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Jézus erkölcsi civilizációnk alapja.
A közelmult idök páratJanúl súlyos lelki és testi

szenvedésekkel suJtották az emberjs~et. mindenütt a
•

pusztulás és megbomlott egyens(aly képe és minden
erőfesz;ítés és csodálatraméltó élni llkaris és erőkifej

tés ellenére ~természetszerüleg csak lassan látható az
újraépítés fokozatos munkájának eredménye. Az egyének természetük, adottságpk és lehetőségeik szerint
igyekeznek a létfenntartásnak eszközeit, valamint .megbomlott lelki és testi &J!apotukat helYt;eállítani. de
kevesen vannak, akik erre képesek. A lelek volt &z,

amelynek egyen~61ya először bomlott meg, a 1~lek vo~t
az. amely RitieJ:: és követőinek kegyetlenségeit is klagyal1& és amelynek megbomlása egyesekb~n és népekben azokat egyenlővé tette a vadállatokkal. Egyesek leI).ének 'nlevbomlása, egyeseknek a töb~iekre
káros és ellenséges müködése, másoknak azelott is
véSzt fájdalmat ok<nOtt, a nagy tömeg lelki megbomlása majdnem e.,gész Európának pusztulását idézte
elii. A tömeg által közvetl~ül és a lelkieknél erő
sebben ér~hető testi fájdalmak fOlytán sokakban elveszett az a tudat. hogy. az embernek lelke is ,fontos
és bogy a kiegye~úlyozott egészséges lélek épp oly
alkatrésze az egyépnek, mint a jó erőben lévó egészséges test. ,Sót talán fontosabb, mert a test állapot..
által szabott korlátokon belül, a lélek az, amely a.z
egyént irányítja. és vezeti és hatása. szó és Irás útján, messzibbr_e ére-zbetö, mint a korlátolt határok
közt mozgó testé. A ,test ts lélek ö!:'szefüggése és 'egymásra hatása., még ma is sok tekintetben misztikus, a
lélek tulajdonságai., és szükségletei
ma is
legnagyobbré~zt felderitetlenek és míg a testnek szükségletei között azonban kétségtelenül legfontosabb a
bit, amint azt az e mberiség 'fejlödése a legősibb idő•
001 ;mutatja. A hit őse, a félelem, a gondolkozni még
nem ,tudó, őskori ember <félelme mindentől , ami nála
erosebb és mindentöl, aminek jelenségét megérteni
nem tudta. A fe,ilödő, de m ég primitiv gondolkodás,
csoportositotta és e~oportonként megszemélyesítettc
lu!!söbb ezen jelenségeket .es megs tületett a mythologia. Az egészben, vagy részben ismeretlen erő és erő
sebbek - m ajd a mitbologikus Istenek kegyH és jóin'duJatát m egszerezni igyekvő ember, saját testi
szükségleteiböI indulva ki, igyeke2ett e2eket áldozat okkal megnyerni és kiengesztelni. Az á,ldozatról az
Imára val6 áttérés a gondolatnak és léleknek hosszas
és óriási fejlődése volt. Az ima jegyében született meg
a kereszté:J.y vallás. A legdemokratikusabb vallás, mely
nem tett különbSéget ember és ember között. amely
nem ismert más megkülönböztetést, mint azt, ami a
j6 és rossz között felállított. 'A vallás e kettő közé
éles határvonalat húzott.
A keres7,,tény vallás egybázzá szervC'.l:ÖdÖtt és
mindenkor befolyást gyakorolt a kereszténnyé vált
világ felfogására és fejlŐdésére. Az örök igazságokat
hirdette, de mint országok és emberek kijzött éla. emberekből á1l6 szervezete maga is ezek befolyása alatt
á llott -s részben a kor hatása, ré ..zben nagyméretií
szervezete fenntartása és központositott vezetése érdekében, a késöbblek folyamán, feudáUssá és kijlsö

megjelenésében fényűzövé vált és Silk tekintetben az
akkori világi 6zerve2etekbcz hasonló bibákban leledzett. Teljesen és kizárólag lelki életű, minden földiről lemondott flagellans barátok, világi pazar életet
élő, fényűzö és h~at viselő pápák és püspökök egyesültek benne, a hivők tBmegével. A megtisz.1ulás szükSégessége, a renaissanceban is megnyilvánuU történelmi evolueió, létrehozta a protestantizmust leegyszerfisitett hitével, a külső fényűzés meUőzésével és a demokratikus presbiteri rendszerrel, - de egyszersmind
megindította a katolikus egyház újraszervezkedését.
Azonban a protestáns egyházak az unitárius egybáz
kivételével dogmatikus alapon állanak. bár leegyszerüsitett és lényegesen kevesebb dogmával, mint a katolikusok. Az unitárius vallásnak nincsenek dogmái, a
s:r.abad vizsgálódás alapján ill és azon meggyőződés
ben él, hogy miként a tudomány, a tennés~et felisme.rése é!J magának az embemek egy~ni és a közösség~
ben való élete változó és 'fejlödé3b~n áll. - éppúgy
fejlŐdik a. hit és vallás, kölcsönhatásban és összefüggéjiben az ember lelki felfogásának fejlödésével. Van
azonban az unltárizmusnak eunéblÍny jellegzetes
alapttétele, ameiy bár nem dogma, de változásnak kitéve nincsen. ,Hisz az örökkévaló- egy igaz Istenben,
hisz Jézus. Krisztusban, ISten legkiválóbb fiában, az
eszménYi emberben és annak tanításaiban és bisz
lsten láthatatlan erejében, a. Szentlélekben a mindent
ittog6, mindent átható, mindenütt jelenlévő, de néba.
és nébol többé-kevésbé szunnyadó erőben, amely öszszekött a. világot, annak minden lényét, életet és holtanyagot, mindent és mindenkit, a világevyetemd és
magát azt a lényt, amelyből kiflUgárzik, magát az Istent. Hisz az örökéletben, mert e . világban semmi cl
nem enyészik és minden örök, ami jelenlegi a.la,fában mula.ndó és hisz a kereszténység további elhivilttottságában, ha az Jézus megnyilatkozása~t betartja
és valóban követi. 1884- ben írta. Kossuht LaJOS Ková~s
J á nos kolozsvári kollégiumI igazgatónak: ..Az unitárius vallásnak volnék hajlandó a legterjedtebb és legtovábbtartó Jövendöt igémi és p edig aZé,rt mert a
fősúlyt nem transzcendentális spekuláclo~ra, ~me
lyeknek eredeti az indus "édákra. vcutheto vl~sza,
nem mlsztlkus dogmá kra, amelyeknek egynémely,kéről írva van "Credo quia absurdmn", ~anem Krisztus
erkölcslanára, az emberszeretetre i'ektett, amely a társaslénnyé alkotott emberiség takéletes~edésének tör~
vénye amelynek uralma nélkül az emberiség soha sem
érheti el azt a megvá ltást, amelyet Krisztus e ..~zavak
kal kivánt követőinek: "Béko legyen veletek.
A kereszténység egyetemes, mert minden keresztény vallás és egyház Krisztus tanításait hirde!.i, valamennyi az ezekbŐl folyó erkölcsöt rendeli kovetni,
amelyet O életében élőszóval hirdetett, teitekkel gyakorolt és halálával pecsételt meg és val~:n~~!it~
mindegyik a maga módján, - ed propag
I
saiban feUogba szerint megaJkotott fstentl7t:;e~~vae,.
más egyhRz ténYkedéseivel ls ennek szo g a
kell, hogy álljon. Az unitárius vallás nem követel klUNITÁRIUS

~LET

I. 3.

1

-k'i,_"",-*,of & tin~n tari mln""U m g.; b.Ud.
• dyDdl: ert<Zkd abpJa U " 'én~1 'lOW.l1O!l. J:Dt!rt me, ·
.,..d'M .wtot a bit az 41&1 be16Ó ~,c. az er·
UlI» uoabaa.
1I',pja a hU.. a 1rJil5G" i:ld.t.el
\.&16 lrln'k hWD" kffejezbn jut.
Jf..I uJ.Uruuk" • m1 tK1'x.erű ~ Vili,"" bíWak ..
kel u t!J7e ' t"N'll ~rejzU:o,.sél: uolpl&tábaa. ~Ullnk,
q"a.erii fent&'LcnnaJnk'hUJ.. k~ínetkD hi.eD.J1e:r, iAt&ett
bDt1nkhua. .a ~keD & &meIlIIyIre I"Y'J'U nnN'
I'dd6I telik, az l:ld.ben ep-dnt. .Ez a~ utóbbI azonbau a multb.aD nac:y v1sw:rrCtirk.f!t mulat él: ma. 11:
Ul-QI ~U atthl. ,mU KrúJzt.us fanH.in Wliink mrg'1(V..,det. A Ukk mecbom1utt ~elUúJya nehezen au
b.efyre,. a riJyot' lnetl'pr cíbil1,aU•. máwk keg:"e.Urntlf,e.
az &DTq:1 ls fiíldl J6liC. & a .... taJom utáni \'éI:1;e'rn
" ~,, psittaUalWk b(lldoC"uLiJ,a &; wil; jú emlHer JiU-

em...,,."!'-

reo~Umffce

m,evrenditette azt.. amU a lélek eujét

adja : a bUd.. Ped1c ","Ic a hlt nyújt meptYu'I"dg &;

teJJel: bt.lldO,",ot, amint

a~t

nau

a~-W1UDk.

Divld
Fereae bIrdette. A bit l:tl4er'ÓI'ité.toe, a bU én 'énytlSúJftí'wS eJÜf'.rlUZdihín az emberi l:lrlb.eD az evandU ..
ú,eiú cé:lja.

A bit ~ ,'aUá. éJ euk liUM'ezete az en'wb wotos Ja.erepet jitní.k a khéletbeD & nem iWze:irnbiis a
-''''alom éJ: állam JlU"Dpon(jábóL Az ókori teljes
ecyesWéWóL, amdfben állami hat.&lom és V.UáIS
euiitt irinyíwt.t.ák az; államot, elluWtta.k &ok állambiiUl az: e-c-yhiz is állam tel.Jes !5ZétváliÁboz és ~'ao
nak. a.kik a \'&llil5 rÍlkvco;fliécét DJ.ePagadJák. Az
állam és e.fyhá:d teljes eh'iBba nem Jelenti az egyiittm.iiJWCIá m""J"~ aminthou aZOD ronácokbaa,
Uol a mh'ilú mq-wrtént, iCm .n.ünt ej mer: teljeseD. A va"h h ec-Yjláü Iizen'ezd mectat:-.adása. azODbaa niacit'a az államra káros. Az er:köle. U&'}'anls
mtndrn ~gi élet ld ki alapját k.é pezi, a hitben és
val1áwa.n születik é. ezekeD it. .5:!:ivároK az emberi
léf..ekbe &: euk út jin krJed. Erkiilca: nélkül. bit ft
~'a1lJ,. DHlüiJ eAk kiUiÖ kényszer az. amely C50Portok ts Wmegek e"yüt-iélWt lehef.(ívf tazi.. ez pedll;
J ...ml máI. mint az: ~ymiua utal"!c ténye és tuda h , v&;:y a nye,.. erÓKtak.. amelyet e(Yes.:!I.. vaKY
l.~port.ok mállOk felett gyalWroLnak. Mennyivel szebb,
m.eonylvel Iú)DJJyebb, ID.ea.uyivd emberibb az ilet ott..
ahol a. JiI.dI: a hitben mq-nyqF2'ik és ahol a rend és
él~ a lilekhen a hitva.Uás Utal elhintett erkil.e.ol Wn'fayeken épiil fel, ezek alapján ténykedik·
..E-cm ch'ilizáciúgk a"oJa a kriszhlIli ken:sztt!nl'
erkiild" - írla enik legklválóbb condol.koz.ónk. EQt\ 'Qs Júuet ..A XIX. század
urallwdó etinnH" eim"
m.íivébeD. Az emwri egy~ . .. francia forradalom
~l. a nabaAsh. tKtvfri.séc, ~yeDIÖ5ég világesz,.
md ls a keru~nr~r állal hirde~tt lanok.. A vaJ.ó di
demokricia Kriu;tUJ hna.tban uület.ett és közel ké.t.heul!.ll1H vajúda. után ju.tott uralomra .. világ nemz.etek:re &: ~lIamokra taJoz.6doU és részben még mln_
dic mj....et.J (BlUe é5 önérdek által u.ralt en:lbetúé"é.-lj,

•

ben.

A bit, vallá$ ~. erIWlc. az emberiRg nalf)' össtekiiU lelki Uoaoolat.a. az emberi ~, condo1a.tit
hirdeti &: en.nek uolcálatibau. is áll Az öriik bék.es~~. az emherI JóÁc él; m.egértés, egymás szeretete,
egymj. titnocatáu., a lélek teleme1.é5e uten felé ké~ IdrilJát..
Ezek feli törekedni .. Uy IránYban munldlkodni.
macunkat éJ; ~ '.d _,....,
.
ma.a-.. .,.... ... nYba.n nevdni is lelkÜnket
l?nYJfaDl. ezeket nalwrolDl. &z egyház és
ki~4'Jkünk feladata, ez a ml ntindrnkori mUD.-. rndyre IJ>ten áldiJi.it 1tirjü.k..
Dr. DanIel Gibor.
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~ Vnltir.luB elet el$ó I2ámána~ El"dél vbe eljutott
orm",'" ,~rörnet okoztak, mert bellSle a' magy a run Ui rl USság e(yhá:r.1 élctkröl értesültek.

nek ~~ti~~r~f, It: T . az B/iCyn{ozí Főtanács f,ílé$é..- WI múodik felére t űzte kl.
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Unítárius egyházunk feladata.
Mld.6.o mi nt U U.nltiriJU f4Y1:tima.k *SonDan
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v'h8TtoU ptbopGke e,,'8n,,"Uyml IlUrdt,1tel ~~4
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r hr uláw~ ~b&o d'Ólol"baJr, II kiadataln»al forl"kozn m
fl\'i1r; mp;állapifbaw. bGC:Y az UDit.iri.as Ec'l1liz.nak az u..nltárh "'ps a;w'-ilwHb..
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,.atUa
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\
a ~l,áJatnak .POdig nern uoIprirnak, ha.nfJm a Jé.~UIi ~I"td.met.ékb cn ,'ett aol~ála.ta&k. a:r.a.z hiv&t.isn ek
kelJ lennIe .
• Az ,,!,ífjjJ'Úmus az éld. a lét é l a \11ia; egéar.ir:e
vo~1wW tC"yet.emes él: e;:"~eI 1V'fD1ioJeH. cél ' .
bens.., dkijtd"!Jd.tié;. Az lsten euioéce él;; a.tn . t!$
maca, ~ián "onJa !'" ~'iI.i:J egy&é;ének. ~:r. élet. ~:;.:
~ seJ:~n~ OB ~ ~rtékek Öl'sdraudiaak u.en'e5 egy_
&elét. A. Wkfletes lsten (Mt. v. lS) Wk,élete!; 'ili,l(rl.
bo:r. létre vf'ijk aJ.Jwt.ú.bau. I ezt a (olJ1,on Wkél!..e member segitheti elit M.a.gától értet.Vdv, hor' ",ne~ :
v11á.~Wlk ,-al1h. ,~.td;lca a'apon l!.eU nyru; .... nia, Ü.
pr 1'", az eva..nge1lllm szerin.\, éppen az. btea- H az.
"
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emberszeretetet jdenti.

(Mrk. XIL 30
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Az. Vnitári,U5 Eg:ybb.. a ml mauar UnitáriU5

Ec.

házynk Dávid Ferette fennkölt éJ.et.e éi tn-ékeaT&é
folytán Jött létre s teljesen &. ié~U5í evaD.'~Il"m:
!lJa.pn;k Ennek aJa.~!é\ete ~ l5tenonwig.. ami
egeaeo awiW5 az Igaza ertelemben vett embert.ed:.vé_
~n:eL Ez a tesh'ériség nem ré5ÜJges f:i; nem kiz;_
rola.gM. hanem lsten egész bi.roda.tmi,R kiterjed ~ iu
e&:yef.eme:s él: iirok cél és lehulat.. Az bten-oiw:á,a
adoUsác is és állaDdó&.n m"'l'valóBitandó cél iL
Ebbe az on.r.ágba ILeU belenúnie és Uervet.ódnie
minden földj onzágnak. men. a föld m indea hivati5OJO emberi feladat megoldiJiána.k a helye. L'nitúius
Eg-yhiíz.un k felada·t aj közé tartozik az iL h olY az
egyént f:i; a közös&t:get.. nIamint a survesea kiahkulú küt.:össégi HeiténYe-Wket, amilyene);; a esa'ád"
Id.bd'&" eKyház, nép nUhz.et stb. a maga (on~a ~
értéke szerint becsülje mq és illesue bele a testvér isé; reUeme ált.&l l'ezete!..t Istenorsz.á,ába.
NettLOAk
népnek. hanem minden népnek egy_
&écesen hozzá ~ Jánd n ;a a nagyvilág üYeD~surií
~rTe:s kiépitéiéhez. meri másképpen ~ létesiilhet
a földiin az a ,demokrácia, amelyik az emberi-nem (a
föld össus n épei) fejlödését van biva.tva swltá1ni
UDitáriu.s Egv-lJázJlnk számá ra az itt elmondottak
netll sWvir'igok. hanem egyedüli kikerülhetet·len feladat. Mi nem VHynnk biv,..ti az ~'oldaJú be;íllitá50k_
nak s nem alkalmuunk pártszempontot, mert hivatáSOS fe1ada.tun k a' az emb~rtestvéri~g szerves lciépíCé&ébea litiai s ~ felada.tunkat halálosa.o komoln,!:l
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\ 'esnük.

E Dleu-ondolisok D1elleti prÍlbáJlam a magam HíBlekegyét a követk:eWltéPPen mnJogalmazni: Hiszek
az Iltaz szeretet örok bahlmáb&ll a vi1ápninden~
ecyRgébeo.. az lsten atyai. gondviselésébe" az embe.
tslenfi('d,ában, a jizu.si öriimiunet l--alóravalásába.n,
a lélek me;szentelQslésébeD és a fdlOdö élet öriikk"valóságiban.
Az lsten gondviselö ereje len-eo m;nlhiUJ)'i"nkb L
Kolozsvár, 19U. november hóban.
Dr. KISS ELEK
•
pu.spök.
RADIO KOZVETJTl listen.tisrt.eldiipket a Koháryutcai te "plomból Aprilis hó %O-in ti. eo 10 ónkor.
Szolgil: Il.rabb István lelkész..
VALLAsOS F.E:waÁT KOZVETJT A RADIO iprol08 bó 2 7·fn a studióbóL Szolgál: dr. Csiki Gábor

espe res.
tnekes kiinynk érkeztek K olozsvárró!. Ez a ki ad ás nem tel jes, de jöl haszn alható. Dara bonként.
3 t:orintos á ron kaphawk a lelkészi h ivatalban. (Bu dapest, V., Koháry- u . 2.).
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Az lIlli tarizU1 l1S fllapelvei.

~n~~~ö~:!~i:,,,embernek mind ellUUukoznl k ell teremtő

A napokban ke l H1 ZCt Cl'kezelt AmcrikÓb61. A
{{Izc!ckct Al'. Ame l'ikul Ullit!lrius T:\rsulsl adta kl és
mérsékelt !lron bocsátja [lZ c rd cklödök rc ndclkC7.és~
re. "Ezek n szabad kutat6s cl-edmÓnyci és bár eltérő
véleményeket túrnak cl6.nk, céljuk oz unItárius tes t-

Ennek II SOk millió
b
k
II fUzelek az unltflrlu$ h~~lvee~el ::,ulatJ,ák me" ezek
sl!k meR. vilá"
e, Oity ll1ssák és ert·
tek."
osan azt, amit eddi" hittek él ke,,:s_
Avegén ml!g hozzlIteszi h
dindallIhoz nem e l e.ll.endő a ' 1 o.ll.Y az unitárlzmu$
lent az ls, hogy templomai~'e.ll. smer és.. BÚl' sokat. je~
ket. me rt sokakná l találnakk~~.II.;~detjUk hltelvein_
zekmh!'!z azonban föltétle
űksl! gatásra. A győ
tárh.lsok va l6b
hl
n sz
.ll.es, hogy az unlnélkül eon'cdUI,n kt!'!lvelk szerint éljenek s fl!lelem
IZ
"'''
csa lelkIIsmerelUk sz ,
lvvl! es eselekvövl! te.ll.yék hl lUk t
av ra hallgatva
'!~~~~te~~~:k az Isteni eröne~' ~~k~~~ ~!f;

vériség crös!téso".
Első

helyen n tcrjooclcmében lCJ!kiscbb
ket kell megcmUtenünk, mert ez Ilzokkal az
hItelvekkel ismerlet mcg, melyeke t CurUs
foga lmazott meg és olvasolt fel II bostoni

templomban

19<\4.

márciusában

és

m.zc tces unltórius
W . Recs
un itárius

ametycke~

az

Amerikai Unitúrius Tllrs ulat igazgatósága cgyhangu-

lag magáéva lett és el rendelte azoknak !cÖzzététclét.
Ezek II hitclclvek azon a három princlplumon nlapul-

nak, amelyeket dr. Earl Morse Wllbur fektetett '10 az
"Unititrl usok négy évszázada" dmil nagy munl<b,jában. MegállapUása sl.Crint nz unitárius hitfe!fogöst
minden időben ezek jellemezték:
l . "Teljes lelkiismereli szabad sál1 a vallásban: a
dogm6k és hittételek kötöUSoégével szemben."
2. " Az értelem korlátlan alkalmazása vnltásl kérdésekben: a külső tekinteJy és ti mu lt hagyományaival szemben".
3. " Megért ő tiirelem a különbözö vallási nézetek
és ezeknek gyakorlása iránt: a tanok, vallási gyakorlat és hitlelfogás erőszakos uniformizáeiójflVal szemben."
A nyilatkozat a tov6bbiak során kifejli a fenti
alaptételek jelentőséget k záró szavaiban a követ kezőket mondja:
" Hisszük, hogy az fl vallási mozgalom, melyet
ezeknek a principiumokjn ak szelleme hat át, hivatva
van, hogy egy uj vjlágot nyisson meg az emberiség
előtt. Az unittirlzmus igényt tart a vezető helyre. Ezt
az Igényünket a Cllanningek. az Emersonok, a Parkerek nagy szellemére alapítjuk, de tudatá ban vag"yunk, hogy a vezetés akkor illet meg valóban, ha
meglá t juk az előttünk kinálko.z ó lehetőSoégeket és
élni is tudunk azokkal."
" Az unitárius Jefferson" jellegzetes nyilatkozatait
'közli egy másik kis füzet. Az Egyesült Allamok nagy
elnökének ez a mondása áll a címlapon: "Hiszem ,
hogy nem lesz egyetlen Ifju sem az Egyesült Államokban , aki unitárius ne lenne miel5tt meghal."
.
Az egyik könyvecske huszonkét neves amerikai
logász, pedagógus, epítesz, ujságíró, tudós, mérnök
arc~épét . és válaszát közli arra a kérdésre, hogy
"Ahért IttSznek a haladó unitlÍrizmttSban?"
" Mi az uj orthodoxia" eim alatt tizenegy kiváló

egyházi férfi, H. Swanson. D. Me. Graaley, · J . Sunderlend: H. C. Meserve, D. De Witt, Herbert Hitchen,
P. DavIs, F . T . Caims. Th. B. C lark, R. L. Mondale,
F. Barth vilagítja meg ennek az érdekes problémának a lénye~ét.
"NlIUa~ összehasonlítás" eimen Angus Cameron
mutatja kl világos okfejtésben az unItárizmus és a
hagyomanyos protestantizmus között fennálló eltéréseket.
Glenn o. Can fi eid 1!'!lkész ,.Ime az én cOl/házam
de. lehet a tiéd is" c:ímú [ijzetben Irja . me/:!: maga~
szmvona~on vallomásaiban, hogy miért h agyta el tizenkétévI lelkészkedés után Calvin egyházát é'i csatlakozott az unitáriusokhoz.
A h!'!tedik filzetben A. Powell Davies Mi az uni',áTiZTnUS« dm alatt az unltárlzrnus törté~~lml összeoglalását adla dióhéiban.
PoweU Davies értékes történelmi áttekintésében
mepn~ndj a azt is, hogy mi indította az Amerikai
~~~t.ánus T ársulatot ezeknek ;.. füzeteknek a kiadá,.Sok ":litIló unitárius écl ma Amerikában" _
IrJa - ,.aklk nem la~iai e~vik unitárimi egyh ázköz~égnek sem. Sok milll6 unitárius él. akik Azt sem
udl.ék. ho.ltv IIven egvház van e n vilá.t;:on. Nem is~ e r!k a történelmé~. sem II hitelveit, scm a eElkitil.ését. Azt scm t~dlák. ho~v ök maltUk unltárlusok.
Ha ennek a vall,.lS~k valóban hivatása, holtY békességet {os szabadsá~ot honon ? vl16.~ra, akl<or ennek

Hirek.
ORTUTt\Y GYULA 'dr. vallás· é

k-

,;~n~~~~~ !prll~l ~i n !ogadJa egyhá!un~to~::~~f~;

z II u I s k erdésekct btt.zéll meg.
Dr: KISS ELEK pÜSPök eskUlétele Má reius 12 é
u~ne~c1yes kiilsöségek ki.iUitt tette I ~ dr .Klss Eie~
pllsPok az lillami h fiségeskü t l\lIhály rorDAn király kezébe, G~za P é te r m iniszte relnök, Roscutet kultusuni .
nl! zter es más elökelöségek Jelenl étében. A szertartás
elott mag.yar nyelven Imádkozott Csifó Nagy Lászl6
~gy~áz! hlkár. Dr. Kiss Elek püspök roRlin Dl"elv ü
udvozlo beszédet tarlott, melyre J\tibály király válaszolt. Utá na II király II angol nyeh'co r endkívül ulvCl~es hangú beszélgetést rolytatott. Gróza miniuterclnok c nlll) emlékére II dévai Dávid Ferene emJéktá bla úJjáépítésére, aki maga ls dévai szá nnnásu 10
millió leit ajánloU fel.
•
Szent-Iványi Sándor egyh ázi f'lDök január havat
New-Yorkban töltötte. Több new-yorki gyiltekezeliinkben prédikált és előadást tartott. Harringlonné,
Szántó Vilma legutóbbi levelében irja, hogy szer-eplésével az erdélyi és magyarországi unltárlusság
Ugyét az amerikai unitáriusság érdeklödésének központj<iba állItotta.
Kovács J á nos kOllégiumi igazgató és teológiai tanár születése 100 éves évfordulója alkalmából emlékezetét Benczédi Pál teológiai tanár méltatta az Unitárius Közlöny legutÓbbi számában. Kossuth Lajos
nagy barátja, Kovács Kálmán gondnokunk édesapja
e mlékezetét a centennárium alkalmából mi ls kegyeleltel idézzük.
Özv. dr. Nyiredy GéZáné S7.. B<'nczédi Zsuzsanna
életé nek 75. évében elhunyt. Temetésén Csiki Gábor ,
esperes és Barabás István lelkész tartott beszédeikben m éltatlók nemes lelkét. Emlékezetét gyennekein, unoká in és szűkebb családján kivül az egész
unitárius tórsadalom, kik mindannyian ismertük kedves lényét. sok szeretettel fogjuk megőriznI.
Szent-Iványi Sándorné a budaoesli n őszövetséll:
elnöknője Vaday Albertnéhez, a n6szövetseg Ov. alelnöknójéhez Intézett levelében arról kiUd értesltést.
hogy· az Egycsült Államokban ltIr tott előadása i során
felkérte az ottani n6szövetségek tagj .. it, hogy szereteladományaik küldése során .ll.ondolJanak "" magyarornágl unitárius n5szövetségekre ls.. Ormmc.1 ért.csit:
jük h ivei nket, hogy Szent- Ivá n)'i Sándorné zlnök~o
kerese folytán három csomag érkezett am.erlkal umtárlus nószövetségi tagoktól $ azok szétoszlósát n5szövetségünk választmánya fogja lebonyoll1ani.
A budapesti nószövetség I$l:en jól sike rűlt mű soros
est!'!t rendezett áprllts 9-én. A mOsor keretében unltarlus Ir6 és mGvész aflai szerepeltek. Egyed Balázs
é nekelte Vaday Albert szerzeményeit, ~ uzogóny János pedig tilinkózott. Mindketten szép SIkert arattak.
Kocsordi egybúközséBiink nai:Y buzgalommal fáradozik azon, hogy kultúr hazat épUsen. A lelkész
vezetése mellett valamennyien eR,y lélekkel Igyekeznek el őre vinni a tervet. Az egyházközség tJsztujlt6
közgyGlése gondnokká Török Gá9pt'lr, pénztarossá Boross Sándor aflalt valasztotta .
n
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A debreceni egyházközség Ilj s::ondnokává dr. ?o.fikó
Gyula egyetemi taná r afiá t választotta meg.
Orosbúi hí,"inket a busvéti ün nepek alkalmával
meglátogatta K ovács K álmán egyházi.- f?gondnok h e lyettes afia. A beszolgáló lelkész ! közlekedés n~ 

héF~gei miatt nem jut~atott.!1 az unnepe~ alka.l:m a valOrosházára és igy Jgen Jol esett ottam hlvelnknek !ógondnok he1settes afia yitogatása. . ~r. P.éte~
Aladá r és K álnoki Kiss Dámel atyánkfiaI buz.go
munkásai orosházi egyhazközségünknek. Igen jó v?lna ha Orosháza problémáit véglegesen megoldbatnok.
.. Pf stsvnUörincen és Pestnenterzsébeten a husvéti
ünnepek alkalmával a hívek nagy- ~:nb.an ~ettek
részt az istentiszteleten. A pes~zent1ormcl ~eke
zeti teremben húsvét első n apJan d élután musoros

családi összejövetelt tartottak a nószövetség rendezésében melyen m ás vallásúak is sokan vettek r észt.
Az urv~csorai kenyeret és bort Pest.szentlőrincen és
Pesterzsébeten a hívek adományozták..
ERD~LYI

HIRES:

Kri7.a Janos emJékünn!!'pélyt tartottak a brassói
unitárius templomban. melyen imádkozott és bibliát
olvasott a brassói. retormá1l1s és e\tangélikus lelké~
az emlékbeszédet Szemlér Ferenc római katolikus is·
mert író tartotta. A zarobesz.edet Kóvá ri Jakab unitarius lelkész mondotta.
Pálffy Károly ürmösi lelkész JITomorrákb a n. rövid
szenvedés után elhunyt.
Nagy SámDel bordosi lelkész hosszas betegeskedés
utá n elhunyt.
Tordán LóriDczy Dénes lelkész bete.e:eskedése
miatt dr. K o"ács Lajos teológiai dek-án h . osztott urvacsorát és prédikált a húsvéti ünnepeken.
A kolozsvári magyar Bólyai egyetemen az angol
nyelv lektora dr. K omics Lajos t eo!. dékán h. lett,
aki e munkakörben édesapja nagybátyja, néhai Ko,.jcs J ános kolozsvári kollégiumunk egyk ori igazgatója tisztenek örökébe lepett.
.4.2: 1947. evi Unitárius Napt3.r teljeseil elfogyo tt.
A közel hétezer peldanyban · m egjelent naptar, erdélYI
unitárius hiveink buzgóságát és az unitárius szellem
megnyilatkozasa utáni vágyat is kifejezi.
Dr. Varga Béla hittani tanuJminyai közreadasil.t a
budapesti Képviselő T an ács elh atározta. A munka
kwratát dr. Erdő J ános kolozsvári teológiai tanár
rendezi sajtó alá.
Az Unitárius Közlöny erdélyi testvereink lapja
megjelent és annak két száma érkezett lapunk zártatror. szerkesztőségünkhöz. Örömmel üdvözöljük t estverlapunkat és khtán,juk, h ogy nemes hivatasat si kerrel teljesíthesse. A szerkesztősé.e: munkájára Isten
áld ását kerjük.
Magyarsmváti egyh i:!.közseg'Ünk iskolát avatoi.t.
A két tanter emböl alló iskolát nagy áldozatokkal epitette fel az egyházközseg és azt három tanerő vezeti.
Az at'ató beszedet a püspök ur tartotta szép ü n nepség keretében.
. Bomoród!.Üfalui egyhizközségiink közművelődes:i
hazat avatott feL Az avató beszédet a püspök úr tartotta: Az E. K. Tanacs elismerését f ejezte ki :Végh
~haly lelkésznek és a hivekn ek búzgó es eredm-enyes mun.k8.jukert.
Tó~h Vilmos unitárius lelkész. tiz esztendei sű!yos
bete~g után elhunyt. A fiatal. tehetséges lelkész
e;nlék~ ~ralamennyi. lelkesztársa fogja őrizni s ked,es SZÜlemek IstentóI ,,; gasztalást kérünk.
.
.. ~yj.~STent1áS2lói egyházközs~~nk templomába a
kozeli foldgáz.kutból a gazt - bevezették s így a temp1cmot télen füteni tudják.
~öviri .Jak:ab~e sz. P á lffy M ar-iÓtitka b:r;lSSÓi lclt~nk nele, ~ sok egyházi ünnepélyen gyönyörödtetett énekevel hOMzas szenvedés után elhunyt.
~léltét szeretettel óriz.zük.
ts ... ~agy ~e~c atyánkfiát homoródalmási tanitóvá
_ .cuekvezerre megv:álasztották. Úgy neki, mint édesk~Jáának, Nagy Arpád ny. igazgató tanitónak szl:vböl
IV nunk minden j6t.

..

A Duna.-Tiuakol.l U n itarius !'il.Ór,inyenbi.tkol..

seg területen husvét alkalmával négy helven v olt istentisztelet urvacsor aosztással egybekötve : Rákosp alotán, Újpesten, Sashalmon és RAkoshegyen. A
negy helyen összesen 160- an vettek r észt az istentiszteleteken, nagyrészük urvacsorával is élt. Az urvacsorao:ztáshoz Újpe:ten kenyeret és bon a helyi
református egyház adott, Hákospalotán kenyeret
Szász Lajosné, bort Elekes Mihályné, Sashalmon kenyeret és bort özv. Kálóczy Istvanné, Hákoshegyen
pedig Nagy Dénesné adomán,yozott. lsten áldása legyen a j6kedvü adakozókon. K özöljük újpesti, rákospalotai és pest;újhelyi. unitárius hiveinkkel. hogy U;pesten ezután minden hónap első. Rdkcspalotán pedig mésodik vasárnapján tartunk isten tiszteletet. Ezek
szennt Ú;pesten legközelebb május 4-en délután 4
órakor a Szent István-téri református templomban
Rákospalotán pedig május ll-én délután fél 5 ór ako;
a MÁv telepi refonnátus templomban tartunk istentiszteletet. Szeretettel várjuk és hivjuk hiveinket.
A húsvéti istentisztelet alkalmával Rákospalotán
a közeneket a r ákospalotai 20 tagú iparos-kórus énekelte. A kórust Székely B éla rákospalotai unitárius
h ivünk hozta el s tette ezáltal feledhetetlenné és
emelkedetté istentiszteletünket.
A Duna-Tiszaközi Unitárius Szórvanyegyhazközségben 1947. április 4-én megtartott esperesi viz.sgálószék alkalmával a kÖzgyülés három uj gondnokot
választott: Nemes Nagy Sándor újpesti, Buzogány
Lajos kecskeméti és Tiboldi Tibor SZ('Jlnoki afiait.
I sten áldása legyen munkájukon.
A konfirmációs oktatás . bud,lOesti eg'ybilzk özs~
gŰnkben megkezdődött. Az ifjak minden nap délutan
6 órakor részesülnek oh-tatásban a K oháry- utca 2.
számu lelkészi hivatalban. Ez alkalommal is íelhívjuk híveink figyelmet arra, hogy 17. életevüket betöltött gyer mekeiket küldjék el a konfirmáci6s oktatásra. Jelentkezni lehet bármely déJelótt 10-1 -ig a
lelkészi h ivatalban:
Bódmezövásá.rhelyi egyházközsé~ünket is me.e:lá'iogatta K ovács Kálmán fógondnok helyettes aíia az
ünnepek alkalmával. Az ünnepi istentiszteleten Biró
Lajos betegeskedő lelkész és hívek sokan jelentek meg. Abeszolgáló le1kesz igen szép munkát végez s híveiIik teljes lélekkel támogatják munkáját.
Presbiteri ertekezlet. Budapesti pl'eSbiter afjait éf
érdeklődő híveket április 21 - én, hétfőn ci. u. 5 órakor
a gyülekezeti terembe aktuális egyházközségi kérdé-sek megbeszélésére hívja és vár ja K ovács K álmán
gondnok.
UNITARIAN LIFE. T a.ble of content: PresideTtt
Dr. G. D a.niel: Jesus the fund4ment of OUT ethicol
civiZ.isation. _ Bishop Dr. A. Kiss of K olozsvfiT: The
task of OUT Unita Tian C huTch. - The. princi.p!es. of
UnitaTianism, _ cemmentaTlJ of r ccent .4.mcncOi7l
UnitaTian pamflets. - News f Tom BudtIpest. ·coUntTY
and Transsy!.va.nia.
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A lap tulajdonosa a Magyarországi Unitárius EgyMz.
Felelős szerkesztő és kiadó: K e r e k i G it b o r.
Budapest, V. kerület K oh á ry-utca 4.
~ előfizetési elija: 12 forint.
Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában Budapest,
VII!., J ózsef- u . 41. - T elefon: 137 626.
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