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Vándoruton Tolnában,
Baranyában
A wrványlclkés, ég CJ'!észcn különlegcs feladatokat követel me.(. A
néhány családból álló sz6rván:vok
vagy a magánosan élö unitiuiusok.
i6 ha negyedévenként láthatnak lelkészt és sokkal inkább ~ vannak
téve a m{tsvaUású töme.!rek íclS'bivó
erejének. A szórvány .e:ondoz6inak
jól kell ismernie a többi keresztények
hitíel fogásá t. sőt térltési m6dsrerctket is. Umanakkor me.!!: kell értelni
hivoivel. hoJOl' az unitárius jrnzsiii:!
olyan mély és tiszta. hogy érdemes

érte áldozatot homi a hüse.e;es :kitartással. .
Ez az áldozathozatal a legnehezebb a sz6rványunitárius rt ·érőL A
naJ:Y tömeR.ben való madnvosd!l
bizonyos alacsonyabbrendüséd érzést
támasztaz cmberben.A.zuUm ittreitőzik a mfu;odik n~ veszély: a
Bárrrtilycn legyen is a másik fél. a
másvall:ású

j

párral

való

h ázasság.

veszély mindig fenn áll, hogy -az es..
küvő más közössé.e:be kapcsolja 32;
unitarius hivot. Igaz viSzOnt. hogy
az állhatatos unitárizmusnak lee:szebb példáit éppen a szórvánvunitá riusságnál látjuk. Azok a mosolyra
derülö arcok, .az a szeretet. ame lIv el
fOJtadtlik a szórványlelkészt é s fele t égét Tolna-Baranyai vándorútján
lelki mee:erösödést jelentett a lelkésznelt és a híveknek e~aránt.
Legutóbbi alkalommal Za!ae.l!e rsze/{TöI küldtem beszámolóm\at. 1949.
iúl. 5-6n Na~kanizsán kereszWI
Pécsre utaztunk.
Pécset szórványUJl\c lelke és gondOZÓja a közszerctctbcn alló Abrudbányai Odön JtYógyszcrész atyé.nldin,
minden unitárius Qgy lelkes támoo:atÓja, aki az unita.rlzmus n.ap;y szeretetét a szabédi unitárius papilakból hozta magával. Szü!ö(öldjénok a
.SuiliédróJ leve tt kalappal" c1mű
könyvövei áldozott, amely méltAn
sorakozik a tiszta sm-rclet hurjain eljátszott ,,Magdus varázsa" e. dalcsok or él a székely humoI'Ú, sz.atillÍkus
Ilölet. a "Báigúnár" mellé,
A pécs i Istentisztelelct :az teble
!:zépoé és ünnepélyessé, holtY ez alka lomma l konfinnált és resz.esillt
<:l6ször úrvacsoraban a szórvánvIl:ondnok fia. Abrudbányai István ls.
Július ~lO. közt a pécsi hiveket
la togatlam meg. II-én a mccookszaboJ eri lY.myatelep következett, ahol
m :nte/:v 25 unitárius lakik.

S7Jvünk SUlvát küldjUk Tehozzád
Oh. vél!heteUen szerete\..
Súvünknek boldo!!: dobbanása
Öröm neked. himnusz neked.

Oh, csak dobolttasd ~jvcinknek
E,l!:et feltáró ritmusát.
H ogy földre szállott sumt ee:ednek
Odvét Te benned fO lriuk át..
/27. ének)
örökkévaló lsten. gondv iselö jó At.yám!
Szivem tiszta. vágyával e m elem bozzád gyennekI im ámat. Lelkemd
m egnyugtatja az li tudat, hogy Te minde nütt jelen vagy, ahol Benned bízó
emberek megerzik a Te szereteted őrködő go ndviselését. Itt csönd es magányom ban , az é let zaJáb'ó l' egy pillanatra kiszakltva magam hívlak: jőjj
Atyá m! - Távol ősi h item templomatól, nem harangok hivő szava szölitoti imádkozásra. h a n e m egy belső b ang; talin sl.Í vem dobbanása. talán ilo
lelkem. rejtett. érzése.
Jöjj Atyá m - bogy jelenléteddel szentelOdjék
a csaJ.;i.dl
bogy azután
h aj lék, abol lebondhatGk gyermeki a lázattal szent wned
ba méltónak ta lá ltattam á ldAsod e lnyerésére, bi7.akodóbb lélekkel, mélységesebb bittel indulhaS$D.k" n é let meg rám váró me,rorobálta&á.sai elé.
Jöjj Atyám _ hogy mondb3Ss am el az én h álámat a Te áldasaidéri,
a föld tcmuinyeiér t, melyeket a T e gondoskodásod érlelt k atne.lyeknek be ta karítására. a csendesen érkczö őszi napOk e1slhlítanak. l\Jaga.ntos zSoltár
születne ajkaimon, ha szavakba tudnám fonnálni azt a ltösz.önetet, m e llyel
tartozom neked , hogy mind testi, mind le lki erőt adsz a munkában való
s zorg almatosság ra. l\1IIyen jó tudni azt, hogy Te s zavak nélkül is tudod
minden énésemet és m egérte d e lmondis nélkül is azt, amit ajkam nem
tud ki feJ ezni, dc szívem almál fo rróbban érez és dobbanás& ' elmondja az
én köszönetemet;.
Jöjj Atyám - hogy lélekben leborulhassak a Te gondv iselő kezedre,
mell'
egyedÜl tudja les imílani sokswr gondterhelt. bomlokom. ~J\z árvaság, az egyedÜlvalóság érzése annyiswr megsebzi a. lelkem. A m el:' nem
é rtés, a S7.eretetle~ég könnyek et lop szememre. de meg Inká bb a lélek
m é lyére. Te isme red Aty:im e fájó énéseket, a hangtalan zokogást, befelé.
a sü v mélyére elsírt könnyeket _ jöjj _ hogy vigantaij meg és töröl d
le kö nnye imet az égi h it fehér kend őjével.
Jőjj Aty-:im _ h OIlY a Te jelenléted áldott perceiben szülcsscn a lel kem mélyén ~ é let s'LCbbé, igazabb! tételére új terv, új reménység, A 'Fe
akaratodnak sro lgálat.:'lban n e lankadjo n s oha. az erőm. Segits meg. hogy
r endítbetetlen hitte l tudjak megállni az .Het mellp róbáltatásaiball, és élelem
egészé vel teh essek bizonyságot arról, hog )' az a bizalom, melyet a Te geg itségedbe vetettem nem szégyenít. meg- so basenL
J öjj Atyám _ L'S á ldd meg a. gyermekeket, akt tud!!,s vá,n:ya l a lelkiikben elindulnak :az iskolák telé, hogy még (lj, vagy m á r megszokott beIyüket a. padokban elfoglalJák. Induljon el ez az új t.anév ~ Te ~eved.be_n
és a Te segl1ségedd el, bogy mosolygó gyemleka rl'lok szehd tekintcrebol
á radjon felénk is 1:.7. a m eg nyugtató, bo ldog ig éret, m elyet litva Jézus ed
mondotta: »lI yeneké a mennyeknek országa". '

kez

ELIN DULAs ELOTT.
Krónika I. könyve 26. rész 9. ven;.
"Te a zé rt nam Salalnon. is merd
és m inden I'lmbl'lrl j!"ondolatot jól
m eg a. te aty ád I s te nét, és szoll:'áU é rt. Hogyha lit Iter esé nded, megtanéki Wltéletes szivvIlI és jó kedvvel:. lálod h a ellenbl'l n öt el h agyándod,
mert lU Úr minden sd vbe belelát li is c1 h ll2'Y télőled mi ndörökké,"
A fák áJ:':ai között tovasuhanó de mind erősebb h am:OlI suttogó szell ö,
az ég szelid bárányfclhöinek helyén felbukkanó sötét fulJcgek. a lassan
s:h'gu.l6 f&levelek és III korábban leáldozó napsugár az elmúló nyá r és a
csendesen é.kezó ös:/! üzenetével kopogtat be ablakomon, Tudom, ~0,i0' a
természet vMto.z!Pa nemcsak a föld terményeinek betakarlt.ását. ~<'Ilt!,
hanem az iEkolák ialpuit is megnyHja és a tantermek padja.lban Ujra elfoglalja helyét a \.anu!ók sokasága. Bibliámmal a kezemben n~ a '!=mészct válto-zását és gondolatban hadd indulok ~órványban éla ~ltti
I'ius testvérem. hogy l't nagy szé tszórtságban. az evan~etium bátorító meUN ITARIUS

~LET

lll. 9.

1

nct-ével osszam mc.\( oru'cdülval6sd/.lQdaI. Vedd kQ7.cdbc le is Biblládat 6l
olvasd velem c,lCYÜH II Krónikó.k I. 'könyve 28. rés:l.ét. mClyben Dávid. a
zsoltáros király montIja cl alyal Intelmeit fiának. Salamonnak. Gondolom
szu~ed van ma néked arra. hogy lelki s.zcrne.ldd.cl ujra I1lsd II pillanatot.
am{!lyben az aoa adja át ~ ösök lelki haJ(yatekát !Iának. ~ben utód,iának. Jöjj hát. és Dávid intelmeinek Ujra Idétéstben bc~lJl:cssünk. iskoláb~

mduló lotYennekedröl.
Te is. mint minden szülö. Ilyenkor újra útéled a Itycnnekévck örömeit és talán m agadat látod. amint sok esztendővel ezelőtt., valamelyik székely falunak a temploma árnyékabun officl/:huWdó. tehérre meszelt iskolája
felé clindultál. Edesanyád nemesak a tested táplálékár61 Itondosiwdott elindulásod. elött. mid6n CIf3 darab kenyeret a kezedbe. adott. de a lelkedet
is tá plálta,. ezenwi jótanáccsal, fl,l(yelmc-J:t.ctésscl látott cl. ~ ji"kád első oldalára örömtől reszkető kezével beírta e két szót: "lsten nevében". Azóta
valószínűleg soksror vissza~rtél ahhoz II kili,l(ycnnekhcz. aki ma is ue:y áll
előtted, mint a tisZ tas..
és ártatlanság jelképe. Keresed a szavakat. hogy
~t mondhatnál. milyen útravalóval 1fItha\.nád el ltYerm.ekedet. hoe:y az ö
számára ls olyan kedves cmJékU maradjon az iskolába Indulás pillanata _
mint ahogy te most - évek multán 6 is- visszatérhessen annak felűditő
cmlé:l:éhez.
Sl'.eretnék segit.ségedl'c lenni. e2ért hívom fel fi,ltyclmedet David király S<;avaira, kinek legelső gondja az volt. ho,lty atyái Istenének. ismeretére intse lO'erm.ekét. Milyen csod.h.latosan szép atyai intelem! Ismerd meg
Istent. ki sötétben bolyongó őscidnek tűZOS7.1oll (onnájában mutatta. a kivezető u tat. I smerd meg I stent. ki szövetséget kötött népével Sion magaslatán és a babiloni fogsá~ R,Yötrelmein ls álmente~oo apáidat .Ismerd meg
Istent, ki megsegltett !.'91Jrem - oa te apádat - midÖ1\l neyével ajkamon kiálltam G<lliáttal szemben ég segitségemre volt. ho$(V le~ozhessem az óriá~t.
_ Mintha ezek a ,p,ondolatok mind benne viharzanának Dávid lelkében.
midőn előtte áll gyermeke, lkijelölt utódja. Salamon.
Dávid valóban .ismerte Istent. Rendilhet.etJonUl hitte. hol'lY ha benne
bízik. Isten minden körülmények között segilségére Jcsz. Talán. a:z:érl is fakadt fel lelkéből annyi
Istent magasztaló zsoltár. melyek mmd nagy szerú bizonyitékai annak, hogy ISOOn szolgálatiIba tudta állítani c.gész életét. Ezért tudja gyel'lllC'kének ezt a hagyatékot adni. mert maJ!a is tudia.
mit jelent ez az öröksé.e:.
T ovább füzi gondolatát: "tökéletes szivvel, mert az Or minden
szivbe belelát". _ Isten nem az. elmondott S2.avak tükrén keresztül nézi az
embert. mert bizony sokszor haqusak a szavak. hanem szivének érzelmeit
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szeP.

vizsga:1ia.

KVLFOLD :
A lex ius
mos <tk va i
p álrl á rc b ál.
mint erröl il moSl.kvai Dátriárchátus
folyóiratának második SÚlma mC/!:-

emlekczlk. kval t.eológiai

a Icniruaádi es

!l\OSZ-

főiskolák

iavaslatára
a szent szinódus tlsztelete és tulJtv rabccsülésc jeiéül, cddid cl!:vházvezetói munkála cll.smCTéseként tisz_

tcretbeli t<:olóRlai doktorrá avatta.
N emetornáJt $7.OviCl 7.ónáiában
kapott újra katedrát ket loo!óJtlal
pr:ofesszor, akiknek munkálát il haladó kcrcszténvsée- sorában ti háboru elölt nazvrabce$i.l.ltük. Mind ketten elvesnették: katOOráluknt a
hitleJ-j rends:rer Idején Prof. Dr. E.
FMeher. JUllcher tanltvAnya. a holIci egyetemen az ú.iszövetsélÓ tudományokat. Prot. Dr. H. Mu1ert. il
nal&multú ChrlstiUchc Weil c!mú
IW:!Illlc bcliltásáht .grorkesztöie. volt
Ideli \'1t'of cWPOl", most 'OCd1jt il ienai
e~cmcn a dOl!:maUka Drofr : 'Ora.
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H iába mondok imádsá~ot. ha nem Szivem tiszta vágyait küldöm
benne az él!. fejé. Hiába zeng ajk-amon a z90ltár, ha szivem szárnyalása
nem követi ritmusát. Hiába hirdetem hangos fer.JlSZÓval. ho,,~ a teremteU
világ a legszebben. a l~tökéletescbben beszélő hlm~usz ls~. ha szivem
nem vágyik előtOO leborulni csöndes áhitatra. H i~ba áUolJ: ~u1csolt
kézwl l sten előtt, ha szivem nem érzi. hogy ö küldi az áldast es tőle vá~
hatom a b atoritásl Csak. az a szeretet boldo.lÓt másokat. amelv a sz~v
mélyéről fakad. Isten előU' csak azok a sóhajok csitulnak el. melyek'. a SZIV
fájdalmait viszik. csak azok a könnyek száradnak fel. melyek a SZIV be!sejében hannatomak.. csak azok a vágyak valósulnak ffiC.e-. melyek. a SZIV
mélyén csendesen szilletnek és Jézus tanltásainak fényéb~ megtisztulva
é.okC'alek cl Istenhez. lsten csak azokat az örömeinket áldla m~. melyek
szívünk testvéri szeretetéből nem rabolnak el semmit.
_
Ha a szíveden keresztül keresed Istent. meJrl,nlúlO!i. Isten az .ot k~
rcsők lelkébe nemcsak: az ul'ána való vá.e:yak07..ast oltotta. de meg IS !idla
a lehetöségé!: -annak. hoJ,!y ö t meJ(tal.áljuk. f lclyes úton való .ke~sessc l
meg is találjuk. Az Ö hozzá vezető utat legtökéletesebben a ná~retl J ézus
mutat ta meg. Hitvallásu nk ~nt Ö a: .,tökéletes ember. a ml eszmé~y
képünk". Induljunk el példaadása nyomán olyan biztos léIll'ekkel. mmt
ahogy Ö haladt és .akkor Istenre találunk.
Testvérem.! Akár Iskolába indul gyermeked. akár méJ!' nem. iutott
el oda, vaf!;Y már IUljutott rajta. vésd Sl.[vébe mélyen az l~en-hlte~ .de
ho/tY ezt megtehesd, mindenek előtt Öll-ön lelkedet, CJ{éSZ szlv~et. ~~~
életedet állltsd elóbb Isten $ZolJlálatába. td csapAk és Mesan.v~ .~o . t
iatok arra h~ a gyermek a ti szivetekből való. ki úgy á ll elot1e .. ~~
egy isteni' kijelentés. Ne csak
lelkét 19 I/:OndOZ7.á~. h0l:!Y~ ;
ságotok ereje, J>éldaadásotok
.ICY~~C1~_~~'::.<_,
.
-<._ ..
t
.
Ir....... ra2=-...........,·
ll\eJ{1:artó embePl e ..... ..,.cke,
t
Jnduló Jt1.'enneDávid nagy !elki haRYalékot
Neveld úlO-,
k:ednek a dd át te IS tcstvé~
.szIvvel tudion
hogy Istenhez és cmbertársaihoz
-.Ál é
kitö
k-öwledni. Ini fel le is fÜZetének
,,'" y re
rö'.hetcUenül: .. Isten nevében".
El: legyen a gyermekeknek flldott útravalMa az iskolai év <kezdetén.
Hun ti J á nos.
N e m lel k es!;

Igeblrdetőket,

álHto1-

tak szolgálatba Németorstilll több
evanp;élik"u!l CJ(yházkeMll.ctétx>n. A
nem lelkész !,geh irde lök mun"kújul(

mCKkczdé<'..e előtt viz!!/tiIt teitek. Vannak kÖZÖltűk. akik a lelkészi munklát. jeLenlegi foglalk02ásuk mellett
lút.,iAA cl.

,

•

HIR E K
•

Kö SZöNTJ OK
Oh-a.sói nkal, kü lö nösen noku t. a ki k

m o.s t

olvassak

elsői:tben

la pu n ka t.
X é rjil k (o/:,adják u unitá ri u s l é lek
e\'an.s:é li um l il~eD e té t szerete ttel.
P resblle rei nk vlsnh a ru:ja. a hozzáJ uk kÜldö tt k ö rlev él re. E2Vház-

I

körl Tan €lcsunk

ha mrOUlta alapián

esperes-pilsoökl helynök ős fÖjtondnok aliai körlevélben kereste fel
lO'illekezeteink . össU's presbiterei\..
E körlevél U!:en jó hatást váltott ki
:körükben. Egyik videki. szórvánvban élő presbiterilnk alábbi meleg

és közvetlen sorokban válaszolt a

I

körlevél:re :' .. VéJrtclcnül iól estek
n ekem azok a· moic./.! szavak. amikkel a .JÓI forgolódó prcsbiterclmek"
küldött üzenetekkel enJtcm is kitiintetni szivesek voltatok. 02Y érzem. !hOgy ez a kitüntetés érdememen felül ér cn,l:!cm s lalán inkább

a koromnak szól. Bármi nt légyen is.
nal!Y hálával fogadom ezt a szép ki tüntetést;. s naJtVon kösZönöm Nck~
és _
ha 11\C2I1ywrtatástokra
szaldl _
közlöm Veletek azt is.
~ Cf!..V »:ólZ. Istenünk ül!Yét sze~
rén.y tehetségem szerint szol.e:álni. s
az unitárjus közszellemct áoolni és
ébrentartani szívem vé.uő dobbanasáilr férfias kötelessel!:emnck foe;om tekinteni. Sze~tetteJ.jes atvólfi~
ságos üdvözle1em Mindann.v1atoknak".
Bard ó~ P ál és Takács Mária há~
z.asságot kötöttek és
e.evházunk
medldásában resz.csilltek. Isten áldasa lel!Ven boldoesásrukon.

•
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l S'dai ~[á r1on zenetanár énekvezér JlalO'érdemú CJtVházi munkássá~
.e;ár6J emlékeztünk. !1'leit lapunk aUI!:.
számának
egyik
közleményében.
Kész sé ge5en javitl4k ki tévedésünket. nevezett aria nem átdohrozott.
hanem saját S7.enemenyú elt,vhézj
dalaival ' I!:azdagitotta annakidején
egyházi énck- és zenl!irodalmunkat.
melyek egyházi zcnénknek ma is
értékes kincsei.
E gyházkerüle ti konfe renciát hl~
vott e)!ybe Su.bó József evangélikus
o Usook F6U'a,. holO' e-stYház,kerülete
hivatruosaival misszi6t kérdésekről
mcgheszéJést
folvtathRssnnak. Az
elóadások leltna!Zvobb részét viltunak
tartják. Az összejövetelen részt vesznek azok is. akiket a lO'illekezetek
most szeretnének az CJ(yház,épít ő
munkába bevonni. 11& a konferenc ia
ej1ybcn prcsbitcrkéoz.ést ls sz.o1.l!:ál.
Alkalmat ad arra ls. h Ol!y az évi
kooigau:atási találkozók mellett. az
cli!:Yh6zkerület mlsszi61 kérdése-iról
behatóan táiékoz&Uanak. A Példa
követésre é rdemes.
A Bethle n Su;vcts6R SzeDt. 25 én
este 7 6rakor l'.l,ln6!i áhi tatot tart a
Szabads.'UlHér 2. lIZ. a. ref. temnlomban. SzolJt3lnak: Ko.rsa v DI,lZ.$Ő lelklooS'Z:tor. Dálnok Lajos orgonamüvCS7. és a
Budahe.uvldékl
EvanJ'télikus G yUlekezell ~nekkar.
Re?.essy L.'iszI6 zeneakadémiai tanár
vC'l.etéséveL BC!léoc!l d ljt1alan! A ZC~

nés {,hilalokat folytalólafl minden
mftsodik vasárnap (!Sle 7 6rakor
tarUnk.
Rá di ó közvetít Unl1;:ú I';US vallásos
fél6,.át a Studi6ból szept. 18~án. vasarnap d. e. 9 6rakor. S;:6rvlmvok _
b a n élő hivcink Irná.dkozzanak e.e..vUtt
a szo~ál8lot véJ!:ző unitárius lelki~
pásztorral.
A Blzonys:ág ba n . a Bethlen Szövetsé$: lapjában olvassuk, ho.It,Y oá ~
lyázatot hirdettek protestáns e:.vÜle~
kezetek néprajzának. jeUemraj:dinak
íeldole:ozasára. Határidő okt. I .
A
(i t , a reformátusok ú ,j het.i~
lapia e.e:,vesiilt a reJ'ti hetIlaPDal az
Elet és Jövővel. Az Út egyik nem~
régiben megjelent számában kedves
mf.l!:ernlékezést
olvashattunk.
dr.
György Jánosról. aki a XX. sz. ele~
ién. na.gyludású lelkipásztorunk és
tcol61!"Iai tanárunk is volt rövid idele:
s hasonlóképpen rövid idei&: reCor~
rnátus lelkész is voLt.
Mag yar
BiblIatanács
alakult.
melynek feladata n B iblia m.a~yn r
nyelvü okiadása és új forditás elö~
készltése. A Bibliatanácsban a refor~
mátus. evangélikus és szabad CIO'há~
zak képviselői vesznek részt. Egyházunk mcghivást nem kap ott.
A method ista egyház évi' közgyülésén Szécsey J ánost választotta szuoerintendensévé. akit szer etettel kö~
szöntünk.
A m agyar orszá2"1 ökllménikus bizottság üjjáalakult. Az Ueyvezctés
munkáját dr. Pap László ref. theol.
igaze"ató professzortól dr. Malclkai
L ászló egyetemi ro.. tan1r vette át.
Az angliai unltáriusok komolyan
veszik az ú.i jászervezés feladatait. Az
I nquirerben olvassuk, hOJtV a két
unitárius teológiai föiskola ee:yesité~
sén fáradoznak. hojtv a l~iobb ero~
ket össipontosítsák a leUd mevelés
feladatai szolgálatára F elmerült az
a terv is. ho1O' az oxfordi Manchester Colleee épületeit eladják és a
manchesteri Unitarian College-ot b6~
vítik.. A terv köliU élénk vita ala kult kl A döntését ma,i d ismertetni
fOgjuk. A vita t,ann lsáf!a az, ho~
h elyes felismeréssel kel l harcoln i a
jövend!) éoítéséért.
S~rkcs:ttősé.r:-ün.k 'k öszönetet mond
lelkipásztorainknak és K iss Dániel
orosházi énekvezér. Szathmá.r v MJk~
lós szegedi, I,{ml6 J óu;ef miskolci.
id. Gönczi M ikl6s ~i és J62SCt
Dezső gyulai g o ndnok atiainak:. akik
az Unitárius l!:let clÖfiz.etŐinek és
olvasóinak ~v és cfmje.2YZékét elolvasták és atjavitották. Amennyiben valaki ma is téves elmen kapja
az UniUá r ius netet. vastY akiknek
részére a kiad6hivataL tévedésből
kettő példányban küldi meg a lapot.
ne sajnáljon egy Jeve1ezölaPOt s iria
meg panaszát. hoJtV azt azonnal ia~
vithassuk.. Itt említjük meg.laounk
e.l!Yik multkori hirével 'ka'PCSOlat ban. hogy Rcmániába a lauot. C'lCJtfelelő engedély
hián.vában. melyet
már hónaPOk óta meg!o1.vamodtunk.
küldeni nem tudjuk.
Az Egyháuwri TanaCl! kömonti
irodájának (lX .. Högyes~ u . 3.1 tele ~
fon.ia: 184 602.

BUDAPEsT:

A buda. pcsU unlt.árlus ellYhad~ö:t
lIé,ben (V., Koháry-u. 4- 8:'..) a ~el
kC:sz1 Iroda h ivatalOS' órál d . e. 10
l~lg. a pénztári d. e. 9_20_ig tarta~
nak. T elefon: 121 84'7 .
A budaptliti e J:yhá.zközst1t templomában nept. lS-án . d. e. 10 órakor 1CS2: a vallástanitási islqí!a i év
~pélves melnlvjtása amelvre a
2Yulekezet tae:,iait. a tanuló iliúsál!
SZÜlölt e:vcnnekeikkel együtt sze~
rotettel mCf!hlvja az. ElöUárósái!.
A budapesU u ::vházköui&" te mll _
lomá.b an a.:t ÖSt! hála.adúistentiszte_
let szept. ~5-én. d. (!. 10 órakor kezdődik. ös.i szokás szerint az úrvacsoral 1l7.cnt jegydtet is kiosztiuk. A
szent ve ndéo: t ghcz kenyeret és bort
köszönettel íOR:adunk hiveinktőL
Budaörsön al'. állami ttltalános iskolában szeptomber 25-«1. délután 3
6rakor urvacsoraosztással Cl(Vbekötött jstenUsz.t'eleten szolgál Szoil!:a
Ferenc.
T ö rö kb111nton az állami általános
Iskolá ban S7.eptembe r 25-én.. délután
6 6rakor úrvac.soraosz:tássaJ. egybekötö tt i'SII:mUsztelelen szol!!ál Szoll(a
Ferenc.
~'\z.

U nitárius N öszövet.sée évadnyUó vacsorájá t a tanácsteremben
adja október l ~én, este 8 órai kez-

detteL
GyöriiU a református templom~
ban oklt. 2~án d. e. fél 12 órakor úrvacsoraosz.tá· - ll ' e.!!Ybekötött isten~
tis:l:teletet tart SzolRa Ferenc lelk ....

Gyermek istenli$rleleteinket
okl.
2~án d. e. 10 órakor a rendes isten~
tisztelettel eg.vidőben kezdiük meg
az els6 emeleti tanácstennünkben.
Kérjük ól szülőket . hQJ!Y .ltYermekeiket ezekre az Istentlszteletekre oon~
tosan küldiék el.
Budapes ti templomunk h elv reá lIItásár a a le.e:u tóbbi kimutatásnak
az Unilér ius l!:let aug. 1 5~ iki szá~
mtaban történt közzétébele óta a kö~
vet.kezö adományok fol.vtak be az
cgyház,k~)zsél!:hez: d r. Szen~öntYi
Ferenc 10. Robon.vJ P iroska 2, K ádá r Ferenc 5 és dr. MÍJaav Jenő
20 forint. Az e.!!Y · i.,Iw.z Isten áldása
legy'en a jókedvű ad'lk0z6kon !
A dlakakoió céljaira a~. h ó folyamán a kövC'lJreoW adomimy~ ér~
keztek a budapesti egyh.ázko P§"2hez : dr. Schey l loila 2. Mocsáry
Gézáné 8, dr. Gyulay Tibor 5. d r .
Szent«YörJO'i Ferenc 12. dr, P app
Antalné 3. dr. Scmeréd.v Sándor 2.
Ajt,lav László 10 forint.
Áhilat ·kis könyve c. imádsá.®s
könyv kapható 2 Ft el6zetes bekill ~
dése ellenében a buda r e ,ti eEVhá:t.ko. ' ég iratterieszt6Iébe-n. V .. Ko~
hánt- u. 4A budaoaili eJ:ybázk&zséa kÖnv vtáre szeptember hó 2Q-tól kC2d6dően
minden vasárnap istentisztelet u tltnés csütöntök hel vett. minden sze r~
dán d. u . 5-6 között van nvl tva :
V.. Kohárv-u. 4. I. C·

•
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DUN A -TISz..!\KOZE :

P ESTSZENTLÖRI NC :

Fúl$iigiidön unitárius istcnuszteIc~ és urvacsoTaosztás a református
Icmlllomban sz.<."Pt. l S-an. vasarnllO
délután l órakor. Sooldl BcnC1.C
Márton.
Hakotesa ba n unitár ius ISl.entisztelet és urvaesoraosztás az cvanltehkus t~ll'lplomban szept!. ls-án. d. e.
'fdl órakor. Szo!Jt:ái H uszti J/mos.
It úk ushegycn unitárius istentisztelet ils úrvacsoraoS$tása ref. Imahazban swpt. l S-án delt 12 órakor.
SwlRitI Hl~i J á nos.
R.ákosszcntmihlilyon unitárius istentisztelet
úrvacsoraosztás &2.
szept. a5 én d. e.
Márton.
istentiSl:a MAV -tet.clet
Icpi ref.
'szept, 25-én.
d. e. II órakor. s;~,., Bencze Már-

A pcs1szenllőrine h a ran J:ttente itsi ünnepségröl lapunk következő
s.z!'ll'lában hozunk résUetes bcsza-

' 00.

Sashalmon unitárius ist.cntisztelet és urvacsoraos:z;tás Q K ossuthtért iskolában szep t. 25-én. d . \1 . 4
órako r. Szol/!á1 Huszti J ános.
Ojpesten unitárius isten1liSZtelet
és Urvacsor aosztás a S zent Istvántérd ref. templomba n okt. 2-án, déli
12 órakor. Szoleál Bencze Márton.
Kecskeméten unitárius istentisztelet és urvaesoraoszt:ás Jókai~u. 39.
szám alatt Buzoeán.y Laios I!ondnok
házánál okt. 2-án. d. e. 10 órakor.
Szolitál dr. csiki Gábor.
Szolnokon unitárius istentisztelet
és úrvacsoraosztás a rel. temolomban okt. 9-én d. e . II ó rakor. Szol\gAl d r . Csi ki Gabor.
Kérjük b,[v cl.:tk ct, ho/!)' c(!Yht.;:l
adójukat flzcssék be a "Duna-Tlszak5xi Unitánius SWl'\(ánve:!vhllz.közsél;: 52.226, Budapesti' elnevez.ésü
csekkszámlánkra.
A r:ikospalotai uni1mus templom alapra május, j1inius. július. au/{Usztus, S%eJ) tcmber hónapokra a következő mell:ajárJások
folytak be a
Duna-Tiszaközi Unitárius EllYházközség pénztárába : Május hónapra:
Gergely JUlia 10. &V. K. K iss Jen6né 20. Vincze l\'Iárton 2, dr. K ósa
Zoltánné 10, Turi Béla 5 Ft. Junius
hónapra: dr. K ósa Zollánné 10.
r.1áthé Lajos '5. Máthé Ernő 2. Máthé
S6ndor 5. Vincze Márton 2, ld. Benedek Vladimirné 4. Albert Jánomé
4, ifj. BenOOek. Vladimir 10. özv. G.
Markolin AlaJosné 5. T uri Béla 5.
Horváth Lajosné 6. Elekes Mihályné
4 Ft. Julius hónapra: id. Benedek
Vladimimé 4, Máthé Sámuel 5, Máthé
J~ó 3. Máthé Lajos 5. Máthé Béla
5. Bencze Márton 20. Máthé Ernó 2.
özv. G. Markolin Alajosné 5. in. Bcnedck Vladimir 10, Ütő András 5.
Máthé Sándor 5, Vinc7.e Mát<ton 2.
H orváth Lajosné 6. Elekes Mihálv 4.
dr. Kósa Zoltánné 10 Ft. AUmlsztus
hónapra: Máthé Béla. 5. MálM Sámuel 5. Má thé Jenő 3. Máthé Lajos
5. Máthé Ernő 2. ÖZV. G. Markolln
Alajosné 5, Vincze Márton 2. Cd. Benedek Vladimirné 4. it.l. Benedek
Vladimir 10, Elekes Mihály 4, Máthé
S6ndor 5 F t. Szcotember hónaDra :
Máthé Béla 5 Ft. A fenti összc.«ckel
az ElQ'házköz.sé.« EJóljárósan köszö~
ncttc.l nvul!l:6zza.
•
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molót.
KOLozsvAR ROL IRJÁK :
A ro má n nepkö:r.társ2 ság nagy
nemze tgyüle!Sének elnij ks~ l:'e lóváh3JC'ta az unitárius el!yház Szervezeti Törvényét, melyet II roman kul m ódosltása
kapcsán
lusztörvé!ly
nyújtott be erdélyi unitárius egyházunk Főtanácsa. A ,ióváhal!:vott
\örvény kinyomtatása, folyamatban

v=

Áldott ucrete t eimen leient m ee
litouaIált Déldányban a néoiskolak
1. osztálya Sloámára készült vallástanítási vezérfonal é:IJ anva,lutv ű.jte
mény. mely('~ CIlY munkaköz;össé.«
allitott ÖSSZc. mclvnek élén Lőrlnezy
László okl. valiáS'.arW r . Urm6s.i lelkész és dr. E rdi> János trolóJtial
pro!"'SFzor állottak. Most készítik
elö a második évfolyam anv~t.
m cly rövidesen szintén me«;iclenik.
Mindkét munka az. iskolánkiv üli
valláserkölcsi munka cél iainak is
megfe lel. A féRi közÓ'Piskolai tan terv átdolgoz.é.sa ls munkában van.
VILAGlAK

TEOLOGIÁJ,,<\.

A román kult u.szmlnisz.térium jó-

A budaocsti Unitárius TeolóJtiai
vaha,ItYla a Protestáns Teológiai In- Intézetben a vilaltiak teol6,giai tantézet doktori szabáillzatát. Ezek sze- fOlyama a nanbudapesti hivek rérint tehát unitárius lelkészek is szeszére október hó 12-én. szerdán d. u .
rezhetnek maltYat' nyelven teolóltiai
6 órako r ny!lik mell: IX.. H őI1:,Yes-u .
doktori fokozatot _
Kolozsvárott. 3. sz. a. a ltVülekC7.:eti teremben.
H osszu évtizedek küzdelme é rt véA tanfolyam elöad6sait a budaget ezzel az intézkedéssel. mely kü - oesti elöadók, eltő! az idóoonttóJ
lön ben természetszcrille.o! folyik a keroődöen minden Jreddcn és Dénroman demokrat ikus alkotmán.vból.
teken d. u . 5.30 és 8 óra között tartNyugalomba vonultak : Árkosi ják. minden hónap másodi\0oe:zerdaTamás sinfalvi lelkész, aran.yostorián és esütőrtökén llCdis d. u. 5-8
daköri esperes: Na gy Béla seges- között a vidéki előadók tartiák me~
vári lelkész, felsófehérköri esperes kurzusaikat.
és K eresztesi Dénes szabédi lelkéA teológiai tudománvokhatszakszek, mlndhánnan hosszú évtizede- csoportjaból e;:y-eltV előadást tar ken át érdemes munkásai az unitátanak más más elöadók. Az elöadárius lelkészi karnak. Kivánjuk. holtY sok tárltYa úgy van meeválasz:tva.
a nyugalom éveit csendcsstl!ben hogy alkalmas azoknak rés7kre,
akik gyülekeZeti munkásokká akarmég hosszú éveki~ élvezhessék.
Lelkeszv.iltozások: SinIalvára ert;y- ják ma.c;ukat képezni. s hasznos seh!<ngúan Nagy Béla c~ezi lelkész t 2ítség,e lesz azoknak is. akik tanulhiv ták meg. akit d r . Kiss Elek püs- mánya:lmt befejezve, vidékre kerülook kino:.ve-,,:ett s beiktatása ls meS!,- nek, hOl{\> ottani kisebb szórvánY<linkban hiveinJ(et, min t vilálti
történt.
Az aranyos l.orda i egyházkör köz- papok pászto rolhassftk.
A tanfolyamok hall.«atása díilagyűlése
Gombási János aranvosrákosi lelkészt választotta csocrcssé,
1=.
Az e.eyes előadások tárgy:i,t és
A T eulógia i I ntézet unitárius
Ca.kullftsán a vizsJ::"ák szét> eredmény- pontos eimét a na.itvbudapesti temPnyel fejezödte.k be.. A le!készkéoc- lomokban az ós:zi hálaadó istentiszsítö v~gabizot~ba az E. K, Ta- teletek alkalmával tOll:iák kihirdetni.
nács állandó ta:rnak a Jelkészkör elnökét :
Eká rt Andor csehétfalvi
U N ITARI US fl LET
lelkész. teo!. m. tanárt is kiküldöt A lap tulaj donosa a Magya rorszá gi
te. mcly általános örömet okozot1L
Unitárius Eg,yM7.kör.
A T eológiai Intézet tanárai közül
F e l elős s1.erkesztö és kiadó:
dr, Ková cs Lajos dékán. dr. Sime n
Ba rabás I st v án.
Dániel és dr. E rdő János professzoBuda pest, V .. Koháry -utca 4.
rok nyár i sz.abadsá.truk a latt több
~vi eJ6ti ze tésl dija : 12 forint.
vidéki gyülekezetben prédikáltak,
Nyuma to tt Má té Ernő könyvnyom Főtisztelendö dr. KiSs E lek püsdájában, Buda p est. VIII., J ózsef-u.
oök nyári szabadságát Med~éren
41. szil m. _ Telefon: 137-626.
töltötte és szeptember l . óta ismét
Kolozsvárt van s vezeti lankadatlan
eIM :
bUZJ,:ós'íAAal egyházunk UlZYeit.
Kinevcús t kapbk a most vét!zett leLkésznövendékek az alábbi üresedésben levő 2yülekC2etekbe: Ben... ...
Perodi Fttrene Tordátfalvára. Botthu
cll 0'
Dénes BözödtK>, Bustya Albert Va~.
~
da dba. K olcsár Sándor Sznb.édba,
p",
Székely László Nagyváradrll. K ön<+
tés Béla volt nal!yváradi lelkész le.-.4
mondott allásáról és a lanOJtyi h::at0'
'"'
"t P
lI:atásban folytatja tovább munkájá t.
~
Erdő J ános d r. tcolómai profeszp,~
sror lemondott a kolm:sdobokai kör"o>
ben viselt esperesi tisz!l9él:::éröJ. az
....
új esocr.cs mCln'álasztásál~ KomJát~
neg h y Géza kolozsi lelkész. köri
•
jeltYZŐ vezeti az Cll:Yházkör O.itVeit .
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