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Nagy ünnepeink közül pünkösd a legszerényebbnek
tt1nik. Köztudatunkban sem foglal el, mozgalmasságával és eseményeivel, olyan széles ívelést1 pályát, mint
a többi ünnep. Közel is van húsvéthoz, s mintha ez is
közrejátszana abban, hogy még nem olyan "kiéhezett"
a lélek az ünneplésre, mint karácsonykor, húsvétkor
vagy az őszi hálaadás ünnepén, Nem is diszítette fel a
hivatalos egyház, vagy a nép művészi képzelete pünkösd ünnepét olyan eroteljes jelképekkel, mint más
ünnepeket.
De éppen ez hívja fel figyelmUnket arra, hogy pünkösdnek bensőséges mondanivalóját tekintsük meg.
Mert pünkösdnek nagy a jelentősége s megvan a maga
jelképe is, amelynek többek kÖZött éppen az az érdekest'ge, hogy itt egybeesik az egyIház és a nép képi
.gondolkodásának, ábrázolásmódjának a formája. Pünkösd ünnepének ugyanis csodálatosan szép jelképe It
kinyíl t virág -, ezért pünkösdöt .a virágok ülUlepének
ts nevezz~ s jelen esetben a kinyílt virág az emberi
lelket ábrázolja Ezzel célt -álHt az emberi lélek elé:
a nyitottság szükségességét.
Ahhoz, hogy a virág kinyíljék, sok mindent el kell
végezni. Meg keU művelni a talajt, el kell vetni a virágmagot, állandóan ápolni kell a szárbaszökkent csírát -, védeni fagy tól, aszály tól, kártevő szándéktól.
Csak így lesz illatos, szép és kinyilt virág a kertünkben. A termőföldet azonban és a virágot a jó Istennek köszönhetjük, az O teremtő ereje hívta létre a mi
számunkra.
Lelkünket is a jó Is~nnek köszönhetjük, és egész
embervoltunkat, testestől-lelkestől. Lelkünket is mű
velni kell, s erre az ember csodálatos kiváltságot kaaz
való munkálkodás képességét. Ha
. ,s hasznára vagyunk
ezzel magunkat is
munkálkodunk, s biés előre-
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megszünteti
Nyitott lelkű emberekből
a tanitványok első
pünkösdi közössége, s számukra jelent meg, adatott
meg a "kettős tüzes nyelvek" ajándéka. A kettős tüzes
nyelvek ls hozzátartozik pünkösd bensőséges, csend_

ben is sokat sejtető és gazdagon beszél6 jelképéhez s
Igen jelentős a mondanivalója. Arra utal, hogy a pünkösdi eseményeket nagyon ls reális mozgató erők irányitottAk s juttatták mind a szerepl6ket, mind az általuk ' képviselt gondolatot nagyon kiemelkedő történelmi szerephez. A kettős tüzes nyelvek "megjelenése,i
bizonyság amellett, hogy a tanltványok igyekezete,
nagypéntek utáni összeszedettsége, a jézusi példaadás ra, tanításokra tötltént odafigye1ése nem maradt
válasz nélkül, maga a történelem Ura, a mindeneket
látó, tudó és mindenekre gondot viselő Isten áll megtartó és megsegitő erejével melléjük. Nem azért, mert
megfutottak, mert gyávák voltak és teheteUenek, csak
magukkal törődők, hanem azért, mert a pillanatnyi, a
n agypénteki megingás után az evangéllum szolgálatába állottak; a jónak, az igaznak, az emberséges életnek olyan munkálói lettek, akiket semmi el nem ret;tentett felismert céljuktól. Valóban nyitott lélekke!
állottak az élet országút jára, oda ahol az emberek élnek, dolgoznak, szenvednek és örülnek. Nyitott lélekkel állot;t:ak az emberek, a problémák, az elvégzendő
feladatok s a szenvedések előtt is. Jutalmul kapták a
"kettös tilzes nyelveket", vagyis olyan Istend erót, isteni
áldást, amely úgy megépíti az egyes embert, hogy ezzel a megépftettségével az egész emberi közösséget ls
megépíti. Vagyis úgy " hatol be" az ilyen természett1
isteni erő az emberi lélekbe, hogy végül is "nem reked meg benne" ebben az emberi lélekben, más szóval: olyan tennészet1l lelket épit magának nyitott
lélekkel jószándékkal az ember, hogy ez a fajta lélek
nemcsak 6t szolgálja. Kett6s feladata van a pünkösdi
léleknek s ezt a kettős funkclót úgy tölti be, hogy
miközben egyre bizonyosabban emberré formálja az
embert, megalkotja az emberek közösségét, ahol az
egyik ember a másikért felelősséget érez.
fgy született meg a keresztény anyaszentegyház., az
els6 pünkösdi gyülekezet, mintegy háromezer lélekblii,
Az ilyen gyülekezetnek a tagjal képesek a cselekede·
tek nyelvén beszélni, azon a nyelven, amely~t bármely
nyelven is beszéljen-értsen különben valaki, végül ls
mindenki megért, mert át van hatva szeretettel.
P ünkösd ünnepe arra hívja fel figyelmünket, hogy
a jelen és jövő emberének nyItott lélekkel, minden
nemes és előre mutató ügy Iránti érzékkel kell vállalnia a szolgálatot az egyetemes emberiségért.
BeDCW Márton
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Az angol Unitárius Egyház évi
FoI1/6 IIv' április 16-19. n4pJoln tartotta évi Jdjzavii Its't lU angol Unitárius Egl/hdz Brl'tol"4n, meltfTe kill tmdr61 Dr. Kovács Lo.io! romániai pU.pökijt, Magyarországról Dr. Ferencz József pilspököt és Bartók Béla 16gondnoka! hlvedk meg. Jelen volt az omerilulj unitáriusunlverzáUsta e"uhdz és annak eln(jke képviseletében
Dr. R. Hopklns űl1tlvezet6 elnök és Jeleségével egJlÜtt
DIether Gehrmann, az IARF f6litkdro, klt nemrég kösz/lnthettUnk a mi kŐTünkben ls.
EQJlhdzunk vezetői az elnClkségben foglaltak helyet.
A kiJzavfIlésen fe/szdlalt Dr. Ferencz Józse! püspök,
Bartdk Béla J6gond:nok pedi(l átadta. egI/házunk ajándék6t, egll Dávid Ferenc-plakettet, me1v nagll tetszést OTIltott. A plakett alkotóművésze Benczédi Sándor szobl'ászművén, kinek eredeti és kifOTrolt művészelét a
múlt évi budapesti kiállftá.son csodálhattuk meg. A
kongresszus küldötteit fogadta Brbtol város polgárme stere, Az elnökség, ill. a kiJ1földi vendégek tiszteletéro!
vacsorát adolt.
A közgJ/Úlést megelőzően egllházunk killdöttei Cambridge-ben sz.olgáUak. Gttülekezeei összejövetelen al'
eQ'llházközség gondnoknöje, Miss Chapman íldvöziHte a
pUspőkőt és f6gondnokot, meltfTe a püspök válaszol t,
-majd Bartók Béla főgondnok tartott angol n yelven elő
adást edesapjár61, a vHághfrú zeneszerz6ről. Az összejövetelt DT. H. J. McLachUlll. lelkész méltat6 szavai zárták be. A következő napon, virágvasárnapján Dr. Ferena J ózse! piúpők prédikált abban a cambridge -i
templomban, ahol angliai tanuiMvei alatt többször
megfordult és szolgált.
EQ'lIházunk veze töi Cambridge-ben wlttlkoztak Dr.
George H. William! professzorral és meghivták, hogy
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közgyűlése

Dr. U. J. McLachlaD. cambrldre-\ lelkhoz dr. Ferena: J6
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feleségével egllütt látogasson et Magyarországra, e9l/házunk vendéQek€nt. A nemzet közi hfrű kiváló pro/eszszor a 1peghfvásnak előreláthatólaQ június els" felében
tesz eleget.
Az angol Unitárius EQlIház lapjai közül a hetenként
m egjelená The I nquirer nagybetüs főcfmmel adOtt hfrt
évi közgvÚlésiik külföldi vendéQelr61, ekképpen: Két
pil!pők az évi közgt/ÍÍlésen - utalván Dr. Kovács Lajos Tomdniai és DT. Ferencz Jóuef magyarországi
pÜ!pÖlrokre.
..

• • • • • • ••

• • •• ••

"

.....

Az IARF főtitkárának látogatása
Diether Gehnnann, az IARF új f6t1tkára, aki korábban az oUenbachi, később több amerikai unitárius
gyülekezet lelkésze volt, Csehszlovákiából jövet meglátogatta egyházunkat. P rágában kereste a kapcsolatot
a KBK főütkáI"ával, aki azonban látogatása idején
küUöldön tartózkodott.
Megérkezése napján, március 20-án a budapesti
unitárius egyházközség látta vendégül H uszti János
lelkész lakásán. Ezt követően találkozott több egyházi
tanácsossal és budapesti presbiterrel, akikkel elbeszélgetett, ismertetve az IARF célkitűzéseit. Fontosnak
tartja azt, hogy ne csak az I ARF-ben képviselt egyhá~
zak vezetői tartsanak egymással kapcsolatot, hanem
a tagegyházak egy-egy gyülekezete s levelezzen, templomaik fényképeit kicseréljék.
DIether Gehrmann látogatást tett az Atlanti EgyházUgyl Hivatalban d r. Ferencz J ózse! püspök és Bartók
Béla főgondnok kfséretében, ahol Ball6 István elnökhelyettes fogadta. Madai András, a protestáns f60sz::
tály vezetője és dr. Lippényi Ferenc osztályvezető társaaégában. A beszélgetés rendjén a főtitkár tájékoztatást adott az IARF soron következ6 terveirol, örömének adott kifejezést, hogy els6 ízben látogathatott él
Magyarországra és megismerhette f6városunk lüktető
életét és a város nevezetességeit.
•
Meglatogatta a budapesti egyházközség Nagy Ignác
utcai és Högyes E. utcai templomát, gyülekezeti termét, különös figyelemmel a Hógyes E. utcai templom
renoválására.
Egyházunk március 21-én délután fogadást adott
Diether Gehrmann főtitkár t iszteletére, melyen a bu_
dapesti protestáns, róm. katolikus és a szabadegyházak
tanácsához tartazó egyházak vezetői és teológiai főls
kolálk dékánjai és professzorai kÖlUl többen "megjelentek. A fogadáson jelen volt az Allaml Egyházügyi
Hivatal képviseletében Balló István elnökhelyettes
Madai András f60sztályvezetó és dr. Ltppényl Feren~
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osztályvezető
társaságában. A fogadáson
Gehrmann főtitkár rövid tájékoztatást adott

Diether
munkájáról. Ezt követően a megjelentek közül többen elbeszélgettek a f6titkárral. E fogadás is azt bilonyította vendégünk slámára, hogy egyházunk és hazai testvéregyházak között az együttmüködés barátságos és gyümölcsöző.

LátogatáSáról megemlékelett a Hungarian Church
Preas ls. Budapesti látogatását követően Diether
Gehrmann főtitkár püspök, fógondnok és László Andor lelkész társaságában, gépkocsin meglátogatta a
pestIórinci, a füzesgyarmati, debreceni és kocsordi
unitárius templomokat és gytJlekezeteket. Útközben
dr. Kalotai Tibor e. tanársegéd, egyházi tanácsos és felesége, Bökfi János gondnok és családja, Bajor János
egyházi fójegYló és a debreceni egyházközség, valamint Végh Mihály lelkésl, Bakos Zsigmond gondnok,
K iss András pénltárnok és családjuk látták vendégUl. A fülesgyat-mati templomban népes gyülekezet
el6tt Bajor János lelkész üdvözölte a vendéget, a fő
titkár válaszát Bartók Béla fógondnok tolmácsolta.
Főgond nokunk egyben örömének adott kifejezést, .?ogy
megválasztása. óta első flben látogathatott el Fuzesgyarmatra és Kocsordra.
DIether Gehrmann főtitkár Kocsordon meglátogatta
ti
Mez6galdaságl Termelő Slövetkeletet, melynek
munkájáról Tóth József termel&wvetkezeti elnök
adott tájékoztatást. A kocsord i ebéden a beteg m.egyei
egyhálUgyt tanácsos képviseletében dr. Csatlós Mlk~.ós,
a J ár áai Hivatal elnökhelyettese Udvölölte vendégunket, aki válaSlliban köszönetét fejelte ki azé~t,. hogy
módot és lehetőséget kapott arra, hogy a .slocl ahzmu~
épftésében élő MagyarorsUIgon elt al uj . termeléSI
formát megismerhette. A kocsordi termelóswvetkezetnek slámos unitárius tagja is van. Látogatásának befejezése után az IARF főti tkára Románlába utalott az
ottani Unitárius Egyhál meglátogatására.

A BÉKE ÉS BARArSAG HÓNAPJA
Dr, Ferencz J6zse f püspök.nek

Q

Mogyo,. Békemozgalom Kitüntet ö Jelvényét adományozta
oz Országos 8 éketon6cs

A gy6zelem napján, május 9-én keuiódött hazánkban

a Béke és Barátság hónapja, azoknak a. rendezvényeknek a sorozata, amelyeknek tartalma. mondanivalója és
eSEménydüs programja méltó módon állítja, ill. állította hS7.ánkat azoknak a népeknek a sorába, akik tudatosan vállalták és vállalják a masodik vUágháboru 5oor-

nyü szenvedései Arán kivívott győzelem után a tartós
békéért vívandó folyamatos harcot és kemény munkát,
mind a politikai, mind a termelői munka frontján.

Az Országos Béketanács ünnepi nyitó ülésén a Parla-

mentben átadták a Magyar Békemozgalom Kitüntetö
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Jelvényét azoknak, akik a ,békemozgalomban kiemelkedő munkát végeztek.
Orömmel áUapithatjuk meg, hogy Dr. Ferencz Józse!
unitárius püspök, egyházunk ve2etóje is ezek között
volt. Jogos önbizalommal állItjuk, hogy püspökÜnk sze.
mélyén keresztill az unitárius egyházat érte ez a kitüntetés. :evtiuxfes tapasztalatunk szeriDl; is egyházunk hi.
vei jelentik azt a biztos bázist szocialista társadalmunk
épltésében és a békéért végzett munkájukban mutatott
eredményeik alapján, melyet a béke érdekében végzett
következetes tevékenysége, megnyilatkozása, felszólalásai rendjén püspökünk mindig maga mögött érz.ett.
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A II. európai theológus kongresszus

I
I

A külföld! lapokban olvasott beszámolók után örömmel vettük a kezünkbe dr. Pákozdy László Márton
professzornak, a Theológial Szemle tavalyi utolsó szá·
mában közreadott beszámolóját. A Bécsben tartott
kongresszuson Magyarországról négy református és egy
evangélikus professzor vett részt, A közel 300 résztvevő
között ott volt a kolozsvári református, dr. J uhász
István professzor is. Egyetértünk dr. Pákozdy kritiká_
jával, hogy a kongresszus elsősorban n émet és nem
eléggé európai volt. Ez más beszámolókból is kicsendUlt. Az előkészítő bizottság a kongresszus tárgyául
a "Heilsvorstellungen und H eilserwartungen" - üd·
vösségképzetek és Udvváradalmak - témakört tűzte
ki. Nincsen teTÜnk arra, hogy az emlitett
részlet eiben ismertessük, de lapunk olvasói
tására közöljük dr. Pákozdy professzornak az első
számu szeminárium "szoteriologiai elemek .a, marxiz·
musban" a helystinen felkért vez.etőjének alábbi megszívlelendő megállapllásait:
"Magam rögtönzött bevezetőmben azt igyekeztem
megértetni a szemináriummal, hogy a "másik fél"
nincsen jelen hiteles képviselőben, egy marxistában,
tehá t a szeminárium fokowttabb mértékben van elk~)telezve, tárgyilagosságra, vagyis arra, hogy a mar_
xlzmust ugy értelmezzük, ahogyan az magát leghitele.
sebb képviselölben értelmezi. H iszen a magunk hité.
vel szemben is ezt várnók el. A keresztyén theológiá.
nak kisértése, hogy ne legyen tá rgyilagos és halogassa
az állásfoglalást, a döntést. Példának a francia katho.
IIclzmust hoztam föl, amely 150 évig nem tudta megemészteni a francia forradalom vívmányait, mert azok
összeWggtek az annak idején elutasított fölvilágosodás
világnézetével éS eszmeáramlatával. Csak amikor az
októberi forradalomban a munkásosztály állt talpra
jogai ért, akkor kezdett slkraszállni _ a francia pol.
~ári fO":~dalom kivívta "polgárjogokért" vagy "emberi
Jogokért, A protestáns theológiában is van még t rau ma az októberi forradalom és annak eredményeivel
szemben. Messze kiható hasadás történt a reformáció
ó~ a békesség fogalmunkban: a egyeni üdvbékesség'_
tol elszakadt a társadalom békességének és a Hegyi
b~zéd eschatológiája emberi békességének az ügye. A
clm maga ls közel hoz egy kisértést; hogy a marxiz.
must $ZoteriOlogiának, Heilslehrenek fogjuk fö!. Bárm~,nnYire ls megvan a jogosultsága "bel&ó használat_
ra annak a szemléletnek, amely fenomenológia i ala.
pon a vallások kategóriájában, Illetve történetében
tárgyalja azokat a totális Igényű filozófiai rendszere_

ket is, amelyek az emberiség története 50rán az isten.
hittől függeUenül vagy éppen a the istán egységes és
totális magyarázatot adtak az emberi létről (buddhiz..
mus, kontuciá n lzmus), mégis az önértelmezés tiszte.
letben tartásával óvakodnunk kell attól, hogy a velük
folyó párbeszéd során a marxizmust a Tillich_féle
"quasi·vallások" sorába vonjuk, Ugyancsak mellék·
útra terel6dnénk, ha a marxizmusban - keresztyén
szemre - mutatkozó lukakba dugdosnánk ujjainkat
(anthropologia, a történet során elkerülhetetlen em·
beri hibák) és ezekkel szemben egy tiszta keresztyén
elméletet szegeznénk.
A tárgyalás, helyesebben : beszélgetés nagyon eleven
volt. De mentes tudott maradni érzelmi és értelmi tillkapásoktól; valóban az információ, az ismer kedés, a
közlés jelében folyt le. Az első szemináriumi három
órán mutatkozó vélemények, miszerint "sokféle"
marxizmus van, melyik az igazi? - kikap csolódtak
anna k az á lláspontna k a javára, hogy azzal a mar.1'iz·
mussal kell számoIntmk, amely nem pusztán theorta,

hanem a szocialista államokban társadalmi valóság.

-- A másik két szemináriumi délután már inkább bel.
só keresztyén önértelmezési vita és tájékozódás volt,.
azzal az eredménnyel, hogy a társadalom kérdéseiben
a jelenlegi keresztyén theologiában - igya jelenlevók
között sem - található egységes állásfoglalás. Ugyan.
azon megigazuláshit az egyiket ürkózottá teszi m in·
denféle politikai kérdéssel szemben, s az ilyen tárgyu
állástoglalásokat a hagyományos "ra;ongás" kategórlá·
jába sorolja, a másikat éppen keresztyén hite nyitja
föl a társadalmi kérdések előtt és a " máshonnan"
jövó jó megoldások meggondolására vagy éppen elfo·
gadására is. Mindezekben nagyon röv iden mondottuk
csak el a történteket. Több fiatalabb résztvevóben a
marxizmus tárgyilagos Ismerletáre és tájékoztaUira
talált.

•

A legtöbb érdeklődőt vonzó szeminárium - és ezt
ör ömmel jegyezhet;ük föl - a béke kérdésével foglal·
kozó volt. Valóban, ma minden theológiai' tudománrszaknak egyik legfon tosabb, ha ugyan - nem a l~gf~m.:
tosabb találkozópontja az ern,berjség békességével ésa
háború megeUizésével foglalkozó "békekutatás", Ennek
a csoportnak Tödt heidelbergi egyetemi tanár, az ot·
tanl Békekutató In tézet öku menikusan Ismert igazga_
tója volt a vezetője, Nagy változás ez, ha a legutóbbi
években tartott kongresszusok ra gondolunk.
UNITÁ RIUS e LET 3

Helyünk a nap alatt ...
ván zártságában és vl.sszaszorltottságában kora legjelesebb reneszánsz-vallásos gondolkoz6it látja barátul
és vendégUl, hátat fordU .a megmerevedó reformációnak és ezzel el!ndul a történetrelettIség dévai várbörtönhöz vezetó utján. Ekkor születik a :tiszta unitárizmus"
"
A reneszánsz szellem és vallásosság helyes értékelése éppen ..napjainkban válik teljessé. Megtanultuk,
hogy a feltorek.vó polgárság a középkorral folytatott
szabadságharca során megfogalmazza a modern em.
ber életesz~.ény.ét. Ez az ember önmagára van utalva
és ezért bizik önmagában. Szemlélete dinamikus, el.
vet. minden dogmatikus megkötöttséget, mert alkotni,
élm csak így tud. A középkor megmerevedett világával s~ben .. folyamatában lAtja és éli az eseményeket, hISz a torténelemben, és hisz abban, hogy a történelmi fejlődés során az emberi élet megvaJt.oztathat?, megjavítható, szebbé tehető. A változás haojtóerejét n~ a világon "kfvllli eróforrásokból, a transzMOLTUNKROL
cendentáliS sz1'érákból akarja meríteni, hanem önma.·
Nem hiszek a történeti ta'b16képek (sok.szor csak
gából, a benne 1evó és rejló értékekból akaratból csetablógiccsek) pózalnak. A történelmet emberek csinállekvési 'k észségból és tehetségból. Az értékek világa a
ják azok között a feltételek: között, amelyeket koruk
reneszánsz ember számára immanens. Ez tükröződik
teremt számukra. A szentek, a hósök hétköznapi ernművészet~be~, fi~oz6tlájában, irodalmában és zenéjéberek és ét'téküknek egyetlen fokmérője van - emben. Ez tukröz6dlk vallásAban is. Dávid Ferenc eleinte
berségUk. A korszak, amelyben élnek, állandó felhínem is érezte, hogy milyen csodálatosan félelmetes
v6jeleket .bocsát kl, lebet6ségeket teremt a. fejlődésre.
útra indu.It, a Kálvin által megégettetett Szervét útján.
Nagy emberek azok, akik megértik ezeket a felhívóJános ZSigmond haláláig nem is döbben erre. Ahogy
Jeleket és 'kortársaikat a haladás útjára vezetik. az élet
azonba!! eg~e ~efelé!ordultabban, egyre mélyebben
minden területén. El <kellett ezeket ·mondjam a továbértékeli a hitbeli téz.iseket, egyre tisztábban és egyr e
biak érdekében.
tudatosabban vállalja ezt az utat.
Itt van m indjárt multunk legalapvetőbb kérdése:
Volt tehát helyünk a nap alatt a XVI. században.
Honnan ered az unitárizmus? Van is egy szép tablóNem egyik hajtása voltunk a reformációnak, hanem
képünk válaszu!, amelynek középpontjában - hegytuillrtos vállalói egy új vallásos megfogalmazásnak, a
csl1CSként - a lelkJlsmereti és gondolatsza.badság áH.
modern ember vaUásosságána'k. Mindaz, ami a X VI.
Erre Ilo hegycsúcsra indultak el a refOlll1áci6 nagy
sz . . i unitárizmust jellemZi, ennek a reneszánsz valláalakjai, Lutherrel, Kálvinnat az élükön, el is indulnak
sosságnak ismérve.
a csúcsok felé, oda azonban csak az unitárizrnus jutott
Dávid Ferenc vállalta a reneszánsz vallásosság lelel Dávid Ferenccel és társaival. Szép kép, csak sajnos
kiismereti szabadság törvényét. Indokolja is, hogy:
nem igaz . A legújabbkori kutatások rengeteg ténymiért: Szabadon kutatni, '-'itázni, hogy győzedelmes
anyagot h ordtak össze a XVI. századból. Új vizsgálati
ke<ljék az igazság. Válla'lta a hitben a Wrténetiséget
szempontokat Ls vetettek fel és ezeknek birtokában
és fejlődést: Hálát ad az Istennek, hogy 32 igal ág is_
egészen másképp látjuk a korszakot mint ötven évvel
meretében és Isten országába fokozatosan vezeti be.
ezelőtt. K iderült, hogy a refonnáci6 egyáij:alán semA hitélet jelenségeit a maguk dinamikájában látta és
miféle eSLUleI lelkiismereti szabadságot maga elé nem
értékelte és nem habozott feladni a régit, ha tisztább
tűzött, sót inkább türelmetlen volt. Kétségtelen, hogy
újra talált. Elismerte az élet értékét és az ember cserészleteiben haladó, de összképében inkább az akkori
lekvő tehetségét a vaUásos életben is.
társ~dalom megmerevrtője. Kidelillt az ls, hogy bár
Talán még egy gondolatot: Annyira reálisnak és
DáVid Ferenc kétségtelenül refonnáclós tala·jon indult
igaznak hitte és ért:Zte ezeket az igazságokat, hogy az
el -:- ezt ó büszkén vallja is -, de amikor megismeréletét is feltette rájuk.
kedik Erasmussal és SzervéUel, legfőképp pedig, amikor a 70-es években (éppen 400 évvel ezelőtt) kolozsSzász J ános
-------._.--.------~~.~._.----~.~.~~::~~::::~----_._.,--._._._.-._.- --.--._._,_._._.----_._._._.--_._.----_.-.-Múlt _ Jelen - jöv(\:, az emberi sors haladásának
három lépcsőfOka. 1::lesen elhatárolható és mégis ősz
szefUgg. Minden lépcsófok elóbb jövő, majd jelen és
végOl múlt, ell biztosítja az élet folyamatosságát. 1::s
ebben a folyamatosságban minden lépcsőfoknak jelent6sége van. A múltnak is, az alapnak, amelyre a jelen épült és a jövónek is, amelyet a jelen feltételez.
Fél ember az, :aki osak a múltra emlékezik, vagy aki
csak a jelennek él, de még ~b 32 , aki nem hisz
jöv6jében.
Szabály ez az ember.re és ~bály intézményei re, eszIDéire ls. ÁU ez az unitárius egyházra és az unitárizmusra ls. Múlt - jelen - jövó. Ha a három közül valamelyik hiányzik,
embernek, sem közösségnek
nincs helye a nap
'kell beszélni aITÓl: Mi
volt a helyünk a
... Mi ma? Mi lehet holnap? ..

....

Hügyes utcai temploma

abudapesti

'"

elhatáAz egy_
választott
Buksa Attila
renoválási feladatok
elóteremtésével. Az
a
meglevő 35 ezer foI\íveink jósz{vú adományait
hittestvéreink segítségére is

~

múlt évben
t;::~~~i~i' már
az aígéreteket
az

komoly
angliai
püspöltiink és f6gondnokunk

utcai templom renoválására. Természetesen ez meg
nagyon kevés a szükséghez képest, hiszen legalább 12.0
ezer forintba kerül az ablakok. a mennyezet, a. falak,
a padok és az orgona renoválása, de Istenben blZó lé~
lekkel hisszük, hogy az Imádkozás helye megtaIálja
az 5 fonntos, vagy az egyezer forintos adományozókban a maga megújulásának feltételeit.
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Köszöntjük Sánta Ferenc Kossuth-díjas írót
VáraUanul tunt fel a magyar próza egén Sánta Ferenc. Pest!ónncen, iró--olvasÓ találkozón srolalt fel egy
égö oszemú fiatalember aki úgy féltette a szegénységet,
hogy a fiatal írók baráíja, Szabó Pál felfigyelt rit, a bátorftásra váró Irora. Talán tartowlt a magyar Irodalom-

nak ezzel a szol.galattal Szabó Pal, hiszen csaknem negyed századdal azelött Móricz Zsigmond biztatta ót az
írásra.. pa 6 biztatásával indul útjára Sánta Ferenc, elküldve első novellait a nagy el6dnek. aki [gy vall a
"Sokan voltunk"-rol : "A szegénység Sánta Ferenc szivében egyben a magyar népet is jelenti. A magyar nepet, amely olyan

iszonyú ideig élt a sregénységben.
hogy Isten ellen való vétek több szegénység a számAora, ha csak egy ct;ipetny.l is."
Már az el86 írások jelzik, ·hogy elhivatott ember a
SZf!1"ZŐ aki egy kis gyermek tiszta szemében, vagy egy
öreg ~ber panRsdban az egyetemes emberiség minden
fájdalmát, tragédiáját meglátja Középpontban ott áll

az ember - a nyomorúság szorításában éppen úgy, mint.
aJtatalom Tánehezedő árnyékában vagy a háború minden poklában - az ember, akit. meg lehet félemlíteni,
el lehet tipomi, meg lehet ölni, de méltósága elpusztíthatatlan.
,,5 mert alázatot él"eZtem, sem könnyúséget, sem öncélú játékot soha magamnak meg nem engedtem. Mikén t
ügyeltem arra ls, hogy ne szaporitsak a kevésből érdemtelen sokat, de a sokb61 szigorú keveset inkább" vall magáról az író.
Ez a szigorú kevés, és csodálatos erkölcsi érzékenység jelIemz.i Sánta Ferenc írásait, melyekben önmagunkat látjuk, minden gyengeségünket, e1bukásunkat, de,
mint a szivárvány úgy koszorúzza életünket az emberi
jóságnak, szépnek, igaznak örök diadala. Csendesen.
halkan sz61 arról, ami szép és egyszerű. Közel hajol
mindenhez és mindenkih&. van 1deje, bogy mindent
meglásson és megmutasson ami mellett nem szabad észrevéUenül elmenn ünk.
Hatalmas utat tett meg amíg - azok helyett akikért
annak idején tollat fogott - az egyetemes emberi szint-

elmondani a nyomorúság, a megaláztatás fáj{elérjen a
pr6za nagy elődök áll
messzire lát az
tud befogadni. Az
elismerés, a tisztelet
,;;;:, ég6 lelkiismeretének
6rktklik, unitártus egyhogy másokat is fe1az irodalom, a magyar nép
Huszti J á nosné

-------------------------..--.--------.--._.-----------------------_...--.-._.----.-----------------------...edi'iiliis a vie.na .... biinökérl
Dr. Dooald Sz. H arrlngtoD, a New
York- I Commuo.lty Cbun:b veze&(i l el k'5~e, hfvelbez kQldilU !SU. febru'r

25-.

nYOmlalOn kilrlovelébon, "a 101khz kér
nél" rOValban az .libblak lll irla:

Nixon ~Inök mindnyájunkat felkért, hogy csatIakozés hálaadás nagy nemzeti pillanatához.
tesszük ezt, mivelhogy elhallgattak a
a reménYben, hogy a vietnamiak
során a tűzszünetet mielőbb

w,,,

a

nem érzünk büszkeséget, nem váA mi vietnami intervenci6nk szörlépés volt. A problémák ugyanazok
amikor aláírták 19 évvel ezelőtt a
a megoldás feltételei azonban ke_
mint akkor voltak.
Azóta több "'!lint l millió vietnami férfit, asszonyt.
és gyermeket oltek meg. es még többet megcsonkí_
tottak, megsebesítettek. A vietnamiak több mint egyharmada elvesztette otthonát, minden vagyontárgyát.
Majdnem SO OOO amerikai halt meg, és közel száz_
ezer megsebesült. Szóban ki nem fejezhető érték veszett e~ ör~kre, amely elegendö lett volna Amerika
és a világ összes szegényeinek megsegítésére.
"A mindenható Istenhez emeljük szivünket, de nem
b1;'szkeségtöl eltelve, hanem töredelemmel és szomorusággal. Afölött bá.nk6dunk, hogy olyan sokaknak
kellett meghalnia, mig véglll a józan ész kerekedett
felül. Hálásak vagyunk azoknak, akiknek szakavatott
munkálkodása a fegyverszünetet lehetövé tette és
akiknek a tiltakozása és tüntetése ezt szükségszeruvé
telte.

Mi most a lélek nagyságáért imádkozunk, hogy belássuk tévedéseinket, és hogy elkezdódhessék az a
hosszú, fáradságos folyamat, amely által már
amennyire ez lehetséges - helyrehozzuk tévedéseinket.
A holtakat nem kelthetjük életre. De segíthetünk
vietnami testvéreinknek, akikhez a közös nagy fájdalom kötelékei kötnek mhidörokre, hogy újra vessenek a pusztaságon, újra ültessék lombja vesztett erdei ..
ket újjáépítsék összerombolt városaikat, helyreállítsák gyárailmt, s derékbatört életük, családjuk meg_
maradt tagjait összeszedjék.
Együttérzésünkböl és őszinte á ldozatunkból születik
majd meg a mi megváltásunk Isten és a nemzetek
előlt.

Fordította:
Szlge'byne Szabó Katalin
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A nagy cél.. .
Kiragadni egy cselekményt
Az ember életéből nem elég
Ebből még nem tudod megitélnl az embert:
a törekvőt és igyekvőt, a harcost és a lemondót,
az őszintét a tagad6t.
Ehhez az okok összefüggését kell ismerd,
s az átfogó EGI~SZET kell nézned.
Gál Gyula
VNlTA RJU5 t LET 5

Bölöni Farkas Sándor emlékezete
Bölöni Farkas Sándor a mult swzadl hazai reformmozgalom egyik. jelent6s és közismert képvi.se16je volt.
Ma már ismeretlenül cseng neve, mert il is egyike
azoknak, akikről megreledkeztUnk. Romániában a kö?.clmúltban (1966) ad~ :Id nagy mílvét "Utazás Bszak-

amerikában", továbbá megjelent 1969-'ben regényes
életrajza Mikó Imre erdélyi Iró tollából ("A bérere eselt
ra"), Hatvany Lajos {ró még 1934-ben róla Irt portréJában emIéke7Jk rá, egy egy5zerú székely nemene, aki
[eLfedezle a demokráclát.
Bölőni Farkas Sándor, Széchenyi István kiváló ertanítványa, a tánsadalmi haladást a leg változaeszközökkel szolgáló demokrata volt. Igazi köember, nkl a társadalom Jobb, igazságosabb
a nép klm(lvelését és a humánum diadalra
munkálta egész életében. tró és társadalom...
az erdélyi magyar írá6m(ivésut nemes
vl6szatekintö múIajalval, az útleírásbeírta nevét az Iroda10mtörténetbe és
létrehozta Erdélyben a polgári
tr6nak késztiIt, mégtették nevét Ismertté,
megjelent amerika!

"Ii
o

,

.,
hírt adott Owen
rol, akkor, amikor nálunk még jobbágyrendszer volt.
Végül ő hozta létre az első kapcsolatot az amerik;<l.!
Unitárius Egyházzal.
Sándor
szüleunitárius

Ó~:;~~t

és
• ~.'
E
a férfikor legszebb évei
talál. Az országosan
meg figyeimét és a roa reformátor és ,;zervezö
~~m;"; volt Wesi6mert meg
a férfikor
és sírig tar-

,

'nagy
tóvá vált.
Wesselényi MiklÓ6, az erdélyi reformmozgalom verere körül egy kiváló nemzedék tömöMHt. Az Ő hatására Bölönl Farkas a radikális reformerekhez C!>atlakozik, akik Széchenyi szellemében Kolozsvárott
kezdték meg reformmunkájukat. Mln.den olyan közhasznú intézmény, <4IJTlt az igaz.! városi életet jelentl, .
elsooorban Bölöni Farkas kezdeménye-.reeére létesillt.
Megalapította a Vasárnapi Újságot (1636) és ellátul
a kolozsvári Nemzeti Sz!TI'ház titkári teendőit is.
Fiatalkori ábnal teljesülnek, amikor l830-ban anynyi hiábaval6 tervezés &; meddő vágyakozá,; után rámosolyog a sors: Béldl Ferenc erdély:!. mágnás, akJ szociális érdekl6désén0k &; kalandvágyának kielégítésére
amerikai utazk;ra készülve utitársnak felkéri, t.szakamerika megismerésének és tanulmányozádnak a lehet<'Iségeit ok(nálJa feléje.
1830 novemberében indultak el Kolozsvárró\. Elő
ször beutazták Németországot, Hollandiát, Belgiumot,
Franciaorsw.got és Angliát. 1831. július 27-én Londonban szálltak hajóra, majd megérkezve New Yorkba
bejárta az EgyesOlt Allamokat és Kanada déli részét.
1832. január havában érkeutl'haza.

.

Bölöni 'Farkas Sándor utinaplójának amerika! része
"Uta.zd6 Qo;zakameri..kában" címen 1834-ben jelent meg.
(A nyugat-európai rész. csak 1943-ban.) A siker gyors
és rendkivüli volt, pár hónap alatt &.szes példányait
(I100 db) elkapkodták s így a könyvet másodízben is
kiadták. A sikerr61 [gy ir a történetíró Kővár! László
•
"A munka megjelent ... mint egy villám és mennydörgés futá végig a két hazát." Barátok, i&mer6sök,
a haladás hívei elragadtatással és diadalmas érz&sel
üdvözlik az eddig alig ismert guberniumi tisztviselőt,
a szerz.őt. Legnagyobb örömet Széchenyi és Wesselényi, esz.metársai és barátai levelei szcrzeték sw.mára
bátor melléállásukkal, akik a közös ügy sikereként
köszöntötték m(ivét. A nagy sikert a Tudományos
Akadémia nagydíjának az elnyerése és az akadémiai
tagság fémjelzI.
Bölöni Farkaa Sándor könyve hihetetlen hatással
volt a közvéleményt(! akkor, amikor a rel'ormmozga10m sürgetésére mindkét .hazában összeült az orstággyűlés. De súlyos poliUkaJ. mondanivalóját nemcsak
a haladás hívei fedezték feJ, hanem a túlsó oldalon ál16k is. Műve a tiltott könyvek listájára került még
1835-ben, ami csak fokozta az érdeklődést.
Az utazás nagy élménye és könyvének nagy sikere
után Bölöni Farkas élele végzetesen válságosra fordult. Könyve miatt mint "veszedelmes embert" bará\.al IB elkerülik. Magárah.agyatottsága, hivataltársainak
az irigyokedése, rosszakaratú környezete, szerelmi bánata és gyásza, 6úlyosodó betegosége végleg borúlátóvá
tesz.lk. Tetézi mindezt, hogy legjobb barátját, WesselénYi Miklóst perbe fogják és elftélik. HIveit és hil!costársait megfélemUtik és elnémítják, a bizakodas
hangulatát, csalódás, kiábrándulás, koétJSégbeesés váltja fel. Ekkor írja meg Napl6ját (1-33&-36), utol.ió munkáját, egy megrázó önvallomást> melyben egy. egész
kor, egy társadalmi rendszer felett mond elmarasztaló II.életet. ..
Ha bírta vOlna test! és lelki erővel bizonyára mé~
bőven lett volna mondanivalója, de a még hátralevő
éve~ben a halálos korral viaskodó test és a sokat csalódott s meg nem értett lélek erejéb~l csak !1nny!ra
telt hogy megblrk6zzék a mindennapI kenyeret biZtosító hivatali munkával. A szenvedés é& magány óráiban még papírra vet néhány so~t, levelet, de ~gyre
in·k.ább a halálra gondol, melynek közeledtét .érZl. ts
a .halál eljött, a tör~keny test és az e5iID"1ék Világában
Izzó lélek hosszú hlircában végü1!!; kJaludt a fáklya,
mely másoknak vIlágitva önmagát emész.tette el. 1842.
február 24n hunyt el BölönJ Farkas Sándor Kolozsvárott s ott ls tem ették el a házsongárdi temetőben.
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Igy puutult el a nyugatos polgár, a rendiség keleti
honában.
A történelem elvégzi a maga munkáját és méltó helyet jelöl kl mindenklnek. A reformerek II forradalmi
mozgalmak, a sw.badságklarcOlk előkéSzítől voltak. Be-

. .
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csülJUk és ti6zteljük őket 16, akIk mÓO'm$ként lobogtak
az elnyomás sötétségében, aklok. reménytelen Időkben
táplállák és fenntartották a reményt, l) aklk fel6rlőd_
tek fi sokszor kilátástalannak látslÓ kUzdelemben.
Dr. Csiky Gibor
"
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Oéti au protestantisme
Bernard Reymond, lausanne-I egyetemi lelkész, az IARF végrehajt6 bizottságának tagja
nemrégiben megjelent könyvének ismertetése

•

Bernard Reymond tanulmánya a lausannei "L'Age
Alethina"-sorolatában Jelent
de I'Homme" kiadó
meg melyben a haladó 'és szabadelvll protestantllmus
nem' egy képviselője fejtette ki már néleteit. Reymond
Itt alokkal a problémákkal foglalkolik, melyeket a katollcllmuson belUl végbement fejlődés II protestantlzmus számára felvet. A könyvezlel a meghökkent6
mondattal keld6d.lk: "Van-e a protestantizmusnak még
létjogosultsága ?"
A szerző szerint ugyanis a katolicilmuson belül az
1959 januárjában megkezdődött II. Vatikáni Zsinattal
olyan jeientós rerormmolgalom indult el, melyet bízvást megHlethet a "neo-katolicizmus" elnevezés. E
fejlődés persze nem 1959-ben kezdődött, hanem a század elejének "modernista" mozgalmával. Akkor azonban X. Piusnak sikerült ezt a mozgalmat elnyomnia
(az így keletkezett és XII. Piusban csúcsosodó újdogmatikus megmerevedést a szerz6 egy érdekes analógiával "normalIzálásnak" nevez\). Ma VI. Pá lna}
újra egy merev, retrográd tendenciát látunk, de ennek
sikere kétséges.
Mármost: a neokatollcizmusban számos téma kerül
felszinre, melyet a XVI. században a prote.stantizmuc;
vetett fel: a Biblia tanulmányozása, a laikusok részvétele az egyház vezetésével (Hollandiában), a miszszionáriusi szellem feltámadása (pl. a francia munkás_
papok mozgalmában), mely utóbbi tendencia a mai
dekrlsztlanizált világban kUlönösen jelentős. Ugyanakkor kialakult az ökuménlkus mozgalom, a keresztény
egyházak egymáshoz közelebb hozásának mozgalma.
Sok protestáns felveti a kérdést: vajon nem fenye_
get-e ez az irányzat azzal a veszéllyel, hogy a katoli_
kus egyház békés úton "elnyeli" a nemkatolikus kereszténységet? Ám a probléma ma már nem pusztán
az, hogy az új-katolikus Irányzat leszámol az egyház
ama hibáival, melyek a XVI. századi skizmát kivál_
tották. Ez az irány sok szempontból előtte jár a mai
protestantizmusnak. Az a katolikus részről gyakran
hangoz.tatott érv, hogy van protestáns orthodoxia és
prot~stáns klerikalizmus is, kezd nagyon is reálissá
válm és a protestantizmus kárára jelentkelni.
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Reymond idézi Hans KUng, katolikus teológus híressé vált könyvét, melyet a vatikán 1965-ban (1) elítélt. Ebben már az egyház és a pápaság uj modelljét
vázolja fel: egy olyan pápát képlel el, aki megszünteU az egyház központi admlnlsztráció}át, aki .,nem a
jog ellen foglal állást, de a juridizmus ellen, nem a
töntény .ellen, de a legalIzmus elten, nem a rend ellen, de a mozdulatlanság ellen, nem a tekintély, de al
autorit nrizmus ellen, nem az egység, de az egyforma_
ság ellen".
!:s mégis: Reymond szerInt a protestantizmus ön_
likvidálása ma sem volna helyes. Könyve egyik fejezetének dme: "A történelmet nem lehet visszacsinálni." A leghaladóbb neo--katollcizmus is "egyedUl üdvözítőnek" Ismeri el a római egyházat. Reymond szeme
előtt egy keresztény pluralizmus lebeg, melynek keretében a különböző egyházak együttmúködhetnének
anélkül, hogy önállóságukat feladnák. Ehhez azonban
a protestantizmuson belül is "új relormációra" van
szükség.
Melyek lennének egy ilyen "új reformáció" fő irányai? Ezt Reymond nem jelöli meg. A neo-katolicizmus "tanult" a protestantizmustól, fordított irányú tanulmányozásra ls szükség van. Vajon ha a "protestáns orthodoxia" és "protestáns klerikalizmus" problé_
máját vizsgáljuk, nem kell-e visszanyúlni a XVI. századba? Vajon a reformáció, miközben eIórelépett a
tekintélyi elv lebontása, a szabad vizsgálódás irányában, nem lépetl-e hátra is a fideizmus, az irracionalizmus, a tilrelmeUenség felé? Vajon a keresztény filozófia a mIndenfajta lehet6ségének tagadása, a determinista és pesszimista világnézet, vagy a keresztény
mllvészet egy részének kiiktatása nem szegényítette
és torzította-e el az európai keresztény kultúrát, és
nem ítélte-e a protestanizmus arra, hogy csupán a
"szegélyén" megJelen6 Irányok tartsanak lépést a katoliclzmussal? MIt kell Itt megtaI"tanl és mit kell revideálni? De mindez már túlvezet egy könyvismertetés keretein.
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Charles Dickens
(1612. febr. 7-1870. jún. 9.)

Lapunk haSábjain már két alka_
lommal lS megemlékeztünk Dickens_
rói. Elso ~zben. irodalmi munkássá_
gárói, ~~ld Dickens unitárius kapCSOla~rol. .. Dlckenst is unitárius
nagyjaink kozé sorOljuk, mert m int
~zt dr.

Ferencz József püspök űr
Irta: " ... életének egyik sz.akasUl_
ban unitárius volt." (R. V. Holt: The
Unitatian Contribution to Social
Progress in England, London 1938
26. 1.)
,
Dickens amerikai útja során ismer_
te meg az amerikai unitáriusok akkori vezetőit. Köztük volt Channing
a prédikátor, Emmerson, a filozófus
és Longfellow, az ismert költő. Long.
fellow és Dickens barátsága egy
életre megkötódött ez alkalommal.
Amerikai útjáról hazatérve Dickens éppen Channing halála évében lép be a londoni, Little Portland
utcai wlitárius gyülekezet tagjai közé. Rendszeres hallgatója a gyUleke_
zet városszerte ismert papjának,
Edward Tagarlnak.
Dickens a maga írói eszközeivel
támogatta a korabeli elmaradt társadalmi viszonyokat blráló és azokon
javítani akaró személyiségek törekvéseit. Támogatta a szintén unitárius
Fielden J ános parlamenti képviselő_

nek a gyári munkát szabályozni cél.
zó javaslatát is.
Dickens azok közül való aki a
jelenben is a jövőnek dolgoz~tt.
Az a ngol posta 197Q-ben jelentette
nleg halálának századik évfordulóján
e négy bélyeget, mely négy ismert
regényének fóh6seit ábrázolja a
regény egy-egy jelenetében, melye.ket mi ls bemutatunk olvas6inknak.
Dr. Kiss József

Mecjelent az UDltArlWl JUU. !na Fe-.L ___________________________________
rencz J6zsef kolozsvArt pUspök, ÚJ !ltdolgozon IdadU. Kapha~ az egyhhközségell: 11illI:ész1 hiv.uolaJban és aPUspöki
Hivatalban, Budapeat V., Nagy Ignác u.
4. sz. alat!. Ara 20,- fortnt.

Külföldi hirek
Az .. Olunk" c1mO: Kolozavllrt megjemagyar irod.lml szemle főszerkesz
Létay Lajos költő, akit a lap egyik
nem régiben kezllnkbe kerll1t tavalyi számában köszöntötték munkáuága 2.5. evfordulóján. A Beke GYől"llynek adott
1nterjO.ban Létay LaJOS az egykori
kolozavárt unlUirtus kollégium tanára vlssuemléke-z.ve Ujúságllra a következ6ket mondotta: "Olyan vidéken szWettem, az Aranyo! mentén, ahol a sikság II hegyekkel találkouk. Az ItIeni
falvak magyar lakói lIllandóan kapcsolatban állnak a hegyvidék román lako8SágAval. Igy hát, hoa:y úgy mondjam, azWetésem pillanatától az egylltlélé.s rbZe!le vagYOk. Gyermekkoromban
hányszor elmentem az Aranyos hldjá·
hoz, ahol a hegyekb(ll jövő román szekeresek, deszkások, caebresek rögtönzött
lenő
tője

piacon adták el a raárut, a gerendát,
a deszkIIt a völgy lakóinak. A ml há·
zunk, de a falu srlnte valamennyi hllu.
és gazda$ági épillete ezekb61 ageren.
dákllól, de.szkllkllól épült fel .. , Az élet,
a SOni utalt egymllsra minket."
A romá.nlal Uultl.riWl egyhUköriikbeD
tlBztújltllsra kerWt sor. A részben nyugalomba vonult, részben tisztségé['ŐI szé.
les körQ gyülekezet! munkiJa miatt le-mondott esperesek helyébe a k övetkez6ket választottIIk meg: II kolozlHordal
egyhlll:kOrben Benedek Sándor bágyoni
lelkészt, a háromszékiben Kökösi Kál·
mán árkosI lelkészt, a székely keresztúrudvarhelyi körben 1fJ. Bár ó József ho·
monk1BZentpllU lelkésZt. A maros-kOkiU161 egyhál'.k{\rbeD vlssuválantották Kol <:sár Sándor marosvásllrhelyl lelként.
F. Sl'.Őke JohaDDesburgban élő, egykori pestlőrinci hlvllnk 5Q,- Fontos ado·
mányával járult hozzll a pestlőrinci unitárius templom tOrDl'IInak tavaly történt helyreállltásllhoz.

En-ed Dánielt
A1BÓrákosra,
Tllriik
Ároot Sepslsz,entgyörgyre nevute ld
lelkés~nek Dr. Kovács Llljai pllspOk.
Báró J óuet homoródJzentpllli lelkész,
udvarhely.kereuturkörl esperes márciuS
1S-áo Iktatta be a kadácsi lelkészi állásba Biró J6uef VOlt csókfalll1 lelkészt.
UlrlnczI KárOly, volt kadácsi lelkés:zt
IIthelyezt~k Aranyosrákosra.
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a
testvéri egy(iICéI'zés k1feje....:!Itként
mtgkOldtl1.k dmllkre egyhtz1 lapnnkll.

Pünkösd első napján, jünlus ID-én:
Nagy Ignác utcai templomban de. Il-kor
Hőgyes Endre u tcai templomban de. IO-kor
P esterzsébeten de. 9-kor
Pestl6rincen de. ll-kor, Vec.sésen du. 4-kor
Piinkösd másod na pján, június ll-én:
Nagy Ignác utcai templomban de. ll-kor
H6gyes Endre utcai templomban du. 6-kor
oPestl6tincen de. ll -kor
Pünkösd mindkét napjan úrvacsorat osztunk híveinknek. Az egyhá7JWz.&é:gek elöljárooágai tisztelettel !kérik a hivek szíves -adományait az 'Orasztala megterítéséhez.
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