szablyákból szántóvasak
lesznek es olyan békesség, hogy semmi háborusagnak
helye többe ne légyen!"
,
Ezt a vallas-(!rkölcsi világnézetel az embernek az
élethez va-Ió jogát és az élettel szembeni feltétlen tisztelet elvét hirdettük és !SZOlgáltuk egesz eddigi törtenelmünk folyamán.
Az embertelen és vak pusztitás ellen tiltakozunk éS
tudjuk hogy egy háború Jáncreakciója kiszámíthatatlan m~rt minden ujabb haborus tett tragikus lépéssé
válhat azon a lejtőn, amely az emberiség vég!ö pusztuifIsához vezet.
ÓSZinlen reméljük, hogy az emberi. békevágy hatal~
masabb lesz, mint a féktelen pusztítás őrüle te és m,eg:
menti az emberiséget egy jobb és emberhez melto
igazságos béke s2!ámara. Az igazságos béke szolg~.lata
mint eddig is, e7.után is lelk'észi szolgálatun!, lelkunkben élő törvénye marad, Ennek a nemes celnak szolgalatára swlítunk fel II világban minden unitárius
és szabadelvű vallásos közösséget és különösen az
Amerikai Egyesült Államokban élő és szolgáló un itárius és un iversalista lelkész-testvéreinket."
Fenti határozatot leHerjesztették az A!lami Egyházügyi H ivatal elnökének.
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Adományok az Unitárius Életre
Sz. Z$akd Judit és Zsakó Gull~aY elhalt. nallybMYlUk ,!? ~i
Zsa"ó I!IVdn emU!"(!re 100-100 Ft. Szigethy Gyulán!'; n "a
nagybátyja \VenlSS Ákos eml!,;k~nl 100 Ft-o t adományozo.lL -

.. ALOT T AINK
Vanduó Jóne/né Budapesten meghalt. Január 2t-~ az a~!

köztemetőben helyel'ICk örök nyugalomra, pe/hll UlVan p
pöki T1elllnllk Dzolgálatával.
,
é dl!Orbók Sdndor lesivérUnk, ~let~nek 8$. évében, mult v dó

eember 8-án Balau"gyarmalon meghalt. Egyházunk odsa '
hiÍl.éges híve, áldozatOS ' Ielkll IagJa volt. A balassagya r mati
kö:uemet(lben helyuték örök nyugalomra.
Kutasi Es~ter Budapesten elhunyt. Január It-én kfsér lé k
utolsó utjára. PetIIll I"tudn pUspllkf helynök uolRálatával.
evtlzedekl, budapesti l!,yhbkOuégUnk C8ylk legátdout~:::
s~ebb tagja VOlt, II gyUlekezet kÖ!össégl munkájábÓl min ...
kivette res~ét,
Meclllollllr Andorné megholt. UrnéJáI február n-én helyezlék el o rarka~rétl temetőben. R. Filep tmre lelkén nOlgálatával.
Dr. Kereke_ Istudn eukorgyArl fővellykz hamvasztás utáni
bÖ<"!Iöuatása február t$-(in volt a Inrkasr(iU temet6ben.
Maro.[ Dtldnt elhunyt. Megbol(logult les",lrUnkel BenCle
Mtlrlon lelkt!:B7. l~olgAlllulv ..1 helyezték örök nyugalom,ra.
Slmou A,,(lrd,nd, esyházkörl uámvevő teS IvérUnk hitvestIIrsA , Buda pesten meghllll. .'ebrulir 15'~n klsért(ik II tJára az
\lj köuemet6ben.
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• IReggel 9-ko r kezdődöll a KÖ7.gyűl és, melyet ~m:gtlsz

telt jelen létével Te!epó Sdndo~. csopol'we~to ur: az
Állami Egyhazügyi H ivatal elnökének és h lvalalunuk
képv iseletében, F'erencz ~ózsej f~gondn.?k és,_a ~~e~
sége miatt sa jná latosan ta vol l ev ~ petho, ISLvan puspo~
ki hel ynök atyánkfiát helyettcsfto R, f"liep Imre cgy~
lili zköl'i föj egyző elnökJete mellett. mes.alakulván a
Kö zgyü lés, néhiiny formáli s tárgysol'o 7.a\l pont után
Fögondno kunk elnöki megnyitóját hallgatta m~g feszillt figyelemmel a Kö~.gyűlés éS -a nagys7.ámu vcndé gse l'eg. Olyan időpontban gYlittilnk össze, - "hangsulyozta e lnöki megnyit.ójában F'eren~z József _fOgo~~
nok atyánkfia - umikOl' jónéhúny kiemelkedo umtar ius egyház i eseményre cmlékc zhetün~; n~vezetcse~:
400 es z ten d ővel ezel ő tt, 1566 január 20-a n hl ~'dette cl?,"
ször un itá ri us él'telmezés szerint az evangéllumo t Da~
vid Fe rene a kolozsvári fótéri naID'templomban; egy
é vvcl e7,clőt t halt márth'halá lt J a mes Recb amerikai
u n it.:idus le lkész, a faji egyenlőség és humanitárius
go ndola tna k ez a fiatal és bátor hal'COsa j a most folyó
esztendónek egyik februári napj á n emelte fel tiltakozó
sUIvát a magyar Unitárius Lelkészek Kollégiuma a
vietna mi amel'ikai agresszió fokozódása ellen; a jövöl
lIle wen pedig olyan feladataink vannak, amelyeknek
megoldása megiontoltsllgot , és bölcsességet kívÚQ.,
a melyl'e -különben múHunk is kötelez, Alapos éS a
mal igényeinknek megfelelő, koz'szerű egyházalkot~
ma nyI kell 'létrehoznunk a so k hala dó hagyományt
ta rta lma7.6 I'égi nek a módosítása áJtal, ts [el kell ké~
szülnünk a magyar Unitá rius Egyhaz megalakulásának
1968-ban bckővet kezend ó 40{) éves fordulójara,
Az elnökli megnyitó utá ni tárgysorozati ponto kbó!
k il:~ melk edclt Boros Aron. hódme ...ővásarhelyi énekvezér
60, s 7,olgalati évfordulójáról való megemlékezés, Meghaló voJt már annak, puszta tudomásulvétele is, hogy
valaki közülünk. egy olyan melelt$7.ivŰ és határozott
j ellemű tcstvél'ünk, mint Boros Áron atyánkfia, 60
I.$ zlendeje swjgálja a7. Urat s ennek tel~mészetes köve tkezmén yeként az embNl, a magyar népeI, unitárius
egyhtizunkat, Amikor R. l"Uep Imre elnöklő fŐjegyw
a tyán kfia átn y újtotta a gyemá nldiplomát. _ emlékezven hódmezöv;ísáz'helyi lelkészkedésének megannyi
közös epizódJára is, - nemcsak Boros Aron, a mi legid ősebb tesl vé ifiátya nk volt mé lyen meghatódva, hanem m i ~S va lamennyien, a k ik része sei lehettü nk ennek
u fe lemelő aktusna:k. és ann ak, hogy Boros Ál'on hódmezöVasál'he lYi énekvezérünk a lel készi kar tiszteletbeli t.1.giává vált, Továbbiakban a szeretet éS a meg~
becsUlés hangján szó!l a Kö ~.gyŰlés nl', Nyircx3y Géz..1
ntyán klfár61 , aki majdnem két évti~,eden keresztül töltötte be egyházunkban II titkál'-ol őudói lisztet. Majd
f igye lemmel hallgatta meg a Közgyűl és Peth ő Is tván
c ~peres püspöki helynök atyánId ia nyugdíjazás irántí
beadványá t s a Nyugdijt..1nács ma l'ei US tG-án kelt a~,on
hatlamzatút, melynek értelmében a nyugállományb,l
vonuló p üspöki /hel ynö k k IemeIt n yugdljra él'demcsüH
t 966: llpl"ilis l. hatáll yal,
K ö~.gyűlés ü nk {eszült vú ra ko~.ással hallgatta Bencze
Má r ton IT\(!gbí7.ott clóadó clölerjeszt~ében 3'1.. Állami
"Cl(vhluügYi H iva ta l eÍnökének vála szlevelét, mel yet az
Unllá.rius t.clkés~.ck Koll(ogl uma _ Egyhllzköri Tanács
úllal is magáévá tet t _ feltel'jeszt.6<J re küldött. Az
Unllúdus Lelkészek K()\Iégluma ugyanis a f. évi f(!b-

r l!fIr L 5~ i ülésében R. Filep Iml'(! budh pesli vezelő lel~
keSzt 11 püspöki helynöki, Ferencz J ózsef atyán kf iat
pedig a fögondnoki tisztségre ajá nlo tta választó Köz.gyülesnek s ehhez az AUuml Egyházúgyi Hivatal elnökének a hozzájárulását kérle az UnlUIl'lus Egyhazköl'
65 a Ma~ar Népközt.ársaság közölt megkötött Egyel,mé ny érte lmében, Kö:tgyülés örömmel és nagy mcg~!égcdésscl vet,tc tudomásul PTCUltIlCT József miniSZI()!'
ur?uk, lll. Á'lJaml Egyházügyi Hlvn tul elnökének a hoz~
Z{IJ ál'ulá.~l ahhoz, hogy n(!ve~.cttek válnsztús alá bocsáthatók <legyenek, '
Ezek után következett az a rendkivül fontos aktusa
Közgyülé...ilnknek, amely egyhú~,alkotmány u nk sarkalutos télele, Lejárt ugyan is n régi elnökség: mcgbizahlsa
s ennek eSyenes következmé nyeként a régi elnökség
elhagyta 111. e lnöki emelvényt, me lyet aztán nyomban
e lfogla lt akorelnÖkség, - egyhézi részről Györ/~ István I(!l ké:sz, világi reszrő} GlIallay Domokos iru atyánk_
fia , k iknek nagy tisztük volt él választilSOk lebonyolítása , A s~.ava~.atok leadúSl1 után milr cl is köveikezett
az Istentisztelet kezdetének ideje, Az ünnepélyesség
hangulat.a még csak fokozta a templomot megtöltö
hívek óhitatát, ami kor bevonultak, palásttal vállukon,
vidéki CS fővárosi lelkészeink, BajOr János kOCSOrdi
lelkész vo nult a szószékre, Imájában 65 egyházi beszédében a lé lek mélységeiben júrt, a tények erejével ható
mag<ls 'nívójú igazságokat foglall SUlvakba a szeretetnek jézusi nyelvezeten: bizonyítván, hogy magasság es
mélYség egyazon léleknek a d imenziói ban tud otthonos
~enni. S miután a Himnusz utolsó akkordjai is elhangzottak, a korelnökség újra megnyItotta y Közgyűlést,
most máI' a templomban, fel híván a szavazalszedő
biwl1's..... gol. - elnöke és tagjai Huszti J ános, dr, Men yhál't Dénes éS Orbán Gyula vollak - 'hogya lezajlott
sy.avDzósról tegye meg a jelentését. Huszti Janos tisztán cse n gő hangja megtöltölte a templomot, miko r jclentését meglette: A MagyalX)rs~..'Ígi Unitárius Egyházkör RENDKtVüLI T IS ZTÚJfTÚ KOZGyOLtsE 1966, mál'cius 27-én új egyházi vezetősége! választott az
olábbiak s7.erint:
ESP ERES PüSPÖKI HELY NOK: R, FILEP IM RE
EGYHÁZKORI FOGONDNOK: FERENCZ JOZSEF
Főjegyző: Bencze Már/on.
Szómt/et/ö: Józan György
KözUglJiyazgató: Bajor JáM! Pénztáros: Gl/örji Isl ván
Jogtanácsos: Dr, Kozma JCnő
TeOlógiai intézeti. igazgató: GlJörji IswlÍlI
Al/andó Vegyes Bizottsál} EllIöke: Dr, Bartalis :Akos

A z EgyhM.köri Tanács 12, II Közgyűlés 14 új tagja,
valamint II fegyelmi és a közigazgatási bil'6ságok kcrüllek még megválaszt.ásr3, illetve kihil'detésre, Majd
az eskű letétele követke7.ett, melyet a Közgyűlé'> tagjaI
s II templomi gyülekezet felállva hallgatott végig, Az
eskü szövegét Szász J ános lelkész, II Közgyűlés k ijelölt
jegyzőkönyv-vezetője olvasta fel.
Az üdvözJések során Gyól'li Is tva n és Huszti János
lelkészek, Dr, Mátéffy Géza gondnok mondtak meleg
Mn~ú köszöntö szavakat főt i sztelendő R. F ilep Iml'C
pUspöki helynök atyánkfiának, Te.!epó Sándor, az Alla~
m i Egyházügyi H ivatal képv isclője Prantnel' Józsel miniszter úr az Állami Egyházügyi H ivatal elnökének és
II ma ga n'evében mondott kerc,'>Cllen ";7.!lVakkal üdvözletet, !IHejezvón ay.t u meggyözödóséL, hogy IlZ Unitaz<jus Egyhá..zköl' és Magyal' Népköztársaságunk közötti
Jó kapcsolatok tovább fognak g<lzdugodnl és erősödni.
P üspöki helynök atyánkfln, meg kiiszönvén a j6klván ~
s ágokat, S'tel'eletto! üdvözölte új munkalnrsa it, valllmin~ a megújult EgyhÍlzköl'i Tanácso t, a K ö~.gyú.l és új
tagjait, m indannyiunk életérc lsten gazdag lildás<'it
kérve,
A népes közebéden Telepó Sándo!', az Á EH ké pvi sel ője naf,:y te tszéssel fogad oU pOh lÍ l'kős zön t ö t mondott, A B rassai ser1eg~ bcszédet R. Filep Im re püspöki
helynök tarto tta, '

•

