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I 
HALÁLA 

1970. december IG-án délután futótűzként terjedt el 
n szomorú, hir, hogy R. FJlep Imre, 55 éves korában 
\'áratlanul elhunyt. Megfáradott SZIve mondta fej a 

szolgálatot. 
Vasárnap. december 20-án a Nagy Ignác utcai temp

lomban lehaj tott fejű emberek hallgatták Bencze Már. 
Ion lelkész. egyh. főjegyző szolgálatát az egyházunkat 
ért eme nagy ves1:teségben. Az istentiszteletet köve
tően az Egyházi Képviselő Tanács és a Budapesti Egy
házközség Presbitériuma együttes ülést tartott, ahol 
Ferencz J ózsef fógondno1c megrendUlt hangon j elen
tette be a gyászhfrt. Javaslatára a két testület egy
hangúan úgy halMozott, hogy vállalja a nagy halott 
temetésének költségeit. 

Az egyház és m: egyházközség 'ltözösen magyar 
nyelvu szcrnorúJelen tés t adott ki. a Képviselő Ta
nács külön anrol nyelvu gyászje1entésben ,horta tu
domására külföldi tlitrokonain'k nak a lesújtó hirt. 

R. Filep Imre Nagyszebenben !Született 1915. már_ 
cius 21-én. Tanulmányait !Szülővárosában és.a kolozs
vári Unitárius Kollégiumban végezte. Lelkészi <>kIe
vele t, killlnd tanulmányi eredményei ' után, a kolozs
vári Unitárius Teológiai t\!kadémián szerzett. Már 
gyermekkorában megtanult németü:l és románul, ké
sóbb angolul ls, annak ellenére, hogy II második vi
lágháború megakad{l'lyozta a'bban, hogy külföldi ta
nulmányútra menjen. 

tusl 
hellyel i 
besztercei unitári us 
Magyarországra, 
gium vezetője, 
helyi unitárius 

""l:"elkész és interná
)l Kolozsvár szék-

a szegedi 
különö-

dom) -tagja 
ségében sokat utazott, előadást 
b.an, Hollandiában, az Angliában és Ame-
rIkában, szolgálván mindenütt a toleranctának a 
békének, az együUmunkálkodásnak a szeHemét ~a
gyal' népünk és unitárius egyházun-k díszér~. Az 
IARF 1961. évi davosi kongresszusának ünnepi szó
n()k~ s részt vesz az 1964.. évi hágai, az 1966. évi lon
doni és az 1969. évi bostoni (USA) IARF-kongresz
szusokon,. amelyeknek előkészf1ésében és eredményes 
le,bonyolltásában kimagasló eredménnyel működik 
kozre. F~lszólalásaiban mindig nagy .szerepet kapott 
a teolÓgiai problémák gazdag és általa jól ismert 
változata, azokat a mai élet valóságaiból merítette s a 
a mal ember számára nyújtott azok által lelki erdt 
~átor !Szívvel állott ·kl a béke ügye mellett, .s nagy' 
hszteJetet szerzett szocialista rendünk iránt számos 

2 UNITARIUS ELET 

• 
külföldi utja alkalmával. Két évvel ezelőtt '-. t t 
a KBK prAgal UJésén js, r=z ve t 

Klvá1ó .s1.6nok volt néhai FőpAs:ctQ 
veltségú gondolkodó és teoló runk, széles mú
és megbeesül6je a szepnek ~~. ~~1m~ értője 
maga ls megáldva a teremtő géniusz sok' d_"tn.k. 
násával. r ""es vo-

Az 1966, évi erdélyi unItárius I 
egyhé~~nk megalapításának 400-ik ~~:~~i6 '~tel~en 
ne-peltuk, Tordán tolmácsolta a Magya _I, u~_ 
tárius Egyház üdvözletét $ az utána pá ror I ym_ 
augusztus 21-én sorra kerűlt buda~""" r ~a~,.mulva. .. . há 0"''' .. 1 ZSlna ... n uní
<üflUS .. egy zunknak az Unnepi szónok tisztében 
fennkoJt hangon szólott az unitárius gondolat é zá 
zados harcáról s '3 jelen Időlcben betöltött f tos vs ~ 
r~.r6J, om~d6n beérni léthatjuk a toleranciá~~k ~Z:; 
egyuttmllködésnek azt a szellemét amelyet . d' 
fontosnak tartottunk. ' mm 19 

1966-tó} püspöki helynök, majd az 1968. évi Zsinat 
óta a Magyarországi Unitárius Egyház h püspök 
~agyon font05nak tartotta az egyházak közötti L 
VI.~ZO~yt s mindannyiszor tanllfelét adta együ~ll
kodésl 'készségének. 

özvegye, három férjezett leánya, öt unokája és 
testvérei gyászolják a szűkebb családb61. 
,De gyászolja az ő nagy családja, a magyar unitá~ 

l'lusok k,özössége, az unitárius gondolatnak sok tizez"r 
barátja Itthon és kill1öldön. ~ 

Igyekezünk megérteni azt az Jgét, amely életszem
Iéletének foglalata, s mely gyászjelent6jén is olvas
ható : ... Vlgasztaljátok azért egymást és épitse egyik 
a omáslkat... Maga pedig a békesség Istene szentel
jen meg titeket." (II. Thess. 5,) 

TEMETtsE 

A Faricasrétl temetőben december 22-én délután 
3 őrakor hatalmas embertömeg állta körül a szál
long6 hóesésben a koporsót, amikor azt a ravatalozó 
kápolnából a temeté gyászudvarára kihozták. A ko
porsóra ráterítették az elhunyt szolgálati jelvényét 
fekete selyem palástját. ' 

A zsoltáros ének után Bajor J ános debreceni lel· 
kész mondott megható gyászbeszédet. A palástos 
papok egy-1!gy bibliai igét idézve vettek búcsút el· 
hunyt főpásztoruktól. Utánuk két Luther-kabátos 
német lelkész, a düren! szabadelvd evangélik'us gyü
lekezet pásztorai, Martin Meylahn és Ursula Sonn
tag német nyelven mondott bibliai idézettel búcsúz
tak. 

Ferenez József f6gondnok az egyház egyeteme, az 
összes gyülekezetek, valam.int az International Asso
ciation for Religious Freedom nevéhen búcsuzott a 
nagy halottól. Az említett nemzellközi szervezet ko
szorúJát Berthe van Gennep .!Isszony, a hagai köz
pont igazgatója személyesen helyezte el a ravatalon. 

Vadady Albertné, a budapesti gyUJekezet gondnoka, 
a Márták és Máriak nevében köszönt el az utolsó 
útjára ~nduló Filep lmrét61. 

A temetésen a1: Allami Egyhflzügyi Hivatal kép
viseletében Miklós Imre miniSzterhe1yettes és Grnák 
Károly fóosztalyvezet6 jelentek meg. Jelen volt Káldy 
Zoltán és dr. Ottlyk Ernő evan~likus püspök, dr. 
TurÓS Aladár, a református zsinati iroda osztályve
zetője, dr. Berki Feriz, a magyar görögkeleti egyház. 
adminisztrátora, VujiSlcs Dusán, a görögkeleti S1:erb 
egyhflz opüspökohelyettese, dr. Várkonyi Imre kanonok, 
az Actio Catholica Igazgatója, dr. Nagy Gyula evan
gélikus és ~r6 Sándor 'baptista teológiai akadémiai 
dékánok, és sokan mfisok az elhunyt tiszlelöi köZÜl. 

RE:SZvtTNYlL V A.~tTAsoK 

R. Filep Imre haláláról a hazai napilapok, a ma
gyar rádi6, valamint a oha1:Oi és fdlLtöldl egyházi sajtó 
egyaránt megemlékezett. 

A haUli protestáns és a római katoli'kus egyház 
pilspökei, a leol6glai akadémlák dékánjai, az i1:rae
litik országos képv!seletének elnöke és a budapesti 



osz;toztak gyá· 
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dr. McLean 
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" annak. 

róst kiváltó módOn ~zolgálta nz egyUvélartnzás gon. 
dolatát. A svájd liberális keresztények közül sokan 
megfordultak Budapesten ls, R. Filep Imre baráti 
vendégeIként. és kUlönö,scn mély nyomot hagyott lel. 
kUkben az 1968. évi budapesti zsinata az Unitáriu~ 
Egyhbnak, a 460·ik évforduló alkalm:'lból. . 

Bernard Reymond nagy teret szentel cikkében né. 
hal Főpásztorunk lARF·bell hasznos és gyümölcsöző 
tevékenységének ls. Megállapítja a továbbiakban 
hogy R. Filep lmrén keres:/;tül a magyar unitáriuso: 
kat úgy Ismerték meg, mint akik hilelvileg minden 
más magyarországi protestáns hitfelfogásnál közelebb 
állnak a svájci protestánsokhoz. Az uniláriusok 
ugyanis - Irja B. Reymond - nem álltak meg a 
vallásos fejlődésben a XVI. sz.ézadnál. mint ahogy 
ezt sokan tették. A svájci protestáns HbeTalizmus 
kiváltképpen az utóbbi száz évben a Dávid Ferenc 
által is megjárt hitnek 8:/; útjára tért. 

.. es AMI A PORBOL VETETETT .. . " 

R. Filep Imre hamar megt"áradott testének ham. 
vait Huszti János lelkés1. 5zo1gálata mellett édes
anyjának a Fal'kasrétl temetöben pinenő sfrjában 
helyeztük el örök nyugalomra. 

Az ugyanaznap délután tartott gyászistentisz'teleten 
László Andor 1elkész imádkozott, és a gyülekezet 
tagjai megrendmt lélekkel hallgatták végig Verdi 
Requiem· jét. 

Requi~at ln pace. 

VÁLASZTÁSOK ELÖTT ÁLLUNK 

Aprilis negyedikének eredményei 
Hazánk felszabadul ásának huszonhatodik évfordulója 

két jelent6s eseményre irányítja figyelmünket. Az 
egyik az ápAJis 25-én sorra 'kerülő országgyűlési. és 
tanácsválasztások, a mAsodik a negyedik ötéves terv. 
Mind a kettőnek ugyanis április negyedikében van a 
forrQsa. Az igazi népképviseletröl sokat írtak hazánk
ban az ún. kiegyezés után, 1867 után, de tulajdonkép
pen csak 1945 után öltött testet. S tfazánk ~parositá
sát és mezőgazdasága szlnvonalának telerne1ését is SQ

kan szorgabnazták, de csak 1945 után volt ereje és le
hetooége enneIt a népnek, hogy e tekintetben is év
százados lemaradást hozzon ,be. 

Pedig csak romokból állott ez az ország 1945. április 
4-én, amitror 8 szovjet hadsereg az .utolsó marad:vá. 
nyait is kiverte hazánk'ból a német fasiszta seregek
nek. S ekkor vált nyilvánvalóvá. hogy a legnagyobb 
nehézségek felett is úrrá tud válni ra nép alkotó ereje, 
ha tudatában van saját erejének os Ib'izonyOS a felöl, 
hogy övé lesz munkájának gyilmö1cse is _ tehát 
nemcsak a kín. a féradság és a mellőztetés az ó osz
tályrésze, mint volt Qzeló!1. 

NépiInk megépltette népgazdaságát, ~egyeru;úlyozot
té tette pollUkBl éleslátását, fogékonnyé. vált a k ultúra 

Agresszió Laosz ellen 
Negyedévenkénti megjelenésünk nem tette lehetővé, 

hogy Ultakozásunknak már korábban hangot adjunk. 
Egyházunk elnöksége és a lelkészi kollégium leg
utóbb! ülésén magáévá teUe a Magyarországi Egyhá
zak ÖkumenIkus Tanácsa Elnökségének a napi sajtó
ban közzétett nyilatkozatát. Velük együU mi is tilia
kozunk az Indokínai háborúnak Laosz területére tör. 

kincsei iránt, belső moralis tartást teremtett magaban 
a közügyek Iránt, érul'kenyen őrködik egész közösse
günket szolgáló szocialista államrendünk felett, s ter
mészetesnek tekinti, hogy amikor április 25--én az ur
nák elé járul, közremaködése által olyan összetételü 
új országgyűlés és községtanacsi szervezet kerűl II par~ 
lamentbe, illetve a tanácsok!ba, amely az eddig járt 
utat tovább egyengeti, a hibákat kiküszöböli, és éle
tünket még fokozottabban épiti a negyedlk ötéves 
tetw célkitú_zése>! szerint. 

Bizalommal tekintünk kormányunknak különösen 
az olyan intézk:edéeeire, amelye'k a gyermekáldás kér
désében hoznak újabb elÓrelépéseket. Azt az egyedül
álló akciót, amelynek folyományaképpen a szülő anyák 
két és fél éven keresztülokJmaradhatnak a munká.ból 
s ez alatt havi 600,- Corint gyermekgondozási se
gélyt kapnak, most egy újabb követi. mely szerint az 
új házasok amennyiben 6 éven belül legailibb két 
gyel'lTlekük 'születik, új ottllonuk építésének költségei
ból 60 ezer forintot elenged 9Z állam. 

Unitárium egyházunk hivei és munkásai ~tt voltsk 
és ott vannak a mi új gazdasági, társadalmi és szel
lemi életünk építői között. 

tént kiterjesztése miatt. " Nyilvánvaló, hogy a há~rú
nak Laoszra való kiterjesztése nem fogja biztosItam a 
kivánt cél elérését, mert minden elnyomó, szabadság· 
ellenes és igazságellenes vállalkozás meglörlk az in~~
kínai népek harcán és a békeszerető emberek millió}· 

nak összefogásán." 
Örömmel állapCtjuk meg azt, hogy az elmúlt 

hetekben az amerikaI és angol unltárfUsok számos 
gyülekezete ls felemelte szavát a laoszi agress:.r.ió ellen. 



A marosvásárhelyi országgyűlés, (15711 
A XVI. szálad második felének 

é,"eiben betegeskedni kezdett J~nos 
Zsigmond fejedelem, akit II. Jan~s 
választott magyar király néven LS 
ismer a történelem. DáVid Feren~ 
eS vele együtt az ország fó emberel 
úgy látták szükségesnek, hogy "val
lásuk törvényessége s a többi bevet
tekkel egyenjogosításll alkot,manyo
san \)lztosittassék". A feJcdel:rn 
meghallgatta kérésüket és 1571. Ja
nuár 6-ra Vásárhelyre e célból or
szággyúlés t hIvott össze, melyen a 
bevett vallások superlntendenseivel 
_ püspÖkeivei - együtt, Dávid Fe_ 
nonc is meghivlist kapott. 

A fejedelem maga tette meg az 
előterjesztést, melyre a rendek - a~ 
országgyűlés tagjai - a következo 
egyhangú határo~tot hozták; "Meg
éIltették a Celséges fejedelem kegyel
mes izenetét es előadását, melyek
ben az Isten igéjének prédikálását és 
hazájok szükségét elószámlálja ... " 

o 

már mindez történelem. Az ország_ 
gyűlés, aZ unitárius vall6st ls az 
ország bevett - recepta religio _ 
vallásai kö:/;e sorolta. A:/; egyház. a:/; 
évs:/;ázadok viharai között fennma
radt és ma ls él. ti híiségesen aUlk
ho:/; a hagyományokhoz, melyek lé
tének alapjait képezték, tUrelmes
ség a mások nézetével uemben, te
gyenek azok - mai nyelven kifejez
ve - hivők vagy nem hivők _. A 
XVI. s:/;á:/;adban is aual vádolták 
őket, hogy megértést tanúsítanak a 
zsidó és a mohamedán _ tehát a 
nem keres:/;tény - tanokkal szenben. 

A országgyúlést annak Idején a 
vásárhelyi vártemplomban tartották. 
A fényképet a marosvásárhelyi vár
templom mai református lelkés:/;e, 
Mesler István nagy(is:/;teletíi úr bo
csátotta rendelkezésünkre, akivel e 
sorok írója, külföldi tanulmányutján 
barátságot kötött. 

Minthogy Krisztus Urunk paran
cs~lja, hogy először az lsten országát 
és annak Igazságát keressék, az Is
ten igéjének prédikálása és haUga
tása felöl végezték; hogy az Isten 
igéje mindenütt szabadon prédikál
tassék, a confessioért senki meg ne 
büntettessék, se prédikátor, se hall-

t Ok " ga o ... 

A korabeli feljegyzések még sok 
mindent feljegyeztek az országgyú· 
lés Iefolyásár61. Allásfoglalásuk sze
!"int kicsinyíteni és kárhoztatni Igye
keztek Dávid Ferenc és társai maga
tartását, vitatkozásuk módját. Ma 

E megemlékezés nem II:/; elválasz
tás, hanem az egybekapcsolás gon
dolata jegyében Iródott. Régebben is 
voltak a rendek körében - a más 
hitet vallók táborában is - sokan, 
akik nemcsak a fejedelmi javaslat
nak, hanem saját lelkük iga<:s{igérze
tének engedelmeskedve, bi:/;tosltották 
egy másik egyhá:/; szabad működését. 

Dr. Ferencz József 

Többoldalú dialógus 
Ma már miI'\denki által ismertek '3.zo'k a dialógusok, 

melyek a protestánsok és a katolikusok, valamint az 
orthodoxok és a katolikusok között folynak. A meg
kezdett beszélgetéseket sürgetni nem szabad. A dia
lógusok célja a különféle véleménye,.; tisztázása és a 
közö«; működési alap keresése. Egyetértünk D. Káldy 
Zoltán evangélikus püspöknek az Egyházak Világta_ 
nácsa legutóbbi központi ,bizottsági ülésén elhangzott 
ama megállapításával, !hogy az egy·hazak egységén kí
vül segíteni akarjuk a megosztott emberiség egysé
génekhelyreállítását és felelni akarunk azokra a kér
désekre, melyek a mai világ 'I1agy kérdései. 

Ilyen értelemben üdvözöltük kezdettől fogva a hlv6k 
és nem tlivók között megindult és az eddigi mérlege
lések alapján helyesnek Iblzonyult ~ezdeménye<:ése
ket. E téren is még sok a tennivaló. 

Kevés visszhangot váltott ikJi. hazánlroan az az ÚJ
szerű keZdeményezés, mely első 'kongresszusát 1970 
októberében a japáni Kyotóban tartotta, ahol tíz vi_ 
lágvallás, 29 országból tl'9S:/;egyűlt 300 képviselője több-
oldalu dialógust kezdeményezett. ' 

A három fö téma, amely körül a beszélgetések ki 
alakultak: a les:/;erelés, az emberi jogok biztosítása és 
a haladás swlgálata voltak. A szocialista tábor orszú
gatból a Srovjetunióból, Viemamból, Romániából és a 
~ém~t Demokratikus Könársaságból voltak jelen kép
vLselők. A S:/;ovjetunió egyháti atüJdött:<;égében ortho
doxok és n~ keres<:tény muzulmánok is helyet fog
laltak. A 'ILetnami kUldöttség vezetője Thich Nhat 
Hanh, 'a:/; egyesült buddhista egyohá:/; vezetője volt aki 
a párizsi tárgyalásokon ls részt ves:/;. ' 

A képen Phi1:&ret .. metrOPOlitána"k, a Szovjetunió Ol"_ 
thodox egyháD kUldöttsége vezetőjének, dr. Dana 
~cLean Creeley, a:/; International Association for ReIl
~ous F~om elnöke - korábban a:/; amerikai unitá
riUS unlVerzalista egyhb elnöke volt _ bemutatja a:/; 
egY.I.k japánl .hátiga:/;dát, a buddhista világi mo<:galom 
elnokét, N. Niwanót. 

.A 'kongI'1lS~<:us, egyben az életre hivott végrehajtó 
bLUlttság elnöke, az Indiai Angelo Fernandes ujdelhll 
~tOl\k~ érsek, ami azt 'bl:/;onyítja. hogy a' Vatikán 
elénk figyelemmel kísért rn a mo:/;galmat ls. A New 

Yorklban működő állandó titkárság ve:/;et6je dr. H. 
Jack, ak..i a múltban ds több egyházi és világi béke
kongresszuson vett réut. 

Minden új kezdeményezés annyit ér, amilyen ered
ményt tud majd felmutatni. A kongressrus befejezte 

° 

után közel szá:/; delegátus részt vett a:/;on a toki6i 
imaülésen, melyet a Rhisso Kosei-Kai mozgalom Fu
mon-tennében tartottak, több mint 5000 japán rés:/;!
vevővel. Az imaűlés mottója ez volt: Egy az e.r:nberL
ség és egy a világ. Jó dolog volt, hogy a:/; á:zslaL n.agy 
tömegeket sdmlál6 vallások képvi~el6i, a:/; arab Vll!i.g 
mohamedán egl"házainak kÜldötte'!., a :zsidóság kép
viselői és a kereszténység kUJönbö:/;o lrányzlltának 
küldöttei s:/;ót próbáltak érteni 18 tenti értelembe!"!. 

A mozgalom további alakulását flgyelemmellogJuk 
kísérnI. 



HúsvET 
.. ,6m a le l<e..eldbe tenem le az én lelkem~." 

.. • J.uk. 23,oK . 

.. ~Elvé8e:zlele'\l." :es lebaj",,'n t"J~t, ki!)GedU. lelkét." 
J'"o. 11.311 

•. Mlt keresitek a holtak k6zöU az él5t.T Nincse" Itt, hanem 
feltém.dolt." LUUcs :H. ~. 

A nagycsütörtöki és a nagypénteki események az 
igaz és ártatlan embernek. Jéz~snak drámáját tárják 
elénk kedves unitárius testvéreim! 

LeUu szemeinkkel követjük Ot, s látjuk. gy?tr6dni a 
Getsemáné kertben. ahol Júdás áruló csókját IS elsz~n: 
ved!. A hamis tanúk állításai, li .~Z .~ tény, hogy bu"ál 
botokkal verik 6t majdnem eltorpul a mellett, hogy 
Péter is megtagal:ija. Mikor pedig Pilátus vallatja -
miközben Júdás belátja, hogy elárulta az á~taUan 
vért s visszaviszi a 30 ezüst pém.t és felakasz!J8 ma
gát _ sor kerül arra a döbbenetes fordulatr8 IS, hogy 
a Barabást kívánja szabadon bocsátatni, Jézusra 

feszJtsd meg-et kiált. Es gyorsan következnek 

f~: az események: a megostoroztatás, a bíbor
I .. a tövis koszorúnak fejére tétele 

három 
húsvét jöttén, 

teszik a nehéz keresztet, s 
Golgothára. J!:s ke
e közben. Most, a 

J!:s lehajtván fe-

különösen 
é, 

Először arra, hogy a Getsemáné kertben egészen 
magára marad Jézus. A tanítványaival együtt érkezett 
oda, s kérte őket, hogy üljenek le egy kis időre, míg 
6 előre megy és imádkozik. :es imádkozott: "Atyám, 
ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazonáltal 
ne úgy legyen, a mint én akarom, hanem a mint te." 
Mikor azonban visszatért tanítványaihoz, őket aludva 
találta. Teljesen magára maradt, íme, Jézus; mindenki 
elhagyta őt, akarva vagy akaratlanul. Vért verejtéke
zett a magáramaradottság kfnjai között! Atélte ezt az 
érzést teljes mélységében. Igaz, másképpen nem is le
het megismerni! De megismervén a magáramaradott
ságnak és az elhagyatottságnak a legkfnzóbb érzését 
is, nyilvánvalóvá vált számára, hogy az Istenben bízó 
léleknek az erejét, a saját belső ero5t kell ezzel az ér
zéssel szembeszegezni, másképpen nem tudjuk meg
váltani magunkat a magunkramaradottságnak és az 
elhagyatottságnak az állapotából, másképpen legyöze
tünk. 

Másodszor arra legyünk figyelmesek, hogy a soka
ság, mely nyomon követte az eseményeket, s részese is 
volt annak sok tekintetben, a sokasag szinte eszét ve
szejtve kiáltozta: "Feszítsd meg l Feszítsd meg!" Az az 
érzésünk, mintha azt kiáltozta volna: az Úr J ézusban 
jelentkező teljesebb, jobb és igazabb emberséget nem 
kívánjuk, nem akarjuk. Tehat minden "feszítsd meg" 
kiáltásban önmaga jobb embersége felett mondott íté
letet a sokasag. Hogy milyen ellensége és kártevője 
tud lenni az ember saját magának, azt azóta is sok
szor bebizonyítottuk, pedig a nagy példa ma is ele
venen figyelmeztet, hogy a tragikus tévedéseket ke
rüljük el. 

Harmaduor figyelmezzünk arra, hogy mit tesz Jé
zus a ~eres~ten. János evangélista szerint: "Es lehajt
ván felét, kibocsátá lelkét." Lukács evangélista szerint: 
"Atyám, a te kneidbe teszem le az én lelkemet." 
Mindkét leirás egy és ugyanazon dologról beszél· ar-
ról, hogy meghal Jézus! ' 

Amikor mi .a halálra gondolunk, elfog a félelem, 
m~rt nem tudJuk mi történik velUnk. Amig e földön 
élünk, pontosan tUdjuk, ; vagy nagy általánosságban 
tudjuk, mi történik velünk; a halál közeledtével azon
ban elfog a félelem, nem tudván mi lesz velünk.. Az 
Or Jézus tudta, ml történik vele: "Atyám, a te ke
zeidbe teszem le az én lelkemet." "Es lehajtván fejét, 
kibocsátá lelkét." Az a jézusi lélek tehét, amely szá
mot tudott adni mindenkor földi cselekedeteiről, s 

tiszta voU és bfintelen, földi életének végeztével, ami
kor elérkezett a "halál" pillanata, ime akkor is tudta 
ml történik vele. Tudta, hogy lelke az Atya világába 
kerül, a mindenütt-jelenvalóság Világába teMt, ahol 
nem köt a tér és az Idő, s ahol ez a lélek tudja ma
gáról, hogy 6 ·van. Jézus is átélte a halált, mert annak 
átélése nélküllIlem lehet megismerni a halált. S ha nem 
ismerjük a halált, honnan tudjuk, hogy annak legyő
zésére milyen erőket kell lelvonultatnunk a győzelem 
biztos reményében. Pál apostol a korintusi levelben 
igy vall Jézusról, s a halált legyőzó nagy diadalaról: 
"Elnyeletett a halál diadalra. , Halál! Hol a te fulán
kod? ... hála az Istennek, aki a diadalmat adja ne
künk a mi Urunk Jézus Krisztus altal." 

Mi hiszünk a lélek értékeinek halhatatlanságában; 
annak örökkévalóságában, amit Istentől kaptunk, s 
amit a magunk munkajával, mint jót ehhez hozzá
adtunk. tgy lesz teljesebb az ember. 

Húsvétkor még sok minden másra is tekinthetünk, 
annal is inkább, mert amiről most szólottunk, csak 
egy szerény része annak a mérhetetlen gazdagságnak, 
ami a húsvéti eseményekból, azok hatékonyságá.ból 
életünkben gyümölCSöt teremhet, ha mi magunk a jót 
cselekvő ember er6s akaratával éljük esztendeinket. 

Annyi bizonyos, hogy Jézust nem a holtak között 
kell keresnünk, mert nincs ott - ellenben szeUemét 
bele kell és bele lehet épiteni magunkba, hogy hitünk 
és meggyőz6désünk szerint emberségben. munka és 
békeszeretetben minden nap előbbre lépjünk. . 

BenC%e Marioo 
egyhhi föjegyző 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Külföldi vendégünk 
Go11and L. Brian 'll nagy-'britannia1 unitáriusok 

londoni központjának új vezetöje, az angliai unitá
riusOk feje, rövid látogatást tett Magyarorszagon, már
cius 5-9. (lapjain. 

Ma·gas 'hivatalában dr. J. Kielty-t követte, ~ 1öbb
szőr megfordult lhazánk>ban, és élénk éTdeklő?~ ta
núsított a Keresztény Békekonferencia munkaJ8 Irant, 
melynek több ülésén részt vett. Röviddel 'hivatalba 
lépése után utóda ~S ~ötelességének érezte, hogy el
látogasson a magyar unitarizrous Ibölcs6ihez, Magyar
országra és Románlába. 

Március 6-\ gyülekezeti ősszejövetelünkőn is részt 
vett, ahol angol lIIyelven Vadady Albertné gondnok 
üdvözölte, tolmácsolta az angliai unitáriusok, v~
mint al: IARF Udvöz1etét, majd másnap Bencze Mar
ton lelkész imája után gondolatoklban gazdag pré
dikációt tartott angol nyelven, Ferencz József fógond
nok tolmáCSOlása mellett. 

Megtekintette városunk. nevezetességeit, elismerés
sel nyilatkozott a 'hótrakaró alatt 'Pihenő Bu~apest szép
ségéről meglátogatta a H6gyes Endre utcai és a pest
lőrinci' templomainkat, és általában tájékozódott egy
házunk múltja és jelen helyzete felől. 

Az AUami Egy.házUgy;i Hivatal ~épvlselői is fogad
ták Golland urat, és houmsan elbeszélgettek vele. 

Golland úr nagyon sajnálta, 'hogy látogatása a ~~~:~ 
ökuménjkus Tanács f6tltkáránál, dr. Pálffy MI ~ 
pro,esszomál vis mruor következtében elmaradt. Az 
angl!a·1 unltál\lusok kezdett61 fogva részt vesznek az 
angliai ÖkuménJkus Tanács munkájában. 



Gjra a "Vendégség"-ről 
ptiskándi Géza, Dávid Ferenc, drámája, a "VendéG'

ség" ma is foglalkoz tat ja az Irodalmi és: nem Iro
dalmi köröket egyaránt. Nem célom a vItába :bele
szólni Az UnitáTius .elet részéről már meglörtént 
az eLSő ref]exió (1970, 3. S~), és újabbat csupán 
lapos és elemző cilclc alapján -szabad mondanunk 

: kérdésben. Inkább a sajt~isszhangot .szeretném 
összefoglalni, amit a dráma kiváltott. ... .. 

Korántsem egyértelmű és maradék nélkuli .a dIese
rele ennek a kiváló. de rendkívül ,problem3:tikus da· 
rabnak. Ez érthető ls. A szakemberek - Irodalmá
rok. törtenésU!k, dramaturgok .egyaránt - a ma~k 
szempontjait tartják el.sőrendunek ,és ezek szennt 
értékelnek vagy marasztalnak ~l. Nem is .besz~lve az 
átlagos unitárius o!vasóról, aki ragas~odli(. blzony~s 
apoteózis normákhol:. A feltétlen, h6dolók p~dlg 
_ többször volt ez az érzésem - mkább apllIll' 
natnyi múvésu élmény hatása ala kerülve, minI 
komoly és elmélyűl6 elemzés után 'fakadtak dicsérő 
szuperlatívuszokra. 

A TÖRTElNETISl!:G Kl!:RDl!:SE 
Bözödi GlIörgll (Igaz Szó, 1970 november) veti fel 

legkarakterisztikusabban: " ... felmerült a kérdés az 
Irodalmi 'alkotás és történelmi !hitelesség viszonyáról, 
vagyis meddig mehet el az író a történelmi tények 
felhasználásában? ... " ,,'" az ún. költői szabadság 
meddig terjedhet és 'hol rvan határa?" Válasza sze
rint· 'Az író változtathat a történeti valóságon, a 
maga '~űvészi célja érdekében, ,hogy alakjainak jel-

~:~~, ~~nd:~i~~á~~heién~f~, ~~~re~ennes~ 
ellentétbe kerüljön a tényekkel, 'közismert hősei pe
dig jellemükkel össze nem férő szerepben jelenjenek: 
meg." Páskándi 'pedig -vétett ez ellen, mert sem Dá
vid Ferenc, sem Socin6, sem pedig Blandrata nem 
voltak azok a karakterek, történelmi szerepük sem 
volt az, amivé Páskándi formálta őket drámai mon
danivalója érdekében. 

Hasonló a véleménye Szigeti József egyetemi ta
námak: .,A dráma legnagyobb belső elIenbnondása, 
hogy Dávid Ferenc püspöki palástját Páskándi ön_ 
magára terítette, az ő élményei, éhnényanyaga, fel
fogása, problémái jelentkeznek a darabban, s ezek 
annyira Páskándiéi, hogy valójában egészen távoli 
ponton, külső kereteiben "érintkeznek csak Dávid 
Ferenc problémáival"; és Bodor Andrá.s egyetemi ta 
námak: " ... 08 történelem csupán ,burok, amibe az 
író a .maga élményanyagát 'belehelyez! és ezzel a 
történelmi elm ellenére elkerülhetetlenül meghami_ 
sit ja a történelmet." Jancsó Elemér egyetemi tanár 
szerint : " ... úgy kell a mához szólni, 'hogy a törte
neimi hűség elve ellen ne történjen komoly vétséf.:.'· 
(Mindhárom idézet az "Ifjúmunkás" 1970. évi augus~
tus 27-1 számából való.) 

Ne tévesszenek meg sen'kit a kieme1t idézetek! Ezek 
cl hitiku~ok a darab történeti~gét kifogásolják és nem 
értékeSSégél. Páskándi ugyaniS a drámája elé irt aján_ 
lásában tört~netinek nevezi drámáját, amivel Dávid 
Ferencnek 'kIván emléket á11itani. 'Hasonlóképp nyi
I~tkozik 31. ltjUmunkásnak ls; "Egyszerre akartaw 
történelmi drámát és pszichológiait irni. Az író .!Szá
mára sohasem >kötelező a történelmi thű~g ... " "Ez 
<l d~áma 3Z elvek, az észérvek önhltegelö, önámitó, 
lelkiismeret-zsibbasztó menedéke mögé húzódó ér
t~lmlségi tragédiája. Ezt Sodno képvisel i." Hogy a 
történelmi hűség nem kötelező számára azt a szerző 
b~izonyitott~, de 'hogy nem helye'>, an az olvasó
közönség Unitárius történetet ismerő résrenek elé
gedetlenkedésén kivül az a tény is ~gazolta hogy az 
unltárlus történetet nem ismerő közön.!Ség. 'sőt kriti
kusok ls, a Páskándi festette történetietlen Dávid 
Ferenc_I. jellemet elemzi, aposztrofálja. HasonlÓképp 
van Soclnóval és Blandratával ls. tgy védi Páskándit 
~ántor János ls (" ... Páskándiék nem a részletek 
Igazságát tisztelik ... nem is az epUHIS igazságra kl. 
v.áncslsak, hanem a léloktanira és etikusra ... "' Hő
Siesség és dehonesztálás, Korunk, 1970 október.) Nem 
oeszélve Szabó Sándorr6l <Reformátusok Lapja, 1970. 
augusztus 9.), aki szerint: "A szerző művének meg-
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írásához alapos forrástanulmányokat végzett. Nem_ 
csak az esemény történetet Ismeri j61, de Dávid lelt
főbb es:emélt, s a vonatkozó legfontosabb Irodai. 
mat 15." 

Szeretném Bözödi gondolataival befejezni a törté_ 
nt~tiség feletti vItát: " ... milyen buktatókkal jár ha 
az író a magában >kIalakított és kitún6en felépÍtett 
mondallivalót nem a céljának megfelelő történelmi 
személyiségek .!Szájába adja. Pásil:ándi darabja sokat 
nyert. sok felesleges tébertől megsu.badult volna. ha 
az író költött személyeket választ a maga sZÓC$Ö
véül." 

MI HAT AZ l!:RTE:KE? 
Mert a t örténetiség kérdé~ben negatlvan értékelő 

kritikusok egybehangzóan állapítják meg ezt az érté
ket. Kitűnik ez Bözödinek az előbbi részt záró idézeté
ból, de a többi kritikus értékeléséből is. Az értékre 
nézve talán Jali'amas Ilonát idézném elsősorban. (Az 
"Új hullám" ürügyén - a mai romániai magyar drá
máról - Népszava 1971. február 6.) "A drámairoda_ 
lom világviszonylatban Olyan merőben új utakat ke
res. melyek a kialakult színpadi orthodoxia teljes ta
gadását jelentlk. Páskándl és Kocsis ezt az utat járja. 
csakhogy az új ösvényt ők a jelképiség és a metafora 
teriHetén törik. Ellentétben a nyugati új hullám drá
máival, egyikük műve sem filozófiai beállitottságú, és 
nem egy bizonyos emberi szituációt ábrázolnak, ha
nem egy adott szituációban az emberi helyzetet sűri
tik, és így elsőrendű problematIkájuk nem gondolati. 
Páskándl és Kocsis drámáiban van valami elsődlegesen 

, ami különlegesen a romániai m' 
Páskándi Géu. 

" a történelem 

k;' adjon". 
szélese

jelképnek, 
absztrakciónak tekintl, az drámája
nak kibonyolítására. Igy kell keresni, és nem a törté
netiség alapján jellemeikel. "A meghatároz6 nála ... 
a szubjektív mondanivai6" (Kántor János). A drámá
nak ... ,három, drámai szerepét tekintve, majdnem 
egyenra~gú szereplöje van, ... a nyugtalan hitújító Dá
vid Ferenc, ... az ő megfigyelésével megbízott szol
gál6 és ágyas. a primitív, durva Mária ... , s a hasonló 
feladatát Intellektuálisan erkölcsi dllemmaként fel
fog6 Soclno." (Kántor J ános) . Dávid Ferenc "N~m is 
mint püspök, inkább, mint humanista tudós van Jelen. 
Egy új hitet adó, az embereket jobb szellemi. és er
kölcsi pályákra terelni vágyó gondolkozó alakja bo,?-
takozlk ki előttünk, hibái nem egy püspök hibái, mig 
erényei a humanizmus erejét bizonyítják ... Hite esz
méjének tisztaságában, szkepszise az emberek. irá~t 
felruházza elegendő fanatizmussal, hogy elhlggyuk 
harcának őszinteségét." (Vásárhelyi Géza : Vendégsé
günk. Utunk 1970. augusztU!; 28,) .,Mária tulajdonkép
pen Soclno legnagyobb megpróbáltatása, nélküle t;alán 
nem is válna besúgóvá. A Blandrata által feiállitoU, 
Dávid Ferenc révén megoldott egyenlet: az érteJm~s 
és ostoba áruló ellentétpárjának. kialakítása, ez Márla 
valódi szerepe a darabban." (Vásárhelyi Géza). 50-
cino nem egyszerű besúgó ... , "maga is művelt teoló
gus s csak hitből hajlandó jelenteni ; vagyis, ha me~
gyó~ódött Dávid Ferenc bűnösségéről. Socino vé~ig VI~ 
tázik megbízójával, Blandratával ... , csak nem Ismen 
fel, hogy, aki egyszer alkuba bocsátkozik, annak. szá
mára megszűnt az erkölcsi szabadság - bárml!ye.n 
drágán is adja magát ... De ha a dráma közPO~\J fi
gurája kétségtelenlll Soclno ls, h6se - a szó alapJelen
tésében Dávid Ferenc marad ... n (Kántor JánOl;.) 

Azt hiszem kritikai ismer tetésem befejezéséi.íl ide
kivánkozik még egy Idézet Jagamas Ilonától : "Pás
kándl ... azzal, hogy szakított a p;fnpadi ortodoxiával 
és "szokatlan" dram't alkotott, lényegében kö~le!;ol? 
került a klasniku. dr'm4hoz ls, mint sok mal targyu 
dráma szerzője. Mindkettő a nagy konfliktus lehető
ségét keresi azt, ami a klasszikus traglklla alapeleme 
volt, s ameiy mecteremtl a valódi nagy feszültséget." 
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Az egyházi vizsgálószék 
febr. 27-én 

a. szegedi leányegyházkötségben, 
február 28-án pedig a hódmezővá
sárhelyi egyhdzközsegben tett lato
gatás t. Mindkét helyen Istentiszte
letre gyűltek Ö$S1.e a hivek. A 5zol
gálatot Lánló Andor l elkés~ és 
Bencze Márton lelkész-egyházI {ó
jegyző végezték. Az istentis~~el e l 
utáni közgyülésen az egyházkozsé
gek helyzetéről, s különösen hódme
zővásárhelyi vonatkozásban, az egy
házkÖZSég épüteteinek • és te?Jplo
mának sürgős renoválásl go~dJalr61, 
s az ehhez szükséges anyagi alapok 
e!őteremteséról volt szó. Dr. ,Ferencz 
József fógondnok Szegeden IS, Hód
mez6vásárhelyen is hangsúlyozta, 
hogy unitárius egyházunk hivei, bár 
hol is éljenek az ország terilletén, 
egyforma felelősséggel dolgoznak 
népünk és egyházunk relvirágozt~
tásán s ozokbon a gondokbon IS, 
amelyek pl. a hódmezővásárhelyi 
egyházi épületek renoválás! felada
taiban jutnak most égetően kifeje
zésre. mindannyian osztozunk, é~ 
hisszük, hogy összefogással, a helYI 
lehet6ségek jó felhasználásáva~. és 
megfontolt intézkedésekkel céIJam
kat elérjük. Annál is inkább re
ménykedünk ebben, mivel Hódme
zővásárhelyen a lelkész és a presbi
térium életrevaló tervekkel jelent
keztek márls -, s örömmel mun
kálkodunk azok megvalósltásán. 
Egyházunk képviseletében Dr. Fe
renC2 Józse! fógondnok, Bencze 
Márton főjegyző és Kelemen Miklós 
helybeli lelkész tisztelgő látogatást 
tettek Szegeden Dr. Rátkai János 
egyházügyi tanácsosnál a Megyei Ta
nács székházában. Dr. Rátkai egy

kitüntető szlvé-

~:~:~t~·fo'.~ 

sze-
i lstentisztelet-

;~~::~i~ össze; újból megköszöna testvéri segitséget, amelyben 
óta részesülünk. Az Egy

házi Vizsgálószék március 27-én és 
28-án Füzesgyarmaton tevékenyke_ 
dett, 29-én pedig Kocsordon. Mind
két helyen örvendetes elevenséget 
tapasztalt a Vizsgál6szék a vallás
erkölcsi élet vonatkozásflban vala
mint az egyházközség anyagi' gond
Jainak hordozásában. Ezeken a he
lyeken is érzik hIveink azt a jó
tékony pez:sgést. amely most tavasz 
jöttén hazánk politikai életében. 
- gondolJunk a közelgő országos 
váltosztdsokra -. valamint II !ölde-

ken, tchát a mezőgazdaságban meg· 
mutatkozik. Ez a Jótékony pezsgés 
meglátszik az egyház! életben ls. 
Dr. Ferencz Józse! f6gondnok és 
Bencze Márton egyházi f6jegyz6 
szolgálataikban tudatosan nagy le
ret szenteltek ennek a közös fel· 
Ismerésnek. 

Nagyjaink bélyegeken 

"'IhMy. tobr . 21-én. ~ évu: Baráth J~ ' 
noa. tebr. 23-'n. tri <"ves; FOdor AkO!!. 
tebr. 28-án. s4 év,,": Benez.<"<ly Simuc\. 
rn~re. l-én. 11'1 év,,": MOIIonl J::m6né Be-
ral J'Il\III. már<:. 7- én. 113 éves. • 

KOCSORD 

A téli Időnak a falusi ember szá
mára a csendes szemlél6d.és, a ma
gasabb rendű életigények utáni vá
gyakozás kIteljesedésének időszaka. 
Ez meglátszik a kocsordi gyülekezet 
é1etébi!ll ls. A téli évadban rendezi 
az egyházközség szokásos vallásos 
délutánjait. HéUőn esténként szép 
számban gyíilnek össze a hivek 
Szász János lelkész vezetésével. Elő
ször gyakorlati bibliamagyarázat 
van a mindennapi élettel kapcsola
tos bibliai részek igazságairól. Utá
na a gyUlekezet tagjai Bakos János 
kántor vezetésével éneket gyakorol-

Van a bélyeggYűjtésnek, ennek a nak. Végül a vallások világával is
szép és nemes szórakozásnak egy merkednek meg a hívek, vagy az 
sajátos lormája, a motívumgyűJlés. unitárizmus történetének egyes ré
Ilyenkor nem az egyes országok. szeivel. Volt szó énekeskönyvünk 
vagy sorozatok alapján gyo.jtik a bé- kialakulásáról, amelynek során ked
lycgeket, hanem az általuk ábrázolt ves szIn -, pontosabban hangfolt 
képek tárgyi, vagy mondanivalóbell volt az a tény, hogy amikor a lel
- gondolati egysége alapján. Ezeket kész az énekeskönyv egyes dallam
a tárgyi, vagy gondolati egységeket. tIpusait magyarázta, az iUusztrációt 
nevezik motivumoknak. (PI.: kará- maguk a hivek énekelték. Ideltiván
csony, közlekedéstörténet, sport, iro- kozik az a hír is, hogy a tavaly 
dalom, művészet, zene stb. a bélye- konfirmáltak szüleinek áldozatkész
geken.) Erl'e a nemes szenvedélyre ségéb61 megkezdődik a templom 
szeretnénk felhívni olvasóink figyel_ beborítását a templom stílusához il-
met, amil.or a mostani számunkt~l :1~'c...:m::o,:.:I:kl:.:po::::kkaI==. ______ _ 
kezdve a szabadelvű vallásossag 
egy-egy kiváló gondolkozóját, vagy 
emlékét mutatjuk be. 

Mostani számunkban E r a s m u s t 
ábrázolja egy belga bélyeg. Erasmu~ 
(1467-1536) a reneszánsz gondolat· 
világnak és a belőle fakadó szabad
elvű vallásosságnak szinte gyújtő· 

~~lc~~~~iell~~az:~e~m:!r:m~~t~~~tl:; 

szeti és fordít6i . 
mes ir6niájával '.,CC 
a béke érdekében ;~? 
lomásával " v. 

magatartásról, 
és mint ter
tisztán meg

át- meg 

Halottcink 
Borbély Ferenc megh. 11I'l'O. noV. 2I&-1In. 

115 éve9 korában; Tontsch Róbertné. 
PAltty Ró:a. nov .• 'n, 116 éves; vST1ila 
Andor. Budakalász. dec. l-Mo eo éves: 
Avar IStvAnné, de<:. 8-1In. 56 éves: HO· 
mokl lStván. dec. :n-bl. 16 <"ves: Tó!.h 
SAndor. de<:. 18-én·. 96 <"VM. 

Bigner Pálné 
H. File p Piroska 

megőrtuUk. 

Fa l uV~.1 Sándor ny. vámUsl<tvIsel6 febr. 
I~.én. élet~nek 96. évében elhunyt. Sze
retatt felesérc. Idnya, veje. unok~~. 
tesIvére rokonsára, wk barátja és I~Z
telője kisérte el utolSó utjárs az Oj
KÖZIemmben tebr. 22·...... hol az egy
hhl szole'latOI Benc>.e Mánon lelk<"sz
egyhár;l t6jegyz6 végezte. 

,. pesUőrlncl egyh'z.kö:r.ség h.alottal. kik 
heiysz1lke miatt korábbl námainkból ki
maradtak: 

tJNlTA.RtuS 8LBT , 

• 



o 

H1REK 

saM611. B~"ra cmlékezel\ a bud.patl 
unItárius ellyh4tkOUéC • m,...,hl. &-4" 
tanon lylllekHet! o_J6vetelh, melyen 
a nagy alkotÓ i lii. BartOJ< mia tanott 
Igen ér<lek1!3 k mc,kapO cl/ladán !\des
aPJáról, majd Unt. ZIta, az AlI. opera
hb ma.'n~neken. El"!lek M4rla Jdsérete 
mell.m B,o.nók-d.IGkat adot! elO, naaY 
rnllvészl át4!l~1. 
Dr. Fe~DCI .J(jud Mlondnok rövid 14-
I08atást leli !ebr. n-o." a deDre<:enl 11,,11-
lekezctl>en, s meateldntwe az Clyhád 
épilleteken véltetl renov4'6.BGkal, majd 
febr. u-én iJ'tl1C5,yarmaIOn velt réuI az 
I$lentiJIzteletcn, • kOsz(ln\öue lll'.' egybe
lyUlteket. Mindkét helyen tal.ukozott az 
egyh'zköz.s~gek vezetőiveL. Il "elUl!. meg
bcszéJkeket folytatott az egyh4zközsé
gek problémáIról. aljára elkfsérte 
László Andor fUzes,yarmatl beszolgáló 
lelkész. 
Dh'ld Ferenc Japán lapban. 1969-ben az 
unltárlus és mU baladó egyhb-akat tő
mUrIIII nemzetközi stervezethez. euUa
k özöt! a japán budhlSlák hárommillió 
lagOI szimlliló mozgalma a RisshO KOsel
kal. Anlol nyelvll havi lapjuk, "The Ko
sel TImes" 1970. t!VI áprilisi nilm4ban 
Ferenc:z J ózsef emlékezett mea a magyar 
unltárlusokról. e.llyházunk alapltójuól, 
Dávid FerencnGl; a \.Oleranela gondola
tiIról, mely azóta IS elyházunk a lapelve. 

RtJllizG Istens"'r e lmen szennay András 
a budapesIl Hittudományi A.l<adt!mla pro
fesszora Irt alapos tanutmányt. KGnyv~ 
a Theolóllal &emle 11171. évi n6mtiban 
Simon János Attila réstletesen \.smertetl. 
Az emlitett Ismertetb alapjiln közöljUk 
a tudós &ZenGnek a dlalollUlilssal kap
csolatoS altibbl mellilla p:ltásit: ,.Keresz
lény &elnk. akUt "ateista", pogány k ör
nyezetben t!ltek, szintén dlaloglztillak -
a malluk módltin. Es ez a mód telJesség
gel keresztény. krlszlUSI volt: a szeretet 
gyakorlása. őnzeUenst!it. IStennek tisz
telele és melVaUása, becsületes élet. 
Nem sokat vlta tko:ttak, de annál Inkább 
tanúskodtak. Szóval b tettekkel egy
aránt . t:letmódjuk. kt!t.kezl munkájuk ls 
azt itIazoIta. hogy a túlvUág. az Isten 
felé tonlulb nem lenl fölöslellessé földi 
feladataik végzését •.• " 
A P elIifI Rádió lIm.-ben eddig janullr 
:>.t-én. és mllrelus 7-én közvetltett unl
tAMuS valltisos félórAI Bencze MJIr\.On 
lll. Szi\s; J ános HOIIIAl.atAval. Legkllze~ 
lebb milju5 023-án. relgel 7 órai kezdettel 
keritl SOr Újabb k övetltt!sre Bajor János 
debreceni lelkész 5Z011']8t'val. 

. 

.J8kab ZolUnt állaltino. 01'll0sdoklOrr6 
IIvMUk 8 ",egedl egyetemen. szeretettel 
gratultilunk a sztllÓknek. Dr. Jakab Je 
nGnek és nejének, vIllamint ifJú orvo.o 
t""tvérUnknek. Dr. .Jakab Zoltánnak. 

A pe.U6rincl unitárius tlyh':tkll .... é. mil
jus 9-én, vadrnap du. 4 órakor presbi
teri gyQlést. S órakor évi rendes kG~
If)'IlIt!st, ezt kővellien pedta. du. e órai 
kezdettel. gyilleke:r.etl Gssze:)övetell " 
szeretetvendégséget t an. }lIveinket. • 
minden kedVe!; frdeklódllt nereteUel hiv 
és vAr az egyhtiUtöuég elOljtiróstigs. 

DrJNANTOr. 

Az aratnlva16 sok, a munkAs kevés. 
Igy adódik, hogy a Dunántúli Unl
tArius Egyházközség ellátAsa háttér
be kellett szoruljon egy Időre. A lel
kész Kocsordra is beszolgál és mun
kaidejének kétharmadát ott kényte
len elWlteni. Reméljük, a kocsordi 
lelkészi állást hamarosan betötuk és 
a lelkész teljes szívvel eredeti mun
kahelyén dolgozhat. Aprilis folya
mán, a húsvéti istentiszteletek tar
tása során, reméljük sikerül a du
nántúli swrványainkat is felke resni. 

Az Irodalomtörténeti Kiizlemények 10'i'0. 

évi utoilló 8'Zámalban l$ több unitárius 
vonalkouisú tanulm6ny jelent mea. Blts
key "Tbordai János manier1zmusa" d
men 1rt tanulmtinyt. ThOrdal János a 
kolozsvllrl Unitárius Kollegium tanára, 
később a hódoltstigl tertlleteken ]e!kt!!I'Z
kedett. Számos egyházi fnekét ma IS 
megtaltilJuk énekes.könyvünkben. 
Plrnilt Antal "Gerendi János b Bős.sl 
Andr's" eimen Ismerteti a XVl. $u\ud
bell unitárius egyhIIzból kIvtilt szombatos 
relekezet fö ptirtfogÓjllnllk b első pat
rónusának élettt és munkáss"6t. OSl:
szegezi a korábbl adatokat és egybeveti 
az. W'Iltárlus. valamint a többi protestáns 
és jezsuita forrásban feltaláiható megál
]apttásokat. 
Mindkét tanulmány gazdagítja aZ unl
tarlus tőnénelemre vonatkozó adatain
kat. 

Kontlnnildól oktat4 kezdódlk a buda
pesti egyhilzközségben a hú~vt!t utilnl el
só vasárnap. Konfirmáció június 6_án 
kerll] sor. Jelentkezni lehet a ]elkészi hl
vata]on, Budapest V., Nagv Ignác u. 4. 

o 

n. alatt. 

.. -. " . o o . 

;;;'stentől áldott kellemes húsvéti ünnepeket 

kivánunk kedves olvasóinknak! 

ISTENTISZTELETEK 
R ÚJvft e~G ",spj,,,, április ll-fn. v",",rnap: 
N.~ l . utca: de. II; HÖIY,,", 1;:. "tca: de. ln; Pestlórine, de. ll: pestef'Zllf
bel. de .• ; vecaú: du . 3.30 Óra. 

::.i't..vh ","o<1napJ''', 'Prll~ It_fn, Mlflin: 
fölf: ~u.ut:aJr:.e. 11; HöllYes E. utca: de. 10: PesUllrtnc, de. II: MiltyA.l-

~&IYJfnkken, liprllla II-~n, este E ó .... 1 ket<kt!.el passzl6 éneklés a Bpest 
.• a.,. tlnie utcai teIl\plOmunkbao. 

Külföldi hírek 

NO lTf!.ter love, The James BEEB 
S tory eimen rerényes életralz jelent meg 
Duncan BOwlell. volt washingtoni unl
tlirlua lelk6S'Z tollából, a.I<1 Reeb egykori 
lelkmUl'A VO]I. IMint l$meretes J. Reeb 
unltárlwt lelkészt hat évvel eze1(itl. egy 
nép lavaut napon Orvul. ]eUtötlél< az 
amerikai politirjoli kQzdelmek kelllSs 
kö~epén. s Igy a szabadságjogok mllr
tirja ]elt. 

~ örllk bfke elmen Ismen Kant-ta
nUlm6.nyt. n:telyet annak idején Babits 
Mlhti]y fordltott volt mai)':u' nyelvre. Do 
románLal mal)'ar kGnyvkladó most újra 
meflelentette, melyhez Dr. Mlkó Imre 
irt tartalmas eil!szót. 

Dr. D'vld Gyulát, a ko]ozsv6rl egye
t emi 10k11 P rotestáns TeOlógiai Intézet 
r ek to r protl!SS7.0rát a bázeli egyelem 
tavaly ,tl$zteletbell doktori dmmel ttln
t eile kt tlrdemea munki\Sdga elismeré
s~(I]. Ez az Intézet magyllforszllgl teoló
giai Mlllatókat Is nevelt. Szeretettel i<ö
szöntjQk a kIttIntetettet. 

Az uto1s6 erdflyl polihisztor eimen je
lenik meg dr. M1kó Imre tollából Ro
milnlll.ban , "Sztiz dokumentum és tör
ténet Brassai Sámuelről". E:z ll%. elsó re
gényes életrajz a nagy tudós Brassai 
életéTŐl és munkássAg6rÓ!. ReméljlIk. 
nagy*ztimú tlsztelGI megvlld,rolhatjilk, 
hOlY hazai olvasótáborunk és Brassai 
Magyaronz..ligon ls ezt a könyvet. 

NledentelD P f ter, a k<Srtlnkben ls 
tiibb&zör megfordult svll.Jct haladó gon
dOlkodás':' teológus-Ielkt!sz besddel je
lent.ek meg "Zur Gegenwart Herausge
fordet" eimen. melyekben a hH alapjai
r ól lesz vallomllst a kltanő ~en.ó. 

Btrli IzaIIk szentgericei és MIItht SlIndor 
úJnt!l<elyl unitárius lelkészek jan. l_én 
nyugalomba vonuJtak. hOSSZÚ és érde
mes $zo11l618t után. 

Morrenrllle c[men jelenik meg az offen
baehl (NSZK) untUrlus gytllekezet szem
léle. KarAcsonyl számunkban kIIzölték 
Ferencz JÓZ.llef fógondnok IrAsAt, mely
ben a heldélbergl anUtrlniltirlus mozga
lom 400 év~1 ezelólt történt jelentkezére
ró] emlékezett mell· 

UN1TAR I US l':L1;:T 

Laptulajdonos 
a l'>l'lfYa ronz4gl Unitárius Egybli2 

F elt IlI, uerk uztG ts kla d6, 
Dr. Ferena .József 

BuOapeu IX. , HGCYe5 Endre 
T'vb.: 131-111i. 

INDU : ZS.142 

u. 3. 

A nerkeaztö hlzoll5'& vezetöJe: 
Bfncze ~UMon 

lOvi e lGflze thl dU: 24.- 'Drlnt 
7&.Uot/' _ Zr!n)'1 NYDmda, Budapest 
Feleló~ ve7.elö: BOlgilr Imre IgatgatO 
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