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UNITÁRIUS unő EGYHÁZ ÉS ÁLLAM 
• 

• Az Amqikai Unitárius Tdrstdat 
Washingtonban tartott 6sz.i nagy
gyíl.lésén Dr. F. Mall Eltot, a tá r
sulat elnöke öt pontban jelölte meg 
az amerikai unitáriusok tevékeny
ségének körvonalait 

.A magyarországi unitdriussáQ . l'lC'Vében dr. 
C 8 t k i GábOT eSJ)eTes-piispiiki net'llnök és d 1'". 

G á l Jenő eOllházköri !ögondnok d r, O r t u
t Q V Gyula vand.!- és közok.tatá.süoyi miniszter: 
hez az /fIá boi beadvánut intézték. mdyrö~ a na .. 
pilapok is 17legem.lékeztek, 'rMltatva az unitárius 
cg",ház készségét n demolmicia és nz el1lJhó.z 
megbékélése. szolgála.tában. 

, 

1. Elsősorban javasoljuk. -
mondotta Dr. ELto l, - a vallási sza
badelV'Űek új szövetsé,gének ' meg
'alakulását az amerikai kontinen
sen "Az Amer!kai Szabadetva Egy· 
/láz" név alatt, mely a ma iB mú
ködő három nagy egyházi szervezet 
mellett - a Római Katolikus Egy
hAZ. a Krisztus Egyházainak Szö
vetségi Tanácsa és a Zsidó Egyház 
- a negyedik egyházi alakulata 
lenn~ Amerlkirnak. 

A Magyarországi Unitárius Egrbáz valJáskÖ%önsége örömmel láU. 
azt a kezdeményezést, mely a: Mlnlnter Ur rtsúról indult ki Mza' a cél
J~I , bogy bazánkban ez állam Es az egyház viszonya lS4S. szeJlemtben. a 
lelkiismereti szab8.f!ság elvo' alapján kölcsönös megegye-z.és úiján könneg
nyugvá.sra rendeztessfk. örömÜnk még fokozódott mOS~ amilror au láiJnk. 
bogy ez a kezdemény....res a történolmi egyházaknál megtrtó visszhangra' 
ta!ált. 

Midőn ennek az; örömünknek a. régi történelmi egyházak, egyikének. 
II Magyarországi Unitárins Egyháznak a. képviseletéb,en kifej"'dst adunk, 
magától értetődik, hogy készségrel csatla.kOZllnk mi ls azokhoz az euM- . 
zakboll, melyek ennek a. jövőnk szentpontjábi61 annyira ff:mtG9 kénUsuek . 
mi,előbbi rendezését kívá.njÜ: . 

• 
2. 'Tevékeny r észt> kell vennünk 

·Egyházunl' a lelkHsmereU szabadság eszmtjéböl $l.ntetett. Szülőanyja 
• az 1568-iki tordai országg-y6lés határozata., mely a lelkiismereti szabadság 

a valhisi szabadelvöek világszövet- jogát az egén világot megelőzve. eJsönek iktatta országos törvénYbe. OseiJlk 
ségének létrehozásában, rrr..elynek a a lelkiismereti szabadság és a népi demokrácia bölcsöringa!ói voltak már 
sokkal szélesebb alapokI;a helyezett akkor, amikor ezekről Mo eszmékrö1 mélt csak beszélni is alig lehetett. Ter
és jelentősebb hatáskörrel felru- mészetes, hogy most ml ls örömmel üdvözJiink az á llam és az egyhizak 

r~ról minden olyan kezdeményezési. ame'" ezeknek az eszméknek a 
házott mostani Nemzetközi Tá rsu- .iegyében történik. • 
lat (1. A. R. F.) állna a központ- ., ____ -"" ... _______________________ _ 

jában. 
Egy ilyen sziivetJtczés föltétlen telewégünket, mint szabad ország 

többet kell. hogy jelentsen, mint polgárai és hogy újahb <\ldozatokat 
.. keresztényt". El kell ismernünk, hol.hassunk a szükséget szenvedő, 
hogy a magasabb vallás összes ala- küUöldi unitárius testvéreinkért. 

. kulatai mind testvérek, melyek 4. Mozg6sitanunk kell a vallási 
egyűUműködnek a szellemi lel- liberálizmu9 minden energiaját és 
SÖbbség; illetve elsőbbség gondola- erőforrásat a demokrat:i.lws élet
tának kölcsönös kizárásával. forma védelmére és kiterjesztésére. 

3. Egységesen és áldoZ3tOS lé- hogy ezáltal megvedjük 8Z e:nbe
lekkel részt kell vennünk az egész r eket az önkényuralom m.eg1élem
világra kitel'jedö jótékonysági lit6 és elltözömböslt6 törekvéseivel 

• munka tervének szolgálatában _ szemben, mely szolgaságba süllyesz-
. tekintet' nélkül lajl, nemzetlsllgi, ti az emberek szellemét, testét és 
politikai és [eleke~ti szempontok- lolkét. 

• 
,ra - az Vnitáriu.! Segitő Bizottság Az edddiginél is meggy6z6bb 
(Unitarian Service Comrnittee) . telvil:ágosltéssaJ lkeU , rámutatnunk 
n.agy~erö. munkarendje alapján és. arra, hogy vallás a demokrácia 
teljes egyetértésben más hasonl6 alapj'a és hogy a demokrácia hivei 
Ixányban m üködö jótékonysági egyedül a liberáli9 vallásból merlt-
IIZCTvezctekkcl. hetik azt az éberséget. mely . véde-

A világ-éhség elleni küzdelemre lemrc hlvja fe~ ~ket a "vall.A9 és B 
újra mo7..gósitanunk kell hlvelnk demokrácIa lényege, az önáll6 !IZ/.!

minden erejét, hogy teljesitsUk kö- mélyiség, az individuum ellensé,e!, 
• • 

, 

vel és veszedeImeivel szem~. 
Nincs megalkuvás anal a filozófiai 
rendszerrel , m ely az egyéni értéke
ket meglagadja, sem azzal, mely 
tagadja vagy eltörli a sza.ba~got. 

még akkor sem. ha a hit vagy a 
testvériség .nc1léJ:>en teszi i9 azt. 

5. ú]itsuk meg alAzatos. de bá
tor lélekkel szabad valhisunk ..y>l

lemj erejét abban a tudatban, hogy 
szabadság meg}pent.ellödés ,nélkül 
csak egy formája a szolgaságnak 

• és hogy a tisztelet. aziránt, nmi tisz
teletet érdemel - akár meg~n
telt hagyományainkról, akár jelen
legi értékeinkröl .legyen :is SZ» -
olyan kötelességünk. melyet nem 
hanyagolhatunk el. anéJkűl. !hOgy 
lelkünkben kárt ne vanjunk. Ojjá 
kell születnünk a lélek erejében és 
lel kell adnunk testi, azcmMyt Ina
~t II lelkünkben gyöke~ 
örökkévaló lélek akarata el6tt. , , 
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A BUDAPEST. TEMPLOM ob CJJliiriu .bet F .......... Mi Te.
tjjWi.C .nn"ta éle-.be c: Dc'r!J-p,.}:,r:. 
~ .deC!,· iben hr.:&rtl&a.~ A 

z . l';-ri... • ar. 
Elek !!!IQ. dr. ?~~hi. 

r..1.i.l' D.:) elE:;leD ;>osé"'U .5 ell"' .~-. .. ,' . ba:: az tllcrh U%l=örj kő,.·. ;"11$ ~4",r-

,. ~ -_. 
't'Q:S i!J~): SZS ,e,tlill - ta: h",-, U 

• "'_'-=......;. ... ,-"". - iz - .,.... ... _~-'éeJ!;F!l ......... ~ ~CStl.J _~ '-""rO I;><.e.. 

'rel ~ ;S 1r....:m:llo:n K o!lm 
~tcai .n2:l:"l-- ab'ap t. és mel!h-e::e-".oe 8 
t.e::iiIt2rok ki;aritásá t_frs.. An'fal5 e."'E!
il!! ~dv>ladO iljabb -:fes.""U -b pr 

l:lh'"e1r ~-
• -" .......... ~-' . ..... ,. A 'a' 9 • .:;:er~e es -b.=..t 'f',,"l~"a! lS- .. 
~ I~tI ' . i ~":lS m --én 1."'t2dó
.(!itt ::::leE és ~.a - ~ .ad~ 
x é::kerr",i, ek BOi. e:nJje:Je!l - a kö
"t"et.kti lityi'"';' Fia.! siehleil;; u el <---"'-- ._-:1"'- ot- ee sec ts ' "er'.!;: 

• 

VasU Géza lQQ,. N . R lliX1 .eT. Ke
lemen Sbdor 100, So.::logy1: A.ndo:" 
100. Boti " Alad ár 'sa. G,o:ra r ::l<!:CJy 
I stI án !o. ST'=no:tidesz; Gyn'i> .. e "l'tl. 
GNZ L?sr1ő S. dr. Memyhu t n - iPS 
fi, IILfucii.lS ~-:ik5 peu.éh ol.~ Ull...58. 
cr.. Z'Sakó Ist~'l' D 5... s.~ .Je
no !L E ad:lat!'v Dénes 20. trr. Gál
!ür< Gb 10; Gilialn- 'Sándm- 5. 
Kclláó S bQOT a. ZsirmQ:lo Iiirin'C 
.!.. Ma1asl:::s C - 18 10. P -21a:tka IJörl::l.I:: 
~O. cr. G ál le:m 10.- Naz;:r- 3 b-os ICm. 
Qros.r L2.)os:le 5. I'!Jyés J ó i + r · ~ l 'l. 
Ma:rótbT Fa: e i Ji .e l ti.. Cr. ~.;..:l.cry 
;....1ada:- 1['. B "':ner !.aj .... Ié 10. &:o l . 
Deik Mflrl-ö=é !.. Sms :skro..1yDé .3.. 
w. B a...,;na .A:ldorné 5.. l'ó,sér A:ld 
ris -5. Böde!' JÓESefoé 4.. V adad:v .';"1-

bet tci: .ao.. MiltQ,j Erzs9".e. Hl. .nw. 
Benmits .Jenimé 00. Gal Sándor 1'0., 
í'hmh }1.,.nb;,1n e 10. S c:bródc-..r Z-oJ.!án
n é.5.. P2.r.CtS J en'Ó 10'1.. .cr_ 'S:m0!l 
~a!1' pál sn. Vér..es .Je:l:'Ó l 11'-

U .~.. N=· 5"...5 E:níl $. Mplt\ RI ru::anus _ • ...,;.: 
SiO. etse<re !!oo.. BrJ Károl-=é.5. 
K ;nosj M am llJ.. F e ena ..J~<:ef ?Il. 

- .... ,.,n """ .... 1 r>~ "",.. r .... ..::_ . _ .n .1".'- .a.:==-...::.< ..... 1;..4 ..... oc ........ '-

M az első t:=mr.a'oitst. áDri.J:is 
S-e ... .:::ár...a le az et:T"~i!. 'de 
lotj...-"': es Tc::::IflL hr>:gv ~2 ~ Hrn".l
tatás klhetkezTh" a!. u nitár:!:rs !2e!
ben az. ,a:do=nfnvokról. Minde::! ma 
uni'tári:I::.s:l1\'k fel krll ."IOTakcw::lia ~ 
<et!·\';Ntr"~2 m-ellé s r- ~t"t"~ adó 
t:r:l.!1.WS és .rerni.c:ze..~s befu:"e'..e..<:éo túl
!:len&:!::::! aQ.YTi"2nti"ital ki .ren ........ - ;e 
-'" á;:::k.t & ... .,j::itiu." -Gjjie..nte5b5L Az 
5.0 im-:'-'tos : . '2 D,2E \ d;..":l arl~~,:!
~ a% er'("h3:ilroL"~ .~-oJ:!"C"kfr::I,. é 
be::! is .:n.etö.-5l5:i"t::k. 

H I R E K 
isko-

:;.._; 

:-oj':'i..'"n é3 ;-O~ =-:\ehkp<t 
s::e: e;.eu;e:) hlv'jd. ..br"'" s 16 á n ...,.. 
siu H i I d. u. 4 fu .... ); '....: az h a.!l~
dhs utlCkat be!~d :s:te:::nisz;!e1~
- kr!. ~l"'lr 

C~ a Szent Ish'án-té:.'"i ~ 
í W i!loitus ~plo=phzn má~ i..-éD és 
8 án ob..~ es s:o=:lbattJ::J dé1-
",:án ~ al"2.Í keoJ1Q:t;el m"",nrittiós . 
~at l<~,...,k .oe1:p-e u'pc:r.5. ~
'('e.~bZele~:d hh-<'Uk. ~j'us; ~ én.. 
''1>''';~p -""-"' ......... . - ~~_._ .ft." 

~ -....::..;.t~ .,. 1l..~ el a"!>=--
1i.ÓÓ! :p..po}m ~jedi !s".:e.n.lis!:.e
letet 'to..'""t>-· ,k 

-' w.....- - - .--" :-:- __ M'S'! . l .... kön d. e.. lfJ ~ 
Cla:I'US 6-i.n. -il b'>.ldapesti KMirT

".q.i ..... , "p' omba:! -és az o.rsza1! tób
~i ~l.lS t"""'n~2ba? is is"..en
~e'..e\ ta.-1:o171'k me1:re:n ÖSl SZe)
~ver=,.;nt b€;oepetfiük a ~ 
~ \altii,l luötk a hi~"'"'Ól ",a1lirt 
tett.. u .. " imriol t fiataJja' nk"t.. P%ek-

2 O"YTAlrn:s t>J ·FT, n. t.. 

re .ae iStet:i.sz'tele..:ekre .3 ~.ilekezet 
-:at:"ti.. 'ÖE"e:.süstobaIl a pe..~::a: det 
s !tt'etet"..el hl\Í'~ hogy jele=:e.t'~
lrel is hlm..,yS&gt)l :elITe"",\; ~ 15.",12-

S'~ 

K-et eloi Gin..· 1el);.ésl :;:::t.~ 
t. '\""eSZ. <tt art:ol r~i'Tid·,sok evi 

k6z2:r:iles&t. o.eJ;ret ~_ <"iosod:k 
hetebe:l 'la! :, .. "'ak Lo::röor:b::n. Az ~ 
li;i"'~:Il:és a1ka' maoo1 ".aTt3.1:IdÖ ÜD
.nepa;"\"e:; lste:l'tli.<::e:Plteu m. Fred M.. 
Elk·t. az A::ne...-fral Umw:'::ls 'l'ár..'i'.l

la1 ~e~ 

::r.aba!'l ü! \ id III)! ai ke:o." ee'! es barl 
aó=b",tr.ak: i'V:a?la Sindo=e- -es 
~iDya S!:ei.~aJrn'; :,s:n-á:J.ne. ?a2iS 
.l~3E:'! é<,; ne~ 3'!X"T1- L!I~ SL 
Gil!';a]-;-:- z,$'I'mn!);p ., kJ:: l:.szt:ei SO
S ... Sbcru-

• 

htK d~ te;"'h~esl!"·jk aV"J"llmL 
ertidI:le:.!1 ,........ ha&:~ 

me&- Ette .a ú"'. 'es oRra. ::::Ieb ZIeK 
i<eladllt;;l az. 'C".mtólit'ms .Éle"~ fe:l:::.:tu
tasa .es ~t:isa pr~alr min" S;:; 
1:.byeOJ'SU hi't--e'''lkne'lt rlij .. iiE11te ......... 
D"iswm .tt8diw.yo:kat ls k:lltfueil:Sibk. 
- csak ~ ~ábbi beüro-.kseh erke::.
tek.. a be'fjrei-eset SQi.!e::uijebe ... : 

er.. Suoka Ge::a ::'00., 5.ele::!le:l Gé
za .sn. dr. Mfkó Lajos.su.. -dr. u.~ 
ZIoliil:l 58. Cr" 'F:iJ.e;J A'adio;r l dr. 
Sre::.'l~h-byi Jüzse! 5ll U.:ü.t. S::Jr
'CiDY (Grilil) su. cr_ Gal Je::lÓ SO. 
-dr_ I=n.~ Dwes } 10'l. 6l" . 
Ra'áS!' J-inosné ,SD.. ~". M$2!- Sb-
'!iC!' 50. dL Bödi Jbos 5Q, ?i:ta'k
:falVT S ándor 1'00.. G.idó Bela 100. Fe
~tz J'Ö..""Sef ~O. Osszesen JOOOfurim .. 

_"- Dllrid Ferenc {jgJi.et. kci::;:roo:tja 
~..bb !o1;rt.at'l:a <em'~'iÖ'nep;::.~ei 

- sortl!!:atkt. KO\~ács .Jinos ~'-;;i 
~ .. -ó Es 1.benl. ;;öl.,-ilr :>ml~etet 
,;s.oss-.;'l:h Lajos :lj tc:tdnk;' :r' 'C!:De:l 
BentzeaJ ?al t=> ..... ol. :a:r....r lder~ fe:,..... 
-r:..r ;...b, .Bes::~ ;a..;, e:::::::lher'.... a 
:udösi es az Mrsol -e~ .ii''T'P""'p i etcr· 
bhi ~"a't""ÖS" 1:ifo:;!!::5jét .ij"T"'iiOna 
'rBllnt.OO el~ a1:Q nClR:" nlj0ng3ia 
,ol! KQs~:.b::lak. ~t T'..:r'~a::t 
~jic.etésP:::'E:l :.':5bb frzbe=l ~~e
sei" .... Az ~~1"e:l -d!:.. K n
ries La50s 'theoL dekan 1:.:::l.nka&!
'C.."le .i::l:oitd1:o:::t>'t:. -dr. Mis;;' Ltz.;..=toé 
i ,,! dot:: .!:3J s:::öt.. .:'-=- ~er~'" 
~de...5i &'..<~~ . ' ~-:t E.ae.!~ro San-

-
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!\ DWIlI-Tisz3.k~i Vll.itiriU3 Sriir
,_,,~ «'IYUu.ijzst, :il.attszltk&l ada: 
t:1!bol kt1POIk, hogy Budapest fS:taJti 
pe!'E'nl\'arosaib3n szép sammal él
n;;:,s u ru ta..-rus hivelnk. u.J~ten 10l. 
RakospalotáD 00. Pestojbel~D. 28. 
R.tk()6S%eotmjbályon 5-1- • S3sha1moo 
47 é';: Mátyisföidön 19 umtárius hi
n lnk el: Q.sszesen 336 lélek. A SZÓ.;'
vany-egyh ,)zkőzseg megalakul&si éve
ben, 1944- ben !elso..~lt heh~ken 
csupán.150 lelket tudt>.mk kimutat
ni. A foko::ottsbb leJ.k:ipásztori mWl
ka ' eredmén,yeképpen ezeket'\. a be
lyeken ma m á ,. hiveink ~5·,'t-\·al 
érintkezÜnk tudunk róluk. bevon
tu..1t a szer,~bb egyházk~ 
~etbe. Ujpesten. RákospalOt:.m. Sas
h.:llmo~ rendszeres ha,,'onkénti is
istw.tmteletef tarbrnk s reméljük. 
hoZ)" Nvidesen ezt cselekedjük rá
kos::."Zentm ihily i. vonatkozásban iS. 
19017 é", fOly,g"M Ben cze Márton 
lelkész Ujpesten. Rákospalota n. Pes; 
ujhelyen. Ráko.s..«zeI:l trn jbtilyon. Sas
balma::.. Máty5.s!öldöo. RákosMgyea, 
D-.maktS' jn, Alagall, Alsó- és r~el
SÖ'i!ödÖll. SIDdli,geten. Szödöo és Va
con több mint száz unitárius csali!: 
da t látogatott m.~g. apoh-in ezáltal 
a számunkra mindennél érté..!«osebb 
unitárius hitünket. 

HarrU:gtoClll~. SZ:in1hÓ Vilnu okI. 
unitárius lelkész. aL e~ik amerikai 
m:l2,.var C'eltena..rjumj Slabads5.gün
lK'De'n emlékbes;oo"et tartott. nlf:Jy a 
na.2yszirn.ú b:;.!!gatós'Ígra mél.y be
Qvornis t tett. 

csru P'.il ny. honv. főig3zntó. a 
budapesti egyh;h:kö-~ boldo2emlé
kü ei!Yirori or5bitE'-re március 19-én 
18 éYes k-or-.1ba."l a boldo1':abb hazá
ba t öltözött. Temetése március 2:2-
én volt a Fa,~asret.i temetóOen naxv 
ré~ét mellett. Elhuny tá t feles~~e. 
f(Vermckei es lIDokai zn,·ás:z:o.l.iák. ls--. 
te{l áldása nyW!odjé<;: meS! elf:iradt 
te.rtén s lclkenek ad,illn örök életet: 
~ " áSlOI6 szeretteinek vi~:z:.tal6st. 

Dr. Ga.l liel l!'.Il1eU kollégiumi igaz_ 
~e..tó. ké-JÓbbi iskolai felügyelő gond
nok emh::keze~ét február" IS-án. d r . 
Bodor Andnis jelenlegi kollégi1!mi 
Q::.3%1l.ató ele ... enitette fel ~ékes. 
szép es dr, Gál Kelemen sokoldalú 
tevekeny sé,ret talál6an ismertetO etö
ad:isaban. Töth Istvan tana:- dr. Gál 
Kelemen diAkszemmel c. olvnsott 
fel. Az emlék:ün4l~'en imó.dkowU 
Izs:lk. Vilmos v .. Uástanar, z~t 
~ondott Bá!ó Jimos gyári r;v.unká$. 
lskolai felügyelő ~ond.nok. 
St~ J6z:se1 evangelikus püsoök 

beiktatása alkalmából küldött üd
vőzletUnket szép levélben köszönte 
m~. lsten :ildasa kisé:-je nelOkás
ÁltM. 

Bnss:ii E.;yHületilnk to..-á.bb foly~ 
tat ja a mode...'"Q ember \'allá.sos:sága 
1:. elöad ás scroz.atát. A I('gköze!ebbi 
el6adbok b rilis ~: dr. Orbók 
Attila: parizs es ~US 13: dr. Mol
niU' J ent. An:.al: A vallás a ~nében. 
~ d. u. 6 6.rab.'\lr az Unitárius 

q t.tu H átban. 
Cerkmtsa.pa.lunk j l!.viJ.'u NÖS%ö

\'e~.ltünk 6.Prilis ~~én szépen sik~ 
Mt ~jQ\'l!tel t rendezett. 

A NYOMÁBAN 
A \izsgáló6Zék faladata az.. hO!tY egy esztendo gyülekaeU m" ,:"ájit 

námha\'l!gye, ellecórizze, tanácsokkal. utasit;isokka) la..<o;sa el. a gyill~eze... 

tek felelÖ5Seit. dicsénen ~ dorgáljon. t!~;tscn és épitsen - ahogyan .!I 

szflb"Sélil mee-kÍ\' :1nj3.. • 

E ter hes mWllci.t a: ,'izsgálószé\i:: fcbruar :9:-en kezdette m€2 a bu
dapesti ffl'hlzköZS:égbe.n. Meg kell ítllapítanllnk holO' a gyülekC2:et tagjai 
közül a kőzgyülésen kevesen jcte:ltek meg . s többeket sz.eret,tünk volna 
látni a presbHér l.um tagjai közül is. A bud3.oesti egybá'Zkö~Ji! sokat 
szen"edett sze.khá..zában és terr.plomában az ostrom alatt. Az. allamtól ka
poU kö!csönnel a hiu és ~ tmplom tetej e telje~ rendben \<Ul. A ternp
~mi ablakok szószék felöli r2:;;:;ének rendes b<,ii\'~zesét most fm a k~ 
,'etni az. orgOrtl felőli ~ nagy ablak \-eg~eges beü\"egw;ise szím:-:;; 
katl'd...-.il Üveo...geL a m inek kö..-etkeztébE'n 3 templCID most rihigosabb l~, 
mint ,'olt t"égcn . A fütés m=a milköd!k. S ~n a vUágít:is is he[yre • 
"an állit"a. Nagy feladat az orgona újraIelállH:is3.. A gyülekezet tagjai- · 
Mk jelentős tésze ~ndsze. "scn tamcgatja adófi uérei"el a gyiilekezeti 
t{lunkát. a perse!yadomihyok is jE'tentÖsek. A \·allárok"..atas rendszeres és 
a p-ermekek valiÍl..'<köny\·, -el is cl , 'annak {atva.. amit \idéki viszonylatban 
:;a,i.nos. nem .rtlondhatunk eL A hivek egyresze nagyon sz.egeny és állando 
segelyezesre szorultak. sok hazatért hadifoglyot timogatott a gyülekezet. 
A sep:élynwnk;át jelentósen emelték .-ugot és amerikai unitárius tes'Né- \ 
rein..l< termkzetberu adományai. A gyülekezet gondou.a a :\I.o\V trlepm 
lah-ó hivelwt. a 1itrőr-mosonmag~ .. aró,'!i.-i. bu<iaö."'Si és törökb:c;tinti szó:ti
nyo.kat. 

Ba. .. "abás Istvan lelké5z é'''' jelentése minden..-e kiterjed5 figJreUne3 
gond9$Sá.ggal volt egybeállih·a. A vé:gzett munka m iruien \-O~ fe~z.~ 
tetett. A viz~iüósték is elismelL::sel vette jegy'l.ökőny'·re a lelkiekben és 
anyagi hclyreáll.ítdsbw elé..-t e,reQmen.ve...~et. utóbbi \'onatkorubar. dr, I .bár 
János gQ.Q.dnok-elnök m!-lIlkaját emelve ki. b~dította a . hh'ek.et, és első
sorban a presbitereket. hogy a &.,-lLle.t.:.e-reti munkába.!l a jövőben is részt 
ve2)' e..'lek.. ~ 

A vizsgálószek elött tettek esküt dr. Lázár János gondnok, gondX!ok
társai: dr. G3.1falvy Istl,á.n kúria.i biró és dr, Gyarmatby lAszl.ó Ü8Y'-:,éd. 
a..1tik. Ková cs Kálmán és dr. Kozma JenO gondnokok l:irQti@t veszik al A 
A gyiilekezet szeretettel búc;,úzott a· ta\·ozóktól. é.."'Cl.emeos mun.lta..~ukat 
jeJt)<:.ököoyvében megörökítve. és a viz,sgál6:,-z.ék kó;;:zöntóUe az .űjabban két 
ragymultú unit<itius család fiatal sarját. akLI( lleclE!S hlGYomán.rok áro-
kö..~ih-ent f()gj..'ik e gyülekezet vezetése ffiunk'iját iran..vhani 

Az uj oresbite!"ek soraiban Torda,y Tibor és páll Sándor szorgalm" 
munkil..«ai a lD'ülekezetnek. mindketten igazi templomJáró p:e;,.biterek. 

GöncÚ Sómltel b. igazgató leléQő jegyzőnek ~emeit tb. jeg;}"l.oi 
cím adomán,yo:las,a"al ismerte el a. ~ülekezet. • 

A vizsgal6szék nmnkájat dr. csiki Gábor esperes-püspö.lQ helYnök: 
és dr. Gál Jenő kÖ!"i !őgondn.ok irán..,·üották. A :::zimad:ísok ~ellő:-..::éS'ébea 
rész.t vett Simon András egyházi sn!rnve,·ö atta aki vE-giglciséri, " vizs
gálószéliet ' \·i.d&re is, s igy egysegas ellenmés és mm\ite! a13 kerül 
gyill2kezeteink élete. 

A ,.;zsgáló&ek Szegeden és Bó<L>nezőv;Ískl::.elyen "égzett m"nkájáról 
mar számot adtunk rövid",::! lapunk muHkari szá.!rJiba"l. • 

FüzesgyannatOll a viZ,Sgálós:?:ek meg!atogatta egyb3zkö:iink efO'etlen 
ltnitiriUS nepiskol!iját is. eli.sme~t nyU\'ánitotta özv. KinCSE"'Üé- N3.&! I~ 
tanítón o buuó mUkMése felett. A \'izsgál6szék ha.'"Omnapo& C\"3I1géli33:c.tÓ5 
esti istentL<:;z:tele-telttt tartott s ! Észt \·e-tt vastlro8J) este agyillekeze{: fi:t
taijai beYoná$ával rendezett és szépen l,atogGtott estél.Jo"t!n 1,.<:.. ~ro'armati 
egyházközsé.günk gyillekC2:eti élete az. utóbbi időben megelégl"dessel tölt 
el. a hh-ek sz.é-pI!;1\ latogatták az evan.s:élitidó.i előadásokat. ad6fizet~ kö
telez:ettségüknek IS ele-get tes:C'~cl<. A Ji:.villekezet világi v~t~i:. H~.oki ~ 
jos és a másodszori hadiIogs;igbó! is szerencsexn h:u:ate.-t ifj. SMl Jö~! 
gondnok és id. sári Józse! pénztaros. 

Dunapatajon a \'~álÖSZek nehéz munkát végzett. A gyülekezet tU
jai az e\-aruret~ációs cl6adásokat szépen tato~tták, de $.'ljnos. ellent~t tá
madt -a két l(ondnok között. s a gyillekezet egyresze. a febne-.riilt ellentétek 
kh'rzsgáJás'Í i5! \'issztlvonul a te..-iUe-ges \"E"'Z<'tl$töl. • 

A vwgáJ6sz& DwtIlPaf; a,jon számba. ~'ette a nyugdljintéxet tulaJdQ
mH k'epew h.í.zaste1ek.kel ka~latos kérdéseket és f\1ggö ügy~t 1oS-

. A ViZ3g3.16sz& ápr. IS-án P<Jlgirdiba.n., ápr. Z;5-(>n Deb.f("(.""n~. ~Jj. 
l~, napjain: Koesordvn és máj, a~An Pc5t..<:?:.e.at!örint-en fQlytatJa mua
káj.3t. Or\'enden4:nk. ha a \'wplatokoo ~ilági aliat is nagyoot> s:::..unbWl 
vehett'.ének rL ot. 
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.... MIM"6b.'" UIIIpJODIa az. ostrom 
Idefón súl.vosaD mCfUonii!álódoU. Af 
épWclet több bomba (!os tiUen;C2i ta
lálat ilete. aminek kÖVCtk'(."ltébc~ az 
egyik lépcsőház és kl!t laklls teljesen 
megsemmisült. 8 nl: edsz épillet 'IOk 
helyen megsérült. Gyakori es6nroc
d~ átncdvcsHlk a taJaknt, '5 om·' 
ladoző vakolat és WrmcJék hull alá 
3 folyosókon. Az újjáépités során az 
lilIom. helyrellJllttaha a tetőt b meR:
azüntctte Q ház élctvesz.élycsséItCt. 
Most ti hivek buzg6sá"ából sor ke
rül a templom renovwására és re
mélhető. ho~ pünkösdkor már a 
belyrcáUltolt templomban vche~ünk 
urvacsorót. Adományok bc1lz.cthet6k 
a. hivatalban (IX ... Högyes Endre-u. 

• 3. fszt.) V81Z'V az Unitárius Misszló
• ház !SJ.275. sz. c:sekkszá.mlájára. 

Budapesti Nőszéivetségilnk De
gyeds iizados évfordul6ja. Március 
14-én (vasárnap) d. u. a Koháry
utcai gyülekezeti teremben beosősé 
ges SÚ'p ünnepségen emlékezett meg 

I a budt\,pcstl Njlszövetség lennállása 
25 éves év1ordul6jijról. Az ünnepsé
~ az. orsz.á}l:os és budapesU nŐl?gy
letek kiküldö\tei is megjelentek. Ba-
rabás István imája uwn dr. Nyired,. 
Gézáné mondott el egy viSSUigjllall
tást. meJyben a hllszonötéves mun
káS&ág jelentOOebb állomásait ismer
tetl.e, Vadady Albertné Ogyvez.etö 
alelnök ~elen lelada.tairol tartott 
maKV8S össztfoglalót. Sz. Weress Jo
Ján Wnő ,.z.abadmllveIooési eI6ad6 
Centenárium, jubileum jövendő c. 

• tartott érdekes és az események je_ 
lentÖ3égét méltató előadást. Mátraj 
Erzsi, a Nemzeti &inház örökös ' 
taRja. és Sz.okolayné Tompa Márta 
el§adÓll').űvésznők lelket jO'önyörköd
tetö versmondása ' után Kálnoki Kis 
Jenóné beszéde zárta be a szép ün
lIepélyt. 

. Az. ünnepély rendjén a megtar
tott diszközgyúlés . Józan MiklÓSllé 
mellé az . e~yesü1et Usztelctbell el
nökeivé e'l:yhangúlag megvábS7totta 
Barabás Istvánné. Kálnoki Kis Je
.nőné és dr. N.viredy Gézáné volt nő
~vetségi vezqtö tisztvlselőket. el
Ismerve hOSS7Ú éveken ketesztü1 lEJ
kcsedéssel és sz.orgalorrunal végzett' 
munká~ukat. Hasonló érdemCk, els6-
sorban a nÖSZövet.ségbe beolvadt 
1eányegylet vezetésével szenett ér
demeiért V3r~ Istvánnét tb. tag_ 
nak. - Az. Unnepelyen Kálnoki Kis 
Jenőné 100 t1-09 segé!yaIapitványt 
tett, mel:yet a jelenlevők perselyado
mánya tovabb! 130 forinttAl PÓtolt 
mep;. B. Iván Margit, a dr. Iván 
Lúszló alapra 100 ft-ot adományo_ 
zott. Nószövetségűnk a következő 
negyC<iszázadban is haladjon to
vá~bra előre a jó úton. Szeretettel
jes munkásságukat elismert-·cl mél
latb az : Unitárius Diákotthonban 
lakó ell:Yeteml hallgatók kÖSZönö le
vele, akik édesanyai gODdoskodásu_ 
/f,at meRköszönték. Igaza van Va
dady Albertné ügyv(!Zetö alelnök_ 
Mk, aíd beszéde befejeztekor a kij_ 
veUrezöket mondotta: .,Tudjuk, &10' 
az elvég3A!ndő feladatok nehezek és 
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sok akadályt kell Icküzdt.'Jlünk. mJg 
megoldjuk öket. Dc a hagyományos 
unlllJrlus lelkesedés megsokaWroZU) 
erOnket és elejét vCS"lol minden csül(
,qed6snek!" 

Az Unitárius Dükottbonnak je-
Icnle,q 32 lakója van. KözWük 22 
tényleges eJlyetern1 vagy főiskolai 
hallJtató, kettll szi,qorló, né,::'y utó-
ViUliás, a további néltY nem e,ltye
terni halJR:ató Ideiglenesen szükséE
Ml kapott hajlékot. Az utóbbi két 
évben DiákotthonWlk négy lakója 
szerzett diplomát: két 8l1atol"'\iQ:J, 
ef{Y vegyesz.mernök és egy orvQS, 
valamennyien elIsmerésre méltó 
eredménnyel. Mind a négyen elköl
töztek már Diákotthonunkból -
hánnan csak az utóbbi hetekben -
és álláshoz ls jutottak; kettő Buda
pesten, kettő pedig vi.déken. Az. ost
rom óta eltelt három év alatt Dlák
otthonunk naev tejlOdt s en plent át 
úgy külső mint belső vonatkozásban. 
Az ItjÚ5á.'!: na.o ré&e a MissziÓ Ház 
harmadik emeleten nyert elhelye
zést, a hálószobák a télen tűtve vol

. tak és vannak. amindenkinek van 
eli!y-két Dokr6ca. amivel takar6zha
tik. párna ~s als61cpedő sajnos. 
nincs. A NóS'ZÖVetség és elO'ct.emes 
egyházunk összefogása nYQmán uni
tárius vallásközönse,e;ünk megkezdte 
az adakozást a Diákakció , céljaira, 
mely részb~ tedezi az ifjaknak jul
tatandó heti négyszeri meleg vac:sora 
ko1tsé.'!:eit és a naponkénti reggelit. 
Reméljük, hogy ez a támogatás 
tovább fokozódik s el fogja érni a 
tervbe vett szükségleteL Ezek a kül
sődleges eredmények hou,ájáruJn;ak 
ahhoz, hogy egyetemi éS főiskolai 
hallgatóink nyugodtabb körülmé
nyek között folyl<tthassák tanulmá
nyaikat. T anulmányi vonatkozásban 
máris komoly haladást. la.pasztalunk, 
valamint abban is. hogy ifjúságunk 
.l6szánd~al kapl;;solódlk belc az 
ejO'házi munkába. • 

DiákAkcióra a következók fizet
tek be: 

dr. Gállalvi István 10 (II-IIP, dr. 
Nemcs Nagy Lajos 20, Nyiredy A!'ld
rás 3, dr. Simándi. Tam~ 10, Szilá
gyi Lászlóné 20, Pataklalvy Sándor 
10. özv.' Józan Miklósné 20 (I- XII.), 
JÓZan Györn S, dr. Borbély Tiha
mér 2, dr. Simendi Zsigmond 50 (1_ 
XI!.), dr. Semerédi Sándor 2. özv. 
Deák Miklósné 3, Máthé Zoltán 3 
(I-UJ.), ' dr. Mikó Lajos 4 (III.), dr. 
Balo.'!: Pál 3 (III.), dr. Nyiredy Géza 
3, dr. Dániel Aronne 10. Izsó László 
10, dr. Pákey Lajos 7, dr.SztankÓCZY 
Zoltán 10, Lorina Pál 12, Ferencz 
Ignáczné 10, Moc:sánr Gézllné 8. dr. 
Szent-Nányl József 10, Nagy Aron , 
15, Haas Tivadarné 4, dr. Molnár 
Sllndor 20, dr. Simon Mihály P ál 5, 
dr. Mikó Miklós 20, Csizm'3.dia Fe
renc 20, dr. Szornhaltalvy György 8, 
dr. Májay Dezs6 20, . Tóth Mihály 
Vác 3 (I-III.). Sigmond Olga Vj
pest 6 (l-V)., MQlnár László 3 (feb
ruár hóra), l!a.r1ha Erzsébet 10 (feb
ruár hóra), Bencze MártoD. 5 (feb-
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, 

ruAr hóra), Bartha Erzsébet tO. Ben
cze Munoo 5, MolnM L"57IO 3 ll.. 

dr. BeIlC2kd..í J..a!;ZJ.o márc. l G. Pál 
Sándor febr. 'I. dr. Mcnyhárl Dénes 
Il-IlJ. 6, .Ny lr!,)dy Andras III a. S l.1-
lill(yi Hona lll. 5. P Olgár Mar" l\ ITI. 
5, dr. Pelo Mózes lll. 2, UlYan 
LászJó Ill.. '2, ,A-J til l L lts:L.o 1ú. dr. 
Györll:,. István 10, Nagy Janos l- VI. 
20, Vaska Gét-a lll. 5 • . B. Iván Mar
git I_xn. 44, Otő J,.ajos VI_ Xll . 
14. dr. Szabó Elek lU. 5, Györfi 
István lll. 3, dr. Nyired:-v Géza lll . 
3. dr. Bartha Andorné llL 2, dr. ü tö 
Endre ll-Ill. 4., Patakfalvy Sándor 
III. 10, dr. Sztank6czy Zoltan IlL 
10, dr. GásDár Mózes 111. 2, dr. 
Marosy Ferenc III. 2.. Kádár Ferenc 
IV-VI . 10. dr. Szentgyörgyi Fezene 
lll_ VU. 10, dr. Simándi Tamás lll. 
10. Ferencz József ll-III. ID, özv. 
Gróf Miklósné lll. 2., K. Kiss Jenő 
dr. UI. 10, Berde Lajos III-V. IS, 
özv. Deák Miklósné IV-VI. 3, Be
ke Tiborné lll. 20. dr. Semerédl 
Sándor Ill. 2. ErtlKárolyné 10, J ó
zan György 111.5, dr. Borbély And
rás III. 4. Hegedüs Irma III. 3 

• • 
A luratus szellem követői (birák. 
birósáll:i Usztv. stb.) 30. Ujvári 
László IV. 2. Péterffy Gyula II_Ill. 
ID, Gvarmathv István I_ IV. 40, Fe
rena Islvál)Jlé III_ IV. ID, dr. 
Menyhárt Dénes IV. 3. PáU Sándor 
m . 10, dr. otő Endre 2., Györfi Ist
ván IV. 3, RÖ<l.er Józsefné 3, dr. 
Gál Jenő 10. dr. Mikó Miklós 10. 
dr. Schey Ilona 2. dr. Ferenczi End
re 10, Mik6 József 4. Boncza, Ferenc 
15, Mocsáry Gézáné 8. Diószeghy 
Zsigmondné 30. Gldó Bela és Ká
rol~ 30, J ózan Dezső 30, dr. Gyula,. 
Tibor 5, aj tai Kovacs Józse! 3 fo
rintot. 

Evangéliz:ici6s napokat tart a 
budapesti unitárius eli!yházközse.e:, 
Koháry-u. templomban április 8-án, 
15-én, 22-én és 29-én délután 8 órai 
kezdettel. erdeklődóket szivesen lát
n"". 
UNITÁRIUS BLET 

• 

A lap tulajdonosa a Magyarországi 
Unitárius Egyhá.z.kör. 

Felel& szerkesztő és kiadó: 
Barabás I stván. 

Budapest, V., Koháty-utca 4. 
~v1 ellifuetési dtja : 12 forint. 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyom
dájábao, Budapest, VilI., J ózsef-u-

41. szám. - Telefon: 137 626. 
eIM: 
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