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Elölj{u'óban mindjárt hadd módos ilsam !lZ idézett bibliai

sul veszi. hogy létezik 6s
Va kon , él'telmcUcnUl engc.

szövegel : csak "unyi t S1.('l'etnék

m ódosít/lni

hogy;,

]'njta,

helyezett
':;7.61, li. "I:i t C k" - igy irjam Ic: "I fl lok"! Te hát
uj eget 65 uj földet hítok!
Igen. azt az alpvel6en ú ja!
\,ég{>l'C

es CSl's7.c1l m;isl. Azt flZ új
eget 0; uj földel, amelyról
Jézus fIlmodoU, az Embernek tiu, itt meltÁll irva
nagy betúvc!

,

Mert

a

;IZ

JéZUSi

"kir az ég és

ErnIJCI't.

ember
ti

is.

föld, el;&-

szen új ember és egészen
más. Ezt ismcI'IÓ~, [cl ama
c\sö ]>ünkösd alkalmával i.\

tunitv,ínyok. nklk a goJgot.ai
tr.lgédi;l u tún ls új r a nagy
fele1cmmcl megfélemlének

I

és remegve bÚJtnk 1'] Ilma

J

jel'ul'-sü]cmi
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ame l l'~n

felházban.

elöbb úgy vélték,
hogy a gonosz és igaztalan
\'ilng elöl ~I 1((~1l ~..Ih,kóz~
niok, A világtól való cl.
dirk6zottságb..,n, az e~lu:r..i~
vit..'l s mngányában vél1,.t.-k
elöbb bizlons<lguka,\ és \'é.
delmükL'1. megl.nl<Ílni u go.
nosz. világ ijesztő rémeivel
~ ig;l~.sag lalnnságD.ival szemben, De n('1ll marndh a~tillt
lll, me!'t ez.;:!z. el:riu'kÓ'J.ot\ság ós ez. a rnll~Clny kelL&; tG.
ze; nYelve,~c~ kc:r.c.ltc ógelnl sz.lvUkct és -aQ'velcJükel,
1\1e.'\ I I Punkösd lángjának a:r.ert vlIn kellős nyc.lve,
h.~ <II. egyik lángnyclv az értelmet, n másik j)(.."(lj g lk
SZIvet lobbantsa lángra ös ösz.Wnöz.ze új clhatfil'()z(\SI"1
A'l. QI.!lő pünkösd alknlm(lval fl Lángszcl'úcn rcl vlílar~6
~ .. Iel~l fényében .. 6; l ánl!,ralobbant sz!vnek mc1egébcn
~tetl~k meg \'(-gul ls II mnitvlinyok Il\-1t..'$tcrUknck \<.\ .
3~~~~'1~!l CVl\n'rl iumftl, hogy ll. ak'l UI. l~mbcl'fi!\nHk
'6" I,~l 'p, ll"- o yan <,m\)cr, nkl meg6dl &.i fdillmCl'i II
~ ;~s ~mbclllél:! és iSlcnrlúsi,g lé nYelFt! Ez a lénye~
.1fl an ~\], h ogy miként ,Iézus, úgy az őt kt;vető lan[t\' nyo ak ls b6.lrun és félelom nelkUl 'Ilcll n c m .cl
mO~(\jan:k 111'1'11 (l VllÚi!I'<I, (lllwlyben nem ie lleL még
~(lGy~tu,vel 11,,1 uz 8mbc,' ncv{ot, TIlel'l a ,'égi cnU>e.',
h ",«I VIlág Olkö tole~.cltJc (os C"- a r{o~1 viii'!!,! csak 'I
omQ 1x,'Stiullli_l Ismol'l, aki olyan vad CI'Öimll;os dUI.~
~ai ~él'li:r~mJ(lS, ~e~e\l('n, bcsU(J.lls 10h(lt, mi~ l n féke z.
I e IjtJon ös"-tönolTlok elő !'agrul o:r,ó vadflllüt; amely nem
II , nem Ili kl,rdl, hogy ml él1.dmo:: van a IÓIt':r.ésnck
ml célbÓl vagyunl( II világon 'f E:gY82:Ot'ucn lurlmnil.

/:s(

,

delmoskedik IIZ ön- és 1\
{njfcnntnrlás ösztönének, :1
ICI·m észelnek és a ICl'mé·
s/.cu::snck
tön 'únyszcrúségei al:lpján, mili:r.crlnt (lZ
cl'6~ebb Irgalmntlanu l leti·
POI'Jn cS megöli n .gyöllgé-Il~
bt't, a nnID' hal mindig
lllegcS'l.i :t ki~ h:tlut, s a rfl ·
gadozó fll lnL m ikl'nt :lZ
O!'o.~~.l:\ll,
feleimetes mUllcSli"nl ~ondo lk odás né lkül
tépi SZel a s:r.cHd N {Irtat lan kis Öl.ct, vagy s:~e lfd :l nli!'lll O\. A I)es lia lls ~'mber
f.(:1·m'sz.c tcsno:{ ves?.! CLt az.
ólctform:\t és ennek vad és
1<00000'ctlen
tÖI 'vénYlil.erúsc~
~dJ , A z l~l·lc l mc l I,. C$1I11:'m
:11"1';) Im ......nliljn fel. hogya
ter'nH~lre t n('k L"S (l l ennÓs~.c·
lesnolt C"l.t 11 vnel lörvény·
S7.{'o rús~ét :1 maxlmlÍ.!isl'u
fO~<;Q:r.l.a , hogy c1.AJwl föM ~
b~ kl'I'ekcdjtlk il 11'.r:er&;ebb ~

nek es

fl

1C'J;vTIdabbnnk [s

a z !\.I!:I tol{ !,özöl\.. me!'! h l8'l.l·n u legerősebb fl'nevadnt

is csnk ('g,\' m~ er'6sebb
fon\WM!. mnga n to~'I'mé.s:r.('~
Ics cmO(>I· GJ'ózht' tI lel A
it'>zusi embet'sóg rOl'l'udnl mn
vis:r.on l ép pen abb..,n !lll, a Jézusi "l~zcn mas cmool·~
s6g" Icnyegc nz, hogy Jézus II v ilIlSlöl·tén elC'mbM :I:r,
első ('mIler, ~ l ld az ISle n it, lIme ly :lZ emool'bell tostel
ölthet, ebben .az nz "llgés:r-cn mAs·' jcl1!'güségbcn hall\·
I'OUJ.I meg, O az els6, Ilki nlOiW-lkuvfis nélkül (:$ az Is~
tenl clh ivlIlo ll,ság l<övctkezctcssstl-gévct 11l0ndjll Iti (I
hatill'o:r.obt ..-n e m"·el n vak és {o l'\c lmctlcn tcr'mcs~.ctre,
il vak és ól·lelmcUen léw-c és obben a7. 6'telmeUen Mt·
ben, t1mdyben mindenki hm"Cu m indenkI ell!!n (olylk.
II C m · N rn o nel n homo beslh\ lIs-nl ls! ,Jó7.US e lvot! DZt.
ami n lipMlal görögöl(IJ)CI lerl1lés,,-o::\cs v o lt, ti. II "ThaJgetos"· t. VCdo.lmé.l·c kel ugyanis n gyöngének, 1l7. cs<mdÖllek, ~I Z erőlelen. n hutlllomnélkilllnck és dicséretét
zengi It l'i~.cUdnck és ~ I Z nlM.tItoslluk, :lZ en,gcelékcnynck
'"s 1\ va d Indulatú hn l·cossa l $:r.cmban II bé:kClj..<;t.~l'c tö·
]'l!1\v61Il'k, Abl'i~,()lúl ICI·més:r.clellenes d o lgolrot tnnCt :
" Ha vul a ki (\rr/l kcnysZC1"Íl, hogy t..»g,)' mértöldN menj
vele. m enj ,·elc kl\l m é rröldl\Yh"c ls", ,,11.'1 mt..'b"ilt j obb
rclöl. 1!l I'L~1 odn ti bul OI'clidnt lll". ,,110 re l ső ruh ftda!
kéri, udd (')(lu nz :l lsót ls", ,,€-S u kJ tör'vM)' clé nk!II'
vinnI. kl l égy n~~ ukl k(>sz mc~béké l nt \~I~ hunmr " .
"Szel'('S(\ ellens6t<.'dct ls!" Légy I rgo\m a,q!'· V~ ~' I mll ~

S7.crelmotcs li~, akiben (,n gyönyörködöm ! Aki ffieg_
valósíthatja, rrunt e/ölte fekvő lehel.Qsl,get, azt a világot
és au a "paradi~I:' ál\apo~t, amelyről a ~giek '
vél ték, hogy mogőuük feks7-.k az "elvcsti\ett para~
C!lom" ~P.é~, éS amelyben a vérengző fenevad is
megsí'.elJdul es oly békességben nyugstik a gyermeki
ár~~\llansággal ~ütt ~Iu~v~n és együtt álmodozván
miként e7.t képünk i! kifeJezt, amely itt készült e:/'.en '
földön és nem a kép7.elet Világában, bizonYsagauI an~
nak, hogy il ,,!'ánevelés csodája" ilyen természetellenes
de mélyen emberi lehetőséget is tud teremteni'
'
Pünkösd v~n és Vietn~mban még szólnak a r~ve_
rek, A Sl.uezl-csat~rna m,"~két p a rt jén naponta halnak
meg embe-e.l<. Indiában, éhmség pusztit milliókat. Távol-Keleten egy marék riZS sokak számára jelenti a leg_
főb~ i,ót, A~rikáb,~n PUS7.tit.'!- lep_ra, az álomkór és sok
más ezernYI nehez k6rság, Ijesl.to nyavalya, agyülölet
s7.eJlem~ elv~kult~? tesl. embeimUliókat, és mikÖ'.roen a
ko:nf,ekcló könnyulpara "walesi" herceQként öltöztetne
~ll!16kat, a ,t~,h~ok,ráci,a (irrepülésektől szenzációs vilugaban, az lfjusag a Világ számlalan pontján a puszták tehénpáSí'.toruinak megkopott és rongyos kékvas'l.On
nadrágjába ö ltözik és ápolaUan, fésüleUen kinézetével
és modorával erőltetett és szándékolt piszkossággal
mond n e m-et egy komfortos, konI~{ciót és a divat
uni[ormisát Idnáló világt'u, E7kl't kell jönnie egy új
pünkösdnek, amely egy új szellem friss lendületével
új ege~ és új (öldeí kiált és fels7..abaditja a ma élő ember,t a kor félelmei alól, odaállít ja a mai jeru7.sálemek
piacterc,l'(: az új eget és új röldel váró uj embert, hogy
elmo!'ldja szózatát az igazi b~kéről és az egészen más
emberi súmdékokról, amelyben olyan paradicsomi
sz.épség és béke uralkodik, mint e-~n a képen a gyermek és az oroszlán, amint együtt álmodoznak "az egészen mÍlsról, az új égről és az űj földről", amelyben
igaí',s:íg, s7.eretet, béke és s7..abadság lakozik, Ámen.

dtól mInden m(1;kö\.Ö-w \.Örvényt, dogmá~ mer,ev haga. mányl lelketlen konvenciót, t.áJ.-sadalrm eJŐltélelel
:;~C'gyél ~Iyan mlként a s;-.amaritánus, aki az ismeretlen bajbaj utotUU a maga C'r6tCS7.ftés(~el és áld,!w,tosságával isWpolja. Ugy önzetl(m az onzésre: ~l1Ltotl
t rmészetben és t.ermé'l7.cle:S világban, mondj bátran
~ C'tTe az cg('$z vak, kegye llen, irgalmatlan U,t.re
ébrt'!S7.d fcl önmagadban az i.5te~liúság öntudil~át.
hogy rádöbbenj arra, hogy neked, mmt az alapvetöen
mús l.,; egészen uj embernek kell me~te~tened a, te~~
mé:s7.etCS réglvel sU!'Illben az alapve~?C':" "uj eget es U1
jőldet!" Neked kell felismerned az Uj Igazság alaptételét· embernek lenni annyi, mint természetellenesnek
lcn'ni! A vak és kcgyellen természetnek, az értelmetlen
létnek, Te, az istC'1lCíúsúg öntudatávaJ áthatott ember
keU ért.elmet és célt adjl Tc kell, mint Istennek munkatársa, .1 "nyolcadIk napon", mint I s~e~nek jobb keze,
tovább dolgoz7.f1! il?.on, hogy legyen vllagosság, hogy a
káo$zban legyen l'Cnd és az értelmetlen lét tohu\'ábohuja ,,'éltudatos
értelmes l é te~.éssé, nemesü~ön, .. Te
kell legyél az, akI nemcsak homo sapiens, teha~ bolcs
és értelmes lény vagy, nemc..,ak homo faber, aki valami alllktaJanból űj {ormát és s~pct tudsz aJkotni,
amely szépsége melle~t értelmes ésh hasznos is, l1cmcsak
homo Juden!!, kell legyé l, aki II muvés7.et magas fokán
eljáL~1.od rem'nys~gei:1nck S7.éPSége.., álmait, hogy azut.<ln mlnrJuntalan ;J rút vulóságr<l ébredj, hanem néked kell lonned az örök homo religiosus-nak is, aki a
r'elit:io Cogalma ér'telmében m egtestesíted <lzt, akinek
vallomása van II világr'ól, régiesen sí'.ólva, tehát akjnek
vallllsll van - vallflSa, vagy vallomása, min.t felelet a
két nagy alapvető kérdésre, hogy mi célból vagyunk a
világon, és mi é l'tdme van a léte1.ésünknek!
Te vagy az, lIkiben testet ölthet a kriSZitusi gondolat:
az istl.'ftl s7..ellemmel. vagy ahogyan l'égie.;en mondták,
lé lekkel, m('sp{."dlg szent, abszolút tiszta, igaz, szép és
jó lélekl:el telfte Lt edé ny, aki CölöU megnyílik az eg és
mintegy hófehér galamb 51...'111 UM a magasztosság szelleme és Sí''óí'..at hallatszik <11. isteni tökély szavával szólvan: Te, te új és egés1.en mús embe!' - Te vagy az én
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350 eves a holland remonstráns testvéregyház
f;z év őszén ünnepli a hollandiai remonstráns testvél'cgYház rennál\ásának :150. éVfordulóját. Az ünnepi
mcgcmJéllcl,éseknek sorát azonban máI' most vezette
be 11 Rcmonsll'áns 'l'estvérközűsség lelkészi konventjénck Unncplésc, Ilmclyct Loevcnstejn várában - 11
!'cmonstr(msok "Déva vnr{lban" - rendeztek meg, Ez
II vár cn:dCtlleg egy m OCSÚl'vldékcn épUlt, szinte megkö~,el!lhetcUen és bovehc:lcUcn erősségű !'ablólovag
v{u' volt, umelybe II németalföldi 1'emonst!'flns l'efo1'múció meglnrJlt6it es tesivérközösségének alapító lelkészeit, élOkön II Dávid li'ercncre emlékeztető vezér
hőSUllkcl, Hugo Gl'oUussul együtt bezárták és évekig
Is;onyutos körülmények között fogva tartották. Ez a
V,lr mu ls sértetlen büszkeséggel áll közel négy méter vnstogságú falaival, elkerülve azt a sorsot, amely a
Rákóczi fé lc sZllbudságharc után 1.\ mi történel mi várl.\l~knt érte, amelyeket az osztrák önkényuralom elIJuszlftotl1
Igy tehát rC'monsll'úns testvéreink egy
épen mm'odt történelmi em l ékmű falai kózött ünncpdheukk ~háZ\lk meglllapltása 350, évfordulóját,
mint ahogy Jelképes volt az ls a hogyan mi ünnepellük
~evána~ romblldönlött vát'falal fölött a Magyar Unit ~Iu! J::gyház megalopltúsa <100, évfordulóját az ellIIul t ID60, év uUj.tusztusliban,
k A lelkes7,l konven t tunúcskoz(isainnk befejC'Ltével
1 0 1'1:11. ruht'lkbllll ö,ttözi.i\ten remonstl'(IIlS lelkészek é~
elkC~1.nCik UJ l'lI lCJt'lts7.ották azt II nevI'zetes történelmi
l>lI\anut(l t, nmlkol' Loevcns t(lJn várából egy könyvcslúdAbn zAl'lIm khrt,ijktetll!k ri nagy l'cfol'nl t\tOl' t, klS7.aba(UtottAk rogst'ljtflbfJl Ihll:lo Cl'otlu!>t,
1':lIyhfv.unk rOpas/.Qn\t dsökónt a vllághinl dr, Van
1I(llk pror(,!!'IZ~ll' k"st.l.\nllllte, MnJd II n"gy lovaglci'emI UNITARIUS r,t.l';T

ben, a m elyet a kandalló nyílt tüze és 50 viaszgyertya
fénye ragyogott be, a lelkészi konvenl elnöke, Világszövetségünk t ibkal'a, dr, Jost Wery, i'otterdami lelkész, dr, Jan van Goudoever a !'emonstráns egyház lelkészi feje meleg testvéri szavakkal üdvözölte, hosszasan m éltatván Very elnök a Magyarországon lezajlott
múlt évi emlékünnepségeinket, kifejezésre juttatva
testvéri kapcsolatainkat. Az. üdvözlésekre íopás~,to
runk vá laszolt és történelmi visszapillantást adott tobb
évs1..Í1zadra visszanyúló kapcsolatá ról egyházunknak a
holland Remonstráns 'l'eslvél'közösséggel, hálával emlékezve m eg al'l'ól a történel m i tényről , ~ogy a,ma történelmi idŐS7.llkban amikor a kolozsvárt fötén Szentmihály-templom, m'lntegy 150 esztendőn át egyházunk
birtokában volt, és kétsze!' ls tüzvész m a~·ta~ékává :vált,
németalföldi remonstráns teslvéreink ónásl anyagI áldozatoklml segítettek azt újjáépíteni. Ennek emlékét
ől'zi a budapesti egyháZközségben bevezetett gyakorlat, amikor is istentiszteleteink rendjén a ke.!9'es adományok begyűjtése a remonstráns testvérektol kapott
persely-tarsolyokkal történik.
,
Hocnderdaal és Heel"ing neves professzorok, ~k~.k az
ösi leydeni egyetemen fejtik ki tevékt;;nyseguket,
ugyancsak nagy szeretettel köszöntötték fopásztoru!,-,
kat es felajánlottAk, hogy a leydeni egyetem teológl,al
fakultásán is s7.lvesen adnak ösztöndlJat magy~,!' Ullltárius teológiai hnllgatóknak, A felejthetetlen unn,;,~
ségek szépsége, umlnt IOp(iszto r unk mo~do!ln, ked, n
és aldott emlékk6nt él szívében. mi pe~hg. e ,sol'Oko
kercsztOl tolmácsoini kívánjuk magyar UllItlÍrlUS vallásközösségünk testvé r! köszöntését.
K. M,

..

A békeharc 20 esztendeje
A Beke VI](iglanúcs ez év Június hnvában fog megemléker-nl /I békéér't folytatott kU7.delcm 20. évfordulójáról. A~, Unncpscgck 8z(nhel ye Berlin lc~z. Jó nekUnk 117.onbon már' most ls cmlékeznOnk. hIszen aml-

dón

cl

sorokat

h~lrjuk

még április vnn, és arra emlékez-

tet bennUnket. hogy 104D. (IPrills 20-án Ult össze Párlzstmn az I . Béke VUlÍgl(Ongressw~. amelynek elnöke II
felejthet etlen (!fT1\ékG Ilagy tudós (os békeharcos. P. JoIlot Curie volt. Mélyrehaló elnöki mcgnyilójfmak csak

c/!}'cllcn mondilitit ldé7"zti1" mert C'l: (\ mondat az eimúl t hús7- esztendő CoJYlllnfin semmit scm veszített idő
szcrü5ógób61: "Akik húllorut akat"nllk, lrzoknak megmondjuk: s7.úmoJjannk velünk!" Jo l iol Curie ezt máig

ér .... 'énycsen is, minden Ip:m·..:!n békeszerető ember nevé~
ben mondotta. Ma is valljuk. ma ls vállalj uk ezt az cl~
J(ötelezcUsé~d,

Magya!' egyháZIlink :.lnllk idején 8 kU ldöttel képviseltették mogukot és olyan od<ladássnl vettek részt népUnk többi ktildöttclvel együtt a mo:.!.:golom nagysr.en:i
munkájá ban, hogy 1949 július havában Budapcsten
megrcndezett l. Magyal' Békekongrcsszuson már szép
eredményekről sZ{lmolhAUak be, Ezen II magyar békekongreSS7.usOn 25 főnyi küldöttséggel képviseltetik magukat egyhtiulink,
Mi unHáI'iusok teljes egyértelmüséggel igyekeztünk
kivenni részUnket a békeharc nemes küzdelmeiből és
nemzetközi knpcsolatninkat is lU'ra összpontosítani,
hogy ösztönzést adj u nk o világ bármcly más részén
é l ő h iUestvéreinknek is, hogy bátran vegyék ki résr.ükct a villlgnak amo nagyszerü küzdelméből. amely arl'a van hivntva, hogy megteremise ennek il jobb sorsra érdemes emberiségnek m: emberhez méltó igazi békéjét,
'
Az elmúlt két évtized foly amán gyakran került veszélybe a béke. Gondoljunk csak az 19M júniusában
az Egyesült Államok kormányn á ltal kirobbantott koreai háborúra. majd a Kar ib tengeti vftlságl'a. a vietnami irtó háborllra, a Közel-Kűlet drámai konfliktusail'U, stb. F on tos volt tehát, hogy békehlH'cunk zászlóv! -
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vöket nyerjen olyan te r lileteken és olyun orsZágokban
ahol a ?ékebontás démoni szelleme és ereje kereke~
dett felül , E7..ért Udvő7.öljük és támogatjuk azok nak ar.
~.m erjk ai unl~ál:ius testvéreinknek harcát. akik ha7.á~
Jukban, unitarrus szellemiségü nkhöz híven, bátran
csa tlakoztak az 1950 márciusában született u n
,.St?Ckholm i Felhívás"-hoz. amely az alomfegyverek
betLltásá t és az alomfegyverek betiltására felszólító
ki~lt.vány alM,rásá t ,szoq::almazta. Tudjuk. hogy ~OO
m~lhó ember lrta ala ezt n [elhívást. Amerikai testvé_
remk vállalták a berlini íelhlvást is, amely azt céloz_
ta, hogy az ö t nagyhatalom kössön békeegyezmény t
A nagy er6leszítések ellenére azonban ma még min~
dig nem lehetünk bi7.onyosak a béke tekintetében
eppen ezért a békéért fOlytatott küzdelemnek tovább
kell mennie, és vállvetve kell együtt küzdjünk az
olyan nem es harcosok kal, mint amerikai testvéreink
közül Fritchman, los-angelesi unitá rius lelkész vagy az
ausztl'úlini Victor James unitárius lelkész 'vagy az
amerikai, bostoni. unitárius-univerzálista egyház szoc.
osztályának vezetője, Homer J ack. vagy az ifjú
angol unitárius főiskolai hallgató, aki a bátorságból és
az önfeláldozásig menő békeszellemről azzal tett tanúbizonyságo t. hogy ann.... kidején, amikor az amerikaiak súlyos lé,gköri fe l' tőzést okozó atomrobbantási
kísérleteket végeztek a Bikini-szigetek körzetében,
cgy l élek vesztő csónakon igyekezett a fertőzött körzet
határain belülre hatolni, hogy a maga testének várható sérülései vel statuáJjon elrettentő példát atekin telben, hogy mit nem szabad tenni az emberrel szemben
a tudomány hatalmával.
Ö!'vendünk, hogy a Béke Világtanócsnak magya r
egvházi személyiségü tagja is van D. Káldy Zoltán
evangélikus püspök személyében. Bár Országos B éketanácsunk már ez év áp rilis 21-én megemlékezett a
két évtizedes ford\llóról. a nagy ünnepségre, amelyet
az évfor du ló a lkalmából rendez országos lanácsunk az
ország egés7. népével együtt és a világ minden békeszerető emberével egyUtt mi is készülünk .

..... • .. .
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Nemzetközi kapcsolataink évfordulóiról
Most van Hzéves évfordulója a.nna.k. hogy a második
világh!lború ut!ln, orsz,.'\gunk felszabadu lását követócn,
újra helyreálloltak a világban élő testvé r egyházainkkal, nemzetközi vallásos intézményeinkkel és valamennyit
magábafogla.ló
Világszövetségünkkel,
az
l ARF-cl, ren dszeres ka pcsolataink. T , i , pontosa n tíz
évvel ezelőtt kapott meghfvást egyházunk főpászto!'A ,
akko!' még mind főjegyző és budapesti vezető lelkész.
hogy el6.'ldásokat tartson il sváici Chul'\valden-i " Albert Schweitzet College"-ban. In nen a néme1ors7.á~i
Majna-Frank furtba utazott, ahol tésztvell az IARF
végrehajtÓbi7.0ttsá~ának ülésén, m int me~hivotl t..'lnácsk07.ó tag, majd foi)' tatva útját. elsőfzben hi togatott
cl Hollandia fővárosába, H á~ábo, az IA R F Vilál!szövet sél! színhelyére és székhá7"flba. Berthe van Gen ne pSchre~Lder nSS7.onynak. az IARF igazgatónőjének meghh'ására,
Azonban, hn~~' ez a7. első hivatalo." utazá .. INH.jöhessen. annak eló1;ménvét ls ""ámon kcll tartanunk A7.l
ne\'C1;etesen, hogy már 1!l55-ben. tehát 14 évvel ('zelött ,
ll~ikor komolv tűzkár keletkezet1 a budaoesti eg~'ház
k07..sé~ heh'lséft"eiben. kaocsolot<)lrnt 1étesilett iink Nalt\'
Zoltán lelkés7, testvériinkkel. aki az Am('rikal El:!.ycsiilt
Államokban sz.oldl. mint uni táriu~ leJkég7_ és ő kü Mtc a saját munkája eredményeként a károk helvreálliIás:\hf17 sztlksél:!es ('ls6 sel!élvöSSZCIi(E'T A New Yorkban "'16 hfrnc\'es lelkész házaspár. dr. Donald B a rr inJ:!t':m és map:vnr szárma7.áSLÍ nele. SZÁn lhó Vilma unitATIUS lelkészn6. \lltvancsnk clsők kŐ7,Ött voltak. nk ik tllmo(::ntó ~7er('tetükkel fnrdultak felé.nk és R Filep Tm-

re v ezető lelkész részér'C H arl"ington dL'. még esküvői
palástját is elküldötte, hogy ezzel a jelké pes testvér i
ajá ndékaI is kifejezze együvétartozásunkat. 1956-ban
nyu gat-eu rópai testvéreink köz ül elsőként Világszövelségünk iga zgatónöje, G ennepné
Magyarországm, fét je és
még
ugyanebben az évben.
te~ven a z IARF' akkori
van del'
"{oude is. Gennepné asszony
őszintén
szívükbe l.á rtak és örök hálára
értünk való önzetlen mu nkálkod ásuk
kenységük révén. J órészt az ő,,:'
volt az is. h ogy tíz évvel e7..előtt
rwu{!ati 01'sl',:if:tol,ba n élő testvéreink
ményei feJé. Az 1!l61-es világkongresszusán a z
nek e~vházunk jelenlegi fópásztora már a Vi1á~konl:!
rcsszus ilnn('pi szónóka és a Világszövetség végreha jt<) bizottsár,ánnk v:ilasztotl rendes tag ia. Nl'u~a t-európal
útja ek;:kol' m ár An~lióig terjed. aho l megelőzően m~r
Peth ő Ts tv án püspöki helynök és F('rencz J ózsef .foJ:!ondnok ls hivatalosnn m egfordult,'lk kapcsola tm nk
megetósi téserc, Amerikn! tcstvéreink is, d!'. Csiki ~á 
bor püspöki hei\71ök révén már koráb3n felvették uJrll a hivatalos kllpcsolatokat ~vmássa1. At. t959 ólll
eltelt lil'. év folyamán eJ:O'házunk képvisel6i részt ~('t
tek az IARF VB ülésein, világkongres!<7.Us.... ln és több
má~ nemzetköl'.; e,!!yházi eseményen. R, Fileo lm ~e
~7.01gálatai révén mege1"ösödtek. vagy nlapvetóen uj
kaucsolatok alak\Lltak kl olvan nyui:!nt-cufÓpai, álla11\ok ic-diletén élő egy házak ka l. amcl~'ekkel korab bnn
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ie ttibb mint tU ....\"es
t~k~t, hogy o. k~
bekbtek Qolg:;ilat;itp.

reh-:I3gi.)Sul~_ $::::J.b3.t3:~i\"ii
~Ig;iiatban
a::-:e1y~

unitlirius
jelent&ek \'olt3k

I.elk..... retnk kUUólldi

g;:tt!L«ni\"""al fi.J.U-enek ÖS"SV',
fói®-m nYl,oUa m es
es sm'g:ilatah-ru, hog:
di és ~ Janns dun.innHi
sak n megkezdett ub\t.
Hunti h,Urupár f<Jlj:l
camó~ fos Zurtchbo.>n
s\"":ijci. RE.KS SUF"\--ezel
gondnokunk mos!; indul'
i.~

es:

a chi~.:<,i
m.is ne\""e:S

AUamokb:ut nctg!o"'3r

gyÜ előadásokal

runk

rendszeres. es intenli\' kapcsolam ink nem \ooltak. Igy
a francia Sdjceal. \'"alamint II n::am!n és II nemei; S\""ájri kantonok egyhá"VIi\-al. n ll.}"Ug3t-nemetn;;-s:migi ~
tlad~'b;in* es szabJ.deh-u egyh dD i.n\m-zatok kep.\i sel6h'el tudomin,)."C'15 i.nténn~-eklrel
ta."$1-~k
kal mint am jh'en ~, a ..Paul Tillich ~-, Jelen
\"Ul~ f~nk a rócn3i katolikl.Is. egyház. ll, "'atikáci ZS;Mtán is n \<ill'wabad5-1 ...
o semijját tárgyaló m•
nati ü15sen mint meghi\~t \"l!Ddég.. Srolgdlatokat \-egze« a fe!v... olt; ~..háznk stinte \-ruametUl;lo"'l na~- \-D.rtJS.liban. sót Sv:ijcnsk alpesi kl5l::sigeibe", fulvaiban is..
clnö köh bizottságokban és ülisrken Lnndonb'lR Párizsban, Genfben, Högában.. B u uben. Zürirnbe.n
Frank.furt am MnlnbJ.n. OUenbach am Mainoon. 00renben. Mnnnheimboen is mnte felsorolni sem lehet,
még hany pontján a nyugat~urópai egyházi életnek.
Amerikai te5h'éreink a lkalmanként és a szükségdo;:-

~

tart..

utrakel. h ogy ... 1\ \-eg.-en lM.
bgfatrent a ~to"'.i '-iU,gkongx; nt rson.. ezt !tü\,atbn ~
e~t'P'l te,~"en n.!h:lny amerikai 4.'1"hir(ii d g m~.!-

es
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nek megfelel6en anyagi támllg3tásban részesitetrek
egyházunkat, A VUógszfwet.seg nh"éu 19Si-ben kormam-mtunk illetékes szer:ei t:lOmijárul:i.sh""3l jelent~ tet"mlszetbeni támogatást kapott egyh3:runk, ameQ'•
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aUapodás alapján hathatósan seglU MOfl&oltat gauia»aga m~szerv~zeseoen, Igy t600 KOZOU a \"lZKu ..nasoan es a renak:Jvul lOntos proolemat Jelento allatgyo-gyaszatoan. !\longohaoan epul tel Azsla legnagyooo
oU03nyagtennelo l.ntezele is. Al. inte<:et tuaomanyos
..,.... unegn:naroz.asu oe;renaezesenek. megtervezeseoe.n IS
nauuUosan kozremúKöd.ötl dr. Palatka ",oltan.
l.\longouul ~rtOl.Koaasa alalt a tenet.seges ifjú tudoSunK elenk flgyelemmel kIserte a mongo l nep életet,
KUltUralat, V81ISSOS S2.0KaSalt es meg oszenasonuto
nyel\'eslell kerdesekkel IS foglalkoum sz.abad idejéO<:!n. ::;.zeo\·eaetyes li"aaasz.. SZODalat m ongohal vadasza_
tamaK lroteai diSZltik.. De mas vonatkozásban is \' alOSagOS IUS muzewn otthona, amelynek eKessege.l csodalatos utauiS3inak emlékeit órzö muvé:szi. érteKU targyaK.
Ur. Palatka Zoltan ősi unitarius székely családból
szamlazlK, 1!t27- be.n szuletett a Hunyad megyel Piski
községben. Apai ágon a:wnban Magyansák.oarol, anYa!
agon ujenkÖ csalaa) pedig K issolymos rol, tehát Udvarhely megyéböl szarmal.U;. családja. Ez a régi lórő csalao írasos b lzonyitékok. szerint 160-l-ben mar unitárius
\'01\, amiből nyilván következik, hogyaPalatka család
u3.Vld l"erenc Idejeben lett unitariussa.
K öz.episkolai tanulmányait 1938-ban kel.dte Dé\"in,
roman tannyel"u iskolaban, majd llHO oszén a kolo.zs\'an Umtarius K ollegiwnoa került, amelyben negy
~!\'et tanult. Ehhel. az ösi unitarius föiskolah oz ffizlK
legkedvesebb emlékei - , mo.ndja. " r.·l ost, hogy \'isszatettintek ul"s3gom.ra, erzem és tudom, hogy milyen
sokat köszönhetek az ösi unitárius
kollégiumnak,
amely a haladas szellemében, II s:zabadsag Sl.eretetére
és II folyton fejlöQó elet szolgalatára nevelt. Tamiraimnak egész magatartása érzelmi közelseget teremtett tanar és diák között s al. igy kialakult bizalom
légköreben felszabad ultan eJtünk és éreztük \·alamenynyien, h ogy mélyen hat ránk annak a ket halhatatlan
szemelyisegnek szelleme, akiknek szobra a Kollégium
elócsarnokaban áll: Berde i:I·lózsa és Brassai Slímuel.
Az egyik a köZÖSseg iránti hűségre, a lelemelkedesre
vató nép szolgálatára és al. ö nfeláldozásig való hűség
re ne\'e1t, a másik a tudomány szeretelere, a kutatas
fontosságára
a tudomány fejlesztésére, a vizsgálódó
szellem szabadsagilnak. jegyében. Az i ntúet kÖ\"etelményei magasak voltak, de amikor viz.sgára. k~szül
tünk, mégsem rettegtünk és fé.ltünk , mert ~anaramk a
jóakaratú emberség szeretetével segiteuek es támOga.ttak. A szabad kutatásnak es a lelkiismereti Sl.11badsag
szellemében lej16dhettünk egyénisége~é és , válh~t
tunk személyiségekké de olyanokká, akiket melyen athat az egymás iranti' és tágabb népi közöségünk iranti felelósségtudat.··'
.
K özépiskolai tanulmányni t 1!H6-ban a bu?apesIJ.
Berzsenyi G immiz.iumban fejezte be, 1951-ben allatorvosi diplomat nyer a budapesti Allatorvosi Egye~emen.
E2t követ6en rö,Tid ideig Szikszón lillaton'os. I9aZ-ben
mar Budapesten dolgozik a Phylaxlában , 195~-ban
azon ban öszWndijal Leningrlidban végzi .tud0J!'an):~
munkásságat, az Allatorvosi Egyetem Mlkr?blolÓ~3.1
tanszékén m int aspiráns. 1956-ban megszerz.I az ,.állatorvosl 'tudományok kandidátusa" m agas tud o~á
nyos fokozutnt ugyancsak a leningrádi egyetemen, lU.
Tudományos Akadém ián. Még abban nl. évben hal.até r . és amint már emlitettük, azó ta is nl in t a Phyla:
x ia egyik vezet6 munkatársa végz.l, mi nd gyakorlati
mind tudományos munkásságá t.
. .
_ .
T, A mez6ga7.dn.ság kiváló dolgo.zója" kltünteto cimet
adományozta részére kormány.:atun k. A m ongol kormány sz,l\m os mas magas kitüntetés mellett II le~a
gasnb b kitüntetésben is reszesitette dr. Palatk~ ~lIanl,
.. A l. tsl..'l.ki Sarkcsillag·· arany fokozata kllunlelésl
adolllányoz\,ó, n részére.
Büszkék vagyunk d .

Ifju tudósunk jelenleg a Phylaxia AUami Oltóanyagtermeló Intézetének vezető munkatársa. A VlfUS
osztály vezetője. OmiUó és részben társszerzökkel végzett állatgy6gyllszati tudományos kisérletei úgy hazai
mint nemzetközi viszonylatban kimagasló jelentösegúek. Négy uj állatgyógyaszati készítmény. valammt
oltóanyag fúzódik egészében vagy részben nevéhez. Viszonylag iljú kora ellenére tekintéb'es tudományos
rnunkássagra tekinthet vissza, ugyanis eddig megjelent
magyar és idegennyelvii tudományos dolgozatainak
S?.ámo. 33! Jelenleg is több tudományos t éma kidolgowaban \'t:sz részt. 1966-ban részt vett a moszkvai
Nemzetközi Mikrobiológiai Vilflgkongresszuson is és
azon előadast tartott A KGST értekez.leteken. itthon
es kül[őldőn egyaránl szakértöként. a mngyar küldöttség tagjaként, segíti népgazdaságunkat. Ugyancsak a
K~ST keretében tevékenyen mükődik közre a gyakorI~~I tUdományos segitségnyújtás programjában, különosen olyan területeken. mint az emberre és :i11atra
egyaránt veszélyes fertóző állatbetegségek lek\lzdéseben. Ilyen jellegii jószolgálat végzésére hat ízben járt
Mongóliában. A két éves Id ótllrtamra programozott
Mongóliában tevékenykedó 29 tallú magyar állategészségügyi expedlció vezetője is dr. P nlalka
Zoltán
atyánkfia. Te\'ékenységük elsórendcn a Góbi-sivatagra
terjed ki, a mel y földrajzi méreteit iHet6en háromszo_
r05a Magyarország területének. Eddig elO'millió hárornsz;h,Ötvenezer állaton végeztek v il.Sglilatot Ebből
lit ki!ünik. hogy kormlinyzatunk egy kormánykÖzi meg-

UNITÁRIUS J;lLE"I' li

A bostoni világkongresszus
Az allgllai OxfQTdban üléseztek az JARF- nek, vagyis a Sutbadelvú Keresztények
Vallásos Szabadság

es

Nemzetkör.l Szövelségénc]t s,,"ukbizotts.\gal. Az illéseken részt vett egyházunk főpásztora, R. Fllep Imre
ls aki ,," Világszövetség VB tagjaként n ll. számú BIz~ttságban (ejtett kl tevékenységet. Az IARF-nek három szakblr.ottsága van. Ezekben a bizottságokban
igyekeznek !clmérni és Cigyclemmel kisérni azokat a
problémákat és !eladatoknt, amelyek a Világszövetség

tevékenységet és a Világszövelsóghez tartozÓ lagegyhúzak munJtáját kell, hogy meghatáro7.zó,tt annalt érdeké·
ben hogy II mai világban végbemenő változásokkal és
az ~bb61 fakadó feladatokkal valamennyi egyház lépést tudon Wrtani és szilárdan tudjon meg:'lllni a valóság talaján.
Az IARF bizottságainak ülése áprills hó 6·tól 13 ~ig
tai'tolt ar. angliai Oxfordban, az unitárius ősi "Manchester College"-ban, amelyben hosszu évtizedeken át
a mi magyar unitái'ius akadémista lelkészeink is öntöndíjasokként fejlesztették tudásukat, szakismereteIket. A második világháboru sajnos megszakította e".l.t
a folyamatot. azonban r eménységünk van arra, hogy
hagyományos kapcsolataink ezen ól téren ls helyre-állnak és ösztöndíjasaink ujra elfoglalhatják helyüket
az ősi CoJ!ege falai között, amelynek nagyon gazdag
könyvtára magyar unitárius egyháztörténetünknek és
irodalmunknak számos értékét őrzi.
Az IARF J. sz. Bizottsága állandó munkáját a kÖVet·
ker» összefoglaló cím jegyében végzi: "A keresztény
egyház és az uj valóság." A II. sz Bizottság profilja:
A vallás találkozása a modern világgal."
III. sz.
Bizottságé pedig: "Párbesr.éd a világvaJlásokkal (és a
mar;.;:ista bölcselettel)"
A Bizottságokban élénk vita alakult ki és kora reg·
geltől késő éjszakáig folytak az ülésezések hol különkülön bizottsági csoportokban, hol pedig a Bizottságok
összesitett ülésein, mert a konkrét feladat most az
volt, hogy a Bizottságok készítsék elő az ez év ju!ius~augusztus havában tartandó IARF Vllágkongreszszust, amely ez alkalommal az Amerikai Egyesült AI-

e.

H/REK
l'tlnkösd
ü n nepén
templomnlnkban
(mnepl IstenIInteletet tartunk és urvacsorát 0!l1.lUnk. A'/. urasztala megterj~
tkehe:r; hIveink adományait tlS7.telettel és
szereteltel k\\rlk 117. egyhftzköu;égek elOIj~róságaL

AZ

BO~I?n

városuban kerül megrendezés ..
Ige~ nagys7.abásu keretek között, ugyanis ugyanCb~~
az Id?pontban ~ ugyancsak Bostonban UI össze nz
~enkal Unltánus~Unlver.mllsta Egyház nagygyCilés
IS, hogy mcgválassu nz egyház uj elnök lelkészét Á~
lARF is uj elnököt választ így a két vd.lasztás és 'ese~
mény !tUlön érdekességet és hangsUIyt. Is ad e nagy_
sznbásu találkozóknak.
Az oxfordi "Manchester College" principálisa L
S~ort professzor, felejthetetlen kedvességgeL fogatlta
plOtessr.or_ és munkatársaival együtt az IARF vezct6~
ségl és bizottsági tagJait. Mindenütt figyelmességgel
ta.1~~oztak a résztvevők és nagy elismeréssel szóltak
n kltun6 ellátásról és gondoskodásról is.
Az .oxfordi Ulések végeztével egyházunk főpásztora
She.Uledbe. utazott ahol Ls az Angol Unitun.us Egyház
tar.totta éVI nngygyülését. Ez az ülés egyben az angol
um.tá~Lu~ egyház .Ielkészi fejének, dr. Joh.n Kiehll-nek
a klbucsuztatása Jegyében folyt le miután II hazánkban
is jól ismert és többször megford~1t egyházfó bejelen.
tette nyugalomba vonulását, pedig a közszeretetben és
köztiszteletben á lló, ru galmas és egészséges fiatalo!)
külsejű Kielty drA a hivek és a nagygyűlés tésztvevői
egyaránt továbbszolgálatra ösztönözték, de ö kijelen.
tette, hogy az igazi bölcs ember mindig tudja hogy
mikor ·kell kellő Időben Viss7.avonulnia!
'
Az
Angol
Unitárius
Egyház Inevelésügyi
cs
hitoktatási kérdéseiről kedves régi ismerős. n
budapesti egyházközségünknek egykori hitoktató lel.
késze, jelenleg croydonl unitárius lelkész, Kereki
Gábor tartott, nagy szakismeretről és gondossagról tanuskodó reCenítumot. Kereki Gábor testvérünk mn az
angol Unitárius Egyház egyik értékes és kimagasló lel~
készi személyisége.
A sheffieldi " Főtanácsán " angol unitárius testvére·
inknek egyházunk köszöntését R. Filep Imre föpászto·
runk tolmácsolta, aki dl'. D. McLenn Gl'eeley, dr. Max
Kapp amerikai. dr. Miloslav Kanyak csehszlovákiai
egyházi képviselők kel együtt képviselte a külföldi egy·
házak és az IARF ve".l.etőségél.
K, 1\1.

Iyek ennek kapcsán felvetIldn ek. KBü·
nő voll a'/. elóodlul. és örömet s.tenetl
U 'l
a s~ellem. omely benne megnyllvA~
nu ll.
Dr. K ovAcs Lajos teológiai professzort
vllla.zlona. ujabb hat ~vre. fOjegyz(lnck
a Romániai Unitárius Egyház a nlárclus
23~án KolozsvAI'I larlOIt f(ll/mAcs l Ul':s~n.
Ad om'nyok:

I STENTlSZTEU~TE K

II ELYE

eS

ID EJ E

EI$(\napJ'n, - május 25~«n, vasArnap Bp. V. Nagy l..:nAc u.: de. U ,; IX. Hő·
Ilye. E. u.: de. 10. Pesterzs\\bet: de. 9,
IgnAc u.; du. II; IX., Hógycs E. u.; du. fl.
l'I1bodnllpJ'n , - h~!rtln - Bp. V. Nagy
lijnllc u.: du. 6; LX. Hllgyes E. u.: du.~.
Minden lijtenUU!cletl helyen, mindkét
napon urvaeRoraouté.s.
Székt:s lel,ervAron a C$ók laIV'n kép
tArban. a Mellyel Könyvtár épUletében:
t~t~faf;:~I.N~pm>1V~S'l.el SzCr.uadal tI. fescr.
a
kl dmü ldállltClos, sok unl~
II rlus vonatkozl1s.sal, IllY nz Cr.dAmosl
,(!mPIOm IcljCI:I famennyezelo. IOI'oc~"1
4:~~tf~u~~b. I; ny~lt meg. Nyitva május
?CI(!bbl
. A II. Elenuésére lupu n k köI-U
KZ mában
m~
vlsnlll~rUnk.
veIn)( ulve.~ Ilgyelm~b", aJAnlJuk.
Dr. l'Ak~dy ':JfIu16 ref teol proless",or
!"ti~~I~P:I'y S~e:~6dé$sCI Id.ért előadCr.SI
flőe.dA~KorO'lll.I~ t us. Teol6ir\al Inté",el
21.án. Dr plI.kn'!.~ keretében. mércluK
nálv
.
u_y prole.. z.or felhaszIIll
K,:j~I{'~~~~~cl~f"ieu lupal2.tl> lul> I!(,tlll\:nlle".partl !(!Ictek" l:Rr~:~~1 b~
lU.okrOI a If'016alal prublém"kr61. a ~e--

It","

~amok.ban,

UN ITA ItIUS E:L ETR E
GAllfy Attila, Or. S~ent~lványl József.
Or. Lörlncz JÓzsef, Szilke Károly, BalOgh
lnlre, Takács JCr.nos, Dr. J{I>ramán Fe~
renc. Nagy JAnosné, Or. Pap Csaba. B(!~
raMs Gábor. Krlza Kálmán. VadadY AI·
berln':, Ormössy Lajos. Or. Volth JÓ~
2.Scfn~. P61Uy LCr.sz.lÓ. Csiki Gyula. KIsgYöf1/Y Imre (Bocskaikert). L(lcsey I m,·ÓnÓ. f'Urész Lás1.lo. Slmóf\ J ó zsefné,
KIsgyörgy Sándo r . Marosi Sándor, Szlll!.gyI LáSZlÓné. Orosz Anna. Or. Póterfty
Cyula, Benedek Vladimir. Dr. Péter Fe~
rene. Dr. Bartalis Akos. T óbiás János.
Dr. M4nn Sándorné, Ranzenhofer Henrik, Dr. Kovác~ B.~l a. 5(/-50 FI. - Gom~
bo~ Mo~es. Dr. Pálffy Zoltán, Fltort MIh~ly, Dr. Oeley Józsefné, GáUalvy zoltán. Vándory Erich. Dr. Daniel LlljoS.
NaKY Jánoso.". Nagy Aron 100- 100 Ft.
Dr. Jakab J-Imőné, Nylredy z~o1t 200200 Ft. Fazekas Mózes és Déne~ 300 n.
Lel kkY.1 ny u l d ljal lp r a:
•'ekete Azltalné. Imre Károlyné. Sdnth6
Béláné. Csáka Jánosné 10-10 Ft .. 0111
De:tllő.
Bécsi Ann" Z~ 1"1.. SZÓ~
kell' Zs18mondn~. Helled(ls LOJOII 30-30
f't .. Dr. Szent~lV"-nyt Tllm~~. Drln 19l v"-n n l! ~M Ft .. Dl'. t-1Is7.l6 Jenő 100 ~"t.
kOuan.. ' az I do m Anyokl!rt

H.....

előkészítése

IIALO'M'A I NK
KI~gyl:l rKY Imre ny. ottM"Iz/ lelk o!~l.
alti nyugnlomba vonulAsI! 61n aöWnt)('n
lakon. It klt lsten hos.s~tl élettel dldou
meg. múlt ~v 6szén BOI önben elhuny •.
Nagy r~B'l.v~t melleu I(!mctt ék el. Nyu~
gOdjÖk bék~ben.
O r . Uend e B4lla, a kOIOZ.~\·árl Egyelemlfoku Protestáns T eol6gls1 Inlézet
professzora TiIvid szenvedés után. 19>68
6szén elhuny l. Dr. Bende Béla az ~ rell
s~gl
m~8szerz~Re
után Ipnr\ munkáS
leli. majd elv~ge1.te /IZ unitárius leolÓ~
giát Kolozsváron.
Erzsébelvilros~med·
gyes!. m"Jd kövendi Iclk~zked~e ullin.
husz évvel ezelőtt kapott meghívA!! a
k ö",ö.\
Proleslán Teológiai rnlé~etbe
ahol " vallástl:lrtMetl tárgyak profes !szora. az utóbbi években az Inléz~t
protektOl'a "olt. Féllő Ilonddal te"éken)'
kcdett az unitAriuS lelké91.1 nyugd(jh'llézet megerósltés~n - nagy ~rdem? voll
abban hogy a második világháboru ulán
SIkeMlit úJJAszerve1.nl a nyugdfjlmér.e·
tet.
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/I MllllyarorszáJ;1 Unllllrlus Ejl:YhO ••
Főszerkesztő és felelős kiadÓ:
R. Filep Imre
FelelOa szerkeSZlő: Bcncze M4rlon
Evt előllzetés1 tSll: 24,- forin t
Bu dapell IX. , UŐryn Endro u lca S. alAn •
T4vb.: 137-ISS. ~ekkfZ·: ~O.56I-VIII.
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