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Má rtirok 
u.d-:ni t fu\'ial' . ~. tatti-

EM'buli('t, t"$d. SI :t ,"'1lI.i :i1l1nd: ul. 
DH'b-nt' :trÜurJ,::U y 'J.!Jn .. lt- , .-\ hit 
U:3na~an • mirtuuli: \""f'ff ü t ~ 
m l t't. 

• t Ölt\l tt.:tt ba \~llhu..1:)~ !Il: II J:tUl
dabi fi,n .k?Hid il" t::~ b( Y a:. uni· 
' • .tius \-,;lIi..;o,nu niM'sfo-lW'k mi Nir
,Pl. E!l iCimdttha pl. Ciinloo...,-i Gip 
;:.r1D.,.n nUu .rónt is. ald t üUinbHI ss 
tumi.rius \':lIlis irini ~'t'D rof'I .. ~ 
I"l laltsu~n,"t' f:,nt'i:I. iS"f'n\ tebl't l ud· 
CI,. b a y n ,ijon llr3.ssJ,J Samuel lil· 
::f'Dlf..l\.vn $Zf'.m€_b .. i~o;'!l kt:.rudül 
'iU'lT!r~f' ro", lU uciti rius ,-a.ll~sl . 
,~y otdlt" m f'dlU'di" ..". AkIlrbo~:y 
t fittr-m i.~ n.t'J'f'ftr n\im:lalNUöt t-s 
Br.!S!:ai b;i~i. mini a XI .-. sri~d 
lsnuJ;i t 96 h~ ko.rab$n N:.)' .sz.fp 
cldith io.fL"ri}niöttf'. 

• f'"ri rt'.Olf'te- ..B.I~i" t'imü l"f'. 

:.iJ\Yiobfon. m l!'b- h~lila utin kh:.nl 
tuf'l: . to kanlci!l tn-c m'SX'yu rs 
f't~· rt'kató!lf'.QW'S n S1sJ kipli ll ir)' 
bukilttl: 

• .I1ll1 b:ityjrr:utlIn w f'1sik rt"Jit ió
t~ Imalik'!' 

: i m3,t;-am is S2.f'n'tni:m tudnI. 
o ' • 
- ó2.lllf'O~n roms l b ullikus ' ""lJi<,:ynk_ 
df' .iob.ban mnndbstniru, nu ,-alJas\) 
Qtom ' ':I,.ynk. N' fo.nl '""lJil:;l -ok luthl"ri. 
:lU~, s(" kih-ltW.b. ml'rl ' • . bldn S~ 
\'3~yak, Mf'r! aae. ht>i:tY' .I fJ.n% U '\' 
1n::l,t:1l!! \i lhbú! kfui-.nk u iJloit IHfo.k 
\nh, Ir.hfot f' tlfo.ll mt.t1andmun. TaJln 
Jf'dr.kih b Ullihi rius ' ''''l'Ok. "IUl h-
fto.n! - II; f6. 

lU. akkor mir.J't Uf'-1n teots3ik hs . 
,i m u ltan mncdanl. b(l~y ullllilrius? 

:\I~:-1 neo.Dl i!ll\f'~n d flun:Joklin \-. 
,""u I. Sob~ sdtü kJ. _'btiu lisu" 
ru Q ,-.this. m~yllf'k nin rnt'k 
m . l'I Il',ia1. n l nl"Sf'-Ilek nt".ntjf'i., ," 

.. " . unitárius lfutent'1iriis mula • 
hin n. ho~\"" a kfir tUllatb,. ol):an 
C: (lndolat fLqkt' lödbf'lf'tt bf'. bo y a a 
unitlirlus , oallisna,k ninOSf'hf't.: mar
l ujaJ. 

Oj ,' Jd Ff'rt'ntl 1579. l1o\'f'mhf'r 
15-ion milnirhll.lili haH aa unll!iMus 
bit 1~ .. 1ie:rt. lia hilr.1 bSl' I" .. l me'F 
t'lW\ ~flf'ltf' , -ol na. III. u,,!tbi.
mlU., mini , .. lhb ,ijr;er~ltnileJ: sohs 
nM-t fI"'nl u 'Gt.f'r'f$edf'1I \'olnL lAl:
lf'nnrbb ('.nk f':1:"!", idih' f'1 f'lmusódtl 
,Ul .. n f.u t Idi \-olns, mJnbho .. )' 
Jnus kf'~",lhalila nHkfit a kfol:'t'sa
t#n,- etból $1' lfolt '-UI nil Silba "nh 
\· .. Ub. 

ll i "ld ,,"' f'I"f'.n e rdom,i ttl rl mun~ 
tri,W.nak f \'#rbuul h al 'J'-tlak l.t:a.1 
,. ... ,.Ut a nf'U'mtllrtf.D,I f'J11 ku la!01 
<':Uk mMl ~f'Jdlk mf'ltlilnl Nf'.It\ IInl-

. 

AHITAT 

~ •. , fu 
nu!tjJbm 
l\alU.,t." 

tf'!,.l.f>.3 "'" lf'n.Um1;tof'tottf'1 
I ~tf'~nf':l: miru!: to m~ 

.\ tul"" f's:t"J .. t.m, !l. ~ l \'f't'S. 

Js t~u i ld:ba i kla.iU f'~yi).: lf',t::f rtikf'St'hb kintsunk lio !f'lklisw .... nt 1.f'I
ldisluf'ft'iii nk atlj;s tuil tunkn. h~y jől \-aa-,y rt\í nl ~h:ttrtlilnk;-f', Y 
lOMt ,~y h1.'l\.i~3t I1!tunk_e-. hat: .!'J'~if't ~~. t.:.-ülölt'i lrtin.yitJ;a ... 
i-ldüu.ktot. ~" lf'lkUsnlf':l"f't fbf'rf'n ~II fu1 fJf'IUD fruyi...~nil: Jf'W n kti
t k l fos a ronlool!i st e-~~"'ari,lI\. Ba ~lt N'lf'.kl:'dHiuk, ha ~t:1 t!\"!U;:::i r.li"Uf'11 
n.tiIltunk l'iU<.\.. ha C"Srlf'J."'\'ü nf'ntt't ''t''::t'f'tH. at:okür 1f'1~.ii8mt-f'f'lül\k m\"t'
!\"yu"'~at. H a, rosna.t It" ttilnk. h:. h!UUlssi#,lIi kth~ttfi nk i'l. h:t. J;yiU5Ii't tnd,
toU ütn. II Irlkiil'nlf'1'e'1 b3.t\u.\-aIQs fuf'(tall\i.~t t"-",::t:Iük d5hb-utiibb. ,,\ lt'Oilf
is:llt"n't hatÖSt~3Ir.. kltf' ... ,tf'd mmdf'n It,"fkt'l\.n+-:Ul\k mf',itt')i~"" abf' 
l l'tl"llnN". ak3r f'nllM'rt!i.n3inkk:o.t. a.ká.r a tf'l'I"mtf'tt Yil~ nw lt.:~"f'h'f'l \"L:Y 
dolgajy'lllJ ul)("lIolalflS 1:':1 a tf' \-";'kf'.ny$~tl: . 

MI a lf:lkU!.nn'fft tf'hit~ _ fiJYf'lnu·:nf'I~. 1016.., hat! 
n';~"1!Inakknr re:lmfl'he-lfoU".n f'ró.. Or.i~a Un\-s. 

mi a Iflf'k _ " t>f'unuok t.F\-& t tt"ol foro. 1l'Ii'ly ..km ''Hf"". mt"l." 
s. i-lt't hi'ln's ~ q:aa lUllnknlisin fh'" minkf't alblu~.i. Isml:'miiRá k"ll 
'" Jf'1~t , a liolf'k f'n'ji-t . k f lH"ssig:t\t, tul:.tJdM.d$~U. , 'l!wU.'f'd.FS'it ... t ~ 
miN' , -ah\.. i1 t:\)itl~Ul lt"nnÜttl i' t. _ !tmtut ms,;. a .. 1 .. lkii..'uut"l'f'I" s*l II nre 
UlaJ, _ hl}!ty tI~biban lf',10 "i1nk a Idkil$.l.nNl"l l'1t'J't"J.Wo\'f'l i-s f\ohubb'-a.1. 

..'\. IHd •. mh"fll htf'l\ I f.u.n·gf.n~k tg~' ml'): hi.ah J'li;s:ft'. f'1~&s""bAtt 
arra , ·all\ h~:l' e nn fok S'f'.;it.wj:~\'\"J IÍ'Ii"tilnkfol l stf'n h\"~ kUptlSnlJuk. hQ.fy. 
lsl~l .. t flJiiuk. hfl!:.,' · alk.ml':llssS €-s mNhld ff'Syflk R1~unn' J;;t .. n :iM'1t'''"' 
d f'lmt't'f'. i hhis:in 6- :nmh·I~I'I €-.sf.rf" ... \. 1I"IIlIllall,n-t St'Ikirl"yii tfl\'fkf'l\l f' 
klixil l i<;, t'Jsliso-rbsn aa a lf'J.:fnllta;~:!tbb. IIlfoll,· .. l fi,::l'rlmf':ttT't m intf'f. l\Q.(y 
fljil t:k .!l IN~ntk f'U f'1 a kfpcss#$f:"f'l. hnt)' t1b-uailtu k flol • INf'tnt't f'lt 
a htl!tJdnnsá;il, s b ll ut'1\l i,t-:l' t"St'lfomilnS. ti'lklisnlf'J't'tturd!ll.lst inilnill:. FI· 
!:~'t'hlH':lIi"i :. 1i:'lkIl5.l1li'l't"I, hl)J~' Itlkilnk i-s S'li:'Uf'l1\1 kioP"'" ... ~lnk ullll.l,,~ 
Ntlt mindE"n Jő t"Is..M(\u~lmk ltlÜ"f'J t-;ff' IUlaJ H~t'f'kt'd.Jünk Jslt-" ttlU t 
hf'l.\'\'s m <"..I;isnlfo""'sfrt-. t-'iJ Yf'lmf'~ll:'t, hUIY 11l1f'lltSl , 'Im mlndE"n Jii t$ ui f,.. 
letl",!.'> lljindt.:i.: FlJ:;;o' t' hul"lLh'l, hn,:y im:l tldo:unkban. bilJa:utisuntb!lUl kl"rt'i
s-m;: htt'nl. ~yt'J ,nnlt'l, h~~' Is-h-n .;;~th~#.Jl" fos J:"-" ih' b('lfsl" fti.lkiU IM'm 
It'hf'i buldo; a mi f.lI'Hlnk. 

&16 n ,okilll f\lr'dulul Tf,sh· f.I't"lm . hC'O.g~ I"Ia.lIaUuk IrlIio:Usmf'ri"tih*tol • 
nyeo.nk(lr a Ifltk áld(,1I tulll..khuw\iJ'all lll:'m ~i"(I,,,tU\: u flN nt\lJotlillaba iti· 
litanl. 8 b,(lnyi.n is- I\l f'rlt' il:'k iI.,"t'n f'ltlbf'rtnt. OE" \\J:), bmf'm UI b tap" .. 

tallituk. ,,~~, n , ll"f'n f'lIlbll'r'M-n \"iI lanulyf'n naJ. ... ilf'ta.lk1toJ~ ~' .. e'Jtt.
-és~ltor. ".J1' toJ,. dr.i1an ~f'lml ".i~' torltlNI f't-Jft\ft'dklter\ mU.~. 
eolf'n\! foriívEII jl"lrnUt" .. lk u addb: \' lunll\ltPlt 1,lkll;omprt'1 f'H>Jf'.. Alro-y) 
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baj: gL'vj j_d ie d " zdt 

t. oI,-a,a I' .,aO·U ".n'" &t d u 
ear6paí adI.nD Uh1hJD".é>ben. IGd,. 
ml .... 'j( ~e kba ii4'&pr6bil
"de-aa él Wthlz; óráiban... .. 0 , • 
m'lO'ar mon: h'ió lec'" , ...... ,...Öbb 
...... 1. tibni .......... ..,. .. ,.ar f7jklön 
'«!ii ' .. ,.obII volt a Zbl d fc v&era 
ft az "tn h: "tán való umnjúác. 
Ma mir aink ".,'hCK ró" ft a 
med1laDiW. 8za.bad " j("netek 
O,"'' D:aC7 volt. hoc)'" a m.edmJtrt 
11:::11 htri bt'reD m.ec- 18 uft. Ke
IrcJdfin" rinn1evdd' biDa.ü" ma, 
,oadolatban m.&CU Déva drán. 
mártfru" .. ir júa. 

De nem • r." Ö .. m.J ecyedúll 
adftín.nk .M: at m ti j -ak elC'Yet.. 
ket(at említek. Su .ét Mihál,. Gent, 
HD ID&: Dhid Fu ene eliih Inklibb 
_",,.'n ileUeüe e l teda. alJa" n h 
='I'dapAJ;a bU.tt. AJv1Dezt Györe,. 
nDitúius prédiUtort NagybarÁDY' 
ban teJ.kard odák él: amikor a bu 
dai IIlr az WlIt.árhuoknal: m n 
n'b«dkrv, adott. bot:y b.1.Wért ba".1aI fiu saenek vlftza • K"yilko!JOk, 
alI:. az anitir iulOk &1 Or JHllS hu 
él: ia~ k6\'eklIDek bizo_y uUak. 
nriic' "eutu yu , ~tott.ak.. 

ATHa -az; • !!IOk I Id6ztet.él:. Idt.
.. dott_1 és mr« nem értés. melyet 
Öfdalta ek kelleU hlliikért dsuD' 
ftdnUik. m l velt h a nem martirom· 
dC'! 

Vil .. hang G pÜlpöki helynök 
p61t1orleye",. 

F6t\v.tlelendö P Ü5pöki 'helynök úr! 
és Yöltonrlook ÍJrl 

A kedves Uz.enctet-. mcJy nekem 
J. IlZÓlt hálás I"tlvvd köszönöm mca:r 
Könnyekia: mc~h8tott az. ho~v en' 
iremet. mint OOt mé1l6nak ta láltak 
erre a IdtUntetésTe. KÖ67.őnöm. hOllv 
meUém álln<lk és könyör 2ésekkel bfI
toritanak. la:ve:k.c7.ni tagok. holo!v SZOC, 
rl .. 1"\V tudálommal ól:! a szülői hfIztól 
mQJlammaJ hozott Uszta uoltárius 
hitemmel továbbra ls 161 foritolódni 
tudjak. Mindig Islen útján kiván' 
tam Iflrnl és most. Is mind közelebb 
élt közeLebb vávvomr Szivvel. lelek, 
kel 6hajtom, hOllv ló példával tud, 
lak c&clekcdn i li f«.Órvá nyunkban 
élő I.etrtv6relnk e lő tt . fökl.'D azoknak, 
akIk mélt Istent nem keresték. Imád, 
kowm, hou.v ' "tcn scgltscn. hOllv 
o"kl f;7,old lhru;l'a.k m indhalálig 

Jmádl-.ozom kedve. vc.-LCtöl~érl 
b. hoa:v ali. 6rt.'11I6 helven ú::cy tud, 
lanak 6rködnl. hallva nvltjat hi{my 
nélkül adhau;úk á t a Gazd:ínak . 

Elne-tést kérck a kkésért, s:dvcm 
lluf,Ulla1a 117. vol·t azonnal meJtk/,)
jl.1)n Ium Bl Ozenetet. 

1\úkollhc.ICv. 

lIIt l.el!tverl OdvözleUcl : 
Alhert J ánO:In(:. 

2 UN I'I'A ftl US e l ,ET III. lj. 

• 
Kör; közg,ü'ésünk 

November l-én tartotta E6ház
köriink évi közgyűlését. amelv néa 
bány rendkivül fontos tár2Yaval ki
emelkedett a sz.okáSl')$ évi köz2.yúlé, 
sek kDzill. Ilyen volt peldául az. 
hoJt:y a tövőben k:icsl eoházunk 
minden üevét önállóan kell intézze. 
A MaiO'ar Unitárius Egyhaz alkot
mányát e1!V az 1947r augusztusában 
KoloZ:.-váron hozott törvény alkal
mazta a malQ'arországi visumyokra. 
Ez a törvény a Manat Unitárius 
E"Yházkö:nek széleskörű autónomiát 
adott és e2\-házjo.JlÍ ha{ósálWRk csak 
Cp'V kevés részét tar totta fenn a K o
loz$várcn ~7.ékelö E!!yházi Főta, 
ná~nak_ illetve Zsinati Főtanács
nak; h ittani kérdésekbeIlI való dön
tés. törvényalkotás. paonevelés és 
Ill. fokú feJlvclmi blráskodás jodt. 
Mivel Dedie: az uj román kultusz.lör
vény é rtelmében a kolozsvárt E~, 
házi Főtanács joRhat6sá~a a jövőben 
az orszál! hatá rain túl nem t'ericd, 
het. az eddie: a kolozsvAri Ee:yházl 
Főtanács számára fenntartott io!l(.k:Ör 
"yakor lását is E::r.Iházköl'Üllk kellett 
átve<'"ver Nem kis zavart okozott a 
közl!Vülésen az. h o2Y egyesek azt I!on' 
dolták. mintha CI!V ee:észen úi ee:v
ház1 alkotmá nv kidol~ozásAnak a 
!!:züktée:c állana (enn és nem ocdle 
csak az edd l~ a kolozsvá r i Ee:yh.:.zi 
Főtanác" S1.ámára . fenn.tartott j Ol!' 
kör Atvétcll!I'Ő1 val6 döntés és me:::!, 
levő alkotmánvunknak medelelö ér' 
lelemben való kiestés7jtése volna a 
kÖ'.te:yúlés felada ta. Le kelJ SZÖI!C't.ni. 
M2V most érv(myben levő e.Ii!.Vhll1l 
törvenyUnket a magyar állam tudo· 
mA~ul vette. annak alapján velünk 
az cstvezmcnv mC/otkötése is biztosit., 
la sUununkra. mindazokat a loltokat. 
melyeket az ü.:;tmevezett eltVezmé· 
n ves ee:yházak élveznekr Igv most 
csak annak szUksoée:oaroncsolt3 kl, 
cstészltéséről lchet F'ZÓ ll<; nem úl al, 
kol mánv kÓ!Tl.ltéséröl. A kÖZL.'Vúlés. 
amelynek v ilá iába ezzel a kérdCssci 
kapcsolatban !elcn sok zavaró idCl!en 
Jl nvall ls: kevlJ:·edelt . _ a vél(én ls 
Illv ha tflrozott. 

A közlt'VíU és II k lcltész'lé<;t rész
ben mtlr c"zközöllc ls igy ol. a nők· 

re i.$ kltedesztene a \'á1asztOjogot 
aktiv és oassziv ertelembm eitv' 
aránt. Ezután nó is IEllet e2'-'h.3.. 
nmkban oresbiterr \ise'het tiSZt3e
eet és beválasztható ledöbb a.l\col· 
mányozö szerviinkbe. a kOzm es, 
be is. Má.sodso:"ban akkor :n'ako· 
rolta iuris dictionális ~át e6há· 
zunk. arrukor jóv3haeyb a theolö' 
!!iáDk létesítéséL Hannad.."'<ZOr oed.~ 
3Zv:1. ho~\' a Fee;ye1mj Biróság In_ 
foko.tatának ta.l!iait is r1lee;válasz, 
tottar 

Akik végig sz,em!él61 voltak a 
g"yÜ.Iésnek. akaratlanul is. nehán .... 
ie:en fontos me.l!il.llapitásra jutottak 
s talán nem lesz helytelen.. ha aL 
ósz.inte jöt akarás szándékával sze
mélvi impresszióimat is elmondom 
nehány sorban. ElO'ik hozzasz6lö fei 
tette ki. hoo n agy érlelte a e\'wés, 
nek a vitatkozásokban az a rcndki, 
vűli érdeklódés és iav ítanl akarás " 
m i a hozzisz61ásokban kétsé2:telenül 
me~látszott. Ez ie:az ls. de nem min, 
den. E:rv közgyűlésen nem o:ak ee:v 
hozzászólás van. hanem több lsr Nem 
csak elN vélemény van. hanem több 
is. Leszavazot1. el nem fondott in, 
dítvánvt személyes ellenszenvből. 
vagy rosszakarattal manarázni soha 
sem szabad. A KÖz.2Yúlés soha sem 
lehet a személyek. hanem csak az 
eszmék harca. Mert. ha nem az. 
méltaLlan arra. hogy egy k':;;zössée 
képviselőjének tartsa magát. Min, 
den közösség- akkor ie:azán életké
pes. ha vannak benne feszülő erők. 
amelyek erős nckifesril lessc.1 viszik a 
közössést hai6i6t előre. de kelJene~ 
370 életképessé.ahez m cstfontol.lak is. 
kik a közössélt biztonsá.e:át is tekin
tik s a fék kevésbé rokonszenves 
szerepere vállalkoznak. Ezerszer ia j. 
ha bánnelvik erő is háttérbe szorul 
ouSZlll1ásba . r ohanás. v3g-y o llszlU' 
lásba döntö s l3e:nálás lehct ered' 
m énye. Annvit azonban rcméllle
tünk a jövőre. hogy a KÖ'.tj(yú1és 
előkesl l1éso abból is állni fol!. h01!Y 
mlnden cItves la.l::ol , legalább vázla· 
tosan tá..iékozt3t'nak 3 fontosabb kér
désekről. ho«v ti Köz1!yí"ilés: ne csak 
a benfentesek vitája leltVcnr 
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HIRE K 
BUDAPEST : 

Barab;i.s Jslván budapesti c~.v
htíz.közseJ!ünk l(llklpászlor~. aki r ö
videbb ideig klinikai gyogykezelés 
alatt állo1t. mindano.viunk örömére 
felépült bete~sédijől és visszaté!:' 
családja és hivei körébe. Istentol 
tartós egész.séJ;!:et kivánunk! 

Ahilalo t tar tott budapC!Stl egy:
házközségünk november 5-én este. 
Dr. Lázár J ános egyházközségi 
«ondnok bensőséges szavakkal üdvö
zölte a megjelenteket és ismertette 
az összejövetel célját. Gyódi István 
lelkész evangéllzációja után Szol~a 
Ferenc költeményt adott elö, Nagy 
Sándor kántor pedig egyházi éne
kekre tanította a népes gyülekezetet. 
Műsor után a jelenlevök megtekin 
tették az ú ijárcndezett könyvtárt. · A 
szépen sikeriilt összejövetelt meg
hitt hane:ulalban lefolyt presbiteri 
,'acsora követte. 

Vad ady Alb~rtnet . volt Ijöszövet
sétünk éve.ken át volt agilis elnökét 
november l-i köz.gyÜlésÜn k ep:yház
köri tanáosossá választoHa·. Gratulá
lunk elsó nói tanácsosunknak! 

Hitoktatás az összes hitlancso
portban me2:kezdödött és rendszere
sen folyik a megállanít ott helyeken. 

Vilá.e"iak Teolóe:iáj& elóadássoro
zatában november 2-án este dr. 
Abrudványai János és R. Filep Imre 
lelké~ek 'tartották mee: érdeklödes
~cl kl~e:rt e16adásukat. -

A buda pesti Unitarius Teolódal 
Intézd világ'lak teoló/riá.ia elöadás
sorot:atában a Misszió HilZ evilleke
zeti termében (lX., Högyes E.-u. 3.) 
lee:közelebb az alábbi előadásokat 
tartják' Nov. 18-án. pénteken d. u. 
6: Ferencz József : Dávid Fer l;nc a 
XX. század unitárius irodalmának 
tükrében és Gyódi István : Az ó
szövetségi népek vallása. Dec. 2-án, 
nénteken d. u. 6: / dr. Csiki Gábor: 
Presbiterek. Gyötri István : A föld
közi tenger népeinek vallása. Az 
elöadásokr a minden érdek1öd.öt sze
re.tettel varunk, Belépés djjtaJan. A 
termet mBk. 

A diikakció céUaira a budapesti 
e;:yházközsé.e:hez október hó folva
mán a következő adományok érkeZ
lek: Aitai László 10. Kutasi Eszter 
5. Páli Sándor 7. dr. Semerédv Sán
dor 2. Redie:er Károlv 10. Mocsáry 
Géz/mé 16. Mikó István 5. dr. GyU
lai T ibor 5. dr. Schey nona 2, Var2a 
Béláné 5 forint. 

A budapesti egybázköU:.élC:ün kben 
(V .. Kohárv-u. 4.) a lelkészi iroda 
hivatalos ór ái d. e. lo-l-i~ . Pénz
tári 6rák d . e. 9-2-12:. Telefon; 
121-847. . 

. ElI:Yhá~köri Tanács köt.pontl lro- . 
daja. IX .. HŐ2ves Endre-u. 3. H iva
talos 6ra d. e. 9- 2-il!'. Telefon: 
184_802. Csckkszámlánk 42214. sz. 

A Mlsst.ló Hát. d lákakció.la ia
vá.ra a Misszió Házhoz úiabban az 
a!ab~l adolnánvok érkeztek: J 6zan 
Dezso 30 dr. Csiki Gábor. Gld6 Bé
la. dr. Málav Dezsö CKaoosv ár) 20_ 
20 Ft. Po1dr Margit 15 . Ujvári 

• 

A haladás vallásalapítója 
November 15-én ünnepeljük Dávid Ferenc haliliának 370-ik évfor

dulóját. Nem mehetünk cl az ünneplés mellett anélkül. hOllV mell ne eml6-
keznenk arr61, a mi Dávid Ferencet a XX. század vallásalapítólává ls tette. 

Varga Béla, a XX. s7.ázad egyik legmélyebb unitárius .l!:ondo!.kodóia 
cmlili "Ami i;lrökkévaló Dávid Ferenc életmüvében" clmü kis tanulmánvá
ban.. hogy amilyen forradalmat Kant idéz.ett elő századában a filozófia te
rületén, ugyanazt robbantotta ki a vallásos élet tel'Ületén az unltáTluuus 
nagy apostola, is. 

David Ferenc értékeléséhez feltétlenül ismerni kell a kort. amib~n 
élt. A kcresztén:ység, amikor kialakHotta a maga zárt egyhazi és társadalmi 
rendj. szentnek és sérthetetlennek minösitehe a világot is. Ha a tud-=>
mány lázadt, egy Galilei képében, ha il nyomorult réte.'!: nem találta meg 
eszméjét a biborban öltöztetett ácsmest"Cr !iában és szocitJ.lis j02okat. kö
vetelt az albijl(ensek és waldensek képében. ha hitét kritikával fogadta ef!;Y 
Arius képében az egyház embere egy sors várhatott rá. üldöztetés. földön
futó sorsba tasz.ltás. elhallgattatás vagy halál. 

A reformáció forradalommal robbantott. Szétzuzta a zárt rendet. De 
a lényegen _ és ebben volt tévedése - nem változtatott. Luther mozll:a1ma 
orthodoxiába merevedett. Calvin J ános uralma alatt élő Genf máil,yilt ál
Htolt Servét MiA.-'llynak. Egyetlen ember kereste a belső alanokie: való be~ 
hatolást s ezzel első i~az.i ér,telemben vett modern ember. Dávid Ferenc és7.
lelte és érezte al világ fcl.'t.YorsulÓ erejét. Látta az. ember i haladás naE!V
szerű utját és az állandó fejlődés útján látta a valLásossá.e kitelj~cdését. 
Az ember á lland óan észlel és tanul. Minden ujabb , felfedezés után többet 
lát meg Istenből. S ez a lépésről-lépésre való haladás fisztitja. erös{ti hitet. 
Igy ír egyik helyen Dávid Ferene : ,.Mü b iwnnyára hálákat adunk az Is
tennek, ki minket az ember-i vélekedesektöl megszabadit és az. ő fiának 
Krjszfusnak orszá.ll:ába hev iszen ." 

Ez a. haladás, amit Dávid Ferenc minden tudománYOS lőlCede-.tés és 
ismeret nélkül megtalált, esz.méje alapjává tett Csak a X IX. és XX. sza
zad tudósai jutottak el erre a fokra. A vallási élet ma sem. De ez a csodá
latos lelk,iségű vallasi zseni öröksé~ként hagyott ~ondola,taival ~ennü~ct. 
ma élö unítáriu$okat kényszerítve kötelez. hogy a világ elé tár,luk ~lt.á
riz.musunk vezérlő ~ondolatait és megfogalmazóiva válljunk a XX. szazad 
vallásossáp:ának. Szán J ános. 

Lánló 8. Bencze László (Bázake
rettve) . KIsz.1ineer Istvánné, ld. Pé
terffv Gyula 5-6 Ft. AHai Kovács 
J ózsef 3 Ft. dr. Vermes István 10 Ft. 
További szlves adományokat kérünk 
az Unitárius Misszió Ház 57~75 . sz. 
c~ekkszámlá,iára. 

PESTSZ€,NTLORINC: • 

Mely ik nagyobb? Szeptember ll. 
óta. a pestszentlörind haran.eszente
lés óta sokat beszélnek a haranual 
.eazda~odott . Jtyülekezetbcn arról, 
ho/!:y Szőke Ferenc afia, aki egykor 
a pestszentlörinci .ItYillekezet ta~ja 
volt és aki Johannesbur,gból küldött 
10 fonttal (melyet a Nemzeti Bank 
458 Ft-al váltolt be) a Presbitérium 
által hi.rdetett pályázat alapján U2.y 
váltotta mei! a haran/!: kefeS'.ttszülö
ségét. ho.!!:v édesaoja Szőke G:vörg;y 
a pestszenUőrinci egyMzközsé~ !ej;t
idősebb presbitere huz:za mell" a 
szenteléskor először a haranp;ot. Ál
dozatos cselekedetének kettős példa
adása közül melyik a na.ItVobb? Sző
ke Ferenc afia azzal tett nagyobb 
iót, hoJ!V onnan a világ tuls6 szélé
ről küldött 10 fonttal hozzájárult a 
Gyülekezet gondjainak enyhitésé
hez? VafitY pedig adomán.yának pénz
beli értékénél j6val több a e:.vermek
nek. a t!unak az a na,gyszerű m.e2-
nyilatkozilsa. ho,gy onnan' távolról is 
me,gtalálla a m6d,iát annak, hOIlY 
örei! édesapját az edsz vUá,g előtt 
meRblz.onyltsa. af!elöl. hogy s-t.lvé
ben, lelkében annak ellenére. hOllv 
hosszú évek óta nem látták e.!lymAst 
töre'llen. söt foko7..6dOtt az édesapa 
iránti szeretet. Jólesik hallntni 

ezeket a beszélJl"etAsekCt. Htt~ 
is bele a kérdés Önma.R:at a ll;Yilleke
zet minden ta~jának a lelkébe. Ami
kor a ~yülekc.zct háláját és a szülök 
örömét nfÓbálják fölmél'ni azok 
előtt. akikhez eljutott e kérdés és 
azok előtt is, akiket mé~ ekkora 
"'zeretet sem indit me~. Szöke Fe
~enc m.elmyilatkozását a~ Úr Jézus 
int.el méhez Cú7.zük: .. r:n példát ad
tam néktek. hoev miként én csele
kedtem ti is aképp cselekedjetek." 

G yiUekezdi evangellzáclók Pest 
szentl6rlnce.n. A nests:zenUörlnci eg;y
házköz....~2 szokásos e:yülekezeti ösz
szejövetelét és ' evangélizációját ok
tóber 2-lm és november 6-én tartot
ta. Az októberi összejövetel ren~;
zői a gyülekezet ifjai voltak FJú:" 
és leánvok e~yütt látták el a házt
gazda i és háziasszonyi tisZtet. Ok 
készítették el. ők teritették feL az 
asztalokat. ők szo1.e:ál1ak feJ. Boldo~ 
örömme Uáttuk bennük jövendo 
t:lresbitériumunkat. Áld~atkészsé
e:ük. előzékenysé/!Ük és ~olgálat~ 
k:é .. zsél(Ük n3!Zy igéret a jövőre. A 
novemberi összeiövetel rendezői a 
vecsési és az üllöi szórványban Jak6 
hlveink voltak. A vecsés:lek már 
többször bebizonyItották. ho.!lv kcv~s. 
létszámuk mellett is életkéoes kiS 
evülekezetet alkotnak Ez alkalom
mal mae-ukkal vonzották az uU61e
ket is. akik ebben a szerepben most 
muta'tkozlak bt' elÖSZÖr. Gondos és 
2azdal! asz.lalteritésüknél ls naevobb 
érték az a változatos és klh1n6 m~
sor mell vel megajándékozták a /lYU
Jek~zetet . Az októberi evarur:éJlzáclót 
Pethő István lelkipásztor. a novem-

VNITAaJVS BLBT ID. JI. 
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berh J! l p(.dO" Lajo\ v(:c.;é,,1 (V. IC\
kk .. , vI.. -'< • !I'. 1\ d ('ccmbd .' b ö va-
• cl/n apl tí. 1.( j, i'l(:ldt , II lo:'l'OlckcZCl 
J ••. IV 1\.1 ,:11 Inn ( .rllékém:k fo~ la ~um 
ldn!. 1\.. l: nck '';':~'1 /.6 kánlQrtanJtó 
rllllnk~I~:.Il j[ót : N vlr<.'(iy G62.a elő
adá :1l1J/1 foaja mcllatnl. Ellyh6z\ 
óndcc!l toz(J/11éltetlS c100dásban Olor
dIl I Wcru Ake:>. hmcl'tet L Iszlay 
ln(keklt enek('! Gyullal' Papp 00-
moko' rI 

UUNAN1'OL: 

Ahrutl lH\ nyal UtIUn, pécs i s1.6rvá
IIVl),nk buz"Ó f.:ondnokfl noav sl:tcrl 
ert (I oZ ,.IraoJmDsrcnd" pécs i tcmp
Ic.mt.bon tartott l' . kath. c.c:"vh61'z~nci 
hallJlVCffl::lWc n. Kutol' FCl"enc ultal 
m~~cné. Itett " lma " c. köllClnényét 
odtál~ ('19 énekliZólóbun, o rgono kl
Btfclle l. 

1,'OZI~:r~GYAI{MA'1' : 

F(l~ll".Va rmat I eft yln1'lkUzsél: il .l l( 
I;-r l! l'ibé"CiI lemjl l()lnl i1 n ucllé1y I(CI"C
tébLn cmlé l,eí;ct t me(l :l templom 
épllébc 4/j-Ik évfol'dulójá róL A temp
lúm l ü nne p élyon Ire.l"cncT. JóZSC!f: 
Dnvld Ferenc é !! a lf!mpJom c. tm'
lott rJÖadAst. Na l..'Y Mnrton presbl
trI', Romvá rI Ml!'!1l és mások tcnc
u.ámal és IIzava lal a tettök változa
tu~ ~· :'l u mIlsol t. melye~ Bajor .JAno!! 
Ic:kesr. cmlékbe~ztdc vczetett bc. Az. 
ünnepélvt köve tő leaeglelyen özv . 
K lnc~cs Lá:>.7JÓné !töllwntölte az c~y
bCl(vmicket. aki k kőr.litt a kÖ7jjé~ 
m ·\ ~.vaIlMú Ill ltó!l3J ls t'1.é) cn voltak 
kénvlcc!vc. 

u u 1\.11 ,~~ A~O',t u f .. t. Ju tlUS 
SZem VANVk:GVnAzu:öZSf.:G : 

IUkoFl'2enlntlhnlyon nov. 20- én 
d , c. II óralfa.' unltó rlus 1!!len l! :;7. te
lel [I/' evoll ~éllku ,> Icm pJombnn. 
Szolttál: H US"I.\i János. 

Sp f h nlnllHl nov, 20- án, d . c .rél II 
órflkOI' unltiu' luH Is tcn!!!lXle lcl II lll
kó tc l CI~1 f(J rdlHcremben . Szol~t'II : 
Huszti ,Jonos, 

1t4\1:01'IIFahán MV. ,27-én d . c. rél 
II óruko!' unltál'lu<; 1 6lcnU sztclc~ Ul. 
cvnngélJklt~ leml)lornban, S zol ltol : 
n cnc..c M{I! ton 1(' lk{>sz . 

Jt4kollh i'l:yl' n nov. 27-én déH 12 
ór llkol" unlt{l.rlu~ lli tentlsztole t II ref. 
Imllhv7ban. Sl.oll(fll : Benczo MáI'ton. 

"'c l ~ö _lIdiln nov. 2'l ·tm d . u. 3 
órakf'r unil tlrlu~ Ifi t f'ntl S'Lt clc t a re!. 
tcml)lomban S lOlaó l: dl'. Csiki Gn
hm' 

O.hlC'lI ten de{'. -I -lm d é li 12 ó\'akOI' 
unitárius IlIt enlls-deleL ft S zent Is t
von- Iérl nr, te molo mba n . Szoht!\l : 
BcnC"«o Mflrton. 

n dko' ll ltlut II dec, It -eo d . e. II 
(lI akn!' un\lflrlllP IJ, len liszte let a 
MAV-Ielenl r cf. templomban. Szol
uM : nen~'Ze Mnrton . 

Ke" lIkt'mntt'1I elec. IR-á n d. c. 10 
órnkol' unlh'lrlus Is tcn l ls:r,l e le t P . Bu-
7.ouflnv 1.0109 !;lomlnok' h ál'.!'mlll . .Tó
kOi-II . 311. 117.. olatt . úrvuCf:orao!!z t As
' .1\1. S101uM : Benc'lC Mtwt on . 

S'iwlnnkull d ec. 16- nn d . e . 11 ÓI"P
lw!' unl\ál'lu lI IlItcnll s:r. tf'l et. Ihvncso
l'n(),~l.1n "sn l II l'nrOl"m(ltu" templom
bao . S"l.olltfll: HUlIZtl ,lIm aII. 

It!\knlihe.lly tm o l( t6 bl'll' 23-fm lól 
"lker(\l t IIv{\lekozct! n onol tnrl ot · 
tunk. m{'lven nnltv H.fllnbnn veUek 

. ' NI'I'AR IUS e l ,ET 'Ill. II . 

It .. 2.\' Iclk(. ..... ul'kcl \.!lVU,L II relor m1,
lu& hlvt:k 18. ' r obll m Int ' ...... <.n.n Ilvul
tunk ~;'LC. ElOadó"t turtol t dr. C!>lkl 
Gábor oihpőkl helvnbk ur, cvll nJt~II
zöH P""thó Istvön Idkw, S1.cruld
I<.k még Néme th Ma rio . FOdor M o
da éf, Jlig:c r M á rln tanulók. Sz.o.vall 
Szabó J ózsefné. Albert J anosné S"LÓr
vá ny~ondnok lelkllsnlerete9 munkál u 
na~ m é rték ben hoZ2ájörult (I "-VU
Lekezc ll nao lélekemelő s Ike réhez. 
Adománvoztak az u l.sá.nnll. h 01,: Nuu)' 
Dénesné. Albert Jánosné, ld. ~'Odor 
J!'erencné. it i . Fodor FerenCI • . Né
meth K á hná nnó. Den.sy Lajo~ nO. 
SU/b ó D(§ n esné, Senker Mlk!ó$.né, 

Su,lOhalmo n november 6-n n t:u·tol
tu nk J!vüle k cz.e tl napot. Munk:'lnkat 
nn"vban ,,:'itolia S ash ulmon az 8 
té ny. h o!!y nem á ll rendel ltezés ünk
r e m c (!Ce leJö h elvlfié g . t ,(;:v ls össze
Qyü lt ü nk 36-an. A z flhnn~,oll CVDn
eélizflcló!! e löudá!;. me lyet BcnC-le 
MIu' lon lelké);'""! tlll·to t\, RudJcs M a l'
.eti l tanuló K r!zll .uv li.\töUe népmesé
je. H o r vá th Ma rta sulVa ln la. ~znb(J 
Cabriella é !! T Ibo ldi T ibor Inneszá
ma s to . tö ltötték k i fl délu tAnt, ió 
1i1.01e:álalot léve eUill a l n gvülekezctl 
mun ka tcr ületén , 

A r:íkOSIII!lolai lemlllom - l1 lunra 
szepte mber és ok tóber hónapb an II 

követ kező ndoma nvok" folyta k be o 
~l:órványc l(vházközsélt uénzt1ráb a: 
Szép G y ll la 20. Benkő J Óno., 20. Ele
kes Mi hály 8. Horvá th La j osn~ l ~. 

G. Markoll n Ala1 0sné 5, If I. Benedek 
Vladim ir 10. B enedek V1adtml rné 4 . 
~I~~ .f,. ... "'.'''' ... (1" V Ó.n '1 ... 11"' '' 
né 10. Vincze M á rto n 2. Máthé Luiu!I 
5. M!'! th é Bé la 5, Móthé $ lunue l 5, 
Má thé J enő 3, Turi B {>la 10, Re n eze 
Má l' lon 20 FI. Adom ;1n vok és egy
ház!adó b e[Jzethe tö uz .. 52.226 DunD
Ti:l.7.aköz! Uni l Óriu!! S~órvfl nver.vhftz 
kőz~!é:t. BudnIlest" elncvezésü csekk
!":z!lmt1n, 

K OI.o zsvARnOI, fRJAli: 
A Hom án Nél l l,lIz1á rt? n qá~ Na av 

Nemzct ev l1lésOn ek ElnökJ:tJ(c :'i llal 
i6váh aRyo lt eJ!v há'Zl Szervezeti Tör
vényt IlZ E. K . Ta nács n vom tatt\sb nn 
i!! meltielente ttc. Az ú j S7.ervezeU 
Törvlony n I'égln ek ftt dol~o z.t\f>n nz új 
k.u lt u!lz!tirvén v é !! n R. N . K . alko l 
mánvn a lapla n. A z ú j Sz. T . vél..'1·e
h ai!ó:;1 utusi tósfll'ó l a novem ber hó
n(lp folyam án ö~szeül6 t:. l-'ö ta n á c9 
fOr! h rt tnrozn l. Az úl S7. T . rCS"l. lc leil 
lf m erte tOsere f' lövő szl'lmbun VISS'"ln
térünk. 

Arkos t 1'lI nló~ s infalvi le lkész. 
nranvo.!l'"/.ék t eC"yházklh' e socrcse uz 
E, K . Tonác.<! cnC"ed é lve rol y tfl n nv u
l!n tomb n vonult. A s infa lvi cC"vhnz
köz!'ée- é~ /lZ c lNhn1..kö l' meleg ü n
n c p >c!! ke re tében v e tt búc~ú t mun
kn!; I clkI I)A ~7.torfttól és vC7ct61ét61. 
Az e C"vhnzköl'l k ll"l. C"yiUé!! lnd ltvfln" u 
nlanlá n lIZ E. K . T a n ác!! invasolla a"l. 
F.:. F 5tanflcsnnk. hoJ!V ÁI·ltas l 'fnmfls 
ny. lall, é.,1.. oflfl n ll lc {'.I!vhfl7. l 1<l01Clfl 
lata ellsmcl·ésént n tb. esperesi CI
mat ndnm t'lIlvozzll. 

Or. f:rdli .!ánlla II kololsdobol,al 
ee:vhflxkl:ll' csperesi'!. te.lrl n l ellcl tn 
Iln r l cUo!!lo ttsá ltárn csoCi'csl állAsá
lÓ! lemondott. AT. CI:\'hM köl' l köz-

I:vülé~ n Ciklu!> hi.t: .. Il:.vó idetcrl Hi. 
Scb<.: Fennc kclO'"avMI lelkész aflilt 
v6.lnsó: totta mea e .. pe~~k . 

A7. uilnyo9"rtekl egyhá:z.kt.irl kw
I:vülés f. é. Kovenden ta l tott ki:iL
Il.vOJé:iC D mCitull;'edel t esDCr"si 
t h.-Lt,&éitre Gombási Já no... :ll'anvosru_ 
kos l lelké&/.. kör i lL;.n'~ a flát yt'l
lal>2lolla mev:. 

i\. kul~uY-/.mlnl~térlum Bcnde 
Béla lcol. tnná r :lfiat a P ro tCl>tonfi 
'rcoló~al Intézet tan ulmlln~(\ 19uzg:a~ 
tOlo.va nevezte ki , Felada ta a teoJó
Itla! In1(zct ta nulmá nyi rendiének 
c llenör .. éso l'l lr llnvhása. 

A r. é . októb er ' ·1 t<;!Q ló~lai vll'.s
~a Idős.zakban Albert AUiJa. SUII
mAr i J ózsef é s Zihanyi József IV. é. 
l eol. h ll ll gll tök szakvizs~M tettek. 

A ~infalvl egyházközség me.lctlre
sedc l t lc lkesz! ü l1ásá ra Nagv Béla 
csege r.! le lkész afiát hlvtu meg. ald t 
Föl. l~ü:">oök ú r k! ls nevezett. Kön
té!! Bé la lel1, é~z lemQndÓs..'wnl nWI!
ih cFcllcU nll evvjrad i lelkés?i álli!.s l·u 
Szel,elv Lflsz ló gvakorló lelkészic-
löJt nevezte tett ki. ' 

IIA7.ASS ÁG: 

D r , T6th Sándor és I ván Margit. 
néhnl bOldo.!lem lekű dr. Iván LáS7ló 
I C lké~zUnk nővére, októbe r 30-tm. 
Kohnry-u . templomunkban ö rök h ü~ 
séac l c~küdlek egymásnak. Az cske
té!!! slCl'1artll.!,l FerenC""I. JÓ:LSef 11.'1-
kés7- vli!;le'1. te. Js ten á ldj~a k isérje II 
rla tul Dért. 

JMJ_OTTAINK: 

nr. C,omh<l1 ~j l'o9 ü~yvM 'l.t\'!m~
Iln el hu nyt. H alála. nemcsak Fzep és 
népes c:,nhidin és rokonsága tn C"ia i
nak :.ziveben ha./tyott fáió ürcsséíWL. 
de. ntH.!y veszteséget ielent egész 
va ll lls közössée:ü nknek. Emlékei kc
I.!.vcl cltcl Old iuk s az. ut llna szom Ol' 
k od 61t sz{j m :'i r 8 az. t g vl guS'Zá t kér
WIc. 

Szcnl - IUra lly l A n<lot'. ny. min . 
I nnácsos. fl budapes ti e tty lu'izköl'.seg 
volt PI·e~b llcre. 64 évc s kor:\ bnn 
hosszú szenvedés utn n e lhunvt. ls
len vhmszlul6dlisa ,let!Ven hót ruma
I'adotl alval, 

A." Unlhí r JIIS nsszonyok 8llJlln
kiire. Hnlottuk napja alknlmából II 
Iwt!velct vIrága!! helvezte P e rcClné 
I( ozmu 1~ l ó ra. baracskaI. tl r • .T OSZi!IO
vlchu6 Nfml"/h Imm, l!Vörl és dr. 
Ivá n l.á ~ :t . .I(, lelkész fal'kasré ti te
metőben lévő s iria ira. Békessé!! 
ŐV('íZO lo v nbbl'n ls n"u.l!vÓ poralkll l. 

Gondola/ok R. Seclisberl:"l Konfe
r e ll c' la l'oll l.la iho7. A z unithrlus {e l
rol!,\~ t (ikl'ében cimíi íilzet m~lc
knl. Kllohnló az El!\'hnzkörl Ta núc!! 
kÖ100r:tI II'odlt l!! n. IX., ffö.l!yes E.-
II. 3, , n 

UNITÁRIUS ilLET 
A Illp tulajdonosa a Magyarorullgl 
__ ~UnltnrIUS Et!yház.kör. 
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