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XIII. eVFOLYAM, I. SZÁM

Az egyházltöri ltözgyűlés
A m3JY3orországi unitáriusok eleteben ugyanazt a
s~erepe t tölti be, mlllt a régi főtanáesi ülések,
Ezeknek az ül~eknek vitáiban mindig a kor problémáJ cis Romljal tükrö7iidtek, és szem,'edelyek néha
élesen emberi kiWreselben CS vajúdést jelző erőre
sútéseJbill a haladó S7.elJemnek tils a szabad hitnek
egy-egy új ténye született. Brassai úttörő tudományos
munká lkodása számos te rüle tén alUllományoknak
nem véletlen m űve, mint ahogy n em a Kriza " Vadrózsáj" sem, vagy Bölöni I-arkas "es~akamerikai utazása", \'ala' Balázs Feren'c könyvel és életműve 1\1~
kőn , mintahogyan ne m véletlen. hogy az új zenei üslökös, Bartók Bé la tudatosan választja lelki röppalyájának útját az unitarius cgyhb közössége felt, hogy
abban holta napjá ig aztán meg is maradjon.
Ennek a nellemiségnek a jegyében ült össze ma·
gyarországl egyházkörünk közgyűl ése a múli év deccmber~nek 13-101. na pjain. A kÖlgyü1 és tárgysoroula talán semmiben sem különbözöt.t, adminisztra.tív kérdéseit Ille tően, bármelyik előUj é\' . ülisét ől.
Azonban há rom vonatkozásban jelentősebb voll aoz
P.ddigiekn él :
l\1indenekeJött már a k özgyűlés megnyitása alkalmával hangs úlyt n yert egy é rtékes tény: az állam és
egyházunk kö1.ÖU. kötött egyezmény 10 éves c_vforrlu_
lója. Oszinte há lával és örömmel emlékezett meg e
té nyrő l !lZ ülést megnyitó dr. Gálfalvi Ist vá n főgond_ nok;; Tiszte lettel és bará lsáJ':'gal köszöntötte a közkYdlesen me"Jel e n~ kép\1selőjét az á llami e gyház·
ülryl hivatal elnü kséginek, Veress Pá l úr személyéhen. aki
I
. elnöknek és I\likl6s Imre clüdvözletét is tolmácsolta. méltaUa az eg:yczm(:nyt, am('.jyállallítoUa meg, hogy egyházunk javá·
ra és előmenelelére szol R'á lt. holt Y bi'ltosítéka ma is
IHalapjának a hivek ,lé ld ú.~ ákloz•.'l tkéS'tsége mellett,
hogy bh.. tos támMl téka jc1enünknek annak érdekében, hogy jövend őnke t minél In kább a magunk ereJére tá mankodva tudjuk megépile ni. Egesoz vallá......
kllzö!lSéKünk m ~ly séges hálájá t tolmáesclla népköz,
tál'sa~ág unk ko rm ~ n.\'Za ta és an nak képviselője aoz
állami cjQ>hlhlillyl hivalal felé li römét fejez\'e kl.
hOIlY cgyel.ményiink kllü llóen J,egállta a próbát és
elmélyitette egyhá7.un k hh'elnek bhalmát kormány.Lahmk (:$ l!7.oclaIl1.mu'S t építö t:i.l'5adalmunk, népünk
Iránt, melynek öntudatOIi és épit(i tagjai vagyunk és
.. lcszOnk...mindannylan. JVeress Pál aoz cgyházÜK]'i hlvalal ne vében űt!v3zölt e a kö:r.gyÜlést.
. A 5' Ivélyes kösztjntésre l'eth5 István püspöki hel ynilk v6!a.<;.,-OU Illegkcszli n\'e a mondottakat és a jó'
klvánhágOkal~fliisPÖki helynök ha ngsúlyozta. hegy
~ml' "z cln·l~I-;'~nyben lelrlunk, a.l t a gyakorlatban
, mindenkor va lóra akarjuk váltanI. Az egybáz-
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ügyl hivatal elnöksége és eghz kormanyzatunk felé,
tiszteletünk és szeretetünk tolmilesotá.sát kérte.
MielöU IL kö:c.syfilés ülését az elnökség elnapolta volnu, Fcr('nez Jih sd rögondnok szólt közgyiilesünk második kardin \'i1is )('~rd ésér61 és .annak Jelentőségéről.
A béke ügyéről volt szó. Hangs úlyozta, hogy annak
az unitá rius egyháznak, mely a Dávid Ferenc-I
szellem hagyományait önl, nem ls lehet más
útja és harca, mint a béke útja és az ' érle való
kúzdelem. Amikor a világon mindenütt éppen az unitárius szellemi nagyságOk n béke figyének legkövetkezetE'S hareosai, a népek meg békélesének szószólói,
akkor mi magyar unitáriusok sem maradhatunk a tá t.só sorokban. Albert Sehweltzer békeszózatai, unitárius aktiv lelkészek munkája a békevilágtanáesball,
vllágszijvetségünk chicagói kongresszusának hatarozatal mind arról tanuskmJnak hogy az unitáriusok
mlndenüU a világon felIsmerték miként mi is korunk legfontosabb fela da tá t, a béke m egteremtésének
feltétlen s zük~gességé t.
milyen örömmel lűzzük
hozzá most a főgo ndnok s'lavalhoz azt a tényt is.
miszerint azt sem tartjuk véletlennek, hogy amerikai
unitárius testvéreink egyik prominens sumélyisége,
az unitárius Stevenson az, aki éppen napjainkban:
száll síkra a hlderhá ború felszámolása érdekében ha·
zájában és e lfogulatla n ba rátsággal -és ~egb:esüles~
sel fogadja kim3lasló vendégét a SozovJetumó elso
mlni sderelnökhely e U ~sé ne l<. személyébe n!
ts vEg iil közgylílésünknek a harmadi1!- hangsúly!
pontjáról is szóiru kivá nunk még: Egy uj vonással
lett gazdagabb a kÖ'liyűlés lefolyása. A hagyományos közgyűlés i Istentiszte leten és a szeretet·vendé!ségen kivül, mes t el sőizben függesztette fel az elnok
az ülést a más odnapi tárgyalás rendJén d.zll 12 óra..kor hogy az ilIésterembi:l IL közgyülés tagjai vlsszas ie:<lenek a t(' mplomba, ahol a Jele nkor tudomán yos
világa- egyik képviselőjólek a1őa dasá t hallgassák
meg. I\lély és jelképes értehne va.n ennek az eseménynek Aoz unJtá rius egyház melynek tadal a jé·
zus l par~ncs é rteimt ben " minden értelmükkel ls"
szeigáini és s:r.erdn l akarják az Istent és az em~ert.
vallásos életük d olgaival foglalkozva. JIlegs%akltják
ianácskozásukat és a templomban, szót adnak a kor
tudomá nyá nak, me rt a hit mellett a tudás.t ls I~ te n
"já ndt ká nak " a UJák és arra a folytonos Is tem kJnYllatkorlatá.sra ls figyelmeztetni akarnak, amely a- tudomány igazsigainak nyelvé n 5zól az emberhez. Ez a lkalommal László Gyula prorE'sszor r r mek és lebilincselő el!!.'adását hallgattuk végig magyarsá gun k s~r
rnauisi kérdéselr!!.'l. Termés- elesen voltak kl5,.gyulés!inknek vitái és vflem(-nykiHönbségel 19. Gondolatok. s7avak, szenvedélyel, ny1latl<0 tak meK. d c ro!)st
val6ban ..llarla mentAr 1san" és hlvi> emberekhez 11löcn s ez legyen zálega Jövendö lIlunkánknak is.
R, F. J.
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Lii "H ICHdó
A közID'lllcs 1I1kuhnfival \al'\otl Iclkl!szi értekezlet jn\'3501la nz .. Unltárius tict" s7.cl"kc$zlójénC'k. hogy vczcss~n

be cgy uj I'OvalOI .. Ullitftl"iuS szemmel" elmen.
mely hónapról hónapra nl. cgyluiz. ,,'qty a IHlg)'\' j!{l !:
id6su'I'li kérdéseire vll:lglhon rá. Ennek n rova\,.nnk
a vczclésb'c! engem ~ debrecen i lclkészt;~rsamat biztak
mcg. Elófol'dulhnt tehat. hogy kettcn ket különböző
n.~leméllyl vetünk Pllpírrn -

s UgyulllUTÓI 11 kérdes ről

músképpen "élckl,.'<lünk.
Jogosan kérdezhetné valnki. hogy ugy;Hlnn'ól
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dl'srö[ Jchet-c kél unitárius lelkésznek mús-más ,'éleménye, s hu igen, akkor mi szükség vun al'l'll. hol!Y
.,unitárius s7.emmcl'· 1H':'7.zük II dolgokat.
'
Nos itt vnn valahol rt JCn)'cg, ml1i1 ki akarunk tal>inlani , ki akarunk domboritani mlndjtirt eliiljÚróblln. Ha v,t11unit .. unitárius s7.emme]" nézünk ,17. nem jelent
feltétlenül más, va!;y ldl/öl! vél,~1I!ényl mfts feJekezetii
vagy akór mús vilúgnczetii embel'Ck fcHogúsúval szemben. Ez n rovat nem nkM konfesszlonalis lennL ö römmel (idvözöl minden olrnn törekvést. ami szebbé, jobbá
és boldogabbá ldvúnjll tenni az ember életét. akú r református, luthenilHIs V:ISY katolikus ke~demé.nyezésL'O I
legyen s ó, Még' a keresztén,\'ség C'lldUönitö fogu:mához
sem l'agIlszkodik me reven, Nem logikai vagy erkölesi
fikciókra tfllllllszkodik, hanem a való életl'e, Csak két
:ekintél)'t isme!': az él'teltnel s :1 lelkiismcretet. Ebb ől
természetesen az is következik, hogy ha valami az értelemnek, vagy a lelklismel'ctnek ellentmond, azt neill
fogadja el igm'.sltgnnk még akkor scm. ha azt a római
pápa, vagy az uppsalal érsek állí tja is.
Hogy példá\'al éljünk: Öl'ömmel üdvözöljük a SZO\'jet ludomóny nugyszerű ujévj aj undékát, a holdrakét át, Hisszük, hogy öl'ömün~ben oszlozik mindenki, nki
hisz az örök fejlődésben, akál' mohamedán, 7.sidó, budhista vagy ke l'esztény, De elítélünk minden o lyan dogmát. mely a fejlOdésl gátolja, bfll'lnil)'en jószándékkal
alkolták is meg :1Zokat annakidején az egyh,\zi atY:lk
cs zsinatok,
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Egyik nupilnpunk o múlt heten ilyen cimü vezcrcikkel jelent meg: A c~il1ngok felé. A technika tlldomáilYU
ezzel 11 ~$enlális InlMmnnnyal vnlóban megtalálla az
utat a csillagok lelé, _ Mi, hl vő keresz.té nyelt m egtat..'1Ijuk-c 11 béke útjIH a1, emberel, lelé? A holc!ral{é la tervezői és építői töretlen úton júrlak. Nekik kelleH minden számi t f_~ l és ten'czést e1vCgezni. Példúra, minttll'l'l
nem támnszkodhnttnk. A béke útj,~ nem töretlen, A
názáreti ncs mcstcl' fin már kétezer éve hiv minke t
e~:I'e ~Z útrll, A~ embel' Jézus eleven példakép, Kövct-

iuk-e ... ,

1I6d lIlc'lő \' ásá rh ely

Dr. Jakab Jcno

Unitárius nuilluntlk kutataS.l neh:\n)' cv 6t!/. (ell":Idült. Örvendetes, hogy kétirán~'ú komoly kU lntas is fo..
Ivik, Az egyikben d r Eszc Tamás és munkatárs:ll sz nlföldi és duna_mellé;<1 unitáriusok le\'éllári adalnil lárjá:, fel. 1\ másikban P irn\t A!llnl a kezdeti unit:iriz_
mu;; szellemi hátterét Igyekszik megi'.lJzolni,
A mag)'ul'ol"S7..1gl unit.áI'lus jelcn egyetlen bihliai igével jelll!mezhet6: az (un tn l \'a~ó >lok, CS :1 munkfts ke\'(s,
!\Ii les7. nz unllt'trius }6v6vel. Ezen n téren meg kell
kezdeni cgy unitftrius hitbcll összefoglal6 a:apvetö mun_
klilnt.lll. Semmiféle önkéntes szol~{JInt és a világi munkllt:'l rs..... k bc:\1IltlLsn scm pÓtc.hntJa az unitárius hit
"zépsógelt öss1.clo;ln I6 és i'endszerc~6 könvv hiAnyút .
M ~dern unltnl'ius hittankönyv nincs, I\'Jj hiniin;,:1 fcJlod/) "i1{[gb:~n és IlZ cmb('1' rtllvlltás..1b....n , TudjUk .lzl is.
hogy n végsű alnpelvek örökkév316sój;t<t mellett a z
f'mbel'iség nngy szellemi fejl6déslonek sun'ln újra mi$
kcl! foga lmazni .lzt .'lZ Igu1Ságot, limit II véJ.;Sü alapelvek
n Itor nrl'lvcll monda'wk, Enne:< ti ll~egroglllmaz;.'lsnnk
mé<-: cs.ak k("Ól'lcle scm tÖI'ténl !l1('t: az :ltomkOI' ('rnbo..~
I'ének gondolkodási sz' nl jén. HemC!em, ez az esztendő
-- ha nem is el'edményeket -, de n !ll"Oblémók fclvNés('·t és a~npvclését me~hf)7.1!I,
1959, jnnunr 3, dé l előlt 11 ór.1 20 (>C"l'c. A ddió mel-

lelt ül ök, (llllik ~ l' vnlnml snj6!ou''1 fütyülő, lll~Ó, laka.
Inló j)'j.l11l: s16bl n)('~. NaJlI'~'mb1.e '·ii lú e'sö mC"\t t' rsc ~,,~
bolyt;'Oj3 nrlJn Ic jel7.6.sC'iL ;\1inc!C':,: e~' N jclhan~ nz
istC'n-alkolta cmbC'r l'Ut!.VogÓ lehctS<!génf'k tnnubiZOIl)súga. Az embel'i ~oll(lolkod:is dindnl.l a viiáJ: ts. annak
mcdhanikus erői felelt.
Nem :'trt mef:::\lJni <-,cs p illanatl'a unitárius szemmel
e nal!ys·eru tl\ny elöli, J elentősége rendkívül!, JelenIt
Ilzl. hogy IlZ embcl'l tudás csodokrn képes. Jelenti a zt,
h Of::y kijutunk fok07..1tosan :1 szük földi :;<zfé r.ikbol.
,., I gen ! és m~l: jelenI valamit, A mcstelsé~CJ; ':'sltcstonek uz nll.'il1<'1N'gl:1 adla me!: azt ,I mérhelc'len
sebességet. hogy ke7dt'JJ IcmHilctC\'cl leg) öi l!ct\e fi Föld
von1'ÓCI'Cjét. Ugyanaz .11. atomcnergin, nmely egyetlen
bembflba belC"\úrfh'c sz:'lz~1rc:~et pusztil~lUt CI m:1sodpel'cek alutt. Csupnn n ludom:\ nyos, n PQZl!ív lc!h(lv,nl\l:\st 1c!!1\ knlon:\I, ne\:(u l ' v fcl~l.l ~znnl:'tss:i tenni. f:s
hogy l}(lZltlvcn, vn~y ne:;ntfvun IlIIs1.n.\ljuk fel c~t a
mél'lletetlcl'l <-ner!::I:'I t, CI. egycscgycdül n lelkiismCi'{"
kél'c1ése,
Ez n ponl pedl{l m::\1' nem n tudOIll~\ny, h.fUu:'m U'I.
cf/,ölesi !('!c/öss {ip k ér dése, A Xx. szll7.nd emO:I'é1.
dc külónö~ en II második vllúgháb =n 'l ne m,e:lé',ct zapol"Oz~;\ k 07. új élménvek és bnnyomá~ ok, ViE\t:unk nl,kol'út fejJIjdöll , l\Z ell1brm~:< elót t vlyan lehet63éllc.k t:'u'uttak fel. amelYl'ól álmodni scm mert n"eI6tt, Ez t.1 m.)l'he' et'cn lendül!!t fe]'{avm'l n e.;t-c:z bensőiét, c!llbcl'i fclel6s.'séltrzctét é~ el'kt:lc.'ll el"~lt, Sokszor c.~Ili{ nz €'tizkőzl lál ju, 1'1 fc\fcd e1ctt üj la lá l'nún"l é~ cUe'cdkcdK
Jlln:!k hut,lmftról é~ ve~zé l ,,{'iró1. ]'lk{lbb S7./l~ mestel'sé~l'" bo'y~6 ke"ln\:(jell a v!lá !u1rucn, mint e!!" u' ombo.:nbn l'ob1>.1nJon bé't(é~ "nl\:6 rölöl t. n"o"nol't él .~ZCr~ n
C'>ét1en~é~el öntve ~7.l'rtt.~(lt. A hU.'lzonne'1ycdik ÓnibWl
cl ~ vll:.\~ 61 tó'e rtt,:~, hOll\' elpt:<:::'tflj<l. \'a'~y bckt')~1! I
te ~ . l önm,u:;ít. Úgy vélelll, hogv II pozllív úl on !~Il.uh, bb
olyan (,,>nlli j('ll·n · fI~.\ !l 11 n !'Jdit,)'Jöl fdhanl:\nó ha lil:,
mint ludom:.\n~'os sZl!mpon Lból,
lle hrccl'lI
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K AII "I Gyu la or$~.dll.OOI ~lnllk ős d", O r iu I" )' (;)'ul~ OI'll' (oIlM
r/iUl'''II,· klltl7.ll n(l love "'~';n '''Jc1.l<' kl t'"~'t>cr;!3tl ,I r. J:lk:t b
Jen(l
hÓ!l!nuOvllu\,. hel)'1 ,.nUII,hl. lrlk;!"""eok II novcmbH
16-1 vAIIlIl7,llI.Ok lll'dl'kllbon klfeJleu IClV6kCIIS.;!I(;!;!,'I,
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Az evangélium' fényénél ...
h" ("~Qj..' nZc>knt cert'fltl" k. (I
ld/.,. ,"rk,'1 j~ S~I"NI!lrk. !'Ii j/dalL'IOW/'; I'Q"" li.. ha rsak ,1Z<*k"IIJ
.. Ml"ff

IN.!'fek

jM.

ti

ki" t't'/Ml'k iti' 11'$::"-

tU'~,

mi j"rnllllnt('lk l'fl ll !' H~ell ti
"lIm\$;)I..' II
11,,1,I011f':f t"li:elekszi"· ...
fU', \ '1. J!'-t:tl

\ . r m l"'r 0!lanun: II III rtiltlhl'iI fos iigy I:i l~{l ll, tU,)Jl;l'
I ."kt'-p " h '"hl!.;. lh l'l l,III u. " a l h\ 1. A fiUt'", iQiilNN I i~
a

fl<l,Hw

h"\1('I).I',,·tf .

\ f-trti' I ~ IIí'''

lIuloltl\ III

slr'o U t ;

III .. 111« 1, l'ul.11I1\(1 kl'lI ? t ab:tó llt.f b<'lNl..nlll,t1doll W id·
h l'l la l.a.ill iiOI"$.II II\I. ti l' !It(>kban ndlllllf (' h 'ág)'O!1 ln •
•WIl. N il!:,,' .. (>l..\l r"a ráJöll . h (l!:)' UI'Il\ a (tihlb{il ti lt II
\ lIat. f'1"1i~ mf' rli' a " l~. II\~,· I I 1111): )' kOl.m{\.<;-, "i'm
;. " ....l\'t,lllfll;,u ~. U,, ,ií:Y (i';:Sl t'!i2(h'(M.HlU l'I W IllIIri ,
h l'~ ~' I'(' nl t' L~ 11'11'11\11'" hibz,Ollak Illkos v li!:,')'u!. Illt"[,)';'k"l"l a \ '-k lt-h -Il t (\.~ I l'ú ll,ollll . H llf,'t' l i'1t'1\,\' OfSZatl>1 \·lu ..I:t.... j.U a ... fg k t\ nIIlJ1U11o s b t· n t' jU's itr! l.., av. au~yal (.kk !l l . Jó Ntrll r nlt' kkr l. K f l'l(' ll't"n'l hid n! \'nl a
llit.hl bol ~' I: ') Ir I(, s 111111(11'11 :o'J.l111Ul blul fl,k,ult t·~ ,· -t·~ ~·
hlis, " kl u h ' j'O'g ,ld ll lf \·J.ylk IIl lh lk rgl h'stft', lH ilndmu" \' 11 . Gll lh 'r l" .I4u" '; \'111' t ,·s n f lmh\lln tö hhl ill ltirt1l,
\\llIr j ,\ r';'l1;; It ,l.iO'h ahlt h m t! sv(o llyt·kj·!. n ... i\~ ('m la- r
~:;:ak hit· , 'IUI 1t'1II('(,I\'!1 II rl' ldh fuo il 1\llI\l\ k " Oluoort'jt, nl~' .HI hllhH"S I\l fh' I(' II , Illrl,\'('1 iig)' h\l S7.I'11 s tma
.!'t'1l1 11\(1 t<zf U ..s 'u l t'1l1.
K l lll' IIjj\\\\s o ll \'l.l n a ft' l II kli llO'i"tll t m~IIlI\)fI\lo1.
\\)('Iy n d fuiágllu l 1I11'S"III II Sil l'tla a'l. ('gfn l\I{tom l\ \l~·o.s
\·ila g(.I. allliktl l' av. l' I~t'i 1lTl"".lkfl ll ,is--aak iilIIU' j.'Jlrg l.rl ..s IUH~J.1 1 a m itI h 'gkü rfll\'k h\ls ti p '·f{'"mii-.ről ! !
:\ h'hNrlh' I\.~"1: h ul .\1'nlt's g )·",j..," j Ul. ('mbt' r l lud:b
l;,ln'<'<:liklt.. kt'p,·........ ,i';1-n-I. valós,l!,ga l 1t'!öl"Ö Il ... a \' iI:l!{tl1'
ktpi'ro l.
.\ mil.ll r lU t' l h' n "-h Ill boni b a IOlltld u) :\l ut' ills S Nrl'ul .. 1 rlfQl:j.lk ;$ biro",,!: t' l r !illitj:ik, jt'IH il , ho~)'
nf" m U I s t' IIJdl ó ! , '.ji; St' IIIIUIl i5 l. a l:lb i\rl ii "i hfi:r. 1" 1) ~s
1lif":r.If"If'll kart.\! a lobog" lal1gb;I la1'h'n it,l:.·~'. h ~;-~' Ilo
lu.ll uk kinJlI!)\ ll\t'jl.: a s:tt'lIW sr 'r('bbt'n nlt'g . fl'z i
mondju btr..i rrlt': .. ll oss"loii som " IUl l' nll ttinam a ...
U$)" "ilyt'll t1ksfu:fg 1"1.' 15r... k " ük I\ ... k ,"
I>:\l\WI'I 19)' 1 ~Pl'h bt' a m ..,j ... mb ... r " I"'f h ... lll. I'\ ~I'
it1'rakr l u s bl\gö hang ja S1' lntt' f riht'l o.·" m o ndja:
.. \' ,·gh' h'll s o r ol vn n a . u ltm ll111 j ö \'okork " , A j(i,'6
,:U hIUI 1""f'!l.f-nyt"1 IIl rs " lm od{1 J (\ k n l. , 'n!;")' a 1t·11g... rt'k
\'"5 It 1"'\'t'g\M'j: tltl>kt:alus "i!ú j:fi l bfl'lltW'sit íi Yt'l""lW
k h llt't Ót' rt'jt· I" m ln(1 kt'\'fs , 'a lm,. hu t'Sl,k :;;dh'nl is
Itkal ll\' k 1\ k öl't'i kt'z,mi'l\y t'11 !lIlIItIk a t\ltl om 1 1\YUS tl 1'i;;I ... llnl'k. h~)' lU. i'\lll)('f k hla hall il ll (I W id n'IW,tWl't·,jflwk 1;~· ür ii,kt~TI. ,

t .. a ... \'"mm'r m ' llI :lk a O'j" Isnt·,' t' l1n i. h n ll', · t ö " el.,...

1 t'~ rjc'!iI'Ilt'k ' 'Im t'g ~' 11\:\,lk k (' rlt,t l>lO I rg kör~·. Il llll'ly
'lukrbb ~~ l.\'"m t' llyt'bb II Wltl Ifg kürtlcl1r l. II.· \'()\\"l Ö
f'rt"J.t' n a gyo bb f'S , 't·Sl Nh·\tllrSt·bb is, E./n' 1\'lki ú r '

rakNá ",1 rn'",-,\' r " lkt' f UII ...!ty t·mbi'1'n ...k ilttörn l ... ("d
a . lf. k rlf l s Icm"Z l'u \'ul\1.6t-rt'j d , bt'!i'h uJú'& ol t ~I 'IH 0'1 1'Irn'l lU f' t'~'f' It'm r'< It' \kIN ,,1 h u t.lr la 1l\ \l limm l kus ,,1l~g~~ . •\ z 5nl.k nU\'liw rt'jf! tfirh' ü l H ·t u s ~s (Il: f n ·
~'~I\\f:u n~ k Irg kiif'f t .. lhag·S\ iI.. J.ula 1\ s .. t·r"('h~ 1 r " k f-lflJ,w a l a .. rl!: ~'\' i" m t·s t·\lI\)(·ri h l\·"1'bfg h 3uh la lll n ko:z.m OST.l.l tooo r n 'd ur\iill. Oly ll n li'lki ll'lD·, ·t>rl t!-:",· \ Ull
l'r, h~lC " a16111 ls " " Hth ';"! ... nltf-l.'·:z.ik ri a l; l' ml >,'r '"
,~lll J i'l.~S II mtwu "r"('jn'rl hltj t uit \'h:N'. SOkan b h ' nl
Ifl~' krdf'Sll l'k lur lJ.ik m a l$.
.Nos. m.i unll .iflll~l)" IUO\l flir".ltn'lIlk. h~y ll> 1<'1k\l'1I1.lj:~1I1 k eu
ilo
", "u'rl'll'Iból \~l\{; iir ra k f láJ:H
n l'
\' ll.gf'dj\\k rh'f'n n l
h 'II\('1I\ m ag UIlk I ~ k t-$.z.i ls ün"k
~~)'rl -f')j; YI' I , h og'Y j..i1'j \lk I't'!t· IUl "'r; )'f' If'III l'$ ... mb ... , 1
rl r l 1'O\l\lilnl k OZilll"";; \' 116.\;111 $. n t' \·t'r; ódJil n k h ...h'b r n IOWC1i..ssat a~ Il l\'cf-s n lik körf bt'l\ 9. 1\\lml!'";,t
~':I~~"" k a karo t n \"olll Óoi'r('jf n\' k k" g'yt'U"n l G.n t n,n"
•

Az e~''y,l(í:::;i l.·özolop
JClnUClr 1-/öl $~11I1Il1l'C1 nw" kerek?'1 10 t'5!t .'ndv tili
r.·IHfrlkl'!t'5ilnkrt'. hOPII mt'gll'rl'l1Il~i.1; aUIIIl{J i , rIH't rll' l(
tllI!tClk. ttl>1Y F.!1lItttt~un'" millflrll kiU$ó nUnnl! tllmooll'
ICl5 u,fI/dH. II $IIjdt .'rf'jt'l>ól. II h 'I't''' o " "I' nl ho:oh did oZlltk!',\::5rg"böl f1lr1S11 Jrllrl IIlIlDót, 195<1. janudr l -töl cl
nyugchjbClIII(·th' (,{tyhd:i IIlklll'tna!tHlllk IIl1uj)dijnrt'i1 II:
t'Q1I~Hizl:nl.! j.,·t'l1 !JOtuicul;oouia. ,,'rm l'{ljI~:fn "'rl 1's:1e'1Irt6l'e'1 e':fhilt. um''''nr 1II(I..u(11I1 1i~:II'mhr Irp' j'lll (I ~ 1:9\111I~ :i "1t1lí)cPjnlnptm'" ~~: " '\:rtl -1 63-1 ~"'-I:>ól aIIoH. Nrn (l lly
hllntlPl~ .. 1 f?fl6l1 ,t"lrlO$~,'g"1lI , .. Iks IlIdtllli oon Jord u l ·
tnm ttlI H(lrill~ hit·,·lttk'h:·~ IlS kl1rlt'm . 't"lJlI mil/dlln (w ilIiri!ls nllJfinkJh l'I'l'nll' rsa'" I forittllal rcimaons~u II
l:ytlglhjnloP'{ll. J\ ~ IIdom(IIIYO\':/H 1!I'Ol> t:1,; '!luis ht'lyi- n
lIyllglu<::III>. Hncld kÖ$~tilljc", lltl'Q IIUNt'(lltf'lS«t~ is tlZtl).,:_
1I(l~' o: Mdo:oltlil, akik Ct kl): t'rd,'\,:i'b.'1I ('lhollpZOlt krrő $:cil mt'{lir'f"IIt>k " a)nr. pt'ldójuk srrkt'ut',l horosslIl

It"H!,' mris{)l;ra b.
·1 K&:nlallnil sl'm II/dpI; töor' ':ll t'~ tn!falol mO/:dIHIl.
.nÜH II :\'lIllpdijnltlPról. ' 1~:i1. jtillius J-I'II a Kti':lI lrt p Icljt'.~ 6s$:í'pc 833 ,,', 1'011. A~ t'llntilt 1/: t's:· .. ,:dö nlfltr
_ tnt'" 10 t'l'I'cl r:",Ii'í1l "'ö/prtilk o s:t'r:ool'st a:: allam11101 t·s I'óllo!tu"', hOUII O! Öt'allo.~:ig Illjam Irpiilll,: <'{)
t't' 'm uil'a. _ lIIi11dÖ$s:,' ('sok ('nil III' tudtunk flyújt"ni II
r::ö:olapro, Va ion rt tIlw/ k('!dtidj Illa_ik 10 él' ohlU
logltnk-t' alUlItit Ot/úJll'lti. hog" Itt/ugod /o ti !lt'!hrssiin k

s:cmbf' Irladll'ainkl;rtl:> , 'ajo ., ti.: f'!IlI"(i:\':&:st'geink to
ti' (llott mt'ger<i..~JXhlt'k.t' atl/luira. r:"gll kiHs-ő támoga1(1$ lIt'lkiil Il"dr:lli fIldJnk' s:ilksrgf:!rike'? Vnpu kij:·
pollli sl'pl"lyre s:rN'!II1'Ui'k flll1lal:kodlli majd: Dl' miből $f'gIIU :! K~:polll o gllill,·kl':rl('~'et. ha 1I{"1l} Il's:
E{ty'la:i Kö:"alnp" Mi. al;i" mO~1 1'il911Ullk ~ t'rirfall.
f{"lelósri 1'09111111k Cl:vklltl~ fl: idtlk!!l'k is. amik(lr ht"IlIiiukbt'lI mos(lk ~·ii.?df'lI('k 'nllljd rt! órh~llIf"k .. n. Jl t/Hilink ,'S unll II hV/II00l1l(1\': cl Ir/adala: 1Ilí'!1 kell · .~Iem
II'IIUnk ll: F.'{Jllha:i K6~{\lflPQ I ! til hi$~t'k ll- 1111 htllinktwn. Hi$Zrk rm!>I'r..':t'!Jiillk "r/!jrb"", his~j'k ~ ImitMillS
(iJrfo):C1I"'r$~S"f1 6si t'ri'>lIl1,lbrtk t~ ('::('/ a hifemm('/ 1,:I.'rkk minclllvClJnro~'Ot rtlylilllfi(ll s,'flIU<'!t'I,' I"bbelt n )li1'1'''dor tU:'OSII(\ ('n;.f('S:lltlsiw"'lwtl.

-.'.,... _--

P.·thi; I~h'\l.ll

piisp:Jki 1:"'11":;1.:

( IJ t:S ZT Io:S UO N \I'J \" :> nait~budll~" ~~o.Il(kl'nll'k It'Ikt ." ... 1, jl.tlrKh,t>k I .", ... ~yhArl 13t\b"'.'!(; II p\\$phl;.1 h<'lv !:w<
~'kho.'ly~". I< 11..,1'''''' UI'..... I 1l\ru\t'SII'f"l"mtw-n k,"-<Z.,,,'ónf'k II
pU.~ .....'k \ n..·I~·'\.-..x ur~ ' , lurlH' ou .,svh""'"c>r ,· .... Z!IÓ.....·,:.. l. ~\
mqI IN~lll .. k ,... \~t-l." ,·trt.u·, J .... ~ , tö(;,>ndnok h"~$uly<Utla
•
U ('!,lYhl>1. ~ .001""1l kM>l1l j-O,.b:I."~' "poláo;..tnllk ui\kw,goo..;o-

sf!t~1 a:. t'.$Y~:..1n"l1,)· ",," ...ll'·II\~'Wn. anwly ;1>'.'1$:;«>1"\,\' a gyil'ek......

~t'\1'k ~... I..,nlmt bo.·kt·>l'"I~.:I'"lJban jUU\II.I l\)bt>t-k ~! ..1/f'jN."'l'I". \'.itlas.rolban 1~1 .,6
n 1,\I'I>'>kl h~i<-·.,c.". ""-lii
ad""" t".ttn"t'l< a: .'Ij..·s".. '>dő ,.....'fo .....~n'n. II kö:N n\\mk .. no
~ ("IN~o:'i'-u1lk a.fn"",,.,, híVla fel • mf'QI'"If'mrkl'"l, $ ''''I'"''
",dAs"t k .. ,.lo· \lJt'>l'I('1~~1 numlt ... "kl1<, ~11'Ii\nkN'. l1\..~na •
mrgjf'I~"'~l<. mlnlr/l.)" ):l·('n, b;tri\;l~\\i II"nlllN'"lIt·..... k~n
löll!\\\('k i""\ mfJ:" "i)-...kél Őri l,
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VNITARIUS &LEl' ,

Gyülekezeteink életéből
lIUV ,\P ~ S T

,. advent JeJentelle a" Lij CGyh.~1J csu('ndö\ é3 ~d'VCn\ "/'IIY
t<n do.llllun II Nagy IgnAc u. templom 8'yUlekezeu ter~ Utul'J;llk"" áhllatckat IUl OItunk II má r hagyomlo"yos
fi
n kO.ta""" kOUOrU Bye'I>·~\Jnal< meggyUjtás,Aval. l-Uv(,!·
ad.\-cr"!~cn ':oz t':vb<'!:l l. U~ st.ámmal vetlek réflU nz elökéA.

~le~ eme 'Idotl alkalmaln. A nolgá!atok~ t rendre PCU>6

ISwán

S~

Orőr!! li1t,,'n, BencU' ;\l.IlrtOn (8 R . FHep lnlre lelké~tJi:ezlél<. DeC. f l -én Jllelcemc"o.'I szép gyermek-kará.

csony/. Unnc~lyt lartOllurlk. A 8'yülekueU tcnnet zsúfolásig
meJ:löltl!tték II boldog és áhltatONrci gyermekek, oJdk na,-a.la'okkal. im8kkal és zcne5ztimokkal telfteltOt II szUlok és
II K)'t1Iekeul uogJaln'Otk SÚV~\ és lelkH. ASszonyaink II saor&::os munL<1l és IIZ áldoUIlOS lcle.k szcretetcsomalllalt OSUoltnk
sztl II gyermokM közöU. Az Unncp6tget R. Filep tmre
lmAla es CyörfJ lsw6n megindltó hatAsu elrnélkooése vezette
be öröm \'Olt II karácsonyfa gyertyái al au e,gyiltt éne1<:elnl
a fo'cMnekekkel a>; &SI dall .. Mennyblll az angyal lejött hoz·
látok pAutorok •.. "
Mcgemltkf'zilnk a:<. ellyhá7.kö,1 közgyíilés aiJ<almával laT·
'Oli 1l)'illekezeU napunkról ls. melyet oSztntábrahiUnl MIMI)'
egykori na,sy pUspökUnl< eml&~nek s;renlelliln'k. Bajo r JánOl lelkhz végelle lIZ evoangtlluml 510Ig"lat o t el mélyedÚlre
kénletöen. Gyallay Domokos anll rendldvUI t anulsilgos l>!;
megstivlcH; mó don emlékezett m eg Szentábrahámi'ÓI és koráról. A Zf'nel mOsor utAn l l. "'lIep l mn'l' lellté$2. a mrszÓban
rom"nhu ü t!!lrÓI e m lék ezen meg.
E.I!')'házkth:"iOnk évi 81.ámadó körgylllését dec. 28-tin t a rlolt a. >oz óévi ~ uj6v el.'i6napl IstentIszteletek e t mlndkH
tcmplomunle.ban sz~p S7AmJTVII látoga u á k a hiveI\.

P ESTS7.E:-'''TLOK IN C
Nép<"S gyUlca.:etet elÖlI tartanunk a gyerme;';ek ré:izére
karJlcsony fa Unnep~lyt dec. 21·én. Huszti JánOS lelkész e\'angéllz,áC!ója után a g}'lTmeXU< két kis karácsonyi snndara·
bnt adtak e16. A m(llgyüJtott karácsonyfát mintegy 65 lO'erml1k áUla körül ts ötvenen a gyülekezet klcsinyel közÜl szeTetetesemaJlot ls kaptak. - ,\ Január havi S2okás,s gyÜle·
lte~l'tJ napot SuntábNhAml I1mlUteze téne;.; szenteltűk. aklröl
Fue ncz Józ..~ fllgondnolt lal'Ultl trde"<es elördást . R . Filep
Imre lelkész mHy gondolalol<at ébrenlÓ evangéllzáelóJa után,
A mIlsor után a pesterzsébeti hi... ek tcrltettek m~ a szeretet... endégsél!: asztalát.
A pestszent1örl.nd el)'házköZl!ég é vi kőzgyllU'5IÍl fe bruár
I- :In v~#rnap dél! 12 órakor tartja 11 rendcli istentisztelet
után a gyüleltCZl1t1 teremben. melyre a hlve:'et ezúlon is 51eTeteltel hlvják i:a '·'rJAk. OUNA-TIS Z ,\ KUZI

"G

U N1 TA.~ru S

s zO RvA SVt:GY IlAZKOZ-

Dec, 21-6n RflkoshCiyen (os Má lyás fö)1ön, dec . 25-én pedig
Ráko$palotán <:s Fel.KliÖ(iön l3J'tott k arácsonyi ISlentisztele tet
ŐS OS1\OIt ün/&esOlá l lJen c-.:e l\lárton lelkés7. kl ezl " öve tö e n
knrácsony mAsnapJán POlgárdiban, harma<\.napján pc<ti, a
Bp, IX, llOgyC;S E. UICIII tl.mplolllbnn tartot! 1sle ntllHt ele leL
1\ Szór\'.1nyegyházkö1!;(g \3peSl XV. ker. rá lt(>$palotal lstcntU2telt'll helY{)n J~n. Ii-en meglartották a múlt évi l elltÚ';11
Jelentéssel és l!:ár!lUimadfusnl, valam: n t a Jele n évi köl ts{;g... tléssel fogi'alko~ó kö~~·attsl, melyen lsten Iránti hálával
hUtpltotW.k mell. hogy Budapestnek abban a négy külsG kerUlettben, mety a S~órvAnyeg )'hlizköUléghe~ tartouk és a
tá ... olabbl !<Z6rványokbnn (:]ö hivek lelki gondozása tertn ól
mult éVben III sok minden törtenl II a h/ve" é ... röl évre mind
többel áldOZnak O~ e,U·hJ\tköut/.1 !cnnt.. rtllsára.
n l Z I;: SG\' A~:o.IAT
k.uáewnyl btenUlztelelen .50kan jelentek meg "" 46-an
~e:t~k \ltvOCSOrá\. Az óesztendö estelén, d. u. 6 órakor. a
'eJ< Jd ... ánsigAnak m~g1elel6cll. I.stenlls7.teletet tartot tak.
t~ tí.J~' elKl .,,_pJán 1.<1 ":Man ltitogalták a lemplomot. A lly(l(:je e>ethez tartozó o.<v.vflnylln. Bekéscs;lbán ~ Gyulfin is
mr;~o:zt'_al "Syt';'l<ölött Inent;lzle:ele:l<et \óI"O\! Ke lr _
nw:~r1~~ l~lk~1., dt'<:, :IS.• Jan. 3--1 napjaIn . l U urosztalo
f:mO- e
lIegedUs Sindor, BogYa JóuCfne, dt. KISS
'..
eZ! Ferencne a[lal jároltak honá.
A

lliiliöldl egyluizl Itírek
AZ UN1TÁ RIUS VlLAGSZOVETSIU:; ... l:grcha Jtó tanács.:iba
":<' elmuli nyáron kl:t üJ lagot ... :I!antottak ' D r , Heller F'r\(trlch o marburgi egyetem t.oológlol fnku ltás6nak p rofcsno l"l
nz lmoo'5ágról Irt jelenló~ mG szerzöj,;, (Das GebeI) II mar~
burg:; egyeten,~n " hltkrt Idöszak elótt \.anu tt :nalYar =1I'rlu~ ha:III"lóknllk JÓakarója ... o: t . K lotzle Dana univertalista le:lrténz. el)'I,6M Ul/lClyv.olllA la tának a ... e te\.6Jc.
DAVOSBAN. t"MJllk, 19\11 SZ(lptcmberében az Wlltárlus ...1_
tágs~vetaéll legközelebbi kongt'eSaZusál. A uö ...e\.llég IIVlIJd
tagegyháza Ilz elmült októberben IIl rt.olt ilIktben hOZta a
fenti hOI<lrouItOt . miután meghallgatta a ch!eagól k on gresz_
SlI:USTÓI hazalért három kUld lltlkne k. Bau ... l e r és AlbeM lelké8z/'knek ~ dr, Keller Igazgatónak, a svájd s rerve zct tit kárAnU k a jelentését.
A P R AGA l HUSZ J ÁNOS tl'Ológlal fakultás uj d é kánját
dr. M. Kan#k profelUOrt. Oz egyh:i.zlörté nelem jeles m Qvel6Jét, Unn<lp(!IYC'Ml'n Iktatták be ú j twl<!:be. Abeik tató Unncp!iégen a Comenius fllkul t:; s képv1l:e lett':ben dt, HrOmOOM
d"kán ven rhzt. Dr. Ka nIIk professzort m.t IS szeretettel kl)s'l.öntjUk új munkn.kőrébcn.
A SV AJ CI huludó 8zcllemll p rote!SIAnsok, - akik az u nltárlU':! \'lIál:s'ZlI ... ets~ tagl al _ lapjult :. .. Le l' rotcstan t " 19~.
d e c, n4máblln kö~lI\lék azok nak II ge n fi aze mt':ly lségelcnek a
nyIlatkozMát. akik tlltakoztlik a 2 d len . hogY o s ... áJcl had~regct atomfegyV<lr<lkkcl szcr<llJ é k fel.
A BAR AT S AG HIDJA címe n d okumentum!1lm ké$zU lt a
Szovjetunióban. mely a német egyházi d e legáció n OvJ etunlóbell útját öröklleltc meg,
GA I, FFY Z S tGMO ND a kolozsvári
unllárlus
kollégium
egykorl Igazgatója rövid &C1l\'edés után elhun y t. Pihenjen
csendesen.
A MAROS I EG YH AZKÖR BEN a n('JTU'éoglben ta n o n egyhazklIM közgy(l]tfICn Do rkd B ela egykor, fUz.esg yann atl, most.
mnrosvA$Il.rhelyl lelkénl választot Ak meg espcresn e k , Oj
munkakörében m l ls szereteIIcI UdVllzöljUk.
AZ UDV ARH E LYI E CY HAZKO R dec. l o-én tartot.ta k ö zgyü-

ll:sét Suke1yudvnrhelyl1n. ahOl esperesnek d r. SuUz Dénes
udvarhelyi, Jegyzönek Ifj. Bórd Józse( homoródnent pálJ, kll:>:UgyIgazgatónak lknc:éd l Ferenc recsenyédi lelk~t v:i.luzlOlI"K meg.
A SZ€KEL YUDVAR II E LY! TEMP LO MOT z5 ezer Lel k llltséggel r enoválták. N ov. 16-An adták á l uj ra rendelt~sének
S7.ep UnneJllit':g keretében. melyen jelen volt dr, Klu Elek
pUsPÖk ts dr. Koooes LuJos esyhá:zi f6jegy:z.6 KolozsvárrÓl.
ABASFALVAN d (!Cember 2t-1m iktat ta t>e állásába Albert
IArlnc [latal Iclklp á&tort dl'. S'táSZ Denes espercs.
1ND IA haludó Il'~e)]cm(j egyháza. a B ra hma - SomaJ lellutóbbi OrszÚg05 k llzgyfiléll(':t 1958, ok lÓbe r 14-27 napj ain tartomi palnu-lmn. S r i Sudrl Ranj a n Da~ . Oz In d'lal Leg felsJŐ~
Blr&>áll \1lnúw;vczet6 blrájAnuk HZ e ln öklet<l alat! . Allást og
laltak uz Indiai kultura elj:ysége , a faH ilyol lö let e Uenl ~:
lern k(-rdésébcn, S'l.:w ukal hnllaUAk a vllág bV<e ké rd
n
b. Sfir.. <ltték. hogy H vltJos k(:!'desek n enue \közl k Onferendákon nyenenek meso1dás t. A'I, Irodalom ls szolgallo ~1.
o.:gymás megértl:se llg)·ét él> a vilag v a Uá.sa1 la elolym As
lem..sé~ft t 'nu'mAnvozvO. a r~kc meJlerOslld t-sét (s a " ép
mes:érlésenck Dl' (lgyét /;Zolgálj:lk.

:w:,;

PROF DU. aURI . ·RITZ \(.'Olólllal professzor'és b<I"e1l lelk: .,lIs '_lo·r: Dal< LC!:endl/le w orl - Az élll ke c. k lln y"ében
kiadta a:<. elmult kél éVben tartott 61 egyh áZi bCII~dtnek o
"ázlat'l.
OR. BABEL HEN IW I!cnrJ haladO s-.:ellemü p rotestáns lelkész .. La ba!C du monde qUi vlcnt .. c. IIIS8-ban megjele n t
uj kónyvet megkillö,e lapunknak. melyböl lee körelebb egyes
fejezeteket lordlulsban f08unk kÖ1.Ölnl.

b!;:

KOC SORU

&1~:):!fuet m~l~jI .~Ifttel
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