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budaocsti és ocstszenUörinci
e.lO'-házköz.ség:ek majdnem e.lolidöben.
de e./tVmástól !ü.2.l!eUenül fo~lalkoz
•
tak e ,kérdéssel. s az az EJtyhál.kÖri
I
Tanács elé került. A n·y ár ele.ién tarSZOLGATARSAIMHOZ t:S HIVEIM SE~GtHEZ.
'Iandó évi rendes .kö~űlésünk elé
KEDVES .ATl'AMFlAJ!
meO' a tanács iavaslata. hOJty az
•
unitilrius nök részére a fér1iakkal
Sötét felhök tornyosultak életünk egén. Az emberiséget egy új báboteliescn eJtYenlő aktív és Dassziv várurol való félelem ta1i'..Ja' r-emegésben.
.
lasztójog biztosíttassék. amint ezt 31Föl~ )' elő apáink régen, ba viharfelhő közeJecJeU határaik fölé, meg_
lami törvényeink is elren.delik.
konditottak a harangokat. Dobbanjon most. imádságra st.ivüok, hogy lsten
E1O' ~ó ta vajúdó kérdés , fOJt , szabadítaon m eg attól a vesudelemWl, melyet egy új biború hozhat az em:
~
ezzel dUJöre jutni. Efnrházunk éle- beriségre.
A m ásodik vilá gháború vége felé, annak bonalmain okulva kbrunk
tében
a nők;nek szavazati joga volt,
,
az e.2yházi tisztviselök: választásánál egyik bölcs á l1am.férfia igy figyelmeztette a világ népeit: "Ha el abrjuk kerülni az emberi művelf6ég végpusztulásit, meg kell taoulnunk az élet. leaa .ltYillekezetekben, de.a közltVűlés llaGyobb tudonUnyit, azt, hogy a világ különbőz,ö f&jú népei miképp éleR,yéb tarjtyainál szavazati jo.e:uk. hetnek és doll:oWatnak egy vil;í.gbao egymás mellett békessigben egymás
_
,
nem volt. A orcsbitériumoknak és ja vára":.
Hitűnk' szerint erre minket az "Or Jézus tanit meg. O éppen azért szüJnaJ!asabb cJtyházi, testületeknek -tagletett a \ilágra, bog). az embereket .. békés együttelélj tudomány ára me&"iai nem voltak:, s bár a 23. §. a 'Prestanítsa. S amikor ad látta, bogy tanítását nem szívleJték meg, megkeserebiteriumra vonatkozóan sem tartal- de.tt szívvel mondotta: " Jeru"l!sálem, Jerumlem .. , hátJY5z0r akartam egy_
maz kifejezetten tiltó rendelkezést. , begy üjteol a. te fiaidat, miképp"'a tyilk egybegyiijti kis csirkéit szárnyai aJá,
az évszázadok során kialakult jo.2- és te nem akartad". l\ljljd pedig, ~rnikor virágvasárnapján a:r,' olaJfák helCYakorlat e -stakaszt így értelmezte. gyéröl ezt a. várost meglátta : "Sir:. azon. I\IQndván: Vajha- megismerted
volna te is csak e te mostani napodon is, amik néked a. te békességedre
A nillekezetszervezeti életben a
valók! de most elrejtettek a te szemeid elol",
:
.
nök azonban ennek ellenére is résztMi ma csak anny)ban vagyunk igaz keresztények, amennyiben megvettek. A med gyesi .eyüleke:t:et 2ondismerjük azokat 'a. dOIg.okat, amik békességünkre valók, ha. hiSszük, hOlY
noka sokáig eJt y asszon.,y volt. A dumindazok az ellentétek,. melyek az e.mbereket ma. egymástól' e.lválaszüák és
nao~l:taji gyülekezet ie!lYwje szintén
háborút okozhatnak, a z "Úr Jézus evangéliumának sujlemébeo bék6sen m eg asszony volt. E meltYálaszwsok ellen
sem az esocresi vizsJdllószék, sem az oldbatók és Ha ebbe n a hitben minden erőnkkel bék~ sségre Igyekezünk.
" Boldogak a békességre igyekezök, mert ök lsten fiainak mondatnak".
E. K. Tanacs ki[oJt~t nem emelt. A
Az emberi SZÍv a maga romlatlanságiban békéért dobog, m~rt lsten
második vilaJiliaboru után a kolozsvánj El:,vhazi Fötanács a kolozsvári
az embert békességre é s nem há.b orúságra · teremfette. Az "Or Jézus az ~m
beri sziveknek erre a romlatJan$ágá ra. akarta és akarja még ma. is felépínöl ipariskola !!'jÜ.I!.Yelő l1!:ond nokává
~S?onyt választott, aki ennek révén
teni 'Isten oruágát, m elynek alkotmá nya a' szeretel, törvénye a noelátis i~- .
Ie.e:maj,lasabb egyházi tcstü\etünk- sag, drága valutája. a ~éke.
&J
7
nck, a Zsinat nak és F ötanácsnak vált
Kedves AtPfh~i !
ta~ává. A kolo~vflri unitárius gyÜlsten országáé rt való buzgó imadkol.ásunkban és munkálkodásunkban
lekezet -pedi.e: a!Z elmult évben aszmeg n e IllIlkadjunk.. Kér-jük a jó I stél1t, .hogy vilá,ositsa meg a- mi mostani
szonyt is me~választott presbitériu _ n apjainkban azt., ami nekünk a b ék,e q égünkre va ló és adja áld d.sá.t azok
ma la.e:ial sorjIba. lUelv oéldát most munká.jára, a kik l s te n fiai ként békedégre ~ekeznek.
a pestszentlörincl gyülekezet is köBudapest., 1949. á prilis hó.
vette.
~'\tyallságGS szeretettel :
Dr. Csiki Gábor
E lépések eredmÉ!l\veit rendezi
unitárius püspöki belynök..
majd szervezeti szempontból a köz !"'YúJés remélhetően e kérdésben hlo.lakuló e2Yse)!CS' határozata. RemélAz 1849. évi áprili; I ~i függetlenségi nyilatkozat Százéves évfol"dutólUk. ho.':'y a iövőben az u nitárius járól országos ünne~J.!ek emlé}{,ezt.ck meg. Az emlékeze tes debreooni e lhaóls-..zonyok és öll311óan keresö leátározást aláíró követek kőzött ott taláJjuk két erdélyi unitárius atyánkfia
nyok munIciját a gyÜlekezetekben
aláírását i9: Fejér Márton 'és Gyergyai Mihály. Mindketten szor~almas
méz eredménye~bben vehet.lült majd
munkftSlli egyházi élctünknclt. Fejer Márton debreceni sxereplését Kozma
hz.énvbc. s értékes közl'eműl:ödésü
László unitárius hadbiró kapitány is feljegyzi kézi ratos naplójátum . melyet
~ a konnányz,ás és irányitás munnemrégiben Gyalla,v Domokos ismeIT\.et.€tt elöadásában.
ká!ilt vé)!ló testületekben. a presblA nagy ünnepSéghez kapcsolódva s emlékezve a réJ.!ick érdemes elh atériumckban. az e.e:yházköri köz~yG
tározásáról. a mi kis kiilön ll1litáríus h=ájá.rulásunkat i9 kel!:;telettel ielésen, EJlvházkörl Tanácsban is hasz- gyez.zük fel. Az elsö mW(yar köztársaság létrcjÖltkn ott mu nkál \.ak IlZ er1!OOIlhatjuk.
délyi unitáriusság követői is, akik évszázados nehéz próbákból 1u dtAk. hOin'
rn?t Jelentett az osztrftk Habsburl! elnyomás.
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_ ,,~oldog~k a ' békességre igyekezok, mert ok lsten fiainak mondatnak".
(Mité V. 9l)
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Unltáriusok a nemlet történelmébi!n

U"itáei"4
"aroúat
,
hónap lItols6 heté~en.
A . bels6 emberek, aki k
CI beteacskedó , debreceni lelkész kí·
véulével valamennuien mcajelcntek, két délc!Ött f'észlet ckb,e men?on
foalal/roztak a lelldvdszto n u o lQula t
aktuáliS kérdésetve!.
A konferencia i
elóa~ó$Ok során
dr
Szimonidesz Laios oTates /rins
tá bori oii.SlXik tartott eWad,ást. ,a
népi demokr.:icia és az eQuha~ t"Z·mcn. melurőJ R . namlapok is '!leo'emlékeztek.
A többi konferencia i előadás uz
IHS/49. centennáriumi el&d~Solc iavalt> tartott sorozata ' fot~at.asa 1>011.
meluck emJltett idélk undánus namJjairóL emUkcztek mea. GJI(l ~.lua !Jamoko$ író Kozma GeracIurol e~é
ke~eU halá la 'szá.l:éves ét!f~rd~otall
és ismertdtte fia K orma LoszJo volt
1848/49-es honvéd hadbÍl'ó kéúratos
naulóiá t. me/u akorbeli escmbwekról. s olaswrszdai /lad ifoasdadról is
sok érdekes eseménttt feOuze!t ~.(/:
Dr . Csiki Gdbor esoeres-ousoo kl
hehmök Berde M6zsa 1ó!tevőink ietedei me emlékezetél ;idézte.
Ide so rakozik a Br«S$(I ; EoueSii let 'Tendeiésében meatq1tott iim:elJélu is. met-u sokkal naaJJabb kÖ.~ijn
séa et ' érdemelt volna mea. A z 10e!1
naau aond~al és hozuí éTtéssel Ö$.~:~
dUltott. bdr kis sé hos$ztí müsoruan
Szdsz Jdn os polodrdi i lelkész isme r tette
Bra sSai élete leoielentős ebb
vonásair. Dr. Dalibar Marianne 8ra.sSlurÓ!. Il nevelőről Il1rlot t II1r ll11ma8
és elméJllűlt tanulmdnuokra mutatO
előadást. P d2rint Zoltán. C.~ iki SIi: ra,
Tanka Geuzl1. P é ter A risztid. /Ütal
e!óodaU 01óza. ver sek és énekszá mok és Weress Ako! közvetlen t>eszll/aelése Brassairól a muzsik:tsTól
és Tiba/d! TibaT zúrószavai méHókk:i
tették az emlékünnepéllll (I nal)JJ
tudós Brassaihoz .
tar/ottunk
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A t6boraok paplana

,

Marosvásárhelyen 1849.
Domokos e/O' fel voT ABORNOK
K is Színház
b e nagy silátiuk maS%.állásá.'1 a szabad:-;;~;
székely honvédei és a
nem
nemeslelkű, de kév
nyes úri dámái között. Eu:y ' kis epizód, melv ef{)' korI, ellY betel!: társa.
dalmat állit szembe egy kis nép örök
iltat.ságos, tiszta Sl-ivű és röltétlen
bcesületesséllével. Bem tábornok aUg
sUllal meA: a darabban. de medelenésével és a pár kieitett szavával
tanitott akkor és tanit ma is. Gyallay
D9mokosrnik kÖliLönjOk a tavalv b e mutatot.t ."JO vAsAR" clmű székelv
nép. v'Il Jfltékflt. köswnjük a m ost
~mutatott új Sl-inmüvét. m elynek
w.ttán kacaA:lunk és sírtunk. A darabban mell:csillan a székelv humor.
dc mélyen s zánt a dráma. Ee:v hibát
azonban relróvllnk. A TABORNOK
P APL ANA rövid (tennészct.escn nem
a darabb a n elő(orduló naplanra értlUk. hanem a darabra). Ilyen ló szln_
művet több órán keresz tül !<Zivesen
élveznénk.
N agy Sá ndor:

2

R 6,o::i panaszunk volt. hogy kUJönöskéQcn a régi népiskolai tankönyvek. nem objektíven. hanem Igen
.e;yakran eJfo.ltultan. - S'Őt nem cJ(y alkalommal ellenséges. vagv megtévesztő
b eáilllásban fOl1: 1alkoztak a
ma gyar unitár ius egyház 1nCgalakulásával és szenmének ismertetésével.
örömm.el laooztuk végig az általános iskolák VII. osztálya részér e
a Vallás- és Köwkta1iLsügyi Miniszterium 'kiadásába n megje lent ..Történelem" e. tankönyvet. Elekes Laio:;! és Tóth András munlclját. A
könyvet Janovits IstvAn ra.izJ,)l!a képek diszitik. A 142. oldalon látjUk a
ma,gyal'sárosi unitárius harangláb ké_
pét. mely. mi nt az aláírás mondja:
.fából készült: a magya r népi muvészet e~ik szép emléke. Szüksé.c
esetélI 1<"1tonai célt is szo!.Ilál t : innen
fi.crel-t-ék az ellenségct ."
A szöveg elég részle tesen fo21alk.vl'.Ík az erdélvi történelemmel is.
.,Hitújltás és villásharcok" e. IV. fe·
jezct l. ,.Új szenem Európában" e.
részébe n a pro testánsok közé sorol ia
az u ni táriusokat
(e~isten-hlvők'),
akik az el:!yházi . élet és a hitelvek
eJtYszerüsíté$ében m é$! a reformát usoknál is ~ tovább mentek és például
ta$!adlák a szenthá r omság tanát,
amit a többiek mind clf~adtak. A
következö cikkben: 2. .. A reIormáció
M agyarorszá.e:on". bár elfogultságot
nem tapasztalunk. kissé $Zuks2aVl.i a
műndanivaló.iáb<Jn. mert csak e nnyit
j egy ez. rel: .. Etdélyben nagyszámú
unitárius is élt. ~ De amikor a ma!tyar refonnáeió munkáját helyesen
méltatja, me~á ll apítva. hogy ;li nép
nyclv é n .- ma.e:va r földön ma ltYaru l
tanította:". zsoltárt és b ibliát fordi tottak. könyveket nyomtattak. Isko lákat létesítettek. F elsorol c munkában eJöljá,ó protestáns férfiak
közül öt nevet. d e nincsen köztük
sem az el!yetlen maltYar vallásalapító
Dávid Ferenc, sem a könyvnyomtatás és bibliaforditás .körül Leen na::y
érdemeket szerzett s később unitá -
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OLVAS ÓINKHOZ ·
kiil ön levé lb e n cse k kltpOt v itt a
p osta. l'Itind e n csekkl ap á ra G fill é r,
a nyomta tvány díja kb . " fill c r, a
porló d ij 8 fill é r , a m egeimzés, nyilv á nta r tás, átnézés mun kaé rtéke sz in tén néhány fill é r . Mi n d en kiküldö tt
s ürgetés k b . 25- 30 fü lé rbe k e rült.
miegyegy fo rint is. a z unit á rius saj tó UgyH
h'Zolcá1ja.
Ull ltá r ius ön t udatunkró l ú gy tes >;ünk b izon yságot, ha :U d o:tal vá ll a!lisa á rá n is tá m oga lJu k eg yház i l apun kat.
•

rlussá IcU He ltai Gáspár scm.
A kövctkez.ő: 3 .. .Katolikus el.!en
h atás" e. fejezetben. amikor Erd6~
helyzetével fo gla lkoz ik. a ·következő·
ket irja: Ot~ Ján os Zs iRmond. akit a
vallási kérdések na.lQlon érdekeltek.
ej{Ymásután lett evallR:élikussá, kfll vinistává. vél!ül unitárimsá. Az ors:cágJ!yülésscl eJ!ymásután elismertettc mindhárom vallás szabad .I1:Yakorlatit. Rámutat a rra is. hoJ!Y "még ....
katolikus Báthori István is aki eltiltotta a -további úji!ásokat. törvényt hozott. omely a né.cy .. bevelt"
vallás szabad gvakorlatát biztosította 1571-ben. H elyesen itéll meg az
.,erdélyi vai!ásbékét". mely nem volt
u.cyan teljes és tökéletes. de mél!.ls
példát mutatott arra. hoJ!Y Ul!Yanabban az országban több vallás ls
meJ(férhct békességben. Ezt a példát
más országok Igen későn kezdték
utánozn!.
.
Nem emlékezik mel! e -korszak
na$!y forradalmi tettéről. melyet az
1568. évi tordli országgyűlés amn
halározatában találunk. hORY "a. bit
Is le n :!já ndéka" S ezért valhisáért
senki t üldözni nem szaba d. A vallási
és lel ltlismereti szabadság törvény.
beik.tatása ebben a korban. valóban
forradalmi tette volt a z erdélyi o rs1.ággyűlé:me k , s dlcsősél!e a magyar
unitárizmusnak. h ogy cz t a törvényt az unitárius János Zsigmond
ors:r,;..li(lása idején és ·jelenlétében. az
unitárius vallást alapító Dávid Fe;..
rene beszéde h atása alatt hol'Jták az
Ország2yű1és t
akkor alkoló három
nemzet képviselő!.
Említett hiányosságai dacá r a is
igen örvendünk
annak, hOJ!Y a
könyv vall ási é s eJ!:.yház i kérd ésekben. objektív me.e;állapitásokra törekedett, I; szakítva a mult elfoJ!uLt"sáJ(ával az általános iskola tanulóit'al
a történelem t én.v eit ismerteti me.!!;.
A munka egyéb vonalkou.sainak
értékeive!. vagy esetlegcs téved é seivel. arra hivatott méltatók bizonyára már ! o.lllalkaz tak.

OLV~O\S ÓINAK ,

File p Im re és relesé ge, hódmezövásárhelyi
lelkészünk
házassádt
l sten egy harm adik leánygyennekkel
áldotta me.c. aki a keresztsél!bcn
Zsófia. Irén. n ona neveket kapja.
Isten áldása le~en öromükke l.
Egy h áz k öri Tanacs unk április hó
21·0n, csütör tökön d. u. 6 órakor
tartja ül ését. Az AlIandó VeKYcs Bi7.Oltsá.c ülése ápr. 20-án. szerdán d . u .
6 órakor lesz a K ohá ry-utca i lelkésti hivatalban. A májusi tanácsülést r endes idöbcn, máj. 12-én 1art·
juk meg.
Az espe resi v izsgálószék munkáidnak utolsó á llomása áp r . 24-én
HódmezővásárhelY!" Elözöcn a
szeI:cdl leánye/O'ház.kö.zs égcl is felker e sik.

•

•

•

•

•
:\. BUDAPESTI EGYIIAZKOZSfO
HIREI.

K o háry-utcai
templ omban ":lsfu'nap délcJOtt 10ll-Ig. Gycrrnekl$lenlis zteletek a K oh áry-utcai tanácstcrembcn vasárnap
délelőtt 10-11-11(. ,J livala los órák a
K oháry-utcai !clk~j irodában hélkÖUlap d. e. !O_ I _lg és vasárnapokon délelőtt 11_ 12_111:. Pén:;r;lári óclk
a K oh áry- ut.cal Iclkészl irodában
hétköznap 9-2- lg és vasamapokon
lstentiul elc lc k

II

11 -1 2-1~. Tettron: 121

84 7.

hte ntlnteletek IiOrrendJe m ájus
l . é$ 29~e kOzl II Koh.áry- utca i t.em~ 
lomun k ba n , a laoaC$tcrcm bcn u
~-zOrrinyokban :

Máj. l-én d. e. 10: Szolga Ferenc.
Máj. l -én d. c. 10: Györli István

r

( ~ermekjslcn t !szlclcl).

Máj. 8-án d. e. 10; Györfi Istv(m.
Má j. 8-án d. C. 10: Szolga fe renc
(lI:ycrmckistcntisztclct).
Máj. 15-én d. c. 10: F erenc? Jó~1.

Máj. 15-én d. c. !O: Győrfi Is tvá n
(gyermekislentÍ.$zlelet).
Máj. 22-én d. e. 10: Barabás Istva n .
MAJ. 22-én d. e. 10: Szolga Ferenc
(gyermek iSten tisztelet).
Máj. 26- án d. e. 10: Barabás I stv':m. CAldozócsülörtök. K onfirmálta-

tás)

7)

Máj. 29-én d. e. 10: Szolga Ferenc.
Máj. 29-én d. e. 10: Györfi Istv6n
(gyennekistentisztelcl).
Györött a református templomban
ápr. 24-én. d. c. fél 12 órakor Orvacsoraosztással c/C'bckötiHt isl cnt is:I:leletet tart: Szolga Fe r enc.
A X . ker. MÁV telep! protestáns
imaházban m6j. l -én. d. u. 4: istentisztelet: Györii István.
Buda örsö n az állami elemi leány iskolában máj. 15-én d. u. 3: istentiszteletet tarI: Szolga Ferenc.
TörökbálinIo n H orváth Sándor
at.vánkIia házánál (Munkácsy M ihály-u. 95. sz.). milj. Ifi-én d. u . 3:
istentiszteletet tart: Györfi fs tvá n .
Evangéli:l:áelós előadások lesmek
a K oháry-utcai templomban április
24-től v l,!sá rnaponként d . u. 6 órai
kezdettel. amIkre mind enkit szi vesen látunk.
PreSbiter-Nőszövetségl értekezlet
máj. 7-én este 7 óra i 'k ezdettel lesz il.
tanácsteremben. Ertekezlc! után szeretetvendég$Ó;;:.
tA vu.árnapi is kola (lj n ev e. A
v á ltozott körülmények fOlytán a Vasárnapi
Iskolá k
Vllágszövetsé;;:'e,
nemkülönben a haloai református és
evan.c:élikus egyházak is a vasárnapi
iskola név relyett ezut1l.n a "Gyer_
mek mi.s!;:l:ió" nevet használják.
Az emlitett e/C'házak szerint az
.. iskola" megjelölés könnyen félreél"!t.ésre adhatott vqlna. alkalmat és
azt a 2ondo!atol ébresz;theUc volna
h atódgokblln. mintha e munkában
az ~Mzl iskolák valamilyen új formájá r61 lenne szó.
A budaoestl egyharlc:Ö7.sél! ha $01116 meJ,lAondolásoklól vtnettctve
ind it\'únyt nyújt be a K ör! Kő7.!lYú
léshez. ~ olily oa vasárnapi I~kol a el·
nevezé3 helyett c7.utan .. ifjúsúJ,li

• D1JNA-'rl l:IZAK OZl

UNITÁRIUS
missúó" legyen ól neve. IAY a K on·
SZQ nVANYEGYlIAZKOZSW.
firmált Ifjak Missziója ls.
.
Ul!)'ancsak a március 20-lki közistentiszte letek:
.ll.yOlesböl ment föl a K örl K özgyű
Újpeswn a S7,cn t István-téri r ef
lés elé a nők egyenjogusitáÁról
máj. l-én déli 12 ó ..
szóló indítványom Is. amely ellol:a- 1.Cmp!ombon
BenC".t;O Márton.
das ese ten me.l!SZüntelné a:l:t a képn á ko ~tlllotán a
MAV- telepl rel.
lelen hc)y;<etet. tv>1O' cgy t iszta uni_
tárius házassági kötelékben élő nő 1cmplomban mái 8+311 d . e. II ó.:
Bencze Márton.
hálTán ..... ba kerüljön ee:y ve)!yes h á Sas h a lmon a K ossuth-téri iskola·
zassági kötelékben élő I)óvel. (Részban máj. Ifi- én d. u. 4 6.: Huszti J álet az 1948. évi lolkészi jclen1ésbö!.1
no~.
Irod al m i es té nk , amit Dr. BorIt:i. kouzer::tmihályon a P iac-téri
bély And rás presbitcrunk bUZR6lko- evangélikus templomban máj. 22-én
dúSa foly tán rendeztünk, teljes er- O. e. 9 : Benczc Marton.
kölcsi eredménnyel véJf"-ŐdöU. TempA 6zó rvá n yegynázkózseg közgyulomunk me.e:telt buZJ{ó hallaatósáj.(.l!al. D r. Kereszlury Dezső el6ad{!.sa. I l~ kisol"solta a presbitérium· elU'Ra\u;4 n y i Gellé r t szavalat.:., E,ryed harmadát. Oj presb iterek: Gál Endre,
B a!4zs énekszáma és Nagy SándOr Sl2abó Mihály. OrmÖ/iSy Attila ujpesti. Otö A rfdras rákospalotai, Kavez~tése alatt" szereplő d a lá rda ének_
tona K 6Imán ttolnoki afial. A közszámai a le,llma.e:asabb ijl"ényel(et is lQ'Ü1éscn
sZÓ1'ványgondnokokat is
kielégítették . Remólni lehet. hOjly II választott.ak : Rákospa lo t án: Szé kely
bemu ta tkozó elöadásnaJc Coly'latúsai Béla. RállOsken tmih.alyo n : Marosi
is lesznek.
BéJ.a, Sa~halmon: ÖZ\'. P a U Miklósné.
A diti kake ió céljaira márciu\; h ó Rákoshc~en: i\ lber ~ János né. Ráíol.yamán a 'kövCtk('7,ö .adományok
koscsabán: P é terffy Szabolcs szeméfolytak b e a budapesti e gy h,ázközIyé~n. akiknek munkájától a szó rsélthez: P áJl S ánd or 7. dr. Borbély
\'án ye~y há cl<özsé;;:. t ovábbi gyarapoAndrás ' 5. Mikó La jos 4. dr. Meny- dásá l vár juk .
hárf Dénes 3. dr. Balo.il.h Pál 3 . ifj .
Mkospalotai templom_alapra ezév
dr. C siki Gábor 4. N.viNXIy A ndrás január. február és m.ilrcius hónap·
6. A jtai L ászló 10. gr. Semcrédr iai b a n az a lábbi adományok folytak
Sándor 2. Albert Ferenc 8, dl". Im- be: llákospalotaiaktól : Benedek V la-·
reh Déne3 (l\'1iskolc) 60. Moesáry Gédimirné 12. ifj. Benedek Vladimir 20.
záné 8. dr. G yulay T ibor 5, dr. B enkő János 10. Bíró Sándor 4. CseSehey I1on.;l 2 forint.
rei Róza 5, Csontos Imre 10, Egyed
Koh3ry-utcai te mplomunk hely- Ist ván 5, Farkas Győzöm~ 100. öZ\'.
r eállitására a legutóbb i kimutatás- Gráf Lajosné 5, Horvá th Lajosné 12.
nak
Unitárius ~e\ mf!reius t 5- iki Joó Mihál.yné 5, Joo László , 2. Dr.
számában történI konetetele óta a Kósa Zoltánné 30. K rizsán Sándorné
következó adom.ilnyok folvtak be a z 6, Máthé Lajos 20. Máthé Ernó 6.
eILvhárlc:özséghez: dr. Szentgyörgyi Máthé Béla :ro. Máthé Sámuel 10,
Ferenc 10. dr. Menyhárt Dénes 2. MAthil Jenő 9. Máthé Aron 5. Máthé
Józan Dezsó 4(1. L udwig Andor 4. Sándor 15. Má thé L á.szló 20, G. MarKakula József 9. K ovács Zsigmond kolin AlaJosné 10. Nádori U.szló 40,
10. Móricz Ferencné 10 forint. Ezt a
Szab ó Benjámin 10. Székely Béla
tizenharmadik kimu tatást. ápr. 5-én
100. Id. S:l:ékely Sándor 5. Tóthné
zárlla le az egyházközség és továbbra
Joó Ida 10. Tury Béla 15. ütő And. is kér minden igazi unitáriust, hogy rás 20. Vincze Márton 7 Ft. Peshijegyháti adójának pontos és rendszehelyle ktöJ: Csáka János 20. C~ák.a
rei befizetésén túl adományával ls Dezső 10. Pálffy JÓ:l:scl 10 F t. (iJpes tlektö l: Szkp Gy ula 10. En.et;lse~itsen az újjáépités költsé:ll"es munkájáb an . A z egyhÚ7.község csekk- brccnt G y uláné 10 F t. SashaJmiaktol:
SIp;mond Lásuó 2 F·t, Budapestieks zij.mla száma: 30.400.
töl: Gergely Júlia 10. Bencze Már" Magyarkúti nyaralótelepünket ki ton 30 Ft. A Rákospalotán febr.
rándulók felkereshe tik. E jje.l.l szá ll.ásétl Gá csé r J ózsef telepfelügyeJő 20-án lartott műsoros 1eadélután
tiszta jövedclmének 4f1'I"...a. 116.80 Ft.
a'iához kell fordulni.
a templomalapta fizettefe tt be. R a Sz. 126/1949.
kospalotán és p estujhelven a temp1\-IEGHIV().
IomalaP g yCii tését id. S;r.élrelv Sán?0r
A budape sti unitárius egyházköz- vé.2zi nap;v buZ,ltósú.l!.ltal és lelkhsség 1949. máju s bó 8-án, d. e. az is- meretesséJZ.2cL de e/C'ben sok ffl ratentiszteletet követően
rendkívüli dozással. &zuton is kér minden lesz
kÖ~lYűlés, tart. melyre az e'bházuni~S hlvQ.nkct. kÜlönöské.~n
község ta2"jait atyafisá20s szeretettel a:l:okab; akik 3 s:l:órványc lQ'házkoZ"Sé;;:
meehivjuk.
, területén élnek. támo.l!.3ssa e n3nes
Tbgysoroul : \. Elnöki Jl"leI?)lyi\ó. c:él~ és néh{my forint.iával jánlljon
2. Egyházközsée C.l!Y házköri közgyű  hozz.b a templorpaJ.a.o .'O'arapításáh oz.
lési ikéPviselójének mes::válautAsa. 3. Újpcstiok, rákosszentrnlhruyiak. sasMegüresedett presbiteri
tisztségek halmiak. mlltvásfölft iek stb. köv~
betöltése. 4. Az esperesi vi7.sdlószék sük a rákospalotaiak jó példáját. hImC.I!.haJtVásai. 5. Idökömen érkez6 szen az CJ!:ész s"ZórványegyházközséJZü.l!.vek.
nek tol!;Unk _ Isten segedelmével Budaoest. 1949. április 8.
temnlomot épllen l. A templomalap ra
sdnt adomán,yok befize1hetök: "
Barabb István s. k .
..52.226. DUnl-T LqaJ{özi Uni t;árius
. lelkész.
Sz6rvflnvegvhhzközsth!. BudaPC"t" eldr. l\1enyhárt Dé nes s. k.
ne\'ezésü c~ekh'S7.áml;'m.
•
gondnok.
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A Duna- T tfu k6z l VnU ' rl"1I Szór ván yeO'h b k.llu6g hlvclt 52.CfcleUe1
kérjük CIQ'ItAxi adójuk ~vcs betlzetbhe.a ,Jt2.226. DlUlO_TIszaközi Unl1Ar1us Szórv{uwellyh:lzkÖViéIl. BudapC1.1." el!lC\'czesű csckkszilmlán.
VNITAnrvs M.ISSZIO HÁZ.
iste nt iszte le te k :

,

24-eo d. e. 10; Bencw Mflrton.
l...m d. e. 10: Huszti JánO$..
8-án d. e. 10; Dr. Csiki Gábor.
IS-én cl. e. iD: Bencze Mérton.
22-én cl. e. 10: Dr. CSiki Gábo r.
Máj. 211-án d. e. 10; Bencze Márton,
Máj. 29-én d. e. 10; Dr. Csiki Gábor.
AJ: Un itárhIS MisnI6 H á zban lakó
ellyetemJ hail,ij8.tók közül legutóbb>
Tib oldi Tibor OJ;Vostanhalll'8t6 P estSllellterz:sébctcn, pcs\:SZCntJőrincen és
Cscpclcn véjtZel.t s:zószéld szolgálato t
_ l>Zép sikerrel. m indannyi unk nagy

;U eLacblan H, J.. az oxford i
Manchesler Colle,"e profosnora. az
anl!.ol unitárizmusról irt 600 0ldala9
tanulmányával. II P H . D. bölcsé$zetl
doktol i fokozatot erte el az. oxfordi
cEVetcmen. Az clsö a Colle....:o orofes~zorai közül. ak i e mall!lIS tudománvos fokozatot e lnyerte.
Né met
"p ,'
szó e ll e n.
he

Apr.
Máj
Máj:
Miii

Máj:

NI~

möllcr élesen
PilsPöki
elm bcvezetkse ellen. A:J.
.
is UItakozott Niemöller, hogy a hlva.tásos
le1készeket kereszttel valO' cR.,Yéb
módon megkülÖ1lbö~ssék a ..laiku6OlGt61".

Le lké!).1e k j;7.ak,sze rve'lete Erd ély Az Unitárius Mlkszl6 Ház csekk- • ben. Az erdély i. ref ormátus elZYháikerület hivataJ.os lapja, II Re formászá ml flján a diá kakeló javára m árci us hÓban az al{"bbl adományok ér- tus Szemle jelenti. hogy Nagyvárake1ltek: Csipkés Odön Szekszárd . dOJl is rneM!ak ult a . Lelkészek és
Májay Dezső dr. l(apOsvár 20 2/) FI. Egyházi Alka lmaWttak SzakszerVeBencze LIlszl6 ÉláULkcrcUye. Duka zel.e. E szakszervczctben a református és ~éP protestáns clQ'házi alJ flnO'"...né. Faraj{ó GyÖrlO'. Ferenczy
kalmazottakon kívül fl p'öro.i!kcleti'
Endre dr. J ózsa Gyula, Kollá lh Sim dor. Lőrinc: Akos dr. Baz.akerettye • lelkészek is résztvesznek.
Palatka J Ózscl. Vinezc Ist.ván DunaA romániai m ag yar pro testáns
pataj 10-10 Ft. Ujvári L.ás:zl6 6 Ft.
egyetemirangú l.eolól(iai .intézet héAts JanOlj Cslllaj{helO'. Balla Domo- rom faku1~ak memyitása febr.
kos CsiUagheRY. Fekete Zoltan SoP24-én történt me;.: ünnepélyes kercron. Pápi!j István Kaposvár. H adtck között. A kormányt a v.allásU~1
na,ICY Dénes. i.d. Péterffy Gyula. Pé~
minisztérium áU>.mtitkára képviselte,
tprf~y (ö~'-I.I~ fu.
zaket~tye 5-5

oés Saőke Miklós BA ·

Ft. AHai Kovács J~
zscr. Kovács Béláné 3-3 Ft. Welchand Béla 2 Ft. További sz.ivcs adoInAnyokat. mel.vek az Unl1árius Diákottnonban lakó ~etemi halll(8t6ink
vacsor3Se'leiyét szo!ItAlJák. ezúttal ls
kérünk a Mls:szióMz 57.275 sz. esekks...ámláia útján.
Az Unitá rius MiSS"Lió l U z h ely reállit ási J(ólt ~ég elfe újabban az alább i "
a dományok érkeztek: Izsák ·Zsigmond 24 Ft, Balogh Ivánné. J ekkel
Ján os, SZCI(halmi Istvánne 12-12- Ft,
SzmeLc.Da Aranlw le Ft. Zsakó István dr. 5 Ft. Budapest ostroma és a
lé....:! támadÚ30k idején s úlyosan .mel!ron~lódott épület .iavitbi és helyreálIitási költsj!li:einek fedezésére tovabbl S'l;lvcs adÓTT\anyokat .kér a S'l;O- .
eiéIis cé:lokat szoldió Unitárius
Mi5S216 H{"z réS7.ére az I ntézöbizottság az 57.275 sz. csckkszámlá!a úlián.
HlREK.
JóUln M lkl(jsn~. néhai pűspökUnk
Ötvcgvét 11 életéve betöltése alkal -

mábÓl többen teik.ercs lek é it

UdvöZÖlték. Szc~lettel kŐsWnljUk és kivlLnjuk. hOJlY 1!;1.crt adjon més.!: nÉkie
E'.....amos CQ1.e.nd6t kcd,,~ csalMia es
'nindannviur.k örömére.
Dr. Clslld Gibor esperes pUspÖkJ
hc!ynök :' btko meJ(Ulrtása ttlrgy{:ban Irt körlcvelét. a maRYal," rádió ~
a napilapok ~ \J.ö . kIvonatban Ismertl)tték &; közölték.
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UnUi rius MIeu&6 HO.
temDIomáb a n
JN.,jus ll -én

.ö,::

örömére.
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1r.klllek be~etlrn:hnar nyelven tolmácsoltak. Vásárhelyi J ános református és dr. Kiss Elek unitárius püsoökök majQ'amyelvú és az evangelikw! egyház PÜspöke németnYl'lvű

bes7kdét roman nyelven is ,t olmáC$Oltak.. Az intéwt ezidei rektora
rvLaksa'l" Albert a református fakultás dékánja, az unltarius fakullás
dékánja dr. Kovács Lajos proCesszor.
. A k oloZ$VlÍ.ri unJtá rius egyházközségben minden csütörtökön délutitn
evanttélizációs előadásokat taIrtlanak,
mel.yen Sebe F eren c lelkész és a leológiai fakultás p rofesszorai felváltva
srol.L!álnak.
.

'új "Uig i vezetök a z e va.ngéll k.u 5
eg yház é5 a dunam e ll é ki rcformá tu it
e gyhb;kerület élén. A:2; evangélikus

,~rdán.

Utina suretetvf.Ddtlfséa: u unitárius fGlskolal hall • • tólr. rtu t re ,
u Oleke:z.e U te remb en,
Misok. ' is a.lvesen IUunk.
File p Imre hódmezővásárhelyi ~I _
Mu tartott érdekes clŐ3dást II budapesti prewiteri értekezleten. április

,.....

Va r ga Béla. dr. H it és Vallás eimen 1947 ~bcn K olozsvárott kladott
hittarli tanulmányai most már az
E/lVháiköM Tanács irod:i.ján kaphatök:. Ara 5 Ft. Vidék;ieknek ~ pénz
előzetes beküldé$e mellett postán elküld jükt
Az a kad é mlll is ten tiszteletek sorozataPa n ápr. 13-án Bajor Jan os
íU7.esP;yarmati lelkész swlR;ált. Má j.
ll-én Feroncz Józ.scf e~yházj titkaI'
v é,ni a szolgálatot. Az akadémiai Istentiszteletek időpantia ' a hó máS()dik sz!!rdá.la. esle 'j órakor,
A B rassa i Ekyesiilet . részleges
liszrujlt!Jst tartoit, melynek során
elnökké T iboldi Tibor orvostanhall/l.:atót, fötltkálTá Tanka Geyza énekmuvénhalh::alót választottál;: meg.
l'et<>dfl 1\1ihily tordfltfal\l'i. Je! _
késztársunk váratlanul elhunyt A
!{Yász.oló csalad bánatában e.lD'üttérzéssel OS'ltozun.k.

UNIT Á RI US ~LET
A lap tulajdonosa a Magyarorszt.g:I
Unitáriuit Egyházkör,
FeleJtS, szerk eszt6 és kiadó:
Barabáit I stván.
B udapest, V .. K oháry-utca 4.
• gYi előf izetési dlja: 12 forin t .
Nyomatott Máté Ernő kö n yvnyomd áHiba n. Budapest, VBL, J Ózsef· u.
41 . szilm . - Telefon: 137--626.
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,!ro.inkat.
Rá d ió

kö=etitctte istentintcletUnket a· Koháry-utcai templomból!
márc. 7-én. ~olgált Ferenc J(rzscf es
vallásos felórát a Studióból. flpl·.
9-en. szolgált Bencze Márton.
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eIM:

egyetem s ~ház fe!űg;yelöjév6 d r .
Real, I ván főorvos, országgyGlési
képvir.elöt vá~tották meg. A .dunamclléki református egyházkerület
(ö,I(ondnokává dr. K iss Roland rendkivüli t.övet és meghatalmazott minisztert választották lTlC",,:. Mindkettőjük egyhá:z.l munkásságát régóta
ismerjUk s tudjUk. holn' buzgó mun kásai egyházuk épltésének. Beiktatási ÜJlnepségeiken ápr. 6. és 7. nap iain egyházunkat d r. Csiki' Gábor ..
espCres-pÜSpÖki helynök képviselte.
ak i kifejezésre Juttatta.. jóldvánsá-
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