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A hit húsvéti öröme
Keresztény életünk nagy ünnepeit ~ülön-kü~ön is
meg szoktuk jelölni ugy, _ hogy lén~~~.uket l~gjobban
kifejezö fogalmakkal. jelzokkel ékesttjuk [el oket. Igy
emlegetjük, hogy: Karúcsony a szeretet, vagy .a gyermekek ünnepej Pünkösd a lélek, vagy az egyhaz meg.alapít{lsli nak ünnepe; Húsvétról a~t ..szoktuk monda.m,
hogy fi hit ünnepe. Ezek II meg]elolések rendszermt
híven fejezik ki az ünnepek lényegét, s eléggé el~o
gadható magyarázntot adnak bensö tnrtalmukról, ]elentöségükről. A legbeszédesebb talán az összes között
Húsvét megjelölése, mikor azt mondjuk róla, hogy
Húsvét a hit ünnepe. Mert hit nélkül H űsvéUal semmi t sem kezdhetnénk. Ug)'anis azok az események,
amelyek az evangéliumokban e7.zel az ünneppel kapcsolatosan írott szövegként fennmaradtak, lényegükben mind lelki és szellemi síkon zajlottak le, mentek
végbe és nem materiális vonatkozásukon van a hangsúly.
Ha figyelmesen olvassuk a húsvéti események leírásait, egymással egés7.en ellentétes érzelmek kelnek
életre bennünk s töltenek el m inket. Mert igaz ugyan,
hogy Jézus előre megmondta övéinek s ezt többször
is hangsúlyozta, hogy sorsához tör vényszerűen hozzátartozik a kereszten való kínszenvedés, hogy meg kell
halnia. De megmondta azt is, hogy ellenei nem sokáig örvendezhetnek a halála felett, mert harmadnapra feltámad és kijön a sírból. Mégis! H úsvét reggelén, a kora hajnali órában az a néhány asszony, a ki
sietve igyekszik Árimáthiai J óuef ke rtje felé, hogy
a sirt megnézzék. csupa kétség és gyötrelmes bizonytalanság, harmadnap reggelén s a lelkükre szakadt
szomorúság miatt olyan szótlanok, mintha mind megnémultak volna. Amikor pedig a sírt üresen találják.
ahelyett, hogy újjongva gondolnának J ézus feltámadására, szinte jajveszékelve a gondola ton valósággal
felsír ajkukon az aggodalom: Hol van a Mester? Hová
lett ..a sírból? ~izony csordultig lele vannak kétséggel s
lel~uket ellepl a bizonytalanság szomorúsága, kínzó
gyotl'elme. I=::s csak akkor eszmélnek fel ebbő l a bódult állapotból, amikor a hit fehérruhás angyala megszólal és felvilágosít ja őket a törté ntek felöl. Sőt! Amikor az asszonyok elbeszélték a törté nteket a tanítványoknak: "Az ő szavuk csak üres beszédnek látszék
a7.ok _el?tt : és nem hivének nekik." Az Emmaus felé
vezeto uton. Jézus a két tanítvány mellé szegődik, beszél hozz.;Juk s azok ismerik fel Ől s azt mondják
Jézus.nak, hogy: .,Valami közülünk való asszonyok is
m~gdöbbentetlek, kik jó_ reggel a s írnál valának." "I=::s
Imkor nem talál?k az o testét, hazajöttek, mondván,
hogy an~alok Jelenését is látták kik azt mondJ·"
hogy ö él:'
'
,
I me, .ilt is n '!legdÖbbenés, a félelem uralja a lelkeke.~. Mikor pedig Jézus a jól ismert, megszokoU kös7:0ntéssel toppant be a tanítván yokhoz és mondta nekik: Békesség nektek! Tamás akkor is kételkedik s
mivel a többiek is: "Megrémülvén és félvén azt hiv~k. hOg'y valami lelke t látnak." Jézus azt mo'ndja nékik: .,Mlért hábol"odtatok meg és miért támadnak szívetekben okoskodások?"
Mindeze k ~)eggyőzöe n bizonyítják és igazolják a tételt, hogr Husvét el sősorban a hit ünnepe és hit nélkül Húsvétlal ne m kczdh('tnénk semmlt.

Hanem a hit annál diadalmasabban u jjong ezen az
ünnepen s csupa hála sugárzik belőle az éle t egyetlen és örök fOrrása: lsten felé, a megnye rt ütközetért :
a jó és a rossz harcában a jó; a világosság és a sötétség tusájában a világosság; az élet és a halál küzdelmében az éle t győzelméél·t. Mert ott, akkor azon a
reggelen a nyitott sir szélén az emberröl leszakad t, lehullo tt mi ndenféle visszahúzó erő és a teljesen mondhatjuk úgy is, hogya tökéletesen megtisztult,
felszabadult lélek és szellem, s - ez az igazi ember fenségesen üli diadalát, lerázván magáról még a sír
pOI'át is.
Úgy emlékszem, nem jegyezte fel a történelem, hogy
akkor, abban az esztendőben mennyi volt a világon élő
emberek lélekszáma, de azt bizonyosan tudj uk, hogy
alíg egy né hány száz, vagy ha legfennebb néhány e zer
ember lelkében - an nak a kis seregnek az életé ben
_, akik, mint valami [ekete város lakó i, talpig gyászban voltak a nagypénteki események m iaU, azon a napon olyan tiszta és igaz öröm ömlött el raj tuk, mint
an nak a gyermeknek a lelkébe n, a ki éveken át hontalanul bujdosik, szívében az otthon, a szülői ház felejthetetlen képével s reménytelen bujdosása közben
egyszer csak valamiképpe n mégis h azaérkezi k.
A hit eloszlatott mi nden bizonytalanságot, elhessegette a kétség fekete hOIl6it, e1csendesítette a mérhetetlen veszteség szótalan panaszai t, elÜzött a lé le~ eg.~rő!
minden felhőfoszlá ny t, s a ragyogó kék égen t undoklo
tisztaságban felsütött, kigyúlt a fénylő nap . s ol~~.n
öröm zápora záporozott rájuk, melynek édes Izét kttorölhetetlenül tapasztotta oda az élet ajakára a mozdulatlanságában is rohanó Idő.
És nekünk keresz té ny szemléletű embereknek, vallásos hitünkbe n éppen ez a diadalmas életörö ~ a legszebb és legértékesebb jézusi örökségünk. N eku n~ nem
t ud ka jánul a szemünkbe nevetn i a halál, m ert ml nem
hozzá hanem az elethez tartozu nk. Szent menetelésünkben ebben a küzdelmes életben, nem tarthat fel
célunk ~lérésében senki és semmi. Biztosan megyü nk
minden akadályokon ,keresztül életünk végcélja, a .tökéletesség felé, s csak egyedül a saj~t gyarlóságaink
lehetnek akadályaink. Az ember pedig éppen. ott és
azzal lesz igazán ember, amikor a saját em be~~gében,
szívében, lelkében, testében, szellemében Jegyozl, !""egfékezi a visszahúzó akadályokat s a jó, a sZ~P, a .ttszta.
az igaz, a békés és boldog élet erölt, lehetöségeit fejleszti ki önmagában.
Unitárius kel·esztény hitünk húsvé ti ö~öme éppen
abban és azzal lesz teljessé, hogy az egykOri események
minden kétséget kizáróan és legalább nekünk meggyő
zOen beszélnek az embernek erről a legnagyobb nyereségérőJ , mel yet az első Húsvét eseményei hoztak.m~
gukkal és megajdndékozták vele az egész ~m ben VIlágot: Az élet örökkévalósógónak szent bizonyságát.
Jézus életének káprázatos gyözelmében az él~t és. a
halá l viadaIában az ember sZlÍmára az élet diadalaI.
Ebben a S7.cmléletben természetes, hogy számunkra az
élet tisztelete és az ember megbecsü lése a legszebb és
legél·tékesebb keresztény e .. tsny, mely nemesen öt vözi
minden törekvésUnket.
Pcthü István

ny. püspöki helynök

DR. KISS ELEK
romániai unitárius püspök
1888-1971.

Egyszerü székely szülők gyermekeként Medeséren
született. Tanulmányait a székelykereszturi és a kolozsvári unitárius kollégiumokban végezte. Jeles
érettségi után a kolozsvári tudományegyetemen nagynevü professzorok filozófiai és pedagógiai előadásait
hallgatja. Tanulmányai befejeztével pedagógiából bölcsészdoktori oklevelet szen:etl. A kolozsvári u n itárius
teológiai akadémián, egyetemi tanulmányaival párhuzamosan lelkészi oklevelet nyer. Egyháza továbbtanulásra Oxfordba, az unitárius teológiai főiskolára
küldi ki 1913-ban. Hl éri az első világháború kitörése.
A háborús nehé:.-.ségeket leküzdve 1915-ben a semleges Dánián keresztül hazatér és Kissolymos gyüleke7.etében kezdi meg lelkészi munkáját.
A fáradhatatlanul és szol'gatmasan tanuló fiatal lelkész külföldi t anulmá nya it gyümölcsözletve " A7. ISteni törvény utja" címü könyvében az ótestamentumi
bevezetés és teológia tárgyköréböl magántanari érteke7.ést ír, melyet tankönyvként ma i5 használnak,
t922-ben az egyházi !őtanáC5 megvála5ztja az ótestamentumi tanszékre teológiai rendes professzornak,
EIlŐ I ke7.dve munkássága
Kolozsvárhoz kapcsolja.
elénken részt vesz a város társadalmi életében is, támogatja al irodalmi lapokat, a s7.ékely fiatalok tovább tanulását el65egitő egyletet, a Gondoskodó TársaS.'lgot slb.
Amikor u.gy tátja, hogy a Dávid Ferenc egylet kiadás..-\ban megjelenö Unit;\ri us Közlöny elsősorban az
értelmiségiek é rd eklődését elégiti kl, Unil{ll'jus Evan gélium címen havi IU\)OI szcrk eszt u falusi olvasok
réS7.ére,
Z UNITAS.lOS eLE'!'

A két világháboru között kibontakozó egyházi re[ormmozgalmak szellemi vezetője. A konzervatív oldal részél'ól nem egyszer méttán ytalan támadásban
volt rés7.c,
Közben fOlytatja irodalmi munkásságát, angolból lefordilja egykori ox fordi professzorának E. J , Carpenternek több vallástörténeti vonalkozásu. munkáját.
Tanulmányutakat tesz Nyugat-Európában, Angliáhan,
Dániában. Reszt vesz több nemze tközi unitárius világkon}!ressz uson,
1939-ben egyházi főjegyzőve választják. A második
vil:ightíbonJ befejezé'le után, a J ózan Miklós váratlan
halálóval megüresedett p üspöki tisztségbe, 1946-ban
választják meg. Huszonöt esztendőn keresztül tölti hf!
felelősségteljes nehéz feladatá t.
A tö rténelmi sOrsforduló, a szocializmus jelentkezése és diadalra jutása nem erte váratlanul. Korább i
cln'házi és társadalm l munkásságában mindig a nép
él'dekeinek az oldalán állott. tgy támogatni ludta azt
a kialakuló uj társadalmi rendet, melyben egyháza
sz:im;'u'a m e~változo tt szerep jutott. Irodalmi munkásságát tov{lbb folytatta, és ha];'lla előtt néhúny evvel jelent meg imakönyve és kátéja.
KOl'a ifjusa~ától kezdve a béke ügyének harcosa
\'olt. igy méltán érte az a megtiszteltetés, hogy , tagja letl II romániai békelanács legfelsőbb testületenek.
Részt vett a z unitárius világszövetség, az I ARF
1964 . évi hágai és 1966. évi londoni kOngresszusa in;
Mtu' itt telhívta a na.lO'vilá.e; unitftriusainak és halado
gondolkodás\! hiveinek II figyeimét az 1968-~an ~.or
rakerülő történelmi évfornulóra. Nyolcvanadik szuletésnapján a kolozsvári Egyetemifokú Protestáns Tf'?lógiai Intézet diszdoktorává avatta és magas roman
állami kitüntetésben részesült,
J!:letének munkáját koronáztak meg az 1968-ban
Kol ozsvárI, Tordán és Dévan tartott unitárius zsi~a
tok. melyeken az 1568, évi tordai.. emlékez.etes ,orszaggyulésnek, II vall ásszabadság~t tO,rv~nyb~lk~~ to ha~?
rozatáról, és az egyházalapíto martiI' puspok, Dá\ ld
Ferenc életmúvéról történt megemlékezés. E,~eken ;a
zsinati üléseken részt vettek a román Vallásu.lO'l, H vatal és a város képviselői romániai testvéregyhazak,
valamint többszázan a nagyvilág unitárius~i kéPYlsPletében. 1970 6szén - sajnos utolsó -, hsztelgo látogatásom alkalmával örömmel mesé,~te, h~gy , en~e
délyt kapott a "Keresztény Magvet~ megm.dltásara
és életének utolsó hónapjaiban mmden bizonnyal
örömmel forgatta annak megjelent l -2. számát, mely

írásos emléket ttIHtott az 1968. évl cmlékz-sinaton fllhangzott megnyilatko1.ásoknak.
Dr. Kiss Elek püspök egy hosszu eleten keresztül
tanított. prótétal lelkének lobogási1val állan dóan utat
mutatott, munkássógát az unitárius egyháztörténelem
a nagy püspökök érdemei mellett fogja a krónika
lapjaira feljegyezni.
Hosszú életén keresztül hűséges társa ós túmogatója volt felesége, Andrássy Emília. Két le,inya és unokái körében sok örömben, és egyik kisunokájúnak elvesztése alkalmi1val megpróbáltatásban is része vol t.
Az örömöt derűvel, a székely ember mosolygás teki nteté\·el. a bónatot a belelé forduló lélek engedelmességével viselte.
fgy hordozta a betegség megpróbáltatásait is. Közvetlen munkatársait {-Iete utolsó hónapjaiban önállóságra bátorította. 1971. december 7-én reggel utoljára mosolygott közvetlen szeretteire, majd halk hangon így szólt "én most merre menjek". A feleletet a
lecsukódó szemek és az örökre elnémuló ajak önmagának adta meg.
Holttestét a kolozsvari unitárius templomban ravatalozták fel. A temetés 1971. december ll-én volt.
Közel szóz palásto! unitárius lelkész vette körül koporsóját. A gyászistentiszteleten Szabó Árpád kolozsvári lelkész imódkozott. Gyászbeszédében dr. Kovács
Lajos professzor, püspökhelyettes egyhá~.i főjegyző
méllatta dr. Kiss Elek püspök érdemeit, emberi m{>l.
tóságát.
A zsúfol ásig tele templomban a gyászbeszéd bevezető gondolataiban dr. Kovács Lajos ezeket mondot~
ta _ ahogyan arra egy a temetés a lkalmával Kolozsvárt tartózkodott hivünk visszaemlékezett : Negyvenhárom evvel ezelőtt 1928-ban ravatal óllott e templom piacán és hangzott a prédikátor - a későbbi
püspök dr. Varga Béla - komor fenségú szava: Eb~
ben a koporsóban fekszik Ferencz József unitárius
püspök, éit 93 esztendőt. A könnyek helyett a h á lás
_ _ _0 _ _ _ _ _ _ _ _ _0 _ _
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e~~ékezés mély hangulata

ülte meg a lelkeket A
gyulekezet és talún az egész egyház úgy érezt ti
az ösz főpá sztor elhunytával nemcsak egy na~ 0lO'
ber nemes élete ért véget hanem 52 é . fő á em:
munkája végeztével egyhá'zunk életébenVI is ~g szt~)f\
lentős történelmi korszak ~.árult le.
y Je~a eze~ II napon folytatta beszédét dr. Kovács
LaJOS - Immáro~ azóta negyedszer, püspök ravatala
áll a .~e~p lom pI!lcá!'. Megfáradt és örök ih t~l·t puspokét öJ bucsuzik egyháza, és mindaz~k e~~~~
t isztelték és .szerették őt. A komor gyósz han' la
~ a mély. reszvét h.angja csendült (el a préd~t~~
ajkán,. amIkor m.ondJa: Ebben a koporSÓban f ks 'k
~I". KISS Elek u mtá rius püspök, élt közel 84 év:t ~
osz főpásztor egy negyedszázadon át a liatal . .
nemzedék prÓfétai lelkü professzol"~ mo,'d tb t paPI'
'ló I'dób en egy újabb negyedszázado
"', "
reneme t ( orma..
át
c~yhá7;a bolcs vez~tője, híveit szerető hű pász~r ~
béke és a testvénség hirdetője. Az örökkéval' 'v·~
lágba most távozó öreg püspök élele ls teljes és á~
~~tt vo~.t és t ~vozásáva l
egyházunk éleJének egy
Ujabb torténeimi szakasza zárult le
A rom~niai unitárius egyház nevében dr. Barabássy
L~szló fogondnok búc~uzott. A romániai Vallásügyi
Hivatal nevében Nencl.u Gheorge alelnök, az ortodox
el(y~áz nevében Mladm nagyszebeni metropolita és
Henneanu kolozsvári püspök, a református egyház
nevében Nagy Gyula kolozsvári püspök, a katolikus
egyház nevében M~r~o~ Áron gyulafehérvári püspök,
a protestáns teológIaI mtézet képviseletében dr Dávirt Gvula rektor búcsúzott meleg szavakkal. A' szülőfalu utolsó üdvözletét Bíró Lajos medeséri lelkész
tolmácso~~. A házsongárdi temetőben a végtisztességet qrmo.ssy Gyula közügyigazgató adta meg. A ~írt
elb~ntották a koszorúk, köztük a mal!YarorS7..ági unitánus egyház utolsó üdvözlete is.
Emlékezetét mee:örizzük
Dr. Feren c;ji József
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moly zenei tehetségével részese volt
Negyvenegy esztendőn keresztül
szolgálta az unitá rius
egyházat.
a gyülekezeti munka mind megAzok közé a lelkészek közé tartoannyi eredményének.
zo.U, akik szent nyugtalansággal
Néhai Buzogány Kálmán lelkész
1887-1971.
":lmden. t~endőt megláttak szolgálatestvérünk jogot és teológiát végtI helyukon s élenjártak a munkálzett s szellemében az igényesség
kodók sorában.
jellemezte, életének legfőbb tartalm:it az unilárizmus szolgálatában
. Budapesten kezdte lelkészi pályátalálta meg s ezt sajátos tehetségJát és itt fejezte be. Közben 191 2~től
gel és szinnel gyakorolta. Emberi
1920-ig
Abrudbányán
1920-tól
magatartásában határozottság volt,
1936-ig H!lranglábon s ~zzel együtt
Erzsé.betvaroson, 1936-tól
1942-ig
látásmódjában koncepció s mindezt
KOmjátszegen, 1M2-től 1945-ig SZÓI'tudatosan népének szolgálatába ól·
ványokban, 1945-töl 1951-ig Debl"eIItolta. Újszékhelyen született; Szécenben, 1951 -löl 1953·ig Budapesten
kelykeresztúron és Kolozsváron véállt a gyülekezetek élén AbTudbágezte középiskoláil, ez utóbbi henllán villanyt vezetnek be a p<lpilyen az UnitáriuS Teológiai AkadéInkba, k ikövezik a templomot és
miát és a jogi egyetemet.
szönye~e~. terí tenek rá. HaranglábolI
a megepult iskola nyoman keletkeMagas kort ért meg - 84 éves
Zelt nagy. ~d~ságát az egyházköz.
volt, amikor az Úr visszahívta lelségnek kIfIzetik s ErzsébetvárosaI!
két. Hosszu életében egészséges volt.
házat vásárolnak. abban imahaznt
Hm őszen kezdett betegeskedni. s
és lelkészi lakást rendeznek be s
december IS-en meghall, Temetése
ren~e~ h;;I~ésZi állást szerveznek az
1972. január 6-án volt a Fal"kasréti
~~dlgl ~11~a helyett. K omjátszegen
temetőben Bencze Mórton budapesUJ paroklát és iskolát építenek .
Debrecenben a háborús nyomokal
ti lelkész szolgólatával. A ravatalnagy szorgalommal tüntetik el a
nál Or. Ferencz József püspök bútem\?lomon. az egyházi épületeken s
csúzott az egyetemes egyház nevéa .hlvek lelkében. Budapesten, ahol
ben ...... aklÍr éljUnk, akár haljunk,
mar c~k két évet szolgált. a hivek volt mindig és mindenben a felesé- az On!! vagyunk." (Pál Rom. 14. 8.)
olthonatnak volt kedves és gyakOl" ge, a nagytiszteletü asswny, aki ki B. M .
meglá\ogalója. Legjobb munkatúrs~ emelkedő kultul'óltságával és ko-

Buzogány Kálmán
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Istentől á ldott k ellemes h úsvéti. ü",,~peket kívánunk
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túba állítsa, Sőt, magyar nyelvtudását arra használta
fe l, hogy román irodalmat, elsősorban a népköHészetet, a nyelvi határokon túl is megismertesse, a m;lgYUL' olvasóközönség előtt is ismertté tegye, Ezért
fogadta el a Kisfaludy Társaság tagságát 1871-ben,
amlkor mar a Pamilia. szerkesztője volt.« Mikó megállapCtja, hogy a romániai magyar nemzetiségű értel miség jelenWs része kétnyelvű napjainkban. A esalfl.dban magyarul, a munkahelyen románul beszél. van,
aki szakmája nyelvét románul már jobban ismeri é!;
s7.amosan teszik köZ7.é tudományos dolgozataikat romún nyelven,"

Hawfias N épfront ötödik kongresszusát készíti

el ő. Az QI'Szágos Tanács levelet intézett, mely ~ felkészüles idöSl.akilban eszmecserére, II fe lvetett Juval'latok megvitat á.súra hív fel mindnyájun Itu\".
E levél egyik bekezdése közvet!(!nül hozzánk, valltisosan gondolkozó emberekhez szól :
. A mozgalom ke l-etei lehetőséget nyújtanak arra,
h O~ az egyházak és a vallasos érzüle~ü emberek .c:edményesen tevékenykedhessenek SZOCHlllsta célklture·
seink me"'vaI6silásáél'\. A Hazafias Népfront löreke d'ék arra, "'hOgy u hivők körében növelje a politildnl,
tránti bizalmat és cselekvő hozzájúrulást," A Hazafia<;
Népfront orszllgos tanácsában a nagyobb egyházaIt
ké pviselöi is részt vesznek. Mindannyiunk kötelessége
azonban az, h ogy munkahelyűnkön, a mindennapi
élet ben támogassuk azokat a gondolatokat, melyekkel
II Hazafias NépCront mindannyiunk Celemelkedését, a
jobb emberi életet és a béke ügyét kívánja szolgúlnt,
Ennek érdekébe n mindannYian tehetünk saját munkaterüleWnkön valamit A sok kicsi eredményeket szülhet.
&les anynyelvünk egyik áldozatos őrzője Ru/flJ P é ter , a Magyar Nemzet főmunkatársa. Nemrégiben a
kü Uöldön élő malD'arok kétnyelvűségéről írt írásá ból
idé zzük az alá bbiakat azzal, hogy az ált.1.la említett
Mikó Imre dr. a romániai unitárius egyház érdemes
fögondnoka: ,.Magáról a kétnyelvűség gondjáról világszerte folyik a vita. Itthon, és Erdélyben, Svédországban, Amerikába n. Természetesen a magyar anyan yel vűek gondjá ra gondolok. A kiváló erdélyi Mik1
Im re , a bukaresti A Hét egyik idei számában cikkezve,
megfordította ezt a kérdést. Nem magyar, román péld!l r a hivatkozik, m ikor azt irja, hogy "ilyen kétnyelvű
ro má n hazafi volt Josif Vu1can, aki a nyelvtudását II
Vu1can és az Irinyi család találkozásának köszönhette. Magyarul éppen olyan jól tudott, mint románul,
ez a~o~ban nem gátolta abban, hogy irodalmi munká ~sagat román népe nemzeti törekvéseinek szolgúla..
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AZ alkoholizmus elleni erőteljes társadalmi fellépést

követelte dT. Lukács Tibor , a Fővl'll'osi Bíróság elnökhelyettese "Bűnözés és társadalom" dma könyvében.
Hangsúlyozt<l, hogy olyan problémáról van szó, melynek megoldásához a nagyközönség segítségét is kell
kémi. Mindnyájunkhoz szólnak ennek az okosan és
szépen megírt könynek a gondolatai és idézzük annak
bt'fejezö sorait :
"Hiszem, hogy egyre többen vannak - és leszne:t
- azok, akik Bet'tolt Brecht gondOlatait teszik magu,
kévá: Ha majd eltávozol ebből a világból, ne a1. le~
gyen a gondod, hogy jó voltál, ez nem elég. Egy jó
világból távozz el."
Köszönetet mondunk azért.. hogy a Tájékoztatási Hi,'ntal kérésünkre hozzájárult ahhoz. hogy lapunkat
1!)72-ben az eddigihez hasonlóan négy alkalommal. de
az eddigi 24 oldal helyett 32 oldal terjedelemben jelentethessük meg. Ez azonban maga után vonja n
nyomdai számla emelkedését, tgy kénytelenek vagyunl~
a z 1972, évre az előfizetési díjat felemelni. Olvasóink
megértését és további támogatását kérjük.

-

Kevesen tudják, hogy a tavaly júliusban a lakbérpót.lék bevezetéséről szóló rendelet megjelenése után
az Állami Egyházügyi Hivatal a nyugdíjas lelkészek
és lelkész özvegyek lakbé!'pótlékának a megtérltését
,lfállalla, Ez a segítség nagyon jE"lentós minden magyarországi egyház és felekezet, így a mi egyházunk
nyugdíjasai és lelkész özvegyei számára is .
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T. Borbély Pál
T. Borblily P ál lan ár . zene- és né p dals zerző, énekvezé r március 2-ún.
vá ratlanul elhunyt. Most is r öv id
kórh ázi kezelésre vonult b e az
Uzsoki kórhá zba, mint m á s al ka l.
makkor. de vá ra tlan szívtrombózis
zárta le lehe tséges, színe s, m inden
e lő revivő ne mes ügy ir á nt le lkesedő földi éle tét 70 éves korában. Te metése m á rc ius 9-én volt dr. Fel'cnez J ózser püspök és Bencze M á l"~
ton lelkész szolgálatával. Urnája elhelyezésénél Huszti J anos le lkész
imádkozott s nYújtott vigasZl a gyá SZOlóknak, akik közön ott \'a nnak
az unitárius hivek nagy sz.:ímban.
Akik ismer ték T. Borbély Pál
utyánk(iát, azoll szet'ették és él·té.
kelték 6t.
,Apai ágon aranyosrákosi, anya,
agon t orockói indltást kapott életútjára néhai Testvérünk. O maga
Vácon SZi11etett, a \'áel siket-ném ák
ol UN ITARIUS f.LET

intézete alapítója és első igazgatója [jaként. f:desapja halálának 100.
évfordulóján, amiko r Vácon elhelye zték e kiemelkedő kultúrpedagógus mellszobrát is , nagy szer etette l, fiúi köteless égből megirt.a
édesatyja éle tének t örténetét, mely
a magyar művelódéstörténetnek, rle
unitárius egyházunknak is becses
okmánya,
Kántora volt a budapesti unitárius egyházközsé gnek, előtt a Hogyes Endre utcai. utóbb a Nagy
Ign ác u tcai templomban, Tagja volt
a z Unitárius Egyh áz Főtanácsának ,
és a budapesti unitá rius egyházközIlég Pl'esbitérium á nak.
Gyaszolja özvegye, kivel 32 évig
é lt harmonikus há zasslÍgban, s szel'ete ttet és megb ecsüléssel gondol ~
na k I'eá hivein k s (áj la iják, h ogy I
töb bé n em lá tják j ólismert ala k ját
nz orgona m elletl. Emlékét szeret ett el megőrizzük.

HíREK

APRILIS 4.
Hazánk Cclszabadulásúnuk 27~ik évfordulóján egyre határozot.labban érezzük, hogy elm,osódn ak, b~
.. k
I,'''uv ru okozta I'omok képei, mivel felvaltJák
nunu
-'l
azokat mal életünknek rendkivüli mértékb<:'n kisz e·
sedett feladatal.
.

Csak emlékezünk azokra az időkre. amlko,' II ~á
rakat ki JtelleU :\sni II romok alól; II váro~ok kozmíiveit mükődesbe kellett hozni; hidakat, kowt~k~t,
vasutakat, jál'míiveket kellett használhatóvá. tenm , 11~
lelve előteremteni: II mezógazdaságot ammdennapI
kenyérért, az iskolákat II gyermekekért kellett mo,z.
g6sitani, lelkesíteni s anyaszentegyház.unk templomalt,
intézményeit az új élet látására képes lelkészek vezetésével a mep;indult munkában bennerej}ö reménység szolgálatába lehetett állitani. Ma mindez csak emlékkép bennünk, de olyan, amely az é lniakarás csodálatos himnuszát zengi, amely az ember nagyszerű
~égét hirdeti.

Az emlékképek c~ak arra valók, hogy bi~.los bázi~t
nyújtsanak mal feladataink elvégzéséhez. Soha nem
tapasztalt módon kiszélesedett ugyanis az a munkamező, amelyen ma dolgozunk. Aprilis negyedikének
nagy ajándékával, a nékünk adott szabadsággal, békével, a munkálkodásnak esztendeivel úgy tudtunk
élni, hogy népünk egybeforrott a közüs célok egyre
jobb és teljesebb szolgálatában. Ma már arról folytatunk vitát, hogy hivők és nemhivők, hogyan vegyenek részt a Hazafias Népfront programjának megvalósításltban, hogy ennek folytán a népünkben bennerejlő alkotó erők több lakótelepet, iskolát, óvodát,
bölcsődét, kereskedelmi és ipari objektumot eredményezzenek; hogy hazánk kulturkincseit és természeti
szépségeit minél többen lássák, élvezzék hazaiak és
külföldiek, s hogy mi is lássunk világot eg)'re több
alkalommal. F ontos S7.ámunkra, hogy egyre teljesebbé válik az öregekről való gondoskodás s a gyermekes szülők felkarolása, mind erkölcsiekben, mind
anyagiakban.
Tudományos, kutató és oktató intézményeinkben
szin vonalas mu n ka folyik, hogy korszerű ipar és korszerű mezőgaZdaság nyújtsa azt a Oiztos bázist, melyre kiteljesedó és egyre több kotelezettséget felmutató
életünk igényt tart itthon és nemzetközi vonatkozasban egyaránt. Nemcsak magunkra kell ugyanis figyelnünk, hanem azokra a testvérnépekre is, akiknek még nincs meg a békéjük, akik harcban állnak
függetlenségükért, s akiket éppen ezért segítenünk
kell.
Felszabadulásunk 27. évfordulóján Isten iránti há-
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lával gondolunk a megtett útra s lelkünket reménység tölti el

jövőnket illetően ,

abban a tudatban, hogy

szocialista hazánk fejlódése töretlenül halad előre a
testvérnépek nagy közösségében.

HíREK
Dr. szemterIcel J akab G ha könyvtáros 68 éves korában váratlanul elhunyt
HamvaIt Zalaegerszegen helYCzU:k örök
nyugalomra , ahOL életéne k u tolsó husz
esztendejét töttötte. Jakab Céza annak
Idején a kolo~vlirl unlllirlus kollégium
dIákja volt és elnöke a Krlza önképzl:\körnek. Azok közé a tehelsé,es flatal
erdélyi k ö ltOk közé tartozott, akik 1922ben TIzenegyek elmen anlol6s14ban 11(\_
ták közzé Irá$alkat. :tlele UIOlsO évUn4elben Zrinyi tanulm4nyokkal foglalko_
zOlt. Emlékét kegyelettel megOrlnllk.
lU6zes /lU ..ály, egykorI nalyneva kolozsvári unllárlus lelkészlanár fia h
szú szenvedés után Szegeden halt oszl~~.maradottalnak vlsaSZlalásl ki\~~

Engel Cyörgyné Sz. L'-',
F raneiSka,
....
egykori budapeSIl hivlInk jelenleR S aj
ban él. SzerelMlel kös~ömlltte lapU';,k~~
és arra ell1!lzetetl. MegkUldte adventi
gondolatokat lartalma".6 hosuabb versét
melylXll idézzUk II kllvetkező bevezetO
~orokat: .. H.. sötétedne k
I
"
napok, és
m ndegylk rövid. lelkemben akkor felragyog a fényesség, a hit."
n

Nyu catl országokba n ';11:\ magyar unitárius híveInk részére szivesen megkilldjük lapunkat, ha gyillekez.elOnk tagjai
közlik ott él6 rokonaik. Ismerősejk nevét és pontos elmét. Lapunk nyugati országokban él6 rokonok rés~éte kIadóhivatalunk
közvetftés(!vel eló!lzethctll.
AZ. évi elOtizetési ár kllltllldre 36 Ft.
A buda p e$tl egyházkllmg Nagy Isnác
uteal termében feDr. ~-én gyillekezetl
összejövetelt tartott. eaJo r János debreceni lelkész tartott áhitatot. Bachmúvekkel
Komádi
Ccr~son'
énckmIlvész és
Verme s
hcsedűmüvésznO,
K istétényi Melind a pro!cssz.orasszony Ofgonaklstlretével gyönyörködtették az JJ,:en
nagy számban megjelentekeI. :erdekCll
színfoltja volt az. ös.'.;lcJövetelnek Bástl
Lajo.~
sz.lnmt1v<!sz
étménybeszámolója.
aki mJnt Ismeretes a Pesll Szlnhá'Zban
'Zsúlolt házak el611 sz!n rekerül6 P á$kándl "Vendégség" c. dtám/iJ{iban Dftvid Ferenc alakját Sy.cmélyesftl mell·
Számos ho~zás?ólás és kérdés teile S1.!nessé az egyUttlétet. Elnézést kérunk
ezúton Js uokt61. aklknck ho""lIs:.6]1\dra a késői tdll miatt m~r nem koriilhetett sOr.
A m ll r elu s 4-I gyiilekezetl öSS1.cJövetelen pedIg Huszti János lelk~sz tartotta
az {ihllatot. Tekeres Sándor KodálY-dalokat adott elO:; E rsck MMln kisérele
mellett. moJd Jancsó Adrlenne, b nlllldáknak. Sftnln Ferenc Ir6 saját novolIájának eh'ladásával telte tartalm a s.sá é~
élményekben gudags4 II.:< estet. SzerOle lvendégs~g z4rta a csalftdla5 egy(lltlétCI.
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Má lra l Belegb B~ lának érdekes tévé_
Játékát k özön" a Mai"yar Nemzet jan.
eLsejei su:lm a. örömmel Illtnllnk a~ érdekes problémát felvet(5 dara bOt II képerny"n ls.

lillllllllllllllllJlllLlllllllllllllllllllllUlllll1

Külföldi hírek
A.olónya l\Iil1ály egykori maltlyarszoVát! unitárius lelkész. 93 éves korában.
1011. szeptember 12-én C8endesen elhunyt. Nyugdfjas éveit Hom o ródalm áson töltötte s Itt helyezték örök nyugalomra IS. " .•. az ő IrgalmosságábÓI tart ott meg minket". (Pál Tit. a. ,.)
~
amerikai unitárius un l venall~ta
k önyvkla<:lÓ kiadta Gravel Mike Illllszknl
OIzem\tornak " p entagon p apeu" elmen
a napisajtóból jÓl Ismert leleplező k ötetét. Ezt követ(5en az FBI Ilnnakel birÓI It"-1et alapján vlzsgálnl k ez<:lték az
unitárius egyház és könYVkiadÓ vállalata a Bencon Press bankSzámláit. A
közas Ultakoús ere<:lményeként a lellebbvitell birÓSág eu az erGszakos Intézke<:lést Ideiglenesen lelfUgl:esztette.
~ UnItarian Univena tlst World eJmll
kéthetenként megjeienG egyházi
nemrégiben túlhaladta a lOD OOO-es megJelenésl pél<:l;1nyszámo t .
Bodor FeRne var gyasi unitárius presbiter 88 éves korában szlllOralujéban elhunyt. ci volt az elsGk e&ylke. aki a
világhábol'Ú kőzöttl eszten<:l" kben
k ét
5zékely harisnyában
jelent meg és
SZÓlalt fel az egyházi főtanác, llIésb!, támogatva a hala<:ló $zellemo. rI!ronngon<:lOlatokat.
A romániai unitárius eCy ház Székelyudvarhelyen mM'clUll 19-én tartotta meg
püspllkválasztó zsinatát. A zsinattai kanesolatos ünne p élyes Istentl$zteleten a t
fiatal lelk~zt szenteltek rel.
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FUep lmr(! halálának: ebG ..h·fordulóján. tartOlt emli!ckilltentlszteletrtll lapunk eJ.(5zG sum ában. ravl d en már megemlékutllnk:. A korai hlpúrta miatt
uonban most emlolkezllnk meg arról,
hogy ACa,. Karola és SundRY Karper
L.4szló u elhunyt tapásztorra eml4!kezve hangverllenyt mUUlttak be, melynek
m(\.során Baeh. Farkat, Perllolcsl mllveken kivÜl BIMók és Szendrey IUtal
feldolgozott szerzemények"t adtak elG.
I
11112

.,
.,,"
::::.

Sán<:lor péJ<:lául valamennyi
nagyplllSUlkáj6t fába faragta. Mindig II su<:laras tans k örvo nalain
beIllI maradva, mintegy belIIle bontja ld
a hOl kopjariíkra. hol láthatatlan terheket tarló oszlOpokra emlékeztető titokzatosan tragikus emberalakokat.
Benczédl másik ke<:lvelt anyaga a k(5.
A természetes fonnákat lit 1$ végsőkig
kImélve a kaYIC80kon éppcn csak anynyit v'ltoztat. hogy klkereke<:lhessen bel"lllk e,y-egy nOI rel, az Anyaság vagy
II Kövén;ég Szimbolikus totemszobrncskája.
A komikum azonban a kerámlaUgurákon tör el(5 Jlilazán. hogy meghatározza minden moz<:lulatukat. Ha faszobral
<:lrámM. kövel r igmusoka t. akkor Igatl
jókedvvel mintázott "paraszt!-tanagrál"
m esé t. vagy még Inkább anekdotát
l<:léz n c k. "
l d. Dliró József unltárlus lelkész ötven
e81.ten<:lllvei ezel"lt Poigllrdiban
kezdte meg lelkészi szolgálat;\!. Szép
verset Irt. melyet több VdrostalvárÓI el$7.drmuott egykori hivének ls megkmd ö u. örven<:lllnk, hogy ml la e!olvashattuk e szép vlss~nemtéke~ést. A vArosfalvl hivek. akik saMt maguknak már
sok uj házat épitettek. elhatározták a
rtgl Pllplnk tebonulsát és új építését.
El\he~ 80k sikeM kívánunk azr.at. hogy
hl. n~ró JÓzsef lelkész ts ~I"ezhesse
m~g sok évekig DZ IIJ papUak kényelm~l.

kökllsl unl. j rlu ~ . e mplom helyredIlU;1'IA1'Ó1 IIdtunk hírt lnpunk karácsoBlrmino;ba m ansllnl város WII"erlv ut_ nyt lWIm~ban. E hírt klegészhjllk a kl!CIII gvlllekezete Id6nk~nlt hnnnAIRlrll ve'kezö Sdlltokkal. A második vllligháAtengCdI tennél" váro.'ban ~iO nn~yná bor.\ Illalt csak a torony uenvooell kimil és a slkh valláshoz tllrt07.6 beY~n sebb aérllléscket. A templom ISs..!-Oen
.soroltak részére Istenlt"ztel .. t lart~dr" . égell le_ A tUzet vatónfniileg a templom
padlást cr~ n .
n lOstcs/5b/51 klugr6 s7.1k ·
•
rn okozhatta. A templomból cssk az (fr
asztalá t ludták kImente nl. a belsO berendezés. II p.dok és az orson" elégetI.
11.7. \'lJl'CpU.:!s <lveken dt folyt " románIai vatllisllgyl m "lltsl nagy .. rté k íl ulmOlIatádva l. Az 11JJA~phés során bebIzonyosodott. hOIlY " templom n XUI. u.
végén . vagy D XIV. !2;. eleJ~n épUlheleli. I\z tlJjddpftclt kllk ll~l templom egyik e D leglZ~bb erd"I)'1 unitárius m(lcmI,)k JcUegfl templomoknak .
1\
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Bélyegsarok
(Zsolt. 34 :15/b.)
.. Kcl·esd II békess~get és kövesd azt"
Jrorsz.i g n~gi állat-szimbólumok
soroza~ keretében két é rdekes á br ájú bélyeget adott ki. Az egyik egy
sz..'1myas bikát, o másik egy ·s ast
á bnízol. Az olvasó joggal kérdezheti hogy m iért érdekel bennünket ez
II 'kia dás, egyáltalá n mit jelentene k
ezek az á liatok? A fantasztikus M- a Sinn Feln ("Mi Magunk" ) part kus, akár protestáns _ beszélni A
Iat, ól szá rnyas bika Lukács vezetése alatt kikló.!tották az tr
evangélista, a sas - János evangé- Köztársaságot. A felkelést az ango- társadalom katoUkus részének ~a
lista szimbóluma.
lok leverték, de az angol kormány g~tartása alapvet.6en nem különböA szárnyas bika a LichCield-i 1921-ben kénytelen volt Dél-fror- ZIk a proteslánsokétól. Mindkét oldal a másikon poHtikai és gazdasági
K a tedl'ális
Evangéliumi -könyvéből szágnak dominlumi státust adnI.
való, míg a sast egy régi ír kézirat
J::rdemes W. McMiJlannak, az okokból uralkodni kíván, amihez a
őrzi, mely a Cambridge-I Corpus
vallást, mint fedőpalástot használészak-írországi
magukat
"Nonják.
Christi College könyvtárában találSubscribing
Presbyterlans"-nek
neható. Bélyeggyűjt6k előtt nem ismeSzaporodnak a politikai, kulturáretlen a másik ké t evangélista stim- vező - egyhilz lelkészének írásából
bóluma sem, mert a svá jci posta idézni, melynek hívei a mi unitá- lis és egyházi mozgalmak, melyek
1961-ben kadott "Evangélisták" so- rius
hitbeli
meggyőzödésünkhöz azon fáradoznak, hogy egymáshoz
r oza tában találkozhatott Máté és az igen közel állnak, s akiket gyak- való közeledést érjenek el. de hidak
a ngyal, Má rk é s a z or oszlá n szim- ran r e monstránsoknak, sőt unitáriu- helyett sorompókat áUltanak.
bólumokkal.
Világos nappal embereket fogtak el
soknak
is
neveznek.
A
Non-SubseriE kullúrtörténeti dokumentumoélénk üzleti negyedekben, a lámpa_
kat figyelve, aggodalommal tekin- bing Presbyterian egyház megala- vashoz kötözték őket, leöntötték
tün k az észak-írországi vére s ese- kulá sát egészen a 17-ik századig
ményekre, melyek az utó bbi 18 hó - tudja visszavezetni, amikor a skót szurokkal és besmrták őket tollal.
napban kisebb-nagyobb szünetekkel kálvinisták és az angol puritánok Senki nem lát semmit, mindenk! atfolynak. Vér folyt Londonderry ut- írországba jöttek. Tehát 300 éves megy az utca túlsó oldalára. Az
cáin - nem is el őször - II tragikus történeti múllra tekinthetnek vissza. emberek a szomszéduknak kárt
fordulatokban bővelkedő és zak-ír Oseik, akik az alapvető polgári és okoznak, még mielőtt az okozna kárt
polgárháboru során.
neki.
vallásszabadsági
elvekért
harcoltak,
Ki provokált? Ki lőtt először? Ki
A rend fenntartására Londonderszinte egyedülállók voltak abban ,
a fel e lős a véres vasárnapokért?
Ha viss?.atekintünk a múltba hogyakatolikusokkal való egyen- r)tbe küldött ejtőernyősök, a' békésen felvonuló katolikus tünt etók köamikor a különálló fr egyház 1152~ jogúságot képviselték.
ben egyesült a római egyházzal, ez
A mozgalom ereje a két Ulster-i zé lőttek. SO tüntető zu hant golyókaz egyházi egyesülés ma ga után hercegségre - Antrim és Down _ tói találva a kövezetre: közülük 13
vonta az a ngol hódítá st. Az írektől összpontosult, ahol a legerősebb azonnal meghalt. E tizenhárom béelvett földeket angol bárók kapták volt a protestantizmus. A múlt- kés tüntető halála új fejezetet nyimeg. A függetlenül maradt ir törzsgyülekezeteknek tott az észak-ír polgár háború törtéf~.nök~k örökös civMá sai csak meg - ban ezeknek a
kon nYItették az angolok terjeszke- mind a Világi, mind az egyházi tag- netében. E véres vasárnapot kövedését. 1542-ben VIII. Henrik fel- jai aktívan részt vettek számos _ tBen Belfastban is újra barikádokat
vette az írország királya cimet, Ez de sajnos eredménytelen _ nemzeti emeltek, és a vár os szinte minden
a zsarnok uralkodó Angliá ba bfo- mozgalomban, mely mozgalmak a pontján felgyújtott házak, i1zemek.
~ozo.tt egyházi r~Ormjait lrországra 18-ik század második felétől kezdve gépkocsik lángja festi pirosra alls ki akarta terjeszteni. De az írek 1921-ig, Ulster állam megalapításáig eget.
hivek maradtak a katolikus hithez
A felte tt kérdésre: ki felelős e véés egyh~~oz, s a nemzeti gyűlölt egymást követték és céljuk az volt.
ségen ~vul most már a vallási el- hogy egy független frországot és res vasárnapokért, a sok tizenhále~tét IS az angolok halálos ellensé- benne egy liberális társadalmi ren- rom ember haláláért? - a válas?
geIVé tette öket. 1. Erzsébet uralko- det teremtsenek. Tény, az, hogy sok egyértelmÜ. Lényegében az a londodásától kezdve az angolok valósá_ ír mártir és patrióta - akik az uni- ni kormány· viseli a fő felelősséget,
~os Irtó politikát folytattak a kato- tárius egyház gyiilekezetéhez tartoz- amely ezeket a katonákat odaküldte,
li kus vall!ishoz ragaszkodó írek el- tak - vált kiemelkedő alakjává a mégpedig azért, hogy segItse a jol~~. so~ tl7.czret kivégeztek közülük
bu tokaikat elkobozták s ul te b e' 20-ik század nemzeti mozgalmainak. gaikért harcoló katolikus kisebbség
a ngol ~s skót lakosságot telepr:et[ek Ez olyan tény, amit ma a katoliku- elnyomását. Ez a véres vasárnap
. .k t1zezer ír kivándorolt h --<'á' sok általában nem ismernek el. Saj- egyenes következménye London poból
a_l - nos, az is tény, hogy nem ismerik lItikájának. A gyllkos sortaz hozzá·á . tA pol l', I' k'
al e I nYomással együttjárul ahhoz, hogy :gszak-Irországot
lA "I .1"01"SZá g gazdasági elnyomása "'
aossúg t r
. el a teológiai Hberálisokat sem. En- mind gyakrabban Anglia Vietnamjutott T
é e les rabszolgasorsra ne~ oka egyszerú. A harsogó nacio.
. errn szetes hogy
II
mind az fr határtól jának nevezzék.
többSzör (ogt k [ ' y
ez e en nalIzmust den [elk elés~ket e vert, de min- északra, mind délre _ legújabban
A Keresztény Egyházak prágai
melynek
m~gk keser vesebb le~v:~~~k ~t;ni~ messzemenően a katolicizmussal Békekonfel1mciájának
ero et megosztották
.
hozzák kapcsolatba és ezáltal az ősi felelősségteljes munkájában részt
katolikus e llentétek sa a Pl',"".,,'n," Igaz hagyománytÓl eltérve a protes- vett és osztozott néhai R. Filep ImzOdba'
t rország
'
- sgy'"
z · táns kasztok és szektár iánus bigot,n
eg
sz
angol
re püspöki helynök ls - a vezérrn at lett.
.. .
tok legszélsőségesebb formái alakul- gondolatával zárom soraimat:
A nemzeti felszabadftó
tak ki.
,.Mentsétck meg az embert, o bémelynek az élén az
mozgalom,
k épviselőI álltak
,fr mU~~ássáq
Ulstel'bcn ma már nem lehet ész, IIUO áprIlISÚban szel'üségröl - legyen IIZ aká,' kntoli- ke lehetséges"
Dr. KiIUr József

1

IUlT 1

Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa
Budapest V., Nagy I gnác u . 4. Tel.: 113-09-1
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MEGHIVO
A MAGYARORSZAGI VNJTARIUS EG\'uAz KfPVISELO TANA-

CSA a budapesti. pesUiirinci és Duna-Tisza kÖ"li gyülekezetek presbité-

l

rimnalval együtt, f. évi á prilis hó n -é n , h élrŐn. du. 6 óra kor

Rt::NDKlvVLI

V J.J3:~;T

tart Budapes ten, az V. ker. "'agy Ign ác u . 4. s:/:. alatti J. emeleti gyülekezeli te remb en. melyre egy h áú tan ácsos és presbiter tesh lérel nk e t. valamint más érdeklődők et is s:/:e re tettel meghívja.
Budapest, 1972. m á rci us 20-á n.

I
Dr. F eren cz Jó7,sef
püspök

Bencze Márton

Bartók Béla
fogo ndnok

e l őadó

' TARG\'SOROZAT:
l . Gyülekezeti enek.
2. Imádkozik és Bibliát olvas Bajor János

főjegyző_

3. Gyülekezeti enek.
4. Megnyitó! nlOnd Bartók Béla rŐgondnok..
5. Bartók- es Kod á l)'-daIOkat a d elő Uher Zita, az Operaház tagja.
6. Főlisztelendö dr. Robert N . Wfos t u ra t, az a m erikai unitárius uni\'erRlista egyh áz e lnüké t üd vőzli dr. Ferencz József püs pök.
7. Robert N. \Vest elnök lelszóla lása.
8. Vadad)' Albertné, a bud a p c.~ 1i egyházközség gondnoka kö szönti
West elnök felesec-ét.
9. Himnusz
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MArton Aron gyulafehérvári római katolikus pIlspök mellé - aid előrehala
dott kora ellenére ls részt vett a~ 1968.
évi kolozsv;'irl zsinaton. és nemr!!8lben
dr. Ki" Eiek kOlozsvár! unitárius pllsPök temetés!!n - a pápa dr. Jakab Antalt efmzctes püsPökk!! és u tódl!!.sl log gal Hegédpüspökk~ nevezte kl. Jakab
Antal dr. Jelenleg a gyulafehérvári katollkus szemináriumban az egyhá~jog
p rofe$szora.
L{lrinezl Unió ürmösi lelkész Ba lb",
Fereneről Irt
megemlékezését közli a
.Keresztény Magvető t. száma.

,
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Ba lázs Ferenc egyeUen élt5 értelmiségi munkauirsa, Z5lCmand F erene egykOri mésZkő\ énekvezér tanhó "Meg.szólal
a munkauirs" e. irásba foglalta emlékeit. RemélJük, hogy rövidesen nyomtat!!.sban ls megjelennek.
Al: angol unltá rlusok h etllap)a ..The
Inqulrcr" 1972. JanuárJát61 nagyalakban
modern tlpográ!:lávai Jelent meg. A január 8-I számban dr. H. J . IIl c Laehl all
az ang oi unitárius e!lyház ezldel elnöke. cambrldgei unltárlu~ lelkéu - aki
k (:t alkalommal ls JáN; ha1'.dnkban - érdekea cikkben számOl be Indiai utja tapasztalatairól.
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Halot.tainJ.·
Halottaink : Biró Lajos, megh. 197\.
dec. 6-án, 6a éves k orában: Béres Ida.
dec. (-én, 53 éves: pap Jenő. dec. ll-én.
80 éves; Böhm MIMlyn(:, dec. H-én, 75
éves; Mihály Lajosné. Soós Julianna.
dee. 23-án, 54 éves: Derzsy István 19n.
Jan. 13-án, 8\ éves: Dr. Barabás ZOltánné, dec. 22 -én. 15 éves: Előd Lászlóné. febr. 4-én. sa éves: Körtvélyesy
tván. febr. n-én. 11 éves: Dr. Kerek.es
Ernt5, jan. 28- án, 68 éves: Lukács Vilmosné, febr. 18-án. 17 éves korában.
Aldás emlékl1kön.
Szentiványi István febr. 23-án. Szegeden
meghalt.

tiz,'. Torda i Borbély Pálné hálás

szívvel megköszön i a férje elhunyta
alkalmából kifejezett részvét nyilvánítiisokll.t, melyekkel mély gyászaban és veszleségében oly sokan mel.
lette á lloUak.
UN ITARI US ELET

ISTENTISZTELETEK
NalP'Pé nteken, rn..-'trcius 31-én du. 6 órakor Passió-éneklés az V.,
Nagy Ignác utcai templomunkban.
Uusvét elsö napján, ápr. 2-flO, vas{u'nap:
Nagy Ignác u. dc. It ; Högycs E. u. de. 10; Pestlöl"inc dc. 11;
Pesterzséhet de. 9.
Húsvét másodnapján:
Nagy Ignác u. de. 11 ; H6gyes E. u. ae. 10; PestJőrine dc.
Il-kor .
MátyáSfüldön mán:. 2fl-{Jn du. 4-kor, virágvasárnapján.
Szegeden ápr. 3-án, Gyu lán április 9-én a reL egyh, syOlekezcti
termében unitárius is tentisztelet és urvacsoraosztás, a megswkott időben.
Ilusvét m~ndké.' napján úrvacsorao!lztás. Az egyhá;o;kö;o;sép;ek elöljál'ÓI kénk a h[vl.'k szives adományait az Úrasztala megteritéséhC"?.

Lapt\l l ~Jdon os

a IIl agyaronúgl Unllá rlu 5 ~ház
FeI ~ tlls ue rk eutll i l k iadó'
Dr. FeNlncz .J(jzsd
Budapest IX.. U lIgYell Endre u. 3.
T 'vb.' 137-1S6.
A nerkeszlll blzoltsAg ,'e"etlije'
Bencze Márton
T agjai, B llJo r J ' n os éli Sdsz J 'n05
TerJe.<>\1I II Magyar Po~l a. f:16tlzelhetli
b~rmely p08tahlvnlRlnltl, n p osta hfria pü zle teiben és a P Ol ta Kllz pon,1 IIlrl ap
I ro<tánát (K In. "nllll p eSI v .• Jó""et nádor
té. l.) k6z\'etlenG I vagy postantah·inyon,
\'lI lamlnt ~u"albul a Klll 215-" I ~
pénz ro rga lml Jelz$sz'mrR.
Evl ellitlzettsl dfJ' ~~ ,_ rorill'
I N D EX, lUt!
'2.n,~

'2_1 _ ZrInyi Nyomda, D nd~pCS'
Felető. vezetIl : DOlGár Imre Ignzl!nté
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