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PONKOSD
.,Ama vlgas:l ;la l(i p edig, II nenll~lek •.• eszetekbe Juttll.tJa
Il miket mondottam néktek." (J.6.no. ev, H.U,)
"f.:s megtelének mlndny'J .. n uenUélekkel
és kezdének
uólnl mb nyelveken, II m int II Lélek adta D~klk sz6I nl ok."
(Ap. Csel. 2. 4.)
mlnl1a~okat.

A tanítványok és mindazok, akik
Jézus közvetlen környezetéhez tartoztak, megriadtak a nagypénteki
szomoru események hatására. Oly
annyira megriadtak, hogy - Mária
és a szeretett tanítvány, J á nos, kivételével - vala mennyien félelemtól gyötröuen ismeretlen helyekre
szóródtak szét. Péter
is tagadta
ót. Olyan változás
le lelkűkben. hogy
ségük és
s öntudaképtelenek
keresz-

tartal-

az erejével
ereje megbé-

. A
s helyébe - mint azóta is mindég - a bizonytalanság és ennek

édestestvére, a félelem lépett. Igaz,
ők nem estek bele abba a másik
végletbe, amikor is a szeretet, a lelki melegség, az emberséges megértés elenyészvén, a gyúlölet, a harag, a fékevesztettség, az embertelenség, a zsarnokság lép sorompóba, ill. foglalja el helyét az emberi
lélekben.
Harmadnapra azonban, a z első
húsvét reggelére, már igen sokukban ébredezik a lélek, noha a változást, a rendkivül nagy változást
még csak pillanatokra, csak idönként és csak egyesek képesek felfogni. Azt, hogy J ézus Krisztus most
egészen más módon, más formában
van jelen ebben a világban, éppen
csak, hogy kezdik megérteni. Hiszen
ha a régi formájában, testi mivoltában jelent volna meg Jézus a tanitványok előtt az első húsvét reggelén és utána való hetekben, bizonyosan azonnal felismerik, mivel
három esztendőn keresztül egyesek
még több ideIg, látták őt, ~gyütt éltek vele.
A tanitványoknak ebbe a lelki állapotába üstökösként szól bele a
pünkÖSdi lélek. Az ApostolOk CselekedeteInek IrÓja szerint megtelének - a tanítványok _ szentlélekkel és kezdének sz6lnl más nyelveken, amint a lélek adta nékik sz61nlOk. Olyan "más nyelveken" kez-

dének szólni, amelyet megértettek
nagyon sokan, ezrek és ezrek, ami
nyilvánvalóvá teszi számunkra Isten szent, tökéletes és tiszta lelkének erejét és azt, hogy amikor az
dajta isteni lélek megjelenik az emberben, a jobb és igazabb emberi
életnek utját állni már nem lehet.
János ,evangél~sta, mondhatnók, még
mélyebbre szall, hogy "megmagyarázza "
nekünk
a
történteket,
vagyis a szentlélek munkáját : "A
szentlélek - idézi János evangélista JézuS szavait - eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam
néktek." Vagyis Istennek lelke,
amely a tűznek és a lángnak a szelleme, amely világosság és fény, úgy
hat íme az emberi tudatra, az ember szellemére, a lélek tartalmára,
hogy elűzi, jó értelemben véve, elűzi a kábaságot, az álomban szendergést, a nem tudás állapotát, s
felemel az éberségnek, a szellemi
tudatnak, sőt öntudatna'k olyan fokára, ahol két dologról tudunk számot adni. Bizonyosan tudatára ébredünk annak a lelki tartalomnak,
an i a mienk; a tanítványok esetében annak, ami három esztendőn
keresztül beépült lelkükbe Jézus
munkálkodása révén; és bizonyosan
felismerjük az isten i· szellem erejét,
hatását és munkálkodását életünkben.

A tanítványok élete nyilvánvalóan
bizonyítja előttünk, hogy I sten
szentlelkének ereje, e rejének rajtunk való kitöitetése nélkül nem
értjük meg a jézusi életművet, az
evangéliumi szellemet, Isten országának e világot építő elemeit. Pünkösd a betetőzése az örömüzeneinek, vagyis az evangéliumnak. Az
evangélium tartalma beleépül
az
,
emberi lelkekbe. Ezt jelzi az Apostolok Cselekedeteinek írója, amikor
hiri ad arról, hogy létrejött az els6
keresztény gyülekezet, vagyis megkeresztelkedtek mintegy háromezl'Cn. Ennek az új 'közösségnek a tagjai egymásért felelősséget éreztek,
mert egymáshoz lOde 6ket a test-

vériségnek és a szeretetnek valóságos ereje és melege.
A szentlélek, a szentszeUem ébresztő, világosságot keltő, öntudatra
segítő, a világban levő dolgunkat
megláttató erejére elengedhetetlen
szükségünk van ma is. Imádságunkban kérjük Istenünket, hogy minket
is ajándékozzon meg szentlelkének
erejével. J6 igyekezeWnkben tegyünk bizonyságot aITól, hogy érdemesek vagyunk az isteni áldásra,
a szentlélek világosságára és fényére. Isten szent lelkének fényénél és
világosságámíl, felelősséget érezünk
e világ sorsáért, az emberiség jelenéért és jövójéért, a népek és nemzetek jogáért a szabad élethez, az
önáll6 nemzeti léthez. a békéhez és
az alkotó munkához. Isten szent lelkének szelleme "kényszerit" meglátni és megláttatni olyan nyilvánvaló igazságokat, mint pl. a vietnami nép immár évtizedes küzdelme. E küzdelemben a vietnami nép '
életéért, sajátos nemzeti létének értékeiért, szabad fejJódésének lehetós~géért harcol az amerikai imperializmus ellen. A mi mai felszabadult életünk alkotó ege aJatt éreznünk kell a felelösséget mindazokért akik még vérüket hullatják
szab~d életük boldog jövendójéért.
Pünkösd ünnepén, midőn templomainkban ünnepi istentiszteleteket
tartunk és az úrvacsora lelki áldásaiban részesülünk, az öntud~tban
megnövekedett, az igazság felismerésében el6relépett, a lelki és szellemi fénynek és világosságnak értékeil megbecsülö emberség utján
járunk, hitünk és meggyőzödésű.nk
szerint mivel nyitott lélekkel Járunk dz életben - hasonlóan .II kinyilt v irághoz, mely hálasan fogadja be il Napnak meleg fényét.
Bencze Márton
egyházi tőjegyző
,

Dr. Capek cseh unitárius mártírJelkész emlékezete
A csehszlovákiai unitárius gyülekezetek alapító lelkészét és 5;;:",1.]":mi vezérét II Gestapo 194!. ~.'IICJUS
28-án elfogta és koncentrác.los táborba küldte, ismert hazafl.a:>, es
nemelellenes magatartása m~al •.. A
d3chaul táborban haJt mártIrhaitolI
1942 október 30-án, s igy nem érhett~ meg népe felszabadulását.
Születése századik évfordul~~á~ . a
csehszlovákiai
unitárlusok Jumus
7-én, a virágok vasárnapján, emlékeznek meg munkásságflról . .Ene az
ünnepélyre egyházunk képvut'lctét

különösképpen Udvarnoki A. és Balogh L. pl'édikátorokkal.
Előbb négy évig Sz€lszol'szágbnn.
majd azután BOhémiában szolgált,
és késöbb is több alkalomma l Jan
Magyarországon, mint a morva lestvérek kikUldötte.
Az unit€lrius és szabadelvű egyhuzak képvisclői 1910-ben Berlinben világkongl'ess7.ust tartottak. Er-

is meghívták.
Dr. Dusan KAFKA II csehszlo.vá-

kial unitáriusok jelenlegi

lellu.s):-

elnöke bocsátotta rendelkezésünkre
dr. Capek életének különös szorgalommal összegyiijlÖU fontosabb
adatait,

melyek rávilágitanak arra a meleg és flestvéri kapcsolatra mely a csehszlovaki:u llnitáriu~okat a magyarországi és L'Omániai unitáriusokhoz !űozte. Ismertetéséb61 közöljük aoz alábbialtat;
Dr. Norbert F. Capek, dél-bo~Ó!
miai egyszerű szülök gyermekekent
szűJetett 1870. junius 3-án. Fiatalon
kezdett el dolgozni és már 16 éves
korában, mint szabó elhagyta a római ka toHkus egyházat. Két évvel
később, a 18 éves fiatalember vándorútján, Bécsben, megismerkedett
a baptista hitnézetekkel és e nnek a
vallasi Irányzatnak a szolgálatápa
szegődött. Fiatal baptista misszionariusokkal Magyarorszagra jött és
Pozsony, Pécs érintésével jutott el
Budapestre. Ekkor kezdett el magyarul is tanulni. Pozsonyban egy
német ,"yelvű könyvet vásárolt, mely
egész életére mély hatást gyakoroll
s mely ma is a prágai unitárius
könyvtár féltve őrzött kincse. Ez a
munka Ferencz József kolozsvári
unitárius püspöknek, dr. Lehmann
által német nyelvre fordil.ott é~
Bécsben 1879-ben kladott Kleiner
Unitarier Spiegel Unitárius kii
tükör c. műve volt.
Capek szervezöerejét és prédikútori képességeit felettesei
hamar
{elismerték és 1891-ben a hamburg:
baptista teológiai
szemináriumua
küldték továbbtanulásra, ahol barátságot kötött az akkori magyar
baptista mozgalom
képviselőivel,
Az NSZK-beli német szabadelvű
egyh€lz OffenbachjMaln_i központi
1P'.1I1ek..ezete március hó 14-15. napJ3l Lfl unnepelte megalakulása 125.
evfordulóját. Ez. a szabadelvű vallásos mozgalom a XIX. század ama
Németors<:égban támadt vallásos re formmozgalmak korszakára nyulik
vissza, amIkor els6renden a rómaI
egyháztól
elkülönülő
ókatolikus
mozgalmak kl!relében indul ffil!g egy
radlkáll$ reform-mozgalom amely
számos megnyilVánulási (o~ájában
egyrészt az unitáriusokhoz kerül
szell(>mi közelségbe, másrészt független szabadelvl1 vallásos mozgal_
mak !ormúj€lban öltött testl!l. Az
Offenbach am Main_i gyUlekezet ez

Z UNITARItJS RI.ET

re az alkalomra Capek figyeImét a
prágai egyetem jeles filozófus-professzora, az első cseh köztársasági
elnök, dr. T. G. Massaryk hívta fel.
(Dr. Massaryk felesége amer ikai
unitárius nő volt.) Itt ismerkedett
meg a7. amerikai unitáriusokk!ll és
dr. Boros György kolozsvari 'J.nitárius teológiai professzorral, aki öt
később
1927-ben, mint püspókheIyettes is felkereste.
Capek több évet töltött az Egyesült Allamokban. Az ottani unitarius teológiai főiskolá kon bővitette
ismereteit és az első világhHboru
befejezte és hazája önállóságának
Visszanyerése után tért haza 1921ben Prágába. 1922-ben alakult meg
a prágai unitá r ius gyülekezet, melynek temploma és székháza azóla is
Prága központj€lbnn a KarlOVa ulica 8. sz. alatt van.
Capek a második világhábo rú Ititöréséig jeles prédikátori, kulturtörténeti és Irodalmi munk€lssltgot
fejtett ki. Jelentős részt vállalt az

125. évforduló
utóbbiak vonalához tartozik, de hagyományos régi kapcsolatok fűzik
különösen az amerikai unitárius
testvéreinkhez.
1959-ben R. Filep Imre főp€lszto
runk is meghivást kapott az OHenbach am Main-\ gyül ekezet templom€lba abból az alkalomból, hogy az
IARF Világszövetség a közeli Ma inaFranldurl ban ülésezett. Főpászto
runk szolgálatának abban az IdÖben
nagy sajtóvisszhangja lámadt és azóta is fennm aradtak kitűnő kapcsOlatai. A márciusi jubiláris ünncpségekre is meghívták főpásztorunkat,

1927. évi prágai unitár ius és szabadelvll kongresszus rendeZé~ében
m~lyet már az 1920·ban alakult hu~
SZita hagyományokat őrzö csehszlo _
v€lk egyház. képviselőivel együtt
rendezett meg.
.. Ezen az 1927. évi kongresszuson
t?bben voltak jelen n magyarorszá_
gi é~ a romániai unit{lrius egyház
k~pv.lselői ~özül, köztük három l:ésobbl püspok a ma már néhai dr
Boros György. dr. Varga Béla t-~
Józan Miklós. Jelen volt még Bu:
dapeströl dr. Csiki Gábor lelkes",
későbbi püspöki helynök is. A je:
len vol~ lllagyarok kÖZüL ma már
csak KI SS Elek kolozsvári püspök
é~. I~ethő István budapesti ny. püsPOkL helynök vannak életben.
Capek jó barútja volt Józan Miklósnak, aki .... el egy hajón uta7.ott
19~5:b~n Amerikába, az amer:!'ai
umtAnusok százéves jubileumi ünnepségére. Nagy tisztelője volt dl'
Capeknek dr. Kiss Elek kolozsvari
püspök is, aki több alkalommal iátogatott el Prágába.
Mártirhalála után veje a már
szinté n néhai dl'. K . J. Haspl lelkib:;:
vezette II csehszlovákiai unjtáriu~o
kat, nyugalomba vonulása után pe_
dig dr. Dusan Kafka elnök-lelkész
vezeti II prágai és a vidéki gyülekezetek életét. Körükbl!n több nöi
lelkész is munkálkodott, köztük Capek leánya, dr. Haspi felesége, akivel 1969-ben a bostoni kongresszuson és korábbi prágai látogatásainak alkalmával is találkoztUJik.
A második világháboní befeJe;.o;le
után, amikor
marUrhalaláról a
nagyvilág unitáriusai értesi.ilt.ek. a
magyarország] unitárius egyház nevében, az egyház akkori titkára, e
sorok írója, dr. Kafka szerint az
alábbiakat irta, részvétUnket kifeJe ző levelében; "Dr. Capeket
1929ben pr€lgai látogatásom .alkalmával
ismertem meg. (Jelen volt d r . Kovács Lajos jelenlegi kolozsvári leo!.
prof. egyh. főjegyző is.) Személyisége mar akkor megragadott. Szellemének erejét és sugárzó hatását később nemzetközi konferenciákon figyeltem. Imáinkban megemlé~ezünk
mártírhaláláról és emlékezetet kegyelettel megőrizzük."
.
Dr. FereDcz József
illetve egyházunk képviseletet, azo~
ban a legnagyobb sajnálatunkra .fopásztorunk komoly megbetegedése
lehetetlenné tetll! számunk ra a személyes l/tépviseIetl!t és I~ e ~oro
kon keresz tÜL is nyilvánitjuk kl ~ö"
szöntésünket és jókívánságainkat unnepló testvéreinkneJt. A gyül~e~et
lelkip€lsztora, H. Manleuflel, ak~. Jelenleg az IARF Vnágszövetségunknek egyik titkára ls, egyházunk
megalapítása 400. jubilár is ünnepségein személyesen is rmt vett Budapesten is. Kolozsváron is.
Szeretettel gondolunk az offenbachi egyház " nagy öreg"-jére, e
kÖ7..őss6g me leg lel kű lnsplrátor€lrn,
German leUOésue.

Dávid Ferenc "forradalmisága"
(!Jotldo lato k egy könyv lI egyed s:.ú z ados jubile umá ra)
tragédiája után, elveszti mozgalmi
csupan
Jeles mű hagyta ell570-ben a ~eltai nyomdát. Koegyesek
képviselik,
üldöztetve
és
egész
lozsváron. Címe: "l(önuvecske az Igaz keresztvénl keEurópán keresztül.
Tesztségró!". A könyv szerzői ,,:'-l..só_Németországba~
:p;;;;,~a;nreformáció legszélső
valami keresztyénl tudós atyafiak és mártfromok:
a [ejlödésl úton
Flamandról németre forditotta Willini Sándor, varsóI
gel, hogy 1535
orvos, magyaiTa pedig DáVid Ferenc.
tására, elhallgatta
Pirnát Antal, n kiváló irodalomtörténeti kutató, a
könyv klelemezhető adatait egybev~tette a kors~
e1óit, az
bálta
történetének Idevágó dokumentumaival és emlé.~el
EI
mi
vel s néhány fontos megállapítást tesz a "Konvtörtént és miért Dávid
vecské"-vel és Dávid Ferenc anabaptizmusával kaputáni történetlrásunkban.
csolatban, (Irodalomtörténeti Közlemények 1954: 299--:
nyeként új szemléletű és módszertanú
in308. l.) Megállapftja, hogy WilIni és lengyelors~g:
dult meg ugyanis hazánkban, és ez a
meanabaptista elvbarátai elhatárolták magukat Socmunetközben alakítva ki törvényeit, Dávid Ferenc átérsék tól viszont örömmel keresték II kapc~olatot DávltékeJése során meglehetősen melléfogott jelentőségé
dékkaÍ akiknek úgy látszik már 1570. táJán eltér felnek megértésében. Személyében egy Münzer-szerű
fogásuk Blandrala és Socinus koncepciójától és ez az
ellentét különösen tragikussá válik Dá~id .Ferenc p:re alkalmával. Dávid különben PrédikácIÓS köteteben még burkoUan, de a "De regno Ch r isti .. ," című
latin 'Ilyelvű munkájában már egészen nyíltan anabaptista tanokat hb'det és hatására - miként azt
néha ny későbbi je7.suita levél bJzonyítja - az 1560-as
évek végén ker.di elhagyni a csecsemők ke!'esztelését.
Dúvid Fel'ene anabaptizmusán nem lehet csodálkozni különösebben, hisz tanítómestere, Szervét Mihály. szerint is: "A kisdedek megkeresztelése ördÖ6i
találmánr., pokoli tévedés ar. egész keresztyénség lerombolására". XVI. századi történeti emlékeink azt
is feljegyzik, hogy nnabaptisták szép számmal voltak
ebben az időben Magyarországon. Ha a "Kőnyvecske"
csak egyik bizonyítéka lenne Dávid anabaptizmusának, nem érdemelne többet néhánysoros megemlék:zésnél. De a "Kőnvvecske" lényegesen több enne!.
Dokumentum, amely tökéletesen lTIegeáfolja Dávid
Ferenc helytelenül értelmezett !orradalmisagát, ugyanakkor bebizonyítja mély humanizmusából fakadó lelki-forradalmiságát. Ez utóbbi mondat helyesebb megértéséhez szükséges elmerülni egy kissé a XVI. század egyháztörténetében.
Már a középkorban jelentkező eretnekségek is A kolozsvl.rl filléri templom; mS-til i 151'9-lg Dl.vid FereDC
sokszor öntudatlanul, de számtalanszor tudatosan temptoma
a hivatalos dogmák elleni t ámadásaikkal a fennálló
társadalmi rend igazságtalanságait teszik kritika tárgyává. A patarének, bogumilek, albigensek, waldenhőst, a társadalmi forradalmárt látta, aki a reforsek, husziták Krisztus nevében, eszméinek szentsémáció radikális irányzatának fokozatos balratolódá·
gére hivatkozva teremtik meg egyetemes emberi jo·
sával együtt tolódott el a forradalmiság felé, aki
gokat hirdető és megélni akaró közösségeiket és nem
ezeréves új birodalmat hirdet a társadalmi igazságOk
véletlen, hogy ezeket a közösségeket az egyházi és
megszüntetése és az örök béke megvalósulása érdekévilági hatalom egyaránt elItéli és tűzzel vassal kiirtani
ben. Tömeghatást is véltek föJ[edezni tanításaiban
igyekszik. A reformáció gyors és általános elterjedéés állltólagos eszméiben találták meg a "feket~ :msének egyik kétséstelen elósegítője volt, hogy a legber", Karácsony György, "szent hadának" szelleml oszalsóbb néprétesek, fellépése első pillanatától kezdve
tönzójét. Tisztelet és becsület az elmúlt évek magyat
a .középkori eretnekségek igazságot és emberi jogot
történetírásanak, hogy hatalmas apparátus~~l látott
fölvetö tradkióit látták benne és lelkesedéssel csathozzá tételeinek igazolásához és amikor ráJot! .~éve
lakoztak hozzá, annak forradalmi balszárnyát alkotv~.
désére azonnal korrigálta. (Legújabban hat kotetes
Nos, az első anabaptlsták pontosan ehhez a forradalmi balszárnyhoz tartoztak és az egyház megrefornagy lrodalomtörténetünkben.) A "KönVvecs/ce" azért
málásnak eredményétől emberi sorsuk jobbrafordufontos Dávid Ferenc forradalmisága szempontjából,
lását is várták. Csakhogy a reformáció társadalmi
mert benne tökéletesen elhatárolja magát az anaba~
képlete egészen más, mint a középkori eretnekségeké
listák radikálisabb irányzatátóL Nem szabad elfeleJ,vo.lt. Luther támasza nem a nép, hanem a választé
tenünk azt a tényt, hogya 60-as évekre egész ~ró~
fe)~delmek, a kálvin i irányé a meggazdagodott vá·
konszolidálódott annyira, hogy forradalmat ~smálfl
rOSI polgár!lág, Mindkettő felhasználta induláskor az
lehetetlenség volt. Emellett Dávid Ferenc a feJedelem
elnyomottak szabadságvágyának hajtóerejét és amiudvari papja, akinek tanácsaira hallgat a~ ~ralkodaÓ:
kor a rerormácló győzelme u t án ez utóbbiak .saját
emberi jogaikért szólaltak fel, majd ragadtak fegykiért és minek csináljon forradalmat. SpecIálisan m
vert, a reformált uralkodó reteg épp olyan kegyetrészét a
gy ar adottság volt , hogy az ország hatalmas
,
k és az
lenséggel
Irtotta
őket,
mint
a
középkori
hierarchia
•
török tartotta megszállva és ez az elnyom sna
rónyk~rában a katolikus egyház az eretnekségeket. tgy
elnyomás elleni lázadásoknak is egészen más karaka reformáció radikalizmusa és forradalmisága (tegyük
tert adott. DáVid Ferencnek nem volt célja és Dem
hozzá hogy II refornlálorok felfogása is egyidej(ileg)
is volt lehetősége, hoSY forradalmár legyen mümer-'
fokozatosan lelanyhul, Illetve balratolódik, egészen
1535-lg, amikor ls a német parasztháború és Münzel'
tamási értelemben.

ado~t~~~;~~;~~:~
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UNlTARltlS ELET

Az Állami Egyházügyi Hivatal ünnepi fogadása
Hazánk felszabadulásának negyeds1.ázados évlordu16ján, április 2-án, al: Állami Egyházügyi Hivatal fogadást adott a Vörös Csillag étteremben. A fogadósra
hivatalosak voltak a magyarorsz.ági egyházak vezetői.
Az. Unitárius E gyházat ft. Filep I mre h. püspök kép-

viselte.
Miklós Imre miniszterhelyettes, az AUaml Egyházűgyl

Hivatni elsO: elnökhelyettese mondott ünnepi be-

szédet, melyben többek között hangsúlyozta:
"Egyre többen megértik, hogy az egyházak nak, ha

együtt akarnak maradni hivö tömegeikkel, akkor meg
kell keresni és találni helyüket szocialista társadal-

munkban,
amely az új társadalom építésével jaro
,
nehézségei ellenére iS be.bizonyította, hogy messze magasabb rendű, igazságosabb és humánusabb minden
más - múltbeli és jelenlegi - társadalmi !ormációnál ... _ Történelmi méretu, felelősségteljes nagyszerű küzdelmünkhöz hIvjuk a magyarországi egyhá-

zak vezetőinek és papjainak legjObbjait. Az emberiség javára, népünk boldogulására ajánljuk fel tovább_
ra is egyUltmúködésUnket. Kormányunk politikája él
ennek részeként egyházpolltikánk továbbra ls S'Zllár_
dan elvi, mélységesen humánus gyakorlatában követ.
kezetes és rugalmas marad. Az elmult évtized tapasz_
talatai ls Jól mutatják, hogy a helyes politikai vonal
és gyakorlat érvényeslilését közösen kell megvéde_
nünk minden széls6ségtől és eltorzulástól. Tartós,
tényleges, jó viszony az állam és az egyhá:r,ak között
csak ugy maradhat fenn, ha eddigi poUtikánkat követjük. Bízunk abban, hogy az egyhbak. els6sorbau
vezetöi, has~>nlóan gondolkodnak és igy - csakis Isr
- lehetövé válik, hogy a megoldandó ké rdéseket a
_ .~
"
- ~.
tisztázásra váró problémákat, közös eróvel, korrekt
eszközökkel, egymást kölcsönösen megértve tá rgyaljuk
és megoldjuk".

-

'

'.-
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Felszabadulási emlékünnepély egyházunkban
A Magyarországi Unitá rius Egyház Képviselö Ta-

•

nácsa, hazánk felszabadulásának 25-ik évfordulója
tiszteletére ünnepl ülést tartott f. évi április 2-án du.
6 órai kezdettel a Budapest V., Nagy Ignác utcai
központi székház gyülekezeti termében. A termet zsúfoláslg megtöltötte az egyházi tanácsosok, a presbiterek és az űnnep~ö hívek nagy sereee. Az elnökségben helyet foglalt R. Filep lm,.e h. püspök, d,.. Ft!~encz József ~őiondnok, Bencze MáTton
egyh. föJegy2ő, dr. Matéff1J Géza gondnok és Huszti János
pestl6rinci lelkész.
ElTÍlékünnepél~ünk fényét és jelentóségét emelte,
hogy . azon megjelent az Allami Egyházügyi Hivatal
képviseletében Straub István föosztályvezetóhelyettes
és Madai Andrós föelőadó. A Hazafias Népfront Országos .Tanácsának elnöke, Kállai G1Jula, levélben
ki?szöntötte egyházunkat. Elküldték
köszöntési,iket
T~mpe István, a Rádió és a Televízió igazgatója és
Recz~1I !.ónló, az Országos Béketanács elnökhelyett~e IS •• A M~arok Világszövetsége részéröl K orbaCSIC8 Pal elnokhelyettes, nagykövet tisztelte meg jelenlétével emlékünnepélyünket.
A gyülekezeti ének elhangzása után Huszti J ános
lelkész, !l 90. Zsoltár 12. versét olvasta fel: "Taníts
~inket ,,ugy szá~lá!ni napjainkat, hogy bölcs szívhez
Jussunk ~. - n:aaJd ImádSágában hálát adott Istennek,
v.ele egyutt mindannyian hálát adtunk Istennek éle'jünk megépüléséért; azért, hogy a halálból az életre
utottunk; azért, hogy 1945-töl kezdve egy folyton
&Y.arapodó. é~ épülő életnek vagyunk cselekvö része;IÓ~i:°'tl~::'I~:~~~orSZág nemzeti egységet megEtt kö~et6e~ dr. Ferencz József f6gondnok nyitotta
~~f az unnepl Ulést, és R. Filep Imre h. püspök tarf6je~~eg I emlékbeszédét és Bencze Márton egyházi
.. o v~ta [el az elnökség határozati javaSlatát az unnepl évforduló alkalmából Ebből k·· öl''''
az alábbiakat:
.
oz Ju'"

e~zjil~la,telt

szivünket áhItatos éTzések közeJU'lte
AI á
el Istenhez, megköszönve mennyet jó
l/ dnknak, hogl/ 25 esz tendővel ezelőtt megérni/nk
ell!"e le a Zsarnokság igájában verg6dő, embertele_
1Ű~b megkinzott és sokat szenvedett hazánknak él
f:It%CI.~~~S:~á::~emes népUnknek, nemzetün/(nek boldog

hll'n u/lin hálával gondolunk mindazokra, akik a

második világhá boril pusztitásainak iszon1Jú évei után
a fasiszta ehlyomás és embertelenség g1Jötrelmeitlii
felszabadilot tok bennünket.
lllesse Mia és köszönet a szovjet nép harcosait, di cső hőseit és azoknak szövetségeseit, akiknek életük
sem vol t drága, csakhog1J elhozzák sfámunkra il oa
szabadsagnak és újjaszülető életnek új történelmi valóságát és jövőt ioérő áldott reménySégeit.
, Illesse hála és köszönet magya,. népünknek minden hűséges gyermekét, aki rendithetetlen hittel harcol! és áldozatokat vállalt, dolgozó népünk szabadságszerető bajnokaként, hazánknak és népünknek szabadságáért és azért az új vildgért, amel1Jnek áldá·
sait ma élő nemzedékünk élveZi a Magya,. NépMz társaság szocializmus! építő társadalmában.
Magyarországl unitárius vallásközösségünk néw ,h,századra visszanyúló történelme foll/amán másodszor
szervezkedett hazánkban öná lló eavhá.zzá a newed~
századdal ezelőtt bekövetkezett felszabaduiésunka t
követően, vállalva azt a történelmi hivatást, me/II
dicső múlllmkból fakadóan ma háramlik reánk, MQl/
a halodá$nak, a szociális igazsáanak, az emberi sza·
badságnak és a viiég békéjének szent üwét szfvéMk,
lelkének és hitének teljességével szolgál;a.
At/latva attól a gondolattól, hoav mindannyfan, akik
ma e földön élünk, egy At1Jdnak vaQ1lunk a averme /(ei, uz öntudatosan vállalt testvériségnek szellemét61
vezéreltetve, felszabadulásunk örömünnepe alkalmából testvéri köszl)ntésiinket kiildji/k hittestvéreinkUk
a vi/ógnak minden égtd;ára! ... - Kérjük, hOQ1l velünk egyútt harcolianak azéTt, hogy ezen a világon
mindenütt megszűn,ék embernek ember által való Idzsákmánlloldsa, valamely népnek más nép által való
elnyomatdsa, vag7J va lamel1J erősnek hatalmaskodósa
a gyengébb felett.
Küzd;enek velünk a vietnami nép felszabadításáért,
a béke megvalósftásáért közel és távolkeleten eflllaránt és az európai kultúra megmentéséért, az itt élli
nagyhagllománl/ú népek testvéri békéjééTt és abi:·
tonságnak igazságos elveken nyugvó megvalósftá sáéTt ..."

Az ünnepség résztvevői egyhangúlag és nagy lelkesedéssel fogadták el az el6terj~ztett határozati javaslatot.
Az ünnepségen Démusz AttUa hegedamQvész K odály Adaggio-ját adta el ő, mély múvészi átéléssel.
B. M.

vNITAlUCa m ,BT •
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!ts mégis forradnimar volt. A lélek és szellem életében Még a középkori nagy eretnekségek fénykorában' vo lt a 1I'1I'~adalmi forradalmárok és eJkese re.dettek tábora mellett egy lábor, a szellem embereinek
tábora, akik szintén felo~zlottak rorrada l má l'O~ra és
reakcJÓsokra. aszerint, hogy tudásukat az emben. n,:,.m
haladásának érdekében, vagy annak kár.ára gyumo~
csÖztHték. JelentŐségük, szerepük semmivel sem k~
sebb, mint a társadalmi rorradalmároké. E~e.? _a teren a XVI. században Dávid Ferenc a legkltunobbek
közé tartozik.
. . 'I'
I ... b
Formailag a Szentháromságot krzhz Ja, va oJa an
azonban azt a társadalmi rendel, amely. épp oly.an
merevséggel szerelné változhatatlannak latrll a ta~
sadalmát, mint egyháza a dOgm~~ és amely l~ek:;Z:I~:
az ember cselekvökésl.ségét és onmaga. z:r:~~Jobbltas.
vágyát eiaItatni az ingyen kegyelem teor.zaJ~,:,al. Ennek a szellemi. lelki fonadalmiságnak IS ~o dok~
mentuma a könyv, mert fl felnótt keresztelessel David Ferenc azt akarja tanitani, hogy a .. ke~esztség felvételéhez hitvalló öntudatra var:
~.zuk.seg, és hogy
eredendő bün nincs, tehát semmi swkseg annak keresztvizzel val6 lemosás{lra. Minden ember egyénileg
felelős cselekedeteiért és hibáiért.
Nem csak az a for r adalmár, aki a barikádokon
harcol. A'(. á llandó véres harcok állapotát tartósí tani
ncm is lehet és nem is szabad. Viszonylag békés, al~
!totó
korszakban is megvan a forrad almi
m a ga tar.
,

tás lehetősége, al. élet végső alapelveinek, a tllllományos felfedezéseknek és eredményeknek, az alkotó
hitnek tisztázásában. Dávid Ferenc ennek a világnak
volt forradalr:nára. és hogy HZ; . volt, életének befeje.
zése voh a bizonYItó pecsét raja. Semmivel scm volt
ingatas:abb~ mint a német parasztháború bár melyik
vértanu hose.
Szász János
Dá vid Fer"n .. :
.. i\~ Egy Gm a,'t(ol val6 t d stIJ" lslen,. ,"

DáVid .'erencnck ez a ,.,ulve 15'11~ben leieni meg a J{ "
lalehérvá ri királyi nyomdában. Al.•<lébblakban " pItoklsd ,
1 ~ l t krGI n61ó leJ<!zetbGl köo:lUnk egy rövid réJ>;~letet.

..KUI""blig V(ln at OI<!II(lmeIlCUm é. (IZ OJl"f/(lmentum I<ózéllt (I lélel< m~(ldá.ában. Mert. amIt Joel 2. ~S Eual,b H o>
télek klolllálárcSl ,"lIend/ll, Krln tll ' é. az aWltOiok "'"
ta/Jeik annak kUelje.ed".él Pllnk".d allcalmeillal ... Ez ~ té.
lek a mil IIdV<!luégllnknek pec.étl. vigasnaló lélek, llol011 al
ótellomen,uml ,"rv4nyllek lelke a {('lelemnek. relteg~snek és
ro>b.dgnak a lelke vOit. Nem a 'labads dgnak al/agy a {lú.
.ágnak, mikén! at O'Jleltamentum IeikércSI mindenkoro" ez
bllonyluatlk ..• An llak ("Ieue al OJ/esfame"tumnak lelke
galamblelka, uella, nem ac.arkodó, ld a meg nem romtot!
nádndlat meg nem rontja, Q 11I1I1:IIg/l mécsest kl nem Oltja.
Scmk!l/el gonouot .tem cselekszik, hanem minden JÓl Es
mlnde'lko ron mlnd,mekel crre IonIt. Nem Ily télek tXli, át
OleStOmenlumban, me r t fefJlIuerrel és rerrenete8 ei/koz(hokkol
cb bosntldlld~okkQ& kduya.nrlU IXIlo> al em!lere l< et MóZe. é.
tUé. a /élruény meg /ar ld'dro él més próf éta lliuel emészle
men Ol eUenséneket •. ,"

megüresedeu kolozsvári lőgondnOki tisztet Sz"'kely János ny. mérnök személyé·
!len. Munkájára ISten áldás't kérJÜk.

HíREK
Pilnkösd m ln dk~ 1 na pJj n templomainkban ünnepl 15/enl!utelelet tartunk és úrvacsorát osztunk. A:I; úrasztalata megtenI~séhel Mveink
adoményalt szeretettel
H Uutelettel k~rik az egyhhkllzs~ek
elllljéróságal.

A b u d a p ulI egy hhköu~g IX. ker. Hő
gyes utcai templom,ban. gyillekezetltermében h lelkészi hl"atal'ban február
vége Ola ,bzal fÜtenek, Eztel megoldOdOIl a több évtizedes tiltési gond az emlitett lntézml!ny!len.
A
d e breceni egyhj:l;kömg hozdfog
temploma l!s parokléJa utcai hOmlok za\.inak felúJlténnoz s más renoválhl fel·
adatok elvégeztetéséhez.
A filztsgya rma ll t n h 'z k özség templomé t kivül H belUI renovál\.atta a gyUle·
ke7.et még a múlt év 6szén. Most !levezeHetIk a t emplom!la a "lIIányvl1ágltást
"~o
K lscyö r, y A ro n atyánk f ia. most Chleagóban élő egykort budapesti presbIterUnk, szerelettel köstöntl régi I~merő
selt és barátai t , éJ>; ezúton köstöni meg
a hon' ktlldött st!vea Udvözlelck(ll ,
Otö En.dr~ t, a Magyar Állami Operahá.:I;
szóló~ nekesét. hazánk felsLablHlulásának
~5. C:;"fordUlóJlin Llazt }'erenc-dIJjal tün·
telte kl a Malyar Népköuá.rnság Eltoükl
TanéC>ia. Midőn err/ll örömmel !llrt adunk
ol"asólnknak; e
magas
k,tUnl"t(;sben
• kzesUlt Ifjú és tehetséges teslYér(\nknek ul"b/ll gratul'lunk.

,

N tedersleln P é te r versam! lelkész, a
5chwelzerts:cher verein filr Freles Christentum graubilndeni kantoni nervezeté·
nek elnöke. a Schwelzerlsches Reformiertes Volksblatt szerkesztő bizottságá·
nak tagja. május hó folyamán Magyarországra látogat feJesége társaságában.
Részt fog venni máj. ~4·én a füzesgyarmaU unitárius templom újjáépltésl ün·
nepélyén éz előreláthatólag máj. 31-én
a Nagy Ignác u. templomban prédI kál.
O r. D ana IIlc Lea n Gree ley az I. A. R. F.
elnöke. szeptembertől kezdődllen Ismét
lelkészi állást IS vállalt. a Mas.sacbusetts állambeli concord un!l'riU$ gyUlekezetében. EgyUlekezet lelkésze "olt
egykoron a jeles uni t árius lelk"'!Z és l j ·
lozóflai iró ft. W. E m eno n ls.
A z I . A. R. F . v~g rehajl6 b lzottdg'oak
Ulését ápr. hó folyamán a svájc! Churban tartották. a vendéglátó a körilnkben
ls Jól Ismert dr, Dalbert Péter proIeszszor volt . Az ütésen részt vetlek R . File p
Imre h. pUspök éso dr, F eren cz Józ~ef
fögondnok. A romániai unltártu$okat dr,
K ovács Lajos professzor. püspökhelyettes képviselte.
F . II legközeleb!ll nem,.etközl kongresszus helyét és Időpont
Jét ls megállapltotta a ehurt gyÜlésen.
A Kongresszus~ H e idel b e r g <Ssl egyelemi
városában tartják. 19'12. aug. 19-:M. nap·
Jain. Igy a r<!sztvevők körlll a ~POM
iránt érdeklődők tovább folytnthatják utJukat a kél nep mulva kezd(Sdő mUnchenl ollmplára.
Az

I.

A.

R.

Dr, M ax A . Kap p profeSSZO r az ame·
rlkal unltártus unlverul.l!sta elyhb kUl ·
ugyl O!iztályának vezetoje nyugalomba
vo nult. Eddigi munkáS/l.llg't értékelve és
Ir.mtuok tanúsitott jolndulatát megkö'
szél nve. a nyugalomban t"ltend6 é"ekre
ls j6 egés:.séget kivánunk "ekl.
OKBAN BALAZS történ ész, fö ldraJzés n é praJztud 6stÓ I u .• rm u 6 m lnt U'y kél·
5zá" Eredel! lén y k tpfel"helre bu kka n \.ak a maro,,,.sár b e l)·1 Tele k i
t btk a
k U\.at61 a szék elyk e resZlúrl "Ol t Un l t~
r lus F óg lm nizlum po ros a k tA l közölt.
A " unlti r lus Orbi " B al in b1~ kes a la·
pl tvénY I tett b aiA la eWII fmeKh. \8SO-be n )
a nékely~e.entúr i U n U• • lu s t'Gg lmn '~I"m Ja"ár a. Legértékesebb
m(lve, .. A
S,,~ k e l y fö ld lel,.6.sa tÖrténelm i, réChzell,
term hzetraJzl s nép lsmei szt mpo n t b ÓI",
l-V I. k öt e t, f P6tkil te t e, " T o rda "iro~ n
k ö m yék e"J m elynek elsG k ö tt te ilUban JeI~n t m e g , t e b á l k t , év"t t ezelilII
A . 0m'lIlal unlt' rlua ely h l>; főta"áesa "Olt u:béves. Ebbő l n
alk a lom ból "
mérc. I-én tartott re"de. ilLtal:n betOl. kOlou v. rl Korun k· b a n Or. IIl1k 6 I n, re
tO.te a dr. Mik ó Imre lemondhli"OI .,Orbán llalá zs _
a 8... UI/l fö ld UotHI-

mu-

mue", a bud apest i VaI6 s'g- b a n ptdl g
K6sa Lisz16: " Orb án 8al ':.s k ö o y vtnek
é" fo rdul óJa" elm e n e ml l k e u ek Orbán
8 alhsra, " A Sztk e lyföld lelrba .,."
dma m a"e n agy Je lentGségér e. Orb án
B a lb"61 me/!: k e ll e bt lY~n Jtgyezntlnk ,
hogy (einölI korb a n té rt 'I az uoi t.irlw;
va ll ásra s ak i egy~nlstgél es roppant
,naa, m unkásság"
Ismeri, m egénl,
h ogy szüksé,e VOll a lelk liMner eti éli
KOna ola\.Szab ads.lJna k a r... a szellemé re,
a m e ly n e k Jegy~ben a z unltjrizmus n Wetelt s a m t lye t rueg ls m e r vtn , egy pillan atig ~e m h abo~ott le"onnl annak kon zek,·tnel~' 1
i1n mag;!i ra n hve. K özélttl
p 'IY'ja, POlitik a i tev~k~ oydge 15 r end ·
k fvOl szines, J.;IGbb a k~re$Ztúri , k éJ>;öb b
a ber ettyóüJtalu l " álaszt6kerüle t !;;<tp vIselője "'v t iz«lek c n á t a !ludapesll p arlamen t ben. Szem é lyes k apc so latok ft1zté k
a~ e m lIJdclób a n élő Kossutb Lajo sh oz s
a m aIJII fra nci aorsú.gl n éll'Y é " es emigr 'et6Ja Id ejé n meleg és szoros b a r'tság·
ba k-er ü U Vlc IO.. lI ug6val, a n agY f rane la fr óv a l és d em ok ra t~Val, aki f ia k éDl
!!!rette lit .
~
_ .~

Halottaink
özv. Kereki Jánosn~. mellh. 1959. nov.
28-On. 15 C:;vcs korában. Gyllrben ; özv.
Barin k a Károlyné. sz. Pál Má r la. nov.
29-én 16 évC$; Dömötör Lajosoé. dec. l-én.
115 éves: Or. OJlakl Gézáné. dec. 3-án. 82
~ves; D r. Lli.azló Albert, dec. S-én. 92
"'ves: Or. Kov'ts A k os, dec. 6..án. 18 éves;
Keméndy József. dec. 15-én. 58 éves: öZv .
Biró nwánné, dec. U-án. 511 éves; Dr.
IJdvarnoky Antal, dec. 26-'n. 93 é"es;
özv. Dr. Nagy Gyuláné, 1910. Jan. u-én,
15 éves: özv. Szabady Antalné. csepeli
szórványgondnok, Ja". U-~n. 15 éves; özv.
Dr MarolSY Fereneoé, jan. 16·'n. 63 éves;
Kibédi zsuzsánna. jan. 25-én. 74 éves;
Benke Balázs. jan. %8.án. 84 é,'es; Kecs'
kl!s Imre vecsl!sen. febr. Hn. 19 éves:
Dr. Máthé László. OJPesten. febr. ti_én.
IUl éves: Varga Déne!. febr. 8·a". 11 éves;
H orváth Istvann':. s:. K /lrösptLUlkl Kl!Ls
Klára. febr. UI-én. I I éves; Jasper Ná'"
dorné. u. Gyirk!. Erzsébet. le!lr. u-é.o.
H éves korában.
Cál Albert. mirc. 12·én. IUl évos: Várady
K4Im.n"é. uU\. Cdl Ilona Mar81t. m&r<:·
t4_!!n. 80 éve~; szentpéteri L:.jQsné . . . UI.
Lászl6 Márla. :lpr. 6-lln. 8& éves; Lórtnczy
D«,nesncl. nU\. FtlSSY lIo"a. épr. 13-6n.
ti2 (:vu; dr. Székcly Ako. örökös
"8y1l6zl tanácsos. m.!rclus N-én. 88 "V""
korá!lan. pes IlOrlnc<:n. A!dot. legyen em '
léktlk .
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GyaUay Pap DOOlokostó l, az Ir6tól búcsúzunk, aki néhány hónap
csak . . . és elérkezeH volna a kilencvenedik s:r.ületésnopjúhoz. De II SO~S
músképpen akarta !
. .
Alig tiz éve, hogy c la p hasilbJaln
méltatlUk nyol c vanad ik szüle lesnapja alkalmából ; s m ég né h á n y h ~.
nappal ezel őtt is aktivan .:d.o lgozo tl •
ah ogy Ő mon d ta. S m ost ,uhullotl a
kezé ből a to ll . . . !
G yaUay Domo kosnak ig en sokat

GYALL4Y PAP
0880--1910)

köszönhet a magya r né p, a magyar
irodalom.
_
Az ezerkIlencszázhuszas évektol
e gészen 1941 -ig. mi k or is Budapes t-

re költözötI, egyik élenjáró, vezet5
egyénisége vo lt az erd élyi masya r
irodalmi életnek. Kolozs várott szerkesztette a " Magy4T Nép" c. képes
hetila pot. a " Pósztortuz" c. havi iroI
dalmi $zakColyói ratot s a népmúv ~ 
lés előmozdításá ra a .,MtzOllar Nep
Könyvtá,.a " c . szépirodalmi kiad·
ványt.
~
.
Regényíróként is kiemelkedo .ukotásokknl gazdagírtotta Irodalmunkat. Műveinek largyál többnyire az
erdélyi történelemooi és a nép eleléből merítette. Itt csak egy néhánynak a cimét soroljuk fel : ,JJ-{!!g
vott, igaz volt" _ "Vaskenllé,.en" örvendtek ezeknek, egészségtől duz_ " A nagll tüz cif'nllékában". A za~~~~~~~m~~;~i~!~ll!~i:tls~:~~~i:
.. Vaskenyéren" c. regényében a tor ockói bá nyászok nehéz életet eleve- jével is hivatott tolmácsolója voll
Gyallay Domokos. Az irodalmi ~ár
níte'tte meg, éles látással és együtt- sasá.gok vándorgyűlésein, irodalm~
érzéssel. Ezzel a művével mintegy
folytatója annak a nagyszerű uni- estéken, hosszú éveken keresztül
számos felolvasást , ismeretterjesztő
tárius irodalmi hagyománynak, melyet Szentmártoni Bodó János és előadást tartott.
Kolosi T örök István, e két unitáA nyelveszkörök a székely őstörté·
r ius szerző képvisel a magyar iro- net és a székely-magyar nyelvi emdalomban, akik a mesteTség-dics é rő lékek avatott tudósát tisztelték benéneket teremtik meg az ezerhatsui.- ne. Egy tanulmánya még 1959-ben
zas években, Erdélyben. Gyallaynak is megjelent, közel nyolcvan éves
a "Vaskenyére n" címú műve a ma- korában, a "Magyar Nyelv" hasáb gyaron k ívül rom á nul és szlová kul jain. Tagja volt a Magyar Nyelvis megjelent s értesülésünk szerint tudományi Társaságnak.
most új kiadás előtt áll, ami ha JétIrodalmi :likotásai között unitárejön, sajnos már csak posthuflluS rjus egyháztörténeti vonatkozásúaklesz, mint ilyen.
kal is találkozunk. Különösen DáIrodalmilag legkivá lóbbat a nO- vid Ferenc forradalmi, előremutató
velláiban adta minékünk GY'lllay szelleme foglalkoztatta sokat. "DáDomokos, az "Osi rögön" , a "Mir,- vid Ferenc búcsúja" (hangját ék) és
den,.e sor keritl", a "Föld népe" d· "Dávid Ferenc testamentuma" (színmű köteteiben, melyeket a friss el- mú 3 felvonásban) címen színre is
beszélókedv, az egészséges, neme,> h'ta kedvelt témáit, melyeket a?
valóságérzék jellemez.
1950-es években nagy sikerrel adták
A szinmúirodalomban u "Küldn elő unitárius gyülekezeteinkben s
nóta" eiműt a Nemzeti Színház, s a hisszük, hogy maradandó alkotásai
"Jó va sáT"-t és a ,.Tábornok pap- közé tartoznak az egyetemes szel·
lanjá"-<t. (Bem JÓ7.scl erdélyi ú.tja- lemtörténetnek is.
ról szól) a Kis Színpad adta elő
Gyülekezeti
összejöveteleinken
na gy si kerrel. De nagy sikere volt maga is swmtalanszoi" gyönyö rkodn épi tá rgyú egy[elvonásosainak is · tette hallgatóit egyházunk mú.ltjá-

~lönösen

d

a

mórónnk meleg szineit is megcsillnntatva előadásaiban.
A két vi!ógháboru közölt a kolozsvári központú unitárius egyházunk,
1945. után ped.lg a Magyarors~gl
Unitárius Egyház Főtanácsának, !ilelVe Egyházi Képviselő Tanácsának
vagyis egyházunk ~egf6bb :kormány~
7.ó és végrehajtó szervének a tagja
Egyik aláfrója 194.8-ban az állam ~
egyházunk között. megkötött Egyez.
ménynek. Pártolója és előrevLvö munkása volt termékeny és gazdag életében minden olyan gondolatnak, amely
egyházunkban az egyetemes emberi
célokat úgy munkálta, hogy kiteljesedhetett általa népünk élete, szé~
kely-magyar népünk iránti olthatatlan szeretetétől vezéreltetve.
Gyallay Pap Domokosban sokat
veszítettünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy nagy veszteségünket enyhíti az a tudat, hogy gazdag életét
nekünk hagyta örökül.
Termékeny irodalmi, társadalmi
és egyházi munkában [olytato tt élete immár végére ért. A fáklya sokáig lobogott, mígnem lassacskán
mécses lett belőle ... , s m ost a mécses is kialudt, n em világit töbuc
bele a távoli erd6rengeteges hegyek
titkos csodáiba ... ! De a lélek megmaradt, mint az trás mondja:
" ... és a lélek felemele és e lragada
engem, és elmenék ... "! (Ezékiel
3.14.)
K ád árné Bara bás Lenke
GyIlU.Y D o mokos iró, egyházi tanácsos
atyllinkfia áprtlls u-én halt meg. Temetése Aprllls 2S-én volt a rákoskereszturi
temetGben, rendkivU.I nagy részvét mdlett. A temetésen Bene~e MAnon egyház!
fGjegyzG és Huszti J"ános pesUGrlnct lelkén v~gezték a~ egyhhl szolgáJa!o!. AZ
Egyhll.zl Képviselő Tanács nevében dr.
Ferenc;:% J"óuef f6gondnOk, az egykori
Alma Mater és a tanítványok nevében
SUtG Nagy László egyháZi tanácsos, a
Magyar pen Club képviseletében Kopré
Józset Ira buesuzOtl.
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stentől

áldott kellemes pünkösdi ünnepeket
kívánunk kedves olvasóinknak

UNITÁRIU S 8LBT

Laptulajdonos
• Malyaror5Úg!. unitArIuS E phh
FGnerkesztG és fe1el(ls klado:
R , FUep Im r e
Felel6s szerkesuG: Bencze Márton
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d e . ll ; Mály4sfl:lld: du. 4 ó r a kor.
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