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Ai Unitári 
Az Unitárius l\1i.sszi6ház tcmpJo

ma és orgonája, IlZ ostrom idején su
lyosan me~rondlódott. A magyaror
szá,ü unit1lrius cp:yház eme Ci::vct
len intézményének vczctősé.!!c most 
végre mcgtaJálta annak módját, hogy 
templomát szépen kifestve, orgo~á
ját használható állapotba. hozva. un
nepség keretében átadja az imádkozó 
hivek screl!ének. 

Ebből az alkalomból június 13-án 
ünnepélyes űJJáavat6 istentisztelet 
yolt. melyen Imát mondott BenC'"l.c 
Márton lelkész. prédikált Pethő Ist
ván egyházköri {öjC$D'ZŐ, avató be
szédet tartott dr. Csiki Gábor püs
pöki helynök. Or.i!onázott K iss Józse! 
és Czirmay György. közéneket éne
kelte Gyullay P ... p Domokosné. or 
gonán kisérte Forner József. 

Délután templomi hangverseny 
keretében .e:yönyörködhettünk: dr. 
Palló Imre, az Operaház örökös tag
la.. Mártonyné Ulrich Hermin ,li(or
donkamúvésznö, Kalmfm Mária be
,li(edÚffiúvésznÖ. Clemenlis Klára zon-
goramüvésznő, dr. Sándor Balázs 
szavalÓmúvész.. Sz. Tompa Márta 
eloodóművésznő és dr. Vasadi Ba
logh La jos or~onamüvé~-tanár ni
vós számaiban. Mind az istentisztele
ten. mind a hangversenyen zsulolá
sig mep;lelt a templom s i61eső érzés 
volt tudomásul venni Gzt az ószinte 
lelki örömet, melyet istcnházának 
újjáépülése alkalmából érzett mm
den jó unitárius. Bizonyságot szerez
tünk alelŐI. hogy a mindennapi ke
mény munkában elfáradva és sok
szor elkeseredve. az unitárius lélek
nek ma le~drál!.ább. otthona. a temp
lom, mely lelkét meJtacéloua. imád
sáji(ra indit ja, lsten felé tordlt,ia. 
mert ma iobban mint valaha énl. 
hogy IsJ,en kezében' wnunk es 
gondviselésétől fÜR~ életünk. Ez az 
érzés vezette azokat. akik lankadat
lan bUl.lo!alommal dol.l!:oz,tak IUOn. 
holO' a templom új könlést kapjon s 
az orji(ona újb6l mell!szólaljon. Ez al. 
é~és vezette az unitárius és nem 
~iUa.~ius hiveket G templomba s 
hl~;>zuk. hoJty ennek nyom{m tovább 
écu!t Istennck orsUl.Iza. 

Al. Unitárius MIsszióház vezet6-
&éltének ebbél! munkáját. talán pél
da nélkül álló lelkesedéssel és Oszln
tcséltlo!cl tamOJtattla, az unitárius nOk 
~lb}laköre és támoR;lltta az eJtyeteml 
l!1usálo! ls. S'loOlltálion buzd itásut az 
Qlább felsorolt asszony testvéreink 
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Ó Ház te 
névsora. akik természetbeni adomá
o.vaikkal vagy munkájukkal az egész 
ünnepség, de különösen a szeretet
vendégség sikeréhez hozzájárultak: 
dr. Csiki Gáborné. Gidó Bél áné. Szi
lágyi Kálmánné. Bencze Múrlonne, 
Buzogány Anna, Hegedüs Gyuláné, 
Zsolnai Gyuláné, Uzoni Gyuláné. dr. 
Koncz Lajosné, Ferencz JÓzscíné. 
Pethő Istvátulé, J 6zan Dezsőné, Fi
lipovits Emilné, Sze~halmi Istvánné, 
dr. Pap Antalné. Polgá r Mar~it. Ja
kobi Fülöpné, dr. Koncz Jánosné, 
dr. Krasznai Antalné. dr, Molnár 
Sándorné. Blaschnek Béláné, Palatka 
Józsefné, Geriely Ilona. K oncz Il
dikó, Csiki Sá ra. Farkas Edit, Belo
váry I stvánné virágot adományo
zott, mel.yből templomunkat diszHet
tük fel. Ivánics S ándorné és Sebes
tyén Ist.vánné a kűrtöskalács-sütés 

nehéz munkáját vé.gezték Gá~S 
László és Tanka Géza, egyetelhl ba 1-
.E!atók se.!titségével. Ivánics Sándo é 
és Sze.e;halmi Istvánné két drb fi
nOm piskóta-tésztából készitet.t bá
rányt adomán,yoztak. melyeket kl
sorsoltunk. Pázsint Zoltán és Albert 
a templom beiáratánál lévő emlék· 
táblát és a bejárat feletti "E.ItY az 
Isten" feliratot fényeiték újra. 

Az Unitárius l!:let május! számá
ban már közöltünk ep,y névsort 
azols;ról. akik pénzbeli adományaik
kal tluno.e:atták !sz Unitárius Mlsszi6 
Ház újjál:Pltő munkájá t. Ezt II név
sort most folytat;iuk: dr. Mikó Mik
lós és Hörcher Gyula 100-100 Ft: 
Déval Dezső 80: Patakfalvi Sándor 
60: dr, Szent-Iványi Józscl és N_aay 
János 150-50: dr. Lukács Vilmos és 
5zilágyiné Szal-ai Ilonka 30-30; dr. 
Benczédv László és Józan Dezső 25 
_25 ; dr, Nagy József. Ferencz J6-
zsef. Major 1umes. dr. Gönczy Ar
pád, dr. Hegedüs Gyula, Irsai ErVin, 
Simon Mihály PáI, Imreh László, 
Klopler Sándor .. Csipkés Odön 2<l-.20 
Ft: dr. Zsakó István 15; dr. Botár 
Géza 12;' Császá.r Józsel, ~ártos Zsig· 
mond. Fodor Béla. K . K iss J~Öné. 
dr. Gyarmathv László, dr. Nylredy 
Géza" Fodor Sámuel. Rédl~er Károly. 
Maróti Fercn~ Demjén Endre. Vajda 
András. dr. S~ntó Lászlóné. dr. Or
bán Bődol!, Palatka József. B!mcze 
László. Feleki Zoltán. özv. Benov\cs 
Jenőné. Boros Pál. Dimény Lajos. 
dr. Szentgyörgyi Gyula, Polltár Mar
(tIt. Polgar Lászl6. Barabás Inna, 
Nagy Árpád. Schommer Imre. NaltY 
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ma és orgonája 
Géza. Lörincz József. dr. Banovech
né. Bardócz Vilmos, Imreh Lászl6. 
dr. Bódi János, űrmössy Attila. 
Szalai Lajosné, Bajcsi Istvánné, Csa
k a. János. Gombos János, Nagy La
los Dénes. NaKY '" Zoltán. 10-10 Ft; 
Acs Janos, dr. Dániel Aron. Tályai 
K ár oIY.(Ú!. Major MiháiNné, Faragó 
Györr;:y. dr. Adorjfmi Gyula, Gróf 
Mikl6sné. dr. Székely Sándor. A. 
Kovács József, Barna Gedeotulé, 
Hannos Árpád, dr. Borbély István, 
NaKY Pál, Bessenyő Zsigmond ~ 
Ft; Horváth Andrásné 6; Albert J á
n osné (Rpalot:8), özv. Páli Mikl6sné 
3--3 Ft. Lárma Györ~ 2 Ft. 

A június 13-00 ünnepségek nYers 
bevétele 1.004.39 Ft. (Bibliakör ré
vén 450.75 Ft; Brassai Sámuel If jú
sáe;i ejtyesület révén 108.64 Ft; mü
sor megváItás címén 445 Ft; össze
sen: 1.044.39 F t .) Készkiadá:; volt 
254.84 Ft; tiszta jövedelem az ünnep
ségbOI : 749.55 Ft. Az ore;ona helyre
állItását Czirmay György és fia kis
oesti lAdy Endr:e-u. 144,) unitárius 
atyánkfi'& orgonaépítő mester. ,a 
templom festését Palatka József 
szlu.tén unitáflus afia. , építési vállal
koz6, vé~ezték teljes meJitclé.ll!edé
sünkre. A templomi hangverseny si
kere. a közremüködők m(ívészi tel
icsitményén túl Weress Akos szer
yezöi és rendező munkáját dicséri. 

Amidpn mc.e}töszönjük híveink. 
unitárius testvéreink hathatós támo
J;:atésát. nem mulasz1hatjuk el meg
emliteni, hogy a bcérke.1(!tt adomé
nyok alig felerészben fedezik temp
lomunk és orgonánk újjáépítését. Az 
Unitárius Misszió Ház épületét látva. 
mindenki előtt n yilvánvalóvá válha· 
tott, ho2Y ren.e:ete.'! a tennivaló. Az 
utóbbi idöben két Izbefl kaptunk már 
felsz6IHá:;t a IX. ker. mérnöki hiva
baltól. melyben _ pénzbüntetés terhe 
mellett köteleznek a hiányzó tfu:!al, 
tetőzet stb. helYreállItásara. Ezek a 
munké.loatok súlyos ezreket emésztet
tek és emésztenek lel. Szeretettel 
kérjük ezért azon hivei nket. akiknek 
még nem volt módjaban templo
munk és or.'(onánk helyreállítására 
adakoznl. I8dianak egy pár forintot 
abból, amit munká1uk nyomán Isten 
adott. Adományok befil.ethetök az 
.• 57.275. Unitarius ~issizóh6z, Buda
pest" elnevezési] csekkszámIán. vaay 
a Bpest IX., Höayes Endre-u. 3. sz. 
-alatti lelkcsz.i hivatalban. 
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II 
... "'., 7 JttI •• "ti\\lunk Yall ~. 1 

,,.,,,.., .. a, ta riilU eh\alto.iA han t.allHl 
II ''''1)1.)11 KV.korla lJ 11'I".vaI4t kanla 
.l!deliC íI~ 1f111"1. Ké.:oéauJlen, IHlI9 
.. mal kjala_uU! elelt)an &I)kr41e szel
laml 6iI laUd ~l<lrlé ... al kfno lnok min", 
d<'o qldal1'r11 annak a~ 1(lIlsá~(I\Ak , 
amulv mlndlll; ... kéU hl VG IVíI van (el .. 
yennl. maifllévA tenni, " BiO' vlgyé
pt 'aJ kell lennie a " . 1:0.111.8 bll1~a··. 
• ~ ijlul énék ftl lismlwé:iel érdak&.
bt'n A mal fllll,,1 Iflt~lInil . eohhan ft 

nafllalnkban sehpll<!n ffiOlí{Ó élel
bctn, ktu'ttlll n nl(\ \lel l)d~ 6.s halil dh 
lehQlö .. ej{~I . esrJch1.l!\ Ehben " Ilft'ff 
ka rfts4:i llen llJfVs\!oló n nem velk61. lfI 
Iii II gtl l'lj) ft Val!bn~ é l~t4s nemes 
J)ulln áh\t, ft1ely..t, 4VtoM-lIit ok (i tort\k-
1 é$a~1 k"flI)IlU. miVel OV' is MI.! . $l'$ l 
mo tnlCí),.n tl/l.l:Jh ~n ér~1 fi naUV min
densli,Q"oek II !lenne ,s,ntt'l l ~let~n~k 
IDaTWIi<)la tiii n~ örllkk'" EI!"W.,l, 1( 11 
tm'r .') jmá,bi\gA~lIn Edf'!illtyt.m .. nflk 
n&VOI 'l"ermenqlt'~, hn~v Allf'.dlloffittb 
1j{,ffinV41 jc>! .. nllcellilc va ll4&! YOOllll)rl 
I" ft mili tJlu , milli " ddl,lC. ~ ll? ts 
nvihránvnlll, lloR,v ma Inh1) .. n mini 
va laha vánb i kiilijnU"en a l!ivaros 
itujlilrou n kl m:lqábtil ft mflvft h'$dés. 
• haladÁl eSlmált 8 e~ 'k~1l hl)a\' !Iir .. 
ftcn l~k valllh.1 vi}nallro~.iS'b n la 
!itllltsette. auri Ismemiink a ral u 
vallÓiQi Iflé-nyél. h OlY t6várq4han 
umttl t*, 1(llbni! ma" II I mqR,nerer.he:;
~ alQlra~ a !jcddenkó:ooI\:Cl. IlIL 
lellt! brtalmal~ melvat m:lgáb61 ad 
v , kftlVft~{tl\iH fl (Illu ~II' , Mea kell 
i e~eZl\llnk. hoJfV Il'l l'lftadlli ulAn aJ, 
Itl\l;:ma rbl~rl\1 "'_Hldl! méR: nem la
l~iI7 lall ardlikl6des nyilvánul I nwA, 
a~ l'16a~IQI\akkal killlC ,111lIban, EnblH 
ja hllalk. hallV Iriú:! .illmk 1\ maga 
fllRékj)nv lell,~vel mn. tud h rfl"adnl 
a Vftl ti)7Ó h r/lhant) Idl\k\)~n IUl á l
land" c.qektlket il hQrdQ~la 1:1 !dv:'!n 
annak lenni, 

• nr, Mol nár 11'1\0 An lal 46 Vereu 
1'<\1 I"ad ti, t lamtt r tiltéli4t ltSv6 .ilá~ 
munkban (o!y la l luk' 

DI'IH1'll! M i rtiln. 

ot.VA80rNRIiAI_. &1.( ... \ur6 .. " . d ii 
IftI,rtlliÜk t .. i Nél 10.,.\1 Io.lb.tl tllnnk. 
bo., 11L(lllhk MILI _Iá",. hl~lhrn JI!
l_nl 1'IUIj . K' riln!i. mlRdr nkl1., hn .. , u. 
ri4Ib,i1ti. .. 1 diJilt. va., .. nnak tarlt;ta ~ 
,!fa""én' " I) II;' I\Y t."i"hU u UnlLA.r l l'l ii ll., 1I1a./lIihivatAI I. (hul .. p .... L f' ln"vl\~ 
_ fi 50.561. il" .. f'!i.lii '"ui mIÁA. íi n l'1fli ~ 
16 kDldJfhl h t\, n~bn., ... " a;I I Un;U.-l i 
itill' nu'"c Jr: Ii!) lI fo84 1Üi.a.dd lyo,-IIlL II .... 
k6 ...... k. 

Mlnd~n u.ol\" l. l h knidl\u " .. ,._ 
q., fnrlnL til, iI~liö\'il ,.. j,,11'1116ii ..,. 
' I~. , J'lq II l.jnlil~IIIi:"" d ldou ulI., 
",",ll l t11i1.1f>'- lu·j\ iWf:pf'1l IillmMnJ,lk 
Rj::~lfil ... aoU' Illrh\l i'lnfl~l#ii l dl; 

.. ,I ..-llld Iltk l. 'arHu .... .oIt.II .. ~ 11.'4 
IUIIWrlu lI I.fialn ali: ta. UI'" Q.t'Ilf.UV" 
ü.ük ",Iru, filii. fllUwll lIr.m tudn"k 
"IUd II\, 

2 tJNHAttllJii t l.RT n. ,. 

Slabad.I,1I 1l .... 'I .. n'l.. a tradld6k 
,6r."ban 

Manche.te' Colleg., O.ford 
lrlil : KERI:Kt DA nOlt . 

r 
"T(tlN I"'V TfnM" I~y. a I\ev~ IItM.adok ót8 at. Iskolai év utolsó hAr_ 

madá nak u QItfOl'di tI.ItV~tamiln l(iUt)nt$sen Sí'ndfil C1. a SM fl mllilnr 
uni tóriu :t ember füléhen . íwthlldox ha van, A MlHll'llesr.". Col/ilDI! lal6n 
legrégibb h; leJllllkrAllsabb í;olleie-n Anll \ltl;nak ji e-nnllk ~1I4ni'rft ms I. 
B~t a~ elMve~1 hflSlnélill , A tradlo\ó éd ft hatadó swllem ió t tT'~gférn~ 
uKysnaum a 1lVé.~énYiln 1\ Manche,.I(!r Collell6 Trlnilv I",rmijf:n ls II II. 
barali3 lreraSZlanvMtlt ~lIem vili tclheu, EI6e6ürnokában fi el6ad6 lermei_ 
l.)an EurQoa k lilHnbljm nYillvem uC11 tnek mai ft AondolalQk; n velv!>;>n I .. 
gqndolMhan ls ktUQI\i)i(l"~ Vil nnflk ~ mé~\s eJtv hSla lmas S7J1badelvű egV
:tég, A 5'I'lIl)ad <t \víi kel'i'szt l-nw;élt eSlmélnek, p,lmélvltesérB a~ nlkalQmm.t 1 
la lHWes elóndOka l kiWI fql n Manc htoslBr C:ol1eite If{SJ.RAlósága ugy A kon
Hmm .. r I, O\ln\ Ang ll-nhl) l. n el). n , Nil/ot rQU, II Mrill~healet' CollfliCe prin
c1pil.lba é3 O"J: Intal,Cl IRfl'1./lIU4:liOllfl <,ual ft nagyh Qrderejn <l IJ\lHdrq~t.:iQkkal 
fl l ",gén kQl\tllUm:a vn ll Á~Qji IIherallMllliiÁl frl&iiltl k {QI -n~okon kr;rea.-"uQI. 
kil~ a loil ijnt~htll Qra~Áj(tlkb6 1 It)Vll, rÓS~l Vas:me'k; 8'1. c lÖ!;dÁlloknn éiS mqll:_ 
bes~el&ielcen, 

A filollj(1I3 nrlnqlnAlIs !l kllelen l t", fOJ!o hr. r ól. fqn lQiiSn/liÍl:ól . maly
~éJtalróJ (os formAll'ól bl'S1,é1 . N'IJll'!clln\{' eliSodfulU, do oltesz <:.ltvtnls~q n 1I~ 
~I'Allji fIlMsoont Ola~lest (>sltöh\ 

L , .J, M 4LI1 Q/dl1n 1IJ. úllAil tllme ntmn mnr.tvtH'Azl)11I q1. nlkslommal ft 

blblh\h fl n nain .!I,-"rqnl i). d., 1I1!VBIlllti}n Itorbll n ~ele1.iu;1AÜ kerel'i,.ténv h'o. 
d a lqm m l od Illen érdek65 rés1.li'1N!. i. AhAltereL feall, hogY' A julen'lIokal 
Ar t)li?tÖvá, vR I"n.erllvÓ és ól~vá lehoí!S<l, A két Itve~r~ q!őul tllr iénósnek 
megáné.sa ., ftl-n yl,óvek niolldll lehelqll~n volna, A lényekel ; hatnlmAs a~el" 
lemi áran)lnlQkol és kb" de j~lIen .7,6 rltll .. .ie~ek-e L tAr I) hnl1&Bl/)sng ell,. A 
uabodj1lvíi ke rt'.ntl:nvsbl( minden. törekvést' hll'lbnvnl4 volna. ho. mellt,l'1.n6k 
il S1~lJemlijriéne lml anyafl/)I Annak. aki ól'h~kell1l kivAnia i'P,y kor törté~ 
nQtét, IJimernle keH mlndt'n mflRnvllvilnulásl . hSlflhnIl4 erőltet 1>$1 Apró 
t1 t lmka~ ilgyaránt. fOl/~dohl 1 )t1 Il'ln~IIf11 f>rn(tl~ kdlllOl clltIlán o ~. aki 1~1/i1-
I"jfi, tlflatl am)('1i l udlllOIMI IIJtlIl Il~ IT; ÖU:-flhfl-sonJluJ41 , j\ I!'abadillll a /(~
re!:nén" i'l) t!fl iUUU ... , 11 (>1 II hihába 1'1. I!O /IIlStttn l<lrmdlhalfn. IIlt'Q IItli'mdnl/lII. 
ro.lpn f eaUQldalu ~,Iélm"'nlll'k bi'folll.i'1I nM 4nncd11tn. 

l W. T , WHl inltl-.. t lktét\éu .. A kere.&7,lenvséll elsft öt sWl.nd(;rql ~S1,.H 
IA\"I\VilH~iJji8IH il oaahadalvl\J)oW l1Ii ö rlhodoJt'lll ,röli. I.merlali II \tirt,lma.. 

I Ti snyagtlll kerl'.sx~m. AZQk ft t17&1.adok l'leyene€\ne\( meg. me lyükbcn 
s~al,adllllJ" es tfOll'lllfllfln" . t l\l't ~nfllml I'>rlókl\ tl-4 Aöröj:t rII07Atlnl be-folvz\-
6Ql lsti.il:ll kareSJ,tl. V Ilhni'gt' l. ill';el1l:l1Il hBI'1'B 'tnllot L lf'l , A keres~l énVil>i ' 
s;Ulzadait. _ tHm!lk ÁllnmvBlhhsl'l téti' IAIA _ lIIiil,lrh., ndzlldoknok .lOk
~tI'k n (\ve1,.O i S !l VBlóMn hatnln~as 6rOl k;'-I)Vl:;e l ~ Sln~lidéllvíi kClre-itll!mv 
11\Qr.t;ulm!1k h ódrtá3fl é>s l),,~lSrl$>.. u jrftolf'dkQ és ~ámntelésQ .il m~,:(is loly
ton élő S~ellí;)ll": fi hAtolml\~ római eaáar.Arnk il a "ómIiI blrodnlmtU meR~ 
fama~l ~ll'J f\~k ""Innus "~dre ll.:::, <ill lldnll IttlCJnlk:: meu QVfl1:rNIi'k láVQIÁbol 

PrQ/"'iI~lH' Sh11J)${)n QSCvl\re ar. Qxfor(ll ogyel.í'm I.nnárulnnk. At: () \ es~ 
Vlfnantum luna"R : I\trlÓllo M llrótélflln , A ker~tény~g4t nrQ(lukfl ló vl,fllI~ 
rá.u ás eseménVIlIIlC)~ vlll'lUhlrll m fl j:\vlil'lh'.t\ln. :)"l!'rcf qft.I;L ~iI 1)1J'!'k"'da"l1l 
é'tIIUCi II 1 1'~O!i1! 11 1 !"'NI"iI mm,Iirh4.f' 1111111 tnnl IlJ/h111/l fl .. 6n.t !,-m M!, ll111m//l r IIIII ~ 
IlI Till~ ""'nt.1m • .tl'lkflf /I Ilij!'f{/k í'ajll ld~ IIIl'~ j"II'IJIi'nl ».tSllNk.él il, A l t}rt Qn~ l ~ 
mel II nt fI\)l)fl n hnlils:,nJ hit'ó Itlll l1nhlil6 lfrnm lntQI(R t n blhlh\bftn omlltt':1t 
,, 'tII:-del (~~" fl !lUlI 1\(1Il1,q IK'i'flkiitlk "' t ' t he l~vé l El n nl, nen~~It"Re l III B?i)1I a 
Ismeri n kffe.ilJ'.ICmv6oÓiC m llHttl f\ nallvohb eilemcnV,~H'k helvet , da u ótflS .. 
tamenluUl Qrsy.fll~all lA 

." 

lllHEJ{ 
"J,; viá ... · Inu'n l 1I~{, k n;\hAny 

h.lnsn Ól.il O)'u ll ay DQmokQllll sk. ti 

naves unitót'llls h'"(jl\knijk h tJrom rel
vl)násQ!I ulndornhjét II V II . nO\ll'n~ 
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Bartók Péter volt kedves tanít
váJlYUIlk. Gki 1941-ben édesapja után 
Ameriktiba vándorolt s ott élt Bartók 
Béla közeléber!., hazajött M.agyaror
szá~ba ltito~at6ba. A VUá~ c. n 301-
lap "Arbóckosárból a lemez1elvevő 
műhelybe" c. érdekes cikkében irta 
me~ Bartók ' Béla Cia kalandos élet
re,gényét. Szeretettel köszöntjük ide
hoza. 

A rádióban június 20-án Szász J á
nos. július 4-én Bajor János lelké
szek az unitárius vallásos félórák 
keretében szolgáltak. Beszédjeiket 
nagyon sokan hallgatták végig. Leg
kö~lebb au.'!. I-én. vasárnap d. e. 
9.3D órakor közvetít a rlidió unitárius 
vallásos félórát. 

BIZONYSAG c. megj elenő és a 
Bethlen Gábor Szövetség tulajdonát 
képező folyóirat jú!i\lSi száma közl[ 
a l;3?formátu$ zsinat és az evangélikus 
egyetemes közgyűlésnek az egyház 
és állam között folyó Urgyalásokra 
vonatkozó adatait. 

Kolozsvár t június h<:1vában egy
házunk központja ú jabb körlevelet 
adott ki. melyben hiveinket tá jékoz
tatta az eR:y~zi élet eseményeiről. 
Dr. Kiss Elek unitárius püspök a 
többi római katolil..-us és protestáns 
pUspökökkel egyUttesen teU esküt a 
t,omj.n nepi kö~társaság m egalakulá
!ta elkalmából. - A dévai Dávid 
F erenc emléktáblát július hó folya
mán fogják helyreállítani, melyen a 
román kormány is képviselteti ma
dt. - Sok egyházközsé,günkben 
eredményes. szép belmisszió! mun
k át fejt ki a vasárnapi iskOI<li szö
vetség. _ Több lelkészváltozásról és 
lG'illekezeti életben ~lőfordult ese
ményről tudósít a n é,ll;yoldalas kiad
vány. 

Budapesti templomunk helyreállí
tására a legutóbbi kimuta.tásnak az 
Unitárius Élet jlmius 15-ikl számá
ban történt közz,ététele óta a követ-
kező adományok folytak be az egy
házközsé~hez: Vitéz Antalné' 4, 
~ti.thé Zoltán 3. özv. Csiki Pálné SO, 
ld. Buzogány Elek 2. Bernát ' István
né 10, Ba1'l3bás Irmg. 10. Gidó Béla 
50, dr. Gál1alvy István 20. Forró 
Endréné 5. Marton Dénes 20, Gyallay 
Papp Domokos 10. ütő Lajos 32. Má
té E~ő 50. dr. Szentgyörgyi Ferenc 
5. ~onnt. Ezt a negyedik klmutatást 
juhus 5-é? zár~ le az egYháZközség 
é~. kér m1llden igaz unitári\lSt. hogy 
k?vesse ta jó példát, mert még min 
~hg 20.000 for jn ton feltll .iár az az 
Ö5g:eg, amelyte az újj áépítés mostani 
szakaszában e.E(yelŐre nincs fedezete . 
Az C,Il;Vházközség Postatakarékpénz_ 
tári CSekkszámloaszáma: 30.400. 

.Dlé.k a.kcl6 javára a budapesti 
u rutárlus ell.vházközség Pénztúrllba 
befolyt adománYOk 1948. május hó
ba.n: dr: Májai DC'Ui5 20, dr. Mikó 
Miklós 10, Bálint Mózes 5 dr Schcy 
110na 2. A. Kovács Jó~'3 d~ 
Mik6 Lajos 4. dr. Bartha Andorné 
2. R(:d.l~er Károly 10. Id. Péterffy 
Gyula 5. dr. Bencz6d.i László 10 
Ji. N. Bpest 20. Gy6rti István 3' 
dr. Gáspár Mózes 2. dr. K . K!s~ 
JeM 10. dr. S imándi Tamás 10 dr 
~Inr7'h /Dénes 00. dr. Gyulay ZOltá~ 
.5. lt1. dr. C$lki Gábor 8. Vaska 

EGYHÁZKÖRl KÖZGYOLtSONK 
. A ~~ott P8l'ciáli~k kereteit túlhaladva tartotta meg a Magyaror

száru Urut.áJ:!.us E2Ybázkor az 1947. év augusztusában Kolozsvárt megtar
rott E,It'yháZl Főt.a~cson szentcsitett és a m3l!:yar uniHlrius eR:yhAzalkot
mány magyarors:t.á/tl érvényesséR:éröl és alkalmazt1Sának módjáról szóló 
elU'ház1 törvény éJetbeléote óta első rendes közgyűlését. 

• A :közgyúlést dr . Im-reh Dénes fö~ondnok nYitotta mCJ!: megállaplt 
holO' .. 6seink a lelldisrt,lereti szabads.1g és a népi demokrácia' bö1cs6riOga~Ói 
voltak már akkor, amikor ezekről az eszmékTől méR: csak beszélni is ali 
lehetett. Me~alaplt6i voltak a ma még újnak látszó népi kOUéR:lumOkna: 
ameIsekben ~utomatikusan rr~úködött a nép gyerme.kei közül a tehetsé" ~ 
sek kiválasztása." .. e 

.. Az esperes-püsp~ki helynök évi ielenlkse. hú tükre volt e,&házi éJc
tunk benső moualmamak. azoknak a vlv6dásoknak melyeke.n keresztül 
erősödik és tá/tl1l unitárius ö ntudatunk: 

Közgyűlés letarg.v~lta a rendes adminIntratlv kérdéseket felölelő 
tárgysorozatot. Az évi Jelentéseket. számadásokat. költségyc.téseket tudo
másulvette~ A szükséges felterjcsztéseket kolozsviIri E. K. Tanács úján az 
Egyházi Fotanácshoz megtette. Javaslatot fogadott et. meluben kérte II 

nőknek a fé-rfiakkal való eQuen.;ogú beka-pcsolását az el71lházi élet minden 
vOIlaián.. Gondoskodott. hon összel med'eleló vallástani tankönyv és val
lástanitási vezérfonal {llljon rendelkezésre. 

A közgyÚles részletesen megtár ln'Slta azt a iava slatot. mely az egy
ház és az állam közti függö kérdések megoldását célozza. Mepnllul1vó.ssal 
vette tudomásul, hol1u a mal1llar demokratikus köz-társasál1 kormánua II 

békés és kétoldalú el1ll(!zménu meQkötése utját választotta e kérdések ren
dezésére. A miniszterIanács dltal kiküldött koMná.nuküJdöttsél1 és EQuház
köri Ta.nácsunk álta.l kik .. üldött bizottsáo eQl/Üttes j avaslatát. kisebb változ
tatásokkal a közínlÚlés határoza:ttá emelte. Reméliük. hogy e kérdésben 
hamarosan a végleges eredményről is táJék,oztathatiuk olvasóinkat. 

A közgyűlés elismerését feiezte k i özv. Kincses Lászlóné füzesgyar
mati unitárius iskolai tanItónónek. aki hosszas eoházi szolgálata után. 
tr-?st állami tanHórV5ként fOJtja mu.nkáját a néoJ;'levelés érdekében tovább 
folytatnI. A, választások rendién az Allandó Vegyes B izoUsáe: elnöke lett: 
qJjO.llau Domokos. tagja: Szász J ános. közgyűlési tag: Veress Akos. köz
ügyigazgató: B encze Marton. Az cgyházköri titkár-előadói teendők ellátá
sával köz/tYŰlés: Ferencz Józsefet bizta meg. 

A Közgyűlési Bizottság P. BuzOl1ánll L alos..1 elnöklete alatt elismeres
rcméltóan \(éJ;l:ezte el ( tfl'hes és fárasztó feladat át!: 

A köz~yúlést a ven déglátó budapesti egyh~közseg nevében a gyűlés 
m egn.vitásakor Barabás István lelkész. a kölg-vdlés vidéki tagjait 9. köz
ebéd alkalmával dr. L ázar János ,gondnok köszöntött&... melyet dr. Gál 
Jenő fögondnOk és dr . Gelei J ózsef e. t anácsos köszöntek meg. 

Géza 3, Fodor Béla 10. Nyiredy 
András 3, ferenczy Istvánné 5. dr. 
Menyhárt tJénes 3. H egediis Irma 
3. dr. SZent,Eyör,Etyi F erenc 10. Nagy 
Arpád 15. dr. Otő Endre 2. dr. 
Zsakó István 6. PáU S ándor 7. Ee
lovári István 10. dr. Péterffy Gyula 
10. id. Péterffy Gyula 10. dr. Pelö 
M ózes 6, Gróf Mik1ósné 2. dr. Má
rok János 3. Ferencz József. 'Ii. dr. 
Marossv Ferenc 2. dr. Balo.Eth .Pál 3. 
Józsa G.vula 10, dr. Papp Antalné 3. 
dr. Nylred.Y Géza 3. dr. Semerédi 
Sándor 2. Pap Jenő 5. N . N. Bu
dapest. 10, dr. Márok J ános 3, Ajtai 
LásZló 10. Újvári László 2. dl'. Szabó 
Elek 10. dr. Gál Jenő 10. Mocsi'l ry 
Gézáné 8. Mik.ó Józse! 2. Klopfcr 
Sándor 20. Molnár László 6. V-VI.. 
Szala:v Lajosné 4. 'Tóth Mihály Vác 
IV-VI. 3. Bencze Márton 5 fMlnt. 
összesen 383 lorint. 

UnitárIus va Uá.sú óUami tanitó
kat. tanlt6nŐket. tanárokat kérjük, 
ho~:v akik kán torl teendőket óhaj 
tanak vállalni vabamclyik Iolyilleke
tünkben, szórványközpontokban, h02:V 
irjan ak adataik me2jelölósévcl az 
Egyh ázköri 'Daná$:Snak, Budapest. V .. 
K oháry-utca 4. i\Z Egyházkörl T a
n ács az alkalmasnak talált érdeklő
dök áthelyezése üQ:yében a vallás- és 
közoktató~ütyl· mlnl~térlumhoz elő
terjesztést tesz. 

• 
Diákakc!ónkra II budapesti egy-

házközségheZ' június hóban n követ
kező adományok foly tak be~ dr. M I
kó Lajos 4, Gy6rfy István 3. dr. Gál 
Jenő 10, dr. Nyir:edy Géza 3. dr. 
Benczédy László 10, y askB Géza 3, 
dr. Balogh Pál 3, Pataklalvy SlIndor 
10, dr. Márok J ános 3. dr. Gáspllr 
Mózesné 2. dr. k. Kis Jenő 10. Ajtai 
L ászló 10, dr . Bartha Andorné 2, dr, 
Imreh Dénes (Budapest) 10. P á U 
Sándor 7, dr. Menyhárt Dénes 3. 
Fcrenez JQzsef 5. dr. Pető Mózes 2, 
dr. Papp Antalné 6, dr . Gillolvy 
István 10. Ifj. dr. Csiki Góbor 4, 
d r . Imreh Dénes (Miskolc) 90, dr. Se
merédv Sándor 2. Ujvári László 2. 
Gyallav-Papp Domokos 10, Ferenczy 
Istvánné 10, dr. kálnoki Kis Jcnll 
10. dr. Mlija.y Dezső 20. Mocstiry Gé
z6:pé 8 PQlgá.r Mar,ll it 10. dr. Sztan
kóczv 'Zoltán 20. d r. Gyulay Tibor 
5. dr. Mlkó Miklós 10. dr. Schev Ilo
na 2. ajtai K ovócs J ózsef 08. d r. Mti
iar Dezső 20 lorint. A budupcstl 
clt"/'h6zközsélt atyaflsállos szeretettel 
kéri a hivekct . hoR:Y o jövőben a 
diákakcióra sz,tlnt IIIdoményalkat no 
oz e.ItVházközséRhez. hanem e,ItYcne-
sen oz Unltdrlus Mlssz!óhómo7. (su
dll,PeSt. IX., H ö,l(yeJ Endre-utcs ll .. 
Dosf.otnkarékpénztÓrl e.ckksxómla
szám: 57.275\ killdié-k be .. 

VNJTARrvS t:LET U. 7. 3 
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A Dma-us. etrnj Unilárias Szór
áDyeghiztrRnéc La~ ~tettel 
kérjIik. hoc" e;ohizi adójuk befize
t". : .. ~ 1á"lOC3ssa);;:;. 1iZir-limy~'
házkpzsÉ;;:: Mnn'dtiát. ;; .. nál is inkább. 
JIlivel ~ell.en J&,rEdeimij.,k az eQ

háti 2dó. BcfaelDi lebft az ..s.z..22ti 
D1.ma-1'i$%akiízj vniiarius Sz.{r.-,ráDY
~23bá.zWn ég, BudaPES." emwezh:ú 
... -=!.,kszámlha... 

&n.ejOvetd Pestazen1.-
Az eo-haz;"öri kWl:;yúlhsd 

jÚnius 21-en li. u.. 
';;'0 aéoeu nkfc'rilll 

í5 / ejő'JeteU tartot:tak. Az ÖEZeiWe
teit Pethó !st'mné tiszfclete. asz
JlZI3nJ' "'.esz:ttette dő. 2:z o1i anl ap IG
n,Ok :&Edt '5!ltével . S r ' ti vett az 
UnWlr!us Hb; áó H ázban alakult 
Unitá."ila S ök BibliakDre u. B!blia
m2.:Zy,S.r.wdot t..a:rtQtt Baj01' Jinos 
"OZZEuarmatl Ir1H ' , Elbdtirt a n6k 
ft .CDttól Filep lm::e hód"" l6vWr_ 
M}yi lrlt'.. A lFr1sz ntJ6rinclek 
tán HUá,.. Yend.fgW. a meaJdente_ 
ket. aJdknt&;; oevlbtJj dr. Abrudbá
~ .János ,"""-)idi felkérit mondott ......... 

ilTÁJlIUS fLEt' U. i . 

B dM, zla .. reL tm .. h'zban fu 
liu:5 bö ?;5 , • délután 2 o:a]UJr tar
t .. !!k a:te::~etet. 

rori'MJlnlon OR ál1;m! ~lemi 

reáDyisko1ábaD július hó 18-án dél 
ma.. .$ ~r t.ar1Wlk 1S".etltil;ttde.... 

Ke .. dele; S&eC"eden 3 Jordán "ri
:r.iTd. SEIi:*'en _ ep Imre !.rit' . 
dr. S "mánél ; Jót f a6a JÓz- :1 neW 
lC'et!i R~ keresztehe meO!. A ke
~. il ' €!Ó pobar VIZe a mcg)te.c nelt 
nagyapja által a Jcrdán folyó rizé
ből bcnoa palack vize ... olt. mell' túl
é!~ a hiború vr ' /Eddmejt, 

A Utdai sz6rri.nyLU"Ühan ma
jus 23-áo LaJ"tO!Uk is~eletet. A 
4.3 "e1kpt szá=nJálÓ sWnany U~aj 

• " • :Óornben •• -. .. ' SOfia Di \ 'alatt S7J?O sz' ~ ~ .... :<> 
liszt az i.e entis:nelE1e1 és az W\1a
c::sorn.-:.cs"AjSOO. Nem is csoda. biV 2 
Win ~nfumá}t és eo' kil;lan}"!. lle
r delt B3)or' J#inM; leJ k ' ! afia A • 
buzjif-sá?l"3 és áldoza1;;é;zseue nem-
...... ak az a tény jellemző, hogy mind 
töbDen és többen '''c wé lé !t a 
bavOn3int JtéU;;Z.er ta.--tott istentistte
leWret amfkor K i5S 4--t;rán áll. áll. 
ifikola! ieatg;;tó ana mond jmát és 
oh,"'aS fel proMfkftM~ hanem a be
folJ. pel! elnX:nZ emelkede..,.. az ön
kéni :!e!ajánJot ezyhári adó befize
le-e. s Jestfltkf;:sEn az uraszt;aJának 
megieritli::' e ~l€'!1freW hivek WeD 
nén FZ2ma is. 

BéH s 'bio maius 21 ÚJ tartott 
lste:Jtisne!e!et Bajor J anos ie1kész 

Korsordj lYii.l.ekezeRi:Dkben kliz
gy-Jf"si l-..a!árpz.at alapján mirc 15, 
........ t-· .. _ ii ... ......", ~_ 

feiet.évd b.a~gozn;;k e:6t'észt az 
lStB, éri magyar szab:>dságbarc és 
fom& am. más. é :Pt az unitárius 
o;aV á;. magyarországi törvéDyesjté
se e..·..,azado$ fordulójara., 

• Prof. P. J . 3i.. Stration. a (2"'
bridgei egyetem fizi\msa, az angol 
urutárius elO'hiszak einira dszt 
"iEÍJt az UYESCO :'lexico Cityben 
tartott ütésén, s ~L á.lta lános nt'Ye:!és 
kerdéf.ében érde-~ !elg/Jla1ást tar",.-. 

.-tz A.merik3i GnitárlU5 S ötule
tp.",k kin' wj'enei!: ' .. Unitarian . .\l!iant:e 
World" ka. .... ácconyi 9ama mm ér
kezett meg. a vl1ái mjnden tájékkn 
do}~ozi; Wlitarius asszonyok és egy
l~ ü.t!vöz!6 és m.mkájukat is

mE'T"".etO sanft ol',-asr-.a juk, mb Cl'

délyi hir emlékezi!:: meg a közpantf 
nooÖ";re1l'é.z.. a koloz&VUl Jeányo!~ 
hon és a r psíFUmta'örg}i nÓS:W
vetfé,;;; m.unJ.-J.jáJ"ól. A bu da"E$ Ü nb
~leti l3rek-tf:s,'::!kró! Vadady Al
belb!é irt 

'l"b.eoIOlie en nractijk c. 
lenő holland ha!"l'dÓSZ~l!emÚ •• 
iratot, kfildW", 
}!h/löj között 
B'k:ek~. Dr. H. 
.. 'erlu!s a 

::,e iD;", ", .2" -rn~ 
S • 

Le 31Dbde Rel4:ieo.x c. S\'i)d fr.m
cianyel\IÚ foJyln .. "at .eemr-égíben mer;-

- jelelJ XXl-XXlL U s JrowéUca köz
z' <ha az. !S4i-ben Bemben tartott 
u::ri~us és szahade!\>(i kerestteny 
vil3gkonferencián t.a.."ton e:!6adásakat 
es l:u szMeket. A folyóirat m'mkatá:r_ 
sai soriba me-ghivta F~!ettM' József 
srer~eQ16t is.. 

Az; UD..itirius Seuuetkaz:i Swvd
ség !.eglWt.elebbj hirközlő:1Ye rE tm 
eu-hári f.'~ felkE": É!e. la
tm"k adMínisttia!i..,- s:terkesrt6je ú't 
tájékoztatást a m.az-;aroI S'alti uni
tárius ~ é1eh&. 

Japi n m;nisrlerenöke k.e~ . 
Me. Arthur tabomok. a tne2-
szálló amerikai CS2;)3tok D~~ 
::::oka Te:su K4iayo.ma-t !!e'.'ene ki 
Japan m jn;merek.öke-/é. aki szil
le'!ése óta a Dles.bítuiimus e--.o'b.áz 
tagja E tény a va11as;. 1lif"e.~ 
és a teljes vaUafszabadsag oiwn .... i 
téka.. arah az uj r endben az ;)I"Wlg 
elÉrt lefcArtnur tóbornol-! nJlÜG:ko
zcUioon níjelent€t1et hogy kimag!U!ó 
r.em:.etk6zi jeJ~élie !:cn mo. an· 
nak, hogll a három tét:olJ;eleti or 
nágo:. Kin4.ö, II Fii1öp-sriQe1eket é$ 
Japánt, ma keresztén.lI emben?k
konrninl/OtUiJ::. · O:;c..ll'neniku3 sajtó
st.Oli'ala:,) 
~ B! -C, ns-; ~('))..7~· .,... ~ 

Chapez til the unitarian Miu0n 
House aj Budapest -' redediOlted 
lJ..J Rer1. M . Bencze, - The rE'liaious 
Faith aj the modern Man, a .eriu 
ot lectures: - The international 
theo!oQi.cal Ser:;ol at Oxford bv 
P..et:I, G . Kereki -Atm the Jlea rlv 
medina, - NetlI. . and new. Jrom 
abTond. 

u ~"TA KIU S ilLET 
A lap tuhjdooosa a Magyarországi 

Unitárius Egfh 2zkör. 

PeJel&; ~ "zió és kiadó: ar .. István. 
Budap..: . h.oháry-utca 4. 
L',rj eJ6!i.z -:si dij3 ' 12 forint. 

Nyomatott ld... .é Eme 
dájaban, Buda .. ~. vm . 
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