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DÁVID FERENCRŐL EGY JEZSUITA KORTÁRSA
S~atlT.ó 15nm"l, kolozsoori
Illya iTt a tlZ iu
k:6zöJ~

jC::Sllita
lcncl(!t-.
kct érl'cl Dal'id Ferenc hnltilo után.
1581. s:cpt,emberehtm. ~ .4. let:el Ddrjd Ferencre vona tk"'O:ó rés3! m.a 9JI4T fordita.~ban igJl hO.flg.:ik:
..t: unü tirius
IV/Ulf,SI Blah'ui'.rl1,ta
1:0:10 Erd élybe. lcrjes::tcne a S:DSZ
D.ci~id
TeTtne, aki ügll a
s.:rl$:::.
mim a mllPl/O_r m;elucf'l l.őkéleT csiw

tudott

.~=Ónokolni

s

igy mindkét
vonta a maga

k6nn:ven
rub!tére. E:: a jb'ji el ő rchnlilnor.t
korti volt. Ses clmdú, erős emU~e--6Tehettéggel
rendclk.e:::ett. ügll
hOQJI a..: ó- es a..:: tij teSl.dmCnrUtn a
J.-is ujj.iba.n. volt. A.::: ors=dg clókd6i
jelenlétében t'iratkozott (1 lailt; ini..~ 
ltikkllJ
és
lu lheninmok:ka,f,
de
mindnllCti~r k'Önnven.
legYÓ.:te.
ncm.:-etcr

S:lOklisa

volt, hogy a s::cn ti.riist

s:::enrirassa.l mtJgva:r.i:.14 és ha.
" ~_ _~ 10mclJ/. a..: ö nW!1!PNi=n.taool
-

~kf::ti lief}tet

ho~4k. rel

a

a

1~ -

el -

s'cn1 _

ir.isból. oronntl.' felhozoa más ~ ha.
sowJó heh/cl.-et ti s:entinisbót, amel".ek a:: 6 n&:etcit erÖsireuék. s e.:ek-

ból q.zl köverk,e=tett e. hogJl ti vele
szemben feIhozou
Vi!Iem.énJjt ha.
sonló módon kell. éTtelm.ezni.. A ,zt
ronitotUl, hogya..: új testamenhlttlDt
Cstlk. annyiban kell elfogadni, ahol

az ó· ool

megel1~k...

TIl Qllu t,'O
1. fe~Zl!fének

Já.

nos eoo.ngéliumo
hi.
teleuéoet; Málé 28. fej. ama sza ·
voi t : " Elmenvén azért, l eglfCtek. ta .
n ftvc.nJ/Okká minden nepeket , mtgk~esnelvén öket a.: .4.flltina.k" a
FItmaJ,; és a Szemlélek.nek nevébefl", azt mondta. hOi11,l c: H\,Ieronlf.
m~
meg;egJlzése és a
maroóröl
csus=ort a s=Öueobe. .ol sZCJllfrds
m6.s, kevesbbé világos h e1llcit-. ame.
ll/eket (I S:::entháf oms.ó..g m.is::rériumo. javára smmi!4 nak, az frás haso~ helJlci á lta t maWO~tI s ti

saját has~ ra
fO Tditotta. E:irt II
lu theránusok
és a k.ólvini.slók az
irásbót 6t sarokba s::OTlta ni nem
tol UI k. képesek. mivel 4.."1 a ha sonló
helue:k ?ltal VUÓPOSttfl lór.szoft ma-

OuaTÓ-"'nI ; m.éo kevésbbé a =sinotok,
s::t'ntarJ,ldk l el..-inlél1l'é'ue1 lloQl1\I mds
érveléssel, mivel Uvesfojto bi.zont.tfrciJ:t magvk. o kdlvinistók és luthe.nnusok is I1Ún~an fogadtok Dd-

- Kiadta VeTess Endre, Erdélyi
t6néoeti f ordSOk. J. kötet. 185. lap.
A le~ ~ntó rendf6nökének .ml.
latin nyC':lven.

t:m Ferenc mllr.d.oga.n II eQYik ba ·
,,6.ljdm:u.:.: .,.4 fejedelem ;e::suitdkat.
s::dndék.o.::ik beho=ni., e.:bt papjai·
mo.t inrem~ hogJJ t.ant/ljaM,k. nehol1ll
lt"győ=ék, öke r~ de 'lern aJ.."Orml:k
meohnI1J1O.tni. Ismerem 11 ;e::su,i l.d .
k at, h Ofni Hlmd r emberek,. és a maRanl res.:ér6J, nem fllek, de JXlPjaim dm lássák,f"· r agadta K ris,:w$nak é.~ a. S.:ent1.éleknek i.ul!nsc?gét.
A..-t moruh'lJ. hOOJl Rris.:tus Józsd~
he;:: hasonló. akinek a Faraó minden hn,ttllm.a.t át.adot.t <c, királVi t f'Ó . n.on J.dVl1t. o4..:t mondta, hoW a.:
Atlftlisten Kri.s=tusnak.,. n.: id6k fo IJI(1má.1l t 6mndt é.~ vdlo.szt<ott fiá.nak
(tempof'Oli e l odoptit..'O-filio)
mi ndent n1.a.do U oz istenségen kfuiit Ho
oo!aki ellene verette Jd.7IOO Cl.-'t'tng.
10. jeje.:et 30. p.: ~n és a:;:: afJ,U "171/
vagyunk" n..:r felelt e.: Az et.'ong8isTa. nem ti t,ermés=et é... a lényeg
egl/SégCról bes=éI . han.em. o s:,cretet
is 4= nkanli ~ atnil.."'Ippf'ft
e::t maga. Jo,n.os ti köve.tk.e.=ö feje.:.elekben mcgmaguani:::oo, mondvan
(17. jej. 22,): ~,~s en d=t a dicsősé
Oet~ (J~meluet nék.em
~. őnékik
ndr.a.m., h.og" egyek l.eguenek., a.mj ·
képen fllj egy vog-l/WIk: én 6bennók és T e én bennem.: hog" ,ökéletesen eggJ/é legyenek.,. Es hasonló
módon. má..'i eUenver.éseket mds hasonló h elyek óHal megcáfol.
V égül
nuihxi nos4ft ke::dte hirde tn i, hog" Kris:.tu.<;t nen~ kl!l.I
imá dlli s h QW (J.Z senkin $en'I segithet e.s nem üdt>Özithct. E;: ti tanítd.sa. pap;ai és 14n.ítoúI,IOi k 6,::,11
sok el6n s~erföl6tt ridegnek. ldl·
s=ott. dm,Mr 6 G1optanoiho:: iU6en
és köuetkczetesen. bes.=élt. Mégis
ost,oba. ta.nittxill!lOi. mivel nem érték fel éss:el meneriiket~ a...""t vél t ék-. 1'1 011\1 ö új 4retnek.séget okor
bcho ZTIl: tehál bemid.oltdk őt. 1'I0fnI
a.:: OTS::dQ törvényei eUenm-e üj
s::ek.tdt ho:oft be. TeMt elfogt4k,
eHtillék e.s börf,önbe vetették.. Ha Id.l4 utan senlcisem mert hívd 1ItÖ·
=ül nelük (4 ;ezsuitdkkal) kldUn.i..
Popjo.ik kö:-il l. azok aJClk o
váro sokban lakMk., ti finomabb művelt ·
sél1ben ;drta.sak. a=onbafl a falusi
papja ik tó bbnJlire ta ..ulGtlanok stb .

•

Bogdrj Fo.ze1«u Miklós, a

IWlt6
h s~éppró::;a-{ró a.:::t ;qwe:u Ici
Dduid Ferenc: hAlcUo hIrére, hOO1I
mcohalt ~ (I pd.rat.!471 (incompa.ra ·

-

b~Ht) theológus.- E.:: a. korinrsa Dd-

vid .. FeTi2nt:71ek uniuiri,u s oolt, a.;:::ok
kö-~I a paook ko.:::iil vmt., akik 1'I11d;
fn4r~ IAlk Dlicld1'Io=.. Többet er en ruH t.s .S.uinl:ó luvrin.nak, el/euJeli .
nek m,uoJkQ::IlUt rÓl.a és hódola ta. 4
nal1ll ceUem el6u, mC-rt erTe nem.
lehet d=t mondo ni, hogy elfogult
rolt t.'l!lcr s:!l!mb~
A kövcr."':e~Ö dOlpokbon
S.:;dniÓ megrillopinisa:

fon:<O$

1. K ctseglelcn. hosnJ Ddvidl Rerene a vilakbnn. konn].l1ls.::errel leQ1I6zr.e o luthl!:ranusokal és a }..'dIvinis ro.ka t. €.s eUrr van e vallások.
klivet6i dölt meg a X X . s::'::adbQn

a: id~nkedés tól e s e: i rt jognck
rá s:ombat·o ss4go r.. .::sidó:ns[ s hn·
sonló

olaprnlttnsQgot, hoglJ ti vele
s::emben er=w::u alocsoflS/O,b brend.ú
ér:esiikel igJl compensdljM:..
~. ElfenbC'll tc: ig(U$nr:ros j;e!:stritn.
korhirs tlwQ4' '4PUJa.
a .. .m'
Ferenc t heológiai nlapelueiba kő·
vetke.:.ett logik.tlS<l,n. ti robbi.. CoIIseQtumter
mondJo S::ant.6 fejtette ki KriszttlS isteftSége Uti1O ddstl után Kris.:ttlS ni1'm im.dddsd~
fiak rundt. E= nmn tt;jit4t volt, ha·
n,em logiklLSan kiivetkezctt Q..Z el6bbiból
.....
J. DiC$éret,e t éTdemel r értinkr6l
S.:nn,ttj a,tJ/(l a.=&t is, hOUV r.d.rgvilo: ·
QOSO.R &s::4dogktlta Ddvid tanaitl4k
!énJ/egét. Ellenben rn:idedlni VCl ~
mltl.nk kénl,l1c1enek
d),I.t ispontunka t
(l..."On unifaTius papokkal s:embc!ft.
_
HunJl'lldi Demeter é..~ tdrsai,. akik mcgr.ogaa.r.ák Ddvid F~ncet.
Osr.obdk voltak csakngf.'lln. mim
Szántó mondja. aoogJl
irilnP~b6l,
félelembiX, hitis49bOl. csdd:edtek,
cgJITemew: elárulr.dk Dávid Ferf1ft·
cet. A zt 4 Ddvidot. aki men' CfTlICnesefl- a maoa tl!;d.11 s n~m. inQ'4do~t soha., min: eUenfeZei rdJOfIjdk.
,A .:: iga.:: keres=ténJ' IiJUuUotostm ~
frdsnak egJ,l(!nM folydstU .k6vert.
VlIW 001' valaki a.w6tr.. oki ll!1l'
m4Qt14rd.:'t<l
aoog., tWfI\.... IDdt.--id.
R tjvid
-a-n'U/tntM,
Niij]
.,1f1«'1s::oro.s és kcskcn.u út e.\ n dV' EP
semmiképpen nem engedletik-. hOQV
job'ra 'W4Q ba.h'O "'.t6rji2nk.... ,.AI
Hlatel222
bi.zon.dU-JIIlIo
hogu e.::t ( u iga ~$dQOr ""lA 4z A IJw.
ral'lból sem o Talmudool, sem. Jn.
vttobóÍ. hanem a.:: 66 lst ... • et~ iQi-

III.,.

""ekE...

- Ker. M agvct6, 1902. évf, JISI. l.
lIHITARR1.I8
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•
•

jéb6L la nulta m , ta:nHottam éli tani-

•

t om " _ mondt a Dávid Fer enc.
Sajn08, m ég a XX. sz~ac.l ban ilJ
ak4dt un itári us paP. a k l ezt az

i gazsóakcresQ nafm

szeLlemet inga-

do z6 nak 'minősfteU e. Err e ctla k /lzt
mo ndha tj u k . hornI azért t ehette ezt,
TlU!rt nem ismerte Dávid Ferencet.
A z ő IQad m Cf/ ISffleT{:séh ez h ozzájá -

rul

Szán tó István

jellemzése is

II

ezért mél!usSuk azt is f ígyelemr e.

Botdr Imr e.

Ifjúságunké,t 1848-1849.
K evés azoknak a hittest vé r eInk nek száma, akik ne hallottak volna

Diák ak ciónkróL",

mell/et ké t hó-

Az
..Unitárius
ujcslllcndcl
idézünk az

Kevés

idő

alatt is szép

ered-

el, m ellJet lelkes ,
buzgó és áldoza tkész hittestvéreink-

mén/It

értünk

nek köszön hetünk, akik

megér tet -

ték II mai nehéz vi!z011/Jaink közeDette is ennek az akciónak neme!
élJ életjontouáuú céljat.

•

K ér jük híveinket. hom} aldozat~
k észségükket továbbra. is támoyas ~
sák ezt az akciM és hívják tagj ai
közzé azokat is, akik m éf/ v alamilyen oknál f af/va nem v esznek részt
e nemes cél mef/l.1al Ósftásá ban.
Igyekezni f ogunk ifjúsá gunkkal
karöltve itt BudavelJten ker,iHeten~
k ént, azután . vi déken papjaink é:
buzo? h{1leink 1ámo{Jat.ásúl.1uL a C8p~
portos m egsiérvez,-re, hOGY éb bőt
azu t án az egyházi Föhat Ósauunk el l1ondolása szerin t "O r szágos Gyám ~
intézet" jejlődjék ki, mi'1t ahogy
ilyen működik a t estvéTfelekezetek ~
nél.
A ddta is, amíu a heIlIit 8zervezés
1Ilegtö11énne ké r jük az akció eddigi
és ezután jelentkező tagjait, hogy (
máT meua;ánlott. vafJlI ezutá1l me(J~
ajánlandó ő8SZertet valamiluen m6~
don, efJUelőre PI. az erlllházt ad6t
bejiZéw csekken mer/jetölve az ak ~
ció cél1ára ,zánt ősszeget , esetleg
postai pénzesutalványon, varJJI ste~
mélye'cn templomQzás
alkalmával
az efmházi vénztá r Olmál
befizetni
8zíveskedjék.
Ezúton kér jük Je! unitáriu s htt~
t estvéreinlut, hOfm amennyiben ké~
sőbbj időben az akció taujai "özt':
való beszer vezé!' céljából untt.árius
at lJdnkfiat, eaetlefJ pres biterek fel
fpaJák keresni saját otthonukban.
ugy fo gadják öket a rérJi harlllománydD unUáriu3 hHtest vbi sztTe tet ~
tel ék munkájukat t ámo(Jll33ák te ~
hetsl:r/űk lZerfn t .
•
DT. Szab6 Elek.

- -----'-

..

El őfizetés:t: k me~újí t.ásÚ t, ha rész-

letekben is, kérjUk. Lauunkat clöll~elöt tt'rtják c l és mls s7.l61 példá nYokat csuk akko r tudun k küldenI.
ha az előfizetők kölclczettségüknck
Idejében tesznek el e~et.

2

'UNI 'I'A IU US <.
~ 1 , F~'r U .

2-:~

erd ély i u n ilá rl us8á~ la pja, az ölvenhctcdJk év rolY"mb s1.ámlbló
K özlöny" ké t 1947- bcn megjelent száma érkezett mCI hozzánk
a já ndékuL Ezekböl a szá m okb61 és az ott megjelent cikkekbö!
a l,ábblakban. hisszük. hogy olvas61 nk nak örömct jJzprzün k vel e

*

"Amldi.in Itt állok lsten s:dne elött, hogy belkla\va a Dávid J.' crenc öriíkébe, mint unitárius egyházünknak hU!lzonhetedik pÜSPöke;; e l ~
mondJam főpásztori beszédemet: el!iő llzavam a hála és a kUp.4{nel a'l; Isteni g()ndviselés Iránt, hogy élethlvatá!l-Ommá tette a fela..tái()t : ~ Ztllnati
Főtanácsnak, hogy megválasztott e I>wlgálatra".
'1
"AJaplgénk az ember és IstenS1:eretctben felölel vén vallá.~~köl u I
életünk egéwJ; m e:r.cJét, az az emberi lök6lete!4edésbén pedig a fejloo ~ re hi ~
vatoU emberis6gnek magasztos hivat.á~t : tisztán és vilá gosan mutatja.
Jézus nak nemcsak k()rszakalkoUi, ha.nem örökidőkre s1'ó16 alapvető t.a.ní tá8át. Ez a tanítás egyfelöl az evangélium lényege fl másfelöl az unitárizmus_
nak klkristályosod6 meJelenéS0< az idő teljes!légében ,
Dr. KISS ELEK pt)s röK BEIISTi\TASA ALKALMAVAL

;;apja indított unk áld ozat 08 ú t jár a
COl/házi F öhat6ságunk ) pártfogásá-

v aL.

.
,• .
Erdély unitanus, beszéde

MONDOTT BEsztDtBÖL.

: " A világmindenség a fejlödétI törvénye ala tt áll. Fényévek

mérh e~

tetlen tá VOlságából csillagok születnek, hogy zavartalanul fenn áll jon a
.,nagy összhang", egyensúly, A föld roppant méhében krls tállyá ké')'l öd ik
az anyag. A sejtek mlllárdjaiban újabh, szehb, Wkéletcsebb életformák keletkeznek. S a Wrténelemben, pusztuló vUágok romjain. boldogabb 'korr61
álmodik az ember. Mert a Világ mindenség örök adventben él, !IÓhajt, nYiig,
vajudik, .,várván az ls ten fiainak megérkezését".
Dr. SIM.tN DANIEL FÖJEGYZÖ: KARÁCSONY A Bt:.
TELJES OLf~ S

"UNNEPE,
•

"Jézus tanításai új s:r..ellemet, új világot jelentettek az emb e rlség ~
nek. Miben áll ez? Megérteni, hogy Igazság és szerelet nélkül nem lell et
élni. Átérezni. mélyen a. szeretd vllágwrvényét, mely az élet törvén ye. 1\1 él_
tány()lnl és érvényre juttatni azt a ml:rbetctJen erőt, amely a s:r.er~tetb c n
reJlik. e s vég ül megvalösitani a JfJl a J6akaratban, mint amely szülője a
békének és külcsönös me"é rtés nek".
'
Dr. ERDO JÁNOS TEOL. l'ROFESSZOR: DICSOSeG A
MAGASS AGOS M ENNYEKBEN . . .
.~A

törti mclem fplyamán mennyi vért, mennyi megaláztatás t él>
kimondhatatlan szenvedés t jelentett egyesek és népek életében ez az clt() ~ ..>....- _ guU, fülén yes irgalmatlan, vak farl.z eusl szemlélet! evsllázadokon át ha ngwtt az ítélet azok felett az emberek felett, akiket a farizeusok twk ké bcn
ülö. Iga:r..ságuk és üdvőssé g ük biztos tudatában l e vő vC'.wwk, bönösöknek,
elveszt teknek, szegényeknek nyilvánítottak, pedig nem a mtntakegycsek, a
hatal()m szék ében biztonságban ülők , hanem az á lmod6k. a törvény betíii n
túl tekintendők, a m og ismert iga:r..ság m ellett mindhalálig tántoríthatatla n u ]
kitartók vitték előre az életet s teszik azt ma ig" .
Dr. KOVACS LAJOS TEOL, Dt KÁ N: BOLDOGOK VAGY·
TOK TI SZ EGeNYEK.

" Dacára az anyagi nch ~ 1.ségekn ck. unitárius tanuló ifjúsás unk szama á llandó em elkedes t mutat. Valamikor az unitáriusokna k bünökül ró tták fel , hogy a népet iskoláztatjá k és az " egY8zcríi , tudatJa n embereket is
megtanít ják az irás-olvasás m estersésére". Az unitáriusok ezt nem hűnnek ,
hanem erény n ek tartGtták.. s ennek túlajdonítható, hogy lé1.számunkhoz
m érten , a tanult.- emherek s:r. áma mindíg nagyobb volt, mint bá nncl y más ·
fel ekezetnél. Az alábbi adatokból , arra s....eretné nk következ te tni, hogy a régi
hagyomá ny mos t is sértetl enül él az unitáriusok lelkében 8 m i'nt a multb an, ú gy mos t is a nevelés t egyi k l egfőbb feladatunknak tartj uk.
,: l'eológ iai 1 kadémlánkra Kolm--svá rott beiratkozott 26 rendes és 4
r endkivüli hallgató, ti.ibb, mint 19;~ 8 után lJánnely évben. Kolo1A'J vá ri fö gimlláziumunkba beiratkozott 302 ta nulÍl. több, mint 1912 utá n bármikor ;
!l1kkely kereszturl Jógimnáziumunkba ,beira tkozott 23 1 tanuló, k olo 1~<jVárj
lcánylleeumunkba _ Ipa rl leá nykiilk lllskol a _ 11 8 t anuló. Székelykeresllturi gaulasál:l is kolá nkba _ E rdélyben a legelsii gazdaság i iskOla _ 301
tanuló Iratkozott be Ho ezzel remélj ük, m cgsziínik az a. nagy érdektejensCI:,
am elyet e nnél az Is kolá nknál a mult. é vekben t apasd a ltun k. Kolozsvári
leányo t1honun kba n flO küzipis kolás leány n ye rt elh elyezést.
F:ze nki vUI a. kU1önbiJz(; középfokú közép iskOlá kba n Kolozsvá ron
210, Ma ros vállá rhelyen 27.4. S:f.\Íkcly udvarhelyen J84, Sep s l sze ntgyőq.'Yö n !l?
unitári us fi(, éti leány lanul6 Iratkozott be. Kolozsvár i Jparos ta nuló ottho nunkban 14 Ipa rolltanll16 nyert elh elyezés t .
A z un itá rius és nem u nltárJ UH elem i Iskolá kban I.t omállia teriUeUn
kb. 10.000 unitá rius gycrmf: k t.a nul. Összesen 34 unitá rius elemi is kolá nk
v an 68 taneriive' ''.
Dr. n ODOn I\N OIt !\S, K OLLtGIUM I IGAZGATÓ: I S K O~

-
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JHIt E K .
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EGYHAz ÉS ALLAM
Bartók Béla homval IHI7.o hozato l a érd ek,ében m oz~o hnat .. I~d[ tott
Dinnyés La jos miniszterelnök. Egyházunk mllO' Uo megbecsü léset o rö mmcl

jC~cz:zü! ~~~nY(lr

szá rmazásu dr. S teph en W I:;c,. ncw yo,rki rőrabbl érdekes
I
16j11b
ai: umcrlkai és szovjetorosz egyutlmúkődés mellett ro~la ll
~rl~~~acGono~~st'l.ll:· és értchnctlcnség p ropas.álni azt a uondolato,t: ,~O.ll:Y
s ." . • cs buróti cgyüttmúkődés AmerI ka és Oroszorszó~ között .
nem lCh~tség Jlsz raclben az ú j palesztinai önálló á llamba n méu folynak

r~ már clők&.;zülct folyik az önálló úll ami bcrcndczkcdésrc. A
u lI~orc: ci , :Iopon múkődö politikai párlok, melyek rt nép ukarauh tUk~öz~n":rlumcntct fogják adnI. egységesltö tö rekvés t mulatnok. A kisebb
k

t k beol tadnak

nDUyobb és egységcsebb mozualmakba. A J Isuv, a
bl kk\ pá rt ja
Mapaj a szochildemokraWké. Mizrahl öná 1l6 munb~IO 3 I l , °A,Udo,"
J" szrael
Ul. orthodoxia .. pá rtIja. mind 6crényen d oll(Ozk"scsopor
..
. '
nak az önálló jöve ndő relépité~ n ek c lökészulete n.
.
, Egyházunk Jtl!pviselöi, ugyan ugy. m int jttn u6r l -én. II köztársasáp;
I ftá' 6vfordul6ján lO.rtott nouy fogadúson rész t vettek.
a aD S~Z Egyetemes Egyháztan ó.cs lugj.ai, .szá~~ ~ár 133-r~ emelked ett,
k"' 1I I 'utóbbi hlrodósóban genI! suj totuJékoztatoJuk. A Gen t mell etll
B~~Cy=~cn lévő óJla ndó Inl (:zet vezclését Pr~r. dl'. li , Cramer, a le.ydenl
egyetem tunőnl vette á t.
,
,.
..
,
.
A1. Egy háztanács e lökész[ tö bizott sagánuk veze~öl a kovctke ...ök :
dr. M. Boegner, u francia protestáns szövetség lelkész-elnöke; dr, E. Eldo~
ppsalai érsek' dr. G. F ischer can terbury é rsek; dl'. J . M otl. az amerikai
~J!yMzak és Ó. S. Germanos thvtle lrai érsek, a uörögkeleU e.ccy húzak képviselőI. FöUtkára: dr. J . Wlsser Hoort hollandi tudós.
.
A z amcrl kai egyháZUk 1047-ben az ázsiai és cU I'ópal hll\)OI'usujtotta orszállok egyházi szervezetei 6s h ivei támo.ccatá sára összcsen 14 ,500.000
d olló r értékű Ilé nz- és ár usegély t adtak. e~ymilli6val töb b et. mint 1946 ~ban.
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HIREK

LAI'UNK janu(lrJ és februá r i
.,számát Jne~küld öltilk több. m int
_~'UiO új clmre.
abban a rcmc nvb en,
h Oll) unitárius hiveink érdeklődnek
3Il unllúrlus sojtó megnvllatkozása l
iránt. Ol'vendenénk. ha m inél többen lépnének be e l őfizetői táborun k ba, _ de azok sc küld lék v issza
a Inoot, akik ma nem tudjúk az e lő
fizetősl dl iut b ekü ldeni . h anem lri:Jd1alt eL(Y levclezölaoo \ és Itél'iék,
h o~v m lnduddht mig cUS!Jzctn l tudnak. kUld111k chnUk l'e dl lmcntclien.
Barabás hlvún veUe át mint
rel előa lizerkcszlü és kiudó az .. Unituriusl!:let" lI·á nvltásá t. A szerkesztés adml nlllztl'a tlv mu nkáiM Ferencz
J ózse[ liIlla cl. Az .. Unitárius eletnek" kOldendö minden szcrkesz tö~
lIép;1 VOlf v klod6h lvatall mcu,kcresés
.. Unitá rius Elet" Budapest. V .. Koh :'i ry~u. 4. clmre kUldendó,
Kereki Gábor, a Innu nk eddhti
fe l e lős szcl'kesztö le és Idudóla . oxfOrd i tanulmón vlltla Korún II karáelIunvl vakóclót 01'1'0 h at;:.m6 Ita fel.
ho"v a manchcslerkörnvéki u nlt{lrlullIIhot meIl16tollo880 . Jú,·t tl,Z Unl lArlan Col1cllc~b{ln . ahol lIoll dékán. vol umln t Vnlla nQc. {.'1 K!(!!lv Ismcrt unl t Ő,rlUI l elk(>~u'k mcfellcn
érdeklÖtllek o moJ.tvo1'ol'lldu.!1 unllfLrlmut6u ,,(Ifln Irőn t
úya ll ay 1' [11111 Dom()ko~ ur. IL O.
kövct ~()AI Ulltúrt a l'Omún-umuu.vtlr
bUI'ÚltIfll( (L!)01(UIU kÖI'ül IIWI'Wlt lJrc.I('m('lél't HOrná nlu CNllhuw .érdemI'('nd UlIltlkl'!'t'lIzt16vul tllnllltték ld.
Cl'llluUllunk.

Barabás Zoltún dl", ti budapesti
á ll ami
,l!yc rm ckrn cn h cl~'
IgszJ;:at6
rOor vosa he lyettesét, el!ve temi m .
tan ú rt a IV. !Iz. o, léptelték el ő .
Gratulálunk.

Dr. Sze nt ~ lvá n yl Józse! b c!ü.l:Yminisztérium i miniszteri lon ácsosnl1k
a köztársasó.~ e lnöke u belü!!vi ItöziJ!:az~a tá s m egszervezésében és mellerősi tésé ben
k lfei tctt munkáss[l.Im
clIsmer ésé:ül {I mou:var Icöztársnljá lti
érdemre nd kis ke rcszl iét tldom{lnvoz.
la. Gratulálunk.
J~lIdur Bélu
I)I'ű/ibltcr
allát tl
!{öztllrstlsálo(l Elnökl Hi va tni mellé
k irendelt
szllmvcvösé.k!
vezetöjét,
er edményes munlcáil1 ellsm erloseké~
nen ti
közttl rsasáu.i
é l'demrcnd
aran yfokozatóva l llintctték ld. Gratulálunk.
!\l lk6 Tibor e.l:yh úz! tonácsos t.
mlnlszterelnöksé.cr:1 mlnlllzterl la n6csossá lenlelték elő. Grotulólunk .
Demete r Lidia .lfJa., aMIsszó
Húz dláklai il1va ra bclndltott n ö~
szövetsC.I(1 vocsonh.ta l{lsl akció beIndItása ó ta: rnlnden héte n z8l d sé~
get ajándékozott mclv oz akció tel~
les zöldSÓltszlikséltletét fed ezte. A
1ószlvü adokzót lI>ten á ldla melo:.
Ullitilrius Mlrnu:16 U lh Ulúkolthu na Vl=IU'C megfelelO c lhclyc.. ést tH'ort
uz éPül ef 11tI1'mudllt t'mc!('U Itcllő
lolt{lIlába n. uhol lelonle,l.( Ö ~ nOwv ős
két Ida IIzobu, berendozoll fOnlöszobu" .l!6~vczetuke8 konvhll éa owvOu
rw.Olf~t!well
Itlcll ékllOlvlst!uck {l llnuk
rcndclkczvsrc.

,

Cenlenárls ünnepségeink
Az orszáp;os centenáris ünnepek
rendjén a történelmi Idők unitárius
nOAyjoiról emJt!kezünk meu.. Első
ün nepünket folyó t!v i február 28-án
d . u. 6 órai kezdette l '" Koháry-u.
templomban ttlrtjuk me.e:. melv al ~
kulommal dr. Csiki Gábor PÜSPöki
helynök Aranyosrflkosi SZékely Sán~
dor költő-püspökün k emléket idézI.
A kl,iltő nevét viselő énekkar Nalfv
Sflndor betanltúsába n AranyosrflkOSI
Székelv Sándor által szerzett énekekből ad elO,:
Szokolayné Tomna
Márta. Dedlg "Székelyek Erdélyben"
clmú eposz e.e:ves részelt 11'.Altat ja
be.
Márclus 8~án Gidó Béla v. sa jt6~
előadó 6 órai kezdcttel a Ml ssz16h á1.
templomában Bölöni Fark is Sándor1'61 emlékezik.
A későbbi cseményeket laounk
kövctkcző számában ismerte tjük.
d1lik ~

Az Unitá rius I\1ll:1SUú H áz

otthonának lakói. e,l.!yeteml és rői s 
kolal halll!a tók február 22 ~ én. az
egyh ázközsé.e: p resbitériuma mc.e:h! ~
vásá ra Pestszentlörincre láto2alnak.
P estszenter zsébeten és Pes tszcnt1ö~
rlnecn az iste n tiszteleten a prédlká~
lást és kantorizálást is ök vé2zlk.
délben ell:y ütt ebédelnek a nresbltérium tal! iaival. _ délután 5 órakor pedl~ a gyülekczeti teremben
mű so ros
összejöve telt
ta rtanak.
melyro az érd cklődők et ezulon is
mellhlviuk.
Rá kospalotai elet. Teal-délutánt
rendezett a rákospalotai unitárius
stórvánY.t!y ü lekezet 1948 febr. l-én
Bencze Márton lelkész vezetésével
a Má v. telepl református templom
kultu,I'te rmében.
Tésztát. eukrot. teát, cllromot.
tüzelöunya.e:ot adományozott ld. Szé ~
ke !.v Súndol·né. Csáka Jlmosné, HOI'v{lth Lajosne. Joó El".lsébet. MtHhé
Lajosné, Máthé Aronnt\ Székel v Bé~
lfmé, Ifj. Szél(ely SfmdOl'flé. Turi Bé~
láné, B e nk ő Jánosné. Benedek Vlad lm!rné, Elekcs Mihály né, ütö Al1drosné.
A lólslkerl!1t
tea~délutá nt Jla z~
da /.( musor tette tarw,lmas.sfl. Sze rc ~
pellck: Bencze MÚrtonné. Kiss JulIanntl. Horvflth Mártika. G~'enlle\'
Fercnc
karnuJl:y.
Székely
Béln.
GyörfCy Móz(ffl, Adám László, Bnrabfls Gábor. Bencze Márton és Pozslnt Zoltán. A m űso rba n két e.t!vfclv on(lsos népszlnmű, énekszlamuk
és vidám jelenetek kerUltek e15~
adásra.
Ezutón ls köszönetet mondunk Ul'·
adolllollyozÓkl11.lk és a sze re l) lőkn ek
eu.vuril nt. akiknek -!töl.I'cmOködés<t
fclcdhcte tlenn6 lelle az ell\'ült e ltöltött délulÓnl.
U rl~SSIlI
I<;f!ycsll lcllink
fcbl'uúr
7-6n lóls lkerOlt \ÚnCt'stélyl I'c nd e~
zeU. mcJ\'IHlk 1i.1vcdelrllc :I szc&:!éll\'sorsú MJskolaJ hntJjlutók fcllleJ.!6Ivezésél /lzobtfLt ta . A vM llölcI dJlak a"
Euvesl! lcl eimére 1IIól~H!OIl!m 11:1 b~'
kü l (lhe t ők.
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B_b
". Wallace woUasto nl
unUArius lelkéS%. aldnek fclcséRc
ru8JtVar nsston~', az amerikai unItárius u~rsulal mCRblzAsából M'a«YaronJájlr8 IdtOJ\8 t cl. Erkclésér61 később tOlUlnk hirI adnI.
A KololISvárl Dávid Ferenc EgyI~ Khpoo\J& január hó l-én kezdre mc,I[ cmlékünncpélyc.inck soroza-

tá'- Boross Györ,llV dr. OÜSDÖk cmlékezetére rendezett ünncoélYen beszédet m ondott Urmösi J ózsef pUspÖki

•

titkár, aki az elhun,yt

püspök

sokoldal!i munk ássoj ~é t és cselekedetekben j;fBzdaJt életét m egkap6an is·
mertC!lIe.. Csifó Nagy László egyhá!:!
titkár mo ndott bevezető im ódsÓi:ol.
lI:ene. énekszán10k és szavniatok után
ifj. Hadházy Sándor tankcriileti f6felü~cl6. elnök, mondott
zal"Óbeszédet. A következO ünnepélyen Kovács J ános kollé.ltiumi iJl:aZJ!ató lcol.
tanár emlékezetét, Bcnczédi Pál
leo!. tanár foJtja méltatni. A SO ~
zatos el6adások re ndjén dr. Var,l[8
Béla püspÖk. dr. Gál Kelemen kolléltiumi igaz,;:at6 és J ózan Miklós
•
oüspök életéről és munkássát!á1"Ól
emlékeznek mee:.
A modem ember vallásossága c.
cl6adéssorozatot keszit elő a Brassai Sámuel UnHarius Ifjúsági Egyesület. A lÍJ; clóadósra tervezett kéthetenkénti előadásokat február 19-én
kezdik meR dr. Gyulai Zoltán müegyetemi professzor. az egyesület
tanAre1nöke ..Vallás és természettudomány" c. eloodásával. Az első
el6adést dr. Csiki G ábor püspöki
helynök Imá'a vezeti be. majd Ifj..
Gldó Bela egyesületi elnök me2nyitja az el6adassorozatot. amelynek
OiO.l!ramján e~'hári életünk vezetöei!Vénisúei fognak elÖ8dni ..Kultura- és vallás" továbbá 82. ember
származása és a vallás. a XX. sUIzad és vallása. vallásos törekvések
IrlUföldÖn. a Vllllás a z:enében . a falu
va11á~ényei, képz6müvjszet és vallás eimen. Az előadásokat minden
második csütörtökön hat órai kezdettel tartiák me~ a misszióház
(lx., H6gyes Endre-u. 3.) templomában. Mindes érdeklMót szl"esen
lát a.z e.v;yetemi i!.iúsáR.
1948. évi ,január hóban cl dili/{a.kcióru. a. klivetkez6 befizetések törléntek: Id. P éterffy Gyula 5, dr.
Palfbt Miklós 5. Patakfalvy Sándor
10. Szabó Mjkl6s 3. dr. SzentIványi J ózsef 10, Marasits Géza 5,
dr. Kalotai Tibor jan-febr. 20, dr.
Maksay lászlÓ jan-rebr. 10. dr.
Schey n ona 2. Buzogány János 5,
~ocsán: Gézimé 5. Polgár Margit 5.
ozv. Kinc es Lasz.lÓné 5. Feleki
Zoltán 5. dr. Fe renC1;;f Endre 5. dr.
Gyulay ZoltAn 10. Szinte I.:\571Ó
ian-~. 10. ~ Vajda András
10
Nagy Istvan 5, Czegl~ J ózse! (1('
hóra) 20. Dancs Pá l 12.: dr. Sz.én
Ern610, dr. Csipkés Ödön janfebr . 10. dr. Vajda Ákos 3 Ivón
Marlitit 4. A. Kovács J62sef janfebr. 6. Józan GYörgy 5, Pap Jenő
~. Botár Aladár 5. dr. Ormos Pál
J an~. U, dr. Gya.rmathy I AS,l6
10. dr. Májay Deuö 20. BarabAa;

h;t\'ltnn~

ianuór_j unius 20. d r Gál
.Ien6 tO. dr. &tilnk6c:t.y Zollá~ 10
dr. Balogh PAl 3. dr. CftSPnr Mó ~
:f.esnó 2. Ifj. dr. Csiki Gltbor ~. Tor?av Tibor 2. Páli Sá ndor 7. Jzsnk
Zsl~mond jan_ m ár cius 12. dr. Sill~ándi Tamós 10. dr. Szabó Elek 5
Fcre.ncz J ózsef (december) 5. dr:
Bcnc:zMi ....L:.\.sz.ló 10, dr. Űtő Endre
2, H egedUs Irma 3. dr. HegedlIs
Gyula 3, Csucsi L..;SZl6 2. dr. Fodor
Gyula 5. dr. Szentgyörgyi Ferenc
2. K eleme n Benedek 30.. KtidtLr Fc~
renc · jan-márc. 10. dr. Borbély
András ~,dr. Lőrinc:z Ákos 100
Marosy LáSZlÓ 2. Ajtai LAszló W'
N~;redy András 3. dr. K. Kiss JenŐ
10. Ertl Károlyné jan-december ' 10
dr. Zsekó István 5, Bartha Erzs~
b~t 10. Bencze Marton 5.
Máthé
Kálmán (egesz évre) 50. Ujvári
László .1an-Iebr. 4. F erenni Istvánné. jan-rebr. 10.. dr. Imreh Dénes,
jen-rcbr. 10, Gyallav Pa'p DOmokos
5. GYÖrCi István 3. dr Semerédi
S á ndor 2.. Nagy Arpfld jan- április
12, K ovftcs J óz..set 3. dl'. Durugy
Feren~ dee-január 40. dr. Kis~ör .. " Ferenc 10. dr. Borbélv Tihamér 2.
Ali 1948. évi prágai nemzetközi

unitarius kongresszus, melyról mar
több alkalommallrtunk. . elma r ad.
Ellenben 1948. ny arán K oppenhaga _
ban foenak kisebb IHszamu e llSké~~tö konferenciát tartana. melynek
ldooontját később fo-'!iuk közölni.
A Cbrisiiao Register. az amerikai unitAriu~ok lapja közelebbröl
aG,ltOl számot adott ki. mely az
angliai unitArizmus eJetét. ki6~
kedó szemé!yiségeit ismertette. Lapunk szerkesztóie a Christian Register szerkeszt6jéhez intézett levelében fe lvetette egv magyarországi
és erdélyi unitárius szám kiadásának gondolatát. eroek.l6déssel várjuk válaszukat.
As angliai
unitáriu.'1 fiatalok
e.lO'ik mozgalma. a Fellowship oj
Youth 19~8. márc. 26--29. napjai n
Oxfordban tartja évi kongresszusát,
melyre Ben J ohn$OIl titkár. meleghangú level ben meghívta a Brassai
EllYesülctet.
Valószinü1eA: Kereki
Gábor lelkész fog a találkozón megielenni.

Veesh evanA:élikus templom. márciUli 7, d . u . 3.
.
Soroks;p rcl. imaházban. március
14. d . u. 3.
pol~ári

MECUJVO.

é Ar bUdonesti unitft rius egyhb k öz_
s .r: . évi fcbnlár hó 2':> ~
II órai kezdet',, ', Ko h L .... n. d. e.
,
b
..
ury-u temuom nn vi rendes kij 'l.fl.Y" ,'st tart.

~ á r .r: 'r

Az

iskola. rebr. 22. d.

e. ll .
UJpest Szent István téri ref. tem,
Dlom. marc. 7. d . e. 12Rákospalotán Máv-teleDi rC!!. templom. d. e. 11 .
Sasbalom Kossuth-téri néDiskola.
marcius 21. d. u. 3.
Miskolcon január 25~n tartott istentiszUetc alkalmaval dr. Csiki G ~
bor oüspöki helynö k meRlátoP'
dr. Enyedi Andor rel. püspök/'v aros vezetöit. dr. Imreh D"
e.ondnok kiséretében.
/
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19-17.

o r o z
évi lá á
li

fi

t:

1 9~5. evl költséRelőir~z~~dt~S'

al

lása, presbiterek-ROndnok,Ok és rlitYatorok választása. Szave wat
elekadófizető eRYháztag k.
minden
adójával nincs háU:a~é~b!~ 1947. évi
Budanest. . 1948. februfl.r · 2.
. Ko\",CS K:ilm:in so k.
gondnok-elnök.
Burabb István s. "lelkész-elnök.
• Az esperesi \'izsgiI6szik munka.
Ja.. Az ~s~ereSi VizsRttlószék. mely_
n~ ~a_.2" l al az esperes püsPÖki helvnök. tO.r!ondnokok, fÓjegyzö. szamve_
v6 ~s . köz~yi.r!az~ató az alábbiak
szennt COlOa munkájat az Idei évben az ClU'es eRyhézközsé.e:ekben elvéJo!ezni:
Budaoest rebru:'i r 27- 29.
Hódmezövásarheb' március 5--7.
FÜZcs2yarmat mftrcius 1 9~1.
P oldrdi április 2--1.
Dunapata.i anrilis 16- 18.
Debrecen április 2.')- 25.
K ocsord april~ SO. majus 1-2.
PestszenUörinc május 7-9.
Duna-Tiszaközi cJ:y h3zközséS! maius 21-23.
A viZ!l$lfdósz&
résztvesznek az

~~
o'",mll~H~'~tt~~'~~~:~~~~
egyes ~~YháZközsé.r!ek
UNITAulUS

tLET

A lap tulajdonosa a Magyarországi
Unitá rius Egyház.
Felelős uerkesztö és Idadó :
Bar a b ás I stván.
Budapest, V., Kohá.ry-utca 4.
Ev! elölizetési dija : 12 forint
Nyomatott Máté Ern6 könyvnyomdájában, Budapest, VIII., J ózsef-u.
,
Telefon : 137 636.
41. $ú
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