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V. ~VFOLYAM 6. SZAM 

ÁHITAT 
t.:d ~ r Alvá nk. legyen bfi la :;J. 1'1' st.t: n ~. l1e~'~d: 

... \I '. "nk enged ted Ira rácsOIlY ,mIlc lIct . 
u r\.:, hog?, meo;crn~ 1 "tjara. ellnd ltott:l. l : hugy a lelk i 
h:;:I(i~;~g~~ M~!::égU mcgv:ahj~ft:l~á ra elkü l dijtl~d. ~ 
~.: ~'Len~ fi9da t, a nazáreti J ézust. Aldj mcg ffil.?kC. 
'6 Atyá nk karaM"ony élii !i-'zerclel c r~Jé ha jló Icl~ulel 
jel békesSéget épitö nemes "dn~é~ka l és a kUzdel 
m~kben "yö~e l emr(' segítij cgyelerte~!e l . Amen 

f, nckrJjiik a J56-0N Híim,i éntkiinket: 

, . Or Istennek Szent fill 
Születék e világra 
Eljött lelkünk boldogSagi\ra. 

2. Céltalanul bujdos:ink. 
Bujdosank s nem ,-olt h:u:ánk, 
Is teliem, de :irva k is valánk ~ 

3. Fényes c.<;.ilIag támada, 
Hilremén}'ünk a illaga. 
S'teJlvcdöknek lelki bah.sama. 

4. Iflljnal tamadt, lIapkclet, 
Arnl'nak, ejnek "ége lett, 
Eltévednünk már sohsem I ~he t . 

Lukács ev. '2. r . 10- 11 , réSt, 
". . ime, hi rde tek nektek nagy ij r ömet, mely alt 
egész népnek öröme leuen : Mert született 
nektek ma a !'Ileg ta rtó "," 

KereHtény Te~tvereim! Alt égi sui\t.'\w, m eghaJ
lották a pá.!:'ltorok, meri t ;sda volt a szivük. Al; éleI 
!iff!nnye, ll'iilille1e es I::ékétlenség'e n em tartotta. f,?gya 
~cIlai ke', Dem vetett benniik I:"átat a továbbfejlödest 
bldosi!ó nagy isteni inthkedések mecértése es felfo
(4!a. e lc, Boldogan mennek el Betlebembe, bogy tisztes..
stgflt legyenek a meg!:'lületett kis ,IHUS előtt., k iben 
ml"~I;i.t!:ik elkö~·etk.elendö nngy dolgok letétemenye
Sét.. S visnatérvén Betlehemből. tliescrék az I stent 
mln tla:Wllért , anliket láttak éli hallottak, 

t,me7, d~ö \,arlesonyl csemeny ótn. immáron ezer
kllen~l:Í"l:ötven~yed,.."'ler iinnepe\jük Jé:r.us megszü1e
teaét. Jelt.n iinneplé~ünkben tijrt.kedjünk benső lelk i 
ti~lttaságra és ártallansagra, valamint öntudatos enk 
teri magatartiua, b Ogy lSten soba mCg nem szünő 
II(oDllvi~elese é9 segOOclme állal mr.gértsük a m ai ka
I'~c:sonyi ünnep követelményét. 

Allli"or becsÜlettel elvépett munkád ti tán cSl l :í.· 
"oddp.1 enütt kllr3Cscflyfád égö gyertyáinak fényében 
dmeriils-/, keres....tény tt'l!itvérem, !il a rajtad elb alalma. 
~odó ~1ereteL következtében a szÓtl:l.nsá.g á ldott kény_ 
~ leré t éned lelkeden : vagy ha maginyodba n eS" 
anyagi !lon(ljaid Iliizepetle csup"n a ICIkedben é:;nek 
ri kal'l\C!'onyl gyertyik: gondolataiddal _ azolIkai, 
~mdycJ..et me1:"tJ~zlult lelkedbe be\emeritettil - te_ 
"Int 'Il végig al; (\Imult év folyamán a természetben 
l'élbemen! virulasL és hervadási, S amikor így kara
(;~onykor azt tapa!>"'ztalod, bogya',/; egykor viruló tcr. 
mé.~~ct mintha csemlC"!en lIIIlal! volna, mintha clet
('rói e1Ulnedeztek volna, amil,or ilgy látod, hogy a 
kil l ~ö le.rmé.out a legjobban hallgat és a. 1.:'';5~létcbb ; 

m06L karáe,sonykof érHd át nu.': IYIm és erőteljesen . 
életünl, ncm csak e fill d eröivcl van ÖS:r.

a1:okkal az "rökkcl ~ Usnc: van k:l.p
eobasem hallgatnak. melyek mindc
lstennd. 

1951 DECEMtiER HÓ 

Karácsony 
"Dic!öseo a maga.ssáuo~ rnennyekben rsten_ 
Itek, e földön bekessé1l' é~ at emberekhe~ 
j6akarot" ! (Lukács: Il. 14 1 

Má r csak a S7-Ó ls; karác~on,y Vllam i jóleső, 
meleg érzést ibrC!SZt szívünkben. Megeleveniti gyer
mekkorunk emlékeit. Annak a csóknak I:r.~t, <Melyet a 
J,.a rácsonyla alatt édes Anyánktól kaptunk, ha száz. 
e~ztendeig é lünk se fogjuk ellelejteni. A simogatás. 
!ncllycl altkor édesapUnk megáldott, sí rigtartó áldás, 

A k aráCsonyfa diójáról azóta elszilllott az arany
füst. Sz!}Uostlottak az angyaljárásról szóló álmok. 
..... kik csókOt adtak és lf~s[moJtattak. talán m ár sir
blln pihennek. Felébredtiínk I De II valÓSág, melYl'e 
( bredt ünk, mell id öszerúbbé teszi n jkunkon az angya
lok Istent dicsőítő h imnuszát: ;;.ma boldog betlehemi 
ejszakim vált nyilvánvalóvá Isten sz~ retete mihoz
znnk, amaly nélkül élni ma n em tudnánk 

Ne m azt jelenti, hogy Isten az c!sií karácsony 
rúpjan vett(' gondviselő szeretetébe a z embereket, ae
Ihg nem lÖrödöll velük. hanem, hogy azon a boleog 
betlehemi éjszakán született Jézus bontotta l el azt a 
zart levelet, m elyben meg volt Irva az örö'l\üzenet· 
ml testestől-lelkestől , mindenestől Istcuél, ls ten gyer
mekei vagyunk; Isten m inden hatalmával é:,; szerete
tével a mienk. minket oltalmaz éa áld; nincs okunk 
fél ni , csüggedni, kétségbecsni. 

"Dicsőség Istennek", ki ezt l1Z idvezitő 
szem Cia által tudtunkra adta! 

igazságot 

tg a földö n békesség! J ézus, Idnek születését ez 
a7. égi szózat jelentette be CIU1Ck a világnak, a kar
doskodót igy figyelmeztette: "Tedd helyére szablyá
dat, mert .kik fegyvert fognak, fegyverrel kell vesz
niök" SzUlctése ünnep~ az imádsá!l: szenl érzetevel 
mond'juk mi is az angyalollkal : " E földön b~:{es:eg.," 
,ts :'z emberekhez jóakarat!" Az angyalok enekéneK 
is a mi karácsonyi ünnepünknek is wlajdonképpm eZ' 
a !inale ad erteimet, Isten dicsőségét m i, embcre~, 
itt a löldön csak úgy szolgáljuk, ha egym<'is iránt jo
akm'attal vagyunk. az életet egymás számára, szebbe 
és b oldogubbfl t-esszük s mindenek felet,! .pedlg, h a 
mint az Úl' Jézus hü vi tézei , a b(kesséj( Ugyét szol
~áljuk. 

, 

A mal kal'1!.esony cnnc:k 
vIIelI é.'! I,a:r. Cllf.lekedetl'lkre 
Ámen. 

DR. CSIKI GÁBOR. 

mélységes 
kell, h ogy 

" 

á tél":r.ését kij
KrktDlseD. 
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Vailária. véllaaniok 

II, A dési cf7llenéa kornball (l688J, 

Minden u nitárius tudja, hogy az unitáriusok belSő 
vist.lilyát I. Rákóczy György rejedelem kih.asznalta az 
Ö c1nyomfls ukra. Raw Mátyás kolozsvári szász unita· 
rlus pap adott alkalmat erre váda;>k~á.~val, A m~~ 
"yar unitáriusok. CSeke Dflnlel plispökünk.kel az élu· 
kÖTI, kénytelenek voltak otrJl a f(;jedeJ~ követelt
stre megegyezni Raw Matyással és társaJ.val A reá· 
juk kénysz"rflett hitvallás ugyanaz volt , amit Dávid 
f'ercncnek. n'll(\' Vall.u.;llapltónkn3k elárulója, e land· 
rAt.:. keszltlt'teU Hunyadi Demetcrrel. A dési egyesség 
lalS1:ólag békét teremtett az eddig viszálykodó unitá· 
rJusok kijzött. de volt egy pontja. ami azután alkal· 
11'31 adott RÍlkóczinak az un itáriusok üldözésére. T, i. 
CZ il pont klzarta M amnesztiaból a zllidó~kat és a 
Jézu~ Krisztu~ 19 .. z istenségének káromlóIt. Nem az 
unitárius egyházra, ha nem a vBalti hatósá~ra ,bizta an_ 
nak mMálla\)ltá.'\;'lt. hogy kik ezek. Régem Janos egy· 
koru kolotsvári oolJ:lir feljegyzéseiben olvassuk, hogy 
C.dszri.r Iswá71 kolozsvári városatyái megpáleáztathik, 
mert il)';! mondta, hogya Háromsagol Niceában és 
Konstantinápolyban kohol ták. Lajos I stvánt. Makk
folvi Mik/od, Mih.dIu dedkot (mind kolozsvár iak) ha
sonlÓképen megboto7.ták. amit ök örnmrr.el Sl':(>lw<>d
Itk Kl'iszlusért , mondja Régeni J ános, 

Meg keH Mlap[tanunk, hogy a~ unitárius egyl1áz, 
amely i.\ szentháromságot t.agadta, Erdélyben törvé· 
nyescn bevett releke~et volt. Tehát Csiszár István és 
tforsainak megbüntetése, amiatt, mert a niceai és 
konstantinápolyi zsin a tok vég""J.:éseit nem fogadiák el, 
nem volt jogos. ök nem voltak istenkáromlók. Rákó
czi Györp,y e bünteté..~ekkel eSll( meg akarta félem!i· 
tc ni a kolozsvfiriakat, al': unltúl'ius egyháznak legerÖ· 
seb b támaszait. M é.!: jobban kitünik Rákóczinak ez II 

s:<:ándéka Torockai JcbJos kolozsvári ölvösmesterni:lk 
kiv égezt.ctéséböl. Nagv püspökünk Torockai Máté, fi a 
ncm volt IstenkMom ló, öntudato~ unitárius volt. A 
kegyetlen mód, ahogyan a halálos itéletet Rákóczi 
rajta végrchajtatta, mutatja, hogya fejedelem elr.el
t~tö például szánta ezt az un!tál'iusok számára. Ne m 
lefejezés volt a sorsa, ahogyan al': itélet szólt, hanem 
megköveztette 5 eigánnya!. Az évezredek homályából 
fele!evenitet t ez a kivégzési mód lI1ulalia a fejedelem 
lelkületét al': unitáriusok iránt. Mi pedig kegyelette! 
hajtjuk me.\! fejünket hitünk mártírja , T orockai .Já
ro!; e lött. 

Ha az unitáriusokka! szemben tanusitott eljáráS>:, 
RákÓCzi kiméletlenségét mutatja. a szombatosokkal 
való elbáná$a j ellemt!nc1~ egy mibik oldalai. kapzsi
silgát t anúsitja. A föbb szombalosok rövid fogsii.g u tán 
mind megszabadultak úgy. hogy biMokaikat Rákóczi 
e lkobozta s szétosztotta családl'agjai, rokonsága s föbb 
emlx!rei kÖ7,Ött. Maga PéCSi Simon is igy szabadult 
meg, a swmbalosok feje, aki a zsidó ritust vezette be 
birtokán, S7.enter7.sébe1.en lé tes ített zsina gógában. 

A kÖz·s7kkely szombatos nem válthatta meg fejcl 
birtokával. mint Pf!csi. a7. Ö vál!.Saga - hite volt. Re
ic-rmótussó kcl\ett lennie li akkor mcgszabadult.a to
vábbi ü ldöl.éstöl. De Rákóez.i ezzel m ég nem érte el 
("éljá t ; ha a .swmbalosok mind reformálUSO.k is let· 
lek a z egycs falvakban igy is kisebbségben voltak az 
uni tárius at~afiakkal szemben. Hogy a templom s a 
par6chia birtokába jussanak, többSégre kellett jut· 
niok .az eg:-;cs ralvakban Ezt csak úg)· érhették el, 
ha az unitáriusok egy része is rerormátus lesz. Meg· 
kezdödött tehat a hajsza a z unitáriusok ellen. Ez .az 
unitár!\l.s üldözés RákÓCZi uralkodásának legreakciÓ· 
&abb !'éS7.e. Ma mar pontosan mag se tudjuk ,mapi· 
tani. hO/l:" h!"mv község templomát vesztettük el ilyen_ 
fonn<in s Itt nincs IéI' ra. hogy ezt bö\'Cbbell fejteges
&em. Hiteles és réST.Ietcs adataink vanJUl.k B'"ó7.Öd. Bö-
7.ödújfalu, Erdő~zentgyörgy, Héjasfalva. Kissolymos. 
Nagysoly;nos, Mu.tSl\a. Szenterzsébet templomilnak 
erőszakos clvétd{'Töl, Ez erŐSzakos téri tések közben 
hitünknek SOk mártI r ja volt. azt csak sejthetjük. 
Egyik íenruntu·adt jegyzőköny"\" tanúsítja , hogy .a h é· 
jasfalvi Birt.aLan. I zsákot a fejedelem maga óhajtotta 
megbüntetni azért, mert a zaklatások ellen ki mert 
kelni. A muzsnai unitárius Szarka BO ló""ró! meg azt 

2 UNITAitlUS tU:T 

JegY:!;1 mc« I. Jegy"(Őkon'· ..... hOfl" megóitek ;I valtá"l 
vl1\ongá&ok kötbt. ... 

De !!Ok helyen iJl;y ae erte el Rtl.k6cz1 e6ljál h a 
el ta vett ... aT. unltArlulok templomát • 11'egmarad' 
unJttlrhlsok sokszor csak ~vtlzedek niulv& új templo ~ 
mo~ épttcttek, mint pid B<nödön, Kluolym080il 
Muzsnán. Ezek a márUrcgYhtb.köUPégek megérdemlik 
hogy örökké fennmaradjon k(lzöltUnk az II ~Ivó~ kl, 
tartásuk emlékezete 

BOTAR IMRE. 

Az utolsó " . 
SZO )ogan 

_ Az limtárlus tlet folyó cvi 3·jk sUlJnában me~_ 
Jllent és Jél':uS emberségét tárgyaló Ig~nytelen cik~ 
kem nem várt. hullámokat vert rej Irásban két r 
Icxió roglalkozott .,eltévelycdésemmel'" az l'C_k 
,.nyilt levél" fOrmájában jutott nyilváno.<JSághoz ~'. 
konf,:rencia alkalm:h'al, a máSik az Unittlrlus

il 
FI ~~ 

(len Jelen t meg. e 

Minthogy helyszüke miatt nines khetöseg arra 
hogya tárg.gyal k.:pcsolato~ gondolataimat az ü,e;y ér. 
dem~ szcnnt k Ibonthassum, ~"'.ost csupán ana 
swntkozom, hogy •• :!; nl(.bbi tények felsorol'ls{wal v i-
I{:gítsak rá a lényegre. ' 

R. Filep Imre. il nyilt levél sZ,"l"zöje megemHti, 
hOKv találkozott O~yan unitúrlussal is, W{i pCldául 
azt mondta: "n~kl neJ1.1 fontos. hog" mil mond Jé
~US, vagy a biblIa. Egyik SCfl"'. érdekli különösebben. '" 
l'ermés7.elesen <lz ilyet fi sem tartja unitáriusnak tn 
njnos. sok ilyen unitfol"iussal találkoztnm. Ha valaki 
tár~)'ilagosan itél! meg .. hitéletünkel~ meg kell á llap!
tanla. hog\' a,,"- a legtobb h lvönkne! elsekélyesedetl. 
ki'zikkadt és képtelen arra, hOgY.llZ ingadozo emben 
akarat fölé emelked ve, át lendltsc az egyént az élet 
1;[ilönbö7.ö vihar· és szen ved(>s·zónain Van e"v ki· 
sebbség, amely ncm tud belenyUgodni ebbe a;· áll:.. 
liOtba es lelkének felfOko?.ott Igényeh'el fordul Jézu" 
Celé. Tőle várva eligazítást, megnyugv:ist és lelki ki· 
elégülés\. Ugyancsak tárgyilagosan mcg kell monda~ 
nunk, hOJaV ez a "kisebb csopoTt viszont az orthodoxia 
felé hajHk cl az unitári7.!Tus vona~átÓI. - Dc Jt.!ll-S"
Sol kapcsolatbal! fIlelIlIk az o .szilárd a1lásponr. ame· 
Illet minden. !tnitáriu.sna.,le tlldniQ: J:ell s amelynek i~, 
7IIercte megmenti öt (1 kiilöl~féle kilengéseklól? Ez 3"1. II 
r.agy kérdés, amelyet a hivek errei tesznek Cel éi 
l'melynek megválaszolás-'l elöl az unitál'ius teológiil 
(l{'m térhet kl. A közhc1ycke~ m~nden l:I:"itár:lus tud ja 
EJaval'. Isten. ,Jézus embel· volt. akit kovclm akanmk, 
stb. A lenveJWt UleHien többet nem tud meg il hivő, 
Hm fl kátéból. sem <1"1. egyháztörtenetböj, sem a pre
dikációkból. Ez pedi~ .szánallrulsan ke .... és. Egyetlen 
pelda róviláglt ennek II b izonyta!anságnak romboló 
követke;r.ményeire: Jé7.us és a biblia &1: unitiiriusok 
cgyrés7.énél ma már inkább az érlelem jáléksrere. 
mint a sziv és a lélek éltető e lo:·me. 

Vajjon miképpen jutottunk idá ig ? Szerintem egy 
p':'lda l'avLJflgll ennek II bi?onyt.alanságnak .1"0n.IOOló 
következménveire: Jézus és a biblia a z umtánusok 
egyrészénel ma -rr,{u· inkJJ.bb a értelem játékszere, 
mint a sziv Í!S ,'l lé lek éltető eleme. 

Vajjon mikeppen jutottunk idáig? Szelillt~, o:n· 
nck főoka az, hogy II XIX. S1:ázadi?an az uOltári~ 
teológia kisiklat!. Az történt ugya.rus, hogy az erdélyI 
unitiu"i.zmus az úgynevezett felV Ilágosodás korának: 
házi vallása kivánt lenni. Megig~te a. t}l&;nnány ha~ 
ladása s oly gyorsan akart szmkromzalm ~el t.,.; 
3ramlattal. hogy )cÖ7.ben at igazi JéZUSt elveSZ1tette, 

magál ke~ 
pusztán ;;íiY J ézust 

szeretettől. 
Jézusnak .... an szűk

van szükségünk J~u.sra. 
feledkezet! meg az unitárius teológia; 
nem kerene az igazságot, hanem ma· 

önmagában ez az egyetlen lény is 
arra, hogy Jézus helyét kijelölje az 

mai "vallásgyakorla!unkban Jézus nag)"on 
szorult. Vannak papja ink. akik úgy tudnak 



hm',dkoZlli .:l kCl'culen }'\':k Istenéhez, hagy Jezu ló ~ó: 
vél tüntetően egyszer sem emli tik meg,. Ezét a 
zuset aki lmád kowl tanflott minket s aki által Isten 
swreiő jó Atyánk le t t. Ez a magal~r lás az éné~·cg ..... 
itéléscm sz<>rint nem cj{yéb s.z:clleml JIlln~gn ~l a 

Végül tegyÜk fel a kérdést; van-e kiut ebbő 
I<DOlikus áJl.:lpotból ? Va n. V!5;SUl Dávid F t;:re!,!c J~~~ 
tis.: tcletéhcz! Dávid Ferenc volt olyan unI,tár!us.. és 
:tkármel)ik kés6bbi papja .q Jézusról m égls ugy Ir: 
ú.~y beszél, m int forró szeretetének és mélységes tisz
teletének tál'gyáról , II l kisért 

Má I' előre hallom a lekicsinylö moso ya . Ő 
-.. egjegyzést : Dávid Ferenc óta hol_ tart m á r a fCJ~ : 
dés? I\1cgnyugtatom II tö1ényeskedoket, hogy etek~~ 
leiben sehol, mert Jézus tegnap. fi1 és holnap u?y -
32! J éZUSI n ('ffi lehet á tértékeln i. még kevésbé le
értékelni. pon",k 

Röviden ezek nrok a legfontosabb szem ' 
amelyekc~ semmiféle okoskodással nem lcl1et elken
dőzni . Szükséges h,nne. ha egyházunk legfőbb sz!l
Jemi Irányítój figyelme t ford!tanána~ ezekre II kl!r
désekre és n-.cll.találnák azt az Jránytut. ,lmel~<:!< ~e: 
gítségével megóvnak hiveink egyrészét ~. I(ulonbo~o 
kiJengésektől. Ne lelcdjék, hogy az unitanusoknak IS 
vannak magasabb lelkI igén~eik, a'!le lyeket ki kellene 
~lég!ten i. Úgy gondolom, mtndnyáJun\G.I1 me~látog.a.t
nnk időnként a s.zomonisftgnak napjai. Mi is Is"erJU~ 
SY. elhagyottságnak és á rvaságnak keserií érzését. MI 
ls kerülünk olyan helyzetekbe, a m ikor az emberi 5.e
gítsé-" kevésnek bizonyul. Nekünk .. is vannak . bö1 -
c&ölnk és koporsóink. Ilyenkor nekunk nem eleg ~ 
történeti Jézus \'él"Szegény a lru.ja, hanem a z é~o 
Krisztus kezét szeretnénk 'lr.egragadni. akinek lénye· 
böl lorró és megbOCsájtó szeretet sugárzik (elénk s 
aki már bebizonyította , hOIlY diada lmas Ura a világ
nak s megmentőnk és vezérlő csillagunk nekün k is. 

DR. SZABÓ ISTVAN. 

DAVID FERENC T ESTAMENTUMA. 

Euel a eimmel érdekes törté nelmi színmüve t írt 
GI,ICIl!ay Domoko.! aHa, a magyar irodalmi és az un i 
tárius szeUemi élet kiváló egyén iSége. David Ferene 
tórténelmi alakjának szinpadravitele nem könnyŰ 
feladat s e7. aligha sikerülhetett volna orr. flsnru., lnin t 
cPPEn Gyallaynak, aki kis életu.jzi tanulmánya mel
lett "Dflvid Fer enc blicsuja" eimmel már szinpad ra 
>,eutette e szellemóriás . n agy kulturhős és egyh áz
:<lap itó élet.ének be1ejezéséMz köz.eledő r Wét. Most 
Dávid egész történelmi sz.ercpét feldol "'ozta há ro ll 
részböl ál ló. egész estét betöltő darabjában. Ebből a 
harom I·észből , három !elvonásból mutatta be decem
ber 9-én délUt.án Hőgycs Endn:-uteaj t emplomunk 
egyházi ;,zinjátszó csoportja az első rész.! amely az 
1568~a~ nevezetes tordai ol·szilggyűlést követö nap C5e
mény<:% eleveniti meg. GJJallay az író ihlete t tségével 
II a }ör ténész hivatottségával párosultan nyult hozzá 
témajához II mór ez az első r ész tanuság a mellett. 
hogy páratlan irodalmi és egyházi értéket fogunk 
kapni az e.':yes részek kü lön-kiilön előadása után biz
tc.'J e~gbc zárt kCs7 .. műben . A műkedvelő szinját
S7-ók mmden egyes tagja rtmdk.ivüli megérzéssel letle 
magá~vá az író Céljait .'J hű tükörki>pet kaptunk az 
akkori ~Ol" szelleméröl s Dávid Ferencnek messzc a 
k~r te~ eme.ked~ kImagasló S1.~yi.ségéröl. K ülön 
kiemeljilk a szltlJátszók dieséretes munkájaból M ik
I"" ~6.rotv, dr. ZottdTI J~nl. Delik Ferenc Pet hö 
IstOO1l., Bencze Mó.TIQTl és Huszti János alakitAsAt. Az 
?Isö rész ~nrehozatala után nagy érdekl6déssel var
J uk a máSik két ré&. bemut atásál is. h ogy teljes ké
pet ~apjun!t ~Jty egyhAtalap itón k emben és törlé
ne~1\l alakjáról szinpadi megvilágltásban i..'J s hogy 
te~Jes legyen az unitárius szellemi életnek ez a nem 
rr .. nde~api ~énye. GIIOUaV Domokos ert ékcs úttö
rÉllét hlven kovctték : dr. Zsakó l$hl!ín a szinjatékhoz 
alkalmazott dlszlelr3Jtokkal. valamint Fe-renc József 
a második jelenet tÖrténelmi becsű szó~zé-ki beszéde~ 
nek megválasztálrnval. 

Az ClöatlIlst. megc!QzÖl!n Bencze MaTton lelkész 01-
Vas!.1 fel .. D~Vld Fe.enc, ;J már ti r " cimű rendkívül 
nlély tartalmu tanulmanyát. TOTdo. i Tiborné igaz mü
\'észeltcl eloo.doll éneke és gyüleke'7.eti ének.szám ok 
s~.crepcJlek m<.og a mÜSOron. amelyet jÓl sikerült sze_ 
rt-lC'fvelld egséa kijveINt. 

• 
H I R E K 

Lapunk olva5Ólnak IfItenUiI áldott, m eghitt kará_ 
csonyi ünnepeket 61 boldog űJ'vet kivánunk. 

Dr. Cs iki Gá bor C!lpcres, püspöki h (.qynök, af tát 
s"ületésCnelt 60. fordulója ;.lkalmából az Egyház.kÖr i 
Tanács és a nagpbUGap(!ll;li egyházközségek képvisele
tében népes klUdölt.ség ltel'CSte fel. A megjelentek 
nevében Pethő Is tvá n egyhhkör i f6jegyw meleg sza
vakka l köszöntötte esperes. püspöki h(.l"lynök anát, aki 
meghatottan m ondott köszönetet .. z Udvözlésért 
Egyhllzunk v ezet6jének lapunk nevében is jóklvánsá
galnkat tolmácsoljuk. tova6bi mOködés>érc Isten áldá· 
sfl t kérjük. . 

A Magyar I:á dló 1952_ évi januá r 13 ·án délelőtt 
9-9.:'t O - i ~ unllirlus vallásos félőrát közvetít a stu · 
ttlóból. Február 17 ·6n d . e. 9.30-10.15·lg istentlntc· 
te t et közvetít a Kohliry-u1eai templombÓl. 

Egyh lÍ.tkörünk évi rendes közgyűlését november 
25-én tar totta a IX. , Hőgyes Endr e_u. 3. sz .. Iatti 
templomunkban. A közgyű.lésen d r. lmreh Dénes egy_ 
hÍlzkörl főgondnok mondott figyelemreméltó eln öki 
megnyitó t. Beszédében egyházunk hiv .. tását az evan~ 
géliumi demokrácia érvénycsitésében jelölw meg. ,,A 
mi egyházunk fennállása óta a dolgozó nép egyh áza 
volt , ez ma is, amit legjob ban igazol közgyülésünk 
ös.;;zctételc. Egés~. egyházu nk a népből adód ott, m in
den vezetője egy löl- egyig népi szannazásu , .. ' népből 
való··. á llapltotta ~g többek közöu értékes beszédé
ben elnök lő lögondnok. A közgyGlés mindenkelőtt 
re liratban üdvözölte Kossa Istvánt, az Allami Egy_ 
házügyi Hivatal élnökét, majd a napirenden szerep!o 
tá rgysorozaton egyházunkat érintő több font os kér 
desbon fog laft ~illllst - Igy többek között a volt Misz
szióház megszüntetése ü gyében is. Ezrei kapcsolato· 
san a közgyülé9 úgy határozott , h ogy I;; IX .. Hőgyes 
Endre-u. 3. sz. alatti templomot, gyülekez~·ti tennet , 
2 lelkészi lakás t és IrodA!, amelyeknek hasznalata a z 
Egyházkört. illeti", - kezelésre árengedi budapc5ti egy
házközségünknek, - .. templomban eddig szolgálatot 
teljesítö lelkészek átvételére nézve pedig utasította a7. 
Egyhátköri Tanácsot é s a budapesti egyMzközség",;l, 
hegy a lclk~k átvételéz·e a törvényes jogalapot adja 
meg. N .. gy figyelemmel hallgatta és helye51éssel !o: 
gadla a közgyiílés dr. CSi ki Gabor püspöki 
helynök évi jelentését. hála sza-
vaival emlékezett ."" 

tült sor u 
h<izi áhitat 
lyázat 
t(""M! 

kezeli 
~árták 

A 

,. 

lI al:ilo~all. Nadtcr lI er bert , a fóvárosi állal . é~ 
növényker t nyug. igazgatója. dr. NaBY Elemer 
MESZHART jogügyi tanácsO's CS dl". Sótalvy LajolI 
Budapesten clhúny ta k. Aldt\s ernlékí.lkre. 
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főtanácsos. ny_ ghnn. 
11 ldQ7.11ta le tL Vár aW.n 

köz:ött keltttt m~ly 

;~~,;:,,~:I;.,.~.::ancm Igen szé-
«( agUls, mindig 

ismer ték és be
János n agy nevO 
Kovács J anas v. 

I jeles Igazgatójanak 
ls egyházunk öntet

koloZ$var i kollé
át az avatott 

há lás t::. 

'", - ké
időkben, 

lj tkár és 
Különö~en 

megleremté· 
, am ikor közre-

~i~~:~~~i::~[.\román kOlmány-i sko I a pol i ti k :'tj II 
. felekezeteket egy· 

hagyott k ivánságéh ot 
legnükebbkörű rész-

a Farkasreti temet6bcn . Kopor_ 
mond olt szivhez szóló rő

áldott, mcgszomorodot t 
őrködjék nz Ur vigasz-

Temploma.lnkban karácsony els6. és m áSOdnap ján 
Ilf\'acserával egybekötött ünnepl istentimtelet lesz. 
December 31-én, óesz tendő n8!,)ján déluh'in 6 ór<: kor 
templomainkban szintén Is tentiS'tteletet tartunk, Uj 
évi is te tisztelet mind két templomunkba n 1952. év j a~ 
nu.1r l_én délelöt~ 10 órakor. 

Szőke György pes ts1.cn tlőrinCi buz,U6 presbiter 
gfit. pestszentl6rinei tem plom tmk har3ngjónak "ke'
I~ztat}'ja" meghalt. Nagy részvét mellett helyezt ék 
orok ny ugdomri\- A !!:yászszertartást Pet hő István 
egyházkőri főjegyző, pestszentlőrine i lelkipásztor vé-

__ gezIQ, .aki....nlc.8indüó benédhell veU búcsút áldoza,L, 
kész letkü atyánkfiátó1. 

Az Egyluizkiiri Tanács évi jelentéséb6l jóleső ér~ 
zÚlOd állapltottuk meg, hogy gyillekezc..lteink a politi
kai községek területén l évő többi felekezetek hiveivel 
megértésben és példás ÖSszhi.ngba n élnek. A tes~vérl 
j6 vl~onynak kicmclkc..!dÖ példájut tanús Itják ~gyes 
helyeken azok a ref., lUetöleg evangélikus lelkipász
tor afia i, akik unitárius istent isztelet tartására ké<z~ 
liégel bocsájt ják rendelkezésre templolnaikr,t, iUetö:eg 
ilnvházaikat. 

Harmincezer forintot meghaladó összeg folyt be 
az elmult é..- 10lyamán jótékony adományok és per~ 
~clypénzek címén egyházközségeinkhez, ami hiveink 
nem lank .. dó áldoUltkészségét bIzonyítja . -

Budapesti Uni tárius Eo;yházközSég. 
Szam: 3t8 195 1. 

MEGHIv O 

A Budapesti Uni tárius Egyházközség 1952. é vi ja
nuAr 27-én, vasárnap dérelött II Órakor V.. Kohary
utca 4. S'ámú székhazának I. emeleti tanácstermében 
r(:ndes kö~gymést tart. melyre a7. egyhállközség tag
y.;ri t sz.eretette l meghivjuk. 

Bud4oe3t. 1951. éVi december h6 10. 
Atytlflságos üdvözlettel: 

Ur. L AzAR JANOS sk. eUZOGANy KAROLY ~k 

.. 
2. 

4. 
5. 
6. 
7. 

gondnok. lelkész. 
T Ul'gysol'ozat: 

jelentés 
':lZ EO;:yházkör; Kózgyűlésnek a volt 
. és lelkészcl ügyében hozott hat{lro-

Kálmán lelkészI djjlcvelének megal 

az 1951. évről. 
1\7. 1952. évre. 

ügyek. 

UNI'rAmus eU,:T 

A,,, !i:gyhá'lköri NeveJ.h.üg:v1 J~lentésOOn olva- k 
hogy. Egyhá7.körnnkben 31. elmult tv rol ... amlln 3~' ~f'" 
konfIrmált. . JU 

Oun:t.pataj i egyházkö7.l!é,;: iinkel .. pcsU;lentlőrinc 
qi.vha;..ko<:~ég az. ESyház:köri KözgyiHé.~ hoz7Ajárulasá~ 
va! !flrsegyház:községévé fogadla. 

_ BUtlapes~i egy~áZköuégünk december l -én tartott 
g.)ulekc~eli össoojövdlelén Györrt István lelkész t _ 
to t ~ tnugass<:arnyalásu esti áhita tot , t.melyet gyul~~_ 
zel! énck \'ezeteU és zárt be. ru áhitatot Liszt Fer 
em lékUnnepély követte, a ha lhatatlan emlékű z:: 
goramüvé!;z és ~eneköltö születésének 140. évfordulóill 
d~almából. A rC!Jdk lvül magas ,,-zinvonalu müvéHi 
~u~oron B . B aht Zl:l IbOlya operaénekesnö, . 11 _ 
IlIko és Katinka, Rödzey J.' erenc. Péler és 
DeákL Zsolt szerepeltek nagy hatás t lreltö zon_ 
gora- és cre1l6s1Amokkal. Si<. Tom pa Marta töle 
m.egs7.okOtl művészi erövel tolmácsolta Vörösmarty: 
Lls<:t. cmlé~eze te elmú gyönyörií költeményét. Az ösz
szekötö srovcget élveze tes .;;lőadásban \Ve res Akos 
mondot ta. akinek az est mCivészt részének rendezésé
ben oroszlán része volt. A műsort jól sikerült szeretet
vendégség követte. 

. P,:st l€zMtlű rinel gyiiJe kezetün k I> kispesti és cse
pe li h lyek !'endc:zé~b~n tar totta me&, dceemberi gyii_ 
l e~e?!etl c.vangélt1.áclóJát. H uszt i J:/incn méh en sz ntó 
áhitatát Aranyosrákosi Székely Sándor haIfllának 100 
cv~ fOldulójá ról való megemlékezésmk szentel t ta
nulmány flO iv;)s.1sa követte, rnfoJd Sz_ T ompa. Márta 
adta elő Áprily La josnak, a kiváló költőnek egy eddig 
még ismeretlen költeményét igen nagy h;ötástal . A 
mü~ort, am:lyet gyülekC'l:eti énekszámok cgénitettek 
kj , Pethő Istvá n lelkipósztor lendületes beszéde zá rta 
bc<. A músort. követő szeretetvendégségen a hívek 
igen nagy szám ban vettek részt. 

Pelhő Istvá n pestszen tl6rinci lelkipásztor. egyház_ 
kőri főjegyző é rdekes javW!lattal fordu lt nagy budapesti 
s~olgatársaihoz. Körlevélben felkéMe szolgatársait. 
hogy Nagy~Budapest ter Uletén közös c1határozás~al 
iépj-~nek ev<.ngéliwnj munkaközösségre. Eszerin t kö
ros megállapodás alapján minden vas3rnap Nagy 
Budapest különböző helyein egy-egy gyülekezeti 
~"':IIJ1&éllzácio~ tartanának és pedig. minden· .esetben 
közös rend('Zésben. Az érdekelt lelkész artlij nagy 
brommel és megértéssel fogadtak a megsz:ívlelésre 
méltó javasla to t és c r tcsWfsünk szerint legközelebb 
kÖZÖS megbeszélésen fogják a rész:letes munkaprog
rarn,mot megállapltan i. 

A ,,"-yülelte'l:c'i énekvezctői képesi tés ügyében Egy~ 
házköri Tanácsunk egyik: legutóbbi Wé$ében .. -'<kent 
h..,tárOl:olt, hogy addig is. amíg ez a kérdés In!ézmé~ 
nyes rend(..zést nyer, - felhlvja egyh.áz:községeinket. 
ha olyan h ivük volna, aki gyillekezett tnekvcz:.>tést 
Lanulni ak .. rna. jeJ..:_ntsc az Egyházköl'i T.m:icm~k 
Bakos János jeles. törekvő ifjú kOCöordi aIJf.' jclent
ke-.:clt ls az énekvezetöi vizsga kitételére, &m::lyre 
i.mllltett afia kerelmére 1952. évi januar havdb3n ke~ 
1'ü1 · f Ol'. Az Egyhftzköri Tanács ezzel a kérdéssel kap
crolatb .. n magáéva tett~ FerenC7- J ózsef arianak a .. oI 
il javaslatát, hogy az ilyen módon énekvezctő vizsgát 
tett (lfini hivatalból tagj .. ) legyenek a keblitanacsnak. 

Kelemp,n . 
ERDeLYl POST A. 

lemondott 
lelkéS7j .. 

lelkészek fddol· 
i m .. gyará

to Ma-

minden egyhqzkÖzségében no
a hagyományos Dávid Fc-

UNITA R I U S ELET .. 
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Felelós szerkeszlÖ ás kiadó: Dr. CSikI GIlbor. 
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