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A Magyarországi U nitá r ius Egybázkör, a magyaror.szág j uni tá r iusság
l e gfőbb kOm'lá nyw szerve j únius hó
- :W:án (l·asá rnapl .....d, e. 8.30 ór ai kezde ttel a. budapesti egyházköueg: K ohdry- uteai ta náes tennében ta rtja. évi
r endes kijzgyüléset. E közgyü lés a~
e l ső, amit az i tt en i egyb ázrész alkotmá nyjogi belyzetét r endero kolozsvá ri dö ntés utá n ta rtunk. m e rt b io
szen a novemberi csak e döntés végr ehajtásával és a bivata losak m egvdlasztásáva.l fOK la lkozhatott,
. EKY esztendö unitá ri us termése,
•
m unkafeladata i. el n em végzett tö rek vései ke r:ülnek mindnyá j u nk ag,•
gádá és ,' izo:gálód6 szemei elé. H inni
aka r juk, hogya klSzgyülésen képviselet ünkben m egje l en ők, a j6 unitárius m unka erősi tésé,t. ep itését és
jöven dőnk b iztositásál fodák
szol•
galni.
•
P ro blém a va n b őven el egendő.
megoldandó felad at is, h iszen magugkramaradott.ságunkban m éll: nem
tud tuk minden köt elességünket el, 'éJ:'ezni.
•
Az egyhiiz és á llam ,közötti Ité rdések rendezése is na pirenden van .
•
Az állam és az egyház k özötti tá r gyaláso k m egindultak. Egyb ázunk
m egh ivasára a n apokban került sor.
A m egértessel és kölcsönös m eg be,csülessel , m eg-Indult tá rgyalások anyaga a jún. 17. ü l ésező Egyh ázkö ri Ta.ná cs és a kúzgy űl é~ elé kerül .
A 'közgyűl es helyét 'és idő po ntját
az Egyház.kö ri Tanáes De breeenböt
azé rt tette át Budapestre és horla
elöbbr e nehá ny na ppal, hog-y bio
veinknek alkAlmat adjon a kúzgyű 
lessel kapesolatosan a n em zetkúzi
érdek es
JátványoSÁg:ának
" &sár
m e6: teklntésére i s.
•
A kö:tgyülésre elsösorban a kö:tgy ül h tagjait. de minden é rde~iidő
unitá rius hivün ket szeretettel h ivjuk
és várjuk.

-

•

UNITARIUSOKHOZ'
•

Köszöntelek Testvéreim, Idke·
Illet küldöm ooz.uitok. Kérlek. kc.~
szöntsétek Ti is egumást. S~ '! (et
ném . ha mCQértenetek. hOQJI Uru!

délyból összermt'ilt naplIköZönséull'úc:
V iauetek szet a lelki szabads'ilJ CY-'=
méjét. hirdessétek eau I sten van
aki lélek. akit lelekben. és iQa.:;dp~
azálta! lett az emberiséa jóto;?vöje.
ban keH imádni. A z .,:mb~ri!! ég 
horm az ember.eket testvér'!'inek ionek eau Jézusa van. eQU utmulatóia,
gadta, hitet öntött beléjük. Az ö akit csak szeretetben lehet kéhJr::Ir.t
törhetetlen hite és ' biztatasa követ'· él> sz(ressétek elJumásl. mC"'t O
keztében a Sánta megtanult járni. a
haQüta ö rökseaül; ATTót ismern ek
vaknak megnyiltak szemei, a beteg
titeket. hoall az en. tanítv,ÍlI'I,lim
meaf1J1Óo)Jult. ezt tanítván1/ai miTld
vaQutok. ha eaumást sZe1'etitek.
természetes foluamánunak tekj'ltet-/
Ezen. élö szavak hatása alatt a
ték a hitélet következtében, csal;; a
kicsinu Erdélu eQU lett. .4z EGY
hitetlenek Lelkében vál tott I,:i cso I STEN eszmeje és az eszmén:li szedá latot. A zonban a későbbi kor emr etet el11lbekaJ>Csolta a lelkek.'t.
berei a könnyebb Tészt val.t:tszti'ltt:ik,
ErdéllIt a Tordán . 1568-bnn ki-o
nem ana i'!JIckeztek. hogy a jézusi
m'n;;-dott vallásszabadsáQ nu?am.enhit és a. szeretet jótékony ho.l::Ilntát t~~. addiQ MaQJI{IrorsuiQ?n méQ
átvi.auék az emberi lélekbe, /w!lu' az 300 éviQ dúlt a vallásháborÜ. l!émegtisztuljon. és meaerösödjön, 1!a- reztünk. mert az adott -pillanato!!n
nem Jézus t k.ivették az embo/ri !cir- nem tu4tunk fölemelkedni. inen,
sadaJombó/, a csodák világába It€- 300 év 71túlva jött Ta MatnJarl)r:;zá p,
lJ/ezték, e/zarták annak leheti5.~éRét
hoQU kövesse ErdéiUl es 1848-!:I:,Ln, a
is. hOQJJ Öt földi halandó - meg!a!álvOZsonyi oTszáfJaJlÚ!ésen ikta.: jtik azt
hassa es követhesse. Tovább mentörvenube.
Szórvónuban élö unitcir!us Testtek . az embert. akit Jézus I sten'
flJJermekének nevezett. aki nek. min- v éreim aTTa kérlek. hoau ne it/.nden lehetséQes. ha hite és sz(? rct et e kasszon el T iteket a2. hoalJ .llu kevesen vaf11lUnk. leauen .?rösseqctek
van. mert Ö a.. vilÓJ1 világossúga. Ö
az a tudal1 hOQU mi 1tnitá,i',4Sok
a földnek sava, ki méQ a l1eqJl('kr.~k
is tud 'Parancsolm. - Ezt az I sten mindiQ az élen voltlInk. amidőn
Isten dicsőséQéért. az ' embmséQ
QJJermekét. - hOQJrhataLml:I,:J)a I.:erHsék. lesÍiUuesztették a bun es bo!doQscigáért. ha.zán k és n.S'11lzeQJ/enaeséa emberévé, aki se-onmit . tünk JWQusáQáért kellett küzdeni .•-1
mi sorainkból került ki. artin fllaa II
sem tehet az ő akaratából. olnnJllta
leQtöbb mártít és mégis élunk . Ilem
bűnös. csak ha az I sten
f{e'T?IJ!/me
tudott elseperlli az élet hull áma,
eJlaedi azt,
élünk 1Ilerthivatás vár reánk . nat.·
Ez a lelki szolflasáQ tartot t a 'r O!formációi Q. amikor a Z emberiséo le- nap ,;t.án szól hozzánk a $zer~et
Jézllsa: Ti vatnJtok Q vi/áa vlláqQs ra.zt~· maaáró! a Tabsáaot . ~Ilitldt )Iki
felléleazett.
mindenki
bold)ffJlak sáQa. Ll vaaytok a földnek sav!!!.z
úQ1J fényl j en a ti viló.gos.sdQQtl)~ .c:
érezte maaát. _ A zonb an" ez a 001emberek előtt hOtnl latvar. a ti ;O:
doosáa nem sokáiQ tartot t. mert IIZ
dícsé rjJk a fl
a jéZUSi sze retet. melyet :Járt oz cselekedeteiteket,
mennuei AMtokat.
emberiséa. nem valósult mc". Debrecen,
Maguk a refoNJUitorok menhtuonBuzogáD.y Kálmán.
lottak. Zw i nQli baráti- kezét L.utller
Márton visszautasította. Kálvin JáA z Jnquirer. az auRoI unltáMunos Szervet Mihályt nyilvbws:zn
sok hivatalos h eU!l1pja máj. B-i számeaéaettette.
.
'
ma atvette lapunk 3Pr. ~áb61 dr.
Ebben a
zürzaVQTOS ' vilá nban
Csiki GábQr püspöki helynok és dr.
emeli fe! a kiCSiny Erdélyben szaGál Jenő rómndnokunknak dr. Orvát Dávid Ferenc. a szeret;~t apostutay Gyula vallAs- és közoktatá~
tola: L eayen békesség! K öveteli.
ü,2..yi miniszterhez inté:tett meg-nylmenjenek vissza Jézus hoz. az O
latkozását e,2..Yházu nknak !3.2l állam
• szeretetteljes elvei alapj án töröljÉk
és elO'ház viszonyAt rendeza k~
el a QYŰlések hatprozatát. szalllldltsé~ér61. A ködemtflyt'Rev. K. Twinn
sák fel a telkeket. hadd kö1)t'sse
mansIieldi an~ol unitáriUS lelkész.
mindenki azt a vallást, (I.'I'7>l:?tuet
for dította le és küld te be a laphoz,
akar és ezért senki öt ne bántsa. aki magyarnyelvú fanulmányoknt
A vHáptörténell:fflben uáratlan t:o! t
a tordai orszáaD1fiilés hatá~"lata , folytatott és Jjl39-ben Manarorszagon és .Erdélyben több SQ'ÜlekezetDáv id Ferenc átszellemü/ve adta
ben magyarul is nrédikált,tudtul a Torda piacóra '?aeSZ F.rU NITÁRIUS eLET U . 8.
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Beacon PresS" az amerikai
unilári'ussá.1l
kÖn yvkia~val~~~a

legutóbb "nehány ~de~es

sz -

\-

éllítás u kÖ1l"vet k ül dÖ,1t meg szerk es216skilnknek.
SaJnos.
.Iap~
úk te rj edelm e n em engedi n:e ...
~~~\' részletesen fogla l kozzunk ez~k 

kel -a

mun kflkkal. de

J1l8jfunknak

m3sik kön,,""

t l:sére mé~

'3

feml.!aru.Uk

iogot, hoJ('\". ,e gYlk -

részlet~~ebb Ism:.r t,:\·isszatenunk. E kany -

,"ck mind a z utolsó két - harom év
ler mese. I rólk részben az amerikai
uni tári ussatt jelesei köze tartoznak.
'"3 ~Y pedig t émájuk megvalasztása
miatt találtak kiadóra az a:t:.erik3i
u nitiiriusok ná l. E könyv~!, a követk ezDk :

H . W. Foote: T homas Jefferson
amerikai köztársasagi elnök va!l:isos nezetet ismerteti. R. D . •~khrtrd
son: A braham L incoln amasik
n~' közlársasa,l!:i elnök önéletrajzat közli. annak létreJött{: ism€'rtető

"

•
"

érdekes levelezési any8j! pübli kálásával. iVlindket elnök ~allásos
viLiiaszemleIelében
unitárius volt.
_ A XIX. sz;jzad nagy unitárius
szentje: T heodor Pa rker: életmunkáját fOjllaija össze hatalmas kötetben H. S. CommaQer. - Az utóbbi
amerL~ai irodalom felfedezte a XX.
svizad na~s J!ondoL"ozóját, a riI.J7.Óf us.
orvos,
emberbarát
A lbert
Schu:eir::ert. aki a kél haborü },özött és alah az af rikai Lambareneban gyógyit és teSti és lelki sea-itseget \'isz az egyenlitői vide.tc egpszse,nelen k limtia alatt la kó bennszülötteknek. C ha rles R. Roy. aki
1934.-Oen Ma~-a!'Országon is megfordult s kesöbb, mint az Unltarian
Service Committee ~"ezetöje flo! gozott. felkereste Schweitzer! Afri kában. hosszü heteket töltött el
\·ele. áltanulmanyozta könyveit. s
e~' oompas AruholoQiát állított öszsze. mcly mW!káiból vett idézetek
alakjában ismerteti az irót. A köny\'et erdekes életrajzi bev ezetés Es
tanulxan\' teszi teljessé. Meg két
érdekes Schweitze r mun ka jelent
me2. mindkettő ugyancsak Ch. R.
J Oli gondozasóban. r észben fordÜá saban. az eso-ik két ismeri G oethe
tanulmányát közli angolul. a másik
oedig 1913- ban meltielent theológiai
~1i!;jntarTár i értekezi 'et adja. mell'
J evls m egismerésében egyik le~biz
tosabb \·ez.elönk. E mu.'lkához Dr .
Overs..~lmer Professzor , az .~-neri
~ i. Lélektani Társaság. és az Unita ~W! Társulat elnöke irt tartal:r.as
eloszot. A. H . J ohn&on: Whiteh.~d munk:issá.li!át ismerteti. _ P it!"n A. Sorokin. az oro.szból amenkaiv~. lett go ndolkozó
nagy
mUnká1.a: T he Recon.str ucUon of
f Ufl\4!1UII hatalmas érdeklődést vál .J:~ ki a z ol\'~közönsé2ben. A kria mai kor AUj!(ui>zt ·lnl1SanakSorokint
tart'
G eI
la. D ana M cL ean
c ;e U a bostoni Ar linii:ton Sireet
_~t':Cb lelkfszc. aki az egyMz köz........
ve%etesében
Det Ijá\Rik
erd ' s e o..c o ..szer~ 
tetet ad
. ekes prédikáClOi> koO ott ki: A M essage to A th<:ists
-tetberi
zenet
ateistáknak eim"'n.
'
a mod
.... <~ "k 0~bad kile' e~ uni~árius ;'I:"ó)Ddolat
testáns ~z.. ~t talál. szakIt a pro,"""",eJtbe való
tartoús

A modern ember vallásossága
"

A B rassai Sámuet Unitari us H júsógi EQllerilet rendezé.-;ében A
modern ember vallásossága" eim ala H tervszerűen me.e:tartalnak a z e"~~
előadások. VissUloillanh'a az eddicgickl'e. meltállapithatjuk. h02Y a ~ R;
nemé~n minden!k fi~!lemre mélt6 _pro?l~át vetett Iel. le:yekez.ve 11lt:i!.talá.lru a megol.das módj~t ls. Az e!sö eloadasban D r. Gyulai Zolta,~ egyete!'t'n taná r- elnök .. TerméSzettudom a n.y és vallás" elmen e két na'l:"Y honl _
erelU kérdés ismeretelméleti alapon val6 meil,köze!ítésére törekedett
mondván. hoJitY m indkettönek vannak közös utjaik. de külön utakat
bejárnak, tehát sajátos módszereik - ' a vé.e:só cél érdekében _ elv ! ~atha _
tatlanok. mint aho.li!Y munkaterü(etük is r észben egyeZik. részben oedi~ 32:
e~yik tulhala d ja a másika t. Ma. h~ csupán a feiszi nen vizsdl6dllnk. e
ket, probléma SZÖges ellentétben va n e/O"1llással. de melyenfekvOen a tcrmészettudomany Ir.3 már ott tart. ho.li!Y ismét harmóniába simul 3 vallással. illetve azt mintegv alá tá m asztani látszik.
D r. Su.pka Géza nAz igazi negyvennyolc" c. i.e:en értékes elá..'\diis.i_
ban reális képet nyu jtott negyvennyolc ese.ményeirÖI és szerepl6i:-öl. Dr.
S upka számolt a zzal. hocgy az unitárizmus mindenben az igaZS31i!0t keresi
és reális . té nyek után kutat. s a romantika mögött. különöskeppen mana p .
ság. me5!' kell ragadnunk a való életet a ma~ ke m ény tÖrvényszerü:;égével.
E célt na/O'rr..értékben szolgálta dr. Supka Géza elQ,adása azonkivül. hogy
részletekbe meno erdekes és fontos dolgokat hozott elénkbe negY-/ennso\c_
cll kapcsolatban.
.
Dr. Gelei J ózsef .. A búh a z unitár ius önt udat világában" eimen "ázolta azt a felfogast. melyet az e2Yes vaUásfelekezetek a ölin foi31mával
kapcsolatosan az emberre vonatkoztatnak. Nagyon helyesen álJaoitotta meg.
hogy az a nézöpont. mely az embert állandóan blinössege szempontjából
vi~áUa e rre alapozva a .. megváltás" gondolatat is _ nem en..~e<1i kir-ejlód,ni az ember ö ntudatos felelősséget: passzive várja a "kegyelmet",
holott a cél - mondotta - s állítja az unitarizrr..us is. pozitiv. Az u,pitarizmus tud az emberi JQ'ar lósáln'Ól de annak megigazításán teljes Istenadta erejé\'el és lehetöségével munkálni képes. mert erzi magasztos h:'vatasát, felCogja az Isten- munkatársa viszonyból reá háramló felelössé~et. Az
Evangéli um is ezt sUJZározza s boldog ember. aki hallja és rr.~gtartja
•
az Iget.
Pethő István .,Cser készet és vallás" eimen közelebbről az ~mit 3 rius
cserkész- csapat. majd általában a cserkészet. illetve annak termé;z~tes <;Ialláserkö\csi vonatkozásait taglalta. annyi meuyőzó erővel a cse~készet
szükségesSégét és ah-tuálítását illetöen. annyi őszinte élmenysu:-úség;.tel.
hog)' a demokrácia mélysé~es lelki gyökerei után vá.'!yakozó ember valoságos áhitattal szívta magába mondanivalóit. Ennek nyomán ma fokozottabb mértékben tudjuk é rtékelni unitárius ~rkészcsapatunkat s általában
' a cserkészetet. E nnek az in tézmém'Ilek emberneveló js nemesitő vol~a. az
evangélium szeUemév,e1 egyez5e.n. ma is aktuális.
.
F üep I m r e ..A XX . század vallása" címen szólott az e~es korok
uralkodó valJasos felfogásáról. majd rámutatott a mai vallásos eszmek ka\'argásá ra., az egye:;;. vallásfelekezetek ütkeresesere. Vázolta a mindenkor i
ember vallásos szüksegerz.etet. arr.ely ma SZorgos kereS Ésben nyilvá..''1ul nlCa.
Ismernünk kell. _ mondotta. _ a ma emberének fizikai. lelki CS !;zellemi
mentalitását . azokat a rU.i!,"ókat. amelyek politL1tal. gazdasági. társadalr;li és
vallási \'onalon irányító erővel halnak s ennek viláJi!anál me.i!,"állapíthat.juk.
hogy mi az unitárizmus célja. Ez a cer nem más. lT,int a hitélet elmélyítésén tül. de ezzel e.IQ'idóben olyan felvilá~ositással szo1t:álni a ma emlxrenek. melyben az önrnagaban hordozott értékeket felismerve. -:n~a tudja
megválasztani tudatosan hitele~nek irányát. Ebben a versenyben :lZ UnJtár izmus csak nyerhet. ha hive n teljesiti kötelesse.'!ét.
D r. G yulai Zolt<Ín. ..Új mozzanatok az unitárius vallásban" eimen a
vallásban tapasztalható epherr..er jelenségekkel szemben. melyek k~tsé!tlc
lenül benne van nak. ha a tudomány
a kor kívanalmaihoz akar alkalmazkodni. amaz örökkéva ló tartalmat képezö jelense.i!,"ekre mutatott rá, ~
amelyek minden időre szólóan kihan ,aülyozt.ik a vallás lényeg~t . • Ezek az
órökkévaló dolJtok. melyek az ember lelkiségéböl
szeUemis~~éböl fa kadnak. melyeket Isten olfott az emberbe. utalnak a z e m ber értékére.
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hUYomán~'os elvével

és a negyedik
e~~'házi rend. a haladó unitár izmus
nyer beszédeiben ki fejez~t. E szelle.-n teljesen fedi azokat az elveket.
melyeket Fred. M. Ellot a z an:-eri kai unitárillssáe elnöke. legutóbb
lapunkban is köz!'eadott pro~r'\mlO
la f oglalt össze. _ Joseph Ba rt h a
Doridai Miami
.
tora érdekes
temén~'e: T he
of StayinQ
a jótanul
miivészete ma 2Yarul Iur-csán hangzó c. munkáia.
P ierre van Paasen ismert író ir ta

U!Io'lT AlUus 2I.ET U . &

,
"

elószavat. Ez a fiatal prédik'á to~' az
amerikai baloldal elQ'ik osz:opa.
feltételezhetöen Wallace hivei közé
tartozik. ' Beszédei közül .. Mr. ~pi 
tal és Mrs La bor" és T ruman el"
nök politikáját
kriiizáló .. A!"nerica "s
m ost Intolera nt Man" c. essayk I~en
é rdekesek és tanll lságosak. !T.,ulatva. ho~y az amerikai unitáriuss:3cg
:zászlóhordozói. mint a multban.
Ugy rr:a is a hábor ús uszilókka l
szemben a békesse;g és feilödésJ;l:o ndolatának zá.szlóhordo%Ói.
Ferencz J ó:sef.

-

,

kálják " rökkévaló s./H~át. - Ezeket tudatos itani s a hit fcl ébres'!:tésévcl
mU~élyíté~évCI Ji!yarapitani kötelessége az unitárizmusnak.
.
és
Dr. Molnár Je"ő Anta! nA vallás n.,zenébe.?" c. előadását dr. Horbe ly.
.á kUlön cikkben méltatja lapunk kovetkczo sz2.mában.
Andi
Mohlár Sándor .. Erkölcs és JOA" eimen tartott c~öadasá~a n r.n 1n denckclóit ,megállapította. hogy kerc~tény értelmezés sz.crmt c rkoksrol és
. 61 nem lehet beszélni vallás nelkUl. Ez a helyes mCAánap~tás ~ az cnlO~ b ékelesevel meJi!ra,ll'adott problémakör aztán valóban telles. . tlszt <'l és
~thet~ kepet nyujtott mindenkinek. arról a. nagy fo.lvamat~91. amelyben a
vallás az erkölcs és a jOg cgymasmcJleths~c. nunden l$Zaz keres7.t.~nv
, , ',a eli.~azit6 utraval6ul swl.dlhat az életben, Beszélt az erkolcs
em b erszama
16"ossze r"u~" é s é' I"öl , az ..
'bo"rolII' t ' r',k',.l.kulásáról
s
a
vallással
va
é s a lO
telembcn
és a relativ értelemben fennlmo' er k"l'
o eSI t'"or;: nye k r 61 ; ~.Z e l"b
o biek miértjérö! s az utóbbiak ephemer voltáról. Az .~l~ad~n Idv~l me.e;hetjük ho~y a lelkiismereti szabadsá~o n és az orok vlzs~álódas jo~á n
Jegy;z. unUÁrizmus a kel·esztén.\' valláserkölcsi tör1!~nYe~kel kapcsolatosan
~t v~ 'akorol kutatván. ho~Y vajjon azok isteni klnyLlatkozlal,áson a1aVI Jnak~e VUy' se. f;ppen ezér t csak. mint m3..I!án ~éleményt iriuk I~. hogy
~u ke resztény valláserkölcsi törvények isteni klnYllatkoztat~son ~~aJ)ulnak
ezért abszolút ért ék űek. igy hát a keresztény vall áser kolcsi torvények
kateg:órikus imperativussza az i~teni kinyilatkoztatá.s. Iste~ szent szándéka és
ak~rat a. az e:nbcrisé.e: iránti ve.e:telen szerete~e nVlla.!-k?zlk meg: ezekben a
keresztény valláse rkölcsi tanításokban s a ml szere~o .16 Atyánk. n~ emberiség: tudomására is juttatta ezekc;t J ézu,s .által. Ezert eszménykc~unk nekünk Jézus. ezért örök célunk Jézus. MI IS' alkalmassá kell válljunk arra,
ho.l!Y bennünk is me.enyilatkozzék. Isten akara~, .. ho.e:Y m~ is a kinyihtkoztatás eszközei legyünk. mel)' kinYilatkoztatás hit unk szennt vé.e:tele~ .
Ben cze Matt on.

Dr

,

,
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A VIISGÁLÓSZÉK NYOMÁBAN
I

Pestszentlór!nci vizitáció alkalmával még: felje.e;yeztük a következóket: a nagYkiterjedésü gyülekezetben ma már S7 iskolás ~yerlT..ek l'es1.esiil
unitárius vallásoktatásban, a nagy munkában lelkész sc~ítségére van Ki~
pesten Péterffy Gyula ny. énekvezér aOa és a pestszentlót-inci .'(yel'mel~e..i{
részére vasarnapi iskolai tanításokat tart Péter Margit áll. tanítóno. A
gyülekezet a földreform rendjén öt hold földet kapott a pestsl.entlől"illci
hatarban. A közgyűlésen tettek esküt dr . Szabó István: József JÚno.s,
Zsakó István presbiterek. Az. egyházközség 1945. évi közgyülési kepviselöjéne..1{ tgeni Já nost választották mee: lelkész javaslatára e.l!:yhang;ű.laj(. A
'köz.e;yülést közdbéd követte, melyen a presbiterek szép s.r.jlmm3.1 vettek
részt. Délután szépen sikerült valláso's ünnepély volt a gyülekezeti terr.mben. melyen Gyallay Domokos tartott előadá st. A vizitació alk3.1m~\)ól
meglátogatta a g.v ülekezetlft dr. Gál Jenó fót!ondnok'unk ls..
A Duna-Tiszaköz~ Unitárius Szórványeuuházközséaben az esperesi
vizsgálószék alkalmából máj. 22-én Rákospalotán a MAV-telepl ref. ten •.plomban Pethő István egyházköri fójegyző eva'ngélizációs előadást t3.rtott,
máj. 23-án pedie: istentiszteletet. melyet a szÓrván.yegyházköz.ség közgyűlése
követett. Örvendetes volt tudomásul venni. ho.e;y a szórvényegyházl~ö1.sé~
már odáiR: fejlMött. ho.l!:y komoly gyülekezeti életet tud telmutatni. amelyre
jó példa a vizs.l!:álószék alkalmával tartott istentisztelet é& tJ tána következó
közgyÜ,lés, ahol több mint 50 hívünk vett részt. A vizsdlószék megal1apltotta. hogy a sz6rványegyházközség:be.n végzett komoly és nehéz lelki pásztori munka Bencze Márton lelkész fáradhatatlan törekVésének erf~d
menye, s méltó segítótársa Bencze Mártonné tiszteletesasszony. aid az
éne.kvezéri teendőket érs más összejöveteleken való szerepléseket' őszinte
segiteni akarással· látja el. De megállapltást nyert ugyanakkor az is, hogy
még renJ!:eteg a tennivaló és hOJ!:"y arra kell igy<!keznie minden szórványegyházközségi hívünlmek. hogy az ettYes istentiszteleti helyeken önkentes
aldozatkészséggel úrvacsorai kelyhet. tán yért. asztalterítőt stb. szereZ1;enek
be. A. S2.cryezcti TÖIYény értelmében kisorsolt presbiterek helyett B új
p~es~I.~ert választott a közgyülés. valamint a köri közgyúlésben való képvlSeloul Csáka János pestiljhelyi afiát.
•

,

C~ rk~csap atunk máj. S-án szt

Nyiredy Szabolcs parancsnok zárpen Slkerult csapatünnepélyt rende- szavaival
ért vea:et az ünnepély, me,
zett . a
. teremben Buda- Iyen a Cserkésrliúk Szövetsé.ll:e képpesten.
mep;nyitója vis.e:letében, \3. kerületvezető is rész t
után Weress
mondott szép és vett. A." ünnepélyt a táborozási költLászló- séli!ek elöte~ésére rendezték, E
al- . ~;~~~~~ánYOkat ma is köszönettel

'

;';~;k,;;mulatta

Béla
három zongoraszáma ko~Oly
értékes tanulmányairól tesz
LZOny~ot . . Cscrk~jelenetek után

Protestáns kulturnapokat rendezett a Bethlen Gábor Szövetsé.e: máj.
19-23. napjain. A-z elhan.nott fon'tosabb előad ásokat la' n apisajtó is
méltatta. A záróünnepély me.e:nyitóját dr. Csiki Gabor püspöki helynök
mondotta.

HI R E K
A-z "UNIT AR IUS tLET" mal szá:::
ma közel ötszáz oban u nitárius
cimre Indul el. ViH i el al.: u nitári u:;
összetarto zás ü~ne t e t . a ho vá eddi)t
m ég nem jutottunk et. Kérjük hivel.!!J$.et., hogy fogadják szeretettel a
mutatvá nysui mokat. ak.lk erre az
évre m ég e l ő fi zet n i óhajtanak, azol.
csak hat forintot k {jldjen..e k' be 50.56I.
sz.. Unitár ius t let kiadöhlvatala, Bu da pest etnevczésü csekkstimlara, a
postahi vatalokban kaphat6 biankó
beflzetési lapon: vaRY postai pénzutal vá nyon.
~<\.k i ma
nem tud eIOfizetni, de
a kit é rd ck~1 unitár ius életünk megn yilvá nulása, arna k szeretettel küldjük a lapot m indad dig, m ig anya2"i
körülményei m egenged ik. hogy el őfi zetésévei is tfiJPogasson.
- ,
A nagy unitárius S'Zó rv;i n ~'1e rül e
te n eJö h iveinket szeretettel köszöntj ük és kér j ük, bogy az Unitárius
2 1et sorain '"keresztül érezzek meg ,
holn' e.s::yházunk é rettük do htozik.
hit üket erösiti és · hagyományos er dély i gyökere unitá rius összeta rto-zásunkat. ál}olgatja, melyhez az olvasó j óaka ratú segítséget kérj ük, •
Budaörsö n a rel. imaházban június · hó 27- én délután 2 óJ1lkor tartunk istentiszteletet.,
Törökbalinton az állarrt elemi
leányiskolában u.IrYancsak június 27én délután 5 órakor tartunk istentiszteletet.
INó.e:rad vm.) a
~yel'meknyLlralÓ telepünket budáoesti e.e:yházközsé.e:ünk részben helyreállitotta. A .lakÓszobákat berendezte.
az ágyakat p edig szalmazsákokkal,
fejvánkosokkal és pokr6cokkal szerelte fel. Az ~eyház.l{özség vezetösé.e:e értesití híveinket. hogy <l pihenni
vá.c:yó Atyánkfiainak a nyár folyamán rendelkezésére bocsátja a nyaraló:.telepen berendezett szóbilkal
Ezirányban érdeklődni lehet az V ..
K ohárv- utOli
lelkészi hivatalban
minden nap délelőtt 9- 1 óra között.
Iratmisszió. Beszerezhetók igen
.olcsó árban kis füzetek. olvasmányok, unitárius könyvek, melYekből
a mai ember minden lelki problémá jára megtalálhatia t8 feleletet. Az
erdélyi unitárius irodalom ·le.e;úiabb
termékei is megtalálhatók. H ivatalos 6rák kedden délután 5-7-12" és
vasámap- délelőtt ll- l ilt. Az iratmisszió vezetője Torday Tibor budapesti presbller.
Ifj. Barabás István. Barabás István lelkipásztor és felesége fia, hazaérkezett a hadifo.e:ságból. SZ(',retettel köszön t j ilk idehaza és hisszük.
hogy mi nden hajlékba. a naponta érkező hadifo.e:oly vonatok hazahozzák
a várvavártat.
Dr. Kemény Gábor min. osztályfőnök.
a PedUÓI!US Szakszervezet
elnöke ethuny t. Temetésén Barabás
István. lelkipásztor szoldltl. ~.kor i
jeles tordai unitárius .li!imnáziumi
tariáru nk
emlékezetét
szeretettel
mea-óMuük.

I

l\Iagyar kuton

UNITÁR IUS t LET 11, 6.
,

•

3

,

há

A ro.mánia l unitá rius egy 'I! 0bal6Ága. pünkösdkor
kör!cvclbcl1
Cordua n hlvckhc:t. mel" J)ótol~l
. lk CI regótu meP; nem .I!:lcnt UnI: ~~fus K tlt.lönyt. F6tl51. lc l cndő dr.
Kiss Elek pü!ij)Ök. Sebe Ferenc. 'lJr mösi Józs(!( és KOvart Jakab cikkeit
o lvashatj u k a h!ran.ya,ll. mellett.
K oJozsvórt ccnten árlumJ ünncpséet tartottak marc. 17~n. K elemen
~os ny. leyéltórJ !öi~"2..ltat6 tartott

I
•

•

•
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Pala t k a. Emma Ilon a l:$ Ot.t1 ak á n
LaJos május 29-én a K oháry-utcai
templomban tartották csküvöjUkct.
E.yhŐzl áldúsban Bencze Márton

eserkeSt.cllaoat
nyarl táborát ZebeRény köz.sée határában. Mal omvöl~- K lslda' tó környékén. június. 29-töl kcOOödöen
tortja.
Az Unitá rius lUisst.i6 'Báz temp _
loma új köntösben. szépen kifestve
D8.cn- gyülekezet .jelenlétében adatolt at a hasz.nálatnak június l3-án.
A ~ol.':álatot dr. Csiki Gábor eperes-pii.<tpöki helynök vée.:czlc.
A
templom helyrdllitás ki.3dásai je lentQs részét amerikai testvéreink
adományai15ól
fedezték. A hivek
buz,gó adományait az orgonajavitással felmerülő költsé.':ek fedezésére
vár juk. Délután hane:versen"" volt.
melyet szcretelvendé,gsé,g követett.
P écsett június 6-án (vasámanl
dr. Csiki GAbor püspöki helynök
Szász János beszolJtá16 lelkész társasiu!:aba n istentiszteletet tartott és
urvacsorá t osztott. ahol környékbeli
hiv.eink is megjelenték. A pécsi SZÓrvány bu7..':ó !apostola Abrudbapyai
Ödön ,e:yó'!Vszeresz afia.
János

Zsigmond

lelkész részeslteUc. A fiatlal plirnak
sok boldogságot kivánunk.
.Az Unltá rlu.5 l\lIsszló II h D iákOUbODá b,a. (Bp., IX., H ÖRYCS Endreutca 3. szám, az 1948/49-ik iskolai
évre szóló íclvétcll kérelmek beadási határideie folyó évi július 15. Felelőadást.
vétcJért folyamoghatnak leendő vaey
tl rvacsoral kenyeret 65 bon. !ido- ténylell:es unitarius egyetemi h'lllS!:amjnyoztak pOnkösdkor:
A "'IlsSzió tók..
Kézban He~edüs Gyulnné. dr. He-·
Unitárius istentiszteletek :
.ledüs Gy ula. dr. H ell:edüs Abel: Uj Kák ospalotá n június 27-én d. e.
pesten MI.II.l'3Y Emőd: Rák~palo~ II órakor a Máv. telepi reformfItus
\. MÓthé Lajos; Sas balmon K ISS Géza. templomban.
RÁk05begyen . kar ácsonykor Alber t
Sashalmon június 27-én d. u. 4.
J ánosné. husvétkor Szinte Ferenc. órakor a Kossuth-tért iskolában.
,
pünkösdkor Albert J ánosné.
UJ pesten július 4-én déli 12 óra,Az Unitá rius Misszió R áz templokor II Szent István-téri re!. tempmóban 1l.Idozócsütörtökön 6 szórlom\::ian.
vv,nye~h6zközségi növendék konfir(A r ákospalotai és sashalmi ismull: Gál tva, Józsa Ar pád, Mar osi tentiszteleteket azért nem tart,juk a
S/mdor B~a rákOS5zenlmihályi. K ar- re ndes me.e.s~okott. idöben. hanem
da Eszter. K iss A lber t. sashalmi.
később. mert június 13-an az UnitaHIVATALOS REsz.
GyörUy Mózes rákospalotai. Szép- r.ius Misszió, H áz templomának; felszámú gyülekezet jelenlétében Benszentel.ése. június 20-án pediS!: a köTi
A i\tan arornigi Unitárius Egyeze Miu10n lelkész Konfirmaita meg. köz!Ö'úlés !o,glalj3 le beszoldlÓ lel- . b i zkör evi rendes közrcriiJesét Budaaki az clőkészitést is vé,geztc. Vi- készt.l
pesten, a Koháry-u tcai ta nácsteremláRi részről Csáka János pestú jh elvi
G yö ri szófvá ny. A gyOri szórvány _ beo tartja jűniu s bó 20-in, vasárnap
e.':Yhá2.kö ri taoocsos alia köszöntötte több mint 15 "éve kelt életre. Ez alatt. d . e. 8.30 órai kezdettel.
A közgyiilés napján d . e. 10 óraaz ifiaka,t.
.
az idő a'latt. a szórvimy területén 8
Nébai dr. Iván Lászlo volt bu da- keresztelés. 4 konfi rmáltatás. 1 cskekor ta rtandó · rendes istentiszteleten
pesti lelkészdnk farkasréti temető- ' tés és 2 temetés volt.
imádliot.ik és pri.dikál a m eghivóban
ben l évő ' sir janál. halá lának tízéves
Az utóbbi két esztendőben évente hiradástól eltéröeD BU'l.Ogány K álévfordulójón . tisztclőinek és barátai- 4 islentisztelete~ tartunk Győrben man d ebreceni lelkész.
n'lk kis csopor tja. kegyeletes me,l.tés 1_ 1 lalkalommal Levélen és MoT ABL E OF CONTENT: The
emlékezést tartott máj. 9-én. A cser- sonmaj!:yaróvar on . ·
uea.rlll Meetina . - A leller to uni"Ebben az évben április hó 4-én ' ta ria.ns in the diasuo.ra. bll Rev. C.
készek. akik~k mindé.e: lelkes' támo.srotója volt. koszorú t helyeztek Levélen az evanll:éUkus templomban Bllzoj)(inll of Debrecen. - T he relislrjóra. Ez alkalomból Ben cze Mar- és ugyan csak azon a napon G yőrben
giolls eaith of the modern M en. ton lelkész Idézte eml(~két keJO'eletes a re!ormlllus templomban tartottunk
Aceries fOf lec/ures. commented by
sz.avakko.1 és Imádkozott lelki viJtaistcntszteletct és osztottunk Urva- Rev. M. Bencze of Budapest.
széri hozzátiartozói és rriidannyitmk csoral.
America.n unHarian hooks commen- ·
sz1mára. akik benne. tavozásAval.
Jelenles;:: a ltVőri szórvány területed híJ Rev. J. Ferencz. - News.
tén 115 urlitá rius hívünk él. Ebből
eltyhl'!.zupk és ma,::yarságunkra nézve naJ!Y veszteséget. láttunk és- hí- ... Gy(kben 60. Levél kÖZ5é.e;ben 24. MoUN I~ A BI US :fe L E T
tunk.
. ~ sonma.evar6vá ron 9- és a G yőr körBuda pesti l.emplomunk helyreal- nyéki fi!,lvakban 22 lelket számláA lap tul!ljdo nosa a Magyarorszagi
lItásilra a le,gutóbbi kimutatásnak Junk.
•
Unitá r ius Ec-házkör .
az Unitárius ~let május 15- ikl szAAz 1 ~::I7/48. iskolai évben dr. JoFelelős szerk esztő és kiadó:
mában történt közzététele óta n kö- sipovits Istvánné Németh Irma tavetkező adomll.nyok folytak be az
nirn6-szórvanYJ(ondnok (új lU.kása:
B a r abas I stvá n.
eR,vházközre.l!hcz: Fodor Béla 50. GyOr. Rákóczi-IH 2. ll . em.) 15 u.niBudapest. V .. K oháry-utca 4.
&dóczy Tamás 10. d r . Szent,IU'örRYl
tarius tanulót reszesitett rendszeres
tvl elöfizetési dija: 12 forint.
Ferenc 20. NaRY Arpdd 10. dr. Zsakó hitoktatásban.
István 8. Szabó Józ~f 5. BAlint MóLe,g-közelebb julius hó 4-én. va- Nyomatott Máté Ernő kön~om
dájéban, Budapest. VII!., J ozsef-u.
lI.'S 15. dr. Szabó Elek 300. Nánay sámap fO,ll;Unk ·G ....örben istentisztele41. szám. - T elefon : 137-626.
Bl!la 40, Feleki ZOltflD 50. Papp J e- tet ta rtani. (Sz F .)
nO SO. N. N. 50. Bal6zs MjhiJy 3.
Gyulá n ls B ekescS3b:i n tartott ise IM:
Palatka J ózsef 50, Naiy Aron 30 fotentisztele tet és osztott urvacsonit
•
rint. Ezt a harmadik kimutatást júmájus 23_ 24. napjain Bajor János
nlus 5-en zárta le !;lz citYházközség
és kér minden Ilmz unitáriust: hoJ(y lelkész. m ely ' alkalommal 3 ifju is
köve- e a ió példát. mert méR' mln- konfirmált.
diJ: 20.000. fo rlnton felül jár az az
Dévavá nyiin havonta e,I!Yszer tart
,
ÖSSZeg. omelyre az újiMpítés mosszo~átatot Bajor János füzesJO'artani szaksmban eRsclOre nincs !e- mat! lelkész. le,ll;Utóbbi jún. 13- ~m.
dezet. EJtyúttl.i1 lelhivja a hivek sziFüzesgYll.nnalon május 6-án Jarves riRYelmét az ellJ·házközséJ:t'. hollY tott. ünnepélyen 3 i1jú konIirmáult.
temoloma tatarorosán kivül csak a Az Iskolaév ls bc!ejezéséhez közeledltikakcló és az Iván Lászl6ról eine- d ik. az évvégi vizsgát. június 15-én
yetett i!:vermeksegélvezési akció cél- tartottak. A pünlWsdi ünnepek allaira szoll!ál6 Jr\'Üjtkt ens:ed~\'~te kalmával hat. CS3lád vállalta a:t urI. presbitérium. Más célokat szoldl6
vacsorai kenyér 6; bor lelajltnIását.
~U1tesrc nem kért és iL'>' nem ls
Bmi a hivcknek n tcmnlornmal szemkant\atott senki en,ll.edéb'l az. elO'- ben! növekvO örvendetes buzgósttl!át
hfu.köuhtiil.
tanusftja'.
.
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