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KOLOZSVARROL lRJAK : 

A kolozsvári ci!vhátköz-séi! 3 .Ci!
u tóbbi választás alkalmával ee:y női 
uresbitcrt js választott. Az első nól 
oresbiter. özv. Szie-ctvár i J ózsefné. 
szül. Sütö Nai!v Ida Sütö Nsfj' 
!..ész]ó c-'!Vházi tanácsos aHa növére 
lett aki az cl!'Vhitzközsée nószövet
séai életében már hosszu idők óta 
tevéken v részt vesz.. 

Az eln'etemi ran.e:ra emelt ·ko- · 
Jozsvári unitárius teo16e:iai fa'kultás 
a orotestáns teolóe:iai intézet közös 
»ektorátusa alatt működik. A tek tor 
az idei év.ben református, akit. a 

• / .... if.ivö évben unitárius. azutáni évben 
_r evangélikus professzor kövel. Az 

unitárius teolóltiai faku ltásnak 27 
rendes hall.eatóia van. Az első évfo
lvamra két ui halle:ató iratkozott 
be . .Az unitárius fakultásnak néev 
rendes ,és két előadói tanszéke van . 
A dékán mellett eev teológiai titkár 
vév:i. az adminisztráci6t és 'két al
.sztie is van . A személvi k:iadá~ukat 
az állam fedezi. a dolori Id ad.'sok
ról az eevház eondoskodik és e.dia 
a fakultás helviségeit is. 

) 

Teolóeiánk rél!i tanárai közül 
nvugal.omba , vonult Benczédi Pál .az 
eevháztörténelem és egyházio!!i 
5.:zakcsooort orofeSSZQra. aki jelen
ben. ntint az eevházi naI! Vl~önvvtár ' 
és levéltár .vezetöie doll!ozik. ... hisz
szük. hoe:v méltsok ér.tékes mun.-

'" ..ulVm foeía eazdagitani unitárius 
Irodalmunkat. Bencz.édi Pál vélni az 
1949. évi uni\árius naotllr szerkesz
tését is. melv mel!ielent és lelies~n 
eUoe:vott. 

EevhAzunk ve~tösél!e a román 
val\ásüevi miniszteriumnak a kö
vetkezőket ~ ·-t a kinevezésl'e az 
unitárius teolólZiai íakultásra : lnb
lia! szakcsonortra: dl'. Kovács Laios. 
do~atikai szakcsooortra: dr. Erdő 
János. - Iwrlati teológiai szak.cso
oortra: dr. Simén Dániel. a reí. 
halleatók reszére is kötelezett val-
lástörténeti és összehasonlíto va llás
tudománvi tanszékre: Bende Béla 
kövendi lelkész. orszál!EVülési két>
v~lö . . előadóknak az unitál'iU3 :ör
lenel~ szakra: Lörinczv Mihály, 
el!vhfui ének és lit.urgia szakra: 
Pétedv Gvula volt. székelykereSZLúri 
z~e.tanár. ~ékáni titkár: ih. dr. Or
~ Károlv. Mint ball iuk az elő
terJesztést a kOrmány kedvezően 
ra.eadta és. kincvezhükro mél! f ebr. 
hó folvaman sor kerül. 

Erdélyt lelkészi karunknak; két 
halo.ttia van: Pethő Kálmán ny<)
mA1l és . Bodocz.v Sándor turi lelké
~. Mmdketten SZOUalmas -'lO ldo
~ voltak a ráiuk blzott nvfAinak.. 
Bodoc:tv Sándor Amerikában Js Járt 
és ott élö mairVar hivCÚlk körében 

TELJES VALLÁSSZABADSÁG 
• 

Rákosi Mátvás mini sU(!I'elnökhelveUes. a MOl!var Fi.i I:!Jlet1ell6é~i :"lép
iront a lakuló iUésén tartott beszédébő l : 
• "A. MafJlJat F'üll'll'etl~LSéai NenfTont II tehes vallússza.badsaa aiaDión 
~II és ra.lta lesz. holl'u az ollam és az ef)JIlláz viszonllÓ-bon eddia 'néa mea 
nem oLdott. kéTdeseket e téren a kőleltőRÖ$" C'nQedékenJlSéa é.t meaertés szet
le~ében vefJr~ 'nuuauóoontra 1l1ttaua. De Itrmanebböl az eLllató,1'ozá!bót fa
lUik,. hOrl,! mea n~. l:'1~IIVó h;arcot folutat lU'ok ellen. akik a z cfJUház be
falJ/asát es nem.zetkoZI oss.zeköttetéseit ném demokráciánk mcaauenaUth~re 
a/..·arjdk felhesz7Uitni." , ~ , - - -- - - - - - - - - -

. ",'. " mi maau;tr kommtmisták - a szörnuü romok közepet/c is azt 
Inrdettük. hamj elsosorba.n saJát CTóllkre támaszk..odiunk. lioou seaftsiink 
maaunk.on s a.;: Istell is meQseaít. tudtuk, hOfi U ezzeL liazank önátlósárlának 
es füarlettenséQének biztosHásdért kiizdii llk.," 

.. A v irát o történelem eldöntötte. Azokna k. lett illO-zuk, akik bizlak a 
maauar dotaoz6 nép áldozatkészséaében, tudásá.ban. hazasze-retcteben. s 
a":i~nek e bi..za~mát 1ltcoltatvá.nuozta a.z a fe!ismerés. hoou az ö·nseaé!lI. a 
sa,at erőnkre tamasikodás eauben IHuá.nk !üoaetlen.s('!Iének. Öf!til!ósáná'1ak, 
felemelkedésének útja is." 

Már ezt mee:el6zöen a vallás szabadsáJlának kérdése a oolitlkni és 
t ársadalmi élet homlokterébe került, Az ce:yház,ak is szükséu:esnek lattal<. 
hOJtV a Mindszentv üllltvel kaocsolatban íelmerült. valtaSS7.a~dsá!Z k~rdé
sében mCEnvilatkozzanak. Janu ár első naDlaibal). Bercczkv Albert ref. uüs
pök a r á dióban Ül közvetített beszedében fo~lalt állast. hanli!sulvozva. holn' 
Ma llvarorszal!on vallás ü ldözés nincsen . lstentl sztcletc inket mindenütt sza~ 
badon .me/! tartiuk és tele temolomainkban a hívek na~y sere/.!e j6rul az 
úrasztalá hoz. Az állami iskolákban a valiástanitás kötelező. A ret. eR:yhóz 
konventio, az evan/!élikus oüsoöki kal' és a szabadesr ..... hózak is Uvcn érte- ~ 
lemben halatták hane:iukat. Kifeiezésre iuttattak azt a nézetüket. ho/!v 
Isten az ee:vházaknak nem oolitikai íeladatokat szánt. hanem a lelkek üd
vössegét és a'- evanllélium szol2álatát bizta reá,i uk. Az elhanezott nvilatko~ 
zalok után a anal!varorszáei unitárius el!vházkör le!Zközelcbb tartott tanács
ü lésen úJtV látta. hoev (I kérdésben köte!cssé/!e mee:nvilatkozni és az a lábbí 
egyhangu határbzatot hozta: 

A Maauaf'orszáai Unttá1'ius Eaullázkör a Mindszen/u ilaubefl csatla
kozik a többi maouaf'orszáai 'Prote8tó1IS eatJlJá.zak áUó,s(oala.lásd l!Oz. Az Eau
luizk.ör Ta.nácso 1l.tasít'ia. az Elnőlc.séllet. 1IOQIJ fentíeket hozza dr. O,tlt/ajJ 
GJ/ula val/ós- és közokta.tásiiaui miniszter úr tudomására. 

maidnem ecv esztendőn keresztül 
m issziói munkát is vél{Zett. 

'A muvarszováti evü!ekezet úi 
caola: Bálint Ferenc lelkésije lölt 
lett. 

Nvugalomba helvezésüket kérték 
mé.e:: Kiss Sándor homoródián?s
íalvi. Nagv Dénes a ls6járai és Cál 
Mózes seosisz.entkirályi lelkészek. . 

Kelemen Imre oklándi lelkés? ,e
mondott a kolozsvári lelkészi á llás
ra kanoU kinevezésről és me~:na
radt hivei körében nlli e:vülck~zc
tében. melvnek ösi temoloma az ő 
munkássáIUl r évén éotilt úliá . A ko
lozsvarj állásra úl nálvázatot hir
detnek. 

Petrozsénvba Gombási Lászl6 !elo
kégzlelölt kaDOtt kinevezést. 

A lelkészi nvul!dl1intézct va
gYOM beleolvad az .Mlam1 n.VUlldli
alaDba és a lelk f r rek. a tanárokhoz 
és tanltókhoz hasonlóan llUaml be
teflSee:élvzésben és állami n vull:lli
ban fo«nal<: r észesülnI. 

Dr. Lukácsi JózSef cllvh6z1 tanó
csos. volt ioct.mácsos. cl!Vhllzl éle
tünk szorR:almas munkÓsa, nt'mreil'l
ben elh u nyt Kolozsvflrolt. Isten fil
dása Iccven emlékezetén. 
I'1AROSVASARHELYROL IvAK: 

Pal) GV1.lla nvul!olomba 
I:Izentháromsluri lelkész utóda 
Zolt.án vadadi lelkész. A marosi elrY
házkör eltVik lellszoraalmasabban 
dol.eozó lclkl'sze Csonllvav l.a io.q 
nvárádszentlászlól lelkész. akinek 
e:vülekezetében nemrégiben a temp
lomba 18 bevezették a f/jldgázt lJ II(V 
tél~ is .szén avUlckezell és jelentOs 
vasárnapi iskolai munklIt tudn:1k 
vé2'eznl. A földllilzt méR: löbb nvá-
1'l'idmcnU 2'vülckcz,cWnk is bevczctto 
tcrnnloml'iba. 
DlCSOSZENTMARTONBOL IRJAK: 

Az cltVhá.z.kör OOP jai közUl nvu
lZalombu helv~sét kért.c: KOVt\C9 
l stvlln mU lZ'varszcntbcnedekJ é8 Sán-, 
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d or GCt''!cl'' désfalvi lelkész. Sü
kösd Pál ~cdC'n~scruébctvárosJ 1(.1-

A tWsrll lvdra ment o3pn'lk. 
k~ia Miklós István roc-aras-nalfv
ul beni Iclktsl. F('~')rns_Nal!\-szcbcn óf naoi~ pedi!!: Borsai Jenő lel
ke.q;clöJt, 
SZ2KELYKERESZTURRÖL IRJAK: 

A sz.ékelvkcres'I':lur i cl!:vházkÖ:
!)en levő Kobutralva. melv e.ddu! 
Székelvszentmihály cl!:v~ázkö.zsé
lZünknck társeltvhóza volt. ooál1..J5ul. 
A kérdé9 \ r észletei -már elintézést 
n .. -er lck s csak II Fötanács ióváha
e-vasa szükséJ:!.cs ahhoz. hoc\' c.:!v 
úi önálló cl!vházközsé!!:bcn is mell:
indulion az unitárius mun ka. . 

Na !!'" Sándor volt tnrcsalal:V1 1~~
.kész. aki nehánY eV;!! kocsordi {;VU

le.kezctilnknek kO; oásztora volt. be
tel!:sée'c m iatt llVUl!:a lomba vonul t. 

SEPSISZENTGYÖRGYROL tRJÁK: 

Az ür mösi ee:vh ázközsée:. melv 
ré !!:cn is szeD munkát vélnett. .. Na~v 
Ároád ielenle!! körünkben élo al~a 
vezetése alatt. most úi lelkésze Lö
r inczi Lászl6 okI. va llástanár veze
tése alatt néci tánc:csocortiával több 
alkalommal szereceIt. más kö,,,,é
f!ekben is. A tfmccsODor t a Mae-var 
Néoi Szövclsé~ rendezésében rövI
desen a naf!vobb erdélvi városo!.ban 
és Buc:urcsliben is szereoelni fOl!. 

Az á rkosi e2vházközsél!ben s:zéo 
!!vülekezeli munJ..--a folyik. melvet 
Darkó Béla lelkész es fele.;éec ir á 
nvitanak. akik rée:cbben (ijze'iltvar
mati I!"vlilekezetűnkben dollmztak. 

A sepsiszente:vör ltVi unitárius 
e!!:vbazközsé~ ma is közoontia a há
romszéki unitár ius életnek. A !emo
lom iNakran kicsinvnek blzowul. 
A I!:vülekezet! teremben. melv úiab
ban létesült (\ nöszövetsée: dolgozik 
tevékenyen. A e:vülekezet vezetői 

, ürmösi Gyula lelkész és feles~.:!. 
Rost.as Dénes bölöni . Ielkész le

mondott esOeTesi tisztéröl. utódjá
nak me~valasztása mé~ nem tört~nt 
meg. ürmösi Gyula el!vh ill:köri 
ie!!:vzö helyettesíti . , 
PROTESTÁNS EGYHÁZI "tREK: 

Adunantúli e\'angéHkus egyhaz
kerület nii!'l)Ökévé és f!vőrí Iclk~szk 
1'lI róczu Zoltán nvlt"el!vházai oüsoö
köt választottAk mCI!. akinek Kara
csonv előtt történt beiktatási ünne
Délvén ee:vházunk kéoviseletébe!". 
dr. Csiki Gtibor esneres - ii<::oöki 
heh'l\ök is részt vett. A me~rese
dett oüsoöki székbe dr. Vető La jos 
diósli!vőri evane:élikus esoer<!St vá
lasztották mct. aki e~házun.\mál 
bemutatkozó latoe.atást tett. 

Szimoniden Lajos dr. neves evan
I!:élikus történetírót tábori püsoök
vezerőrnatgyá nevezték ki. Szere
tettel köszöntjük és munká áeara 
lsten áldását kériük. 

Dr. Kiss Roland allamtitkár L 
rendkivüli követ és met!hatalmazott 
rnirmzterre nevezték ki. s mee:bizták 
a Határmenti BizoUság vezetésével. 
A Bethlen Gábor S7.ÖvetséJ!: tevékeny 
társelnökét ú; tisztében is szeretettel 
k.~ÖS?"f·· t··· k QI1 lU . 

A reformli.tus konvent naeyon ér
tékes vallástanitasi ullasitást adolt 
ki.. melyet más eevház.ak le.lkés:zei is 
haszonnal tanulmanvozhatnak. Az 
evahJ!:élikus ellVhlIz u,i általános is-

2 UNITARIUS t LET lit. 2. 

Beszélgetés H. J. 
teológiai 

McLachlan oxfordi 
professzorral 

Kereki Góbor blld,ClQesti Vo.Uá.stcHlító lelkész. érdeke$ beszélaeles t folu
talott Oxfordban. melllet alábbiakban ismertetünk. 

- Unitárius va~yok. - mondja McLachlan professzor csendesen _, 
mert hiszek a vallásos hit kérdéscinek észszero és szabad magvarM.hatW _ 
ban. Minden vallás legmélvebb alaoiát azonosnak tartom és nem lar~om 
feltétlenül szüksé~esnek a dogmatikus formulakat a vallásos t!ldben. A 
bibliai isteni kijelentés proeressiv és életrehivója az emberben tahUható 
leltÍobb szellemnek és erkölcsnek. de scsmmi esetre sem az egvetlen út. 
melyen Isten magát a világnak kiielenti. Isten kijelentette magát más idő
ben és mas helveken js és ma is s zól az emberhez. Istent hallgatnunk kell. 

_ H is7.em. -"" fo lytatia eJ,!v rövid szünet után -. hogy az ember 
valóiában ió és rOSS7. és hoe:y amikor Isten állal ihletett. minden lehetsé~es 
szám.ira. H iszek. I slenben és az emberben;,. mint ISlen munka.flÍrsób:m ; 
hiszek az észszerúsé.e:ben. a szeretet hatalmában és az ember személvisée:é
ben. Tisztelem m ások komolv me.e:gv6zooését és hiszem az if:':azsáe: vé.e:sö 
e:\'Őzelmét. 

- Mi a véleménye a haladó kereszténysée: jövőjét ilJetöen - kérde
zem érdek lődéssel. - A válasz egyáltalán nem jóslás. hanem feladatain.l( 
emlitése s a iövő lehetősé.e:e minden bizonn yal azok komolv teljesitésébe!\ 
r e iHk. 

A haladó keresztényséenek' me~ kell telnie éltető. missziós lelke5C!
déssel. At kell adnunk ma.e:unkat tel1esen a vallásos szole;álatra. A haladó 
kereszténysée: áll va.e:v .bukik követői szomélyes ilhitatának mértéke szerint. 
Nae:vobb erőfeszifést kell kifejtenünk. hoe:v az ember istenfiasae:ának' cs 
Is ten lelkének szem élyes. társadalmi és nemzetközi viSzonylatban való 
me.l!tisztitó ereiét jelentő eeyszcrú üzenetünkI'lek itthon és külföJdön ér
vénye és hatása le.e:ven . Erre az üzenetre a vilá.e:nak ma naiN szüksége van . 
Mi őrei val!YUnk vae:vunk és nC . .'n reithetiük véka ala e vilál!osságot. 

McLachlan professzor nem esucan a Manchester Collee:e előadója , 
hanem tagja az unitarius vHae:szövetsée: válaszlmimyának. Ee:yike a lel!te
vékenvebb unitáriusoknak. Az anEol unitáriils eJ!Vhaz tene:erentúli és kül· 
földi iJ..e:vek B izottsáe:"ának elnöke. Mik a j elenlegi vroblémái és tervei c 
bizoUs.áJ!nak kérd ezem: 

A biroUsál! hivatása úi életet és ielentösé.e-et a dni a h a ladó k eresz
ténvsé!! Nemzetközi Szövetsél!:e Szervezetének (I , A. R F.l. minl e bizotlsá.e: 
elnöke az elmult iúliusban ielen voltam az I. A. R. F. választmánya ülésén. 
melv az 1949. úiliusban tartandó conJ,!ressust készitette elő. E con.e:ressus 
ern.k kimae:asló elóadóia An.e:lia unitárius vallásu belüe:vminisztere J . 
Chuter Ede lesz. 

Az Oveseas Cammittee a közelmúltban küldötte el baraH követét. 
fI'lae:nus Haller lelkészt Németorszáe: anltol és amerikai mee:szallasi terüle
teire. kapcsolatot ter emteni az ottani háboru óta létesült ú; unitárius cso
oorttal és felúiitani a rél!:i kaocsolatot. melv 8 háború előtt létesült v(lh: 
a haladó keresztén ysée: és a német luther ánus egvhazak haladó tágjai 
között. Hatter lelkész lelkesedéssel szám olt be a rohamosan növekvő. ú i 
német haladó keresztén y mozgalomról. 

McLac hlan profasszort nem kell külön bemutatnunk az Unitárius Elet 
olvasóinak. Rélti é9 húséc:es bartlt. 

_ Mi 2. lee:kedvesebb ma~yarorszát!:i és erdélyi emléke és m it üzen 
a m a.i!Y8r unitáriusoknak? _ kérdezem s c pillanatban határozom cl a be
szélgetés e lküldését laounk o!vasóihoz. 

- Mint a Magyar Unitárius E.o'ház vendéc:e 1933-ban enáto~at ta!ll 
Budaoestre. A sok kedvessée: közül. mellvel elhalmoztak:. nehezen tudn~k 
el!;'\"et kiválasztva relemliteni. Feleithetetle n fl lá tvá ny. melv a Halászb.:istya
ról a Parlament lmületére tekintve elém tárúlt. de épocn i1y~n ~lénken 
emlékezem az Andrássv-útra. ~ Nemzeti Múzcumra és a ~~zeh K epcS<1T
nokra is CA neveket mind mat:::yarul emliti és tökéletes kie.t téssel.) De JeJi( 
kedvesebb em1ékem mée:is az a jóakarat és vendéli!szeretet. mellvel a. ma 
gyar unitáriw családok kiknek otthoná t volt szerencsém medáto~al.n~ .('1 -

. I nvien e e:v naI!V unt!;,oflUS halmoztak. Ereztem minduntalan. hOllv va ame';! ' . 
család tae:iai val!:vunk és ez az érzés m a is a szIvemben e l . . • 

_ Udvözletemet küldöm mae:varor~zági, és e~déIYis!t~I~;~~!~hl~~~: 
Utazásom az Aranvos mentén fel :roroc~6Lit. laltog:,~ ~r rolása szinte lehc-
Er:zsébctvároson. Kénosb.un és., mlJldenult. m e vn",,- so 
tetlen. ma is élő és kedves eml ékeim . _ .,. ; . , '1 

_ Mit tart a háború utáni leg jobb angoJnyelvu umtaflus kladvanynak. 
_ Ravmond V. Holt: A Free ReliJ,!ions Fajth c. 'kiadványa (Egy sza

bad vallásos hit). Ez a :könvv fl mi hH~nk és yallásos meth~~sunk kom~\~ 
és nyilt kifejezője CS kisérlet az unitá n zmus es a, mod?rn vllae: .. problém 
nak mel:'oldásb.ra. (E kiadvanvt lapunk dec. számaban Ismertettuk.) 

Beszélectésünk vée:én a ;-. Unitárius Elet lesrujabb ~mát o~vassuk 
e2YÜtt. McLaehlan professzor lelkes olvasóia laounknak és mmt a könvvtár 
ieaz1l:atóia minden oNdfmvt szeretette l őriz. 

• 
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k,\II~~~lh~.t. \'l'llt~ hQ#.ál<\l'\llást..~ll· 
'''''11 ~ forint 1~"""'l~Jdl lHlIlIl ~·il!l . 

'l~h..t.sJ!I: ku t ~ hl ' -':-r.$I\.,'1 l,·:t1.\\II)1 h ir
dl'!totl II Bi.':thlt·u Srl'\'"CI~.t .. 13iJ!(\I\" · 
~hl.~ CIl\li1 Ilmll,l., Sdnnl"h' l)l'\)to...,;'dl\~ 
1,·:<I,·,' ri.lllk bcl\llldhN" ~N~16· 
~~>:bi' nX., '1'c~bll,·hln·J.;.Öl't\t ISol ~ils 
kt\llt'mb\\'l. mr:b'cl I\\l'Il.t)h-Mmlk il: .1 
bf~llt.tt\k3t r-.x''rIIll:)u.k~m }"'~i" II 
l ~I\. • 

srQ .~ONl~ 1''01' 

IHlilmlln,.,noit ~)' 11\"$. ;\1 11\~IU:· 
\'í.? nl lIem :tI"~N ulI lhtflll$ I'lb !.\ .. 
I tnUirl\l~ 1\1i'! 11\1:0;10"#.1 1 11It1ll1clJ" 1:\-
111" ,1.: '" s:' r:a, t\.h\J:t ll\~ ",ili' :\:I ls
fen. ~\ 1~liliU ll :l .. t SI'.I'k'I'.lliS\"II 1U 1 1\i.t~ 
~\\IIk'.tl ~rrA. t\l~.'" h:nht bb d -
ttl,c'h\ d IIt.hml;: bi'Jl:iHd& ,-rI 'Illi)· 
~:.I$Suk ~ 1:'1)\11, :\ . ~\' <'INelI .. m a 
"til n .lIItll'\hllllllu lt bw1..rl h ':l (MI 
l<ul\klÍ, 1 b • • hii'l 1~'I)IIl\\astAml~.1f;-.. 
"~1 \$ ($)"ClI~1 Iy~ "('on JIIIII\1nk;. .l 
n ..... l~ i'~U 1I1\'\" llIk s:&ll r,.ll1~ ~ \)1 · 
,~$;~ l l\k ,'lhIM~q ~, 1\ rhcUilk d , 

~\ .. Nl)fl'n-tc\....J IlO bt"nft'l ~s('o. bl • 
• "II,,~t .. \"i! 1L1l 1t':l.rf,,5; " i)Ulluk ql\. 
tll'I ;lh\...~li$" m~lk't. 

~\ 1\I"J:~1U' "'6af:l~~ klkl!HI .. 
~ .,\lt h:.ml\!lfltk ~\'fUI,'hll, ~n. {'cln .. 

• l--t\n tu. ~ ~ IInlh\í'tll$ ItHI.P1i.),mok.-
blm ihU\~,1 l~h~nt1~I~I:':h:l 1~II·l\)l ... 
t\lnk. l lil('ll Aid, ~t l."\\~t\k t'I n\{t ... 
~.."'lr l..wt'I':,,:.\S;\J,t tltl~ ~ ,'\':~t~~. 

'. e\·f(\~\\ll lh'.;1 1 k~Pl"OOll\t~'\n l·,~.n. 
~kA~U ~utl~l dlm~l&t.~:\,. Ii ~ ;\ .. 
kl\1o'lt:t AI,\),.<\d k t~~'1$t'Ul.1 1'In\.~lIel 
1,\1'11,)1\ \\'\I\\':ul ~~"'1\tBst)I\ ['1l,'Mt\Ulk 
k 'I\"1:;:i'lQI~1\ dr. 'lkl t'K\001' t';s'" 
U<lt('$. 1)(\:m,'\k:1 hth'I\"\.. t\~ ~,.. .,.\1. 
ftllw \':;:1\1\" f&:.\\I\rlno.K \'t'llelt rc\"l. 

Ur. 01U""h'~ \Jth'\lu ~'hl\\\.\'\\1't 
flh:,'(\mh,\)k \"\\I~tkl\ lJ:.tk~t t~l\'tl'H' 
1\\1.):\1 H)I'I~,. &~"hbu"k I.~ {'\h·n~I,\ ... 
~I't\-tl(o (lr\ ''ali l'tkll.;U:· ... ~1 lI\'c1\.::1I 
:Ii t'tmellilk. hall\' mh,'l()l)b 1)\l'!1 
e.1tí':~'s~Ill$t'l\ ft'j),'l: t If' lk;.\.~'{i.e\'\' I 
\'~"~'&I\I .ft.'lN ~~~I\~ _l\\lI\k:HM, 

I r. "L~ 'l"-tl\i$ ~'& l\Ull i\\\\Y\)II,t\a 
IW. 11l~b:{\It\\~ hi\. .... q\\ ~I\\'\.,t~~ 
lit n I.'.lhnlt &I\M .... ~I\'I m~ót't ... 
».Ük.. 

A 1\\l lt"I~~ 1I Unlt,l1, rhllt l'It .I~I" 
:h\ .. ,nll)ll · " l lW!) 1M. U ..... ~ü l~u" 
?Il t\1~\bcI\ ~\·h~ul..t:\"' 1\ ~h\Ök(o\'", 
'Í'I\~I\.\tl{\ lk. M~\I' &\mt\)r' kÓl'h\1 
biri" .. I;I.kll \I. U«:~\ ~~'h ... tltl l..\j. 
-.'",lIllIk ~ !ő1í' :.~~l \ ')\I'I\\k. !I \)1. 
»:t'U, it k&«~\N~t fV.\i'!::Ii' k;1 t{1~ 
.j,'tu:,·f 1\1I!l ,~,!tk. ,, ' dl~~"l 
\,()li I"~\dn"k. l\k\ ~ \!W.$ ~" ~~~ 
~:~t~~~~\\1 . ''&.~tt\ il l.. .. ~l\~r\ 
~ Ak ' )oI\()t~\ M~t\ WI'. 

"Ni!. , ~I)\~II~~ \.:U.. .. I;\k. ukl 
tw fI.)l,nmal\ ~\ 1\u..t.:.\$.I.~, ~Itl 

·,I\~~~I\\'\ "'\wt..,..", , 
hN..''''''MI\I .I. I ... ",-, II '!lIt\~n .. 10 \ Nl. 

Megjelent 
O~m::t<.'dl Pl!: 

n1Dl.I."-1 TOn'1·WE'r'E.R 
dlll\If<I\{)$ bknlftk 111_ 1 • t), 

"',~1'tI1~ ,1~.3l!f : 
NI'l'A RI US l~A'r 

:Ht:llt\m)$ 1S.k<lh\k V\I.- \ n ll to 

1\ 1'<\ S. 3,- f\lr \nt, R 1Aphlt'(\ 
mind\!I\ Idkew hh·;.tlt\lblm Il~ 
hlll\\' il liU !\luh'l\. 13l1d:l ~1r61 
lI\e\l:l~l\th~lh~t\\.. 3'«\)1\\\9.\ SI,.\\lh-

I lIk, 

",\). ~~t,el"Ml \llUJi,ti\..qit.: I\\~
kó:!tU l\l\lIlk~\.!\ I . Stld ., ucstt~n fcbr. 
:lV~~I\ , 1l<t'\\l'il'NUb:m m t\ ti~l\., Oi:!b
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Isltl\th~#tclt:tt-l k~ ..... ·n t",rliuk. {\ 
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dul6j..- ~I\alt. h<,ljt\, -:tmoh)tnunk ~ • 
$' ról en dOO: unI~r\us ~ikt
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t"-~.z: dr. Z ..... kó István 4, 
Hallk Károlyné 100. varuv Kál
rná.nné 10. Mó'ze$ E1I!mér 4. Miklós 
János 10. v.cv. Jáky Nltndomé 2. 
M.&U1é Zoltán 2. dr. szabó Elek 100. 
H. E. 00 forint. Ezt a tlzenenedIk 
Jd.mulatátJt fL>bruár 5-én 7.árta ol az. 
e/O'h4*,Örst2 és továbbra is kér 
nunden Jll,iJzf unitárlw;t. holn' kö
ve ·0 a ló oéJdát és el?vházi adóIá
nak pontos és rendazercs tx-fizetésl·n 
tUl adományával. ls 6C;dtscn az ú j iá
l:pités köl~ munkiUában. Az. 
e;:yházköz.ség DOSta~ri 
C5Ü.kszámlaszáma: 30.400. 

A tJl ji kakcló céljaira ianuár h6 
folyamán a kŐvet.kcW adományok 
fol~k be a budapesti C.l(yházköz
W2he:z: dr. 5zcnt.lc'ÖrlO'i F.."eIlC 24-
dr. ML't1yhárt Dénes 3. Otő LaJoS 24 , 
Kádá)" Ferenc 10. dr. Balogh Pál 3, 
Ajtai !.áJ,-z.ló 10. N. N. 300. dr. Mik6 
Lajos 8, dr. Gyulay Zoltán 11.60. 
FeT€J\CZy Istvánné 15. Pán Sándor 
7, dr. Imreh Dénes 10. dr. BOTbéJy 
Andrá.5 5. Varga K árolyné 4. dr. Se
me ,édy sándor 2. dr. Papp Antalné 
3. Moc!áry Gézáné a. dr. Gyulay T i
bor 5. dr. Sehey Ilona 2. ifj. dr. 
csik1 Gábor 4 forint. 

A. PESTSZESTLORINCI EGYHÁZ
KOZSf:G HIREI : 

bieoliszteletek P~tsz.entuZ6ébeten 
CL e. 9 órakor : 

Febr. 20-án : Pelhő István. 
Febr. 2'7-én: Huszti János. 
vá c. 6-án: H U$ZU Janos. 
Y'~ " -án: HU!7.li J ános. 
Márc. 15-én: Huszti János. 

IBtenllftt.ele1ek Pestsz.entl őrlDceo 
d. e.. J l órakor: 

. FEbr. 20-án: Pethö István. 
FebrA 27-m: Ferencz J Ó"L5Cf. 
MArc. 6-án: Huszti János. 
Márc. 13-áo: Huszti János. 
MfJrc. 15-én: Huszti János. 

Veceh~n, d. u. 4 6rako r az evan«é-
likus templomban: 

Febr. 20-án: Pf.>thö lstván. 
Mán:. 6-án: Huszt.! János. 

S<trok6áron, d. u. 4 fÍrakor: 
f ebr. '27-{'O: H U$Zti J ános. 

Csepelen. d. e. 1 I órakor: 
Febr. :n-én: ~tl János. 

Peslwt.enUÖrlncen febr. 6-án a 
l(yülckezct1 naoon SomoOlYI. Ilu;z!6 
róm. katoltkus le:Ikész tartott evan
l!élizád6s eloodást. 

Presbil.erl Konre~ncla P esUizent
l őrincen. A oe6tsu.>nUór lnci c.evhát
~ p rCbbitcrcl. 8. e:ondnokok ét 
az ~yház!Lak K.ar!"'SImy clsönapjfl
mik C:frtkiét caaládtalljalkkal e"yüU 
él ~yU1ckezctl t.en..>mbcn -töl tötték. 
AtyafillflROS békessésOx-n az öske
re&ztényck m6dj{jra vendéJzcllkk m eR 
cJtYmást. otthonról hO?.ott ba tYUlkb61 
{'R fl.ilJtY tJ-'O'clcmme~ halhl.atUlk melL 
It ftYWok.ezet J.cUdoásttorának sok 
1I;1!:rt<x'alomm.al. d.c méIt <több b1zak.o
d4su1 ~1I'Wtt e l6adftsát . mclyben az 
(."l(yházköU(~ mal hel.vzetét i.t;rncr
tcUc. A DlCl!ibIt.crck éri különösen 
az I fjú cOhá?flak hozzáS2.6Hc=al utlm 
egyöolf..-t!lt.-n arra tu: áUásoontra he-

.. UNITAaruS .eLET llL 2. 

JYL"Zl«:.dt.ek, hOR)' a beállott újesz.
tendötx.>n orctbiterl kö'rzctck meg
azerve-Jétével mindnyaJan ~ltötáT
sal lcanek a lelJ<' '4Ir:k a csa1ádlil_ 
toll.a·!I!shan. Na2Y sce2ény~.bm 
az el(yr.Dl" t-pU6 I{YÜlckezet. wretlen 
hU.ével kell az ~yM'd-:óz:t:é;! 1i'Z01~tt.. 
lal'áb .. álIilsuk minden ctőnket. EJu'
miumak ~hét hordozván az evazu:é
lium törvényei szerint. 

KariaJOnyra finnepHyek a pt:fit
nentl örincl t.JrYbá~"ben. A nest
szentlőrinci .IG'illeke,wtJ teremben 
pcstQ.enUőrlnci és k ispesti Qellne
kel.nk rklL'J"C dec. 23-án d . u. 5 óra
Imr tartottuk a Karácsonyn!aünne_ 
bély.t. lskoIás növendékeink uJ!Van
ebben az ídóbcn. lcs!naes obb 1észt ó:/z 
iskolai ünnepélyeken vettek részt. 
Annál ~at4bb volt az apró kis 
óv6dások éneke. S7.avalata. melv 
fIÚndnyájun':c részére !elejtheteUenne 
tctu: ünneoélytinki;-t. 

A PCStszentcrz6ébet1 gyermekek 
karác&ony!aünneoélye el..sőnaoján az 
ünnepl istentisztelet után volt <iZ 
Imaházban. Itt a ,eyennekek gondo
san előkészített m';sorral örvendez
tették me1Z az ünnepi I(yülekezctet. 
melyért hálából gondos as5.wnyke
zek által ok' dtclt ajándékok tették 
bol~1tá a J:tYermckek: rt 5 rere a Ka 
rácsonyt. 

UNITÁRIUS MISSZiÓ HÁZ: 

Istentiszteletek: 

Febr. 2O-án, d. e. la: dr. csiki Gábor. 
Febr . 217-én, d . e. 10: Szol2a Ferenc. 
Márc. 6-án. d. e. 10: Benncz.e Már-

!.On. 
Máre. 13-án. d . e. 10: Ferencz Jó

uof . 
Márc. l S-én, d. e. 10: Bencze Már

ton . 
A diákakció Javán a budapest i Un.l

lá r lu.'i !\Uss:tló H ál: d>ekkszámHján : 
Abrudbányay Ödön 100. Józan Dezsö 
30. dr. Molná r Sándor 21. Izsák Zsll!
mond és dr. HCl{edűs Gyula 24.-24. 
Rend Ferenc, dr. Szt.ankóczy Zoltán. 
dr. T anka DeZ5Ó. dr. Máíay DC7.5Ő, 
dr. Mikó Miklós 20_ 20. O idó Béla. 

• 
Nyiredy András 15-15. dr. Gyar
mathy I -áw, Kelemen Géza. dr. 
S7-Cnt-lványi J ózsef. F eleki István. 
K loo(er Sándor, dr. Fere:nczi Endre. 
dr. Ká lnoki Kias Jenő. Cs-'jszár De
zső (Vác), özv. Gróf Mík16sné. dr. 
Onnos Pál. dr. Györ /{y Zoltán. dr. 
Lörinc-1. Akos. Nagy Aroád 10-10. 
Boncza Ferenc 8. A jtai Kovács J ó
zse! és Hcgedüs Irma 6-6. P alatka 
J ÓZJ>ef, Molnár Sándor. IzSÓ Lász16. 
Balla Bomokos. dr. Zsakó István. id . 
P éter!y Gyula. dr. P éterCy Gyula. 
dr. szén Ernó 5-5. Tóth Mihály. 
id Nylredy Géza 3-3 forintot. 

DUN A-Tl SZAKOZI UNITÁRIUS 
SZORVANYEGYHAZKOZSEG: 

Istent ~teletek: 

R1kOD'ZentmlbáJyon lcbr . ~fln 
d. e. g 6rakor a P1ac-U!T1 evan~
k w tCmploml>an : Bencze Mflrton. 

SuhallDon reb r. W-fm. d . u . :5 
brak.or a K ossuth-téri iskolában: 
Huta;t l J ánog. 

R ' koll'fa bán rebr. 'Jfl-ÚfI d . e . g 
órakor az evlmitélikus templomban: 
Bencze Márton . 

, 

Ul\"'l'ABrus AK.ADE'M1.AJ I 
lSTENnszTELElEK 

BudaJ)e$~. OC, BhQes f'..ndre.a.. J. 
Urutá.rius Mieey'6 Hh 

1emPlOlD1ban 
márchl!li 9-én 

"" ....... 
m 4 rclIH lS'~n 

kedd~n, 
d.. u. S. 

Utána szeretetvelldh:RIt u unlti
Mas rőisJrolal haUu\ók r esure a 

rYfiJelrneti ternnbeo. 
_"M:'sokat 1.1 aivesell Ittunk 

. ~kosbe,!l:yen febr. 27-én déli 12 
arakor a re!. inlahá.zban: Bencze 
Márton. 

(;Jpesten rnárc. G-án. deli 12 óra
kor a Sz.cni István- téri ref. tem _ 
lomban: Beru:::z.e Márton. • D 

Ui kospaJoLin márc. 13-án.. a Máv 
telepi reL temp1omLan. d. c. II óra~ 
kor: Benoe Márton. 

Bashalmi hiveink köWtt ltY'Üités 
wvacsorai lrehely 

temolosn 
alapra, az adakoz.ások mult 
év. okt. melVleulödtek. S%abö 
Gáborné \VCiess J olán 50 ft-ot ado
mányozott havi ;) forintos .( -zletek
ben. Swrványeoház.közséirtink hi 
veitől. killöoösen az uioesti. rákos
palotai és D' tuihelyielctő!. szeretet.. 
tel kérjük a meuiánl:isokat. 

Áldja nu!2 a ió lsten az adoma
n vozókat. , 

BALOTrAINK : 

Batos Jenő kocsordi Dlcsbiter. 
eitYházközséJd jegyw. aki annak
idején tiz évvel ezelőtt a jelenlet.i 
templom helyet eng-edte át a 1!YUle
kezetnek, hosszü es nehéz szenvedes 
után elhalt. A kőzsee: naev részvéte 
mellett temették el az uniátrius 
templombóL A temetl-.n az clO'ház
köz.sé2 lelkipásztora búcsuztaua ps
házi. életünk érdemes munkását/ Hát.. 
r amaradoLtainak Istentől vigasztal6-
dást kívánunk . 

UNITARIUS I'lLET 
A lap tulajdonosa a Magyarorsz.á,g! 

Unitárius EjtyházkÖr. 
Feleh~s sz.erkeszt3 és kiadó: 

B a r abás I st v á n. 
Budapest, V., Kobáry-utca 4. 
tv! előfizetési dJja: 12 forint. 

Nyomatott Máté EI1'3 könyvnyom-
dájában, Budape9' 1 11., .József-\.L. 

41. szérn. 7' . 137 6"6. 

eIM: 

-

, 

• -

, 

• 

• 

• 


	DSCF5468_resize
	DSCF5469_resize
	DSCF5470_resize
	DSCF5471_resize

