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(JJESZTENDEI KOSZONTEs 
"-ReSZLET DR. KOVACS LAJOS PUSPÖK, AZ IARF ELNÖKE Kö RLEVELEBÖL 

Ojévi köszőntésem alapjáu.l két bibliai verset 
vá lasztotla,m. Az egyik a. Királyok 1. könyvé
ben, II másik a Máté szerinti evangélium 10. 
fejezetében olvasható. Az ótcstamentlLmi szö
veg igy szól: "Egy ltalk. és szelíd hang haUat
szék!' Az Ojszövetség szóza ta pedig ez: " Le
gyetek okosak, millt a kigyók, es szelídek, 
mint, II galambok". ISlIlert hely mindkettő; is
mert és idÖszerii. Az első lsten lényéve! kap
csolatos; a masodik embe rtársaink iránti ma
gatartasunk t,ekin/et.ében ad számunkra eliga
zi/ast. 

Az Oszövetség ' steIle az erős, hatalmas, 
szentségében és igazságosságában is zord, i r
galmatlan lsten volt, aki megbüntette az atyák 
vetkeit a fiakban, és íteleiével keményen le
sujtott m.indazokra, akik hozzá hiitlenné vál
tak, és parancsolatait, nem teljesítették. Ehhez 
az lst.enllez csak jélve, porig megalázkodva 
lehetet,t köze/Heni. Ez az lsten, aki. v iharban, 
szélvészben szokott megnyilatkozni, akinek u 
jarása nyomán sziklák szakadoztak szét és 
m.egingott a jöld, ez az lste n szólott annak ide
jén a tud.Ósítás szerint az ő pr6fétájához, Illés 
hez, nem parancsoló, bü,ntetö, Héletet hirdetö 
mód.on, ahogyan azt a prójéta vá rla , hanem 
" IlaIk és szelid hangon". Ez az t jelenti, hogy 
Illes ezelőtt közel 3000 esztendővel már meg
sejtett valamit Iste It simogató j6ságából, sze
rető gOlldvise/escből, és ha egyelőre még ho
mályosOlt is, de rúesz mélt lsl,en atyaságának 
magasztos voltára. 

lIl é.~t Jezltstót időbel~ szinte egy egész évez
red választja eL. H OSSZIÍ. utat kellett tehát Illés 
utódainak megteruúök. amíg a jézusi magaslat
ig elérkeztek, ahol tisztán, világosa n jutott ki.
feje zésre a szerető, édes, jó Atya fogalma, aki
nek lényege tI békesség és szerete t, aki halk és 
Szelid hallgon szól az Ö gyermekeihez, és sze
rete tt,el öleli magához leglle mesebb teremtmé
nyét , az emberI. 

A halk és szerid hangon /tozzánk közeledő 

édes, jó Atya, az ő Legjobb fiá,n, a, Názáreti. 
Jézuson kereszt.ii/. kétezer év ót,a sziinteteniil 
árasztja fel,énk az üzenetef,: " Legyetek okosak, 
mi.nt a k ígyók, és szeLidek, mint a galambok". 
Ez a,zt jel.enti, hogy okosan, józan szemléle tt el, 
d e ugyanakkor szelíden, a szeretet, legfőbb pa
rancsola ta é rtelmében kell élniil1 k földi éle
tünket, hogy a::: es:zmél~yi vilcighoz, Isienorsz6-
gá/wz közel jussunk. 

Hálát mondunk Isteniinknek, hogy sinwga tó, 
védő, oltalmazó gondv iseleséveL veliink volt 
a tovatúnt esztendőben is. 

Köszönjük gondviselő Istenünknek. /J ogy a 
núndennapi élet zajából az clmúlt esztcndőben 
is kihal/hattuk a jelénk fordlt/ó, újra Illeg ujra 
hozzánk érkező /Jaik és szelíd isteni. hallgot. 
Köszönjiik Isteniillknek, Ilogy adot tságaink fi
gyele mbevételével, legjobb tehef.ségiink sze
rint, az evangéli/un. szellemében az elfmílt esz
t e ndőben is okosan és szeHde n, Ist enbe vetett 
feltétlen, diadalmas II Wel, de ugya nakkor jó
zan m.egfon t,01,ts6ggal, i rá nyit/wtl lLlc eg yluízunk 
életé t.. 

Sok 1íjat Ojéu reggclén nem mond/wt.unk. 
Tulajdonképpen ott kelL mi.ndent folyt.atIlll1zk, 
allol a tegnapi napon abba/wgY/ILk. Egylu:i;mnk 
életprogrOlnja az evangéliumban, egyházalapi
tónk, Dávid Ferenc t,anításában és Ilitvédő őse

ink példOlnu tatásában Illeg van határozva. El
isme rjiik, hogy gyarló voll unkban ennek a 
programuak a végrehajtása a J)~tlltban csak 
részben v alósult meg. Arra kell tehát. föreked
nUnk, /Jogy az tij évben istenlútiink még erö
teljesebbé, közösségi munkánk még eredmé
nyesebbé váljék annál, mui/yen az elmúlt esz
tendőben volt. 
Gondviselő Isteniillk szerele tc. békessége. tU

dása legyen mintlU/tltyiunkkal . . 
Kolozsvár. 

Dr. Kovács Lajos 



KÖSZÖNTt;:SEK 
D dr OUlyk ~rnó evangélikuS pUspök januúl'ba~ töl:
t';uc be életének 00. Óvét. Az (,lium és lIZ ~GYhÚ,Z kl~z~tLr 
'ó vl57.ony ti puláslI é rdekében kIfejtett több vt "ze . cs 
~rcdr~linyeS munkássúg(r , elisme;éS~ké~1 ~z Elnü~l 
Tnmlcs a Mugytlr Népkbztursnság Zúszl6r~ndJét UdAmu
nyozW. A kitunIClésl Miklós lmre.t?-UamlltkÚr, a~ l1a
mi Egyhúzügyl Hlvlltal elnöke nyUJtoU~ (,t ',A kltu~~
,e. IIIlld tlsllkor jelen voll dr. Ká/dU . ZolUln püspok
elnök és dT. }'ckCIC Zoltfrn orl;7.IÍgOL'l felügyelő. 

D. dr. Derkl l' erl :r., Ir Mllgyur Ort?dox Egyhá:r. admi
n isztrátor espcrl'SG nemrégjt)en Wltötte be é letének h.~t,.
vanndlk é vfordulóját. A Magyar Nlipkö:,r.tt"lfl;aság EInoki 
'flmácsa eredmlinyCS munkaja elismeréseként részére 
a Munka Erdemrend arany [okozatá~ adO~á~yozta. 
A magas kItiIntetést Miklós I mre .. Uamlrtkar, az 
AIIami Egyházügyi HlvaWI elnöke nyúj toUa út. 

Laczkovllzkl J im 01l, a Magyar Baptista Egyház elnök_ 
leikésze, nemréijlben töltötte be életének hfllVanadlk 
esztendejét. Egyhá'l..(lnak jóklv[msúgulhoz esulolJuk n 
ml köszijntésUnket ls. 

Dr, Csom;l8z Tólh K$\ lmún, a budapesti Református 
Toológlal Akadémia p roreuzora, a magyar zenetudo_ 
mány Ismert múnkása, jó egészségben tö ltötte be életé
nek 75. é vét. Szeretettel köszijnljUk, és további erőt 
kívúnunk folytat ólagos munkájához. 

Kovách Attila református 'I.sInati lan~'lcsost biz.la meg 
az OkumenJkus l'unúcs a német és angol nyelven mcg_ 
jelenő Hunc/orlon Church Preu lelei&.; szerkesztői 
teendőInek az ellátásával. Az eddigi felelős vezetö dr, 
T Óth Károly püspökkó vt'ilasztó.sa miaU [ciJnen.tését 
kérle cl feladatkör ulól. 

Az IARF' frankfurti ülése 
Az lAHF liv! rendes végrehajtó bb:ot tsÓgl ü~ését 
dr, }{ol./acs LajOS elnök nyitOtta meg. !:;;IJnálaUit leJezte 
kl, /logy ar. N. Ntwa110 elnök Jupónból és dr. B. 
Rel/mona SvúJcból másil'unyú elfoglullsúguk miatt nem 
venettek részt aZ ülésen. J::tjc KTlekc (Hollandia), az 
ifj(l.~ági szer'vezet képviselője, bet.cgsége miaU maradt 
távol. 
Az egybegyülteket S7.ombaton este a frankJurli unit.á
I'lus gyü]ckel.et elnöksége láUa vendégü!. A fogadáson 
dT. Kovácl Lajos kÖ$7,ÓntöUe a vendéglátókat, aklknek 
nevében d r. Wa/ler Mellcr lelkésj!: és a gondnok mond
tak Udvözló sz.avakat. 
A vasárnapi ünnepl istentiszteletet a közeli Olfenbach 
város szabadelvQ gyUJekel.etében tar toUák. H. M ante
ufle/ helyi lelkész udvözlo szavai ulán dT. Kovács Lajos 
cinök, ar, CarO/ilU H ow/ett amerikai, dr. D. Kalka 
csehszlováklai küldöttek és D. Geh.rmann főtitkár szól
tak a gyülekezethez. Ezt követÖCn a gyU lekezet {o~
dást aaou az I ARf'-t.agok tiszteletére. Az Istentiszte
leten több mngynr unltárius vendég ls jelen volt. 
A véGrehajtó bi'l.oHság érdeml túrgyulásainak közép
pontjában az J971J. évi oxfordi vltaukOJl(lresszus eW
ICeSZllé$1I volt. MeGállupílotta a kongresszus és n szer
vezet 11)78. óvl költségvetésCt, és [elkérte a taGegyha7.!l
kat, hogya n/Jvekvű drúga.súgl'n való lekintettei önként 
cmcJjlik fcl livi 1101.zúJárulásukat. Az oxfol'dJ ünnepl 
IStentIsztelet PI'édlkáLol'ául dr. Paul Carnes lelkészt, 
az amerikai unltúl'ius~unlveI'7..al!stn egyház új elnökét 
kérték fel. A kongrcss:.:us megnyito clőadását Sir 
AlIs ter NaTdy, lIz !lngol uni tárius egyhúz tagja, a :.: 
oxfordi C{l.yCI!.!m tls~.lcletbeH tanúra tartja. 
Az ülés jóváhagyta II klküldütt bIzottság jelentését, 
mely II kongr'C8Szullon l'6sztvevö rendes I.<Igok szava~..nli 
jogait bírúl\n relUl, és több vonatkozásban mÓdosítást 

javasolt.. A blzoUsúg jelentését az Ul6s egyhangúan 
tudomásul velle, lis nutúl'o7.uttá emelte. A három 5<10-
dalista állam unitárius egyházai szava~.ati joggal részt
vevő kongl'CSS7.usl képviselőinek a száma válto~.atl.an 
mamdt. t.gyházunk két szavazati Joggal I'endelkező 
küldötlCl kepvlseJtetheti magát Ul. oxfordi nyári kong
rcss7.uson. 
A kongrCl:lSzus Idöponlju Ul7U. júl. 28-aug. 4. 
Az ülés örömmel vette tudomásul, hogy II tagegyháZ3k 
nagyrésze az IARf franklur'tJ központja útján, vagy 
közvetlenül, jelentős segélyt juttatott a romániai [öld
rengéskárok kövelkC'.l:téoon mCil\érült ulútárlus temp
lomok helyreállfl.ú.sára, 
Akiküldott jelölöblzoltság véleményének meghallga
tása utan az ülés az oxfordi kongre5S7.usnak a követ
kC'.l:ö tisztviselők és végrehajtó bizottsági tagok meg
vá lusztnsó.t javasolja. A javasolt személyek tagegy
házainak hozzá keU járulniuk II javasolt Sl.emélyelthez. 
Az 1978-1981 clkJusru elnök: dr. Carolyn HowleU 
amerikai jogúszdokLor, II neves lelkll)ásztor felesége,,,az 
unitárius nők vllágszurvezetének elnöke. Aldnok: 
dr. Nykklo Niwano, a japt'tn világi buddhista s7..n~ad 
elvű s7.ervC'/.et elnÖke, pC1lZlaros: az e lisztet_ eddLg ls 
oetOltö dr. W. S. KrOll!e, holland sl.abadeivu protes
táns lelkész. A vb. tagjaI: újrav{lllL5ztásra javasolva 
dT. f'erencz J 67.$Cr, Brilln Gol/and, dl'. D. , Kafka, 
dT. J{ovács Lajos, Et je Krleke, W. McMiilan, uj I.<Igo
kul: dl'. Paul Cum!!! nmel'lkal unl\úl'lus univer7..nJlstn 
elnök, dl', Willy HITzei lelkész, a $chwelzerlsches 
Vel'eln rur f'rcles C III'lslentum elnöke, 'fh oslo MIalIuke, 
II szabadelvű s hinto vallfuJ Osakában működö s~.E:l've
zctének elnöke, dr. e. PIUck, II bodeni yU'tn~ÚnYL ~.za~ 
badelvű gYüleke7,otuk vezct.6jc, valammt az unltÚllu5 
noozöve!.Slig dl'. HowleU helyére delegálandó kép
viseWJe. 

Az olvasókhoz szólunk 
Ö,ömrnel kör.öJJük la.,unk oVWl6lvul, hogy 1918. Jn

IlUár clseJt tGl kt'otdiidiien az eddl,,1 évi négy IIzám he
I)'elt év~: nle hal a tka lommai kopogtatunk lIe hajh:
kukba. 

A 'fá Jéko1.1:l. lásl IIIvl1l a l az Állami Egyházügyi ifi
valal J,avaHla tl\ra telte leheUiv6 C'ott a blivit~t , Remél
J,ilk , hOIlY az ~·tltl h:1 gyakoriainak megre l e lően a hirs vétl 
"'ll klU áCJIlmYI ~z:"nair\k dupla oldalterj .. '(telemben je_ 
Icnhtlnek nU!I{, N Igya mőn évvel ~1.cmben évente "ti 
oldal ho:!yett UI oldalon N'wl" i\ t1rnljuk Olva"l,inkal. 

I~«)'en ,..,mhllll c'I.·otcl kllvc~olalO!ian gondjainkről i ~ 
nőin i , IÍlY a ha'LIII , lIl Int a kUtrÜldlin élii olva"6khoz, 
evenl!: halll'wr ftzetllnk n)'omtl !lJ;1.ámtút , évenie hnt
~ZOI rI'l.clOnk mlnd"," kOUlUtlre I1Icnli tnvpétd 'ny utá n 
3-3 hrrhu !)urlbt, Örllk 1 1I ~~.~4 11 az, hOli)' a sok klcHi 

II VNI'1'ARIUI!! ELET 

I!okra mcgy, I.a.,unk nrunka lál'llal a Jöv6ben ls honorá
rium nélklil III.Ina k el lrásalkkal. Olvasóink meiérllk, 
hogy kény lelc.nek vollunk a haui elöflzel(:s t IUl eddigi 
é vi J6 rorintról é"1 '12 rorlnlrB reiemelnI. Kérjük, hogy 
a:r.ok, a kik It'ot évi 36 lorlrrlol - vagy ~ lúvCllerl 1j:(Ll,rullI.
zotl 5 1 lorlntot ;\ l'ol; la KiI:r. ponti 1,IIrlap Iroda utJ:\n 
m{ir bcllzetté k, a Iclké8z1 blvatalok uljún rJze!fScnek be 
tová lJbi 6-li rurlnlot 11118- ra, 
A Uudapc!lt eu li :r.etc U és kUUlildrc /izól6 c.lórlzd~ dl
J't i~ 1.:1 kcllett c mc.hlünk évi H torinirói j)vi (jO to
rlnlra. 
Olva~őluk a melérl(!"CII lulmcnóclI au.a l 1.'1 t4mollat
halunk, ha 1111,,1', tub \) új c1 iirlz.:tót IIzerc;wck, KérIInk 
cimCket, hONY hOYII kUldJUnk rnulatvánYIIZlimol, . 

1\ SZl:!ItK 1'.sZTOSCcG 
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Hazaérkezett a magyar korona 
ll. Ferihegyi rcpülőtércn a Rákóczi induló hang_ 

jai köszöntötték első klrályunk koronáját és a 
koronázási jelvényeket. amikO!" az amerikai repü_ 
l6gépböl kiszálló kikűldöltck \l Ián ismét magyar 
röldre érkezett CelbeCSül hetetlen történ elmi ertékü 
nemzeti ercklyénk. 

Január 6-an a"z Országház k upolacsarnokában. 
díszes emelvényen láthattuk viszont a koronát, 
a jelvényeket és a palástot. melyet a hagyomány 
szerint Szent István és relesége adományozott. 

A napilapok szószerinti szövegben közöl ték az 
e lhangzott beszédeket. A koronázási jelvények et 
átadó amerikai k üldöttséget J . Carter amerikai el
nök és az amerikai nép személyes képviselőjeként 
Cyrus V allee amerikai külügym iniszter vezetle. 
Hazánk küldöttségének vezetője Apró Antal, d Z 

Országgyülés elnöke volt . 

A televízió és a mozik h íra dójának közvetitése_ 
ben, ügy vélem hazánk polgárainak nagyobb része 
látta es hallgatta az ünnepséget, meIy méltó volt 
az alkalomhoz. Egyszerű , a né phez szóló szavak 
hangzott..1.k el az amerikai és a magya r k üld öttség 
vezetőjének aj káról s azután katonai diszórség 
vitte tovább dl'ága ereklyéin ket a parlament egyik 
tennébe. Innen szállitották át a Magyar Nemzet i 
Muzeumba. ahol a szü1cséges feltételek megterem
tése után az érdeklődök, hazánk polgárai. a k ül
földról idehitogató idegenek és a hazalátogató 
magyarok már megtekintheLik. 

A két küldöttség vezetőjének nagy tapssal fo
gadott beszéde után az ünnepségen reszt "evők 
..eszére fogadást adtak hazánk képviselői. 

Az ünnepsegen, ahogyan azt a napisajtó az elő
zetes hiradásokban és a beszámolókba n is közre.
adta, reszt vettek a hazai egyházak képviselői is. 
A római katolikus egyházat dr. Léka~ László bi
boros, esztergomi érsek, dr. ljjas J ózsef kalocsai 
es dr. Bánk József egri érsekek, dr. Timkó Imre 
görög katolikus megyespüspök és dr. Vó'rkonyi 
Imre kanonok, országgymési képviselő, a reformá
t~.s egyházat dr. Bartha T ibor p üspök , zsinati el
nok, d r. Tóth Kár oly p üspök, zsinati alelnök és 
dr. Ba.'.:os Lajos püspök, az evangélikus egyházat 
~r. K~ld~ Zoltán püspök elnök és d r. Vető Lajos 

y. pu.~po.~, az unitárius egyházat dr. Ferencz Jó-
zsef puspok képvisclték. A hazai ortodox egyh áz.."l
kat dr. Berki Feriz adminisztrátor-esperes. a Sza
~ade~yháZak Tanacsát Palotay Sándor elnök, az 
z:aellta _egYházat Héber Imre elnök és dr. Salgó 
~~6 f0:.abbi képviselték. A nagyszámű sajtótu
dosltók .~ozt ott voltak a hazai egyházi sajtó mun_ 
katárs,."ll IS. 

A . parlament kupolacsarnokában lezaj lott ün
n""""lt b után egyházunk képviselójenek alkalma 
vo .esu.lg t' több t'á ' e est r~lytatni az amerikai delegáció 

ag] \ al. Adta! Stevenson szemitor aki a ka-
ronát a I'epillögé_ k- é - k'Ud"--ég' _. , .. .. ....... . ts ro I o .. "" vezetoje 
volt, orommcl találkozott alulirottal mint a hazai 
u.ni.tit·i~g képviselőjével. Steve~son szenátor 
regt amen k.'ti unitárius családból szár mazik, ösi 

otthona az Ill inois állam egyik kisebb v, ' c . 
- '. rosa Udn van s Igy J I ismeri az ebben az. államban muk" 

~ö, és a ch~ca.~oi egyclemhez tartozó teológiai r~ 
~~Olánk muködésé~ Ma~ra. ért_ékelte az amcri

al szenátusban es a kepVlSeloházban m - köd' . 
'tá'h u o UOI nus onatyák muködését, akiknek s' 

mhld' ..... zama eg a a Ja az. amerikai urutánus-univerzalista 
egyház százalékos arányát. Kedvesen emlékezett 
meg jó ismerósömróL most már a képviselöház_ 
~, máso:<lik ciklusában tevékenykedő dr. Joseph 
FtScher kepviselőröl, aki több cikluson át koráb
ban az. ameli kai u nitáriusok világi vezetöjének 
a. tisztét is betöltötte. A másik é rdekes személyi_ 
seg G. Baroni katolikus lelkész, jelenleg a Carter
kormán y lakás- és városfejlesztési miniszterhe
lyettese, aki elmondotta, hogy j ó barátja az álta
lunk is n~gyrabecsütt wash ingtoni korábbi unitá
r ius lelkésznek d r. Duncan Howlettnek, akinek 
felesége dr. Carolyn Howlett idei nyárlÓi kezdö.
dőcn átveszi az unitál'ius világszövetség elnöki 
t isztének feladatköret. Munkatársának tartja a 
jelenlegi wash ingtoni unitárius lelkészt, a szocia
lis problémák iránt érdeklődő néger David Eaton 
lelkészt. Kegyelettel emlékezett meg arról, hogy 
ö is jelen volt az egykori wash ingtoni unitárius 
lelkész, az 1965-ben mártirhalált halt polgárijogi 
harcos James Reeb temetésén. 

Örvendetes, hogy az amerikai népes küldöttség
ben dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-dijas tudó
sunkon kivül az ottani magyarság több neves 
képviselője is jelen volt, akik egyben szimboli
zálták azt is, hogy a külföldön elő magyarság 
jobbik része helyeselte a korona visszaadását jo
gos tulajdonosának, a magyar nép nek. 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának jan. 
13-i ülésén az ,.Egyre teljesebb a szocialista nem
zeti egység" cimet viselö és az általános bel- és 
külpolitikai kérdésekről szóló beszámolójában 
Aczé~ György miniszterelnök-helyettes többek kö
zött ezeket mondotta: " Az egész ország nagy meg
elégedéssel fogadt.."l a korona hazahozatalát. A 
költö azt irta "A müItat be kell vallani" és ez a 
mUlt a mi I'Cszünkre nem volt egyszeru. Nem 
volt egyszerű a hárommillió koldus országának 
lenru. A korona visszatérése a közelebbi mwtra, 
arra a nemzeti katasztrófára is emlékeztet, amely
be a fasizmus vitte népünket. De emlékeztet egész 
ezeréves történelmünkre is. nemzetünk megalaku
lására, függetlenségi harcaira, a nép nehéz sorsára, 
azokra a királyokra. akiknek uralma alatt a nem
zet elörelépett, s azokra is, akik méltatlanul vi
selték az államalapitó István király koronáját. 
Az Egyesült Allamok elnökének döntését azért 
üdvözöljük, mert ez az enyhülés. a békés egynuis 
mellett élés, a kapcsolatok normalizáJásiinak jele. 
A korona egyetlen jogos tulajdonosa a magyar 
nép, a szocialista 'JIlagyar nemzet, amely ehhe:: 
illő méltós(ÍggaI fogadta és tisztelettel vette át az 
ősi ereklyét." 

Dr. Ferenc:!: J Ózs.e.f 
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KÖNYVTARUNK ÉRTÉKEI 

Dá vid Ferenc prédikációi 
,",öl/tll'l/lrUltk Il!g~Qibb ds k~c!rl.!kcs<1bb dn";!'))" 

Dridd f'o;?Mm'; .. &/$6 r('$':<1 !lZ S'::oluf f msllnc kdhm 
Idil<111 ro$.;;o'""ol ,"Ót /Jrodh'(Ic/OClln k n.:! tIlIID f.sflluro/. 
1'1I11,'k kcdiu .1': l) ~'fnro' (l~ 1I1l~$ II$ Chrl.~III$~1 otS ~.:: 
mi l.iróes.'gilnc/IO'c Jj(!c-:cllriil Il':: S.::. '~(!I<lcröl. Deft'rd 
f'uron c.:: f61. a.: 1!I~'gb!$iIIf IhcslIs C/.,/sltlsnlJ(: S'::OII1Di
fO/" rhm1 könl/l'C, nlClll"/ G'l/lIlo!chérnirort adtak kl 
ISIi9.b.'II. A IIlIh'ClI HofJhnlfcr RO'Jhn<ll IIl1omdd;dntlk 
bi!rúit't'1 \Vltglwr GI/ÖI'f1I1 IIl/0mdds.:: ktls.::I'ulIc. 

OM'id ,.'t)roIlC /<'lIrl IIltnlkaJal ll. JdllOSllllk, MOllyllr
ors.::ag l'd/.uzlcH! Idrd1llri/lok' njon/Ja. E.::utdn eflls.::ó 
1.~t:el.k .. ;:lk: "i\1indt'lI Iul .1$ IsranféM kcrcs.::fllélllluk, 

-

nk! II I,:ülIl/llcl of"{IsSII." iI /lud az njdll!ds, ItIlnli o':: 
Illós.::Ó eltllulIlII /569. (lUOu8;: l us 20. 

J1 "Őlll/U lor/olma: IIlIilririus ' l r(\dik·úciók. A biwe-

~<lI" liII/In/Ó s~erlllt Ilf. dc n l'nló~dl1lmu 6(1 bcs~éde/ 
In rln""n.:. A s~cr~" nz Atllnisr.mnll 16. n ~·itiról 36, 
o S~l!nll.lIt'król li pr.ldikdclól frt, A prédikridók lel. 
olpitéSll rnillthw t's<!lbcu bibliai Idé~cllcl ke.:d6dU.: 
l!Io j d a S/ul1l!1n k{h;etke~/k. E:utrin 2-3 lunulság 
Io!/sorolriso, s t'dgill o tnllulrouok' kl/t'jt~s.h-o!I ~drlll_ 
IHlk, A dm s:er/rU c.: o k6111/u II pr.!dikridókllctk c~(lk 
01156 ré$~ll, folutnMsn nzmlban IIlll!1 jCl1(l111 meg, 

K6111Hlnk lIuU,'onlortrisn o ,.J /égi 1\Iogl/nrors:ógl 
NI/omlott'dnyok / 473- 1600." 0", 197/ , :/69. ~.::um n/oli 
,~:.!rlJlllll, 

A 1II111'lll .b Oá v /d f'etllllC bl!,.:édll lt dós.::ör Juknb 
1::lllk iSlIIllrlllllc rds:lll"~'é n , (Olh.~id, l. f5()-liir .) 

folaUlluf'Or$zci UOII, cal/hd.:1 könl/vtrirullkou, kiuiil még 
cS!lk oz Or~:rigus S:éc/t dul/I KdUl/t'lrir ilriz egl/ pél. 
donu/ , 

b'rdollubllll, K% ,:st'drr fll'dl/lOfd eoy Illl}llsell dp 
pé/dduU, és ugllollOll, lIIull;c CI/II/a!ehdtl.:tlroU és 1\In. 
rOSt'f!sur llt'II/IlII 16bb csollko !Jd lddlll/, A lontltmi Urithh 
Mtl.::tlutn k(:iullvlurduon is 14I1d/llUIQ "!lIJ, 

A Jtlll liek'l.t6 / kHItnik /llilllt, 'tlXll/ köullt'Íiuk II XVI , 
s.::d'::lldi mOUI/Ur liliom/II/ VO nl/ok tll1l1 rifka,~nfl ,,~dtnun ""'lit' tlarobju, IIItlll/ ne lll c,~updll IIZ tntllriri~mu$ s.::d~ 
márll ju /elt l tlUfllI é rték'ul, hU lICIIIl, ors.::ágo.~ ris,Wtll/' 
IOIUOII is /tI<!uul'CSill.lIHti} lörldu,;l! tls k(:iItI/I'I!s:eli jjl. 
lCltlósi!UQtt/ b ir. Ezelr t o.: iQ •• " nh'l1ciscll, rossz rillttpol· 
UOIt io'c6, lellIcIt k6tt'lilllk !l1lti)itó,'Órll cUllhriztlllk o 
/~"/tu rális Mhtis.l: l<!riumtd/ olll/ogl IlflnOQtlfri$l kdr t. 

fofiután o jtl/UIt I Ő$ 6ss'::llU11 tllSlourUlo,1 st'Ué/1/1 ",<,g, 

kUJJ/uk, II l,ölllIal oJljul tu Uuk oz OSZ K rt'slourriló ln· 
oom fór! 11111 ri 00, 

KÖltl/I'Üllkllt I!gll ross: korbolI I<!!'':; mdl. S~á'::ddbl!1i 
!áll.t6rkölc!s turlolta ijSS~ll, A /(ÖUIIl'tllst lapjni ptlllé· 
s:cs,'k, II <'uu bllá:nslól Ilrcdtku dzfollCMak 
l'ollak, l'allllltikor }ol'ltris cdljdból, nMlug 
IJUpfrcsfkokko' rogus'::lQUuk boJ, ti JJt!ues.::gotlluu oko.::'o 
lupcsoukuldsokol ugllanill/tllt eas/ag papirrol és kol;:· 
/ras~ul t'ges:/ltlt/llk ki , 

A: OSZK rcs'nurtlló lauoratdriulllu cl$6sorboll o ku· 
IllI 6ss:.'s pUlles:,;s lopjrit lerlGallu/tcttl! a krirlUl'ő 
f.tnk lelriulltoklÓI, JI k.!drtlsos 'cetl /llk kil'dla/ .lt:ol l. az 
ÖSS~<!S lee!!1 ci::!olljoit III/0lllla'(llIu/ tl ltiln/etlt', I I t'us· 
ItlU r(If/llszlóc$fkuk'nt Iculdol/tik. .. hltllllluklll jupdtt· 
pUII/rrltl kic{j'csdfoJtfdk. ds !I t6r.!k""/J palJfrlopoktlt 
UYII(lllll": '::o.!! mt:l1ur6sf toJlI ,!"', l l : It'tlktl l ujra N ;; t,lk', a gtl
rlllc!!1 Plldlfl 1II, ' rfltt!! "ltpírro' I.'tls(ro;;,ril.', tls I.'.!.:i Il fm· 
ztl~'tl orotttS~tlgú,~t kbdltlU,'k Vé(JiIf ju hbŐr és "'tI.: l· 
ftl~/és IJ borflópup/r !o.!l1t tt sztlliltl,~ót'nl (I küttl/u tiluordds 
!1Hbc'lrkiJldsl klt/lUf/, II !ok'Q.:olI l'údlllllUl drtlol"'.lbI'U 
/ledig o:: t!Qdsz kUk! m(\U IlUII tlúdlllOkuu ls blllto.!/ IIIl:-
Ituld, l{alllu,vlló Sc/IC" 110 11 11 d l'. 
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/Jrirlttt Jó s:d tldú"'l.·ul C~l'/ll/.'~.::ilnl.' 
I~, f/lll1krolt blrtl/ltok mrisuk, ds ItUJ· 
uun"'r" Itlltrltdl/tlk Dll (lml/wr uz 
Or/jk If1It ~sd!l Ii/jdtl Itll/odu,,"" 11 .. 111 
!:nlmd Id/a dll!!lIk II k'tl.:dc /tllcl, Os
t'!llil/I ll/6s;;:(jr I'fll/ cmlwr taIHM, D<1 
Itlt 1'.:(!1t ti :: i.in',jltfll!tI suk ... ",Ollr )dr, 
cz mdr IiI/d I'dllk. 1>, Itt lA/W $;:'" 

lIlIirtl i$ l{j'u':!lfg, 1Ifd ~okk'u/ rt'ltIdlty. 
'1'1}.', lIaIIdIllIIII "·U;;(juo!gO ... " IndtI· 
/tnt"· ll/ munkdtl'" l'.!g:IÍ$l' ",(J;btltl. , 
Mr " tlt/n'rl mdrfdk ,:: .. rf"t tll'ltt 1"'
flfllltlk lIo{j'uok "'olgis rsoddflllOS (j,. 
nlll" JÜII Mfrl! . til ,I" Itlut'III, ItOl1 I1 
c~ IUt ffJll :~dll, u.: i.ht":" ," rltl$ ih II bO! · 
k',' /induI/I', tl lJu, 

A" , ulból run11lul la : (lyerg,l'uY Arl):,·1 
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EGYUTT DOLGOZNI Sok "'ó e .. lk nl. emberi Jogokról, 

l.melyek ma nt'm mlndenult érv(!_ 
nYC!lülhelnek, ellCtleg vC-Szélybcn 10-

Az Ollcnbllcll!Jon 1911. nOllember hogy l 

27·éll meg/a r /O l t I AnJ.' tJnzeJIJI'Clc: :'::"~bf"":~~é:1'~1~: 

rORnnk, tn azonban I I nők joga'~ 
szftm{jr<l (jIHtom kUl'.é~POnlb<l , mivel a7. IAR~ 
Inflóeló, Nősl'))ve!s(!Rrol s/"eretnék valamivel 

I bl- tobbet mondnni. SZQvelM!gunk mun_ /1'11 Cllrolyn C. Howlc l t. m: fA lU ,I 
Vé,:.:rchujtó 13 17.ott~(ig tagja, II 57; ' - nl'. k:'oJn a Jobb nem~.elkö;(i meg(!rtésre 

'i;i~;~~~~~ Idr!yul. Tal-(Jaink 20 ország swbad_ 
~ I elvu vnllású egyh;'l7.;rinak hivei kö

l'.é tIIrt07,nak, Ml is megnmdezz.ük 
n~mzelközl konferenciánkat. a leg_ 
kÖl'.elebbil 1918 nyarán Oxfordban, 
az II\RF kongresszust mcgelö7.ő h;'t
rom napon, T~mánk a kommunikú_ 
eló lesz, 

bndcJvfi V"lIfi~()S Nők S1.l.IvC'tsé~é· 
nek {IALnWl e lnöknője mondott 
bcsz&lct, IlmU rövide n M: {a lábbia k
ban [lInJertctUnk. . . 

"Az iI!mllt!anu] töltött éjs7..akn' 
órllk alatt. nmlkor gépUnk .~ z Atlan
II_óceán feletl át r<lpUJt Európába, 
megJ nt nrrn gondoltnm, hogy ml, a z 
IAH F' Végrehajtó BlzottstigáM k 
tngju! milyen szerencsések vagyunk , 
hogy össr.cJÖhctilnk annyi killönféle 
oniJ.lIgböl és együtt Imádko7.hatunk 
kUtrtl ldl bllrát.nlnkkul. BfLrmennyit 
oJv/lsunk III II kör ülöttlInk folyó ese
ményekrő l , ncm pótolju IlZ 11 sze
mélyC1i ])e!w.l!Jsctést. I=:n szorgalma-
100m, hogy minél többel tulálko7.
zu nk, és ket'em, hogy erre m in d
annyian t/lr'ekedJUnk, Pc ldáu l, tu 
dom, hogy egy sinc~ közöttünk 
olyan, aki t meg ne lmhtnna a ULlá l
kozú,~ egy !:lOkII t szenvedett észak
írorsl'ltgl lestvet'Unkkel, ahol a nnyi 
tl'nglkus esem t\ny történik, 

Az IA RF sokunknnk lehetőséget 
ad mu mtir II szemelyes béS7.élgeté
sek fo lyLntás{u'a s1.l'imos nemzctkö
zi konf('l'cncl(,n, elsősorban fl három
évenként rncgr<mdel'ksrc kerO lő 
IA RI~ kongresszusokon, mini a m i
lyet Hl7B, nyarfm O:d ordban ta rta
nak meg, Fáradhnt.'lIlnn, lelkiisme
retes és adandó munká va l szervezi 
e kongres'S1.usoknt lll'. II\RF titkúm, 
Diclhet' Gell rma ll , lIy('nkor összejö
vUnk a világ mlml('n részé,'ól. s Cl. 
mindig újra fe lidézi bennUnk <17,1, 
hogy b{u' kU l l:lnbl:lző nl. é le lsUlusunk, 
kUlönböző ol'sl',ágok polgárai va
gyunk, dc :t1. ét-dckelnk a1.0nosak. 
érzelmeink és lör('kvé:se lnk hasonlók, 
E gyülésck('n uJl'a fclld.hzUk a világ 
szftmos p roblt\mllját, amelyek tnlún 
otthon, n magu nk gondjai m iull 
háttérbe sZOl'ulnllk, 1\ személyes \..11-
lálkozás közelebb hoz bennU nket 
egymáshoz abbnn n töt'ekvésben, 

Dieth ll r SC!lInllten dUre n; lelk L"!ól', 
iraSli 11'1, UI" , évi 3, IIZam11 gyiUc
kezeli értesil6ben jetllnt Illeg, 

eveink szflmávlll nő blzton~ágél'
zetUnk, Kevésbé sl',orulunk mások-
1'1'1, belcéIJUk magunkat hlvalllsunk
ba, lukásunk, esetleg é lmen sajdl 
h(izunk vun, Klalukul élctstflusunk, 
Heudel'.ctt életkörülmények közé ke
r'mUnk, és n musa Idejében, módj (1-
vnl elfogylIsztunk egy pohá]' HaH, 
mellterve;(zUk sl'.nbndságunk idejére 
n lehető lej.\kellcmesebb i1dillésUn
ket, NémI távolság v.Unszt cl II Hn
Lnlnbb koros;(tály tól nklk ugye nem 
tudjlik, hogy mit ls' akm'nak és sok 
tekintetben Olyan Inblllsnk! De va
jon mégIs mennyire vagyunk blzto
~nk n mngunk dOIGábnn , mennyire 
megnlnl)Ozolt n m l blzlonsi'igérze
tünk!? 

Egy 19nzllfltó, há tn m(lllőtt el'w-
ménye~ esz\cndÖkkcl. tJ tvcn~nk 

nl. 
terrorizmus 

ha llunk. A n u'k leúris és n kömyc_ 
zet! u:ennyeződés, a..: e ncrginfOlTú_ 
sok ki merülése is fenyege t ő, Azt 
l:itju k, hogy .rz egyenlőtlenségek to
vább fokozódnak, a különbség na
Ilyobb lesz a gn1.dagok és szegények 
között. Az éhezés és a betegségek 
d é monai kisértenek még számos or 
szágban, E p t'oblémúk sOl'át lehet 
ne még folytatni, de mái' ennyi is 
elég el re ttenoo, 

Amikor a z IAR F keretében igy 
együ tt vagyu nk, ez megerősít ben
nilnket abban a törekvésben, hogy 
fokozzu k II kommunikációt egymás 
jobb megértése, egy jobb világ meg
teremtése é rdekében, Mindannyiu
kat ar ra kér jük, hogy e problémák 
békés megoldásán fáradozzanak, 
Meg vagyok győzoo ve arr61. hogy 
nem elég nl'_ hn egyhál'.nlnk niapot 
adnak hitünkhöz, hanem cseleked
ni Uk kell. Keresnünk kell mind
a nnyi unk nak a gyakol'latl módj(lt 
nn nak, hogy az embet'Ck életének 
mi nőségl jobbá téte lét mikén t segít
hetjük elő , vulli'isi eszményeinknek 
megfe lelően, 

Biztonságérzetünk 
s..:Ulelésnapjá t linnepli. Em Inr-s.1-
súg, ünnepi öltöl'kk, pel'.:Sgös poha
"Ilk, ked ves bólogllt ásolc, Tekintete 
hirtelen ti gazdngon megtel'Ítetl ün
nepi llSl',\.n lrn esik , a hol kislánya 
Syöngybetúivel irotL papkkát fedez 
fel, IIzon az l, KOl'intus 13-ból ez
l.el nz idézettel: "'" h a minden 
titkot ismel'ek ls"" szeretet pedig 
nincsen bennem; semmi vllgyok", 1\ 
nagyvilági embe t', !ll. Igazgató I'Ilb[,
mul a gyerekes irásm s I'údöbben, 
hogy va lahol elvétetle; receptje, 
mely szerint élt, nem volt Jó, 

Egy Idósebb, szol'glllnUls öntömcs
te,' egy inter'júban elmondja, hogy 
egész életében u eSl1 lúdJóél't dolgo
zott , gyet'mekelért, Ezenkivül bilsz
ke öntudattnl vullJu, hogy u v(,l!u
lutánál nincs, aki pótolni \\leint! az 
6 sUlkél' telrnét, OH is Vlln mind ig, 

Többen - és fökénl II nők _ 
megkérdezik tölünk, hogy miért van 
külön nószövetségi szervezetünk, ha 
nl'. a né7.clÜnk, hogya férfiak és a 
nők e~rormún , egyenjogúan együtt 
kell d olgo1.7';lnak, En'e csak azt vála_ 
szolhatom, hogy a nők egyenjogúsú
ga ma még c.<;ak célkitűzés, és való
ra vúl;\sáig m~g hoss7.u uta t kell 
m cgtcnni. Nem elég, ha en nek ér
deltében törvényeket ulkotnak, V(lgy 
polltikui hatórozatokat hoznak, 
Mindannyian tudju k, saját megfi gye
lésein itből. hogy ;Imi ténylegesen tör
ténik, az sokszor egészen más, mint 
amiért u törvényt lé trehoztilk. Ezért 
vonjuk egybe il nőket s egyenjogu
sftgru töl'ekedve egymást bátorit juk 
(lZ előrehaladi'isr:!. Teljesen függet
lenÜl tőlünk és a m i munkánktól. a 
Nök Vllúgszövet.sége is foglalkozik 
sok speeiólisan a nöket érintő prob
lém[lVal. Az I ARF nószövetségi cso
portja 1910-ben alakuH meg, .s azóta 
folyamIItosan működik. 

Múködésünket tovább 
és túmogatjuk a S7.abadelvű 
Nemzctkö",i Szövetségének ;"~,~k 
Mi, mint az IARF nőtagjai. azt 
jük, hogy közülilnk mindenki tegyen 
még többet. annak é rdekében, hogy 
l'ánk vil'l';ldjon az (l nap, amikor 
minden ember va lóban egymás test
vét'évé válik, békében és biztonság
ban él egyUtt egy olyan világban, 
a hol ;I szabadsóg és igazság cs7.méi 
é l'vénycsülnek , 
Ango/b6/ for dí to/,Ia: V adadlJ V era 

ahol éppen szükség van rá, Aztfr:l 
végül rájön: "Mind gyakrabban e l'-
7,em, hogy nemsOkÚ!'a eldobnnk 
mint egy rongyot, a mire esetle~ már 
csuk elpőtisztításkol' lesz szukség. 
Félek, hogy mujd senki sem fog 
megismel'1li, sc m meste rem, sem 
gyer-mckeim," ,_. 

Milyen hir telen elveszitjuk a, t,a
lajt a ltobunk nlól. Valóra Y'*,k: 
hogy feledékenységünk szegenyr tl 
életünket, vnlamikori harcias, fellé
pésünk blzonylnla nságba valt lll, 
becsülete-sségünk mellett sok ben
n(lnk II kicsinyesség s nz embertest
vél1~i nkkel vuló kapcsolataink elle
né t'e is egyre mngllnyosnbbak va
iO'unk, , , 

Ne féljü n k az ilyen vaJlomasok-
tól és fe(ismel'é'Sektól. Szubadabbá 
és emberebbé tesz bennünket_ NaGY 
buj nZOtl b..1n, llU későn jönne~ C'~ek 
lll'. önvnllomások és felisnreresek. 

Némel bll l fordj /oHI): F'isc/u'T lIouka 
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László Gyula: Régészeti tanulmányok 
Elismeri magyar óstörtéryés:. régés-.t.. ,és művészel

történész tárj .. lel fenti elmu munkfiJaban sZ<1kma
jának múhelytitknlt. Tanulmányai elgondolkoztatóan 
érdekesek és értékesek. A tanulmányok nagy része ft 

rnagynrok őstó:wténetével és a kettős honfoglalás kér
désével foglalk ozik. Ehh(YJ: kapcsolódnak Lászl.ó pro
fesszornak ti Lehel kürt jére. egy regensburgi váll
kőre, ti prágai Szent István kardra, és il gy~ri Szent 
László hermára vonatkozó múvészeUörténeh tanul
mányai. 

A mú nyelvezete - komoly tudományos tartalma 
mellett is közérthetö. Ez László Gyula egyik érdeme 
a sok közül. A másik a szerló szerénysége, amelyik 
reális tudomanyszemléleléból fakad. Egy élelen át 
szerzeit személyes ta pasztalatai, szakmájában való 
jár tassága. eredményes egyetemi tanár i múkö~ése el
lenére kutatásainak •. termékeny bizonytalansagá"-ról 
k. Mégis ez a termékeny bizonytalanság sok termé
keny bizonyosságot hoz felszínre őstörténetünk alig 
ismert világából. 

A tanulmányokböl megtudhatjuk. hogy a honíogla
láskol'i magyal'ság társadalma nem kizárólag nomad 
pásztorkodökböl állott, de gM:dag rétegzésu, fejlett 
társadalom volt. 

Megtudh atjuk belőle, hogy annak eldö ntése, mi a 
magyar, mikor és honnan jött honfoglaló magya r 
ságunk, kik a rokonaink az eltúnt és meglevő népek 
közül, nem kizárólag ;1 nyelvészek, de a régészek, az 
embertan- és néprajzkutatók, továbba történészek 
együttes feladata. OstörténeWnket kizárólag szavak, 
illetve nyelvtani szabályok egyezőségére vagy hason ló
ságára alapítani már csak azért sem helyes. mert 
Eurá7.sia nyelvileg erősen széttagolt, mig embertani 
fajtaképlele mindössze 8-10. Emellett a fajtajelle
gek földrnjza nem fedi mindig a nyelvi- és áUamha
lárokat. 

Nyelvünk kétségtelen finn-ugor rokonsága mellett 
a régészet és az embertan fel adata a nnak megálla
pilása, hogy honfoglaló magyarságunkban mely ik 
eurázsiai fajtaképlet az UI'alkodó. Az azonban bizo
nyos, hogy m é r Arpád magyarjai zömmel kelet, illet
ve közép-európai típusuak volta k, és a magyar ős
vullás mellett a keleli kereszténységet és az iszlámot 
is ismerték . 

A tanulmányokból megtudhatjuk, hogy az ember_ 
tan és a régészet együttes megallapilása szerint a 
Kárpát-medence 670-es késői avarkori nE!pessége fent_ 
~aradt a magyar honfoglalásig, és a késői avarkori, 
Illetve honfoglaláskori települések kiegészi tették egy_ 
masl. Arpád-kori magyarságunkban eZÉ'rt a megma_ 
radt jelentős számu késői avarkori népesség is szere_ 
pet játszott. Ez vezetett ahhoz a feitevéshez, hogy 
1I~6-ban, Arpád bejövetelével vagy két nép élt jelen
tos számban a Ka rpát-medencében, az avar és a ma
gyar - vagy a késői avarok is magyarok voltak. és 
igy kettős honfoglalásról beszélhetünk. Az utóbbi 
mellett szól, h ogy II magyar krónikák nem beszélnek 
az aVUl·okr61 - feltehetőleg azért -, mert részben 
a hunokkal azonositják őket, l-észben mert nem ava
rok, hanem magyarok voltak az ilt talált ősök. Esze
rint magyar népünk legalább két nagy hullámban 
özönlötle el a K árpátok medencéjét. 

Müvészettöl'ténetileg v itás, hogy a 896-os honfog
lalásig fentmaradt késői avarok (magyarok?) griífes
indás dlszit6elemei helyett Arpád magyarjai miért 
használtak pa lmel tas (pálmaleveles) diszítöelemeket. 
Az is lehel, hogy a késői avarok álllak két népréleg
ból, a griffesekböl és az indásokból. Ezek közül az 
indasok lehettek a 670-es késő i avarkori első magyar 
honfoglalók. Győl'ffy Györ gy professzor szerint a grif
les-indások voltak a magyal'ok, a palmetlások pedig 
akabarok. 

Az egyik lanulm{myban szó esik a sumérokkal való 
I·okonságot bizonyltókl'ól is. Ezek, a rendszerint emig
rációban élő, jószandéku rajongók, sokszor megszál
lottak, a szélső határát képezik a kizárólag megala
pozatlan szóösszehasonlitásokból őstörténeti követ
keztetéseket levonó tudománytalan szerzőknek, akik a 
hazai őslörténeti, régészeti kutatások eredményeit nem 
ismer ik. Tudománytalan nezeleikkel szemben - a 
realitásokról - felvilágosító munkával kell a közvéle
ményt tájékoztatni. 

László Gyula: Régészeti tanulmányok cimü mun
kája nem ok nélkül kelti fel a hazá ját igazan szerelő 
olvasónak a figyeimét. A könyv elolvasását minden
kinek ajánljuk. 

Ká lnoki-Kis Géza 

Hírek 
Miklós Imre á llamtitkár , az AI-

1ami Egyhá7.ügyi Hiv,atal elnöke, 
Slraub István elnökhelyetles társa- ' 
ságában jan . 3-án délután fogadta 
a r. újesztendő alkalmából dr. Fe
teucz J Ó7.sef püspököt és Bartók 
Béta fögondnokot. A megbeszélés 
során szóua került az oxfordi kong
res.szu~ra való felkészülés, az angliai 
umtánusok áprilisi közgyúlésén 
yal6 részvétel, továbbá az egyházi 
elet a lakulásának általános kérdé
se. Külön hangsúlyt kaptak a meg
beszélés rendjén a lelkészek nyug
dijügyének rende1.ésével kapcsola
t~ lehetőségek, melyek még elöké
szilletet és tá rgyalúsokat igényelnek. 
Szö esett S~entit:átllli Ilona lll. éves 
teológiai hallgatónk 1978179. évi 10-
vá~b~nulásának blztosltásár61. az 
Utl ltarlus f:let terjedelcmbővít~é_ 
~I és más aktuális kérdésekről. 
Egyházunk 'képviselői kös7-önetüket 
re.jezlék kl az Állami Egyházügyi 
Hivatal éltal az elmúlt esztendőben 
tanúsított megértésért és támogo_ 
tásért, 

Kálnoki Bedő AlbeN állanuilkli r , " ha1.al 
erdőgazdálkodás egyik úttörőJe VOll. ak i
nek emlékére a l1azal tudomtinYOllslo8 
é vente ma ls jutalmakal OSzt. Kálno/d 
Bedő Albert a bUdapesIl egyházköz,é
glInknek a templomépíté!! nehéz éveiben 
egyik bu~gó gondnoka vol1 . " Igyelemmel 
klséMe az unltáMus prédikációkat, és CSll
lendőkön <'It 100 ara nykorona julnlmnl 
adott a legjobbnak t a l(\.It beszéd jutalma
ztisára. Kálnoki Bedő Albe rt eyylk hl_ 
szá r mazolIja , egyhlh:1 tanáCSQ.~unk . nkl 
nem IdvánJa magát megneveznI. 1000 ro
MOl jutatmat a dott alTa n <:élra. hO/lY ez
zel az 1911. évben rádiós közveUtéssel 
elhangzotI beszédet JUlalmnzzák. Az Jtn. 
évI Jutalmat Bajor J6nos debl'C<:enl lel
kész nyene el. Odahélését a Januti.r e l
~jel szokásos togadáson hlrdetlük kl. 

mes képviselOjét.. Részleleket olvasott fel 
dr. Kova<:. Lajos püspök újévi kQ,;~on · 
1($('b!5l. mclyt>\. lapunk első oldalAn köz
!Unk. Hangsúlyozta. hogy csllk a lelké
~zek é'i II hivek lámogatAs8 mellett tud
Ja n7. elnökség ne hér. és sok körülte
kln tést Igénylő tellldntát elllltn!. ~ ehhez 
k('rte 111. egybegyíIllek u\mogau\sti t. 

Az Or~z4gos Rabblktpzll InI<'zet fennál
lása százéves éVfordulóját \I n nepélyes 
keretek között ilnnepelte meg /I hazai 
Iz",ellla (elekezel. Az ilnnepi beszédet 
az IntézCI világszerte Ism c n tudÓS Igat
!tIltója. dr. S<:hclber Sandor tanoun. Ali 
(lnnepségen a klllröldl ZSidÓság ~zerve
zeteinek nag)'számú képv!selö:le volt Je
len Az Au.amt Egyházügyi Ihv/ltlal ne
vé~n /lJil<hh ,mre államtltkár-elnök 
mondol! beszéde t . A hazai egyházak és 
leológlat Intézetek ts képvlscl1euék II1n
gukal. Külföldi ulJán tIIvolIevő pil.~PÖ
kUnkel az i.lnnepségen Be .. cz", M" non 
előadÓ képviselIe. Ez az Intézel ma Kő
zé pkclet-Eul'Ópa e/lyellen rabbi képző t6-
Isko16Ja, ahol több külföldi ország nö
vendékeI ls tanulnak, 

6 1JNlTABItJS SLET 

OJeszlend6 napjAn, az Isténtls7.leletet kö
Ve tően, lelkészek. egyhA-.:I tanáCSosok 
budapesti és pesU6Mnel pre:sbllen!k é~ 
hivek gyilltek ös~ze a P\lspökl IrodlIban 
hogy köszöntsék dr. f'arencz J ó",ef 
pUsPÖköt és B artdk Béla IŐlCondnokOI. 
A~ cgybegyl1hek nevében - &1 haICYo
meny t felelevenltve - lhlJor .JAnos ellY_ 
hti.zl főjegyző mondo\! ell!ondolkoZlalÓ 
üdvözlé« t . ' és fejezle kl a~ ÚjévI JÓk\vAn_ 
~Agokal. BarrÓk B<!la f6gondnok _ \'11_ 
lastában - a máSOdik <:tklus el§6 új
évi öS$zejövetelén összel!ezle az 'elmült 
é"ekbcn ,'égzett munka eredmény~t, é~ 
l,<Iéretet teu , hOl!y hMonló szellemben 
kivAn munkálkodni az uj etklusban I~ 
Dr. Fer~"c: Józse! P{lspl.>k "álll~tii.b';ri 
köszöntötte az cgybegyl1ltekCl. kŐ',lük 

az erdélyi unlláriWlok rOkonI lál01ll3tá
Son lev6, ,<; kőr\l.nkbcn megjeleni énle-

t;nllékÜlé51 unDlt a Ul'fledl Aklldémln! 
llI:lollság és a szegedi Or"o~tudományl 
!:Syetem tudományos ~znkcsopoMja noV. 
~3-án dr. aclel Jduef aklldémlku$, egy
kori s~eg""-l professzor és rektor halála 
25. év(ol'\lulóján. Or. Abrdh,hn Ambrus 
akadémiku!, ProtCMzor hosszabb el6-
ad:!sban méltAtl.a dr. ae/el JŐl:.~er l udO
mtl.nyOll munklbfulgá t é$ annn k vlligiller
tc cllsmen eredményeIt. Az emlékll.lé
~en jelen volt dr. ll . ~'Uap Aladl1r. egye
Itml m. tanár, ny. to.orvo~, egyhht la-

• 



L 11: lllon "lu>d(;mlkuS, voll 
N~h ,,1 dr. GYUlA o I>hl \"n~csos szUlo
CIIYIllcmt Inn~r. CIIY ~rl' _ Im. Clee. 10. 
\é!lo)nck 90. o)"tord~~ÓJ.'~8!.>afl 0110" ~'crcnc 
_ cmlo)kCl<VC Sv adonulnyi kUldlll t . 
rln :BO SV~ koro~",lkusról oz emUtel! 
Oyu'.1 ZolIA" nkn h""'" 5aJ ló I. mell
o)vlord utó kApCI~k ~émln mOlcmallkn' <!~ 
cmlolkuctt. At "u r;l)tVŐS Loránd }'\
,,,.Ikal osztáLY" 1<~!lS eml<!kUI~n "Qrj<l" 
~j\'AI TársulM méUIHID" nagy ludo-~ 
Imre al<Adémlk'E'JTtIL Del!1.dm oI6 Jelent 
munJu\SIlAg.4l. Nem"et 19T1. dec. ZI-l 
m eJ.! n Mllgyar 
111.,.,,,,lIbll l\· 

A KIIK ncn. zc lk llzL Il lk~ rHII.gn )nn. ,9;;11J2 
13udnpCSlcn n rororm"IU~ ol 

napjain La ICm\6lbcn U\~I tartott. A 
Illnl ,,~otncdr !>a\rén JAnos nllllykI,iV<lI, II 
mCJjny I konrcrend6n rb>ztvcVö maJjyn" 
b~II~~~CII vezetOje u,rIO!1 cllSa!llist aZ 
k rd em~ctközl k<!rd<!sekr61. A mct/.-
1~~Ó~ cg~házunkltt unrtók déla 16g"nd
" k é. Bencze Márlon előadó k é pvl.el
:'~k AZ OIések befeJ~lekor Jlln. It_én 
csui adolt fogadá80n e!(yházunk kéPvlS~ 
lelében dr. Ferene? JÓ7.Sd püspök 
Bpnók B~11l fOgond n o k VCllck reszt. Er
demes feljegyeznI. hogy hnzo\nkban tll"
tOlt KBK Illésen megrlgyclővel k"pvl~el
Ictte magát II knloUkUs cgyho\·l. "s 111. 11.
rllemn felekezet ls. 

Il usvet elsG h misodnapJán. március 
26-án és :ro-én. templomalnkb»:n Unnepl 
istentiszteleteI tnnunk és un'm,sorot 
osztunk. 

OyIlJc k e • ..,1\ Gss • .eJllvetclck szeretetven
dégs~gllel: NOll!.l 1l1nele 14.: mo\relus 4-é n 
és ápriUs e\,o;cjén. s~ombnlon este 6-kor. 
uő(Jl/es Endre u.; febl'llll.r I~n. mór
eius IS-é n ts ápr!ll ~ Ifj-t\n. vast\nlllp 
c$te 6-kor. 

81 blla6rá.k. Naf/II If/nelc 11.; febr. 21-én. 
márcIus 13-:ln. á-prL\lS I~-én '-;s Z4_'-;n. het
főn du. 5-kor. U6O'I/U Endre u.: febr. 
tO-án. mórclus G-li.n .-;:, 20-t\n. április 3-4n 
G 11-én. hét főn (lu . 6-kor. 

A n uda pestl Unll6.rl u~ Egyhá7.kilzs~j; 
rendCll év eieJI kÖ;!1I/Gié,ét február 
26_tm. vllsérnap 12 órnkor tnn-ják. k öZ
vetlenUI a~ Istentls.1.tclet utlln. a Nagy 
lllnllc utcai gyUleke1.ctl teremben. A 
k])~~yalést megel6z6 preSbitert /lyalMre 
az ElI51jár6ség külőn meghlvót kUld kl. 
A hiveket s~ret.cttel hlvja G várja az 
t;IOIJdI'ÓSég. 

Dr. Kalotai Tibor IlklrvOl>. őrllkÖ5 egyh4z1 
tnnácsG'l. 1977. knrdesonyakor 1000-1000 
forintot adoml'myozott u 7.a1 II .,..,lmcg
JeIOlé~sel. hogy ut karácsonyi seGély
kénl kUldJUk cl Ba jor J(\nos debreceni 
~ Kell!men Mjklós s1.egedl lelkéJlzeknek. 
KöszönjUk :\tdo1.a t k ~S7.ségolt. mely mdr 
olyan Sak alknlommlll a multbnn ls 
mellmul n 1 kozot!.. 

A "cld~lberJl KAtol nolgynéz évvel e1.· 
(!IőU Jelent meg e lső Izben magyar nYel
ven. Ulludr DAVid pApnl lelkész fordl
ro.sII.ban. A Ouna m ellc!k l ncfonnétus I::j;Y· 
h:\zkcrUlct AlUli rendezell Unnepségen 
Ilr. M"kkal L:lulÓ tOrl(:I\ész méltnll~ ar. 
évfOrduló jclcntőségét. A'l. Unn\lpllégen 
Ill!spökllnk kUllllldl utJ6 mt611. egyhA-
1.unkat Bencze Mt\rton elOlldó képvlsel... 
1\ Magya r Ol !lé~ l ffik OnzAgos Sz/;vc:tsélle 
h az AJlam l El!:y h bUgyl II h"ata l Alt.1 
dee. 12-en rendczell ~aJ tÓttijekozta tÓn. 
mely,," dr. PelilII JÓ7.SeI. "- MDgyaro~zéll 
főszerkesuője tnl"lOtt cl6adtis! .. A klllpO
Ihlka aktuáUs ken1hc.L" c .. Illpunk kép
viseletében ,It .. :U J AnOli közUgyl1l6"11alÓ 
Vett r-&.!1.t. 

Oyllrlln k arf.<;aony m ,-"o el tul pJf.n "'Ien
II~zteletel tnnott 611 Illf'Ya,,",ortit """"0'\ 
dr. J~"Qb J en(l Okl . Ielk""'7" A melj:Je
le nlek közUI IObb<:ln eU5IJzellek Inpunk
CO. 

" .. nn JAn.... kllzllaytgaZIIIltót ant.luk. 
nAI venelé,tll IMtI\k. KIltI~nlllk II nere
lelll'lju rog.OtfttMt és a .otIonanony 
legll!lellel I~. 

l!ó dme><ővAs ílrl1clyt, ka. lI.csony m AAod
" " ]>l"'n , .7.(;1' gytllekczct el(l,t Szász J6-
nOM lelkész 8'tOllCAlt ÓlI O!I~tOIl drvncso
rAl. A gyUlekezcl melj:kezdlC n hAborll 
al l\lt ~Illy"" !Sértll6!eket Rzeovcdetl temp-
10/11 reno\-.llásdt. A gyUlekezet erre a 
C<!lra IIzlV(l>len és k llnöneltel v6rJa a1. 
orszég terUlCten bllrhol él6 Mvek ndO
mllnyét. 

lle n eZ" Márton Iclku~ntk '\Jabb ket un .. -
kti Jp ... Uletelt. lAVbz ZOll6n e-. neje. 
lJenne vllmn mtisodtk lIy~.mek~: OCrllll. 
Vldn LA sl-IÓ ~$ neje. !lencze M6rin Kycr
mcke: GdbOT. örömmel kÖ&'.öllljllk It~ 

Olumöueket. 

u r. l'-c rcnC7; J 6U!et p USPÖk h f~l ~s~ge. 
K . NallY Magda. !I7.ilk eSlllédl kör1>en em
lékezte k meg hll.lalldflssnl házMSOr,;kötC
sUk neg yvenedik '-;VIOrdulóJdrÓl. UU8Z11 
Jflnos közUgyignr.galó kérle lllten dld"'
~dt tovAbbl ~letUkre. 

Az O k ume nik ull TanáC!! dec. 3Q_lIn elnök
.si!gi UIGt 'anOIl. melyen megllgycl6-
kolnt pu"pökUnk ls rc!s7,1 veu. Az U\G 
elfogadta az 1918. evl köll5égveléseket. 
és megvItatta a KBK soronkllvetke1.6 
Ulkelnek programjAt. Ellyhll7.unk 1000 10-
rlnl01 küldött II KBK Jnnuc\rban Buda
pesten tarton nemzetközi Utkll.rságl Ulé
sIlnek költségelhez vII1Ó hout\Jérulás el
mlin. 

Az ö k umenikus T nm\<:H k l6dWbnn né
met G angol nyelv,-"" meglClenő k6nyo
matOl! a Hungarlan Church. Pre$$ ((1-
szerkesztői tI$1.tliről dr, Tdlh Kt\roly pUs
-ptIkké történt megválllszlésll mllllt le
mondot!. E fc.ladatkön al'. ökumenikus 
Tanács határoUltp nlnpján a JövOben 
KOl/eleI!. Attila. II Refomtétu-~ Zsinati Iro
du tanAesosa IMJn el. E kőnyomntos 
rcndszeresen kÖ1.U nz egyházunkat érIn
tő hireket ls. EgyhA7.unk e fontos klad
vclny 1918. év! kU!tsegelhez 1000 forIn
tos ndoménnyal járult hOl.zA. 

• Jézus Krlutusb a.n - !lj ktlzőss~g e. jelent 
Illeg nyomtatásban a hnzal evangélikU
sok kladvll.nya, mellyel {IZ Itn. e!>1 
Onr_c!_Salaambon tanotl Lutheránus VI
IdllSzőveuég főtémll.Jához kldolllOZott hOZ
zAJArulésukat n nal!tyobb magyarnyelvü 
olvasóközönség szAmAra ls hozzéférhet(l
vol tett~k. Elolvosósra {lJénlJuk az érdek-
16dOknck. 

MUIII . d m eg nekünk {I béka u tJdt e. közli 
{I Katolikus SZÓ dr. TimkÓ Imre görög
katolikus megyéspUspOk ImádsAgát. m e 
lyet n berlini konferencln legutÓbbI Ulé
.~e IIlknlmával 1\ berlini Szcn~ Plus temp
lomban mondOtt el. 

A Szent lJt tvll-n T ánulai kö~ültsc 
GtH/11/ Andon. n Lcgfel~őbb Biró ..... S ny. 
blrAjlit elnIIkévé vAl115T.tOlln mcg. 

Itliv~sz Imf'!! ny. reformélus p(lspök. o 
jel~ egyh!iztörténé~z hnl4la 10. '-;vfordu
IÓjáről több egyhé7.1 I{lpban megem \<!
kez6;~ Olvllstunk. Munkt\ss6gn '-;lete 
utolAó évtizedeiben változást tUk rözött. 
mcgénésr tanuSilVII más felekczelek tör
lénete Iránt ls. 

A z II.II Bm és a p rolcsans cnházak k ö7.lltt 
kölÖtt egyez.mél'll'ek harmIncadIk évfor
dulÓjAI Unncpeljllk 07. Idei csztendöl)en. 
"mint erről dr. FCrClleJ; JÓzsef pllSPö· 
kllnk III megemlékezett IlZ ujévl fogndll
.on mondott besz6dében. Egyházunk " 1. 
cl~ök közölt, II l'eformAI\L'< egyh47.1.nl 
nzonos n{lpon Irta nlli nz e!lye1.ményt. 

A Kato LIkus T col6j;1a e. szemle 1977. óvl 
negyedik smmn {I megjelent Irásoknt {I 
.. Iellllseg é~ Imaélet" gondolntll.Mk szen
telte. Olf'Yendl!te!l. hogy n unk emb<:lr leo-
161lUllok mcgnyllntkoM~1l.1 mellett vIlligInk 
Ilondolatoknt ~bresztő frAul ls helyet 
klIpInk. 

l\achel e. blbllnl ,1I.r1lYu sdam" Jelent 
mel,! nYOmtatll.~b"n. l>zerzőj<l Pnppnli. Tnr
e •. ny Ob.elln. A könyvet nl'. ~rdekl(ldök 
II ~zc ... ;.(lnél rendelhetlk mcg: Budnpest. 
Ilenolnn LajOS u. 19. RZ. 

Tak'c~ JII.nWl POIMAn11 aondnolrunk és 
IeiCIIege. II néhnl U ... ,ók OabnellQ te
mel~8én reszt Vett ,Ir. Ferom"'; J Ó7.~ef 
l,n~ I>OkIH. U<lrról< U~ln fllllOndnokOt &'I 

ueoc~e \\u.~l on ICIkhz h SlIdr K.l lba 
nov: :a-~n htl.zass4110t k lltölUlk. a UIIII:;u 
Endre u. lemplombnn IIUUcI J6n~ lel
ken kérte "juk lsten (l.lelisAt. 

Nem v agy tok Ideg""ek volt n központl 
ICWldolala a~ llln. é!>! C!1l1et.elllu lm,,
Ito!tnf!k mely nz ef(!z\L~L level U3-U. 
ré.~zelben olvaShatÓ vel'$ek alnpJlI.n eb
reu.lgette II gyUlekczeteket orszógs~ene. 
Orvendeles. hogy e vonnt.kozAsban mO!lt 
nulr n·l.on 03 gondolMOk alapjAn Imádkoz
Ink ka~ollkusok és prolesléMok. 

Külföldi hírek 
A z tARI" lJ u1\ etlnj~nek I'rls.~ szlimn ripon
bnn HzlI.mol be nz elmult IdGs7.8k tcvt-
kenyllégeről és pz ideI év program14ról. 
A IAnF romdnlol regionAlIs kOnfer.,n
elAjdvo\ \ulpcsol61osnn Itt /Icm esett S1.Ó 
orról a lámogntásról. oml! ellyhhunk 
nyujtott a nomAnl4bn mnzó h onnan 
vl~szatérő kUJdölleknek . 

n rlbszclben a szaba.delv Q p rotestáns gyll. 
lekeut Ellenne conrat'" lelkész ve7.eté
&~VeL a frankfurtI I An.- U1é!ll megell'.i
zően első l1.ben rendezett a froncln nye,', 
vet beszélő IARF_tagcgyhé1.ak kolpvlsel 
r é!lzére 'reglonáliS konlercnelll.l. Az ox
fontl kOngfCS6Zlli:l r a volő elOkészU\et je
t< ében o tolera n cl{l kérdéséről vItáztnk. 
;: legfontooabb előadAsoknt dr. KoOOc., 
l.aJos pUspök. nl. IMF elnöke, d r . B cr: 
nnrd Rel/mond sv4jei éli dr. E. úounel!C 
frnnel{l profeSllzorok tartották. Az. Jn
Qulrert>en oen DOtulllng, fran<:l~ul IS jól 
beszél6 angol lelkész I"é$zletc., beszámo
lÓt ndott az Ott v~gzett munkáffil. 

K~rek l Gáb or volt budape!lll. évtizedek 
óll\ eroydonl (Anglia) lelkész gondolatn
\I közti nz InQulrer uJ~vl sz6mo. szép 
I;ondolnlnlt mogyar fordluIsban Inpunk 
következő szémAbnn kÖ1.őlnl fogjuk . 

Glasgow város _ Skóe!a - unltdrius tcl
kés;'e John ClIflord. hérom hónapr" 
81.ósi:~kct es gyULekczell munkll.t cserel 
Alan Klrt>1/ le~szel. az ausztrállal 
Adelnlde városdbnn doltlozO "nlt4r1us 
gyUlekeZCt vezet6Jével. 

Walter N!gll svéJcI sznbndclYÜ protesulM 
egyháztOrlénész és lró betöltöttc életol
nek 15. évet. SzereteUel kösr.öntlUk :l 
protcAt.D.nt.l1.mus törtenetolnek Jeles Isme
r6jét. Oj könyve: L«sabuel. IUr Chrls-
1<111. o ilerder Klndón Al IG11-ben jelent 
meg. 

Ur. Georce H . wmlams, a llar~llrd ~)'C
tem teológiai fnku\téstinak professzora • 
II RodlCOI Re/ormnllon c. n ngy munkll 
szenóJe. Jelezte. h ogy az t119. évI I)o\vld 
Ferene emléknnnepségekre hnz/inkba lá
tagnt. 

u r. J o hn C. Godbcy p rof(!.'VlT.Ori. nz Ismert 
S<lclnus-kulatót. II l\Iolldl/lU~Lomoord 
unitárius teológiai fnkultli~ Int~z(l bIZOtt-
8ág1' továbbra IS megbizIll n dékánl t~
cndők ellé tásAvnl. Mint Irja. Clr. S~nl>d 
ArpAd Olt kUlnlómunkdl v~ill'(\ kolo~vll.
ri teOlógiai profes.szorlÓI mag~'nnll 1/1.

nul. 
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• 
Bartók Gabriella 

Az erdélyi Bar/ók papi nem7.et~ 
ség első tagjáról Bartók Jánosról 
:IZ! jcgycr.ték fe!. hogy 1698-1707 
közölI 11 lonlal unitárius Iskola 
ignzgntójn volt, Fitt, Jó::sc! KLsst't-
1"0SOI"l, KiskOküllöbcn lelkész 1720 
t.~ján. Az unoka, ifj. Bartók János 
1740-1750 között ViIt'fnlvtin és Kö
venden lelkész. Abl'udbúnyón es
I)Crcs. O kezdi cl nz nnyakönyvek 
!'cnds7.CI"Cs vezetését. Kéziratban 
maradt. egy dogmntikni tárgyú mú,e_ 

Bartók Gergely - az elöbbi Cin 
-, a XIX. sll'Lzndbn!1 több helyen 
lelkész, nl'. 10~8-ns slnbadsnghlll"C
ban vnló rés7.vétele mintt bujkúlús-
1':'1 kénYS7.crül, és ismereUen helyen 
hal meg. Számos gyermeke l"évén 
kapcsolódik a Bartók család n Mol
mir, Rl'lld. Gott/Hird és KisfJ/Jőrgy 
csnh\dokhoz. Józsel nevü fin II SZll
badságharcban esett el. 

Gergely egyik fia, Sámuel ko
lozsvfiri lelkész, Két lelkés; na· 
Albert és Eudre viszi tovhbb ~ 
esal:ldot. Albe rt fin Zwird IlZ elsó 
vihlghnborüban, mint papnövendék 
esett el. Endre kél fia: Géza és 
~lIdre mindk~tten II lelkészi hiva
t,~srn vató haJlandóságot öröklik up
ju!(!ól. Elldre Csegezen és Adámo
SOn volt lelkész. 

Ba.rMk Géza lelkészi palyáJál Pol
g~I·~l ban kezdi el, mnjd 1911- 1922 
k.OlOlt Várl.alvo. papja. Ekkol· visz
szntér Polgardiba és itt szolgál 1940. 
o~tóber 6-dn bekövetkezett hnlá
bug. Felesége Keller Aranka két 
~'ermekkel .a jándékozza meg,' Géza 
fln mint közgazdász doktol· hunyt 
el p,fir éve BUdapesten. Leányn 
GQlmeUa, 

Jó bnl'átja és szolgal:lrsa, a miiI' 
ugyancsak néhni Barabás I stvan 
~\"ta B:lI'tók Gézáról megemlékezé_ 
sé~en az Unitürhls E:rtesft ó 1940. 
é~'. novelll?cri sznmábnn: "Hal·minc 
é\ cn :It vIselte a palástot az a tyai 
h.llzb61 hozolt hugyumúnyos unit'. 
nus 1 -" d ,. . ~us ~gel és t! szless~ggc.1. 
EvanRdluml szellemmel úUtutott 
~1Ug\!ct61 munkájllnnk eredménye
~nl. ~gy ~.1(\rék virágot vitt magá

v,\l ~~!lZ konnyek és meleg nngyl·a
becsulésnt!k n képében P" - t -
leendő' l'l ,''sz 011 
lelt ln t u, keze munkájllval kel-

_ g0111 oskodnin fOI'1'ón szereteU 
~~atól:ldjfL l'Ól. Elégeti ti szel·~ttelé rt 

,l nj:.J;ódús tüzében.,." 
A S~crctö éctesnpa e'· ., -6 -'_'",,_ 

'lnyn "" " • J ........ ~ .. i,'. ""cI·mekelténl végezte lsko
'lll \'~ él'ClIségI1e!\ II s~ü lők mel

leli mal'lldt gyennek ' G b -E . o I. 
vekNI :it. mint jó zongOI·is lrl u 

!>olg:'h-ch kis unitt\1'IU$ g"vü!('k~;'ct_ 
by" ,k{IIlIQ,I~ké.n l s1,{)l~t\ lt. A \llÜSO~Hk 
v,t,áll:h:ib<)tu I(lej<':n Polg(u-dlt ls ki-
unlellék II l'(o\llelck A .-. '-l .. -'_ ,7. O~\ egy ""'tslInyn ~..,. le!l nyn vóndo,-t- k t ~'s cak I 'ó U 111 e I, 
: ~ \O~~Zu h nnl)<)k ,.milvn ke

l ult, hM:1. Oot/1,ClzoH a m' ~ lomb'U\ 
m:lJ(t u k<..i~('tl S;;ék·('$JaiH~ rl 'lir~l ; 
~'~Illnlt 11Iu nkúl és fdcsflnyju ha

.\1.1. UlmI e vnl'osunn tahIItu nw 
lak"lwt.,-,'j. S~.llrlt<l l rlll\!. hO/.7."~I'I •• ~ 

1923-1911 

sét felellesei és munkatársai egy
m'ánt megbecsülték. Ennek bizony
sága volt ti nevükben elhelyezett 
koswnl ls, 

A szenvedést és betegséget éve
ken át türelemmel hordozta. Az 
utolsó években mar legink{lbb kis 
otthona falai között élt. Az olvusás 
és elmélkedés mellett, a lassan múló 
napok egyhangúságát goblcl n-mun
kák készítésével igyekezett elúznl. 
Bm·atuil is ilyenekkel ajándékozta 
meg. Gondolt a végső dolgokra is. 
Erezte, hogy II sokréle betegség erő
sebb, mint élnivágyása, Becsületes 
munktijával, lakUl'ékoskodásával 
szerzett kis v:~gyona felett elgon
dolkozott. \976. március 25-én hoz
zám irt levelében uz elmúlásrót ,-. •• 

Of. L,klnez Akos OI"VOS, ellyhtlzl lam\
CSOl! C8 felescge egyetlen fluj,lyc1'lllekc, 
dr, L6rlnC% Andrá)< 35 cves korábl1n. "á· 
f lltlll.nuL fellépett ~ulyo.~ bete8~ég u lán 
elhunYI. HamvaU II Fnfk agré,! lemCluben 
hc.!ye:r;lék öf'Ök nyugalomra, BUdapest! 
templomunkban II cSllllid. az erdélYI ro
konok és sok korondi szármnztl~u Isme-
1-6S jeleulét6bcn jnn, ~-én d. u. megem
lékclÓSl Lll.nouunk dr. ~'e" encz J ór.scJ 
pUspök, HuszU János ~ Szász János le l
ké.~!c.k s20lgáln~á v!l I , Az ö1.veJlY és az 
án'án mnradt kl,. leánykll. a s7,ülOk. tCS'
"érek, II k özeli I's tlivOlnbb! rokonok 
nngy btlnat:\bnn &7.\ntl: szivvel OSZlO
zunk. T tI",ndnlmunk életében fon tos 
munkl\t ,·(lgzO flnml. t ehol~é~es ember 
hunyt CI Id6 elOu. Emlékezel"'l ~"eretet. 
rel mcgOrlzzilk. 

O"" " l\1lkó IlI1\'II.nn6 Sit. NI18"Y Szen!.na 
nov, 1'-('" 71 éves ko rtlb!>n e lhunyt Csak 
"o"htln)' hónnppal é lte IliI nyál'()n ·elhull 
rl',·jo"l. T "melósén II ~7.olgá!atOI lIu s~lj 
J ános lelk~sz véGezte. Mlkő I.:Ilván buda_ 
pl'.$1I leondnokunk r6gondnokhclyetle~ 
édespnyJál g)'ánolJIl uz eUmnYlbl1ll, ., 

Biró Gábor. megh. nO\'. 6·tln 65 éve« 
korl\bnn: Egc.rvárt Jtlnosnl', nov. 17-én 
83 .é~'c.s: BI"'dóe~ János. nov. 2~ -én G7 
~~,,~: .!fc.b<.-SLYo"n I~t\'tln. d ee. a-I'n 70 
t' "", K"bÓ Ferenc"", S1.enLllyöl'l!)'1 Ag_ 
ne_ . lh·r. lll-tin 7D éve~: liovti~ MU,tit. 
do.'c, n-dn &6 éve.-<: Ulrinc.z l..tIjos. 191~' 
j"n. 8-dn ~ .' ""s: Gál Albcnn.' I' kŐ 
Z-~U'~l\nn" . jan. ~·én 71 "'""~: Oll,h)' ' ~R-
1",ly, JlIn, IO-.'n 10 "" .... ~: U,1kó Lti~7ló jpn 
l~"h\ 112 ,·"C" kortilU"I, - . 

.. Il n "'IUnk. M. O"""k I' IUnk: hn mcg
hnlunk, n ~ I),'nak 1 ... I\lnk ll'.,,,. A"'''n 
nll.lr "\Jtlnk. nkjr hlllJunk, 111\ ÚréI "", 
IU'unk.·' (f',~1 np, lI (jm, II. ') 

és [gy íolyt.ntja: "Confiteor. Ellen. 
tétben .a közhiedelemmel, nem let
tem hutlen az egyházhoz." Közl! 
hogy végl'endeletét a 9l,ékes[ehér~ 
várt állami közjegyzónél letétbe he
lyezte, és kis vagyonát a Magyar_ 
országi Unit..'\rius Egyházra hagyla. 

"Most még csak arra kérem. hogy 
Magn: ~[sérjen utolsó utamra." Szü
let SIrjában szeretne pihenni. 1977, 
novembel· 28-án halt meg a székes. 
r~hérvári kórházban, hosszú, súlyos 
szenvedés után. A hamvait tartalo 
mazó. urn:\t a polgárdi unitáríus 
~~~.etoben édesapja sirjúba helyez-

~em~tésén csendesen hullott a 
léh eso. Mégis sokan voltuk jelen. 
A ~ás~beszédet én mondottam, 
H uszti Ja nQ! lelkész, aki ugyancsak 
~ok alkalommal látogatta meg, 
ILnúd.kozott. Egyetemes egyházunk 
képvLseletében jelen volt Bartók 
Béla rógondnokunk, Polgárdiból és 
Székesfehérvllrr61 rokonok. ismerő
sök, jóbarátok, egykori munkat..'\r
sak jöttek e l végbúcsút vennI. Olt 
sírtak a gyászolók soraibun azok az 
aszonyok is, akik élete utolsó esz
tendeiben önzetlenül és önfeláldo
zóan ápolták, naponta gondoskod
tak róla: tva, lea, Jlld1f, Marika. 
. Emlékezete legyen :'tldott, pihen
Jen csendesen boldogemlékú édes
apja mellett. 

Dr. Ferencz J ózsef 

, BESZÁl\IOLO 

IIQffio rúdkeméll,ylalva 15(1 é\'~ templomát 
AdLim Dénes lelkesz és Bencze OdOn 
gondnok vezetcsével felüj!tották sok lár
/IIldnlm\ munktIvIlI és több mint 30 e~er 
lej rnronHtliunl. FelnvlltIIstlrn 19'17. no· 
vember 27-én Unnepélyes keretek közölt 
kerUlt sor. Az Unnepl be.nédel 81'. .. .,26 
IX:nes homof'Ódnlmbl lelkész IlI.nOlln, 
Adám Dénes lelkés:r; besdmolL n hely
reál1ltás körUILc.kInl6 munká:.!áról, s ls· 
men elte n7. ndományozók ij rvendclcsen 
hosszu nllV$ortit" 

UNITAR I US f:LET 

Laplu laJdono, 
n !\1og)'lIroruágl UnUtl. r lu~ Egyh Li:t 

~"clcI6J nl'.rkenlO é9 kiadó: 
Dr. 1-"Ui!DCZ olóuer 

10:>:1 BudIIpes t V .. Nagy JgnLi" u. ~. 
Ttl.vb,: 1I 3-0'~ , 

S1/.crkcS'tl l 11 nerkcS~ló bl ... ousAg 

TerJcszU a !\1nll:yar POlI". EIIW~elhct6 
btitmety postahlva lalnLil, II Pnaln hírlap" 
Q:r.' el.,.ben h a P OS la Kö ... ponll HlrlsP 
1.odAnál (KIII I toO Budnpes t v ., ol,suel 
"'d or 16. I.) kll&vatlenn l V"i'Y P05ta",.I-

"4nyon , vnll\mlnt Atula lAlla l a KIII 
US--85 ln p~n:o.rorgal",! Je l~/bdn\llrn, 

f: •. \ cl /lrb.tlé~1 d U t:,_ torInI 
Kmrllldre 1 .. '1 GO,- rorlnl. 

1IIo' ]}E.\: : f3.14: 

1I.nu/t.Ol _ Zrln)'1 N)'o"'dll, l.I odapt!S1 

"'e ldlls vuetll: Uol&ár l n , ... veu':.II'. 
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