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A csehszlovákiai unitáriusok

UNITÁRIUS LELKÉSINEVELÉS
Világiak teol6giája
Az utóbbi években oojnos. nem
sikerült biztositani. ho~ unitárius
lelkészj pályára készülö mMVarorszáJti jelentkezők a romániai unitárius e,gyház kolozsvári teol6S!iai fiJ,kul lásán fOlytassák tanulmányaikat.
Egyházkőrl Tanácsunk a kénysze-

ritó szüksé.e:töl indíttatva elhatározta. hogy az illetékes egyházi föhatósá~ jóváha.uása reményében. unitarius lelkésznevelésünk ,e:ondiat is
magára veszi.. s véJ!Zi. mindaddie:.
mb!: az említett akadályok el nem
hárulnak.
Lelkész.képző

intézetiink munkássádt. mél{ a jelen iskolai évben
me.e:kezdi. ünnepélyes m~itóját
1948. november hó 26. napján d .
u. 6 órakor az Unitárius Misszió H áz
templomtiban tartjuk melyre e helvröl is meghivjuk a nal'!:ybudaoesti
unitUriussá.e;ot.
Felhivjuk, hoj1y mindazok. akik
lelkészi pályára
hivatást érűznck.
irásbafo.e:l.alt indokolt és elhatározásuk okaira rámulató ké.rvén.veiket az
E):!:yháiköri Tanácshoz címezve, n ov.
hó 25-i,S!. adják be. Felvételt n.verhetnek
érettsé.e:izett vaf!Y azzal
e):!:yenértékű véncUsegÜ fiú és leán.vhall.gatók.
A lelkl!s:l.képző intézettel eJ!.Vidő
ben nyitjuk ~ "világia k t eológiája" c. tartandó clóadassorozatunkat
és szcrnináriumunkat. melyre bárki
jelentkezhet, aki az unitárius l!'Yillekezetek körében végzett va~y végzendö munkltjához akar scJ!.ltséget
kapni. A világiak lcoló.dáia előadá 
sain eI6képzetl<;éJ:!re és felekezeti
hovat artozandósáJ!l'a tekintet nélkül
b árki részt vehet. A tanfolyam elő
adásait ' a következő vasárnanokon
az istentiszteleteit alkalmával fogjUK
hirdetni. Jelcntkezn.l lehet b:írmcl\"ik lelltészi hivatalban.
TAK J\Ilf: KOSl tODJ A PAPIROSSAL . A H U LLADEKPAPIR G Y V Jl.'tSE, l'IUN D ANN Y 1UNl{
FE:LAOA'1'1\!

Rev. l\fuko Vra.n ~ csehszlovák unitárius lelkész: látogatása.
Pdigaban az első vilá,gháb oru után alakult m eE az elsö unitárius
gyilleke:zet. A:\apítója' dr. Norbert F . Capek, AmerikaI. megjárt cseh ember,.'aki hauoa· felszaba~ulása után VÍS:S7&tért P rágába es ott JtYülekezetet
alaPItott. A csehszlovákLai unitárius moz~alom létrejöt tét élénk érdeklödéssel.klsérték ~z angol és föként az am erikai ~itáriusok s anyagi támogatiisukka.l vásáro1ták me~ PráJ.ra közpo~tjaban, K arlDva u lica 8. sz.. a.
székhci.zukat, ahol központjuk van' és lemplomuk is épült.
épület
egY1k részében.
Dr. Capek munkáját a német megsz..'lllók ellensé.t:esen figyelték. később koncentrációs táborba kerűlt ahol hite mellett m egci.:Jlva, sok társával e~ütt mártirhalMt szenvedelt.
Munkáját veje. dr. Karcl Haspl lelkipásztor vezetésével folytat já.k..
aki tanulmányait már az amerikai unitáriUs theológiai fakultason Berkeleyben, Californiaban végezte. Prágában ma kb, 1200-1500 unitárius lélek
tartozik táborukba. A gyülekezetnek két' erős nóegylet.e. éténken dolgozó
iljú.sági csoportja van. utóbbi az elmult két évben északcsehországi területen két munkatábo.J;t létesitett, melyben száznál több résztv.evő volt.. köztük: az első 1947. évi mWlk-atáborban több. mint husz amerikai unitárius
ifjúsáJrt kiküldött is.
A második világhábor ú befejezte után a csehOls:z:ági unitárius mozgalom uj lendületet vett. A felszabadult országban az addigi elszigetelt
és csak a prágai központból időnként körükbe kijá.ró lelkészek r évén gondozott szór ványok közül több gyülekezetté fonnálódO'tt, s an.e:ol és amerikai unitárius theoló~ai föiskolákon kiképzett lelkészek: ve tté..1.c át az ú j
~ekez.etek vezetését.. p.rágán kívül m a már három
önálló gyülekezet
alakult: Bron -Briin. lclkésze: l;v1ilos Moota, H radae Kralove-K ön.igriitz. lelkésze: dr. Dusan Kafka és Tábor, lelkészc Mirko Vrana. A p lzen-pilseni
megalakult gyülekezet le1késze most van kül:fölcli tanu lmányú ton és 1949
nyarán foglalja eL állását. Ezeken a helyekeru kivül az említett városokhoz közelebbfekvő sz6rványokban is tartanak istentiszteleteket. killönösen
élénk unitárius élet v an a prágai gyűlekezet által gondozott P ardubieeben. levő szórványban. A ~yülekezcli m unkát mindenütt a gyermekgyülekezet gondjait ellátó vasárnapi iskolai munka egé.szlti ki. Az 1949. jan, l -én
eletbelépó új rendelkezés szerint az elismert lelkipásztorok s' így az uj
kormány által elismert unitárius lelkészek illetményeit a csehszlovák köztársaság kormánya fo):!:ia folyósítani.
Vjdéken is az említett gyülekezetekben és ' szórványokban, mintelO'
1000-1200 unititrius lelket számimnak táborokba. A prágai gyülekezetnek
van néhitny szlovákiai szá.ro.rm.ású ,tagja, akik jól beszélnek ma.eyarul, ;;
szeretettel kísérik: ligyelemmel az UnitáriJ.lS :E:1(!t odaérkező számai útjim ;::
magyarországi, testvér unitáriusok életét.
Mindezt azért meséljük el. mert Vrana Mirko nemrégiben lclkéssre
szentelt és Huss J ános v3!'os.'\ban Táborban. mint első unitárius lelkipásztor munkálkodó cseh unitárius lelkész meglátogatta a magyarorszagi unitáriusok~ Prédikált egyik vasarn3p oa MisS"ió I;{áz: templomában. mcls az
elmult rendszer .idején épen' a cseh unitáriusolt egyik azóta elhalt lelkészének, N. Ziskának és feleségének nyujtott menedéket. R:~. vett a Brassai Egyesült összejövetelén. ~gyik akadémiai istcntiszteletün:kon , - meglátogatta a debreceni, pcslszentlörinci és füzesgyarmati gyülekezeteinket,
utóbbi helyen naJtY gyülekezet' előtt, szin tén előadást tartott. Végül hazatérése nap:ián a~ EgyházkÖl'i Tanács .ül~ dr. Csiki Gábor esperes-püspökl
helynök üdvöz.letévcl. elvitte magftval a magyarországi u nWiriusok meleg
köszöntését. Orvendünk annak. hojtv ez D látoga tás épsn azokban a napokban történt, amikor a .csehszlovák köztársaság ikormánya bejelentette. h ogy
a csehszlovákiai m agyarok lll1ampolgárl jogIDt vis.w.aállltja és vagyonukat
visszaadja. Örvendünk:. ha a két nép me~békélése útján nehány apró bekessegte.!tIát mi ls éplthetlünk.
Vrana M!l1k~ lelkészben jól k~pzctt. kedves modo.t·u. ke.llemes embert. jó barátot ismertünk meg, remél,lük. hogy a jövóben gyakrnbban
COi!Unk találkoznI.
F crenc:z; J ózsef.

szél?

az
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oALFALVI ISTVA N DR.
•
ebháU ta nácsos. kúriai b irót válasrloi tll jde~ c,ItYh angúnak mondI

ható .1f1J1.Y
tarto ~

c b bSéggel októb er 29-én
~,(),_ ..;". közgy{ilésUnk ee:y-

r erla.K1v .......

házk/SKlnk f ÓJl:ondnokává.
ob b JQ'ille.kezetünk .I!Ondlegmanokát emelte a kö"zb izalom
..
d1) a b b világi tisztsé.ltilflkb~. S tu

Le"""""

fuk.hazias
hogy gemélyépen lJ:ta:sá.eos.
m unká:baD rész.tvevo teme~m,járó embert választottunk. K O-

~a fiatalságától kezdv~ . .~t vett
oz

egyházunk ügyeib~,. ~Uság: l .m galmainkban., .a MlSSZl61 ~á2 bIZOttsá.E:ában. szolnoki és dési szórvanyainkban . tevékenykedet,t. s "nem:réj;fiben került a budapesti .E:yuleke zet .e:ondnoki székébe.
Tevékeny része volt az á-llanunal
k ötöt t e.!ö'ezmérw lé trejöttében .. s
tagja az állam l:s egyház ~tal kiküldö tt állandó vegyes blzottság:n ak.
•
Isten áldása kisérje munkásSáJ!át.

A maOlla:r unitárius vallásfn-ni
t ankönuvek mU11ITésze 'k i.fWJJott . •s
nem ew IköZülök m.ern is tele~t m~ T
meo a m.oder.n vallásp~ÓI1Ul 100v e'teliménueinek.
.
Az ti!.taLánWs iskolák I _ VIII.
ooztálJJÚ ta:nuJói számára a román iai ,magJ/a:!' u.niro:riusO'k ú ja.b ban
kiadott könuvei felhasználásával ú j
. val!ó:st<tni
kÖnuveket
Tendezünk
sajtó aM.. Az I-Il. oszttUuosok
könuvét a 11tOSt sajtó aM. kerütó
kolozsváTi vallriSkön:w f eHta.sznáLasával készítjük el. A ItI- lV . osztátwsok kŐ1luve . B enczé'dli PtiJ.;
Bi bliai történetek c. 1948-ban kiadott könuve lesz. meLuet S z á s z
J ános ós.zövetséai tö~tén:erei és F i l e 1) Im r e eQ'U újszövetséoi történe tével ·kibóvítettÜ:nk. A z V - VI. osztáiuosok 1'"észb e Tövid eQUet emes

és unitárius eavháztöl'lténetm i kőnll 
vet rendez sa.jtó ala Fl e r e n c z
Józsej: Q2 Unitárius Kis T ükör
Vári

Albert áttat átdo!.aozott kiadása és ürm ösi J6zsef V. o.
tankönuve feLha.sZi1@;ásó:va2. A VII
-VIII. osztáluosok 1'"észbe már

nuomják at Unitárius K áté Ko!ozsv á-nt 1947-48-ban (Í.tdoll1orott kiadásdt. a Vallá.s- és K özoktatásüaJJi
minisztérium jóváha.au6.sa után.
Rem.eliiLk. hoa-u mi'1!.den említett
tankőnwünk
kará.cson"/JTa készen
tesz. A rnk kb. d4rabonként 3 forint.
A szülők már most Q01l.doskodjanak. hoou aue-tmeküJc swmdTa \ az
új unitá.Tius tankőnweket measzer ezh.essék: a Le~késZi /üva.td!ok út já.n. Az új tankőn"llVl?k. unttáriusok
és m&vaUásll érdek!ődőknek. k.edves és tanul'SáQos olvasm4:Jl.1I.

!tt '; eQlIezzük:

mea. 'wau az a.ni-

táT!1."U.8 U1m.k:önuvek Ioiadásáva! Teánk
háruló "!Uuru kiad.á:sok mW.tt. ösz1'e

teT11be vett 1949. évi Unitá.rius &Jk:önuv" kindá.sát kt.ssi· későbbre k.eU
hakuztanunk.
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BART O K BÉLA
Emlékeds halála hannadik évfordul6já.n..
A modern mag yar zene stilusteremw gé niusza. egyházunkna k csen _
des, de Hitében öntudatos tagja volt.
.
Nagys:r..entmikl6son született ISSI- he n, s tehetsége révén már fia talon a budapesti :r..eneművészeti főiskolán .a. zongoratanné k egyik taná ra.
Munkásságát és é letét a m ag yar nép ősi :r:en6je feltaláiható hagyatékának
ös szegyűjtésére szentelte, s a:r: ebből sarjadó uj népi zeneművészet meg al _
katója volt,
Talpig művész és talpig embe r. Nem e gyoldalÚ, m e rt munkásságá_
ban nemcsak a mag yar, hanem. a. környező rOm;ln, szlovák és szerb. sőt a
török és arab nép:r:ene motivuma.ival ls találkozunk, s G.Zok felkutat ásá ra. is
végze tt ianulmányolql.t.
Első nagy művei : a " Fából faragott kirá l yfi" és a .. Csodá latos mandarin". Egyik mesterművét "Kékszakállű herceg vá ra!' hanninekét é ves korábtlll irja. Nagy zongo r.thangversenyei, rapszódhii és kórusai az e gesz viligon ismertek. Egyik legszebb munkája a "Ca.ntata. profa n at'.
Szellemi hagyatekának iránymutató j elentőség e volt és m arad. Harcolt azért, hogy a magyarság fü ggeUen legyen aJ gertnánságtól. Hirdette,
bogy n épének a magyaroknak, össze kell fogniok a dunameden cc roman és
szlIiv n épeivel, s e gondola tnak munkáiban ha.ngot is adott. Vé gül Dedig
hirdette, hogy "az e urópai szinvonalú m a gyar kultura. m egteremtésének: eHifeltétele az, hogy a dolgozó né R milliós tömege ire támaszkodjék. Zenei
ny~ven: 3- műzenenek .a. nepzeneből keU foga Dnia, hog y kicsiszol6dva., m a gasabb formában visszake rülhessen a néphez".
Amikor kivándorolt, méltán siratta az egész orsza.g, s amikor a. há boru
után· halála. hire elérkezett hozzánk, érette hullatta.' könnyeit népe és nem-o
zete.
'
j ......".).....~ L
A jelen szá·z a d egyik legnagyobb embere volt, művész es ember, aki
a magyar n é vnek vüá gbírt szenett.
Az 1945. á prilisában mcgalakult ide iglenes Int éző Bizottság önmagát
tls~eIte meg, amikor egyházi tanicsosaink sorába. választotta.

A Bartók emlékest, m elyet hangverseny .keretében rend ezett az Unitilrius Misszió H áz In"tézÖbizottsága
november 6-án·. a közvélemén y ítélete szerint kitünően sikerült. Telt
templom· vá r ta a művészeket. akiknek teljesítménye minden. vonatkozásban minöségi. tehát a lehető legértékeseb b v olt. Az Unitárius Miszszió Ház Intézóbizottsága e h elyen
is soha el nem muló hál áját to1mácsolja Clementis Klára zon.e;oramű
vésznó, K álmán Mária hegedÜn'1ű
vésznő. Ulbrich H ermin
g ordonkaművéstnó, K ály Mária zorrgoramű
vésznö, Hj. Simándi Béla kiváló tehetség ű ifj ú
u nit.á.rti.us testvérünk,
Szolga F erenc unitárius lelkész és a
B rassai Sámuel Unitárius Ifjúsági
Egyesület áldozatkész közremúkökéséért. Bach, L iszt és Bartók mű
vek 'kerültek előad..ásra . mindenik
igazi művészi. átérzéssel. Ahítattal
hallgattuk valamennyit. Weress Akos
összekötő szövege, illetve az e gyes
számok előtt mondott ·m:.a,gyarázata
nagyon tetszett az e gybegyült közönségnek. Bartók egyéniségét. lelkének
~azdag 1:arta1.rnát.
a· bartóki lé lek
iz.-lg-véI1ig magyar izzását a művé
szek Bartók-számaiban a zene hangjan hallottuk, de Weress Akos magyal'ázatai még közelebb vittek a
nagy 19a2:Sághoz. mely szerint az
igazi magyar lélek, sajátos magyar
énünk. a magyar lélek öröme és
bánata nyilvánul meg Bartók munkásságában. Bartók lelki templomába a magyar nép ősi, dc ugyanakkor .ielenkori
zenei értékei magasz,
tosu!-nak magyar. de ugyanakkor
clO'etemes zcn.évé. Az unitlu<iU3 B!lrt6kre büszkék lehetünk. de ez a
büszkeség vezessen minket az ő

•nag:y

műve

megértésére, terjesztésére és Bartóknak, mint egyéniségnek követésére, aki a fel ismert értéket _ a sajátosan ma.!!Y'aI" .zenét
_ egy életen. át kultiváltJa .
H angverseny után az Unitárius
N~k Bi~~iaköre látta ~.en.dé~ az
egybegyűlteket.
A gyűlekezeti teremben valób an szerctetvendég'llég
zajlott le. mindarmvian éreztük: az
egymáshOz ·kapcsoló_ szeretet hatalmát. mindannv:ian éreztük. hOl!V a
bemplomi h~lat a templom falaiT)
ki vűl is f O!1:Va tart, ábnelegít. ef!Vmás megéri.ésére vezérek. Köszönet
és hála illesse a Bibliakör asszon'Vaft ezért a közvetlen és meleJ! alkalomért. A templomi ünnepségei
dr. Csiki G ábOl' püspÖkii helynök
áhitato9 .imáia nyitotta meg és Gidó
Béla missziházi gondnok szavai zárták be.
,

Unllárius összejövetelek
A protestáns napokkal ·k .apcsolatosan több unitá'rius össze.iövetell
tartottunk Budapesten és.... környékén. A belső emberek aktuális .kérdéseinkról és a létesítendő teoló~iai
intézetről

cserét.

folytattak érItékes eszme-

budapesti. a oestszenUőr.in?i
és a dunatiszakwi g.vűlekezetek h lvel részére klséreltün:k meg eftV et!Y
előadását tartását.
mely~n az ?nfenn1tart6
gyülekezet
feladatairól
sz6lottunk.
Ugyanez a témakör került elő a
budapesti gyülekezet oresbitériuma
és nőszövetsége által közösen rende7..ett vacsoran, ahol nehány értékes
hozzászólás is törtécnt ..
A

HIREK
KEDVES OLVASó
K öSZ ÖNJ -UK aroka' al: elóflzc..
ttsf dílakat, melyek okt. Hi. és nl)V.
J5 IWwU bdöly tak. Eu:k set:í~
~é vel Huttll.k kj It nJ'omdal ~ m·

Iá.t, bpunk októberi párna IWltfIé--

,eU.. A novemberi szárnn IUOl1ban
e §or CIk fri saJwr semmi fedeze&.elD
u m ma r.uH..
TVOOl'tJ, hogy karácson,. k&u.ledik. • ez minden csal.idban a ' eJ·
nehezebb hóMp. Adni kell a " er -

memek,.

,

mlndenklne.k.

aki pl-

§ro""

vünknek kedv t'll. ös! ked" 1!:5
.-arJnl, ner detbiil fakac]ó aJándékDL
VAP..JUK ajándékodat. az Umli-

rius -elet r~re i!. hop' belöJe novemberi. és a~u &á n a d ecemberi. vaJószín fi leg
büvebb
terJedelemben
mq:JeICnO .számunk n yomdai
,eU kUiutb~ü.k.

k(j l ~

-

Szakasil8 Arpád ~ clnök fC1jladta dr. CJ:Ü6 Gábor emen:&pŰjjpöki helynök és dr. Gálfalvi ~

nov. 10-én.
LaJQ5 lIlUllkáS és fia lUei!:-

fÓliI:~

ván

Pálffy
javftot:ták az Unitárius M IS<."Z'fó H áz
U'f'I1Ploma JWzpc;r.;U fútl:si betcudexi s!t. mdy háQOr'ÚI: károkat QenVe-

ddt. E munkával bpcroTatban tel merült ld ddadáraikat is ~bá 
na' ~I önki:nt ma01kra
vállalták. ISWn fire,,!? Jne;t esryház:.a. bt'zR;/isájO'kat,.
Sadler Rerbut, a budaJl(:&1f Álla.Ib!rt _<>féja. _ " " ~

után nyp.galom9a. vonuJl. trdcmeit
a napUapok is méHaUák. ~há
mrl1':: ra~ tada. r eill.é:1Jfik.
~ Tl"Ort. m1ut.án kiván a tényleuli &WIgál.atb6I. több ideje Je z egVhfmmk oobi:ai~ való fodalko-

.

,
z'a

5 nuP I EJ)'esÜJe.t(ink sokp.orositoU kbtlcv~ kereste fcl taidaJt.
Az Ól ~ tcv&cny munkál'"
hoz fUatulálunk. T ovábbro Js dol@u.anak IcI.kcscdl:sseL Bm ,1 YAcvIctünk nov. J3-I4.. namatn tartla
IlZOkAf09: (-vI konferenciáját . (.~ aJkalommal P C5ls7.cnU6rtnccn. mclynclc i5mcrt.ctéshrc vlsszatérlink.
A B UDAPESTI UNITAn1V8
EOYnÁZKOZSW JfntE1 :
ürtcnUvteJct.ck SUli cndio novC11\>ber hó 15-161 dc:ccmbcr hó 15-i 2 a
Kohárv-utcai \.emPlamtmk.ban :
NovcmbcT 21-fa. d. e , 10. PrMl-

kAI: Gv6d1. István.
NovcmbcT 28-t.n. d. e. ID. PrMikiJ: B,rab"dIJ István.
NovcmbcT 28-im. d. u . 6. Pré11J-.ál : Szol2a Ferenc.
December 5-b\. d. ~. ID. Prá\i.kál: Sz.olu Ferenc.
Oeccmlx:1' 5-lm.. d . u . 6. Prédlkál:
(}yőrfj

19t.ván.
December lZ,-én. d (:. 10. Prld.iKál: G yőr1.i István.
December 12-l.'n. d .

U.

6. Pridí -

Y..á1 : Barabás István.
Budaiirsün az MIamf elemi leányitlr.olában november 21-én d . u. Z
órakor. Prédikál : Barabáa lsLván.
'l'öröltbálinWo az állami elemi
leánvl.w1ában
novern1x"l"
Zl-ton.
d u . 5 órakor. P redikhl : Győrfi

István.
A X. ktr. ~lA V telep) orol.estiuu
heMzban december á-én d u. 4
6rnk!Jt'. Prl::diJ'.á1 : S7.012a Fen.-ne.

Gyiiriitt a reformfrtus templomban
dCC(.""mbeT 19--én dére!ótt fl!] 12 frraJr..or úrva.caoraOS'U'rnral e~bE..+..atött
istentiszteletet tartunk Prédikál:
Szol~ Ferenc.
.
G,.ermekilJtetrt~telelet

tarta....
minden vasárnap d. e. 10 órnT.or a
t'er.Jde. Isten.tisztelettel eoid6ben az
e2Yházkőzsé;ro J. emeleti
tan,li<=Stermé:bcn az IUtaláno9: i9kolába járó
l-Vin. ouWYOOl n(J./endékek rés:zkre. 'Khrtllk a s;:zű16ket. hoo
&tYel et...clY..et eu»u e az istentUxteletekre DOntO$an elbo1..ni. valtV dk.üldenl stlves1redJenek.
Evangéllzádbs na.pok. November
hó U.. 25.. december h6 2.. 9. éJ
Hj-án. cMit3r.öJd naookan délután
6 ÓTa}-...ur wanJléllz.'l('i6g elood!tfiOlr.a1
tartunk a Kobáry..-utc3l lelkie hi -

vatalban. melyekre

ezutlm 1.8

M.e-

rctétte:l merliJvjuk kedve3' litV:nJkflait.
)lo,o.nmaKJ'uiovárOD aktÓbeT hó
1()-{:n d. e . 10 órakor a re1ouná'tu;o
t&:llulOl"1lbm.. a Rltmnlrtua: .o1ile-kewt ,L;Il:véU:lé-...cI közög, 18:tcntbztelewt tartottunk. A lelk.l:szi swlf(ála101. Szohta. F'eTt!'nC lelk' I
vi.-:stezte,
Az unhkrfu. híveink rk"~'re pedig

úr..racwrál.

osztoUunk,

t:Jrva.ao.rai

kenyeret Csiki FC1'(!TJC é:sf cs.atádJa.
00t1. oedJg: Ktnvőr"v István l$ csa.-

ládia: edorrtán'l(J7)&k,
Lnékn u'oarJC&?k október hó
lo-tn d u. a órakor az evarutéllla8
wIllDlomban tmHárlus bfve1.nk rétfÚ!:t'e
(av~)á- J
f:."vbfl'kl>W
tÖU IJi.tenft elmct.
t.arit>'ttunk. A
ldkélaJ tru.>lgá1a1ol. Szo)~ Ferenc
lMt.a I:L ÚrvaffiJlaf keh'leret. M'kthé
Mf.tzee éli COQládla. boi t vedht Gersrely Pál és csalá(1w adarnárn'oz,tak.
r

t.t.entLtdelct

után kl-t

1-.m:.u.e16t

l&rwUul1k: Ger"t!'1y P {il. MAv al~
k;tlT.QWU, unll.árhu és nek. Vt.-rt...
JulUuma r etoTTnlJtua Yo.árolv. ~h..
novG 2y~ él Mlrthé Mózes
töldmlveJ és new Z4@rtI Julllama
unlt.á;tWlOk Anna neve. 12.-tk ICYIl'r'mckükt.-t J-.cre&z.t.clUik tnélt,.
A budaPt:5U Vnltá rlU!J EJ:J"b ázk&/.llég v~e JfJ6sálCUnk kBU'emG kad&ével f . évi ooyunDc..'T W-lm
<L u . IJ.tJ órakor V •• Kóháry-u. 4. I.
flvul.e1te7ktl teremben 1't'lŰIJm06 délutlm1. tt!ndez .. Iván UmM d H.kae_
d-Iv'" tavára. A mWor Jrert.-ubtm
(:l6adá$t tart. ifI. Benet.édi Lá1Zl.6

Bru , ai Sámuel lfjftdd ~y_
\et tallJa ..Gondolatok cj(y k2Jnyv
olv!!sáea
kü'l.ben"
(lvim
IL'''1.16
J-..önvveJ. S zaval sz. Turnna, Márt.a
(:l6&.dórn6vÍlSUlÓ hit.b tv&ilnk. énekél Hajdu Anna blek.'Tlúvé&zn6. kbÚ'PJ.s.kotáaainOc ls a Bratni Sámuel
Unitárius Ifjúsllld Eoesü.let é-rJ.ek-

•

""ra.

A budapeslI unJ~riWl etyw,z.kiJ.t.Ili, presbitértund nak és N{m,jjvet8e.
dnek dLUmbCT' bh 4-l:n d u. 6 óra~

kor érlekezlctc IMr< Ezm az l:1:1e}-C'bl.ctm mutatk.<>zlk: be a KonIirmlIlt8k
Szővet&ésre mÚ$or09 cllAdássaf. UU:na. 8 órakor ~et.et.vf"tldé2tr~
I7dhivN a lwnl1nnáh lfJa,kb07..
Szeretettel kérem azokat. az ilPicat.
ak1k 1.929_ 1948. ("I/'ekben konfirrnilltak. t. b..r1 november za,.tm d. e. 11
úr'.űwr gziveakcd:.Senek érte'lcedr.tn:

öl

Koháry-u
tao,l,cste:w fr~iI l'DC2\e~
lennt. Ba.rabú István lclhlD!.orlm.
A dlákakc:ló céljaira. OId.6beT hó
folyamán a budapesti cdhá2'köz.r.é&thez a következi. a~cB:: folytaj( be: dr. Májay Dnaö

40. Mo-

csá..,. Géz.tmé 8. IZSÓ I ászt6 5. dr
Gyulai Tibm- 5, dr. Scbey Dona. 2.
~. Mík6 MUclÓ8 10. dr. Mikó Latos
4. Ertl K árolyné 10 dr. BaJod:! Pál
3, dr. MenYhArt. Dénes 3, Fer!'DCZT
IttváJlué 10. GrM MI1dhsné 8. dr.
Nylred:r Oéza 3. dr. ZSaJCÓ István 2.
dr. ~ K is Je:nJj 10. dr. Suabó
EJelc 17.45. Ajtai llrszJ6 20. dr. GUoár M6zemé 4. dr. Iimeh Dá
13.
Páli sándor 7. dr. Papp Ant.alDé 3.
dr. 9t:1l1C.b!) sándor 2. dr. L6r1.ncz
Akos 100. UJvfaf I.!.s:z!6 2. ltzv. Kln• *$ LászlÓ7J6 JO. dr. BoocrMJ lA Jó
10, Bude Lajos 20. H~ Inna
18. jCul..--nov. MolnAr t krJó 4. Egri

.....

UnItáJius LE ' nYCDbfriJ0z 'll« lM fo-

Bu'a, fl
!!1 'lu
bf!J~,!!1lf+é ...ira a 1t;':,d/<bbi Idtratfpd. wk,
C

7

az Unt.á1rlus f'Jet ok:tóbeT J5-ild - rmban történt kM_ óta a tr.&e1kez6 adom&:n'vok folytatk be az en~: MárttJn D6nes ID. dr,
L6rin.c<:; AlWs 50. páJJfv Latos 3D. id.
Pavp Jémrc' 5. K eilemen CLa 100.
özv. Rót.rán LstjoRIé 50. NeJhO Nap
Lalogné 10. dr. bakó István 5.
Mltthé Gboa 31) fOi bIt. Ezt a nvolcadik kfmutatást november fi bt zárta
le az e~h~ é9 további & I_
kér rrtfnden Jun unJtlrrlust. h:>ttY
kÖ'V ' e a ló oéJdát. 3 cohá7J ad&Jának ooniOfJ hl ~ befizet.éMn tilI adarn6TJ7'ii.vaJ t. a:e:(lts\!:..'n .z
6ttlih:Jfth k3Usf r"' nnmk!l'fIban.. A7
eltVh~c

non.takarikI>énzUr'
nekksl.ámlasdm"~ 30400

u. J

Malasits Oba e. tanácsos. O~2"
oúlés.i képvtsel6 haláláról lapzártaIcor értCSÜltUnk. Emlékezetét mell-

6ri n

(lk.

Seehalmon november 21-én unitaI'1.1.Wk
a
tilrius istentiszteletet
Xc uUHé:ri iskolában. délután 3
órai kC7.detLel.
VJpesten december 5--én. déli 12
órakOr unitárIus .istentiszteletet tartWlk a Szent István-téri re!orm.á!tus
templomban.

-

Rakospalotán december 12-én d
e. II Ól"akor unitárius istentiszte1t>tet tartunk a MAV- tclepl rcíonná:t,w
templomban.
lUikosszenlmjbáJyon a piactéri
evangélikus .templomban nov. 28-án
d. e. 9 órakor istentiszteletet tartunk
TürökbillntoD október hó 31-én
Úrvacsoreosztás ' aJ egybekötött is·,
tentiszteIetet tartottunk az állami
;iltalános leénviskoIában. Orvacsorai ken.v eret és bort Béres Miklós
főtanácsos és neie, Sebestyén Ibolya
ad9mán.voztak.
Pesfszentlőrinci
gyülekezetünkbe
is cl1áto~atott Rev. M. Vrana cseh
unitárius lelké:s:z. s jelen volt. amikor a gyülekezet lelldpásrtora egy
edesanya tizenegyedik J!Yermekét
kereszf&lte me~. Isten adjon több
h asonló alkalmat gyülekez.etein.l{ben.

VID2K.
Dunántúlon december 5-11 nal)jai között végigláto./;::atia Tolna vm.
községeiben megtelepedett uniátriusokat Szász János polgárdi lelkész.
Gyönkön. Tolna vm. dec. 5-én d. e.
a szokott helyen tarrt istentiszteletet
es oszt úrvacsorát. Pécsett oedi~
dec. 12-én d e. prédikál és oszt úrvacsorát
Vallástanitás a s:tó~nyban C.
rovattmkat legnaJtYobb sajnálatunkra nem tudtuk folytatni. mert a külőn is kért anyagot nem kaptuk mell
Buzogány Kálmán lelkész afiát61.
Reméljük. hogy decemberi számunkban pÓtolni fOgja a RYeImekek és szülők számára e~Yará~t kedves Jeckéil
Filzesgyarmatoa látogatást tett
Vrana Mirko csehszlovák unitárius
lelkész Beocu Márton lelkész. kísé
retében, - oid.. 12-én este tele templom előtt szép egyházi ülést tartottak. Előzőleg meglátogatták a
debreceni gyülekezetet, ahol ebédre
BUUlgány K álmán lelkész és felesége vendégei voltak. Füzesgyannaton
Bajor János lelkész. és felesége és
a gyille7.ezet tagjai közül <többen
házuknál és asztaluknál is vendégül
l~ttak Vrana lelkészt, aki ezúton is
kösWni avendégbarátságot.
A NŐ5:1ovetség december bó 8-án
d. u. 6 órakor a varrotanfolvam
ré:sztvevőinek közreműködésével - kedélyes teadélutánt rendez a Koháry_
utcai e.yülekezeti teremben a karoCSOnYfaünnepély költsé2ei~ek fedezf!1.ére.
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Egerben és Egercse biben prl!dikált és urvacsorát oszt nov. 21-én
dr. Csiki Gábor cst)(;Tes-pOsoöki
helynök.
S zcgváron Csongrád vm.. a re!ormá-.:us templom, Révész Imre ref.
püspök által
végzett felszcntclése
ünnepségére okt. 24-én F ilep Imre
hódmezővásárhely i Ic1készünket
is
megbí'l.ták. aki a Mlutáni ünneoél yen elöadást tartott.
Kocsordon hivek áldo7.atkJ>szsé~ével éDÜl a lelkészi lakás. reméljük, hogy a sz.org,almas munkát lsten áldása koronézza. s m.ég a na2Yobb tél beállta előtt. legalább a
lakás egy r észe beköltözhetö lesz..
HÖdmezóvá.sárbelyt., okt. 17-én
keresztelte meg az istentiszteletet
követően lelkésziink Szalkai Donkát.
szüleinek tizedik RYCrnlekét. A keresztszülöj tisztséget Rák06i Mátyás
mi.n.isztere1nökhe!yet1.es úr és felesés!e vé!]alták, akik képviseletében
Nagy István. a ~ar Dolgozók
Pártja h6drnewvésárbelyi párttitkára vett részt a templomi szertartá-

,,"LSuntc sen,

okt. 24-én az ev~é
~ 1.emplo.rnban a helybeli evangélikus
gyülekezet és
unitárius
leánye.lO'bázkÖzség. közös evane:élizaciós ünnepélyt tartott. Virányi
Lajos e vangélikus esperes imája
utáJl Filep Imre lelkész "a reformáció négy napja." c. tartott elő 
adárt. melyet az ugyanakkor tartott
rd. lelkészi konferencia több tas!ja
is me:zh.lal,eatott.
KOLozsvARROL IRJAK:
~'\.

magyar unitárius
egyház 1948. okt. 24-én Kolozsvárott
rominjaj

rendkivüli egyházi főtanácsi ülést
tartott, melynek egyetlen tárgya: pi
Vallásos kultllszok szabályozására
vonatkozó 1948. aug. 4-én megjelent
új román kultuszttirvény és végrehajtási utasítása
rendelkezéseivel
~zhangba hozott Egyházi S zervezeti Törvényünk szövegének tudomásulvétele é::;; eUogadása. Szervezeti TörvényÜDkÖn ilyen átfogó jellegű és érdemi változtatás közel ötven esztendeje nem történt. A rendkívüli Főtanács illése alkalmával
tartott istentisztelet alkalmával dr.
Kovács Lajos theol. dékán prédikált.
Braswba n es Küküllödombón a
nyár folyamán nagysikeru gyülekezeti napokat ,Ilartottak. melyeken. ko-
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UNITAnIUS AKAD2MIAI
I STENnsZTELETEK
Budapest. lX.. lIijoes Endre.u. S.
UniLirlus Misszió Db

templomába n
d. u. 6 Ö"",or.
janui r I Z·én
fl"ZCrdán.

UUoa s:reretetvendh;sélf az unitárius töiskolal ballftatOk r.l iiére a
gyÜlekezett teremben.
Másoka' is szivesen li'unk.
HALOTl'AlNK:

D.r. Boroa László hírlapiró. az
Idelglenes Egyházi I ntéző BizQtts ~ g
volt tanácsosa, rövid szenvedés után
elhunyt. TemeV'Sén dr. Csiki Gábor
esperes. püsoöki helynök a zsoltárok könyve alapján hirdette a vigasztal6dás igért. me.e:mutatva az
erdélyi levegőn nevelkedett. 8 az
igazságért mindig harcolni kész férfi area vonásait. A sírnál Bónyi
Adorján, a Hirlap felelös szerkesztője búcsuztatta. aki
huszonötéves
barátság napsütötte tájairól mondott
Istenhozzádot az elköltöwtt öree.
pajtásnak. Elhunytat fclesé~e, s testvérei gyászolják.
Dr. P éter Aladár járásbírósalli
elnök. orosházi leánye.lO'házkCzsé
günk tb. gondnoka, hosszú szenvedés után elhalt. Temetésén Orosházán a gyász.szolJ;:álatot dr. Csiki Gábzor esperes.. püspöki helynök és FIlep Imre hódmczövásárhelyi lelkész
vfurezték. a város naJtY részvéte
m~Uett. E~yházias buzgóságát unitárius öntudatát örökre me~ fogjuk
őrizni.

Kovács l\ofózes kolozsvári presbiter. ny. CFR felügyelő hosszú szenvedés után elhunyt Kolozsvárott.
Emlékezetét szeretettel őriz.zük.

u N IT A

RIUS I1lLET

A lap tulajdonosa a Magyaror szégi
Uni tárius Egyhaz.kÖr.
Felelős surkesztő és kiadó:
B arabás I stvén.
Budapest, V., Koháry-utca 4.
tvl előfizetési díja: 12 fori nt.
Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII., J6zsef-u..
41. szám. - Telefon : 137-626.

eIM:

lozsvári központunk képviselm.ében
dr. Simén Dániel c. föj~ és felesége és dr. Kovács Lajos tool. dékán vettek d It
Dl'. Bodor András kolozsvári kol1é.gi.umunk volt igazgatója, a romániai felekezeti iskolák államosítása
után a kolozsvári II. számu állami

magyar tannyelvü gimnézium igazgatója le1ll., mely a r et. gimnázium
volt épületében müködik. A volt kolozsvári unitárius kollégiumban mű 
ködö 1. sz. állami magyar tannyelvű
gimnázlwnban régi unitárius tanáraink közUI csak T6th Istvá n rajztanár működik. többi volt tanárunk
másüvé kapott beosztást. '
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