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A Szabadelvű Keresztények és a Vallásos Szabadság Nemzetközi Szövetségének 
XVI· ik kongresszusa 

• 
1958. a ugusztus 9--13. napjain tartja X Vl-ik k~ng

TEssmsat 3 Szabade!vú Keresztények es a VallaS4S 
S zabadság N€7flZ.et'"Özi Szö\·etsége az Egyesült Alla
mo.'.tbeli Chicagóba n. A kongresszus célja olyan meg
kapó e. I:özérdl"kü. hogy részletes tajekoztatást adunk 
róla uni<árius hh'einknek es rrtir:dawknak. éikik a val
lásszabadság eh'ének a tisztele1ében éL"lek. noha 
forma szerint valamelyik más egyháznak vagy hit 
le!ekezemek a kötelékébe tartozna..t;:. 

A chicagói kongresszus a nagy vi!agvaHások kép
\;se]óit akarja egybegyüjteni es a tes:,'éri talalkoz.ás, 
már önmagában sokatmo"ldó. kere.ében megszólal
tatni annak a nagy kérdésnek a jegy-eben, amely a 
kongzr -SZIIS programjin jelöli es amely így hangzik; 
A vilJágl'a1lások on'osolni tudják-e a \ ' ilag jelen
l egi betegségeit ? vagy így is foga!mazhatnn.~: Ki tud 
ják-e elégíteni a t:il.ágt:allasok a r:ilag jeu-nlegi sz tik· 
$~gleteit'! . 

~1ég e!melyültebbe es su.lJo·osabbá teszi ezt a kér
dést s magál a kong. s:zus! is. ha tudjuk. hogy disz
nökei közöt: elsó h~ren dr. Albert Schweitze r nevet 
oh·ashat jl.k. Európai és amerikai protektora i kö
zon pedig olyan neve~kl!l tal~lkozunk. mint pl. a 
világhírii Heller proCesszor, van Holk professzor. 
Salvador de ~1adaIiaga a nagy asztrofizikus, dr. 
Stratton. \'agy \Verner és Wünsch vilaghíru :udósok, 
vagy dr. Wiarda. a hagai :\'emzetközi B'rnag tagja, dr. 
Amiya Cha..\ra\'arti. Ghandinak és RabbL"!dranath Ta
gorenak egykori munkatársa. Fosdick. .-\merika leg
na&yotMl é" legm!pszerúbb egyházi szóno. .... a, AdJai E. 
Stee\'enw n, E1.senhcwer \'olf ellenjelölt j e es sokan má
sok a tudománynak. az egyhazj €etne..<, a műyeszel
nek. \'agy a politikai es gavia.sá.gi eletnek nagyne vú 
lItépviselői közül. A lkongI e:sszUs fo tamiját öt nagy 
világ\'a lkis ' reprezentánsa rogja .különböző szempontok 
alapján tárgyalni. Az öt előadó a köwlkezó: 

Chon HlooJl. a burmai legfelsöbb biTÓSag birája. a 
buddhi.stak \;lágszen:ezetének egyi!..;: elnöke. 

Dr. Solomon B. Freehof rabbi. Londonban szwete!1 
s é\'eken át az amerikai HebTEw Co~ge profeqszora 
volt. Ma a pittsburghi gyü!e);ezett papja. a $labad
e lvü judaizmus egyik jeles kepviselője. 

Wilhelm Pauck professzor. ta nulrr.ányajt a be!-lini 
egyetem.;!n \'cgeztE' 1939 óta a chicagói. 1954 óta a 
n..ew-yorki protestáns teolÓgiai fak-ult..ison az egyház
torténelem professzof3. Egyik i.s:mert munkája az. 
1949-ben megjelent ,.Refonnáció és protestans libera
lizm~s" E!Ö3ri~1ban a keresztenység, né7.öpontjából 
fogja megkÖ7.ellteni a fótémát. 

Sir MuhD: mmed Zafru/lG K h.a n, a mohamedanizmus 
.képviselője. ~'eken át parlamenti kepviselő \'ol~, 
majd 19-ti-19a4 között Pakisztán kiHügyminisztere. 
LernondAsa óta a hágai nemzetközi ~irosag tagja. 

Dr. Kalida.s Nog a hinduizmus szempontjait fogja 
"w, ltólaltamjl e ... eken át a ca:Jrultai egyeien'len at. 

indiai tönén{'!em ;..rofess7..0ra \ 'OIt , ma a Dcl~i-i neve. 
lésügyi minisztmum kultúrális 'kapcsolatokat ápoló 
tanacs ának a tagja . Az öt világrész .= ... ülönböző egye'.:e
mein, mint vendégelöadó mú-,<ödött. Tagja az india{ 
unitárius szellemű Bra.~T.o Sarnaj ~ybámak. 

Dr. Mi roslav NOlöa.k. a Csehszlo\·á.};. Egyház prágai 
pűspöke. A hwzánk legközelebb esö európai szabad
el\'Ú kereszténységnek olyan képvise!őjeröl van SZÓ. 
aki a test\'éri csehszlo\·á.'It nép fia, ne.1tünk pedig régi 
bararunk. Az Ö n~!e..'TIénYe is kifejezésre fOg jutni 
ezen a kong)' sszuson. 

A ko ngresszus különOOzö utru--..at akar feltárnl ame
lye.":{en járva, a maj vilag embe!e a maga :egnagyobO 
szűksegeire. betegségenek különbözö \~lfajaira a 
gyógyin megtaJá!hatja a nagy \ilág>-all;kok e tih és 
\-al!ási tanitásainak segitsege\·e1. K :ilönÖ5en nag)' 
hangsu.ly esi,\ a :kölcsönös megértésre, a 6Zimpátiára. 
az egymással szenbeni elismerésre és a te\-é:.':teny 
egyiitunü-1.tödés sze~e a különböző .... all9sok k~ 
zött, 

Egyházun..1.t ::riildöttel Peloo lsttón püspöki hel}-niilt 
és Ferencz József főgondnok szeme!yé1)en április 12-
cn e!utazta'k BudapestTÖl, hogy Londonba mezve 
resz: .... eg:renek az angol unH.:áriusok é \'i nag)~gyúlésén, 
meh·ne&. kereteben a . 'e.'11zetköu Szabadelvu Keresz..
tén}:s~ e:letene'k id.öszeru kérdcsei is. ~eg\·~ta~ 
kerülnek a ~"ai világsW"etsegi tit.l{arsag es mas e .... , 
kü!föld: unitárius és sz.abadeh'ű :kere,sz.tény f!ID'"axaj( 
je!':!lll~'Ö il!elékes kEpviselóh·el. Ezek a 1aná~o:-a: 
5011. eL'<Őrenden a chicagói kong> . sszus feladat31 .. o.re 
csoponosulnak és ezért ön:endezünk afele:l. hogy _~
nek a nagyjelenlös~ kong .. ·szusna.."t .mer. az. elo.'-te
szitó munkálataiban is reszt\ 'ehetünk es k epv!selhet
jük azl a szel~emet es ama meggyózódé:sú!üet. ~meb~
nek a kon.gresszuson is hangol. kj":ánunk a dDl, m l· 
szerint itüzdenünk és harcolnunk kell a \:il~k \ 'a

lamenn~i egyháza és vaPásos közös~e kere,.Eben a 
nepek test\'é'Iicdgbt, a .különböző tars?~~1 ~d' 
sze.rek. bé."<és C%ym umeUeu eJ;' éL! .. a ~.--.ru ". 7~
deLornenek kiGüs7.öbólh'én. a tőmegpusznto !egy.~ 
eltiltása által a iéms i lsten- és embe.~etn~ ef'--

• r- .' "~'0Le1 
venyre juttatasáert. az által9nas hu:nan~t.as bJ .' • 

méL l, a m un.1ta diada'áért, a kenye:, blZt,!~gae~t 
es az otthonok nyugalmáen. Or .. ende~ a,o.~m. . 
hogy ez az általunk Jtépviselt szellemlSeg ~egeru;sre 
ta.lál a vallási szabaddg es a szabadel.\"U ke • •. z· 
rénység egész. táboroban. Enne..< bizom-ságé.t lát~~k 
;bban ls. hogya chicagóI kongresszu.sra .~'Juiz.kn
rum. képvise~etét is meghiv~ ~ ~nlal Unltá· 
rius es Csehszlovák Egyhaz .Kepvlselól\ el! eg)iln ('fi 

hogy \'lsz.Ol1r1ag szerény }é1~u.nk. e~enere .IS. 3 .vl-
lagszövetséJ!; kó:zpontja hagal ntk.arsá~nak ~J.inl.at.ara . 
két sZ8\'azat i joggal kongH':rn>sl tagsaga:t lS: n~er1 a 
MaJz)'aroTSt.igi Unit:irill5 Egyh~or. Fh~k. I no<'~ 
ebben a nagyje!entoEs 'gu munkabao te, " ~ ,enYllőleg 
tudunk majd It d\'ennJ 
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Az unllarlnsok viszon)'. az anabaplislákh8z 
a ntl-I~ században 

f.\ febru_ít'j "z,ámlan megjelent cikk [ah'tats!'3) 
.\ . lenn,.elel .... re ten"C, mi!unk mindjárt kezdetben ,az 
• o. _ _ ck 'E'lennek vele eg.\c-

anti'-nml~ru;mus (cll~i')t or. meg; első aki l.engy('l 
su llen fl' :mabapl lsla 13f:1?k IS. :aZPIista' tanckat tliI'
orsu'l&bun a .lntllnmtán",L.1-ana " bG' 
d . kezdi Gonesius Péter \'olt 15::>;l-ben. te t eg.) 
, """, --~del is elóbb mintahogy azok Erdélyben mcg,,~-
e V I ...... -u '. pád' egyetemen CTi-
tatásra kerulte\t. GonesiUs a 1;'81 -.", 'F 
báldi tanit\'ánya volt. onnan \·ll'S7..at~n,_ ,.ha?'8.uba 

. ··' tt "c--tm s ott mc.gJ.S:l.el"Kedeu az ·,o-·'o .... 'u.oo JO '" ,-~... "d 
Ol P' • ., A \'56 ' se<" fuini mBJ "' bl 'I tanokkal z ől -1 . • 
~;~_~P~~';;li prolest~ zsinaton eh"ed a nice3-i ~Iha-

, 'h ',formá' s csak az apostoli credot fogad,a el. 
nn5IUSl I , d \' '\ 'k m-- zzel J'~ 
U 'aneJ-ko'- fakarddal o: a an Je em - ... e 

\ 
g}, _,~ .. ",'. h""" az austerlitz.i test\'&~;: hive. akik eznl <OA'" • voN ' , k 'bo

ezt a jeh·ényt viseltek, mint bC.l.:e-baraL;agu _ SZlm . 
lumát. Lassanként hh'eket szerez e t.ano.;:l~aJ:;; a nc\· e~ 
sebb lengyel papok ,közÜl. igy 1:>1. :::e~O\~'.l CZ-:01. paol~ 
Gergelrt , uID' hogy. a we~owJ 1.;)6;'-1 z:sma,o~ m~ 
'elent 47 pap többsege Paoh vezetcse a1211 a gyerme1\.
iereszle.lés ellen foglalt éllást. . _ 

Pao/i l5S6 tavaszán Krakkóban gyüleke2.ele taru~l.I
nak egy része\'el a Visztul~ folyóban nyi~\·án~.an, veg
rehajtot\.a 3Z ujra keresztel est. J?e ugya~ugy n:.le~ telt 
ml antitrinitárizmus mellelt. mi.i<Or a .kovetkezo C\'ben 
DáVid Ferenccel együtt adják ki Gyulafeh&nirolt a 
De falsa el vera unius dei Patris - cognitione c. mÜ'l:el, 
Szerzókül a lengyel CS erdclyi egy házaI;: egyetertö 
papjai \·anng..!, m~ane\·eZ' .. e (ecc!esiae ~nsenti~t:s). 
.Megfigyelhctjük. hogy n~ nevezik magu:tat umtariUs 
egyház:na..~. hanem egyszer,ien egyetértő egyh'.ilzaknak. 
Nem !e~et ill feladatom anna:;: tQrgyalása, hogr a 
munka eQ'e~ f~jezeleil ki irta. Annyit 3lonb:m ma 
már meg le:let egesz bizonyossággal allap'tani, hogy 
David Ferenc mellett Erasmus, Blandr3t<l. S oci
nus 6. PaoH Gergely irataiból aUnak az. egyes 
fejezete-k . Jakab Elek kete!kedctt abban. t:ogy 
P:iCH:"llÚ jelent volna IT.eg a kön~""cen H:tm:l .. 
mánya. De Kat Stanislav. volt krakkói professzor 
megtalálta Paolinak. a De falsa-ban megjeleni. ..De 
diserimine legis et Evangelii" c'mu tanulman,vának 
)568-ban Kra kkóban lengyel nyelven megjelent fordí
tásit: Rodzial Starego Testamenti od No\\"ego cirr.meL 
Tehát kétségtelen. hogy P aoH írta ezt a fejezetet, amit 
a 'köveLkezó évben leng,relül kiadott, Dávid Ferenc és 
Paoli Gergely ez időlen - 1567-68 _ az antitl'inilá
rius tanokban er;vetértenek, Hogy az anabaptista né
zctekb51 mennyit fogad ",I Dávid Ferenc. azt később 
fogom tárgyalni, 

Paoli Gergel,rról meg kell állapítani. hogy majdnem 
teljl!Slm elfogadta a morva anabaptisták lanait. 1567-
ben PaoH több paptársával ellátogat a morva teSt\'é
rekhez s a velük való uniót felajánlja. A morva ana
baptistitk azonban szenthár01'T1Sá.g hívők voltak ne .... n 
akartak szentháromság-Iagadókkal egyesülni s io'v P aoH 
alinlatat visszautasítják, Ez. a visszautasítás ~onban 
PaoUt nem g4tolja meg abban. hogy ami neki :'10rva
o~gban megletszelt, ne utánozza. Olyan munkakö
zosseget akar híveiböl létrehozni. amilyen Austerlitz
ben volt, E célból egy uj várost alapított 1563-69-ben. 
Egy erdőben, amely P incowtól 6 mérföJdr-(! feküdt s 
a .. nelyet egy Sienienski nevü lengyel főúr bocsátott 
~.n~elkez~kre, uj várost alapitott: Rakowot, Itt a 
o~ kéZImunkát, s a vagyonközÖSséget akarta ceve-

~tru. S~an követlek ide csakugyan Paolit hivei kó
:~l. a" v~rl)S ~,ru:"arnsan felépült. azonban a vagyonkö
~é-: csak rO\'ld ideig Im·totta magát Rakc:wbn n. An_ 
na~ hlresebb lett az ugyanin alapitott főiskola, ahova 
~~~ ~~:;. ... elor<;z3gból özönlött a tal"luló ifJuság. N}'(!m".1S .... apltottak, hogy tana ikat is terjeszthessik. Egy 
Oi:,;zái,os egYh áznak, Iffiint a lenID'el un itárius egyház 
~~sege voll erre, nem ug)' mint a vilagtól c1zflr .. 
AOthJ....~orvka egyháznak. Rakowot később .. szarmaia 

0::" -ne nevezték, 
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g{clemen Lajos emléhhöllyv 
Beszámoltunk mflr arról. hoA,v Kelemen lAjos a 

kivliló tbyténettud6s é letén~ 80-ik evlordu16jar61 bcn
,söseges unnepsé~ kcrctt'!lxe cmlékezeIt meg Románia 
tudós társadalma. Az únncplck táborahoz csatlakozott 
a R.~niai" Uni~rius Egyház is, amelynek eID'ik 
tcolol,JaI felugyelol gondnok! tisztet ti kh'áló tudós 
tölti be. - A nevezetes alka:omból a kolozsvári Bohai 
TudC'mt n~'-:;:iO'ctem kiad\'~nyai sorozat:iban a bul;.a_ 
resti Tudomanyos K önyvkiadó kiadasi!.ban 100 oldalas 
.,Kelcmf'1i La;"s emlekkönlfl;" jelent meg. 

1\ köny\'~t. amely külsó kiáUitásban is a nyom
daipar d :szere valik. <:zámos ertekes - különösen a 
lcmplomepítt!uet müvCszi szipségeit tükrözö - illUSZl
rác:ó diszíti és elsö lapj:ln Kelemen Lajos jól s:keriill 
arck€p-rnásolatát közli. Az EmlekkönY\'böl 3 ~'Iag"al' 
Népköztárs,asiig és a Román Népköztársaság közös 
könyvkiadási egyezménytnek keretében Nepköztársa_ 
ságunk s7..amára 300 pl, készült és került haz.-li könyv
árusi forgalomba, 

Az Emlékkönyv értékes közlemenyei közül három 
unitárius vonatkozásu irás érdekel bennünket köze
lebbról. B enczedi Pálnak a volt kolozs"ári unitárius 
kollégium könyvtáninak kéziralláráról szó16 közle
ménye. továbbit SZClltmarto lli Ka/mónnak. Adatok a 
torcc'k6i iskola (unit,) történelehez cimü tanulmánya. 
\'alamint Csetri !:lekllek Kelemen B~nÖrÖI. egyházuuk 
egrkori bökezii jótet"ójéról, a ha~adó gazdárn}, írt 
tanulmán va. 

Az Eml;kkőlllIV után n!lgy &deklcdéss-el tekintünk 
az ele az uj köny\' elé is. amely Kelemen Lajos több 
m int hat th·tizl."des tudományos munkássága jaVat::!r
mésének C1!\' rbzét tart::cmazza s amely u~'ancsak 
a bukarC!:Sli Tudományos KC:1yvki .. dó kiada,sában a 
közeljö"őben fog lT'..egjelenni. 

Kelemen Lajost kimagasló ert:imenyes munkássá
gaen a román állam a közel .. multban a l~gmagasabb 
kitüntetesben l-eszesitetle. A ki\'áló iUdÓSRak. egyhá
zunk ékC!ségén~k szivböl gratu!3:unk s. a további 
alkolómunkájához jó erőt és egészs~g€t kívánunk. 

(roll. g.) 

Névadó ünnepély Kololsvároll 
Lapunk mult számában beszámoltunk arról, hogy 

Brassai Sámue/ról a XlX. szazad egyik legnagyobb 
tudÓS<Íról nevezlé k el K olozsvárott a 7, sámu ma
gyar:nyel\'ü középis':<olát (a volt unjl. fögi.mn.) Egy
id-ejüleg a román oktatásügYi minisztfrlUm intézke
dése folytán a kolozsvári 5. számu roman tannyelvü 
is~ola a Gheorg\1e Baritiu ne\'e t velle fel, I3aritiu 
tudvalevöleg a rom fm-magyar tesl\'éri ÖSfzelogá$n<,k 
egyik hirdetöje es buzgó munkása voli. 

Brassai Sámuel is ugyanilyen szellemben irt és 
müködött- A két iskola az Egyetem iek 'Házában együtt 
tartotta névadó ünnepelyei. 

Az ünnepsegen Brassai érdemeit Szekely J ozsef a 
középiskola igazgatója méltatta. A kulturmüso~t . . a 
romitn-magyar barátság je.",")·cben a két iskola IfJU
sága s7.olgáltatta. Az ünnepely után a Era~i Sámue! 
iskola tanárai és növendékei meg;..;.oszoruz .. tak. Sra,ssal 
siremlékét. majd megtörtcnt az iskola , fobeJárat~~: 
elhelyezett mán'ánr emlektábla :elepleze...~. ahol a 
Denes tanar mondott beszédet. 

Az emlékünnepen rCszt\'ell ~ váro~ i ~ár~ervet~tt 
il Neptamlcs \"Czetöségc. d r. K ISS Ele~ J~uspök. a ,'én
iskola régi és mostani tanárikara és IfJ~ga, !-flbedi 
diákok közül je1~n ~'011 ~ ~?b~~, ~,:zOl1enkciis.!'kY 
!..ószió és Lé/ali LaJos aIIamI dlJas 1\.olt.ok. S . d' , .. ' Galfy ZSigmond €s . 
End re érdemes szmmu\'esz, . l' t Erassai 
Bodor András volt. iga::~:lt?k, va ;m~~e'Hm-d"olli 
Sámuelnek Koloz:>váron elo lokonrl . 
Kálmálllle. (i. Il J 
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FÉ ~lÉ N ÉL. • • 
.. J~r o.: Úrnak os:tohihc:" 

.-\ .,'<lll:do!atokna..':.;. ame:.\"e:" ber' .... 1.em ~jongkanad:{.· 
~ml or ~ik ~~~"l"lertebb ut"\'3cs0r3i e"'lekun~ -ez 
."Cr.~! p.."lp!.: .. d ,~em .. 3dJ:.altam ,·oln.'I ezt ll. elme: .s : 
.-l ldJ.:lpC.s.::tor öróml'. Ult''lUlts rö"id~'l ,arról aka~"1l 
la.;.c~oz;a:ni unitárius .-\o"ám.fia3t. ~k m: a nu Mes 
m~"\"aT baz,:mh-ban ~ne.l;: s azc.';:al :.s.. aklk szem \,~. 
"~"lk szü!öfiXdjm: Erdd:-- heID-e5-,-ö:gyes ,'iCe:...~n. 
~~ro: tUi a 1e..'Qie:nl:en OS ~n~~ az <.?c.~.in?-'.;:o,,~ ~nek: 
~. mil..'-en hnmrla1e.."1ul bo.dog cro.."li~, __ e:"eZtek 
nclrun.~ :elk:p .. ~sz!o.""Okna:" hh-t':nk Hm.'-etkcr anal. 
ho-\" az erkö!csi>-.ne.'\ es egesz crnbe."'Se!'~n ,me;:
i:.;'-~I, e:r.be,,-i e:e!ne.'.;:. II hab.l !~e:: .~-::l!o_. d~~~3!
ur.r::epen $C..~a !:em ;:;.p.:u:z1ah .. 'mba..~ a.~oHali: KOf1::ll 
~emp.!C::).3~kl_ '"1.. II dolgozó e .. nber. '·e .... ej;:~'es :n~a
'sra:" ~a ~"Ü::nö!c:se\'~! : II me-;aldoH ... e-'1~·el1e:. es 
bn.rrn! me..r:en:eH 3...<oUal:. :\tCSl ts lelke.:'l·b~ zeng. 
mint \-aI:mlJ: !:'l\"2..~ zsolozs:na . .3 !el."ds",amad~ \'a:o: 
b.:~_") m~r;dltó Mi.!.3laoon. ;1 rr:egduzz.adt gyu.e..'l;.eze. 
m:tg"3:bjn3~$3.. a.~. az <lrgo.'1!l d..~~ me~~1liiia. al
\'"e'~ <Il ~el::;:ek !'e1!Cöics;e: .. Jer. Je:- k:csm:r screg. 
('!1~e"c: üln) ma. im m~~itYe \~. az Cnnk 357.
ub_ - ~ e';t\'"eUen f~31 kenyer !eledhetet!e..'1 izen és 
C$upa..'l ~.- korty 00r !e:k; e:t.. .. hülea:!Jl. a kö.."l:!o"Ol"gés 
p:tu:.t\-.ata büa!l be:e a ,iiJ"Ü:ekez:el aji..-án az. enek. 

.. Oh. s:jUj .miberl!n:i.::_ d.fOll/l. eltonn1f_ I 

Em.ink s::t'nr.roe!t. óldo:.. .s:nefet... 
.-l:p:l!'lk .. mkkC'. ... iilnk.; edd, hOf1ll ptHd.a! ri'!1JlÜnk.. -

.·\ • ."n:s.oc a hUs\-eti ~S1e..;tsz:e:{'te.:nkr.e..1;: eu a :e!ejt
hele~en ~:. ~ clme..yé, \-issza idbem 
:.".lkernbe..'1l .;; a papl. e,: a belü engediÜnes srol.gá'a!á
na..:': ~:i~e\';il neked is elmn."1dom. nem mu!as..tn 
ha:o..""1l el rueog!..-e.....-dez:ru: _'\ P€cal n~\'~ közön ott 
\""Ol:-3!-e te S :esweJun! l!:e.."'1 a nú \·a!!:'!su~"":;:ban. ez 
3 d,amai ~l!as.. sz (;;0'50 ,,~ em.":ékeztew 
.!e&."e-be:! \~ló re.so jes.. olyan 3",;;0::0 m!s:.>:eiu..-n. 
~e:"'l,,"ii.- e, ~ ee""'''? ~"L"":;:e, fruoll:llÓ ös; S2e:--. . ~ _;:".-'-" - - .... ""'-,. _t., lanas.. a..'"ne. U": ~'i:. se.-n 1JC!.h-U.0ZI":e-, ';;:OZU"='""l.-'. dI'U 
3 jer"'i en~te:: teil :a:j3 es tudja a !l3g\' fesziiltsegek 
:l?"\E .... ,,:~. es <ll "eLrl2Zetle."'"l "\il' l.'-e:"rl2se~ el.""e.~e
:i »1, Az uj \~ág e-~1i:::;te3. unitárius MlCer h:.-e
!as:i.l),Q2 tneltő,'O''il , csa.~ "igy TUdja ,"1illam~ a deső TIt' d. 

ha \-elunk (><~ cn on "an ö is leJJlp.}omainkb:m. az Úl""
awa'a ~ele :z.;m.L--do..:"&ó emllena.rsa.l,""3] s ~e1.kdlert 
~~ndm 32 (i;s) enek: 

Jer, .~r kre-riny SC?n'g. r:e:J..-n::;d l.e biil2ooe1, 
.:\J~'i.lSd. on m~.sd ll'nmf'n i.esi (".eredet.-

t:s a le:nP!c:ni 3h.:!3í csöraj 'te"] a..-nig a SZ.UJ~~ 
;~ka. :;"eró!-keue adja a ke.'Y~i es a serkget ÖlI 

~0\:i.!€5d gl,srnon s a ~U4 ar~, \tiS!5r3Q emuche ,-a!ó ., .... _. ' ....... -
3,UV'ó.< e..71~e:esho, az U.aszta'a kQ.;m e2:nel. .... ~ 
:elek e!én ~:<inl! a ho.."i:m."'"lt. :eu:Hlik m5nd~." :"or!át 
s ma;-.!I1...':a-a esar:el"e l.gy binatpljuk E;ID~t : 

_,.!!'Sd Ir. rlobd te bSs::.k.e tomber. g:;.;::;s Őlil.dse~l_ 
Jer c"c Ormrk D.S::lC14Iz.o:. CQP ln1reF" DDgy :m k r.efed.-

.~ ~pn ~~ eue1 a ~ un:auhaJ. az 
orom mondő ~C-A~ s tiok ha~at kennek. a.~ 
:l.~ sup h6s\-eti fumepe-. . " olt ~-ün..1;: és ül 
bennii..~ ls d'?da)ra a.~ "\""irurl az ee1 =-~ 

~"""' ..... .....-. ....... e::n"""", . P -=- az u.dSU ...... ~':'ha:f'~;;'~'-;' eu_ ' ... _-- ~ " -'>- .... . _.-

il .,,:gl3121t~ , . a be-:;:Thöe iopnt 
~ ~Je\~l ~ed is elkiil~ alQ az e,.-n' ekerol:; ra
bol Jit-ot \-a.am ·ma.rnd1h. a...~ ::;; "\""lIgJ" el Lll 
a )ono __ ibe!::! kL--nen~e-te-tlelü g anbg ffildön. .$' ~"F ile .. 
en fcl1b stdet-e-l .... 

".., -: 
.U ildl,'" '"gu &1. :ld 

Tegyük ~ 

.comjr .. -nl,. 
00,.1..; h .n.ti.ih i S-m 

b'1e1o?- ;* bennünk 
~ ~eie az eg'- ' 

• 

-
A füU:SgYanna li le lkészi :illasba 1958. februar hó 

9-e.n hel~ii2!~ be Kelemt>n ;\fikiós lelkész apjit Pethö 
I::m'an e<:p. pilipök; hel~·nö.\;., Az i;.onepéiyes alka:c:xnr.t 
Eg\'haLw:il:nk:!ek !:ógondnokai d!". Gafahi I$l\'án és 
!'~ ~imef.:. \~al.amim R. Filen Im.-e egyház.\::.Qri 
.,)J~~~. G t"?rl1 JSlV~ közü~igazga-..ó is elkF~ilek 
p:us .\ ne,:!o"'11o..." urat . .... tem plomo. szep svimmal töl
iolte meg a bo!dog gyü!e.1.;.eze:, ~. püspöki heh'Mk 
úr ~e utan <! g}·.me;;'e.z~ új le:kipilsuOl"a; !ill m 
a szoszekr-e s megi\:apo bP Siédben.. ""-gnditi halá sal 
tett t::izonysagot hiteml es. gYiile."\;.€'Zet..(opitö ler"\·Uo"1.. 
Az !S1ent.:sz~ele! kö\'c:6 "ÖZ~""Ül~:l. egyhaUöti !~ 
j~""2Ö le!oh"3S13 p.j.s.p.i.'-;.: he;"\""nÖk ur :n~bizó ~·e!ét.. 
majd sarj Jó-sej a gyii:ekezei ~ij:ia..-os.aga és p .. 5 

bl:erllL"Y'.a ~nbe.."'"l kOlszömöue az ifjú és nagy SZCie 
te:.:el !Cg:::dOH :e."MszL .-\2 ahltztos hangu'21\l és Ielek
em~ö islentiszte!et után pres':l.::e:-! disru.!es \'olt a 
~"iCekeze1i te:-Em':Nm, ahol is sz:imcs fe' szö!alasban 
kÖSZ5nlöu éS. a !e1kl-n es ... th-anta}t aIdaSt mÍlmdé. :.e. 
A ~:e..--:. g.VÜ:és1. az egy:hilz.. .... özs?g ga,nd.."tOkának 
Homoki. Lcjo.sna~ \·e... .. u~egs'E re:a tuizáb'"""lI szükebb 
köro ebed kÖ"eHc, 2lr.elye~ az igazi lJ'.agy ... us \'e.'l
degS7E'!"E'!ei és az egyha.ze: epilÖ e:n'::>ers....~ szclleme 
~~; ünneJlC...:'ciSE: 1;""ste a ~-ü:.ekezEl a hlO"llya:nak Es 
~efu' ... ra.itl.lk buzrol'·u,c3!a eleJmét:<yekb: Odtiinóen 
s):,e:üh ~--el-e:Te .. def.scg \'o!. a gyü!e:;;eze~ teH I_"""e, .. 
ahc! :s:net laj>?SZta:n3t1uk a b:\-ek Si'eH~i:etem:k es 
a:doza!.ké" ~ 's:€g:.>.r.ek m:nos jeti:. 

A fiize;;gyarntaÜ fumet:' ftpe a Fóli.r:e~lIdÓ *SS70111I 
e::...;jsirte pilipök""3 he!;'""1lök ural... a~l a h ivek és 

'_>- __ ~"", .. 'I ....... >.0.", "ülCnfseH a gyü.=-ezet n::u ............. ~ ... 
szere:enel fQg"adtak Es iste."n~e:ei. utan a temp!cm 
kaplljaba.1., majd a pusbiteri dismJ,' e, Ö7r. K incses 
LA~dóne r:agniSZlele1u 2SSlony szil'ml fakadó.. me!eg 
Sla\.Ü\·a! koszömöne. 

A nlZP5gJ-a."'ma~ ego.·htil. .. ·-ig dc:g-..alalta . bh-aton 
es k5lÚná :ehe1sigii p.3snorái. igy EgyházkOriin'k ana1 
a .!ellhCn"\~=- s:.'e3 te!,int ... osl :na. 2 fih ;g'a..~ti grii
:ekeze.-re. !lúg. a \-a'rig ;df ... nka J,"?m1..an. ;S~ 
mutato újjaszij~e,esi"\'el fog bimn.'sago! renDJ W:U-

(anUS rutunk e.~erejénil. 

.-\1 Esperesi Ybs;ilösvi~ a 5VJkáscs ~~ \;zc.ga·a:.a1 
a DWld-~ köti SzóT\·a.n..'·e.ro-t.3zk~ mar
eim 7-en es 9 en la.r1a lta U~~ 9-en. .. ~ i.~,P d. ti: 
6 órakor kuül~ ror a !>:Ozgyilles:ze.. ~~~I . ~~ezen 
e\-angelil;;ició e!i"QÖ1t meg. Ez az el."'3J"~tza:?O ~. k~
gywes \""Olt a !egle...~"Eg( .. bb eMU Idn ai3 a ."\ ""gaJOs o k 
mun..'l;:afána.~ mh-eJ ezen 1a2:ilkozrm a bj',-ekbl Ero" 
ilyen naro- ki,erjedesü mln-;iny;.a-illaen !lun 4 AR " 
a :eg<:g .... ypnThQ dolgok köU ~rmzjk eg.' J:et,"e!1: ;r:l~._ 
k'v.,i ci gyulekezet :óN:r;;4é\-el.. Bencze :!IJ~ ,ou Iell>.~ 
10 bpJJ"eD tan: is:ennsr::e!e:et ezen a :eJU!e:~ tet>..al 
lncgt ... ; .. !.nak a tm'ek. ÖF"\end.se:;; d n!og.. w4!U Bu.!3~ '~ 
~'Y-ik ;'~'"Ü.e":ebeD - 1bkospa..'o"Uin - a y.AV.-.1p ep' 

(emplom gJ'illekezeti t e m...::.bca nq to; gyü!ek~ ... ~'".oI ' 
QS un Ojpes:aól. Palouiiól. Pes".<tij~"TÖ!... Szenan1.g -
rOL Sa..;:balamról. A ru\-ek.. aki!;;: jei~ l.""OI:tak. ; em:;tywrba 

j8ró embere.\;. : az e\<lItgéliUffi gpltea..ebell ~edl'>Pk 
mind e:gs.ai, mind k"'ks' gi é'!eml bu. a .bék~ : lid 
p "n i: a jól es .at igaZ3( d5adalra j9natm: uru1anUS 
hitükböz hi\"l:~ .. 1;: maradni_ I1.ren ~éJekRJ haJ!gat!Ü 0.'5 

sz;J"\"1e::s meg ?elbó I "\-.in c,,""p- P.iiSPÖki ~ 
a1;5öin:..ldi303"k 3. kQ'i"y~!h4 il e1ba,.,g',>: ' beI,<eSl.~ \~ 

_,-_. . ' c -?'L a .JCt~ 4 4 __ _ a h;R ... ~~~,. ra..'"D1!talO ""!' ,4t ... ~~ . . 
epir.o:...3;;-e '""ODa1-qw;.. I.W.~~la;ai3- a~~'ó sral~-::::' 
R. F'i.'ep kr>.re egr"süöri fOlH'LO bö~ erar~ j6 
. ' t , md}""te- iin"iOsgilitr:a buzd1wu .s a :rra.. ~ . 
meJJe~ .. m il fel.ismer.!ünk. 3'~bat3U nn ~ 
Uk&- ? _ a.ih«~y 'ajos es Benkó _J!!'n!; ~ ... 
a \'Ü;sgalÓ!!i ' 'k li.."<Ztsegilkben me:~ten('. 
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