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A magyarországi .unitáriusság vezetöi . . ' 
Esperes-püspöki helynök: dr. Csiki Gábor 

Egyhá%köri f6gondnokok: dr. Gál Jenó GS dr. Imreh Dénes 

1947. nov. l -én a pestszentlörinei 
unitárius templomban n(!pes gyüle
kezet előtt az egyh!'lzkör egyik 1eg7 

I fiatalabb lelkipásztora: Szász Já
nos az unitárius bék~sség és egyet
értés evangéliumát hirdette. Az is_ -
tentiszteletet követöcn a gyüleke
zeti teremben gyűLt egybe a kolozs
vAri Egyházi Fötanács egyértelmü 
akaratáb61 meRhozott egyházi tör
vény tudomásulvét.cléro és a vá
lasztások megejtésére a kiegészillt 
közgyűlés. Az ülésen egyszázháron 
jogosult tagb6l nyolcvanöten vettek 
ris:t\. .-

A kőzgyü1és ünneflélyesen tudo
másul vette a kolOl.svári Egyházi 
!-'ötanáes rendelkezését. mellyel a 
Magyar. Unitárius Egyházal!tot
mány magyarorsdgi érvenyesséié
ra: és alkalmazásának módjaról 
egyházi tervényt alkotott. A ' tör
vény rendelkezése értelmében meg- ' 
szúnt az eddig· müködött egyházi 
Intéző Bizottság és a budapesti 
ideiglenes Képviselő Tflnács. vala
mmI megszúnt emlitett átmene\! 
szervek és a Duna-tiszamenti uni
tárrus egyhfizkör össze~ tisztségvi
selő!nek megbizatása ls. 

A klhirdetett törvény, a ma
lityarországi unitáriusság vezetését, 
egyházköri és magyarorszégi vi
sz\'nylatban eRyetemes· egyházi fo
kon azonos személyek gondjává 
tette. 

Az e,ItVháücöri közgyűlés a ma
gyarországi unitáriusság vezetésé
nek feladatát új (lln'öks~g kezébe 
téUe le. Dr. Daniel Gábor egyház
l~örl f('lligyelögondnok. a:t átmeneti 
Időben működött Ideiglenes egy
há;tl szervezet világi elnöke a köz
Ry111éshez intézett irásbeU beadvá
nyflban bejclentette. hogy életkora 
és er-észségi állapota miatt a JÖVő
ben nem kiván tevó!egesen reszt
ver.n! ti vezetés munkájában. A 
közll.Yú:és dr. Daniel Gilbort dr. 
Csiki Gabor esperes üdvözlő szava. 
utan lelke~en ünnepelle. ezzel klre
ie:tvc ~:smer6-sét a nehéz átmeneti 
Id6ben v~ltzett értékes munkássága 
[elott. • 

A n'laRyaronn.al[l unitár!ussá~ új 

• 

vezetőivé dr. Csiki Gábor esperes
püspöki helynököt és dr, Gál Jenő 
és dr. Imreh DéM!! egyháücöri fő
gondnokokat szavazaUöbbskgel v~
lasztotta. meg a közgyűlés. 

Egyházunk új vezetöi munltás
sádt ismertetni felesleges. níszen 
mindannyian . jól ismertek körünk
ben. Egyéniségük alkalmassá teszi 
őket arra, hogy az atyafiságos 
együttmunkálkodfls szcllemét meg-
terQpltsék. ' 

A kö~yillés döntését, melyben \a 
többség dentOkratikus akarata nyi
latkozott meg mindannyian tiszte
lettel fogadjuk. Különös örömmel 
kell üdv.§zölni az elncksé~ ilyen 
alakulását. · nemcsak azért, mert 
személyeikben komoly érdemes egy
házi munkások nyerték el a több
sé;!; bizalmát, hanem személyeik-

ben a viilasztás eHm, a két egy
mással szemben állt irányzat kép
viselöl kerülte!!: elnöki székbe es 
Igy remélhetjük, hogy az ellentétes 
vélemények kiegyenlUódése, már 
megválaszté,sukkal is megtörtér.,t. 

A régi· érdemek elismeréselÓI 
sem felejtkezett me,lt a közgyűlés 
akkor, amikor Barabás István é! 
dr. Szent· Iványi Sándor budapesti 
lelkészeket tiszteletbeli esperes- püs
pöki helynökké, dr. Kozma György 
volt köri felü,!!yelö-gondnokot, tisz
teletbeli e.lO'házköri fögondnoki 
eimmel tünteUe ki. 

Hisszük és reméljük. hogy a ma
gyarországi unitárius!lá.': most meg
'/álasztott három új ve:tetóje, egy 
akarattal. a megoldand6 felada tok 
elvéfolzését és elvégeztetését fogja 
munkálni. ~ 

• 
Magyarországi protestáns egyházi 

szervezetek , 
Hozzász61ás dr. Zová~llIi Jenő tanulmányához. 

A Keresztén:.l Magvető 1944. évi 
utols6 sl.ám.áb9.n Zotlánt/Í Jenő egy 
tanulmányt . Irt "Magyarorszdgi pro
testáns elniházi szervezetek a 16. 
szdzadba.n" ei:nmel. Ebben a tanul
mányban Ism~rteti az unitáriusok 
16. ' szazadi szervezetet is. Nagy 
tisztelettel vagyunk Zoványi. Jenő 
s~emélye iránt. mert tudásávaj 
messze kimagaslik az egyháztörté
neszek közül. Azonban arról Zová
nlli nam tehet, hogy az unitárius 
egyhá~ története még nagYO!l hiá· 
nyosan van felderltve é~ köuétéve. 
E hiányokért - e;tt lSS;tintén meg 
l(ell már egyszer mondani - mi 
unitáriusok vagyt:nk felelősek, kü
lönösen pedig a kolozsvári unitá
rius theol6gia egyhAztörténeti ta
nárai. 

1941- 6ta a "Keresztény Mag
vető" nem ' jelent meg; azért most 
.az . Unitárius Elctbcn vagyol~ 
kénytelen lc,gréglbb szerve;tetünk 
kérdéséhez honászólni, mert a 
tárgy egyházunk stempontjab6l 
I~en fontos. 

Az unitárius egyház , egykori 
szervezetét aranyosrákosi Székelll 
Sándor tette közzé elöször HA unit. 
vallás történetei (Kolozsvár. 1839.) 
c. mo.vében. A 68. tapon közli az 
egykori egytlázköröket, amelyeket 
(\ ker ületeknek nevet. majd a 192. 
lapon a saját korában fennálló 
nyolc egyházkörhöz tartozó ekié
zsiákat névszerint is körli. Dc a 
már megszünt egyházkórök ek
lézsláit egyáltalán nem sorolja fel. 
Pedig m!lve az Uzon~ Fosztó kéz
Iratán alapult. ott mcgtaláltú volna 
fl megszünt ek!éUllák neveit. Dc 
nem hiába mondta T oldi. Ferenc, 
hogy Szék,ely mlíve felületes kivo
nata al. Uzoniénak, mert pl. ebben 
a kérdésb;1n is cserbenhagy. Csak 
Kan~ró Ferenc munkája. féli;zá
zaddal később, "Az unifdriuBok Ma.
ll'yarországon" der!tett nagyobb 
rényl" a kérdésre. Dc ő sem cgll
hdtkörők szerint sorolja ld az ek
lénidkat. mint Uzoni Fosztó. hanem 
folyÓk srerint pl. a Kls-Sumost61 
keletre vagy a Nagy-Szam.osba öm-
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16 B<oszterce folyó mellékén stb. 
közli az eklézsiAkat. Mégis euel il 

közlési móddal világossá vált. hogy 
II. B elsll -Szolnoki, fel8ó Par/i um! 
(vagy Közép Szolnok-Krasznai) At· 
só Po.ttiumi (Bihar, Békés. Arad m.) 
é, Kc.lo!ClszCQt eSPcr<!sségek való
ban léteztek sok eklé..ulávlll. ame
lyek azóta mind elvGSztek szfl
munkra .• De Kanl/aró sem közölt a , 
mcgszünt alsó lqhéri- és hunyad
dévaira közeleb!)1 adatokat. Igy 
ncm csoda. ha Zoványi úgy gondol
ja, hogy az alsófehéri és hunyad
d évai egyházk0rUak n err, létezett. 

Ezért kell ' végre az erre fl. két·
désre vonatkozó adatokat kÖz7.é
Icnni, bár lapunk Ids terjedelmére 
tekintettel csak röviden. 

Az alroJehé,.mel1j1e~ egjlluizkllr 
vlÍrosai a következök voltak: l. 
G1IJllafehérvdr. Err61 Pokoly József 
II (Az erdélyi ret, egyház története 
V. köt. 216. 1.) elismeri, hogy János 
Zsigmond korában unitáriusSá lett, 
de hozzáteszi, hogya fejedelem ha~ 
Inla után az unll. gyUlekezet meg-
nünt. Azonban nem olyan gyorsan, 

\/éli. mert a s.zékesegyhá7.. 

vette 
fejedelem s a 

ekkor 

adta. Legalább is Igy a 
tollkusok (I. Schemalismus a1l: 1882. 
évre al: erdélYi r. kat. egyhh részé
re, IS. I.), 

2, Hogy Naauen"eden eklézslánk 
lelt volna, Pokol" tagadja (U. ott~ 
217. l.) s csak annyit enged meg, 
hogy Huny4di Demeter, az Iskola 
igazgatója 1568~ban unitáriussá lelt 
s Igy vezetle tová,bb az iskolát. 
Azonban ez ar. okoskodás sántlt. 

" Hunyadi egymajta nem vihette vol
na át al: isk:olát egy mAsik egyhá"/:
hoz, ha az eklézsia ahhoz hozzá 
nem járul - vagyis dZ el.:lézsiának: 
námottevó TéSte HllnllCldlva! egyiitf 
unitáriussó. lett. Hogy attán eklé
zslánk :nennyi Ideig állt lent, nem 
tudjuk megmondani, talán B..'lsta 
Idejéig. 

3. Abrudbónya (ma torda-ara
nyosi egyhhkörunkhö;o; tartozik) 
eliCészében unilárlu!\ volt János 

,Zsigmondtól ApaIi Mihályig. ö 
alatta kaptak csak a reformátusok 
a pIacon temolomhelyet, Hm~-b(m . 
A róm. katolikusok pedll! a XVIII. 
száudban jelennek meG s Mária 
Terézia Idejében. 1178-bal\ egjlsze_ 
rIlen elue!zik o kiró1ynó "keYlIes
~éaéb61" ez unit. templomot, úgy. 
hogy az; unitnriusok azután kény
telenek egy újat épiteni, {L. Ker . 
Magvető 1898. Moly. 219. 1.) 

4. A ma is fennálló eklélsi~nk 
Vel·c;pa.tokon (ez ls Totda-Aro. 
n"oshoz tarto1llik) csak 1737-ben ke
letkezik. addJg Abrudbánya l ilIéja 
volt, bizonyára mé.r a XVI. sz:ázl1d
tÓl kezdve. 

S. Olfenbdnlla köz.igaz)tatásllaG 
II XVI. században Als6!eMrhe"/: 

• KáddT József, Szolnok Doboka 
fllelWe monoara/id;l1 ' Is sok adatot 
kör.ölt Bt unit. eldéulé.król. 
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tnrtorott. Magyar unitárius lakossá
IZa egy blUlya-katantr6fa alkalmá
val elpusztult, helyükbo oláhokat 
hoztak, igy meg'1I:Unt a1l: ekléuia.· 

Alsófeh.érmeQlJc kövctkero köz-
• tpdrö! vannak Uzoni Fosztónak 
unlt6r1us vonotkozású adatai: 

Alvinc, BalbsIalva, BU1l:W Bo
csárd, Csombord. Ct;ÚC8, Géldtö, 
Hari, Háporton, Ispánlaka, Kar
na, Kuatya(alva, Magyar-Bükkös, 
Maay.-Forró, Magy. aerepe, Magy. 
Lap6d,Lapád, Ma~.-Sü1ye, Maros
Gombás, Maros-S1I:ent Jakab, Ma
rosújvár, Nagylak, Ozd, Pókafal1/a, 
Szent Benedek, ' Viuknn. stb. 

I Ezek közill: 1. Hari-ban több 
unit. birtokost emllt 1594-ben a 
fötamicsi jegyz6könyv (generalis 
'consistorii protocollum). 

2. KarM földesura az unit. K ósa 
Mátyás volt, úGyszintén jobbágyal 
is unitáriusok o protocollum sze
rint, Ma tiszta romén köue,. 

3. Kutyfalva földesurai s az 
unit. eklézsia plrtrónusal, II Pekrl 
család i'.lgjui voltak. KözülUk, PekTi 
Gábor váudl kapitány már 1569-
ben unitáriussá lett s utódai awk 
maradtak a XVIII. századiG. 1714-
ben az unit. eklézsia még megvolt, 
Csak akkor pusztult el az egyház, 
mikor patronusa, Pekri Ferenc ka
tolizált. 

4. Magyar Bül.:k(is unit. papjal
ról a XVII, században van emllté», 
amJkor patronusa volt az egyház
[lak Keméttu Péter és neje, Tho
roczkall Klára, akik unitáriu,sok 
voltak. Haláluk után is fennállt 
még az egyház bizonytalan ideig. 

5. Magyar-Forrón az unitárius 
templom romjait l H2-ben még 
meg tudta mutatni egy agg román 
ember TJzoni Fosztónak, Ht Forró 
,János volt egykor az unit. földesúr, 
akit 1594- ben Báthory Zsigmond le
fejeztetett. Az eklézsia még 1657-
ben létezett, mert Itt, továbbá 
Kutyfalván és Maros-SzentJakabon 
ezévben a kl.iküllöl esperes vizsgá
latot tartott, 

6. Magyar-Lapád unIt. papjánalc 
neve ismeretes 1593-ból: Vo.;ai Pé
ter, Ugyane köl.SégbéSl 1596-ban 
e~y b dussági per szerepel a gene
rale Consislorium előtt, Hogy rr.ed
dig allt fent a"/: eklézsia, nem tud
juk. ma a község r cformátus. 

7. Maros-Szent .Jakab papjának 
há1llasságl ügye szerepel a protocol
Iumban 1643-ban é<I mint emlUel-. 
tem, 1657-ben Itt még esperesi vizs
gálatot tartottak. Ma egészen ro
mán, 

8. MaroSIÍ;VÓ'I' unit. e:nrhádt 
Gátfi Já'nos éphtettc, Báthory Zsil!-

• • Innen kel:dve az adatok Uzoni 
J'osZló kéziratos latin Egyháztörté
nete II. kötetének ll. fejezetéből 
valók, amety az elveszett s a meg
lev6 dloeceslsekr61 (egyhá"Zkörök
r61) szól s kezd6dlk a II. kötet 169. 
lapján. A budapesti EGyetemi 
könyvlár példányát hasznéltam, 
ame:y Bart6k János vúrl'alvl unit. 
pap mésolnta 177T-b61. 

mond IS9l-ban öl ill lefe}eztette. 
Ellltán las.s.ankint megszO.nt iU 811: 
unit, ekll:zsla. 

9. Pókdfalvitlk fl. Sárosiak, akik 
al: unit, er,yház történetében El 
XVII. században vezotő szerepet 
vltiek. 

10. Szent Benedek (ma kükUlIöl 
e<1Vházkörünkhöz tartozik) papja 

. 159S-ben Uzoni Ferenc volt. A 
PaCT.olal csaléd volt Ut birtokoa, 
1639-ben Paezolai Pétert a. kolozs~ 
vhl elClhéz temett~. - Szent Be
nedek filiái voU!!.k: Asszonynépe, 
Magyar SUlye; ezek den.yés7.tek, de 
az anyaegyhá1!l ma is lill. 

E'aperese volt a körnek a gene
ralis consistorll protocollum szerint 
159\ 95-ben Birbó György, utána 
1596-tól Szikazai Gáspár. • 

Az alsófehéri magyarságnak s 
I~y az unitáriusoknak sokat ártot
tak Básta és Mihály vajaa seregel 
a x:vn. század elején. 

Az itt közöítck alapján 87. alsó
fehéri egyh4i:kör XVI. száz.ldi léte
zése kétségtelen. 

Nehezebb kérdé!! a hunuadi egy
házkör léle~nek. bi"/:onyitása. 
Hogy itt is voltak hiveink és ek-
lézslllink (pl. Pokoly 
ls elismeri, V, az bi-
zonyos, de, hogy 
o.lkottak volna, a"/:t a 
hagyomány alapján 
letes adatokkal Igazolni' nem 
F 6érvc a hunlladi epyházkör 
állása me!lett az, hoal/ az 
tordai zsiTw.t ide trizitátorokat kül
dött ki. Mégpedig négy papot. kö
zöttük Vajda Kamarás! Lórlncet, a 
kalotaszegi esperest. Ogy hiszem. 
[eladatuk a vizsgálaton kivül -IIZ 
volt. hogy a hunyadiakat, akik a 
zsinaton képViselve nem voltak, hl
ttlkben bátoritsa, erősítse. Továbbá 
azt trYanitja U"/:onl Fosztó, hogy az 
a Bikla!v~ Imre nev1l esperes, aki 
az 1578-1 tordai 1I:sinat végzéseit 
Blandratánal( elárulta, hunyadme
gyei esperes volt. Azonban sem er
re nincsenek adatai, sem általában 
az egyes eklézslákra. Sajnos, ml 
sem tudunk. 170 év után scm. en
nél többel mondani. De reméljük. 
hogy valamely levólIárból egyuer 
011: ndatok naprényre kerülnek. mint 
a baranyamegyel unltériusokra, 
templomaikra vonatkozók. a közel
multban_ (L. Unit. erteslt6. 19H, 
évf,) 

Megjegyzem, hol!Y Hunyadme
gyében olyan klteriedt egyhá"/:kö
rünk, mint Alsótehérben \'OIt, nem 
ls lehetett. A román elem már ak-
kor ls Igen er&; Hun.yadon, a 
magvar s igy az község.ek 
Inkább csak Déva kör-
nyékén lehettek . 

BOTAR IMRI!. 

nIROET1l:SEKf.'T III 19·18. éVA 
m6rslikelt áron (elveell III kladóhlvl1-
1111. Deeomber kötepén Il.1egjclcuO 
lI:arae"onyl uámuaJt:b1IlJ I' lehet blr-
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lma és lsten lisltelete a vallásban 
Praycr and wonlilp ln IIbe1'll1' tételezett isteni. beavatkozások, ;ne· 

lyek a dolgOk általában ismert rend
jétől elterö eredményeket mut.:lt
na~, egyáltalán nem jele:ltenek 
csodát és sohasem semmislUk meg 
a természeti okszen1ség me.l!.sz'loott . 
rendjét. A lelkilsmeretes belátás és 
a tudományos felismerés tehát arra 
törekszik. hoJC' az ima belül ma· 
radjon az erkölcs és lélck birodal
mán. amelyben az lma olyan tény
leges 6hajtás és szándék sz6bell kl
feje7.ése, .n:.ely a lélektani törvé:lY
nyelokozatilag teljesen összhanJr;-

religion. , 
Extract from the lecture deUvered 

by Princlpal N. Cross, Oxford, to 
tbe International Conference at Ber· 
no 

Dr. N . CToS!, IV: oxfordi M01\ 
chester Conege tgQzaat6 tanárdnllk 
előadása Bernben.. 

A~ "International Association 
for L iberal Christiamity and neH
gious Freedon" Bernben tartott mt
sén, melyen II lövő év nyarán PrA
.gában tartandó világkongr.!S5zus 
szellemi alapelveit vitatta meg és 
dolgozta ki a világ minden ré'izébö! 
összesereilett 45 delegátus . . ~l,:J!I
hangzott ~löadások és !eJ!>z61alások 
arra ti kérdésre igyekeztek vHágus
sAgat deritenl, hogv mi a kerc~%
ténl,l e~nlhá% feladata. a mai világ 
helyzetében? ' 

Az alábbiakban" rövid ki vonat
ban ismertetjük dr. Nkho! CroM
nak, az angol unltáriusok Jdv~16 
tudós tanárának a konferencián 
tartott előadását. 

Altalános felfogás szerint az lma 
a vallás szive. Teljesen mlnde~y, 
hogy . liturgikus vagy szabad formá
ban nyer-e kifejezést, mintho~y az 
egyes egyházak hagyományai ;,ze
rint a szertartásban mind a J,ét for
máját gyakorolhatják. 

Az ima r észei: vallomás, hala
adás. dicséret, maJitasztalas és ese
dezés. A modern lélektan küi,önö

kiemeli a vallomás értéltét és 
hatását, mig . a há la.ariá! 

az emberi szellem 
megnyilatkozása az 

Univerzummal szemben . . melynek 
elnyomása természetellenes volna 
és mégis irracionális, hacsak nem 
valamelyes thelsztikus feltevésen 
alapszik. 

Minket ezúttal az esedezés, az 
ima kérő része érdekel. mint a mo
dern elmének különös problém.ijo., 
mellyel a llberálisoknak is őszin
tén foglalkoznlok kell. Jellem1.ö a 
vallásrlÍ az a hit. melyet törtéO'leI
mének különböző korszakaiban val
lott, sót napjainkban is általában 
gyakorol. mely szerint az e!ThJer a 
TermészetfeletUtöl közvetlen vála
szokat nyerhet. Kétsélittelen, hor.;y 
az emberek meglehetösen kriti!tilt
Janok e tekintetben és a liberális 
vallások követői nem különben, lé
vén ők is emberek. 

MI mindenesetre jOJitosan vonjuk 
kétségbe az lma hatályosságát a te
kintetben, ho~ Isten a term.:szet 
világában beleavatKozzék az ok (!s 
okozr.ti törvény folyamatába és ewt 
adjon. vagy e.l!.Y járványt me:::"i.ün
leSlsen, valamely veszélyt -cIharit
son. azért. mert Ot arra kérték. AL 
:.Jyen felt(!te lczett csodás beavatko
zás, többszöri Ism(!tl6dés csetén, 
alá<lknázná a természet rendjet , 
melynek 6.11a.nd6sfldra van !eléoít
\'~ az emberi értelem éa jellem ma
Juabb t. jl6d6le. ltHk .. v'lt U r.1-

• ban áll. 
Az imának ezek a törté.'lelmi 

je!Iegzetességel kétf(>!e "képpen ma_O 
gyarázhatók: 

l. Theista alapon: hogy Isten 
maga !elel az iméra, melyet eg;yik 
képvisc!öjéhez, vagy személye sZlm
boll.lmához intéztek. lévén ' lényegeS 
a kérelmew szándéka vagy 

. 2. Atheista é.<; humanista i\la,Pon , 
mely szerint al. imának er kölcsi 
hatása van, minthogy a legtr..aga
sabbhoz szól, a mi saját sze'YIélyi
séJitünkben. Minde2yik esetben úgy 
Játszik. hogy a hit a mozgat6 !>Zel
lemi erő. De az eJsö elgondolasban 
Isten transcendentá.Hs. érzék feletti, 
leny, mig .9 második szerint telje
sen immanens (tapasztalható). Ez 
némi felviláiosUást nyUjt a trans
cendencia és immanencia tanára 
vonatkozóan, mely szerint a theista 
és humanista (elfogás között lehet
séges a lnegbékillés. Imms[\eno:::ia 
nem azt jelenti, holO' 'az ima puszta 
autószug(eszti6. A szellemi valóság 
mélyebb és nagyobb, indivlduruis 
én, 

A kéró ima r..:ndszerint onthl.'o
pocentrikus és eRoiSta, seRítség~t 
kér Istentől személyi célok: eléréw 

t érdekében. Nem theocer.trikus, mely 
az ember. az én íelad~ Isten elött. 
A 'keleti vallás igyekszik az iodi
viduáliS éo·t hóttérbeszoritanl, mely 
jellemzó a nyugati keresztény mlsz
ticizmusra is, melyben a tő törek· 
vés az elmerülés, II felolvadás Is
tenben teljes feladása az én-nek, 
az enyém-nek' A kérő iI'Q.a minden 
bizonnyal Isteb tiszteletének moz
gat6 ereje. mint al. Istennel . va~ó 
érintkezés technikai része és ugyis 
mint az ember végső feUebbezése a 
személyi erőtlenség · és tehetetle.'lSog 
érzetének esetében. Vagy amint IIzt 
William James mondotta: "im:1d
kozunk mert másként nem lehe
tünk." 'Ez kissé irracionálisnak lát
szik de az emberi terrroészetet ép

,I1.1!.Y: mint magát az ~l<;te~ sohasem 
lehet teljesen racionahUllrn. Az ~m· 
heri. a szellemi ösztön megmutat
hatják az utat olyan val6ságok felé. 
melyeket a következteU! én m(!g 
nem tudott megfogni. A világ-?gve
tem és mi lT..agtJnk is sokkal többek 
lehetüni;; annál. mint Dmlt már is
merünk. A szellem lo,:tikája. (lppen 
mint '8Z életé lehet. hogy nem II 
formai összefüggés logikája. h"ncln 
• IzlntéziH - dlal8lctlkul. 

HIREK 
LAPUNK OLVASOlT , 
szeretettel kérjük, hogy az előfue_ 

tési díj beküldélével támogassanak 
munkánkban. AZ elöfiutésl dij rész
letekben la, beküldheUi u "UnH.árh18 
e id kJad6hivaiala, Budapes~" eine
vt'Zé9ü 50.561 SL, postabivaiaJban 
kapbat6 blanco befizetni lapokon. 

LapQnk 1948. évi .... ljmait Cl"k 
azoknak tudjuk l'tJlducresen m tl
küldeni, akik eUifizetésükd rende • 
zik, illetve akik nehéz anyagi !lely_ 
zetük miaU egy levele'ZÖlapon, _ 
amennyiben eddig még nem tették 
meS - mtIkérnek; bogy dijDlente
sen, egybázl m isszi6i példánykéDt 
küldJüi( meg lapunkat. 

TILDY eOLTAN, a Magyar 
Köztársaság elnöke és Dinnyés La
jos miniszterelnök kihaltgatnson fo
gadta eguházunk új elntikett s ve
liik az akt'UáLis eauhdzt kérdések-
1'61 srlvéiues€n elbeszélgetett. Az 
ú; alakulással kapcsOilatos kéréseinl; 

, t(ÍnlOgatáscit kUátci.sba hel1/€ZZék: 

Ortutny Gyula dr. vallás- ésköz
oktatllsü.E!yi miniszter ur nov. IS-án 
fO.l!:ad,ta e.l!.yházunk új ve:l:etöit. 

Dr. Csik.! Gábor espe:-es-piispöki 
helynök minden délben lZ_2 6ra 
között a Koháry-utcai lelkészi hi
vatalban fogad egyetemes egyházi 
ül(yckben. 

A pestszcntlól'mci egyb:izközség
h:zz tartozó hivek részére minden 
vasárnap d. e. 9 órakor a pestszent
erzsébelj imaházban, ,d. e. Il órakor 
a oestszenUőrinci templomban. va
lami.nt legközelebbi Időben nov. 3G
án d. e, II órakor Csepelen a 001-
,I.ltiri iskoláb3n. dec. 7-tm d. u. fél 4 
6rakor Vecsésen az evangélikus 
templomb::ID. dec. 14-én d. u. 4 6ra
kor SoX;oksát'on a ref . • templomban 
tartanak Istentiszteletet. 

Sasbalmon no\!. 16-án d. u. 4 
órakor istentiszteletet tartottunk. E 
szórvány~óc körül lakó híveink kér
ték beszoldló lelkészt, ho,enr leg
alább kéthavonként e.E!yS7.er látogas
son el körükbe. 

LapuDk legutóbbi számában N be
suimoltunk egyes kinevezésekrol a 
legmagasabb b[r6i tisztségekbe.. 
Utóbb aITÓl é r tesü!tünk, hoe'f dr. 
Pákey Lajos közigazgatási birót nem 
a legutóbbi időben, hanem tizenkét 
évvel ezelőtt nevezték ki 
tisztségébe, néhány más 
aliát ls régebben 

teljessé/:! kedvéért 
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Rikot;lalotin dec. l{~én, v"'r
d. e. II öraltor a MAV-telepl 

. templomban istentiszteletet tar-
tunk. ' , 

A kolo~vári t,ybá2!töuég le l
kesz!!vé dr. Vörös Istvan okl. lel· 
kés~ __ a ko lozsvári kollégiumi ren-• • 
des tanárt válat:l!lották meJ(. Az uj 
lelkész beiltta tásf! ról m ég nem ér
kezett értesilés. 

Unitárius val14stanitásl v~ér· 
fona l. Az c.!fyhúzkörl közgyűléss!:l 
eR)'ldlSben ülésező lelkés1.kőr több 
érdekes határozatot ho~ot t. Elhatá
rozta, hOllv az általános Iskola l_ 
VIII. OS2:;illyai részére a hiányzó 
tankönyvek részheni oótlásá~a, ~s a 
v:111ástanitók munkfija megiCönnyl
téséu egy vallástanítlIsi vezérfona
lut állít össze. a lell'rovidebb i~6 
alatt. mely 10_ 12 leekébe? foglalja 
össze a taJlany8l1ot. E klaGvÍlny pa
p!rszUkséglete 1l"1Ir biztosítv;;, van 
_ s me/tielellését knrácsonyra re
méljük. 

A székelykereszhiri unit!'irlus 
gazdasági iskola, mely Erdély első 
hasonló tanJntézete, új igazgatója, 
PaP Lajos tanár vezetésevel tovább 
végzi fontos feladatát. 

Az "Unitárius tlet" vezetésében 
is váltotás történik. A lap felelős ' 
lIZerkesztöjevé és kiadójává az Egy
házköri Tanácsülés Baraltás István 
lelkész afi,át kérte fel: a szerkesztés 
adminisztratlv feladatait Ferencz 
József főszerkesztő látja cl. E ha
tározatot lapunk legközelebbi szá
mflban foe:iuk a tájékoztatásűgyi 
minisztérium rerr:élhetO jóváhagya
sa utlln keresztülvezetni. 

~\ dlUlaUszamenU letkéstkör okt. 
31-én tlioctott űlésében Ujraalakult.. 
Elnökké Barabás István, aleluökké 
Buzogány Kálmán, jegyzővé Szász 
Ján09 afiait választották meg. A lel
kél;ttör ahatározt.a, hogy legköze
lebbi összejövetelei alkalmával egv .. 
tRY el6adásban Ismerteti a 'külföldi 
unitárius kakirodalotn jelesebb ter
mékeit. megnyilatkousalt. 

Szá!!z Domokos egyhbl tanáCSOl! 
afia tarto,tta a zárszót az országos 
protestl!;ns napo)t alkalmával tartott 

, emlékUnncpély(!n. melyet részben a 
rádi6 is közvetitett. 

A budapesti eg}'b1zll.3t.ség prtll
bltérlumihoz Irt hosszu jelentésben 
námolt be Szent-Iványi Sándor lel
kész arr61 az érdekes munkáról, 
amit CI;Y éves el6ad61 kÖl'Út)a kap · 
csán kifejtett. 

• 
Elyházkiirl Tanácsonk legköze

lebbi rendes Olését december ll-én, 
délUtán 4 órakor tart.la Budapcsten. 

Uipesten dec. elsO vasárnapján, 
dec. 7-én 'd. u . 4 órakor a Slocnt Ist
ván téri ref. templomban Istentisz
leletet tartunk. 

't ~r;lIlövet8égünk akciÓt kelodett , 
hogy az Unitárius Misszió Héz 
dlákotthonflban laltó erdélyi egyete
m~ és f615kolal hallgatóknak vacso
f ~~ bb.:tosltson. T<:!rmészetbenl l!s 
pénzbeli adomflnyokat átvesz a Ko
hflry_utcal lelkénl hivatal ls a hi
vatalo!! órák alaH, d. e. 9- 2 között. 

~ \1KQ'AalUli ILET I. 16-11. 

A an .. ' EnesQld dec. IJ-6n. 
szombaton Sz Unitárius M/S&Z.ló 
Héz. IX., Högyes·u. 3. sz. a. gyUle-
kezet! termeben Mikulés összpjöve- (Régi ert"tek.) 
telt tart, mely re az unitárius egye- • Nagl,ltekinté11lü ember volt K I. 
terni és főiskolai hall.llalókat és ér- Ll/énben Vida Mózes. J{ö:uéol birót 
deklödóket ezulon is szeretettel eislotjét k(;iloe! hÚsl. esztendelo viselte 
mc.chlvja. s döntéseiben ai · egé~z falu. mea-

Aa Urutárlus l\-t;"s:r.li Uiz dlák- nllu.goc!ott. < Pereskedésre lou iQen. 
intemálusának anldiakjsi ÖSSZCjö- igen Titkán került sor Ki lullr:ben, 
vetelt tartanak, nov. 30-én, vasár- Vida Mózes mindent bőluen r.liga-
nap d. e. 10 6rakor kezdőd6 15ten- ,zltott. ' 
ti3zlelet után a Koháry-utcai ta- Történt, hogy meohalt a jnlu 
nácsteremben. A találkozó célja a legmÓdO' o.bb gazdája. Két fia ma
diákintcrnétus jelenlegi lak6L.'lak tá_ radt s a testvéTek. sehoP'1I $em tud
montása. Az elökészltö bizottság tak megegllel.ni a birtok elosztá.sn
szeretettel hl'lJa és vérja az öreg· ban. Hol az idősebb , hol a j~talabb 
diákokat. élt etlenveUuel a. mristk tervei pel 

lA . budapelitI Nöszövetsé, hagyo- S'l.emhen. VégüL Js elmente'_ Vida. 
mányos karácsonyelötU ll1úsoroa Mózes bíró uro.mhoz, aki meU1>.u.ll
estJ~, dec. 7-én, v,ilSárnap d. u. 5 gatásuk után fnu mondto. ki a ' szen-
órakor tartja a Koháry utcai ta- tenclát: . 
nácster€mben. - Az: jdljsebb fhl ossza két 

eguenlő részre o birtokot, a iiata-
. János Zsigmond cserkészcupa- labb pedig válllSszon a. két -ré,;:: 

tuuk fogadalomtételi és táborbeszá- köziJ.I. . 
moló ,csapattinnepélyt tartott a. Ko- / 0 _ o 
héry-utcai gyUlekezeU teremben Az lIIt1efa!vt Baj:1011l Lőrinc bá 
nov. Hi·án d. u. Az ünnepélyen csE!PJésre készülőben o.z asztag me~
megnylt6t mondott Barabás István lett heltle.;<:te et tehuzolt cipőjét. 
lelkipásztor, a szervezólcstület ne- HOf11J, hogU nem: a bevontalá3nd! II 
veben. A csapat 1947. évi nagy tábo- kall4n kereke hllS::núlhlltatlanul 
rár6l Nyiredy Szabolcs csapatpa- rllpitt!lára !apítoUIl a cipőt . A "ép
rancsnok adott szép ismertetést és ó tula.jdonos ".ártérltést {gérI s -meg
vezette lU új cserkészapródofc és kérdezte Bagolu bát , hogU m;;mn!lit 
cserkészek tOl;:adalomtételét is. Or- kivdn. Az öreg l~hónu plUo.natig 
vendünk -annak, ho$tf a csupat új szd.molgatott ma.gában, aztán kivág-
tagokkai &!yarapodott. Simándi Béla ta: t 
szépen zongorázott. Az 1947. évi _ Rd-rom esztendeje 20 koro
mo~ni cserkészviláRjarnboreer61 miért vettem, kltszer talpaItattafIl, 
ellladást tartOtt u:.1. BénCtMt LászlÓ l .. egJJB~(!T fejeJte ttem, Jj01l10Bf'1t hát l2 
cserkésztiszt. E vllágté.borban rajta koronát' kérek. 
kivül a csapat t a,I:Cjai közül még Me- • _____________ _ 
rész Gábor vett részI. Mindketten 
elismerést szereztek. A csapat tagjai 
ep;y cserkészjátékot mulattak be és 
a Map;yar!tút! tábortüz c. elő3dol,t 
élőkéD mindnyájunkat győnyörköd
t.:!tett. Ennek keretében Lotz Gyula 
cserkész szép juháslotáncot adott 
elO. A zárszót Veress Akos pa
rancsnokhelyettes mondotta, Kante· 
rált Mik6 István cserkész. A na
.'Cyobb cserkészek résl.t vettek az 
ünnepély után a Nösz3vetség rende
zésében meRtartott háloi összejövete
len is. A közönsér: " tennet valóbon 
teljesen megtöltötte. A csapat ve
zel,9inek és ta.l!:.ialnak továbbra is 
jó munkát kiv6nunk. 

A "Christian Regisler". ' az ame~ 
rUmi unitáriusság illusztrált, SZéD
kiiilllt.6.sú havi lapja Schweitzer Al
bert munklosságát ismertet6 számot 
adott kl. melynck összeállltásában 
tevékcriyen rl:szt vett a lambarenel 
teleDet megJátogat6 és nél unk is 
járt dr. C~arles R. J OY. az ameri
kai unlt3rius társulat volt üJ(yVCzc
t6je ls. 

Korel!:! I Gábor lelkész Oxtordból 
üdvözletet küldött és Mvelt Sl.ere
tettel UdvölolI \aplmkon keresztül. 

CZIB.MAY GYORGY unitáriul 
atyánktia, or.l!:ona, harmónIum k 
zon.llorakész:1t6 meslel:'. villlal javl
Ust, lItalakltiast. vidéken la. Clme : 
K/ID_st, Ady Endre-utca 1402. 

T ABLE OF CONTENT: The new 
PTesidents of the HU1lgar ian Uli!' 
ta1"lans. _ HZLngllrian Protestant 
Church Organiso.tions, views on an 
a-rticle written bll Prof. Dr. J. ZQ
ványl bJJ Prol. 1. Botár of Buda· 
pest, '- Pral/er and Worship in l i · 
bera! ReligiolI bll Pl'"indpal DT. N. 
Cross ol Oxiord, - in Hungarian 
1r411SlaUoll. - BOU Scouts, - News. 
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IUkol?aloUn doc. , H,-jn. vanr: 
naD d. e. 11 őraltor a MÁV-telepl 
rel. templomban Ibtentl.szle1etC

j
t tar

tunk. . ,_,-. I I 
A kolol8vir,J cnb _ou l" e -

k~v6 dr. Vörös István okl. Icl
k~S'Z __ a kolozsvári kollégllUni rc~
des 't8nMt vMas;:tottálc meR· Az. uj 
lelkész bclktatáséról még nem ér

kezett é.L.tesltéS~~s!anftáSl vuér-
UnUlirlus" ül' I 

fonal. AI: cgyh{cli;:ör! közF:Y SS\> 
időben ülésező lelkészkör több 

~:aekes hR'tározstot hozot~. Elhotá
lB. holt Y az általán09 , Iskola 1--;

~~I o;;zUilyai részére n hiányzo 
taJ\kŐnyvek részbeni pótlásá~B: és a 

l1ástanltók munkája meg;cönnyl
~ére e.lO' vallástanUási veZérfO?8-
Illt állit össze, a le.i!l'övidebb Id6 
alatt. mell' 10_12 lecké~en foglalja 
össze a tanilnyagot. E kiadvány pa
pirszükséglete mér !Jlztosltv~ van 
_ s me,ltieleoósét karácsonyra re
méljük. 

A székelykereszt,úri unitárius 
gí\Zdasági i sko~a, mely Erdély első 
hason(ó tanintézete, új Igazgatójll, 
Pap Lajos tanár vezetésével tovÁbb 
vé~zi fontos feladatát. 

Az .. Unilárius gle'" vezetésében 
ls véltozás történik. A lap felelős 
szerkeszt3jévé és kiadójává az Egy
házkörl Tanáesiliés Barabás István 
lelkész afiát kérte fel , a szerkeszt~s 
adminlsztraUv feladatait Ferencz 
JÓlBef főszerkesztő látja el. E ha
tározatot lapunk legközelebbi szá
mában fogjuk !1 tájékoztatásügyi 
minlszllhium ' remélhetö jóváhagyá· 
sa után keresttillvezemi. 

OA. dunatIsnmenü lelkészkw okt. 
31·én Ia,.-tott ülésél::len J UjraalakuJt. 
Elnökké Barabás lstván, " alelnökké 
Buzogány Kálmán, jegyzővé Szász 
Jánós aflait választották meg. A lel
kW.kör elhatározta, hogy legköze· 
lebbl összejövetelei alkalmával egy
e11:'f el6ada!>ban ismerteti 'l. külföldi 
'tnltárius szakirodalom 'jelesebb ter
nlékelt, megnyllatkozásalt. 

Szász Domokos egyhá1.i tanácsos 
aUa tartotta a zársz6t az országos 
protestáns napok alkalmaval tartott 
emll!kUnncpélyen, melyet részben a 
rádl6 ls közvet!tett. 

A budapesti egybátkömg pres· 
bltérlllDlf.hoz Irt hosszú jelentésben 
számolt be Szent·lványl Sándor lel· 
kész arr61 az érdeke'!! munkflr61, 
amit egv éves el6ad6i körút ja kap
csan kifejtett. 

Enházki.id ' Tanácsunk leRköze
lebbi rendes mését december ll-én, 
délután 4 órakor tart.ip Budapesten. 

UJpesten dec. el$Ö I va.sárnapjan, 
aec. 1~n d. u. 4 6rakor a Szent Ist
van téri rer. templomban Istentisz
teletet tlU"tunk. 

Ntlnövo!&égünk akci6t ltezdett, 
ho~y az Unitárius MiSsd6 Ház 
diákotthonában lalt6 erdélyi egyete. 
ml '1 tö!skolai hallgat6kni:k vacso
rát blttositson. Természetbeni éli 
pé~beU adományoklit átvesz a Ko· 
háry-utcal lelkészi hivatal is a hi
vataloi'! 6rák alatt. d. e. 9_2 kŰ7.ött. 

4 UNITAaroli &LET I . 16-17, 
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• A BrM8lli EIYe.tllel dec. ti-in, 
lIZomb~ton ,az UnUárlu! MIsszl6 
Ház, IX., Hógyes·u. 3. IIZ. a. gyüle
kezeti termében Mikulás összejöve· 
telt tart. melyre az unitárius e&."e

és tő:skolai hall~atókat és ér~ 
e7.uton is szeretettel 

e. 10 
után 

szeretettel 
diákokat. 

Az 

Hb dl,k
össz.eJö

vasár
isten

ta-

A budapesti Nőszöveisé, hagyo
mányos karác.sonyellitti műsoros 
estjU dec. 7-én, vJsárnap d . u. 5 
6rakor tartja a Koháry utCai ta
nácsterEmben. 

Jállos Zsigmond eserkészcsapa· 
tunl! fogadalomtétel! és táborbeszá
mol6 csapatÜDneP;élyt tartott a Ko
háry-utcai gyűlekezi!:U terembim 
nov. 16-an d. u. Az ünnepélyen 
megnyitót mondott Barabás István 
lelkipásztor, a szervez6téstület ne· 
veben. A csapat 1947. évi nagy tábo
rár61 Nyiredy Szabolcs csapatpa· 
ranCSRok adott szép ismel·tetést és li 
vezette az új cserkészé>pr6dolt és 
c&erkészek fo~adalol1lt.ét elét ls. Or
vendünk annak, ho~y a ~oat uj 
taJ;!o\Q{al J;!yarapodott. Simándi Béla 
szépen ·zongorázott. Az 1947. évi 
mpiSl/pni cserkészvilá~jamboreeról 
e16udásl taHot:j Uj. Bt nczMI Lás7.1ó 
cserkésztiszt. E vilagtéborban rajta 
kivűl a csap!t tagjai közül még Me
rész Gábor vett részt. Mindketten 
elismi!rést szereztek. A csapat tagjai , 
e.':v cserkészjátékot mutattak be és 
a Mal{.varkUti . tábortŰz c. előadot.t 
élőkép II'..indnyájunkat gyönyörköd~ 
tetett. Ennek keretébt'n Lotz Gyula 
cserkész szép juhásztancot adott 
e16. A zllrsz6t Veress Akos pa
rancsnokhelyettes mondotta . . Kollfe
r éll Mik6 István cserkész. A M
.':yobb cserkészek részt ' vettek az 
ünnepély után a Nősz.$vetség rende· 
zésében megtar~Qtt házi összejövete

(Réai C1uek.) 

Naautekhttél1lÚ emoer volt Ki.
lyénben Vida Mózes. Közséfii birói 
tisztjét k(h:el hurz esztendeig viselte 
3 dön!éaeiben az egesz falu. meg
nyu.godott. Peresked!!src íflJJ :gen
igen rit kán ke-rült sor Kil-uénben, 
Vida Mózes mHtdent bölcsen ('Hao· 
Z"ftott. • 

Történt, 1"101111 mer/halt a falu. 
legmódosabb aazdá1a. K ét fio. nUl
rodt s II testvérek sehOlnI sem tud
tak megegyezni a birtok elosztá.sri
bau. H ot az idősebb, hol a jia'alabb 
élt eHellvetéssel a .má.sik tert;eivel 
szemo\?n. Végül is elmentek Vida 
Mózes b{ró uramhoz, aid meghaU· 
gatásuk után faJI mondta ki () szen
tellció. t; 

- Az idősebb fiú ossza két 
egyenlő részre II birtokot, a fiata· 
Zabb ped.itl válasszon II két "ész 
közül. . 

Az i.!ljlalvi
o ·B~nolll Lőrinc bá 

cséplésre kés1'iJ.!öben az aszta.!; 'mel
lett hetyene et lehuzott cipújét, 
R ogl/, hOlnl nem: (l bevontatásnál a 
tca:ó.n kereke has::nálhataUa'l'.ul 
rapitt1l!íro lapította a cipót. A uép
tula jdonos kártérítést igért s meg
kérdezte Baaolll bát, hogU m,:;onnyiC 
kIván. Az őreg néhán.y pUlanatig 
számo1aatott magában, aztán k~vág~ 
ta: 

_ Húrom esztende;~ 2Q kOTO
on.áél't vettem. kits%er ta lpa!tattaM" 
e{fJj!,zc:' Jaj<!lt(!t~,J- -1"lr.~~~·U 
koronát kér ek. 
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len is. A közönség a termet val6ban 
teljes2n megtöltötte. A csapat ve- t.A 

zet&iinelc tS tagjainak továbbra ls 
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j6 munkát kivánuak. • 
A "Christian Regisicr", az o.m~ 

rik.ai unitáriusság illusztrált, szé~
kiállltású havi lapja Schweitzer Al
bert munkitsságat ismertetö számot 
adotl ki . melynek összeállításában 
te-.rékenyen részt vett II. lambarene1 
telepet meglát"ogajÓ és nálunk is 
iárt dr. Charles R. Joy. oz ameri· 
kal wlitárius társulat volt ügyveze
t6je is . 
. Kereki Gáhor lelkész OJdordb61 
üdvözletet küldött és híveit szere· 
te~tel Qdvöz\i lapunkon keres7.tül. 

CZffiMAY GYönGY unitárius 
atylinkfia, orgona., harm6nium é.. 
zonjlorakész!tó mester. "1.·6.1181 javi
tást, átalakiti1st, Vidéken l'. elme: 
Kj~est. Ady !:ndre-utea 142. 
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