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UNITÁlJUSOl 
DEBRECENBEN 

Debrecenben jártam. ahol a XVI. 
. . felében az erős len-

Arany 
ve! és 
elnémitani. 

unitárius életet 

Móliusz büszkén hallJloztathalta 
akkoriban. ho,ey Ma.I!yarorsd~ban 
örökre vé,2et vetett az. unit{Jrlusok 
terjeszkedésének. Hosszú idÖfll {Jt 
nem is találnak Debrecenben' unitá
rius nyomokTa. De ·háromszáz év 
multán éppen egyik református OOP
nak és fökántor leányának fiát. Deb
reeeni Subó Józsefet Kolou;vArra 
verette a sors. -ahol meR:ismerkedett 
az unitárius h iti.eazságok,kal. s-taRia 
is .lett - mint ö mondotta - 1- sze
retet egyházának. Kolozsvárról ha
z,atérvc életcéLul tiÍzt.e maRa elé ez 
c2yh{lz debreceni megalakltását. 

Elel~élját elérte. Sikerillt e~ kis 
vagyont gyújten:ie-. s azt halálakor 
_ 1892-bcn _ az cli!YhAzkWséJl' mell
alakulása céljaira hal!Yomanyozta. 
1920 után a szórvány Budapest ldn.v
eJZyMzköz.sé"évé alakult. s óár évvel 
késöbb a város belterületén\ a tör
ténelmi :levezet ... ?' 'gü . .naj(Yte'np
lomtól" oánzáz méternyire feléPÜl
hetett a temp\om. 

Jól esett látni a Hatvan-utcában. 
a hUS'LonnéRyes számú ház kapuján 
n na2,V betw táblát: "Unitárius 
E;t:yház", alább: "lelk~ hivatal". s 
ho.l!.y a templomban minden vasár
nap unitarius istentis:z.telelct larla
Mk. 

Bent, a 'kapun belül a paróchia. 
neh{!ny lakás, jobbról az utca felól a 
templom övezi a szép rendben tar
lott, ö\.sz.áz öles telek szines. virllltos. 
ltYümőlC!;fás udvarát. 

A templom oortikus elO'ben a 
vendéJ,tszobául is használt JtVilleke-
7.Cti terem clőszobéja iS, maf,lvaros 
dlszitésű beremjezésrel, faburkolatán 
az. erdélyi unitárius valrY részben 
umtárius meJO"ék és HajdumeJ(Yc ci
m~réveL A tllg3S, templom több. 
mmt száz férőhelyének iÓrészét. az 
is tentiszteleteken meg is töLlik a 
hivek, A templom falán m(irvány
tábla öl'Zi az alapító emlékét. A /tYÜ
lekezeli teremben a presbitérium _ 
, gyik ülésén alkalmam volt. mel!:ie
ICflni _ féltő laonddal inW.I a má~ 
godik háboru után önlllJó ei!yMzköz
~~é alakua I/:Vűlekez.et ü.IE.veit. 

Ez. a m{Jsodik háboru Grös pró
bba lelle az eklé:tsia v('z,ctöll és 
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AHIJAT 
Istenem én benned bizom. 
Csak te benned e.ltYedill. . 
Másban nincs. nem is lehetne 

Bizalmam rajtad kivül. 
L~ hát őrzö oásztorom. 
Oh. mennyei hatalom. • 

(Unitárius énekes Ironyv. 113. ének.) 
. Mintha., itt a. !öLdt tére~en. örökké (1 csn,l6ddsok völgUébe-n ja.rndnk, 

Nmcs olpan nap. amikor valakiben. vaou VUlamiben ne cfalatlwzndnk I gen 
At)lánk. meTt bizodGLmun/c.at földi dolaokba és ebbe a viLdaba vetjük . Pedi~ 
Tc. Mindenható lsten. ert a világot nem a.z&t teremtetted. hoOll b'izodctl
munk ebben leQuen nekünk. hanem in1«ibb azért, hoQ'JJ e vl!ól1ban na.p- na.lI 
után megújuló csodók tekintetünket Feléd fordUfók. H islen e vilnuban 
Rólad beszél minden. Hatalmad4t hirdeti a vih4r zűgás~ a na.p ragyogása 
az éj csöndje. a Il(lppal lármája, a haTmlatcsepp b az ueedn. A legki!eb~ 
ftlszáL is hatall1\4$. költemény teremtő és fCTlnt4rtó erödTŐl. Oh miként il 
lehet, hogy Gondvtselésed tekintetével CDU!zeTr e dJ:fogod eu egész viJ..iQot 
és mint elJUetlen porszemet. úgU ismered 4z embert. teremlésed legnagyobb 
cl>oddját. ki el11lma(1ában több titJwe hQTdoz. mint a rajtakivüt áUó ter em
tett vUág ... ? Itt ma.gányom csöndjében, szeretteim körében; megalázom 
magamat előtted Atyám! Szerte e világban. kis faluk, hatalmas. városok tor
nll!liban zúgnak a hara:nl1ok ... Távol messzesél1b& felém .uűrődik kb fa
Ium harangja. ,. Oh boldoD idök. mikor 'hívó szavára ünnepi é-rzésekk.et 
mentünk szent hajlékodba és a fehér templom csöndjében ősi erővel töt , 
föl lelkünkből a réDi zsoltár : T ebenned bíztunk eleitŐl. fCX1Vfl Ur am .. , Oh 
mennUit vált ozott minden és mi is mennuir e m.eamiltoztunk czótUo. Csak Te 
vaflU változatlanul most is UQJKln a.z a szereti) Atua.,. Srlvemet ho%ZÓd 
emelem b Benned bizom Uram". T e tJa!1tJ az é. sznbadUó I stenem. min
Ilennav várlak T éaedet ... Seaits, hOQU eQtl csöndes órára elfordulha s,~ak 
lelkemmel ett6t a vilól1tót ts bizalmam ka r jaiva! O'IlClgamhoz ölelhess.:o!ek. 
HozWd vágyom, Benned élek. Udvöt mástól nem r emélek.,. J6;j hát Te is 
hoZZcim és áldj me" engem Atyám. Amen. 

A keresztény ember bizalma. 

• 
• -

Kedves At.vá.mlla I 

• 
Zsoltárok Könyve. XX. rész.. 8-9. 

vers . 
" Ezek steker ekben. amazok: 10-

vakban bimak; mi -pedig !IZ ŰC'nak, 
a mi IstenÜDknc.li: nevéről emléke
zünk meg. Azok Dlelt'banyatlanalC és 
elesnek; ml pedlR felkelünk és meg
állunil." 

Hajolj lelkeddel te is a Zsoltár :fölé, Gyere csináljunk ce:vÜtt száma
dást. lássuk kiben van és. kiben /eCU lel!Ven a ml bizodalmunk.. UJtVe, azt 
nem kell bizonyitlt8ssam neked. hol!V mi emberek bizalom -nélkül nem él
hetünk itt a röldön. Az élet létfcltétele. holtY mi mindiIi! bizun.k valakiben. 
vagy valamiben ... A bizalom a lélek arany ronala, mely h.ozzá.köt az élet
hez bennünket. H a ez az é2ifonal me!!szakad a lélekben. abban a oillanat
ban ősszcroppannak a le.\!.$zilárdabb jellemek és a lel(k.eményebb egyénisé
gek is. Hangosan locc::san a Duna vize a sötét éjszakában. Ahidrói lezuhant 
el!;; élet. mert mc@zakadt benne a bizalom, Boldo!! családi életek szörnyű 
Iragédiákká tonulnak, mert a házastársak szívében üresen táton.IE. a bQI
dogság egyetlen feltétele . . az e.IE.ymásirántl bizalom. Amlll é!ünlk mindig .a 
biz,alom az éltetö er6n:k. Mondhatjuk. hogy csak addill: élünk. amig valakl
ber. . va.!!-,>, valamiben b!zni tudunk, 

S Jám. bármCl'Jil.vlre közös vonásunk is a bizalom. mé~l.9 nincsen més 
valami. amiben jobban különbőménk elO'mástól. mint 3" ~~zalom "k;~rd~- . 
ben. Mi emberek mindenben egyetérthetUnk. de abban orokké kulonbCZni 
f"Runk e2:ymástó1. ho!!y kl miben. V31!V kiben bizO,-

Ezt 1ejezi ki a Zsoltár az idézett i2ében: .,El~ szekerekben:. amazok 
Jovakban blznak; ml oedilt az Úrnak. a ml Istenünknek nevérol emlé
kezünk," 

Amikor az elet nyuli!odt medel ben rolyik és zökkenés né~ül mulnak 
az esztendök. olyankor talán nem annyira élelbevli.'ló. holO' kiben. vagy 
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~jalt. Az é!>ülcUömböt több born
batalál9 1 érte. E.IC\'lk hátsó ~Dületc 
tcUcscn rombadőlt. A I'()mokat (I hI
vek .közmunkában cJtakarltolták. 11 
bL'()mlott \.elöt és a bCSUlkadl me· 
n.yc~clct újjáéf)ltcUék. maid Buzo
dny Kálmán lelkész 00 családia s a 
Nöszövctsé" kalfllclban kifcstlCUc II 
templomot és a KYülckezcti termet. 

A ICl'tm egyben könvvtárhc!yisée 
js: több. milli kétsz.áz kötetes könyv
tár d!s;tft[ az e"vlk. szekrénvt. Az 
első szárnú könyv cin' v askos. ódon 
biblia 1704-ból. Az c.lCyházi és vilál!
irodalom sok él'téke mcllett olt l:l.l
luk c,II'ylk nmdldvUli értékünket. a 
KCl'el'ztén.Y Ma.l!vctö csaknem l eUes 
!OT'07A1MI. rnellette az Unilárws Köz_ 
IÖllY, az Unitárius Jövendó, az Uni· 
tárius S2'.ÓrVánlo' és lapunk bekötött 
példányai. tvlizedek klt<artÓ. lelke
sen {(yíljtö munkl'ljllt hirdetik ezek a 
már riOwsá.l! számba menö kötetek. 

A \!!rC'ffi falát az alapító Szabó 
József. az első ,eondnok:ok és a oUs
pÖki ht'lynök arekéoei dis?ilik. 

Lelkiekben és anyagiakban ió 
munkát végez az ősi. néJtYszáz évt'~ 
egyhú7.köz.sé~ késő utóda,. a fiatal 
egyházkÖZt.!~. Az utódok igyeJrez.nek 
méltók lenni nalO' elódeikhC'Z. vér
tanu öscikhez és sokat áldozó alap!
tójukhoz, MeKVan bennük az áldo
zatkészséll és hltbuZ"ICalom. igaz ma
~ar vallásunkhoz való rMaszkodás. 
JeleDlétük éf: m a,l.!a tarlásuk is bizto
sftéka annak. hogy MaRYarorsUt.lton 
nem lehet többé gátat vetni· az uni
táriusok terjeszkedésének. 

G idó Béla. 

• • 
Ifjusági világtalállt:ozó 

A világszabadsáft' lánft'lelkü költő
je. P elÖfi Sándor halála sz3.Zesz.!en
dős ford ulójának évében Budadesten 
tartja összejövetelét a vilá!! músál!:a. 

A vilá,a ifjúsá!tához. a csehszl<lvák 
egyház pü~e. dr. Miroslav Novtik. 
oráRit püspök üdvözlő iratot intézett. 
melyet alább közlünk az eRv1k hu
dapestl napilap nyomán. 

,.A budaocsti IfjúsáJ!:i Vilátkon
grrsnus és Vi lágiljúsá/d Tal AJkozó 
alkalmából barltl üdvözl.etiemet kül. 
döm az eft'és:!: viláJ:! lfiu nemzedéke 
minden demokratikus. haladósz.clle_ 
mű taszilinak. meri nemes erőresz!
tésclcl!el harcol a\ ICjúsag =bads~
~úél't a J,!yarmatokon és harcol 1l7krt. 
hORY S'Zabad. demokratikus és Igaz
~os életkörülménYoket biztositson 
mmdenkl számára. A rövid idő alatt. 
amelyalau épít jOk .a demokráeiát. 
-. amely a népnek nemcsak l>olIti
k!:ll. hanem .l(azdaságl szabadsit.ll.o~ (:,S 
fultl1.etlenséR:et is biztosit. _ mc.v.ta
n~t\lk az értékelését az öss:r..es elő
nyöknek. amelyeket a néol demo-

- krácla nyújt a keresztény e2vhftzak_ 
nak és a vallásnak. A néDI demo
krá~láb3n úI rendet talftl1unk. amely 
az OSS"I.C$ cJlYház 8Zámli ra nuvobb 
szabads{u1ot és köle9tloös Cf!VenLősé
ft'et blor;toslt és amelv n-.egtercmtl ;:a 
gaw.asli.gl előtC!'Ltételoket az erkölcsl
le.lt magasabb. il; tökéletC!'? élet !I"dt
mára. Blztolllth1l'.1lak bc.nnetekC!'t ar-

2 

miben bízunk. Dc, amikor az eSE':l'iénvek relduzuadnak. ho.ltv nt'm 1t"1.'\ 
tudni. melyik pillanatban l(jpnek ki a békés mederböl &J áttörve az árad~,1 
~llon (oltett J!:átaka t. IdszAmlthatatlannll teszik a következm6n.Yeket ... :':z 
Ilvon, I dőkben az egyesek ](:lkének bizalma is kihat a kÖZÖ6,~éltek életél'\!. 
Ilyen:kor tarlozunk e.ltymásno.k a7.z.a1. hOJ!:.y eJ!:yUttosen válasszuk me.lt bizalo 
mun k tárln'át. 

MaJ!:adon hoJ!:V hiába vetetted bizalmadat emberekhe. 
rbldi javakba és I utóbb be kellett lássad. mennyire jónkal'atú 
il zsoltliI' intése. mondja: - .. Ne lé)::ven bizqdalmatok földi Cejedel. 
mekb<!n." "Egy<.:~::~~:,~~ se bizzatok. kiben segltsé,a nincsen." Válsfl/:os 
helyzetekben r maradtliI. Csak lsten volt veJedt ha volt Belévetett 
hitro. 

• N~ncsen mé.lt egy néD a földön. mely annyi~ csalódot t vOlna m{as":,
ban és önma:tában is. min~. a m.l. népünk. Hoss~ú száudok alatt sokszor biz
t unk maltunkban. mélt .~obbszor másokban és vé2ercdményében mindig 
csak a\ tartott mct.: bennunket. hoJ!:V velUnk volt az lsten. 

• Holn' mit jelent e ltv nép számára az Istenbe vetett blwlom a~t nagy
s~eruen Ie~ezi ki az ótestamentumi időknek az a fejezete, m)1e\yrc emlé
keztet az Idézett Zsoltár . H n13lmas szcikértáborral hompÖlyög az eUcn~é'" 
JeruzSltlom relé. A oósztorfiúból lett király mJroknvl néne összeriad mInI 
a veszélybe került o.vá,i. Az eHensélt a rettegett hadsere,ltben. a zsoltá;os ld
r~lv és né,:>c I stcnbe~ bízik. A hadak bi~tosíthatiák a 2vőzclmet , dc a~ üt
közetet el 19 veS"l:lhctJk. Isten azonban CSIllát még soha sem vesztctt. Rette
gett helyzetében a bizalom szálán ú!!v CSUnl!: Istenen a néo. mint a Itv~rmek 
:ll. anYja emlőin. vae:v mint ,l!vümölcs a fán. Meszi$métlooik il néo életében 
a J)á;;ztorfiú sorsa. mmor a taloi!! pán('é1baöltözött Góliát lfúnvolódásár8 
iml.ItYCn válas7.o1: Te !k:.arddal és dárdával jössz ellenem. én ocdls: a Sere
,e:ek Urának nevével ,iötte/m II küzdelembe. 

Ez a vilá!! most iS u!!y néz ki. holZv sokan szekerekben. sokan lovflk
ban b !znak. F öldi erók és hatalmak roppant feszültsé,g'ében. mi nem bí7.lw
tunk másban. mint a bétkessész srent Istenében. Az O nevével keuijlik nao· 
nao u tán. becsülettel vé~tt. munkánkat. Az O nevével serkenünk fe l csen
des n.v.ut.:almunkbóL Az Ö nevével imádkozunk a holnapért. mely mindig 
megú,jltja Belévetett bizalmunkat. Minden változik. minden elmullk. Csak 
egyedül Ö az örökkbalóság'. Osi hitünkkel most is BeléIogódzunk. Benne 
ú> általa állunk meg'. mert: " H a lsten velünk. kicsoda ellenünk?" Csen
d üljön össze sz!vünK imáia a töretlen bizalom hane:ián. 

• Adj erőt meltállanom. . 
Oh mennyei hatalom. 

Amen. Pethő István . 

Gyermeknyaraltatás Magyarkuto~ 

A budapesti oJl.yházk~s: és nő
sl.ÖveL'<ég megrend ezte ,ltvenncknva
raltatását Ma,gyarkUton a .. Szentáb
rahámJ Pihenőben". 

Hála hiveink mindie: se,l!!tségre 
~ tám.O~atás3nak éI; .tá borvczetó 
asszonyaink f3radsáJ1;ot n em ismerő 

á ldozatos munkájának. sikerült bő
&éges táolalkozás t és kénvelmes Ol

henést nyújta.n i nyaraló I{yerme
kctnknck. 

A t áborozás júl. 8-an kezdődött 
és 22-én Cejezooöt.t be. Az idén csak 
c~ tábort. tarthattunk. s ebben- 11 

táborban lán:vokat és fiúkat el!Vütte
sen nyaroltattunll. Ö SSlZesen 19 Iotyer
mck vett rószt az idei nx,aroltison: 
a lel't nv és II fiú. . 

A tábort sokan látoJtatt-ák szülök. 
rokonok. ismerősök és ióbarnlok 
egyaránt. A jóbarútok közU1 Vadady 
Albcl·t. Seps! J {.nos , a nőszövetség 
résr.érÖI Bencs Vincéné. az eJ{Vház
közsé/t rés7krő l Ferencz J ózse! lel
kw. Nagy S li ndor klintor és Má thé 
K á:1rnán orcsbltlllr aCiaL 

A tnborozás alatt két alkalommal 
volt nyilvános ·\stent! S"J;lelct. melvcn, 
a I:ve l'mckekcn kivül szülÖk. rako-

ról. holCY minden ill.az ke resztény 
eltCsz lelkiismeretével. szivével és 
minden /.!~·akorlaU eröteszltésévcl 
mindIg kész arrn h o.ll: v l':'ImOUils:m a 

• 

nok és lálo.lta tÓk vettek részt széo 
sdmban. Júl. IO-én S:r.ol~a Feren c. 
l7-én Győrty István lelkész szoldIt. 
13-an pedilt BenC7:e Mlirton lelkész 
taf'tott bibliama /.!yarnzatot. E~ al
kalcnunal müsoros délután is volt . 
melyen a l1:Yennekek szereocltek az 
általuk összeállItoU aorósáJrokkal. 
Nőszövetsé.lei\nk clnöknőjének: ul!Van
e_l&or volt születémaoja. melv -alka
lomra a Gácsér József alia által Jrt 
verset Var~a ~vike mondotta el. 

A nyaralás-t több Izben tartott 
tábortüz !.:ll'kitotta a I!Vcnnekek h ol
d OR mC!.l!eléJ:!ed~re. • A nehéz lkörUlménvek között lét-
rehozott. dc sikeres táboroz.isért Il
lesse hálánk és .kÖ$7..Önetünk a nemes 
nivCi adakorokat. akik oéru:bcli és 
tennéstClben i adományaikkal se.ltí
lettek. dc főkCOPf!O illesse hálánk és 
kÖsl.Önet'Ünk nŐ/izövet'sée:l t.;:a,!!lalnkat. 
lreve~.ctcscn Vadadv Albertné elnöl,
nő\" Scos! J ánosné alchlökÖt. Kertés~ 
Lnjosné t, Belovárv Istvánné élt Máthé 
Kálmánnét. -akik éit naooallá téve si
kerre vitték Mborúután! első ltVer
melm ya ra ltatásunk ;:a t . 

Szol,l[a Ferenc. 

lendületctckct. amcU,vel a riatal 
m;.1'1W:'dék boldogabb iövlH~rl har
coltok. Isten á ldását kérem ló mun
kMokt'u'·. 

• 
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Harangszentelés 
Pesfszentlórincen 

• 
A pcs4zentJörincl .lt"yOlckczctben 

a több. mint tiz éves l<ttnplom tor
nyában szeptember havában Isten 
akaratából mew;z6!al a haranIt is. A 
haranJ<: történeté! a gyWekezclllelJti
oásztorának a P rcsbitériumhoz mté
zett alábbi levele mondja cl : 

Úgy magam, mint családom ne
veben atyallsáJCOS tisztelettel fcl
ajánJom. hO~ az .EltYhá;r.közsé.ll: ré
swére a Pestszcn.uÖrinc\ Ali. telepi 
templom tornyába eJtV 134 kJt-os ha
r~ot. 3000 Ft. értékben köJtsó,e:c
men önteUctck és swrelcttcl kérem, 
hogy a P resbitérium &1 az ajándé
kunkat 37. egyházközség rés:1:ére Co
JCadja. el. 

Hottv minden t.alá!lZatásnak e leiét 
vegyem, czen fclaiánlásomhoz az 
alábbiakat 'közlöm: 1942. október 
IO-én este László ncvfi kisebbik Itver
mekünk felett az orvosok consiliu
rnot tartottak. Paralisls /O'anus a.l!:\'
hártyagyullad6ssal másnap. október 
ll-én, vas{u1Jlap re.2),!cl. amikor a 
csepeli S'Z.Órván.vba indultam is.ten
lisztclet1 szo.ls:-61atra, egyik barátom 
autóján feleség"em bevitte a beteg 
gyermeket Budapestre, a:/: üllői-úti 
ltYermekk6rhAzba. Ott nyomban mell_ 
allapitották róla, hO.ln'.fertó2:Ö és ál-

• vitték a Szent Lán.l6 járványkór
házba, K étnapi vi~at után me~
állapitották róla. h o2V tuberi<:uI6ti
kus a ferlóződése és at. i~at(j 01'0-
fe • 'OT közölte a:/: eredmény,ti: l!.YÓ
,e:yíthatatlan, Készüliünk rá a JCJ;l 
ro-' 'abbra. 

SZÖrnyű volt a 2ondolata annak. 
hogy -a .'n'ermeket el kell veszíteni. 
Befelé sírt könnyekkel órákon át tér
del.tüM Felesé,R:emmel el1:VÜtt. oda
borulva a betedllV szélére. Vártuk a 
véJttet betel iesedéset. 

Hitünke t azonban nem v csz.tettük 
el. Verg"ődéseink legmélyebb POntián 
fel-feltört csi.i.2gedt lelkünk mélyéről 
a sóhajtás: Nem lehet az. hQi!v a 
Profess7Mé volna az utolsó szó. 

Felesé.e:em.rnel el!Vütt akkor tet
wnk Istennek fo~ada\mat. ho.i!Y" ha 
visszaadja -a !tvcrmekünlret. haran20t 
öntetünk a pcstszenll.őrincl toronYba. 
Hladd tudja más is, ho,ltv milv nagy 
az lsten keJ!Yclme. 

~y~~k~~:z~e: f~~~al~:0~~~ 
t,ük. Dc azóta üidöz a va.!Zv bmmün
ket, ho.e:.y 12érctUnket mikor teliesít
het jük. A7.Óta méllelZV9Zer nanon 
köreijött hozzánk' at. Isten. Nernsza_ 
mitva, hogy az ostrom alatt annyi 
emberrel ebütt mikén~ őrzött ben
nünket is. 194'1. október 2-1-én na
gyobbik fiunkat kiütéses tifusz. mCS!
~ed ' -sel a budapesti Szt, LlIsz.ló 
járványkórházba szálUtották. Felesé_ 
gemet azokban a naPOkban sú1.vos 
mútéLI,CI a marosv~sárhelvl e/tVeteml 
klinikán oPCl'áltál;t. Haromheti vesz
tet"Tár alatt rendörö!c öl"lködtek laka
sunk előU, ho.I!V il lakást el ne ha.!Zy
hassam. Amig felesél!em állaootár ól 
értt.esitést kaptam es umlR: fiam álla
oolla jobbra fordult : az ti 10 nap 
összeolvadt az örökkévalósfur:eal és a 

pillanatok ezer mcp: ezer haranJ,lla 
folyton azt kon~alta lelkembe . .amit 
a Zsoltár is tani t ; .,Teljesltsd a fel
sép:csnek Cop:adásidat"! E>.ért rendel
tem meg a haranp:o t. 

ton azt hiszem. hogy mindenki 
oLyan gazdag. min~ amilyen b old oJ,l. 
Mi oedig me,lroróbalt szülök és mclt
órzött lÖ'ennekek naJ!Yon boldollOk 
V3JO'Unk. hoJO' teljeslthetjűk Isten
nek telt fOl!adalmunkat. 

Lemondással. nélkülÖzé.ssel. amint 
Rcményik irta: Ahogy lehet! De 
újjongó örömmel és határtalan bol
dOJWÍgp;al. 

Bár mindenkinek ez a boldomg 
tö1ten~ el a lelkét. aki a haran2unk 
hanoiát hallja! 

A k~elem. Istene leR;yen vclÜnk. 
P estsu!ntJörinc. 1949 . .!úllus IG. 

AtyatisálloS szeretettel 
Pethő Is tván 

lelkész. 
A harangszenlelés t a s zent. ll - én. 

V'asámap d . e. kivételesen J() ' órakor 
ke:zdödő istentisztelefun \"artj6.k. 
melyre e helyről is meghlvnak mín
den érdeklődőt. 

H/REJ{ 
A MAGY~~ Nt;PKÖZTARSASAGl 
A LKOTl\-tANY 

elvi lasztja az egybiu t az állam
tól, hogy a lelkilsmereti szabad
sagot minden i llampolgár számára 
egyformá n bid os ítsa. Mlndenkl lel_ 
kH~.merete parancsa szerint eleKet te 
het egybáu iránti kötelességének , s 
követheti annak az eg-yh4nak taní
tásait, m ely lelkiisme rete elgondolá
sával legjobban m ege2yez.ik. E tény 
a fej lődés űjabb á llom ásál Jelénti. 
Az egyHáz és á lla m között 'kötött 
egyu m ény vá ltozatlanul érvén yben 
m a ra d, 

30.000 forint rendkivüli segély t 
e ngedélyezett a magyar kormán y az 
lekezeti Idolo'gi és helyreállítás i k ölt- . 
unitárius egyház k'in;pontja és gyÜ
s.:gei támogatására. Jutott belőle 
minden gyülek ezetbe valam i, h o!:y 
ér ezzük míndnyájan a. n épi demo
krácia segítő munkájá t egyh ázi é le
t ü nkbelt. 

Rá dió közl/etíti istentiszteletiünket 
a Koháry-utcai templomból aut!". 28-
án d. e. 10 ó rakor, Sz.oWI: Baior 
J ános füzesgy-armati lelkész. 

Egyházköri Tanácsunk legköze
lebbi ülését szeptember ll-én tartia,' 

Belső emberek PoldI'dira terve
zetotl augusztusi összejövetele elma_ 
r adt, Talá}kozójukat szeotember h6 
másodtk hetében tartjak mC;2. 

Özv. Szilágyi J á nosné sz. Kiss 
Ilona 75 éves korában elhalt. néhai 
K iss Samu küküllö.széolaki lelké
szÜfik leánya v olt. Hátramaradottai
nak ví~sztalá.st kivá'nunk. 

K OC!lordi Ifjak lelkészük vezetésé
v el me$látogatták. az újjaéoülö Bu
dapest nevezetességeit. Aup;. 14-én. 
vasárnap d. e. r é..o-zt vettek a Ko· 
hflry -utcai templomban tartoH Isten-

• 

Its7.tele ten. Az Istentisz telet után il 
jg.Idullu tl nöszövctség a I!vülftkezet i 
wrcmbrcn (riJ:,sltökkcl kedveskedett il 
vi?ékl vend~(.'knek. Ebédre oecI ilZ a 
Misszió Há7.ban láUált öket v~ndél!Űl . 

A T heol6Rlal Intézetbe beirMikoz. 
nl szandékoWk részére S7..CPt . l-tól 
kezdve minden csütörtökön d. u. S
G között. a Kohar .... -utcai l. e. kön.vv
tárteremben Ferencz József ilUztmtó 
tanár ad fclvilá2ositást. 

OIYlllÓlnkat a rra kérjük, ne fe
Icjtkez.zcnek el arról. holtY a n.VOffi
da állandóan slirJlCti a fizetést, az 
előfizetési dijak ~ors és pontos be
küldése, munkánk le lZ.iobb 1áma.s2.a. 

Lapunk mostani száma nyomda
technikai okok miatt nehány napi 
késI! "ScI ielent mell:. melyért olva
sóink szjves elnéz~ sét kérjük. 

lIázasság, Ifj. Gidó Béla vámslakl 
Uszt. a tornanádaskai vámhivatal 
vezetője Miskolcon. július 17-én uni
fáríus htlwssáJtot kötött N(Ib Mar
gitl'al. Tanuk voltak dr. Imreh Dé_ 
nes egyházi rőg-ondnok, 'kÖZj elZV"ZÖ és 
a vőleJténv na2Ybátyja. Gidó K ároly 
tisztv iselő. Ar esketési szertartast 
Buzogány K álmin debreceni lelkész 
vég-ezte, népes templomi e:vii1ekezet 
előtt. Egykor a kolozsvári ifjUsá.!!i 
Dávid Ferenc eg-ylet, majd a bu da
pesti Brassai Sámuel unitálius ifjú
~gi. egyesület több éven át.. volt el
nöke házassa,e:ára Cf!.V Istenünk al
désat kérjük. 

Egybáuenei hangverseny lesz 
szept. 3·án este (szombaton). 7 órai 
kezdettel a Budapest. Vas-u~ai oral. 
helyőrSégi templomban. Köuemu
ködnek Dálnok Lajos. on::onamíi.vész. 
Kosovitz Ferene operaénekes és 
énekkar. Részvétel teljesen díjtalan. 

A Bt tblen SzöveLséJ;: egyházzenei 
és kántor szakosz,tálva uj kántorkép
zá és . kántortovábbkéoző tanfolyam 
mcgrendez.ését határozta el A tan
fQlyam ~ éves. A tanltókél)zö in
tézetet véJtl.Ctteken kivül a tanfolya~ 
mon részlvehetnek me.delelő előkép
zettségü és a felvételi vizse:á,t siker· 
r e l le tel t hal.JJ;(atók. A tanfolvamon 
résztvenni óha..itó hall.ltatókat kérjük. 
h02V a személyi adataikat és' vés
zottség(\ket feltüntető kérésüket az 
illetékes unitfJrius lelkészi hivatal 
útján_küldjék be szept. 5-ie az E,l!:y
h ázköri Tanács eimére. 

A központl iroda á tbelYl,lUse. Lel
kész, egyháZi tanácsos és más érde
kelt afiail értesltjilk. hoJty eeyhá
zunk központi irodáiat t. é, szept. 
l-ével jelenle.lti helyéről (Budapest, 
V .. Koháry-u. 2 4. sz. alól) Buda
oest. IX.. HőJ1:Yes Endre-u. 3. ~ 
alá helyezlük á t. Villamoson meJd<ü
zellthetö: Déli pu-ról a 45 és 63-as. 
Keleti pu-ról a 44 és 6-os. a Nyu.l!8ti 
pu-ról a 6-os villamosok vonalán..,t-e
szállás m inden viszon,yla1ban az 01-
lől-út és József-körút keresztezésé
nél. 

GYULA : 

ld, Gyarmll.thy Gera:ely afia a 
SZÓfván,y buu:ó lMia. Uj. Gyarma~v 
Ger.ltely cJtYházkl.>rl tanácsos af Ja 
édesapja e~hunyt. Isten vigasztalása 
leJ1:Ven hátramaradottaival. 
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A BUDAPESTI EGvn AzKOZSEG 
HIRE I : 

lUosonrna«yarödr on a reformá
tUS templomban szeptember ll-én 
urvacsoraos:;:\.ással enbckőtőU Isten
tiszteletet tartunk, Szolgál: Szob:a 
Ferenc. . 

Levélen (Moson vm.) az evan,reJL
kw templomban szepU!mber ll-én 
délután 3 órakor úrvacSOr3Qs:Wíssal 
egybekötött Istentiszteletet tartunk. 
SzoJ,i!áJ: SzoIJta FereflC. 

AJ; egyMzkaué.r k ÖDyvtárál a 
nyár rolyamánsikerillt annyi r a rend
behOZni, ho.ICY szeptemberben már 
kÖzönsélúlnk rendelkezésére boosá t
batjuk. A 'könyvtár kE2.e!öj éll a szeD
ternberben tartandó ülésén jelöli kt a 
presbitérium. A könyVtárt - ~t
tal olvasóterem ls - a volt CSerIkéSZ
otthonban helyeztük el. A könyvtár 
szeptember l-től vasárnap istentisz
telet utan és csütörtökön d. u. 5-6 
közt van nyitva. 

Vendépzobát rendezett be ellY
házlIc;őZ:Ségünk eJnöksé,rce az t . emeleti 
réJti tanácsteremben Istenben boldo
gult d r. Josipoviehné Németh Irma 
hagyatékának bútoraiból. Ta:kari1'ásl 
dlj nap i 6 F t. 

Budapesti ternplomWlk helyreáJiJ
ti!sára a legutóbbi Jdrnutatásnak az 
Unitárius ~let július 15-ikl számá
ban történt oJcözzététele óta a követ
kező adományok folytak be 84 elo!v 
h ézkö' !:(hex: Nagy Lajos Dénes 10, 
(jrtv, Román Lajosné ISO, Módv Já
nos 10 és dr. 7mkó István 2 forint. 
Az egY wu Isten áJdltsa le«veTI a 
jókedvü adako:z:ókonl 

A d likakcl6 oéljaira július hó fo
lyamán a következő adományok ér
ke-ztek a budaoesti eiCYházközséVle-z: 
Mikó István 5, Szász János 5, dr. 
Gyulay Tibor 5, dr. schey Ilona 2. 
Mocsáry Gézáné 8. Ajtai Lászl620. 
ifj. dr. Csüd Gábor 8, dr. Papp An
talné 3, K elemen Géza 20. Lőrincz 
Ákos 10, Bencze I.;\szló 5. Bana D0-
mokos 5, Széke Miklós 5, dr. seme
redy Sándor 2, Páll Sándor 1. F e
renczy Istvánné 10 ,for int. 

PESTSZENTLORINC : 

Gyülekezeti na p Pest,szeDllörlneen. 
S:r.okásos havI :(yÜleke2.CU evanl!élt
Utciónkat szept. 4-én d. u. 8 órai 
kezdettel tartjuk a Gyillek·ez.eU Te
remben a (S"peIi hiveink rendezésé
ben. Ennek a R.Yillekezct~ találkou._ 
nak az adja meg akOlönös ielentő
ségét. holCi <!Zell a vasárnaoon dél
után a tC'mDlomban ,közszemlére 
tesszük ki a hararu!ot, hogy hlvelnk 
láthassák. Ezen a napOn az OI"8SZ
lala mellett d obbanásraváró ércszi
véve! még némán. de 1.Üiomtó szere
tettel köszönt a templom C!>Öndiében 
a ~l"8ng, hogy aztán másnap a sze
relo munkások sedt.sé$(ével föl~el
~djék .rendeltetésl helyee és olt be
;észk(:lie magát a "-Öld zsalus abla
'<ok lélltttébe. AhoL aztán a követ
~ vaEarnap. ~zeDtember ll-én d.e. 
. O órakor tartandó harans:~zenlelél;1 
ls\(:ntlsztelet alkalmával rOli: elöszőr 
m.egnóla,Jnl h .!-:!nhez hivoRató áld ott 
harane.tURflta. 
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A p es tszentel"Z!!ébeli n órvin:v hi
vei a juj. 3-i gyülekezeti összejövete
len közel 400 Ft-ot adtak ér. Itv(jj
töttek össze a Rózsa utcai Imahflz 
belső berendczéseinek köJt.sé.ach·e. A 
lelkes és népes esoOOl'l ezzel ú ira ISZ 
építés munkájába ketdetli Hisstük. 
hogy Szőke Gyula lI:ondnok buz.a6 
rárado·tása további sikerre viszi az 
CKYre öntudatosabb ~Iekezctct. 

~"- kispes ti presbiter ek példaadása: 
Az. aug. 7-i ItYÜIek.ezeti evan.aétizfl
eiót a kispesti hivek rendezték. A 
piCsbiterok az evangél jzáció előtt ep.,v 
hónappal mell:keUitiék a szervezés 
munkáját. A lelkész irányitása :nel
lett körzetekre osztották maguk kö
zött a város teriHetét. Mint -vilá,!! 
papok és papnók jártáJtl '/éltig a csa
ládokat.. búzdítván a hiveketal'. eltv
házi életben való áld02:atos· részvé
telre. Damó Sándorné. Dobrovlts Jó
zsefné, Galántai J Ól.Sefné. id. Bodor 
J án os. Dévavári Zsi<nnond. id. Papp 
József. FerenczY Zoltán. presbiterek:, 
Tóth Pálné. Czirmay György kántor. 
Szőke L ajosné (rom. kath.) féradha
tatlan munkájukkal, állították az 
evan.e:éliwn szo16Jatába a kisoestl 
wrván,y mjnden taJdál A szerve
zésben segitségükr-e volt Simon 
András ,gondnok és Huszti János s. 
lelké:sz. Az estén Huszti János s. lel
kész mondott bibliamaR:Yarázatot. és 
ének- és zenewámokikal. szavalatok
kal alábbiak: szereoelItek: Dévénvl 
eva, Czir:nay ErzsfJ.oet, Simándi Má
rja, Vencel Marika. P.ásrtor Endre. 
ifj. Pethő István. 

U}lrilTARrus MISSZiÓ B Az : 

A d lákakeió javá ra a következő 
újabb adományok érkeztek. a MiS'SZió~ 
ház pénztárába : Albert Ferencné. 
dr. Imreh Dénes Miskolc és űnnőssy 
Jenő Gargamalom 100-100. dr. Má
lBY Dezső Kaposvár 40. Sebestyén 
Károl.yné Eger 30. Armankó Dávid 
Szombathely, Bencze László Báza
kerettye. dr. Csiki Gábor, Gidó Béla. 
i fj. Gidó Béla. Gidó Károly 10-10. 
Ajtai Kovács József és Ujvári László 
8-6. id. péterfy Gyula és dr. Pé
terfy Gyula 5--5 Ft. További sz.íves 
adományokat kérünk az Unitárius 
Misszió Ház 57.2'75 sz. csekkszámlá
jára, hogya nehé'l. anY8$!i helyzetbe 
jutott Misszióház diákotthona. ha 
szerény keretek közt is. de fCflntart 
ható legyen a jövő tanév,ben is. 

~nSKOLC : 

1947. m i}. l 8-án, a miskolci uru
tórius szórvaniY leányeiQ'ház.közséJU(é 
"alakult. melyben a hivek lelki lI:on
dozádt a d<fuszeretetben álló Buzo
gány Kálmán debreceni lelkész véRzi 
nagy odaadással é.<; buzg6sála!al . Köz
RYű1éseit valamint presbiteri ltVü!é
seit t:.gyha<:köri rőgondnokuk. dr. 
Imreh Dénes közjegyző Lakásán tart
ják:. aki a kis leányeIt.VházkÖZSél! vl 
lagi űgyeinek inté'dsében munkálko
dik nagy hozzáértéssel és önzetlen 
buzgósággal. Egyhá2:i élct.ük emIl
tés~E: méltó eseményei voltak ez év
~: Apr. 3-án Nán.áw Eva. eltY
házfi afia tartotta esküvőiét Salla.v 
Lászlóval. kiket at istentisztelet be-

rejczésc uttín Bu,,-ol!.l.tnv Kálm.' n , 
k L... el
.. """'. ..kereseUon. meleR szavakkal 
udvö7QLI és eltYhaz.i áldásban része
slIell. 

P ün kösd. másodnapján' konfirmál. 
tak és először jánIltak a7. Úr aszta
lához Fé .• ils J uliska.Fésils Ferenc 
pénztáros l1al!Vobbik leánvkáia és 
Ká~a Agnes. 

Jún. 26-án: K ása Gabriella kedves 
én.ekvezériink; és vallásoktal6nk szeD 
eredménnyel lelrepesll.őzött és tani
tónől oklevelet s:rerzetl. 

Júl. 3-an dr. Imreh Dénes Cl!v
házkörl {őltondnok leánya Katóka 
tartiotta elje.lCYZését s-túk' Jádi kör
ben, Zsigmond Barna .e.éoé&mémÖk 
aHáva:! Győrből. 

HIVATALOS RíSZ. 

P :i.Iyázatl hirdetés elO'házköri tit
kár-e lőadói állásra.. Pályáza,ti határ
idő 1~49. au~sztus 31. Pályázhatnak: 
unitárius vallású, lelkészi. tanári 
v8J!.Y jOlti kéoesitésüek Az áUb ia
vadalma az ei!Vhtl2lk.öri irodában tud
ha'tó mell. 

Evang"iumi Keresztény." 
a Szovjetunióban 

Nemrég ünnepelte nllOlcvan éves 
frn.nál!d8ána" évlordulóiát az az 
or03.<: evanl1étiumi mozl1a1om, amely 
több "ülönböző d.I1on elindtdva. a • 
Szov;etunióbeti EvanQéliumi Ke
resztyéne" Tanácsában egyesülve 
tMa~áll.a a maoo. namJszabá3ú le
vékenységéne" külső lormáj át is. 

A nuolcvanadik évfQTduló alkal
mábó! a mozl1a!.om fol)IÓiTata. a 
Bro.tszkij Vesztnllik { .. Testvéri Hír
nö""J. külön számot adQU ki. Ebben 
J . 1. Zsitkov ismerteti az or03Zor- , 
száai evanl1éliumi mozaalomnak éle
tét. az oros3 keresztyénség hitreju
Iá&ának történetét. tovdbbá az ErVon
aéLiumi i rodalom és az eva.ngéLiumi 
énekek nllOlcoo1\ esztendejének ese
ményei:. 

A mal7",a' keresztyénség bizo
n)lá.,a narni örömmeL fogadja szov
fetoroszorndpi testvéretnknek ezt a 
közvetlen és hiteles dokument'umát 
a saját életűler&. 

• Az !z1éses könyvecske o Refor
mátus Egyetemes Konvent saj/Ól)SZ
táluo kiadásában jelent nwg, ara 
3 . .50 lOTint. Kaphat6 könyvkereskf 
reskedésekben és oz iratterjesztök
nél. 

UN IY A RIU S ,gLET 
A lap tuleojdonosa a Magyar országi 

"Unitárius Eqház.kör . 
Felel6! szerkesztő és kiadó: 

Barabás I stvan. 
Budapest. V .. Koháry-utca 4. 
"E:vt előfizetési dljs: 12 forint. 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyom
dillában. Budapest, VIII.. J ózsef-u. 

41. s76m. - Telefon : 131 626. 
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