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A p. Csel. ll. 1.

Az ets6 pünkösd nllpján tiz,e neW ige;r1lfe~ ember _ foglalkouisukra nézve haM.szok. vc.mr....edók -:új fMdulntof adott a vi!4gtof't.€n.el.emnek.: me",,"?P1 JGUM a kere"nénll an~zentegIlMro l . A csodtival
hat4Tos cselekedet rit.Y.a _~elének mindnlflija.n
~zendélekul" . ..mindnyá;a.n epv cl-AroHO' oolóft.ak. ..
A uilóQ'01'I mif".den nagy eselekedet. m.inrien síker
:irka: tl Mkk hatalma.. Ne feiejUék el en ma. azok
!:e, a:WC a romok jelett új l1'ildQot cY..amak (l2 emberi.!eg s-...ámónz CpítenU
KruégteI.en,. hOgJJ az emberiséget lelki. romio:t~!J'I. T-,ttaUG ;efenlevi sorsára.. S ha. új triUigDt oY..ll runk " ben.."le Ooüfogabö é!e"..et. tetJdi.eg kell elóbb
megUjulnunk. 1MQtu7l'uinunk. joboor.. i"",,,,. o;bbak Ier: -riink. O; világot csak új lélei: teTernth.et és nem.
T.e'7jordiltXL Nem a hlgvf.ó t e. iI~i 4. csigát. hO-nem
c- c'ri gc. iradja Ici 'I'T'.4góból - sol'.sUJf naw fájdalom
cini~ - (I k4gvfót . .,Legvünk mi mé!tók egu jobb 01higho~ s o.kJroT pusztán ezDif4! kQrül.öttünk is: ben... link egy jobb L"ildg ;ön majd magától l,éi,.e- - 14" écsa!jo Howard Sprir.g. a..! Gn~olok ünnepelt írója.
Eo; (I világ mindig ofVJ..-n
ami!:;en léie..tckel éW:.
ben"ie az emberek 0:< életet. Jöoendó SOT.runk sU'f"'.ben mL"1den ma.teriali.sto: eIm.életteI elWwr~
lelki kérdés. A legn.agyobb áldás. amit rr.o. ön1'l14uU.nK é3 embE'TUÍrso:im: szcimtiro Istentói kérhetiink:
istM S::!.e"fU lelke. Lehe'!e;:len t.-"i.fb.1ban eiunk. Lelket
adj nekünk jobbol naull IstenunY..! Add minekünk az
101luag és o szerete: lelkét.
A L:::nítoonllOk pilakösd napjan hi!iik:-ól btitrc.n
és efsninro.n bizor.vsáocJt tett.ek IlZ egész !.iMp eJóú.
ru 6 hUiilc a mi hiitink.. Oni:érius hu:~ a.z
• e!sö tanitt:ánvok hih.... !ldSC s"ékeJlI-mDg"Jn megS'7ii&~bn.. TLTttD. mint a Hargita letregójt!;. szep,

ter-.

~t o püs,kŐ$di TÓzsa. Hcmisitcdc.r., iDoz r...i~ az
Ed"
cm,oai .
szent.. mim lelkUr.k ildoouége..
n'
·
H ·tM
..OW"l,)( rip.tege, Ez.eT'..tsége
iV' ,Óga. mellett
teQ1,'Ünlc bi:z.cmJISÓoar ez egesz tJildg elótt Mólt"I,
o...oov ~
le Piir.k tr.iru!nl.ii~ !'I 4'v clrcmUa'.
1!!e1l es ~
ea.IÓ .tt.ere"..eIben,. (l ;1O - a él az
Q~rer~
i.ni!o.
- . r..~
• _
. ... M l. O' h u.seg"""'
.... c::;: ~~.:;..._
~., •• _
se
~O, tiQO i 'ic:ló, f1"~ tecü..envséo'be:c. ríj IBekkel,
tlJ tiIéQOt é;rit6 munkáb"ft. ~ Q mi Iste:'~nk: _
c.;: A!lf.1; e:gv c mi fM'Qtoóh6nk. _ 4% Gr Jhm KrUz.fUS; ~ a mi imédS'Ógu.nk.. _ o Mia..-pí-k; er1f111 mi
sum'~k, m · ·1rtmJI: éJ ~_ JÖ;jú~
leikiieo
;s k:özrlebb ~~hoz1 L eov5nk mirodnvójc.n ern;
d:.CrC.naL Akó~ ke.,... If:.. ~ egv ok.anJt.~ eosr I&kkd., nU b a:odá.k.ctt Leh~ imk..
Az unitóriu.r ~~ leUdi.nk édes CKWCL
A hit emrs;e" tapló' , n.er;.el.. ~J é4 erre s 7' l.ne.. v icoe
uerifi: ...... '6 Bet htk4rc ioCr-li_ lr..e7t n;MYil k.irt.e
ni."lk. .,..ikor (J ket'e.sztcl!. Je;iinr.re h"non, QZÓtCl is
"""\~ ~p lmlÍdko;;o;k ér.iink. 'iméd'dOC küh (I'ob6
li.tlll'lknz. - I~. ~n\o'Of'Szd"ba.

te;. .es

d Ub"IUS L

közgy űlése
A d ' 1D3tisza m enti egyháuör május 6-án nip_
közgyúli-st tar'..oU. Az istentisztEleten SaioT János tu-

zes.gyacmati lelkész imádkourtt es iP.'édjkáh.. az énekveúri teendöket Botos Áron ~'ásárne~yi kán_
tor látta et
Daniel Gábor dr. feliigye16 gondnok, elnöki meg_
n:;itój.ibao az egybáz:k.ör elölt áUÓ j elen!6s !e'adatokat vázolta. egyiégze é; ÖSS7etóirt:2.sra hlvta t~l 'J;
közgyúlés tagjai figyelm"A közgyú1és t..iIgysorozata. rE:-iu1ién, a Uihafóságj
leiratok tudomáS".B\."étele "tim a körl !wzgyú!és a nm
gyarors:zágl unitárius ' : g jövendő eS)-ház? sze, "ezetére
\."O!l2lkoWan ja\."aSlatot fogadott e!. es te:jesztett !el
az Egyházi Képviselő T;;mácshm Kolozswália B ja"'aSIa &Ol Y fele!~ kDloz:;"áJi tó!!2tóságu nk 105 dönte""; 3'a wnIóképeu a ko!ms'S'';';j 1óhatósag elÓU !e",; _
szik az a javaslat is. metr a m.a.gyaro!S72,gi writáriI:.;.silg e.§Jbári helyze""~ vegIeges rer:cez,t . :l hm'2 ~
vaslatba, melyet a kOri kiizgyú!és é!'Cpmj tárgyalás.

es

áUásfogJaJás n""kÜI, az. ÖSszes java<::121Okb1 együtt
felte:.jE2tetl.
Az egri uórvimynak !eán:;croJpb"7créggé, a dunaplltaji JeanyegyhirzKöm.igMv anyaep yhá zl<-Dzp?;.i:é
a1akulását a köri illés 'Párto1ó!a.g te!iesz'et1e I.el.
D!'. C9"kl Gábor E'.,.·'CS élj/E jeie:>ti ' átloiÓ képet

adott az egyhaikörben

l~-o egy-h;Szlrnzs,'gek

je-

lenlegi bebuté.."Ól Feltar.2 a nebéz,lgeket és i sme;tette a m ego'd&s elótt ~evó ~.eseket. A kOri Siizgy;úJés

az esperesi je!.eniési kópiinetlle!

~eRe

tu dt}-

o·asul.

es

es

iram

r.m.

Osei!lk !db1ket iPi.Int.ék be'e DZ un.ilárilu cnl'lS'U!\.teQ"',Jhó .. ba osei ~ htMl" az,. aki ~ ez
ecnfMnrl sZoe"l'7lbnl Jo-.o.::m •..oo" égel mea: ft rempiom4t dkerüIi. Osei.nkndc: er.etKk se cdr drf~. cr~ 
horrJ ez ft.it4riw cJlvasre~nE9"h,;-.,~t Je:nr~
is azt nómunknl U', min, ez..., öriYú~ tiI.STh 51 ortnthattdk. OSd rmVIrft bá'Jl.50 I ' P. az,.. ~ tI'/ICI
~ ~Im cjldo"'n rór I~ ~ tOJII- ~~ Fe:
r aw: b6nönbe- ~
fr..d.rtirhoJ..i'l M1c.. liíreén. JIJJ
a.n.r..a.k. oki ua.c hiw jíhhn ból lX%W &ddW6t. eJ1".aD.~

a

~;.. 0Il9~ ~11tIJ9a4jL

~ PiiN 'ln! vnP;C 1cte71 i U .atdJr.i:t:re:t l "6
~.&iink b il ;:új ';tsuoik. 6kfoU .". 'pe.'
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Az Isten és az ember

A kolozsdobokai egyházkör
,

Clkk.orortltot

kIl!2df..l~k..

m.e1uIJ,m um~tflt1ak lU ..,.cUlui unUá.riu. ouíJHrkczcteket. kö~Hak ., tel kén ~, gondnok nev," ti ., Muta
nCIJI'! t románul, hoUJI "UllodlaláN
leDvUnlc tJzoknak, akik II .wle5fl:Hddet lJ kapc801alot továbbra i4 ápolni

!

Óhajtják.

A magyar

unltárlussáR legrégibb egyházk/jre

fl

MarUneou at t mondla : v!l!aSS7,uk kUlóf\ vaUt ·
'unkbflJ\ Ol: Istenit oz emberlt6l. Továbbá !'Iz\. b
mondjo, hogy II. földön minden 07. Isteni és az emberi
dolRok s.z6vovénye. E;gyúHal a kérdé! kivétele. nehé7.ségéro ut.nl, amikor ozt mondja tovftbb, hogya caupa
I$tenlt nem birja meg 87. ember, II csupa emberi pcdig nem vaUlls. A nagy theo16gusnak C7. II pár mon datd mllr sejteti, hogy milyen nehé? kérdéssel á llu nk
itt szemben.

JwJozsdobokni. Dávid Ferenc Idejében keletke7.ett n,eAz fi köl"Ülmény, hogy ll. vallásos hit. r évén lsten
htinY gyölekezete, fl városi gy1lleke'.t.etek azonban él az ő vIllIga val6aáiutal létezőnek álltuatik a hit
OJabb niapItásunk.
.. csodáJIl. Sokll!lek6ppen próbáltuk bizonyitanj'. hogy
A kolozsvári egyházközség JelkIDa.v.tQra: űnnösl.
vlln l sten. Sok minde n van bennünk és a rajt.unk
Károly tb. esperes nyugnlomba vonult. Mo új lelkész kivül álló világban, amibő l Isten létez~érc kővelkczmeílvá/.llsr.lásálg dr. Slmén Danl,cl tool. ta.n.br vezeti
tethetünk. A való a7.onban az, hogy egyetlen bizonylnz egyh!lzkN7,sóg (lRyelt.. A vasárnapi IstenU.'Izteleken
ték scm jut c l Iste nig . Ebben II kérdésben naA'Yon hanagy UyíUekezct hollgatjn Igehirdetését . Sokan rzcmor véget é r n tudományofl kutatás, mert a nrobl4'!r etnék ha teológiai professzori katedráját a kolo7",smák végéhez az emberi elme nem képes eljutni. Sok
vórl ~nlthrlU.!J gyű l ekeze t lelkipásztori sz6sz6kével mindent nem tudunk s épl)en n leglényege:;Cbb dol cserélnó fel. AgyaJekezet vol.lástanitó IclkéM.et Sebe goknt nem tud juk it ehhez k6nest aránylag kevés a'l.,
Ferenc, a. ncm unltt'll·lu9 kö;ép\skolákba járó növen,.. an'l.it tudunk. Besr.éllink Intulcl6kr61, titkOti meglátá dékek vollástan t'lra: dr. Erdő JÁnos, tool. m. tanár, 6
sokr 61, I'lInelyck olykor e!Öbbl'evlhelik a tudOlnlil\Yt,
vasárnapi Iskola éa 6 középlskolÚfi tnnul6]( munknde sokszor elpnllannok, mint szappanbUborék. ha hO,közNs ~ ógónek vezetője. Az Iri sztelepi C'yaJckcr.etben
zújuk órllnk.
C:\ltalvi Pétl':f S. lelkész szolgál. A lelkészi Iroda cime:
l sten Jétét bl7.on.v itnnl tudományosan nem Ili nnCluj, Str. Kossuth No. 18. Agyfile kezet gondnoka1:
gyon font0 9. Ez 1\ hit csodájn. Az l sten és nz ember
dr. Gyarm8thy Árphd szövetkC1'.etl Igru:gató, Tann megkülönböztetése pedig olyan olaptlmy. Amely mJn Ferenc kereskedő, Márlon Sámuel tanár.
den I.cológlánok kilndu lns l pontja. Ma r nz evnnA kolo".'wltrl unitÁrius népiskola tanítói: Ajtay géliumokban ls megtolfllhotó az Isteni és az emberi
J61!set, dr. EJek.esné Murvny Juliska és Péter R6z~a.
pontos m egkÜ lönböztetése. Csak a gecem'mel jeleKolozs, le lkésy. : Komjátsmgl Géza, gondnok: PiI- netre kell gondol nu nk, jegyzi meg Ige n helye ~e n Oltó
bák Istvón, dm : Cojocll6. Jud. Cluj.
Rudol! o Szentségről IrQtt művéb en, hogy megvilágoBihar, lelkész: Kls..'i Károly, gondnOk: Szabó J 6- $Odjé k, mennyire érezle Jé1.lI~ az ö teremtményi mi7.set, dm: Dlhorln, jud. Blhor.
voltát .
Mn~ynr~ovó.t, lelkész: Anlónva Mihály, gondnok:
Er ről klllönben J él.usnak egész élete ég minden
Bodor Dániel, unlthrlus népiskola tanItói : Benczédi
tnnHása bizonyságot tesl.. NÁla az Iste n és ember köMárton, I stvándi I stvlín és Va.s.~ Sándor. Cim: Suntu , zött! · viszony új tartalommal t elik m eg. O nemcsak
p. u. Modu, jud. Clul.
Isten távols ágát és fé lelmetes hata lmÁt érzi. hon(>m
Kido, lelk{.>o;.z: · FOlöp Elomér. gondnok: Bi r ó />.1'I sten közelségét ls. Az evangélium szelleme szerint
pM, eim: Chldca . p . u. BorM, jud. Cluj .
l sten ne mcsak fölöltü nk, hanem meHettllnk, Illetve
Nagyenved . I..ot'lké:;z: Barahfls Miklós. ~ondnok:
bennünk is van . A vall ás története és lélektan" ardr. Fíl7.1 S nndor. A hÁború el15tt önÁlló lelkész vér61 tesI: bizonyságot, ho,(l",V az e mbel·ek ne mcsa k fél~ezte a mnrosúlvÁrl és 9. 7. arad_temesvári .sr.órvá- . tek IsterllEiI, hanem egyuttal ml ndl~ vonz6dtak ls
rnyok. tIl el ve tcánye~h/il.kÖ1'.ségek hiveinek pfl~ztQ hozzá. _ Ez n két ellentétes érzés klasszikusan jut
r olósót. elm: Alud , jud. Alba .
kifeje zésre .Jézus ImÁ.júban : MI A,t:,:á nk, kl vagy <I
N A~vvá rad. IPill:ész : Köntps B(>Io. ,(!on dnok: Bar l.a
mennyekben". Az e l ső (MI Atyánl{) l sten közelsé/{ét.
Dezső. Clm: Oradea, Stro Tudor VJndlmlrescu - K15a másodi k t ávolSÓf.(ht je17.1. Az Igazi Itereszt ény qon fÖl! utca !r1.
dolut ezt az e llentétet egyesiti és Id c,(!yen1! tI. J ézus
fe lfogÁsa ezt tOkrözl vissza. Ö közelebb hozta fstent
Lapunk ,ntnden kedve' otvas6,iá1l(tk Iste n-áldotta
az emberhez. mint ez bármely más vallásba n megboldog 1Jmlepet kívánunk.
ta lálható. anélld ll azonban, hOJ(y fl Z l sten és emb(!r
,Az UnItárl II s Mlssdó nb tf!mplömában oUnkösd
kÖZött fenn fI lló kOlönbsp~ct eg.y nlllllnnt r a is szem
alkalmával el ső &I másodnanj(\n, d. e . ..
órakor tarelől tévesztette volna. Tiszta tudat ába n va n ~ ntanok Istentiszteletet, úrVl).csora osztással egybekötve.
nak, hOJ:!Y m ilyen a vl szonv fsten &; ('mbr>r' kISzött. •
btentlsdl':Jete k Dudlin. PUnktSsd ünnepén elslS
Ö az, aki tull,\1donképne n felfedezte Istent <I Z e mberInaplán d. e. 11 6rakor n Xl .. Bocskoy-útl r ef. temp~
ség sZÁm:'lrn. Ez az li prMétal hivatásának Ir glónyclomban. má sod napjóo JI., Torock6- térl r ef. templomgesebb mozzonata .
bon tn rtunk Is tentiszteletet, mindkét helyen urvncsorn
(Részlet dr. Va"ga Béla megjeleno tanulmá nyá bÓl.)
osztáss al.
Istentl~ztelet.ek Do Duna-Tls1.akö1..1 Sy.órrinyközség
LAPUNK OLVAS6/HOZ. Lapunk április .!IÓ 15-t
terii letén : nákoshf':gyen nOnkösd másodnapjá n déli 12 és május h6 1-1 számában csekklapot kű ldött!Hlk. az6rakor n református Imaházbnn , Sashal mon: pünkösd " "L. kéréssel, hoO" kedves olvasóink ,zlvcskcd1en~k
első napjfln d . u.4Órakor a Kossuth-téri
Iskolában, ......
"
/
/6fl erésl df,a
.,
'
pl'
,
nk",d
el"
napján
délután
fél
5
óreLapunk
el6!lzetői
80Tába
belépni.
A
ap
e
z Jt klsebb
Róko'palotón
u
~
eo" .<" • • 12 _ FL de ez az összeg bekflldh etu
kor o MÁV t elepl református templomban, V;pesten:
" ""v,
..,
5 561
/;sck k.pünkösd mó sodnapján d. u. 4 6rakor a Szt Istvá n-téri "ész/etekben ts, biaco csekken is az O• •. !J!.1'Zi ·?('té~e_
ret. telT'.plomban. Minden helyen úrvac!\oraosztátlsal.
Cserkész mtlsoros (jnnf':oé ly. A 345. sz. János sek so"án Z(lvaTok keLetkeznek. A l~p ka pC kérűllk
Zsigmond cserké szcsapat Józon Ml klófI fiúraja, m ájus tJclnk/o:e! és IIa.VOJlta mind/lesze eOll fOTl ntot k
Itat
4-én d. u. 6 61'01 kezdettel mOsoros ünnepélyt r~ndeérte. Htsszi1.k, IlOOI! ez az ljsszea eq·/ kj.~ a''11~:r~ktH
zett, mely o vizIcserkészet ügyét s7.0l~alta. A~ ünne- eJ(Hercmtl~ető és Mvetnk megsp.gfti 'G ,,::,t 01 I
i
'
pély t dr. Dn nlel Gábor szervez6-test Uletl elnök nyl- melll az unHáTlt1$ oondolat szolgáLata Idvón enll.
totta meg, Nylredy Sznbolcs eserkész-tlszt be!lzómolt
A FXTANA CS m',j us l B-ÓTa c!'wb !!lIfv ott m ésát
tervel kl'ő\ és erodfnényr.ikröl. A I'oj ·togjnl kedves és
v
ti
szem mösorszl'tmokknl Iiz6ra koztották a kÖ7oŐnséget.
. későbbi tdc5Te halaszt ottd k.

I"

~ze~:n~r.a·eg~~~~!i k:~~itLk n:z~:::;~e~~g'~le.~~a.~ :,-~~it~:lt
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A magyar uuitáriusok'''
Ina: GEORGE GRIEVE londoni unit ....lu. lelké ••

•Egyh t\zt:l.Oflcs

Il.

\
Ar. Egyetemes
IlUlgyarországi bl·
nak DZ embereknek, akik n budnpcsll romok között
ont"'" J9;16 (cbruórjllt61 kcr,dvc segélyeket oszlolt élik nopJalkat. valóban fcllrlssUhh1. jelentene, hn
"tl kttcsdé n,y egyh:\zak k 6·"
cgy Ilyen hc]yen tölthetnének kevés időt .
s:tét
.r.utl .
Ebből a forrásból lU: unltflrlusok ls kaptok ~ogl lA m6slk ingatlan Sllrbogórd, a püspök clO'ko rl
to t 61 pedig k imondoltnn nz IrjlÍsflgi nll~nlta ujb6J1 nyaral6ja. mel yet hnsonlóképen ki rabol tuk, dc 82
~:~i"dIt6Sllra. Ezenkivül DZ Amerikai Uni tárius Sc- épület J611llapotban von . A Nöszövct.ség 19'1.2 -bcn árgélycz6 Bizottság, általÁnos scgélycz6si programmja
vnh6.wt $7.l!t'clctt vOlna Itt létcgltcn! S7.cgény gyermekeretében. élelem é-9 ruhanemű ttlmogatú,sb::m r~.:
kek elhelyez~ére . d o a. t ervel l el kellett adni, mlntsItette a'Z unitfu iu9 egy h llz.közs~e ltC l. A Brit Segé
h ogy a néme tek IcfoglaltAk az épületet. Az á rvah6z
lyező Bi7.olt.st\g jelentISs m e nny iségű
ruhan em űt,
1eltllllt6sllra ma még na~yobb szükség van , mInt ,öt
egyes egyházközségek pedig élelmiszercsomoKokt'lt évv el ezeilSIt, d e a N8szövetségnek Igen kevés kllflk tlldlek Budopestre.
tása vo n r á. hogy el8 tudja t eremteni az Intézmény
Ezek nz adomá nyok. bár szeré nyek voltak, d e
meltl ndU áslth oz szllkséges 500 an ~ol fontol.
mégis a legjobb ko r érkeztek. SegItségére ~ollak hitAz 1940-tlU 1944- lg terjed8 id6szakba n a t eL'i iletl
testvéreinknek. hogy oz inlltlcl6. a h áboru befejezéváltotilsok sorá n K olozsv:k és oz erdélyi eklézsiúknok
sét követő zii rzt'lv3fOS és nyomaszt6. élelmiszerben
mintegy köthllrmada u j ra egyesült Ma gyarorszóggol.
an nyira szegény korszak h6napjait ltt,v~zclhessék ~ A r égi h úbo r ueJölli h ot6 rok vlssza állHtlsa folyt6n
lehetövé tették SZ(lTllukrn, hogy e/otyh ;,lzl tevék eny~é
azonban ezeket a r észeket ujra Románlóhoz csatoltilk
güket, hD szűkebb keretek közölt ls. d e végezhes.s!<.
és most a m.agyarorszHgl unltárlusoknak. nincs papMost aztó n. hogy t\ le ngés- lengés bizonyta!tm Idone velö in téze tOk. A h llború előtt. sől. 3. h áború alall
szaka végerelé közeledIIc és 3. helyz.~t kezd sZlltirdulnl , . Is. Il mogyor lInltnrlus diá kok tanulhaUak a k olozs.gzeml>o kell nézni.lnk a ko moly Iwvctelm 6nyekct lúvú rl tcol6gill.O. (me lyoek ezldöszerlnt K ovács Lajos :l
m:lszl6 problémAkkal. Az egyh:izl <l.lapok m ~j dn em
Manch est er College egyko ri hallgatÓj a n dékúnjo)
azonban 1944. óta már ne m. Ame nnyiben val amilyen
teljesen megsemmisültek. Ami ke~eset o központ!
Jgazl!.ltás mégis össze tudott hozOl. abból I,aptnk a
uton-módo n hama rosan l e h etőség nem nyllik r ú. hogy
lelkészek némi segItséget. de e lőzetes számlt6sok szeezek a diákok Er délybe mehessenek tanulni. akkor a
ri nt mnjusban az n forr 6s ls kiapad.
.
m agyar ors71lg1 unltnrlusoknal$: rendszeres oktati'lssal
A háború belc:iczése óta egyeU,;n eklézsia scm
k ell e l őkész{le n lök teoI6~usaika t. hogy azutnn a T eotudja [Izeini bel ső e mberelt. A lelkeszek te!'mész:telógl ai Aka déml ón a vlzsRá jukat leteh essék. Ez ls
sen lakást kapnak. melynek Cútése. világItasa Qket
egyik e az egyházi életet sulyosan é.rintő számos k érterhelJ s kil1lr61ag vidéken adnak n ekik egy d a r abdésnck. melyek n e ln oldhat6k me,lt a ddig. mig Kclclk a (öldel is, melycl megmúvelhetnek. vagy á lt!l\{\I~os Eur6pa n em zete! közölt meg felelő viszony és a r enIls é rintkezés létre nem jön.
szokás szerint bérbe adhatnak. Ezen felü l az urutlmus
papok is. a többi fe lekezcl papjaival együtt. államEzék volnának nagy a ltolnnosságban az unitArius
segélyben részesül nek. amely a szoJgfllatl I dő 1a : mozgalom kJemelked8 jelensé,ltei Magyar országon.
M inden helyzetben azonba n 3 legjel e ntősebb t én yez6
tarna szerint öt fokozat szerint változik. Ehhez jön
még a feleség és minde n egyes gyennek után' h eti
6.\ talában a lehetőség és kétségtelen. hogy magyllr
4-4 shillin g családi pótlék Egyesek azon ban attól
h ittestvérei nk a lehetőségekkel tiszt6.ban vannak. Ellartannk.hogy a vallúsoktatás kérdésében úiabban
m életl leg ök t a lán azt gondolhatják. hogy ercj~ nem
l elmerillt ellentétek folyom tm.vaképcn ez al. lIllamsetlll arányban a sulyos kö rülmények folytán r ájuk ne h e7.edő t erhek kel. d c én rendüle tlenUl hi szem . hogy
gély esetleg mcgszünhe t. Az ÖSSZE'S jár a ndóságot beleszámltva . va,ll1:vls a k özponti ségéllyel együtt egy
h elyt ro~ nak á llani. Amint azonba n eszlclensép. és
n6s, két gyermekes lelkész évi jöved elme m a m tntm é lt{lnytnlans..'1g volna lebecsül ni az eléjük t~rnyosuló
egy 170.- o.ngol font és természetbeni lakás.
nehé7.ségeket, éppe n ú gy eS'l.le len sé~ volno. Ílgyel~en
Sok más kiadóstól eltekintve. igen jel e ntős t étel
kívi.11 hagyni oz el swnts á ~ot. álh atalossáJ(ot és ~n
a háború alaH me~ l'o n.gáI6do tt t emplomok helyreá ll 1- kéntelen optI mi zmust. mely szervezett vallási életüktósa nak költsége. mely re ma sehonna n sem tudnak
ben jel~e g zctesen megny llv(J nul. ,.Optimlzm.us - azt
l edezetet találnI. Az elmult 12 h ón ap !olya m{m a
mondják _ u malD'u rok átka" . Bizonyos tekintetben
CI: lehet Igaz, d c ma. mélyebb értelemben véve: {11magyar kormány mintegy 2QD. - fon lot fOl yósitott
nyolc megrongálódott unitárius templom h elyr eálllt{ld ns szOmukra . Ma1{yar ba rMaink j6zan va l ósá~érzék
sár a. melynek felhaszná lásflvaJ és a hivek á ldozatk el mérle~ellk feladatuk at és lehet5ségeiket és bM
k észsénéböl sikerült ls. cJ{yock kivételéveL valajelenleg komoly n eh ézségeik vanna k, do tudják, hogy
mennyi épületet h aszntII ható 611apotba hozni. A m iszazoknak a leküzdésével h az.'lju lmak tesznek Jó swlsziósh áz, mint a n r;tol- ame r lkai tulajd on. helyreállltlist
j!álatol és ez szá mukra ls nye reséget jelent. .EI: nl.
költségeinek kétharmada t a bék eszerződés értelmében
észszerO a lapja optimizmusukna k és JeltéUcnltl hea m Blityar k incstár viseli . de a fizetés Id6pontja még lyes. Magyar ország földmO vesek o rszaga. Jövője és
~ gy6\taHm n incs mc,állapltva.
..
D1. unltflrlzmusé ls a vid",kben
nyo"'ke re "k , ,hol 8 ml
Az unll6rlus egyháznak meg két. m fls ing.'\Ua na ls ü ünk
I I' ~
•
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gy
sz
v n u apcs szomsz"",s gában. az egyik Magyar kut,
Amiko r '"IIU. magyar un itárizmus feltárja a va ll'us
a kOlönböz6 egyházi konfe renciák téborozásl h elye, szabadságában , az emb er személyi érték ében ventet,'
gyönyörű erd6k között fek szik. mintegy 60 km-re II hité t : szav6t megértik az orSl:ag minden r~l:ébe ,
fóvárost61. Két földszintes épÜlete- 46 ember e lhelyekiilönböz6 oszttllyok és p6 rtok egyaránt. A vollósswzésére van berendezve és EI h 6borü előtt az ifjúsági
badstlgnak ugyanaz a jelentősége van ma Ma8yaroralakulatok. valamint a N6szövet$ég és más egyházi
csoportok. a téli hónaook kivételével. egész. éven át szógon. mint Angliában.
á E 6
Igtnybcvetl& Az épOletek jókarban vannak u gyan,
. A maMyar unltárlzmusra nagy feladat ~ rhlt~~t:
d o jelenleg teljesen Ürc.sek. mc rt a németok itt;irl6zpa IIber611 s kereszténységében. A.mlkO~I:ün~ magaszkodflsuk alatt elpusztltották az összes butorokat és vérein k idra k l nyUa~koztatják közöS 'j jelentését, új
t eljesen s7kthordták a lelcp fe lszerelését. Valamit
tos elveit és mcgmulatják Dl:oknak u
nltvO és
m~gls ItthaRYtak : J 6:w.n pUspök mellszobr llt. DZ unl- alkalm3.z6s6t. nem öJlonak magukóbra nm~~UI~ vonnok
t árlU9 szobrósz ajll.ndékót, dc el őbb a szomszédos r éegy orsz6gbon. melynek határai j or •
t cn c~lponln o k h nsznólták és darabokra Jövöldözték
•
Bzet. Az unitáriusoknak most tehát. búlorokr a és fel• Az e rede U cikk angol n,yeJven az "l nqulrcr~
szerelésekre van BUrg6sen BzükségUk hogy Magyaráprllts I!H számóbnn Jelent meg. Az J. r~szt lopun
kutat újra Öladhass6k ered eti rendeltetésének. Azokmájus l -i Bz6méban kÖzÖltük.
UNITÁRIUS ELET I . 5

8.

3

•

• • '1 wt Uri. . Y11.~•• ÖYet8'c

zárva a léto,atók előtt, .,.alóban fonto.. holD' eo
pwanatl' scm ércukk, mintha magukra volnAnak
bagye tva . Ar. értntkeds mcgsr.akadásának hossr;u esr.~ndet uttn a magyar unJtáriusok bensőségesen éTdeklődnek
a ml egyhbl életUnk iránt. Sr;eretnék
tudni hogyan gondolkodunk, mit tesIÜnk., mik ft terveink' és bogy miképen alkalmazzuk hltUnke:\ az uj
Id611.: követelményei her..
MielOtt elhagytam MagyarorszAgot, az II k.lt~te
tks ért, hogy TJldy Zoltán elnök úr fogadott. Elnökké
történt vélas.ztasálg kálvinista parocbus lelkész volt.
Egészcn kflenfekvO tehát, hogy spirituális kérdésekr& beSzéIgetttlftk és azonos volt a fel10gdsunk " tekintetben. hogyha Európa erkölcsi alapokra való helyezése nem sikerül, semmJfélc más rehabUltéclós ki_érlet nem vezethet eredményre. ~
Erkölcsi rebabiUtáclót csak a szabadságjogok ~r
vényestllége eredményemet: és II négy közül legneher.ebben megva16sitható az utolsó.

•

•

"Rej nép cserkésKlet". Ezzel az öromizencttel
hIvták 9gybe a 345. SJ.. Jénos Zs. Cs. Cs. volt cserkéSzel f. évi április 19-én d . u . O órakor 8 KOhÁryutcai gyülekezeti-terembo a csapat 1!jú cserkészeit és
a cserkészoket támogató közönséget. A zsúfolásig megtelt gyülekezeti-teremben Peth/} István ~ volt parancs, nok megnyitó szava,i után vetitett és élökéoekben
megelevenedett a közönség elött az a cserkészmunka.
melyet a csapat az elmuU 18 e!Utendö alatt végzett
az Otthonban. az egyes táborokban, az Ifjúsági K onfe renciáko n. 4 körzeti táborokban ~ a Gödöllői Jamboreen. €lénk:. szines, ötletes és változatos volt a mö;01'. A szlnpadon pislogó tábouöz mellett foglaltak
helyet azok a régi cserkészek. akik: már 1919-ben ott
voltak a dunabogdányi első táborban. A mögöttük fe!J.Zűlö (ellérvásznon e1O'másutan jelentek meg a veUlögép lencséjén ' keresztül a régi cserkészéletb81 megör.ökltctt szebbnél-szebb képek és a színpadon a pi ~
logó tábortűz mellett, mintha csak a multból léotek
volna kl. megelevenedtek a régi képek. Dalban, suvaAatokban, '{idinn jelenetekb~n a k özönség újra átélh ette a régi és a fiatal cserkészckkel együtt az elmult
lD cscrkészév legszebb jeleneteit. Sándor Zoltán. a
csapat egykori szaval6cserkésze mesterien előadott
költeményekkel ragadta magával a közön séget. Különösen megható volt a kezaö és a záró jelenet. Szabolcs József szájhannonikaszáma. Weress Akos szellemes egyéni megnyilatkozása és Bodor János ötletes
helyszini közvetItése a lillafüredi tábor hokkey-rn~
közéseirOI és a gödöUOi Jamboreen az angol válogatottal
vivott labdarugómérzözésröI tették felejthetetlenné a
ml1sort, melyn~ második részében a pestszentl6rinci
egyházl:.tözség qlGkedvelől. k ik részben régi. részben
ifjU cserkészek, ügyesen I'[l.egjátszott egyfell:,Onásos vidám jelenettel és ötletes magánmmokkal tettek bi?;onysb-got arról. h ogy ifj4-ságunk. megtalálta már helyét a kialakuló magyar éle\tlen és minden támoitatilst megérdemel.
Az öregcserkészek az iinnepély teljes Jövedelmét.
melyhez egyénenkénti adomanyaikkal mindQyajan hozr.6,jarultak és ~melyet Nagy .1ános volt cserkészUnk
~l.üleivel együtt hathatósan támogatott .a fiatal cserkészek nyári táborozási költségeirc fordították. A
bennünk!!t támogató k özönségnek a régi cserkészek cl
úton is k öszönetet mondanak. Az ifjú cserkészeknek
pedig Jó muqk:át kívánnak.
A 345. $'UÍ.mú "J'noll Zs:ll'IDoud" cserK:é:szcsapat
vczeH\ségc máj us hó 27-én, kedden este 7 órai
kezdettel CSER KESZSZüLOr 'ERTEK'EZLETET tar t,
melyre minden cserkéstszűlOt meghlvunk. - i!:16tte
ugyanazonnap d. u. 6 órakor fennlartótestületi üll:st
tart' a csapat vezet6sége, kérjük, 'h ogy 'a fenntartótestOlet tagjai lehetőleg teljes létS2:~mban jelenjenek
meg. - A tárgysorozat főbb pontjai II csapat idei
nngytaborotása, II Cserkétzotthon kérdése, a .Tamboree
al b. Pontos meijelenést kérUnk.
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t.anulmányt kon.reaciája
Az "nttári",vU4on(ivetda Hollandiában nlk-el6
k/Jr."onU Utk4r.dOIl eaubedlUtotta az 1947. aua. 26.zep'. 2. '.'4pjain tartandó tanulmán", konjCf"cnc\4

programm,dC. Meakérték lapUnk ~zerke$Zt6séo~ il,
hOOtl 8 programmot mdr most közöljük, ti htujuk Jet II
fiouelmet at"ra, hootl e konlel ehcidn hdekl6d6k '"
1"lut vehe1:nek. akiknelG elldcdsukrót ls elrzáUd-'Otdsukt"ót mGguknak kelt Oondoskodniok
A me~nyitó el6a.dd, alkalmdval P~ol. ·dr. W . Mm'"
h~t" a tltld,ct. szabadelvG. kereuténlJ szövetsén elnöke
mond megn",tót e. dT. Gugoi..'JbeTg berni és dr. BlceIcer amsterdami prolesszot"ok tartanak elo5ad(Ut A
ko~ferencia Mrom lőet6addsdt Prol. W. Robbin"s cl
ch'caaót teol6a'a dékán;a: KereszténtlséQ és a mai
tdrsadalom. Dt". G. MOorehal, pdrut lelkész, Szabadelvű
kereszténység és személyiség és Dr. L. J. van Holk
leudtni prolesszor: A szabad kereszténység az eí11lsége6 vUágban,
I

C.

to.Ttják.

Az esti el6adások alkalmdval DT. M. Werncr
ber-ni és dr. F. Buri baseli proJesszorok tartaMk e16adásokat. A zár6beszédet dr. J . H. Lathrop amerikai
lelkész, a világszövetsig elnöke 7IlOnd;a.
'
Az eloodásokat a berni Szent Pálrót elnevezett
protestáru templomban tartják.
Konfirmáció Budapesten. A budapesti egyházközségben áldozó csütörtökön az istentisztelet alkalmával 4 fiút és C leányt konfirmált Barabás István lelkész. Az ünnepély alkalmával az ifjak szüleikkel
együtt vették fel az úrvacsorát. Az egyházközség nevében dr. Kozma Jen6 J{ondnok is köszöntötte az
ifjakat. Erre az alkalomra úrvacsorai kenyeret ég
bort Weisz Andorné elhunyt Magduska lánya emlék~e és Tapasztó Gyuláné sz. Tánczos Ilonka elhunyt
kistia emlékére ajánloUak fel.
Dr. Gotthárd Ferenc ny. járásbirósf!gi elnök, Vargyason (Udvarhely m.) családi birtokán, hosszas
szenvedés után. elhunyt.
..
Gron Péter, Románia Magyarországon járt miniszterelnöke, a Román K övetség épületében fogadta
egyházunk küldöttségét: dr. Csiki Gábor csper est,
dr . .Daniel G ábor f6gondnokhelyettest, Kovács Kálm án egyházi tanácsost és Ferencz J ózse! egyházi tItkárhelyettest. Kovács
Kálmán
egyházi
tanácsos
atyankIia kifejezésre juttatta erdélyi unitárius testvéreinket és a bennünket érdeklő közös problémákat.
Groza miniszterelnök, úgy a magyaTországi. mint az
erdélyi unitáriusok Idntl rokonszenvének és a jövő
ben ls szándékolt megértő támogatásának adott kifejezést.
UNrTARIAN LIFE. Table ot" content: Whitsuntide
b(l Dean DT. G. Csiki - The tlea,.ly meeting ol the
Duna-Tisza distriet The Kolozsdoboka church
district of TraNylvania - God and man, part from. a
studu by the late Bishop Dr. B. Varga of Koloz~udl"
_ The Hungarian Uni.tariaru, bU the Rev . . G. Grteve
ol London., trarulation from an artide of The
Inguirer _ Unitartan botl-scuts life - The Bern
studu conference of thll r. A. R. F. - News.
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