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KARÁCSONY 
Rembrandt festette 

ezt a képet. Saj,it ko
rának otthoniasságot 
kifeje7.ó mclcgség 
,'u'ad szét rajta. A 
korabeli holland ott
honok fával hodIatt 
S1.Obúja és ebben az 
e mberi meleséget 
5Ug:l1"2Ó kömyezclbel\ 
egy igazi húsból és 
vét'ből való holland 
anya. Ennek az any.i
nak nincsen köze az 
éterien tulfinomodott 
Madonn!tkhoz. ame
lyeket a középKor 
rendszerin t aranyos 
h;iUerrel feslett. 

Ez a kép nem egy 
csöndes és litok7.atOS 
gondolatokkal teHtetl 
oltárkép. Itt egy 
asszony lélegzik és él. 
iÍthatva ama boldog 
erótadó örömtől , 
amely az noylll gyer
mekével köti össze és 
eltéphetetlen kapcso
latot teremt !közöttük, 

Ez a kis flandriai 
gyermek Jézus puha 
vastag kendökbe van 
burkolva, miként 
<igya is (!gy m(!leg 
pL·émdaL·ab. A gyer
mek robusztus, egész
séges, gömbölyd(!d, 
al<i önreledten alszik 
anyja ölelő karjai kö
zölt. 

Nyilvánvalóan az 
imént vette 'ki a ko
súrkából, hogy meg-

• és mos t, 
,~,i~ (!Ialudt 

kebelén, a I(!g_ 
és a legméltóbb helyén a vihignak, am ely egy 

számára elkép7.elhető. €s az anya boldoh. 
az üdvözültek mennyei révületében, ha

és test szerint, úgy. ahogyan minden 
boldogok, ha parányi ki!; lábacskáit és 

. . alvó U!'coc:skáját nézik egy csöndesen 
pLhegő kLs gyermeltlestnek, akirő l sugárzik a viL'uló 
élet szépsége. 

JÓ7.sefnek a? QI'ca, amellyel gyermeke fölé hajlik. 
sem I'ejt mugflban semm it abból a vallásos távolsú
got tarló tiszteletből, amellyel rendszerint Józsefet 

ábrholni szoktúk, 
mindig háttérbe állít
va és csak onnan 
szemlélve o lfüvúnyl, 
mint aki tudatában 
von annok, hoSo'" reá 
csak az ahizatos szol
gá lat szerepe oszla
tott. Hl egy boldog 
földi apa szemléli fe
lesége karjai közl al
vó gyermekét. Itt egy 

felülmúlhatatlanul 
szép képet szemlél 
egy apa. azzal a pil
lantással. amellyel 
csak apák tudnak 
nézni gyermekükre es 
ar>nak élt-tel:ldó fele
sé,I!Ükre. 

Ezen a képen min
den"k i tökéletE'sen 
boldo,!!, Agyennek. 
az anya és az apa 
egyal"Únt. 

Ez a kép így is em
lékeztet bennünket 
ana a nagyszerü tör
ténésre, amikor ez a 
gyermek istállóban 
született meg és arra 
a megfogha tatlan h is
tóriiLra, amely arról 
,z61. hogy Heródes ki
riLly három, keletról 
érkezett férfi altal 
tudta meg. hogy 
Bethlehemben egy Is_ 
tentóI küldött király 
.<:zületett, valaki nagy, 
Dávidnak (la, az eljö
vendó uralkodó, - és 
immáron Heródesnek 
re ttegnie kell, hogy 
megmentse trónját és 
ezért adja ki kegyet
:Jen parancsát, hogy 

minden két évesnél Ifjabb fiúgyermeket a városba? ~ 
környékén megöljenek, miuttin a születés pontos Ido-
pontját senki sem tudta. . 

A beth lehemi gyermekgyilkoSság, amely egY.altah'in 
nem idegen gondolat egy akkori zsarnok rész~röl.,
idők folyamán a karácsony történetének egYik Jel
képévé vált: ti. hogy mih'en ves:tedele~. fE'nyeg~lIe 
ebben a világban a gyel'mek Jézust, az UJ embel ség 
lsten küldötte palántáját. 

Az Egyiptomba való mcnekülé~ ugyan mcgmef.ti 
a gyermeket, nzonban egész é letútja a Golgot 19 



megis torténelmien igaz:z:á teszi II ~yermekgyilkossag 
históriájál. 

A gyermekeiket sirató anyáknak panas~ Bethl':!
hemben, az ismeri történetben, Rá~hel száJá!>a a~~a 
.1 fájdalmasan panaszolt szót, a zsidó nép osa.nYJa
~ak szájába, akit ezeröts7.áz eS1.ten(\Óvel korabban 
t('mettek (' I 'Bethlehem közelében: . .5"1:Ó ha.lI~tszott 
Rlimában : Sírás-rívás és sok keserves Jajgatás. 
Rlichcl si ratta az ő fiait és nem akort megvlgHsz
tjlllalni, mert nincsenek". 
A~., amit a karácsonyi evanS.élium hlrde~, ne~ k~l 

töi románc, hanem egy brutlllls vll;'ig egYI.~t ep,zó~Ja, 
amelyben gyermekeket szeretnek és megolnek, tap-

hUnak cs elhagynak, kényeztet nek éli dtas.dtanak. 
f.:s az. akinek születését most ujra átéljük. felnőtt 

férfiként ezt mondja: A gyermekben a relnőttek sui.
mára lsten jelentkezik. Ábban a mértékben, ameny_ 
nyiben II (elnótt II gyermeket védj és ráeszmél arra, 
hogy kicsoda ö maga. 

Abban a mértékben. Ilhogyan a gyermek hatalom_ 
nelküllségét tiszteli, meglalálja azt az I stent, aki ha
talom nélkül gyóz. 

f:s v~16ban, a7. oly gyakran elmesélt, meghallga_ 
tOll. eljátszott, megfestett és megénekelt karácsonyi 
tö,.lén~l még alig változtatta meg embel·i vi\úgunkal. 
(Jör(1 Zh!(1.' ,.Tizenkét éjszaka" e. könyve nyomán} 

.. DlCSOS~G A l\IAGASSÁGOS l\IENNYEKBEN AZ I s 'rENNEK. i?S E FÖLDON 8~KESS~G, 

~S AZ E!\I8EREKII.EZ JÓ AKARAT!" (LUK. EV. 2.14.) 

ELŐRETEKINTÉS • 

XXl. század es"l:méi riapjainkban alakulnak ki a z 
emberi agyvelőkben. Jogosan fordulunk hát már 1970-
ben is az új swzad ablakához, hogy helekinthessünk 
rajta. Mit látunk, mit érzünk a jövőben? Meglát juk-e 
magunkat is, modern keresztényeket, s ha láthat
juk magunkat, mi lyennek látszunk? 

A történelem válságok története. Igy van ez a mi 
századunkban is. A jobb megszületése, válságos hely
zetek utáni győzelem. A jobb, az igazabb valahogy 
mindig kikapaS"l:kodik a sárból, még akkor is, ha a 
látszat ellentmond ennek. Ilyen a világ immanens 
szerkezete. 

Amikor összegező tekintettel a kétezredik év felé 
tekintünk, jogosan merül fe l a gondolkodó ember 
elót t a kérdés, van-e jogunk, van-e életterünk, jö
vőnk, Istenben hivő módon élni a 2000. évben? Öse
inl(től örökölt istenhitünk nem csupán átvett szokás 
vagy ürügy éppen, hogy legyen valamink, hanem 
életet fenntartó erő, amit ha elvesztünk, .kiszárad az 
élet mindannyiunkban ? 

Jogos kérdés ez, de jogos a számbavétel is, a meg
á Hás és persze a felelősségteljes tudomásulvétele 
helyzetünknek egy egészen uj világban, 

Az egyházakat ért jogos kritikák tapasztalatai már 
újból igaz erőkké váltak, és az egyházak a maguk 
életet-erjesztő hatásaikkal magasabb fokon munkál
kodnak majd, merthogy m agasabb fokú a jövő társa
dalom értéke, szerkezete. 

Soha még nem tárulkozott olyan nagyszerűen, fo
gadóan az Istent hivó emberek elé a jövő mint az 
el?ttünk várakozó XXI. században. Soha' nagyobb 
szukség nem is volt a hivő emberre a társadalmi 
öSSZCOlYamatban, mint lesz majdan akkoriban. 

~agy. szavak, bizony nagyok, bizonyítani az el
mult törl~elemmel lehet csak. De igazak. Az esemé
nyek/. az e let logikája hordozta ki őket tartalmukat 
formnjukat. " 

A huszadik század második felében nagy vonalak
ban, re~de.ződn~k majd a munkásmozgalmak eredmé
nyei az Igazsagosabb életviszonyok biztosítására a 
világban. A kOzmosz nagy kohójában a termelöerők 
és termel~i viszonyok egyensúlya .-- m indenüt t ér
venYesUIIll fog. Ez törvény. Nitles számithat6 etika 
nOrmallz(.lt t ermelőrendszer nélkül, nOl'm;\Hs ember
ség .slnes ~hka nélkül s sui.mba vehető emberség 
nélkül poo,g lehetetlen II transzcendentúlis tÍlvlatot 
l6tnl. ápolni. ' . , 

De maradjunk csak a múnál: A huszadik száza
dunk nem tudhatott tömegméretekben húlaadó ember i 
magatartásokat kiformálni. Nagyon is tömegmére
lűek voltak : a kinok, II fájdalmak, a klnzások. vélt 
vagy éppen ~eddón-igaz célokért, réltudományokért. 

Soha még. Ilyen lendülettel nem formálódott, a 
mindig megujulni tudó Istenh it a ma embel'ében _ 
a jov6 HlÍ"41d reladatai számárra. ' 

II UNITARIUS 2LET 

Erre kell gond olnunk sokszor. 
A modern. haladó kereszténység nem engedheti 

meg magának azt a tévedést, hogy retrográd legyen, 
de nem engedheti meg azt a luxust sem, hogy gaz
dag legyen aranyban. Nem marad más hátra: min
denekfelett hatásában kell nagynak lennie, biztosnak, 
tisz tá nak és termékenynek. 

A ne m keresztények kiválósága megtanította az 
egyházakát il dialógusra. M"élyenhivő szekták, józan 
hivők és jószívű ateisták, - akik a teremtett világ 
nagyszerűségének felkent prófétái - tettekkel mondják 
cl egymásnak, hogy mit hordoznak a jövö számáJ':t 
és mire képesek a jelenben. 

Soha még ilyen nagy mértékben nem gyülemlett 
f~1 a kisemberekben az isteni munkatársi igény, 
mint a mai világban. Nem más ez, mint alkotni vá
gyás, vagy teUTe kívánkozás a világban, és a vilá
gon kivül, mert a jövő sok titkot hordoz még az 
ember számára. Igaz, sokat meg is old majd. 

A modern szabadelvű keresztények maguk felé 
szigoruan, de kifelé mégis tapintatosan tekintenek, 
amikor előre néznek a századokra. Új metafizikai 
igénnyel a szívükben (a fizika tudománya részben 
az agyVelőben) újraszülik önmagukat, a szellem se
gitségével, a teremtett emberség mértékével, de so.ha 
el nem maglinyosodva, elidegenedve önmaga s3Ját 
magától, mert együttél naponta a Feltétlennel. Soha 
még ilyen lehetőség nem volt az újJáS"l:ü\etésre, soha 
ilyen nagy lehetőség nem volt, hogy segítsünk máso-
kon a világban! ' 

Mondhatni bátran. soha nyen lehetőségünk ne'!l 
volt, hogy káprázatok nélkül legyünk: bea:-'l:l.tkozo, 
csendes kegyelmi keresztények, mindnyáJunk öromére. 
boldogulására. 

A halál angyala ne fájlalja szivünket. A reltenet 
a halá l angyala szárnya fekete esende~ felhője előtt 
ne töltse el érzékeinket. Tudjunk a halálról. f:s re
ménykedjünk. Atnlakult eróinkkel biztos taní tói Ie

. helÜnk n mában magunknak, a Jövőben idegennek, 
barátnak egyanínt. Bizto& barátai. . .,. 

Amikor e pillanatban is a XXI, s7.ázndot flgye\Ju~ • 
hívogató sz6val :-. hivatástudattal - feJndat~l végeZni 
akat'Ó erővel tudjuk a modern, szabndelvu keresz: 
ténység szúz~da lesz ar., amit ep;y kisSé. e.l ö re.~.~zn~ 
szinte nagyon szükséges VOJM. Dc nem sil~getJ~ . 
jövetelét. A mf.ban élünk. A dicsérő IIturglll ~,ilIön
bÖ7,ösége nem tehet akadályt II ke~·esztényJ ~yuleke
zetek egymásl"lI talúlásában. A lit urgia muvészet~ 
csak <I közös dicsöités eSzközeként maradhat emben 
beszéd UH·gya. nem hal'era, regyvel'~énl. . . 

Igy teki ntünk előre _ a világ dus. ~ajal. ~özt .- az 
e lköve tke7.6 sz..'izadunkra. közben épllünk UJ. h~zaka t. 
lokás;:lkal és énekelünk. szivból fakadóan. tch tild6vel. 
,·égi zsoltá raka I. A,Dslon Zslc"mond 

• 
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II X. kongresszuson hangzott el 
NO"ember 

, 

javát 

I ' 

" 

és ejlyértelmű ez il beszéd. 
gyö~.ódve a[elől. hogy azoknak az 
slolg.11atában. amelyekért egyház

o Dávid Fel"cne. életét is feláldozta 
)' IS-én Déva várában s amelyek az 

emberséges életének megterem
)" és II gondolat szabad tevékeny

. , . valamint a toleráncia elvét és 
t I - mi is tisztán. világosan és egy

népünk további felemelkedéséneK 
nag~' műven dolgozni. szocialista túrsadalmunk im
ponáló célki(úzéseilö] lelkesítve. 
-~~~~~~--.-----

(JKUMENIKUS VNNEPSÉGEK 
A l\1agyarors7.lÍgi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

szeptember 27-én, vasárnap délután 6 órai kezdettel 
nagyszabású ünnepségen emlékezett meg hazánk fel
szabadulásának 25-ik. valamint i. István király szü
letésének ezredik évlordulójáról 11 Deák téri evan
gélikus templomban, A hazai és kül!öldi testvéregy
házak vezetőinek S a templomot zsúfolásig megtöltő 
gyülekezetnek e kiemelkedő ünnepi egybegyűlésén 
megjelent Prantner Józse! államtitkár, az Anami 
Egyházügyi Hivatal elnöke, két munkatársa kisére
tében, Egyházunk főpásztora. R. Filep Imre, ezidőben 
hival!llos külföldi úton tartózkodván, az Unitárius 
Egyhá7..at dr, Ferencz Józse! [ógondnok és Bencze 
Már tOlI egyhü70i főjegy70Ó képviselték, 

Az ünnepi illest D. Ká/dy ZOltÚl1 püspök, mint 
hüzigazda, és mint az Ökumenikus Tanács alelnöke 
nyitotta meg. Örömének adott kifejezést azért, hogy 
az cgyüllmunktílkodils sz5ndéka tölli el minden je
Icnlevő lelket. Ugyancsak D. Kóldy püspök hil'dette 
az igét, mcl:l'I)cn a hála és az eH:ötelezcltség s7oel
leme gyujtoll világo.ssúgot. 

l)r. Bart/la Tibur l'cform,Hus püspöl<, az Ökume
nikus Tamics elnöke lartoll czt követően utfogó. a 
magym' nép és a magyar egyházak 25 esztendős tevé
kenységet és megtalt\lt helyes útidnyát méltató elő 
a.dúst. .. A 25. évfol'dul6t ünnepelve, lsten iránti hil
laval tudunk s7.ilmot adni önmagunknak és a kÖI'ü
löttünk élő vilúgnak arról, hogy ('gyhilzaink hivő népe 
\'égül i~ nem kerUlI ellentétbe a tilrsadalmi átala
kulásSili, annak nem vil lt akadályozójávu. e\lenkező
leg. clfogadtn és magiIévá lette az új társadalmi l-end 
hazafias és humanitilrius célkitűzéseit". _ hangsú
Iym.ta többek kÖ7-öH dr. Bartha Tibor püspök. 

Az .Ökumenikus Tan{,cs ünnepi ülésénck külön 
hang,sulyt adotl. hogy e-i.l kövctően Budapesten ülé
sczett a Kereszteny Békekonferencia húrom vezető 
testülete: a Nemz~tközi Titkárság, a Munkabizotlság 
és a . Struktura BlzottS[,g. Fő témája ezeknek a Bi
zO\ts,lgoknak .. Európ;'! és az aktuillis világproblémilk '
dmS7.Óban nyeri megrogalmazást. 

A sujtótogadáson. melyet a Re-formátus Teol6giai 
Akadémln disztermében tartottak az c!'cdménycs 
mu,:ka z{,r6akkordjakénl li amelyen az egyh[Jzl és 
a ':'11 t'l~1 sajt6 képvlsel61 voltak hivatalosak. az Uni
tánus tlet képviseletében Bencze Márlan felelős 
s7.erkesztÖ. egyhúz\ föJegyzö vctt l-észt. 

esztendö sok ",:~~,!~::~ Az amerikni II i 
meg megalakulása ;~: 

"": Amerika 01 ., 

. I 

Hose:, 
tait tartalmazó '~'~ 
tározIa v 
A XX. 
!izmus 
állúst 
1961-ben az 
unitilriusokkal és 
a békéért vivott . 

I 

aki 

járnak. A 200 esztendős évfordulóról dr. G. Wil
liams harvardi professzor emlékezett meg az amerikai 
unillh'ius univerzalistúk évi közgymésén. 

• • 
A Magyar Tudományos Akadémia a Régi MagY <l r 

Költők TAra XVII . századi SOl"ozatilban az idén ki
adta az V. kö tetet. melyet "Szombatos ttlekek" cí
men Varjas Béla professzor rendezett sajtó alá. Az 
előző kötet 196B-ban "Az unitáriusok költészele"cí
.men jelent volt meg Sto11 Béla, Tarnócz Márton és 
Varga Imre gondozásában. 

Örömmel üdvözöljük mindkét kötet kiadását. Mind_ 
kettőben zömmel a XVIt szazad unitarius, illetve 
szombatos költészet kel'ült kiadásra . Az a tény. hogy 
e két kötet külön-külön jelent meg. egyben bizonyi
téka annak is, hogy a magyar tudományosság szaki
tott azzal a régi és gyakran barátságtalan előjellel 
megfogalmazott állitassal, hogy Dávid Ferenc egy
háza és tanitásai a szombatosságba torkolltak. Mind
két mozgalom a XVI. század gondolataiban találta 
meg eredőit, egyházul, illetve íelekezetté azonban 
külön-külön alakultak. XVII . Sulzadi kóltészetük 
már egymást61 élesen eltérő világot tükröz. A ~zom
batosok zárt, befelé forduló költészetének éles ellen
téte az unitáriusok vidámabb, életigenlö gondolko
dásmódja. melyben máI" a munkát dicsőítő énekeket 
is megtalaljuk. 

• 
400 esztendeje annak. hogy német földön, Heidel

bel"gben, négy pl"édik:itOl- antitrioitárius gon?Olato~a~ 
hirdetett Neuser Adam 1570-ben a Speyer-l orsz,lg 
gyűlésen' adja üt János Zsigmond erdélyi fejede.lem 
követónell, Békés Gáspurnak, vallásos gond?l.atalk~t 
tartalmazó emlékil-atukat. Neuser és Vche-G Imus k7-
sőbb az üldöztetés elől KoloZ8V;írl"a menekül!",ck es 
évekig oU élnek, ott fejtve ki irodalmi munk,:,-.sS~1~~~ 
Ilal. E mozgalomra a XVII I. század német koz ~ 
menyének figyclmét a nagy g~)I)doJkodó,. LeSSlllg: 
hivta fel, amikor levclezés~ke.t ,kIadta. A held~I?~~11 
unit;",riusoknak is van martIrjuk, mert egylku , 
S.vlvanus J unost, halálra Itélik és 1772-ben HeIdel
bergben lefejezik. 

A 

" 
zsinaton. 

Egyik 

ban. 

• 

";';,~~"'~.;;,,;I ta lieorum e: Manelfi 
tett 

• 
b I t"lt évi kőzgy' ~ Az angol unitáriusok 1970- cn a,-" 

lésen mulatkozotl be Brian L. Golland mint új (ő-

UNITARIUS 8LB'l' I 



• 

. . ' "d· dl" John Klelty, több évtizedes mun
lI!kar El~ Je. tc·.hes munkaköl·től megváH, dc mIni 
kass ;IS ut'.T}- ~vez~tö alelnöke és egyik vidéki unitá
;I.Z IAR~\I~'k~zet · lelkésze. fáradhatatlanul dolgozlk. 
l"IUS

L 
sb Hand rőtitkár tel·vbe vette, ho,::y 1971_ben 

~f<lgy·al"OI~z;'gra és Romániaba is ellátogat. 

koL budapesti lelkészkedésc idejéből ~zemelYesen is_ 
mel'!e, Dr. Szent-Iványi S.\ndor volt egyébként az 
egyházi elnök 1945-ben, amikor a felszabadulás utan 
egyházunk Bartók Bélát a legmagasabb unitáliu!l 
kitüntete~ként, egyházi tanácsossa választotta meg. 

• 

B d
· Varp·,lota kiáJlitási termeiben 370 ezer-

A ual ' ··ök ·t - é 
éves lenl!yel-mn,t:yar kapesolatokut meg?r " I o sz P 
• érdekes kiállítást láthatolt az é rdeklodo. A len

l ~'el_magyar kapcsolatok történetében két évsdl~.a
~(ln keresztül jelen tős szerep jutott. <I lengyel-":,agyal· 

. .. .g"h/.' ·' ,,·intkezéseknek IS. T<lvaly mult 400 unLtanus ,' .... 
d ·h "nnak hogy a lengyel testvérek Rakowban eszten ej'" .. , . 1-"· __ I ' b 

várost al:lpítottnk. ahol a XVII. sz~znl e ~ yz~:,el cn 
teológiai és világi tárgyakat egyal·ant tamto fOlSkolá

juk működött. 
Nemregiben kCI·üll a kezemb.e ~. E: :or?t-J?rgcl,\sen 

dán szel'zónek, Stanislaw Lublemccklrol, ~~~ es ne~et 
lyelven Götting:,.ban kiadott monognlflUJa. Lublc
~ieCki egyike a XVII. száí':ad derekán ' működött Icn
gye l unitárius lelkészeknek, a~i ~~hó.~n~k 1660:ban 
történt kiúzetese után az emlgnlcló, ~ve~.ben szoban 
és ínísban is CI szabadság és a vallasl turelem gon
dolatának apostola volt , Találó ennek az alapos ta
nulmánynak az alcime is : "Zum Weg des Unitaris
mus von Ost nach West im 17. Jahrhunder t." 

Dl". Williams harvardi professzor angol fordításbnn 
most késziti sajtó alá Lubieniecki-nek "Hist9ria Re
formationis Polonicae" című, halála után Amszter
damban 1685-ben megjelent főművét. 

• 
Dr. John C. Godbey, a chicagoi unitárius teológiai 

fakultás egyháztörténész profess1.ol'a disszertációját 
Faustus $ocinus : "Dc Jesu Christo Servatore" című 
munkájáról kesziteUe, Godbey pt'o[esSZQr azóta alapos 
tnnulmányt írt és olvasott rel a rakultás egyik nyil
vános illésén, melyben Dávid Fet'enc és Socinus teo
lógiai nézeteit hasonlitotta össze, hangsúlyozva, hogy 
keUőjük közül Socinus volt az orthodox és Dávid 
a radikális. Reméljük, hogy ez az alapos tanulmány 
előbb-utóbb magyar nyelven is megjelenik. 

• 
A Románia Szocialista Köztársaságban működö 

orthodox egyház pátirárkája Jusztinian Bucurestiben 
székel. Az egyes püspökségek feletti közveUen fel
ügyeletet a craiovai, iasi, bánáti és erdélyi metropo
liták Idtják el. Gazdag a rom<Ín orthodox egyház 
teológiai irodalma is. Kezünkbe került aMitropolia 
Banatulu kiadásában megjelent teológiai szemle 1969 
évi okt-dec, kötete. Ebben az évben 800 oldalon 
jelentek meg román szerzők önálló és fordított tanuI
manyai. Nagy [jgyelmet szentelnek az ökuméniku<; 
mozgalmaknak is, Az emlitell köte t bevezető tanuI
manyát is Nicolaíe Metropolita irta "ÖkuméniltuS 
reménységek" címén, Gazdag e kiadvány 'Könyvis
mertetés rovata is, melyben [öként küJ[öldi szerzők 
műveit ismertetik. f:rdekes, hogy itt olvastarn N. 
Neaga professzor tollából méltató ismet'tetést az ame
rikai nemrégiben elhunyt unitárius szerzőnek Paul 
Daviesnek ismert művéről Dead Sea Scrolls - Sulu
rile de la Marea Moarte címen. 

• 
Bartók Béláról, a nagy zeneszerzőről az egész vi

lágon mindenütt megemlékeztek. Természetes, hogy 
az unltárius magyar Bartókról, akit 1945 őszén tör
tént elhunytakor New York-I unitárius lelkész teme
tell el, az amerikai unitáriusok és univerzalIsták 
World - Vitág c. lapjában a Boston közelében élö 
dr. Szent-Iványi Sándor emlékezett meg, aki Bartó-

t trNlTAlUUI5 , .... rI' 

• 
Az angliai Croydon városa régen ismert repülőtér 

volt. a vilal;va,rosok növekedése sorában Cl'oydont is 
hozzácsatolták Londonhoz, Roger Thomas ismert tör
ténetí rÓ, a Hibbert alapítvány titkára, most írta meg 
a ci"Oydoni unitárius gyülekezet százéves történetét. 
A kől'lYv megjelenése a.lkalmábÓI az angol unitáriusol( 
hetilapja, az lnquirer, közli a croydoni unitárius 
templom fényképét. mely előtt ott áll a IlYülekezet 
mai lelkésze, az egykoron Kocsordon és Budapesten 
is szolgáll Kereki Gabor. Az első budapesti unitarius 
istentiszteletet I 869-ben, ugyancsak száz évvel ez
előtl ta rtottak, így méltó, hogy a budapesti is kö
szöntse e sorokon keresztül a vele egykorú cl"oydonit, 

• 
Bölöni Farkas Sandor, a XIX, szU7.ndi erdélyi re

fOrmnemzedék egyik legjelesebb képviselője, szamos 
kOl"abeli haladó reform szorgalmazója regényes élei ' 
rajzat írta meg d r. Mikó Imre "A bércl"e esett fa" 
c, Bukarcstben, az Ifjűsági Kiadónál megjelent köny
vében. A könyv rövidde! a megjelsoés után már el
fogyott. 

Kovaszna megye művelődési bizottsaga, Bölön kőz~ 
ségben, 1970. december elején, Bölöni Farkas Sándol· 
s7.ületéséne)( 175. évfordulóján emlékünnepélyt rende
zett, melyen az emlékbeszédet dr. Mikó Imre mon
dotta. A tudós szerző elmondotta, hogy regényt írt 
a nagy tudós Brassai Sámuelről, melynek megjele
nésére rövidesen, talán jövőre mar sz;imíthatunk. 
Úgy véljük, hogy e könyvnek a magyarországi könyv
piacon is számos vásárlója akad. 

• 
A Csehszlovák Egyház az idén ünnepelle fennáll ása 

ötvenedik évfordulóját. Az alakul;i~ id~jén d~. ~arel 
Farsky szellemisége irányitotta a rO,?3! egyhaztol .. el
szakadó modernista papok mozgalmat. ~a már tobb 
sz!iz gyülekezetben ök alkotják a legncpesebb. cseh
szlovákiai protestúns egyházat. Az .~gyház feje, dr. 
Miroshiv Novák, prágai pÜspök-pátrlarka. ~ nemzet: 
ttQzi egyházi mozgalmak i~m~l"t személYlsé~e, aki 
egyik vezető egyéniSége a pragal keresztény békekon~ 
ferencianak is. Hazánkban sokszo~ megfo~dult, Na~ 
Ignác utcai templomunk szószéken I?r~l~.ált. H

JUb.1-

leumi ünnepsegeiket 1971-ben tartaniJo kozgyulésül, 
alkalmával tartják, 

• 
Az Intel'nationu! Association for Religi.?us Frecdom 

(IARF) me!ynelt tagjai /;Odban egyre tobb nem I,W
resztény szabadelvű egyház is helyet foglal, .Iegköze
lebbi kongresszusát 1972 augusztusában HeIdelberg

ben tartja. 'Ob m már 
E világszel'vezet végrehajtó bizotts g an, ?- ' 

egy csehszlovákiai: dr. Novak Miroslav pra~al p~s
pök-pát riárka, egy romániai: dr. K;ovács LaJ.o~ pü~
pökhelyettes es egy mag~aro:rszftgl ~ze,m,(·.ty,'!,:'~ok_ 
,. t . h ti ··k képViselt a SZOCIU l .-f llep ml e . P spo _ I . kongressZUson 

ban működő tagegyházakat. A tava yl I ek munkit
ujjászervezetl négy ~izottsá~al}i1- z;nr:;:e hivatalból 
jában d r. Kovács LaJos és , ep ország további 
veszneIt részt, - az emHtelt háro~ak MlIOS R pl"á
képviselöi is bekapcsolódtak: dr. Ka d ErdŐ J{U10S 

. H J, f kultá' profeSSZOra, r. ' gal usz ,nos a .' ó iai Intézet profesz
a kolo1.5vá1"l Egye~e~lfoku Teol ~élemény(lnk szerint 
szora és e sorok lrÓJa. Szerény t munká 'át uz 
könnyen egyoldalúvá teszi, e I s~~~~~~~n és II fUkál' 
a tény, hogy a háromtagu e n b múködö tag
ságban E'syetlen szocialista ors~g an pher., 
egyház képviselője sem jutott m g szere . 

Dr. Ferepcz J6zut 
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Gyallay Pap Domo)ms Író búcsúztatása 
.. , .. "'" fá,'dalomló! lesiijtottan bú<.:suzom 
"L~renu , . éb 
Magyar Pcn Club vezetősége és . tag;saga neven 

~ 'alla)' Domokos irótÓfsunktól. Bucsuzom a. szel
lc~i tevékenység ,.szépmivcsétöl", 11 nasysz.eru em
•. _ 61 "pnevelés [áradhatntlan apostolátol, 11 ba
""rt , 11 n" . ál' kor 
['(iltól. Hosszu élet adatott Néki; rnatuzs. e:nl '. ' 

l tisz t"1 szívet, müvészlelkét, nyelve knstalytl~ZI<l, 
~~~~.;trság<ll t, szive uto lsó d~bbnnús(iig táplu lt ~. 
A k"wésben a munkában cl (arudt test mos,t PI
henn~ tér s ~zámunkra az emlókezés marad vigasz-

talásul. h I . B 
1880 aug. 4-én születeit a1. Udva~ ~ y m.egyeL en

ezéd községben. Alsó és középroku Iskolál. el~égzése 
után a kolozsvári egyetemen szerzett tanári dlplomát 
s mint kollégiumi nevelőlanár, fiatalok ezreit nevelte 
a nyelv grammatikai es gyllkorlati alkalmazásár.a. 
Mint II Magyar Nep főszerkesztője. a Magya:. Nep 
Könyvtara szerkesztője, a Képes ABC szerzoJe és 
terjesztője, II székely föld fáradhatatlan ap?stola, 
előadói körúljai során szethintette öröklött hIte é~ 
meggyőződése eszméit, táplálvan ezrekben és ezr.ek~ 
ben a IHl1,.aszerelet szent tüzét, II rnesszelobogó Pasz~ 
lort\k hasábjain csakúgy, mint élóbeszédben. Szé~ 
I,elykeresztúr, .Kolozsvár, Torda meghat<Írozó áll~~ 
mások voltak életében, de amit a. néptől kapott es 
II népnek adott, - múveszi novellái örökítik mes 
számunkra. Kár, hogy kevesen tudják; Gyullay Do
mokos író. az Osl Tögön, a Föld népe, aVaskenyeren 
c. müvek szerzője paraUan múvészi gOnddal formálta 

mcg hőseit, az "egyszerü szegényembereket", akik
nek s1.o1gálatAt, tanítását, egész élete elkötelezelt 
feladatának tekintette ... 

Kidőlt egy tölgy ! Az erdei világ fáinak egyik 
leg~emesebbje! Ne~ hallottátok zuhanását? P~ig el~ 
lerulését visszhangzotta a Hargita, a zokogó szél to
vábbsodorta hangját tengereken túlra is, ahol a 
mes~ziszakadt ága k fájdalmllsan belcrezzentek ebbr
a zuhanásba ... Kidőlt egy tölgy, hogy lombkoronA_ 
jú\"al betakarja a földet, amelyből vétetett. Ágait 
- volt idős7.ak! - amikor mcgtépázta a vihar de , . 
csonkAn, bénán is egfelé törő figyelmezte tő ágaival 
a szeretetre, a jóságra, az emberségre figyelmezte_ 
teu ... A Múzeumkeft TÜgyeket pattantó fá i is em
lékeznek esti sétáira e tölgyek, emlékeznek és em
lékeztetnek. Itt járt közöttünk csendesen és elment 
közülünk szerényen, halkan, csendben. ahogy élt. De 
emléket, baráti tanítását. vigasztaló jó szavait. mú
\"észnyelve sz[vbizsergetöcn ízes 7.amatát, mi fiatal abb 
pályatársai, irók, tanárOk örökre megőrizzük emlé
kezetUnkben ... 

Gyallay Domokos bátyánk, barútunk, nyugodj bé
l(f~ben ... ! 

Kopre J Ó7.Sef 
(író, g imn. tanár, a Magyar Pen Club ti tkára) 

(Fenti besz("<! elhangzott a sirnál, \S70 
áprHls :a-én. nombawn du. tél negy 
órakor) 

Folyó évi szeptembe,' 17-en Syász
nup küs7..ön.t.ött Datok él;. az egész Er~ 
d6vid61t népére. Meghalt Szen Mi
hMy ny. unitárius lelkész. 90 éves 
korában. Véget él'l egy munkában, 
lelelósségvállalásban és szere tetben 
meggazdagodott földi élel. Többé 
lIem veszi vállaira a palAstot e kö7.
tis;r.tcletben és kÖ7.S"zeretetben áJló 
papja unit.arius egyhá7.unlma k. 

Szén Mihály lelkész 
(1880- 1910) 

alapltoU s a1.Ok részére otthont te
rum tett. A két világháboru kÖ7.ötti 
időben még a ,börtön I<eserves kínja : 
il is at kellett é lnie CI népért elő" 

dolgozó és annak sorsában osztozó 
lelkipász;wnnak. de ez sem térítette 
el helyesnek felismert útjáról élete
nek.:. 

lst€'nhl'n megbolch:'gult teslvél'; ink 
n.,lkely földmíves családból sr.áz'ma
zo~t. KÖ"..::ép és felsMokú tanulmú
nyaH.. - igen nehéz anyagi körül
mények kör..ött - Székelvl,ere!\ZIÚ_ 
ron és Kolozsvárott végez[e Lelke
szi szolgálat.át Homoródszentpétercn 
kt:uHe, ahol 6 évet töltött. 1912-ben 
rnglalja el a datki lelkésZi áll.1.st, s 
ill, szülófalujának szeretett népe kö~ 
7.ött, 40 évig szolgálja nagy odaadás
sal és lelkiismeretess~gel azt a 
sZ<'n ~ ügyet, amelyre papi felszenle
lésekol' elkötelezte magát. Vezetése 
é~ Irányítása mellett fi datki unitiH'i
us lemplomoo. új orgonát ál\[ lanal< , 
a;: első világháborúban elvi tt haran
gokat ujakkal pótolják, a temetőker_ 
tet rendezik. Szívügyének tekint! az 
if;us .. íg nevelését, oktatását. mert 
(!!;:unénye a felvilágosult, okos, S7.é
Icslát.6körú emberség, s ennek érde
kében minden eszközzel, rábes:-klő 
készségével, bölcs szavaival buzdCt-

, 

ja hiveit, hogy .gyeM'lekeiket Iktild
jék továbbtanulásra felsöbb iskolMl
ba. Az eredmények, melyek e tekin
tetben széles kÖl1bcn ismeretesek, 
magukért beszélnek. Már pályája 
kezdetén felismerte CI szövetkezés
ben rejlő erőt, ,Fogyasztási és Hitel
szövetkez.etet s:teNer..ett, Gnzdakört 

Budapesti gyüJekezetünkben töob
ször megfordult. Hirdette az eViln 4 

géliurnot a Nagy Ignác utcai temp
lomunk szószéken már mi nt legátus
papnövendék, majd 1916/17~ben mint 
lelkész. Feledhetetlen sokunk szá
min'a az 1963-as budapesU látogatá
sa, amikor is éppen ifjai nk -konfir
mációi ünnepségén vt.;1t részt, s az 
akkor 83 éves ősz lelk.ipllsztol" áldá
sával indultak el konfirmált ifjaink 
életük utjaira. 

Gyászolják gyermekei, - köztük 
S7.én Erzsébet és dr. Szén Ernő bu
dapesti híve~nk - és .négy mérni1k
unokája valamint kiterjedt rokon
sága, b;rátoi, ismei"6sei és az Unitá
r ius Anyaszentegyház. 

!Temetésén az egész Erdővidék 
részt vett, ,nem7.etiségre való tek'in
bet nélkül. 

Nyugodjék csendesen! Az élet is, 

a halál is szeretetben nyeri el értel
mét. M i szeretettel gondolunk az éle
tében fáradRl!.tatlan s most Istenben 
megnyugodott szolgájára az Úrnak! 

ONITA.BlU8 B"'~T 5 
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Taar Géza (1884 Aranyosrákos - 1969 Kolozsvár) 
t9G9 nOVember I S-én. D,ívld Fel'ene h!l l tÍ lün~lk cm

lélmupjl\n, Kolo;\svtlmll örökre lehm.lyta szcm~l a 
rn"gyal' unH. \rius .Iclkésd km' egYik lcgklvaló\.lb 
cgyéni$Cg"c, T;mr Cc~.a. 

Ta;,r Cézúl lodesanyjün; ,k halotti t.o,r[m - 6 hct~s 
kOl'ában _ I<crcszlclték meg. édcs(lPJat ~ éves [(ora-
1h1n veszítette el s igy iU'va gye,'mckként nlitt fel 
il rokon Komj<its1.egi Pál jegyző háuin~1. . 

Ncvclóanyjül rajongásig szeretle. mégis az anYl,t
I;ms,lg-<lpállansiig nagy szomorús/,gll , kc~crúsége és 
fájda lma ütött üt nem cgy keresztelő , beszédé~l. 
eképpen: .. Legyen hála Istennek, hogy az édesanya
nnk nem kelle tt sajÍLt élete ürún életet adnia"! Ilyen
kor cl-elcsuklott l:így hangjll és édesanyjára gon
dolt ki t még nem is ismerhete tt . 

Iskolái t R:"lkoson kezdte, majd a kolozsvár i Uni
turius Kollégiumban folytatta, - lelkészi oklevelet 
az Unitárius Teológiai Akadémiim sr.err.ett, jeles 
eredménnyel, ugyancsak Kolozsváron. 

Ferencz József uniturius püspök külföldi ösr.tön
dij ra jelölte a tehetséges lelkésr.jelöltet, 6 azonban 
l"észben gyenge egészségi állapota, részben m ás 

okok mia tt nem fogadhatta el a külföldi kikülde
tést. 

Lelkészi müködés~ t Kadácsbun kezdte 1910-ben. 
Huznsságrn lépett l!IU-ben Gyulai Gizella tanitónő
vel. kiben kifinomult lelkű, nagy kultűrájű, egyhá
z.nt szerető élet_ es' munkatársat kapott a Gondvi
seléstől. Harmonikus. bel,és, mindenki számára pél
dául szolgáló csahid i életet éltek. 

19H-ben a Krimk ős i földjére, Nagyajtára hívja az 
ullani gyülekezet egyhangú bizalma s tulajdonkép
pen itt kezdődik Taar Géza á ldásos, szép papi élete. 

Hiveinek közösségéért , szeretett székely népéért 
és d rága családjáért é lt , - valóságos művesr.e! volt 
ln. ahogyan e két gyönyörűséges feladatot magübnn 
egyesítette. Igaz pap volt. mélyen hivő lélek. a 
szeretet melege töltötte el lelkét. 

Papi működése alatt, szivós n1\lI1kaval s híveinek 
nagy anyagi támogatásával 3 nagy-tantermes fele 
kezet! iskola épül Nagyajtán s kántori lakást vásá
rolnak. Ez az egy t('lken lévő szép épületcsoport az 
:Jllnmositas után a mai 8 oszuílyos iskola céljait 
szolgálja. 

A Dávid Ferenc Egylet. a Nősr.övetseg és az Ifjú'
s;"!gi Egylet keretében N/lgyajtan olyan vallás-el'köl
esi élet folyt Taar Géza és felesége vezetése mellett, 
mely széles körben hirdette a7. unitárizmus elköte
hnellséget az émberért. az embel' Ielemeléséért. 

Eg.yelemeS esyhazun~ p<,pjainak sorában az egyik 
ICSkl_vIl16~b, . Iegkultur.,ltabb, legválasztékosabb bc
s?,("<lu, gyönyűrl1 magyar nyelvt!zell1 s~ónok volt Fő
tanácsi prl."<likflciól és fel szólalásai mindig az . i ~m~i 
~gyh~~r.erete te~ é~ ~öJcsességet tükrözték.' Tagj~ 
\olt .. ,uz ~gyhár.l~ Fotandc.snak majuncm élete végéig. 

H.lr./lssugál hurom leanygyermekkel áldotla meg 
nz .Isten. a le.gklsebb már 14 éves korában meghalt. 
m~~J~nem e lVIselhetetlen bánatot okozva a szeretö 
~zuloknek. Kót papnél adott megmuradt gyermekei
ben Taur .. ~~Ul ,az egyháznak. 19a:/:i öröme telt eb
ben a szu.I~1 sZIvnek. De ujabb esapás kóvetkezett. 
Öreg napjaIk nai:Y bánata volt Kóváriné. brassói 
pap~é, legnagyobbIk leányuk t ragikus hirtelenséggel 
be;kovetkezett elvesztése. E csapást már a szerető s:/:I
v~ éd~sanya , a jó {eleség, alig három hónappal élte 
~u l. M~ ,marad t a leányát, feleségét-élettársát veszítő, 
osr. haJu, palástos lelkész számára ? Erós hite csupün 
s a megmaradt leánYa, Rostás llinesné kolozsvári 
papné, népes családjában való öröm, hol 14 éven át 
7 uno.ka társasága s a gyermeki Sl'.:eretet próbálta 
pótol m a nagy veszteségeket, de arcán végig ott lill 
a szerető tá rs utáni kesergés s elveszItett gyerme
kei miatti örökös bánat. 

Nyugalomba vonulása után, 1965-ben, egykori gyü
lekezete nagy linneplésben reszesltette Nagyajtan. 
Egy róla készítet olajfestmény t linnepélyesen he
lyeztek el a lelkészi hivatalban dr. Ferenczy Géza 
nehal [őgondnok, Nagyajta szülötte. képe mellé. Ez 
alkalomból linnepi Istentisztelet volt , melyen Májay 
Endre brassói lelkész meltatta érdemeit, majd új
ból és egyben utoljára régi szószékére lépett Taar 
Géza; lelkében nagy megindultsággal, a több évli7.e
des munkának megnyugtató érnsevel, de vonzó és 
megragadó ékes-szóval adott Mlát Istennek a sl'.:ép 
napért, a visszatekintés alkalrnáert s azért. hogy 
órállóul állította őt népe szolgálatára. E prédikáció 
volt hattyú-dala. S egykori hIveinek meginditó szere
tete lett további életének boldog útitársa és soha 
el nem muló tartalma. 

1969 november 15-en, hajnalban lépett át az örök
kévalóság birodalmába. A temetési szertartást a Ko
lozsvár-lrisztelepi unitárius templomban Szabó Dezső 
lelkész végezte, majd holttestét Rákosra szállItot
ták. a családi sírboltba. szerettei melle. Itt egykori 
~yüleker.etének, Nagyajtának lelkesze, Gál Jenő. és 
gondnolw, Domb! József bűcsúztatták az életben fú
nldhatatlan, mindig munkálkodó s halálában is sze
I'etett egykori nagyrabecslilt lelkipásztorukal , 

A gyaszjc.lentönek. - me!)' hirli i 
adta 5-zabó Cáborné test\'órünk r. 
évi október 9-én bekövetkezett hala_ 
lát - jobb felsö sarkáb.·m c\'.cl~et a 
vigaszMló igéket is olv<lsllatluk: 
.. Ama nemes harcot meghal·coltnm. 
futásoma.t elvtgeztem. a hitet me~
tartOttam ... " (Pal. Tim. IL 4.7.) 
Azonban nehéz Vi;t..1~ztal ódni. Egy 
közlekedési balesetnek Ictt az áldo-
7.a.la .. néh::,-i testvérlink s szünt meg 
,nepunk es vallásközösseglinl, iav:'ol"H 
tovább dol<;ozni egy &-t.é~('kben CS 
gondo l.ato~ban nagyon gazdag meleg 
emben SZIV, er. ·a mindig nagy terve
ket melengetö oneffies embel'i lélek. 

Szabó G~borné Weress Jol~n vel, oktat, buzdit. hogy a magyar 
any;jk, a magyar lányok egyre job
ban értsel.:.: mivégre szület1ck. mi a 
fel adatuk a magyar nep életében. A 
felsz..1badulás után előbb egy Nógrád 
megyci faluban végzi rn~pnevc.ló 
munkJ.jat. majd hire-neve tullép\"lm 
a fnlu. a megye határol, Budapestl'C 
hivj;jk s egy egész "országnak .!~ 
népnevelöje s rál"adhatatJa~ul J.1rJa 
a tanyáka t, a fal vakat, a varoso~t. 
tartja az elóad1i.sok sz.ázait és ezreIt. 

Abban az ótordai \Veress családi 
o.tthonban született. amelyet mcp;_ 
tis7:telt látogatásával Jókai Mór ls 
elso el"(l.Hyl utjll n.\kalmával s ahol 
papfrra vetette első fel jegy7.éscit 
halhatatlan remekmüvéhez, melyet 
aztán "Egy az lst<m" eimen ismert 
~eg a vilá!::. mint a maq}'ar regé.ny_ 
I~odalomnak egyik örökbecsű érté
két. Ugyanebben a:/: ótorda.i Weress-
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1909-1970 

h;'á.ban várta meg az Unit...írius Egy
ház tordai püspőkválasztó zsinillá
nak az <:'1"edmenyét dl'. Boros Györg.y 
192!J-ban, Uikit azon a Zsinaton Uni
tárius püspöklké is v:ílasztottak, s 
akinek add igi rendkívül tennéken)' 
munkáss<"Í~. s neve é5 személyisége 
irán t tápl<"zlt kOI-. és belföldi megbe
csülése, n .\iP' nyereség és tiszles.."'i6g 
volt az Unitáriu;Egyház S7..ámára. 
S~.abó Gáborné, sz. WCI'ess Jolán 

földi életének 61 CSl,tendeje örökö:') 
rr.un"kálkodásban telt el. Az unitári
us konIel'Cnciás t..íbol"ok állllndó elö
adója.. a ,nő-kérdés korszerű "propa
gátora annak közművelődési. vnla
mint etikai és t..."ÍJ'S..1dalmi vonntko-
7..ás.1ival együtt. Finnors;.c..'igban és 
Svédol"Szágtmn tanulmányozza a nők 
helyzctkt. itthon pedig okönyveibe.n 
és tanulmányaiban felvilágosít, ne-

Presbitere volt a pestIÓI'inci uni
tI,rius c"vhá7.kö:/:-égnek, cgyhazi ~1I
nácsosa '; Magyarországi UnitáriUS 
E:gyháwaJ,. 

F&je, három leánya, h:\".I·()m vcje, 
kilenc unokAja. testvére, rokonsága. 
sok ismez'ősc s az uniiárius valláskü-
7.i)nség áll a gyászolók hosszú sorá
ban. sokan elkísérték utolsó útj{u'a 
is. Temetése oktÓber 22-én volt a 
pestlórinci temetőben Bencre Már
ton és H uszti János lelkészek szol
gálatával. .. €rcr.zOk, hogy kötöttünk 
van." 

-



HíREK 
K"rl\~~"",. ~1s1l olo másOdnapJán, de· 

e~n,ber U-én t.; 28-án. Icmplomnlnkl»>n 
Unnepl ISlenlln,,,lC'''1 ,artunk ~ lI.-va
c~orál o~uunk. AZ c')lhá~kGz.~gok <::löl
JároNA,,,1 IISZlclcucj é, nerc!cU,,1 k~rlk 
1>(1le!nk szfveo; 3aom~ny/tlt ll>: "r/o" .I"I11 
mcglcrlto!«éhcz. 

Ee,."",l Je,,~lt;irOn' 

,l z "" ~vl ~1 u. tör.'<!nye«:Jű rendelel 
•• _ ,,az ell')'h67.' tulajdonban Jc"'" levéllA.1 
anya,o! " ma"y •• IIJ rl fnel, dc c l",So'" 
b~" " k u ll u . tö.t!!'"", és hClyt!;rténc\ Je
Ic ntGs t o • • mny.gának tekinti .•• " En
""k "'CK'eld6cn II MIl"cH;d~OgyJ l\I ;n i'l'it_ 
t(-dum Le"él! :irl Il:"M.l;lllósllila "nlftmenY
ny i rc lel.:~cl "",)'h :izl Ic \,éll:irosn n'm:i.:o 
sukmai tanfolyamo, . endne", amelyen 
;lZ Unlti.ltls Ery lub ' ré."ér61 Szász Jáno.' 
velt ~nl. 

A tan fol yam an)'"r''' elméleti el(ladá
sokbó l, uOkn.k kon~ultáelóJiból és Ic
vellllrlalo,cat'.okból ;Uh, ame lycl( n t k .0-
rán mc,leklntett~ k al Országos lA!v~l t ár 

c.cye. OSZlálya ll, a Prst megye i l..ev~lui:

ral, valaminI az Enler.com1 ~rsekl, a Re 
ro rm'lus R'day és '" Oapt lsta Egyhbl 
l.,ev~lt' ral. A~ el m~lell lanfo lya m . a m e
lye t /I'SllCl egyhónapos Orsdllo s l.,evN
IA r l fi'akorla ll munka követeli. kl 
",1]6 alkalom , 'o l! II lellmojlernebb lev~l

tAri alapelvnek, ~s 1I~ Országos Ulvéltár, 
,'.aIam ini a~ egyh ázi l e\'~Hárak r endsze
rének merlsnleré~hu is Jó ellglldtis a 
szel','uf! alatt á ll ó eu'hizl le\'~lt ;\t"unk 

k ltpflh~hU. 

A suk m al t anfol3'.amon felil1 rendkiviill 
ért~ke volt a ta nfolyamnak, hOIlY' a hat 
egyh'z r~ub,; 1 Je lenl ~ vll 34 egyházi Ic _ 
,·{·i t:l.ro. klltóll meleg baráll k apcsolat 
alMkult k l, amelynek tcrm~ktnyrlll ba
Illu lesz a Jl,ivllbcn. a közös l evé ltá ros! 
munka lerQlel~n. 

br, Olá h Ernll orv05 tesvérlJnkt61, a 
br,,;r.fUal Sao PAulo v'rOS'ból érkezett 
egy terje<lelmes besz'moló-Iev~l. Ez II 
levél tullljdonk~ppen evy távolba szakadt 
atYánk"'nak szfvb61 és lélekböl fakadó 
vallomása unitárius hitér61. amelyel 
hosszú o1vtlzedek tolyamán scm vesztett 
el, et y Ideten föld Idegen világának küz
delmes ~leUe!tételel közepette sem. Or, 
Oláh Ernő teStvérünk alföldi SZÜletésű. a 
Békés megyel Mezőber/!nyben SZIlIetett, 
ahOl annnk IdcJén nép I,lnltárlus gyOle
kezelünk vou t's még külön Iskolával I~ 
ékukCdtUnk. Dr. Oláh Ernő lestvérlJnk 
~ kolozsvári Unitárius KOIl/!lllumban ne
velkedett, Ott ~reltséglzett é.~ három évet 
~ kolo,.~várl Egyetem orvo.1 fakultásán 
vég1.ett. S1.eretelt volna unitárius lelké ... 
lenni, de laJátO!! alakulása ~letk !.lrU1mé_ 
nyelnek n,. orvOSI pályára vezetle. DC 
Igy I~ megmaradt az unitárius hit apos
tolának, akI tekintettel alTa. hogy az el_ 
~ö VIlII~Mború ultin fejezte be közvetle
nUI tanulmánynIt, mIntegy hét évtlzed 
nYugUlk vállain. Szfvl>ől köSZöntjÜk ~ 
ha lelket és réS1.ltteAen ls vál~s'.Olunk 
fennkml .oralr~. 

I)r. S~~"I-h':in)' 1 S'ndor lb. PUsptikl 
helynök, aki Jelenlell a7. Amerikai Egye
~II A1l.:1mokt;IlIn Végez lelki S7.0Ig~latol 
k az J\me'·ik.31 Mag>'ar S~.övel~ég "Ielnö
e, levollben olrtesftelle t6pás~.lorunkat 

hGgy ~rvbklll'O$ultJalnk Javára szeretct~ 
C5omng<>kut klllll olS (lén~bel1 a <l"mánnyal 
Járul ho7.>.,) a kO(!so r.1I parÓkia éPOlel~_ 

nek kljavftásdhOZ. örvendUnk. hogy n 
~egft"ké~z8~gnek ez A lesIvéri szellemu 
'cngerenlÍlU 1cl!lVo1relnket I" IlZ e8yUvt!_ 
lartozh Azereteto1vel k~sZlell a seVit""'g
nYl'Jtásrn. 15ten áldja meg n ne'."'e~ szl_ 
,'d lIo:tak07.ól, 

" , 
$G éves ~re ltso!gl ta"lkO~ÓI tartottak JU

nlus 5--én a kolozsvári \'olt UnitArius Kol
légium diákjai kiizUI néhányan Budapes
len. Megjelent Bodóezy Bolla, Bodóczy 
Tamás és Kádár Ferenc unitárius, vala· 
mint kál római k~th. vnlláso:. növend,)k IS. 
Igy dr. Gergely Pál, a~ Akadémia tudo
mányos kutatója, az egykorI kolo~svád 

Krtza-önképzókör elnöke és Kathona 
Gyula, a· nyugat-berUnl operaház klvóJó 
basszlstája, m, a Kollégium egykori kl
válÓ t .. náráf1ll k , Kovács Kálnl ánnak buda
pesten lak6 leánya. A budai vendéglőben 
a~ unltáfiu! véndiákok összetalálkoztak a 
koloZ$várl voll plansta gimnázIum ~O és 
50 évvel ezel6tt ~rett$églzett diákjaival s 
együtt ls sok kedves emlék e t elcvenltet
tek fel, a fehérasztal mellett, régi dIák_ 
éveIKb':;l. 

A Theol6glal Szemle (Kiadja a Refor
mátus Egyház) Idei éVfolyam,)nak több 
számában unitárIus vonatkozású cikkek 
ls megjelentek , Ismertetést olvashatunk 
az 156D-ben tartott nagyváradi hllViI(;rÓI. 
mell' az unltár;usOk és reformálusok kö
zött zaJlott János Zsigmond erdélyi {eje
delem Jelenlétében. továbbá a Magyar 
TudományoS Akadémia kiadásában 1968-
ban megjelent Régi Magyar Költők Tára 
IV. kötetér6I, mell' az "Unltárlusok költé
szete" alcímet viseli s a XVI.-},.'VlI. szá
zadi unitárius költészelet lll. a~ unitárius 
egyházI énekek credell szövegét és dal
lamát PUblIkálja, valamInt dr. Bucsa)' 
Mihály rel, teo). professzor cikkN közli 
a Kolozsváron IHa-ban megjelent uni1.1-
rlu~ emlékkönyvr61. 

Dr. Ka lhona (l ~ta reformálus egyhá"
történész értéku tanulm6nyt Irt az Irooa
lomtörténetl Közlemények 1969. év! I~t:

utóbbi 5Zl\m:lban "Pr,?blémák DávId Fe
renc Antllrlnlt:lrlus tevékenységének kez
deti szakaszában" efmen, 

Dr, Ernő János kOlozsvári t<:ológial 
proreS$zornuk az 1968. évI tordaI JubiláriS 
z.slnaton tarlott elő"dását, "ngol fordftás
ban, kllztl Az angol "Faltn and f'reedom" 
c. szemle. melynek szerkC!Sztöje n kBrUnk
ben ls Járt Er ic S, Prleo boltonl lelkész. 
J\ lordftás Oudlcy RIChards OXfordi I>ro
fes.~or munkája. 

1\ C!lehs7. IO\·ák!a l unlt"riu~ok ünnepé
lyes kerelek kÖZölt eml~keztek meg prti
RAban. Június U-én, mfirtfrtl"lfilt halt "Ia~ 
p(16 lelkészOk, (Ir. N. F. Cnp"k, s,.UJeté
~olnek 100. évfordul6járól. J\ mn~ynl'or"zii
gl unltárlusok képviseletében Jden VOlt 

és Udvllzlll bcszMel mondOlI dr. FeTenez 
József f"gondnok. kl c-. alkalommal ht_ 
I<lgatA~t ICIt dr. Mlro'lIlV N<>vllknlll 
c.'iehszo,'ák eVYhllz p4trl'~kIlJ"'n41 I~ 'a~ 
f"gondnOkunknak Marbur!l'ban ,anul6Ulr_ 
sa Vot. 

AZ fA lU' legkllzelebbi "l1á.ckonrres!f'.t;Udt 
t~72-ben tartja a nyugal-németországl 
Heidelbergben. T~máJb a .Humanum". 
Az unltárlu~ és uabadelvll kereszt~ny és 
numkercsu~ny egYhdzak nagy e1<'1k~szti_ 
leteket tennek a konsre ... ~u~ ~Ike re /ir
dek':;ben, 

1\ skóda! uni1árlusok ez ~vl kőzgY<1lé_ 
SlIkct máju~ hónapban tartották Dollar_ 
bugben. melyen r~su Vett ,,7. angOl uni_ 
tárlusok új elnöke. Arnold Grave •. é.. az 
Illtl~tigl OSMály úl vczet6je, Chris Parker. 

I.,ord Sorensen, nnI/ol unItárIus lelkés", 
munkt1spAnl k épvIselö, kl nemrolgiben 
kapott kInevezést a lOrdok hhába. kö ny_ 
vei ln "l bellve ln Man" (HI~zek Az em
berben) elmen, melyben \'allásos humá
nl z muslll JUltatJa klfeJezés~e me8lly6,.ő 
er6vel. 

Az angllal, kanadai, a mErIkai unIJárlu 
SOK heIl é~ havi lapjnl, továbbá számos 
gyUlekezel helyi lapja hlrdeté.~1 köZÖl ar
ról. hogy a M .. gyarOfS~ágl Unitárius Egy
ház lapJára. az "Unitár ius :tlct". re Dz OU 
oll6 unltánusok elönzethetnek. Illetve azt 
megrundehetIk, 

A dániai unlt'riuSOk lapja, a .. Frlslnd et 
Krlstendom" Id6nként megérkezik hOZ_ 
zánk. mint ahogy II ml lapunk is eljut 
tesll'érlapjalnk szcrkc.'iztőségelbe, II világ 
minde ... t;\J~n. A lest véri érlntkeZ~5nek 
ez a I~ncszeme ls örömmel tölt el min
dannyiunkat, jelczvén ~z utat a~ egyntt
maködésre. 

A~ IAR F áprIIbi klbűvltell VB lllhén, 
melyet a svájci Churblln ta MoItak, a b05-
lonl kongresszuson mogalak:1tOI1 IV, Szak
blzotts~g elnökéül dr, Donald Sztinthó 
Hnrrlngton New York-I unitárius vezető
lelkészt választották meg. E bizottság, 
mely a béke és ~z igaudll'oss~g kérdései
vel és tel1ldal1llval hlvatOI\ loglakozni, 
tagjai köZött tal:llju k dr. Ernő J ános ko
lozsv~rl teo!. p rofesszort ~S dr. Fcrencz 
József főgondnokunkal ts. 

Plymoutb-bAn, az amerikai MassaChu
setts államban szálltak partra 1620-ban. 350 
évvel ezelőtt azok az angolok, akik az el
nyomás és erőszak mIatt új haz;!1 keres
tek Amerikában. .'\oz ekkor al apltotl 
templomuk ((lök folyamAn unllMlus 
templom ICU és ma is 4z. Eml emléke
zett meg a~ angOl unl1.1rlusok "The Uni
tarlan" e. folyóiratában Derek Smith 
angUal un!t~rlus lelkész. "kl az angUal 
Plymou!.h vtiroskn unl1árlus a-ymekaeté
nek" lelkésze. 

A m ancheSlerl Cross St. unlUlrlus temp
lom lelkéfize, Kenneth RldRW"y, aki 
19G8-blln feleség~vcl 'együtt reszt vctt n 
kolouv:lrl és a budapest! Jublláriu~ z.,I"p
tunkon. 1911. nyarán társnsulUdsl terve .. 
Jl.fngynrorszAgra ~S RománMbn. els".ör
bnn unltári,,~ résztvevőkkel. 

I\z amerikAI unhárlus-un h'en"lsta eIlY
ház ci olvl kő,.gyalését a ,,~endcs-ócdnl 
Seattle v~ro.~tiban larlOllll. J\ múlt ~vben 
választOtt ,iJ olnll k. RobcM w eHI. el~ll 17.
ben "lll. Ilyen mlntlség<"txon " kö~~yül"'" 
~dne elé, 
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Halottaink 

OZ\·. It t lemt n IstvAnné. Sz. Pdl l r~n 

" d~b .... ~tnl /:yOleke>.tcil n ll. I3~Jor J ~
"O~ l .. lkéoz " .. ~ .. I~~\' .. l I"Cl1QV~U~1t" eit y
hhl ..,pmcttn, főleg II '''I&<7.erk .. ~ .. I .. kcl 
és aK .neal 1"""101. ""Iamint ~ rőbt=J;l r~
tol. örvendünk e "asy''''' "klnóU. Jav/
I:\sok elYélzkén<:l<. 

J\. h6dmuödúrh ely l c"yhj"l<au~lI:be" 
gyűjtés rOlylk. hOIlY u egyházi épU1Clc. 
ken ctv .... zend6 tMaroz!oshOz anY"lll "la
pol l .. ...,mlsenek. V;lLl.:llkO,.;Is ukh OZ slkerl 
k fvllnu"k . s hl",,,Uk hogy valamennyi 
hódmez6v:1$~rhclyl hlvlln~ szIvIIgyének 
lekinIl " lyOJt". \fimogatns6 \. 

k lvUl "n!,lol ~S nnlcdk al lurJsL(ok 1.11 rés~1 
veltek . AZ am<lrlkal unhárJus-unlver";
llsla LIlgeilyhbat dr. MalcOlm R. SUIher
land professzor, a ehlcall.ÓI unlulrhu leu
IÓIJal takult4.s d~k llnJa k<\pvlselte. 

II . u.J..cr Sh or t professzort vlÓlastlOlla 
11« Inléz6 BlzOll5á& az o"fordl Monehestc. 
College IgazgatOJául. lovábbl öt e$Zleo. 
d6re. A Jeles el:yhll.ztört<!nész professzor 
lesv<!rUnk'" szeretettel k öszönIJük. 

o r. Htlsseb AUred, amint arról dr. 
Ste ... :-lván)"1 Sándor lb. pilspökl l"IelynOk. 
Jelenleg lanecslerl (USA) unitárIus lel
kész hiri adott, _ angol nyelvi! tanul
mAnyt Irt Bö]önl }o-arkai Sánd orrÓI, aki 
az .;:rd{,I>·1 unItáriusok k.hUI első Izben 
IlItogatta m eg aZ amerIkai unltá r lusOkat 
" mult század harmincas <Ívclnck elején. 
BölönI F"rkas Sándornak erl'Öl szóló 
•. utazás ~~zakamerlkában" c!m(l könyvél 
{megjelent tUt -ben) Széeh<lnyl 181Vlln 
gróf ls nagyjele n\llség(lnck nCve1.tC. /1,.
óta löbb kl .. dásl llrl m cg e mol, mind
annyIsZOr bizonyságot adván lrójának ha
ladó ucllemérOI és a I~ I'sad nlml kér<.lllsck 
ml,,, logcko"ysá g:lrOl. Magy"rUl ncmn~~ 
dr. MikO Imre Kolozsváron Irt rC\l.ényc~ 
"lel,aj7.01 rolli. melyet n buk ureSl1 
könyvkiadó j<llenlclelt meg. 

t. évI oklóber \7_én. aG éves kor~bRn Bu
dnpcslen elhuny t . Hamvali Kotoz.warra 
$záUho\lák s " Há:r.songr6dl temetőben 
IérJI! " Irjában helyczt~k el. F(>r)I!. Ke
lemen IstvAn. Im-tOl 1551-lg felsOrá k OSI 
lelk~z VOlt' löbb el k ll150n AI a küküll61-
fc"O 'eh~ t l I;'nl\árh.III elyhátk Or ~pere...,. 
H Arom fla. - UW~n. T Ibor ~ Altlla -
valamint menyeI \!s unokáI gyászoll~k. 
Adjon a Jó Ulen e~ndes nyugOdalmat 
nékik. kIk hOSlltu évll'.edeken kereszIül 
R~oIIAII~k unItárius anyMzentcgyházun
kat. 

Az .:\"antfUk ,,~ Tenl .. ,lal Aka" " mLa 20 
éve működik Budnpe<Olcn. A z .. ~ •. cl kap
c$olato. unncpséjt:C! december l-é" wr-
10U:lk. melyen a,. Unitárius Egyh~" ... ~ ~ 
BudaJ>C:'ltl Unll~rlus Teológl,,1 Intézet 
képviseletében Jelen volt dr. F .. renc~ 
J<.\,.sef f"gondnok. 1.,016/1ln1 p rof. és Ben
e ' .e M~rlon egyh(.?;l tőJeI/Y?;ő. ICOlóglIII 
elő~dó. E jubiláris tl1~5en avalta dlH
doklo",~ az Eva ngéllku8 Teológu. 1 Aka
démia dr. 1'6Iffy 1\I1kll'l5 leol. profes,.
s'Ofl. s.erclcnel grntul!\lunk. 

J aka b !;lek un\!~rlus egyh(.zttlrléné-'!,. 
. "'.illcto.'sénck IM-lk évfordulóJAról eml,,

kezlk meg a Rom~nla S •. och\lIS\.:l leö>.tflr
s a~Ag H.:org ltn n1eC)'el n éptan~csllnnk na
pilapJa. II .. lIarglU··. I. tv l szeptember 
~-Ikl $zám4blln. (C$lkszeredAn adják kl). 
/I neves o.'s n~lIyon termékeny munkAs
ságIl Jakab Elek sok IrAnytl levékenysl!
gel fejlett kl. mint IIV.1I01l 10lhl történé.~l\. 
Megina löbbek k özölt Udvarhely megye 
történetét. KOl o:r.svfir tört~nelél. O~,'ld 
Ferenc cmléke elmi! n"gyjelenlőso;;gn mi!
vél. slb .. S valllmcnnyll'Öl komoly mNt~
Ihl olVL,hDlunk a •. 1I1.1rglta·· c!mil pull
Ilkal napllapban. amI azén Je]en t6s s •. á
munk .... mert Illólal bl •. onyltékot nyujt 
Ilf Ta né2ve. hOlY unltAnu~ c<.m 6.nyelnk 
~ rruJgyllr n6.pUnk szollll]alll fed ik egy
mllst. 

,\dom1n)'ok a~ Unlt:hlul Ele t re: 

Dr. FerenC! J O.-sef és C!llzmadln Fe
renc 5<1-50.- FI .• dr. Geley JÓL~e!né é~ 
György TIbor 100-100.- FI.. ZS~kÓ An
dog 300,- Ft. kIesapja. n/lhal dr. Zs~
kO Andor eml/lkére. h~IAlllnak 28_l k év
fordulója aIkalmábOI. Dlm/lny Lajo~. LON 
Angele~. 300.- Ft. Hálás köszönet a kil
lijn ndománYOkért. 

lartoHa körzeti Ulését " IARF VilAgszövetségünk, auguszl u s h,i. 
nnpban. melyen II? ~7.Slal r<\S~lVevőkön 

J e llj e VOr"SICt Z"idnn.1d holland lel
késmIl. kl a m:lsodlk vllághtlboru Clőltl 

Időkben löbb l7.ben ls meGlá togatta a 1"0-
mánlal (,S- m"gyarorszllgl unlt~rlus gyU
]eke~elek némelylk{,t. sulyos belegség 
UI.;n nemrég: e l hunyl ~·érlének. kl egy 
h<,lI~nd s~"badelvü prol. gyUleke1el I ~]-

k c,,?e. va lamint Ayennekelnek 
r"szvéllinkel lolmficsolllk. 

Szab6 Dezsö volt komlálS~egl ]elkészl 
a kolo~svárl le]készl állásra nevezle 
ki dr. KIss Etek püspök. Belklalás~ 

augusztus 2-án volt. Szivböl gralulálunk. 
Ma jOr S i ndo r a kolozsvllrl volt UnItA

IArius Kol]églum egykor i tanára. 61 éves 
ko rábao elhunYI. Temetése aUlusztuS 
15-én voll Kolo~sváron. szereteltel gon-
dOlunk re:!. 

OZ\' . Vaska Dezs6né tragikus körü]mé· 
nyek közölt 8~ évn ko r ában meghalt. 
Au guSztus 25-én került sor a temetésére 
a kolo>.svAri H á:r.songárd l temelllben. Dr. 
K ovács LaJosn<'i nagytL~~t e]ett1 asszony 
édesanyjAt gyá~~o\ja a ~ elhun ytban:Mély 
gyAszában őszInte szívve l OS1.tozunk. 

--------------------------------------_.~---------_. 

~)ste~től áldot,t. ~ellem,es, karácsonyi ünnepe~et 
es boldog UJ evet kivanunk kedves olvasómknak! 

ISTENT ISZTELETEK 
Ita~uon )' el~ napJAn : december 25-én pénteken: 
N,,"rtg)/" Ig,aáC utca: de. U: Högy~ u le,,~ d e. \0; PCStel"7.SébCt: de. 9: PC«I-

ne: e. ll; vec.&: du . 3.30. 
IUricson)' m l.sOd napl' n , GZOm OO lon: 
Nagy Ignác u tca: de. ll: nőgy.., utca· dc. 10: pcsUllrlne: de. ll: Rákos
PalOla: de. ll: MátyiJ{öld: du. 4 óra .. 
IUriesony ha ..... a d napJ' n , vasárnap: 
NalY 19nde "te:\.: de. 11: H6gye.. utca: dc. UI; 
Oeozt tnd 6 UttJ ~II, , 6rakor: 
Nagy Igntlc utcai, Hllg)'C'!$ Endre uteal éli pesUőrlnel lemploma!nkb~n e~te 
6 Orakor. 
OJé v n a pl' '' : 
N~SY Ignác u.: de. 11 ; H6gyC"ll E. u.: d c. 10: Pesllllrlne: <.lC. ti ó ra k or. 

• 

Kin Sindo rn t, 5Z. l 'lIPP I>rzstbel f. évi 
~~eptember I -~n KOlozsváron meghall. 
KI" "SándO'!" ny. lelk~~ f<lleségét gy:'
S~OIJa elhunyt lesivérUnk ben. KOlozson. 
Székelyudvarhelyen és Homor6dj:'nosfol
vlln állott haséggel és a munk al"TS sok 
Jó kép~ségével, _ kUlönösen zenel mO 
vellSége VOl l kiemelKedő - férie old alan 
Kiss stond orné II.<I1,telelCN asszony. Mély 
l:~ IIlTIóq lelk i barálság taZtC Ormösl Ká
rolyné. H. KimtOr Glzel\" k olOl' .... viir l 
köhO p.:o.pnéhoz. kirOli913. )UnIus 27_én 
az Unltllrl u 5 Egy h At Nőegylele ok lándi 
Olé~én emlékbe~7.r!det mondo\! . K I>;!; S,in 
dor ny. lclk<\S7. Icsw{orU nk gy1lszi,bnn 
ré~;'vev(; lélekkel oszto1.unk. 

S~.abó Dénes, megh. m{ire . 30-An. 56 
<Íve~ korában. Varga D énes, ápr. 15-é n . 
~8 év",". Nagy Olló. ápr. 16-(\n. 67 éves. 
l .áver Jtlnos. ápr. 24 -én. 70 éves. G éc •. 1 
JÓuctné. mllj. 6-An. 'i5 éves. KO",.os " fl
roly, jun. l-<~:n. 81 éVes. Klnel,lI Jm.sefné. 
miii. 26-An. 79 éves. PaUl k f31vy SAodor 
presbIter. máj. U-An. 13 éves.· G yörgy 
Márla. )Un. IH!n. (;1 éves. TÓlh Jősze!né. 
sz.: SzathmAry Julianna, lun. 16-IIn. ~I 
<Íves. özv. KocsIs Józsefné. Júl. 6-IIn. 74 
éves, .Borbély Gyula. ju] 8_án. 65 é'·es . 
VadU LAszlóné. jul. 2-án. 78 éves. dr . 
Frank Kiss Ilona, Jút g-én. 36 llves: Med
vec1.ky t.aJosné. jul. I·I-én. IS é'·es. K o
váes KárOlyné. Sz.: Sauer Margi t . JUI ~S
én. 72 éves. Mátét!)' Fe renc. Jú\. 15-én. GO 
éves, Papp László. Júl. 31-én. 11 éves. Ca
dó sámueln é. pOlgárdi. lIug. 8-.i n . 72 éves. 
Barra Sándorn é. aug. 31-én. 78""'''''. P lvo
""rn\csek Pálné. sz.:. András Htleh el ilo 
na. szepl. 7-én, 67 llves, VálY1 J ánosné. 
aug. 26-án. 73 éves. László G yö rgy né. 
aug. 36-án. 16 llves. Bar3bás IstvAn. szepl. 
8-án. ill! éves. székelY Bél. ... szInész. s;:e pt . 
20- án, 79 éves. LiSlo ny Bél~né. 5Z. : Had 
nllgy SarOIID. s • .ept . ZS-én. 73 l!ves. Duka 
J ánosné, szept . 23-á n . 83 éves, özv. Dlln lel 
l..IlJoanll. sz.: Gyö n gyl.issy Ben a. o kl. g-é n. 
9{l Óves. S~6kC!y Lá:szló n é . okl. 13-á n. 8~ 
óves. Kne7.lr S lindo rné . s z . Egyed Jul l.n n
n n , Okl . U-tln, 17 éVes, J Ó1.an Miklós vc
lly(:.sl,mérnö k , okt. n-lin . 72 évcs. d r . Ele
k es Andor. okt.. 27-6n . 55 llve5. Ifj . Got
bárd ZSIgm o nd . Okl. 29-én. 23 éves . d r. 
GlI ttalvl Gé:r.a . nov. IO-én, 611 éves . Htl Z
mány A nd rás (Rákoshegy). no,'. 16-;\ n . 
48 llVe5. Va rga Lajos. a kocsordI egyhá~
köuég egyk o r I kán to r ... . majd gondnoka . 
84 évC!l 'korában meghal t . Ald.is emlék Ok-

UN I TA RI US ItLET 

LaPlulajd on os ' 
a MI C)'a rorsd g l UnJtllr1 us Egyház 
FŐlZerke,nő h fel elIls kl.dó : 

H. Filep Imre 
Felel6s u erku zlO: Be n cze Márto n 

EV! ellltt.eté.ll dll: 2t,- lorlnt 
uudapeu IX. , U llcyn 20dre Ulca so sd", 

T.6 vb.: 131- 1U. c sekku. : ~'.S/j l_vnl. 

INDEX: ts.IU. 

7o.34113f2 :- Zrfny l Nyon.da, Budapu' 
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