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Kedves Szolgatá rsaim ! '"Oj báboni vesU'delme ""II
~ Ievegobell is tal'lja félelemben a. világol..
~" mi sdvünk békességért dobog. A mi fido -zmény ünk a. békesség Fejedelme, H Úr Jezus, kl foU (iJryelmcztetett; ,,Boldogok a békességre iKyekezök, mert ök

'isten. ffalnak mondatnak."
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~

A jó keresztények ismertető Jegye a békességre
uJő ltYekezet-, abb.;!P a hitben, bogy. u: Úr J&us enngeIi.uma ban a világon minden ellentét. amely az emberek k ii'Wtt báború okozhat, ig a:t.Ságos és Wké s megoldást ta lál.
Jó kcnsztinyekhez illő módon hivelokkel együti
imádkozzunk minden nap a bé kéert s vegyiink ré.ut
, bból a munkából, m ely az új báborU vesudelméi
p;tarja. 3Z emberiség fej e fölül elháritani.
•
Budl! pest. 1940 április 29.
I
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Atya.fiságos szeretc,íel :
DR. CSIKI GAROR
püspöki helynök.
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a szenUelclé kitöltetésének ÜDnepe. Ezen a
napon vette a vilá..l!; .,az iJ!aW.smak ama Lelkét" . melyért
Úr Jéius im adkozott, melye t halála előtt tanitvá n yalnak. mikor tőlük elbúcsú zott, vlgasztal6ul med l!ért.
A szentír ás szerint " mintegy sebesen ZUl!ó szélnek
I t.endü1ésé jött ,,00 eltel té az. el!ész h~t, ahol ülnek
vala·' a Mester ehresrltése felett szomor kodó. batom Lan. ~etel! lelkú tanítványok. " Megteiének m indnyájan Szentlélekkel." A megfélcinlltett tan1tván.vokból
! clszánt. bátor. láDgle1k.ú apostolok lettek. Kiléotek <1
le n tzsélemi f elhaz. szűk n éRY fala i köz;ül, a z u tcákon és
8 ter eken s még a háoztetőkről is ..Jreulének szólni mas
nyelv eken, amint a Lélek a dta ncltik szólniok."
" ~teljesedett E"Zsll iás p róféta ffiv endölése. J eruzsálem
fiai és l<:,ányai latásokat ,l áttak. álmokat almodta,k. A
látásokb61. az álmokból m egszUletett a ke reszté.n.v
Any.a w cnte2Ybáz..
..az. tigazsaJmak a m a Lelke" h1v ta
életre.
AlÓta ls " All az Is ten szentegyháza ősi hitben bold ~. rajt ' az idő v altovísa nv omlulanul atsu han."
Örökkévalón ak vélt Wnok omlottak össze. 'dIá.2:blrodalrnr:.k semmisültek mel!.. összeomlott eJtv e2ész vilá~
de a keresztén y Anyaszentegyház au ren<l,üleUenül. . .Az
I.gaz;x'i~k ama Lelke" tartja életben mindaddi2. ml'!
megsz.ivleli az Úr Jénls fiJ!yelmC!'l.te~ö' szavát : ..B91dogok a békességre i,lD!ekezök mert . ők Is ten fiaim k
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Pünkösd.

/

l'ollndellbató. laun, neret.etnek Atyja! Téged keresank, mertlelk8nk me,t.ls:dulnl óhajL Ttged keresünk.
az örikkéva16 erit., kl e vUágot. lelkeddd átbatocL Bá .
f"Jival borulunk le p'ned e1ö" mos&., b~ az ebö Dön_
k6sd gy6nyl:\rű eml6kezete IeiúJult. lelkünkben.
Földi lények vagyunk. d! lelked orszagiba ViIO"UDk,
oda., abai sunt és lltu mlnden s önzeilen a S"Uretet.
Hallottuk a nagy ,mester szavalt., láttuJr..~l:tört tesiét
s még is sokszor gyöngék '·ottunk, mikor er6seknek ketlett volna lennÜnk, sokswr al: é let csalfa s%lvird.nY3
elcsabitott mioket a Te országod. épitését4l.
Kériink tiát., Atyiuk. áldj me.I:' minket. 5 küld el
nekünk ls, miDt régep. a ta.n.itv1nyokDak. a te ",enUel_
kedet,. bogy annak viiágá nil lássuk mel: evangéliumod
igazságit. II Jebessüok méltó tagjaJ. annak az eftybámak,
amel,tet lelked ibletéséböl a.la.Ditotta.k hajdan a Te küldötteid. Kérünk, judass nekünk is ell:'Y parinyit lelked
s ugarából, bogy e-z;által új életre ébredve. soha se feledjük. bogy aki ennek az egybázoak méltó tuja a-kar
lenni, a1batosságra, egyszer'iiséne. türésre és sun.vedésre késun kell lennie.
A'dd, hogy pusztUl! viha.rodbóI, VaII:'Y áldó mosolyod1ió1 ,olvasbassuk, ki a boldo, felfedezést :;re most is
gyermekeidnek ~ minket és s;zenUelked mindJe
'siDtogat.. AldoU legyen az óra. melyben meditogatsz.

r Amen.
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"A ti béketúréstf:k IUtaI nyeritek mea
,
leJketeket.."
Lukács XXI. 19. '
A kereszténység sz.en.\ legendájában a halál stömyú
tragédl:ija után ötven nap es ötven éjjel boiyonganak
' azok, akik legközelebb voltak ahhoz ' a legfénycsebbeo
sugárzó lélekesodához, amely onnan emelkedett rol, a
lélek mélységéből, ahol a legtökéletesebb isteni ~én.v
v'sszaverödik és megeleveníti a romokat és moz.nsba
hozza a:t élett.eleneknek bitt elemeket.
Bámulva gondolunk ~ss?A anal a pünkösdi jelenetre, melyet a; keresZI.éÓy~~&~ etében elsönek mondanak 5 amelyrÖl aoz irások
llit.fák. bogy mln'den
nyelvet megÚ!dított, bogy bá.rome"et mu.eresztelkedésre bá.toritott. de tudjuk, hogy ez csak en' UlDeméDY.
abban a belitbataUao nau JélekbirodalombaD. ameI)!et Isten lelke táplál fényével és meluével.
1 'Lenni kell halálnak és összeomIáSnak, pusriuli!.snak
és tl.agy csal6dhnak, mert. csak uutá.n követke-cik be
l ~ igazi ' újraszületés, a tökéldcss! 1r feJé való e1lndulás.
Tudom, Testvéreim. bogy ti az életre. a mln.dennapra. a kenyérre, a f'O&SZ emberekre és il pu._tUo vi- •
harokra. gondoltokl. Tudom. boKY a tes"61. a mInden. naJtól nem szakithatJuk el magunkat ún. min\ha ezek
monc3;tnak."
..
\ nem is volnániak, de ;Valyuk, bogy Dekü.n:!' ls menda:r.'lint a !tele !t'ény anyasrentenbáz szetVes r~ze. tott reUutn1 .. Néb6hegyere, oda. ahol a látók s'tOkt.lk
~
, 400 esztendo 6ta .111 az. Upj!árius Anyasz.entelfVh llz ls.
400 esztcfld~ történelme ot'Y'3n. mint eqy h 6skö1terilénv.
mint eltY d iadaln)as étlOs2.. Legtobl? ,Ha inak ~ leán vai::~
~leJldl\, rqinqig- : ,,A'zigaz.s.agnak amaL.clke" hevjtette.
\ aa .é~ elesoetticinelC és m ep:tivid iietiie in'ek,. ,relem.eJ~
•
, af@rt : 'swcl8Jls ~gatsaf(ért. sz;ibaflsfJlért..es a v.i~ke
gzen t Ue::'o'één.
•
, •
,
400 e:oztendős v~ áldott aratása érik. Az ' ú i
•
!a6k esem~cl bl.z.o'ny ltiál; h ogy menrwire igazunk val,t.
amil,or azt mm,dottuk.' ho.I!'V az élet: meKI'Övioltettlelt

.
BUCSU"
,

lakoml. Nekem mind e n ilYtID dUema a1lralmával,
. 'e' ...be Jut J&us flgyelmerdeUlsc:l : n e lrollodoljU.ok •
bolnaPl napra. minden nap .000o! vbel önmaririL
«oMoljatok lokibb .. ti le!kde"'c, av&cy , nem, sokkal
drádbb II lélek. hogynem a test.

"A

"UnitárIus búcsú" néven iamcrik Erdélyben azoklll
az 'éVe.n1d.M mej1;lsmét1ődő taJli.l.kwásalt Homo ródvidélq atyánkfiainak, .amelyek Homoród. !Urdön szok·
A lélek. VajJon mi ls u a lélek 'I Hol van az? Ke- • tak leza.llanl. A környékbcll i.alvak unitárius népe a
ressllk és nem taláUuk mug, ami. esz(inkbe nem jnl taLálJroUos M oján szekereken, 'JtValog V.8«V ellYéb al·
.Jéros lDtése: a U"béketüristek által nYeritek IDa Jel- kalmatossl\gon v?J1ul il.venkor eo találkozóra. Olyan C7_
keteket. en en Úgy értelmezem. Testvérebn, bo.:v osak mi nt v al'3m,,\ "bucsú- járás" Cslkban. nyen unitárius
.. léJek.oek adatott meg az, hogy tfl.rn1 és iS'UD.vedlJl búcsú" tanú j lehettek azok,. nklik oáorllis M" 16-án a
megtanft.son. AkInek er&! lelke vatl, azzal medörlé- h 6dmerovasárhelyi
egyhá$özs'.lrtlnk
t.ernplomában
nlk, hogyha. ma. közönséges balaDdó módjára. medascrQ11.ek össte abból az 'a lkalomból, h ogy részLve2'Yenek
peUa az iga ágot, m1lJd talán ötven nap mulva. mint ·az -anyaeRYMzközség álta.!. r endezett lG'illekezeti naPéter, vag:! bannInc esztendo mulva. mint .Jézus. mu- pon. A JVd)lekezetl nap jelentőségM
ese- •
talilja saSi' lelkét és az ót mindon iKa p " ATl' elv_rtL
mény, hogy ezen a napon tar totta
D r.
llen ~tféle IgaZság VaD : isteni és tökiletes. emberi csiki GQbor püspöki- helynök úr szoklisos évi viz.itráés tijkéleUel1. Az ember mindig a m' g a. m értékével mér, elóját, Pethő István f öjegyz6 atyánktia kiséretében~ .A
emberileg s ez okoz annyi fájdalmat. s.,.... vedést. rom- püspöki h elynök úr és főjegyző atyánkfia, már áoru ls'
lást és báboE'Út. Az erős erővel. II hamis hamisáK!!:a!. a
l~ délben Váslirhelyr e érkeztek ~ még urrap me\!csalfa csalással. a becsületes becsillettel és a lélek su- ejtették az anyae.gyházköz:séJtben a hlvatalvizseálatot.
rint éló és J'Oodolkozó lelkilsmel'eU.eJ.. S mi következik MAsnap , szombaton délelö~t R. Filcp Imre lelkész kiebből, az. hogya lelkiismerek6 hátrá nyt, sérelmet szenséretében o r osház!. leánye.e::vh.áz.köz.9éJ1:ü'ket látoltattak
ved. meri ő alétért val6 kQzdelmet lU; e~enlösé2;, a meg, m.elyben már évek 6ta! nem volt h ivatalos vizitlS'ZtesséX és ameretet t.örvényei szerint akarja foly · táci6. E z a látoJl8,tás. tehát orosházi egyháZi életünkre
tatnl és diadalra Juttatni. Az, ho2;Y e,n<lk résre az. em- nézve lRen nagy.jelentöségÜ volt. A v lzsri!ószék ta.ei ait
beriséguek mindig: szenvedDi. b éketűrésben évelödni , megérkeÚ>Sük után özv. Ot!. P éter A1adárne kedves
látsdk. míg ·.. többi boldogan. gond néllriU élved az élei lelki hltrokonunk látta vendéglU ebéden. hiven őrizve
gyönyöreit. Téved az, aki igy itéli meg az é letet es a bolcJogemlékezetú férje Wlitárius vendé6z.eretetének
boldog h:ot. A lé.lehzerlnti ember azt. tartja. hOKY jobb haJCYományait . Az orosházi leánycgyházközsée: hosszú
aekem eg y nap Istennel, hous n .. ezer nélküle. meri éveken át volt gondnokánaoc házában me$rtott mee:amikor én lélekben fölemelked.hetek a hhoz a tökéletes hitt hangulatú ebéden jelen vol t Orosháza reformátuf6Dyr sség!aez. amelyből eur s ugá r á rad szét a lelkemre 5ainak testvéri érzelmű kiváló leUdpásztora. H olVátti
és n lelkekre, éll boldog vagyok, éppen mint mikor az a
K álmán ls. Délután 3 órakor .az. eval\A:élikus imaháztökéletes lélek az ö sugarit egy kis csecsemő szép tiszta ban ünnepélyes Istentisztelet tal1tatott, melyen a szol·
neméből felém ragyogtatja. O m é2: mit sem tud 1'6110,
gáLa.tot P ethö István fŐjejQ1ZlŐ v ér.czte, a z alkalomhoz
e kedvesen mosolyolt.• de az én lelkem megérzi. annak a
nagyhatású egyMzl beSZédet m ondván. Istentisz..,ent léleknek a esókjá.f" amely a Idsll'Yennekek szemébe teleti után atőzgyűl:és volt, melynek melmyltása u tán
ftljtette el a maga nau bölcsesség,é t. Könny ű volna. eit... a lelkész ü d vözölte a V iz:sg:áI6s:zék tai!tait. bestédében
cinikus kritiku snak: azt mondani, hogy én csalódás ban
f elvázolva. orosházi egyházi életünlt sajátos problérlogatom magamat, meri hm az a klsKyermek semmi máit éG jelentve nagy, örötnrn.cl. boJtV az. unitárius e:onm's en parányi értekleleD bústamegnél. Am, Ilfaen dolatért való agt{odalmaskodásnak és &'lOffiOrú hel vneki az ö tudisa szerint. de é n lell$e mmeI ott látok ·ab·
zetklépnek nehéz ideje után; ime. Orostíázán is ismét
ban a kis testben egy fénylő gyémántszemet és vallom.
bOjly csak a ,~ta 'lelkek fodál!: m egváltani e'Zt a rom- együttl van a nyáj. A z orosházi viszonylatban nae:v
számban e gybegyült hívekhez ezután a Főti.sztelendó
badOJt világDt. s hirdetem ,Jéznssal, amí;: nem ~eszt.ek
Ú r intézett beszédet, me1y még sokáig fOl! emlékezetéolyanok. miDt e Idsgyennekek. nem m en tek be a meny·
ben élni mindazoknak, akik ott eg;yütt voltak. De alrweknek Ol s hába.
Pedig nekUnk oda kell eljutni itt és most , m ert ne- kalmul szolgáU ez a kÖ'ZlCYűlés arra ls, hogy érdemei- \
kilnk t.;IJ a föld van osztá,ly. észQl adva. Ez a mi para· hez m éltóan fejeue ki elismerését a leányegyMzköz·
dlcsomunk 8 ba úgy akarjuk. poklunk is. ba. csak 2;ö - ség érdemes kántorának, K. J<,iss Dániel ny.' tanitó
rönq el között keresgéUiik a g-yémi nfszemcket, apac(Yek Atyánkfiá nak, alci miDJt állandó vezetője e kis e:vülekezetnek, -több mint 20 éve áll hűsél!J!e l ezen az unilelkünkbe 3dattak.
.
Nehéz !il taJ i n lebe1eUen ls eljutni a. kitűzött célhoz '1 tárius örhel,yen. K özgyűlés után a Püspöki hel:'r'"IIök Cr
Nem , h a b ékess éges tűréssel litJuk el ma,;unkat. Nem. és kísérete! tisztelgŐ látogatást tett Dr. F ürst Ervin
b a. nylloU szemmel mUYilnk a maJ[uuk útján. Nem ba oroshá%l evanp;élikus ie:a.z.Itató lelkésznél. h o.ev raj ta.
m indenki a maga útját já rja és a reábizottakban Ill"az keresztül köszönje meg az orosházi ev.all.l!élikus testsáfárkodik és mindig eJő~ és mindig- föUebb, véregyháznak azt a nemes gesztusát. amellyel otthont
, ahol a lelkek megsz.en1elódnek és me&"tl5ztulnak az adtak számunkra ls szép imaházukb3n. Kiss Dánie!
s ru. istenker -- és szent hevüle tében. Ez a kAntor Afla szeretetteljes házában eeyiitt vacsorázván
testvé reim, a pünkösdi Da ll:Y esemé nynek. Az. több -kedves hivünkkel. a vizs.e:;ál6s:zék tal!iai lelkész
ami az _emberben nanot. S"Úpd, álla ndót és halhatat- kisérctében v issza utaztak Vásá rhclyre. Mint fennebb
lant mu vel , az isteni lelek, mel y az é.t:'ből adaUk 9 m ár cmIltettük, .16-án, vasárn3l> a .kora rew!eli órákamely az emberekben saját b eh\tásuk s"ler in\ n övekedik. ban megindult a .,búcsújárás". Egymást követően érEzért, ba Imára nyílik ajkunk előtte, ·a lelkek - lelke elött ke-L1ek csoportosan az orosházi. szent~<;1 és sze.tredi hl6 rill(lnkbe csendÜlnek J ézus szava i : ne aA"A"6d.latok II
veink, akiket a vásárhely! e-ondos asszon.yte5lvéreink
ti élcteteken, mit egyetek vall"Y m it Igya.tok , ... hanem
pomplls reggcliveL v:ártak. 9 órakor vette kezdetét az
inltább vIlágositsátok róJ amkat, a!dk a. h it dol!tait n em
ünnepélyes Istentisztelet, mcl,vell> imát R. Filep Imre
~ .. r ik, a vallá'!l Igll'l.!!igalt ne m lá tj:\.k mel; s emia tt
lelkész m ondott. a szószéki szoldlQtot a Püspöki hel l'!tunyt (i:mek abból, ami s7.ent és eltávoznak 'a tt61 amJ nök Úr végezte, Pethő István főjegyző t>edIJ!: Q, terl t\!tt
é~etd és i1dvöt ad minden embe m ek. Tanitsátok' m cg Orasztalánál á.gendázott. A templomot lélekemelöen
b nni a:tokat. akik S"láműdék magukat bb61
b61. amelyben a paránYi mWJti rma.
Il
az Ol'$'1,áIl;- szép tömegben mee:töltö hivek boldog áMlattal haIl!!"atamelyb c n a h it e -Ié' I
g- naA"Y élő fá vá lesz, ták az unitárius cvanJól:éliumot és sokaknak arcán tük. ..... ve II vlhanó temrert ls le lehet röződött v issza a benső mezindultsáe:nak és örömnek
::II8oI'i~ n l s a J ézu9 n evében II halottaka t é letre. a hltérzete. hO~ az cftY lsten t iszteletére éoült templomá val tiszt a, munkás és á ld6 életre leh et fÖlé bresz- bnn unitártus hltközösségünknck kulcsolhatia. iméra
kczc~t. Az Istentisztelefut követö köz.lO'űlésCl~ a viz,>lfigyjetek hát, testvé re lrn és bíu.:atok m ert ti
ketií réstetr. által nrcritek me.t lelkeiteke t: A~:
bé·· jó(álÓsWket Dr. Ol'mos Pál kórházlg8.ZJlató. egyházkölséJ:t"1 gondnuk, Atyánkfia üdvözölte, mcl:yre a P üsp öki
Helynök Or \·á41S?olt meleg> -s219..va kkal. A lelkes h an-

ma

te:1.

~
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gulatban lefolyt ~lés utan., a hivek az e&házJ
vez6t6kkel. al: éten. a' par6chla udvarba: vonultlak és
meRtc:klntették. hon' miként ké$i;Ul 19.' vásárhelyi "htrös paprikás" mely három batalmas bouácsban készillt nyilt ta~n, Illatával dicsérve a paprikas föz6
mesterek tudományát. A ~ tuetll.ben szé
pen terft>ett aszta10knál több mint 160 r' d:vev6 ebé
delt és. élvezt.e a tértlak r&tjét és az asszonyok sütötte
sok !inom éde:s':ltct. A ,,tenfonl(Ó" M lonvok és lányok buZj;(alma és ü.lO'(;~s'ge külön dicséretet érdemel.
A szeretetvendénést jClO'ében lezajló chi jen bor nem
volt dc a I.élek és testvér:! S!:cretet ö.ömita.lAval telt
szlvclc igy ls csordulti.lt teItek és IllY nehéz volna hiv,en vi Madni ennek a vendé.ltS'é.lmCk kedves han~
latát. Az -aUőld1ek és a szliklel.yek kölcsönösen eRv-ellv
szép dal!ah kös "öntötték C,ICYlll.ást:
"Szél hajt'!a< .a. malmot,

Viz viS'lJ. a maJmot.
Szeretet teremti
atya1i~ot".

Az

én.ekel1ék: az altöldiek. Mirc a. székelyek a hires 48- as
nótával feleltek:
,.Te magyar v8fO', én mc.lr székely.
'
De egünkre eff)' nap lté1 fel.
EO nap kél fel az elWnkre.
mért lennék hAt ·k iilönb. mint te"

,

f-_....

dcnkl.

Az. anyag1 áldo:r.atvállaJá., terén· ls [ A Mgysikerű tem.ploml ünnepélyt egyhhl. ének "Zárta. be
Utána vid&kl. hiveInk elutazt.?k egy boldog és sokál~
emlékeze.t\es l~a7i1 unitárius napnak az élmén,yével Sl.!VWtben. A vw'rhelyiek közül oedlg tlbben mé2 öm.s:zegyült.ek a lelkésl.Iakban és a han.J(o.s. örömű Unnepnap után. esti csöndben tovább fo1yt.attak e2Y besUflJt:etést. amely méR pénteken indult ormos Pál dr.

gondnok bázában\ ahol mel4útt. CSI3.ládtas han,;tulalú
vacsora után, gondnok Atyánkfia. mint ru.~., könYVbarát, egy paPyrU30król mesélő könyvből 1000 éves
emberi töIlténeteket olvasott s levontunk ott". Ismét
egy ré.lti Jgezsál(Ot: az ember núndlJt ugyanaz a i6.
vagy ugyanaz a gonosz. S v.a.sárnap ESte a felvetett
~ná~ azml zártuk, hogy ha Védrhelyen .. unitárius
bucsu:' volt. hát lett légyen ez búcsú valóban mindo.ttól. ami bennünk rossz. ~ekezvén a Jóra. különb
emberségre - Igy je!ö!vén egykor ezt a f~t:
unitáriu.so.k !
- D lacÓ D.us.. _

,

L evél Kocsordr61.

Kedves Unitárius Elet !
Mikor eo hüvös áprilisi éJSl;3.]cln e $Orok irola' _
Simon András egy.házI. számvevő társasádban - a kocsordi vas6.táJ.lomásr.a; megérkezett. két kemény. de meFilep Imre lelkész vidám alföldi ,és székely históriákkal jeliernez.te a két táj népének lelkiséget. maid m:~I!: ~ baDát!. kézfogás to@dta. Jakab Vince 2oodnoké és
emiCkezett Q gyülekezeti nap jelent.Es' gél'öl és az Jakab C. Unió pénztárosé. A ,h űvös április elmúlt, de
ez. a m~ barátsAll és szeretet azóta csak fokozódott.
egyházköpé,g volt kivál6 oásztorairól. különösen kiNyilt 'arcu. 6s:zinte s:zavú. jósrlvú unitáriusok a koemelve a Wnplom~pítö Barabás IstvAn: érdemeit és
Biro Lajos lelkes munkAját. Méltatta az eJtYhAzköz.sé.e"- c:sordiak. A· szép templom • .a. torony érceshandl han e:ben több mint 40 éve szolgáló 'k ántorának. Boros Áron- jával. mellette '3 barátsálloo _ IgaZ hogy mk -befeienak érdemcit,aklt a hivek lelkes ünneplésben részesi- zelllen _ pa,pilak. élő bizonysáJrtétel áldoz.atk:. t c2űk
~llett.
.
tettek. A nagy jótevö. Kovács J6zse! emlékének is áldozt3:k és lelkesen köszöntötték a .1elen1eJ!i világi ve ...
A JcoesOrdi nép swme mE -sre ellát. szemIélödését
zet&ketl és e.lO'házi munkáspkat. FelsWlaltak Inél!' nem ako;:l4.iU.vcu.ák o( h~gy~ ~ondoilq)mi is na~obb
ethó Istváii tóje~zö és Dr. Osv~tli' Gábor aty.á.!lknh tá~latbk~ szOkott. Az á~etJ. PénZWOri nehézsé!l"ek
is. akiknek szép és Jtondolatokban. gazdag beszédeit nem' aggasztják. _ "Majd'?; paplakot lS befejezzük!"lelkes tapssal köszöniék meg a hiveik. Az ebédet a Fő mondják már:is CRYCsck blzakod6 haMOll.
tisztelendő úr beszéde zárbal be. melyben met:el&!ed,éMikor a keblillanácsl ülésenr szóbakerül.t ez. Unitasét és öröm.é~ fejezte oki. ·a , látottak és tapaszi!tak ferJ.us Elet tav.hlYii hátráléka. eg;ymást UdS?ám.valV3
lett. Kiemelte ismét, amit kÖZJOlü1á<;i beszédében is ajánlották, hogy miír másnap behoz:zá.k és a többi hidicséretesnek mondott. hogy a hivek lelki buz.e:6sáE? veknek ls szól~ Be ls hozták. Hadd jegyezzük fel neés anyaJtl áldozatikészsége terén. oly haladást tapasz- veike-t: Ajbat Endre, Ajtai Mihály, Ajtai Zsigmond. B9.talt. ho.I!'Y ez biztató reménységekkeJ töltheti meg min- kos Arpád. BaJros A. Sándor. Bakos Zsigmond páskum
den egyházttt szerető unitárius ember szJvét. Külön á 12 Ft. Demény· Sándor 15 Fh. Jakab Aroád . J akab T.
örömének mdott Jdfejezést afölötit. .hol(Y alkalma volt Bertalan, Jakab C. Béla, Jakab A. Ferencn~ - 12 F t.
me~tapaszta1nl ' a felekezetközi testvéri szeretetnek: és
Bakos Gedeon 10 Ft. Jakab H , Józsefné. Jakab C.
elO'üttmW\kálkodásnak k1vá16an· st.ét> Jne$l.vilatkorl- · Lászl6. Jakab S. Pál. Jakab P. Sándor. Jakab Vince. á
sát Vásárhelyen·. A szép és maradan"d6 emJékú g;yil- 120 Ft. K-a.t6na Ferenc /;!épész 5 Ft. Kádár K ároly. Kiss
l<!kezeU nap rendcz.é9ében. munkMában és áldoza.tvál- ZsIgmond, Kiss Endre, Molnár Gusztáv. Szászi András.
lalásaiban ulQ'?nls nemcsak unitál'ius hlveink vettek ~átlalja ál 12 Ft. Var~ Károly 22 Ft. ÖlN. Var.e:a Sénrészt. nanem ~lnte elQtlTlással versenyezve a testvéri dorné Visszás Mihály. Zséder Gyö{tlt"V és- Katona Feswlg-álatban.. mindkét orotestáns testvérc.e:yházi hitro- renc ~6r li 12- Ft. Azok nevét. ki~ e levél merirá.s:l
konaink és római katholikus testvéreink ls. J6 tud- után fizet.1ek. következő levelemben közlöm.
nW\k és látnunk. holQ' a vásárhelyi templomunk nemI rnom kellene még vendéglátó házigazdám szlvescsak unif.!r.rlUS templom a· sr.6n.ak felekezeti értelméségéról. \?alam1nt arról a Jl\eRható s;r.eretetrol. ah02V a
ben. hanem t,empJoma. tlmádsáJthá"tg,\ minden szabadh Ivek élelmezksemr61 li!ondoskodtak. dc télek. h~ leelvü keresztény testvérünkri<!k ls. akik példás bUZ2:3- velem túl hosszúra nyúlnék A 47 unitárius iskoláslom:na\ veszik k;i 'l"'és:tűket a 1erhek hordoÚlstlból is.
gyermekr6l is .lC2közelebb számolok be.
Az örömteli hanItUlatban lefolyt szeretetvendée;é~
VégUl egy .kocsordi érdele ·'2 .v;a.~ ahoJO' Pesten
uMln. délután 3 6rakor az ..unltárius sajt6s:zoIrlJat." mondják. kuri6zum. {nérnl unitárius mclléldzzell I~ az
JZondola~ jegy~ SZÓDCn sikerült temolomi ünnea szokás hogy az utcai villanyvUáJtitást mikor holdvllápély volt, melyet FIlep Imre leLkész m 'Cl1:nyitója és eRv
gos az ~te":"" kikapcsoljAk. Mosolyogva magyarázzák.
Ifiú leány S$lValatn vezetett be. A Püsoökl helvnök h~ ÚJQI1s tö1őslege5.
Úr ta.rtott el6adást .. Az unitárizmus lényege" cimen.
Le!dt"Öfelebb. ha lehet. mk több tó hlITÖl sz~.mo~~k
A srepsz.ámú közönsé~ rendldvül na.I!Y fiJlyelerrunel
be. Soraim &llves közlését köszönöm. Atyafisá.Jlp$ udvozhan~atta a mél\yen szánt6 és sok új gondolatta·l e3ZdaJton m.cj(VU~t.ott tárgyu eliSadást. Boros Áron klm- lettel: Dr. Ja kab Jenő.
tor at:rfm'k.fla gyön,vörl!. maglinéneke után PethiS Istvó-n f6jegyzö beszélt frappúnsan. az .•Unitárius :elet"
Az Unl\:6rius :elet" szcrkesztóséJle ezúton mond könroblémálr61 és hiSszük. hOIlY szavai minden hlaJlea- szönete;· azoknak a kedves 'k ocsordi hiveknek is.. akik
tónak ti szivét é.~ értelmét cItYaránt mel!rap:adt4k.
aminek l!ühat6 ·b lzönyl1éka m~td az lesz. ,ha az ..Uni- előfizetési dijalknt 13Z esperesi vlZ:S,(á16szék alkalmával
egyenlltctték ici.
tól'h.l..~ "Blet" Ugyét v3~óban szJ,fUb;évé ls teszi mlnVN I TÁRWS tLET V. 15.
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Kedves OIvas6lDknak; Isten től áldolt püzikösdl ÚnD.epek~t , klvénhiik.
v A V6dJOk dieK a Bekét'" OrstlItOS '
TIYiáCSa éprtJ.i~ lB_án' 8 J:.enemüvé. .. s~1d. F~iskola nagytermében naiV'
s:Yiil9st tartott.. amelyen az állam. a
tömeg\<7.ervezetek vezetal, J!lz Ipal'
m-ngaula!láJ!",. 1l" iudomany~ éG múvjTeti é1e~ valarojnt az e2"vháZ8k
Kép Iselö!
hanRÚ ~ I lk dés:sel '
fOJl:I~Hal:t.
viláPh~ ::6vádnak pondolal3 m~lett.
A b él m",8.IlYJtYtUés felhiváwa l for-

áU:V-a

· dult a magyar néphez.. amelvt>en a
meg~őt.6d~ és el:>úntság hevétől
!oltiü.or;; Szavakkal hrV$1I l~l-.a·
lO'ar nép minden becsUletesen pondoJkozó fiát, hO$!Y· dol.llozyjn és har·
colioll egyséeeSdl ~ ~édé-téért. A béJrenaRye.vúléoon 'e 2Vb(lzunk képv.ise1e~ Dr. CsIk;I. Gábor
oüspöki helvnök, vett ~t.
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Világf"ák 'teológiája
.
lesz - a
tában aZ .. ·uhitár\US , MisSuóhálhah. köl.l Uní,tArjus \ Szórv~nY~v\:liz~~i. "
majus 5,én d&után 6 ,órakor Qvörf'l ~~ 1~rül~~ 1~Ó, un.i;t.~.Ii"!fl? ~fiá)t ré~
,
István 'a Budhizmusiól ~{lJ: R.~Fi1ep \zére' méJUS- 21·bl., vasamap .délelőt.t
l~: az Új-szQve~ól 'ta.....,," elő . ' O ól'akot .kcz4ó<l9 istentl.sztelet ke?
a d;st.
.l.'.
/~.. netében ai; Qllitá.ri~~r l\~is,~I6s ' Uaz
,.
it
, . " 'A 'd •
templomáhan "(BudaPest. IX.. Hő, ~JUS .....9-en ij""" tán 6. ~l'.akör l?r. ... O'es E.";"u . l.), melyre szerete.ttel hivCsiki Gá,bor ..'rA rever:zális • ~utan
tuk a ' .szótványwházkÖ1".sés: eddis:
' 7 órB;ko; Gyorft IStVán : Bud~lUJluS me,tl.kon.úlmált .:nÖvendékeit. összes
fl. clmu elÖ?odások jretiilnek sorra.
oresbite-reil\ket., minden e!!ves ' h··
J út.:ius Z·an délután 6 órakor vünket s különö$ét> a most konfi~Györu István ZOrOaSter vallása, d. u. málandó ifiak ' szüleit.
(
7 órakor Ferencz / József :
Dávid
Dudaörsőn mruus 28-'án. oünkö~d
~erenc a ~ swzadbeli unitárius eloo napján délután 3 ó. úrv.:
lrodalom tükrében.
)
Szol~a Ferenc. _ Töl'Ökbálin ton máBacb J. Sebesbén ' r:iiaó s:z.elle.mli!é-r
jus 28-án délután 5 ó. úrv.: Szolga
nek hódolt a b~pesij e.lO'házkö...d~ Ferenc. _ X. ker. MÁV-telep, prot.
lMllekezte május hó. 6-án. R. fj}ep
imaház, Június 4...en délután f4 ó.,i.
'"i1nht.
•••~.d.;-....6?l~; e~t'"s2.heK; G"yfu'fl lst.vanr. _ Gyor; rer. ter..p-"'-",a ..Mérték. arány és harrnóniárÓl"
lom. június 4-én. délelött fél 12 Ó.
tartott magasszárn,ya.1ásu , elÖ8dása úrv. : SzoIJta Ferenc. Hittanvizs ,
.utAn Tcrebess:y GyÖT.gy. ,V ándor..' dk : m.ájus 31-él. szerdán ijélután
Eva, V'ndory Erich, Deáky ' ZsOlt ~ 4. 6.:aKohál'y- u.templombanaz áll
Szentke\>eszty Ervin múvé>zi -számpl ·Isk. I_IV. OsZt. növendékei. J uniU!I •
adtak méltó keretet '8 bÉ:rUi.~eS l-én, csütörtökön. délután 4 d.: az
hangulatú estnek. A Bach életét ,/ és Mt. isk. V_ VIII. ba"t.-' l)övendék'Eii.
zenei I"f\úködését , élénk 's:z4iek-ke1 június 2-án, p(!n~eken déluta~ 4 ó.: ,
ecsetelő · ég lI'né:.tat6 mOsor&szeköt6
a . k'özépisk. r l- III. oszt: · növendékei.
szöveJ:{e~ \Veress Ákos mondOttá.J. j
június 4-éil' déleI5tt' ~0 ~ráKor évzáró \
;
.
I'
It tonl'isztelet a K"ohá"rY-u. ' templ(J'm--; ,
, I STElIrI'TI SZTELETl S OR~Nlt:'
ban: Barabás István.
t"
"
\
\
; , ,, M,iSSd6. Ház: M~:l~~ hó •
BALOTI;AINK :
'~
,,;;..10 o .. : · B(!llcze lf!Jtrh'
ul
János kolllimiáei6,
'r ·
, pünkösd ünnePén
o

-

....

-

o

"Hol
van a rt'e
eltVhlW 'énel«!t
N&gy Sib~ éne~lte míl.vészi átéJfssel. F~-'eQO ~6 et,teolóJ!'iDl jn%.Itató -z.,á~valljan Mar-tlneau mun~ássáeáriak m3par vonatkottsait
,smertette.
j,., .
...
Brassai
..,~~:

""'"
iár6l "'
aznak

'4-'~~~{~'~..C.,',ild,;;j,· ' Gá:'
'". ll-én ~

ny.

,
minis2;terelnök~

. B~dápestmJ. vá·
Hátraha~ótt öz-

AIvA,iának

mélysé-

szivvel osz-

rt:'.i;;
U N I T A B I U-S <' 11: L E T

.,

A . lap tulajdonosa a M agyarors~gl.
un.itárl~ E~házkör .

•

. l!'elel63 J!.U'l"kesz,ö és
.'

.... D

esik,!

Gáb

Ovi

.,

