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Vá 1toz.~s törten t II lap s zerkesztésében. Ba mbAs Istv án .$Zcrkesztö 1cm ondott. Lemondásá t az E.II;yházköri
Tanács kérésére se volt hajlandó
vi~vonn i. t~.y én keHett ft tvc,ltvem
e1.~ II felada tot is. S ezúttal élc-

temben clösU! r _
ol,v an dologra
vállal kol111 m, a mihez nemigen értek.
MéS( azt scm mondhatom. amit
az c.Ilykori székelyaiNI leán,váró1
mondott . Megkérdezték, hogy tud-c
II leánya zo ngorá;ati? Az i.llen, csak

•

még nem

próbálta, _

mondta az

öre,!! atya fi. Nálam nemcsak II próba
hiányzik, hanem attól 1\.'artok, hOI!.v
II rátermettség is.
•
S ho~ m égis vállalkoztam II dologra, annak egyszeru magyarázata
csak az., hOfl: Y kény telen voltam vele,
mert ncm vo:t más. Azok. aki k értenek II lapsz.erkesztés tudományáh oz, egy- vagy más tisztclotri!méltó
okból nem vállalkoztak, vagy nem

•

•

válla lkoo:hallak.
Fogyalékosságom
pótlésa célj éból ezért segitségül hivom mindazokat. akik jártasabbak
az ilyen d,olgokban. mint én vagyok.
"Segítségül hlvom elsősorban lelkipás;r.lor társa im munkaközösségét,
dc a lap minden egyes olvasójá t is.
Mondjltk el. Irják meg, milyen tartalommal és mily~n formában látnák Icgcélszcrü lJtJ nck a lap megje lentetését. Igy a killönböző elképzelések
ös.'>Zchangolásával sikC.fÜlni
fog talán e.I!.Y olyan. lapot meltielenlelni. amel.Y a Uibbség kivánalmflt
lega lább ál.talánosságban kielé.dti.
Véleményem szer int az egy~áz.i
újs ág egyetle n célja kijz.ve.tve, vagy
közvetlenül:
hitébres::ztés, hit.e.rósl tés. K érdés csak az, hogy ezt a lelkimunkát mily módon lehet egy
elyan kis lapban. mint az "Unitárius
~let" legcredmtJlycsebbcn végezni.
Nagyobb terj edelmü
teológiai,
íilollÓfiai, Win' tö rténelmi tanubnányokra hely benne _ sajnos - nem
adódi k. De minden szavát a hit ereje
kell, hogy nl$(allja és minden egyeS
példányában mell kell csillannia, unitá rius h1tvauAsunk ~Itó szépséttének~ A
közelmuftban
beinditott
,Ah1tat" rovatot, tovább l olytatjuk,
hogy hitünk ara~1ával valamennyire
an.vaszenteJO'házunkhoz
kössük azokat a hlve1nket is, akik
II Z unitoirlus anyaszentegyház lelki
l(.özössé,l(éb6l tefÜLeUleJ( kiszakadva,
ti.ZÓrványokban élnek, akikhez nem
tr cl a templomba hlvoRató vasárnapi ha.ranJiCSzÓ.

AHIrAJ
f:le tilnk és jövendőnk reménysége mcgtartó Istenün k ! Otthonunk_
ban . templomainktól távo l. vaRY éppe n hanya to tl sorsunk könnyei között
imádkozunk H ozzád. I rán.v~ -kcre5Ö vándorok valQ'unk. lUk mintha eltévedtünk: volna s a bizon.vossáJl.: vás=:v(plak éR.ö szornjúságával nézünk e~eid fele.
E,!tyjpto'm !öldjél'öl - pusz,tl\k tennékcUcn homOkján az Igéret földie felé
tartu nk - küldj reménylelensC.fl.ilnk éjszakaiba drága úlmutat€isl. fáradt
éhező életünknek mannát és e~el úi erőt. Engedd, hoJtv soha m egtalUidni
Téged ne tudjunk s a ikunkon a Te r..soltáraiddal csU.I(gcdés nélkül kövessük
K risztus tanitásaib6l fakadó un i!.ó.rius> hltünk ú~mutatásá\.. Ámen,
Énekelni flZ !l7. szám ú énekünk ...
.. Hozzád rneevcl<; Uram .. ,
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MENJETEK BE
"l\lenjelek be a S'«lros kaPUD.,."
l\lt. 'l' 13.
lsten akaratának teljesitt$éröl bcsún Jézus, amikor ezt a. tanácso'
adta hallgatóinak. A szoros kapun menjetek be és a keskeny ösvényen jár_
jatok, ba az élet re akartok Jutni, m e rt a ~a.s kapu és a. 6'Zkles ut a vesude lem.re vin... Ha komolyan vesszük Jél.us t:mitásail, minden taDílásán,i I
előbb kell megfontoljuk ezt a tanácsát.
•
Ki akar közülünk a veszedelemre jutni?
Ki választani az é let helyett a nyomorúságot, a lúnt, a veszedelmet
és a h alált ?
!'Ilmt a m e-sekben azok, akik ke resztúthoz érkeznek, a kétfelé il:"aÚl
ir;inyok m esgyéjén so rsun.'kat eldöntő kérnések felett töprengve áUunk me,::.
E,ltyik ut az életre. a békességre, a m egeléged é's, a megnyugvás, az öriim fehér o rszága felé tart, a más ik a háború ság, a bizonytalanság, a bána.t és
fájdalom fekete ors?ág-a felé. Ahelyett, hogy faradt vándorlásunk s:z:e.nDYes
úlJinak porát a szélbe S7.ÓrnÓk es annak különös érdekek s:z:eszéIY~l S7,Cri nt bullá md jarásából várnók a döntést haladás unk irányára - merlegeljük nehány percig J ézus tanitásainak értékH s döntsünk aszerint. .
A szoros ka.pu és kes keny út a. kevesek úlJa. Lehet, bogy ~mukra
ezért nin cs vonZó e reje. A keskony ílton vigyázva. keU jáml, s felelotlenség
széles lehetőségei nincsenek adva. azon. i\linden lépésre ügyelyJ keD, mert
könn yen letérhetün k a rról. Onleledtc n , könnyelmüen nem ta.posbatJnk annak ,ltöröng-yeit, mert küls(i és bel ső törvénye m.indunta~an flgyelm~tetDek
arr a, ho,ItY hol a pari, meddig tarL a. járás lehetősége. Elore nézve,.. VIgyázva
kell jami a. keskeny ösvény en. Itt akaratlanul is ésu-e kell vennünk, hogy
rajtunk kivül más ok is haladnak melleUünli:,
s imu.lv:.,
vá li-válJ mellett. 2ppen. azért... tudunk
~
terveiről és .szándékairól.
félrebúriidút 9 nem' ad módot arra, hogy
ez az üt,
.janak s önző módon elkü1önütten
ken látm e rt ügyeInünk kell mások
ható veszedelmekre, el hú l.Ódó
~:~
más törekvéseit es
s
egYl1"lás járisát ne akadályozzuk, hanem
ezekböl az is követkerlk, boln' akUt a szoros
keny ösvényt járják., balkabban, sze tidebben,
egyegymással, s e,ltymás előtt nincs reJ1egetnJ v--!6Juk, ezé~ t.
másboz ... E:r: a z út viszen a~ él ~tre Jézus ~mt=~ S:ee::ő!éget nyújt rinM az u t , amelyen "sokan járnak ta n
á á bb társadorainak. Széles té ren akik kaca&zva járnak szín es~bb, ti.. ltrI
fel mint,
ságokba. verődhetnek össze s messzlJ'ől leg-alább is ugy unne
, SZÜltakik gazdag igére1ek birtokosa L .Az a. törvé nye az Uyen u taknak. b~gy rósök
telenill többeket h ivnak arra, Cliáblt6 erejük van. Iit azonban u. lSIIlC f"t,
ls elveszitik egymást a Wmegben, az apa egyidŐ után nem ismeri me~ft/~t
férj a lelesé,ltét. tes'vér a testvérét 5 az ls megtö~é~b,~~~= :g:ásnak
hang ulatáJl an es szines igéreteinek wmornban n ,g
. , __
" -"1 Jéz
t
ndta
a
v
u
zedelemre
v.",.
...
mennek _ e rről az Uwu
USl az mo
itári\lsok
sol9zertnt
Ahogy vlss:z:ane-zek a. Wrténelem
- nU un ka uján menUlnk
a kevesek útján jártunk. Jézus
',ZONS ró p Ilá.vlszonylatbe s akkor amikor mindenki m áS
a n ps:z:e ,v

..
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ban divalos tanítások Ule.lnes beszédeire 68 haDRoztatoU Jetnan lra. ball _
Az u nit.érlunus nem pU SIl;W me ptoll-,
ml egy kolozsvári magyar ipsrO$ lIryennek6nek WdöUltt taní~t
ks haocm cselekvő h1tv(l I.l1a ~.
rer~....
nem dogmlak SUfTIIlliIjG., hano:om evan- válasrlotluk és euel vállaltuk a k eskeny utak minden mexlln'lbá lta!ási l
n e b&.sfllrelt. vagy éppen u&llréd lá lt. Ar. ÖSVé ny J::rdé ly sdkJ:U ~ bérce l
élIwnt életforma. Hltének s"*,sészen~ét és Ig'a.zsápt 80:. un! - zöU.. k ' Jooeny 10lyóI mentén .indult s. a1:tán a bú:r.al.ermö aUöld Iére iRI éri
kl. Ennek a \'ándorlásnak lIruny, Illdötá. v entesél melcsútoltalá s bört táriu s ember cscle:kedeUeivel keH.
ho.lO' bcblz,Onyltsa. &.Uksé~ tehá t , és ha bU . voltak útjelz(ii. Akik ezen aJ: üsvé nyen ' Já rtak en-edW ' VGlta"~
I lamágaikat '~es székesegyhá~ esa.rnokaiban 'nem blrdették, pn'ltetált
hOlO' eleven ~I lqcyünlc a r klnUy l, teJW.eJ.OIl . ud~arok~ UlV~O nem lá t t$.k s ín esmt6nye lk, fáj.
ról. hogy hitü nk ereje CJt.VOO h lvelnk t 6s j(YüIclror>eteínilret h ol. mikor, da.lmaik, reményeak \>SS?euo"-ek a szegények, .. ~ nem értettek a .sz-- _
e" : :
~Iyen áldott tcvékeny.se,lCre inditJa. telen dolgozók életsorsával. Unitárius örü~gtlDk leláldoUa bb
féltveönöU ~Iispoliti.kai kincse, hOl Y &7, ..egy IsteD" és ..e mbe r J&.us~
Ert azért kell tenni , hOftY az élet
szépi.t6 és l'I emesítö fl\unkiira j ó pél- tanításai é rdekeben hat.almaso~ kardda.! és f egyverrel nem h a reolt.ak soha.
daadással e;lO'm ásnak ösztöll2hst ad- E bit e1topdW ra. soha. se~d nem ké n YS7.e rite ttd<.. A I'na l u.n.k erején ts
blti,ga m /raink tartahnáuak on é rtéke szerint van-unk , a kik va gyunk s kép jur$". Igy Jes:;:: lapunk a, maga szeviselünk ma is keresztény remény5ttt:et sokak ~ra. l\I lsszlónáríusaink
rény eszközeivel is az uj ember és
nem biztattak sehol senkit a vilá,gon e hit el yedü1 úd.v öútö erejével s nem
az ú j viláK ,ková csa.
.
is gyalá zták más nbeté t. Unitá rius köntősMn a türebneffensé,ot kenetle n in_
A köU)s hit aranysáta az umdulata sohasem járt s mégis, vagy éppeq e'Ú rt a. történelem rOlYlllllán határlusokat m é lcs e vi lágon CJ!:Y drli n
kadatlan volt azoknak sora, kik szomjas léle kkel Ji)ttek vizeinkre s kik
JeW k'Öwsségbe fonja A lehetősé/!
mtllmYllgodn-. felfrissül t remé nnyel esaiJako?;t.ak aWkhoz, kik a swr-os
határain b elUl erert h lrad flss.al sze kapun át a. keskeny ösv6nyen lU életre mennek. , .
retnérik lenni, _ ha röviden ts • 8árbol éltek téstvlirelm. unitárius magya rok. Is tenne k a wn a földjén ,
arról. ami az unllll. ri usok viláP.'é~an
ame1yn; Idönként magyu. kÖnnyeK hulltak s melyröl J ézu s bnlidsá lt'a any_
s elsösor b a n hitvallásunk 6si g ülö nylszor felszakadl vágyakozó keblekb öl - őr~tek m eg unitárius ~eresJ:
f öldjén Erdélvben tör ténik.
tény hitetek drága tartalmá.t, - borús, vag y 6ppen sötét vil ágban lelketek
De
viszem tovább a szó t. H ilámpájának égő olaját. E hit törvényei biwkká es b á tra kká tesznek titeket.
szen nem pI'OfU8,mtnot adok. A
pronamm m aj d köZös elképzele- Szeresséte k a keskeny utak áldo.tt. tiszta., Imádsáll'oS légk örét, melyet Isten
f( ondvlselése öriz. A srú;les utak biv&sá nak, esábitó "-lI'é reteinek állj atok el Gelnkből foJ,! 'kialalculnt. CSak cgS'·
lene . " és most; vegyétek elé 81bllátokat s olvassá tok v ele m tovi bb azokat
kéb Kondolatot aluu1am elöljáróban
a s orokat, melyek ezt a> krisztusi tanáesot kö vetik (l\It, 7_ 14 21) ;
OF 1 oendlteni.
" Mert szoros az a kapu és k eskeny a z az út , me ly az é letre visz 65
Tudcmasára kell azonban hoznom
kevesen vannak, akik megtaJáljá k a d . Orb.kedjetek ped ig a hamis prófémég olvas6i nknak azt. hoJO' annak
ellenére. holt)' a lap csak néfcy olda- táktól , akJk juhoknak rubáiban jönnek houátok, d e bel ől r&Jr&dozó farka lon jelent m eg, azt a nyomdinál solt- GyümöleselkrÖI ismeritek meg őket. VlJjon a tÖVisTŐl szedn e k - e szőlőt ,
Kocsordi.
(ennálló s(i\yos tart02ással vettem valt'y a hojtonjinról fügét?" - Amen. •
(It S ha meggond olrju.k azt, hOj[y cél•
k:ltr.,. 'sünke t va lamenn,yire ls eredmény eSen csak llYolc oldalon tud j uk
s:iülőkhöz
szol gál n i. tennészetesen merül fel a
kér"" , honnan fogunk etTe fedezeRánlcldSsWntött az eszt.;!ndö lell;- mán,.v ok kanU'ájából és kin<:sesház{ltet venni. VálaszOln : a szPJ<ények szebb ideje, az iskolak hónaoia ; ból e llátja az. Iskolai év folyamán a
két f Ulérjéb61. Nyolc oldalon való Szeptember. A gyennekek már szor- ,IlYermeke t, S7ŰkséP.e van a vall ásra ,
m e,lt}elentetéshez a7. srll!;:s!ores. ho~ v
ha Is te n és 112. AnyaszentC1!Vh áz
i\lalmasan jérnak az iskolába.
I~ J!.bb két annyi túvUnk fizessen
.Mindell iskolaj esztendő e:ver- Irá nti h GsélOtel most ar. i.6lmlai
elő pontosan. mint amennyi ma fimek:nek és szüWnek ~aránt, rend- év elején önlren t vá ll altá,k a valzet A.kármIlyen .szegények vagyunk s.zet1int h oz valami u jat.
lástani ttatás t. Illetve a vallástanu-·
is, ezt az. .~ 'e~et könnyen el.öteEz a mQlSt beinduU_ iskolai esz- 1ást, a kkor nem lehet semmi ak:I.remthetj iik, ha csak egy csöPpnyi
dálya annak. hOlO' a lU'ermekek. a z
tendő ls hoz.ott egy olvan váUOl-ás l.
ls él behhilnk 6geink hlthü~böl amelyet sokan ide,ll;e nkedve 1'ol1:a d isko lai év folyam á n valóban mez is
b áldozatkészs t~ . Ha a lapot II tak. Az Iskolai oktatásra ránY'Qlllta kapják azt, amit .Q vaUá sóra nYúj lma~ar unitárius
társadalom m in- a lelkiismereti !;Z.abadsáJt oecl:!étjét ; hat s zámukra. , . •
den. eJ!Yt':;S Ul$tjll rnn.gáénllk vIl lIja s az önkéntes vaUástanulást.
Ezért mi lelkioas:ztorok érezII feleJ~s!.a:et éret te vállalja, egyKözel 25 esztendeje fOJ!lalkowm zUk a ~yermekekke1 ~en a feleeR)' emberre h a vonta csak fiUérek vaUástanllássa!. Megv-allom 6szin- lősséget. NekiJnk 1C1M/O'obb öröesnek. Azt hiSl-em . hOttY eddiJI: ls tén , h ogy soha sem tudtam teti(sen
münk, ha a köteles<;éiWnkne k e lel1:et
csak azért voltak. an,yagl. nehéué- kibékülni an al. hogy -a vallásórát tehetünk. szolgálatairtkat clvé.e;ez~, mert h l{ll\vz.ott belől\lnk a S7J!- iYetmckek. szülök és 4skolai mahll- hGtJdk. Ha nem tud unk mindenü vé
mél.ves felelősség érzete és nem - ta- lyok egyf ormának minösitetté.k <a la- elju t ni, az; sorsunkbóll 8(!Mlk..
lAltuk Tj\e g talán II módját sem mé.a: ti n, a szá m tan. vagy akármeLvik töb Az unitá r ius Rverrncknek azonann ak. hOIfV )ó szivl1 h lveinkrtől ezeb i órávaL Mindi.a: ÚRY érez.tem. hOQ:v ban a szülő az első papja. A
\ret a filléreke t rends:teresen össze- van ebben v alami bántó. ~ a val- gyermek kel jáTÓ felel&SÓf'ben kedszedjük. E tekintetben lT\éj;( e,a:y lásórát mlnd i2' többnek ~tem min- ves S zülők, mindnyájan sznI,2atárcsomó tennivalónk van. Atyaflsá,a:GS den m~ tanóránáL Nekem a val- sak va/O'unk. LeItYUrik há t ~1t6tár
meretettel kérem azért hiveinket. lásóra mindi$t elO' Iste1l~tclet volt. sa i egymásnak a vallastanitásba n .
jöjjenek ~itsé.a:ül, h ogy la punk to- EtY61 elmaradni. vllltY erre el nem Gondolj u nk arra. ho.lO' ebből a
vábbi. meR"ielentet!,!ve1 ls erec;lmé- készülni? Ezt a m ulasztást nem le tárgy ból v~blyében nem csak
nyesen sto1J«illlassuk a maRYlIT unl - het enesel*el osztáJ.yocml, mert a a JCYermckokel. hanem benn~t ls
t~rU:mus szent Ugyét.
outá.lyoz.nak.. Ketten b irálják el
vaUá9Ó~k osztályzatait vél1:eredméDr. Cr-Ikl Gá bor.
m u n koálkod ásunka t : a lel kiismerenyében lsten osrtngatja.
•
ha
'Az ön,ként válLaIt munka é r t tünk és Isten .• Mllyen jó
EcYhá:tköri Tanács Ur.J)Onli iro m ind i/( a le/ctöbbet. ami t azért mindkOlten Im iRYCIl nyilatkozpllk
dája lX.. HQay es Endre- u . 3 . .szAm. tettünk meg és vé;reztünk el. mer t majd fel6 lUnk; J ól va2'Yon jó .és
HlvatalOl;; óra d . e . 9-Z-Jg . Telefon ; lelki szük.séltét érez.tűk annak. ho/(y hi v sz.olgAm a kevCSCD voltál hl~"
184--602. Csekksz'mlánk Rilma 42214. etvé/(ezriik. Az. , Ilyen tényJredé:sek Wbbre b lzlak ezu tán." Se.ltltsen a .?ó
Elri<evezobe ; Ma,(yarornllltl
Unit . után érzi az ember a lel!'boldo@bb Isten mlndnya.Junkllt , hOlD' l~á.~
ERYház Körl Tanácsa. Buc:laoest . lelk!i f'eloldód:jsj., m~;\st. Most mcretUnket ls mCJtn,yu.lttató m
BudapesU e.a:yház\Wzsélfünkben (V .. Igy vagyunk a vaUástanu1ássai. Ha vé.,«ezllossllnk j(yennekelnk lelkének
Kohárv -u. 4.1 a lclkés:!:1 Iroda h iva - a szülö és a .a:yennok is érzi., .hogv bonto.«a tásA ban.
.
Pdb6 IstvAn
talos őrá.! d . e . 1001-lIr. P &m.tlrt aZQk kinött a gazda/( ultavalók köpe'~1.entl örincl lelki pászto r,
órák: d . e. 9-2-111;. Telefon ; 121 -847, zött, amelyekkel tlZ Iskola a tudo-
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radt szcotember il-en S~tJörlnc
un.iláriu$Sá,l((I. A k.!s j&"ülek.e:zet eddlJt elért eredményeit Inc.gkoron:!.l:Ul
a haran/($7.ent.eléssel. A gond os elő
késú!és mes;:1átszotl a rendezéscn. A
orcsbit&'ium kollekt.[v f(lunkát véirtett. mindenki a helyén volt.
Az
ünneoélY
bcnS~!,5;"~""6"",~tJCét
emelte PÜSpÖki HelynökUnk és Fö~ondnokalnk
me.lticlcnése.
Sl:éu
«yüttén.ésük:nek adtak 'kifejezést at
unitárius t{lrseJtYM~ek lelké·
szel, akik kevés kivétcliel jelen vol~
tak únnepélyünkÖn. Felemelő énés
volU látni a helybeli római katolikus. református és al: evangélikuS
testvéreg,yMUik papi és viláJti Jcüldöttséi;:eit. A hivek és a vendeJCck
:;SŰfolá..siR mCJrtöltölték a temolomot.. Mál"" u istentisZt.clet lllCi!kezdése előll az öröm és a boldOll6áIl
lelki árama.i forI'ÓsitottMt át a szlveket, s mindenki é.rCl:te. hoe:v ritka
I"lki élmén,vekbont lest l ! sze.
Az ünnepi istentiszteleten illH
hirdetett dr. csiki Gábor DÜSPÖlÚ
helynök. GyőnyÖrűen íclépitett be·
szédében méltatta a naD jelentősé
,*t és mctkaDÓ8n ecsetelte a ha-

e"illi9U4

a. p es18r.enIlÓrlne.! ha.ran lfS~ntelé8 hn
Apostolok Cselekedete 11. 4.

minden Idők
egyik ~ltYobb iró.l ának. Tolato\.
"es me.l!!lclének mindnYáian
nak a. .. hltvallása és al: uniGnw.- val.
szent lélekkel."
lás kowtl ll1:en kÖ7.ell rokon.sál1:ot
Ha iRa? volt til'., hOftY ~
sőt azono~ot látnak. EzreL k.roa ~\an!tvá n'yolI: mindny6.lan ~l csolllotosan fhtvelemre méUó al:, amit
tek s.zenUélolclc:el és lelkük földön· Tol.sl:tojról J. I. Zsitkov: ..EvaIl..llé·
túli extázisban emelkedett a mams- lium! keiCsztények a Szovjctuni1l·
ság lslcnéhez. J~us crodálatos kUl- ban", c::!mű. a Református EiYetedeménye által, Ú~ hUll: az i.s. hOll.Y mes Konvent .kiad!!os..'.baru mel1:ielent
mindnyájan, )tik jelen lehettünk a
mond:
.. L. N.
pcs'szenUörlnci maJl:8S'Llos haronli! XX. száza d
sxentclésen. 'm l is m1ndnváian me!!t.cJtünk szent lélekkel.
Mert Istennek etl:'f hú és alMa-

ranR .szercDét. Minden- -szIv m~dob·
barit. s minden sz.cm könnyes lett.
amikor a felsrentelési beSZéd ..'$LÓlaljon mcp: a haranI(" szavaira meJCkonduLt 8-z. új haraTlJt, s tisztán csenlI:ő. me>S"l.eh.an)!ZÓ nyelvén diadalmasan zengte bcle a vUá.d>a az imádkozó szivek áhitatát.. s a reménykedő lelkek boldo.2 viJ!:a.sztalását A z
urvaesorai ágendat dr. Abrudbányai
János kocsordi k'lkioásztor mondta.
Bes:z.édlböl kisugárzott az unitárizmus lénye,a:e. s utána a 'hivek iSti
lelki szomlus:áUal járultak. több
mint 400-an az Or asztalához. Az úri
szentvacsora kiosztásában a .jelenlevő paojaink II).lJ:!dannylaru 'résztvettek. Istenti3Ztci~ utái\" Pethő Is t~
ván lelkész ismertette a hal""anJt történetét..
Az el;Ybexyültek trorth+den vettek rént. Elt alkalorrunal. dl"". Imre
Dénes !6.rondnokunk felszólalásában
to?vábbi áldozatk' ...éltl'C buzditoUa
a hlveket. Utána az éllami l.akótelepi romal katolikus plébános szólalt
Szereolége a ml'f!:értö (!,
testvéri. szeretet manilesztáct6ja volt.
Délutén dr. AbrudbáIwai János
lelkl!sz btblllllT\aS!,Yarázatot tat:tbtt. a
hivek 2aula1<: lelki épülésére. Ezt kő.'
vetöen nlv6s kultúnnúsor szórakoztatta az e2~ült hiveket..
. Az clh~tt műsor rendkIvüli
sikerét az amn köz.rem(ík!!.dött kiváló müvl!szek előadásaI bi7.tos1tot·
ták. akllmt a \tÖl.Ön~ szűnni ncm
aka):'ó és oly sokszor teU:öfÖ taps tetszbi"l.~llvánitásaival jutalmazott.
Koz.remID<ödtek : l . Farkas Anna
operaénekesnő. 2. GyaUav l)omt)kos
[ró. 3. Jáky Tóth Pál. hef,led.ÜmüvéfZ.
4.. ~agy István szinmCivész. 5. Mef,lnyltót m~dott Szántó Ferenc. be.zárót pediJt dr. Szabó István. Az
ének- és a hC/(cdCiuólót Péter Marf,llt mCiv6sz\ wnl/:ora.iétéka kísérte
A rnCisor sikerét nem 'kis mértékbe~
bIztosltolta mé2 Sülő Nain' László

'el:-

To lsztoj
~z.cllc::mtörténészck:

too wolJtá.ia, ncm csak mint ORD ~~
apostol. hanem, mint apa is cle.l!ct
!.Ctt oa "Fcl$é,l!csnek lett" csodále.tos
foS!adalménak s iJtV m~e $OK
száz empcr számára azokat l j felejth.,netlen

a

pillanatokat.

~ente1ésen

melyekcl

mc!tértünk.

H alottuk a S'Zivbcmarkoló szavakat II Föpásztor ajkáról, hoJCV II haralU! közveUt az ~ és a föld köWtI.
A pest.sUnU6rinci haraNt a F6város
peremén az ecetlen s,,'..,..ó!ónk lsten felé. Vi~ kelU sziVÜIlkben elhap;yott sru!őföldünk hal'anlljainak szavát .. . &s m.J mindnyájan
könnyezli szemmel hallgs.ttuk a kis
harang csengő harudát. ahOO belecsilillRelt felettünk a toronyban az
ünnep áhitatába és vitte szivünk háláját Isten felé .
~tvc~tünk eR,y olyan Úrvacsorában. milyennel csak az elsö keresztények élhettek a katakombákban.; lattuk. amint az egy Isten. hét
, szolgája, hét apostol m6dlára hosszú
fekete palástban osztotta a kenveret
és a. bort. Hallottunk tőlük .olyan
maga~tos és fel\költ imákat. me lyeknek' minden su.va. mintha é.rból
jött szózat l ett volna ...
~s ~tán ntindn.Yájan áhitattal
vettünk részt a szertartás ee;yik lell:szebb I' széböl. sorra sz6laltuttuk
meg a harangot. mel.y nek szava.
hangja élt. hiVO$:atott és. &melyet
élénken hallottunk akkor is. amikor
már hazafelé tartva m' Sie--messze
.i ártunk él kis templomtól ...
Var6zshalloltia.
mel!-mes.:csend Olt
fülünkben. sz.ívünkben oa nal!:Y város
ujábaal is. ImáranyUó aJkunk escvUU
susogja azóta az áldott kis haranltI!al ;

Tebenned biztunk eleitől fOlNa
Uram; T6!ed laMo~nk
haUékunknak.
K á dámé Ba.rabás Lenke.

'unitárius költőnknck H uszti János
lelkész által felolvasott .. H araru;!" e.
alkalmi költeménye. A mé/t sokAlJt
együtt marad~ testvéri kö..,Usé« kI~e Ó$ nafo!Yjának a.ikáról ilyen
szálhatott az &!ek Urához:
Köo;:;zönöm Istenem. holO" ez~ a napot adtad nekem ajándékk"éPllEm.
dr . Szabó l \lv á n.
A M agyarorszád. U n ltárlull EKYtub..lr.ör évi l'E!ndes közl[yúlését elő
reláthatóan októbeT 3O-án. p($t~
szentU.il'lncen lolda tartanI. A meJthivókal a törvényCll Időben klldildlük.

IMi kéfdések
az
iljúsál1: körében. UifYanakkor roosz
szol.dlatot is tett II ~tyénsél!.
nek; kIméletlen 'k ezekkel szakltotta
le. Krisztusról mind a (Övis koszor1.it.
mind lstoosé~ek auerolajá.t.. Tolsztoj nem a mennyb öl földre jÖw. Ist en t testben me.lljelinltó. az emberiség bűneinek melCVáltá.sára a Itolgotai keresztet önként vMlaló evangéliumi Krisztust hirdette. hanem
az e/tYszcrű. átlUoos. haladó emberi Krisztust. 'l d a többi emberektöl osak maro>s erkölc::si életével é9
mély
bölcseS"Séll.évf!1 külömbödk.
Tol!atoj : ..H exyi b' -zéd" ~beno bemutatott ember"krasitusán.ak c1kéozelése követókl.'e talélt .. ."
Szám: 32.5/1949.

MEGMVO.
A budapesti Unitárius EahhközséR l. évi októbe'l' 23-án, d. e. II
ór ai kezdettel a Tanácsteremben!
rend eli köz,y61é s t tari ,
Erre az eRYháutÖz-!l1:i !aitokat szereteUel medLIvjuk.
TárJ;!ysoroz,at :
•
l. Lelkészi és

,,,,- ,

Rondnok.1 jelent é-

2. pl"e5biteriumtól áttett U/tVCk.
3. Időközben érkező (igy'ek.
4.. lndltványok. irásban előre.
Budaoest. 1949. OIrtÓber 4.
Barabá.s l styá n s. k.

1""""dr. Me oyhá rt Dé n e!l s. k .
.,ndMk.
FIGY ELEM !
L apunk szerkeutőséRenek Dlu bi ú.sáb 61 egyik buu(ó atyánld'la fel
fogja keresni Budapcsten és körnYékén az. unitál'lus család okat. holtv
velüJo ~zelebbi terveinket. lehet6ségeinket ts tenn.lvalóinkat ism(ll1eS.se. Fogadj.ák őtet olyan s:z,erete\lt.el.
amilyennel ő mindenkihe<!: b eltOPOItat és el(yházunk él'dekeit szN.«'lni
IclvánJo..
UN"ITARIV S f:LET lU . •• ,
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HIREJ(,
SOIzog li ny LaJ O!I CJlyhüu 1,an.'lcsos
és felesége október 2·;l.n Kce>.kcmé·
len ünnepelték lIycrm~jk s>;Cr<ll eIC
által körülvéve 25-ik házasstlll,l évfordulójukat. I stentlsz:tclc~ és ur: a csorovétel után ti JO'ülck~1 S2.JnC
elött d r. Csild G!lbor áldotta mell
al; ünneplö cssJ(adot.
•
Ju ta lom. Dr. Imreh Dénes C-

p;ondnok aOs 100 forintot adott a
Misszió Ház Int éző BizottsáJl'ána~.
hogy ez .u: összeg adassék az UIll!arius DIákotthon azon lakójának,
ak.! '9zt swn;:almflval és példás maJ<atarlásával mcgcrdC!n'lli. A jutalmat
Balabás G~bor II. éves 'főiskolai ke reskedelmi hall.«aló kapta.
Ujvári László alia a budapesti
clO'há~i könyvU!.runk j,f.Varapí-

tására értékes. füzeteket adományo- mU.

A Cii zesll'ya rmali e!:y ház~üzségbcn

úllamsep;élyböl jelentős CGYh{I2:1 éOltkezés. H!etőlcl! javHáSi munkálatok
folynak:. A hivek sep;ítsél!évcl sikerülni log 11 hftborús Pus:ztulások
nyomait elh.lntc~ l. A templom építésének 46. évfordulójiH, november
6-án;
emlékünnepély
keretében
szándékozik az egyh!'izközséJZ me.'!ünnepelnI.
P eslS'lenUö rin cl eJl,Yházkörségünk
hh-el t. hó 2-án tartották meg szokásos havi clsövasárnapi evarurélizá.ciós családiösszejövelclüket. az
e~vházközség fiataljainak
rendezé"ében. A ~Ickezeti tennct czúUal
is megtöltö köZi:inség jóleső érzéssel
és bold~ örönunel lát ta és állapította mei:, ho.ItV egyházköz!künk
iövője iránt nem lehet kétsége. mert
David Ferene örökrege méltó örökösök kezébe lesz letéve.
A J\.1is!~ió Ház lemplomáhan tartott ös:ti hálaadó isten.tisztelctre urvacsorai bort adományozott B uzo.l::ány Anna. kenyeret K édár K árolyné és d r. Nyiredy Gé1.a.
• (lnlfirius Diákc Uhonban 2OeltVctemi és fői skolai hall~aió lakik. A
Diákotthoh fenntartása nagy áldozatvá lla.l Assal jár. Szereteltel kérjük
híveinket II diúknkeió támol!:atásjra.
A l\1l'1Szló n b; I,emplomában Vándory tya zeneakadémiai hallgató
látja el -a kántori szoll!(lla10t.
A d lák:l. kcl6 célJaira. szeptember
hó folyamAn a budapesti eltYházk ÖZ 5éJ'.hcz a köve~kezö adományok
fOlytak be: P:\.1 SAndor 7. ' dr.
~~ula.v Tibor~. K Múr Feren(: 7.
If], dr. Cs iki G6bor 8. Fe renc:zi Istvénné 10, dl'. Scmelédi Sándor 2
Nyiredy András 3. Ajtai László 10:
Pa takfalvy S6ndor 10. Csiszár J ó zse! 20, dr. Papp Antalné 3. d r. Mikó
LaJOS 8, dr. Schcv Ilona 2 és Mikó
IstvAn 5 Fl
A Mlsnló Hb.ba n l evő vendétt-:zaba a vidékről feljött alial rendel'te2ésért' áll.
'!' KOháry-u tcai templom belyre_
álht á~á ra l(!~tóbb a következO adományok fOlytak be: 861int Sfmdor
20. Denc, LésUó 100, Slm~lRdJ Béla
50. Dlls l Jánosné 5, Márton Mlhá ly _
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né 5.

B(!!,l;(!nvc Zsigmondné 2. dr. hiveink: a o\!nz;t fizesstk be a
S;o;<lnlgyör.llyl Fcrcn(: 5, dr, Menv- 42,214. sz. csckksUmlll ra SI irj'lk
hárt Dénes 5, dr. Zsukó rstvőn 6 Ft. mCJC a oostal ~nzesutalvánY szclKöszönjük.
vónyén. h OfN melvik könyv m~U!
Vnjtárlus Nők BibJlakőre minden dés\!t klv:\.nlák. elm; Exvházkörl
hétfőn d. u. 5 órakor dr. Csiki GáTanáe8 lrodáia. Budaoest. I X .. Hóbor csperes-püspőlti helynök lak:'lsll n ltVes-u. 3.
(lX., Högyes Endre-u. 3.) tartja szoIt' dl6 kö7,v e tiH iskntintdctünkl'.l
kásos összejöveteleit. Minden atvánk_ lL KJ)háry - u. 4. tl'.mplomunkbó l ok_
'OObcr 23-án. d, e. IQ órakor .
(iát szeretettel várunk!
Al; Úr asztalát u ÖSÚ hálaadóGyermekiste nUsztctetckcl a buünnepre a K oháry-u. templomunk- dapesti elC'Mzk~l!.ben vasárnao
ban a következő kedves atyánkfiai d. e. 10-11 óra között lartunk a ta teritették mes.:: Ménáros Sándorné. nácsteremben.
X. kerillet !'olAV telepl protestáns
Barabás Istvánné. K utasi Esxtc r ,
Unllházblln november 6-An d. u. 4
Patakfalvy Sándor. Otő Lajos és (ele.sés.:e. 'Iladady Albertné. Táborosi órakor isl~tisztelet lesz. Szol.i!al:
SzolJ1.a Feren(: lelkész.
J,ánosné. Király Ernőné.
Budaijrsijn az á~lami ált':!.lános i~ 
.'\. bpesti gyülekeuli ijsnejövelclek sorozata október l-én nyilt meg k o lá.ban október 16-an d. u. 3 óraa Tanácsteremhen. A szép számban kor, Törökbállnton ugyancsak az állami ált. Iskolflban okt. IG-6n d. u.
e,e;ypegyült 'közönséget és az érteke:.r.letet Barabás Is tv án lelkipásztor 6 órakoI' istentiszteletet tartunk.
Udvözölte. A legközelebbi gyüleke- Szo!dl; Győrri. ls~ván. Bu(laijrsün
zeti összejövetel november 5-en lesz, Máthé Laj oS' és felesége, Törökbaeste 7 órai kezdettel, aki vacsorá t is lirton dr, NemCl;o Nagy Lajos és feigényel, jelentse be az egyházközség lesél(e adományoT.ták az úrvacsorai
kenyeret és bort az őszi hálaadó isll"odá.ián .. okt. 30-ig.
ten t iszteletre.
Győrben október 2- fm volt OrRákOSS7.cntmiMlyon okt. 16-an
vacsoroval egybekötött istentisztelet. Az úrvacsorai ken:veret és bott d . e. 9 órako r az Evanl(éijkus tempMáthé Géza és felesége aCiai ado- lomban tartu~k Islcntiszteletet. S1.OI~ál:
Bencze Má rton, Sas halmoll :
mányozták. Az istentisztelet ut;'m
tartott gyülésen a hivek dr. Erdödy október 16-án d. e. ' f! lI órakor lesz
unitárius istentisztelet a lakótelepi
Ernő ny. p. U. főtanácsos a fiM .eond,
fUrdöteremben.
Szolgál:
Bencze
n oknak, Máthé CMZa éphesz mérnök
Má r ton. OJpesten: november 6-án.
afiát pedig szórványgondnoknak vá déli 12 órakor unitárius istentisztelasztották meg.
let lesz II Szent Istvan-teri ref.
A duna -tisz.aközi szörvanyel:y h dz.
..
.
t
..
,
'é
t-'
.....
.
h
'
<
"
.......
,
templomban.
Szol!i(ál:
H
uszti
J
a• 01;!!cg cru e. n tar'""h~ <,-,aY'" • nos. RakoS ll alotán: nove;mber 13-án
iste.ntiszteletek~.. 2 ~ IVUnk vett d. e. I I órakor unitárius iste.ntiSZ3erészt. Nagyres:wk urvacsorával ls let lesz.
MAV-telepi ref. temploméIt. Úrvacsora! kenyeret és bort
a
o_I.
F I - öd··
S '
ban. Szolgál: Bencze Márton.
.
a d 0';'lanyozo.dA: . e sog. on
~sz
Ke cskeméten október 2-án volt a
k
Arpad és felrseJ!:e. R.á o:spa.1ota n : BU"ZO~ány Lajos egyházi tanácsos
O~ András és fel.esép;e, Rakosszent- házában levő gyülekezeti lerEmben.
mlhá.lyon: MarOS! Béla és felesége. úrvacsorávaJ e.ItYbekötött istentiszSashalm/.on; Danes Zol.tán és tele- telel. Az Úr asz.talAt Buzogány Lajos
séJi(e, Ra.kosesaMn ; P eterffy Sza- 'és Cclesé,e;c terllették mel(. Szolgált;
boks, Rákoshegyen : Albert J ánosdr. Csiki Gábor.
•
né, Szolnokon: dr. ~olnár I mré~é.
nalottaink. A z utóbbi hónaPOkÚjpesten : Na gy Jozsef é~ neJe.
ba n hivclnk közül K oncz Györgyi .
K~rjük szórványe.e;:vh.ázköz:;é,e:i h~- dr. K oncz Lajos ügyvéd és Arkossv
vemkct, hogy egyhŐ,zl adÓjukat .f L- Lenke leánya, Farkas Sándorné.
zcssék be az 52,226 .,Duna- T Isz:akÖzl ".
S ."<y. J'-o~' özv. Na.l!Y
·tá I
•
á
há-l." _.<. B
ozv,
ZL
l
" ;''' •
um ' r,~s szorv n:yeg-y ~oz=~
u- A!bertné ,és K erekes Zs.lgmond tádapest elntvezésü csekkszám.!tJnl'ra. voztak az élők sorából. Emlékük lel\1osonmagyaróváron és Levé len eyen áldott!
szeptember ll-én
csorávali
•
UNITAnlUS :ELET
a rel. temoa ref. hivekkel közös isten- A lap tulajd on osa a MagyarorszAgI
Unitárlus,,·El(yhflzkör.
lelkész. Az úrva csorai kenyerot! és
Felelős szerkesztő és kiadó:
tiszteleten .szolgált Szol.'!a Ferenc.
Dr. Csiki Gábor.
bort Cseh Kálmán I!ondnok és felesé,e:e adományozták.. Levélen az. Úr Budapest. IX .. HŐJl,Yes Endre-u lca 3.
.tv! e16fizetésl d lj a : 12 forint.
asztalát Máthé Mózes és fclcsés!:e és
Nyomatott M6 té Ernő k önyvnyomBenedek Lajos és felesége anal te ritették meg.'
• dáj ában, Budapest, vm., J ó zsef-u.
41 • .szám. _ T elefon: 137 626.
F eren<:z .József ; Unitárius Káté
1948. tvi átdol.i!ozott 'kiadása és
eIM:
Be nez.edi P ál; Bibliai történetek c.
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