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Pünkösd 
.. ts meQtelének mind1luájan . 
SzentLélel, kel ... " Csol. II. 4. 

Pünkösd a szentlélek kitöltetesé· 
nek és az Anuaszente!1l1ház me~la 
ku/ásának ünnepe. 

A Mester halála után csiiQQeteg 
érzés szállta meR a tanítvány?k 
szivét s tanácstalanul v alának 
együtt a je ruzsálemi felház ban: 
eguiknek se volt víaaszta16 szava, 
vaUy tarnksa. hOfm mitévők terme
nek. /tfár-mar kezdett beteljesedni 
rajtuk az í rás szava: " Megverem a 
pásztort és elszélednek a nyájnak 
jllhai", S ekkor "Lőn nagy hirtelen 
séanel az égből mintej)1J sebesen 
zugó szélnek zendi ilése és eltelé az 
egész házat, ahol ülnek vala ... és 
megtelmek mindnyájan szentlélek
ket ... " 

Az addig csügyeteQ' tanítvdmlok 
lánglelkű aoostolok lettek. Kiléptek 
a jeruzsálemi felház szük fala kö
zül, az utcdkon és a tereken s m.-?g 
a háztetőkről is tüzesnuelveken 
kezdték hirdetni az idvesség fube 
tét, Kri sztus evanuéliumát. "S azok 
akik örömest vévék az ö beszédü
ket meQkeresztelkedének és hozzá
juk csatlakozék azon a napon m int
ef/U háromezer lél ek", 

Kezdetben csak háromezer em
ber vaUotta Jézust I dvezitójé7l.ek. 
Ma már több, mint hétszázmiUió 
ember keresztelkedett mea az ö ne
v ére, s mondja et mindennap áhi
tattat bölcső és kopor só mellett a 
tőle tanult 111Uidsáyot. Az evangé
lium, meluet az első pünkösd nap
ján esak t izeneyuen kezdtek hir
detni. ma már eauszázkUencv enhét 
nuelvre fordítva az emberiséy köz
kincse. VUáabirodalmak meosem
misültek. trónok összeomlottak tár
sadalmi. oazd4!áai és poiitikai 
rendszerek csődöt mondottak sze
~ü!,k előtt omlott ÖSSze eou' egész 
vdaQ. de: 

"AU az Isten szent eauháza 
OSi hitben _ boldogan 
Rajt az idök változÚ$a 
Nuomtal4nul átsuhan." 

A kereszténIl Anuaszcnteauhdz 
ma erősebb, mint századok óta va
laha. I aaUl van annak a kedves 
szolaatórsamnak, aki a Canonica 
vizitótió rendjén a viz.sa/Uószék.et 
ii~tlözötve ~t mondta, hOflU a két 
vtl.ó.OháborubÓI eauedül csak a ke
reszlénu Anll(UzenteQ1lház került id 
auőztesen . Azok után a IztlrnJlÚsé-
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A VIZSGALÓSZÉK N-YOMABAN 
Lapunk multkori szám ában tévesen jelent. me.e: a budapesti templom 

helyretillltását Ismertető pár sor, amennyiben a Koháry -utcai oldalon I .. 
nagy gót ablakokat sikerült a r~sz~en .~egmaradt r égi ablakok űve,l(anv:~~ 
felhasználásával szép szines, mmtás uvegekkel ré.e:i formájukban helyre
állitani. A templom ma világosabb, mint régen volt. _ vár juk az új or
gona melo!szólamlásá( ls min~ elöbl;li időpontban. 

_ n:~~~~zövás~r~~lyl . gyül ekezet~nk é l etéről .pótlólu ,I( még a követke
:?ket kozöllUk: az 1.flU~IP csoport mmder) pénteken d . u. 6-8 között össze
Jovetelt tart a lelkéSZI lakásban, a csoport munkájában másvaUásuak is 
gyakr.a n vesznek részt. - A g.villekezeti termet. a régi iskola helvisé
gét kifestetté,k, új lámpákat szerelteUek fel , nagyrészt az ifjúsági CSOPort 
munkája és a gyülekezet anyagi támogatása segítségével. _ Minden hó
rnap első és harmadik szombillJán d . u . 5 órakor a ref. templombn Sze
geden isten tiszteletet tartanak, előtte d. u. 4 órakor vallásórát. Sze.l:edJ 
leányegyházközsé.E!ünk lélekszáma jelentősen me2gyarapodott s a h ivek 
önál~ó gyülekezeti élet után vágyakoznak. :.- Orosházán minden 'hó első 
vasárnapján d. u . I/r3 órakor tartanak iste'ntiszteletet a központi áUamJ 
népiskola tantermében. Az orosházi I~ányegy.hizközséi: sz~retettel veszi 
körül betegségéből l slen segítségével felépült gondnokát. Idr. Péter Ala
dár t. - Hódmezővasárbel,yen minden csütörtökijp, d. u. házi istentIsztele
teket tart 1\ lelkész és é nekvezét. elsősorban a távolabbi perifériákon lakó 
hiveink házáná l, m indig más és más helyen, ezeken az összejöveteleken 
néha 100 ember is összejön. köztük igen n agy sz,ámban,másvallásuak. 

A' vizsgálószék Polgárdit megelőzőcn nehány vidéki szórvány t is fel
keresett, Pethő István egyházi főjegyző Kaposvárt és 'Bázak.erett.yén láto
gatta meg a hiveket és prédiká lt körükben. Dr. Csiki G~bor esp~cs-pűs
pöki helYJ'Jök Szász Domokos egyházi tanácsos kiséretében ZalaClernell:en 
tett látogatást, ahol a r eformátus és evangélikus gyülekezet bevonásával. 
Berta Ferenc r ef. és Nagy Miklós evang lelkipásit.Qrok közremú"öcIésével 
a ref. gyülekezeti t eremben tartott na~ysikerú ~van.ltélizációs előadást. 
Kaposvá rott dr. Májay Dezső és dr. Horváth József, Bázakerettvén dr. Lö· 
rincz Akos, Zalaegerszggen 'dr. Telmann Sándor a kis unitárius sz6rvápyok 
világi elöljárói. . 

PolgárdibaD szombaton este a ref. templomban Pethő István, vasár
nap d . e. ugyancsak a r ef. templomban ImádKozott Antal Gyula helybeli 
r ef. lelkész és prédikált dr. Csiki Gábor püspöki helynök. Délután az uni
tárius tem1>lomban SzáSz J ános lelkész imája után Antal Gyula ref. lel
kész prédikált. A közös evangélizációs szol.ttálalok szép és értékes igehir
detését. sa jnos, mindkét temnloman a hivek. Jélekszámához vlszonvítva. 
kevesen hallgatták végig. Vasárnap este az egyik helybeli teremben a szé
k~febérvári Vörösmarty Társasag és helybeli műkedvelők köremúködésé
vel kzépen sikerűlt kulturestet rendeztek. A /,!.vülekezeti kulturmunkában 
tevékenyen részt vesz nébai Barlót, Géza lelkész leá nya. Bartók Gabr~lIa. 
aki az énekvezéri teendőket is ellátja. 

Szeretnénk, ha a jövőben a dunántúli nagy szórványteril leten tar
tandó istentiszteletek száma megszaporodna, mert a szórványban é lő hivek 
várják a lelkipásztort, s azt is, ha azokat cliíztetesen már lapunk hasáb
jain is közhírré tennék. A vizsjlálószék munkájában a fŐ,l(ondnokokat Gld'6 
Béla egyházkör i tanácsos afia képviselte. felk,érésü.krc. A vlzsJ!ÓJószék el
Ismeréssel jegyezte fel Suisz Domokos és felesége, a fiatlll lelkész szülei á l
dozatos szolgálatát, akik a .e:yülekezet és a község életében az unitárius 
alkotó munka és épit/) törekyés blzonysá~tevől. 

A debreceni vizsgálatot ls evangélizációval kötötték össze. s pén
tektől hétfő estig, szé~zámú. köztük nalt,Yon sok másvallású érdeklődő 
volt jelen. A gyü1,\'!kezeti munka mCJ!crosödött. A lelkész Vé2fe1 nl;'h(my hó
napj'! beköltözhetett ' abba a lelkészi lakásba, melyhe unitárius lelkipász
tor beköltözésft néha i Szabó J Ó?.sef alapitványtevonk. már a XIX. század 
végén mcgálmOdta. A kis gyülekezeti terem és a lelkészi lakás ma J:ényel
mcs otthona a belmisszió munkának s minden hónapban e.e:y al.lommal 
helyi művészek Szereplésével jÓ l slkc~ÜÚ estéket rendeznek. melyeket sor-
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ck IItón melvek vcliillk történtek. 
~ mór' tis:tábban. ól~ eló!fiink. 
mint. oolaha. h~tl1J ezt Q.. lJl'?tlot. 

c/IJ enI/re ko:zolcbb sodródIk a 
~~rhQzat örvél'lJlei fdé, csak a~ Or 
Jé-teS Kris:WS szellt evanaéhuma 

'

ithotja mej)' a pusztulástól. 
• 't ' E- a viláo lelki/ej:] betea 8 ha c lU 
akili lelkilea k.eU meQtJ116aJlutllia. 
mcaj~Vlllnia. ujJá. srij ~ ~t'lle. EflJl 
tlizkcresztségre van szuksé(1. melJI 
kléqc!i a. emberek leikéból a ka'p
::sisánot, cl haraoot. cl f11lúlölelet. cl 
bosszalt; er1J1 új oiinkösdre. amikor 
mCQszálJja az emberek lelkét l sten 
",zemt lelke: az iaa.zsáa, CI szeretet és 
CI békesséa lelke. 

Leayen ezért az e':1JIhá:: Is /cn 
szent lelkével telített hivek boJcloa 
sereae. 

Dr. CSIKI GABOR, 
püspöki -heIJlnÖk. 
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soI;i:;sal tnrklLanok n helyreállitálli munklIk jnvllru. A kö;wljövObcn 1\ lcl
készl lakás 65 templom feletti tcttlU [l.IHtjdk vCl1;lcf:tcscn helyre, _ s [csUk 
kl a lelkcszi Inkéi.t. mindezt öncrejükb61 a U::mplom CS j(yUlckcz.cll M:.e 
helyreáUitására I(yUjtöll összegek !clhasznlll6s6vnl. A gyUItls.czcU munk/\._ 
nak oszlopai a lelkész mellett dr. Mlk6 Gyul" CRvctcml proresu.or lIoJ'ld
nak és Zsigmond Józset ny. íőjcgyz6 pénztflros, és II n ClI munka 6s elv
ben énekvezéri lecnd6k vezetOje, BuzoKt\ny KllImnnné tiszteletes asszony . 

A dcbrccmi ~yíUc:.kczct mcgszünt helyi 1001::1 törekvései most belcal_ 
vadnak az egyetemes c,I(yház lnpj3, az Unllárius 1::1et kereteibe. s cddl J,l I 
előfizetőinek megküldjük az Un.ltárius eletct. BUl.ogú,ny Kálm6n lelkészt 
az ,egy;ház felkérte. hogy kapcsolódjék be szorosnbban . lapunk munkutflr_ 
sai sorába. sclkkelvel I:ozdagitsa annak' lurtalmlll. A debreceni lao re~1 
munkatársai cikkeit is ~deklödéssal vár.luk. 

A vlzsgálószek útja során május l_ 2. s megelőző napjain KuOtlorüdn 
végezte munkáját. Csütörtök este tartoll vallásos ünnepélyen Oyallay 
Domokos. oki DebreJ:enben ls értékes elöadást tartott. olvasta fel e/tylk 
elbeszélé*t. Püspöki helynök és föjegyzö aflai Itt ls evan2élizáclós besze
deket. mondottak. A vizsgálószék megte1i.Lntelle az eJ.t.yházkÖzsl!lI:nek a föld
reConn r endjén juttatott. 30 holdas birtokAI. mely az Idén mClr a RvWeke
zeU munkát segitl elö. A Nagy Ferencné féle telken létesitett s a kij~lt
ben egyedülálló kulturterem. s benne kifejlett egyh6.zl munkásság elSŐSOr
ban a lelkipúsztor, a rendszeres fonó-esték lortása dr. AbrudbilnYal J á-
nosné tiszteletes a~szony érdeme. Örvendünk .:l nnak. amikor I:Hjuk. hogy 
a lelkész mellett hitvcaJ.á..rsa ls tflvéken:v r észt vesz a munkában. Az úl 
gyülekezeti teremben létesült mozi az egész község ku l.turálls Igéll.>'elt 
szolgálja; magyar, orosz és amerikai filmek egyaránt. mutatják a körülöt-
tünk ' élő nagy világ alakulását. Ez az Intézmény is elősegiU II község fe l-

PVNKOSD tJNNEP~N Jstentöl ál- lődését. Örvendünk annak, hogy a lelkész fe lsőbb hatósá/.! felkérésére vúl
dást. és a. Sunt Ulek békességét lalta az új és régi gazdák szövetkezeti céljait ej(yaránt szolll:ál6 Földmi · 
kérjük es kívánjuk lapunk olva&ji- ves SzövetkC'Let. ügyvezető teendől ellátását. mellyel a föld reform vé2re
na"- hajtása során Kocsordon is megval6Sult dsmokrácia nyert hasznos Intéz-
L.~UNK OLVASOlT a rra kér - ményt. A kocsordi unitárius Ryülekezet megalakulása percétŐl k.ezdve, en

jük, bogy, aki tebeti, elöriut€sével nek ' a demokratikus szellemnek keresőie és hirdetöíe volt. s lJ,!azsáu8zol
_ lebet. I;észletekben is. támoJt:assa gáltatást látunk a régi bántások utá n abban, hoJ.!y a demokratikus Ma
az unitárius sajtó Igaz törekvéseit. gyarország jogos Cöldigényét épen abból a Tisza Lajos birtokból eléll:l
Lapunk mai számát. sok olyan uni- teile ki, melynek gazdája egykor önkényével az un itárius Iu;azságok lelé 

. tárius atyánkfiának küldijUük meg, törekvő kocsordi kisgazdákat és nincstclenekc~ akarta saját akarata bIlin
elsősorban a duná ntúli, debreeeni és cseibe törn\. 
pes!szentlörinci gyülekezethez. tar- , Reméljük, hogy nyár végén. ösz elején a templom mellett lét~&UIt 
toz6 hivek részére •• akíknek eim hiá- paróchia betCjez;ésc után, annak Ip:lszcntelésén ls réut vehetünk. A vlzs
nyában lapunk eddi.- nem járt. Arra gátós:té.k m~glátogatta özv. Varga Sándornél. volt jeJt:yzőnk (elcséllét. akl
kerjük üket., fogadjak lapunkat sze- nek férje a fogságban elhunyt. AgyOlekezel a lapltósát6! CO$!va másik moz
ret~ttel AmeDDyiben ma anyal::i gató szelleme. Kiss ZSi/.!mond presbiter pedi.!!: a napokbarr tért haza a hadl
belyzetük nem engedi meg, bou fogsagb61. Reméljük, hogy ré~i lendülgttcl áll be ismét a gyülek(!'l.eti 
elönussenek, akkor is fogadják el, munkába. _ A yasárnapl közebéden lelkész köszöntötte Q vend~uekct. 
olvassik és terjesszék lapunkat, me- köztütk dr. Imreh Dénes fögondnokot. aki e tisztében elösz9r. dc már ha~ 
lyd an)"agi belyzetük megerósödé- minenyolcadszor van Kocso.rdon, mint al. ottani unitárius törekvés egvlk 
séig, ebben az évben misszió pél- legáldozatosabb és leglelkesebb unitárius vilá Ai t13rcosa. _ A közg.yülésen 
dányként is szívesen küldünk. Az ifj. Bakos Jenő je.f;!Yzö és Bakos Ferenc hadirokkant presbiter tettek eskOl. 
eliifizetések postautalványoD( V3.Il:Y a PestszentIörlncen folytatta a vizsgálószék a munkát. Hála Is tennek. 
postabivatalban kapható biankó ez a gyülekezet ls na.e:yrészt kijavltOtla már háborús káralt. s széocn ha
csekklapokon beflzetbl!'ttik y nitárlus lad a fejlődés' utján. Egyik vasárnap részt . vettünk a vest.szente~betl 
t let kl~óbivatala elnevezésü, 50.561 unitárius ima házban tartott Istentiszteleten. ahol ugyancsak szép oüleke
Sl.ámú uostatakarekpénztári csekk- zeti munka folyik. E ha~lmas területen köze l .1500 unitárius lelket szol
szam.lár1!.. gálnl egy lelkipásztornak nem igen lehet. s nagyon kellene melléje ellv 

Az Unitárius Misszió Ház temo- s. lelkész, hogy a munka tovább izmosod.lék. A s. lelkész beállltása révén 
IOmábanpúnkösdelső és másodnap- a vecs fsi . soroksári és csepeli sz6rványJlttentiszteletek számá t ls 51.aoorl-
ján d. e. 10 órakor istentisztelet és tani lehetne, s nem volna sz,grencsHlen gondolat ·a DCstszenterzsébetl leánv~ 
Úrvacsoraoszt.ás. úrvacsorai kenyér egyházközség megalakftása. mely a iP'l.endö fejl~és utját volna hivatva 
és bor megaján!ásokat szeretettel m ár mosl megjelölnI. 
várjuk, esz.közölni lehet IX., Hőgyes . Pet hő István lelkész mellett elsősorban Simon András gondnok. egv-
Endre-u. 3. szám alatti lelkészj hl- házi számvevő egyházias leiküIete és ,IO("ondoskodása. lelkes DresbitérJum és 
vataiban. a lelkipásitor fele sége vezet~se alatt múködö. aktiv nŐszQvetsC.!!: véllZlk n 

Aldoz6c.süWrti.ikön konfirmáltunk, ,,~y~ü1~.:k~o~,:o:tI:...::m~u~n~k~á:.t~, ______________________ _ 
sok növendék jelentkezett minde- .. 
nütt. Budaoesten 23 növendék. 16 
fiú. 7 leány. köztük nae:yon 'sok .7-
18 éves, már önál16 kercső, akit. se", 
szülök. sem iskola n em kényszetl
tett. önként j árt konfirmációi ok
tatásra. A szercia délután tartott 
budaocsti kikérdezésen w.tndhárom 
q~ndnok jelen volt. dc csak 9 pres
b:ter a 42-ből. A növendékek okta
tását Mllv &onddaJ. Barabá.s Istvftn 
lelkipásztor véll:ezte. aki az . áldozó
Cs.UlörtöyJ" S7..Crlart ást is véJ(ezte. Az 
if jakat dr. Gállalvu Ist D(Ín Jo(Ondflok 
üdVÖZÖlte. 

2 UNJTA.lUlJS ~U.'T, IL 5. 

Bardócz Zsigmond Dostavezetö fő
ellenőr. kecskeméti szórványunk 
buzgó tait\a 52 éves korában. máre. 
22-én elhalt. lsten vil(asztalása le
I;!ven hátrarr..aradottaival. 

A kolozsviri Unlt.á rlus Közlöny 
1948. évi l _ 2. száma február vé
gén mel!"ielent. értlhes é s 1848 cen
ten áriumi szcJlcmét széoen vissza
tükröző Larta lommal. 

Z~akó Kálmán. II marosvásá rhelvl 
eyülekezet volt t~lomépltó Itond-

noka m3l(as élelkorában neDll'éltlbcn 
huny t e l. Nal(y részvét mellett tC
melték el. KQrűnkben élő és erdé
lYi hlitramaradoHainak vl1l:3SZtalÓ
d ásl klvánunl(. 

A román n épi kilrtárs?wh: k or
mánya fOJ{lalk.ozlk a felekezeti Isko~ 
lák államosltá.sá.val. E kérdess.el 
kapcsolatban Bende Béla kövendi 
lelkést, II román parlament tallJa . 
érdekes és (h!yetcmreméltó n yllat
kou\lot tett. melyről több bu dape/ltl 
lal) Js mej(emlékezett. 
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A BUDAPESTI TEMPLOM 
Európai hiro budapesti templo

munk teljes helyreállHására az e.l(y
bé.%.közselt anyagi belyzetét mu sze 
tűlhalad6 er'Öfeszitéseket tett és 
tesz a jelenben is. Miután eröresz.íté
seihez lÖbbször i kérés ellenére se
honnan sem kap támogatast. az 
egyházközsée: kénytelen volt ism~t a 
hivek 3:ldozaJkészsé.e:ét iRénybevennI. 
Az Unitáriu-i,..E:Jet aprilis 15- én meR
jelent számában mar nyugtáztu.k az 
elsó adományokat, amelyek ápril is 
5-~ folytak be. Azóta az adomany 
beerkezésének sorrendjében a k ö
vetkezO atyánkfiai siettek az en
házkÖZsé.e: se.e:ít~ére: 

Borbély Mj rtonné 20. Nagy Áron 
20, Tóbiás Jenő 100, Miletics Fe
rencne 2. Kalrula Józse! 2-0. Máthé 
Zoltán 2, Szabó Dénes 10. Patak
talvy Sándor 200, dr. Szentgyor;eyi 
'Ferenc 5, Bauer Imréné 20. Dombai 
Ernő 50. S imonfai Emil 2.. Reblin.e: 

• 

A budapesti Unitárius !\.2stö\'etsé~ 
áor_ 21-en több. mint negyven liszt
\'e\'ő jelenlétében tartotta m eg évi 
tisrtúHtó kózgyúJését. Az ér"té..1tes 
beszámolót Vadadu Albertné ÜJr.-ve
zetö alelnök tartotta. amit az érdek
lődő Wok élvezettel hallgattak ,'é
~ A b."ÖZQÚles tiszteletbeli elnök
ké választotta .dr. CSiki Gabornét. 
oÜ5oöki helynOkünk íelzsé.e:ét es 
tiszteletbeli tag" öm. J osipov!ch 
lsh-ánnét. )U>Ör-. 'vm 
szórvánnlnk lelkes ÉS buz..e:ó taJtlát. 
A köznűles felhatalmazta a \'li 
laszLnánrt.,. h021' a MaIQ-ar N ók De
mokratikus Srove1se.e:éhez való csat
lakozást kimondó határozatot el
k'"Üldje . A kóz..i!J-üIÉS egyhanj!'únak 
mnndható nau töb]: ... t ggel az aláb
biakat állitoua a budapesti n6gzö.. 
\:etsé&i munka élére: elnök: Vadndu 
AlbeJ:tné. alelnökök: Sep,si Janos.né 
és Belot:Ian, Istvánné. titkiirok: 
Izsó T.asz1óne és Hegedü.s Irma. 
ieJ1YZÓ: ÓZD. Varga Karolyné. pénz_ 
táros: dr. Bölön~ Andrásné. A köz
UÜlés által ... -á.la.srloú ellenőrök. 
szá!'1lvizsrilő biz.otlsi.e: és nagy
számú va.lasztmanl· bizto.s.itiák a 
munka további siket es iránsitasát. 
A kÖZ2)"Ülf - il jmádkozott Barab.is 
Istvan lelk~ s jelen \-olt a buda
oesti ejZ)'h!azkötség kepvise!et.ében 
dT. Gdlfaltll,/ lstv.in .e;andnok. _ Re-
- "'ük. b • - et ' . ......::::y 06 a rws IQV tsa! es a 
nemréitiben alakult és UIO-ancsak 
szeo munkát "'én6 r,,\szih'etsiJlj 
bibliakör enma.s mellett a jö" óben 
.is sz.lvén viseli a karitati,· munka 
feladatait. A biblio.köT CI !lfi.ss..>ió 
Hó..::oon eU. Csüd Gáborné Iaké..san, 
minden hit/im d. u. S órakO? CI n6-
s.:.öt1nséo a Koh.ciru !!feni aviileke· 
zeti teremben minden s=eTdón d. u. 
S ómkor l(Utja oss=ejOvet.eleit. :r.e
ln:lu:e mind.en unitarius aSS70ll)'t 
szeretenel. eh-á. .... ak A Koháry utea1 
OUlekez.eti te .. mben minden ked
den d. u. t 8 köUStt tartjtk a N6-
szö ... ~ valTÓtanfobanlát.. 

J ózsefné 10. Buzogány J ános SO. dr. 
Semerédy Sandor 8. Ottlakán Lajos 
22. Jóum Györ21' 50. dr. Elekes An
dor 4. Bródv Györ.e;y SO. dr. Bartha 
Andorné 3, Rédi.e;er Ká rolv 10 Bata 
J á nosné ro forint. . 

Ezt a második kimutatast má jus 
5- én zar ta le az eliO'házközség. Ed
d ig az idöpo,llti.e; mindössze 72 
atyánkfia adakozott az e.e:yház_ 
község közel 4500 tallja közül. 
Az előljilrósáe: hiszi é reméli. 
hofj' a lenözelebbi kimulatásban 
már az adakozók 9!ama lesz tuIsÚly
ban. mert ne feledj e el elO'etlen 
unitárius sem, ho~ ~ egyhá zkOzsée. 
é lete és virá,zása a templom hely
r eáUit.bától függ. M inden adomanvt 
nyu.e:tázu.nk az Unitárius t:letben. V 
50 forintos és ennél nauobb adomá
nyokat pedi.e: kiliön me.e:Örökitjuk az 
elO'házközsejl Aranykönyvében. 

. I 

Dr. Varga Béla vol t unitárj\lS DÚS
DÖk kEziratban maradt b ittani ta
nulmányai • .Hit és Vallás" c. a ko
lozsvári Iratterjeszt6 kiadá ' 'ban 
megjelentek.. dr, Kiu Elek p üspök 
e!ÓSZavával dT. Erdó János theoL 
tanár .e:on dozásiban. E munka.rö
videsen Budaoesten is kapható lesz., 
ara. kb. ~ FL e1óieJQ'Z ' ;;p':et a bu 
dapesti Iratmisszió már most el
folUtd 

BUDAPESTI EGY HAZK OZ S I;-
GON}{ iiwehnez:teti a hlveker, hOinI 
adóbeszedőket (inkass:á.nsokat) nem 
alkalma.::ott. Az eauhóZi adó szemé
'ueseR. V4gJ,I oona utján (C$ekk
számlaszám: 300400) fi,z.etendó be. 
H a oo'ak-inét miais adóbeszedő ; e
lentknnek. az iUetÓl kér'jijk Ótadni 
a legközelebbi rendórnek. mert szél 
hámos. 

OA BethleD Gábor Szövetség orsz.a
~OS orotestáns kuJturnapokat rendez 
május 19 23. napjain Budapesten. 
melyre ~/e-os vasúti kedvezményes 
jeJQ'et is tudnak biztositani A kul
turnapokkal kapcsolatosan .kántor
értekezlet és énekkari verseny lesz. 
A szövet.sel!: oályáz3tot hirdetett tör
tene1mj elbeszélés, és preludium 
komponálására. A feltételek a lelké
szi bh'ataloknak megki]ldott tijé
kortatóban olvashatók. 

BOOD:) . C c. a Beihl~ Gabor 
SzO\'eisea' - jdönkenl m~elenó. jól 
szerkesziett értesilÖje _ Tudluk-e. 

hogy"' - c. ro\'atáb3n a prot : tániiz
mus jelentős e......dmenl'eire. ir.lZi 
bizonyságtev' ei re h!vja fel helse
sen a figrelmet. E ro\'<Itban Je2Utóbb 
a tordai 1568 evi orszá liOOO1ilés is
meretes határoza.tá.ró! is m:E!emIé
kezelt ané:lkUl. boIO' a határozatot 
insDirálő Dávid Ferenc: és azt léL e 
hm9 unitill'ius IDe;ItllYfiaumás!'Ó1 
'T"A't'emlékP7ett volDa.. _Tudjuk-e. 
ho1Jo'- az ilyen1éle elhallJ!atás. nE:m 
b 1zonys!aga annak. bogy a Bethlen 
Szö\-e'*ben ninc ' 211 fe!ekeuti el
r02Ultsá2-

• 

Nagypénteken az ösl paui6t és 
HU5Vi Lkor bOYS1nnh énel!:el 
kar a bUdaPESti t eu 
lyet l'."32v Sánd temDlom~. me-

a) . ' o r énekve:z.er SUJr
I::: ma hívott ÖSsze Tagjai' ' ló-
~Tk: ~ed Baibs. To~as:' Ti-

. o • ....y Tibor Kecskés Gé
u; kar : Torday Iboiya: Orbán D _ 
na. Kaszay Anna, czir1 ~. o 
rabb G'bo - un .<:."a. Ba-

a r. :Mat OSSY Anikó és 
Irénke. Benczéch' Ferenc:. 1';;$716 J ó
zsef. Jak~ Dezsö. K iss Istvan. Su
zo.e:ánv ~anos, Pál Sándor. További 
rnunkflsca(Ukra Isten L'_ . 
iUk. ...rását ker-

EUbizkörl Tanácsu.nlr. aprilis 
1!-m az 1848. évi xx lC:. sUxéves 
~~Yeröre emelkedése eVforduló
lan unnepeJyt rendezett. melyet Fi 
lep I.mré alkalmi egyházi bestAdt! 
vezetett be. Dr. Csiki Gábor mee:
nyitbja utAn Betár Imre tanár em. 
lékez.ett met!: az IIhtford.ulóról tartal
mas bE é1ében. Dr. Gál Jenö zár
szavaival én véget a szép iinnepély, 
Az esemenyről a vidéki gywekn: 
tek is IOeJ!:emlékeztek. A k6zgyúlés 
niobány inditványt is letá:QtYall 

... ob Unitárius tIetet Erdé lyben is 
szorgalmasan oll"assik. n9!UéRi~ 
-Bo.lázs Andris ny. esoeles-lelki:sz 
kéne a lan m~désá. _ és dr. 
ETdő Janns teológiai professzor fe· 
iezte ki elismerését. 

Dha várában Dávid Ferenc em
Jéktáblája hel". -mu;; !tTa dT. [ rdó 
János teoló,e:iai prof.. 510f ,·ez.ettsé 
\-el nfijtest inditott a kolozsriri 
ko?éDjskolás leányok munkaki'iz& . 
~e, A nemes célra a vidéki unit!· 
tius iskolások is gyújtenek. Remé-
lik. hogy még az idén beljJeállit
hatják.. Dr. Groza peter millán mi
niszterelnök. aki d él.-ai származású 
és Dávid Faeac munkájának nagy 
tisztelője. meiÓ.e:érte. bau a felava-
táHn I ' Ihesz:. 

... >\ Mb ejóbú t h:pheinrk ITh ... 
riri ... eddig az alábbi adományOk 
fo)ytak be: Csiki Gahar dr. 100 Ft. 
Csu,po:- Andor dr, 100 Ft n éhai fe
h--tge. BaJJa Gizella emlékerr.. 
Gidó Béla. ilj. Gidb BNa 50 SO Ft, 
B enCV' MártOD 20 Ft.. Ge A'ely n0-
na N. N. 10--10 Ft. IVlinS"i K,an)!a. 

l:st\"ánné. Pavlik Do98 Er.-
5-6 Fl KoranYi Imréc.~ 

I a ja...... 3--3 fi dr. Ki
.sze!s Gyöcgy. dr, Bé' formenyi Zol
tim dr.' Kraft ~. Bíkbler Páme. B akó Irin Toth Olga. dr. 

• Péter Agota. Vészi. .1i •lia 
~~SjEnsL Balf p Jót-ef"e Sán
do:- Lulu. SzaM Ján,?", Holler 
~ Nádor Imre. 5md dr . • h ; 

• X-. FareJcasni 2-2 Ft. N. :-<. 
~o. <,U. ... nJ. o2_ .... tb lászlÓ 
3.50 Ft. Balo'" _ nu!"\ '" : 
Barabás Anna O:OSL S\-a, Bólp 
Iren. Kádár Venne:. Domarn+.. Bog· 
n.á.r Gác;p;ir. Ián .. 1loll3., JékeI An
caine. özv. RfH!""al Fe.efit:ué, 
Ági rt..... Si .... kA ae 1-1 Ft. A 
missriiMáz JUI' 6ölzotJriga i w"be
ruetesi laDOt killd m i nden erdek
JódÓDe:k.. S edWn is nemes 1dalut
z3sra hiv)a &1 a hÍ\·dt~L 

vmrA8JUS " Fr. n. s. 3 
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UNITARJUS ISTENTISZTELETE
K t:T TARTUNK VltV~\CSORAOSZ
TASSAI. AZ ALAnBl IIELYEKEN 

ts m OrONTOKOi\N: 

nAKOSP ALOTA, pünkösd első
Illlpjnn d. c. Il, MAV telep! rM. 
templom. 

SAS(I,\LOllJ. pünkösd elsönapján 
d. u. 4., Kossuth-Iéri Iskola. . 

UJ PEST. pünkösd lU:ísodnaDlán d. 
c. 12 .. S;:cnl IslvCm-téri ref. temp-

lom. " d lő RAKOSHEGY, pünkös c s -
na~ján d. c. 1/!l2 .. rer. imll~úz. 

EGEK. pünkösd masodnapján. d. 
c. l l. . rc!. tcmpl<:,)m. 

NYlR EGYH ÁZA. máj. 23. d c. 10 .. 
cvaJl1:élikus isl,ola dísztcrw-c. 

n UDAöRS. pünkösd m~ap.ián 
d. u. 2.. reC. IWaház. 

TORÖKBÁLINT, pünkösd másod
napján. dr. u. 5 .. Allemi Lellnyisko-
16ban. · . 

VECSt S. oünkösd első naPJán d. 
u. 3., cvan,e:. templom. -

CSEPEL. pünkösd másodnapján d. 
c. ll ., pol.~ári Iskola. 
PES~ZENTLOIUNCEN pünkös~ 

elsö napján d. u. 6 .. a 5l:yülekezeh 
teremben evan~éliz.áci6s előadás. a 
szeretetvendéASéget a oestszenterzsé
beti szórvány tae:.iai adiAk. 

A Duna-Tinaköxi Unitá rius S%.Ór
váoyegybb köxseK tiprilis és május 
hónapokban evaiU!éllzációs napokat 
rendezett Rákospalotán, SashaiTnoB 
és Újpeslen. e.lryenkent három na
pos terjedelemben. ö~esen kilenc 
napon keresztül. E helyeken köztu
domásü. hogy a szervezett egyházi 
élet és a fokozott lelkipásztori c;on
doz.:ls teUesen ujkeletü. Ezért van 
haMSwyozottabb jelentősége al. 
evan5l:élizációs napoknak ls. Statisz
tikai szempontból megemlíthetjük. 
hogy az elóadásokon és a záró is
tentiszteleteken 1$-30 hivünk vett 
részt. erkölcsi szempontból azonban 
ennél sokkal többet eredményezett. 
nevezetesen az a kivánsálZ hangzott 
e l. hollV ezeket az cvanAcliwciós 
elóadó,sokal minden hónapban me)! 
kellene ismételni. Ha n em is:n.étel
iük is n:eg minden hónapban. de a 
jövő ősz lolyamfm lsten seAitsélZé
vel alkalmunk lesz az evangélium 
Ö4~ igaXS82ait és időtálló voltát 
h nló keretben újra hirdetni. 

Budaórsöe a hivek szama 52re 
s7.aporodott, !l.ttérés is volt s két ke
resztelőt és két esküvőt tartottak. 
Beszol~á1ó SZOIJ!;3 Ferenc lelkés'!.t 
minden alkalommal elklséri Torday 
Tibor alia. aki az énekvezéri teen
d6ket is !'1Iátla. Ottani. nlegbizott 
sz.6r\'án\'~ondnok .,!ia közvctltésével 
önfilló (mahaz vásárlása és harmo~ 
nium b eszerzése gondolatfwal is 
fOJllalkoznak . A beszoljtálások alkal
mnvnl lelkész rendszeres vallások
tatást is vél!ez. 

I'tl lskoh:on urvaesodt osztott Bu-
7.OIlány KMmnn debreceni lelkész 
május 2-án ar. evan~élikus temp
lOll1bnn, _ a megp;y@rapodoltszámu 
unltllrlussáp; mellett. szép sz6mmal 
vettek részt mllsvallásunk. 

4 UN ITARIUS t LET. ll. 5. 

TörökbáHnLon a h ivek dr. Nemes 
Nagy Lajos szól'vlmYJo!ondnok kezde
ményezésére urasztali lc rlt6 mca:~ 

szet'zésén s·zorgalmatoskodnak. A hi
vek a lelkész és Tordav Tibor bu
dapesti presbiter allai csalndláto
~atását örömmel fOJo!adták. 

Budakeszln is megkezdette missziói 
munkáját Tordny Tibor budapesti 
presbit~r ana, s eddi!! 17 unitár ius 
lelket irt össze, köztük 7 Jtl'ermeket. 
A kis szórvfmv Rondnoki teendőit 
eltYelő(.e Tarbai Ilonka kolozsv!l. ri 
származású h ivünk vállalta. címe : 
Budakeszi, Erdő-u. 40 .. kérjük. hogy 
aki ismeri Budakeszire és környéké
re telepedett hiveinket, cimG.ket 
közölje. Legközelebb oH is istentisz
leletet tar tu nk. 

Dunap ataJi eJ!.yházkÖzségÜnkben 
ápr . 10-ép rendeze.tt müsot·os teaes t 
tiszta jövedelme 271 for int a temo
lom!etö helyreálHtási l<öltségeinek 
javára fO l'piltntik. A hivek remélik. 
h o,e:y a pünl<ösdi ünneoekt·c siker ül 
helyr eállítani a megr omtálódott te-
tŐrészt . ' ._ 

~'\. D una-Tiszaküzi Unitá rius Szúr
ványegybázküzségekben máj . 21-én, 
22-én és 23-án vé.e:zi munkáját az 
esperesi vi;a;.,I!(álószék. A vizsp;áló
szék adminisztrációs munkilját IX., 
Hö,e:yes Endre--u. 3. sz. alatU lel
készi hivatalban látja el. a többi 
teendői eredménsesebbé tétele vé
.!tett azonban kiszáll gyülekezetcink 
közé. a helyszínre. Ennek megfele
lően május 21 -én és 22-én délután 
6 órai kezdettel Rákospalotán. a 
MAV-telcpi református templom
ban közös evaiU!élizációs napokat 
tar tunk tijpesti. rákospalotai. pest
újhelyi.. rákosszentmihállli. sas
halmi és mutuásföldi hiveink részé
re. ame\:."ekrc szeretettel hívjuk a 
távolabbi helyeken élő híveinket is. 
Május 23-án. -uasárll4p d. ti. 4 óra 
,,"or a MÁV-telepi re!. templomban 
istentisztelet. l!tdfla a Szórvánl/eQII
házközséa köZQl/Ütése Lesz. Kérjük 
presbitereinket. a közelbcn ~ a tá
volabbi helyeken élőket C.lty,aránt, 
hog:y az esperesi vizs,e:ú1ósz& ki
szállása alkalmá~al tartandó össze
iövetelen föltétlenül jelenjenek 
mc.lt. 

m AKAKCIÓRA BEFOLYT A DO 
i\lANYQK: 

dr. Mikó Laios 4. Vaska Géza 5, 
dr. ' Bcnczéd i László 10. Pol,e:ár Mar
git 5. dr. Szlnnkóczy Zoltán, tO. dr. 
Bartha . Andorné 2. Ajtny László 10. 
Ferencz J ózs(!Í 5. dr. Balo,e:h Pál 3, 
dr. Gáspár Mózes 2. dr. Györ,l!(y Is t
ván 10. dr. K . Kiss JenO 10. dr. 
Márok János (2 hól 6. Hegedüs Ir
ma 3. dr. N)!,jredy Géza a... Pa tak
falvy Sándor 10. dr. Maros~ Ferenc 
2. dr. Sim:'!ndi Tamt\s 10. Adorjáni 
Gyula 5. Nyiredy András 3, dr. Zsn
,kó Istvan 10. dr. Semerédy S{lOdor 
2. J ózan G"ör,l:!\' 5. Ujvári Lnszló 
2. Weichnnd Béla (Bajs \ 5. dr. Gól 
Jenő 10. dr, M{ljay Dezső 20. Mo
csáry Gézáné 8. dr. l\111ksay J:..ás.zló 
10. dr. Gyulay T ibor 5. dr. Mtkó 
Miklós 10. GróC Mikló.so6 2. dr. 
ScÍley Ilona 2. A. Kovflcs J ózsef 3. 
Ep:yütt 212 forint. 
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lratterjesztö 
A budaocsti egyházközsé!'! április 

l-én meJtbizta T ordau Tibor presbi
ter afitit a második világháború 
vége óta nem mnködő I ratmlsszi6 
Ujraélesztósévcl. A me,l!(maradt és 
háború következtében szétszóródott 
anyagat újra rendezte. katalo,gizál
ta. Az I ratmisszi6 ma a Koháry
utcai székházban. bal lépcsÖház Il ~ 
e. 15. sz. a. volt lelkészi lakás egyik 
szobájában van elhelyezve. J6 és 
0lcs6 áron kaoható régi unitariu.c; 
kiadvllnyok vásárolhalók. orr.elyeket 
uni tárius és másvallásu érdeklooők 
ill haszonnal for ,e:athatnak. 

Az ! ratmissrióban hivatalos órú
kat tart Torday Tibor aíia az Irat
misszió vezetője minden szerdán 
d. u. '/!5-S és vasárnap d. e. 11- J 
között. 

A r endelkezésre álló művekről 
most készül e,l!(y kataló,I!(lts. melyet 
ismertetni fomm k. 

-, 
IIIVATALOS RtSZ. 

. lUegbivó. 

• 

A Duna-Tiszal~özi' Unitárius Szór
ványegyházközsé~ 1948 m ájus 23-án . 
vasál'nil,p délu tán 4 órakor. tartandó 
istentisz.1e1et után közgyűlést tart az 
esperesi v izs,l!(álószék kiszállasa al
kalmával R:ikospalotan a MÁV te
lepi reformatus templomban: melyre 
a közA,ymés tagjait szeretettel meg
hivjuk. 

Budapest. 19o18. május h ó 4- én. 
Nemes Nagy Sándor Bencze Marton 

,gondnok. lelkéS1.. 

A l\1~GYARORSZÁGI UNITÁ
R IUS 'EGYHÁZKOR tVl KOZGl.'l)
LtStt 1948. június hó 29-cn. Péte r 
P á l n apja iinnepén t artja Debre<:en
ben, melyre II fi gyelmet már m ost 
relbivju~. 

TABLE OF CONTENT: Pentecost 
by Deputll Bíshop D r. Gabrid Csiki. 
_ The lIcar lll visit of the CO'l.ffN!jta
tiolts. _ a report, - Tlle Bud,1~t!St 
ConQl'eaatlon. - News from Buna~ 
p est. COllntTlI, Trnnslltvania and 
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U N ITÁRI US ~L E T 

A lap t ulgjdonosa a Magyarországi 
I Unitárius E,gybáz.kÖr. 

Fele lős szerkesztő és kiadó: 
Barabás I stván . 

BudapeSt, V .. Koháry-utca 4. 
t=;vi el6tizetési díja: 12 fori nt. 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyom
dáj6ban, Budapest, VIII .. J ózsef- u. 
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