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Az unitáriusokr6l Igy ír
kölcsi jellem tedinte1lébén a

:

"Az. unitáriusok ernemzet legk::lválóbbjal
közé tartoznak. otthonaik rendkivül tIszt.ák, • "Jádi
életük feddhetetlen. BOonörzöket közöbLük találni szinte
lehetetlen és amig honfitársaik 75 sziiza1éka ITástudatlan, n incs olyan unitárius gyermek, ld lrni és olvasni ne tudna En6!lgiku.s. bátor, józan M.etű, munkás nép az unitá.J.ius fl mindenek!elett szabadság-

SZ6Iolió.'"

Erek a szép emberIi tulajdo.. ~gok, mel:,reket az
iró csodálattal emleget, annak a hitnek drága gyUmölcsel., melyért: Dávid Fe:tenc 1579 november 15-ÉQ
magas Déva várának börtönében vél tanúhaJ4Jt halt.
Kisért a gondolat, hogy a magyar nemzet ~ az
unttárius egyhAz ttör1:énete között közeli rokoruágot
Iásrunk. Egy fmnda író mondotta,: "Bol.dos a nemzet, melynek t.ört.énelme \Ul&lJ'rias". A magyar nem,mert t.ÖMénelme nem unalmas s nem unalmas az uni-

:tárius egyháN &aU.. Allandó Ikfu-.delmek sorozata
mind a \c;e1;tő. A nemzet a poldtil!ai, az egyház, ar val~ feudalizmus eJlen., teb.át mind iQ kett6 a lelki:i&meretI srnbad , 6g ( 'Ollhjéét t vivta szAzados léthar·
cáL A vau.!!

'ahad '.g megszemélyesltöje DAvid Ferene. II POlitIikai. szabadságjog'<ikié pedig. Kossuth Lajos. Rokon volt Q 1e1kWC is, rokon. volt · oélkitOzésUk
is. Dávid Fete:..c a XIX. század ~yaihoz alkalmazkodva a vallási türelmetlenség és gyQlölköd3 elfoglaltság szellemének eltörlése n ypl'nán, egymás

valláoos

meggyözód~

Kossuth pedig

ri

ti!PJteletben:t artlásawl,

jobbágyság felszabadítisával akarta
a Dunavölgyi népeket a békés együttélés köz:össégébe
vonnI. Eszrnélk megval6sitásában is mindketten rendületlenül hittek.
Dávid Fmellc meghalt. hitéért, Kossulh pedig
sztunúzetésbe ment, hogy 8IZI es:unéért, melyért D ávid
meghalt, tovább harcOlhaswn,
.
Az c.<;zme. melyért Dáviddal és Kossuthtal együtt

id6k folyamán oly sol!lan harcoltak s meghaltak, diadalmaskodik, mert a népek közöt.ti béke és ~bad
ság eszméjének d iadala az élet törvénye.
Dr. c-Ikl Glibor.

.

ragadja öket az én ke.zernbOl. . "
.b én Atyám, aki Mont adta nékem.
nagyobb mindeneknél; és lIe1lk.I ICm rag&dbatJa kl IUOkai az iD Atyám""k ke-

hMI.
20 ée u Atya egy vannok."

Z6gtak a harangok. mikor a kolO7SVári upBliitéren a batal m a9 uta ' zállitógépei k1búzat~ a han.
gárból IUl előtte elterülő betonmezöre. Az indulás
elötti l7.gaJmak. a búcsúzkodás mvei·leJket remegtető
percei tüzesil.ették át egész lényQnkel... Aztio. relbang-wU az Indulás Jebö sziréna.. Hangja olyan voU,
mint 8QI ősi zsoU4r: "Te beoned biztunk elelWl fog·
"a".. .. ,,B07:l.ád megyek, Uram, Hozzád kö7.el"1 :2s felbúg a motor. 24-en szálltunk be. Miod flat&lok. _ Mlntha Jézus tanítványai
ntáa
megkétmereződtek volna. A
öten.
helyezkedtek el. Mert a batalll'89
vezetője
volt. kik felváltva
meUetl.
Ahogy az ntasl'illkében
első vezető rátaposott a
kola ' aus abbau a
megml(ódot1; és
ezüstös mellé'
1I:ednl keulett a
MéItósligteljes,
aiháDy k6I1 fri le
az 5SJ fejedelmi
9 u"na felfelli fvell
S'1.iJgben .q.eklv4gott a nagy Ismeret!eusEgtlf\k. Elbalkult az élet zsibong':?, ,p 5n a ~.,stgbe, e~
alattunk. és e1bomályos~ot.t a flld rincoe arca. A Felek, a Klrilybágó, a Blbarl·hegy$., a Czenk, a
Sr,ékeIykó, a CsDrlhavasok éJ a Hargita egyideig ;nf,
nyujtogatták kopár CSilcsk.elket utánunk az egyle
növekvő magPs:lig felé, de aztán eh l U ""'-ró.!.
kedves körvonalak ls.
Végtelen Uvlatok borizontj&n bÍlzot& a ,ép mIn,
dfg u,l, töUebb. S nilkor a mélységben már me pelátók t;cgitséglivel sem ftemlélheUilk az alattunk terülö földet,. lelkünk me u!láWjával a mag' " 'gok ismeretlen távJaU keu1tük vtzsg4lnL A futó felbölr.
rohanó esllle.gok és az egymással veszekedő elektromo~ erők bábeli Vllliban kezdetben a tájékomtlanság bizonytalan énése feküdte meg a If'Jkünkel.. t.e..<:-san a.ronban kifeJIMött tájékowdisi kép n boflnk ée
a.7. egyenlet<> sen zup gép vU. m[ndfg iiJ. lsmereUen
tájall; felé,
,'If r '
4--5 évig repü1tünk igy. &i estend3nklrit CFk
két.ner S'l.álltunk kl _ soha nem látott repill31ereken.
Ilyenkor pUótálnk gondosan megvl7sgáUa.k ml ....et.
Sz;ámonkérték megfIgyeléseinkel &I gond09 Mentet.
tel segítettek rendszerbe foglalni gyújtóU iSmenteiD~
k,l
Fenséges utazásI Gyl'lnyörii tája.k! M~eD
kincsek. ErnI~k~tek még ri lV'.olgat.á.-tm? Boldog viljgok kfnáJgatták égi nép~t.. - U'"
tak a:I &erd.6k m'lyén. a SCiW éJt:tL'U~ lob0C6 &II
liotja twrill mp8''' holttiJQd~ra t'nco16
p l'bert.
ft

VNITAIlI1J8
,

~

AlapJ ge: Jin. 1 27_30.
•.Az én juhaim hallják az én sz6mat. fa
én iAmerem 'Oke' tis ' knvetnek ~nsem'
tg én ürök !iletet. adok nekik, 69 ~ha
örökké el nem vesznek, és senki kJ. nem

"
szempontb6J.

1852...oen unitárius
is rendkivül érdelro9 könyv jclent meg a világ 'k önyvpiacán. ClJne:
"MagyarorsTilg; 1851-ben". Az 1848 49~ Sttlbadságbarc Jeverfse U~ a magyar nemzetet sokak előtt
ez a kön,yv emelilJe ki az Isrneretl.enség homályából és
ez forditotta a smtadságs.reret6 emberek figyelméll
afelé 8 zsarnokság felé. rnely a n.etT\Z.Ietet srw1gaooI'Sba
sül1yeszl:ette. Az író lell!lüSrnerete és tárgyilagos pontOsséggaJ ismerteti a::ZJ aJrjcori malO'ar közállapotoka:t
és az itt élő nemzet:iségek és telekezetek sorsát, életét
és jellemiét.

Ed a oovemlJer 12-1 közgyúlts!ft
TelkészS%entelí"'kor.)
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földb f th

Stm ri"

~.

k~~~~~~

sr.eDtkönyv~1

mer t a megSloOkoU világot. rn4:g ha
ls nekl. nellene cseréli ( e) az ember.

89 a legsztIbb volt az útu nk a,'kkor , amikor ismét
kibontakozott al attunk a föld II m cgpUlantottuk a

Galileai-tengert.. Ott Ism e rtem m eg a JegWké letesebb
embert. Isteni szépség ű élete gyönyörüséggel töltött
el. .A betlehemi éjt.su.Jca legendás fénye hamar eJho ...
mátyosult férfiko,.. klmerith.Ueu sz:lpslgel melle t t.
CSOdálatos az a töretJen bldowg, mellyel szüntelenül az élet elesettJei közöU j árt. Gy6gyitot" Tanított.
Swfden hívogatott, ba kellett ostorozott. D e S2ÜDte-

(enül péld"

mutatott. 29 amerre alján, megváltozoU

mlddeo. _ Még a vakok ls lát tak kö r-ülötte. 1\lég a
s üketek 19 felfigyel tek szelid b eszédeire. Még a sánták III utána siettek és a bO nösök lelke m eglelt ojtbatatlan vágyaltod:Z 'I , h ogy vele lehessenek. Csak életmegTOn tóJ, a farizeu sok ; a7; iJtudoma nyok
bazug böloseségelvel kér kedv iristudók ; az irigység
és féltékenység élő SUlb raJ, a. főpapo k, nézték eUen sé ..
gesen m egviIt6 életét, !II n yomorult galádsággaJ. ve:s,xté!'Cl tör te k.
.
AIdoU utazis a le lek STá rn.yai n az eddig ism eretlen tiJak felé. Boldog emléke m ost ls a lelkemben ti.

•

Azután &ll utolsó számadás ulin a g ép és a pUótát ottm,aradak
Ml u u.sfülkeltben b elyü n ket más fiatalok
eJ.
\
•
Mi
i lmokkal, szin es i bráhdokkal,
neki a magyar riigiiknek. A
a kemény szikli k CSÜSZÓS merek opi r terei, a pestkö rnyékÍ b oösvé nyei és 81 búzatermi) rónák gyövalamiD, a virosok ugzúgOS u tcát k ö atóta a tökéletes ember b emobo.sodott
hogy b á r csak egyszer ralépbe.tnénk

me~~ .•ri;....'" "-'. ,u.,

eJ6re csak

át.

es

sorsunk, hogy
az ö nyomdokain já_

,..nk.
Minden embe raUó nek m 'so.k a gondjai. Megpróbálom életünk 6tvesztői között felfedni ösvényét.
(FolytatJuk.)
P etbö István.

Az unitárizmus hivatása
[Fl"llvtatás)
A tudom6nyok beblzonyult Igllzs6g,,!, b6 r szintén lejh~,dOk és e részletekben mlndlnk6bb het6rozou"bb"k lé.
nyegben idOl6116k, mig ez örökérvényOeknek nyilv6n'lto1t
dogm6k nem IdOt6116k. Mlndlnk6bb elhlllv6nyulMk, puszlul6sre v"nnek Itélve. Nem 611hetnek meg " tudom6ny
beblzonyult Igllzs6gll1 elOtt Nem lehet ez m6skép. Nem
ls II nép lelkébOI lekodtllk. A teolÓgusok okoskod6slllMk
mesterkélt termékei.
HII II voll6sok szervezetei, oz urolkodó egyMzak fej·
Jel Iltköznek o ludomtlnyos Igllzs6gok érclllltlbll - elienhat6sl, vall6s· és egyh6zeUenességet, sOt athelzmust valtanIIk kl. MindInkabb vIIagos lesz, hogy nem ez Igezs<lg
úlj"'n jarnak. legfeljebb e tud"Uens6g lehet szövetségesUk' és a vagyoni tOkehatalom, emelynek érdeke a nep·
nek ludotlens6gban tart 60s", hogy klszolg61jo s he I:ell,
életét ls ~ldolZa i!I Mbolúkben ""élte. Az lsten törvényei
nem o "'p6p6k dekrétumi!ll és II ZSIMtok dogm61, hanem
e tarm6n:e' tlSrvényel, beleértve oz ember egyéni és
161sas élete erkölcsi törvényeit ls.
A v"lI6s lényeges kellékének ' Iekintlk ' o Htokzotos
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misztériumol, vat6szlnOleg azért, mivel ez borzong6s!, fé telmet kelt (I lélekben és Inkább késztel! ez emben "
kölelességelre. A vlllós6g IIZ, hogy II Jól cselekedni (I
rosszet kelUlnl nem e 11IIvU6glól vllló félelembOI, e iliivilági jutalomért s bllntetés elkerllléséérl kell hanem
önmeg6én és ez m6r Itt o löldön meghOlZ" Udvé'l. Egyébként a ludom6f1Y b,eláthetó IdOn belUI nem tudj" e misz.
térlumo! klkUszöbölnl. Egész .&or probléma megfeJthetten.
Nem kell eltÓI tarIani, hogy e komoly ludas, " lel.
vll6gosults6g tönkreteszi ez Idealllmust. Csak " dogmáki!lt és e babon6t Ieszik tönkre. VII6gosen megmutalj6k
és lehet6vé teszll: 'lIZ emb. rl. 6g Ide"Jalnak megvolóslt6sat : az emberiség egységé!, szolIdaritás6!, "nnek szük:
séges fe lismerését, hogy ez egyének s népek egym<lsra
szorul""k, egym6st klltgészlllk s egym6st kölcsönösen segftenlök kell. Egym6s Ir6nti Wrelemre tenilanak. Igy "
h6borúskod~st v6l1s" lel ·a nemes békés verseny. lehetóvé Ieszik e ludomanv technlkel vlvm6nyo] oz emberek,
o lermékek, " gondolatok, IIZ Igllzságok vllr6mgyors tove·
sz611rt6s61 o föld egyik részébOI " m6slkbo. Ekkép lehetOvé teszik" népek kölc sönös megismerkedését s e föld
mInden népét részeltethe\l~ e rnunke, o tudomtiny, mavészet eredmérwelben. ~IOsegfthel1k " vllággazdaStig
lervszeraségét, II nemzeteket egyesft6 Igozstigos szerveze t létesftését, emely egyetemes érdekeikel bölcsen,
mélt6nyOSlln llgyelembe veszi és elOsegfthetlk a t6rsadalom Igozsagos megszervezését és ezzel megerOs!thetik a vll6g békéjét. Az emberek ide~ljáv<!l teszIk az olkotó munkjt, o tudomány, múvészet s minden Udvös em·
beri tevékenység feJtesztését. A nOt o lérli egyenrengú
társáv6 teszik, megnemesflik e nemek egymáshoz Való
vlszony61. Hirdet ik II tiszte szerelem - (I gyermekek, általáben ez (rj nemzedékek nevelésének, tökéletesftésé• nek eugenikel boldoglt6 örömét, A távolságoknak o gyors
utez6ssel legyOzése lehetOvé teszI II leglávoUbb országok, népek, tengerek, laJek, o természet szépségeinek
megIsmerését. A tudom6ny megfékezi a betegségeke!,
biztosIt je <IIZ emberek jólétél, elOsegll1 o földön etérhelO
legigazIbb, legnllgyobb örömöt, boldogságol.
Az egyh6zak segftsenek igi!lzi lelvilágosultság teriesztésében. A lelkészek is legyenek az emberiség ' évezredes kutlll6 tudomanya, igezs6galnek hirdetOi. Hirdessék mindezt, amit o tudom6ny kétségkivül iga zna~ , szépnek, Jónek, nemesnek tekin't, 'ami az embert . velóbiln
küzdOképessé teszi. legyenek igozan a lélek gyógyftói.
De csak úgy lehetnek, ho nem mer"dn(lk et o tudom6nyoklól, he ezokklll lépést tarlilnek, he nem ellenségeik,
h"nem bor6tlllk.
Szellemi újj6születé sre, szellemI relorm6ciókra van
szükség úgy 1:1 tömegek, mInt lIZ egyMz(l1c; részére.
A katolikus modernilmus hi6b" I:lsérelle meg Q v(lI-·
16snak e tudom6nyhoz közelebb hoz6s<lt. Az Egyház szent
01f1c1umo 1907 Júl. 3·6n kelt dekrétumaban és X. Pius.
p6pe 1907 szepl. 8-6n kelt encikllk6jabOn prosklb61t s
elutosltoll 65 modernista lélell. Minden felszenlelt kato- .
Ukus p"pnek le keU tennie 1910 6te az antlmodernisl(l
esküt akar egyezIk tud6sáv.:.l, (lk6r nem. A pápa elrendelte: hogy o lelkészi tanulm6nyol: alapja. a . köz~pkori
Aquinói SZl . Tamás talllli szerinIl SkO!lIsztik"l IIl0zólla. Ez
az emberi értelem okoskod6solt az IstenlOI szármezoll
tételeinel:: tekinti, hogy meglllls(l (I bIraló józan értelem
blr6tel6t.
Az 6ltolllm Ismert vel/6sok közül egyedül az unitárius
vell6s az amely o tudom6ny okkol összMngben v"n és elismeri a~ emberi ész kutat6 uabad,ágát és a lelkIIsmeret ' %ebadlágat. Ez kielégíti e lélek hitbeli ~rz~!m eit és
oz igezs.!!gok ul.!!n epedó ember ~6gyódás(llt .IS. Ell ez
unlt6rius eszmél ez emberiség kincsének I*,:kmtem. Az
unItarius eszme hiveire azt o világtört énell kölelességet
és hlv"t6sl rója hogy ne maradjMak szak körükben, henem terjesszék '(Iz!, emely egyetemes hatÓer~jé.nél 10gv"
orre tarthat sz6mot, hogy széles kör~en terJedJen .. Ez a
re lorma c1Ó legtlsltultabb kulmln.!!c1óJ". Alapeszméje oz
embert61sek Iránt! minden !ranyu türelmesség, (I béke, a
háborúellenesség. Ez es zmék mögölI e velóság, a tinta
Iganég szentségén~k elismerése reJlik.
E végb61 szukséges ez egész unllarlUI világkép réS1leles felt.!!r6so, kldolgozáse, v(llllmlnl Slób(ln s Irásban
való ter/ enlé_o.
Manapság szUkségesek Ink6bb, mint máskor nemes,,"
al Im6dkoZó h"nem " cselokvoS unitariusok.
,

Dr, Ujla.k.l Géza.,

u.

,
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Hiba.:e a maUUaI foglalkoznuak?
Elnöki

~tó

J.

a Teo16Íiai u.tiézet évIoe d6 gyt"Ilé ! •
t

Mélyen ~t Hallgató 'gJ
Teológiai Inté:zle'ti.lnk m.ásodik e1 00 dh soroza.<tá~
nak megnyitó ünn'EPé!e jöl1tilnk öss:tle. Az e. IEjövetel
célja és rendeltetése az, hogy az új évfolywn kitJ1zött
céljairól, munlmtervéról az éme1dödóknek tajBwzt;a..tIáSt nyujtsunk. ElIt ta feladatot a s/;akwh,Os'g kivanaJ..m:ai szerin'\: 19?ZW'tónIk f ogja e1vég .nj,
Nekem vilégi 'Iléz6pontb6l volnia egy pal" megjegyzésem.
ME:gnyilal:ko#...ra <az a rovidségébcn is értékes
vita késztet, amcly havi kö2llönyiln)d>en, az Unitárius

A Zsinati

ben reggel 8
~

~letbcn közelebbről

lezajlott.
Az alapcilQkben Sz.. Were:s JolAn vázolta -am: a
különbséget, amely oa Királyhágón innen élő uni'lil.riu sok elsö éli rnJLSOdikj nemzedéke !közölt jele-ruilltezik. Az cl.s6 nernJ'lE!dék lelkében ncmcsaik élnek, de
irányitó hatá:st gyakorol.n3k .az Erdély anyaiöldjéröl
ho:w1lt 11lt h.téncti é$ 'k öro _. égi em1ékIek. A második
nemzedék 'llen !kapja meg ezeket az élm:énye1ret, tehát _ a cUlikiró szerint olyan ,k önyVeket kell ~
fiatalok Jrezébe adnunk, amelyek tölkeMiik és lellki
tápláléklGá lll' jilik az unitárius mult és kÖZÖS<;I>gi élet
tanul ágait.
A clkkre egy névt.elen szerző honásmlitst küldött be, amely nem helyesli Sz.. Wereg Jolán !eliogáslit. Azt mondja, hogy enn.€ic a telfogásnak követése
mellékv:ágány:ra teteti am uniUWius feladatok ke:te9é
sét. .AlTa vezetne tudniillik, hogy unitárius öntudat
6latt történeti öntuda:'ot értsünk. IeüQJ.Dket az unitárius mult emlékeivel töltsük meg Dávid Fedlctöl
Brassai Siunuellg, holott pedig hilIre, telülról fakadt
lelki é1ményclae van szükségünk.
A hozzá<uólás ut a kérdést kelti föl bennem.
vajjon annak megfogaJ.mazója nem ama0 indityá_
nyok es megvalósult telVeK: ellen táplál aggodalmat,
amelyak lapunkban is hangot nyerve, az unitál'ius
nagyjaink példájának, szellemi ö rökségüknek megi.sm.erésÉ1 ~ szorga1mazz.lik? Ha igy volna, akIkor oa m:agam
~l'észéröl 'biltakozom a h (N!! ~S'v'l).ás oélz:artla ellen. Magam is hibánlalo! 1artanám, ha' a mi vallásos tTlapIbartásunk a hi.st.oriaIálástan merülne iki De a fönt:tielzett
törekvésektől nem e-ntr az eredményt ranélhe:tjük, hanem azt, amir61 a hnrmÁsz61ó Igy llö'"J.laotlkoz.ik: A hitbeli öntudatnak csak támasz.ai' a :;'Zlelllélyes élmények,
és -a töroténeti mulil:. Nos, hát dgen-, éppenl en::nek a
'Ilámogatásn::Jk elJl,yOltse végettlJdvánduk multunk ne-

f~l-

1ebe -' é
meg-

~=\.;.mév-

a

kötelezik. A
~'éd;;,et egylb_,
folytart:ólaga" ' n
Bencze Márton dunsa-'tis:!:aköz:i,
fil?· ;gyannatl., 5'zi!sz J ános poI.gá.""(Ü,
HUS2!ti
duna-tiszaközi és Dr. Jakab Jenő kocsordi leLkész. Akik tanui voltak az ősi SZentartiIS
szépgégének, olyan gaulag emléket vittek maguklmt
amelyre m.indig megi.Uetódött lélekkel fognak gon~
dolnL A felszentelt lelk' tekhez Dr. csik;i Gábor püspöki helynök intélett sz[vbóli l'akadó, mély éIrt2lmú
felszente16 b iédet, felh.íván éiret, legyenek mindig
a "világo- ag lelki.pásztorai"_ Az új lelkésr.ek nevében Benazle Márton mc:wndott kiiSl.<Inetet. Oszinte érzéstől át:fütött hitvai:l6 sz:avai · okönnydoot • 'tak a
templ<m1ot z:s(JColásig meg)tbltó ünnepl6 . gyiiJe'rezet
semébe.
A délutáni
év:i működéséről, az

=gl:tÓl~ ~~i

SO~

Fereru::z JÓ? , Ef teológiai
jel.ervtóségét és lt6rténelmi

Imreh I>érteg fögondnok
S2Iaoval után
., és a többi

mes hagyaték.ának a megismerését-.
- A hit
Isten ajándéka 1 - vaJljuk mi • unitá•
r!usok Ls. De vallásunk S2lel1une megkívánja', hogy
ezt ai hitet a tudás Wbjéno J.s, oa haladás 4 ' . . Iéivel ép_
penúgy, mint multunk tan,\I1s'\gaival, állandóan fejl; 'N ük, trisntitsuk, dlárditsuk.
A vita kiü1önten Teológiai I n1ézetliink számára is
tanu Jsá g9S figyelm.ezbeothjl szolgálhat. Rávilágit helyzetünkre, megmutatja, hogy milyen vág;yak, fel!ogá sok, vivMások jel.entkezhe\nek a SZÓlván.yokban: élö
h:.i.trtlestvérolnk leJ[kében. Miután pedig mi. Királyhágón innen élő tmi'láriusok a. magunk::g!:ében egy

nagy szórvány vagyunk, Teológiai IntűzletüNmek ez.
állapot szük!9égleteihez kell alkalmazkodnia..
Dc másfclől e szükl9égLcte'k mindnyájunkat a'lTa
k,öteleznek,
hogy figyeljünk Teológiai Ini\lézetün.k
mun1di.jé.ra, fogadjuk el 1rányiblsét a hUrodc, jó ke·
rt.-9ateny él"zéstwk, wlláSiN! erkölcsnek m.unkálésrára,
'E7.eknc:\( (l gondolat:.oknak és óhajtásoknak a "kiíejezésével T eoló(Cia1 In~tünk ezidei előadás-scxro
zatának folyamatJ6.t tisztelettel megnyitom..
•
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hangjátéka
A hangjáték szereplOl:
István Belu2e MártOno Beke Tiborné, HUS2'JIl
clmü

~~ Jaklat:

Dh&')

..;.;~. oldották '
~
E

ifj.

MO István

minden
házi ünnepségen,
évforduló a.lk:almáva1.
felvonásos szin.:rno.vébób
szenö: Gy.aJJay DomokDs

Pethö LáslJó

újszerű feiadat rájuk bí·
1.örtén.elmi levegőjű s telebben a. formájában
bál'l'1loeiy

~

egy-

Fen=
;;,;:;; LYet egy-

-

a

kaC

Szé!reIY Béla I1lBgM~ az ált!alla Ve? (
nyelt
mo.vé61z:1. Icairénck.e és Husz.ti János lI7Ja-"
vatata méLtóképen e g! rl1;ctite kl! a feIemclő músort.

dalkör
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Itt toell melan!t1:e n ,Imk en"Ól az ön%eUEIl mID'"
klaól iS, amelyet az Unitárius Nők BibJlekől'énalt lelkes tagjai a be1sőcmberi értd edet, majd pedig B
kö2Igyillés alkalmával rendezett köreiléd el6készi16se
.....Jn Jdlejtettek.
A közgyűlés s az azza' ~t:os ünnepi órák,
amellett, hogy tclmgyogtatták a mult hagyományait,
megmUJ\.ntták az utat _ és módot is, mi.ként haladjunk tovább a történelem útján.
S. HatT Lá aló.

I

R E

FeJbSvJuk kedve:!J olv sE/ink tigyebMt, bogy lapunk eJólizet6Sével, cimváltorli al, vagy eseUegee
reklandclókkal kapcsolatoS kEri-elkkel kIadóhivata.
5

~
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\. 'tpnMoz (Budapes&. Df;.~_gyes Endre-u.

3.,

távbe--

~~er:~':."r::.w.tt.

A. bm sr

véget. (Sz. F _)
hane1ai
SWrVá.nYtStenU' leletek, Moso
oernl>m- IO-é:l d

e. 10 ó_ rel:.

Igtes

ee
ért

maI1ctt

tem~viron da.

.t

10--00 d_ u. 4 6. evang. tempL, GYör~tt ~vl~~ x .
fél 12 6. ref. templ. istentiszie1cl.eket tartUnk
._e.
három .~elyen az. dstentiszlt.elat úrvacsoraO$t.tis; ~
egybekötve. Az Jsten1.:isl;t:eletakct SZOlia Fe , . ~:n
kész VÁgzi
lelle u.:1-

kl: unUárius hitvallás tételeinek rnacyar.iu.ta elő
adássorozatlban, mcly~~ Teológiai In tézetünk rend ~~ tartunk, legközel~b a következő clOOdá~
kerülnek sorra: nov. l'·én Gyijrfi I8tVán ' Az Iste
hU kialakulása, dee.. hén Dr. Csiki GIi~r: Hi~
egy Istenben,. dec. tS-en Filep Imre : A kris:tlol6gla
kérdése. A:ZI elóadásokat délután 6 6rakor a Mis 161
Rá~ tűtő" gyü!ekeuU termében tartJuk.
!

. ';P.tK: 184 6021) forduljanak.
HALALOZÁS.
November 4.6D tartotta S7J0ká<»s gyülekezeti. öszSllEljövotel~ a budapesti unitanus egyhárJtöz- ég, AhiDr. BenC7A!1i I ' l !J6 egyházi tanlicsos af';!a· ill Matatot tm tott: Szolga Fereoc lelké "
Dávid Ferenc
gyar NerJl2leti Bank ny. felügyelője életének 60 évéhitvitázó munkáját Fereucz J6Fet ismertette, _ ma jd
ben öröt:re. eltávozotIt .az élők sorából. Az ősi szé
8 "Deblt,<:llIU Disputáct6 " C. XVI. századi drámai jele- . kely um:tárius erényekkel. ékeslredő puritán jellemű,
áldooatos lelkű 1érti példalaépe volrt. November ll -én
netét mutatták be: GYörf! István. Ff'rencz Jó.- ~t.
helyezték örök nyugalomra· .a, FarlmSIélli b:!metöbe...
Szolga Ferenc, Bene e Márlon, S. Nagy I li ; !,16 és
Nagyszámu gyászol6 .közönség vett örök I:.úcsút elhalt
vasta Gé •
afjlitóL A gylius?Oett:art.ast Dr. csiki Gábor püspöki
Teológiai lntlretODlt október 27-én t.anlotta évnyiltó el6adá -St. GyaJlay Domokos lelügyel.6 g()ll'\(lnok
helynök végezte, az Egyhliwitör nevében Dr. Imreh
Dénes !őgondnok, a budapesti egyhá2lkör nevében S.
mai számwlkba közölt megnyitó bes:z.éde után FeNagy I4jm:Jó mondottak meleg bÚCSŰS"l.a,vakat. A meg_
rencz Jó' ef igazgató-tanár tartott Igen tart:almaa
szomorodott sziw C9a'lliddal legyen .az Ur kegyelme.
eliladlist. amelyben .kitért többek között az orthodox
_GöncU Árpád aria EgCiben elhúnyt. Aldmatos
protestáns' fe\.:fogá -ak az unitárizmu 41 5IIleInben elszive supldatát .követve, nemes adományaival min.foglalt álHispontjára .is. Az eláailás Dr. CSIki Gábot'
dig ott volt, ahol reászorul6 hiveinek seglts 'o.. e volt
püspöknek a teológia újabb munkatarilletét vlizol6

, ___>-r

zár&lta·vaival ért véget.
Pest

rntl6rincl egyblid!ö' - eg.jnk november 5- en.

tar IOtt gyill.pln .... U evan géljz.fic:i.6ját a cxpe1l sz6rv~hfwk rendezték. Szántó Ferenc iondnok:
megnyitót mcmdatt. DAvid Ferencről emlékbeszédet tartott: Dr. CSiki Gábor püspöki helynök, Biblilit magyalIázott Ágai "sz'ó- f; -peli ref. l.elkész. énekeIt
C
nF Erzsébel, ~ Bencze. Márton és Bsd.
Magda. Az evangélizád.ót Peth& IStván lelldplisztor
szavai z:árták be.
,
•
r

"

A budapesti unlt6.rius egyháZkoii'1Bég kettős ünnepe, Folyó évi október hó 29-én. kettős ünnepe volt
a tuda(iWti UD!i:tá.rius egyházközaégnek. Temploma
1eb · I I~!s'iiek 60 éves évfordulója
és a nyugalomba vonuló BaraM9 IstvAn lelJd!-l(lsztorának klbtícsúz6ja. Az flrmr ~i istenti!ztelet4m a JdbóCSÚlZ6
'LeJlrIpásztor szolgált, ki l.e.kCIOnaK ugyana2!l a bibliad
ré ,t olvasta. fel, 1. Mózes XXVIII. 16-19., melynek
eJapjén 60 évvel f'!Ml6trt., a templom felsumteU(1e~ror
".s.ru.; FeN'''''?: Jó. Et püspök unmk felSIEiJ"lte)' i besr.édét tartotta. K.i:búCSIÍZŐ beszéde ala:pjául pedig a
Máté sr.erinti evangél1wn XXVl 41. ven M vette:
"VigyÁZ28tok és imádkozzatok, hogy k1sért.etbc ne
jussatok : mert jóllehet. a téleik kl " de a. test erő
telen". Ezeimek a sz.entigéknek alapjAn megható 6ZQv~ vett búcsút gyülekeret.éb61 s öt évtizedes palástos működ ' ~t61.
Az ünnepi Istentlsmeletet di92lközgyQlée követte,
amelyen a gyülekezet teIk "lel melee és be!ls5s!gr.
búcsút vett. Megnyitót mondott Dr. Lázár János
gondnok. Az egyházközség pre s'.itériwna és gyülekezete nevében Ferencz. JÓ7.Set presbiter Mcsúwt't. Udvözletüket küldték Erdélyból a szülöfalu : K álnok, az
eL96 Allomáshely : Tordátfalva, a dkelykerc • I túr::!.
egyházkör nevében Utő Lajos esperes és D r. K iss
Elek unitárius p\lspé)k Udvözletét küldte Dr. CSikI.
Gábor püspöki helynök, Dr_ Imreh Dénes f6gondnok,
a fiiz-ggyarmati unitáriu. egyh ázközség és a miskolci
leányegyhá2Jközség, ezeket az ü.dvözleteket Szolga Ferenc lelkész olvasta fel 9 utána kartársai és munkatársai nevében mondott t úcsúL A h6dmezóvásárhelyi
és dunapataji egyhá~gek kü.!döttségileg vettek
'tI ,t a dis:zitözgyií.lésen, melynek nevében R
Filep
Imre lelkész és Dr. Kendecsi Pál gondnok mondo1·tak
üdvÖZletet. Személyes barátai nevéten pedIg Dr_ Ke~ CLa, Dr. Ujla:ki Clla és Dr. L6.rincz Aladár
buesúztatták: Barabás István lelldpász!tort. ZársWt Qr.
l

•
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LaptlIlkna:k: ,is egyik legbuzgóbb olvaSÓja volt, aid
utóbbi években látókép' . fgét el.ws:z1tve, sohasem
mulasztotta el, hogy SOOletett egyháza sorsáról _ e.
lap felolvas"sa útján - tá,jékozDdást &Dele- <en. Pihenése legyen · csöndes.
Haláloz'!is. Semerédl Sándor ny . • közigwgaJ\ás1

bíró 64 éves korában Bu~ten meghalt. KitfuJ6
szakember, egyházunlmak bGZg6, h rv6 fagja vólt. AIdott legyen> emléke I

ERD2LYJ POSTA.
Dr. KiS9 ELek püspök ~ hivek. egybangu megbivása alapján Albert Attila lelkIészjelöltet. a cscgezl.
Ben~ Ferenoet a tordátfalvi, Botila .Dénest & bözödi, Kolcsár Sándort a szabédi egyháczközségekbe
rendes lel.készEllmek kinevezte. A kinevezett új ~
szelc:: 1950 június havában szerezrték ..méi a ldkés2:i oklevelet, leLkiismeretes
és alapos felkészillt.ségiiknEik tudható
az Jlle!'é!:rs egyház.kő. fgek egyhangu
. tiintették ki. Isten
áldása legytlJl
I
A ~Iögiai
l::NeS gyalrorió hallgatóit
Kiiss Elek
ez alábti egy~öl igekbo
: Sz,eben-Fogaras, Májai Endre:
ol..",: Bordos, péter Jóv!: sárd él
Lupény-Vu1l!1án Gál Jenő hallgatót
t11Iklár1 t : :nd61t 'e!llit!isá.ra és köz.pontt

ua; m.I,

~:~3i. ~lél~;

,.gben
!é>;ben

lelkészt
gyülé9

""bon

TARIU
Laptulajdonos a Magyarot szligl

LE
-;;;,.. Egyházkör.

Felelős swrJocsz!:6 és kiadó: Dr. :':: .

tvl el6tizetési dlja: 12. fonnt.

Gábor_
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