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hit csak Istent illet.i, a szeretet Istent és emb eftá.rsainkat. A szeretet megeleveníti a hitet. Fclségesebb ~,zeretnf. mint hinni. II\. ~zer~tet mindent
elvisel megkönnyít. még a szegenyseget s a ba_ láU is: A hit elkezdi a jót. a szeretet elvégzi. A
hit a tökéletesség kezdete, a szeretet 3. legmagasabb foka. Jézus is szeretetből szenvedett halált
érettünk. Jézus űj paran~olatk.ént adta ki Iste~n~
országa fiainak a szeretet-e~. A szeretet a ,:~lodJ
s:.!abads:íg, mibez a szolgasag félelme nem Jaml.
Szeretet a vllá w éltetö lelke, a jók legföbb kincse.
Szeretet nélkm nincs boldogság a földön, az
embemek legfőbb dolga: lsten és embertárs:l.it
szeretni.n - Dá.vid Ferenc, De regno Christi -:-

Krisztus országáról 1569.

•
l'..Iárcius sz:ellője nemcsak külső, természeti vilá-

gunka t serkenti megúj ulásra. Lelkünkben emlékeke!
idéz föl, na~ idők emlékeit, 'r8mi!k:or nagy magyar emberek álltak " szabadság eszméinek szolgál8Jtába s
nemcsak igéknek, sz.aNalmak m'agvetésével, de hősi áldo...tokkal küzdöttek a szebb jö"endöért.
Az utolsó két esztendőben száz /!ves fordulóját ünnepeltük a nagy időknek. a szabadság föllángolásának
és a dicső harcok leialtásan'alk. ' Lelürunk megnyugvására szolgálihat. hogya nagy idők ama nagy .embereirol. alti!< " mi szűkebb unitárius körünkból emelkedtek ki. méLtáképpen igyekez\'ilnk megemléke:mi. Megemlege'btük a2 eszmék magvetőit is és azdkat is, akik
a k özélet porondján vagy a harcmezőkön buzgólkodt.aJk '" m~"r '5'z abadság megv<rlósitáBáért.
Az idei m á reius százéves elődje gyá,szos emléket
bagyotJt l'ánk örökségül. Ránk hagyta a megbukott
szabadságharc megtorlásának gyászát és a rákövetkező önkényuralorrmak üldözésekDen, várbörtönők kínzása.iban. kiivégzésekben tobzódó emlékeit.
Fordítsuik ~ekintetünket vigaszba!óbb kép felé.
Mel1ti ez a mi ötvenes évünk is kínál lehetőséget arra,
hogy örv<mdező megemléKezéssel forduljunk multunkhoz. ElzeIőtt 150 évvel. 1800 jun!iusáb3nl született egyik
legnagy"bb hirre. történelmi jelentőségre em€Jkedett
hi<ttestvérünk: Brassai Sámuel.
Úgy lárt:szik. a wdományos világ is lerója hálás
kegyeleu.t a mindenttudó Brassai Sámuel irá1llt. Nekünk
tovább kel~ mennünk: Brassai Sámuel sz"herni hagy atéIkából. hi1>hűségéböJ . . áldozatkési példaadásából eröt
kel. meritenünk életünk kérdéseinek hordozásá.r a.
Brassai is kiváló szereplője. lellresitő méltatója,
majd fegyveres Ikatonája volt a szabadság eszméinek.
Az utóbbi két ~ben. a száz~"" évforduló emlék:ünnepélyeiruJk soro7.'atJában, az ó mél<:,tását ifjúságunk tette
magáévá és vég~ el lelkes buzg<rlommal.
Ne elégedjünk meg ennyivel! A ~ázötven éves évfordulón' forduljon e.g ész egyházuntk figyelme Brassai
alakja feJJé. előadásokban. méltatásokban, emlékűnne
pélveken vOl1ljuk le v:aJ.lásunkat is oly közelről érdeklő
taOl'itásain"k és emberi példájánaJk '\Ja!nuls.á gait.
A mos1:anli március h~tában hirBeszük meg
ös vegy ük munkába Brassai esztendejéneJ{ előkészÍ 
té~ét !
Gyallay Domokos
•
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Vigyázz értem 'úristen,

Gyarló vagyok 'úristen,

2s légy gyámol ügyemben Mint elhagyott árva.

Segély meg s örömet
Minden jó segítség
Gerjessz én szívemben
Tölem el van zárva..
Vigasztalj meg lelkemben. Sóhajtok Téged várva.,

4.
Siess homm, "úristen,
Mert csak Te vagy segítöm ,
Szabadíts meg engem
'E:s tartsd meg életem,
Oh én édes T,5temtöm.
~93. ének l-2 4. verse.)
Lelkem legmélyéről fakad fel egy röpke Sóhaj.
Imám a Te utá.nad való olthatatlan vágyakozás szillötte Mindenha.tó Isten, szerető :Edesa·t yám! Mert éi'zem 'azt, hogy nélküled céltalan, értelmetlen, misztikus és titokzatos az Élet s benne az én életem. Né!küled nincs önfeledt boldog kacagás. Nélküled nincs
szívböl fakadó, lelket tisztít~ zokogás. Te öleled át a
világo.t szent szereteteddel. Lényed betölt minden parányi helyet, hol a. jónak és szépnek virága.i teremnek.
Lelkem legmélyéröl száll fel a forró ima. A jára
törekvö ember vágyának szülötte, hogy elmondja. örömét, bánatát. Bogy kérjen: Vigyázz értem 'úristen.
mert sokszor yégtelenül egyedül vagyok. Oly sokszor
énAml b,izonyta.lanna.k sorsomat. Llisd meg küzdelmeimet, adj erőt azoknak megbarcolására.
Lelkem mélyéről aggódó gyötrelemmel tör fel a
bfintudat himnusz,,: "Gyarlö vagyok. 'úristen! Látom
a világ csodálat-os fenségét., amely Terólad zeng di._
cséretet. :Erzem, magamon tapasztalom, lelkiismeretem
gyötrelmes éjszakákon százszor és százszor elém tárja
törvényeidet, a jónak és ' a szépnek törvényeit. ~n pedig gyarló vagyok, mert látom parancsolataidat és
hányszor VaD az., bogy áthágom. Nem látom eléggé
bennük Önma.gamá.t, a jóra és nemesre hivatott embert. A mindennapi élet ezer gondja pedig oly sokszor
von el Téiled II feledteti velem. hogy mindent Töled
kaptam. Gyarló vagyok, l)ris~n... Lelkiismeretem
tiűnösségemröl beszél és mégis bizalommaJ fordulok
feléd. Te vagy Jóság, irgalom, Szabadság. Oszinte bűn
bánatot látva, felemeled a szenvedő embert.. Megbocsájtod vétkeit.
Lelkem méIyéröl boldog örömmel tör fel a be~ed
bízó érted élö megtisztult lélek imája: "Sie!iS hozzam
'úristen." Ald~dat várom s kérem. KiUdd el l«;.lke~
nek vigasztaló áldáBá·t . Engedd, hogy hitem eros koszikla lehessen, amelyen mindig menedéket talál hatok •.." Csak Te vagy menedékem, tartsd meg, életem
óh édes Teremtőm.
Amen.
Pál: l{orÍnhus I: I~vele, -16. rész, 13-14.
vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. "Legyetek férfiak. - Legyetek
erősek. - Minden dolgotok szeretetben menjen végbe."
.
Néha a legegyszerúbb mlvak is víg~~ló igazságot rejtenek, ha a lényeget a mondat kO~!:i:::l=
nek ismeretében kut.a.tjnk. Igy vagyunk az. e
l ek
sÜnk alapjául választott mondato'kka) lS, ame Y _
1900 esztendővel ezelött íródtak ugyan. de a XX. sza#
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zad szórvány unltáriusának is tanulságosak, ha Pál
apostol személyével 65 a korinthusi gyülekezet -viszonyaival vizsgáljuk azl.
Pál apostolnak taJán a korinthusi gyülekezet állott
legközelebb a szívébez. Legszebb, legtöbb II!ggódással megírt sorait nekik küldte. Az első levélnek, amelyben a híres ..Szeretet himnuszát" is beleszőtte, végső
sorait választottuk alapul. Szinte Iá.tjuk magunk előtt
Pál apostolt, amikor a csendes egyedüllét órájában bebefejezni készül sok- gonddal és ag,g 6dással megírt Icvelét. Végigolvassa, nem feledett el valamit? Elgondolkozik, Lelki szemei előtt elvonulnak képzeletben
gyülekezetének tagjai. Talán a magány, az egyedülvalóság döbbenti rá a legnagyobb veszélyre, ami mUDkája zsengéjét érheti. V es-z.élyben forog a gyülekezet.
ha nem érti meg, bogy egyedül van, Egycdü1valóságában pedig két him a ."" lebet: állbat..ros bit IsI.mben
és szeretet egymás iránt.
Lá.tja maga előtt Pál apostol a nyomasztó fölényben levő idegent vallással szemben vergődő kicsiny keresztény tábort. Látja azokal. ..kik megtánrorodt..k a
hitben. Talán 'anyagi e]őnyökért, talán érvényesülésért,
vagy t.alán azért, mert egyszeruen nem bírták a kissebbségi létezés nebéz fel&d ..tát teljesíteni• . Látja ezeket s elkezdi levele befejező sorait intésivel. Az első
figyelmeztetés: ,.Vigyáz:z.a.tok, álljatok meg a hitben."
Azután látJa lelke szemei elótt a gyülekezet keretein belül a romboló pártoskodás, a hataJml intrikák
és klikleek harca pusztí. felvillanását. Az egyik Pál
apostolt vállalta vezérének, & másik AppaUost. a har·
..... madik Kefast. a negyedik Krisztust. Látja mindezt és
intéseinek második mondata: "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe,"
Más vallások fojtogató felsz.ivással fenyegetö lelkigyűrüje •.. Ma.gányossá,g kínzó érzése... 1..<\ hit felváltása az anyagi érvényesülés aprópénzére . •. Pártoskodás és egymást emésztő belső harc •.. Vajjon nem a
Te problémád? Unitárius Testvérein!
EHterültél messze földről idegen tengerbe. Lelki
válságaid vannak. Vajjon mit üzen Néked Pál apostol?
Szórványsors! Mennyi minden rejtőzik ebben az
egy szóban. Be sem heggedt még a seb. amelyet az
édes otthontól való elszakadás ütött lelkeden. Már.9
jő a. másik. Honfitársaid, ha másvallásúak, találnak
egy helyet amely a drága földhöz kapcsol. Ott a. templom. ott éppen úgy imádkozb ..tsz, mint ottbon. De
te hiába keresel. kutatsz. Ilyen hajlékot nagYOD keveset, nagyon elvéteve találsz csupán. Idegenként élsz
árván. Elekor tör rád a rettenetes magá.nyosság érzése. Egyed'Ül vagy. Egyre jobban és jobban hatalma.sodik el lelkeden a gyengeség érzete. Egyre jobban érzed a qagy 1ömegek felszívó erejét. Ehhez járul
még az, hogy in ás,rallású testvéreid akarva. akarat.
Janul, egyik támadást a. másik után intézik ellened, hited ellen. S az unitárius tömb. az unitárius lélek, csak
nagy.ritkán juUatbatja el hozzád biztató. bátorító üze-

netelt.

~ Azut·á n jönnek a sulyos próbatételek. Munkád
ut~an megbecsü~.n~k, szeretnele. Talán teljesen befogadna.?ak. mindenuve, de ott áll 'valami tiltó bélyeg. Te
urutárlUs vagy. Nem hiszed a Krisztust.
~
Másik sulyos próbatétel a házasSág kérdése. Ott
allt:o'k. hogy m ár az utolsó akadály is el van görditve
a hszta. szerelem útjá.ból, s akkor egyszerre elöá.Il egy
a~~ály;' amely gát.at próbá l emelni szeretö Szivek
koze Ist~n, !levében. Az Ö törvényeire hivatkozva.
,!al~n edesapa, vagy édes anya vagy már. s a har~l1t ~ es legsulyosabb próbatétel kopogtat ajtódon
m
h:
er~~ me? szülö a gY:.nnekét. Nem lá.tjáto.k be:
I l~Yt ~ert tavolodott el toletek az a. gyenne'li: akit
e~ő:e~ h szerint ney~lt:te~ Nem veszitek észre. ~jJYen
.
~t-ott a feJ lodo fiatal gyerekre a közosseg··
~ fel"Zlpp:mto e reje A
1
Lelk ~ ~ t
'.
gyenne!( másvaJJásuaklial nő fel
CS? e · n a.gyrltká n láthatja
á
LAZ
.
sa.l nem fejlŐdik ki
csup n.
unttá-rlzmusbenső és els
.
,mert nem fejlödhetik ki olyan
csalt
látj~~~h~tatla.n lelki kapocs, mint Neked. Ti
homátolt.
,ogy a gyermek nagYon idegen lett
#
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•
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tetl eE":~:J!~:e~ j~lentik a szórványoSSágot. Ez jelenny;k életsorát u~ ~S láSOk más gyülekezetbeli kerszte.
. z
tta Pál apostol is. Még sem
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engedett, m ég sem adta fel a harcot, banem l Llt.és~ i. 
nek elsöjéül azt üzente gyülekezetének: "igya,zzatok.
álljatok meg B hitben!
Igy Pál apostol győzött. A nagy tömegvallá.sossá _
gok eltüntek. kapituláltak a kis szórvá.nygyülekezelek
elótt. Miért? Mert az az igazság,-amit ezelt a kis gyű
lekm:ete'k hoztak magukkal. jobb volt, szebb volt {os
erősebb volt a tömegek iga.'lSágánál. Az 'Isten bölcs
gondviselése volt, bogy ezek a gyülekezetek szer tcS2é~
alakuUak meg és hirdették szerteszét a Jézusi iga'lságol.
Szórványban élő Testvérem! Hidd el. a mai idöli,ben
sincs ez más képpen. Az Isten gondviselése volt, hogy
szerte. swródjatok a. magyar világban. Meg 'ltellctt és
meg kell ismertetni e földdel az unitarÍZln!lS öröksé g~ ~
n ek csodálatos hitvirágait. Lelkiismereti szabadság
diadala. Isten egy voUának minden misz:tikumn611i,üli
tiszta leszögczése, haladásnak, mint a~ ember iste nhez
vezetö országútjának elismerése, az ember méltóságj,·
nale visszaadása. azáltal. hogy megszabaditottuk a·z
eredendő bün primitív mitoszától és jónak Iá.tjuk,
egytöt-egyig Olyan magok. olyan igazságok, amit ti nektek kell átadni e világnak, amelyik még nem ism~ri
azt. Sokra hivattatok és so'kra hivattunk. Miért volna
h át aggÓdás és egyedüJJót érzése lelkünkben. Vajjon
nem a magános hősök teljesitették-e az emberi fejlüdés legszebb parancsolatát. ,.Vigyázzatok hát! Allj atDk
meg a hitben!" Alljon a ti vigyázástok abból, hogy készültök. amileor szükség lesz a. ti bizonyságtev ést ekr e,
készen álljatok' a. mi egy igaz Istenünk s.zolgálás:íra.

Ame".

Az

első

próba

•
Minden hittestvél'ünk értesülhetett m ár az Uni-

tá..ius Élet l egUtóbbi S"Zámából arról. a könnyen végzetessé válha't'ó csapásról. amely buda pesti egyházközsé günket érte február első vasárnapjának hajnaJá n. M i,

ak:ik azn·a p istentiszteletre

gyűltünk

ös<;ze Koháry ucc::li
templomllIlikban, megdöbbenéssel hallgattuk az éi folyamán keletkezett 1űz híreit s imánkban hálát adtunk
a G<>ndviselésnek, h ogy nem ·engedte elharapózni a
mohó lánlg nyelveket s ezzel megmentette t emplomunkiaJt a pusztulástól. egyházunkat pedig a kiheverhetetlen kare's zlrófátóL
Mert jó v"lt hozzánk a Gondviselés, kegyet gyakorolt velünk szemben azáltal . hogy csak ennyi k árral súi'tott.. S ebben a kegyelmi tényben m eg kell
éreznünk iránJtunk való jóságát, gondo..<ságát.. Észre
kell vennünk figyelmeztetését. melyet fel'é nk k üld5U
s IátnllIlik kell erőnk próbára tételét is.
Mé,g el,g ;ondol,r u is szörnyű. hogy mi lenne velünk,
ha Koháry u ccai templomunk a
martaléka l etl
volna. A ká,r így is alig fed~zhetö. A sz a.~éM.ök mintef!:Y ·50.000 forintra becsülik. A budapesti egyhá7.kilzség a maga bevételeiből n em is tudja pótolni. Épp
ezér.t hiveinkhez fordult kérésével s nekünk me... k ell
ha11anunk a kéró szót, nemcsak Budapesten , de szerte
a2 e~ész orszá gban.
Az Uni"t'árius Élet szétröoílette ezt a kérést is
mlinden!elé. S ha én most mégis, külön is szólni aka rok errőL. nem a kérést a.k.arom elismételni. n e m is
figyelm<lztetésként teszem. hanem azért, hogy r ámu1.assailc íme. lsten ujja, Isten ime, próbára tesz minket, ].á!lJn,i e.,kaorjoa. miként álljuk meg h elyünket ebben
a megl>róbáltatásoan. meIlJTl"; önálló erő, közösségi t.u00t """ berunünik.
A budaoesti e~vházközség a magyarorS7..á.~ i un ítárillSS~ a'n.vaegyhá:z..l{ö~sége, S ziv. ahonnan új a bb idők 
ben oa vélikerjJ1lJ!lés elindult. T est. am·e lvból első croiket szívták azóta alakult e!tV~özség~ink. L-1.SS11k.
az anyaegyháQ;közsé,2 ~ermekei mikérut viszonozz3k
az aJlryaa sziv els ő dobbanásait, a7. értük h ozott el s ő áldozattok.at? Vrissa tudu n1k-e valamit adni az első csókok mele~ből. édes Iz"böl?
E z az e1só Drób áj a - szerint.em _ _ a.z önf'en.4p rtA q
feJé haladó m a.P"ya·r orsm.c!i unitárius egyháznak.

ruz

S. Nagy

L :í~!ó
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mósabb lett volna. Az nnitáriz:mus történe'..ének
egyik _ legérde~sebb és becsesebb kútIOL Zása. _ Szivem:böl gratuláltam Kanyarónak. Már meg van a szer(Feljegyzések elsárgult lapokrólJ
zödés a Minjsz.tenel a Collégiumllnk segélyezése iráat.
s a K anyaró kinevezése biztos.
1383 m á r c ius 7-én esbe 8 órakor érkezett m eg K o.
J"
col!ega .Amerikából. Az índóház hoz kimen t
1893. március 25. K ozma F erenc iskolai felügyeló
vacs ~ anos
.
ifj
'
"
t
....
el
és
ov'
. kar és a tanulo usag S nagy orornm
"'I<:on~k. P étetfi Lajos, Gál Kelemen, dr. Nyiredy Géza
l
a..t.al"_ r't gaiila Március e-án este ,a S tadler- kertben
tanaroK. ma tartották a nagy teremben beköszöntö ;'rltOyal
0 __ .
.
ah 1 _':;'_;d többen
b
'. t- volt a Kovács tiszteletére.
o ~lCU.
te&:~ei!.;el Először beszélt Fel encz József püspök Íu-.
~b-{"'~' mindcnfé!e nemzet és vallásbóL A pohárköazu~ Kozma F e;encz. ~dkettó igen szépen és gy,IV~. ~et gróf Eszter házy K álmán fŐispán kezdte m eg. korl.a.tiasan. Azután az U) tanárok S végül Ular P ál
..-.un:'k.
th likus esperes- p l é b
á ·lS
Dr E' tes KáToly római ka . o
nos
igazgató. J elen volt P. H oxváth Kál m án főgondnok
~háI'kösront.öt mondott az l1o itáriuso kra. A b anBrassai Sámuel. K óván Lás2.1ó és még szárnosan.
I
~e' k _ megelőzőleg a tanul6ifjÚság 80 fáklyáv a l f ákK "'""'~
•
lal ~.
mik
D. u . 2 órakor bankett volt a K özponti SzáJJodályltsze;nével tisztelte ~g K?va.~so~K san,
. or az
b an, melyen számos pohárköszöntó hangzott eL B rasiskola/önök Mózes MIh ály koswntötte.
- Iái'cius 15. Az ifjúság e napot ma is m egií n ne- sai is "több versben köszön tött. meglepett a 92 Co"fes
ember élénk r észvéte.
pe!.te. a városi publikum is .~gy szá~. volt. e slió
Salamon VIII. oszt. mint or ator (k esobbl theologllU
1899. március 30. ö sszeült a Berde Mózsa emléktanár) az 1848. évi eseményeket üjúi élénk tűzzel """"bizo1Jtság. J avasoltam, áJlitsunk fel meJlszobrot a Colléltium főhelyén. l!:Jetnagyságú képét fes_ik meg. Netelte.
1891. má r cius 20. Kanyaró Ferenc h. tanár unknak
vezzenek el Berdéről u tcát. A consistorium javaslato-

dm

'"'" jelent meg "Unitáriusok Magya r országoD. t ekin tettel az unitárizrnus általános történetér e" CÍmű
könyve Lehmann és Báldi kiadása. K olozsvárott 189 1.
k ·a : l f . 60.
Igen nagy gyönyörűséggel olvastam végig. S ok
olyan adat van benne. ami eddig előttem ismeretlen
volt. Világos. szép stíllJ<ss;Ü van írva, csak felette nagy
hiba. hogy nem maradt meg a történet m ellett. hanem
eros poJem.icus hangon van tartva. pedig enélkül n yo-

kat

eüo~adta,

s ezt fegja k _ a városi tanácstól.

-

(nébai Benczédi Gergely naplÓjegyzeteiből )
.
1923. mareius
17-én halt m eg Budapesten dr.
K öltó Gábor kuriai bíró, kolozsvári gimná:ziumunk to.
iskolai felügyeló gondnoka, egyházun.'<: egyik l egküz-

delmesebb kOnTliakának
J ános falujában,

vezető

N agyajtá n

személyisége. - K riza
született. Az U nitárius

Irodalmi Társaság megszervezésében ve:retö
vi ti. annak első elnöke lett.

SZE..:-t:pet
z•

Mindazoknak a buzgó és áldozatk és'~ unitáriusokna k, akik az ••Uni tárius Étet" előfiz e tési díját az 19:t9.
évra pontosan beküldték. h álás kös-d>ne"'tiet mond a lap tu laj donosa az
Egyház.~ öri Tanács. J Ó szokásukat
tartsák me.e a jövőre is és jó példájuk szolgáljon buzdításul másoknak
is. A lap - szerény eszközökkel bár
hitünk szem ÜJn'ét. anyaszenteev-

házun:<

elsöran~ érd ek~t

szolgália.
e ppen ezért az Egyház.köri Tanács
•

a lap támo?a.tását az egyházi tanácsosok és presbIterek erkölcsi kötelessé,gének tekinti.
Értesítjük egyben kedves olvasóin.'<at, hogy az Egyházköri Tanács
február 15 én hozott határozatából
S imon András atyánkfia n:agybudaoesti híveinket fel fogja keresni.
K érjük kedves elófizetóinket. fo gadják olyan megértéssel. amilyen
odaadással Ö ennek a m egbízatásnak teljesítését vállalta.
K érjük. hogy aki teheti. küld jön
b e kétszeres előfizetési díjat. b o ~y
wegénysorsú h iveinknek is küldhessük !.aounkat.
Dal vas JÓ7.Sef vette át a V all ás
és K őv:>ktatásüm Mi.niszterium vezetését. Az ú i mlniszter m unkássáI(ára a ió Isten áld ását kér jük.
I tt e..oonlítjük me~. h ogy a minisz-

ter március 7-én

tisztel~ö

tátogatáson
fogadta d r . Osiki G áb or n üspöki
helynököt.
OA b udapesti Unitárius Theol ó~
g i,a i 1no4"i"OOt világiak tanfolyam,a el ő·
adás s o!"O'" atában március 3- án széos-L.ámú é r deklődő közö~ előtt ta.rt<>ita me? értékes elöadásá l dr. Csi·kI
Gábor püsnöki helynök és R . Filep
l n\re
Előbb i

h6dmerz.ővásárhely i

az

lelkész.

unitárizm us
lényegét.
utóbbi. az evangéli umok levéHrodalmát iSlT"..crtette a haUgatósá JU~l.

HIREK
Március

Györfi I stván:
us és 'F e rencz J ózse!:
Dávid Ferenc a XX. század unitár ius irodalmának tiík.r.ében címü IV.
előadása

17-én

ke.>iil t son a.

budapesti egyházközség március 4-én tartott gyülekezeti összejövetele kel etében az unitárius nők
néhai nagynevű szel.lemi vezérének:
Percelné Kozma Flóra emlékének
áld ozott. özv. K álnoki Kis Jenő né
J ózan
áhitatát olvasta fel
K ozma F lóráról. B a;rooás Istvánné.
B uzogány AnnánaK. P ercelné kor társának mélyen szá ntó tanulmányát
olvasta feL S epsi J ánosné. Vadady
Alber tné és Vargha Istvánn é ismertették és méltatták a jeles írón ó
munkássá~át. A valóban lélekemelő
m úsor t GvaJJav Domokosné. S z.
Varg h a I stvánné.
T om pa M árla.
V a d ady AlbeltiUé és az egyházközség !eán ykóTI1sa műv észi énekszámokkal és szavalatokkal egé szítették
A

kl

Nemzetközi Nón ap volt m árcius
8- án. A békeszerető asszonyok békev ágya
n viilvánul t
me~ ebbe n az
évenkén.t megismétlődő m anifesztációban, a m e ly ben a mi asszon yai nk
j,s az áldozatos munka szellemé vel
felvér tezett szívvel v ettek részt.
Az Unitá.rius Nők Bib1iakörén~k
m ár cius 6- án tMtoLt összejöveteié n
dr. C! iki Gábor b ib li.ama-xvar ázata
u tán. P er czel Olga. néh ai Perczelné
K O'ldil3. Fl óra leá nya m eghitt beszélI!etés
k eretében e le venítette fő l

e yermelcltorának nagynev ű édesan v i á vaJ. lcao csolatJos
emlékeit.
S z.
Tompa Márta szavalattal gyön yörköd tette a mo~.i elCJliteket.

S ajtón apot r endez.ett az •. Uni tárius Élet" szerkesztö:rege március
9- én éi Misszióház templomában. A
sajtónap keretében Gyallay Domokos: A sajtó szelepe Dávid Feren-:tör napjainkig az unitárius gondolat
szolg-á latában . Szász János: Az unitárizmusnak.
igazi értéke.

mint

életielio~snak

Pethő

István: az ..Unitárius -elet' mint egyetlen unitárius

sajtóorgamun" címen tartottak renakivül tar talmas és a z llOitárius öntudatót erósítő előadást. Egyed Balá.zs és Nagy Sándor szép énekszá ma
és gyülekezeti ének szerepeltek mée
a m üsoron. Az orgonakiséretet Vándol"Y E:va látta el.
Aprilis 2-á n
egyházközségeink
ünnepélyes istentisztelet keretében
em1ékeLllek m:eg ha zán knak a szovjet h ad sere$! által történt fe~szmad í ·
tásának 5-ik évIQrdulójáróL
~ol

James Martineaunak, a nagy anuni tárius préd ikátornak halála

50 éves évfordulója alkalm ából a
budapesti Theológiai Intézet április
12-én (szerdán) d. u. 6 órakor emlékün.nep élyt rendez.

dr. Csiki Gábor püs pöki helynök tarlii a .
A Theológiai Intézei á prilisi elóad ássorozata elmarad. tekin tett el
Az. emlékbeszédet

ana, hogy április 7-ike nagypén tekre

esik. A m á jusi előadássoroza t első
e löadása m á jus 5-én d . u. 6 órakor
lesz. Az el őadás közelebbi ismer tetésére vissza térünk.
A Béke Dível VUágkongresS2USa
Bizottsága felhívást intézett a vilá~
oar1amentjeihez a béke vede.! mérő1.
UN ITÁRIUS llLET IV. 3.
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A

Magyar

N@kőztársaság

Elnöki

Tanácsa' legutóbb tartott tirun-epél.ves
ülésén magáévá tette ezt a ' felhívást,
A beJce szd1~llatának az a J1ami~z 
~a:tIás legfelsőbb

tényezői
részéről
újalbb megnyil.a:1lkozá~

történt ez
megnyugvássad töltheti el a mindennap eze.rnyi

iránytű

gohdjall.

között

biztos

után ábitoz6 , lellkeket.

Gyülekezeti Nap VUön. F ebruár
19-én
gyül""ezeti
evanJ!éllzációt
tartotturuk::

.az ' illl.ői

szórványban

Huszti Sámuel szórványgóndnok la-

kásán. Erre az alkalomra mind öszszegyültek az iill.ői szórványban lakó
I

hivek és testületileg megj~ent a
Pestszen.tlőrinci Egyházközség Pres-

b'i!l:lériuma. valazt1iirut oa vecsési evan.e:éHkus ef!.yháiközsé.g

leNci.pásztora.
féleségéve). <IZ egyházközsé~ felü""e1ő - gondnokával együtt.
.\
Mintegy 60-an voltunk együtt.

am,ikor meWlsezdődött aJl evangéliz.3.dó. A szép gyülek:eret Simon András
egyházköz,séqj
elénekelte "
Husz.ti J án.os
imát. KözénJek

,

gondnok vezetésével
185. zsol<tárt. Utlána
so ,l elkész mondott
után Pethő I_án. a
•
pvűlekezet l~ipász.tona tartortlt evano-élimció.t a .e:vűle!kezetmek. Mint egykor Jákob fiaii elmentek. hogy me~
lássák az idegenbe szakadt testvért.
úgy jöftünk mi is 'hozzálbok - mondotta a leJlOipásztor a szór'V'ányban
élő híveknek. És ho1Jtuk az Anyaszentegyház üdvöiletét. A gyill<!kezet rrÜI).den !ta!gjánaik: üze:netét; hogy
hi te~ -a djunk és k;apjunlk, hogy unitárius öntudartunlcl>an mindnyájan f
me.g€Tősödjünk,

Soha szebben <mm zenghet a
zsoltó)'. mint egy-.,fiY ilyen testvéri
találkozón. Oh, mily j6l esett lel"
l.-iinIlmek az ősi vallomás: "Te benn'ed bíztunk alettől fojW03. Uram ... " ,
Evangélizáció után a vendé!llátó
lád vacsorát adott a gyülekezetnek.
Isten áldása Itöltse be békesség~el a
hajl-ékot. melv egy pár órára befog'a dott minket imádkoliásra. ·
Pestszentlörinc: S zoká-s os vasárnapi ev:angéH z.áci6I'l1lm.t ID.áreius 5-én,
vasárnap ItJartottuk a gyülekezeti ter emben. Me..e,;n.yitót mondott Dr.
Konez János. evangéJizált: Dr. Mezei Gy. Loránd esmergo:rn!Í. ret. s. lelkész, "Széke'1ykeresz1uri diákélet"
címen előadást tartott dr. Molnár
Sándor egyházi tanácsos. Színes kéoekben eleven.irtle1ite me~ a haUgatók
e1őút az Öreg-Kollégium 40 évvel
ezelőtti d!iá_etét. Sl'iavalt Dr. Sándor Zoltán. A vendéglátók ez alkalommal a csepeli híveirlk voltak.
akik élükön özv. Szabady Antalné"
val, ÖZV. Kutti. T amásnév,aJ., Szánth6
Ferencm.é. Faze'ka:s
Mózesné
és
Máté Mihályné közremüködesévcl
~azdagon rterítették: meg a szeretet.,.
vendégseregre az aSbt:aJrt;. A:z atyafiságos szeretet boldog ünnepe volt 2z
a gyülekezeti összejövetel.
Vecsés: Bensőséges családi ünnepe volt oa vecsési -s zórványunkn:ak
febru ár 19-.é n. NL. Merutisztelet keretében az evangélikus Uemplomban
konfinnált Lázár Ilona. aki a ·munkahelyén való elfog,lalbsága miatt
nem tudott al szo'k ásos időben résztvenni a kQnftrmáción és aki azóta

""a-
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március 4-én ugyancsak az evangéli'lrus templomban örök hűséget esl{üctött róm. kath. va!lMsú élettársának.

BO'ldogan tanuskodttmk a menyasszony bizon.ysá.gtevése ~mellett. aki
lellktszükségét érezte. hogy h á'Wssá,;!;kö tése e!lött 32 Anyaszentegyház-nak
esküdjön h~et.
Rákospalota.. Március ' 5-én ,j61
sikerült gyülekezeti napcrl; tartottunlk, melyen unli:t:árius és más felekez etű hittestvér.einlk: n:agy számban
jelentek me,i;. Az igen k:Omoly erkölcsi és jUl~ sikert elsősorban a
lelkiismeretes elő.készítés és oa színvonalas műsor eredményezte. A sa,iát és külső szereplő gárda mindenike ar.m törekedett, ho~y elmélyitse
bennünk a vá:1iásos érzést és kielégítse ku1túr-áNs igMyeinket. Rákos.DalaIa; és DeSilujhelyi hfveink: áldo-•
Z'atkészen, adom.áJl.yozta..!k a testi tápl á.1koz:ás kielégítésére is. Ezúton is
szeretettel megköszönjük a sz:er ep lőknek. hogy művészetük legjavát
adták s a nagysz.ámú s:e~ítötársna!k,
hogy áldozatl<észen álltak a rendezősé,g mellett.
Dunapataj. A dunapa1laji lell{ész
a .ba.lali szórványban felkereste azokat a hí veke1l. alciket eddig mé~ nem
ismert. A hívek nargy szeretettel fo"adták" lell<ész-t. A szórványlátogatás aJk~áVJall megbeszélték a le~
közelebbi isten_let idejét, melyet " . III. Béla reálgimnáziumbán
tart()ttak me~.
L elkész ezúton mond köszönetet
mindaookn.a1k. aktiok egy.házunkhoz
va,l ó ragawkodásból megértően segítetlek mum.áJál>an- Legelsősorban
"PeagitS JeiJ.óné úniiáriiiS ' testvérünik:nek és családiának, _el,< scIdtsége és áldozatkészsége nélkül a
lelkész munkája eredménytelen .Jett
V9lna. DIesen iköszön'e1: m·tnden e~es
hivünJret, akík ,b u zg6ságuJcl{al és ióindll]!Cl~ előbbre vitték kicsiny
egyházunk ügyét '

ISTENTISZTELETI SORREND:
Koháry u. templomban március
15. d. e. 10. BaJI'abáz István, 19. Barabás I_án. 26. Ferencz József. Aprilis
2. d. e. 10. Györii István, 4. d. e. 10.
Barubá. István, 7. nagypénteken d.
e. 10. Barabás Lstván, 9. d . e. 10. Bara'b áz István. Szolga Fere.n<: .. 10. d.
e. 10. Ferencz József. GYÖrE I_án.
X. ker. MA V. tel.pi protesfJáns
iJnaház április 2. d. u. >l Györfi Ist-.
ván.
Budaörsön április 9. d. u. 3. urv.
Györfi István. Törökbálinton április
9. d. 5. W'V. Györfi István az ál!. ált.
~ Györött niárcius 26. ref. templomba<> d. e. ,%12. urv. Szolga F erenc. Gyermekistentisztelet I minden
vasárnap Koháry u. gyülelrez"lli teremben d. e . 10. az ált. isk. I-VIII.
oszt. .részére. Gyűlekezeti gyermekdélután má,r e. 19. d. u. 4. Kohá·r y u.
~ülekezeti teremben.
Unitárius Misszióház, márc. 26.
d. e. 10. dr. CSNti Gábor, április 2.
Bencze Márton, április 7. dr. Csiki
Gábor, április 9. Csiki Gábor, áJprilis
10. dr. Csiki Gábor. ápril is 16. Husz.ti
János.

UNITÁRIUS tLET IV. 3.
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Rákospalotán márc. 26. d. e. ll.
MAV. telepi ret. templom: Pe th" I stván. Ráb:.osszenhilihály ápr. 9. d. e. 9.
ev,ang.
templom:
Bencze Márton ,
.
'
.
Rakospalotá..ri ápr. 9. d. e. 11. MAV.
telep'i ref. templom: Bencze Márton.
Ujpesten ápo 9. d. e. ll. Szent
István téri reL ,gyülekezeti i.erem:.
~uszti J á nos. Felsőgöd ápr. 9. d. u.
3. ref. templom: HUSZlli JánO'.: ; . 8ashalom: ápr. 9.. d. u. 4.. Lakóte!-e-pi fürdöterem: Bencze Márton, Ráko.s hegy
ápr. 10. d. e. Y2 12. ref. imahaz:
Huszti J'á nos. Rákoscsaba ápr. 10. d.
u. 4. e'W.n. temolom: Huszt;i János.
Kecskemét ápr. 2. d. e. Y2ll. P. Buzogány
Lajos g.ondnok házánál:
HuszJti János. Pcs,t5zenUörinc au. telepi rtlemplom'Pan ápr. 9. d. e. ll.
Pethő I-s:tván. Apr. 10. d. e. ll. Bencze Márton. Pestszenterzsébet Imaház. ápr. 9. d. e. 9. Pethő I stván •
ápr. 10. d. e. Pethő István, Vecscs,
Eva.ne. templom á,pr. 9. d . u. 3. P e t.hő
István. Csepel Ref. Gyűlekezeti terem ápr. -ID. d. e. ll. Peth ő István.
Soroksár ref. templom ápr. 10. d. · u.
6. Pethő István.
A husvéti iL"mcpeken tartott
istentiS2l1Jeleteinken, ·minde n alkalommal ÚilVacsomt <>wtunk. úrvacsorai
kenYér és bor
iel",j ánlásokat kérünk
•
Wveinktől
.
Nagypénteken a szokc>tt időben
a lőrinci templomban és a pesIszenterzsébeti imaházban istentiszteletet
taJI'lunl<. Ugyancsak ápr. 4-én a felszabadulás ünnepén is.
Legközelebbi gyűlekezeti evan~él;záció

a pestszeJll1llórinci ~űleke
zeLi .teremben itpr. 2-án d. u. 6 órakor.
Az úrnak asztaMra kenyeret és
bort a fen1ii egyhá2lkÖ7$iégek részére
a húsvéti ÜImepeklre "",erete"el kérünk.
.
I
MEGHlVÓ
A
Duna-'l'iszaközi
Unitari',ls
Szórvooyegyhá'1Jközség f. évi március 26-án dél!i 12 órakor közgyűlé.t
wt Rákospal<>tán a MAV. tele pi ref.
. templomban" az esperesi vizs,gálószék
·kdszáuása a.1Jrla1mával, melyre a
Szórványegyh'ázközség tagjait - újoesti. rákospalotai, pestújhelYi. rákossrentmihályi. sashaJmi, mátyásföldi, rákoscsabai, rák<>Shegyi. alsóés felsögödi. valamint távolabb 1'011;6
hívé1nket is atyafiságos szeretet.t-el
meghlvjuk. Közgyűlés előtt d. e. JI
órakor istenti9zJtel.et. Szolgál: Pethő
István 'egyháiköri főjegyző.
.
Budapest, 1950. március hava.
Szé'k ely Béla s. k.
gondnok
Bencze Márton s. k.
lelkész

UNITÁRIUS

l!lLET

A lap tulajdonosa a Magyarországi
Unitárius EgyhlWtör.
Felelős szerkeszto é. kiadó:
Dr. Csiki Gábor.
Budapest. IX.. Hőgyes Endre-u1:ca 3.
~V! előfizetési dll.: 12 fonnt.
Nyomta: Máté Emő könyvnyomda,
Allamosított Vállalat.
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