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BékelörekDések
A YiJág figyelme. ma Genf városa felé irányul,
ahol az emberiség legjobbjai hetek óta vívják ne~
mes harcukat a béke mcgvédése érdekében, a bá~
ború kiszélesítése ellen. Küzde1müket az a hit ve~
xti, hogy nincsen olyan ellentét a világ népei
között, melyet kölcsönös megértésre való törek~
...éxe1 megoldani nem lehetne. A fegyverek ett.jével s%embea a világ népeinek békevágya áU.
ae1y az élét tumészefes ös%tönébö1 fakad és
amely így a végén is diadalmaskodni fog.
A világ népeinek ezt a nemes életösztÖttit B
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1954. JUNJUS BÓ

ÁHITAT
lma : Edes. jó .Alyimkl segils meg minket. hogy le
he,ssunk }cl ~berek. hűséges ':s becsületes sáfá·
ral II ~dnkbl~ottaknak. Segits. hogy sziviinkel
és lelkun~et ~ls2ta (né-sek, elménket <tiszta gon,
dolatok lollsek el, hogy aza munka amelyel
el."é~ünk, a2. a .hivatás, amelyri belolt'űnk, min·
dIg JO legyen, Igaz tS szép legyen. Amen.
" Boldogok a szelídek: meri ök Öfökségíil
bir jlllk a földet"
(Milli! ev. 5 r. 5 'V ,)
.~gy jsme:rősö~uek ·alaposun összegyült a mun~

kaJa, - nem azert, mertelhauyagolta dolgait. ha·
nem m.ert így hozta az élet sorD.. Elő szokott
Béke· ViJágtanács szervezte mcg, amely ugyan- rardu.!ru. Nem csüggedt el, Dem jajveszékelt, még
csak a közeJmwt napol<ban ülésezett Berlinben nem J8 panaszkodott, h anem lelkii &meretesen és
hozzil.látott elvégezni azt. Mindezt
és hozott történelm; jelent őségű határoUltokat a becsületesen
lúttiLk munkatársai is 8 egyszer csak azt veszi
háború megakadályozása érdekében. A Béke.. Vi~ észre, a .mi i smerő &ünk, hogy ez is, az, is segít·
lágtanácsa az pmberiség legnagyobb társadalmi ségér e sIet; az egyik jó tanáccsal, a músik k ézsz,erve.zete, mely a világ népeit a történelem fo- ' zel fogható módon, a. harmadik , negyedik szintén
hasonlóval. MikOr aztán két-három napi
lyamán valaha ·is egy közösségbe hozta, Azt le- lvalami
elkiis meretes és megfeszített munkával túl volt
het mondani, hogy ennek a vitágszervez.e tnek ön" a nehezén, fe lsóhajtott : I stenem, htenem! memlyi
tudatosan, vagy öntudatlanul természetes életösz...
jó emher van a világon! S ennek az általa is.tönétöl vezettetve tagja minden ép erkö)cs\j em- m ert sok jó e mbernek gondolatban vegig sírno'
a rcá t, miudenk.ihez volt egy-két kedves S Ulher, aki tudja, hogy az emberhez méltó termé- gatta
va, megjegyzése. Mikor aztan este n)"'Ugovóra
mctes életforma a békés épitö munka és nem a
tért, clrebegett egy nagyon halk imádságot, mel)-~
h áború.
ben biliitt adott az I stennek ezért a szép, ezért fl
jó é& boldog életért. amelyben érdemes dolgowi,
Ebben a lelki keretben tartotta meg
Kon- Nem alud t azonban el mindjárt tovább rüde
gresszusát Budapesten az M. D. P . is, dokumen- g ondolatait, mert olyan természeÍü ember volt,
tálván azt a tényt, hogy a háború gondolatát a a ki ll emcímk egy-két na p eseményeit szokta relmagyar nép is elveti - s bár hazáját megvédeni. mérni , hanem egy k icsit. szeretett nlindig össze.
f üggésekben, nagyobb távlatokban is gondolkoz,..
.unden er ővel kész, békét akar s békés ter- ni és látni. Amint így szemlélödi.k, esrebe jut,
melö munkával -kívánja jólété t tovább fejleszteni. hogy ugyanezek a jó e m berek, ak ik az elmult naA magyar nép nagy családjának mi unitáriusok pokban UIlDyi jóval és s.egitö készséggel voltak
is megbecsült tagjai vagyunk. A megbecsülést irányában, !lem is olyan r égen ·nuu):i, d!,! annyi
kescrusege t okoztak neki : ba vahnUl t. k erdezett~
~nnak t,öszönhetjük, hogy öseink példáját követked vetlenü! és .... álh·onogatv/l vet.ették oda. neki,
ve mindig a békés építő munka és az emberi halahogy .,mindenki végezz.e el a muga dolgát', " ne
dás ügyét kívántuk s zolgálni.
Cs. G. ZJ"LVurj uk egymást", S most lIlegin t felsóhajtott II
mi ismerős iink: Istenem, Isteliem~ b Izon y s okszor
olyan gynr1ók az emberek. S C&nK úgy peregtek
egymásután :l lelkében nyomot h ttb"yott emlékké.. Emberek id ézik elő a baborút, emberek meg llek : ebben a csahidba n nem értik meg egymást
is akadályozhatják. Ezt azonban nem érhetik el
a húzastársak, abban a családban engedeUenek fi
gyermekek s tü,relmetlenek ll. ~z ül~k.; c.bben !1
a haboru egysze ru elintézésével. Mi keresztények
tudjuk, hogya haboI"Úk akkor tünhetnek el a föld - mühelybell csak a maga h aszn ut nez.1 lUlOdenlu,
röl. ha meg s zűn nek az ellenségeskedés valódi abban pedig nemtörő d ölJL'3eg kapott lábra.
Ked\'es Unitárius testvér eim! azert '"an ez így,
okai. amelyek emberi szívben és az embereknek
azért nem jó mindig az ember, me,l:! a ~j tetgymashoz valö viszonyában gyökereznek. Ezit1
remtő I stenünk á.ltal nékünk adott JO lelkwlk be
_ alnely a nagy isten i lélekhez képest bizony
tehát a kereszténység egész. ténykedése lényegéIUt:g" kicsi és e~ötlen, .~e j~. és nem 1'0~.z megben az. emberi szív átnevelésé.re kell, hogy irá·
dolatlanul LOS fele lotlen ul beleke,!er]uk a gyarayuljon." (Nyikoláj metropolita d ebreceni dísz- gon
Jóságot. Arra kell wrekedniink ezért, hogy lel'
doktori értekezéséból.)
kü n.k gYArló indulatait ~S szeuyedélyeit megzaJ:>olúnuk. RelHlkh'ül fon to8 ez ! lstenew, mennYIre

ln.

UNITARIUS:elET 1

rontos! Ha lelk ünkben h elyet

k,írörőlIl,

11'1.

ÖI"őkös

k~1'

ÖllZC<"

mCg'lIzótás, .. rpiUan ntnyi

87.0nérl való hS7. ud;ozús. Il tasl sáS'.
l'ié.ll' $

aT.
ft.

fl

bn..-

fe lofötlcn_

ember cs Iste n iránti tisttoletlímseg, ük kor

mi történ ik ? A.z. h ogy c7.ck fogunk min"ket irli·
uyílalli r. Iwlmoz7.uk egymásra a l'(}Ssza.1" s ó-rt.éklelenne válik c m bc l·ségünk. Ellen ben ukit nOIll
ezok 1.1 gTurló lelki indu latok vczetnel•. vagy nki
nem lIl'ra kolt fordítsu mi nden oröfes7.itclSOt, hogy
ezek et önmllgid.mn l eg~'özzo, az UllIgabiz1osflll . b ol_
dognIl es lclkiislfI.c rctcson \'cgzi jól IlIcJ..\'6.r!cit emberi hivuflís:í t. ValólHlIl: "BoldoJ..\'ok fl ~1-clidck:
mort ők Öl"í)ksegül birják a földet'" - Ez nz 01,'":1"'
szeríi de mély édelmii cnlTlgéliumi szellem, igaz
k e l'cs~tény tll UitlÍ:' átslIgÍlrzlk II mi un i túrius 101kiiuköu sonnél rOKva lud juk. hogy bOhüiletcsoll,
le lkiismoretoscll és uoldogclll kell Tl\uukúlkOUllunk;
szántnnull k. vetnünk, s1.orgoskod uUllk 11 lllitgY.lr
mezóköll II milldcnmllli keuyél'él·t s élel.iink min_
tlen mil1;' lel"iilotén, hog~' l og~'on mive l 1"uh~í7:kod 
junk, ICgTO!1 hol lakjutl.k ~ bogy lc~;,.:ell ..vilu~s
súgot derífo, fényt sug-anw szellollll elctunk . . ~n

így cselekszün I;:. bizon}" Ül~IllU~Ull].;: boldog~.agal
mUllkáljllk s Jstennck tetszo dolgo t cllclckszunk !

Amcu.
"BeJ/cze Már/o';

•

C;ók.ai es az unitáriusok.

.1ó~/li h~ó r h lllhata t L'\.1l szelleme olótt hódol! /I.
lllllJ;) nr 1l0P 1I~ olmult hetekbcn II nllgy író haItiIának 50, évfordulója ollw lrnából. - 1~1.ZEll k u 1_
csolaU!tI.u .nem Ics;: ércloktolen fel(ljitnlli .l"ókain~1c
uz ~11l!al· I .US. "lI!1asra vouatkozó mcgállll ll Í!ásll it.

. J okrll ke,. c"yel 1.Ifi,líllll elött foll' sóg-evel egyiitt

re~7.lvet.t .~lnty(\s ~Il'uly kolor.s\"ár i !'Izol)l',luak lelepl o.zóSl unncl~elr~.Il· Ar.. ünnopó l ~'ek sorát uz Erdely, 1.l·odahlll l arsm;ag ny itotta meg a m ely

1902 okt. lJ-éo.al':. l:n!tál'ius kollc~ium dí~?: l ermé_
~n Illr tottu. '~Is?u[es~t. D l'. Oríl [(clemen. a koU&glt~m ukkorI Ilta1.galojlL ih h·ö1.iilte Jókai!.
!,.l\~lllP!ol.lIo1.1n \:u~~ yullk - mOlldolta y{t!at.1.ábUII
J~klll, .--:- .. I tI !lr. lsko.h! falai kilr.ötl. _ f:;u úgyis
mll~.t. knl tö. nllnt pohlJJws és h:lr.(lfi mi ud ig hir'
d'?toJ? ':Olllll.11.U szab lulsú:.rtlllk, amely a Illihclö_
dcl'!

<.el"JC:;"l.t esu \·e l,

V

ha~lls7.0r(l.tottcl

~I'- i stentis7,-

lel ette! PU1'?S lll. - /';h1,cn fl. ~öl'U"'("é::i}j(n/ Icoközclebb (lll $z/1Jwmhl!z (a unitorius 'V{/lltÍ..~ lele~zcf
1IIcrt (''! II 1'(1!l(Í.~ f.(lrfj(, lCJ/inJaiblJ tiszleleiúen ,;
len:j'i~mcl"I:ti !<z(fbad.~fi!lOt é:; mÜHIig elöljárf (l. Ti/tzof/.~·(I!/b(lll. Er. a.z eg:yhÚ7. nHljdnem II legsze~6-
llyehb valamennyi ki:;zi.itt, megi!! II legszeu!J la:uin_
t ézctel !"din fenn a n"trosba n ,1-I ezzel pél d:'lt m nbd, Illcl y úton kell h a lad nia mindcn eg ~-h úznak."

•

Lelkészi napok Budapesten

J ókai .1 853,bull látogutta meg' olős;;ör [·il·dól,,! .
IIm'm adízbcn UH6-ball crkezetl Kolor.<;vlÍntl likk or j;'trt 'rorot"l;:óu i.s~ Ez az üt tnlajdonképe'n tll_
llu lmiUl)' ú! ,'olt uz ,.Eg-y u;>; J steu" c. reg-ényéhcr.,
at~' afiakról",

'napjain

ukkOl" ","üH mér/eküt Hr. unit úri us

egyhúzuuk
llHís kÜ1.ött
})ok ,'oltak

umin! m,t koltói 'fcleki 'Sú lldo r orrófhoz intézeU
levelében ,lókui írll1. B Ol'é,' habirim flil rókap róme:- lHC'lJtebe iiltözölt lo\'asbandcrium, majd egy
nag yobb kiildöttség iid"özöltc J ók nit. A küld.öttSég élé n néhai Z.'Iol,·rl Isf/ián , Itkkor g~'ulafehól'_
ni "i tön·óu .... .széki bíró (dr. %..akó T1-Ih'ú n é" (IL-.
ZSlIkó Gyula ariai éd('sRPjn) kö"zÖntü lte a bá':

swlgúlatunk
Ul eb~'i llltüslI

so,i,

te IIzt II nemeS

nek. Csak
kel"iilt

_

II llngy h·M. - .-\1. .,Et:"y 1\1,
lstCll" illspirúili.sitban igcu n agy l'esze ,'olt l,ülönbeu J((i vál'i Llis::l.ó nug fllcdi unitúl'i a." töl'wuet-

. Ily av iiros lwvóbcn

írón ak, aki ,JilI, ai uak cl'déb'i körúUún hü:-égcs
utiiúrf>a yoJt.

•

(Az 11 llitilrill~ tem plomi sr.crlartú " 1I'íl'{l."a a~
"Ero' ar. ToS tcn" t. l·e~éu~.-ébö\.)
,.Eg~·sr. e rií fchérboltomtü bú'" Cl.. Se Hal"ne l, sc
CanovD I-;C1.0 uem ránldt abban, h og~' bUható\' :'~
fcg~'c benne a~ htcut; Kincs UClI llC 011.(11', A POl?

ncm ült lll'a\1)'OS ru ha!. Oly a n cgyszcru emller o
h, willt II többi. Amit he:-1.él, :Ir. uem $zól rölfe ~é
az un{!"raloknnk, ('sak lerelé 111. cmbc1'l)lwck. lohkOl" me~ Ú!d, nilles nMa " pásziorbot. sC' h a lii.sr_
g",'{ ii rií, nb'flH f;.zl'géll'\" ő is, millt nmilrülI szegen~'ek a1.ok, akiket :ildú:-:'I\'1l 1 elbocsú:i!ott."

Ado!'.iÚn

r.1/H1IISSt\ Illak.iÍll!uk

Sli it t'gyébkéllt.

..
D r. Csiki G ábor püspöki helynök máju>! hó fo·
Iya nuín po lgÍtrdi, fiizcsgyurmati, debreceni, Dun ti ·'J'i 8r..lik öz i és I>estszell I IŐ r i II Ci ej.(" y h ;'1". k ö1.scgek _
bO!1 megtnrtottn u s"l.ok áflns évi l~sJ)e res i Vir.sgúló·

szokct. -

A JlolgÍl.rdi gyiilekomthcll P e thő I s tnín

cl;t:yh~r.~öri f őj.~~:FŐ. tlÍrsusú~ábnll lídognl(llt cl II
pu ~pnl;:l

heh'lwl;:, nktl II .l!rÜ iekezctekbcll II nU'n'&r.u.ll)unn met.:".ielenl h ívek m ole~ fogad lah"lshnn ~:é.
s1.esltettek. D eb recen be n d l". Iml'ch D élle~ rő l{on d ·
ll,ok é~ SzIIEr. Jimos lell,ús?, t;írllusÚg-ú.bal1 líltO/.!llla,-<;t. tett II. p iisl)iiki helynök P ét c' ,' ,Iú:/l.o .~ li .,;zavi_
d l!.kl rer. IHi spölmél if> . akh'cl hossr.abb i{!eiJ.(" igen
I!r.l,·ólycs hll.n!{(1 h CS"lólgeté~ 1 Folytultu k.
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•

j (' llegzde<; \'Qui\'--

.1úk<li i(1. %suk,i r~ tn'll' (Zi'II~Ó I st-

ván éli Gyula arboimt!;: HIl~rY1.\t Y Ja) ~'oro ck(l cg ~'
kori vúroshiriijúnak. J84S·us nemzr!öI'RzúzudoSllll J.::
nemes IIlllkjáho1. fii 1.ő(lii tödéllcl!ll~ hu;:-~: ~mán\'ok
i"elh "S?n{dils:·l\·u l l' ..d?ollll meg-, lIkl elev!i1hctet1ou
crdemckcl S"l.Ct r.ctt llbban, ho/u 'l'ol'ooko !lr. 1 8~ S
as I' t.em(·nyck forgalng-ú bau kiiliinösobb lHegjll'óbli ltulú.Sllk.lt n e lll szoll\"cde tt.
A MI!.t:~' U I· ' t' lld ()múl1~'o:-, Alw.dém,ia irn(\n!omti.irteue li ilibllldú bizoll-SÍlga f"ob·óu·lItu ba.u, 111. .,li·odulomlörléllc ti Kür.. lcUlénye kbcn·· (lf););). J;:"'~ IT. é\'f.
l -4. Szil III 20.). lup} ,JelI cI P enme, II !t~'or.. Pf\Pl;lc-

velőinléml k(i ny\'tti rosa Wbb ot t 111Ira torJlldo m k_
ket iri " D íl\'id I"e l'ellll ~;; Hpl!lIi GÚ~pÚl" ism.ere.~·
Icu lUullkil i" címe n I1l'rol 111. öt ll111ukllból ,':lió ko1.el iit\'fm kOl'l'cktura h'nyi llll~'lIg-ról. ami t ő n.z
omlíte lt Ililpllcvelőintézc li ki'ny,·túlJlúkbn rllga:-zl-

\'ll tnilíll.

7.$.

a.v_

5zeme/oények
DáoiJ Ferenc irdsaibót

.... Kereszténység és az új helyzet
- E, O, Lee köny ve _
,En' 0: .L~~ IIz,_ angol unitáriusok helil npjának
" q II II e l 'ne k a &zerkeszt ~,
A l
.
' Mo
A ug li a legrcgibb idő ót 016. ._ l
lHlul rer ma
(nem ilnglikill1) rotYóira1 ~ megJeleno protestánA
Lee az első hábOl'U! a fro t
't k

~:;Il~l
A~á!J~Jkh}'b~r~/lI~\fl~áS~;~~klk~tet~~l~:~I~~~
nulmúllyait Oxford'
1ieg:ll e l leologl81 ta-

.,A '
Sy.u t

ISzi oklevele't '1,o.bb ,?!\\I I~~.e~'-elt ullit~r ius lelké·
liibh, min l
~; ,C,\ I e I~l asztor l~odlls után múr
meh'nek I g~, t ?b' tizede ,szer~el;zh 117. I llquil-ert,
V,IIS0 II oru II zota Jclcnlősen mefV'növeke,lc' tt , '1,·••'JII
az 'ln'·o l un't"
k
.,
l IiICsúnak, hnladó' ~zcilemii ~~~d~fkozggrh~z~ taungo l munká.sérdeke1, eg" ik' k " ' I l' k,es ~ TO , az
u ki , . ,
l'
.>
'
.Ole e I
- epvl '3elője
zan ,os ar:.aunlmi mozgalOmban is el~k I'
szerepet tölt be,
<
II e o
Az id ~i, é~ben I'észl vett az. nmel'ikai lluitúri~'I'o,~I~, , 1, ~~~\J!lIf;1 !HI'~Ylgyűtesén 6s tW,u l úu hosszi\bb
, l u O '(II'U ra II\UI1 •
:Uj " kölly ye "p bdsli ulli ty and the New Situ_
,~hon u lonf,lOlI.' o-~or*,e All~n & Ullwin kiadónál
Je len!, meg. nml mar omnagabnn is rangot jelent
Angllllhan,
L II Pun,k t€ !-j~d e lme nem engedi me'! e mü r asz...
lel<;s ,mnlta!asa.l•. de egyes gondol a tainak i"'lUert ~~ es,cr.c me~ ,YI,sszatérüllk. NélH\ny fejezetei ln
l.'oz lesevel klvan,lnk mos t csak él'zékeltelni ezt az
(,1·dekcs.. és 11~SZCl'íi !(önyyet: "A keres;dény és 'nem'
15ercsz.,!c~lY }arsf!dalmak' , "A tö r téneti esel1lén~'e1:
.Icleuto,sege.: "l\ultu,ra és Vnlósú!t"", "A töri enelem J t!zusa , "A M,lIn bolumok átalakítása"
A.z
ember természete".
' ",
_\ mu.nkat I ste l.lbe Yet~tt mély hit. és a \'aló"h
lll npo.!O Ismerete JellemzI.
Ferel/ez J óz~'e f

e

m lÍ ll f

mul.ill

Je lle

S

"lstcu

érzelem

buzgon
a pol.

C

hisz. A lélek II hit szer5Z(ll'etetet. A szeretet 5zeJe$ebhon t '
mint :l lüt. A hit csak szem lé!et, a
szeretet tevés. A hit. csak Istent illeti, ;l szel'etot
I stent és emhcl'barálokat. A szeretet mcgelcycn íti
II hitet. Fe lségesebb szeretni. mint hinni. A hit
elk ezrli a jót, 11 51.erete! elyégzi. A szel'ctct l sten
s az lsten szeretet, Nagyobb ismeret kell ahhoz.
o

hog;-, lüis'l.tust szcl'cssiik,
be li nc.

minthorr~'

higy.iünk

A szeretet természete, hogy bel ső d megnyíli k
neked. Nézd és szeresd őt. K r isztust, aki ilyennek
lllut.atla ma~át, hogy szcretheted, mini alyúdfiát,
m illt szószólódllt lsten előtt," (Krisr,l11s Ol'szúg ú_
r ól c. könyy V II. fejeze!). "Kész ,"agyok az úlInhlIll val!ott ig'llzs ágórt mindent elsze m-ed ni, de
nézelcimhez maka csu l nem ragaszkodom, s hu
val!'lki D. szentírás fUlldamelltumú b6 1 helyesebhre
tl\llíl, 6zÍ\'esen engedek" (1579 öl'izelbe y é le le
elölt tett ,'aI!OlTIúsból.)
Pe/hó /s/ pá,1
Budapesti gyüleke:retüD.kb~ az idén 2,) ifjú konfirtnult, A konfirm údó alkalmával R. Fi lep I mre
lelkesz prédi kált, Pethő I stvún cln-htlzköri fő
jeto'ző m bndott.n az UlC\-acsorfl i :'a gelldút. A m egható templomi ilnnepély soriin dl'. Cs iki Gábo r
pil llpöki helynö\; főpúsztori úldúsban l'észes,ítette
11 koufil'miilt ifjn.kllt. Az egyhá7,község ne,-ében
l'erencz József gondnok iidyözöltl! u gyiilekezet
legifjabb tagjait.
T amási Áron, Kossuth d ijas író nk, K ossu th díjj a l .iutu hnuzott "Ha'w i 'llilköl'" <:Ílllií mü"óböl ol vasott fel eg)' részletet b udapes t i gyü !ekezetünk
egyi k utó bbi összejövetelén , A nng~' letszéi>sel fogndotl fejezet löbbek k özöt! Berde M'ózsn törlénelmi alakját i$ feleleveniti.
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Uzenet az 1954 évj
nemzetköz i vasárnapra
R észlet P erc i,' nl F. Brulldage, az unitárius Vi ~
lúgszövetség amerikai elnökének irúsabó l,
A mi U"unk 19;;,1. e$ztend cjében örvendeznünk
k elJ, me rt ugy h'ttsz.ik, hogy most szel'te a világon kevesebb n ri lt konfliktu$ van, mint 1939 óta
barmikol', :M indezekért hálásak lehetünk. de a bék e fenutartása és elterjedése a legnub'1-obb h ir elmet. kölcsönös megértést és nemzetközi jóakaI'lltot kí\'illlja m.eg.
Ezeu a. nomzetközi \":lSÚn1;lllOn 1.1 mi üzenetünk
az cgybil za,kho7. !lZ, bogy II \'ilúgnak szüksége
"un II türelem megértéscre és gyukorlásál'a. Az
i.iSSZOf; yal1úSO!, lIag ~- prófétái !.ifcjezték ezt a gon.
dolatot d e legszebben és legszéJesebbeJl Jézus fogahlHl;ta meg, amikor i~)' szólt "Amit lI~artok
uzer t, hogy ~1 Z. e mberek 1.1 ,'elelek cselek~dJenek,
nlindalt ti is úgy cselekedjétek :\zokkal.
(Fol'dította F'n(!7I CZ J ózsef)

A s zahadelvü kercsrtényck ne.mz.etközi társulata 11
legutóbbi :kÖl'.gl-ii lé.!Oen ú gY h a tározotI, ~O~Y há,
romc"eukéut tari kongresszusI. A lef,"lI tobbl kongresszust 19[i2- ben lal'l oUük Ox fordba n. 19)' le~
hilt a !egktizelebbi re 1955. évben kcrii! sor, -;'- ko~
g r esszlUi székhely ét !(ésöbb fogják mcghnbl'?7.I11.
A "égreh ajtó bizot!sÍ!g n2 idei nYÍlr !'ol)'UJnan 11
holla nd ia i B iJversuluban lar! iihbt.
UNITARIUS HET 3 ,.
,

HIREK
Az ""amj Egybázügyi Hivata,' e!-nök8égé"Ve ~ egy:házunk vezetösége hosszabb IdeIg t.áq~Y8.1~okaJ
folylntotl az állnuunal kötött egyezmenybo} fo·
Iyó pénzügyi kérdés~kkel k~p.CfiOl~tosa!l' Az epezmény szerini ugyalllS f. éVI J~n~lll.r l-en az .allam
..ésWról eddig éh-ezett an yag i Juttat~ok 2a %-08
. sökJcentéllére kerűlt volna sor. Kormaoyunknak1
ell>ösorbilO pedig HorvMh Jánosnak, az A.1 lam1
l4."yháziigyi HivatnI elnökének és Veres Pál .a!osztályvezeföllek c~n'házunklfal .~~e lUben. tanu!,l:
iolt rendkívü li me~rtéS6 es Jo'pdulatu ~eglto
];észsé~e lehetövé tette, I!og~' ~gybaZU!l~ tov~bbr~
iJt ugyanazokban ft szemelYI es dolog;J Juttat.lSo~
ban rés:t.Csüljőll, mint ah?g'Y a,z.t nz al,lnmmnJ ko'
tött egyezmény annakideJén mcgállapltotta.
A Népkö2:táJ"s.-'lsátl Efnöki Tanácsa az AlIami,Egyházügyi HivatAloal VÓg7,ctt mlln~ássaguk ebsm~
réséiil Miklós Imre osztályve!.etSlne~. a "Munka
Erdemrcnd", _ Kalns László tocloa;donak a 'ÁM;?nka €rdemól'cm" kitiintetését ndomanyozta. urommc/ grnlulálunk.
10 ives funDállását ünnepclte. ~ Duna_Tjsz~özj
Szórvúnyeg-yh·í.zküzségiink márCIUS 28-án RakosJ)a lofún, gyül~kezcti . eVl.lnn~lizác~.ó keretébe~ .. Bencze Márton, a Jubllfilo gy~dekezet lelke.?ze
e,'a.ngéJizúlt, majd Buzogány LaJOS g~ndllok ud",ö:z.öJte meleg E.zaWlkko.l sz egybegyulteket. D,:.
Csiki Gábor püspöki helynök emelke<lett hanIpI
beszéde és főpásztori áldása utáD Petb~ ~stvan
egyházköri fő,iegyző a. gyüleke~tek, Gyodl. IS!vtm lelkész II budnpesti egybáz.kozség, Hnsztl Janos lelkész pedig fl per.t5zenUóllinci egyházközség
üdvözletét tolmácsolta_ Az üdvözlesekre Bencze
Márton ,-álaszoll. - A gyülekezet szép számban
megjelen t tagjai ·azután szeretetvendégsé~en vettek r eszt. _ Az ünneplő gyülekezetet es erdemes
fiatal lelkészét mi is szeretettel kös:z.öntjűk, és to-" ábbi eredményes munkát kívánunk.
Pests:.e.ntlőrinci gyül.e.kuetiinkben 18 ifjú konfirtuált. Az elökészítést Huszti Janos lelkész végezte, dr. Csiki Gábor püspöki helynök predikilIt, aki
a k onfirmál t ifjakat meg is áldotla.

I HALOTTAINK I

Lús~ló

GertJely IlY, főszámve
vő, - ,mmJIlY Mózesné néhai Dimémr Mózes

egybázkörünk egykori érdemes felügyelő gondnokának özvegye, - Nemes NWJ'IJ Sándor DunaTisza.kÖú Sr..órványegyhil.zközséiri.ink volt buzgó
gondnoka, - Ria,J FereHe, Bölöni, Béla alezredes
Népbaclseregünk kiváló képcsséJ.;'ü tagja BudaJlestell;. Da/les Zoltán Sashal mon, i fj. Rázmány
Atulru-$ Rúkosbegyen elhunytak. Áldás emlékükre.
Dr.Fcrc1ICz Aron kolozsvári ny. eb"1'etcmi ta,...
núr, volt eg y h:í.zi tanÍlCSos Uj pesten meghalt. A
tudománynak szorgalmas müvelöje e<>'yházának
és s~kely ra.iú,~n~ hűséges fia volt, ~k i halkszavú,
szerelly cgyclI lseg-ével, szívjósá.gitval mindenütt
cs.ak ba~átokal szerrel! .._ 'f'erencz J ózsef e,rdéln egyhazunk kolo1.svarl rőgondnoka nagybátyját b'1'ászolja az e lhunytban,.

össz.e" a bíráló bizoUsilg veleménye alapjnn a
be6rkezett dolgozatok között mcgíe.lc!ő arány fizerinl fog megosztaini. A jeiig&! lanuhnányokat, il_
lewleg egyházi beszédet él:l imát 1954. szeptember
l-ig kell beküldeni az Egyházköri 'fanlÍ.cs kÖ'.......
ponti irodájiLba, lX., B6g-yesEudre·u. 3. S7_

ERDÉLYI POSTA
E rdélyi egyházunkban több lelkeszváltOl'ás törtent.
Ennek során Mátyás György Kökösbe. Lukácsi MI)..
zes Csekefalváta. Péter lóz;sef Szentmiklósra, Nagy
FitfenC Segesvárra. ifj.
Recsenyédre, Sándor BBlint Jánosfalvára. Gál ellŐ Csókfalvara, Re s'-'
Dénes Alsó-Felső Szentmih yra. Bencú:di Domokos
Bölönbe. Májai Endre Torockóra. Bedő Ma Datkra,
Szabó De.z.sö Nagyajtára. ifj. Kiss lenő Fogarasba került. Nyugállomanyba helyezték: Tar Geza, Szén Mihály, Kiss Sándor lelkesuket.
Az Udvarhelyi Egyházkötben szószéki munkaközös.ség működik. amelynek Kelemen Irru:e oklándi lelkes<:
a vezetője.
t
A duzai unitárius templomot mint müemJéket a ro-m.á.n állam anyagi segitségével ~javítják.
A homoródujfalui templomot fennállásának 150 éves
fordulól'a akaJmáb61 rendbehozták, templomát szőnye
gekkel átták el.
Korondon a szórvány F'enyőkut szép kis templomot
épitett.
OkIándon K e le m. e n I m r e lelkész fiatalabb híveivel a templomot. saját faragású c,sjllárokkal Iá.tta el.
Készitettek továbbá két tulipfmt ábrázoló perselyt és
kerti padokat, a templomot övező parkban. A fara,..
gások székely kopjafás kivitelben készültek. A hivek
lelkipásztorok vezetésével a templom körül parkot létesítettek, sétautakkal. azok mentén gondosan nyirt
eJ.ősöv:-~, a parkban d íszcserjék és fÓrsák so~. A
tempIo ert hátsó részét a fiatalok számára különböző·
sportfclsze.reléssel látták el. A templomke.rtben nyert
elhelyezest az u. n. Szeretetotthon is. amelyet három
éves snvos munkával létesítettek a lelkész és hivei.
A Szerdetotthonban folyik a vallásoktatás. Az Otthon
a templom stílusában épült, festett kazettás menyezettel. magyaros motiwmokkaJ. A festési munkálato-kat a lelkész papi képesitésű felesége, B e d ó B o r i sk a végezte. A Suretetotthont tulipános bútorokkal
rendezték be. Az Otthon Eelavatására a nyár folyamán kerul sor.
Or.b ók Gyula és Papp ~~lüODd lelkészek elhuny-o
tak. Utóbbi Bnlakán, nem
egyházközségének lelkI
munkájában, hanem a szövetkezeti élet terén is maradandó érdemeket szerzett. Gaál Elemérné budapestr
alia édesatyját. Gyallay Pap Domokos ~yházi tanácsos. író aHa pedig unokafiveret gyászolja az elhunyt kiváló lelkipásztorban.
Dr. Abrudbányai Géza egyházi tanácsos erdé1yi
egyházunk képviselő taná.csa jogüg yi bizottságáMk
hosszú idön keresztül érdemes elnöke. Kolozsvárott
elhunyt. _ Umlö-sy Er;-.sébe.t nébai Onnössy Károly
V. kolozsvari
esperes-Jelkész leánya Kolozsvarott
megbalt_ - Aldás erdcJyi halottaink emléké-re.

BánSUÓzse.f

ZONGORA

Palyazat
Az Eg)·p.áil~_.ö,:i T auác,;; palyázatot hirdet egy
hosszabb cs r~v! d ehb ta.uulmány megírására. A
b~sza.bb to.n~llIl a l~y (s.-;.-10 sürü gépelt oldal,) Dá."ld Ferenc ertéket m.ellruc~~ a rövidebb tanul_
mány (2-3 sii rii gépelt oldal) Da.v id F ercncl}Cl
1tllpc80latos (jnit.\IÓ kutatús ercd ményét tartalmaz·
~. Ug)'ancsak pá.\y~zalo t bird~t lL 'l'auács Ch"Y
una és el!"Y egyházi hesz(.-d me~íráaű.ra nrnely
a Dávid F erenc em.lók istenti6~tMleten tn~nda11d6
el. A négy dolgozat pályadíj ös!;z.ege 1000 Ft, 3mftly
" UNITARlUS eLET

}avitást, ha.'l-golást jótállás mellett vállal.
C :irmay György, Budapest. XIX., A d y
E nd..re u. IH. Távbesr.élö: 346-733.
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L"plulajdonos ,,'\ Maqyaro r.l~gi Ur!tárlus ~yha!kör.
Fe!el6s s~rke~16 és kiadó: Dr. Csiki Gábcw.
evi e lőflzelésl dlja : 6 forint.

Budapest. IX .. H6gycs Endre-utca 3.
T á-..b.; 183-186.
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