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Jd~.1ct ~S a k-1sa~erm ekd .. "
Lk ll. ld.
A ruJ<QU ve r ~"ln~bel'l résrtl>t'tek:
mi/ld a nulvé.s.:ck.. Nem ('sak <J.Zért,
mer; haította 6ket: a si'<'cr .txi.ouo.
hanem a.::h-t ill. mert ren.dkiuül tet-

s:ct: ti vC"rsenu témdia. A.z El.s6 ~a 
rdcsonut kellett a.a ecset sztnclVd
m.cQrll;2lM ni. A VeF'SCftv OOJeje.tt~ve'

~aueket kőzs.;:emMr;e dlHt.ot~ki COJJ htltalmos csnrnokbo!l .

II

Mindenki fll€Q't1ckinthette a kkozclet és o lélek alkotó ereiétte/4 szebbIIéi szebb cS'Oddir. A müuészek tcrmészere.ren a.zoknt o vorkÚoknt domboritot.tdk ki.. Qmcl.'IIclc egyéniségük nek 1t..'Qhlk.4bb megfeleltek A leaert-

•

ddll 4isz4ka e.::er mea ezer v dlto..."ntban _Mnt! a IIttft\léló eU. Az eauik
O~OD
mcllef-t oenerdciók óUtlak.
OdagJJÖkerezeu
lábuk . 4mint
a
harsond:d mcnnuci SCf'eQek fbucs
CSQlXII'tjdt csoddljdk. Nauu Q sikere
onlllok•.J.:.i ~ Q. kéne! a!kotro.. A moU
I'au ki.1:.roQ'elésben Q. túz mellett be~n.\{aet6 tMisztorok, uemközt veWk
a hír viv6 csillao vo..kftó fénye ra 0110<1. Tovább ued.ia II ouenn.ck elött

hódoló Mlcsek alakja. Jánd a S2C münk dé ... Dc k i tudná feLsorolni.
'jO!1U Mnt/fél I! vdJto:ntoon <il.modtdk
meo és I~kii..l.:. f'cremrnténueként l.oehelték t..'ászonm a. legjobb művészek
II
ber.htdu!'mi f{'a.rncsonjJ lecendás
sul))SéQ'ét , .. ?
A MOU c$(I.Tnok.. meltm-ck men.unuezete CI kékl6 éQbolt. ,""woo dU
~ \S. A tárint IdtOjX1tói fo!~

t.on vdJf.Q;:mJ:K., _ tu emtmdst kő 
uct,6 gen.erdciók, Al! ida és (t.I ~et
(I
l!eTSftnllblrók. Jelenlca mi 00_
o/Jun).; n lál1JQlltól CI nnev kidlUtdslink ... Ta ~ avl)nJ.oijrk.ödöl cl kd.tlrd.::.:a.tos s..."IéI)S~kben.. Né.::em. én il II
2000 étles kéocket •.. H09U elnénUllt
ll: &ti -screock ha.rson(ÚÓ h4nQjo,
Ma md.,. oh.-:ln eJ a. 1OOn. mint 01
flteofaOllott q~twldnQ, L eo/en.Mbb
lénulik. de mel:eae !cihalt mb.
Nézd! A bCI_~e1t.emi c$W.o.a. mclu
num n.: é;'U1kdn olu txlJ..'ltóa,n. és
nutlotaJallul.
!<In, hoaa G
1« n m:ol
dU II többi.
l cdb kMe

mozoott

az

taOOlto!U-

földö" nunden tekin.teIdAt fordíeron. most ott
között. halvdnw.n. o. fecsaknem. caés.zen elm~ria ". A WKcsek a kcrcs::tútMl
mintha CUOn tluinkodndMk.. lloau
hossztl C-"'CT éoeken át a.nnV; csolódM utÁn tliO$t merre m,enJI!'"Icl.:.
1'Ioav /.:iik"('riiliék 4z 1i.jnbb aa16d.á.sokl&( '" Elfd.!uUc.. hoav mGQ'Uk a hibMok. mert éD!Hn 02 ICI; b4i. h.o~ 4

I
.-b Unitárius fSlet mult havi S'Z.áruában birt adtunk már Istenben
boldogult l\Ialasits Géz,a elhunytárol. November IO-én, életének Hlk évében szólította magá hoz az Ur.
Végtlsdeségtéte1e november IS-én
voU a Kerepesi-úti temetőben. Haláleset.ének hire lapzártakor érkezett
hozzánk s igy akkor nem állt módunkba n Riviink szerint búcsúmunk
'''~TesS7Ük tehát most. A veszteségé efne k azal U elevenségével.
am
egy hOnap leforgása utin
~
veszitetl ereJéböl semmit. S
amikor as örö~óság boltivei
alatt eltün6 nemes aJakJ;9tól búcsúzkochmk, hálát adunk ... ~et Urának. Azért. hogy nekti.. adta Ot.
azért. hogy leJkE's ragaszkod's'nak
megbtronyí'áriban

Oama,g,t..

Mala!:its GéA

'6 életébe 4-5 éve

beftbe-

Je szorosabban. Akkor, amikor a körülmények riltozá...... rendjén munkára
akkor aztin...
sunt eél
náosban

szónoklatot,
ban jó vasashos iUöeD,
ncg fejére ütött
nú közéleti múködése
Dak as:r.uborával mindig Rinü.Uig
töltötte a kezébe adott kelybet.
Egy életet töltött el a szociáldemokrata pári táboráb&t&, bareok.at
harcolva.. ellentoéteket kiegyeolitve,
mindíg a nagy cél érdek&en, mindig az általa megismert ip . ifi' SZOIIl'álatába.n. Soha nem emliteUe. soha
sem tudtuk. hogy kifelé élii éveiben
lelkiereJét. ama bely; v"'gMI meritette.. amlnek lnspir:U6ja., fon 'sa. II
Biblia volt.
lM4 Kacicson.:r cls6 napj,;n al.
Ura.sztala. mellett teHe ut a nUom isi. amikor köreUárt bo=-nk a
halál s bM'lbu,áporbaD ein' erős
OlleMlek.nek m.i'fldfo csak oren<IQt.
tbmiént és iUa1.szoreJ..':Ct -ad.tnk é$
nem ttmította..k neki iOQ::tudotndnt.<.
Bölcs6je békéjét jd.t&feavverek ::0--

idvlll I1crték fel. Az aNnunak 1:11 o
kovvernek pcdio mindenki kc~ben
covfőrrnn ül(l!4 von ...
Ldtod

len cov

o..:~bz CS4rTlokba.n~
k.fp .an.. om~1Iik mn u

légnyomis templomunk ablakainak
s:dneg cserepeivel Jn6rta tele az Ur
asrtalit .9 rajta a. uen\ Jeayeket. Lelké ben menendmve azt mondta akkor: "a Nwretlnek vaD in.za és
igau c, l: a N áúretinek van.. AlTa
kérem egyh8n m ,t, olvasb i i fel
papjavat koporsóm felle" Pál aoostolnak ilO' vén6dö mondásit: ..Akár
éljÜnk 'zért. akir b-UIIDk, as Urel
s

V8~nk."

Ed teltem .kkor. 'mikor a rava-

taloUi biz
tere'

e1terfil6 bataltnas
R'}'i.szoló &ereJ ,n-ürűjében
koporsója felett. felOIV3Stam a .c;:.
Pál apostolnak a .....
r • ., .. \uaell
ER) i erfi
koporsó áI1a
magába a kedves arcot. mlnieQ Jelképezve M a l a s i' s GémLaJd lelké"er PTdq kin' Hbt honthatt;
szerény Dle!i:jeleofsbeD mindla' m0solygó arcc:al Járl köztnnk, bldaWa
& ~élyt,
:
keresi embue
akiknek
seRitóke E ff( és
nélkO.l. En'il tett

a z a néD vUki dnok
a párlember. az Oh 'Uyiképviselő ~tb.

érdemel előtt baJmer az utolsó út elóU aoorfelle tt. mint egykor a testftrd:;
. a József kévéje elltt.
EgyházuDk erős bUnlló hivének,
maUllJ' 'ködlet egyik
fiának f á radt test8 •
áHal adott disulrbelybe
a \.-á.ratlan • s,phtól ;...~
s7.olO család- és a
áldása mellett.
A budapesti «:vbádtöZ!lé/: • .,.,S7.oló e!':cládboz ré!:zvéüratot kO.Idltt.
A -reánk jÓ'f'Ó K e áesonyban mir
hUiba keressük tlntes alalúát • hiVf",.k seregében. De ked",,,, emtélre,
példaadása Itt marad kör.tBnJ;;..

Istu áldása ItYU.ltodltk

.Bell'

DO-

r.in !II lelkének adjon h_etre~· 6d" 6zöltek tlI.boriban.
Barabás Istrid.

.1'

ol,1JQn Me. éu 0I1J mcakG.uó s 1w:m
mos6dott et ra;ta semm.j hom.UM
szép.séQéb61.. Ez (2 kb most ts UJ1IIIUI.oluaft.. mint VOI! o tdrJat mepnuUtf,.~a.k·o". A rdriot ~6 diidt ez 4 kJi,

I'ItlCTte nleO. .04. csoddk é;s;nk.tlj,inak
h.irom 16 h6SM dbrri=nUo. ez a keo.
Rdt~ o
becsiHetes. tis.:.usséou
élet Afcr6 C'l'nbcri ez o kin. A 1>0-

UNJT.Uuua CT ET

n.

l l.
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IFJUSÁGUMK KONFERENCIÁJA
tft'emt6 korara k - mnt amt l l""'1' eo ,.,.... ",rmk _ mMI. na.u
ldk! . !otJomr:'iV'kka l tár. A ~Yok.
~nd 'i~6 ~!1 M' e. ú, tel!&de:!u ir t.ermészetnerlilesl vonjAk.
fl 1eJ.Id. vftl-'@w A 'Iak
hivő Ilyenkor .91.'l'UoCWOIWkh folrlat.
a oroo~ elöl a 'réc1fu mtik1wz menekül. a ré«i '1al~
akat1.a fMgM'I! tenn1.. ~akkor Is. ha Hek at: ~kelt a
tudománYOS ~ mttel~
ak1d
Lett ei'avult
váL'1.ak. Van
embemek HY mt Tik acoorti;a, akiknek nem a merev
a tonmk a foonto.sak hanem az
élet. A hit Ilyen emberek
vaJ.6$áz. Ahg2'Y felbukkan enülabb ~ amel,.
fel. fl va IJ t15Qll hfv6 5zfcnVa. lelki
nyugtalanM'llo' (:re%. és
'tárI l-.éov:sz.erit1 arra.. b~ Jne%S
fiVU2t.ató tr.e;zoldá \ taLálion oroblfmáia azJ;mfml. Igy alakul é3 Uph,) Allan d 6an az: éU) hitet ember '/allá s ocss á2 a . Ez a folY1/)Q alakuló és t1aztul.6
hll &i ját~ a% embernek.. Ez wo.: a hit. amit elven..i tőle r.em lehet. ~ a hit
A

vezette avaHá zlaoltót.....t élJ l'etormfrtorokat.

Ez az: öntu.datolSan é!li hitet ember az unttArlua
Irl.eMMk mectestesft6i voltak a kon!erenda tuia!. Az

ennek az.

fel_
z
vetett orob-lknák és hm ász6\!1sok bebizonyftották, hon az:
e«veterni tiataJs....ilz l:-rúkeli a válsá.2ot. oroblémát lelen.t súm.fi.ra
IUdwi mezoldását. Az a tény. hO:O' az if iúság kéovisel6i kend6zés néilo:Ul 'Ie'teU.ék fel
oroblém.á..ikat és hoZ'! ezek a DroblhnAk élénk vftaa n',ra2ot kéDeZtek Dex,csak a hou.á.s:z.6lások keretében.. hGnem utána a be' élutése'..t folyamán is.
kitUnli blzonvitéka a l-.on!erencla mans .szlnvonaJá Mk €s szüY.séfuz.erü
voltának.
A konlerendat 1943. november 13-án d. e. dr. eriki Gábor tsoe resDÜSOÖk! helynök nyitotta me!! ünneol istentisztelettel Prédikádóiával az
életet kezdő Ulú.sámak adott t.artalma:!. mély és atyai i6tanácsokat.
Utána dr . Gf,IU/.ai Zoltán ~etemi nro!l!$5zor. a Br-c ti Ellyesf.llet
tár-selnöke tartott eloodást. Attekint6 képet adott a fi.r.ikaj halad ás le7úiabb
vivm,ányQiról :!l ennek hatását kutatta G szellemi tudományok terűletén, Az
el6adá'lhoz 61.er"VeseD hozzákaPCSO!6dva Isten lénVeil:ének. illetve szer.éhi~é-nck a oroblémá.it vette föl a kon fe rencia és azt a kérdést vitatta lTln.
hOl!:Y: LehetBéa:ffll e elkéoz.elnl e«v olvan korszakot. amikor a \'allásos hit
kikü.szöbölhet6. Az előadó vitavewtése mellett alakult ki a konferenciának
véleménye e kérdésben.. ame!v szerint: Mi.nden ember l'áiön eEY mavasabb
szellemf léteztj 2ondolatára. Ez az wane szervesen ÖSS7c!Ü2e: az ember mapsahbr a törésmek vámval. A ma23f"abb szellemi lét él6iét:. V3llV él6it
minden korban értékelte az ember. Minden o1ru.nk me2 van arn, h02Y
mindi!! te 'xtékehli t pf(iíl. Az azonban teliesen meUékfos Szetnoont. hOll"
ert a maJ!'8!!,3bb szeU~ létez.6t. JJrtent. milyennek kéoz..elték éi kéozeUk el. •
A tonna elousztulhat. kialakulhat. de ? lénvee:. a ma2a$3bbrendú l!lzeUem.i
lét..ező l!rtékelése és hite melUl'larad.
D. u. R. Filev Imre hódmez6vásárhelvi unitárius lelkész tartotta me!!:
elGadásftt. 6'tT.elyben a lelrÚ labb vaUásoszicholó21al kutatások ered.ménveit
ismertette a vaUá.srol. annak lélektani mesnIyíJvánulásalr6l. a- patolól6klts
vallási tünetekr6l és néhánv oszicholó2u.osnak valláseUent.'!SSéeé-r61. Előadá
sá val és 01, att követl! oroblémákk al C!élelem sz.e-reoe a vallásban. elkéou~lhet6-(! vaUás h ltélmmv nélkül. hol keu:lődik a bet..e2:e:s valIá-cssá2. van-e
valJáspszlcholÓ1tl31lae különbsé« fl; kőbaltával éi aT. atommal harcoló em~
ber között) stb. éi h ov.ász.ólásokkal a vallásos emberhez fo rduJt Isten után
a kDnterencla CS 9J: emberi oroblémák meEoldását kereste.
14-én d. e. Swz J ánml dunántuli un1táril13 kőrlelkész tartotta mell:
eJoodás'it. az unitárius viláe:nézet sz..e-re-oér61 az. ellves szaktudomanvok körében tár'Jlvkőrrel és a történel'Ti kutatárok terén vezette le feUo:zását.
Részletesen 1eltee-ette az unitárius viláenézet ismertet6 lellyeit és azokat a
motivumokat. melyeknek Ismeretében telles objektivitást erhet el a ma
mk" sajnos memratIan unltárlul!l történelem. A hozzászólások az unitáriWJ
vallás etikai naazvszerOsée:ét feltt.!iZették. Itt csak eR'V felszólaló kifodsa
merűlt fel a z ea:ész konferenclá1-6 j(jW;áe munkája eUen. amely azt hozta
fel. hOl!:v az Ulúsá"nak nincs Jo~ i1ven fontos kérdéseket vitatnI. A ko~ 
fercncia azonban medllaoltotta . h Ollv hitét mindenkinek otr.adn3;k kell k!alakftanla és cb&61 a !lzemoontból nem számit az életkor. A hit kialaklt/1:S6 nemcsak 101l. hanem I-,ötcle n é " i., .
A zfiró QnneD5éflet Pe!h6 István f6 ie1tVZ6 Istentisztelete el6zte me2'.;
TIboldi Tibor ea:veteml haUeató tartott el6adást. amelvben levonta a véllSO
k övetkeztetést. ho2'V :I konferencián elhan!!:zott elméleti feite a:etéseket át
kell alakitanunk avakorlatl életelvekké. mert az unltárlzmurnak és a kerc.!lzténvsésmek csak L, lev van létioA'osult.sbaa.
O. u . 6 órakor a teTnploT.ban hódolt al. Jtiú5áe: Dávid Ferenc emlé-kének halála évfordulóiának alkalrnfiból. A műsor unitarius kiS,ökben
nh-i\ nem I&tt n ivóval hödolt a na!!v szellemnek. tlelJnúvéb61 vett idézetekkel és a kort és a kor szellemét vissz.attikrö:r.6 verseJC' ls zen.eszfimok el6adásáva l ú !s:r.erQ és ell!yben tne2kaDÓ volt.
Est.o fél 8 6rakor Dedi/:! :I avUlekezeti teremben népl-est volt. amelv
friss. vidám oerll.ésével. mGsorszfimalnak érdekessé!!:ével a vídánv székel v
falut mutatta be. é8 aratott n allv sikert.
A Brassol S(lmuel unltáriu9 tftúsál!!. eltVCSOlct. uta tmutaw konferen CiáJát S1.lvblll töViS örömmel udvö1..öIHik. ho~ oz unltáMus tudo mán.v05
életet. €:ti vele. eu-vÜtt a szellemi életet mel!ind ltottfik. Sokat várunk ~2'
tólUk és 1\ kon.t erencla z3 r6Ulésén elhana:zott Ilvakor lati határoz,atoktól.
I

PETHO ISTVAN.

A gyüle kezeti éleI
névlelen munk6sai
Sr .b1yen és balkan d olgoznak.
nem khly&erb6l. hanem hivatásból.
2pu. ezért nevüket M!m frjuk le, hiszen akik ismerik munkásslirukat.
amulY ls tudják, hogy kikről van
.ro. A többlet.:nek pediJil. munJr..áJ u k
ts nem ru:vük 8ZOlgá} 'Példa adásul.
A budapesti n6szövetsélt ettVlk
b1!7g6 aur.onya. munka1eladatul a
kbrbárl bctegck ápolását és látoltatruJát vállalt;!. magára. E feladatot
apostoll h uzLtÓ5ággOI végzI. EjU'koron
k91msvárl elemi lcán,.i.skoIának tanftón6Je volt, jól képzett, eredmén yesen dol"ozó ocda~ÓJilUS. F érjével
boldo"" há'tlssáttban Ht. a brassói
unitárius n6escvletben éveken át
eredménycs munkát végzett. Férle
Itt halt . mell: Budapestem, s halála
utáni napon vlllamossz.erencsétlensétt
érte. Sol<-.ál if: fck!ldt II kórhá7.ban,
a hol az orovosk nem e~vsze r lemondtak HcU:r61.
Ho ' asan feküdt a kórMzl:xln.
1"'Mn talpraá1t. Ully érzI. ho.2v bo
termek ~ célla van. Vi lalándé_

karott életével.

Gyászát ÚI!V envh iU, hOllv másokon. hov-.á eevkoron

hl!l$On16 kórház( bcte"cket v lgasztaltsllval scltit. K evés olY;;!n kórhliz!
beteg unitárius voll Budaoest:en akit
ne láto2atott volna me!!. H~l ló
u.6va1. evangéliumi vllt<iiSZtallíssa1.
l(Yakran Pf!djl( k1a nYUltdlja t.crhl!re
Vfltt aoro ejdndékokkaI keresi fel
~Relt. akik 8l.erctlk a lélekből faKadó vl PPíS7.taJ.jat.
K6r~láto.ltntást
6u"r@.lma.wn
v ~..6 önkéntCH unitárius d lakon!sz,.
II'l.ánkat áldla I1\CI( az Isten. bcte«e.1
Imá1a kisl:rl további munkIl1tiban.
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Szabad- vallási hit
lrta; E.I G. LEg, WI htQuirer

KUL FÖL D.

uerkent3~.

•

Az anool uni.t<iriu.tok: adminiJ"tTativ eavhdzi uerve. eu! Unitáril.l-3 b
Szabad Kereuténu EavMmk Főtanác.$(1 19.J9-ben tizenkét !.etlc.4!nböl álló
bizottságo! külcWtt ki (1 vaUdsi hit alaptéteLeinek. meadUGpltáráta. A kijelöLt telkipá.$ZZorok munk4hoz láttak é. három éven keresztül. - cl háború
alatt is. _ amint idejűk b elfoalcluáauk meaenaedte. többSZÖr ö.!neiiUek
és meuviwtták az össze, hiteLvi ·kérdéseket. Az alaooa munka végül is eredménllTe vezetett és körosen elfoaadotl meaállapitdsaikat összefoawlv4 e01l
könuvben hozták nt/Üvánoudaro. melvnek ioen naav .. i.k.eTe volt.
A köntIV el6szavában a bizottság kideLent;, hOD1J meodUaJ){I'd rolt nem
tekinti ofmn h.ittételnek. mehmek eUoaadása ~ unitáritul hivek S'Zámára
kötelez6 volna. Az áJúlia lefektetett alaptételekct. mint et7lléni vizsoálódfÚ

eredménvét bocsátja az 0lvas6 szabad mérleaelése alá.
A munkdMk. melvnek CI címe ..Szabad valldsi hit". ioen naau ielentösép-c va.n. Tizenkét felkélz ealJező véteménllét wrtalmozZfl. Unit:ciriw lelkészek felfQoását. akik tehát nem doamák és hittételek mep-foaaLmazá$ára
ültek össze, Mindenikiiknek mea volt a maoa eauéni felfooá..sa. és 1o'2lQ.bad
választási lehelöséae. Méuis ez a tizenkét ember minden elvi és fOT1TllJi megkötöttséa nélkül ts eau oll/an MUlI e~Lentét.ekben bőveUcedő kérdksben. mint
a va!!.ás, mep-t'aMl ta a közös alapOt. Tel;e..1 szabadsáauk meUet: is ab'z:>lút
megem/ezésre jutottak és rámutath4ttak a ViMa előtt arra: "ez ct nabad
vallási hit. ErnJikű"nket sem kötnek a hittételek. előirt doomóJG és méQ'i$
legmétllebb gondolataink meovitatá.sa Borán tel;esen e01lek vaavunk."
"RájÖttünk. Úatl talabuk. hoav az embereket. a legtel jesebb oondolati szabadsó.a melLett. eUentétek. m.d.sok hit1elfoadsána.k szabad mér/.eDe ·
tése mel/.ett il eaumáshoz köti a Lélek eOlJ$éae. ECI1JséQ. az a valÓdi eQ1Iség,
mehJ nem küls6. formai összetartozás. hanem belső, az éktben meaéLt testvéri kaJ'csolat."
Ezzel a.r: eLaondolá,ual kiván az anoo! unitárizmUs hozzájá:ndní a
moderTl élet elvi és auakor1ati kitel;e.sítéséhez. Arra a kérdésre. MOU mi
lehet a kapoc. az .nnberek között valamelv doamai külső tekmtélu vauu
el1JlMzi hien:iTch.ia. 'hatd1'OZOtt .:nem"- mel fdet Az embeTeket ioazd.n eauediil csaJc a SZltlbadsáo Jc.ötheti Önze. Ad;uk meg minden embernek a .i oaot,

I

hOQ1J an mond;a. mit iaaznak hiu és e,J a jog. e.2 a szabadsáa ~av él6 erTI/háznak vetheti mea az alapját.
At anaol unitdrituok hiszik. 1WUJI az ioazi emJséo a láthatatlan lélek:
C{lJlSéae. Hiszik. hoOV nemzeti nervezetük:ön túl, erTI/ eauetemes eQUház
csak ezen a szabad ~al/,éQen épűLhet és loa l elévf11ni. Tudják. h.OatI más
nemzetek fiai is nerte a 1Wl1IIVilágban h.O.3onlókétn>en felismerték ezt a
naau igazsáaot. Hu.zik. hoav ez a jöv6. ~avetem.e$ keTeszténv eavháza, a
szabad emberek oCal/Mm. a lIhM~ti Jézw; Isten ()Tszá.oa itt a földön. kinek
Születése Mp;dt mo.t készül ioaz bensőséoael meuünnevelni a k.er~sztén'll
vi/.ág. Ez az ünnt?'D akkor lenne iaazán méltó az élet naav Mesteréhez. ha
kővetQinek milliói véore megértenék. hoav ben:sőleo. lélekben -

•

d4cdra a
ta1'to.?:nak euv-

ma m.éQ fennálló f01ll1UJ.i vó'l4szfalalcnak _ miM el71lÜv4
máshoz köti ő!eet 4 lélek eauséae.
.
Ezzel a fenkölt kaTácscmtli aondolattal köszöntlhn a mtlQ'll4TOf'szdai
unttáTit!S I1.Utestvér eket,
,

."

Szabadelvű kereszténység a tradiciók

városában
Manchester College, Oxford
CBe!elez6 "éH.)
Professor . dr. Fritz Buri a berru és basell etyetem tanMa s az; újtestamentum! theoló~!a nabadelvo. rnaJtYaráz.ója. Albert Schweitzer renditheteUen hlve. kivel enütt hirdeti, hogy a XIX. század szabadelvG. kereszténYsCgének J~usa CSUDAn. ellY r éltényes alak volt é9 valljik azt a
2ondolatot, hojty Jél.us "ereoe e.schatoló2iai hitének tudatos mejtélése volt.
Számára egy volt a fontos: a meltváltás s ezért tucbtosan haladt utján. az
el6re látott dráma véRkit'ejlése felé. At O áldozata. mint ntinden másokért
való áldOUlt. az élet 1Tlisztikus kérdéseinek e.eyike.
Az orfordi Manche.ter Colleae Wal között megannYi. sokszor különböUS. de mlndht. ~D.badelv6 Itondolat teremt életet a tradicionális
Trtnitu T erm Idele alatt. A me~1O'6z.6dés mélyül. az értelem tisztul. A lelkiismeret, m!d6n j6t, vaf1:Y roesrat, helyeset vagy téveset megitél. vilájtos$ágot hOL Ar.: értelem maga Ls e.ltf bizonyos vll4Rosság, Egrue kell e vih'tgossflgnak val{)' annak anya2ll.nak, mert a nélkül örök sötétsé2 maradna
bennünk.
Kereki Gibor.
TAKAR2KOiKODJ A PAPlROiiALI
•

Dr. L. P. Jac.u. az oxfordi Manc~ester COllege ~korl dékánja. a
Hlbbert .Journal évtizedeken át szerkesztöje. sok magyar unitárius le1készjelölt tanulmányaiban lealobb
taná~d6j3. és inSDidtJója
me2VMt
több. mint nyolcvan~ós téljes
szellemi frisg-ségében a H ibbert
Journai szerkesztéséból. E mWlkát
eRykori kedves tanltványa, dr. H ,
Spinks londoni unitárius lelkész fogla. folytatnI. A tiszteletére rendezett
bucsun Lord Montgomery. a lfibbert
alapitvány elnöke és Prof. Dr. GUber} Muqay. az oxfordi egyetem
rektora tartottak beszédet. melyben
a gondolkozó fő mély, embersé-aes
értékeit méltatták. M:agyarorszáil
tanitványainak tlsz.teletét e hetyrtlt
is tolmácsoljuk.
.
Dr. J. Hutcbinson Cockburu. tet'
lelkészt a skót re!. egyház volt mo: "
derátorát és az Egyházak VilArta-'
náesa genf j újjáéDitési osztályának
igazf!atóját a budaDesti rel. theol62iai akadémia tiszteletbeli tanárává
vMasztott.a
Az an,ol ridló istentiszteleteinek
közve!ltésével kapcsolatoSc:n k özvélemény kutatást rendeztek. melynek
érdekesebb eredményei a következők. Az összes r ádióhalJl"8t6k 16.2
o~a sohasem hallgat
istentisztelet
közvetitést. Az angol lakosság majdnem !eJA! 46..8"/8 elej"end6nelt tartja.
h :i templomJátogatás helyett a B. B.
C. rádiós istentiszteleti közveUtéseit
hallgatja.. Erdekes megáUatdtása továbbá e közvéleménykutatásna lt az
lS, hogy az iskolaköteleskorban lev6
gyermekekkel biró szill6k közi1l
53,8 küldi gyermekeit rendszet sm
vasárnapi iskolába, vallástan.ltAsra.
Azok a szülök. akik saját szem8yük-

ben nem járnak tem,plomba.

2~0/t

ban r endszeresen elküldik gyermeke!ket a vasárnapi Iskolai vallasta..
.11tásl órákra. Azok közül a t'eln6ttek közül, ZlIdk ma rendszeres temv0
lomjAr6k.. gyermekkoriban 86.1 ' .
járt vasárnapi iskola! tanl~.
As. InternAtional ReUl'lous Fellowsb.lp, az unitárius itjú.sá.ld mo~
jtaImak nemzetközi szövetsé2e veze
tósJ.gj ülést tartott az elmult n:rftronsa dániai Co~fthan. Az filé.
el6kwltésében Gudrun K ierkegard.
a dAn. unitárius lelkész: leánva. at:
olltani 11'jú.ságl munka vezetöje buz~Ikodott. A következ6 e1nö~.e:et
választották me,e: egyhanguan. Elnök: Ludek Benes. csehszlovllk: eeyház.. aletnökök: Frankl.vn Johnson.
an,e:liai unitái'ius és Gerald M. SpelberR hollandiai szabad protestáns.
titkár: Brian WhiteheacI. an,e:ol Wlltárius. pén~; .Joke Ber.lref'E'l\.
hollandia! protestáns. a Forward
Together "EKYutt el6re" c· folyóirat
1d.adója, a nálunk is látogatást tett
Charles W. Eddis. amerikai unitár ius.
THE UNITARJAN QUARTERLY

c. a.z aJus:ztráIial Sydney eJOfházközség neve, Colin J . Gibson unitárius
lelkész ezer;keszt' sében lapot 111(11tott. Ez már a mácwiik ausztráliai
unitáriw hIrlaP.
l1NITAlU1JS 1tt·El'

n. u.

3

•

•

Adjunk unitárius sz.n.mG Bibliát
népünk k.zéb.
Aa eMI'l unIUtrlu' lc{myc.II.yhltuü&-

~

POV. 28-6n mcaUllo.ll.utta dr.
c>' kl Gábor Ct/PCl"\.'lI-llUIlOÖJd !lobnök dr. Irn:cll D6:ncs !6l1:ondnokknl
.. UI"VllC50ra OStt88tlal
•

l.IItentlszalclc~

c/lYcbkötöll

tart.oll. J:j$IC

... .... Jövetel voU ld. Göo u l

\l1IU(IrJO~

Mikló.

'ondnok Iakils(m, mcl:vol csoerCII-

helYnök CIlV I>~"(!p csulbdnak ncvcl;dl &s azon óha 'lInail
adol1 kl!cJcWst. b6.r minden unHltrlua egyhá:t.ktiz!IÓ" tudnll. mc,qvalósltan! ~t ti 8'~rctctbcn llu2dn.ll. OllYháti életet.
JL,Z a klll lcllnYCiyhtbközsé" ma.áévá !.etto J ~U8 Intés6t "Lcllyctck
tökClctl:sck, mint II ·ti mennyi Alvótok tökeletes" CS WrckS2,lk uJZv CIn\. Az cKyhA:z. V~CtÖl vallásos élet
lt8 Jó cselekedetekben döl lúrnak.
6& féltö aonddal vJICY61'.nak. holCY al.
80'b"zközsé,ll utmu.t.at6\J:l, temploma
püspüki

lelCYtm mInden unilárluu hlvö léleknek. Minden hlt1tostvér uzon töreklZik. holY óldo:z.utol hozzon kicsiny
eiYh6záé.rt. moly hitében mC.II.crÖSltl.
Minden h6nap első vasó,nulPj[m
d u. $ 6r<1kor mAs-más hivUnk lakAJán vallálios öBSZejövetelt tartunk.
ahol ml.ndon uniUtrius c!;l1lúdJú\\Ü1
eJiO'Utt tneKJolenJk. Gondnok Odvözll
II meJl:je1cnteket. r övid Imát mond,
utJma c/U'hlIzl tnekct l."f'IckCl il gyUlekezeL. Ezt követően vallásos túrOU felolvad' van, utána a hivek

A rotormóct6t.. rn()l.v6rt 6ysúIr.ndolton lkorolnotUl onfl.vlan é8 an.n,ylun
clbukttlk. Lu1.hcr Mllll.on o.r6!t nJwraLával 00 bM léloCildlrol vltto dlndnl1'11. W It t.c:::nbc.ubon l!I1'1 ...b<m.

XVI. 8Z. cW6 1elébo.l\ WltWn~
berl/! Qoj Gen! n rototlmé.cló iktnpontla, A .kAlvlnl lM lUlhC'rl tcltoKáII
kUz.d eltv.rnll8 Qllen. Ell a h.o;rc mlnd~
Inkltbb eUtcacrodcl.-tó v6.ll, a iIt~
/'I,

tény er6ket f02klfor.ll:ácl>olt.o.
A XVJ, &:t, mlIsodlk fcl6bcn II Jeformócló Ik özuontta eltolódott G kJcsinv ErdCJybc. 11 szabadJronclolko:tfu;nak aklkor mAr Eur6pá.bon el!vcdUH mcned6ltholyére, A b:t:r.6.luk\.Ó1
Ubcrlll18 Ilandcillrozáauk miatt klUldöWtt
tud6s0k odamcrwkUltck.
többek Iközött Sommc:r Jf1nos. Paruta. NcusOJ;. Adám. GlJttlua és PalooI6Ji!U.9 Jalalb. Erdl!l,Y lett a MZabl1d.sált ktasszJ.1rus földje. KUJö nötc:n
Paloo161lus J {~ab . .GÖröll ,t udóa volt
1l1'_ aki
e.llv6nJsó1C6vcl. Iludomán.vo!ol
tcl.k6s:tUl~óvcl oz C,ll00z szellcml
Europa t1Ji!.vC:~m..6t IDrdN.vr(l vonta;, O
volt az.. ak1 ol6ször hirdetn! kC.zdto:
az "EOY !stem" tiAOlIléj ét, Ezt moaorOsIU Soelnua Faustua UBl, n ov.
20-án K.rakkóból K ol.az.Svárro irt levol6bon. mulvbcn arról taAmol bo.
holtv Puleol6.11WJ .a.:t Ecru h4en cs;zmé;6vül. m6lv .hatilst rtctt fl leJkckra

LCru;!velorszá.l!:ban.

LJ,t.ván1ábnn

Ma~arorszluton . Uitvancz.t

é"

illluo1tJa

me"beul:'ll:'st 1.urt.anak, meavitalva
az Idöközben fcbncrlUt cRyházl dol"okat, majd új enhftz\ éneket ta-

mc.\( Wujc:k Jatrob Jcmuita ~ Hctlurmln R 6bert. To.iladhawtLu.n, hOIlJ
Dávid Ferenc és PaleolÓIlU.9 kö-

nulnak.
Minden összejövc.tel S'a:rctotvendéilléJutel ér véRei, amikor 11:1 o. házi
8!11Zony sUtcm{mnyeJ , a háU aazda
borral klnál1a mOI( vc:ndégeit. és v(.lile hos&"Za nincsen a szép crdClyl
meeéknek, adomáknak és szl:'kclv
népdaloknak. A kis K.vUleklC'Zct mlqdé« eJl:YSZClTC -távO'.t.Ik,. n em wmrlo
lenki n\CJU,avarnl C naav család
hanJtulatút, va~v utolsó percia élvezni akarja a húz.luaula éJ; II hlttc!llvérck sicreretét. A szeretet, mclv c

zött blznlmas bordtsll.ll: fcjlOdöU
kl. Olvassuk, hogy (\kkor 1:1 fcnntill1totta
Vélo oz
6s.s:teköttetésl.
o;m!.kor POSSCVln6. és WuJdk jcunlták üldözése mLa.tt e l ~ot.t haKYnlu Erdélvt. Azt 18 olvaMUk. ho.lt,y
Dávid Ferenc cUtól\,Ctésc ut6.n hlvc1
mocsoktalan hirét mell akarván
6t>l1:nI, !la Júnos. továbbú BOl(lltl
Fuz.alUls és veje 'l'ruuzncr Luk1Ica
mORlrták Dávid Ferene trallMIMA-

lcilnyeKYhá7.közsejl;ben
öss:z.choz..ott
mlnkct. a köWa vallás ell II klYJ..Ös
erdélyi son álta l me.l!:s0k8z.0rosodOlt,
Minden alkalomkor szeretettel várluk Buzod ny Kálmán debreceni
unltúrlWi lelkész Jö'lJ!teJét. hoav ls-

t.entl6'Zlclet tart,bsával ~rllnvl18on es
hItUnkben megc.r6sitsen . .
Kedves .h1t\Clltvérclm, or6blLl\ótoJ'
mei ti II IlY~ estvhá~ életet élnI.
ehe; nem keU C5t)'ébb. csak ..tn'.erc-

tet... Ho erOs a h itetek és nai V II
tzCTctet. ~tran c llndulha1.tok {l7,on
lU út.cm. melvlk o &cbb hitvIIbiba
vezet: Isten áldbsa lc.llvcn ti me.ICkC7.dett utakon ('lj II lovúbbl mun ( I(. m ,)
Iclltokon.
,

E helyen JCIil)'C'UUk fc l, hollY a;(
ökuménlkun

O\O"J;l(.a.lom. 01. amst.crdomi k ongrc...'Pw. cl6tt adta kl ú j
foly61rata el8Ö tl'dll~t : The Oe(:u ~

mcnlcnl ItcVU(l clmon. ti. fOlvólrat
több nyelven fo.ll tm.aotlclcrml.

4

tJNJTAaIVB "ET U . • ~.

nak Wrtl.-net6t, Ezt oz l1'dtot lqLoJlészl\.Ct.t6k. DávJd FQI'cmc ó6 SoclnU8
k öwlt lefolyt vltá n.ak II tört.Ón~
vel. un.c.lvot cbkUldtCk JoJcoblnu8
Bcrnútt.a:l P.:\leolblCU8 Jakabnak, nkl
ennek alaoló,n e.llv iKcm széu v6de:lmct Irt

Dclcn$io Ji'rancll

clmen. melvet iklnvomu.tolL II

Do.vldb
Mujna~

meIJ('kl Ji·rnnklurlbnn.

HOKv Dávid },'C:r(!nc mlt.v nturvrll
bc(:sUlto P.a\.oolóJ,lWJ tudn8At. tu: I.t
b lwnvltla. hou:v m('8<m:'Látó tcrv6-

Ohid Felele iUl.'t'I. tud. ellen "'
fcl6t Itvoman mCIlcMo1nl. mert II
BlbUM Jd,,11wOI Itud~a, ru. erooClt.I
Blblla tanu.km1n't'OrA'n lkör.1X'rn 16lött. holn' (\ fordltó8 fOl,vt.'m tobI)
tl'inl1.tll'llua :Idlc.tc:d::st ell.l.l,.;:z\,atttllk ll>le. l $71 - OOn ft keleU J\vmvck tudó&aIból blzottBilltot RCV(!Q:mt kl. tnolyr.ek felovó PoJ.eotó.ll.uMl oot"tC, aki
.IIÖI'ÖIt sMl'l'l\aZáMnAl fOflVD. tOkólltl-

"'ln bl.Mn • l\VClvct. Uwsltósa az
volt.. h OitY a BlblJftt ~rcdet\ azöVC.llbOI, hlbá:1llnnul fOt'dlsn Ic.
XIII. GcrWY D{IDAnlIk ErdólYben tartÓZKodó moltblx.ott.la, p~_
v1n6 JCl'8Ulta IOzt AUltJa. hollY D6.vld
Foronc CTrel w\ltlLrlulI m.cllom{\
BlbMt Akart a nÓD kezébe adnI.
Azt H:JIn61~. holtY aZ eredeti nek he·
IyC8 tordlt.MáW\J v:trl.!6sa tunnlt mCIlcrOalti, R6ma clrondeltc ennek mOiDlwdá.l~t. EJTO P~v.tnU!l él
WujQ\( rc6bh1n B6.t:horyt, hOfly utll ~
1:l11oo,ld Erdélvb61 PulcolóllUst. aki
1$71. VÖJ(l.'r\ Krakkóba JT\CI'1(.'kült Jt
tiN Dt\v1d Ferenc: nall;YS7l!rQ tervo

nom al:ltcrUlt.
Ex.t ft tervet S1món DornO.la::wI. kIvflló thco16.1lWJunk. úlból t~vetctl.e.
do 5alnos. kOl'UI hal.llJ.a abben IMItnkWifllyozta,

Pótolhatatlan

jclent
o }c.(n'C!I'Ztónv6Óllre. hOJlv o I\Jsztl\ . betoldhaokt61 mcntca Biblia n.CIl\ jöheteit 16trc, hisz o l.ordltások Mta!.
b<.'CSÚ$l:\ld.to'Lt v61om6n.yn,yllvAnI tluwk
adt.a:k okot

Az ER:YclCmcs E.ll.Yh.6ztanllel az
utnStcrdam! vlMl(konlcrcndAn mellnLaku1t. A protCIJtlm.'i jol1<:a6 oJ,lyhAzak nult.v r(.-s:t.ct JMltllbnn tou:lulto.,
JU. orLhodox ProtestáOl Illtyháznk
közUJ 8Okw\, II mcghivÓs daCÍlrll n e m
munl.ok ol, uo rü.dlkÖlIH orotcstálllWk,
k öztUk uz unltá.rIWlOk:. nem kaol.ak
I"MRhlvflst. A rómru klltollku80k rit-

ft

WrulCTnv.l félI'Ot1\(lItV.. ~

rflzá-°'kra EItf Ulia.\:a. Biblia, a betoldMok néJkiu. mlly nna:v vUÓItO'e(lIlOnk IIC:nne eI6Id6z6,lc, Ahhoz (I.
n.rUCY ffiCl(Ovu.!CVf.tshoz vczérelnÓ el II
lelkeket. hollY nem

ll.

lC1lCnd6.k.oZ

Idvt'SSÓ«

útja, hllnem a
paranc&Ok tollMltble.

la1ö:ttual

A 'kcrcszt.ónv&é.ll cs6dlCröl hallunk: mti azUnt.01enlU. A lelCWbb 16z em btr1ll6 mOllól!uplt\o. <hol(v ll. ko rCIl:M:nVsCll II krisztusi tsau:s(l/Iok
tl$l.Ln., vUÓ20S ulJár61 ti 8Z6wdok

éltnl Öll.'J.Whordott hom6lvoo 40wnAk
ulvcszlö\6bc t6vOOeLt.
Ebből 'a <tévcl:VIl:~b61 Ikell. hOllv
kt vC7:C660Il .a Ik,rlaz.tusl hcu.:.:.'llllt01: L3r1.alma.l.Ó Biblia. ,mclvbOi klWtÖlt.&
mlndar.t o. IITloClt'lóv(.'SJ:16 .wwlt. mebot. wr,.t'ft ombe:rok rtoldottak b~lc.
hou:,. h0m:4lvoe clvcLkot 8. vll1ucnUk
vulahOUf' 1'nCilnlru(Varllu.á.k. tRY beteL1~M oa .MIt., JR:ar..oKur: .. A b"'ta

m.

a téLuk moueLel1cnUl"
Oc1>r<lcon.

nek Ildvlwl6t II BlbUu úl. hO tordltAI>tI. t r á bizta.,

-AMSTERDAM

vcm.tesOIre\

.....lIra

m(,a

1T\CJl.CltYelö küldé'JÓt la
m.eíltlltoU.a 02.V OdDUI lntéUrod6s. n

aöl'j)a kclo\1 orthodox C!a:yhllULk közUI til .néPi dcmokrllclD.k: ltUnmoinnk

O.llyháu.l nem kópvl&cltott6k IIlI1UUkat.
A táv.l,ttt rn6I( nem clC.IIcnd6 u vl16Ilk:on.iU'cS6Z.UII orodm6nyel lolrnór"
tör"'. A munklo mÓItIlt4utlNl mcu:
., 16"'II,tórUnk.

,

•

•

Kolozslárr61 IrJák
A ról'i\6n népk&zt.árS'MMí kot"rr"mVM 81. (1,1 Tt'iTl\M kultus-ttörvénvnyel kapeSGlbtosbn II protdt.{.ns (;$lYhM.ak tooI6~1a1 !61skoUilt (.';I(Y&é"cnl-

tctk: és részükre Protl;stáM fA;(ye-tcmJtokú Tcol6gl1l1 In-téuotct. 1l:tc:Jrflétt.. melynek rctonnát:ua, unlU,rtus
1.:3 nl:rnL-t tanftá3Ú nyelvCi cvanf(.éllkus Uigoz...'11.tt van . Az cKVes LMlCYI.a-

tok régi éoülctelkbt:n I=zékclnck. Az

lntl-zet V(:7-ctö,le ti rcktor és ~ 1. tntél~ tanácw. A relctor évente változík :a hároM oszt.áIV dl:kánl<l kÜ'FlItt.
A2 el(ves ontAlyok éfén a tlInt.rl te.-

tOlct által vá!as-..:tott dékán áll. három évente vfilw,wa. Az cl(Vházl
löha~llOknak ellenőr/hl (:3 vl:-.S'Jlablzotl8á~1

t80gkUI~

JO.lW V&n. A
t eforTnlitl.lS tastO'/.at.n.t.1 kell mlndL7I
hallgatónak haJl.ltbtnl a román l:s

or~ 1I'yelvet (;s lrodalrt\.fit &t L'1fYCI.emes !:1t'yhliztöTténclmct. az unitá-

rjUlI ta$ro7.at.nál: II vlllllistörtl:1'\clmct.
és Ö$ncliasonlltó vaUá$tudomlinvt.
A2. unftárlug I.<Il(tYuitnál (!1'.(:>f1 li katedrán kivOI Méj[ a kövctke'w tana7.l:kek vannak: al bibliai. b) rénd$7..eteA teoJ6~1. cl JCYálrortaU «:016$1, ti ne~cd tk tan~-k ti már emlitett vitUáa16rtknetL &..(;1l kfvUI két
clö&dó:! álIb VM r(:ndsu~rf:Sltve : l.
urrttárlus C,I[yháztőrténeh:m é9 J~.
2. Utur~a I:s euyhlaf U1'ie .. IMádra. A ta'nhrf állások bct(,tt.{:séné! a
teol61W takultá,1j()k jClen1esU taná·
ral kcrUlnt:k államI klncve-!h;rt:.
Nvuulomba. vonuft h~ é9 é:rdémes st.ól~la:t után okL I-l:n M ...
t6ny MiJtály mályar$WVlItI l..., dcc.
l-én B006<:zy Sándor t(>rdatutl Jt:I ~
ké$l.(:k. Bod6<.:zy 5bndar annaklde.1én
Arrierlldibart .Ig lárt {:s. Rókat fáradozott t:I.Y amertlGal m<.{~.var tmiUirlús
1CVG.lek(.·u:t létr E:hO'/.á$lm, mcfv eS(y
b.1ft aZl..ft{in Lőt1nc-4 Ui ~f6 v&z.eté!lévI! m<'1G ls alakult. NVUlUllotnM
ht:IY<::7,6Uket kérték: KeTes.ztenl Dbnes l!7.abédl. Nagy D~ allJójárol l'$
beteloÚ,It,e miaU NM(\' Súrtd(Jt" larc$.btal1'J1 le!.kw.t:k. Had tJrm-áltb6l wzatért S7k'o«:ly SfinOOl' le'ké§7.. aki
1('40 44 k&l.űt.t a torda i E. K. Tanáém6J tt:l\t:&ft.ctt J>.7.6i$C.1Iatót. _
I~&.
oktbberQsen lelJo:l!$'ikéoes:lf6
V~1.JIJ1(&t tett.ek ~ Bfiltnt t:ndrt. &rgal
Jtm6. Oornbl.s:l lÁI$'t16 &I Mt:J.tet

A!tbS.

A kolcn.&Várl kulU:durn l.~U.letl:
bf.'f'I e~ h~UilV09 {i1talli~ fIÓ
Is1v.l~ 6,." t:I(V ~YOS7A.{,1",,()$J t l6 H-

•

CWm múkMlk. A

vc..lt réd kóllé-

I(IUmban a \e{I1\Yotthon ht:lvl.'TI

rl6

t:akzoflű,cryl

IUIkl~ola

van.

Az

HI45--1x:n c,lCyhM::unk .f,ltat IG1.t:sltett
6: a kolJé.dumban clflf;il'1C"/.ett J6ntl
lt:firW kŐ'....éplakbl ... mh1t állami Ipari
l(;finy .,..akl$ko!.& működik. AkolléiGh.u nban lt:vő rlúilct:umnál w. 01'Olrl.
nyelv é$ Iro<laJ(jfn tanfira fA. hadJ rlttCaá~b61 hruf.atért lll. dr. Mlkó Imrc.
1\ koloz.fVftrl e.:tvhMkő'....sl:.'( na"",
erOteszJtéud 610 ~ hlvt:k lc1(;l'\t.ó$
Myad áldO?.atvállal{·sávnl ft)(:.'(lavlttotta r~s:z állapotban l(:vő U:m:pJom~
tomyflt, A tavJUisl munkálatokat a
H5vó évhen tölvt."ltlhk II a templomot k{VÓ!röl 61 belülről telje&l:n
(ff ltiéplti k.
Or. 'Kovbc& Lajos wol~faf d&J,n
éJ VaSlk{l Klára , néhaJ Vaslut

Ift.ílZllttt6 le6n..ya dec. lI ·én

zx...liIa

hM.ass6 ~

I!ot kWíttt:k. 1\1. t:R:VháZl {.ldá.rt dr,
Sin1én Oúnito-! c$C.yhá1.\ fÓjeayző kértc hfi?.as~fa..lCUkra.
A rorl'l.6n.1al M.aiCY~r N ("[)I SZÖvet.Bés.: t:1nőkévé Kks{. Sándör IIMut
11'61 válMZtotUik.
KoI 01Ji"v!irl leLJ«:.s;.z1 továbbklw,ő
ta1IloLvilmc;t rendeztek lfl4&:. Clktlibt:r
21 23, napjain. rru:IYn.t:k t:16ki:s'z.lté-

&ében

Jek-ntő9

r:é$u: VM dr.

Erdő

J{irws theol protCW'.om.ak.. A tantolyrono n döc,d.{igok han.t(Z()ttak t:1: a
dL&Jekttkus
matcriáll1mWJ {;$ al.
egyház. _ az IskoJ.:jnkivOIl valM..eik'ölclll oktatás é9 nCVelés és más
tárgyk(írböl. &.'Tl"iutatt6k "" !l:í wnkönyv~kt:t.
TII(;.I(bC3M:Uk a. ré~l:.k
hiánye e',íUjlriak 00tt6~t. lm:aertctlk

n kátb/(:tlcn.tt és rl'1(6ta ~I
lItUTg Úlrefórmunk t:lJtö l'és't;lewként
II kercsrtc:lés: kérdését vltaUák Ml:~.
N~,y

.ué:l ~
9Jt:w;:8várl (:st>er'L"$olefkész ~O (;v es s:zoJftálatl
lubi!eu~
má1'61 trI'I.l6ke-t;tek mt.~ ItYU!ckeu.1b
~ ll.
wtcW & már folvamán. A
föhaUís.{is.: k.ősr4intésbt dr. SIméTI
Dániel fŐj(:~l.ő toltMcsofta.

K fll(.i1Avárt lt:lkl;szvc'ilaszt6.st wr-

tótt a gyOh.:kt'{..(;t,.

flrt

ldééro/•.t'u :tt le-

velek htref s-z.ertrt1. a viilás'ztásün. )(.oKtöbb lI?.avazatot JZliák Vtl1rioK kollégiumi vallásth.nár ka~tG. 8u..vw-.a.wt
~I>'bk rrt(:f{ K clL'1'1'I(.'1'l Imt'c oklándt
é1I Késtrif,rk,v MlklÓl: bar6U Wldp'ek.
Mé" nincs. bfzt.ag hl rUnk. hmcv t6t ilUtelend6 6~k úr- klt n wczctt
kl.
~Urntn
JJhlel dr, e. t6jC,lGYw fi
n.vár tolyarná.n töbh l.·l'délvl cllYhM....

körtL'n vl~t I ~tá.<rt." maM..
ne:m; m ll'\dert VtisljM1ll" t)1'l;dJk6It Vii'"
lamclylk It?'UIekt:-.l.étUnkb(:1\...

l(eJchen r()",.-l helyC\ . 'fY Ílkmnan lb\c$lkltt crdh8l'.l..'tl Iskofa ~ II rn.(o.goolk
t:mdt:tcn It llCf.ilm t /6 nő'VéTldéketnek
btUUlakhM.
~ bzékélvkerl:$Zwrl ell''1hárltór és
fl körl 'Oávtd li'eft:nc E«vlft f.kí'/bd ..

últalun okt. 3-án tó&rWtta kön. ~
mlélét. M; (:ltyhá7,kzJr tdOlWdö
f(rmdnoka €:a a I«m Dávla Kerene
t!l(vk."t t:lnöké (It. IJwl,u\ Eerl:nc ny.
a:lmn6?Juml f~z~t6 mindkét 'I~

~rlil ltmóndott. H(.-lvébe az t:gyház.-

kör

rcll.lgYt:lö

07a r ~

JWT\dnok{,yli

mat~, 1..& 1(103 főldbiMoJcoat.

El

körl

Dávid 'fi'f:TCTlC El(ylé\ t:lnökbvé oOOI!!:
ill'. I'arka.jl Sándor (Jor'V~t vblall7.t&t.Uik mel(.
•
S7.élGelykCTUZWt rná$odontáJyÚ
v{,rÓ!f lett
pofKámttstert:. &h>ól.
gt.rmcstcrC! bo (;.'(1 mtlllya t b t:6 r(J~
r/\án 1ŐA7.úl stablrál .. van. m Jvt:l a kerf$\WrJ l6t ást két l'/::sr1.rc (.>$zwUák.
Slménlal'Vá,n"1! r~ klkl.,z
mkM ut6d.ki Oc1Jbt Jrtore 1elkl$.
..kl tclt:8l.1l'l:ve.l c"yMt rlaI{YVOOQt6
"YúlckC?.e1t n\UnJc!,t v(1tC'I., fnf:lynek

'I(Y

hat:Ida a iOlyÜ!(,ke1.ctén túlU"l' ted.
FlaUol lefkl::9.z14r'9Unkn.ak t<wábbl 1I1 ~
kert bt kU.a.rt.{ist IdvánurJk.
Ktl,.. POL[).
Sttalhourgban at tl'&rtcla t>rc..telItál1&: #zővetaéa: ...... 11ág! núatJont.rlu~
Mk" rélt1.ér~ létctttett fel56 tantol",~
rtoC1t. E vlláó(l }jtaook ffi(:~tart.Ják civil
tc..J(l3Ik(\~ l:$ S'Uibad IdeHlkben

to'Cnak éilZ cgyhliz. dtA.f(81 mellbU hl-

zony~ot

term1,

Az unlu.r11Q v ll&fl:.jj7..ÖveW,. az
l nt.ematfortal A..uoclatWn tc..r Llbcnol
Chr1ttJ.amtv and ReltJdons Fr(:cd<mI,
fún lugban tartott vfilMZl.rMnvn aa
lIMfI. Wi vl1á ~.'U~ A.tn$1.(!rdamba 194 ~. júJlu. l ~U. naDJalr~
tOztl: k t. A választmánv a Idnft"Cil.&Mk kWaslatot tarz. ho"" II TOO.'
OrC9cdett t:lYlk ht:lyre E't:t't1JCZ J6--

:U(:'ct vMQ.t$1za be.

A7. uplt!irtu~ vUá,1i7.htMé/f '949.

é'vl .AlJ'dtel'damban \fnandó

"Uá.·
k"(m/frtWi:ClÜ nak E:l ~ mE:(hlvói<i
mcu,elent.. il kQri~reMZUW1'l hámM
né,ll(V élÓildlur htmsv,lk d . az eJ~
kő'ÚíU 1J?.l::1't;tSe1 dr, 'J. Kovár, il Cf(.-h~
f!:7.lwák t:1C.1'tt61. pliltnárchá la h!I Chu·
I.t:r Ede. a:.. fin~ol körmány munká~
DMtl I}efO~lnjJ2.té1(:, akJ unltá·
r lu. e#yhá:r.urtk wl(itt- A ko,uu t::S::tf!:ZUf!: riél/;y tlfrIulm~nyJ R'1,ckcllobtrn
tO$( dOhw.r.nl. rn.eJydc. tár«-yalli,' anya ..
~á t minden (.'1l'Vtu',;..:: kUlbrf k1kOldön
blwttlfi,lUl dól~ M .

SzékelykereSllurr" írják
SbMcn'. VlMrt1:r Oytth'i. 'tóth K.ataIln. J'~zgat6: IJlÓ U..-zUm6 MáUa
~ ft. j i ~.ph vo{yArI létlnyJskc..lá taná r a .

-

~rri1tM;lurtt

bcrll1JakhM
tvQl€."tl-ben a t öldmnt(;n vim tlhc.f)t P"l.vd a
$WZda,;áKf l$kC1I.... tHr1elv
úwbbart {,UátteTt.r&;,:tlo .@7,(!.M(ó1d I.tkola Jett. II(I.uj(a.t6fts : páflf., MIháIv
61!<lltoTV()1j. tanárok: HCII'M OVl'fflltV b
I'M> l...o'b!t, A z dső tfl'l.·It;1.! hd'l'ls6.A

1'1:"-1
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VALLÁSTANITÁS A SZÓRVÁNYBAN
AJ Unlt6riul K6t4 U rd, ..!WI

19. Ki volt as unitárius egyhiV. megalapu:ója.!
A ... unitá ri us egyhá ... megnLaplt6Ja Dávid Ferenc volt.

'Sv! sz Z !Iuut., dr. Szás?; Ferenc

20. Allt tudsz Dá.\rtd Ferenc é1~ről 'l
Dávid Ferenc 1510-ben született K olo'LSvárt, iparos c"Jádból. 11kolAlt K olozsvárt, Gyulafehérvárt és Wlttenbergben vé,~e el. Miután
kU lföldr 61 hazajött BesztE'rcén, PéterfalvAn é5 Kolozsvár! lett. iskolaIgazgalÓ és lelkész.

2 1. lUi volt, Dá.\i d Ferenc él ef eólJI~ ?
Dávid Ferenc ~etcúlja az evaniéliumban hb-detett U,zta jézusi
kereszléÍlység helyreállltásJ. volt.

\

22. l\liképen igyekezett megva.lósítani é letcéljátf
•

Dávid Ferenc életcélját úgy if)'ekezett megvaIósltani, hogy a tis:tta
jézusi kereszténységet munkatársaival: János Zsigmond, Heltai Gáspár.
Blandr.lta György, Basilills István, Ovári Benedek éa más tudós emberek segitségével szószékról, hitvitákon, iskolákban ~ könyvei által
hirdetto ég terjeeztette.
..

Z3. Hogyan f ogadta E rdély né pe Dávid Fere,ne tanításait!
Erdély népének nagy része, fejedel.rrkvel János ZsigmonddIlI
együtt, Dávid Ferenc meUé állot, és az általa hirdetett tiszta jézusi keroszténység követ6je lett. Ezt a vallást az lstene,gysér eszméjéröl IInitárilloS vallAsnak: nevezték el.

24. Az WÜMUS vallás cl berjedéséneJ, mi lett a
legj elentőseb eredm én ye 1"
Az unitárius vallás elterjedéséne.k legjelent6se:bb eredménye az
lett, bogya világon legeJósz.ör Erdélyben mondották. ki a tordai or&Zággyulésen 1568-ban a "va.llásszabadsóg" törvénuét, hogy mindenki azt
a vallást gyakorolhatja, mely felfogá.sával, megegyezik, mivel a "hit lsten ajándéka". Emellcl.t 1571 -ben a marosvásárhelyi orSi:·Aggylliéa tU:
..,unitá r ius vallást ,t örvényesen bevett vallásnak nyilvllnitotta.
25. Be t udtaae f ej ezni Dávid Ferenc él etművét!
Dávid Ferenc életművét nem tudta befejezni: a vaUásszabadsái és
jézusi kereszténység ellenségei, orszllggyúlés elé állitották: és mint hitújitót törvénytelenül holtig tartó böl'tönbüntetésre ítélték. Déva vgra
börtönébe zArtlLk, ahol 1579 november 15~ meghalt.
Az unitárius vallást Dávid Ferenc halála utan Erdélyben el akarták pusztitani, de Isten segitségével és hivei hithűsége erejével átvészelto a megpróbáltatásokat. Isteni gondviselés volt ez, hogy- a urai világ tudományos Jll.Gveltségű embere ls Uszta istenhitet nyerhessen .

H IREK

UJ. Nyiredy O bái november 20-án
az orvo!iludományok doktorává avatták, sz!vböl i ratulálunk.

LAPUNK OLVA'SOINAK ISTENTOL Al.DOTr K:AR ACSONYI UNNBPEKET ~ BOLDOG UI 2 VET
KIVANUNK!

Ném eth Albe rt ny. pénzügyiR:az&at6, egyház.! tanácsos Székelyudva rhelyen hosszas szenvedés után meghalt. Temeté(! december l-én volt.
bo gyászoló családnak ósz1nie részvétünket fej ezzük ki.
A prOtest.áJu napok ideje aj Btt
tartott unitá rius 6s9zeJövetelek rendién Budapesten dr. Oelel J6zse! szegedi egyetemi professzor tartott
na'O'sikerO. előadást ,.az önfenntartó
gyülekeze'" feladatl\i,r6l. Beszámo16nk lapunk mult sz4máb61 tördelés!
okok miatt maradt ki. Az előad ás
irányt mu"tato tt az unitárius ember
kötelesséJtteljesitésére, s me~ilá.cn
totta az egyén feladatait a?; /infenntartó gyülekezet közösséllében.

Dr. Gil J enCi lemondott egyházkörj
fógondnokunk
munkássága
eredményeit, eRyházköri kö?;ltV(ué~
&ünk jC~~könyvében
örökitctte
Ka rácsonyt
urvacsoraosztá.sra,
minden t.!yülekezetUnk; kéri és várja
a hivek kenyér_ és bor mCii!ajánIásáto
Brassai ElO'esnle\llnk d-ec. ~ (-én
es~ szépen sl.került műsoros MUrulés estet rendcJ,ett.

6
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KerMll GI\ bor Oxfordban tanuló
budapesti vaJlástanitó lelkéS1.Unk
karácsonyi Udvözlö soraiban szeretettel kÖ$wnti jfyUlekezete minden
egyes tagját.
or~

vo!! és felesége leánya k SW~ J ánoa
dunátuli unll,árlus körlelkész, S:r.ász.
Domokos egyháZi tanácsos és telesé~e fia ,jeJl,yesek. Sxerotc.Uel köszöntjük öket.
Rádió kQzvetitetto az unitárius
vallásos félórát. december 5-én. Dec.
26-án rJ!JUl:el 9 órakor vallásos tél6rát. januar 9-én d. e. 10 órakor telies unitárius istentiszteletet közvetlt
a rádió a budaoesti Koháry-utcai
templomból.
UnlUorius Teológia i Akadémlánk
és a világiak teolQltiai tanfolyama
meghirdetett megnyitása közbejött
aka..dályok miatt későbbre maradt.
Az Időpontról, idejében fogunk ér~
tesitést adnI. A teológiai akadémiára
már öt rendes hallgató jelentkezet!.
B U D A P E S T.

I9tentlszteJ.etek lorren'dje decembe r
h ő 15 től 1949. januá r I S-Ig a Ko~
báry-uteai te mplomunkban:
Decemb~r 19~én , d e. 10. Pr~lkál :
Barabá,s IstvAn .
December 25- én. karácsony első
napján d. e. 10. urvacsoraosztAssal e}!:ybekötött istentiszteleteén.
Prédiká l : Barabás István. áRen~
dázik: Szolga Ferenc.
December 26-fl.D. karácsony másod
napján d. e. 10. urvacsoraosztas~
sal egybekötött istentiszteleten.
prédikál : Szolga Ferenc, éll.en~
dázik: Györti István.
December 31 - én. óesztendő napján
d! u , 6. Szoliál: Barabás István .
1949. Január l-én. d. e. 10. Prédikál :
Gyórti Is tván.
J anuár 2-á n , d. e. 10. Prédlk:Al:
Barabás István.
Január 9-én, d e. 10. Prédikál :
Szol.i!a F erenc.
Jan~ l6-án, d. e. 10. Prédikál :
Györti Istvá n.
Györö" a református templom~
ban december 19-én. d. e. fél 12 órakor Urvacsoraoszlással e.i!ybekötött
Istentiszteletet. Prédikál és Urvacsorát oszt: Szol.i!a Ferenc.
Buda.ótsön az állami elemi leányiskolában december 25-én. karácsony első napján d. u. 3 órakor
Urvacsoraosztással egybekötött is~
tentiszlelet. Szolgál: Györfi István.
Törökbl\lintoD az állami elemi
leány iskolában december hó 25 én,
karácsony eLsö napján d. u. 3 órakor Urvi.csoraoS7;tással egybekötött
istentisztelet. Szolgál: S7.:01ga Ferenc.
A X. ker. MA v telePI protestáns
imaházban 1949. Január hó 2-á n, d.
u. 4 6rakor Istentls:ztelet. Prédikál:
Szolga Ferenc.

-

•

Gl'Ctllll:kllitelltl!i7;It"l]eteL II karácsonvl szünidő a]nlt nem tllrtunk.
Ar. IstcnUsztclcteket a SJ:ilnld6 uUlnl
el~ vasóm31)on ke7.dlillc mell! újbóL
A KarácsOnyi U r vllOllorá h o1l SUIrcteUeJ kér Ullk ke nyeret éli bo r t.

l

A KontJrmá llak Szüvet.s6lt"c dec.
4-én este mutnLkowtt bo II Kohlirvutco templomlulz tomkstol'mében
eA'ybegy UJt hallgat6s!i1t e lö1t. El:!v
CJÖ'fcJvonáso.<; Cschov- vl.l:.llit.ékot adt.1.k e]ö o. Merész és S. Naltv testvérek n3/!V tetszés mellett.
EI6n<,lás ut:'m o. presbiterek és
nGszövetsél:!
értekelletén Da ra bti,s
István lelkipásztor Ismertette a már
1931 -lJen megalakul t konllnnliltnk
g./jvet.sé.l::lmek történetét és céllát.
Re méljük, hOI!Y a l clélcsztett Szövetsé,:! ep.vik bU7.gó munkfIs W':!lo
les7. a nnak a tá borna k. amel v komQÍY clszfin tsAfu~al készül oz önellátlls ra utnlt gyiHcke7.et IiImol:ntllsA ra.
A ielenvolt.a.ka t n dr. Nyl rcd y
Gézán6 vezctése nl nl t szorstnlmaskodó Mflrták csap3tn látta cl IzJetes vacsoráva\.
A IC'l'közclebbl vis7.0nllástlra lanutlr l-4n]
Budaörsi szórvóny/':"y(\lckeze!ünknek a novembe r 21-én tartoU Istentiszteleten adta ól hSS7.ntl.latra a budallcsU e.'n'házkö7.sél! első Uraszt.alát
6s terlt6jét Bnr"bás István lclklOOszlor. t- sok buzgó lnHldsál!gal
me~szenlclt drá~a
c rc.klyét Móthé
Ln[os S7.órv!m'y~o ndn ok aria vett e
szerető I:ondjaib.:l.
A buda pesti cgyluh kö2.Séa kőr. 
ltYíílélJe. I . évj december hó W- én.
d. e. I I ómkor lesz n wndestcremben. Tárin'soroznlon lesz u lolvó
~yekcn kivül &(ond nok és presbiterek választása. az I!H9. évi köl!séll:vetés. Indltványok Irflsban előre.
c<\ kamcsonyfa ü nnelléi)'t a budapcsti egyhtlzközséj:: n NöszöY.etsést
köz remüködésévct december tg-é n.
d . ll. " órai kezdel1el rendezi ti K ohál-y-uteal templomban. A }{ :wllclionyfa alá S"l.eretettel hivjuk rumkal
fl jtyernlekeket, 3kik Budapes L. székesföyflros. Budaörs. Törökbnlin t.
Budakeszi. Budalok. Pes Ullde.l!kút.
Szentendre, Csil l aJ.!:he~y. K isoroszi.
Lcflnyfalu és MaJ!:\'a r küt tertlle tén
Inknak .
A ltVörl. levéli. mosonmflftva r _
óvtlri s;«lrV{lnyoknak ~vc mlekel észéra II S7.ereteteS<l ma~olrot kUWn
lutta1 u\lt cl.
A ka rtlcsonyl(Il'(\ ICl'mészctbenl és
nClw...'ldOll\tl nyoknt szel'etettel fO lO!ad\ln\(. mel·t. fl Nöszövetés~ a l\UIRa
e rejéböl nem képes nnnvl szerete teS01)lllgot adnI. amennyire szükség
" O",

.'reslllterek é$ Nfisl.ö,'elsél: kö1.ös
1
ér oke7.1ele 19·19. iwmár l -én cste 7
~rakor

a

tnntlcsteremben. Utána a

sz~ tet\'end61!S6f.t.

A dl4.kakd6 céllalra november
hóbn.n a budaocstl e.l.!y h tl7.kö~h e7.
II következő ndomfmvok folvtak be'
MOt.'Sá rv Gézfl.n6 8. S'1.lntc. Lilszl6 10'
• dr. C\'\Iloy Tibol' 5. dr. Sehev Hono
3. dr. Mlkó Mlklófi 20. dr MtI!a\'
De7J;6 20. dr. Me n\' h úrl Dén~s 3 d
BaloJ!h Pál 3. dr. N\'Ir«ty Cé7:n ;:

dr. Mlkó Lajos ~ , dr. Papp Antalné
JanuM- n-6n . d. e. 10.órakor pré6. dr. kál noJd Kts J en6 10. Gvardikál : H U!l7.U -tánO!!.
malhy IstvAD 30. Kelemen Gé7.a 20.
J a nuM 16-án. d. e. 10 Órako r prédr. Gyu]ay Zoltán 7.20, dr. 5emeréd y
dlkllJ: dr. Csiki Gábor.
Sándor 2 torint .
Janu6r :>.3- O,n. d . e. 10 órakor prc,
dlklll: Bencze M;\rton.
Dud"IICS tl Ko h:í.r,.· utcal te mpl oTc.mplonl ratve!
munk h~l.vrc(lUlt tlslt l·a a leuu tóbb i
Urvaeso r' h(YL Itenyeret ell ho rt
kimutot{js unk az Unll..'Irlus Elet nos ze re tette l kérIInk.
vember t 5- lkl S7.:"imtlhan történt közléso óln n Icövetkezó adom6nyok
PE!tTSZENTLORlNC.
folvwk be az
ellvházkö".séltllez:
Gyarma UI.Y István 2:;. dr. S7.o.ntA s I!lt.c.ntls:r tcletek rendje a Pest/lyör!:y! Fere nc 10, Kakula JÓzseL55.
ncnU(Srlnci 1tlrYh b kö7.Ségben : Os..'In J enőné 5. Varila Bélán6 9..50.
Tress'Ul S{mdom6 10. dr. Géltalvy
A PC$t!:renttóri-nci. temolomblm:
Istvim 10, dr. Elekes Andor 8. K a nDI!(:6TLber 19. d. e. 11 Órakor: Swlnel" PM 10. H . F elér Domokos 10.
Ilál Pethő István. December 25. d. c.
Famq:ó GYörl-!v t O. Benti Re7.söné 5.
II órakor: Karflcsonvl ünneol Is tentisztelet. Úrvacsoraoszt.ás: Szoldr. Me nyhá rl Dénes 3 l o rint. Ez t II
~1Il Pcth(') István. December 26-án
kilencedik klmuklt.:\s t december 5-én
d . e. ti órakor Istentisztelet és Úr zá rta 10 az elO'há7.kÖ7.séll l$ továbbvaesoraos7.tós: S7.ol~ál Dr. Csiki. Gára is ké r mlode n I.ltnzi unItárlust.
bor eSQcrC$ oüspöki h elynök. Deho rzv köv(lsse a ló példO,t és ccyhá7.i
cembe r 31. Es te 6 órakor Oévl-lsadQi1\nak Ilon tos és r endszeres betentlsztelet: Szole:lIl P ethö Is tva n.
fizetés.én túl adomónyáv31 is sellil1949. j al\uó.r l- én d. e. II órakor
sen nz úiifléollés költselles munkáÚlévl-Is tentisztelet:
Szol~ál Pethő
iában. Az c.:rvhflzköT.ség oostatakarékoénzt(lri csekkszt\mlasznm: 30.400. István. J a nuo'r 2- án d. e. 11 órakor:
Szoll!ó.I Pethö István. Januar 9- én
k>\. bu,lapcsU Uni tá rius Egyluh.d. c. II órakor: SzolJ!ál Pethő Istközst.g vozetösé.'lo l.(iúsántnk közrev6n . Január 16- án d. e. II órakt)r :
működésCvci novembe r 2O-án
i.s!:en Szoll!ál Hus7.t i János s. lelkész.
.iól sikerült műsoros délutánt rendeA Pes tsunterzsébeti l mahó.zban
zett DZ .,Ivón László Diákse.e:ély" ju- mÓ7.sa-u. 4. ST..): December 19- en
vára. E7.uto n mondunk hálás köszöd. c. 9 óral«.or: Szolgál Pethő Istvan.
ne te t elSÖSl)rban a szercplölmek.. akik
Decembe r 2.'1. d . e. 9 órakor . K arámuvészi leljcsltménYÜllk javá t adcsonvi ünneIli lstcnUsztelet CS Úrtitk Sz. TOInpo Mnrta .hltkstvérunk- vaesoraosztó.!,: Szole:óJ Pethö István.
nek és Hajdu Anon énekmüvés znöDocembe.r 26-an d. e. 9 órakor: SUlIn~. Uj. Ue nezédl László igen értéIZfll Pethő I,;l\'án. December 31-én
kes el6adasa. It.! . S imándi Béla mű d. u . 4 órru,or: Oévi -istenUsztelct:
vészi zongornSZ6nUl, Meresz Gábo r
Szohe-at Pclhő István. 1949. januá r
szép SUlvalnIa. iskolas .iryennekeink
l- én d. e. 9 órakor Újévi-istentiszszive t vjdámlló ~nelq;T.áma nagy örötelet: Szol dl P ethö Ist.ván. Január
2-án d. e. 9 órakor: Szol~ Huszti
mUnkre szolstáIt.
J ftnos s. le lkész. Január 9-én d. e.
A BI'3Ssal S;\muel Iljus..'tt.i El!vle t
9 órakor: SZ.:lll!'ál Pethö István. JaImréneke, Szabó Gabriella. Bartha
nUal' 16-án d . e. 9 órakor: Szolgai
Erzsébet. Tanka Geyz3 és Ttboldi
Pet.hö Ist...án.
Tibor széo népi tánCCf'viittese na!!\'
A V(.'Csési Evauoéli.kus tcmD!O)ll sikert Rnltott. úgyszintén vid ám oti/)11.11: December 19- én d. u. 3 óraNS iele ne tiik ~ értékes sz::w.'llatuk.
kor: Sr.olstál P et hö Istva n. Deccm:a.elovM.y Is tvá nné. Béla A nl.ulné.
ber 25-én d. u. 3 órakor: Ka ráJózan Dezsön6 és Merés 7. K ;'lrolyné
eson\'i ünnc.oi Istentisztelet Úrvansszonytestvérelnlmek ,k öszönet a
csoraosztóssal. Szole:áJ Pethő István.
büUetben telJesltetl szol~á13tukért.
1 9 "~. lanuá r 2-an d. u. 3 órak;;lr:
H /'tlás kös~"Önet asszony tcst.vereinkSzohl'ál Pethő IstvM. Január 16-án
nek. aki k a bürféhez adakoT.tak.
d . u. 3 ó rakor: Szoll:fli Huszti János
ú.e:v!'zintén m indazoknak. akik lól s. l elkész.
sikel'ült músoros déhltáO\lOk erköl. OscDeI. I I.. Rákóczi F.-u.- i ISkocsi és an va~ i slkeréhe7. h 01.1.áiárullá ban. DccClnher 26- a n d. e. l j órata k mel! lelcnésükkel és hozzánk iutkor Karllesonyi ünneoi Istentiszteta tott pc nzbc.li adomónvokkal .
le t Úrvacso raos7.tóss.al: Szohe-tll Pethő
Jstvnn.
U NITAmus I\l1SS Zl0 RÁZ.
Soroksdr. Rel. Dmahá7.ba n : DceOT,bcr 26-á n d. u. 3 órakor : Kanltsle nUsztc.leU !lorremI at. Uni tá rius csonvl ünneoi Istentisztelet ÜI'vaMisszió H b te mplom á ba n :
csoraosztassal. Szol.2ál Pelhő Istvtln.
Ulllleoé!vek. cst1Uidi ÖS$zejövcteK arócso ny első n apjón d. e. 10
órakor prédlkáJ é9 urvaeso rá t oszt : lek. A DCstszenUórinci e:vülckezeti
te remben KaniesOI1l1faünllevéh,. u
dr. Csiki Gábor.
st ...-crme kek rés7.érc. december 23- ón
Karócsony mt'isodnapján d, e. 10
(csütörtök) d. u. 3 órakor. ~em
órakor orédi!-.dl és urvacsorilt. OS7.t:
ber 125·60. Karacsonv els6Mola.n
Benc7.e MárIon.
d. u . 6 Ór3kor a ~vmeke7.etl teremOeszlendö napjón d . u . 6 órako r : ben 7.tlMkör ú .. batvuS" összemvetel
d r. Csi ki Gábor.
ri presbiterek.
e:o ndnokok és ellvUjesztC'ndö nap jón, d . e. 10 Óta hMlitlk esnládin részérc. Dece mber
kor prédiktll : dl'. Csiki Gábo r.
31-én esto 8 órakor S7.i l ves~t erl
Gvülckezcll Össze.\övetel n gvü\ek('Januá!" 2-án. d. e. 10 órakor D1'é zet! teremben.
dlkAl: BenC7.C Mtlr ton.
UN ITARIVS IUT U . II.
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\"t'csesi S%OI"\' i!lyunkban a1 ottaIli e... anl;!~lkus templomban okt. 3_nn
d. u . 4 órakor Íl n·acsoraoszl.i.s~'\l
elO'bekötött Ist~1iSl:teletcn dr. c...qkl
G a bar espe.res-pllspöki h elynök szolIdlIt. Az cynn, éllkus s:yiUckcz.ct
iumcpélycscn ! oJ;:sd ta egy házunk ,'cl.c t6jét.
DUNA-TISZAKÖZE.

l sicnUsdeleli sorrend a Duna -Tiszakbl U nlhi rlus S:r.ón :ányrgyházki!J:•

sé.rrben :

. d. c. 9

knrAcsony cla p !oclérl
P rédikhl

un '8csorát oszt :
Mórton.
RákMpa lotá o ka r-jcsonv e loo n np i{m a MAv lelepi reformátu s tem olorn.ba n. Prédikál ~ ur"a~sorilt O$'ZI:
Be ncze MArtoll d. e. 11 o rakor .
Ujpesten karácsony elsö n("l Dilln
déli 12 órakor . P!'édikal 65 urvscso-

rat os:zi: Huszt i J ános.
Sashalmon karácso ny első ns p jfln
d. u. 3 órakor II K ossuth- téri Iskola ba n. Predikál és un:acsorat oszt:

Huszti J ános.
Ujpesten j a nuú r 2-im d é.li 12
órakor a SZCjlt lsh'{m-Ie r i rclOnll Ó
tm: templo m~a n . Pré dik t'i.l: Huszti
J ilOos.
•
RiJ;;O$plllotin január 2- nn d. c.
11 órako r ti Ma". telep! református
templomban. Prédikál: Bencze Mn rton.
Sasbalmon j a nuó r 14-<'10 d . U. 3
órakor ft K os.<:uth- tér i iskolnbnn.
PredikiLl : Bcn!;ze Márton .
Rako!\Szentmlbli!yon ia n ua l' :!J- im
d. c. 9 óra.1;:or ti P iac-téri e\' nn~é 
likus templomban. Prédika l: H uszt i
J anos.
BuszU J i nos s. lelkész, a d un at iszaköu
s:z:ór"a n yesn' h 3zkő.zsfu:! hez
nyert beosztást szept. 1-1öJ. kezdve.
de a pcstszentlör inc.i gyillokc zelbcn
is fog sznlJ!Ítlatot "ce:czn:i.
Az (i..""i hi laadó ünnep a lka lnulból úryaesorai ke nyeret is bort adominyodak: Rákospalolll n id. és
Hi, S zékcl,' Sándor Sa..<ilialmon K oz.m'J Gvön~yné, Ui pcstt'n Széo G"ul a,
Rákoshegyen N al!',' DenesnÓ,
lIuszti Simuel és ne ie üUö[ lnkosok, Husz-ti J á nos s. lelkéS2. S2.i.i\ci
er.üstlakodnl muk alkalmából ei!'vhaz.u nk ll.ld nsnbtln ~esi1ltek. Isten áld!\sa le JlJ'C:n és maradjon to"ábbrn [s
vcmk.
Kon!ereneia R akospalotá n . R I\kosoalota.! ~ pcstújhe lvi hivcink
szél) su'lmban jelentek me~ ok tó. be r 31-én az öss.:r:.elö"cl'cle1\. Bc" czeló l'e{ormticiói
c-Tllékbesz.&iet
t ar tott Dr, h n.l'Ch. Db\.Cs..-- e~vha~ör i
fooondnok. rfullutnt\"im arra, h OI:( ' ·
a XVl -ik clzadbeH lelk\ és szell~mi forradnlom tiszta c\"a1\i!élinmi
h nitl'is..""t nz unit t'l rimms . Dl.vld Fc n:1\e lá n \! le lk ií aoostolkodásn fllIn\.
Al: unltarizmns már <\1. ~li ndll h\s
o illanattiban felö ltötte m a i! nl'u n~t
1\ ietlei!et,
m elv az örök reformt\elót, a~ ö rök tc ilMest. és haladfls t
hordana mad ban, s ezáltol képes
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me~dnl

II ;n,indenkori

ember sün·Ara II le~delelőbb \"a llAlIOS ta r t3lmat, S .:a-n ló FCTeN: cseoe l! lJl-azt!nt6 az ö n{('(\ n tart6 sn."'Ü lekez.et röl.
a nn a k iÖ\'öbcni szereoér61 tartott
e l6adás t. Az a Sl.em....mi!. amelyból
előadó az
önfennta rtó sn.'Ülekeze~
vi.:r:s..\!illta, ei!....szeru és \'illl~es: az.
ember tcrtm tettsé5!:énél fOI!\-n vallás-erkölcsi lénv, amely azt lel ~ti,
hO!N az. e-mbe rnt'k met! van a me~
felelő érzéko nITa. h Olr\· a ledöbb
\"a!ósAsl: létezését AléUe s n közös
tCleil ,tettsé\!bó! eredó embertcsl ve rire!! fOl:(almát m el:(éI"tse. Az ei!\·~lz.
s k ülön ösen az unitári:zmus. ezt a
tel1.lr.észetes e mberi lulaidonsá~ot és
érté..1;:et mal:(ábnn hordoZ\·á n, mint
t ud atos élme n,' t. ennek kit.cllesedé séér l m unkálkodi k. Van bM ma!!amos h i\"nhisa. Amil:( ez me:(\'an,
örökké élni Co&:. PerM EsCvón eg)' há zkö r i fóic.2'\"z.6 érdekesen és m e e:!!VÓZÓ e róvel 1aJ.!lalta az ÖAfen nlartó I!viilek:ezct e l!\'há zi köznon,i,\nnk
í eladattlit. me!v hi va tása multasIatim látó szem mel kell. h~' vizs!!alia fl mtlekezeU éle te t. az eva n I!eliumi m aevet6 sz.ereoében kell
b uuÓlkodnia. h a kell ~ biblia i 1...'\szereoében. dc ul!\'anohoan ~re
nvekkel. ami k ülönben vonatkozik
t::.!:!és,: eliövend ó e!!vhfud éleHInkre.
AT. elÓlld Ások k özö tt. S ,:ekdlJ Béla:
Ad iunk hál:'ll min dn yáj an, Benett
MdrtOlrné:
Ö rök biro... ke zdetú
CI:!"házi é n ekünket énekelte el , Z á rószót Dr, Csiki Gd bo r esve reso üsDÖki heh"l1 j k m o nd ott, aki b TÖ mé nek adott k ifeiezest ft ha l:otia k
é;I Iiltottak lelett. mel" hiszi. ho~
m eS!termi mél tó c:vümö lcsl>t . l-~ülö
nösc." kie m'll te .a rako:.-ua lOln - oestui he.h-i
" Iekczeti elet e le \'e nsfu::é t.
dicserete~ mu nkáia t , ""-··ház..c:zeretetH ~ hithúsél!et. M ilnn eo~ u tnn
köZÖD vacsora k"Ö\'et keze tt, m el\"nek elöterem lésén lankada tlan bur:-

wr

eslommal dol2:ol.Ott id. Székel\' sandomI'! é'l CSáka J ánosné. d c "elilk
eJ:!viltt dolt!ozott a többi lelkes s.~ 
sZOllYtest.\"crünk is.
A te l~· es hanculat s s z e~ \·h ~l.
szeretet ténvc ez alkalo mm!\l 5!sako rlalb.lUl is m e t!muh t kozott. A
m e l!\'slósihm dó önálló rá kosoa lotni
cS!\'házközset! ia"ára komo h t t'C111,beli m e t!al Anlások tö ctfntek, .n eh"eke t a z nlá bbiakban k özlünk : Dl'.
I n"U'C'h Dé nes 100 Ft. dr. Csiki Gabo r 50 Ft. Su'm tó Ferenc 50 F t.
F ar kas nl'! J oó Erzsébe t \00 Ft. p t\trf"
J ózsef ul kal:nila t! adakozik, ~ cmcs
Na !.!,- Sánd OI'. Nánduri I-1sdó. l 'SI\ka Dl"~6, CsSkll J ános. ifI. Szt'kel\"
S lmd ol". B encz.e :\Ia rton h a\'onk~:lt
10-10 !or int : d r, K ösa Zoltfl'mé
. havonként e!r\' r uha m.e!.!v" l'r(\s.fm:tk
a z ára. Hor\" At h Lajos k ud.:: ha vi
fo Ft, Geri::elv J úlia, Ma lhó Lajos.
ütó Andr:\s. N ngv G~·u ta, Bcnkö
Jfl.l\O'J. J oó :r.'lihah-n é, ld , Sz.ékel"
Sándor h a vi :i-5 F t . Peth6 Istn\n ,
Bcn ed €$ Vladim irn é. E l~es l\lihilh havi -4~ Ft, Szel) G"u ln h avi 3 F t.
J nnka J ózsefné, Tu rcsflnvi Is h ·fm aC
h av i 2- 3 Ft . G áSpál' Ilonka hn vi
10 Fl öt h 6.nl'1oo1\ át. Székcl" Helo
-'500 !orint öt hó napo n (It hovi 100
fo rintO!l
részletekb en,
Re mHHlk,
h o!!\' ehhel: II noo"e!: akcJ6hoz csatl akozik uz ú\oesti I!\'ülekezet is.
B eJlett i\ld rt OIl,

Ul'I.T rARJlJS AKAD t.., tlAI
l ST&'''TIS ZTEI F. l EK
Budapest. IX., B iNI"YflS Entll'e_ u, S.
UnllArllU Mlsvl6 U b
tem.Dlomiban
Janui r l! ·~ n

I

.....in,

11. u . 6 6ra.ltor o

Uiina s:r:eretdn.nd ~ u Wl ttirIus t i5lskola.t ballpt6k il:szére a
lI:rülekeu.U te.remben.
Másokat ill w\'eseD. li hmk.
V1Dt:K .

Dunapata ji ~·hltz.közséR:ünk illusal::a dec. 5-é n jól sikttült müsoros
teaes tét rcndcudt.. De<:.. 1 9- ~n, karicsoo:r fa ilnn t'Dély~

rendez

s

wt\"SD -

akkor nyitja mCj!: a karácsonsi vá sárt~ ls..
Ege.r ben es Eger csehiben ta rtott
istenti s:z.telete~
osztott urvacsorot
dr. Csiki Gá bor esperes...pilspöki
helynök. no\!. 28-á n.. ~erben a refonnlltu s templomban a relonná tus
h ive k ls lel~ voltak az istentist.!ele ten. A m issziói kön'Hon d u t ,-eit
dr. lmrcll Dénes Có~ondnok alia is.
~ eJ:r i h ivek
altaI ö.."'Sle~",ü,Hött
oc:rse lvpenzbö l az ege.re:.-chi báo\'Rtelepe n lakó hivek Jryemll$ei részére vásáro lta k: karácsonvi me l:(e:nle,'-i:e zru;t ,

es

E löriutési d ij:it kancsony bó-

napjában is szeretettel vá rjuk.

UNJTA RJ US

ELET

lap tulajd onosa a Mai!YarorStAgl
Unitár ius EIQ·házkör.
Felelős sz.e.rlresz.tö és ki adó:
B a r ab á s I st"A n.
Bud apest. V " Kobán o-ulca ol,
~ eI6!lze tési d ija: 12 forint.
Nyo matolt Maté Erna kön:''Wl'omdájábn n , Budapest. VIII" J Óu ef- u.
41. s zám. - Tele1on: 137 525.
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