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Az unllárius egyház 
cenlennáriumi ünnepségei 

KészüL a= ország a centenárium 
m egü nneplésére, az 1848-11$ JotTa 
dalm i év es a szabadságharc emlé· 
kének f elújítására. 

A z iinnepséaekben. a M agyaro r 
szdgi UlIitdrius Egl/Mz is reszt
vesz. Fel llasználja az alkaJmaf, 
1I0fllJ az orszógos ünnepséaek kere· 
tében a mi nagy jainknak is méUé 
eml éket álltlthassunk. Rómutatunk 
azoknak a maayarországi: és er
délyi unHd riusok1!ak a ténykedései· 
re, k ik a szabadsda eszméinek dia
dal rajuttatdsdért tevék enJlen részt
v ettek a fo rradalom k i robbantásá· 
ban, mtJ.jd a szabadsáahaTc folya· 
mán életük kockázta tásával kőzre
műkődtek a z 'Ú j idők új eszméinek 
megvalósítci sáért vivott harcunkban. 

_;,;Az EgIJhcizkőri Tarnícs GllaUa'/, 

" ~.:~~:;' bizottsáa ernő· decemberi ülé· 
a kérdéssel, s mea· 

előkészíti 
ő t er-

v ei első ré-
szében f oa el han g-
zani a naaJl un itáTius 
embereiről. l ali Szé· 
kelu Sándorról dr. Gábor 
llüspök i Iielttnök, F aTkas 
Sdndorról Gidó Be!a v olt miniszter
clnökséal sajtóelóadÓ. tíjsá17fró, a 
Bölöni Farkas hatcisára keletkezett 
é~. ~ Remény c. irodalmi évkön/IV 
kOrlll csoportosult irodalmi kör v e
zeto tagjainak, K-riza János költö
:püs pöknek, Szcnt-Ivánlli MihcilU
nak, Cáll/U Sándornak, Tibold Ist 
vánnak , Kővárll Jakabnak és Jakab 
Eleknek írói méltatásciról GllaUaU 
Domokos {ró, a Petőfi · és a K is
f aludll-táTsasál7 tnaja. PcitHu Janos· 
Tól, a 48-as orszáruntúlés e!1lŐkéről 
a . honv~elmi bizottmány és a; 
umót e1okés:;:!tö bizOUSálJ taajárót 
SZ?mb~~/alvy GYÖTgy -ny. 'tankerü_ 
letl 100aazgató, a Mam/ar NemZet 
munkatársa taTt e!Ödddst . 

_ A művészi számokka l élénkít ett 
eloadásokat a tavasz foluamán Ten
dezik meg. 

A ne l1l1vennllolcas unitárius lfjll
ság emlékének meaünnepléséböl a 
Bras~i Samu.el u nitárius ifjúsági 
Cgllcsu~et. i.~ kweni részét, talJjlli és 
~ naaUközonség részére rendczcndö 
u.nncps.é~~kkc.l . Nemzet köz\ unitá _ 
rius Ij," . áol konfe renciát készit 
elő a vezetőséa, ami kor aDalatOIl 
part já ll a v i/áa 1U1 itá rlus és m as 

1948. JAN. l -JAN. 15. 

A "FORGÓSZÉL ÉS A LÉLEK 
The Tornado and the Spirit. A 

sermon by Albert Schweitzer 
Translated from the September 
Number of the Christian Regis ter. 

Az Amerika.i Unitárius Társulat 
folyóirata, a Chirstian Regi.ste-r 
szeptemberi szll.mát Dr. Schweitzer 
Albert áldásos munkássá ga méltatá
sának szentelte és elhatározta, 
hogy Charles R. JO'JI szerkesztése
ben Antho16giát fog kiadni Schwei
tzer AlberlrőL Ki ez az ember, 
akirö! mi magyar unitáriusok ed
dig jóformán alig hallottunk? Her
bert H iechen, az Amerikai Unitá
rius Társulat küLügyi osztályának 
igazgatója a "szabadság prófétájá
nak" nevezi őt. Dr. Schweitzer,
mondja róla többek kÖZlÖtt - or
vos. de nemcsak a szónak fizikai 
vonatkozásában. Minden dicséreten 
túlmenően vezeti kórházát Lamba
-rene-ben. a Francia Egyenlttő 
alatti Afrikában és gyógyit ja szen
vedő embertársait. Ezenfelül azon
ban doktor, aki írásaiban ragyogó 

diagnOzist ad a civilizációnkat 
gyöngítő és pusztító betegségekről 
és r ece ptet ir elő a teljes gyógyu
lásra. A szabad vallásayakorlat 
erT1lik naau 'PTófétá;a: "szent, OTVOS, 
aondolkozó és múvésZ". 

Az alább közölt beszédét egyik 
vasárnap reggel mondotta el r.am
barene-be["i, kórháza egy pavillon
jának tom ácárÓl. benszülött hall
gatóság előtt. 

•• 
A szentlélekről szeretnék ma be

szélni. Körülöttünk viszály és vil
longás, betegség és háború és mi 
kérdezhetnák, hogy miért nem je
lentkezik a szentlélek? 

Itt van mögöttünk a nagy folyói 
A forrás vidékén gyors és harsogó. 
Tele van háborgó örvmyekkel. 
I gazi vad folyam. Ami nt folyik, 
minél 1T.lCsszibb ér ' annál szélesebbé 
és erősebbé válik és csendesebb lesz 
a folyása. Ilyen a Szentlélek is. 
Kezdetben kevés nyoma mutatko
zik az emberek durva sz.ivében. 
Azonban fokoz.atosan er ösebbé valik 
és betölti az embereket s kinyllva-

s::-abadclvű eayhdzai ifj.,Ísáaának ki· 
k üldöttei elött is'mc rtetik a demo· 
k ratikus ellzmék d iadaIciért eml év
századdal ezelőtt folutatott küzdel· 
meinket és Il(Ircalnkat. Egyetemi if-
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n it ja hatalmát az emberi szivekben. 
Az a nagy kérdés száhlunkra, 

hogy: " Van-e bennünk Szentlélek?" 
Mee vagyok lIYózödve, hogy a jó 
Isten teszi fel ezt a kérdést. A fe
lelet r á az: hogy van bennünk, de 
nem elé~. Mi érezzük a szentlelket 
magunkban. ~ezzük jelenlétét 
mint a lágy szellő fuvallatát ar~ 
cunkon. 

Természetesen, sziveink nem 
nyUnak meg könnyen a .szentleJ.ek 
elött. A szentlélek idegenszerúnek 
tűnik fel előttünk. Ö akarja irAL
nyitan! életünket. Vezetni kiván 
mindenben. Kis és nagy dolgok
ban egyaránt. A szentlélek jelenle
tét mutatják életutunk és cseleke
deteink. A szentlélek visszatartana 
a gyilkolástól és a bosszúállástól. Ö 
őrködnék még otthonunk felett is. 
K eresnünk kell, hogy megtaJáljuJt 
öt. 

A szentlélek nem a mindennapi 
embernek, hanem az Istennek lel
ke. A szentlélek azt jelenti. hogy 
nem vagyunk többé hasonlóak a 
közönséges e!I"tberhez. Más lénnyé 
válunk. Valóban Ujjá kell sziilet
nünk. másods?()r is meg kell szü
letnünk a szentlélek által. 

~s amikor másodszor újjászület
tUnk, el kell mélyednünk önma
gunkban. A szentlélek jelenlétét 
életünkben azáltal bizonyit juk. ha 
nem törődünk a zzal, hogy más em
berek mit csinálnak. hanem tesszük 
azt, ami a helyes. EI keH határoz
nunk, hogy különbözni akarunk 
másoktól. Mindennap küzdenünk 
kell, hogy türelmesek, hogy lJl"..eleg
súvúek. hogy jók legyünk. 

Mi n em ismerjük a szentlelket, 
de tudjuk, hogy Isten adta azt szl
vünkbe. A szentlélek valóban Isten
nek aka rata bennünk. Nem az em
ber akarata. Mert nekünk azt kell 
akarnunk, ami az Isten akarata. 
Ezért mindennap Igy kell imád
koznunk: "Adj nekünk erőt. hogy 
cselekedjünk II szentlélek akarata 
szerint," Annak, aki nem küzd 
szüntelC!nüf az ember akarata el
len. nincs szenUélek a szivében. 

;úságllnk ezúton kéri seartséaée és 
tandcsait azoknak a jóal.:aróma k, 
akiknek módjukban dll kö::-reJn1tkő
désiikkel ezt az eglleteme.t unltá 
ri Uli és maallar üQyet elIJmozdllani. 
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E&ért valamcnnyi6töknek arra k eH 
törekednetek ma, nllt kell teru\C!tc.k 
holnap l!s holnapután ls. ho.It.V be
töltsé1ek a szentlélek akarnIAI. 

i\ szcntlé)c.k hou%\ sdvünkbc II 
boldogsAgDL O hOJ1:1l számunkra fl 
békét.. Az em bemek Ic.lkc ellen
ben olYnn. rrJnt ft (orJ::ósze!, Néha 
az c,lO'ik. majd egy ~l\Ósik \'agy. har
.me.dlk irónsból tör elő. n\lndlg 
harcos ös pusztlt6. A szcntlékk 
ezzel s.ze.n'\.bc.n olyan mint n ,a.c1l6, 
mcl.}' mindfJt ugyannbból 37. Ir:\oy 
ból érkezik fc.lcmcl6, é.Hct erejé
veL ~ megismerjilk a b&ességról. 
m cllycl szivünket betölti, KözclC!bb 
visz az Is tenhez.. 

Kilzd.iclck. hogy mC,l{tnlóljótok 
és . mcKtar lsfltok fl; Q(mt!cJkct, 
holO' béke lakozzék fl. II szlvctek
bm •• 

Oh Is lc{l. mi szc~ny és gynrló 
('mberek vt\JlYunk. Adj nekiink 
ér6t. holtV ll. szentlNek tUtul éljilnk. 
Adj nc.künk erőt. hogy n s~cnUé: 
lek lItán vWok07zunk. Tölts kl 
lelkedet fl "ilÓp;rn. hogy mlndí'll\ 
ember szlvébc fO.IrRdjon. hogy "ó lI
sa rel béke II Mbonit n fö ldön. 
J öjjön cl II Tc ors7ltgod, ami 571-
vü nkbcn' és minden kereszté n.y s7.l
vében cl a fö ld kerek{m. Adj ne
künk békességet {\ swntlé.lck óltaL 

Amen. 

Ifjúsógunkkal -
ifjúsógunké'I - 1848·1948. 

Az unitárius diá kokat sel:"Hő 
gyá.'T.6zülő mOZj{alom c d mel\ bo
csátotta kl uj kör!evelél és h lvju :.IZ 
u n itál"lus ör~g dló.kQknt a jövő 
nemzedé k megsegltcsérc. Lef,:köze
Jcbbi összejöve telt junuór hó 23-on, 
pénteke n délutlln 6 órt!kOI' ti ]{o
hory-utc.al gyülekezeti ter emben 
hlv ta össze dr, CsUd Gobor UUSpökl 
helynök l!s dr, Qál J e nö C6jlondnok, 
A megbeszél6J bcvc:tctC:ílck6p Gyu l
lay Domokos !ró tar t rövid VISS7 • ..'\
emlékezést (IZ ll nltflrl llS r Cjl l d lók
életre, 

Lcjlut6bb december és janu61' 
hóban az nl obblok 1I1ánlo lt nk me.lt 
és fi zctték be n7. oh\bbl összegeket: 
Gróf Mikl6sne 2.-, dl'. Molnól' S{l1\
dor 8.-, dr. Dlósady Góoorne 2,-, 
Fodor Béltl a,-, Gynrmulh y Lós7.ló 
tO,-, KlsgyörRY Áron 5,-, M aius Ils 
Gcza 5,-, dl', Antonya Sá ndOl' 3.-, 
dr, Kerekes Ernű 2,-, d r, $7.ent
ltYör /.:y l Fercnc 2.-. dr. Borbély 'L'! 
homer 2,-, dr. Nyl redy Gé'I.t\ 2.- , 
Seusl Jonos 2._ , Mó7.cS Tibor 10.
(2 h6nopra). AHai Lás zl6 10,-, Be
do Vilmos 12,- (3 h6 nol)l'a), Palnt
ka J6zsef 100.- ('I h6noJ)l'o), Ifj , d,', 
Gyallay PM Domokos 200._ 47/48. 
Isk. Óvre), Kelemen aÓ1.11 10.-, 
Mátka L3 jos 10,-. Klopfcl' SlmdOI' 
20,-, aUncz\ S(lInuol 5,- , Belová ri 
Is tvún 10.- (2 h6nn1>r<I), SMolvl 
Lajos 14.- (41/41.1. l!:lk.· é VI'O), MOl'lco
I\n Alajosné 10.-, I?l,ufy Lo\ol! :g.- (3 h6nnpl'O), lI1.V Dcúlt Ml1t_ . ' ",Ó 5.- (3 1161"\1:11)1'0). 'Hol'vlll h Jó
llsc né IiO.-, MoctlÓ r .v a6~.Únó 11.- , 

2 VN I'rAltI \JS f·;u~'1' II , l _ 2, 
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Külföldi1unitáriusok élet'b61 
Stenl-Iványl Sá..tulor dr. buda

pest.i lel~ lb, c.speres-pl\spdkl 
hel.,)'n6k Bo.stouból, InclCJI: sta'i!hl Uc\ 
kiván boldOR kal'áCSOI\l'i (Inn~eL 
~ I;;tcntú l óldotL uj c$1.tend6l mind
Q%okn ak a k('(h'cs hiveinck, tlklk c 
.sorokot o lvt\ssók, • 

A nem dors..agl IIUitlhlllS CS s:r.1l
bm:;iclv\1 gyülekezelek mq.'"SCglt&e1~ 
3: angol. Unitnri:lll Scl'vice CommH
H,'C Rev, G, J , G. Gdeve clnök Ja
vaslatát'a 30 fontoL ~nv_~ott intiM:, 
A segély Hev, t\, Waldooull\ FNnk
(urt run Main kÖI'll,yckl i-~ Ilcv\\ 
hclyis6,gbcll levő ~Uh!kcl.ct~l"'" 
mCI{V. 

. As a.ngol lIulLáriusok ~vllogycdl 
hmócsülcsilket LiverpQOlbun t :lrtot
t t\k. a.mikor is t\ n Mun.k is JÓI'L Hev, 
L , Red.fcl'l\ ezévi e lnök kll~".: llj 
lelkipásztort ,;;. :valoU id m~ allr,!lul 
uni tári us ~yUlek(:!'tctck szo4,'1\H\tt\l'tI, 

Rov. n . II, C henl h am , t1 mUji,y..tl r 
unl t:\!' illss:\g jó btu'ót.jo., :\ m Ulli.:h CS
tel'i Unlt:.lrian College voll Itlld:1 
lett OZ .!i ngol ul\itftriu~ l:ks lIlnl m (i
sodtitkol':l, tl'k inc.k fclnd at..'lI ti \fnll:.\s
oktotás és oz lfj\i:k\gl ll\lmlt1\ 1 1't\ 1'Y1~ 
!Asa. Rev, dl' . MOI'Umer 110\\10 mel
lett ogyhóz.i 6.letUnk .lsmC1"Öje '::8 jó
aknrójll veszi :'It o rontos mll l1k l körl. 
mely nek egyik Úlltlt II most n yuj.\o
lombnvonult H cv. B . Lllih:1' l<: lk6.s7. 
vezette. 

"-l'I\n ccs Uowe, a lond Oni C hun
ni.ng School egykori In:1gyll l' növen
dékei j61 cmU:kC1.nck l'Ct\, dl', 1\'\' 
Rowc lolónyll , egyike az angol .:-;t!n
pad b ÜS2.kcségclnek, G, B. 51\.,'\v da
rab jai nőol.ukjolno.k hh'c~ llhtkll6ju. 
Jelenleg u7. egyik lloves n c.w YOI'kl 
sdnpadon am! lIagy sl kel' t, 

"ll r :Y luufy nnydtl l.I' neve /I w ll lcs! 
nyClVClI m clt.lc\cn6 'lll~ol 1I11ltOl'iu8 
havi :;zc.mlénck. NcnH>é~lbel\ n~v. 
J'. D. JOMs S1.cl'keS7.tÖ :.I wIlles i 1'0-
dl6 ,ldCls.. ... bnl\ c.löOdós l IUl' tott :170 Ösl 
wuJesl llllltfu'!us ,;(y tlleh:czc lclt é tote
ről. 

Unltl\ rlus mC~ lI ylhll ko'l.l\suk ld,-
7.Ölj IQIUjtöc!m llluU Dl'. G . Slopcns 
Splnks Io.ndonl le lltéS1. SZCI\ltcS1.lCs6-
ben egy 61-dckcs rtI'l.e ts ol'oz:Jt Jolélll 
Incsc f'ln,:rol unltltrlus lelkCs7,clt tolln~ 
ból. melyek ,n. hltv~tlt'l ~ hnt t ő lelő l 
modern mc.ltfoj.lull\\tIzt'ls b :l ll l :'l l'~yul-
16k. 

KM rUvil1 Ill llil lJ(4gol:1 kUnyv Il'M 
lent mc/.! Dl', G , SL. $pl nks cs Rov, 
L, Mason tlllj(o l 1II1!t(l l'lllS IcUtcsl.ck 
mllnklljtl ltéut. n1tl lyct 11\0:;:t I::mc l't o
tett nz Inquh'Cl' . 

dr, MCII,vhő rL O(:n t"lN 3,-. d l'. Oól
fa lvy Is tvón 10,- (2 hómllll·l\). M\I~" 
J ó ... ~cr 6.- (3 hÓnum'u). dl" Oa l' lhtl 
Alldorn6 2,-. S7.oIIHl 1,'clI'<:nc 3,-, 
NII)tV S ó ndQI' n.-, Vu.s kn Ocz.n '1,-, 
Berde Lolos 10.- (2 h611\II)I'U). {J~.v, 
1-'0bl'1 J.o:d(lIIú 10,- (O)o(Cil ~, t'lV I'O, 
II}'IU,). Mlk6 Ltt loll dl', '1._, Cl;lllCll1 
l.,úlj\'. IÓ :l,-, (II' . Mórolr ,Jfll ll.)~ 3,- , 
N yll'odv Ct')1.tl dl' . :1.-. Kovt\UlI K (t IM 
1I '.(1 n <1 .- . 1..(17.(lI' .J(Ul0N t\._. NUHV 

A "nekOn" tn. tm :;nr.\Hi\1 IIllih\
rl\lsok nCtl\nbtlb~n Id .... '-6'kc::\l1l Illl)
l:'ll\{\k o:'.jn' lk S3...\m,,\OOu oh ' s.~\lk. 
hOJ& dr, W , Ba Uöll\l \l:l' II mcllbo\lt'-
lIel unlt,\rhlS ~'UkkCl.<: t c.i! rMlo 1$'0 
mCl'ulC\,i\ pl"""édikf\lvr~ 1\\1,'.116 mQ$L 
lklotll\ be e itl' ü\ckelel !l lm\sodlk 
Iclk6.ul Hev, V. ,'tll11~ "CI'l cl~;~bell, 
A bc.lkt{\ I ő'SOIl n cv, c. J , GlbSQn 
sydn .... y l ~s HeV, A , Ul"Own ~\d..cI :l ldcl 
lInlt:\l'illS Iclk~t;ek ls I'&\'l.t veu .... k. 
utóbbI hlpullk jcknl~i s:.. .... rkeslI6-
It~nck Q.:d()I'd\.):Ul Iskoh\l:\rsl\ "uit, 

A . UJ-ZC,l1:mdbiln \ il Wd lh\lI.-
Io n unlt :\ l'illS /o~smcko:'.l.Chl okL :N.-e.1\ 
üdvö:!.ölt.o 93 é\'cs ChlZ\.k"1 E. " , 
l ,stlt\c-ot. eKycbkcnl tI ~'yillck.\~~\'I 
b e n. mh\t. ,'end~ hl\t'om hom\I)I" 
lclkés-al ti!(!lId().ki::l ({"lJ.!: e llAll\1 n u\'. 
W . J , 1\·It'li:ldOwni.W, {Ikl c )tyi.lkkc
v.ulbcn. n,Inl i..lit\'v\."d l8,l\\ .... t'I{I..'dlltl 
mCI! a\'. l\l\iI.:\I'\'l.ll\llSl;tl I, II 1..\J\t. It\lllll-
1ll(·lI\ .. YO'ltVl\. ,t~\ L thCO\Q~It\l O:<t
(OI'(j\.) IUt c SQl'()k h'ÓJfw l\l ~yil lt.. $ 
mos t I'Ó,II:I hov~o\Ja IÖlwrotdS3l\Jo mcl\t 
hu:r.a AII.gIli\ból. t\hOI tro>lk lilles 
RyUlekc.::ctUn k ldk~e, 

Or. n obe rt mlUnhlis, 31. I:IlnQ~ 
l'lktu lInl\'CI'~~\ II :; t3 ei/J'h l'lll. c~)'ctcmcs 
fc.lU tn 'c\OJo lI~h:\n..Y hé ti)!. Alljotll :'lb.1Il 
t{U'lótkodult CS Olt c lö:ld:'lsükul L " ~ 
totl , :\mCI'\),t\bu.n l\ 'f. 1I1lIVCI''t.llIsI:1 
i.l).. .. "h:'~ ~tOI'O .. ~ k~t.x:SOI MQt 13l'L a l 
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un lI :\ I'IlIsol~k3 1. J\:r. .um .:!I' lk:.l1 lIn l t:l -
1'l~I S séJtIlGbl7,O\lSÓR "\lIt lHldtl))cstl 
vtl1.o t je Hev, , ':'iSIUlr ls. akit 6."& 
dcmcs munkó \tl CJISmi.'.1 se\;:~))cll :l 
Ml\Rytl t' H:ötl tl r suSú)l elnöke 1i4 kl· . 
l Unlc.lu Lt. cllllek :lt cllvh.(l~I\o3..k é l'
dc.mc.s lilR!tI. _ ,lOlcnlcR l\lt"! l' é~ 1 
l\ ttlcrlkol I!vi.l lckel.otcbcl) dulloiQl!k , 

uev. l'l1N, "'hll;\ 1l:lrrltl l> h,ltl . 
Nc w · "Yo\'I(bö l boldi)~ k:\n\csolI .. vl Uli" 
lIopekot ~s új c$z.tendö t I, I"Ű n 1\ll1ltt
lI7.olm :l k tlZ lf:.mcl'ÖSolnClc e:> b t.n\t ;l l
Ilo le. l' ldk lilvclC!kltcl 3:x chl\\III Óv
I.lU1\ Célkc l'Cs1elt, 

J\ OralIIlIO Sl\llmJ Ifjlist'l!l nWlt
){ulm[l·, C 'Icutl t\ból. ]n(II:\ból 0(\\'1.17.10 
lovelet \dlldölL ti Ot'oss,ll t:I!YC:I\.\l il l 
(\\nölts~,(I~IIc1c, mely ,lullusl n tl~v kon
fCI·encl t\.It\ I'O öket ls II \C,IIh!v to . 

UrlClsh Un ll :l r l:lll "uulll t. .U~ 

)nl\~OI \lnlt(l t'luíl Il.IlIS(\)o( havi 8:&cnllc1 
IId ItűUu , e lt l lovelező t t\ t·s,:.\ t kc,'cll, 
h ' lon ti !!~e l·lte S1.Hhlclr, I-'nlllltl yll 
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HIREK 
1948. ESZTENDORE 

kérjiik. hogy az előfizetési dl jakat, 
ha rés .:/etekben is. beküldeni ~.::fv~s
ked;ék posfotlta l ván"",n, Umtárlus 
g /et. Budapest. v., K ohárJl-II. 4. 
eimre vapy p ostahivatal ban kap
ható bianco csekken: Unitárit!s Elet 
k iadóhi vatala elneve.:ésii 50.561. 
sz. csekkszámlára. 

Senki lle kU'd je vissza azéTt . a 
la POt . m ert a nyagi h el yzete ~ m iatt 
nem wd f izet,lIi , hanem emJ levele
zőla pon kérje, lHX1J1 1Itissnói . p é l 
dálll/kenl k üldjük eímére ml~dad
dig m i g anyagi helyzet e meo,avuL 

Boldog ú jévet kívá nunk. olva
sÓinknak. 

Diploma la esküvö a~ unitá rius 
'entplomban. Dr. Gyallay pap Do
mokos követségi 'titk-ar. Gyal lay 
Domokos Iró, egyházi tanácsos és 
felesége fi a, a ki a bukaresti magyar 
politikai misszión ál telj esí t szolg~
latot. karacsony előtt tartotta e sku 
vójét Bronéder Emma va l. Tanuk 
voltak Gyöngyössy Istva n Magyar
ország bukaresti követe és Takácsy 
Miklós kil lűgyminisztériumi mi
niszteri titkár. A polgári házasságot 
Bognár József. Budapest polgár
mestere elött kötötték meg. az egy
házi flldast dr. Csiki Gabor püspöki 
helynök adta a fiatal párra. l sten 
aIdasa legye'n ház.asságkötésükÖn. 

Gl'allay Pap ZsignlOQd. Gyallay 
Do:'l'.okos egyházi tanácsos mósik 
[ia, a stockholmi magyar követsé

teljesít d iplomáciai szolgálatot. 
Kendeb Zsigmond orvos, is

mert író, '" radikális párt listáján az 
orS7.ággyülés tajitja lett. A m agyar 
'parlament uj unitárius tagját szere
tettel üdvözöljük. 

Dr. Lukacs Vilmos U,I!;yved. uni
tarius ana, az ötödik unitá rius tag
ia a magyar ország.l!:YÜlésnek. A 
Balogh Istvan vezetése alatt álló 
Fügetlen Demokratapárt t agja. 

Karácsony ünnepén urvacsorai 
kenyeret és bort adomanyoztak az 
Unitá l'ius Misszió Ház temploma
ban: dr. Krasznai Antal és neje 
Konc:: Judit. Újpeslen: Fóbión Ákos
Rákospalotán: Benkő János, Sas
halmon: Kozma Györgyné. 

Pestsuntlörincen.: Dévavári Zsig· 
mond és családja. Pestszellterzsébe
len: Vadász István és családja. Cse
pel en: Kuti Tamás és családja. Ve
csésen : LórinCZi Géza, Ekárt Ga 
boI' és családja. Soroksáron: Zágoni 
Sá ndorné és Máté Sándor. Buda
pesten: Öz.v. Reiner Lajosné sz. 
Imreh Júlia. dr. MArok János és 
neje, Cserny V'lszlóné. Dr . Lámt' 
J á nos. Kovács Esztel. Jál Elemér
né sz. P IIPP Anna. dr. Borbély Ti
hamér es neje, Ertl Karolyné. ütő 
Lajos és neje Gyar.rr4thy Piroska. 
Dancs PM és neje Költő Irén, Pa
takfalvy Sándor. dr. Szabó Elek. 

Dr. Fodor Gyula budapestl pr es
bitert bclügyminlsz.t érlumi mlnisz
Ieri ti tkárrá nevezték ki. Gratulá
lunk. 

o 

EGYHAl ÉS ALL'AM 
A közelJt;ó amer ih.-a.i elnökv:Hnsz

tllsnak érdekessége. hogy abba az 
e~yh6zak is belckapeso!ódnak. A 
har mad ik párt jelöltje Wallace. Is
mert politikus m ellett a baloldali 
politikai pArtok ~3 a meth·)dista 
cJt;yhAz és a kvélu rek felekezete is 
á llást foglalt . 

A S zovjetunió a l a:nré::!iben tör
tént pénzbevá ltás alkalmiwal az 
egyházakat a z állami intézm~k
kel eJt;Yenlö clbAnásbtln része.. .... !telte 
és minden készpénxkészletüket l: l 
arányban vá ltotta át. 

A World Council of Churches 
194B-ban ta rt ja meg világkona;, esz
szus.:;t. mely a protestáns b görög
keleti egyhá zak egyetemes zsinat 
jeUegével bíró parlamentje tesz. A 
sxabadelvÍl egyházak és azok nem
zetközi szöve tsége él'deklödéssel fi
gyeli ezt a jelentős mozgalmat. 

A seli sbe rgi konferenciá val kap
csolatosan dr. Hamves Endl'e sze
gedi r ómai katholikus püspök és 
dr. Kapi Béla evangélikus püspök 
hangot adtal< egyházuk flUasfogla 
lasának. mellyel dr. He rschkovits 
Fábiá n budapesti förabbi. a .rr.a
gyar orszag'1 zsidósag hetilapjában 
az új t:letbcn élesen szembehelyez
kedett. Elismeréssel vette azonban 
Bereczky Albert református lel
kész, ny. vallás- es kÖZOktatásügyi 
minisztériumi fdlamtitkar megnyi
la tkozásút. A selisbergi haMroz do
ka t egyhazunk is a .IQ"8korlati elet-

Bölöni Beta szazadost. a Kossuth 
Akadémia tanárat örnagJtYá nevez
ték ki. Gratulálunk. 

Unitárius l\1issz.ió Ház Bizottsága 
újraalakuló ülését d ec. 22-én tartot
ta. A bizottság taRiai: e lnökké is
mét dr. Szinte J ános estrházi taná
csost. .e;ondnokká. a lemondott dr. 
Bölöni András helyére. Gidó Béla 
egyházkör i tanácsost. jegyzővé 
Bencze Mál'ton lelkészt választot 
ták meg. 

Karacsonyfaiinnepély a Misszió 
Hb diákoUboniba. A Misszió Ház 
bizottságának ülése után, a bizott
ság tagjai részvételével me~gtlangu
latu ''karacsonyfaünoepélyt rende-z
tek:. A Misszió H ázban lakó unitá
rius asszonyok \'acsorán lá tták ven
dé.e;i.i\ . a diákotthon 27 tagját. s va
lamennyit me.e;ajllndékoztflk maguk 
készitette meleg kesztyilveI. vagy 
harisnyflval és edesséuel. Dr. Gvu
lai Zoltán. a Brassai Egyesület ta
narelnöke. mflegyete..'l'.a. 
karácsonyi üdvözlö szavait 
Béla. a Brassai Egyesület elnöke 
köszönte meg. 

Brassai egyesületünk h'mcestélyt 
rendez febr. 7-én. szombaton este 8 
6rakor. előreJ.Athatólag R Budl,li Vi
gadó helyisegében. 

Magyar Kelet c. jelent me,/! nov. 
"é~en a magyar ~örögkeleti e~ház
községek hivatalo.s lapja. 

E,ybi.z.köri Tanácsunk feb . 12-en. 
. cSütörtökön d . ll . 5 órakor tartja 
!cgköz(>lcbbi rendes mesét . 

• 

b~n kivan,ia me,ltvalósltanl. 
A baptista egyház novemberben 

tartoU évi köz~yülese alkotm:'mvozó 
jellegű volt. Dr. Somogyi Imre el
nök értékes beszámo16t tartott a 
baptista .e:YÜlekezetek munkássilR;á
r 6l. A közgyűlésen r észtvett a f6-
város pol~ár.!l'..esterenek képviselöje 
és a protestnns egyhbzak kiküldőt
t<.!i is. 

Az Országos Bethlen Gábor Szö· 
vetseg a m.a~arorszá.e:i protesián
tizmus társadalmi szerve Bizony
sáJttevés c. időnként közlönyt bo
csájt ki, dr. Hezser Zoltán ref. lel
kész szerkesztésében. A békés 
együttmunkálkodás demokratikus 
szellemét igazolja • .A1. első lépés" c. 
bevezető közlemeny, mell' Luther 
es Ká lvin nevével együtt említi az 
unitárius Dávid Ferencet is. 

A magyarországi katholici"2nlus 
hetilapja. az .,Új e mber" 6.l1and6.an 
visszatér az .. Ember élete" c. tan
könyv körül keletkezett vitára. Ez
zel kapcsolatosan sajnálattal olva
sunk ilyen me~allapltást: .. A jövő 
tarsada),mi problémája egészen bi
zonyosan inkább az állandóság. 
mint a fejlödés körül fog forogni." 

A vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium a methodista egyházat is 
elismert vallá.sfelekezetté nyilván!
to.tta. A methodista egyház Tes
sényi János superintendens elnök
lete alaH t artott ütésén a svájci 
methodista püspök is részt vett. 

o 

A 345. sz. "János Zsigmond" 
cserkészcsapat Nyired.y Sz.abolcsnak 
vezetésével szép munkát folytal. A 
iól sikerült csapatünnepélv tisztE 
jövedelmét a réj:i otthonának rend
behoz8sára és siléce:k vásárlására 
fordította. - A sloktatást a csapat 
egyik sza kértő tísztje mnr meg is 
kezdte. - Az Ichtys (protestéM) 
cserkészcsapatok munkakö'ÖSsége 
csapatunkat bizta m eg a f. évi jan. 
13., 14. és IS-én megtartandó "örs
vezetöi-konferencia" meJQ"endezé
sével. A háromnapos országos jel
legü konferenciát a csapat egyik 
tisztje vezeti s.a .. Minta-6rsi-óra" 
bemutatót is a csapat eayik örse 
tartja. _ Isten áldását k~rjük a 
csapa t munkájához és kívánunk 
nekik .• JÓ munkát'" 

~OU Unitárius NóJI: Blbliak6re mJn
den héttön S órakor dr. Csi/..':i GA· 
borné misstióház.i lakásán (IX .. H6-
stres Endre-u. 3. II. 1.) összeill. s a 
diákok ruháinak foltot.gatása mel
lett lelkileg is epítö m unkát végez 
Az összejöveteleken lelkés%elnk rel
váUva tartana k bibtiama.l(Y"3rA:a
tot s előadások hanR;zanak eJ. ~d
dig S::. Weress Jolá n svédorsz!lgi 
ut járól. dr. Gyulav Zol.Mnné ,.yBl
tomás" címen az urutá rlzmusr61. 
rr.int élményr61. Varga. Károlyné 
pedi)l: n Vöröskereszt .~u~káJár61 
beszélt. Lcgközc.lebb Bo:r.Örllll!"1l·yi· 
lIé dr. Keresztely Irma tanám6 
tart. jan. 19-én antrooo:thfial k~r
désckr61 előadást. 
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Brassai ti!:ákal. rendez a Brassai 
Egyesület jan . tO-től kezdődően 

mi.nden második szombaton d . u .. 6 
órakor, az Unitárius Misszió Ház, 
DC., Högyes-u. 3. sz. a. gyülekezeti 
termében. Legközelebbi tea: jal1. 24 
A tiszta bevétel a diáksegélyezés 
céljait szolgálja. 

MiSkolcon az evangélikus temp
lomban jan. 25-én d. e ~1 órakor 
istentiszte'Ietet tart és urvacsorát 
oszt dr. Csiki Gábor püspöki hely_. 
KOCSORD. 

KocsordoD egyházközségűnk Narw 
Ferencné tel kén és áld0U!:tkm }e
git.ségévcl a bivek anyagi és kt;'z
munka támogatásával egy kultur
termet létesítettek. melyet a kará
csonyi iinnepek alkalmáva~. vettek 
elöször használatba. Az unnepek 
alkalmából dec. 24-én a templom
ban KarácsonyfaülUlepél;'y"t tartottak, 
melyen a gyermekek es szegények 
ajándékot kaplalt. _ I?ec. 25-én ~ 
28-án nagy érdeklödes zr..ellett elo
adták a Huszárkisasszony c .. ~~ás 
vigjátékot. Aszinielőadás urutariUs 
és másvallású szerepl61 egyaránt 
lelkesedéssel és a szokásos m~k;d
velö előadások nivóján Celulalló 
szerepléssel ,gyönyörködtették a 
nagysz{unü hallgatóságot. A sz.índa
rab prólógját Jakab Vali.k.a m,?n
dotta, az énekeket Demény :&vl~e 
tanította be. A szindarab szer eplOl: 
Zseder György. Bakos Ida. Jakab 
Boriska, Kiss András, Imreh ~r
zsike. Katona László, Varga Zoltan, 
Török Károly. Ajtai János. Jakab 
Linuka. Katona Ida, Bakos Lászl? 
Kiss Sándor. Pap Dániel, Bakos Ja
nos, Kósa Gusztáv, Lengyel István, 
Jakab A. Zoltán. 

Szilvesz.ter estéjén műsoros tea": 
estélyt rendeztek. mely szintén szé
pen sikerüll Az előadások betaru
tása és a kultúrterem létesitése, 
mely a legelsö és a legna/tYobb a 
köz.segben, a IQ'Ülekez.et Ca radhatat
lan lelkipásztorának és lelkes pres- _ 
biteriumának érdeme. 

A kocsordi kultúrleremben mozi 
létesül az e~házkö~ engedélyé
vel. Jan iI-én tartották meg az el
ső elóadást. A keskenyfilmcs mozi é 
Mafirt támogatasával létesült és 
kezdte meg működését a falu kul
túrája emelésére. 

Az új kocsordi kultürtercmben 
mozgalmas egyházi élet folyik . 01· 
vasó és játékterem áll a gyQlekezet 
tagjai és érdeklődők r endelkezésére. 
Az asszonyok minden kedden este 
a fonóba járnak és csütörtökön este 
pedig vallásos estély t tartanak, 
melynek nagyszámú látogat6ja van. 

A hivek ' az 1947. év folyamán 
közrn.unkában és készpénzben az 
aranykönyv lanüsága szerint 29.000 
forintot áldoztak aZ ü j lelkészi la
kás és az üj kultúrterem létesitésé
re. A Itiülekezet tagjai a falu többi 
lakósaival együtt. legutóbb jelentős 
áldozatot hoztak a tiszai árvízkáro
sultak érdekében tartott gyűjtés al
kalmaval. 
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PESTVJDtIC. 

A peslo.untlórinci karácsonyla
ünnepélyen Péter Margit tanItónó. 
a budapestin Kaposi Mária mesélt 
a gyermekeknek. Mindkét ünnepé· 
lycn sokan voltak jelen. A kará
csonyi ünnepségek sorából kiemel
kedik Q vecsési szórvány katd· 
csonv!aűnnep"éllle. melyen a sz.6r
vány kiler.c gyermeke egy-egy sze
retetcsomagot és a szórvány tagjai 
adománYából fejenként 3D-30 fo
rint segélyt kaptak. Az adakozókat 
mindenütt áldja meg az Isten . 

Vecsésen az evangélikus temp
IOT.oon. febr. l-én, d . u . 3 órakor 
tartunk istentiszteletet. 

Soroksá.ron a reL jmaházban feb
ruár B-án. d. u. 3 órakor tartunk 
istentiszteletet. 

Csepelen a poTgári iskolában. 
febr. 22-én. d. e. 11 órakor tartunk 
istentiszteletet. 

A pestszcnUőrinci gyülekezetben 
az elmult 1947. évben keresztel

tek 10 gyermeket. 5 fiú, 7 leány, -
eskettek 7 párt. valamennyien ve
gyesházasok, és temettek 2 férfit és 
6 not. 

Ujpesten a Szent István téri re!. 
t.emDlomban febr. l-én d. e. 12 óra
kor istentiszteletet tartunk. utána a 
leányegyházközség alakuló közgyű
lése. 

Rákospa.loián febr. 8-án a Máv. 
telepi ref. templomban d. e. 11 óra
kor istentiszteletet tartunk, 'utána 8 
leányegyházközség alakuló közgyű
lése. 

Sasbalom, febr. lS-én d. u. 3 óra
kor a Kossuth:téri iskolában' isten
t,iszteletet tartunk. 

Peslszentlörinci egyhazközségünk 
ian. 25·én d . e. 12 órakor a gyüle
kezeti teremben tartja évi cendes · 
közgYÚlesét. melyre a gyülek~zet 
tagjait ezülon is meghivja. 

ERD~LY. 

• 

Csüó Nagy László kolozsvári 
egyhá2.i. titkár és CseJkó tva tanár
nő dec. 20-án házasságot kötöttek. 
A kolozsvári templomban dr. Kiss 
Elek püspök kérte reájuk egyhá
zunk áldását. Szeretettel köszönt
jük őket. 

Kolozsvárott, a Dávid Ferenc 
Egylet központi választmánya, "a 
vallás korszerű kérdései" c. előadás
sorozatot t ::'["tott nov. és dec. hónap
ban. Az előadássoroza>lot dr. Kiss 
Elek püspök nyitotta meg és Had
házy Sándor főigazgató, a Dávid Fe
renc Egylet országos elnöke tarta 
be. Az előadásokat dr. Simén Da
niel: Az ember es a vallás. Izsák 
Vilmos kollégiumi tanár: V,l"llásos 
mozgalm.Zk napjainkban; dr. Vöros 
István taná r , okl. lelkész: Vallás és 
haladás; dr. Kovács Lajos, teol. dé
kán: A vaUás jövője cimeken tartot
ták. Az egyes előadásokat művészi 
ének- és zeneszámok egészitették ki. 

Dr. Kovács Lajos. teo!. dékán. a 
kolozsvári unitárius templomban a 
négy adventi vasárnapon. Ké~zits~
tek az úrnak útját c. prédIkáCIÓ 
sorozatot tartott. 

HIVATALOS R.tSZ 
3/ 1948. Sz. E. 

MECIflVO. 

A Duna.-Tiszaközl Unitáriw 
SzórvánllegYházköZSéo 1948. januáI 
hó 25-én, vasárnap délelótt II óra. 
kor. Budapesten, XI., Hőgyes Endre. 
utca 3. sz. alatti RyUlekezcti terem_ 
ben tartandó 

évi rendes kö.l gllú lés ér e 

a SZÓrványegyházfözség (Rakospa. 
Iota, Újpest, Sashalom, Peslúihely 
Rákosszentmihály. Rákoshegy. Rá~ 
koscsaba, Rákosliget stb.) tagjait , 
tárgysorozat fontosságára való te
kintettel szeretettel meghivjuk. 

Budapest, 1948. január hó 7-én. 

Nem;:,:z:g~ó~~~o:k~kief:~~~Ok , 
Tti1"gysorozat: I . megnyitó 

2. lelkészi jelentés az 1947. évről. 3 
1947. évi zárszámadás, 4. 1948. évi 
költségvetés. 5: rakospalotai szór. 
vány leányegyházközsége alakulásá
nak jóváhagyása. 6. újpesti szór· 
vány leányegyházközségi alakulásá· 
nak jóváhagyása, 7 . .,üi törvény a 
magyarországi unitárius egyházal
kotmány érvenyessé.e:éről". - kihir
detése. 8. indítványok. javaslatok. 
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