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"Aki gyülöl.l lU cl :")'Jaflal, m ind ember 
iy:IJkos az: ~ !Udj:itok. hogy egy ember • 
,yllkosn3k 51n<"$ IIrökéletc. ami megm3-
r:l.dh:una öbenne. Mert el': a>; üzenet, ame
lyet kt"ZtleUGI fogva haUollatok. hOS}' s ze
ressOk egymást." Jfmo5 J. le"cle: 1.11. U, II. 

Tudjuk nU. hogy hol j;iru";k •. tu~j~" hogy. m~r.re 
meg-yiink Tesh'e rClm ? Az ujkorJ rllowfla, a sU>e1010a-Itl• 
a pulas:igi. - a teclmikai tu~cmanyo!, ~ortyog.ó kat: 
lanába nézve ki tudnak oh'asm a. szaker tok a SlStergO 
gőzi5k relhőiböl csak egyetlen vi1a~os jelet is a máról 
vagy "a]ószinű jVslalot ~ bolnaprol? Csak egyet. tutl
Dak megáUapítani: tengeren járunk, melye:l rettenetes 
vihar tombol s a hajónkon a kompasz, az iránytii meg
áUott. 

.. . & mit mondhatunk mi, Testvéreim. Istennek 
imádkozó szivii. hitböl élő embergyermekei, ha végig 
tekintünk kutató szemekkel az élet tengerének \"iha
ros felületen? 1\1i? Az égre nézünk és lá tjuk. hogyha 
az iránytű meg is állott. de a sarkcsillag ~"'Yog a. vi
harcs tenger felett, melynek. bármily végtelennek tű
nik is fel, van, kell , hogy legyen partja. valahol s tud
jllk, hogy az isteni gondviselés. mely mindenek telett 
van, a. megriadt h ajósokat ennek a. partnak biztos kl
kötőjébe eln~'!.Cti . Nem tudjuk mi sem, hogy hová me
gyiink. de bizonyosak vagyunk abban, hogy bár nem 
jirunk teljes vilagossigban: meglátjuk a. közös sors 
hullámai közt velünk együtt küzködő, vergődő ember
testvéreinket. ts ha megfáradt karunkat nem is tud
,!-ó~ segitöleg fe léjük kinyujtani, de tekintetünk meg
erh:st, szeretetet sugároz feléjük s bátorságot, uj erőt 
önt csüggedő szívükbe. l\1i hisszük. éljük. cselekedjük 
a. .testvérisége~! Számunkra nem üres jelszó, nem ho
mal)'os evangeliumi esnnény, hanem lényünknek köz
,·eUe.n _a Teremtőtöl n)'ert természeti adott5áp. em
~~e?Unknek legtöbb bizonysága. Hisszük, hogy a tesi,.
v~r~gnek!, ~int élet-pricipiumnak megvalósitása. nét
kul ir?-n~1.uJet vesztett, hányódó hajónk el nem érheti a 
megb~~~I~~~ek. ~ sz:ere~etnek. boldog jövőt igérő biz
tos ~kotoJet: 1\11 hISSZük.. hogy a testvériséget csak 
e~l!las~an blz.6. e~bertestvérek va lösithatják meg. Ezt 
a,~ez~sl testve" blzahnat. Isten legdrágabb teremtési 
::\Jand_e~t semmi nem helyettesítheti, de legkevésbbé 
a g)'U.lolet, mert aki gyü!őli az ö atyjariit.. mind em
b~rg):m-?S al;: Igy, b~ít~k az irasok. igy tanítja. a Ná
~reh Jezus es ml hiszunk az. írásoknak, mi hiszünk 
Jczusnak! 

lUég.~s ~k.an, I~tva a türelmetlenseget, a. gyúlöle
t~t •. a k~nyor,te,le~se~et , mely a vilig társadalmi, poli
tIkai, ~~asagl eleteben ma urrá leU ketségbevonják 
~ t~tveriség hatú, gy~~;ÜI er~jét, Azt hitték. hogy az 
u! lS.mere~~ ~hnl~1 ugyessegiink fejlődése embersé
gonk rejlödesehet IS \'ezetnek és közelebb viszik az 
emben . a , ~első:. legjobb énje tökéletesebb kife,iez.ésé
he7.: !\-1SJ:tlt';iségukben csak a. tömegek inaszakadt. tör
te~t lat ják S tehetetlenül nézik: hogy rohan az em
b~r~ség vakon egy bOnalma.<; szakadék felé. Az any~ 
~ Javak '!arapodása nem elégíti ki lelkük vágyódá
sat s kewlk megérteni, hogy örökkévaló szent eélok 
kltű.« se nélkül hiába\'aló minden küzd~ és az élet: 
\'!uulatum vanItas. hiábavalúságok hlába.valósága. 
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Csak az én, a te vaHá!;i hited vezethet ki ebből 
a gyötrelmes, összeomlással fenyegető helyzetből , Az 
a. m Cl;"in;athatallan hit, hogy van egy erkölcsi világ
rend, melyet n em te vagy én alkottunk, de lerombolni 
sem tudjuk. Ennek az erkölcsi vUágrendnek az a lé
nyege, h cgy az élet tör\'énye a. szeretet: nem azért, mert 
mi igy gondolj uk, hanem azért, m ert lsten szeretet s 
következőleg a testvéri érzés kifejezése az ember egyet
len hello'es viselkedéc<'..e, Ha sem.mlbe vesszük. lekicsi
nyeljük ezt a világrendet: összemorzsol. Ha felisnlerjük 
lényegét, kö\'etjük törvényét \' isszavezet az egészséges. 
józan élethez. 

Az egyén és a közösség tTaglkusan vilii;;os helyzete 
ez utan az erkölcsi világrend ulan kiálL, melyben az 
isteni türelem és végtelen könyörület a. ~envedeseken 
és áldozatokon keresztül is m egmutatja. az utat e!;y 
jobb világ felé, a szeretet ország-.í.ban: az élő Istennek 
szebb vjIágába. Ebben egyedül O uralkodik s csak nekl 
szolgálunk. Benne valóságot nyer az igazság, a szere
tet, a. szabadság, a jóság elvont fogalma, mert mindezek 
megvaJósulnak a. mi cselekedeteinkben, hiszen "Benne 
és Altala. vagyunk, elünk és mozgunk!" 

Testvéri szeretet, élcThít, hűség az Istenhez mindha.
lálig : ez az erkölcsi világrend követelmenye, 

Örökkéva.ló Isten! Mennyei édes Atyánk! Balatelt 
szívvel borulunk le előtted, hogy megköszönjük neked 
rövid ahitatunk felemelő érzéseit. Oh milyen nagy 
öröm számunkra tudni azt. hogy a testvéri szeretettel 

' a Te dicsőségedet- növeljük és klfeje:zhetjük gyenneki 
bilánkat a Te legdrágább ajándékodért: az életéri, ,4. 
szeretet szent erzésében megtisztult lélekkel kériink; 
:ild meg a mi jó törekvésünket. áld meg munkánkat 
s adj nekünk erőt, hogy egéSZ életünket a. Te szolgála.
todra szenteljük. Amen. Györfi István 

Kultura vallás 
, 
es 

Aki látta, hogy a fenyképe-zés miképpen történik 
s járt moziban és végig nézett egy, vagy több képve
titést, az tudja, hogy a felvételt készítő gépben egy 
lemezre rávetődik az előtte levő tárgy képe, melyet 
rögzitenek, láthatóva. érzékelhetővé tesz~ek és a !l'0zi 
vásznára egymás után gyorsan ilyen m&;l.on készltet,t, 
eseményeket ábrázoló képsorozatokat vet!ten~k. Teha t 
a fényképező gép magába rögzíti a kívül levo tárgy<!k 
képet, a mOZigép pedig magából kivetiti. és a szemlél~k 
által érzékelhetővé teszi a képeket, Mmdez.eket pedIg 
a gép teljesíti, azért, mert az ember úgy ak!lI1.a. Tehát 
bizonyos természeti törvényekhez, azok., muködéséhez, 
tárgyi val6ságokhoz az ember ho~á ad onl!'agából va
lamit, ami az ő sajátja: szellemi tehetséget, ak,aratát, 
munkáját s igy keletkezik a fénykép és a mozI vász
nán képekben lejátszódó eseménysorozat. 

Van azonban az emberben valami, ami a géptól 
külömoozóvé teszi: az, hag)' gondolkodik. Héj, ért~ke~. 
A rajta kívül levő világból felvett képeket meglté h, 
értékeli felettilk gondolkodik. ts különbséget tesz ön
maga ~ a rajta kfvű.1 levő világ között. A kivül levő 
világból (elvett s emlékezetében rögzített képeket az~ 
nosítani tudja a képeknek kivül (ekvő tárgyával. tehát 
ismer, megismer, ismereteket szerez. Ismereteit" m eg
Ismeréseit tapasztalattá sűríti, azt másokkal közh. 
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Az em ber II mo!;o bcns6. szellemi külön világával 
bClt.!tArloz1k II kül világba, amellyel egynek ls. de 
Amely tő l kOlönbö7.6nck ls érzi, tudju mnGM. t i a magn 
le lki .szellem i ,'II/1gdb..'Hl, de éJ ft külső világban is és 
(Ozi" kü lsó vtlá"ol II m oga szolgáltl.tába I gy~kS7.lk á~í
f unl _ ~flnt nhogy II rómnl cirkuszok arénliJflban kU7.
do rcliÓflus Igyekezett rávetni hálóját glnduHor e llen: 
felé re és ft;.y lefogni, legyőzni 6t, ugy II m i ndenkori 
ember ls 8zcllemvilAgltbnn összcgyGlt ismereteinek há
IÓUlllh'ill megrogni, l egyőzni törekedett II kivUIc lo.;v6 
acrmcszcll világol . . de nem .a7~1, hogy me~ndja n.ekl a 
k('!:tYc1cmdötést. nllnl II rctldnus II legyőzött glndu\tor
nnk. hanem hogy céljnlnllk elérése végett II maga szol
gll lnlábU ál1 íl.sn. 

Ez II cél pedig az vol t , hogy ::c saját é letét szebbé, 
JobbR. tökéJet~scbbé, benw v ilágával Öss~.lU ngz~vt\. a n
nnk rnegfeleIQ\'é nlnkítsn. Ezt csnk II kulsö vllng á t
nlnkftt\sávol, tehát alkotással, m unkával érhett~. e.1. A 
kivOl levő világ nagy vasznán kh·etftette. proJlclálta 
le lkI. s7.cllemi világfinnk képeit s munká)á"?1 nlkot~
saib,'ln megrögzíte ttc, tárgyiasitotta (obJektlvAlta) IS 
azoknl II \'ctOletcket. Az ember, az emberiség szellemi, 
le lki vil:\gii nnk eme tárgyiasult vetületei egylilt nlkot
já k al':t, nmit kultur.'tnnk nevezünk. Ez a vetület , a~fir
csak :'1 mozi vásznára vetrtett kép. sokféle kép vetule
tébő l tevődik öss:ze. MCI·t cl rendező gondolkodás, ér
tékelő és i télő értelem. teremtö fantázia sokféleképpen 
c:soportosílOlt:l n7. ember S7.ellemi, lciki ,,~lágában ~g
;&6dliU sok képet. E sokféle csoport tárgYiasult, obJek
U\lálódott veHiletei a kiHönréle intézmén.yek, a tudo
mán.y, technika, müveszetck és azok alkotása!. Egy
szó\'al minden, amit az emberi s7,enem teremtett, lé
t('SHell. S ezek együtt: n kultura. 

Az ember mi helyt emberre rejlödött, legkewetibb 
alnkjáb,"m is kivetítette és tárg}iasftot t..'l szellemi k é
peit. Igyalkotla meg nz első bunkó!., ökölkövet., kőbal
tAt" nz első ke7.dctleges edényt. T ehát már 37. emberiseg 
életén!'!.k hajnalhasadósnkor volt az embernek kulIurn
jn. Tt':\'es ennélfogva az a felfogas, mely az emberisége t 
kultumépekre és kulturáUanokra osztja. mert minden 
népnek \'olt és V3n valamilyen kulturnja, amely saját
lagosan 37. övé, nz ő szellemi világának k ifejeződése. 
CS.'lkhogy il kultucln ak is. mint az. emberiségnek és az. 
em ber s:zellemvHágiinak, vannak alacsonyabb és maga-, 
sabb fejl6dési fokozatai. A legkewetibb, legalncsonyabb 
fokról lassan, de állandóan fejl6dött. haladott a kul
tum magasabb és felsőbb fokozata felé, ha voltak is 
néha megállása!. 56t \' jsSlnesései is. 

Az emberi kulturnnak mindig részét alkotta a val
lós is. A vallás lényegét, \'3Iamint forrnsiit is sokan 
sokféleképpen hatarozták meg. m indenki a magn elgon
dolósflt tartva leghelyesebbnek. De mivel az egesz k-ul
tum nz ember szellemi. lelki , tili'igából szt\rmn7.ik. a 
kulturn minden részlegének és így 1\ vallásnak is for
rása nz emberi lélekben keresendő, az emberi s:zellembe 
kívülről levetítódo képeket rendem gondolkodásban és 
tEremt6 fnntáziábnn. 

Amint má r emlitettem, az ember mindig sz.emben 
találtn magával. n saját benső vilagávnl a kivüle le\'ő 
\'IIAgol, a tennéS7.et vHAgát, egyben pedig azt is érez
te, hogr 6 is bele tartozik ebbe a "ilágba. függ töle, 3Z 

ndja neki 3 mindennapi táplálékot, létének minden föl
tételét. Titokzatos, hatnlm3s, félelmetes ernk müköd&
sin sejtette, érezte. tnp.'lsztaHa 3 természet vHágónak 
jelenségei mögött. Képzelete nz emket valamilyen for'
mAba öltöztette. hozzá adta a magn érzéseit s a lelké
ben {gy kialakult képet kh'etítette. tárgyiasitotta. Igy 
keletkezett a fétisek, ijesztő. megdöbbenést, félelmet 
keltő Istenst.obrok, későbbi magasabb, kulturfejl6dési 
rok~n a méltóságol. ernt. nyugodt bölcseséget kifejező 
JUPiter-, Buddhaszobrok, mel\'ekben az ember a S.'ljét 
lelki és a természet , 'lIág:innk szemlélete által kelet
kezett benső szellemi képeit tárgyiasitolta. 

Az okozat es ok köz.ötl le\'ó öss7.efilggést az ember 
korán felismel1e, de észlelt sok oh'an dolgot. eseményt 
~s., mi~k OkoWjAt nem tudta felfedez ni. Saját csele
a edetelJlek ?kil~ azonban önmagában lát\-"lI és érezve, 
o" te"!,~tl \'llág történéseinek. eseményeinek okát. 

.. omJát IS. valamilyen személyes formában képzelte 
~:' megszemélyesítette és megalkotta. a világb..'l kive
, tette,. projleltUtll a sz.cmgyes ISle n képét. !ogalmat 
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először soklstenü (poHteiszl ikus). ma jd később minden 
ok0:-ntot egy~tlc':l legfObb okra vezetve vissza egy is
tc nu (monote~~1.tlkus) rormá':'an. Minthogy 1l1.Onban 8 ... 
események. lorténések mögött levő e végs6 ok nem 
lehetett és nem lehet n tapasztalás tárgya. mert a ta
pasztalat körébe csak n tárgYi események történé
sek, az érzékclhelöségek tartoztak ~ tart07.nak. a ...-ég_ 
só okkal knpcsol:,ttban II spekulntiv gondolkodfls al
kotta meg és veli te tte ki az ls ten fogalmát. Igy ala
kult ki ri vallás alnpjnként az Istenben való h it. 

(Folytatás köv.) Zoltán Sándor lelkész 

A budapesti gyülekezet 
hetvenötéves 

Az 1575-ben ta rtott budai disputáció a7. elso nyoma 
a nnak, hogy Magyal'Ors7.ág fövárosában Budán az unl-
Uiriusok h itOk igazságáról tanúságot teltek. ' 

.• ~ .?udai begler ~g mind a két felet meghallgat
"án h ltuk felö l, az umtáriusoknak adott igazat ... Ez 
az eset természetesen még jobban kedvezett az unitá
rius hóditásnak. Nagy mértékben fokozta a nép rokon
szenvét ri márllriummal is megpecsételt unitárius taní
~ás i~nt. 3mely innenfogva még erősebben terjedt," 
JegyzI fel a i\-lagyar Református Egyháztörténelemben. 
1938-OOn dr. Révesz Imre akadémikus református püs-

"k .. po . 
A XVI.-XVII. szá7..adban Virágzott és n török h ó

doltságot követö H absburg ellenreformáció idején el
pusztult egykori magynrországi unitáriusság életére 
számos újnbb okmanyszerü adat kerül napvilágra a 
levéltári kutatások nyomán. Dr. Esze Tamás, a refor
matus egyház központi levélt'áranak vezetője talált bi
zalmas feljegyzést a katolikusok akkori központjának 
tekinthetö Nagyszombat varosa .. áriánus veszedelm&
ról" - (Szász János lelkész atia szives közlése). 

A X IX. s?.áz.ndban Erdély ismét egyesült Magyar
országgal. Az unitárius vallást is törvényesen bevett 
vallásnak nyilvánitotta az 1848. évi törléneimi ország
g",ú1és. Akiegyezést követöcn Erdélyböl sok unitárius 
költözködik fel Budapestre. K örükben ~lóször házi is
tentiszteleteket tart Buzogány Aron lelkész-tanár, aki 
0.7. akkori vallás és közoktatásügyi minisztériumba 
nyert kinevezést. Az elsö nyilvános unitárius istentisz
teletEt 1869-ben tartotta Ferencz József kolozsvári lel
kész. 

Nélu~ny év alatt a budapesti és \-i déki unitáriusok 
összemelegedtek megismerték egymást. 1876-ban, 
nyolcvan évvel e7.elölt. alakult meg a kolozsvári uni
tál;us eklézsia fiókegyháza Budapesten. A lelkésZi szol
gálatot relváltva a koJozsvari lelkészek IAltAk eJ. évente 
nehány alkalommal. A fejlődés ú t jan azonban tovább 
haladnak. Alig nehány é\'vel később. - hetvenöt esz
tendeje. - 1881-ben megalakult az anyaegyházközség. 
FerenCl Józse! püspök a budapesti gyülekezet els6 pap
jául a jeles szónok. egyházi író és kiniló szervezói ké
pessegekkel rendelkero Derzsi Károly. tordai lelkész
tanárt ne\'ezi ki. 1881 ószén _ októberben - köszön
tött be és foglalta el lelkészi allását. 

Budapesten hetvenöt esztendeje megsznkítás nél
kül. ihletett ajkú lelkipásztorok hirdetik Isten unitá
rius evang:éJiumát a budapesti gyülekezet svl.székeiről. 

A7. évforduló alkalmából 3 budapesti gyülekezet, 
mint mindig. szeretettel fordul n hálás gyermek hú
ségével. a kolozsvári anyaeklézsia felé, ahonnan há 
romnegyeds7.ázada kisz.'lkadvn. önálló életre indult. 
Ezen az uton ujabb hajtások sarjadtak. hiszen a mai 
magyarországi unitárius gyülekezetek elindulásuk ide
jén, rö"idebb-hosszabb ideig. II budapesti gyülekezet
nek yoltnk filiái. 

A budnpesti gyillekezet önálló életre való elinduIn
sakor a kolozs\'ári eklézsia és az egész unitárius StA
tus. \'alomint az angol és amerikai hitrokonok anyagi 
és szellemi támogatása bátorította. Or.'endünk annak • 
hogy az é\'fordulóra többfeiől küldik üd\'lizletükel. 

Az 1956. október 64n d. u. 6 ómkor a Nagy Ignácz 
(volt Koh ári) gyülekezet i terem ben és október 7-én d, 
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Fürdői leve1 helyett 
t:>yátben FardM Jeovil C:fInn:t ni

r.:ma~Jc... ~n fffidj. 7 Ei -
gyngyft6 ftejé!:,. ritU i~ ~ 

a. !il:l:tVm'l" neve fs ~~ 
a6Td- p!Li~ d' 4' hő íet:riik 

~~;" naa9 SZOIg;iWOt ~ a 
• '37 tró fs,. .u. U"Jság bu'óhivataI ts. 

:iZ elleusu;fgfoTta-án.. _. 
ame rhrtflrg tefút:torn a rig1 !lZt.ikk • türd{ ..... 

Ü!<Tél-!Bit írnlc ol mL i:edva ffmiG.-!t;Uba ~yfl!lk
ra. J:II~V;ttl'c.UtróL &fjefen:em a21HlOO14 bögy edt t co i i ! 

in,. sem a% ... UI'lft.á:rt1D :etet'" I~E ÉS ~ 
ta';.- na:r:. bPWIk itrtá!.,.,.oú vaJ,.amdye !-smga:l.i"tgr6l 
;'.m;. f'T'!;stm ffiet bel5ő trufMsb6l f'rok.- MErr Id:feje7ZI!m 
ftU;oh!at ~~ fránt.. a .... ty már a bat,,'"vfík &Já>
me: lijujlOtl r.l!'kfflT .. feb ' ÉVi1l1lll!!"ÍG. pé::' heti kE:C:fVH 

- Azt a ktte-·;ezkt: 
IlJhd.y i1ILa"gyarltut. 

bErn ~ más .:.", OfWeii!:jú IIUc ls \liUl, ami ol! .. ~ 
nér IegJ'BObu9íre hi.á:nyzík.. 
rom n. adEt ~ hrJfiY 
N~ me rh-Lfi! ~ a tfr:d{jI'_ Azl. ab. !Ali 

n-~...ealr.l.- h6g l\Iflii'J"lirlwt net:n:5()fúra ffirdóvi fog. 
!e'!,!Ód;:! .. C~ mellé ott ... an a S:itlaTJlI7 _,..:; 
har.a!!T,a €rdi~ mrp+szm:::; ~egOjE,. pfhentetóT 

[.d'tó tl)(j~'i-rma es a 16 vasúti. ~ li Usv&
rr6 fcfnd.pqE! Mk. kezdIk fO{!ed'ezni,. ft,ári ~ 
a fonás kt...nyéke és ii2: erdei. utak teJe !;"",!'!mik Idtán
mfóJHrat 

1:Ilitárius embeLlipk öt&ilF.t és:~.út ~ 
fo,6Q" mí mát ott "4i w:k egy szép. 1i4!' refri:keI' is 
awn w:m;á1r.a:ó éplíIrtekkRl Rálát kef1 áten!fMk; ank 
ftá:l1,. af<fTc ezt ~ beiyet n*!';1"'nk mqSSlftpnék, betEn,
t+ztík, új;;;Nldtt r<Ed'g TtEWfédték a. m~atlan 
~L M;;:gyarlwt--f ~ nem e!'Óidni, de fej-
bo tlenf l:eU. t A JOk kl"Mtt ez fOIl:tJ:MI ~t-
adata kEU úJ.f~ 
rttmX :azt a:z t!j(lrig 

Az fdei ttyáw" t:g!F f(pnlteméri 
tiRtlltt teIePÜn~ boldog vfdám h,1e-

.16 "·'Beewi a2 
Mo§' 

az Ó IkdeJdéd f 

én még VaJMi fúrdó J,enlet 
szotcálJ:mak k7isz3tlll!túl E /uk 

li .. uhu ~ tábotHíZf', dat.... EStÜ:.ért. 
öiml'1:et a:z idei nrátoú -a,~ aC"dl'kuton: tMt.iJttQnk.. 

(;ya.flay o-.»i!hAM 

ADATTÁR 
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jUliw 28-tól aug. 5--1g Gal)'atetón ijJ6;;;;:zo.nt a SZOT 
iidii!6jébeD... A tamiicskodson mintegy 200 kí,lfiildj egy
ház;! n~zetó veu lészt. - A megnyItó jjnrv>psegeD meg
jelent H orváth János. az Allami Egyházügyi ffiyatal 
elnöke és Miklós Imre eJnÖkhelyett.es is. A biz.ou.ság 
leLárgyalta a keleti egyh.ázakkal ,"aló kapcsolat. kérdé
seit. majd nagyjelentóségú batározatot hozott, amelyben 
Wást roglalt az emberiség eróforTásainak kiépitó cé
lok szolgálatába állitilsa mellett, elit.elte a hideghábo
nit és az atomfegyver k.iséTleteket és ilyenirányÍI jjZ? 

DPtet kűldört tagegyház.;>inak. - A T!T(jgyar kormány 
aug. 5.-én ebéden látta l.·endégiil a biz,otwjg tagjait a 
parlament kupolacsarnokában. Az elnöki tanács meg
hh -bára az ebéden IÉsz[vctt dr. Csiki Gábor püspöki 
helynök is. 

Kjniiban m egjelent Jókai .,Egy az lstoen" cimű re
génye. 

Esperesi VizsgiJósz,ékei tartott szeptember folya
mán dr. Csiki Gábor püspöki helYDÖk budapesti, deb
receni és kocsordi egy'házkljzs 'ge1nkbell< 

Október i-én, vasárnap déleI<itt urvacsorával egy
bekötött ünnepi istentisztelet lesz Nagy ignác utcai 
templomunkban A s:zósz.eki szolgálatot R. Filep imre 
budapesti lelkész. végzi Az urvacsoraj szolgálatot 
Gyöm Istvan lelkész látja el. 5 az u..-vacsoraoptásban 
. tszh'esz;nek az ÖSszes nagybudapesti lelkPszek, ,'ala
mint a kUl!öldi n~ndeglelképpk iS. - Az istentisztele
tet djszkÖZgymo§s követi. amelyet dr. Lázár Janos va
gyonkezelő gondnok megD}itó bE -zCrle vezet be, majd 
az üdvözlPs&re kéiiil sar. Az. egyetemes egyhaz üdyOz
letét dr. Csiki Gábor püspöki helynök to1mácsolja 

U j. Kadár Fereru: atyánkfia neje 1956. szeptember 
l ()..én egészseges kjslanynak adott életet. lsten áldiLsát 
kérjük a kis Kingára, a boldog édesanyára és a tá"oli 
vizeken hajózó iljú apára a neyes tenget"észtisztre és 
id. Kadár Ferenc hajOskapit.ányra a nagyapára. aki ki
magasló erdemei elisme. tseként ismét egy új tenger
járó hajónkkal járja a nagy tengereket. Isten á]dasa 
legyen rajtuk es hl" t;t vissza öket egészségben es 
OrOmben, szeret'..eik körébe. 

Dr. l\ljkó Lörine erdély j egyhamnk volt fógond
noka. a kolozsvári teoL akadémia feliigyeló gondnoka 
rokoni látogatásra felesége\'el Budapesbe érkezett. 

Fodor Dénes a kÖZelmultban a gagyi egyhá7kOz~_ 
be kinevezett ifjú lelkész nehany hetet Budapesten 
töltött. R} ,,,ll ett Nagy Ignác utcai templomunk: isten
tiszteletén is., amely után Györli Isv.'C1n lelkkz, meleg 
szavakkal köszöntötte a gy ... ílekezet ne\'eben .a kpch'es 
vendégel 

Abrudbányai Erzsike. dr. Abrudmoyai János ko
c:sordi lelkkz és fel. ége Jefjnya aug. Ti én tartotta 
eljegyzéset a k.ocsonfi g:;>111ekeretl' telt:1I!hen Varga 
Lászlóval ön'. Varga Sándorné fiávaL Szivból gratu-
12.lllnk 

Papp ~"a, a debreceni OJ"\'oSPg)'eíem otöCé\"es hall
gatója, Kerekes Ferenc delnapnj egybáz1;özsegúnk ér
demes jegyzöjének unokaja július za..án tartotta es
küvöjét DebI ecenbeo dr. Osváth Sándor or,ossal lsten 
áldását kérjük il fiatal párra 

LeJko$zJ napoka( tanot:t srepiember 11-13. na~ 
jain )eJkészeink m ,_. a magyarkuti üdülö 
telepen. - A konferencia be\'eze1ójeként Batár Imre 
kj\'3}ó egyhánörtéoész. aGa tartott rendkívül érdekló
d' t; -el kisért !"'agyértékú feloh'asást Nagy Jgnác utca! 
gyUlekezeti te:tmünkben lelkészek es a Dá.\;d Ferenc 
Teológi.ai Bizomág tagjai elölt.. ...Az anahaptizmus és 
uni1áriz.m1.l.S viszonya a XVl. században és I)á\'id Fe
renc'" cinwn A .r:nagyarkuti konferencia a kú!önbo'izó 
probIérnak széles köret ölelte fel Igy foglalkozott a 
lelki lel.- békeswlgiila\á\'al a gyillekereti éJ.e1ben és 
más békemozga!mj szernzetekben Targyalta a liturgia 
reIormunk ügyét, a valláserkölcsi ne\'el'- kérdéseit 
gymekere1ejnkben, A to"ábbiakban foglalkozon a lel
kkzi k.öWsség az l557, evi tordal o.szággyú1és 400, 
éVfordulója, meg11nneplhének el6késritésé\'e1. Dr. Csiki 
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Gábor.:=;spőlti helynök nagy fi&yeimet kdtú df-d' ' 
ban j __ .et II ""E. tette az !J ul "agi Belf! ' .. 
valy nyáron lern)'lott \'.Il ..... k-~ _ . n ta-• _ _.:_- U"LL1.dE.>c .. anyapt.. 

_ K.sncnn- EiOJ, és N"alJpiJ Gyiirp- bizan ... kö
tcJttek. Aldb [rigy\i.k.re. 

F odor Ferenc ~ _, "'-fi' __ l .,-> pr~lter a 6 a bbani,!:át ....... u" .... a.!:mtta meg az r. 
Ozv, &enedeldfy fl.ekné ~tlórinei ec7hb-

községünk áldoz.atos hive és MUetics F . P 
szentlőrincen elhunyt.. erencoe est-

, Dr, ~brudba n rai, J,MOS teal m. tanár kocsordi lel. 
!tesz . ~ ev:s lelke!iZ1 Jubileumát beJl9Óségel; UJmePSég 
kereikbe~ W~ .~g a kOCSQrdi unitiaius egyMzki",n'& 
. A déleJotti tstem:nteleten B.usz:ü JáooI. lelk {g. 
lJJl.ádkown., Szolga, Ferenc lelkész alkalmi egyhbibe
széd.et. tartott. Az lSteot1!>Zteletet dísz.l<ÖZgyli;k ktn'_.-
5 ezeo '4"'>..-'<- , ,,".onrl - - "'~"" ~~y..,... or köszöntötte a gywekPV't Oen!-
ben a .l~~ ~ :iYhiizkfnÜ g jegyzöje fel.oh,~ 
~. Csilti Gabo~ puspoki helyoOk és dr. Ga1fah'j l5t\·ilc 
~gO~~ tovab.bé. az ~gyházköri Tanács, a kolozsv~ 
puspoki hiva~ es teologi.ai tanári kar ilih:öz'ó táv1ra
tá,l ~~ Jozse! gondnok a budapesti unitárius egy. 
hazkozseg. Szolga. F~n~ lplkész a Dunántúli, Beneze 
Márto;t .a z:rona:-~~ Balogh Bela presbiter a peit
~~.~~n[lCj ~~~ gyülekezetek és hivek neyeben 
ii?",ozol.te. a Jl!bi!.álo 'e1kfs,z:t. Humj t,jijnos lelkész pe
dlg a tá\·o~·o ~Jk~ és hin'k nevellen kÖSÜmtőt:te 
dr. Ab:u,!OOnYa!. ~aJlO5 afiilt. K.iss ErzséhM. egyete:ni 
h~ga1Dno test'\'enlOk feloh·.asta azokat a le\'eleket és 
~~tokat.. amelye~ igen nagy sz3mhan érkeztek in
~Y~1. :gyhazkőzsegektól. lplkéstek"..öl. éne)n:e
~L Jobaratokto'1. Az egyhaz;kfuség gondnoka át· 
nYUJtotta dr. Abrudbányai János lelkfsz:nek a hh'ek 
ajandekát. Szépen feldiszitelt kerékpár \lOlt ez az. ajin
dék. Dr. Abrudbányai János lelkész a5a meghatott es 
szivból !akadó 5Za\ökkal d1asroJt az. üd\"öiIö beuMek_ 
re. Kiss Zsiga esúrébe.n több mint kétszáz személyes lf
riték ,árta közebOO.re az. egybeseregletteket. Az izlftes 
ebéd elóállitios2han es elkésritésébe."la gyülekezet asz
szonyai!ánldozl.ak komoly illdozat..-á1Ja18ssa) és !elkíis-
mereies mnnkávaL A yal!ásos estén, melyet a 1.e!nplom
ban tartot1nnk Huszti János lelkész imiodkrrrott.. dr. Ab
rudbijnyai János nyitott meg, Bencze Mártcm le1kf t tar· 
tott e1öacást.. Swlga Ferenc lelkesz szavalt és Fel eDCZ 
JázsefbudapcsLi gondnok mondonzárós:zavakat. megem
]ékez .... en ez ünnepi esemény kapcsán arról az. oTwnde 
tes jelenségrol, !log}' a hehi Harnfias Népfront elnöke 
Mathé Zsigmond., valamint Jakab K. Károly tanácstag 
is megjelent az iinnepségen. Este t.áocmulatsiigon yen 
liszt a falu jfjúsága Kiss Zsiga csúreöen,. mely a kora 
hajnali órákban ért "éget. (b, m.) 

I HAJ.O'ITAlXK I Dr. Kapl.ay ImreDé Sehq M arianna 
Budape..o:1.en megí>alt. Lapunk egyik 1eg:i:m7góbb ~ 
gatója ..-olt, rokcnszen\'es, ,'om.ó egyériségéne..k kedves 
em1eké.t kegyeletes Jé2ekke1 őrizni}; Halálát férje, Mes-
anyja es ilÖyé.re: dr. Schey nona lQ'"ászolja. A idas em
Jé.ké.re. ~Ubál.y G.udolfni fi.. Boér I #'Db a jeles en:ie-
lyi Boir csalad tagja budap:o 5.ti ,~bázki1z?günk ~
kori hiisé.ges hi\'e Balatonal.miidican elhunyt.. H on-atb 
Lajosné afia takospalotai IDrü1eke7.etiink eg) ill: lepJ
dozatosabb ~elkú tagja váratlanul rneg.b..alt.. 

U SI TA BI US eLEt' 
Lapp.lajdooos a ... bgyaJUi Hági Un..~ Egyházkljr 

Fe!.elós szerkeszló és };adó: Dr, Csiki Gi"cw, 
!:\lj elÓfi7l'tés díja: 6 !orinL 

Bl!.dajXSL, IX... HÓfYes Endre. utca 3-
T áVb.: 183·1$6. Csekksz: 50..561..' 
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