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újesztendő reggelén 
Örökkévaló Isten! • 

Elbllcsúzva az eJmúlt esztendőtől, reménységgel és 
bizakodlissaJ léptem at az uj esztendő küszöbét. Mint 
eddigi életemben .annyiszor, most is áh itattal veszem nj
kamra szent neved, s killdöm Hozzád lelkem első fo
hászát, melyben benne van ft múltban élvezett lelki 
és tes ti áldásaidért fakad6 köszönetem és hálám. 
Ugyanakkor alázatos lélekkel kérlek, hogy megkezdett. 
ismeretlen jövendő felé vezető utamon Te légy vezé
rem és oltalmam. Nem kérek földi kincseket, an)'agi ja
vakat ; Te úgyis tudod, mire van gyermekednek szük
sége. Hiszen amióta világodat megalkottad, s benne a 
magad képére és hasonlatosságára teremtett embert el
inditottad e földi téreken, áldott gondviselésed soha 
meg nem szúot. Te táplálsz és éltetsz mindeneket. Nem 
kerek rangot, dicsőséget, mert tudom, hogy mindezek 
i.deig-óráig valók. Adj nekem lelki kincseket, melyek 
altal lelkem nyugalmát és tisztaságát megnyerhetem és 
megórizhetem. Taníts engem ugy számlalni napjaimat 
hogy bölcs szivhez jussak. ' 
. AIdő kezed tartsd fölöttem szüntelenül, Uram, és táp

Jaid sze:-etetednek forrását bennem, hogy az soha ki 
~e. apadjon. Add állandóan éreznem, hogy Te vagy az 
or?k szeretet. Aldj meg az élet örömei vel. Munkám 
u~n add meg a mindennapi kenyeret, s imádságom 
utan lelkem nyugalmát. Tégy boldoggá családi ottho
nomban, s áJdd meg azokat, kiket nekem adtál: hiure
semet. gyermekeimet, unokáimat es a hozzám tartozó
kat .. ":dd,. hogy. mindig a szeretet parancsa legyen éle
tem lörvenye, ertelme. tartalma és célja. Tégy megelé
~edetté em~ársaim kÖZÖtt, s add, hogy úgy éljek és 
~ csele.l(:edjem, hogy látván az emberek, dicsöitsenek 
Teged. - . Add Uram, hogy soha senkit meg ne bánt
~ak, se. szoval, se tettel, s ha mégiS megbántanék vala-

t. adj ké~zséget . a bocsimat kérésere, s ha engem bán
~an~tudlak szIVből megbocsátani. e s kérlek Uram 

d
• "",' meg nekem, ha megszegem a Te tö;vényei~ 
et, s v tkezem Ellened. 

"Taníts meg engem a Te akaratodat teljesitenem 
mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked V(!zél'cljen enge~ 
az egyenes földön," (Zsolt 143. 10) 

Ezeket kérem az esztendő első reggelén. Hallgasd 
meg könyörgésemet. Amen. 

Miklós István 

Örökkévaló Isten, mennyei jó Atyám, legyen áldott 
szent neved, h~gy az uj esztendő első napjára elveze
reltél. Legyen aldott gondviselésed, hogy életem javait 
s .~áz.am népét.'.családom tagjait is megőnzted. ts most, 
k~s~öbén az uJ évnek, Ismét csak Téged hívlak segft
segul, mert nem tudom, mi vár reám mit hOlnak ru; 
elkövetkező napok. Súrü köd homálya'borítja a közeli 
es távoli j?yöt egyaránt. Csak azt tudom, hogy az elót
tem álló UJ naptárnak egymás utan következő fekete 
és piros betűs napjai minden reggel felvirradnak _ 
mert ez a Te törvényed - , de hogy melyik nap szd
momr,,: mit rejt magában, milyen eseménnyel lesz ter
hes, milyen meglepetést fog hozni, örömet, sikert, meg
elégedést, vagy csalódást lájó veszteséget vagy könny
fakasztó gyászt, - ezt ~Irejlette véges elménk elói a 
Te bölcs végzésed, mert a Te utaid nem a mi utaink ... 
Azért könyörgök hát most Tehozzád, adj erőt, hogy 
jóban el ne bizakodjam. hogy Benned való bizalommal 
várjam, keressem és munkáljam a jól. Mert minden 
egyes nap, ami reám virrad, egy áldott alkalom arra. 
hogy jót cselekedjem. minden kísértés azért van, hogy 
hitemet és emberségemel próbára tegye, minden szomo
rúság arra szolgál. hogy gyermeki hittel rorduljak Fe
léd a vigasztalaser t. Kezedbe teszem hát Uram ez év 
kezdetén, és gondviselésedre bízom sorsomat. jövómel. 
javaimat és szeretteimet, azzal a megnyugtató hittel, 
hogy ,.akik Téged szeretnek, azoknak mindenek egy
formán javukra szolgálnak". Amen. -Gál Gyula 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
-

Jon. l-jen, oz istentintelet Idan 
~llIt'n. f!IUZ~ j Urim pridiktilt, d 
pÜ$pÖki Irodaban ősszegllQ lt hivek 
elót! dr. N'IIiredll Szabolcs fÖ{}ond
nok.he l 'lleu~s mondta (lZ a.lábbiakil.t· 
~~h.nte!.e Jldó Piilpök Or, tuneÚ 

ogoJldnok ú r, Kedves At~mfiai! 

~ éve múlt annak, hogy egyete
~legg~~,.k. nevében a Brassai 
e l ső i ~ A'lthettem az akkor 
F z e n ffiegl'á!a.sztott dr 

erefltt J ózsef Püspök . 
tók Béla lőgcmdnok ur:t~t és Bar
~ e&yház felelős képvisel6inek 
VAnUJ!a :::e6 t.a már két . ízben nyil
h g az. akkonval egybe

an&roan - lEeutóbb mintegy 2 hó
napJa. 

Annak idején e1sősorban a biza
lom alapján szóltam, mert 'hitte:n 
abban, hogy Püspök Úr és Főgond· 
nok Úr személyében két. olyan jeles 
férfiú kerül az 'Egyház két veze.ő 
tisztségébe. aki minden szempontból 
alka lmas arra, ;hogy a belé lektetett 
bizalomnak teljes mértékben meg
feleljen. 

IMa, amikor az 1984-es év első 
napján köszöntöm els&orban Anya
szentegyházunk két legföbb tisZtség
vLselójét. ebben már nemcsak a bi
za lom vezet, !hanem az. elLsmerés, a 
tapasztalataim is. Hiszen tanúja vol
tam és vagyok annak a mWlkának, 
!tm lt több mint 12 év óta mlndnyá
Junk örömére, közmegbersiliésre 
"ége:mek. HOiY a megbeciiQlés nem 

csak egyházunk tagjaIra korlátozÓ
d ik, annak ékes bizonysaga az a ki
\'é telesen magas állami kitüntetés 
ls amelynek - ebben a vonalko
zásban rendkivül rövid időn belW 
_ mindketten tulajdonosa] lettek. 

Ha visszateklntek a vezeté$Uk 
alatt eddig eltelt időre, számos do
log jut az eszembe, mell' múködé
süket fémjelzi. :A teljesség es a 
rangsorolás igénye nélkül szeretnék 
ezek 'közül néhányat megemliteni: 

egyház.községeink életéért folyta
tott eredményes. nemes harcukat : 

az unittirius mult és még inkább 
az unitárius eszmevi!Ji,g ismertet(>
séért különböW hal'.al l'S nenvct
közi fórumokon egyarAnt kifejtett 
tevékenységüket; 



nl ..,Iy .rokÓlg IizUncWII _mngYUr .é~ 
rMl'ben Idegen nyelvu cg,yhtoZI 
k(lnyvkladÓli Jllép cl'edményel! 

KUlim I~ Illó /;7crctn('m hÚ.ml al 
Unlli'lrlll.'l elet rendkivül mallil:'i 
um\: .... nlllól. aml1 mind hllelclÜn~
nt'k mind a magyaror!i7..ó~ 1 egyha
,..aknak. valamint II nlJllyvllág uni
\linUS é.~ m!i~ egyhtl,..1 mO"'lwlmnl
nak. JI n~ !110khol' .tarlo,,"ó neves 
li-'-e~lylsl'"1;t.'knek III Ismeretében a 
lap képvlS<'1. 

K,emcllcn szeret nek kireje-,..ést 
(ld nl ilrümomnek a hlll.1 rainkon ki
vül murnd t és a hatfLrilinkon kfvUI-

rf' kel·ült atyánkfiai lIorllának. élet
utjánuk állandó flltyelemmf'l kllioé· 
rés<.-ért. 

O''Qm sdamuilkra al ls. I:\mlk(;r 
arról (>rtesüllOnk, hogy Püspök Úr 
és ,őgondnOk Úr II nagyvilált lelt
külonbözóbb ponljain képvl!!elnek 
minket, e7.~el ls hozzájárulva II vi_ 
lág népeinek közeledést·IH!?. 

Az uj esztende) kUsl'.óbén mit 
mondhatnék jókiváns.igként? 

AZI hiszem. minden benne van 
abban, ha a,,"1 mondom: adja a jó 
lsten. hogy 1984-ben ~ azután ls 
folYlathassák azt az utat, amelyet 

RtSZVtTEL AZ EVANGtuUM ÜGYtBEN 
Fenti dmen jelent meg Kolo7_wJ

roll az e!o:yház kiadásában 2:11 olda
Jon dz·. Köv.les Lajos pOspök könyve. 
melyben cgyh(,z! beS7.éd eket. k~1.i)1 
jf'lkészeink és hi veink hasmulalUra 

A .kOtcthezirt rovid előszó el
mOlldju. ho~y az .• u tóbbl harminc 
esztendöben küliJnböző 31k a lmakkol' 
elhnngzott egyhózi beszédeimnek 
CIlyr"észét tartalmazza. Ezenkivill ké t 
temetési beszéd is tuláJh ató benne. 
amelyekel a legf6bb egyhM:l és vi
Mgi vl.'~elúink, dr. Kiss Elek püs
nlik és dr. Mlkó Imre fögondnok 
ntyil nkfla l Jl,y;'\sl'.5zcrwrtásán mon
dúltam." 

"Ezeknek az ir{lsok..nak mindegyi
ke _ Irja tov;,\bb az e!&zó - tu
lajdonképpen bibliamagyarázal, 
mcrt minden I.'IWhá7.l s;wlgáJ.atunK 
alapjll a józan ész és a ludomány')s 
kutatás eredményeképpen előttünk 
álló Biblia. amely elsösorban J ézu.s 
tanításainak u fényében lsten hltün
kel és erkoll.'sl magatartásu nkat 
négy évs1.ál'.ad ó ta meghatárOlla. 
ValliLsos élelünk egyedüli bizlos 

alapja az cvangélium, amelynek tc
klntélye megingathatatlan. Ez a leg
főbb mél"tékünk. mely kortól és ido-
161 független. A Jézusi Istenhiten és 
crkúlcstnnon felépülő unitilrius éle!
sl.cmlélel legjobb meggyőződésünk 
s~crlnt ma is I dőszerű. és annak uj
ra mcg ujra kifejezést kell a dni."' 

Az első részb<!n közöli 27 egyll1íl.i 
beszéd, néhány kivételtöl eltekintve. 
püspöki swlgól.at.a l'endJén kOlon
böző alkalmakkor elmondOLI prMi
kf,c ió. Szólt II vadad i gyülekezt!t 
templomavatásán. Kö1.(i1 kllrac.~onyi 
és 'húsvéli cgyházi beslédckcl. Meg-

BIBLIOTHECA 
UNITARIOURUM 

e. új kijny"~orozat ind ult me!;, <IZ 

an)'akiakat holland a la llih 'á ny feue
'ti . MCll rendel6!ükre az elsó kötetet 
a? Akatlél" la l Klad6 julenlette meg 
n dcnslo I' ra ncisd D .. "idis - Dá"ld 
I'cl"1!nc védelme cí1llen. A kötelei 11 
MTA -in sajt6fokadáson mula tták he. 
'nel)'>:1l :L·,. :t1:111;1\'{in)' elnöke dr. J a n 
"an Goutlac\'er proreSSUlr I ~ rels1.l,
la li , A sorQ1.a l behHlul:ísár61 h irt 
1I t10U II ltádl6. 'rv e.~ II n:'lllla IHlk. 
tt ls'l.\e\esebben ké~lIbb fogjuk Ismer
Il'lnl . 

:t UNI1'AIUUS 1i:1.I~'I' 

kapCan szép 11 pünkösd ünnepére cs 
az anyák napjl\n mondot t besl'.éd. 
KÖ7.li a kökösi templom felavatásim 
mondott beszédét és püspöki bekö
S'-'-öntö pl'édikació ját. melyet 1972. 
jú n. Il -én mondoll. Három a lka
lommal szentelt telkészeket : UI. 

egyik beszéd Székely udvarhelyen 
1972. m<lrc. 19-en, a másik Mal·os
vás<lt-helyen 1976. dec. :l-én, a hur
mad ik Bl'assóban 1911 1. mih ·c. l -én 
tarlo tt ünnepélyen hangzott cl. Két , 
beszédet kö7.(i1 a protes tins teoló
giai intézet évnyiló, ille tve éVl.á rÓ 
istentiszteletén clhangzoll prédikil
dői közül. 

A közólt bl bliamagya rM ... ·l.\ok s,,"il
ma 12. A rövidebb terjedelem da
cára. ugyan ugy ga1.d.ag lanitást ".5 
példaadást hirdet. a kli r a prédiká
ciós rész. A b ibliamagyarázatok el
mondási helyeit és alkalmait nem 
tünteti (el a kötet . 

A harmadik részben közli a már 
említett két temetési beszédei : az 
1972. dec. II -én dr·. Kiss Elek püs
pök ravatalánál a templomban és aZ 
1I17"i . márc. 29-én a kolO2-wári csa
ladi háznál dr. Mikó Imre egyhiz.Z( 
fügondnok felett elmondo tt búcsu
beszédét. 

Stilusa szép. vllágo.~ okfejlésel bi
zonyítják, hogy az egykori ú jszövet
ségi professzor hazni és külföld i 11.1-
n ulmányai aiDpján a];l posan meg
I!'merte Biblián kat, különösképpen 
az evangéliumokat. amelyekből lI7il
mos a lk;llommal viilaszlotla beszé
deinek textusail. 

E besz&le k megjelenése gazdag!t
jn unitárius egyházi irodn lmunk;zt. 

Dr, Ferenc?: JÓ7:sd 

Elnökhelyettesi 
kinevezések az Állami 
Egyházügyi Hivatalban 
A !\1!nisZler ta nflcs 198~ . január 

l -i hatállyal S~U'kadi Nagy Barnát 
és Bugár Pétert az Allami Eg)'h{J;(
ügyi Hivalal elnokhelyettcse(vé ne
velte kl. 

Jan. 26;1-n Miklós Imre állam
til"kar bucsuztal ta a nyugalomb..'l 
von u li Suaub l SlV án korilbbl elnök
helyette". és mutatla be U7. u j vez('
\{lket nl. egyhál.ak vezel.Őinek. 

U eve járnak. Ehhe;;>; adjon a ml 
Urunk nekik Jó egél!1-'ioégel. 5-!'elleml 
rrl&lleJloéllel, t.oretlen munkak'-'"CIvet _ 
egyhúzunk !.agjaInak pedh; egvCI
(:rlesl .ét. Ö~?I mindenben tllmoSalo 
s~crelo egyultműk<>dést Anyaszent_ 
ejty1lázunk eJe~nek felvirago,,"lala_ 
sá"hoz. Ennek kapcsán legyen .!I7..aba.1 
Ide7.nem ti Szenllrasból a7.\ az űZ(.'
netet,. ami - mIg ember é : a fold.," 
- mindIg akluáli.s marad: .,Dicsö
ség a magasságos menn)'ckben iQ 
ISIennck. és a földon békC$ég. és 
az emberek közt jóakarat'·' 

Dr. Nyiredy Sl.abll l e~ 

ZSINATI 
VÁLASZTÁSOK 

Lapunk mult számából maradt ki 
az aláb'bi bcflwmoló. Az 1983. októ
ber 15-.l(j. napja in !.artott Zsinaton 
az 1983-89. óvi ha t eS7.lendiis cik
lu.'>ro al. alábbi tisztsegviselö!<et vá
lasY. to tt .meg: 
Fögondnok: Bartók Bé\.a 
Püspök: dl". Ferencz József 
röjegy-.lÖ, püspijkhelyeUese.~: Bajor 

János és Hu.sz ti J ános lelkészek 
fögondnok.Jhelyett.esek: dr. Kiss Jó

zsef és dr. Nyircdy Szabolcs 
teológiaI intézeti igazgató: SZl<SZ J á

nos leltkész 
közügyigazga\Ó: Bencze !\"iárton lel-

kes, 
számvevő: Latin György 
pénztáJ·o.~: Balá7.5 Károlyné 
joglQnácsosok: dr. 5l'.enl.JI"únyi Csa-

ba és dr. Jakab Jenő 
könyvtáros: dr. Kapla)" Imréné :iZ. 

dr. Schey Ilona 
levélt..iros: Szász J ános lelkész. 

A Zsinat az emHtett ciklusra az 
egyhá?i főranács és zsinat tagjaivd 
a ma ga résl'.krÓl megvá1asztolla :l 

követke--,-ő 1102 tagot; 
dr. A(l lal Ferencné. dr. Benczédi 

Ferenc. dr. Csiki Gitbor, dr. Egyed 
Mi klós. Fülöp Júlia. Gitlffy Gábor. 
Hu.~zti J Ún06né. dr. Kiss €va. Or
bók Attila, Szathmáry Mi klós. d r. 
Szén Ernő. dr. Szent-Lványi Tamás. 

Az Eg.Y hitzi Képviselő Tanács 12 
vMusztoll t.."lgja : dr. 8enczedi '<"
renc. Buksa AltiJa, Csiszér JÓz.ief. 
d r. Egyed M i.k lós. dr. Erdős Mihály, 
G I\IIfy Gábor. Józsa GylJ.\.a, dr ,Kiss 
JÓl'.5e!ne Vad.ady Vera. dr. Lőrincz 
Ernő. OJ'bók Atti la. dr. Szén ErnŐ. 
Ülő J..ajos. 

lAl. A!1andó Vegyes Bizottság el
nökei Q főgondnok-helYdtesek. 
Nyolc v/riasz tott tag ja a következő: 
dr. Antal Ferencné. Balogh selán~, 
dl· Csiki Gilbor, dr. J ak..:lb Dezso. 
K~vtíes De ncs. Nagy Dezső. dr. Ver
nes L ... Iszló, Zoltán Gyula. 

A s7.enkcsztóség nevében szeretet
lel köszöntjük a megdlasZ!Ollakat. 
.eJ"dekesJglWnL mege-mliljük. hog; 
a megválasztott egyházi lan.ács~o~ 
között hat új tag \-an, ZI Kepvrselu 
T allács lagju; között hé!. .'\ z Al1a~
dó Vegye§ Bizottságba három UJ 
t.'lgot vá\..'lszIOtl meg II 7 .... inat IlZ ed
dig Js érdemes munkdl végzet! l-é-gi 
t:"lgok mellé. .. 

lsten áldáSl!l wl.sérJe a J-egi és új 
1a~nk mLUlkásságál! 



Az Országos Béketanács egyházközi békebizottságB 
1'öz'(<!llelml cs.cménr .l'r.mhcly<' I'ol e az, ~\·3nGt.H!k \l" 

.. ~""h;u Puskin II ICIli lan:\t-Slc m le de<:. ?-ell . .'1I11Iko,' 
nlet:.~leI6 d6k:é6Tité!; Ulán Ar; On;l.:l.gos Béke w.mícs. ke 
re teben Illet!Hlnku l! :I h:t7lli ref()I'IllUIUS, <,I'angé1tku l', 
subodet:ytlnri, orthodol( é!'< lr.mdila cgyhll.u.kat ke p
vise l6 1.ij m unkabtzollsns:, l1le lyben Icrmé$U'ctszerlllc): 
~t \'CI1 unitárius cgy h :bunk is.. .. 

A lltlpilapok 6r6mme l ,"ettek l~don1fls t e u;s~ulel !neg_ 
Illakulism'Ól. es arml II dec. I-I esti IclcVIUÓS htfndo 
ill oc-su\.molt. A blwlls:\g nr. Ql"'$7.:l.gOS Bekcm,n RC$ ke te_ 
lén beHII s vele együtllnú kó<h'e tC\li$enykcchk. Al. ::Ia
kulti illt.'Se!l clf~ndl :ik At. or.s:t.:igös es megyei szen 'ek 
Iln1köclésel mcghn l nrom su,b;\I,"Z310I, cs rocgx:\lasTAot
túk " \'cl.ctÓket: ' \ J: elnöki tisr.tet d r. Ba rl ha TibOr rc_ 
rO;~;ltus umml t!lnök 1ö1l i be, A!e!nökök: dr, K aldll 
Zo/ran evtmgé!ikus, d r, T 61h K II,ro l1l l'el,;,mlmus, dr, 
Ferenc: Jó:St/ unitárius pih;púkök, S~a~ocs J ó:sr./ II 
~U1badeI!.J hnl.i t:Jnllcs elnöke, d r, Sli /pÓ Lós~ló 0l"S7"I/o:OS 
r6rabbl. d r, Berk i n tri::, m~, orthooox egyhlu, n~zet6je, 
.'\ szen'eU't r6tit.k:\r:l: d r, Artl UIIOl ZoHOri uinnl i tam\· 

"ru. 
A mll'gye l és f6\':\1'OS1 szer vek IIncg \1t11 nS7.lasal'o k~s6bb 

kerti! SOl'. 

NYII .. ATKOZAT 

:\ ~ Ornágos Uékelllll:ics Eash 1h.küzl Uékc bbOllsága , 
_ anlcb. bt~n a lIIa!;yarors1.ág l l}foles' lius, orlodox, b · 
rudll :1 és 1l11ii lÍ rius \ 'lI lh\sfd ek u d ck kép\'isc\6 i IIl1ikijd· 
lit' ].; cl;yílll _ Is lt' n pll r iulcs!ina k c llg ed,·c, a m a!; ynr 
nép CS II" cm l.)c rl scg jö,'ö)eérl JlOrdo'lott felelősség III ' 
da lliba ll ]';inylh 'Bni!jll :\ kij \,etke1>ő].; el : 

Uli n blÍ nall:ll " ullj uk Illell, hog) ' s'lih::uhmkba n m ar 
ké l puU.til 6 \ 'ilágégés IlI lhllt kl Eur6p áb 61, o lyan ttirsa· 
d ahuak kör éból. :uncl)·t~k 011>1 hirdc It tI k m :lg ukről. h o!;)' 
kl' rcszlycn "ullAs erkölesl a la pokon á lla n a k . 

i\l iI)'s l"gcs lIleg rcndiilésscl hUjuk, hog)' n a p jainkba n 
cgy 1\,1. a fö ltl! fole! mlndcn fOllul.j l\1 Illcgscnnnisit éssd 
fCllycgl'16 h libun i t késdtc n ck d ö UI~'11Il crök , ameh 'ck 
C~ II lk lllo llll11:11 is g)'akrnn hl\'lI.lko~n ll.k k creSllyén " a l· 
l:is l' rkiilcsi CS hum lln illi. rl u$ e rde kck , ·cdc hl1 cr e. Minde n 
t' rönkkc l tiltako1;unk a'l. t-:gycsiill A Uam uk korm:ill)'a lÍ l· 
lal \ 'CIl"Icn \ 'lI ájC urlllml tör e k\'ések e llen . a m e lyck a 
fCj:'p 'crkcd'.si \'t'fSelly nck lij Icnd\ilclcl luh'I\, a h agyo
nn\.n)'us lln ke r es7.tyén I.)c fu!)" s alllll ;\. lIó n y ugate llrópa i 
nénck konná n)·lt ll nukleá ris fc !:"y\ 't'rek tu\'nbbi (e lha l · 
m Ul.:ís:irll k&;1;lcl ik. 1'111'1; \ 'ug)' lIlIk g~'ö'l,6Ih'c ;lrró l . hllg')' 
l' I(in.' k\·ésck dönt I) ok ll l : c ll" ' fclöl 11'1. cg ~'oltl :lIil katonai 
mlén~' clé r éStl, m nsfe l61 II ft'8 )'\'c rll ~· lírl li.sbÓ I és fcg)' \ 'c r 
kcrcskcllt'1emból bllsii.s h115'1.1\1I1 húzó kn117,s1 I: rtlck , 

'I'11I :'I ko'"unk IIZ clh' n . hOIlY 111, Itllpc-rialls ln crők -
hil'ö cmbCrt' ].;d lIleg lé \,cstl\'c' - ;t hll \'édclnl énck Igyc
kl",.n ek fc1UhU elni A s1;oc\lllls lu h'i r SlIdllhni rc nd clle ll 
In'l n)'uló r CII ~'{'l:c l és l , 

ISl!' n I rll lllmn~ s1,rrelt' Iére kérjUk hillest vércinket. 
b:l rho! é l jrnck r \'11:\1/.011 . kÖ'l.ijs c r Öfesr.ítésSt' l most :iII
jll~lk dlt' n aGllllon . cmbcrgyllkos crő ltlek . :und)' e rök 
IIIlIldt' lIl . az cmberiséll j l)\'6 j 61 is k éstek kockáztatni 
kh' (llI sá~ :I I" ij ' l?ó \ ' t1 Chlléb cIl . Mindcn c rón"kcl lá m ... • 
~ass \l k . hll fi llk \la r llllcsM kü, 'ch 'C, azokat , a kik hA.rtol · 
na" II I:lrs lltlll lml (J:a'l.sliguSSlÍ l; I:f\'én~' eslléséért es :It 
c lllb t' rbéJ! békéjének "It'gmenlé5~érl , 

Ahhh t mondunk IIlinda"okr n a~ cmberl' kr\'. b b m cl)' 
"ét, fi lii "' Ut'nck, bf\fnl cl)' \ ' lIdgllélett't " l\ lIj lik , a kik 
a'l, cmbeuu rdel nag)' \Illra ncsohllá llltk cn j;edcl 'IIt'S' 
k .. th · .. . ~"t'kb~·I, a 1I1'lllIkbll l1 aJ; el!~'I; "Ihi lt0n, kmönü· 
100'1' II ', 1.~ ~ ('sl\ lI .\lInmukban és N)· IIJ:III . t~lIrópáball bdl ' 
r ,1II ~I II I ,\kU'Ulllk u ICII;\'CS7.c.lc lmcsebb és t'IsG ~,p1is 
Ilu':n ,he :l lk jl lm!\>,. II l1 klt'!Í r\s \ ' II Í1ll k:tt nsr;lró f ,h'a l fc. 
1I)' I:I:<, l ő fCIt)'\'"rck NYIl ItM . F;uról' lÍo ba lö rlén6 le leii l lésc 
.' lIcn. 

A l: 1110k\116 \1I~~cn m~.:J(!1t.-'1\1 "-~ !e1sll6lall SarkadI 
,'\'UPII IJn rnCl al. OI'S~l l't~ B~kclnnác~ rÓh1krirn, aki em. 
l",k;:01.It'ICII 01'1'<1. h~' II h"l:ultso!J,:ektol It!\'hes nl'l1}7.e\. 
közl hcb'f.el nr: c!:esJ; \'lIfoGon kivalljll aJ. embc:l".!k nQ.O
dnlm:ll. A ~kcn~allJln \l<lrll \lnn mérelíi rCIlMdül~ 
:$-l'nel> Ichetilnk \(~nUI hnlJ\.nkbnn ... '" h~lláralnkon Iul I~ 
- h:III~1I1tOZt:l sok vm.'\p.b:m ln('~uJhodnak n I"Cl'l'hb\ 
h umnmttmus lI'Ku.galm:lk, és \'lhl.j:.Ste rt'" újnk szillctnek 
n1; o.."'-SI.eIlU'16 kbv'>&-~gc].; erőire "'pitve. " fólitknr 6sZinlc 
tll'lJlllllll'l Od\'o~IIC lU cllyh:llkó,l ~].;cblU)HJ;nl: me~
ahlk\llns..lnll].; It!nyt't, {tInely fonlos ~'em~'e (\ nmil.yar
oru:\ j,."l ~kem~ltloll111[jk, H nsonló mell":: suw::tkk::tl 
kösrontotle nz. uj nel'\'elCtel Biró I mrI' knnonok, lll. 
OST ~('rctébel\ (\\;.11' t'\'ek ótn mUkooó k'I\OlikU'< paPI 
bék .. blrot.ts:\~ s :mn:lk, betegS~'l/.e lIualI mc~lennl nenl 
tudott clnllke. d r, I jJo! J Ó: 5I'/ ka locsni ":I~. P.'\p..'ll 
I I't)aáIlO ne\'\'ben A l!. m~ jc\ot'.ll \' t Bai /,,('-':16, lll. 
Alloml Egyh:\7.utt,)'1 Il i \ 'lItnl főonI6ly\'czctójó: (~ Su ndor 
lsl rri II nl. OST Oi!l.l:lly\'ez.cl15jc ls . 

A7, ül<,:;",n n'(, uj bckebil:Qttsl.Íl,l e lnl:tksegl tnm\t'Sil al
ahibbi nyillltkol(l t~t adw köz.re, melyel (\ napilupok ls 
!xi tCI'jL'(\clumbcn isnlertcllck. 

AZ EMBERI JOGOK NAPJA 

i\1inden l~ltCl\dólJen dL 'rember IO·én o nagy\'ilógon 
majdncm mindenlill mel;cml(okezn",k nl> emberi jO@.l.lk 
napjlll'ÓI. ,.\ z E.!;y(,:>ült Nemzelek Szen'",zelc 35 évvel 
ezelott nyillllk01a!OI fOSlldoll ('I flZ emberi Jogokról, 
$; ennek :1 ntlll Mk m~ ",mkkére t:lrum:!k lllCj;cmlék(':-,.{.. 
,,('ket lIllIllIk knj.)l..'SlI.n. hOGY :11 Es,."esült NemlC!l'k 
S ':Cl'n'zele nlhist {agillit III cmberi jogok Cb.\·('lem\"'
",,-'genek IlItnl;íllO~ ",n'cnYl'slIese mellett. 

Az okkol' kindoll uokum",ntum e!().S%ör fogblt:1 Iras· 
bn nlind:Il.I, amIt nJ; {' mbt'l'Cknek nMi!; is s.Y;lkoroln!J. 
k{'\let! \'olml, A IICpt.-K nelllc"'lk sajlil or."wguk po~li· 
rnl\'1I1 ;;'l:cmben fe\clÓ$~'k. hanem m:is orsl.:lgok hll
~ol1ló 1I11:ISr(l[Clnlnsnkl't crk6ksl (.'Icl~gel Ull'ln~,
nnk. 

A s"jt6 s II tomCGkormnlllliköcló m:l!': (.'SlkÓZ;:Oi. suj· 
n<lli, Sl:lnlc mlponta I\\dó,jntll nnk :II'\'ÓI. hogy nr: emb",ri 
jogoknt Iti \'ug~' 011 lllcg..~\'lik, 

E~,'clörc kew's nl f; NS7.. !t'h~t ó.s~g,' :m·.3. IUI&,\' .. Olm· 
(l t'n scrdmtlt or\'rlSolnl tudjon, F.:\ (I'l.OnU!Ul ben.nu ll].; a 
1·('mcn~'Scs. ho~y <' nll l)('I1I nem h!abl\ cllllékeZ tl ll~. \·S 
hO$!Y ~g\'I'i..' " I'Öiibdik 117. a \tIbor. mt'l\' ouakor,ol,JR ls 
lIt'llw::cllsé~I'tl. II bt..:, ~z \llcn .. \'nlhlsi ",s Id(-o!Ógl ;}1 hll' 
\'alt\l'I()1;ti~1'n ,"uló tekin tet 1w lkiH 111 e mber !\'g".II:II)· 
\'~ t óbb jo&nl1mk disll1d l~sN (os bh;tositúsIH. 

A szod31i~tll dcmokl',\cln kilclJc~do!::o.' lU embel; jo· 
~ok &.\'nkOl'h\s~íllllk !;lI/.dngod:\:!1\1 l "li ér\ 'CII..\ Csíl1cSN ls 
jelenli. 

VISSZATEKINTÉS 
Idkb;7.1 ~-" III i: li la lOlIl 11t'1I )' \'cn t:d lk h ' (uf\hllójá II 
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LelkesflÖ volt sxAmol1'1r1l gondolatban v<-gigs7..t111.ldni 
azokon II munkaterületeken. /lmelyekról legutóbb fr
;am. !\10.0;t már nemcsak rövid távú munkatervekd 
Icll<!lctt csintiJonl. h,Ulem több évre szólól. Lelkesedé
sem a:wnblln .hIM)1l bimbózott. mivel olyan nyál'. ma,ld 
001. é6: tél követkei;C1l 19H-bcn. IImlly~rc m~g "I
momblHl scm gondoltam. .Egyik meghökke.nlo ese
mény t,tán a másik köv~lkezett . ~éldául az, hogy <I 

DUllllpnlajra való utaWSlmm, Istentiszteletek tartál"ár,a. 
kl voillIk téve a bombatámadások ves~élyének. Majd 
meglsmerkedtcm egy számomra szoklltJ.nn elnevezés
sel fl r,sldó gellóvn\. Kétszer látogallam meg ottani 
id& 'bnrntaimlll. egy házaspárt s vittem részükre egy 
s mAs engedélyezett apróságol. Kés6bb hallottam. 
1945-ben. hogy lIZ ilyesmi egyenesen .. hőstett" .vo~.t. 
en ncm éreztem annak. de természetesen emben ko
lel~gnek igen, s különben sem féltem a vil.ígon 
senkitől a jó Istenen kivül. 

Szeptember első napjaib:tn megkezdődött az egye
tem. azaz majdhogycsak megkezdódötL Mindenesetre 
jöttek a mi Diákotthonunkba az egyetemi hallgatók, 
dc ez ls men:nyl Ijesztő elemet hordozott magában! 
Jöttek IhM.a. korn délut3n az egye1.e:m ról. s várta őket 
ti SAS behívó. Jöttek haza az egyetemről. s a Gellért 
terről lélek&1..t1:kadva ohozták a hfrl, hogy Sófalvi Lász
lo rnémök~'haUgat6 barátunk, a villamosra várva. 
majdnem cafatokra tépetett a bombaszilánk által egy 
repülőti\madá.~ következtében. Még élt. amikor 'be
szállították a kórházba. de olt hamaros..1'll ~hnlt. 
CSekefalvi lelkész volt az édesapja. kU majdnem 
megőrjitett. egyetlen gyermekük tragikus halá1a. Va-
16s.ig0'5 t:i1entum volt Sófalvi t.á..szló, nagy Igéret, ki 
a S<'.ékelykeresztúri Unitilrius Főgimnáziumban vél[
zet!. jól Ismertem ottani d iák,koromból. Sze"retett.el 
emlékezem reá. tdesanyja és édesapja Itt voltak te
metésén. 

Októberben már· mar kiürillt a Diáko tt.hon. de C&1k 
rövId időre. Jöttek ugyanis n menekültek. erdélyi lel
kész-o 1.3ná'1'- és tnnft6cs.11ádok. kis és nagy gyerrme
ic;ek>kel. Aki tehelte. tovább ment rokonokhoz. vngv 
vidéki ekIézsiákba. dc sokan itt mal'adtak. Mennyi 
baj és kétségbeesés! Békeidöbcn m~llitt és termékenv 
lett volna ez a lüktető élet. dc háborúban?! EgyQtt 
éltem ve\'ük gondjaikban. amib6l renl!eteg volt. s kö
zösek voltak. Az ŐSZ végén s a téli hónapokban vé
ltigszenvedtük Budapest ostroma!. Kanicsony elsó nap
jin ugyan még Istentiszteletet tartottunk és úrvacc:o
rát osztottunk. de másodnap hi n már lehetetlen volt 
Január 12-én - 1!J.Hj·ben - kora déluttln fOli'\' repű16-
bomb.1 váeódott házunkra, e!viUe-leköltözlelte az in'\
da feJeW harmadik emeletet a tetővt>l C!;yütl az ud
varra. V:l~'lmint ti hótsó léocsQhóz,a1 lelie~ el!é'!:7.ébcn. 
A )épc.sóház alsó \'élzénél a lezúduló nclli"Z köléOCf<"'k 

legv l'é;/e ravasz módon kanya rodott $ \'altkigjlal be. 
köllözöu abba a szobába. a betört ajtón flt. ahol ii! 
menekült barátunk l.1rtózkodott. Nacy volt az ilede
lem! Néhányad magammal az 'h'Odábnn vol18m. 
Amú2V n/lopal volt, de a le.rud ulÓ törmelé)(tól minden 
elsötétedett . Nem lehet l'l.3vakkal érLékeltetni az álélt 
nehéz perceket. Mi. a H6gves F.ndre u tcalak. januál' 
IS-én 3l.3badultunk fel. Pest 1 8·~n. az egész Budaoe<lt 
fehruár 13-án. Amikor január IS-én a z el.sO orOSl bl>
szédet melthalloltuk az óvóhelyen. bizony én me" re_ 
meglem. Reggel 9 óra lehetett. A l~érdekl!'1<ebb azo n_ 
ban al volt, ami este történt. Nekünk. CC!vháziakn:lk. 
az óvóhel:rnek egy elküJönftetl része adatott .ltZá1\á.~. 
helvül. emelete"'< álZyak- voltak. sok fér6helvrc VQlt 
SZÜ~lI'ünk. Este bejött k~t Orof;Z ka tona. MelZkér. 
dezte . ho!'(v kik vagyunk. Mondtuk. hogy lelkészek 
eg~'h:l1i emberek ! esnládl.'llflalnk. 'ElITe ,1 két oros~ 
katona bekvárli'lvozta madt a mi helvl~IZUnkbe. 
U"v'ln~ak na1ity ~ndben voltunk ! Nos. I'kzlinkre ór
<.éI1.et lf'lentelt az ó Jelenlétük. Otl senki !\em halá .. z
hatou a 7.avarosban. Nallyon melZbecsültek minket. s 
e?; külön&! v .... lt. Természetesen nem mindig U~Yan~ 
~7.()k a katonák voltak éjszaka a ml vendégeink. dc 
ufly láts'ak. továbbadták a hlrt, mert mhldcn éJsw.k1-
1"11 jutott bel610k órl~.ctünkrc egy vagy k-etló. A Jó 
Iliten velUnk volt! 

Mihelyt lehetövé váll, hou .. Máttunk II ,'omok cltu
karI tásához, udvarunk megllsztitluI:Jhoz. Annyi volt 

C UNI'rABIOS el.l~r 
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belőle. hogy az egyik olda1l'ól ncm lehetett !lUáml t\ 
másik oldalra. Szerencsére nlkalll\ati Itidllkat taJtI!
t\lllk az egyik 'bérbe..100tt pincében. II ez.ekkel h d 
tuk a törmeléket hct.eken :'it a klt>udvarba a or · 
gel·endÓk.a~ pedig elnyujtóztattuk az udv<lro~ h~'1~~: 
ban. S miko!' márd us elején 11'I05OIY08nl kC7.d II 
Nap ls az égen. "felköltöztllnk" a letÖ're egyre: k" 
rabban. A lető ugyanis ugy nézett kl. ott · Is. ahol ya : 
maradt, mInt egy .rongyos 16pokróc, Minden fclhmet;; _ 
nálható anyagot: sZaI'ufát, léc;.et és cserepet .. as . 
szedlilnk és fedtllk a let6n tátongó étt mé~e. 
!lyabb l't5eket. A becsapódott kl~~l 
ugya nis még rengeteg belövés p thü 
Pista bácsi is, nyugodjék a t~-
dolgo~ni. Se~tyén István jóm e~re 
rends',(el~ tetóIedőkké váltunk egy A HÖsy~ 
Endre utca egyik há7.ából cl Js Jö ttek hozzá nk s kér 
I~k, hogy vállaJjuk cl az ő .házuk befedésCt ls. Meg. 
[lz~tJk - mondták. A pénz Jól jött volna. de idő cs 
ero llcm volt. 

.Közben mas feladatot is kap\.am iUeték<'S társadai
nIl SZCll'vckt.6l, a zt, 'hogya munkaképes férfiakat 10. 
borozz..'\m össze, és vezessem a S~..:\'bads.'\g .;h (d Ihelyre_ 
állításá:hoz.. Ezt meg Ls tettem ar.zal a változtatással. 
hOIJY na pokon át én is ott maradtam, noha nem voll 
fe,ladatom. oLt, !llaradtam és cipellem a gerendákat 
valla mon. TanUja voltam egy napon annak is hogy 
a S7 .... '\'badság-lhfd budai ive Ibeszakadt aDunllba. 

Legyen hála a jó Ilsten:nek, temp lomunk viswnyl ag 
épen maradt. Ablakainak nagy rene betört. de át
menetileg valamit er.cn is tudtunk segitenl. Házunk. 
ban szép számmnJ voltak unItáriusok. de másoknak 
is reggelenként áhll.'\tot tartottunk. Később kezdtek 
jönni hiveink is II v(u'Q.sbó!. s vasárnapi IstentJszle
leteket tartottun k. A házban volt egy ott rekedt ka
toliku.<; pap ls, ti a kat9Jikusok részére végzett papi 
szolgálatot templomunk>ban. Nagyon biztató vol1. hogy 
a várooparancsnok falragaszain olvastuk. miszerint a 
templomok ban meg kell tartani 3Z istentisrleleteket. 
Aprilisban . husvét ünnepén, (innepi istentiszteletet 
tnrtottunk, és urvacsorát osztottunk. April!s 25-én 
Dunnpatajra ulaZ1am. K unS'Lentmiklósig vonattal, on
nan gyalog CS szekérrel. s az épen maradt .nép temp
lo m u I'I'kban istentiszteletet tartottam, ó:<; úrvacsorát 
mztottam . Alkalmam volt látnI. hogy II földooztó bl
zottsúg nekünk is adott tiz hold földet. Május hónap
ban is ell11togattnm Dunapatajl'a. Emlékezetes uta
~..asnak bimnyulU Most Kiskőr(i<: ig mentem vonattal. 
o nnan gvalog sokadmagammal ál a pusztán. kerül
getve a kobolyákal. Cwdcihltosan szeP l."OJt az idő, ,Ii; 

h<i tlzsákk1ll hát1lmon tanúi1l voltatn 11 pU.,Zl.1 S?.é]lfiégé
n ek. 11 Kiskuns.í )t megejtő vanir.sának. Megértettem 
Petőfi rajongás5t! Az egyik dunapatajl szolgálatom 
utá n a zt mondja Bogűrdi J.~tván gondnok atvánkfl:1: 
Tiszteletes úr, a dunapataji unitárius eg\"Mzközség 
tartozik néhány eler peng6vel az UnItárius Nyu~díj
intézetnek. Akkol' kértük kölcsön. amIkor til évvel 
C7.e16tt épitettük a templomot. Ezt n t.1rtor.iLst most 
megadjuk. viss7.1fizetjük az utolsó fiUéri$!'. Os.szedob
tuk ml már a:l;t .a néhány ezer pengőt. El Ls vittem 
a pénzt s á tadtam. mint Illetékcsnek. Ferenc% József 
eg)"házi 11tkámak, ak! elósr,ör elkomolyodott. csend
ben gondolkodott. majd mosolyolr\'ll ezt mondta : ica
lotok van. 1Meg5l.3badulla tok adóSS'\,gotoktÓI - a lá Ibi 
zsebb6J. Persze más oldalról nézve. ebben nem volt 
s emmi Ölöm. E1::t mindannyian tudtuk. Jó másfél év 
telt ej, mignem Forintunk tett . Dc addIg ... ! 

több feladato t kínált. S a le
el6vi\ro.o;j nnoJJao 

l :~~;'~;~~:I~~ a rákos-. Mi~R 

"' l 

Visszagondolva 1945 tavaUár<l és nvaránl. a lövo 
Iránti rernén)·sé.günk ~v.l.lrapodásllról ad~1tunk czll~t 
A ker tekben a vIrágok kinyíltak, a l1,yiJml:llC'~rák rt .... q 

lombot hajtottak, s II Nap ragyo~ó..1n $Ülötl az él!en • 
8enclIC !\1Itrton 

I 

• 



GYERMEK OLDAL 

Simeon, a jeruzsálemi kegyes ember 
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.Elnll.ílt~lk m: iinncpek. \'é~e \'1111 a téli ,szUnelflck IS, 
nil \·:lg,) .... mk II SZel'clet IcSn:I~yobb i.lnncl~n .• Io17.us 
szülct&napj.:ln. ktl l"tk'sonyon . 

örUltcm. hotU' annyian eljöttetek ri Nagy Tgm\c 
utcai kllr.\c.sonyfa ünnepél)'I"C. s megöl'\'cndczlcUelek 
minkct II sok S7.óp énekkel. lSlA'\vulaltal, UHlcs7..ammrl!, 
Külön kÖCI'lÖnöm a biblln-ónb gyermekek gyönyörü 
bi:'tlehemc.s játék(\!, s n szü!öknek. n:tgrszülőknek II 
fárndozást n je lmezkészitessel. CS a Sl".ö\·egbelanftá~
s:ll. Egyn:h:.i (!!eHl"k~k külön .~r.infolljat ezek az nl
k3Im.'lk. hisz unit.'\rius felellls.WgUnk ls azt mondatja 
vcHlnk. hogy l'ajt.'\lok épül egyházunk jövője is . 

. Meguü!ctcll Jézus. Isten legigaM.bb SJ'enneke. ka
I'jcsony s:r.ent ünnepén. S az. akkoI'; szok:ísoknal, 
lllcgfeJelöen. II nyolC.'ldik n:apon nevezték meg, A kis
fiunak il Jézus ne\'cl adt.ik. ahogy azt már születése 
elót! egy :angy.aJ at édesanyj:\nak ~énekelte. 

Jeru7.5l.ílem \'o\t Izrael fÓváros.l. 1&'1' Olt \'olt ~l köz
ponti z.sinn.góga, a fászente.!y, :ahova !\"Iózcs 65i törvé
nye .szerini az úJszü}öUeket felvitték. Ihog)' az Úrnak 
bemutass.'ik. ig.v {I kicsi Jézust szüle.!, J óz.se( és l\lIí_ 
na, eh-Ittck Jeruuálembe. a fővárosba, hogy az Is
tennek szenteljék. 

Bementek a jeruz.s..ilemi templomba, és (ltt ta.láll:ak 
egy ld&; embert. akit Simeonnak hívta k, .Ez a Sime<m 
igru: ember \'olt. A .szentlélek ereje segítette. hogy 
életét, munld.ss..ignt az Orn:ak tudja szentelni. 

S mint ilYen embert. nagy tisztelet Ö" C7.te. Simeon 
nenlcsak Imával tisztelte az Urat. hanem magatartnsfl
bun, tetteiben ls igaz. kegyes ember volt. Azt a kije
lentest kapta. hogy addig nem ha l meg. míg meg nem 
látja l sten igaz gyermekét. 

Már Idös ember volt. s épp aZ(ln II napon, mikor 
Jézust is felvitték .szülei Jeruz.s.-\Iembe, Ó is _ va l.ami 
bels6 indíttatásból - e lment II templomba, l\likor 
meglátta a kis ,Jezust szüleivel, az id6.~ Simeon kar
jába vette Jé7.USt. és gyönyörű áldósban I1lOnd(ltt Mltit 
IsteNlek. hogy megadta sz..'im:ira az OdVÖZLtó m~
pillanta&il. hogy mOlit már nyugodt .. m v,i!,htllj;,. a ha
lait, mert megl.~itta JéZ-ust , s karjdb.:m tarthatta. 

/>. szép rajUln egy temp\(lmo\ l;iUok. az l is elképzel· 
hetjíik. hogy az Öl'Cg Sime(ln ebben ft\doUa meg ,Ié· 
zust, de ami meg fontOs.:lbb sznmunkr~l , hogy villn-

• 
hfiII,YS7.0I·, ha templomba lépünk, nekünk 13 az Id& 
k,,:syeg embcl' 1l1óz..'1U\val kel! fordulnunk t31.em;nk~ 
höz .. ~ ugyanazUlI a tl..!i:1!la lélekkel 65 sziv\! l kell hit 
lót _'Idnunk J0.us lI7.01eté-sOért me'rl az II ~.na""obb 
aj:'1ndo.l.k ellen a füldön, <:>or 
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Zoli, J2 élJe! raj;:;a 

DR. SZENT-IVÁNYI SÁNDOR • 
(1902-1983) 

1983. október 16-6n 'rövid s.:cnvcdés utan 1Ilcg/omdt 
s.:~vc örökre meQpJhcnf. Fclcségc, Yel illek Oloa és két 
le/HIlla, f:1J(I és Elln i/lc , IJtIlaminf u t ó b bi lcmcnói I1l1d
szoljók. Az ö':IJ{'OIl nem vehe tett Tés.:t o temetéseJl 
"!iuel kórhdzban tHln, A követke.:ő oosdrlUlpon az em~ 
lekére a.: ÓLtala 23 épen at pósz1orolt lancasteri temp
lomban e mlé kistenti.!;.:tele ret tarlo rt utóda dr Thomas 
Wi nt ie lelkesz. ' 

A há romszéki őri uni tó rius S.:c-ut·/VÓ IIlf/ lIem.:el5éo 
A1ar()."ls~ékbe u llkl!dt Ógtlból szó mull:oft, t\1arosoostlr
~clllcn s~Uletcft 1902, januór 18·ón. Elemi és közóp
Iskolai lanu lnui nllait s~m6vó.rosóban vlaezte abban 
at 6s1 kolléaiumba.'1 e r elfsloizeu, ahol os~td l lltórso 
volt Kocló Sándor neves e rdélIti {rÓ akihez ou.óto is 
melea barÓtMig jiiz l e, 

~refl.,égl ulá n 1920-OO n kc:dl mca J<oloz.sudrotf a: 
U'ulánu.s TeolÓ(1iol AklldimiÓn lanuhnánlloit. Négll 
év mulIJ(!, eallhdzo a Haroord Eallelem feolÓ(1iai 10-
kuhdsQ dlt(l'le,ajdnlolt kétóuu öntönd fjro lcilldl kl 
a~ EgUCliilt llomokba. 1926· 0011 s:erzl I1l L'O a Ma 
Ol$ter TIIOlogioe loko~alol, Ou ISIIlAl rkéldelt meg n mll _ 
a\,lO r IZÓMll(lzá.ni Yllllnek O latlool. akit f lrleséa iJI l'l'II. 
és I!(IlIfl tt tértek 1'II:.!a a~ cm If talt év N~éll KolO:SL'ór-

ra . OS~ /6pds.:tora a ,ehelseges liQtlllemoo~, OJ.~ a 
s;cpirodnlonlllak il munkása volt, II kolo:.nxJrl, {1l{11le
kc:-cI /e/kés;:::f.vé nevezi ki. Szós;:;éki szolad /olo, eml~. 
ke.:elesek. maradIak cal/kori IlaUgntói k6.réoon,. Itt e
mond otl bc.-;.:édcillek call részél nl,lOjhloto.sOOn ~s mea· 
jelen.t kljtetei őrzik: .. AIdot! percek". ,.J~!", ember
arco", .. Vildgoss6g /e!~" .. S~6s~é~ mllnk~~. m~~~~ 
emléke~clcl vol t o.::: IIJusaggal vala ~Of!I~lko_asa"üsd I 
kl'n d l. elnöke voll o.:; erdéllll UTlIMrlluok l/J ti 

• 28 bG S-ékllll/kll-Szövcuégéllek., mell/fick elfu, 19. - FI. ~ 6 ve-e t-
res;:;ttiron larto lt kon/ercnd6ján, IIunt elnök. -
te onaalI I.:Omba" ÖSs.:eal/lllrek mt'Qoos:él!S'lIf, jke 

Szent-leánlli Sándor méa teológu.s . to~o:~e~~:%It!lt 
voll azoknak, o.kik (1 Baldu Ferllnc ti ,a. -. '01-
.,'1'i.:.clura/ICk·· C. Irodalmi kÖ lc t ,,~k '!Iult-ktllarstli: _ 
tak. )1 kö/ettl/lIl három elbc,mlh.t~e. Jllle~:a:~~' C~~~a 
időbe" s.::",.kcs:/ój(l voll a.: Unitorlul I Ó ill kl):iJl 
.D"heu! ho!'j s,:clllléltek, 0"(11/6 mnu III nl/a, ,._ 

.. . .. . D« 'id l-'erll'lC s a -meallmhtJük a J&II& III.IIIOS"', II U ·tdl'i.:lIIUl IlIj
"lAla A .: 11n/fórizmus MIlI/il041 él ll: " ' ,,_ ,,"1-
16dé~1l címrl muukóit . 7'öbb Irc!!t! je/vM n,,!~.p. cilllll 
tóritlS .h:erc.<.:rt1UII Magll«16/)11", II l\foa~r 
IIClilupboll és o: erdélll! irodaIIlII lapok ll. 

UNIT,-t.IUS eLET f 

• 



M ln "u I ', II I I I! 11!1 ~ /j /j •• "' .. ,,, dr "",11 .. ",,,,,1.111,,,', .rl! 
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i\ "''' '(>(.'' 1. ,.IIIly /, (l III,'" II II'N " "/11/0 1"" ,1'-11(/1,,, II /, .k 
/túl , fl/d l< /"I"m l, II"" .t/lllulll" l. ' '·/IJ, ~.· .. , ().liílll " " 
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Id ItIW{1I /l1I(1/, r, /'·"{IU/· / lJ. "" h hM /II" t/ IUll k "t. /(. M,·' 
It" ... Ib_FII"1 I , I ~ Im 11 (1/ /(I I( 

1\ ",1I.u1il 1( 1I1/1l/lhMIII'" /H'/,'jl'l(!'~' /.111," rli ,~ 1 "uti I' 
"II/(J~ II O,.II I(,l/rOIO /'d rr IrI(J ,)/ III ~tI "IlI!, III ,,jl f r l/l l l fl 
Itll' /U .' ,lOrl /'l lI l lk l II ~l l) l1 f I. I ... Wllblf" '/'OY)II l'I,l r II 
III(f{) I/II, ',..II, ~, · I fJl/O /(l. III, k (I~ II " l /O//I·'" 1,'(llId T()~ '1''' /1 11 
"~ &III.iI, ";,,,111(,' l' M llfl/ /(/' Vll rtJ.k, · rl'~:r 1';"II'(o ItJillt rl~ 
lit M'I' ,( f ,, ">(, II{'~(I,,(r{ II I1 (1/ •. II ·' "J ""'(J Ifl" illlilllJ ",(1 
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LEVIOL A KÓRHÁZBÓl 

Hr',(,1I 1 ~ 'II""', II '''v "'/III rl' II 
"/"",fl J/" . " 11)'" (1 , , Il ... (i" ~" II , Itrll :1 
lI,.hr~ .. "'1\1' ."h',," hnltll" " 
ll lorh(l 'I,h l'" r. ' hU rI' , I.U/ tll m· 
~ ",rl , I" 1 r "l(l h .. r,111l1 hIWlul''','' 
14"'II .. lI l>k , fI~"U llr. 1 "II I1'nll l1 11 
hlllol , h"lI)' .. 1',"1111(1'11 1"'h' lIfill)'U 
" ... II,' I! fU I(,oi lJ lo, {\ II II ... ' ' ,'Iu 
III'1" . I"k II~ hl (, "" 11 1111111 "',,,' . 
" '1, "''''y o·Il)'IH'" '·Il,-II." I, ",I ~ ', 
Ir ~III " IIII , 

1,:,,'k,.1 " Mil "k l" " " klllll"IlI, I"I, 
1/II Il h l,./n(,1t ,lI',·IIl J lh,, ~I)I,,! kl ... (r" , 
' /lill ,'Wlllnll, {Il' /Ill utIlI! NU' k(.\ 
nfl '1.('11\ j u lu1l ~l , '/1/"11'1,1.', h/l"\ 
,)'\/lIIHII I." , I' rl\· ' JjOI" rlf, 1 MII)t l A IHI 
, I" lt-t"fll ftll ' NI'III (" 'I, h ll lIyllh" 
1/.11'. II lhld,1 I?III)/í l t_ If,' /I,III, h llllll 
,'11'1 (··. , h.fI/.,)lIn"k 11I,' nny" " k. '" 'H 
' (>('0' l' Io'lt 'l ' " du, ku ll u r""/I fI'JII. 
Ili' ' Vt.\ 

Hd' v/ll. hhl h k" / d li' " I'1 '~'/'~/nr 
I. 1I./lt, /ll\vl)(" k/ •• f/ .nh.kk ')"'"11' 
kk" t, ''' 'II'' I"n l," j" "'1' '''v '''\I. Nil 
1I11' 1!! Jú «,,(,~ \." vU'lorllt>l' '' Y'!\ nk 
I ... k K I ... (,, \~ , !U , "l/liV ~'I " kh, h l /, 
"'"" /1 /1'('" 1·1II1j.k "'1111" ,., hl'IIY 1('11 
II(l/~"!'\)" "hll 'W II~ k" 1I l, nl, " ~'II.\' 
!I""'h·k ,1111111 Ul i ""y kU'('/l1I1 (,~ 
IIkk lo ' Jlllll .k, I< lII lk ,,, "II1' 1lok ' 

1~IIIIr/HI!1 hllllll, .. " I , h l'lI" III"~ I rWI II 
Ih'fllk"IIU.k, (h' "'tl"IlI. ,",,,", l'lIIh"t 
III mplI''''' '" 11 ''' '(1 N,.k Unk, IIk(II 
1'~ll k ·" ,'k't'lI, /I, lo jl " 1\1'11 ' ",,,l! 'I/! 
I' ,,"k, h{'II~ ,I<' "t" ,(I' ,I" IIllI w.l"" ,. , 
II ,k N" lI l1" tllhl) ' I'''''''~'m 11 11 ' ; l,·., 
v(" I II', n'It'1 r el! hl.Onl"h ,"h,lt.'.I " 
II' ',""H \l 1I ,IU tlL ' I,,) ' "I'Ilh<lll- uJ, h"IIY 
mh·, I. I'" \'1111/11 , '1 n\'," IIlkl'l \III, 
" " .. , 1)/·,111' It"" /l 1,1 " ,II\IIIV ' "I( " h ll 
I. , I,,~ I 

1\ IIohlt. ' J" I"YU!""M "l1 lo"II;. '"k 
kl""1I "14" '" II.IM'I, , I" " 111 '/1,1 .. 1" , 

(J UNI'I'A III UH r,1,I\'I' 

/lull 11 111(" tfl lll,l/l fl " . (,~ kl"'I, I1/1UI' 
1'lIvu rlf/I,II; . " III hl"tH'lI IIIIII tll.llul1k 
l'IIYIII/I~Il" (._ hh h 1I(,lId .. lI, lllk u l 
I'Ü/IJ,'" 1I, 11, lk( ' /I"I" hld,,,, l , ,,MIl' 
• 1'1" \ '"1 j' l It ', " '''('IMlo 1\/1 j, II III,,, ~'I " d 
1'''1/1' ,..twI: t·!1 II h'·r"cl1, "r< '1.1l u ...... 
It·l) ,·llv,· ! ' II' ~I,kl" I. 'ldJ/ul \"IL, lI klk 
II .,~/"I"I ,,(" kll 'o('U"11 ' '' I("/.k',l l l/lk 
111'1 k," OltU " k 1111 h kl' I"W'.t,II , lhl' I 
l' ""1'1. ilki " I('/Ih I, "N/tn'I,·r'. 

A 1/'I!II/' f1". ,hl ) lir'/ 'I" "'u' l II/'(" ' ''"n 
ru. lI lIIlt ,l IlI II t 11 \/".,·., II/t\' kb".' 
k ~ ·,Il(·k II 1/.kl',llllkhJIII, IIllnlh{. ilU 
h"" vultu" (,k. " " l/l III,n l ""'!l( I('I,w11 
1·:,,1111(01 ) .. ', 11 hl , ( !l("" III , ,,,,,,111111/ .. 11 
Vh'nh hltll,' II ,'N('I "llnel,"I' ,'1 " "111 
!l/lll II " {'I'/" '<'! h,k1'll' 

1':IIV,"lJk('!I\, ' lU Mil , k Uli !1I"~/lcJ(d!l' 
1'1\1", 11'1 \,1 'u ~I("1I 11, 1",,,/ A ' Ilt· 
III'jh,kj ' ,II,,1 HI"lIhdjllh 11,' IJI, Ji t 111'·101 
III " lllf.ltl .hIJJI!! I~ 1111'11 fto/lJ{,k {I·"I 
Hd.uld h lrt"l \" " lJt',· 'dll '! Irlf,d,. h,,1 
11111"11 'I' ! " 1t'1I " ,. /lVIIÓ,!JIiI"It. k l'l 
fIul 1/111 , 1\·,lI t .... ,·I\O/lk , " 11I" .1I0dlk ",'!II I"~f " kl.df. l" A Ilflll" t." r'ltun 
~I(, ,, ,ft ":I!'I tIIH"ylll' , "j . l\d(. ~ tili\' ..,/t,. 1,lIltll' hh.wt\ /II t/llt'll J!v\lH,lu·, 
/' (', "III' 1/('II/! I~ IHI " h·'n . 'II , 'lf,r ,~· 
(l w", h o/ol'" nf, l l'lIlt II I ,,('~ (l1"1If1 lI /I "II 
h" II\'. ",Ini 10 MI.,I I 'Ul II/' , ric 'lU 
'Il'UII"'I·"_Il' l f" IrUl'II" II Ckll«,! 
11" 1111 ','. fil '''{'II tl .hb 1 

A / 1 1'1l ~"1I\ 1I /t'l~ ') I~ l " h(. I I1I', " 0 /I 
uv(llt,,/I"" " k ", l ilit ,'úy Id,'IIl i milli 
rI"h r\~ ' n, j, 1II('r1 ' I·III' ·U " IIclt·III. 
II, ' ." 1/1/", " ,',il h'nvl ·lIt·. NI,"""rI 
J6, h""II It , """Y 'llk I 11 ,, 11'6 '1'11' . 11I'".\' 
/H II II " ~l!II t'1I hh" IYI.,.nl, 1( 11 , '(, 11(>11, Io l,( 

I,M •• I" I r" III/! t',II Io I(j (ll"" 1I1.1" I,lt. lo. 
'(I 'vl ",h1ll hl l " ,'M,dfll/lll " kl)!l" 

v,,1 II /111Ml" /.I lt'(·1.'''IoI ' ·,,'/I'''I, " ",It lit· 
'W'" IlI " 'M.,k I' rt.l \lI't"" rc .. ClfU!" l n' 
•• Nl,t ll t' l l" (lt' 1I401 ",(·t!(, ' !t'k, 1/11\ 411 
kul r'~ " k " " ·II.~'J II 'k, r\. III''' , Io m'l 
,I\· "j \" ' \'k, ( 't' "'"hl "IN"", II !!t/lj ! l; t' 
,'JI .l l ltUl ",-'ul ' '~"" . " "","h'dlll" ,\ 
k. ,! ... k Itllpnl/ll lhl<J,k I~" ,,'r" '1 II 

_ f,l _ 

11I1I(,I"k l" ',o/.l(,vtk ('I 1I(·k,.111. I~IIII 
kl'Pi'! I.kl'" '·101" I'Ir{", ki" l'vllI' l .. " 
'ulll,k I"I{'II!I dJVt'1I I' t." IIt1t'" kt" 
h(,I,I'III \ A "m'dl/lIhl'" 1'lIyt·1I111 VI ' 
IIrúk, ('!II II k('p'" "'·l.lIt'. ' /111' ("/t'>I1, 
'Wil'1\' ... ,,,, ,'KY I'J,I'! \(. Jhn" Mkhl'l 
(" \/.101/, ,,', '(·r"HlIr'~" 11"I· .• k(ljll. II/ll lIn 
,,( l, "' tiul ko,M" . jI., ' 1(,1'1, f,1 Kj ,n"J.' 
Ifku, 1I"vl/1 I't{,lturlll, l':/" k k/l"" ll l'lI 
III.k "tI, t·J.I\'IIII'1"IIf/ (""(I{I ... u Nit ,' .... 
.ttl"~/\I , l ~ul"I"" 14, ,," II, .v,. II .,MIIII/ 
VI" /" bt·!!I/(' "'IHI, n Mult" ... jrlllnl, 
IU,,~,,'II,,(. kklnlt'lt', t'JI Ilf (.I1iI1;1I1'1 
~,,·," t ·'''I·t''',l "'('/01 IICnl l~rl1t'l"' MIII' 
IWK III(l!t'l/f,) k ll p('I1, ,'.1,(10 j.(<!0{11,1 · 
k,,(I/. ~ . Nt'fI'''1 II kh"'1, t'~ ortu kl'1"I' 
"'kll\ IIH."um. nhl,.! III 111/1/,1"0 .• , 
l , h,,1 ' " '111/111 11I,1I1t,,,,.I( vl"lttl/k, "h',l 
',I"\II~I' t'/l/IlI,(I 'IUl k, ,,11/,1 1I''I /l fI t·tll 
IWH'k,'1 1.1I1,'I",II"k I\W/,(. 111/111 nlll'· 
Iv,'" ,11"1',*11 '1 Sl'1rwt· .. lt'l MIII"III1 II I 
1.I"i·,l lIk /111'11 /I 11111,11 Il·IoIN/.('IoI, ... IIt·l!I/ 
.",likl t·'l 'hl"l, hltl \"11.11 ,.111111. 1"1/1 
"'I{'/l 1'/ UJ/l/J 'V{"~N! 1I.'t('II,'kb~·" II 
~1t'1I,'lIy I •• ~~ (l n ... I' k(" tili,· , JN. Ö 
hl! III Illiktl,lk 1/11111, p,'11t1,( . , '1 111 111 t'l 
Ik lw 11t'1I/ rU/I'· h .. lI/1 (1 ('_I,k " IIYí't 
l u tlOI', tk l'" .1,',111"'11' SINt·tnl '" 
{' ''''K'' nkt I 

I II IfIIl lL' I,,(h lk nHlA 11I/'III,t . (,~ h" 
111/0. \ II k" I't' /I , II 'H:IIVl'k 't 'h'lI 11./ 
Illrl lIh.(m\l.1It k«ll "(,11'1 nl '/I'r) /, !,kkm 
rll (,I'It'!)1 " lml llt.U 1" lútl,11 JIII til 
'·'I,I·m'll·, " 1,'/'1 j'lI"",oUI! tlll\/lok IllU!' 
J(, ... ,.I, t_ 1./ ,11 . ('1(,11 "l/"lIhllll"toll.~ I .' 
1/11(,11 MeUk" I)U,," l' 'lItl,(II IC'I"Jl(\~.· 
II nl . ht//.I Y !II (),.Wwlt,,\, \ ' ''{'/I " filI ' 
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VCiCl l hi temet Mo.~1 majd .Judit, 
meE: a h;\rom gycnm'kcm mm~leJ~ 1 
clme.<el nekem, és Igy egy kiCSit 
mL'gi~ c ... 1k ve lelek I'oltam e~ leszek. 

Allupotom vIIIóban egyre .JObb. de 
:I l'('ndezésl 01:11' nem lanacsos 10-
\'jbb csinálni. A szive mne k a sok 
izgalom már n:lgy b.,j l okozhatna. 
Nem vagyok elkeseredve. meri ez a 
le nllészet rendje. Nagyon sok lehe
tőségem \·an. hogy mit csiná lja k 
életem l0vlÍbbi szllkasz.6.ban. hogy 
cgI' minőségileg mfis tel"Ülele n m u n
k:lIkodnl legye k eleget annak. ami 
ert e világra jöHem! NlIgyon nag)' 
ajándék. hogy olyan CSilládom cs 
barátaim vannak. a kik mindig .<Ie
giten!'k, és ha szükséges. akkor sví
mitllalok dju k. 

Sok min dent tudnék m o ndun i. dc 
az irás egy kicsit még n!'h~z. Ez(j r t 
uzzal a gondolattal zárom soraima t 
hogy lá l ni fogj uk egymást. Marad
jon ez a kis kinind u lás szep emlék 
Sl.amolokra. K ivá nom. hogy legyetek 
m ind ig oly.[ln del'ű~en boldogok . 
ahogyan megismercle lek bennele
ke t. 

Köszönöm a j6sügotokat. 
Endre 

IARF Világkongresszus 
198 1. júl, 22.-aug. 12. 

Az IAHF e lnöki tanácsa 1983. okt. 
J I -en d r. N i wan o meghh'ására 
Tokióban ta rtolla Illeg szokásos őszi 
ülésél. mei}'~n a Iitkársag örömmel 
jelente tte be, hogy a tokiói 
szus ra Á7.sian ki\' üll 
dig 397 személy 
gyal tak a kongresszus 
telél. A szervező 
hogya két 
!lilap. 
hiniji 
lIIillió 
ponla 
kÖlölni :I 

öt-.,r., 
H. S m I t h alelnök szá-

molt be rOlllánlal és mag)'a rorslági 
látogatásáról. melyrő l az a ngol Inqui
rer c. Stem iében kéllekkcl iIlusttrált 
bes t:ímoló t kih,ölt. 

Ih elnöki tanács e lhatárotta, hogy 
támogatni fogja at a merikai unita
rius -lInl\'c rzalls ták New Yorkban 
nem r égiben 'ttegnxllott bekeirodaját , 
m elyn ek en'ik " eze töje d r , D a n a 
l\1eL e an Gr e e l ey volt UUA és 
IAnF elnök, Ö röm m el velték tudo
m ásu l. hogy az indiai Guru Nanak 
a lapih'any beje le ntette, hogy társ
t:lltkenl csatlakozik a t I ARF szer\"e
ze téhe t . 

1984 óS"letól egy rlata l indiai ste
m ély réli:, 'et rog I"rankfurtban tö lte
ni . hOKY segitse a titkárság m unká
ját, nlt~ I)'~ t jelenleg ~gy japán lelkes7" 
/\t . Nemoto tá mogat , 

Jóleső elismerő sarok 
At. Unlt.ánus elet t-'gylk nem uni

\..tonus. de at unj,túrlz.mus ;rúnt er
d~'k !()(h) knno.cm; m;]gylilr olv:lsója 
- nehal dr. Hal"lngtQnne S'l:flnlh ó 

Vilma jó barn t ja _ 1"'la szerke.s~_ 
t(in knek k;uJicsonyi Udvözleh!oben a 
kővctketökel : 

:- O~ bó.l meg kell c.r~ ilsc, :l '!)it 
mar kl fe Jczte.m, hogy kIS cgyha:r..\ 
l udósi lÓIOk mennyi gazd ag lelki 
lápl.álék:k a l va n tele. A ~ke ut,'I n i 
vágy. a z erényck.~ való bu,(ditás. a 
hngyomú nyok. tisztele1o, ama hir
dettek. solmk l e~ki fclemel!(c<I~~re 
szolgá l. 

- Oszin te üzeneteitek hidÍ'pÍlé<;. 
köztünk é s közte tek. 

- Adjon a jó ISlen Neked sok 
so:{ egészségben gazdag é\'et , hogy 
lOvabbra is hűséggel dolgozha ss. 

K öszön jük . igyekS"l.ünk. 

HÍREK 
KÖSZÖNET: Dr. Fe ren c:;: Jóuef 

püspök és Bart ók Be la egyházi fű
gondnok ez úton köszönik hiveink
nek a karácson yi és újé\'i ünnCllc k
rc k üldött j ókivánságokat. 

Tij rij l.: P á l B ll(lap~t K á lvi n t (,rl l elk~s~ , 
Dun a mellék! re fo r málUS p tlSpö k . a bll
d a Pl:'!l Il l co lóglll, akadémia a lapítoJa, S1..á1. 
évvel eze h5n hall e l. T ö r ö k P Al mllnk fls
sjgá t •• Lelkész. h a za lI h eJyh hkor 
m i nyz"" eimen dr. T ó 'h KM oly pU~PÖk 
Id ézte egyik e löad ásAb8n, melynek szó
v e lle a Reformá tUSOk La pja nove m ber 
20_I stii m ában megje len i . Tö rli k P Al "011 
a ~. aki 1869- ben het~'et ado ll II BUda pes
len elsöl~ben ta n o lI unitárius Isu;mJu
teletnek , melyet Fere"ez J óue( ak k o r 
m i g kolo~s ,'ió ri le lkh z tnrtOIl .• 

CsJszir J ózser budapest! p r esbiter, e/ty
hAzl tanacsos. 800.- FI -OS költst'ltltel elO
re me)lvasárOl t ti~ példányt a d r . Ko , 'ics 
Laios p ilspök ál tal s~erken tell Im á dsá
Il OS I.: li n y ' ·b il l. h ogy a zokkal megaJándé
kozhassa a z 1 98~ . p ünkösdjén kon firmáló 
uni tárius fiatalokat, 

A B U DA PESTI GYllLEKEZET évi 
közgyÜlesét márc. 25- én, a vasárnapi 
is tentistIele t utan tartja a Nagy Ig
n ac U.-i fűtött gyülekezet i teremben. 
mely r e a tagokat soze re teltel meg
h ívja. 

f.:s is zé r J ózse( egYházi l aná cso. 1983. 
d..,cember é tle n 500,- F l-o t adom~n1.0~ou 
uz Un itárius 1:le t fe n ntll rlá si k ö ltsegelre. 
JO vOlnll. ha I s m(,tl ődő péld AmUl a tás"' t 
máSOk ls k ijvetn(, k . 

ll r. J a kab Jen;; lelk(,sz a !( llI s ve~tlt(,s(, 
VCI a p es tlö rlncl ll y U le ke~el a h í,'e k e /lY 
reszének közmun k AJ At ls Illénybc ,'éve. 
a "On fára d o zI k, hogy a te m p lo mba t'~ a 
[.;)'ulekezcll te rembe !:á ~fii tést veze lles
sen be. Az eg)'h A7.1 köZpont n sz~p t er
vet a nya gil a g is támoga t ja . 

Fed o r ,\ gnes . a Ma~)'a r Ne mZet mun
kau'irsa a Mally"r s a / to Na pja alkalm~
b61 aran )' emléktollal k apol\ t öbb évti
zedes te\·ékenys<lg éérl. 

Ppd l!>b""koI61. mln,,'!:y n"tf7er fonnt 
erté kben .. A J(>kedvu "dakoz',t n"r~1I ". 
Ur!' • 

K.., .. ic5 lI ~n"", SzeRedi Rondnok lu~n 
Iránti h~ldvo! 10lI0 ~-I -O\ adományozOlI al; 

lJN1TA 1HUS El.t:T fenn IMt.1,., kvlL~ere 
1~<>n<jnJUk "Illhan, . 

t\ ~ 1 "K )''' r llir" k , 198t. (;,,1 Kincses Ka . 
len<1árluma ~"okolt Jtatdag tllnalmával 
melljf'len l. • au a n}'ugatl maJtl'arok 
nall)· Orumm .... l olvaSSák, 

A T e<>l6lt h\na k . a ,Omal k a tOl ikuSOk 
S1.emléhmek, 1U.3. év! u tolsó sumát n U 
ei n ber l2emély u l<a p cso la ta Istennel" 
lIf>ndOlnlkörnl'k szenlel lék. 

O. sz~p f~ nyes ha.j n " lcslila.g eimmel 
mOllyar népI ka rácsonyi énekek - ka t
l,jkkal és l]luJUnlelókkat - 1I)'üjtemény" 
JelC.'nt mell " Hetorm~tus ellynh kiadásá _ 
ban. KaPh"t'" II P r6tC>lhlns könyv~bol _ 
10kban 100 Ft-~ rt . 

1I1"I"cz )' Zoltán egyik e azokna k anyu 
galon élO mOIl~'aT u n!tárlusoknak , ak ik 
örömmel Olvassák a z Unitárius tle tet. 
Ll'\'elébcn (ilY Irt: TáVOl II n a tiitól. ez a 
Lap fonto!! bs~zeköt/l kapocs e~yhham és 
a ,· e lem ellyO\1 n)'ullalra kerüli unitáriu s 
\eSI\"~ relnk kÖZÖlI. E7.o.lon szeretn~m kő
SlOne temc~ kifejezni. hog)' eikke lkke!. 
nlrclkkeL ~ b<l!iumOlólkkal fenntan ják 
brnnúnk hatii.nk és unilArius e)!sh.l,zll n k 
emlt"ké l . Ellyullal édesapja . n é h a i Ba· 
d6czy Tmná. emlék(,re III D:lI - t és az 
Unl \lIriu8 t';lel Javára :tG D:lI- 1 küldilu. 
KOszUnJllk. ElOtIbi adom'n~'lI l a nód
mezó\'bflrhelyl unitárius tem plom reno
\"álhi munkaIa taI ra \o\'lIbbitJuk, 

or. Abrudbán yai Ján o$ emlékére. leá 
n}'a dr. Varga U.szlóné SOG Ft -Ot ado
mányozolI aZ Unitárius 1:le t ja,·á,a. KÓ
SZUnjOk. 

Kocsord k ilut,. rö l .. Képzómu\'észet l 
Alap ktadováUa lata há...,m r<!s~es fek e te
fen"'r magasfém'u le .. elezOlapot :iru si l. A 
képen a kocsord.L unl t>ll1 us templomról 
~ lo rny>ll"Ól felvétel l~tna IO. 

~Utra L 1.:I . z ló a k adémikus filo zófus el -
halt 19S3-ban, , 

Or. Tó th K 6roly ref. püspök '31'1011 e lO
adt,s l ll z e!(ynAuknak a béke har cba'A be
tbllöll uerepüől a nOv. t9- i M UOSZ 
AEII snJtÓtájékOU3lón. .\Z elólld:lso oz 
löbben hO~záS1.ó lt ak. 

Sz"ged e " okI, 30-án hOSSzas be legsé g 
u lán ..:Ih8 101 10toll Gagy i Sándor rel" I
gy~ z6 . ~ L' e 

Te met ése " OV 3-~n vol t DOl"Ozs m ,. n . ... . 
I c "' ~ n Miklós lelkész 5zolg lll atával. 

Lu t her Már lo" eml~k(,nek és lani.lásal
n n k nenle!te I ~S3. év! nO"tlmberl sdmál 
" " I.e lk lphztor" e. navl " ,,:IIl!':<!lIkIlS 
szemItl. 

VN ITARIUS J;:LET 1 
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(<'1141 ~\lHd"k ~"y.~.1 A .~ 
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~., 
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