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V I EfJZTBNDO'r KJVANVNK KEll . 

VES OLVA80INKN~'\K I 

KEDVI'lJ EI,.oJl'1ZI~TONK f;S 
OI4VASO NK, 

U aön,JUII, hUM)' a~ ohnult ~7.t.eIl 
dObM GJtl rllcLé800d el 14m O,fC u.ttad lu 
&lGak me.Jclenl~l. K~rlln lc, hoiI:Y 
fo, add ketlvCllell .'1: Ide i clő rlulks 
dU41 k6ra CIIckkla po t, III l8'yokC'J;7. 
mte l6bh bekUldenl, _ lebcl ~/o"l.I C I 
ben I. _ e I6r" .eUJII d lJlIodu.t. AkJk It 

tava ly i évbe n IIcm tudtak cUUlulnl. 
kérjük, hogy ft." hiel 6vbc II i ll junuk 
bo eJ6tlzelcT lnk "boráha. Minden 
19.9 Janulit I . u tAn b~rke'l:o cUw 
Ultbl l dljU, U 1949. 6'1 ehn lUl téllc 
JAvi r., frllnk. fl ha leK'ah\ bb hal fu 
rlnl cKYfI'tClrrC beérkC'/Jk, II Illvllly l 
" " rI116kol U,Srtl IJUk. 

Aki ' " pulIkat "".eretl é8 IOlCl vCI«ln 
!)Ivu "., aki tl1moll'Alnl a.ku.rJI~ U'l 
unl14rlu8 I'IUJI6mJMZlól, me lyne k ré
rin unlü rlw oJVA$nw n y l adunk 
csernEI Wbb lJ%CjI;é.nYllOfI\ú h lvllnk
nok. && még c hó folyamJ1n beküldl 
o1GtlaeU8ét. 

Kh"nlPa'Kunk Elnll~l az (II 
et:7.tcndQ M u llrn (l protCll ta.l lS e~vh6-
zak elQ'Uttes küWttsertö kon:!Sto fe l. 
A kOldö~ nevében OCN!czky Al 
bert rcl'onnótus oÜlfOök mondottu el 
mlndn.""Junk lóktván&6ualt, melvek
ro S:Ulku.sltl!l AmM k&z\.llrsq,SI\Il.1 cl
n.ök mOle" szavakkal v41n.s:zoU. I\z 
oIhruu(zolt me.r:nvllut:k:0z6sokr61. a 
rumIInook 1s r6sUctl\'ien I~Cml~
kcztck. EllVhÓz\.Ink Ml)vlsclclélJe n 
dr, C.Ud Gilbor CIIDCros-nUsPÖk j 
helynök 68 dr, Ol\ltalvy István fl) -
ItQn<lnok. Jelentek mell. \ 

UJ.-tendö eiiG napján az E.IIv
hézk:örl Tanó<:<= k~uvlsele16bcn kUl- I 
d/jt~.II kereste fel lalcl.~'ln dr. eRlk l 
OAbor QlS llCrcs I>Usoökl heJ VTlÖköl, 
akiknek nevébe n dr. Glilralvy Is tvá n 
~~k{lrl [ÖJ.!ondnok mondott Oszln-
00 8Zavakkul üdvözle_wt VóIUS1'.llb3n 
dr. Clfikl Gábo r l'lImulMott nrra, 
MIN az c!Nhll1.vw.QUSt szándékaiban 
Osu.ntc lavekezct VC'/,cU. Jószá nd(!kú 
lörckvéook érdellébcn do lll:OZlk, II köl
($ÖI\Ö::! mlvctértésscl It~rl és 'keres i 
1\ telmerUlö kérd~sck m Cllold.'l$ÓL, A 
küldöt~bel\ t~l vettek a budtI
nesIl e.llvht'á:kUz8cU kénvlsclcléb<l n 
StI)lu "~<,rcne lel~ és dr. Gyll r _ 
ma lhy T..6s7.16 Rondnok ls, , 

Onut Ry GYUIb, voU-Ós- OS közolt
t;n1(I1>ilttv l mlnl$zlCl'l ildv/,izUl.te Cltv
hó.zUl\k nQv~bel\ oz \11 esztendő ror_ 
d~lót6n 'd r . C. lkl C6bor CSI)('I'(l!l

r>üsnökl hC'\ vnö!c é.'J tlr, Gál tR!vy 
19tv!m CRvh{w.kijrl fö,ltOndnok, S ez 
1i:lÖ31.crO cltvhú~1 ké,'<.IéscltTÖl I ~ mell
bClI1.cl(!$l fOIYlnttnk. 

NYu It1IfJIJI'to ttl!áRllllk tUbI) lI1ésell 
6& cUSké81.tt.6 ótl<lkC'/.le ten (o/tluUco
:r.!k Cil\'I,lli1,1 nYU/ldlllnté".et(lnk helv-
1.ctévcl. éli C1:7,C'1 kOI)C~ol(l.lo..'J köteles
t61zelnltk\ol. A nY\U:.dflbl'«lI\:iá" flt (o
RÓ l el t'Ilrtt-~fl 6.-. l'észlel('ll \nv(I!;ln\"1\\ {1 

re1>rlll\1'1 1~IlVh:\zkUrl 'l'n náC$Ulé!l "16 
~rlllnck 

2 UN I1'AltlUS ~1. E'l' III . I. 

NlIl/:v8ZCr(i II lollCITIl.é9. umlt HCII:OOüs Oba DAvid F ' • 
.. DAvid Fc.renc _ {I korliu'auk ClI:v!>chal\JtZÓ vélemén I c rcncr I ad 
10", atóllQk volt, amollett k'lllln6 .!I7.(: rve7,6 él 8Zél~>'ltIt~Sl.~~ ntu; kitln·jUJ _ 
nkl mOlUllku,·ÓiI nélkOi vonla lu (l hlde~n véll:hUlondolt c« vc ~Cl(!3 tért!. 
kÖvo\.kczménvc lt, Mikor ez fi kövctkczlcli!fi Luther tanait 11t~';'~t. II.v(lkorhu 
1.)07.oU lu\t.nt fo rdltanl a bcsz\.crccl nlébAniluw.k Csnkhrunar . ní:m ha. 
LutJler~mJJl m07J(ulom vC26ralakja 1cs7., álland6 kaPCSOl.nlot tar~z. f erdél vi 
CIlyM:r.uJjltós cut'Ópul kö.:t.I>OnlJnlval '" rtivldcscn (I 1""'7. '" "' .. cml az IJül:lPÖk", " ... ..... mogyor 

Mlkor 1ni.(l1.<Imerkedlk .a kAlvlnl tanokkal ,., . .. J:o:lkc7.dödtk a logikai 
vlv6dáll. es hl.l\xl odotl neki Luther fcleke7,clcl, hatalmat és tekintéJ 
loU'lkllta KltIv ln m ellett tWntöu elhallvvQ a oU.<;;oÖkJ Sl'".ékc " vi. 

N<lmlSOkllr.o Wrt<:nlk azután. Irta HeIOOdU::! Oéza: .. Dó~id Ferenc me _ 
IllIner~Cd[k Blandr.atlwal é$ az. WlUilrlus Kondolatmenettel. A I.!Vém6.ntl~_ 
~ka ulra működlll kezd. lU olvan ké!1v/l.ZC:rCS(!n következetes elmének 
m int D(lvld Fe re nc6 volt. nom volt m ea611A.s. h.a eltVS7.cr Lut~r útjára lé~ 
De u 6.q multO uko.rl(l mnllvoráznl 11 BlbUAt, Luther n\eltnl1 az első léo('Sn61 
Kalvin már a tudomány I.eló nvltott utat. lU unltarlzmU8 CKYS7,crlicn l a~ 
Kodta Jézu::! . Isten vo~tót ~ CSUollO erköl.csl oéldak6oct lÓt benne," Az fI1 ~ 
lond6 kutawsban rálön David Ferenc valnrr..irc. ElCvetlen hit. vaJCV vali fIs 
Hc~n lehet rÓIJZCllO II tcllcli IIW".sl.uwak. A hit ls ten nlóndéko. mindenki sza
It\úra és senkit U7krt hliboraatnl nem leheL. 1568, Torda. Erről Ir to HeKcdU8 
Gb.o: .. A m.orcvnr történcJemne k okvctlenUl eRvlk leKlclent6sebb dá.t\Ull3 
I MW, A tordai ors .. ,óftJl'vOléltCn Iktatták O IŐS7.ör Wr .... {mvbe a sUlb..'\d val,Ms
YMos:tt!ls ~ és S"/.abad vollÚ.')l(y.akorlatot. A modern vallass7..abadsúl( elvén<,k 
II lOl'dal tö rvénycikk {lZ cttvcnc.9 e lődle II Dávid Ferenc voll M. eIOhorcoso." 

OIlV vélem. ho ltv e1. o. nl-hAnv Idb,ct is hCtsé~es képet ad Heltcdlls 
Céza komOlv llIunkilllo.rÓI éli tArltvl1all~ Crlékelés&/Sl. Jó látni elol p.kkor 
umlkor Dóvld ';'c rpne s:t.cllemét a nnyi bóntnlom ét'w már cddlJ( ls', Anntli 
mellleo/Sbba n h at az értekezés véu:e felé két olyan m(!lt'óUuoltá!;, amel'v :;;0.0 -

moru bl7.Qnv[léJat II bc.vcU!t6UI .mondoUaknnk. Ezt Irta tovabb II SWl'ZŐ : 
..... es D!wld Ferenc tu l van mór .az unitárius valIóson ls, Az üt. melv 
Lulhcl' töl Indult,~ lettől'Q vezet. fl uvémóntloulkn nem enl!ed mCU[tlll! l:\t. 
Elöbb csllk .az Euvhóz k!z{lrólaltOO mnuv.aráz.'ltót kellelt Lugadnl, .maId II 
s:t.abnd ulrnratot is .. utóbb .:'I S?,cntháromsálZol CS J ézu.s Istcns6Jl'6t. El. lav 
nem bo~ole7kso (IZ utnak. Ho Jl!zus nom lsten. mire val6 (IZ eltész Ot~test..'l. 
mont\l1n? Az Wlltlt.niUS ejtyház c.cr;ylk megalnpltója OS feje hátat fordlt új rtl 
hiveinek. mcut.uszadla az O,I-szöveJ.oWltct 6.q S7.! u:orÜ:1II a héber Blbllo al30tá n 
állVA chhw. köveLkezelcscn oa ?.sld6 vallásra tér," 

A1. ets6. omlt meR kell. hOllv áll..'l.pll3unk erről a szomorú Idéze h '/Sl. 
hallV D:\vld FOI'<l'M soha nCln halndtwttll ~ú[ .,'lZ unitdrh .. mus t • .rr<01'~ )Ozll l\'iI ..l .... 
haladni nem lehet. Dávid Ferenc vallása alao!t6j Ólól elsősorban (l haladós 
aondolatllt vetto át. Az unllárizmu.o; tlszt.ábAn vun 87..W1. hoJtV lsten tel l~ 
val6ta mel! nem .ismcrhe16. csuD6.n többet és többet lat miCtZ (lZ ember ti 
tudfuJ fellt'Sdéséve l bel/Sle, Ahou:v hal,od il tudás. :;.zi,lkSóltSl'.crúen hl kell fo
/.!ulmoznunk hitünket 1.9, Ezt az álland6 áttOlwlmal'..ást véuczte Dávid Fe
renc is és ezt véJ:tLi o XX, század unitárir.musn ls . 

Másodso rban l!.q .!)c,relezÓ$Ul arra n ké rdésre kell feleinUnk. amive l 
fol ekczetl eL{ol{ultsnub61 ook.<;zoI' m cuvltdol ták Dóvld Ferencet: S1.omba
lossá, 08".31. 7.sld67.6vll v(IIl-Q D{wld E'e rettc, vaA'v nem? 1\ kérdésre haláro-
7.Qtt nemme l kell reieinUnk. Dávid Ferene nem vált zsidóvá és nem vetette 
c l $Ohn az O'~tcstn.lnc.ntumol. A héber biblia vllált'a (l ldvllL/.lsztott nél> mefl
mcrovodet,~ vaUósannk zórt rendszere. El'.1.c1 o s zc HemlS'Ój(fl,el soha nem tu
dott volnn Cfl..V ,nevez/ke lutnl il nal!\' reformátor, aki nem t~rt korldtokill 
~ ~r.cgk{ltlS s.r.abhlvokat o vallási l!let te rUletén. Az Ot-testamentum e7J.el 
S7..cntbcn a 57..ab{tlvnéUcüIl életet le hcli mo.lI:~ ból és n s.r,crelct oorancsoln
lnit ndlo fl ná7ilrethl Mestel' WlmÓC.901~s,''lbnn .' A nó71treUII J ézust 0001.1{ 
David Fe renc soha mell' ne m talt'adta CS csak az e llen UJtakw.olt. hofl,v esz
m l.nvkél)l:t , I stclllu~ omeIJók. 

rnlO ~, szomorú h lltnv()l)8,.'II!' crcdménve, Tiszt.á7..aUnn történetlrftsunk 
cA'vllc le r.tronl0!'l.'lb\.J l·6s;r.lc ll)l'ob IÓmMn: MIlvon t l:nvc7,Ók v{tltotl-hk- kl David 
Fo renc e lit lIet ését és menJlVIben vittek szerepct bc.n'nG un ltltrlus ellvhózluk, 

Bll'.ván nbbnn. holtV ezek II oéldak !elrá7.::rllk unil/lrlU.9 lör tl!nészel nk 
le lkiisme retét. befetczem IsrriCrte tósemct I-IcII:cdUs Géza mé ltat6 s7.3.valva l : 
" Dávid Fe re nc (I muf.!v{lI· történelem n{lIlV bllszkesóue: il aondolkodós h/Ssc 
&. eI6hnrcOS'I. ,'elkőoo n J'ennlil t'tfls nélk lU hahldó embernek. (tkl S(lI.l1ml
lven körü!m(mvek között ne m 7,ó rkó7.lk c l .(17, ül eszmék eI(5). <l7.oknt 10u:1-
kWlOn vé.ll: lJ{llon(lollll CS ml.ndle melmv/S7.ődésc lW,cI'l nt cscleklJ7.\k, Ez a mell
j.!v6z.ödé.Q m k.szol· vl!S7.élvckat rell, é letct leell I(ocl<úzlatnl 37,ért. ho!!'v mósok 
1":leto boldolt'alJb lc!.! ve n." Szdsz J ános. 

1\ le lkétt/,Wá nYfIL jeUCll1zö, ho'tY 
(LI. ausztrálIni Ade\(llde OS n délafd
klll COI)C Town unlt.árlus l.,"Villcke7.e
loCI kérlék az un,,'Ol \lIlitórlusok köz
t)ontlót. hoA'Y meltrelcl3 I1I I~z161 Icl
ItUlotO lcllfé~t Idlldlön keklikbe, <l l
halt. _lIIetva IIvuUülomlJu vonull lel 
klu.'\~ruk helyébe , 

Unltárl\l ~ lIelll'J;et közl vlIs.1rn311 
Idllpontl t'lt C7. 6vIJe ll felH' , h6 2'l'-re 
áJI:tIlÍlOtl,"tk mell, Lelk6s;,r,el ll k éiJ h l
\fcink jcuvC"JZék e l/S ezt oz Id6ool'llOL 

F.KyliJ\'Il a de mokricl:\ ba. n c, Ko
vltch Vlneo tollolJó l II .. Bala's,sn 
könyvt..1r" hc tCdlk rUzelenkéllt érd(! ~ 
kelj 6 érl&-es I ll.llubnÓnv lelenl 
me~. mcl,v elmében me'l'ftcVC7.elt 
t(!ntv r6l ud vUtl!.!O!l és ol,teki n tő 1<6-

A cseh1>'1.10 \':lkllll IIn lL1r1 l1So k Pr:'! 
!:'t'lban mc«lelenQ hllvl laDla lIICj,"(em
lékc .. .ctl \ ' raUll Mirko cseh lclk6s1 
illaaynl'OI·s7.!t~1 llltollutl!s.."tról 68 kö7, Il 
0 :11I1Ior Mul'lanne, n Brnssnl E.qylct 
IlIllllknUlró! Il't bCS7A"tmoI6Iút. 
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• Uj iskolák épülnek mában tÖlltén1! k&:H:e óta a köve~
kez6 adományok folytak be az e~
házköz:sé.ehez: dr. zsakó István 2, 
Szélrel,. Jánosné 10. Dancs Pál 10. 
Csoma Dénes 4, dr, SrentlQrörli!;vj 
Ferenc 5. dr, Menyhart Dénes: 2 N. 
N, 400. özv. Román LajoSné SO. Ke
ré1arvártó , Jenő 6. Vá.r.v Zoltán 5. 
Kakula Jozset 5 forint, Ert a tize
dik kimutatást jaOJJár 5-én zárta le 
az eRYházközs:ég és IIbvábbra is kér 
minden ie-azl Wlitáriust, h02V k'ö
vesse oa jó Déldát és e2Vházi adójá
~k Dontos és rendszeres befizethén 
túl adományával is sedtsen az ujja. 
éDités költsée-es munká jában, Az 
e2Vházközséi!: oostatakarékoénztárt 
~asz.áma: 30.400. 

A Tervhivatal az illetékes S7ervek bevonásával értekez\etet tartott. 
a.:r.clynek eredinényekéooen lelkérték az tOít.É6ÜJ(yi Tervező Intézetet ti-
onsiskoLák tervezésére. J 

EIOOsorban az Alföld tanyavilá2án fo2ják. íelállltani ezeket al. isko
lákat. A tanyavilá« stamos me201dásra vár6 problémája kÖZÜl az oktatas 
kérdI "e az c.lQ'ik led'ontosabb. A tanyai ltVerekek csak a legnehezebb kő
rultznén.vek kől.Ött. n82V utakat melrtéve. járhattak iskolába. az esős id6szak 
és tél beállüvaI azonban ez sem volt lehe~es. A tipuslSkola lehetövé 
fO.l!ia tenni. holtV ne csak a V1nyaköwontokon. hanem mAr oh-an teleDü
Jéseken is. ahol 60 70.lO'el'ek van. biztosltsuk '3 zavartalan tan1tást. 

A tlo"siskolák ú. n. másfélte.ntennes iskolák lesznek. azaz CItY na
gyobb - 6 X 10 m éteres - és egy Jdsebb - 6 X 6 méteres - tanteremből 
állnak. A nan tanteremben ai alsóbb osztálvosokat tanítják. a kicsiben 
pedjll a felső osztá1yosok részesülnek tanfolyamszerúen .sz.akositott okta
tásban. Az iskolához méll: szertár. zuhanyozó is tartozik. A két tantermet 
BZét.s2:edhetlS.fa1al választja el elt'm\.ástól a szertár oedi2 szlnpadszerúen van 
kiképezve. Úi!.v hogy .az iskola kultúrháznak is alkalmas. ahol színi és 
c.IO'éb elöe.dásokat lehet tartani. 

A diákakció céljára december 
hóban a budapesti etn'~ez 
a' következO adornán,yok folytak be : A felnőttek számára olvasóterem. a !els6oszWyos lányok szárn.ara 

oedilOl' oktat6konyha éoül. ahol eJsaiátíthatják a fÖT 's tudományat. ho~ 
ezzel is homiáruUanak a falusi do!R:ozók életének jobbátételéhez.. 

Mocsárv Ch/IDé 8. dr. Sehey Ilond 
2. dr. Gyulay Tibor 5, dr, Mikó La
jos 4. Páll Sándor 14, dr. Nyi.redv 
Géza. 3. Ujvári László 2. dr. Meny
bárt Dénes 3. Ajtai Usz)6 20. d r, 
Balogh P ál 3, dr. Benczédy László 
10, ifj, dr. csiki Gábor 16. dr, PaDP 

Minden tiousiskoJa két tanerős, ezért két tanitói lakás tartozik 
hozzá, Ezek a lakások is modernek és JDinden igényt ldelé2ítóek, két sza
bából, kon.yhából, elöszobából. fürd6siobáb61 állanak. ISO tíousiskolára 
lenne szükséif. ebből a 3 éves terv utolsó évében 1949- ben 25-30 iskola 
felállítását tervezik... 

Brassai EgyesüJettink dec. 31-én 
haIwJlatos szilves;z;teri ÖSszejövetelt 
tartott az Unitá.rius Misszió "Ház 
2Yülekezeti tennCben.. 

BUDAPESTI EGYBÁZKOZS2G 
BIRE!: 

Iskntisztdetek sorrendje jan bb 
lS-wi febr. hó 20-ig a Koháry-okai 
lemplo.munkbaa:T , J, ,. _ ). 

Jan. 23-án, d , e. 10: Barabás Ist
vAn. 

Jan. 3O-án, d . e, 10; Sz.olga Fe-. 
.-ene 

Febr, 
vim. 

Febr, 
István, 

Febr, 
rene. 

6-án, d . e, 10: Györfi I st-

13-an.. d, t;., 10: Barabá.s ~ 

2G-án. d, e. 10: SzolJta Fe-

BudaorsÖD az állami. elemi leány
iskolában január 23-án. d , u. 3 óra
kor, prédikál: Szolga Felenc, 

TörökbálIDton az állami elemi 
leán.yiskoláb2nf január 23-án... d. u , 3 
órakor. prédikál: Györfi István" 

A X. ker. MAV telepi protestáns 
lrn.aAázban február 6-án, d. u . 4 
órakor prédikál: Gyódi István. 

Gyenneklstentiszteletek tartását a 
karácsonyi srunidő utáni első vasa r
~POn. január 23-án ismét megkezd
lUk. ~érjük a szülőket. hogy eyer
~et ezekre az istenUsz:telete"-e 
küldiék lU . el. 

& Ur vacsorá.jihot Karácsony_ 
b~ a neDt jegyeket Buda.pesten: 
Remer Lajosné. Kapás Józsefné. 
Gyarmathy T (,szI6, Kutasi Eszter. 
Ert] Karolyné, Bata Jánosné. Módi 
János és nele. Szász István. Sütö 
NaJ(y L1sz]Ó. U16 Lajosné és Patak
falvy Sándor: Gyorben: Erőss Ist
v~ és ne ie Székely Rózsa: Buda-
6r'lun: ~t~é Lajos ésnejcKis2Yör;n> 
Anna: TorőkbáHnton: Horváth Sán
dor és neje atiai adományozták.. ls
tc.n áldtlsa nvultQdjék meg .a. jóked
vCt adakozók életén. 

Karácsonyi üdllÖ'detek él>keztck 
a budo.pesll egyhazkö"Séahcz a vilAc 

• 

Antalné 3. Nagy Árpád 20: dr, Se
minden. tájélairól. elköltözött VaEV merédv Sándor 2 forint. 
üwn levó hiveinkt61. Ausztrália. Ka- R' dió "litvetJiett unitárius vaUá
nada. Svájc. Franciaorszáe és Pa- sos félórát dec. 26-án. Nehánv nan 
lec;ztinából és másün.nen jöttek üd- mulva eJ!:Y Csehszlovákiában élő ma-

1n'3l" unitárius hivünk' ,. ,'.'-". v M]'; sorok, a ra~aszkodásnak szép ... =<::I ~"""" 
bizonvsée,.,i ' zett levélben s közölte. hollY a kará-

Presblte.tek és NÓS:Zövetsé.g ja- csonyi üzenet haUga,tásának Ó is ré
nuár havi közös: értekezl.ete az ev s:zese volt. A Koháry-utcai IPmP
első napján volt a Taná.csterem.ben. l~ól~; .9 é ... d. e: 10 fuakol'. a 
Az ,érte.kezlet.en és , szer.etetveo.déR:: ... , .. rádió urutárius ist&:ctiszLeleteL köz
séJ;:en 70-en vettek. r~' _t Ezen az 'ktitett. melyen Szol~ Fetenc lel
értekezleten mutatkozott he az eEV- kész ~!gált. X;:~özel~bi ValJ.áS09 
begyilltek elótt dr. Menyhá.rt Dénes félóra kozvetftJ dnk: Január ~-ln 
afia. a budape ti ~házk&=;iég újon- 9..30 órakor és febnW: hó 13-an d . 
nan válasz.tott gondnoka, Bor 9édé- e. 9.30 órakor a StudióbÓ.L_ .. 
!?en hálás szívvel emlékezett mee- :fresbiterek és Nr Dvetseg ·közös 
mindannyiunk nevelő édes anyjáról, értekezlete február 5-én este 7 óra
az Unitárius Egyházról, amely öt is kor a tanácsteremben. Utána szere
nevelte, Pro,eramot is adott. Proli!;- tetvendé.esée-. 
ramja a szeretet .ltYakorlása és a bé- December 19-~ tartott közayú
kesség munkálása a J1JIiilekezet éle-lésén az e~házköFÉg R:ondnokáv:i 
téoek minden me,lOl..,yilvánulása te~ választotta dr. Menyhári Dénes és 
rén. A szeretetből fakadt szavakat az 1949, évi csonka cüdusra oresbi-
szeretettel f0R:3dtuk. terekké dr. Koz""a JeDo és dr, Imreh 

U .. • d G-" J' , Dénes afiail 
tan ......... ~ r. .,.e l oue eJtYeten,U A budapesti egyMzköUég Kari -
~ a!~ tartott felolvasltst. az uOl~ CSoDy!aÜnDepélyé1 az egyházközsé~ 

t.áI"li.U:f . hit és tu~omán.v, érintkezéSI aoz Unitárius Nőszövets~ 'közös ren
pontJairol. Az .. o;:szetoe-o képet. adó dezésében december 19-én tartotta 
felolvasást a kozons:éR: nalO' fiJlye- a templomhllz Tanácstermében. Ot
lernmel _halle-8tta véJtiJt Az előadás:- vendez6 szülők. csillru!:ó szemű ap
hoz G~o,ríi. I.stván és Barabás Ist- rösbok egy baldog órát töltöttek a 
lián aflaJ szóltak hozzá. diszes kal:ácson,yfa alatt. A MennY-

A !aeretetvend~et a Vadady _ ból az angyal és a es.,.des éj kez
~bertné v~tés:e alatt fáradozó női deru öröké1etü énekel, harutjai me:
::r~ szervJrozta Izletes vacsora lett 2 kislány néR:;Ykezcs zoluroraszá
~. . ma és szavalatok tették hanfZUlatos
A jovő havI. értekezlet február sá a szent estét. A ió clőmenet.elu 

5~. este 7 órat kezdettel lesz a tanulók a Feldmann-féle könvvke-
tanacs.~ben, reskedés jóvoltflból érték~ könyve-

DaJlbor Mariannet. a Brassai Sá- ket is kautak a nallV szeretettel el6-
muel Ujo'lS1/6 Ej(yes:ül.et alelnökét vark.solt Sleretetcsomuok mellé, 
1948. dec, 18-án summa CWD laude Szeresse az Isten a NÖS7.övets:é1t tall"
a bölesészettudományok doktorává iait. akik naltv f.árad.s..'\.I!"~al és mé!! 
avatták. Szeretettel gratulálunk. nagvobb szerel(>~tcl ünneooo llvaUllk 

Elekes István a Köze-azdasá.ti a ködös decemberi dt!-lutánU (b.) 
EJ(yetcmcn uJ(yancsak; decembcr ha- Györben é« a hou..'\.tal1ozó ször
vában doktorrá avattak.. Szerelettel v(mvokban l.akó unitáriu" gy{'nnc
J(ratuIAlunk. kel~k részére 46 merctetC!'omaJtot 

Budapesti templomunk helyreál- kiildött a Nö;:tövctséM melveket 
Iltltsára a IC1!Utóbbl kimut.at:isnnk az UR'v&llC<"uk dccpmbcr 19"éll ()'<;7.lot
Unitárius elet december 15-ikl.szá~ tunk ki I!vermekclnknek. 

UNITÁRIUS UET III, l . 3 
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P ESTSZENTLO RINC: 

Az istentiszteletek rend.ie a Pcs1-
szcnU6r1nd Egyh !izkÖ7.SéR:ben. 

A Pes" r eotdörinei templomban 
(An.mi T e lep): 

J an. 23 .. d. e. ll : Pethő István. 
J an. 30 .. d . e. ll : Bencze Márton. 
Febr. 6 .. d. e. ll : Pelhő Istvan. 
Febr. 13 .. d . e. ll : Pethö István . 

A pestszentensébe11 Imabázban 
(R&u;&-u. 4. A l: 

J an. 23 .. d . e. 9: Pethő István. 
Jan. 30 .• d. e. 9: Bencze Márton . 
Febr. 6., d . e. 9: Pethő István. 
Febr. 13., d. e. 9: Pethő Istvan. 

Ven Esw a z Evangélikus templomb:m: 

Febr. 6 .. d. u. 3: Pethö IstVán. 
Febr . 20 .. d. ll- 3: Pethö István. 

Csepeleu a D. RákócZi F.-úU polgári 
iskolában: 

Jan. 80., d . e. 1'1: pethő István. 

Soroksár. 
, Rel lelkészi irodán. Január 30-án 
d. u. 3: Pethö István. 

Gyülekezeti Evangélidlció és Csa
ládi összejövetel a pestszentdörinci 
Gyülekezeti-teremben (AlL Telep). 
Febr. 6-án d . ll- 6 órakor. 

A Karácsonyi ünneoi istentiszte
letekre Urvacso.rai kenyeret. és bort 
a következő hiveink adományootak: 
P estszeuUörincre: Darnó Sándorné. 
Albertt Fer encné. Kiss J ózsefné és 
Kastai P ái. Pestszenlel'Z6ébe\.re: 
Deák Ferenc és családja. Veesésre: 
Rozsda Ferenc és családja. Csepelre: 
Uryacsorai kenyeret özv. Kuti Ta
másné és bort SzántM Ferenc. So
roaám: Máte Sándor és családia. 

Gyülekezet.i konferencia. P e.st-
&Zentdörincen. Az esztendő clsö Va
sárnapján a Gyülekezeti- teremben 
iól sikerillt konferenciát rendezett a 
tlCStsrentlörinci ejlyházközséJl. Dr. 
Gelei József egyetemi;tanár, an.va
StZentegyhá.zunk volt fÖlZondnoka a 
men;zakott közveUen előadásban is
mertette a "MI .ttZUSHITUNK" c. 
az evangéliumokból nalZ}' ~onddal 
9sszelO'lijtött fellejlyzé$eket, me
lYekre alapit juk Jézusra vonatkozó 
ismereteinket. Az. evangéliumok ide
vonatkozó felje~t két csooor\
ba foglalta. Ismertette azokat. ame
lvekre a szentháromsálZh.ivők Jézus 
Istenséjrét a!apitják, valamint azo
kat, amelyek Jézos embcrvol<toa mel
lett tanuskodnak. Dr . Gyulav Zol.tán 
e::cvctemi tanár, dr. Csiki Gábor 
pÜ$pÖki-helyrilik. dr. Szabó István 
oestszenUÖrln~ presbiter. Bencze 
Mó,rton és Pethő István lelkészek 
hozzászólásaival. alakult ki a gyüle
kezet lelkében a le~cresxtén:v:ibb 
öntudat. melv Jéz""nak erre a fi 
.eveJmez.tetésére támaszkodik : .. Pél
dát adtam. ·néktek. hoev amint én 
e:sell!kedtem. ti is akéooen' cse.Jeked
ietek". Az volt az érzésünk. hogy az 
u; esztendő leeszebb alóndékát kau
tuk au.a.l. hoev a konferencián ré~t 
'lehettünk. 

A pestSzentiórinri presbiter i kon
feronclár61 éli karácson yfaünrumé
Iyekról febr. számunkban lrunk. 

- 4 UNITÁRIUS e LET m . I . 

ISTENTISZTELETI SORREND AZ 
UNITÁRIUS MlS ZIO HAz TEMP-

LOMBAN: 

Jan. IG-án d. e. 10: dr. csiki Gábor. 
Jan. 23-an d. e . 10: Bencze Mértan. 
Jan. 30-án d. e. 10: dr. csiki. Gábor. 
Febr. 6-án d. e. 10: Bencze MártOll. 
Febr. 13-án d. e. 10: Huszti ·J ános. 

A1; UnitáriUll Misszió Hh részére 
karácsonykor urvacsorai kenyeret és 
bort. Palatka Józ.se! és neje. bort 
Lörinczy Elek és Birtalan Lajos 
adomány"oo:tak.. 

.Az Unitárius Nők Bibliaköre de
cember 23-án esJ.a bl'ácson:vfát. '"11-
lított és közös vacsorát adott szün
időre itt maradt 19 misszióházi diák 
rész.ére. Ezúton is köszönetet mon
dunk az adományoz6knak és azok
nak. akik se~itettek éli vacsora elké
szilhében. 

Az Unitá rius Nök B ibliaköre min
den hétfön délután '5 órakor tartia 
összejöveteleit dr. Csiki Gáb orné la
kásén, Bpest. IX., HőJtYes Endre-u. 
3. ll. em. 1. alatt, melyre szcreretwl 
hívjuk assv'l'lytest.véreinket. A min
deI!kori bibliama~aráz.aton kívül 
értékes előadások hangMInak el, 
melyl).ck 'keretében külön emlitésre 
méltó Szabó Gáborné Weress Jolán 
elöadássol'ozata, melyböl már k ét 
alkalommal. kaptunk iz.elitót, s a to
vábbiakat szeretet/tel várjuk. 

AdománYOk a. Misszi H áz belyre 
állítása. Az Unitárius Misszió H áz 
hábor"Ú.s helyreállitéMra 'dec. véf!éi.g 
az alábbi ujabb adománcvok érkez
tek: dr. Jakab Zoltán. Balassae::var
ma:t 100 Ft, Baron· Jenö. Csanv.telek 
50 F t. dr. Na.e;v Elemér. Devecser 
40 F t. PealÓts Jenőné, Baja' 20 Ft, 
Balogh Zsigmond. Dunaharaszti 15 
Ft. Derzsi Mihály. Alsógöd és Ne
mes Mihály, Bpest 10-10 Ft. S7nle
tena Aranka 6 Ft, Wel.tinné PálI Má
ria 5 Ft. További keltYes adománvo
ka,t ké:r a Misszió Ház intézöbizo1.1-
sáf!a az 57.275. számu csekksz..ámIá
ra . vagy közvetlenül a IX.. H ögyes 
Endre-utca 3. szám alatti lelkészi 
hivatalba. 

DUNA-TI SZAKÖZJ UNITARIUS 
SZÚRVANYEGYRÁZKÖZS2G 

BIREI : 

Sasbalmon jan. 16-án d. u . 3 óra
kor a Kossuth-1.éri isk'018ban isten
tisztelet. Szolgál: Bencz.e Már:ton. 

ItakosszentJnebá lyon jan. 23-án a 
Piac-térj evangélikus templomban 
d . e. 9 órakor istentisztelet. Sw}gál: 
H uszti János. 

Ujpesten febr. 6-án déli 12 óra
kor a Szent I stván- téri ref. l1.emp
lomban istcntlsztel.elA:!t tartunk. Szo1-
dl: Huszt.i J ános. . 

Rákosp alotán febr. 13-án d. e. I t 
órakor a.Jy'l"AV-teleni reL tem,plom
ban istentiszteletet tartunnk. Szol
dl: dr. Csiki Gábor . 

Urvarocsal kCDNerct és bort ado
mányoztak karácsony alkalmából 
Ujpesten Miwai Emöc1. Rákospalo
tán Horváth Lajosné, Rákosszentmi 
bátyon K árolyi Ferenc és neje, Rá
ko!:bcgycn Albert Jánosné. 

A Duna.-Tl<i~ küz l Unitárius SZÓ:-
ványegyházküzséJt részére Szilágyi 
Kálmánné bpe-stl hittcstvériink cev 
c!lipketerltöt adomtmyozott. 

UNlTARros AXAD2MlAl I 
I STENTISZTELETEK 

Badapest. OC, BOn"t8 Endre-u. l. 
U nU4r1us M I 116 U i .. 

templomibao 
február 9-én

nerdAn 
CL u. 6 6ra.1r.OI", 

UtIna .... ta et4lheDdéhéa: ~ U.nI~_ 
riU! fi)l:skolal hallgatók rés'l.é1'O • 

I
gYülekezdi Wemben, 

MJsollat la sz1veaen látnnk, 

VIDtK. 

Kocsordon a lelk} szi lakás elke
szült, a hivek. és a lelkészi család 
~üttes örömére. A ltVillekezet~_ 
lall)ak szeretetéről kisérve költöz.ótt 
át az új hajlékba kocsordi lelké
Sl,ünk. akit csa-ládiával eltVÜtt a ka
rácsonv elötti. vasárnat>On ·a nü1e
kezet istentisztelet u tán otthonában 
is üdvözöl". A lelkészi. Jakás éli mel
lékholyiségei teljes elkészltéséhez 
még sok áldozatra van szüksé!!:. k 
áldozat kell a felvett adósság letör
lesztéséhez is. 

MEGHIVO. 

A Duna-'qiszaköli Unitárius Szór
ványejOrházkőz.ség 1949. ja.nuár bó 
30-án (vasárna) déleJött II óra.kor 
közgyúlést tart RákospaJotán, a Mi •. 
telepi református templomban, mely
re sz6rványe~házközsé.günk ta.ejait 
(Ufpcst. Rákospalota, Pestujhely, 
Rákosszenbnihály. Sashalorn, Má
tyásföld. Rákosheg:y. Rákoscsaba 
stb.) szeretettel me,dúvjuk. 

Budapest, 1949. január hó 12-
Neme!! Nagy Sándor Bencze Márton , 

~ondnok. lelkész. 
Tirgysoroz.at: l. Megnyjtó. 2. Lel

készi. jelentés. 3. 1948 évi zárszáma
dás. 4. 1949 évi köUséIZ"Vetés. 5. In
ditványok, javaslatok. 

UNITABIUS :ElLET 
A lap t ulajdpnosa a Magyarországi 

Unitárius Egyház.kÖr . 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

B a r abás I stván. 
Budapest, V., Koháry-utca 4. 
tvt e16fizetési dfja: 12 forint. 

Nyomatott Máté Ernö könyvnyom
d ájáb an, Budapest, VIlI., József- u. 

41. szám. - Telefon: 137 626. 

eIM: 

, • 
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