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l'o l agya rornág i Unitá rius Egy b izk ör vaJ am~ rm)'i 1~l kipásrtor:ín ak !
letett T áncsics Mihály, a.z l B4!. t.>Vl
Kedves Atyámfiai!
forrana:om Em;:k le~hdckest>bb re·
~ink 400 éven át a lelkiismereti és az ebböl folyó emberi szabadzet6 eavéni.Séae. Politikai SZeTeDté·
sének ieientóséoér'e és emberi mi- ság hü hitvallól voltak. H itüket b átran me,(Vallották és hitűkböl folyó kötelességeiket Isten és a Haza iránt mindi~ minden kőrülménveK között be~oJtdnak , o konszenves vond sc.~r'l (lZ
csülettel teljesitették..
az Or Jézus fi2.yelmeztetését: ,.AdjAévjord uló alkatmdból unihí.,i.us '!m tok meg azért ami
a császarnak és am; az Istené az Istenn?,,".
ber : Gimes Mik lós toUliból ol'!lQ.sAz úr Jézus
k-erillt.ek ~ abba a helyzetbe,
tunk J:zell mJlrotást a ..Szabad Név"
hogy Isten iránt
irant való kötelc' h!!eik JneJ!:c. naoilaDban.
tagadasaval. vagy
való kötelE 'é2Üket lsten iránt
Az erdeiLi unftáriusok 1949. évi
való köt'elcss:gük:
NaDtaróban Kővá ri Jak4b brctSsÖi .
Atyá mfiai! Oseink
mei! ne r estilliünk.
lelkbz. leal. m. taMr érdekesen isIsten és a Haza iránt való
mint ·a lelkiismereti és emberi
m ef1f'ri Túncsi.é:.mak az lInitdriu.!ok szaba~g hitvallóinak utódai
~L m8.ius 15-én is. és
kal 0016 kapcsolatát. nemréaiben
K olozst;árott i.s kiadott " t letp(i.- munkálkodjunk eJiQI szabad, bekés és boldOR: vilái! ecithén
A Magyarországi Unitárius Egyházkör Körl Tanacsának 1949. évi. m:íluám" c. ' életraizi feHemtZéseiOle1: a
jus hó ' 4-én tartott határozaAéból.
lilJOmdn. T áncsics dunántú li $zá.rmazJsú. katolik--us csalódban Iletleik.' -,
Atyafisil~o.s szeretettel:
deU,
szeJj'enu ' jobbáailauermekböl
dr. Csiki Gábor s. k.
dr. Gálfalvi István s. k.
l eu ön.erejéböZ a forradalom eJ1JJik
esveres- PÜSDÖk1 tíel.vnök.
e,I!!YházJcöri fŐi!ondnok.
tO I;ft6mesteTe. A~ 1830-(1$ években
ErcUiube mej1U. K %z.svárra . mert
,
az: reméli, hpJ1'" munkái kiadl!stiho:
ü t inl,:tíbb etnJll'ri o celUor enflcd~
'!.Ie:. merI t! budai cenzOTok nlunktjj
,
meo;elenését mel1l1átoltak. Ene a
rcménllséore Jel;oaosította a.2 unHá.. itI! Bölön: Far kas Sándornak t.'bben a :: időben meojelent, s Ko r áb(ln
.4 sZ4badsáoha.tc százévcs emlé- . ruha. S h áborUs idö l even. anMk
Jo rradalminak minöSii! t
munkája,
kezet et a2 u.nitá rius szereulök mél- kopott vagy piszkossága .t .eldntetbe
m elu n demokrácia oondolatát iouetatcisdual. is ünneuelni kivántlik. soha se j ött, e.eyfonnán mell!: l ebekeze tt -néoszen1sfteni. Személllzsen
Elóadá.s - soroMtban emlékeztünk meo tett abban valo.e:atás ntill.w minden
is m.el1ismeTkedett B ölöni Fa rkas ama hittestvéreinkrőL akik karddal, körben jelenni. Ii!}' mutatott bé
Sándor ral . s tOU ' Ji01lelme Tó,ter~5tolla!. sZ€Ttauö nlunlaí.vaJ. kíváló ér- aran,yosszéki kö\'et F.ejer Márton
dött az unitó,rius eauhó.zra. melJrrő~ demeket szereztek a szabadsáo s.:oI - (unitárius. Szerk.) barátom eIU!'emet
addiQ alill hallott valamit. ElnJ2ves cá/nUibnr.:
is künn a " ásártetyn Aranyiné uackolozn:dri tartózkodása alatt szeméEddia ismert kíválósdaaink so~d  tirosnénal kosztozott negyven-ötven
l!lesen is
a z akkori crba üi nevet ikto.ttu.nk be: Ko~a képviselók tarsa.sa~ak. akik rruurok
de!!'i
vezető sz~!leLászló honvédhGdbító neve:. Ismer- közé szívesen beC~dvan. ~ész
.1'IIeIt. s
aondolkodzá.sukot
tettük emlékirtllát .• o.m.eluben. n szaDebrecenben létem alatt velek ebéE,
badsáoharc eseménve;rö! s n bukfist deltem.
követö szomorú évekről naouon erSok ' és .iJ;(en derék emberekkel
tékes történeLmi adatokat szol aált:'!!. személyes ösmerefsé.gbe i,öttem . azok
ETTe n munkó,ra
Kozma Lá..sZló abból a Kozma - között a jókedélyű nógrád-m~ei
" E:i.et'pá1l1ám" c.
míive 79.
íf1lJ emlékszik c.<n: tídból s:zármo.zik. a'lftehl évná.:.o.- követ. Kubinyi Ferenc, szeretetit
vissza:
dok óta kiváló szereuet visz eauhá- megnyer vén. cbédeink után a .. fiút"
zunk életében. A'D'ia Geroe/u (1774 se bocsátot1a el maga mellől (amint
.. Ez alkalmakkor tett ~a
eQlIháztÖrtén.eti en$tem nevezni szokott volt) il iRY a
'OtUztaldsaim. ; eallze1e'im keveZ1ék a -1849.) -nemcsak
munkálvnl. de míilordításaival is• város erde.ibe való délutáni sétáin munka eauik részét; ~ik rés zéII(l.(1tj érdemekct szCtzett. László i] (/lr
kat - mely Debrecennek séta hel.,ye
ben az unitáriusok l1aUcisdnak kelp.t- véd volt. mikor a szaba.d.sdahnrc _ rendesen C2.Vült tettük m e,1Z.
kezé3c. lejlődese. teriedése: de ki- "lnCok.ezdödött II n kotmánu 1849-ben
Sétánk kmben többször ö tetahadbirói sz,alg.álatra rendelte. Em - litlk oztunk akkori hadü.l!:Yminiszter
ter.i edtem annak leiteae!esébe. hOGlJ
amelllet Kozma Gy6roy Mészáros Lázárral. ki igm j ókedéJ.yd
a létezó vnUások közt el1tlediU oz I€k.-iratából,
köz;CRflZó atuánkf;a szívessége ré 11nitdr ius vallá.s felE"I ~ea leainkáöb vén tanu!mdn1JOzho.ttl~nk. abból (J em~ II Kubiny inak baráuja volt. •
_ Sok és JUlIO' következés ű dala ;ÓZ4n és: követelésének ."
részből
adunk DÓt szemelvényt., !!'ok foly tak le Debrec.enben létem
a metllben d ebrcceni mel1flgyeleseir ala tt! A Corradalomban szerecelt
jeayzi föL
mint katonai. min t polgári neveze~
idök
.
lzerint
- Debrecenben ekkor. valamint tcssbe"ekc-t időnként alkalmam volt
mib az országban m indenütt. eiét! szalom~th3tni. A ma,n8rok 1~C'1s6 vinias öltözet volt a nemzetőri forma- llIehfrü .IO'&:edelme9 csatái az alatt
S::'ó"ölven esztendöuel ezelőtt :szjl-;
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tÖl"téfllck. nóz6itl voUm" 32;on néoInncpnck. wncJycn ti WlO(cllcnség
ötl.ctlbÖl az cl-dtlbcll mCJtlU r lolott két
különböw helven két Jlcrcnd{m két
ökröt siUöltck m eR: nlll.l[ok ('Kész
NUtYsd,ifOkball. m elyek meUett host.-

s,tó (Cfly6rudak vdil,ibc z6.szJó módra
os.talkcszkcn6k voltak rc lsttllCZVC.
meb'Ckcl 1U'llkran cscbCrbc m ar Ioltak s m:ok álUl l a s(lh ökrök eléRt\Ctésit m~itoltt\k. Az I.lZY meg,-end~t néphez Es:ztcnrom-mc.ItVei
kéPvise lő.
Bcl'ZC J 6nos stentor i
hal'u (iaval tartolt szónoklatoL
Nézöje voltam azon estveli tlst.tclJresnck. mc l \' a mérnökök kiszánútása szerint a konnányzó nnR\"oiaci sz{t\lása előtt 30 ct'Cr ~mbcr :'i1lal hajtatott vWc.
_ A vórosban voltam. midőn :)
honvédci mi bizotunány a Maj.!'yarorst.'a.l[on múködött scl"e.'!ck főveze
reit összch[vla és dckoralta . .:Imikor
~i n naJ!.\! Eh'dcmjc\ el nem f o,l!adMá\''Ul nagy botrfuw t követett
el s a puMIkum 57,lvébo mmt I"e\iesen ev:mussá, te.tlC.
Jelen voltam a Refonnahun Collegium hallteml6bcn tartott azon
orszás::os ülésen, mint hnllnló, m c lvben a szószékrei Almási pal által
.Bemnek nemet nyclv~ a IreD\'iselő~
hAz.hoz intézett IC\'e!c olvas tatott fcl
Szeben nek á ltal3 történt bevételét
ielent\'&!. Valamint B~m azon levele t e101v3.rn.. ako r
it;
melvben
Oláho~
l)énvomú lása részleleit'Öl Irt. s ef'!\"ebek között Ee:yed
horwéd
feh8J!'.·n.~'
(unitárius.
Szerk.) 'ottan történt elestét iclentette. kiben. mint. irá. a h~z.á.n ak e:!\"
\'alósig~ hOse \ft!SZett el.
Ki;ell)·ez.te: G)'1llla)' Domokos.
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Husvéti un-acsor::li kenyer céljara Klopfer Sándom~ 6 kit. Usztet
adományozott.
Tanka Géy1.a e.,Ilveteml hal~aló.
ki az. Unitá r ius Misszió Ház. diáko<thonanak lakójn, husv~t másodnapján Pestpentlőrincen prédikál.t. Is-

ten se.e,itse nemC!$..... buz,stólkoo.1sáért.
PiiskösU urvacsoraosztáshoz szeretettel kérünk az Unitárius Misszió
Ház részére kenyér és bor megaián-

•

KOSZONJVK
azoknak az elöfl7.etöknck á ldoUlt·
készségét. akik az elmult 'két h6n311_
ban nagyon ne hé." hel yze tUnket m ell'é rlelté k, s a." e löfl.7.elési dU bekil\désevel támogaUak.
Azoktól, akik rés:zJetet küldtek
be. azt kérJiik. hog y bármely posta hivatalban kapható blank'ó esekklapon további reszlete kct küldjeo ek b e.
Mindazo któl pedig, a kik bár szlnt é n elvo nh a ttak volna. ö nmaguktól
erre a céh:a, bá r á ldozatta l is . egyké t forintot. s eddig ut nem tették
m eg, bog y jöjjenek selJítségiinkr e.
mert az Unitárius t le tet ö nma gunk n ak. csak mi unitáriu! ok tarthat juk
fenn.
akadémiai Istentisz1cle t
jun. 8- án, szerdán d. U. 7 órakor dl".
Cs iki Gabo r tartja. utána szeretetvendég '~. M.indenkit szivescn lát\'ZÚfÓ

~unk.

Rad ió unitári us vall:lsQ.'l (élórAI
közveHt a Studiób61 mai. 29-én,
d . e. 9.30 ó rakor. szolgál: Pe t hő
István.
Eg)'hizköri Tanács máj. 19-én
tar tja le~kÖz.clebbi Ulését. m~lv az
{;~házköri közgyúlés helyét és id ejét is mel! foc:ia allapitanl.
PESTSZENTL Ö RI NC
A pest~entlőrin c i gyülekezet családi összejövetelét máj. 8-an d u.
taJ1Iotta. szép közönsé~ jelenlétében.
Me.gnl'itót mondott dr. Szabo István
presbiter. Sütő-Nagy Uszló iró Erdélyrol és unitárius naJ!yjainkról
beszélt. Szavalt S."olp F erenc lelkész
Radu Ma,;da. T öbb eneksr.ám tette j! músort változatossa.
zarszót m ondott: ifj. Bodo r J ános
presbiter, konferá.1t ifj. P eth ő István.
~O\ pestszenUörinc-Ga noz- kert vá ros
r-ef. gy ül eke-z.et ökuménil--us hetet
rendezett H ézser Zol tán lelkész. a
Bizonysa~. a Bethlen Szövetség lao-

es

ia s-zerkesztőjc vezetésevel. Az elő
adók közölt volt Pethő István pestszentlörinCi lefkés:-,.ünk is.

•

Dr.

•

N ITÁitl llS fLET lll. S.

mc.2Ieh:mö
swmléknck hátránya az.' bo/otV a
napl kérdésekhez nem t'Udnak ho 'ws:mlnl. Mire e sorok <az olvasó k~ .
zeihez érkc:cnek. az orsz:ált nepe mal
lúl,lutott a vá lasztásokon. ~h á
zu nknak vaIasztásoltkal kaocsolatos
körlevelet lapunk más helyén hivelnk, olvashattak. s azt a napüaook
is közölték. A ma~ar köztársas.-\t!
néPe. a dob::0z6k.. szavukat hallatták.
EUsmeréssel adóztak a hároméves
tcrv eredményei felett és bizalmu.
kat nvllvánltották azok felé a vezetök felé, ak.ik a h ároméves tervet
mCRvalósitva. !!IZ ui öt éves tervben
a néo elehaladásán. az ipar feilődé
sen. a mczójtazdasá,e: l!éoesitésén a
kultúra és ember i lólét emelé~én
kc.rcsztiil a iöverulO feilödésének utl!Jt mulatták mee,
Az unitárius .e:ondolat számára a
demokrácia nem u,i eszmén,y s n em
uj a néoért való hare sem.
M.int szeretetet és me.e:bocsátast
h irdete egy h áz tagjainak jól esett
olvasnunk azokat ahiradasoka t.
,melyben a közt!Jrsa~ konnállYa az
iRa zo.llisi cljárások soran büntetesben részesültek i.l!:en na2'\' részének
amnesztiát adott. s a doll!ozók tAborában öket is ie:awItaknak jelentette ki. Az ötéves terv hatalmas
munkalehető*ei mindnyáiunk előtt
vil!lltosan aUanak. Szeretnénk hinn!.
h oi!V munkát találnak azok is. ákik
tev€:déseik felis merése ·uCán. ma már
valóba n doleozni akarnak. nemcsak
saiát kenyerük biztosítá sa. hanem
az orszá!:." jobb bo1do~ lása érd cI--ében.
.
SzolRáltuk és szoleálni fogiu k
mindazokat az eszméro·ekeI. melve!,
az embemek crr.berhez es a munkához való vislonvát - h-u..".t'i.kmánvol /i'i
mentesen bi2ltosiliak. s örvendün k
a nnak. hOIN az orszáe nepe es annak vezetfu a béke mellett foglaltak
áUast.

D UNA-TISZJ\KÖZI UNITARIUS

FelsOgódi, alsógödi, sWdi, sziKIliJasokat. .
D ilikakelo ja\fóra április hóban geti és rici unitárius híveket kéri
Benez.e Márb:ln lelkész. hOIN a Felaz alAbbi adományok érkeztek a
MisS2ió Házhoz : Ekán G ábor Ve- ső.e:ödön máj. 29-én. d . U. 3-kOr a
tarl:a.ndó
• ' s 50. dr. Májav De ....> Kapos\"ar református templomban
40. dr. Utina Akos B-"'z.akerettve unitárius is\entiszteletcn és az az l
20. Balla Domokos Bázakerettye, követő Urva~orao..o>ztason r észt \'en Bencze I .!oszló B-mlrerettye. Császár ni ~i "€$k-edienek.
János Poldrdi. Crl'S2 é r J ózsef P olRá kospalotai temDlomalnpra ápIi!árdi. dr. Szentmiklósi l ..iszJ6né. rilis hóban az alábbi adománvok érS16kc lI-UklÓ& Bázakerettye. dr. T ellkeztek: Rákospalotalakt61 ; Al bert
mann SándoT Zalaegerszeg. P olgá.r J ánosné 4., Bl'fledek Vladimirné 8,
Mart;it BDeSt., 10-10. Gróf Miklós·
Uj. Benedek Vladimir 10. Benkő J á né 6. dr. Fercnc:zi Endre. Hadnuy nos 10. Elekes Mi hályné S. Horva1h
Dénes. Maioross MiMlyné. Orbán. Laiosné 12. K oncz Ferenc 5,
K ósa
P4X!OII:, id. Péterffv Gyula ~ dr. Pé- Zoltánné 20. Krlzsá n Mndorné 10.
1erffv Gyula K i<;pest 5-5. Újviri Máté Béla 5. Máté Ernő 4. Máté
I ~.,..ló ",o Ajtai KO\'!Jcs József. T oth
Jenő 6. l\'lflté LaiQ.'l 10. l\111 té Sandor
Mihály Vac 3-3. dr. Bartha ht:nác- 10. M:hé Samu 10. G . Markolin Ala·
né 2 Ft. To\"lIbbi adományokat szeiosné I Q. Nándori I 1lS'lló 20. Szekclv
retettel ktfÜ nk a Dh\kakcl.Ó javara Béla tOO. 015 András 10 Ft. Ú jpesaz Unitá r ius Misszió H áz 57,275. $Z. tiektöl: Szép G\' ulo 10. BU"loll:f1nv
c:r.ckknAml6.Jan .
M ih3Iv 10. to\'á bbil ; Székelv Lanló
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ft.'ikoscsaba 10. Bencze Má rton Bp ..
10. Rákospalotán és pestújheh'cn a
templGmalap gyüjtését id. Szé..!(elv
Sándor alia vére. Ezuton is kérjük
a sxón>ánveJt'o·tuizh~ée terülelen
élő hi\"einket. hogy támoeassák ezt
a nemes célt. Az adományok beCizethetők:
52..226
_Duna-Tiszaközi
U nitárius Szór\'ánve~h;izköi ég". Bud a~t"
elne\"ezésü
csekks:z8mlin.
ulI:Vanczcn 3 ~ek}..-szilm13n kérjük az
ell:Vházi adó szives befizetését is.
R ils \-etkor urvacso:-ai
kenyeret
éQ bort adományoztak r..:ikOSp3Iotin: Dr. K ósa Zoltánné. Tóth Janosné sz.. J oó ' rda és Má thé Lajo~.
Sa!\halmo n Korojan Györ.itrt\é ~;;
KiS1Jlmrer Istvánné. Rá.kosszentm lh ál:ro n Naltv Ferencné. ÚJpesten
Szép Gyul a. Rákoscs:ab:in az evansreUkus CJ!:vház.közsél!:. Ra koshegyen
ld . F od ot" Ferenc.
•
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•
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k'BUDAPESTI EGYHÁIKiiUiG HIREI
Jskn l isrteletek
a
budapesti
templomban ' minden . ...~ d. e.
tO-ll - lg.. Ri.atal os orak a K oháry;cai lelkésti iz'odában m;nden bét ~maP d e. lO---:l1-~. é;> ,vas:imaP
d. e. 11-1.2- bt. P e oztar'i orak ~ K oba....y-~tcai le!..."-."iszj i.rod3ban mmden
hetkQmap 9-2-~ és \'3sarnapokon
11-12-~ Telefon: 111 8H.
Ábi taf n a p okat tartu.."lk máj. 20.
és 21-én a budavesn tetnJ)lomunkban az áltaVmos is.lrol;.t.,.n, já.""Ó.~_

VIli oszt. es a kiJi!é~;'~lab~ J~
V-VlII. osr.. 'l'lö&dekeink reszere
az
naPOkon:
2O-án es. 21-en.. oéDteken
és sz,ombaton: délelőtt 9 Ó~O!" az
áIta'anos is:oto!.illia járó I_\<"'IIL oszt.
növendékei.Tlek ri 'ére..
lloiájus 20. es 21..en. oénteken
és szombaton délelótt II 6rakor a
Kilépisko'ába jaró I-IV. oszt.. ni)-

...

..,. ' p . ,I;e, ,"",
vena=e.-o;:
'.."

Vallásvizsg'a.. Az általános és kő
z.ép;sh-01ákba ji.ró nOvendékeink részé....,.. az 1h'Vélti ,-a.l1ásviz.sI!3t az
alabbi idéiben, tartjuk me)'!; a budaoesti templomupkhan:
Jimius lo-é.'l. pénteke.n d.. u. 3
órako, az általános is.~ola I-VIll.
osz. . . nÖvendé.1;:ei

i

·,STÚe.

JUníus ll- én. szombaton delután
3 órakor a középiskola I-m. oszt
•

nö\'endékei rkzére.
Er.mgéJiriciós árakat tartunk a
lelkészi irodán minden vasárnap del után 6 órai ....-ez.dettel
A konnrt:ná ciiii iinnepil.v a t'ej!J
rendhez. hiven az idén is Aldo?ÓCSÜta.<1ökön lesz a budaoesti e~ybaz
köd:~ templomaban. ."oz elöz.etes kikérdez:; ugyancsak a temPlomban
lesz elózó napon. délután 5 órai kez·dettel. A május ~:; én leendó kikeldezksre az érdekelt snllóket. rokonokat. az ~házkOzs \1 e!öljárósádt
és Pte Litereit szeretettel mestlUvia
a lelkésti hivatal. A KonfirmáJ!aii:
Misszió jának multevi családja testületi1e~ ie1enik meg az ÜDDeu:' Jyen,.
A presbiteri evadziró é:ttÜedei
hm. ll-en. delutan 7 órai kezdettel
lesz • a t m ács1e."'t'mben. Előadás utan
a Niiszc,vetsé2 sz.eretetvendé~en
latja SÚVI' l a mu:ielenteket.
.A budapesti

qy b:i? kWs eg iünius

hó kineoén szimde?-rotik merunneoelni a Budaoesf..en tartott első unitárius mih'3nos iste:.tisrlele"ffiek
8O-ik evfoxdulójál Az. ünnenélvre
ou. e2Vhíu;közs'", 101100 meehivót bocsa, ki.
Na~nlek gyisziinnepén a hi\ eknek eddi~ soha nem látott 5ere'2e
baUeatta \.~ budar -ti templomunkban az ósi P assiót. Az E.'l1herfiilllak ~M iaja. min: mindie,. most
is IIkdocta az embeJ"e:... fiainak sr.vét- lelkét, N~v sandor kántonmk
~, jó munkát \·étett. A rW
~ékek
felidéz' . ih·el sok me!~
könnyet kaDOtt j utahnut a hftH.s
ha!lt'MósáJ!tÓL

•

R Usvtt Unt::e:pio.ek kél napján
III&: tokozódott a hh.·ek erdeklödése
F!5Ó napján a
léDCSÖhá1'han is ki
kellett osztani a szent ie2vekeL

A szeretet .asztalához }aruló hive- .
ket egy 23 ~ból álló naRY család

la.-.a vendéi!:ül. A vendéltiató csalid
~ia.i:
dr. Gálfah'Y Istvan. Ko vács r.!ih31y. özv. B ..ká Imrene.
P ál u p Jó. Nemeth I$tp!6ne. Berc!':
Ferenc és neje, Bacith I.ren.. Imreh
Károlyné. K utasi Eszter. Pataldalvy
Sándor. Barabás Inna. Demeter Li~
dia. Lovodics
dr. Szén Emő.
Trimfa Istvá.."l..
Józsefné. F e-

budapesti egyházközsé;tünk 1emplomában nagyS?ámú tisZte!öje j\?lenlé·
telJen. ~·há.zunk ak'átiban is r és;;es>1U. A szer"..artás.1. Ba."'3bás Istvim JelkiDásztOl" végezte. !sun áldása I~'en a megíljított frigykötésen. az. őrvendező h ázaspáron es

szerettein !

A SósWvetsig a budaucsti e:ey_
Njzkf.. ég tanácsteliuibeu mai. { en
larto!ta tisz.tújító kijzpy\j' é it. A
rencti Istvan.'1é.
számban meejelent sW1,Id É:ei
Bata Janos.'1e. ErU
tal!ok elisrnabllme'. kifejezéS? mel~
K is}O'o."'.EY Ferenc. Utó
le.""t vették tudomasu) az e\i rnW'!Gsarmathy f'i. roska.
kit.."'Ól elÓtelieszte.tt je!ep.1ésekd;.. A
B udaórsön: Maksas Ut<;71Ó és ~oló e1hane;zása után a tisztiI!eie.
kar 1emondotl, A köz~",ilés szavazás
T(irö..\tb;Üinton: dr. Nem.es-N~· ne!kill e.RYhan~úla.i! Vadady A!benLajos és neje. .
né dnöknói tisztikaráva! együtt v áGyőrött: Matbé Géza es neje telas:ziot:ta ~ üiból na2Y lelkesedesrirettik meg az Úrnak asztalát. A · sel A köz,eyÜ1és dÓlltf-p a lU-úlekebudajJESli eRYházkö' 'p elól}ilrós3u zetben is általános megel~edest kel hálas köszönetét nrilvánitja a jó- tetl lsten á ldása l~'en az újonnan
ked\o'Ú ada.1rowknak.
me~asztott tisztikar m unkáján!
•
G yörótt aPrilis hó 2~-&l d. e. feI
Budaperti templomunk helHea!12 ó rakor a refonnátus templomban ma ira a lesrutóbbi kimutatasnak
urvacsor.aoSl
.
'"as" 1 eg}.uc..'<O..........
"--' -~" .... ist en- az Unitarius lJet aprilis 15-00 szátiszte!etet tartottunk.. Az istentiszte- mában törlén: k;'oétetele óta a kő
leten több. mint SO- en voltat;; jelen \·etkez.ő adományok fclyta.\t be az
es 30-an éUek urvacsorilval.
.
egyházközsee;bez: sz. Szé.~elv Sán' K onfirmajtatai' is volt. meJsen dor 50. Nyiredy Amirils 20. NemesMilrkos ndikó és Módi László tettek Na?y Lajosné 20. Róder J':q seh'é 3.
hitet \o"allitsuk:rót.
Kakula Józref 10. R. E. 25. Ginzerv
..... .
. An I
•
.
U2j"ancsak 21 en délután PaD- Anu!<l2Le
"n> ~onnt.
Donbaltnin volt urvacsoraosztás az
~O\ di ii kakció céljaira aDritis hó
~etleD u n;prtus családná! dr. Véfolyamán a budapesti e;G-hirlkfll ':: _
kás Lajos 1.akiI.s3n. boI a felE: ';S!e és hez a következO ado!nányo..'< ér'~
h"ét kislánva unjtariusok. A szob!':á- tek: MikO !stI.·an 10. Morsary Gelatot "é22;ó Szo~ Ferenc lelkész :záné 8. dr. Gyulay Tibor 5.dr.Schey
Győrött több unitárius családot láto- ti Dona 2'. Patakfalvy Sfmoor 20, Ajta"
!!'atoti meg.
J,ászló 10. dr. Sz.enbo"'Örki Ferenc
Erüstlakod a lom. Tordas 'l'l"bor
12, dr, Mikó Lajos 8. Nyiredy And ~
íeleséRe. Tau- da lV}. Gizella afiai L' cis 3. Ferenczy Istvánné 10. ifj. dr.
f. ~'Í április 24--en ünnepe!ték haCsilci Gábor 8. Pap Jenő 10. dr. Se7assá.':kőtésii.tmek 25. évfoniulójal A
meredy Sándor 2 és PáJl Sándor 7
lelkes unitárius házaspár forint.

szer

•

es.

buzm es

•

F EJ RrvAs A B tJ'DAPESTI GyOr FKEZEI TAGJAmoz !

a mevineatbatal!an lelki alaook mellett a ..,"'a(!iakra is elene:edhetedenül ~e
van. Ne feledjíj!,- az östi'ld i.e"azsá eot. bozv aranyból Dem lebet lelket
C""imilni, d e leJ.ekbOl aranyat igen!
Ezért 1!Yiile.~ez.eblnk minden húst'!
ees fiától a lelkét ké..-rjük. amikor <u:
egyháZ; adó pontos és rend s le, es befu.etesére fuo,'eIm~etünk. Egybaoz·
községfink léte fiigg attóL bogy az
elmult é v ben v égre elért pénziigyi
egyensúlyt továbbra is fenntarthas suk. E2 azonban csak akkor sikerül.
ba hive:ink valóban atérnk.. ho~' 32
adófi?eteu el jól cseleknenek : er'Ő
sitik a z egyb iz k ... eg et. S enel önma gn nt is! Jakab aoos1:ol az elo
hit mérté..~éiil az eIő bitbö! [akadó
iÓCSelekedete! ielólte Itle$!. arneh' ai
"a
•
aoos ·~1"
..... sz.e.....l..'lt e2\"lJtt
azl '4 Is/ero
istentiszte!et is. Ert az a~oli útmutatást
kőw - e
2Yillekezetünk
minden ta2"ia. amikor ei!'\·hári adóianak befizet' ere hivjuk és kenük!
H iviuk wn'anis i&rtetel!en evUleke?etOnk minden La2iát az ~'hitzi
adó befiz.e:€; ere. mert a budaoesti
E;~;bázkőzségUn.tmek

,

•
egyház.tcfpsé2 anya.!ti

s!llyos \'eS2'edelme.t
egész ma@aroh'~.I"i

m~-efl2Ü!ese

jeJentern>

az

uni~árillS '?nJ.

ezért Pl esbite ..iumun.lc koritbb i és mos, megújito~'i. hafaroza.iában

SoI)e..'1

gondos l'lled'on:01ás utan arra ken
az áldozatos le!kü híveket. 902)' él~
sOsorban az egybázkÖ?:See: a.nyagi
feltételeit: az egybál:i adót ~ál 
tassál.; be. s mas célokra csak azutá.'1
adak"onPk ki -ki S?Í\o"E' suJ!3llata és
tehets' ge szerin1..
Az "f fi.hmf.. É... hivatalos ertesiUsként ezüton is közli. h~ az
egybári adó toribbra is változatla-

nul havonta rlUtendö. A ha"j adó
ö"IM!e a hivek mindenkori ha\'i jó.
\'edelmének egy S?waléka. E2Yhá.zi
adót tartozik fizetni minden 2(l.. éven
felüli egyhwWJi citi ra2. ha külöD
Jövedelme. külön ''iUO'ons valQ' ön·
álló haztartása \;;;n. \ ÚiiI ha nincs
is önálló háztanasa de h ázas!' 20t
kötött. A ~'es M zassitma.'l eiő
nem kerero unitárius fe!' ÉS! más~
\·sUá.sti férie ha" jövede!menek ré!sVivolé»ilt fizeti ba\"onta.
~-\S egybazk ~é!:

-

U!'rOITARIUS tLET

elö!jj. 6ság:L
[fi. 5.

3

,

-

•

Iste"tiszt~leti sorrend

.

16 Junlus

•

1949. május
15. között.
Alábtizott napokon úrvaC!;oraosztás.
a) A BtJDAPESTI EGyuAzKÖZSWSEN: .

máj. 22. Budapcst, V .. Koháry-utca'"

,b nplom

mái, .2.2.

d. e. 10

/O'Ülekezeti lleremben. JfYennekis- d.
tenUsitelet
K onfinntiUis
d.
mái. 26.
mái. 29.
d.
.IO'ülckezeti teremben • .eyermekis-d.
tenl:lsztclet
Pünkösd első napján
lun.j".
.d

Pünkösd m ásod naoián

iun. .§:

-

,

A kolo'l.Svár.i egyetemifoku protestáns teológiai intézet unitárius
kar:8- tan~emélyzetét az. egyház elő
terJCSl-tésérc a roman vallasüe:Yi [tu nlsztérlunl kinevezte és fizetésrute.
ut:a.lványozza. Rendes orofc - t4l'ok
bibliai szakcsoport: dr. Ková cs Lajo~
dékán. rendszeres teolÓgiai S7.akcso- .
-port: dr. Erde: János. gyakorlati teaIÓlOai sz.akcsoport: dr. Sbnen Dániel
val~tört.éneti
szakcsooort : Bende
n
Béla, előad6t:a ár unitárius eRYház_
történel.emből: Lö~1 Mihá!,v. titkáT: Izsák V~ lelkész. Munká_
jukra l sten aldásll: kér'ük.
A kolo7.Svári egyb.á1;község anyagi. okok miatt nem I1blti be a .ltYüle-kezet! Lelkészi állast. Az egyházköz_
ségnek: r endes v.allástanitó lelkésze
Sebe Ferenc. a vallástanítás mun_
kájába n dr. Erdö János teaL tanár
is részt vesz. Az eBYházköz:ség köz~ egyelőre további intézkedési~ dr. Simén Dániel. tool. tanár,
enhá:zii. főjegyzőt kélle fel a ltVillekezeti lelkészi. teendők ellátására,
aki e felkétésllek eleget is tett. A
m~olda-st az anvui nepézséJ!eket ti-

Barabás István

c. 10

Szow Ferenc

Cl. 10
e. 10
e. JO.

Barabás István

e. 10

Barabás I stván
Gy6rtv István
SloOlga Ferenc

d. c. \0

JtOLozsvARRÓL I R JAK :

SwlR:a FeJeue
Györtv Iswán

,

Fe.rencz JÓZset

iun. 12.
iun.2,

iskolai évet bezáró istentisl;telet d . e. 10.
Gvörf.v István
Budaörs éJtalllnos leányiskola
d. u. 3
~1.2a Ferenc \
iun.2:'
d . u. 3
Tö r ökbálint. általános leanyiskola
G:vörf;V István
iun. 12. Budapest, X., MAV~elepi
d. u. 4
Ferencz JÓ7.Set
protestáns imaház
,
b) A BUDAPESTJ UNITÁRIUS MISSZIÓ HAzBAN :
mái. 22. Budapest, IX.. H őgyes EndJ'e.-u. 3. d . ev 10
dr. CSUd Gábor

-

mái. 26.
mai. ",.
iun . .Q,
iun..

••

•

;un. 8.
iun. 12.

máj. 22.
mAi. 26.
mAj. 29.
1= .Q,

iun. ~
iun. 12.
máj. 22.
mái. 12·

•

'9.

mAj.

iun. 5.
1=
1=

••

l~

mAj.
•

'9C

mái. 29.

1= 5.

iun. 6.
mái. 29.
iun. 6.

-

mái. 22.

iur.. 5.

~.

29.

-

iun. 5.

iun. 5.
1= .Q,

iun. 6.

-

1= 6.
iun. 12.
•

má i. 22 .
máj, U .
maj. 29.
iUD . .§,

-

iun. 5.
hm . .§,..
iu,n. 12.
~

4

d. e. 10
d . e. ID

Bencze Márton
dr. Csiki Gábor
dr. Csiki Gábor

d . c. 10
cl e. 10
Huszti János
,
cl u. 7
dr. csiki GábOt:
cl e. 10
dr. CSiJd. Gábor
o) PESTSZENTLORJNCI EGYBÁZKOZStGBEN : .
PestuenUöriDc. Allami lakóteleo
cl e. 11
Pethő Istvan
cl e. I I
Pethö István
d. e. II
Pethö I$tv.u\,
d. e. II
Pethő Istvá'll.
•
cl e. 11
dr. csiki Gábor
cl e. II
Pethö István
P estszenterzsé bet, Rózsa-utca'f
d. e. 9
Pethő I stván
imaház
cl e. 9
Pethő István
d. e. 9
Pethö István
•
d. e. 9
Pethö István
d. e. 9
P ethö István
d. e. 9
Pethő István
VCC!:es evan~élikus temolom
'
d. u. 5
Pethő István
\
d. u. 5
Pethő István
Csepel, közoonti általános iskola . d. e. II . Huszti Jáll~
•
d. e. II
Pethő István
Soroksár, r et. tanácsterem
d . u. 5
Pethő István
.
d. u. 5
Pethő István
d) DUNA-TJSZAKOZl EGYHAZKOZS2GBEN:
Rá.ko~zenjmihály,
cl e. 9.
BenCze Márten
Piac-téri evangélikus templom
cl e. 9.
H uszti J á nos
Bencze MArten
F el!:ügöd, ret. teml:>lom
d. u. 3
Bencz.o Marton
Rákospalota, MAV-teleoi
d. e. II
ret. !cmplom
•
Hllszti J á nos
'Újpest , Szent Istvjn-téri
d . e. 12
reL temolom
Bencze Márton
d . u. 4
Sashalom. K ossuth-téri
általános iskola
Ráko~csaba, evangélikus templom
cl c. 10.30 ' Bencze Márten
RákoSbe.KY. re!. templom
d. e. 12
Bencze MArton
Swlnok. református templom
d. e. 11
Bencze Márton
e) DUNÁNTúLI EGYHAZKOZStGBEN:
...l{apo!vár. református templom.
Szósz J ános
d. e. 10
Zalaegen;ug, ref. templom
•
Szász János
d. e. l!
•
P olgá rdI unit.árJus temDlom
S7.'\ sz J állos
d. e. l!
Sz áSZ J ános
d. •. l!
Szász János
d . u. 1.30
S~sz J ános
d.c- l!
CKaJág
s.-Alsz J ános
d. u. 5
Kö neg, ref. templom
Szász J ános
cl.. u. 5

UNITARIUS

~LET

~elembevéve

érdekesnek és

sze-

r ene ' . Ilek ta1éljuk, s reméljük. hoev

e megoldas az.

~ház:közséJ:::

e1óha-

ladását !ogia szolriIni

-

•

POLGARDI
Sz.isz János dunántúli unitárius
missziói lelkész €s SUn zsuzsa
1949. á prilis hó 14 61 háza' ógot kötöttek ~ton. ~házj ~_
dáshan dr. Csiki Gábor dpeies-pÜSDÖId helynök n',lesltette a tiatal
párt. Szeretettel ·kiisJÖntjük, s kérjük
házassá.l!:uklra az e1!Y i,e:az. Isten il ~

-

dását. .
Prolestlins kuJtúmapokat
rendez:
•
•
a Bethlen Szövetsé.!! jun. 8-13 nabiain. Székházában ünnepi köZJiCYúlést is fo~ tartani. Az á11am~ta.k,.
féláru utalást enJ1,;edélyezétt. A 12:awlványokat a vidéki IBUSz oavilIonok áruljáié 6 forlntért.

•

UNITARIUS ~LET
A lap tul gjd onosa a Magyarorsdgl.
UnitáriuS Egyházkör.
Felelős szerkesztő és kiadó:
'
Barabás I stván.
Budapest, V .. K oháry-utca 4.
tvl előfizetési dija: 12 t orint.
Nyomatott Máté Ernő k önyvnyomd ájában. Budapest. VIlI., J ó%.Sef-u.
41. szám. - Telefon: 137 525.
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•
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