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Valóság ,
Vanna.k emberekt akik csak akkor
F.ö!cl'etik a valóságoi, ha az számukra
ke-dvczö. Különben oem némek vele
szembe. SzépitglOtlk a baJt s a téDY-

l\!ges helyzei kelló ismerete hiányá~
, ban nem teszik meg azokat az intéz~
kedéseket se" amelyekkel a bajnak
esetleg elejét vebetnék. Igy lesz aztin a kiesi ba.jból nagy baj.
Az ilyen emberekről az1 ~ondjákJ
hogy strucpol(tikát folytatnak.
Sokszoi' M,mad az az érzésem,

bogy bizonyos :tekintetben -

mint

egyhá2i szervezet, ~ mi ma.gyarOl'szagi unitáriusok is strucpolitikát
fulytatunk. A valósággal szembe nem
nézÜnk S anna.k ismerete alapján
egyházunk jövendóje érdekében a
szüks';ges intézkedéseket Idejében
meg nem tesszük.
Mi a valóság? A valóság az, hogy
csak az az egyház életképes, meJy
külsö támogatás néU.;U, bh(ei áldozatából is fenn .tudja magát tartani.

Ez nem baj. de vAlóság, amellyel ha

•

ncm számolullk, baj- lesz beló}e.
Valóság az, hogy a 'k ongrua bevezetése óta egyházunk egyre ' jobban az :illamsegélyre kezdett támaszkodni s már-már azt vártuk,
bogy a hívek helyett ~ állam tartsa
fenn egyházunkat. Költségvetéseinket már-már csaknem egészen az
álla,m segélyre ,kezdtük felépíteni.
Valóság az. hogy az állam és az
egyház között 1948-ban egyezmény
jöU létre, melynek értelmében az ál ..
Ia 11' az a·k kori ~egélyek tényleges
összegét, szeJllélyieket és dologiaka.t
egyaránt ·a ttól .az idötől kezdve 1953.
december 31-ig biwytaJanul folyósitja.. r.Uután pedig a jelenlegi öszszeget 25"1,-05 cs.ökkentéssel fokozatosan beszünteti. úgy hogy 1968.
utén az egyház tisztán csak hivei áldozat-készségére lesz utalva. A 'k özbeesö idó is csak '8:zért adatott, hogy
azalat.t erőinket összeszedjük, saját.
Já bunkon való járást meglanuljuk,
önfenntartásu~nk eszközeirül gondosl~ odni tudjunk.
.
ValÓSág az, begy azalatt a több
mint másfél év alatt. a.mi az álla~
és, az !%y.ház -k özött 'köt~tt egyezmeny ldeJe 'óta eltelt, önfenntariásunI, é~ekéhen jóformán semmi scm
förté.nt.. Volt ugyan mindjárt az
eg yezmé.ny aláírása. után egy pá r bizon ytalan elképzetésü,n k. tervünk.
A l Olt megbe::zélé~ére presbiteri kon~
f~renciát is Wrdettünk Pestszentlör mcen. Az elsö fellángolás, vagy
tU~gdöbbené9 után azonban, hogy t. i.
tUI lcS'L, h a. az á llamsegély elmarad,

GondWselö jó A1;vá:nk! Te vagy a mi reménységünJk, bizodalmunk.
Ez a gondoJá,t vezérel! rn.!inket az élet h.-űzdelmeiben, és szenvedéseiben. Fel-

emeli szivünket Hozzád, örömünk'b en és bánatunkban. Orömünkbe."1 azért
hogy megédesll:sd, báru>tiunkban azért. hogy m e.<\V!gasztalj. A Veled valÓ
táll'salltooás pillana tában ér<"wük magunkat igamn boldogoknak és megelé~edettek:nek, m ert il yenkor elleledjük a bán:atot, a S2envedést. az irígvséget
és a gyülö1tséget, és egyetlen egyémés hatia át lelkünket: t.is?Jtán és
ig.axán élni.
.
K önyörgünk azért Teh02w d, nyugod t leLkiismeretért. és akamtodon
l evő szelid me.gnyugvásér.t. Nem kérünk arra, hogy m.indi~ jól le~en d olgunk, mert tudjuk. hogy az embert kisérti. az élet gondja és szénvedése.
Alrra se kérünk, hagy ai mi gyenge eröTJketl m eg ne próbáld. Osak arra kérünJk, ha a2 éle tben fájdllJma,t és sz~vedést bocsá.fIaS]; mireánk. jöjj cl mihozzá.nlk a Te a1;vai jóságoddal, ne hagyj elcsüggedni mi édes Istenünk
~en.

.
VALTOZTASD
A KöVEKET KENYmtRf:.
,

Olvassuk: Máté IV. 1-10. Máté
XXIL 15 22, Máté XXCI. 36--45,
Máté XXI. 1- 14.
Madách az Embe~ I,ragédiájának irója 12 szinben mutatta be az
ember fájdaJmait és sunvedéseit. De a. Végén a megijedt embert ~cgyí
gasztaJtoa., szinte megsimogatva, hogy ezeket a fájdalmakat és szenvedéseke'
mjnd elviselheti, ha intését megfogadja: "Ember küzdj, és bil.va bizzál,"
lAZ Ember tragédiájá.t ifjú koromban olvastam elóször. f:s megva110m,
bogy e.zóta QZ élet küzdelmeiben annYiszor tapaszta1tam, hogy 80 · sors az
.mbert egy-egy talá.ny elé állilja, melynek megfejtésétöl függ teljesen boldog, vagy boldogtaJansága.
'
~
Nézem az emberiség tör~eiét, hányszor állott fordulópont elótt"
hogy az összetört világból egy jobb, egy szebb szülelhessen. Babilonia, Róma
elbukik, mert hivatását nem ismeri fel, nem.. tudja betölte·ni. ·Ez okozza a
magyar nemzet tragédiáját is. A tatárjárás, a mohácsi vész, az 1848~as ~a,._
badságbarc, és a legutolsó két háború is ..zi igazolja. Azért sodródtunk e~
mert l sten kezét nem láttuk mej'C.
Amikor az élet sors-csapása·i t vizsgálom, lelkiszemeim elött feltűnik
az Emberjézus Jetkinemességével és erkölcsi bátorsagával. Mint fiatalember.
mielőtt meg,k ezdi az életet" pusztába vonul, bogy megkeresse és megtalálja
az Istennek utait. Jön a. kísér.tö. fölényesen' szólítja meg: ha Isten fia vagy,
változtasd .. köveket kenyérré. DeO már megtalált", Istennek utait, megvetéssel VMaszolt: ..n~mcsak kenyérrel él az ember". ,A ~ísértö ~em. akarj~
elhinni legyözetését, ismét megszólítja : "Kell-e a. csa.sza.rnak adot fIZetni?
Szinte megdöbben, mikor hallja. & választ: "Adjátok meg a. császám~k ami
a császáré az; Istennek ami az Istené." Sok haS'Wntalan megkisértés után,
az emberi'hiúság által 'a'k ar hatást gyakorolni reá, mik?r V~rág_~as~rnap alkalmával földi fejedelmeket megilletö dísszel, s "Hozsanna kialtá~l, fogadja a sokaság. Jézust ez a. fogadtatás is batáson kivül hagyj"'. Inkább érdekli Ot az '80 kis ember. Zacheus, a,kia fára m ászik, hogy lá.thassa. az lave~
zitöt. ~ az Isten hajlékának -tisztasága, honnan kiveri a kúfárokat: mert
az én Atyá.m haJléka., jmádságnak báz,a" Majd ott látJuk az OlaJ,fák hegyén,
a. Gecsemánékertben, próbára téve ismét lelkivilágát. Még egy nehány perce
van, hogy ' meginduljon a. ~olgota. felé, nem félelemmel, banem Ist~n~e ~e
tett bittel kéri tanítványait: állja.tok meg itten, mig én leborulok,. "':. ImádkozollL De meglepetésére, mire vissz.atér,. tanítványai al,udtBtk, és ~ldon har·
madik kérésére is aludva. találja öket, igy szól szomoruan: "aludjatok, im ..
már aludbattok. u2s egy.jlaga megyen szembe ' ellenségeiti!I felbérelt és a~
áruló "tanítvány á-ltal vezetett bérencek elébe. És megszóhtja öke~ bátran.
"kit kerestek?" &. midőn azok mondják: uA Názáreti Jézust. fl Nydian. fel ..
emelt fejjel mondja nektk.: ,,1!;.n vagyok az".
. . ő '''Iött·
özelme
Mikor Jézusnáls ez a merész kiállása és a kisert
o
I
gy .
lelki szemeiJn. elött végigvonul rájövök, hogy mindenki kezében van elete
sorsa, és azt maga. ig~a.tJa. S' ahogyan igazgatja, olyan lesz élete. Mfn'~eD.
kinek szóí az intés: ember küulj és bizva bízzál. A mi életünket megkonyl JNITARIUS
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minden maradt

il

l'égiben. A való-

sággal az ügy érdemo szerint azóta
is s'oha komolyan szembe nem néztünk. A sz;;kség.. Intézkedéseket
n em tettük meg. ElIenkezöleg, egyH(m isik
egyházközségünk,
ahely e tt,
hOf:>'Y az önfenntartás irányá ba elindult volna, még fokozott igényekkel

,

k ezdett az ,egyházi közpon t ú tjá n az
, á lla msegélyre t.ámaszkodni.
Valós á.g az is, hogy a ránYIa.g k e vés lélekszámunJe, s zét szórtság unk és
h íveink szegén ys ége miatt n el<ünk
sokka l n ehezebb a.z önfennta rtásra
b erendezk edni, mint a többi egyh á -

,

zaIt köziil akármeJyiknek. Egy 300
lel kes gyüle kezet Jelkipásztoránalt se
olcsóbb az élet, mint annak, a.ltine k
3000 hive van. S b a e hbez m ég azt is
h ozzávesszük, hogy híveinlmek 50
százalék a szétszórta n él a z országb M:, akiknek \ egy- egy önfen n ta r tó
gyiilekezctbe " aló beszervezése és
együtt t a r tása s oltkal nebcz.cbb, mint
egy -egy h:özség, vagy vá.ros te rületőn é lő ké, a kkor mindnyáj un!, előtt
n y ilvánva ló lesz, hogy n ekünk olyan
n eh ézségekkel k ell megbírltoznunk,
rm iilyen el, a többi egyházak n á l n em
állan ak fenn.
Valóság az is, h ogy ha igy az ön fen n tartás rendjére való áttérés a
mi esetünkben mindenki máséná l
ucr..czeb b, a·k kor a k érdéssel nek ünk
m k denki másnál
komolyabb a n kell
•
sze .n h en éznünk és minden lÜ másnál
na~obb
erőfeszítést
kell . t ennü nk,
,
hogy jö vendő fennm ar ad ásu nlcat hiztositani tudjuk.
• Valóság az is, bogy legsürg ősebb
te e nd őn k
hitélet ünk elmélyitése és
fokozottabb
lelkiszolgálat biveinl,
felé, m er.t a hívektöl az egyház fenntartására csak annyi anyagi áldozat ot várhatunk, amennyit nékik lelkiekben adunk. Ha nem tudunk biveinknek lelkiekben annyit adni,
amennyi egyházunk fenntartásához
a n yagiakba n sziikséges,; fenn n em
m ltradhatuok. Abhoz is, hogy a jelenlegi életnívót - ami bizony elég
a.lacsony - any'a giakban tartani tudjuk, az ffZiik.<;éges, hogy majd minden
egyes hivünk, a c~ecs emőt is s zámitva, a mostanin f elül még körülbelül
évi 15 forint áldozatot hozzon az
unitárius anyaszentegyházért. A kérdés tE- h át az, hogy tudunk-e híveink
köréb en Olyan lelki munkát v égezni,
~ogy azok a,n nak fejében ezt a n agy
atUozatot me; hozzák.
Valóság '3.z is, hogy hiveink közül
s ok an m a is csa'k önmegtagadás árán
tudnak az anyaszentegyház fenntartásá.ért áldozatot hozni. Ezért minden
fi.~tér, ami az egyház pénztárába kerul, szent. 'Úgy k ell tekinteni, mint
~sten oltárá ra lett áldozatot. ott és
u gy kell felhasználni, ' ahol és ahogy
8'l: ~:. lelkiélet erösödését és igy Isten
dic:os~gét .lelt"jobban szolgálja . Ebböl
a _ce1~ol mlbde:n m elléktekintet félret~et~level S7.ámolni kell a 1: előttünk
all o mun'katerületek út beosztásának
és a munk aerők gaulaságosabb felhaszná.~ásának sziikségességével.
. Valoság az is, hogy egyházközsé_
gemk autónom. szervezetek. ami ad
jel€:·nti, hogy blZOnyos központi felü~elet a~at,t lelki és anyagi ügyviteluket unáll6an intézik. Valóság
azonb an az is, hogy nem volna jó
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nyebítette testvérünk. Jézus, aki m egkUzdött az élettel: valaki utánam akar
jönni, vegye fel a keresztJét. és kövess~ n engem. Soha. nem ker~ le a. küzdelmet, de ki scm tért előle. Emberileg viselte sorsá.t, Istenben bí7.ó léleh:liel: terhes a2. én igám, de gyönyörűséges.
Testvérem könnyc.zel, panaszkodol,
ItUulöl az élettel, minden nill a,
natban a ki s értő e lé.d á.U, talányt ad fel. és Te félsz •.• Van-e okod elcsü g-gedni. gonclolsz-e arra, hogy ez nem is leh et máskép, h isz Te 'a nn ak az Emberjétu snak v agy követője, kit II ltisérlö egész élet én át ostromolt . de ld
megá llt, s pél'dát a d va, b ízó lélel-d tel szólt, Atyám, ú gy legyen, ahogy Te
a lta,r od. Amen.
Buwgány K álmán.

.
'

•

.

•

Megjegyzések az "Ut" c. hetila pba n
a reformátorokról megjelen t ci kl<eKre
Az Út cím ű r efo r m átus h e tilap
cikksorozatot kezd et.t Bottyán J án os
toll á b ól .. Na;{v r eform á torok nyomában " cúnmel. E sor oZlatban tár~alja
lVIélliusz Juh ász P étert. Dá vid E'e r e n cet, K álmáncseh i Mártont. E cikkekn ek némely. lclzárólag unitár ius vona tkozású ,á llí tásaihoz v olna n ehá n y
me~ j e~yzés ün k . N em a kaTunk f elesl e~esen p olemizá hni, a zé r t lehet ő rövid re fogjuk helvesb ítéseink et.
1. Ar.a ny Tamás n em deb receni
lelki pásztor, csak M éliu ss,7,Jal v aló vitá.ia fo lyt le Debrecenben. R ev erzá li sába n k ö röspe te r di. n e..~ mondj a magá t " teh át valószmülee: o tt volt pap.
Ez l.e...'1:ve~te1en , de az már h ib a. hogy
tan ai b cikkiró összek everi. Először
Aran y radil!GtLis t anaib ól sorol fel
ket töt, azu tán n ehá rnv k a tolih-us t ant
tula jdon ít n ek i. t ltY t el.i esen zavart
eszű nek siker i.U őt felt ü n tetIni. H olot t
azok a katolikus Í Z ű tanítások n em
az öv éi v oLtak. Azok valam el y 8 ta.'1..ca ro Í'anit v á n v tól származnak. min t
ezt már cikkír6 m ester e . Révész Imr e is meg,állanitotrtla. Századok c. foly óirat 1936. évf. 72. L A rany T amás
tan a i 18 pontb an varunak összefogunitá riusokhoz m éltó dolog és s emmiesetre se szolgálná se Isten dics ő
ségét, se híveink lelki boldogulását
az, ha egy egyhá zközség elóljá rósága
ö nző módon csak a maga
p énzügyi
egyens úlyára p." ondolna és nem lenne
haj landó er ejéhez mérten segítségére
jönni, az épnen olyan fontos lelkimunkát v égzó, d e anyagiakban gyengébb m ás ik egyházközségnek. Pál
apos tol tanítása s'l:erint: "Egy lélek
által mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg".
,,25 akár szenved egy tag; vele
együtt 5z'envednek a t.agok mind;
akár t.iszteséggel illettetik egy tag,
vele együtt örülnek a tagok mind."
Valóság M: is, hogy az elsó keresztényeknek nemcsak a lelkük, de
a kasszájuk is egy volt. Csak igy
tudtak megállni s mint mustá.nnag a
kétezer esztendös keresztény anyaszentegyházban kiterebélyesedni.
V<alóság az is, hogy ami megállásunknak és jövendó fennmarad á sunknak s incs más Jehetósége.
~olytathatnám tovább, hogy mi a
valoság. Azt hiszem azonban hogy
egyelört? ennYi ls elég, bogy' velük
5zembenézzünk és a szükséges intézkedéseket, - amíg nem késó - megtegyü·k.
Dr. Csiki Gábor.

lalva s ezek természetesen n em .11k otnak kielégitő h itr endszer t. de
m é~i s egé s-.l űkben e~y r adikális ú jítót m u tatnak be, n e m p edig egy zür:.::ava ros fejű emb er t.
2. T eljese nindoko1atlan d olog K ar acson y G y örgy, a t ekete ember moz,galm át Dávid F erenccel s az unitá r izm u s ~al ka p cs olatba h ozni. Mikor
az un itárizmus az AlIöldre k iért.
1569 öszén , a n agyváradi h itvita
u t án s ' B asilius és tár sai elindu lnak
térítő kör út jukra, akkor m ár K ará (.·~ ony Györ gy mozgalma megindult.
Tisztá n
r eformá tus
k örnyezet b en
m oz.gott, a refonná tus B átori Miklós,
szat m á r i főispá n pártfogol ta Kará cso nyt. Debre cenb en ü tötte fel táboráltl os a d eb receni r efonnátusok
pá r tolták.
élelm ezték.
őt.
Aztá n
For gá ch
F erenc,
akin ek m űve
tud val e vőle!! a
legfőbb forr ás Ka rács ony vál lalatára n ézve. se h ozza
kapcsolaibba aa;t az u nítáriusokkal.
Aki pedig F orgách m ű v ét ism eri már t. i. az egészet s nemcsa!{ a K a l'ácsonyra vonatkozó 1- 2 oldalt. az tud ja, hol!Y For gách milyen elle n !:ége az a r·iá nusolmak (ah ogyan Ö az.
unitá riusokat n evezi). S ez az ember
ehnulaS0totta volna K a r ácsonyt az
un itá r iu sok b ürul a:lst!'om á h oz h ozz.Ucsapnli? Hát m aga M éliu sz a mozgalom lev erése u t á n n em vágta v oln a
százszor Dávid ek feiéhez a fekete
emb er t. h a szem ernyi k özük lett voln a h oZZ'á. ? A XX. században n e aka riu m\: jobban -értesü ltek lenni. mint a
kor tár s ak 5 a szcm banuk v oliÚak.
3. Dá vid F er enc p ró fétizmu$á,t.
a m ely et a R övid M agyaráza t c. mű
vé ben kife jtett. B or os G yörgy ismert ette e könyv 1910-ben m egjelent k iadásában. Nevezh etj ü k ezt a tan itás á t ch ilias musn ak V'34!y Ut6p izrnl lSn a k ,is . csak ha.i m er eS2JtlÖ tannak nem .
ah ogyan B ottyán J áno s teszi. Mer t
'TIern volrt: eza tan más. mint vá gyód ás e gy iobb viIá,g után, a hol az
igazság uralkodik s ahol már n in cs
s z.üks ég a t örvényekre. Ez lesz a h armadirk' evangélium orS'Záaa. ah oJtYfln
a zt J oachim d e Floris m ár a XIII.
sw.zadban ' m e,gírta s aki re Dávid h ivatko7.ii k. Nem az év a farutos. amelvr e m egjósolják b ek övetkezését. h a nem az eszm e m aga. Nem ter jes2Jkedh e tiem itt ki az eszme történe tén ek
vázolá sá ra , csupán felhív-om a 11....v elmet a svájci Walter N igg,n e k .
1944-be1lJ Zü~ichben Das ew ige R eich
eimen m ee: ielent könyvére. Ebb en
Nigg Ezsa iás p r6fétártól s az új szö-

apokalyp1.ikus ir6it61 kezdve • A Budapesti Egyházközség
letá l'gyalja az összes nevezetesebb
kérése
chjhlastáklat egész Gorrkijig, akinek
l!:üeli menedékhely c. művében Luka
Febru;tl' 5-ére virradólag tűz ütött
r eme te szin tén az igaz's ág or szágát
k eresi. mert enélkül nem 'llud éln i. I,i a Koháry-u. 4. szám alatti há.zunk
Ha Ni~g mű vét, a m ely a v iLágiroda - UI-ik lépcsöházánalk világító udlomban az elsö és egyetlen összefog- vara ala.tt; lévő egyik üzlctheJyiségJalás e tárgyról. elolvassa , bizonyára ben. A tüzcsetböl az egyház:l,özség
m ás véle mé nye lesz a chiliasmusról. liá ra eddigi becslések szerint mintegy
Lessing, a XVIII. század f elvHágoso - ötvenezer Ft. Bár az épület tüzl,ár
d ád. nak ez a kimagasló l{épviselóje, ellen bizt.ositva volt, a villanyvezee1i ~'meri
Joa chim de Floris (s így tékeb; és villanyórátt áth elyezése és
Dáv id> tanát . mjl:;:·or kimondta: E l k ijavít-ása, ablakok r e ndbehozása, stb.
fo.!! jönni, el fo e b iz.tosan j önnj, .az olyan összegeket emésztettek fel,
hogy a z. öt év óta t·a r.tó r e nováJások
ú j, örök evangéLium ideje. Mert L es!'i'l l(,lnek. Joachimnak és Dá vidnak ·rendjén k imerült egyház!tözség n em
az v olt a néLete. hogy ezen a földön Jcépes a maga. e rejéböl a szükséges
kell m e:;!Valósulnia az l~azság orszlÍ- javításokat teljesíteni. Ezért kérö
g:án ak s nem a túlvilágon . Nem hi- szóval fordu l a m agyar unitárius
vall ás közönségéhez.
szem. h ogy a x...'{. század d emokratiE l sős orban azokhoz, akik eddigis
k us korsoa.~á ban ez a tan .,h aj m cszorgalm azás nélkül önként elhozták
resztönek lenne n evewetó.
4. T é ves P,ávjd It" crenc p erének fiUéreiket a szent ü gy oltárd.ra.
Atyafisfi,gos bizalommal k érjük, jöjti:'u'~ a1ásában az az áll itása, mintha
jen ek - lnost is s példaadásukkal és
D:\'1idot a n agyb án yai p a pon s a n em esség egy r észén k ivül mindenki jószívböl f altadó adományaikkal seg itsék meg építő munltájá.ban egycselbenh a~vta volna. Az erdélyi mah ázközségiinltet.
e: y ~r papság mell ette állt s az e.e;yMáso dsorban kérjük azokat a hihái: részéről a két tordai p ap, S zM rai
veket, akik csak távolról szoktált
Mi~dós és 'Ó vári P éter volt D á vid
v é.>dóje. v ej én Fra nsn er L ukácson kí - nézni g yűlekezetünk életét~ ma tegyevü L Ök szedték össze és nyújtották n ek kivételt s ne von ják meg a. segítő t.;'mogatásuka·t attól az egyházb e a Dávid mellett szóló tá rVVi bizonyítékokat. Nem az. e rdélyi, h anem k'özség töl, amely mindíg reménya ma.eyarorszá.gi papok nyil atkoztak ~:~~OJe~!~:t. hajléká,b~ ~ idegenellen e. de ezek r eformátu sok voltak.
k özülük csak a na.E!Vbányai l~ e te tt
Harmad sorba.n kérjük áldozatra
uni tárius. A tárJ!Yalás vezetője me,!! azokat a híveinket, akjJt a z elmúlt
akarta törni az erdély i unitárius évtizedekben annyiszor érezték gyán aps.ál!'ot s az ítélet kimondása ut án molító támogatását annak az édes
hozzájuk fordulva, ezt a kérdést sze- anyának, akikre most ránehezedett a
~ erte n ekik: F eleljetek h atározottan .
sor s keze. Jómódba jutott híveink
h o~ vajjon K risztust. mint I sten t.
emlékezetből
fakadó adományaila!'l
imádni kel l-e? Erre az e rdélyi u ni - . biztosan számítunk.
tá r1tlS papság nevében Óvá ri Péter
Negyedsorban szólunk azokhoz a
ezt a klasszikus választ a dta: K e- b uda pesti eklézsi terilletén kivül élő
serű a halál d e mindenképpen u tána
unitárius atyafiakhoz, 2!dk gyü1e'ke~
kell tenni a lelkiismere t smb adságá - zetük útján érezt-ék egybázközsénak. Erre a nemesség közbelépe'1Jt s günl!: támog atását. Kérjük öket szea k érdés vitatását m egszün1Jették. A
retettel, emlékezzenek és segítsenek.
r avasz olasz Blandra.ta diplomáci á Kegyes
adományoka.t
elfogad
iára volt azután szüksél!'. hol!Y ké pénztárunk délelött 9-2 ~ig az V.,
sóbb a oaoság aláír;on egy n yilatKoháry~u. 4. szám
alatt lévő lel_
kozatot. am elyben eli smeri a J á nos készi hivatalban, vasá rna.p pedig délZ,s igm ond f~edelemsége alatt rnel! előtt. II és 12 óra. között ugyan ott.
állaoftott hitvallá s t azzal. h ogy alok Posta útján pénzutalványon vagy a
a t'an iltazságár61 helyesebb me.!!'l!Yó30AOO-as csekkla.pon.
zódp.<;t kívánnak szerezni . álljon ~za 
A bud aucsti unitá.rius egyházköz~
ba~ l!Ukb ~.n. A tény ezek szerint az.
ség prcsbité riuminak 1950. február
h o,!!'v az eroélyi unitá rius papsáe: (a
hó IO-én tartott üléseiböl.
25 B la ndraMval tartó papon kívül)
ki ta r tott D á vid F e r en c mellett.
Dr. Lázár János s. k .
5. Végül nem n €vezhetö ..szá rnya... gondnok.
sze,gett. lezuhant" hitú ift6nak Dávid
Barabás István s . k.
F erenc al7krt. m ert a klerikális -feuleJJtipásztor.
d áli s reakció akkori képviselője Bátori Kristóf fejedelem (és neu: kir ály. mint Bottyán írja) öt elítéltette. aiándéka. Dá vid Fel ene lelke a foe:Aki k a SUlbad ságért d<üzdötbek. azo- ságban sem tört meg. ott írott verse
kat nem leh et sz.árnyaszegetté tenni
tanusitja. hogy ·a b örtönben ·i s bízott
arial. ho'!!y börtönbe záriuk őket . A eszméi r!yözelmében. S a 400 éves
tavalYi centennáris ünnepsége1ren se uniltárius egyháza ma is lltépviseli
n evezte senki se smrn\YaS"Zegettekn.ek
848-as szabadságharc elbukott hő eszméit s bizonyságot Jtk..-sz azok mellett.
seit.
Az
Ö eszméik örökké élnek
•
•
•
Botár Imre.
U2\'mUlt Dávid F'erenoéi ts. aki a
"aU,l$Z8badsáJ!ért küzdött. mikor az
.A> egybázkö:rség megvált.ozoU új
erdélv! orszál!gyŰléssel. 156B-ban el101r.adtatta azt a tételt : A hit Isten telefonszáma: 313-451.
•
ve~g

H

•

•

•

•

HIREK
ötven évvel ezelőtt hunyt el 95
éves ~or~bm: James l\Iartineau; az.
angol urutárlUsok szentje. Nemzedékeket neve lt az unitárius hiteszme
szolgál:atlára. Hosszú tanári müködé.~ alatt számos mal!)'ar tanítványa
LS volt, akik ú tján a magyar unitárjz~usra .. is ál~ásos hatást gyakorolt.
I~~u , k.oltemenYei, prédikáCiói és
eloadáS&1 a józan é r telem S",űröiében
megtiSztult. m ély v.allásos élmény
kll:asszikus ltirfejezöi. Teolóa'iai lnt~~
zetünk: áprilisban fogja t:>érdemeit
közöns.égürilk előtt mélta w.
. Derzsi l{arolynak, a budapesti
"egyhá.m.::özség egykori nagynevü lelkipásztora emlékének áldozott feb l'uár 4-én a budapesti egyháztközség.
Ba rabás I stván. Ferencz J ózsef és
Győdi
István ismertették D erzsi
munkásságát. Az est további pro ~
ramját éne.kszámok és szavalaItok
egész ítették Iki.
I..'\. budapesti Unitárius Teológiai
Iní :!zet világialk teoíÓgiája elöadássorozatában február 3-án dl'. Csiki
G á b or: Igehirdetés, Gyódi István
'ledig "Budhlzmus" eimen tartott
n agy érdeklődéssel ltisént előadást.
Február 16-án R. Filep Imre .,Páli
levelek". Ferencz J ózsef: "Dávid Fere.n.c a XX. század Ul1ii.tál'ius irodalm á n ak tükrében. 1925-1949. közötti
.
•
évek cÍlnű előadás k erül sorra. Belépés dll bal,an.
A diá!;:akció céljaira a budapestL
egyhá2lkö:rséghez a.-követkeo:ö adományok folytak be: Nyiredy András 6.

,

ür. Szentgyörgyi Ferenc 12,

Kutasi
E'S"'aer 5, Lux Emő és neje 10, Ajtai
László 10. dr. Gyulai Z oltán 20. ifj.
dl'. Csiki Gábor B. dr. Zsakó Gyula
2. Demeter L idia 5. dr. P app Antalné
3. P.áll Sándor 7. K<aplay- és Scheycs'a .lád 3, dr. GY1lJay Tibor 5 és d r .
Schey Ilona 2 forint. A Misszióházhoz: ~r . Tiboldi Tibor Kiskundorozsma 30 forint. Ehardt G á 'cor Vecsés 50 Ft, Dr. M'a rjay Dez s ő
K"-posvá.r 20. dr. Csiki Gábor. dr.
Gelei J ózsef. Gidó Bél", Illyés K ároly, Röszner Valéria D unaharaszti,
Szélrely László Rákoscsaba 10-10.
özv. Gró, Mik.!ÓSllé. pálfy Lajos
15-- 6. Gidó G É'N! dr. Nyiredy János Pécs 3-3 F t . További szíves adományokat kérünk az Unitárius Miszszióház 57.275 sz. csekkszámlájárn.
DUNA-TISZ.4.KOZI UNITÁRIUS
SZÖRVANYEGYHAZKOZS~G:

Istentiszteletek:
Rákosszentmihályon febr. 19-én
d . e. 9-kor, evang. templomban.
HuS"2ti J ános.
Sasbalmon febr. 19-én d . e. fél
lJ-kor. _ótelepi fürdó1:erem. Husz ti
János.
Felsőgödön február. 26-án, d . u .
3~or, Tef. templom. Bencze Márton.
Rá.kosbegyen márc. 5-én d. e. fél
12.<1ror ref. jmaház Huszti János.
Rákospalotán roMC. 12 .én d . e.
ll-kor MAV-telepi ref. templom.
Huszti .Tánoo..
Rákospalotai .templo"'·''Ij)ra 1949.
nov. és dec. hónapokban az alábbi
UNITÁRIUS RI.ET IV. 2 .
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•

•

ndom .in,\'o;, Loly tak be: Csáka Ján os 4.0. li j . Be.ne d Cl.\;; VJ!lIdJ.mJl'. dr.
I\~á thé W ,"ZlÓ.
dl'. K ó,," Zol '

MAUlé Sándo,', Má,lhé Béla.
La\los. Máthé S flluueJ l th--l 0, Elekes
M1ih!\l,Yn~ 8. HOl'Váth La.1 0.né . Kri-

zsán Sándorn'é. Máthé J,,'nű 6-6. ütö
András 5. Benedek Vllldimil"l)é 4.
Máthé Ernő. Nag~ Gyula 50 ~'t.
Egybáz1adó és adomány

,

Zalaegerszegen 1950. jomlál' 15-én
s.i.ombm.:on d. u , 6 ömkor vallásos
osszejöve telt 'tal'totta:k. Ennek él'ték é t tlZ a kŐli.Um én y em e !lc , hogy az
öss.zegy Ültelc maguk js ho zzt\sz61('1s~

sal gy arupltobtdlk az

előadá st.

Su ntc

n e m js volt cl:O'a dá s, IUl.ncm b esz él getés. a hol pon.' t ró.! -po nU'o j ut,o t:tak el
~\Z e lóRdó lclkész ~'9 El haIJ.ga ,t ösng

be!.izeL-

legég.etilbb pro blé mái k lclld megol-

hetö az ,,52.226 Duna-Ti"""I<öZ<! Unitárius Sz6rványegyházközség. Budapest" elnev,ezésű csel<lI<snlmláro.

m og'ol d.ása h O'l.. A b evá lt móds-.leI' n
hivo és a lellkés'.t. t.alólk:ozósál71 a j övőben' is. minden szórván y láta ga IttAS alkalmával SOlTa kcríil.

UNJTARnlS MISSZIO HAz ·

,

RÁLALOZAS :

Istentiszteletek :
,
A világ unltárlusságllD3k k é t nagy
Mi1lden Vasliln<\P d. e. 10 6r:nkor.
halottja wn : Louia C. Corn.lsh ameFebr. 26-án Bencze Mál1l1on.
rikai, Juhn n. \Veathcrall angol uniMá rc. 5-én dr. CsJki Gábor
12-én Bencze M1árton.
tárlus leJkipá""torok. Már évUzedel<ke! ezelőtt W>1'd<'1ték egy szociá lis
MáI'!:. 19"", Husoti János.
Pcst5zeDUórinc.
Februá>'
5-én t ársadalmi rend evangéli umá t. m elyrendl.1dvlU jól sikertiJJt evangélliláci6s ben 31 legnagyobb él1:é.k az cInber és
délután~
rendezett pestszelltiörinci amelyb~l a z embel'ek a !öld javaiegyhil'JkÖzségünk. melyet Kuti Ta- ból mllnit'ájulk értékéne k és na gysámás presbitel' afia n~to-bt meg, Szolga gán'lk ''''ónyilban r és.esLUnek.
Bálh,l Mózes afi'. Buda p est!en el~'''renc h ',lJdi<tat6-lelk ész e"angéUzá 1
elója után Husv;ti János s . lelkész hun)'!. Pihenése legyen csönd es.
Ilfia és Balogh :eva mély álkléssel
Dr. Sándor Akos v . já.r ásbirósági
előadott soavOO\I'I1;oI. ,dr. Szabó István
elnők ügyvéd afia Sz<>IOloJton elbibliaolva!1ással,
Simándi
Má ria hunö't
. Kegyele ttel örl..,,'\i.k eml.é k.ét.
ének:S>lámmal szerepeltek a m!isoron.
R iter Aladánlé Sámi Anna né hai
Pe thő 1stván a gyülekezet lelkipásztora és két fla. valamint Molnár Pál nagynevű püspökü Hk: Ferenc. J6egyházfi 'V"dady Albert ir6nak a zse! un<>lulja elhunyt, A gy!lS'lA>16k
"TéJrozI6 fiú" ,töl·télletét drama,tlizáló fájdalmában öS1lint e l'észvébt.el 0 5ltoz unl<.
ielenetét adták elő meggyőző erövel.
MEGUlVO
Dr. Koncz János a gyülekezet v'o lt
~ .
55'. 19'0
gondnoka az ember 1<>110 világáról ~zam:
.,.
tnrtQtt =bjdktiv elményei<ll<el MI\. Qud" p<!stl unitnr~\\s cltYhlnj,özszö.tt. mély hartást kiv6lt6 elöadást. ség 1050. ~ebruár 26"",n. vasárnap
A naJ(Y t etSZést és leJk1 kielégülést déle llítt II 61'&<01"a Gyülekezeti teldvMt6 müsort Szánth6 Ferenc cs .... r emben ev., Kohá ry-u. 4.)
peU sz6r",inyunk golldnoJca zárta be
rend .. közgyűlési t.·rt.
kereiSeUon s "'lvakkru. GylUek..-.eWnl<
melY''<> az egyhá'1!kÖ2lS<\g lagjait at.ya·11' esb100l.~ i a megjeleT\1tJeket lnüsor
után PlllJlszloás borsostoká ny va cso- flságo~ ."",·etettel m eghivjuk.
Budapest. 1950. feb.-u il l' h6 ll-én.
r án lábták vendé!fill. A közel 200 teríték.. va csorát a papné vezetésével
Dr. Láz"l' János s. k.
özv. Szabó Ferencné. Molnár Pálné
g ondnok.
és Kozma Mihályné készítették. A
Barabá. István s. It.
műsor
vacsora h atástll'a lelkes
leLkimh ztol'.
hangul'. ,!.ba n még solni.i,g egy üttrnaTárgysorozat:
rad t k özönséget Armankó Miklós.
n agy ,,.,tást kivál.t6 énel<sZá,naivaJ és l. Lc'lké.soM és gondno.ld jeleruti>sek
a kis Deák Zsu zslJro PertJ6fl
J;>. t6 2. A:l. 1949. évI :Ilársnlmad'ás.
P ál" cimű . verSénék elszavalá:;"vaJ il A megiiresede lt pl~biteri hely
~'Yölm'önkö dtet'ték.
,betöl'l'ése.
Csellelcn a ref. gyülel<ezert, te- 4 Inditv" nynk. (irásban. előre)
remben a. hónap utolsó valSámapj á n,'
d. e. II Órakor I>l,-tjuk iS1l;ent isztele-

'M

tUnkel.

FIGYELE~f

Dr. Gáspár Mózes .filít a Né pköz- . l. "Unitárius fllet" előfiz.,tésl díját
lá rsa,,jg Elnöki TiUlácsa • leg(elsőbb
az 50,561. sz"
•
biróság ·t ag.tává nevezto qol . Oszinte 2. Egyházi ndójl\knt a budapestI uniör ömmel E!l'artuMlunlk.
tá l'lus cgYhá?ilcözté!lhC2: ~a\rtO'l6k a
Sd.sz .lál\OS pol~ill'dl lelk""", afi a
30.400. Dunu-Tis1.akilzlhC'll ~arto
feleségének leáll(Y'a szUlctelt. akit
zók 82 52.226. Pes~szentlörinchC'.
ZSy.z,Slk1a névre kereszt eHck. Az újtartoz6k a 6.856.,
sZlllöbh", és a bOldog ..á lJÖk re Isten 3. A Mlsszlóbázl 'dlkáotthon céljál'8
á ldását kériük.
a dom ányolmt az 5'2'.2'75. sz. cscltk ..
l. lJ. oS7.tályo. . á ltal ános isk"I. 1
SzámUll'8 fizessék.
.
ta nulói'nlc hibtankön yveinek 'kiad ~ 
"ához a VaMs és K özokt~i(\.Ugy i
Magános unitárlu9 ny. tlszlv1scl6n6
MmlS"l'tél'lum hoz-llMárul:t. A Népm(\- unitárius cs:alildnál csadMtag1ltént.
\ C14sÜsty l Mi~~t~rd'llm cn ,gedéJyetel.ies eLIáM."" elhelyezést Iccres, lezése u\>á,., a k<mvv 'l"jiQ <111i kerlil
Reml!1 1ük . h ogy I. év m{la'oJus végé~ hetőleg Budupesten. vagy P es1környékén. Ajánla toJcat lapunk ""ervel g'yOl'm Gkcink J.re7k b e atl h atjult,
1"'''''töSégéb\ M rünk.
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Esp.resl VllSg61611"
Egyhá:r.l törvényünk 0161rJa. hogy
az egy}u\uÖ2Sé.g.ek "ku~ és b cslö
IlUapol.. vaJ.lé.s0l\k.ölcsi és anyagi
helyzete" m"&'Vm.'ltaI t.a~S'éIk és lneR~ 1,lHPitá9t nyerjen az,

hogy vaj j on
azCklt ügyvitcl'C .,ékesen é3 S4:1ep l"C..ndb ...'n " tOrt.6:ndk-e'f Ezt a muo'ka.t mm..
den é vben egy\Sz.er az Esperesi Vlt.$~ ál 6szék

véJ:zi el.
A vl:osgúl6szék kisnlll ása aJk.lm éval 112 egyhlil1k.özségben közgyülés t.arl>lndó. A k özgyütés szlne előtt
téte tnek fe l az egyhl\z:köZség UgyviL~lére

von.a tllt<Y.GÓ8n art úgynevC"~tt

kanonikus i<:érdérel<. I~t kell szamot
adni egy cSlItoenuö ~·e:tménye1röl
vagy hitl'Os a'ir61. Itt adódik alkaloIl':
mindenld snlmára. hogy ~ol\dja
azt. enút az egyh á zkö7:Ség Jó c1ömen e tele érdel<!ében szükség""""" lát.
A kő'"i',gy ülésen n em t'Sllk joga, dc. kötelesséll'l ls az egyhá zl<:Ö2l<'ég adófi.etö hiveinek megje1enn, és !cl. zó1alnJi. Inert ök illel>Élk'e>-ek <lZ ott
nyilváno"'1ll ieJrtoondő k€Tdése'kN telel'nl. A VIizlsg'álós-lék csak az ök
őszinte m egny1latlkozásukból nyerhet ",agának az egybA2Iközség vaJl aserkölcsi és anyagi helyz,c1'ér61 tárJ(Y il agOS .l~
",pet.
.
A VizsgálÓS7:ék viZSllálja felül az
egyháZközség számadáoolt és ,lIla pitja meg véglegesen annak köl ts~g
előh'Ílnyzatát is. Az egyháZközség
adófize tö hiveJn'ek a koogyli:t""n
való megjelenése mfu: c..,k ..ze t ls
S'l\lks>égell. mert eJsösorban .....
.,. \'onnak hiv;atJva elbWá.Jni, hogy a sol<őllnwgtag;adlls _ . fizetett edo!illéreik vaj ion a múltban hel>"",en
haSl:JÚ\litartta.1t-e fel és neltik kell vé!lérvényesx:n megmondan.iok. hOllY az
a jövőben m"", f"rd1Iitnssék.
A VlzsgálóS1ZéJ< munlkarcndje 111:\1'eitlsba.. a lkö"",tIIrezö: 10- 12 J(oC!JOTd: 13- 15 Debrecen; 15-17 FUzesgyarma't. llt- 19 H6dmC'l.'Övú ".~ rhely: 20 Szeged; 22 23 Dun:aplÍtul:
25-26 ,pol~'(\i. A többi egyhámöz.égre később kerül " Ol'.
A VdZSllál6szék kiS'7.íllilsáv<l1 klapesolatoS8Il az Unitárius Slet szel'·
keS2lt6ség" e", .,gyes egyháel<özsé!(ei<ben sajtónspat rendez.
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UNITARIUS
lllLET
•

A lal> tulajdo!)o.a a Magyarorszllgl
Unitárius EJ(YhAzkör.
FeJel6s szerkesztI! é. kiadó:
Dr. CSIki Gábor.
•
Budapest. IX .. HŐJ(Yes EndI-e-ullca 3.
~vt e1611zetési dlja: 12 forint.
Nyomta : Máté Ernő ldioyvnyomda.
Allamosilott VálJaInt.
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