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A fenséges csoda. 
!>1artin Andersen Nexö. 

I)~nhól rnrdl lntta! fiu/du /Ünrik. 

"EHak'!. r Engedj fel ]" 

A süket elöreMgyad 

és a nema egyre lágyabb. 

mig szívére er a jel. 

Es már szól az egyik nyelve 

és a másik fü le ha ll -

hallja, hogy tüzével telve 

zeng az áradt hálada!. 

"Effata ! Engedj fe l l" -

harsan szét a drága szózat, 

mig csak a Ie~riadósabb 

,lélek is magára le l l 

Már nem káblt lomha lá rma, 

minden hang kirénylik itt -

ércigék zenéje vár ma, 

tiszta 11Ing és tiszla hit. 

"Effa ta ! Engedj fe l!" -

cz az Úr szavflnak húga -

a tavasz szelében búgva 

szÜz crdök csúcsára kel j 

fl tavasz esöjén rángva 

!JUszkc bükk ncdvébcn ég; 

cz ti Nap r ligybontó l!lngja : 

Effala I Megtört a jég ! 

"Errata! Engedj fel ]" -

csnttogna k a titkos rúnák, 

mi ntha angya!kürtök fúnák, 

hogy elful rájuk a lllell [ 

A halál kepen ki!lIgyut 

ti lIukfls dermedt buj!! 

és nyi lt sirból száll vilúgul 

az örök [-lalleluj!! l 
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Az egyházi adózás. 
Az egyházi feladnlok a húoorll utan nJinden egyes hitfcJekezetnél 

módosulást szenvedtek. A mullban és a háborút megelőző időkben 
elégscgesnek IMs7.0U, hl1 az egyhlIzak II kivánalosnak mu tatkozott 
irllézrnénycket megv:1lósitották c.'; :, lovábbiakfll a hivek magat.11'
tására bizl:'lk. A templom és a bel$Ő emberek tisztességes elhelyezésére 
szükséges épületeken fölűl az iskolt'ík létesi tése és renntartt'ís..'l képezte 
az egyházközségek legfőbb gondját. Ezek rt célkitiir.csek ma is fcnn
állannk. Az egyházi feladnto k módosuidsa lényegileg II szociális eszmék 
Initása alatt a cura pastoralis kerclében allotl be. Ezt elsosorban, 
bármennyire hivalkodunk is fl haladás eszméinek szolgMat:'lwll, II 
katolikus egyház vitte be tI"!! konzervativllek mondott egyhllzi ele
Lébe. A protestáns egyházak általában elég hosszú időn át !'l'z<:rv{lltan 
viselkedtek a kOl'eszmék gyakorlatias értékesítésével szemben s most 
fokozott tevékenys(lgre va!! szükség, hogya mulasztás hehozható, 
pótolható Il'gyen. Ma tehát a laikus elem is az egyházi életben nagyobb 
érdeklődést és sz('lese])b körű tevékenys(lget kell hogy kifejtscn, ha 
al. egyházi élclet tartalmasabbá akarjuk tenni. A budapesti egyház
község vezetősége a viszonyoknak megfelelő tevékenységet minden 
időben kiFejtette s ha ma szélesebb könt tevékenység mutatkozik 
szükségesnek, azt az e lőbb említett általános szempontokon Felül a 
trianoni helyzet által kivúltott körülmények idézték ('lő. 

E lap hasábjain több alkalommal volt szó azokról az egyhAztár
sadalmi törekvésekről, amelyek legutóbb szervezeti megvalósulást 
nyertek. E7.I.:kkcl kapcsolatban most már él"tllf~W al. is, ha a vezetőség 
arra tÖreks7.ik, hog) a'l. egyházi élcl tartalmM adó tevékenységet állan
dósítsa. Ehhez pedig a hívek egyházi adózásának rendezése elodáz
hatatlanul sz\ikséges volt. .\ hívek /jnkin/ts megajánlftsa helyett az 
aranyos kirovás szabályz:lla dr. :\Jíkó Gábor aiY{lnkfía elnöklete a latt 
még 1;123. évben elkészült volt, llzonbllll II hiVC'k szahatos összeírása 
László ,)<'Inos atyankfiának önzellen bU7.góság<'lOóI csak most valósult 
meg. Ez vil:'lgitja meg al. egyházi adózásnak a folyó évben keresztül
vitt rent!ez<'$él. A vezető$ég a kirovásnfll és felszólamlásoknál a leg
messz{'hhmenő mdlányossággal járt el és fog eljftrní, azonban az cgy
h{lual szemben feltét.len kötelessolgünk, hogya ránk háruló terheket 
unitárius áldozatkt\szséggc1 hordozzuk, Természell'Sen a befolyt adók 
célszerü fethasznalús<'ll a hivek a közgyülésen hathatósan ellenőrizhetík 
és az egyhtíz javftrtl szolgflló gondolataikat, javaslataikat ér tékesí t
hetik. Idcvonatkozólag egyHerUen utatok II többi egyház:lk udó1.tlstíra 
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,'5 ... gyhfo;d élden', Az erd':lyi ll'slvérck cgylu'lzi ndó711sa és lÖrt~nch " . \,\ 

jelcntós,<gll ltldozntkeszségc rcfink nézve csak buzditó példa lehel. 
A kúz jnvltra tell >'lId07~1t~k. uJindig termékenyitő eröl jelcntt'lIck. 

Dr. T6th G!J. 

Cserkészeink 
jlilius 25-én . szombaton, II Balaton lllcllc\.l Szepezdcll töltött tflboruk
ból jó egészségben. lelkes hangulatban hUZtlérkt'l.tck. Teljes {'gy hóna
pol tölWllek II gyönyörü magyar teng!) r testet-Jeiket fcllldilÜ partja 
melletl s ez alatt fl hónap alatt a cserkO::S2szellcm cls..'ljntilásflban sokat 
haladtak s a cscrkészcl (öbb gondolatainak lcrjesztéséböl igazlln ki
VCll,lk a IImguk ~sziiket. 

Az idei nagylábor e lőkéslo;[tését és megrendezése! ismét Pethő 
Islv{m pnr:lncsnok vúllalta magiim, 31. I) lelkes segedtiszt i karával 
egytitt. ,\ táborhely kh'álasztflsa, az é ldmczésről való gondoskodás, 
a keila bcosztás (különöscn a mai nehéz gazdasági helyzetben), mint!· 
megannyi goud, amellyel a csapat para ncsnoks~\gának meg kellett 
birkó1.I1ia, Örömmel kell megállalIllnni, hogy mindezeket n feladatokat 
n kelJő körültekintés és a szeretü gondoskodástól vezetett leUrckész 
encrgin meg is valósította. A táborhely kitünö volt, ideálisnbhal 
elképzelni sem lehel. Egy erdei tisztáson hatszög alakjaban, mértani 
szabalyossággal állott a hat örsj sátor 5 külön egy kis pnrancsnoki és 
mentőügye1ctes i sátor. A hal örsi sátor mögötti részen, kerítéssel el· 
különüzve a gazdasági hivatal sátOr!1 az tllelmiszerkészletlel s e mögött 
a konyha. A hat örsi sátor vette körül II cserkészek s7.cntélyét: a 
magyar nemzeti lobogót rnagllsan lengető zflszlórudat, amelyet négy· 
szögalaklllln álltak körU] minden reggel és este a fitik, Illikőzheu imád· 
~ágos gondolatuk szállt 'az Egek Urúhoz HZ elhagyott családi fészekért. 
II jó ~7, illőkérl és a magyar tc~lvérekért itt n psonkn hnM.l1I1I és fl 

Kflrpútok koszorúja alatt. A négyv.ögű terel, :lmeJyet al::lcsony kis 
kerltés vett körül. Magyarország térképe diszítette, amelyet Wböl. 
mohflból és kavicsból rakott ki n cserkészlele.lllény s esténként 
s7.entjános bogarak világítottak egyes v;\rosok helyét. A zAszlóröd 
tövében a Mrmashalom. a négyszög bals::lrkában apró kő\'ekllől 
finoUl kézimunka val Erdély cÍlllere, a jobb sarokh.'ln Magyarors.J:6g 
dmere kimkv::l. A hármashnlom felelt (I záS7.\órudon köny\·tartó polc, 
amelyen flJlandönn a tábor legfőhb kincse, a szentély legszentebb 
ékessége: II Bibl ia és az imllkönyv pihen. Ide CSAk tisztclgésscl lép· 
hetett ile nl, aznapi bibliaolvasó cserkész, tIlert ntindcn reggel \\5 c~lc 
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z{aSzlólcvon:'lsnál a napiparancsban kitiizött bibliai részt olvasta fel 
szinten a parancs!Jnl1 kijelölt felolva só s imáds6ggal fejeződött be 
l'cggcl-csteaz áhi tllt. A tftbortíizek után Jle~ig az utolsó fohász Istenhez 
liz[l lI t cgy-('gy szép 7.$ollflr hangjai mellett. A vasárnapi istentisztelet 
minden esetben mcgvolt.. I<étlzuen t:\bori , egy izben il rer. templomban 
nyilvános uni tárius istentiszteld tartatott, amely aJkalommal ll temp
lom érdeklödókkcl egészen meglelt s még egy ízben szin tén a rcL temp
lomban a keresztény testvériség dokumentálására a nyilvános reL 
isten tiszteleten jelen tek meg fiaink. 

A hétközna]lok is sok munkával, dc :Imellett elég pihenóvcl, sok 
komolysággal, de amellett elegen dő vidi'lmsllggal teltek. Hcggcl hat 
órakor már ébresztő voll, amikor bizony még il kis álmosszcmü apró
doknak is fel kelle t t ugra niuk a szalmazsákról, az ágyat rendbehozni 
s azutfln gyorsan öltözködni. Azután négyszögben körülállták a zászló
rudal, ima, biblia, zt'lszIMelvonás. Utána reggeli: fél lite r tej vagy 
kakaó, hatalmas darab kenyérrel. Délelőtt munka: tábordiszí tés, 
takaritás, ebédmegfőzés. Délben Hirdés az öt. percre levő BalatonbulI. 
Ut.{ma farkasét.vággya l elfogyasztott ebéd. Ehéd utá n silentium, ami 
azt jelenti, hogy mindenki sátorba vonul, végigfekszik az flgyán és 
olvas vagy alszik. (Az apródok bezzeg aludtak , ennyi fáradalom után !) 
Silentium utan s:r.abad foglalkozás, majd uzsonna (kenyér, lekvár, 
gyümölcs). A délutánt meg rendgyakorla tok és ismételt fürd és egészí
tette ki. Este 7 órakor a zÍlsz]ö körül ismét ima, utána vacsora és a 
vacsora után a tábor legnagyobb mulatsága és egyben komolysága: 
II várva-várt tábortiíz. 1\13gasan lobogott ilyenkor a tűz, szerlehu lló 
'l.Sarátnoka t ündéri színjátékot varázsolt az erdőbe. A tűz körill ki
pirul t arcú fiúk, J ános Zsigmond apródja i, amint énekelnek, maj d 
komoly irredenta-, majd v idám cserkészdalokat, azutfln a mókflk. a 
t réfák szinte kifogyhatatlanul, szin te önkéntelenül tolult az ajkukra 
a sok ének közt, amelyeket Dézsy Zoltá n kifogyhatatlan buzgalma. 
csal t ki II fiúkból : .. Széj) élet, jó élet , soha jobb, soha jobb neOllchct! " 
De sok édesanyának lett könnyes a s:r.erne, amikor ezeket a mi fiainkal 
!i,ttu, merla maga fiál képzelte közéjük I Vollak i~ annyian a nyilvános 
'Uborlüzekcn, hogy nem egy pesti h'ltványosságnak nincs annyi 
nézöje. Nem hiába mondta e sorok irójánnk ti csapat távozba után 
elJy ott nyaraló öreg úr; Onök mcghódltoUák a szcpezdick szlvH I 
Igaza volt, e rről tanuságot lehetek, mert a hátramaradt, köriilkerl lell 
kis cserkész$zenlély t azóta virágokkal borltollák el a nynralÓk. Ic
r('nyképezték, vMelrnczl c:k s mindezek te tejébe .:-gy Peströl kü ldöt t 
lIemzctisZÍnú szalagos koszorúval diszltetlék, sőt a csapa t pesti eimére 

• 
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is S.'Í rkőzy Ulsz[6n(: lelkes m:Jgyur uri asszony (l t{lborOZllS eml(:kére 
ncnlZetiszlnű szalaggal diszitett, aranyozott kOszorút küldött. 

Vasárnaponként a fiúkat meglátogat6 szülök, édes.1 Jlák és edcs
anyák élvezhették a tábor vendégszeretetet és meggyőződhettek arról. 
hogy II tá hor ve7.elése kirogástalan, jó kezekben van s az uralkodó 
szellem a cserkészetnek megfe l e lő. 

Hivatalos látogatflsokról szÓlva megemlitjilk, hogy úgy az egyház, 
mint a cserkészszövetség eU .... úldötték a maguk képviselőit, hogy szeme_ 
Iyescn győződjenek meg a csapa t tábori munkájaról. A cserkész_ 
szövetség III . keriiietc nevében dr. Mattosovszky Ferenc ker. elnök, 
a budapesti I. kerület nevében pedig Gacs János kerületi elnök néztek 
meg a tábort , mindketten megeJégedesüket fejezték ki a látottak 
felett. 

Bndapesti egyhú7.közsegünk részéről Józan Miklós piispök i vikúrius, 
dr. báró Dán iel Gábor gondnok. dr. Csiki Gábor missziói lelkész, dr. Mol
lIár Dezső presbiter, a Szervező Bizottság t .. ~ gjai közül pedig BaraMs 
Aran presbiter, Dimény Lajos, I legedüs Szilárd, dr. vi téz Nyiredy 
Géza és dr. Iván Lás7.16 voltak egy vagy töbh izben a tábor vendégei. 

A csnpat anyagi ügyeiről lapunk nak egy másik cikkében számo
lunk be, közülve a cSl"pat j ólevőinek névsorát is, akikhez a fiukat 
a hálának szálai fü zik. Itt csak annyit mondunk befejezésül: a tábor 
jó munkát végzett. !\Iegszoritjuk a parancsnok ur kezét, n segédt isz
lek, az örsvezetők s mind az 5'1 résztvevő cserké.szkezel s <"I 7. t mondj uk: 
továbbra is jó munkát I i. 1. dr. 

Brassai Sámuel emlékezete 
serlegavatással kapcsolatosan. 

A Brass,,1i Sá muel Egyesületnek hivatot t szerepe azt a kultuszt 
fclka roln i, amelyből erkölcsi erőket nyerhet. i\"égy évvel ezelőtt 
Brassai halálának harmincadik évfordulóját fényes köziinség elölt 
ünnepelle. Ilyen alkalmak csak ritkán adódna k s azér t nem lehet elég
séges olyan nagysagoJ.."TÓI, mint amilyen Brassai voll, a megemlékezé
seknek nyi!V(lIItartí'sa, ha a7.t akurjuk, hogy o:zze l gyakorlati érlelem
hen javunkra legyen. Ezért a7. ifj ílsági egyesület márciusi vftlaszt
mánya egyha ngúlag hozta azt II határozatot. hogy. Brassa i emlékének 
tisz teletben tar las.'1 ra egy 100- 150 pengős eziist.s<!rlegd a lapít. 
amelynek rc1avatf\sa únnepélyes Uirsasvacsora keretében lI1él t&an 
fogja II szc.1 lemÓriá~t kiiriinkbc id"'7.!1i. A felavató beszédei évenkint 
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egy-egy (lmlékvncsonl fogja k~vclnj, amely a~k~lm!lkkor. egy-egy 
kiváló cgyházfédiú, ki az cgycstl)clntlk fl dlsztagJUI sorl\ban IS helyet 

íOflJaJ, fog cmJékbeszt!uct tilrlnni Brassairól. A scr~c~e~ ör~khagyóan 
nyoma marad Br!lssni varázslatos nevének, dc megoroklttellk annak fl 
férfilinnk rt neve is, aki az irjt'1sÍlg ragaszkodó biznlmúh61 Brassllinak 
mélta tója leszen, hogy lÚSS~1 az utókor, mily erkölcsi érzéssel és szellemi 
értékkel hódol fl mai kor Brossai géniuszának és hogy mily atyai gond
dal és fiúi szeretettel csiitlgnck II mai kor ifjúsiigán. Nem utópia, ncm" 
clcrhelctlen {ibr!md [esz az. amikor ezeken II banketteken a multat és 
jelent együtt láthatjuk cgy gondolatvilág, egy eszmetársitás hódoló

jaként. 
Az ifjúságnak kell a Brassai-kultuszt felállítani s az öregeknek kell 

a támaszt, a bátoritó s pártfogó szól és te t te l adniok, Ha van a refpr
mátusoknak egy llcthlcn-, van a politikusoknak egy Ti5za-, a köz
gazdászoknak és jogászoknak egy Széchenyi- és Deák-serlcgök, meny
nyivel inkább kel! örülnünk, ha mi, unitáriusok II tradiciónkra, a 
viswntagsugos szép multunkra visszapillantva, egy Bras~ai-serlegge l 

áldozunk a jelennek a jövöépítés érd{~kében, Bátyáink, ha megértik 
a7. ifjúság szavát, egyházunk pilléreit erősítik azzal, ha teljes számmal 
megjelennek azokon az estéken, amelyeken méltó Brassai-kultuszban 
lehet reszük, Az ifjüság hállival tartozik védnöki táborának, werl 
kitartó, áldozatot hozó székely lélekkel volt mindenkOl'on a fiatalok 
oldalán, Ezótta! scm hiss7,ük, hogy meghallgattntásra ne t.aláljunk és 
megértéssel ne lennének az ifjlhág irányflban, 

A serleget felavató ünnepély cs ezt követő vacsora okt. 'I-én lesz, 
A felavlltó és emlékbeszédet Boros György dr. püspök mondjll, kinél 
ma hivatotlabb Brassai-ismerő alig van llZ országban s ez már mugában 
is külön értéket és jelleget ad az ünnepélynek , De nem mindennllpi 
esemény az, ha azt is vess7,ük, hogy a magyar unitárius püspök a világ 
többmilli6nyi unitáriusainuk, ha nem is éppen fellebbvalója, de kétség
\.elen, egyediili pü~pöke ha!latju szu vát u magyar fővárosban, ahová 
hivatalos elfoglaltsága miatt és Erdély különvá]{lsa óta esak oly ritkán 
jöhet. l~s különös fontosságot keH tnlajdoní tson minden magyar
érzésű ember, akár'unitárius, akár más valláshoz tarto7,zék is, hogy azt. 
117, erős kapcsolatot, amellyel 48 óta Erdély valósflghan Magyarország
ho7, füződött, a kolozsvári emlékezeles uniói hat{lrozaLl11I, ma is ép 
úgy éli a kis unitilrius egyhilz a kél országrész kÖ7,t 11 IeJk{'I, uniój:H, 
mínt nyolevanhilrorn évnek előtte, 

A scrl<:gavaló vaeson'ln hiva LaJOSllk lesznek a Tud , Akadémia, az 
cgyhflzak egyhilzi és vih\gi képviselete', Bud:lpestnck több egyeslHetu 
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és szö\'etségl', a . ..ajt ó képvi8«Jöi slb. Igen fontos és azért kérjük i$ a1. 
uni t(!rius tá rsadrtImi s1.ervezdeket, hogy hi ... alalos:ln is és az nlakula
tok tflgjai pedig uniHIri lIs meggyözöd«sból vcgyenek rü~l ezen II 

magasztosn:l k Igérkelö és éppenséggel n('me~nk ifjiJsflgi iinnc.pségen, 
hogy mclló kereh· t knpjon a Brassai-kultusl és a méllntásl adó egyluhi 
főpásztorunk, kit örömmel üdvözlünk a mflgynr fövfu'osban iUellt 
hívei között. Fópilsztoru nk mindig atyai bi:r..'11ommal viseltetett az 
ifjllsilg irá nt és most is a szere tetnek adin bizonyságát, amikor az 
ifjuság felkérö sznvára messze távolból ígérte eljövetelet, hogy áldásá
val és emlékbeszédtarláss .. ll ut járn bocs .. hsa a Brassai-scrlcgct. 

i\lngának az Unnepélynek az clökészii lc.tévc.l a Serlrghizottsilg 
fogl a lkozik, amely nek tagjai a~ egyesületnek budapesti disz \agjai, 
tiszteletheli elnökci, egY vá las~tmá nyi, egy közgyiilési tagja és az 
egyesület e lnöke. A Scrlegbizoltság czúttlll meghív minden lelkes. 
hM.afias érzésu unitáriust és barátot családjával egyctemben az őszi 
vacsorára, amelyrc az elókészületek megkön nyítése céljából elöre 
jelentsék be rés~"étel i igényüket akár írásban (Rákos-u. 3.). r.kár 
klcfónon (893-77). A WIcsora külsöségekben a székely egysl'.eruség
nek megfelelő l cg rendeződik. 

Sl'.ereleUc.I és hálal:l"zcUel gondolu nk az elkövetkezendő ünne
pélyre. A közönség megértése egyet jelen t a teljes sikerrel. Ám úgy 
legyen. Dr. Borbély tl ndnjs. 

Elszámolás 
a 345. J á nos Zsigmond cserkéslcsapat nyári lú boro~ásának költségei ről : 

Bevétclek : 

Fiúktól lábori {Hj .. 
Unit. egyháztól . .. . 
Adományokhól ... . 
U. egyháztól köles. 
Elöadás\.lól .. . .. .. . 
Perselypénz . .. .. . . 

681'60 P 
5SO'- ., 
624'30 " 
200'- " 
l(;1·-,. 

' 4 ' ~ -" 

Összescn: 2270'90 P 

/-:imldsok: 

Zöldség ... . ...... . 

'" , 
ej ............. . 

I I ús .......... . .. . 

" 
. \.enycr .. . ...... . . 

,'asl"lt .... . .... . . . 
(jyógys~Cl" .. .... . . 
Fiíszer, cukor, tészta 
S .. U r:1 k ..... .. .. .. 

608'59 P 
• 

205'- ., 
302·25 .. 
289·tH ,. 
161)-05 " 
:\,1'66 " 

'6"')') -- " .",.).')., JO_ _ " 

Táborc]ökCsl'.ités ... 50'- " 
HuIHwás..'\rlás ..... 92'56 .. 
Kiseb!) kiadások .. \78'68 •. 

összesen: 2563'89 II 
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A fiúk cJfogyasnottak (54 tagból állt It csapat) összesen: 
900 kg. kenyeret, (i00 kg. burgonyát, 600 liter lejd, 120 kg, húst, 

60 kg. zöldbabot, 50 kg. zsírt, 40 kg. szalonnát, 1000 drb. tojást, 400 
kg. gyümölcsöt, 20 kg. gyülllőlcsizt, 20 kg. kakaót, 200 kg. lisztet, 50 

kg. 'cukrot. 
Adományaikkal segitségünkre jöttek: Báró Dániel Gábor 78"

P, Havas Béla dr., Magyar Cserkészszövetség 70-70 P, Józan Miklós, 
dr. Kozma Jenő, Schwimmcr Imre, Unit. Nőszövetség 35-35 P, 
Péterffy Gyula 30 P, Dimény Mózes, dr. Iván László 20 P, Sche)' Ernő 
18 P,Jancsi Mihály 15 P, BotárJános 10 P lOr, vitéz Ferenczy MárlOIl, 
Gyarmathy )Iózes, Gábor Antalné, Irsay Ervinné, dr. Koncz János, 
Lőrincz Dénes, dr. i\Iájay Dezső, dr. Nyiredy Jenő, dr. Szinle J ános, 
dr. Tóth György 10-----10 P, Boncza Ferenc 7 P, ~geni János, Gál 
l\liklós, Kemény SándC!rné, Kiss l\lózes, vitéz dr. Nyiredy Gézáné, 

. Polgár Lipót, Szabó Dénes 5-5 P, dr. Dénes Istvánné, Pek Emi l, 
Zsigmond Lörinc 2-2 P, N. N. 5'20 P. Összesen 624 pengő 30 fillér. 

Természetbeni adományokat kaptunk : I3artók Géza 200 kg. 
liszt, füzesgyarmati hivek: t arhonya és tésztafélék, Ráthné Nagy Irén 
120 cső kukorica . 

A kiadások és a bevételek közt mutatkozó különbség egy részét 
" csapat pénztári maradványa, másrészt il csapat barátainak kül
(lsönei fedezték . Bizony, sok fejtörést okozott a fiük ellátása, de minden 
faradságot megért, mert jó munkát végeztek. i. l. dr. 

• • A vallástanítás 
szeptember 14-én, hétfőn, a csoportokban megkezdődik. Kérjük a 
szülüket, hogy szeptember 14- 19. közé esü héten lakásukhoz legköze
lehb eső val1astanítási csollortha küldjék el iskolábajáró gyermekeiket. 
Szeptember 13-án, vasárnap d. e. 11 órakor a Koháry-utcai templom
ban évmegnyitó istentiszteletet tartunk, amelyen a tanulók tartoz
nak mindannyian résztvenni. Hi toktatási csoport jaink a folyó tanév
ben szaporodtak; ennek célja az, hogyatanulók minél közelebb kap
hassák a vallástanitást. A csoportok a küvetkezők : 

l. ker. Fehérvál'i-út 10. sz. polg. leányisk., szombat d. u. 
3- 5 (Pethő István), 
Attila-utca l. sz. reálgimn., kedden d. u. 2- 5 (Pdhü 
István). 

ll. ker. Medve-u tca 5. sz. poJgfu'j iskolu, szerd:\n d. u. 2-5 
(dr. Iván L:\szló). 
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ker. L,ljos-utca I. sz. polg. isk. kedd d. u. 3--5 (dr. h ón 
László) . 

IV. kcr. Cukor-utcai elem i leflnyisk., szerdan d. u. 3--5 (BarnMs 
Istvan), 

V. ker. Szemere-utcai elemi isk., szombaton d. u. 2- 5 (dr. 
Iván László), 
Koháry-utca ,1. sz. lelk. hivntnl, kedden és szomlwton 
d. u. 5-7 (dl'. Iván László). 

VI. ker. Göm b-uteH 53. sz. élemi fiúi skoln, pénteken d. u. 2--5 
(dr. Iván László). 

VI J. ker. Wesselényi-utca 52. sz. keresk. isk ., csütörtökön d. u_ 
2-5 (dr. Iván Uszló). 
Aréna-út 25. sz. polg. leanyisk .. héUőn d. u. 2- 5 (dr. 
Iván Laszló). 

Telep-utcai elemi 1canyisk. hétfőn, d. u. 3-5 (Barabás 

István). 

VI I I- IX. ker. Práter-utca 15. sz. let\ nytie., pénteken d . u. 2- 5 (Pethő 

István), 
Csobánc-ulea l. sz . elemi isk., szerdá n d. u. ,I- 6 

(Pethő István), 
Gyáli-(lt25. sz. elem i isk., szerdán d. u. 2-4 (Pet hő 

István). 

X. ker. Százados-ut 6. sz. polg. isk., csiitOrtökön d. u. 2--5 
(Pethő Istvt\ n). 

Pestkörnyeken : 

Csepel : Templom-téri polg!lri iskola , szombaton d. ll. 12- 1 

(Pethő István). 
Kispest: Hungária-úti elemi iskola. h ti LFőn d. u. 2- 5 (péterfry 

Gyula). 
Peslerzsebet : Erzsébet-úti elemi iskoltl, csütörtökön d. II. 2- 5 

( Imreh Ilona). 
Pes t szentlőrinc : \\'lassich-utcai elemi iskola, héHon d. II. 2- 5 (Pl' tlIO 

Istvan). 
Rákospalotl.: Madách-téri áll. elemi isk., hétfőn d. u. 2-5 (Imreh 

Uj pest: 

Ilona). 
Szent Istv;\n-lcri J. sr.. polg. isk., pénteken d. U. 3-5 

(Imreh Ilona). 
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Egyről, másról ... 
/\1. l!g~'~zer iis69-guztlllg S:\fJ' A mult évhen a lapok dicséretre méltó 

példaként közölték, hogy a ~alalon ,mellett Kálh~HI az ,embereknek 
nincs adósságuk (is adóM tralckosok sincsenek. Szép Errlclyországban 
ket unitárius községh(!!l , űrmösön és FeJsörákoson sem ismerik az 
adósságot és adóhátr:llékot. Ezekben II falukban fl nép ma is ragasz
kodik II háziszőttes ruhához és flZ ősök egyszerű é]el.módjához. Csik 
megyében is, ahol a régi jó időkben az erdök árából min den székely 
,.pukkanós bort" ivott. most mozgalom indult meg, hogy a népet az 
clarlósoJásból a székely népviselet v isszaál11tása útján mentsék ki. 
Egy székely embcr fl falut is hatalmába kerítő városias divattal szem
ben ekként érvelt: nem való nekünk a városi cifra ruha. mert az 
hamar rongy lesz, még egy esztendeig se birja. ~hír pedig egy eSlten
dőhcn csak egyszer van aratás és a tehén is csak egyszer borjadzik, 
tehát nem lehet a hónapszámos fizetés szerint ruházkodni. A szászok 
példáj a azt mutatja, hogya népviseJet a népmüvelődésnek nem aka
dálya. 

Keresztény i\Iafl \'ctö. Az unitárius hit isteni adom{H1yúnak meg
szen tdt földjén jártam s az ősök példájára lélekben erősebb és hivőbb 
lettem . A télovúzús helyett erős akamtot és az elnyomással szemben 
élni akarást éreltem c sokat sanyargatott földön . Én úgy éreztem. 
hogy a gyengék is erősek lettek és akik ,'étettek, azok is megjobbuJlak. 
Új élet úrad n hegyek koszorúi között elnyúló völgyekben, h" sokan 
még nem is ismerik fel. Csak még egy klcsivel több össl;elartásra, 
nagyohb önfegyelemre és a vezetők inínt való feltétlen bizalomm és 
hozz{ljuk való alkalmnkodásra volna szükség s akkor: lehirhalat
lanul erősek leSzünk. Ennek azonban e lmellőzhetetlcn előfeltétele az 
<'gységes, egy irányú unitúrius szellem. Ezt a célt szolgúlja az unitárius 
történelmi hagyományok töbh évUl.edre visszatekintő sajtó-organuma: 
a Keresz/ény MagveW. Erdélyben járva arról ertesültem, hogya mai 
nehéz gazdasági viszonyok között c folyóirat kiadása nagy nchezségck
kel jár. 1\11 úgy nézem, hogyacsonkamagyarországi unit:íriusoknnk 
IHinél nagyobb s7úmmal kell hogy ez értékes folyóiratunk előfizetői 

lLK1LMIlJÁIOÉKIlK 
lMA..K Ö NT,r, 
í~NEKESKÖNY" 

jut'nyos áron beszerezhető 
U nitádu" Iratmin ú ónkn'l 
k edden .!S csütö rlökön d . u. 
S- 1. ig, va sár nap l2- I .ig 

V ., Kohál"}"u, 4,., I. em. 

, 
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köze 50mkozT~"lnak. A.z evi clőfizct k 2.'iO leu '*" g'75 jH;'ll gő. l~rlesül(,!lCm 
Sl,('rillt II vonatkozó adlllinisztrntiv lccndökkel és az eI6fiZd{"St'!k 
besz ... -dcSc\·d dr. Csiki Gábor f1ty(mkfia vall megbil'sa. Al. unitárius 
szdicm ('r6sitését és terjedesét közös kötelességünk tánlOgalni. 

(dr. T. Gy.) 

IJ l1i hírius (i rc rmek-lllI;\kÖny\'ek. A ClIckélys7.ámú hivekhel, mér
Lcn a vC7.lltök scm lehelnek oly ~7.úmO$an. hogy az unitárius il'odalom_ 
JJnn mindazok a müvek mcgirhatók legyenek. amelyd:re ~z(ik

scg(ink volna. A vC7.etŐ unit{lrius ern berek II nélkiiWzhc\etlen iro_ 
dalmi robot-munkát kell hogy v(ogezzék CS a lelki vágyak megrög
ZÍtésén' nem jut. V(lgy vajmi kevés idő jut. :\ néha nyomasztóan 
érzett hi(lnyokon azonban egy kis ~7.ervezett erőve l segilhetnénk. 
Ismétlem: az unitárius irod:lhni tcvékcnységre be kell nervezni 
minden írogató unitariust. 

Erdélyben az Unitárius Irodalmi Társas:ig cfr. Ferency Gi ;a 
rögondnokunk in\nyitásával és áldol.l1tkész~egc\'cl céltudatos mun
kflt végez. De e munkakörön kiviil is sok a tennivalónk. 

Csonka-)[agyarorszúgon a Dávid pcrene Eg)'[ct"lij oszlályaként 
l!I<'g kell szervezni az Irodalmi Sz:tko~zlMyt, hogya S7.cIJemi Együtt. 
működés lehetövé "áljék az U. 1. T(rrsa~úggal. Unitárius irodalom 
nélkül a sajtó harsonája minden uniHlrius hangot elnyom. Ezt értse 
meg minden u nitárius 1 

Ime ilye ll gondolalot váltott k i belölem az az egyszerű teny. 
hogy konfirmáló hugom nak nem tudtam egy gyermeknek, serdUló
nek lelki viUlgá hoz szabott lmakfmyuel adlli a kezc\}e. pedig a kérdés 
megoldása nagyon egyszerű. 

Az imakönyv-írók jobban tudják min t én. hogya többi keresz
teny egyM7.akhall 11 munkúsoknak. gyermekeknek. nöknek, fél'Fiak
nak. mindkH nemnek sz{lIIi imaköny vek vannnk forgalomban. Ná
lnnk elég VOlna. ha az ifjúság I'észél'e : :l f(llusi gyemek, a városi gyer
mek. a 5erdiilt fiuk cs scrdültleá nyok leJki világához férköző és ahhoz 
jul/UlM ilmikat egy kis fÜ7.clkébc összeszed nék és cllckesköny \'cink 
mellet t ezeket is lerjesztcnök az ifjúság között. Egy ily imakönyvet 

NAGY ARON 
"'"111"11"""'1 11111"1"'""1'1'"'11111111111"""'"'"'"" '"'11111""""'""1111 
IV., KAROLY~KÖRÚT 7. 

\lDiIi';". ~s:.t.ll<>sm <:so 
tCf,juUny05.1n kh:fr 
noind~nn'mil as:r ... 
\QSmu"k.l1. • Kiyl. 
n~tr~ bi:bo: mcg)'. 

Tddonhlvó: J7:MH 
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kériink Illinél Syors:lbban - de izltl!Ws formában. Lelkem szerint 
ink:ibb szeretem az imakönyvet olv:lsgaló leányokat, mint a Sle· 
rclrni levelcl.6t. has7,lláló modern leá nyokat, mcrt a lélek megülése 
a Jcfwy-cmber vcszle! 

t::s itt re:íutalok nrrn n kedves beszélgetésre, amely egyik nemc· 
sen egyszeríi unitárius családunkh-nu 11 lélek asszonyai között foly t 
Ic [lgyane kérdéshen. Ezek az Erdélyböl idesz-nkadt önfeláldozó, 
nemeslelkű, gyermekeik nevelését nz unitárius anya szt'retetével 
irállyitó anyák szomorúan ptHlaslOJták, hogy gyermekük olynn irjú
sági imakönyvet óhajtott, aminőt másoknál látott. Felhozták, hogy 
a mi imakönyveink a modern gyerrneknevcléssel harmonizáló gyer
mek-imákat nem tartalmaznak. Ezek az anyák, ezek ft csupa-lélek 
felt'si'gek tudnak magokon segiteni, dc nem tud annyi száz anya. 
Imakönyviró tanár urak. tisztelendö urak, szivleljék meg e nemes 
lelkű anyák panaszát - az egyházak jövője szempontjából! 

A hithiíSi'!g és ~' =lllisi türelmesség. A nagy megpróháltatások és 
nagy szenvedések füldjén: Erdélyben a hithüség ma is a legszebb 
erények közé tartol.ik. A vallási türelmesség is a polgárságnak évszá
zados erénye. A vallási mozgalmak lezajlása után, már csak a célta lan 
túlbuzgalom váltolt ki itt*ott némi át::illási mozgalmat; különben a 
szórványos vall{isváltoztatás ismert csetein túl ma is törhctetlen a 
hilhil~g. Ennek igen jellegzetes csele fordult elő nem régen Erdélyben. 
Egy nagy unitárius család férfilagja nősült és református leányt vctt 
el. Az egyházi áldás a református templomban vol t kikérendő, ft \)e

vett szokás szerinl. Az unitárius ifjú a református papnál kikötötle. 
hogy ö csak o.; unitárius esküformát rogja elmondani. A lelkész hajlandó 
volt ezt II rormulát előolvusni, azonban _ védekezése szerint - az 
cskii bevetclénél erről megfeledkezett. Az esküvö lefolyásának ilnne
l'élye~ségü a völegény-férj nem akal'La megzavurni s ezert az előolva~ott 
reformátu$ esk III elmondotta. azonban (I IH:lyescn gondolkozó mcny* 
aS~7.ony és esah'ldja ürömmel járultak h07.z{l. hogy az u; par az egyházi 
flldást az unitárius templomban is kikérje. A násznép erre átment az 
unitárius templomba. ahol az új hflzasok a lIi/iiknek megle/efíJ cskíi
rorrnilval reszesültck az egyhflzi Ilu!galdflshan. I<övelendö szép példa. 

BERDE LAJOS 
UNITARIUS CIP~SZMESTER JUTA
NVQSAN VALLAL MINDEN MUNKAT 

LAKIK: 11" BATIHYAKY-UTCI 4B. SlAM 

\9. készít 

- ~'"'' .:-' 
Hó- é. ~~ 
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Kl"res1:, .. le~. f"okl"';;~. ' l'n~l"~e~ I"!I~' IIflPII:11 I" l ,ihh l"'l .. ll"lI wndió II 
Ilinlla lo~ órák flhlll It Idkés1.1 Irnd,itmn, \ ' ., Knluirr-utclI ~. 

1I1\'1\y,\UIS Ón,\K: I. tclkÍ'$7.i ir",I:1 - hlitk;;1.II:Jllokon ,INdiótt 
lU- I . MInhín ~-:; . \' : I ~ütll:111 d.·lulüll I:!_ I . 

2. EY.I'IJ;ízkii7_,,;.!t i iroda - helkö7.11l1lWkoll MIl'lűlt !1_ 1. M huiill 
3- G. ,""s,í rIU11' deleióitl 10- 1. 

3. " é.II1.I:iri úrfi" - hct "ii7.nallokon dHl"liiu 9- I. \'II~:írnall tltl. 
elöli 9- I. 

A1. efl~·h:i7.kö7..;;é9 könp' lIira, V .• Koháry-u tc~ ,I., I. em., nyitva 
V:tll: vas:i rnap 12- 1, kedd délután 5- 7 és csü törtök délután 5--7 
órák ala t t. 

1\ í\'iísz(í \"l~ t ~í' !I ért ckl'1.lct c havon kin l II JJlá ~odik csütörtöki napon 
d élután;; órakor van. IX .. Rilkos-uLca 3. sz. a lall. 

A Lf'lin~'('!Jses ii le l összejövetelé t a hónap 2. és 4. wlsárnapj:m 
délután fCl ·' órakor ta rt ja. V .. Kohá ry-u tca 4. !!IZ. alatta tanácsteremhen. 

LalIlIII" ielelös szerkesztiíjl!nek CS,1ládi nevet a m. kir. belügyminisz

ter " Ivall"-ra vflltozlatl:t. K érjük en nek szives tudomásulvCtclét. 

Iskolai é\"nH'!JIl ~' i tő Is t entiszteletiink szeptemher I;\-áo. vasárna I) 
d. e. II órakor lesz ri Kohá ry-utcai templomba n. Megjelenés minden 

ta nulóra kötelező. 

blcnliszlelelek rl'lId j ~ a Koháry-utcában: Szeptemher 6-!11l pré

diká l Józan :\liklós. Szeptembe r 13-an: E v megnyitó Istelltiszlelet. 

Szeptember 20-all prédikál Barabás Istvan. 

Kehli T11II:íesunk őszi (ilésel szeptember hó 21-en, hétfőn d. u. 

5 órako/" tartja. Ezt megelőzőleg 14-cn, hétfőn d. u. 5 órakor a hit- cs 

llevelésügyi hizottság. I ü-á n, szerdiln ti. u . 5 óra kor a gazdasági bizott

ság t a rt ülést, I i-en. esiltörtökön d. u. ü óra kor gond noki érlekezlet. 

K07.1I111. Ferenc tflhornokot a m . kir. tüzérség fejleszlése és kor

szerü kiképzése körül kirejtt.U k iválóan ered ményes és kiiJönösen 
hasznos teljesitményeiért a K ormimyzó ú r a II. oszt. magyar érdem

kereszttel tüntelle ki. J ókivánata inka t és gratulacióinkat küldjiik 
kitüntetett atyánkriának. 

Ilr. llalta7.:ír IIt .. I.Sö debreceni reL piisllüköt, püspöksége 20. é\'

fordul óján a Kormányzó úr az I. oszt. magyar érdemkereszttel lÜt!

teUe ki. Az elismcréshel mi is szivből gratuláIulIk. 

il p.iplIi ref.,rmúlu.'! főiskola folyó évi szeptember i-én tartja 
ünnepélyes keretek közt négyszáz évCll fcnl)á lláS<Í na k elulékűnnep.\ lyét. 
Egyházunk ..... t Józan "likl6s vikárius képviseli. Az Alma ~Iaterra mi 
is szivhől Istennek úl(\(\sú t kérjük. 
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llr. n. 1J ~~ l e r, llZ Amerikai Unitárius Társulat szociális oszl{l!yfl
nnk vczdőjl', ntljc kisén::t('hcn ll7. elmul t helekhen Budapestre érkezett 
az l'nit;íri us :\ lisszibMz mcglálogatúsftrn, nmid továbhu laztnk l<olo7.s
"lIrm. Visswléré~ilk nlk(d múvn l, :lUgll~~. lus 2~-áll, v3Slírnap d. C. 10 
ör;lkol' rcszlvcllck (I :\lisszióhiizban ttlltott Istentiszteleten. A zsú
folásig mcglöl töll l('mplomball dr. Csiki Gflbor missziói lelkész imád
kozoll. Józan :\Iiklös "iktirius pedig magasuu szarnyaló heszédet 
rnolldott az c\'angéliumi sZrlbadságról és az uj J eruzsáll"mel belö l tő 
egyetemes szeretcIrő l. tHll{'1y minden hivől a világ minden tájáról 
magiIhoz ölel. Az Istentisztelet UUUI ~ mcly méltán emelkedik :1 mi 
pesti egyh<izunk jelenLős eseményevc a nyár folyanu'w - JÓZ;!1l 
~!iklós püspöki vikflrius és dr. Csiki G:ihor Udvözöllék angol nydven 
az amerikai vendég('ket. 

Az iinnepély végeztével a gyülekezeti teremhen az ::ulIerikai ven
dégl'k jl'lcnMtében a ~lagyarországi Unitárius Egyház igazgalól.'lmksa 
és a hudapesli u nit. l'flyházközség gazdas.'lgi bizottsága t.'lrlotl.'lk ülést. 

' -c7.ércikk helyén a mai számunkban egy kiváló m.'lgyar müfor
ditótól és nyelvmüvésztű l , Hajdu Henrikliii v.'lló versfo{ditásl közlünk. 
Aki k 3Z északi irodalmak iránt érdeklödnek, azok tudják, hogy ö 
fl svéd, norvég és dán rnűremekeknek milyen ihlelett átiil telőj e m3gyar 
nyelvl·e. Hajdu He nrik, ak i a magyar nyelvmíivcszetnek nm egy ik 
legragyogóbb kcpv iselője, egyben unitárius egyhámnk l.'lgj n. Szere

tettel üdvözöljük m unk.'l láfS.'link soraban és kériink tőle ilyen értékeket 
máskor is! 

Az Uni t.írillS NíiSZÖ\'ClséiJ első őszi ülését szeptember hó második 
csülörlökén (IQ-én) d. u. 5 órakor tartj;! a Misszióház ( IX., Bákos-utca 
3.) gyülekezeti termében. T {l rgya : :1.1. iskolásgyermekek ügyeinek 
elintl:zésc. Tekintettel a tárgy fonlosság:'Jl'a. a tagok teljes számú 
megjelenését kérjük. Az elnökség nevében: Buzogány Anna a lelnök. 

A ,.,J .ínu$ Z~ i!lmQm\" Cl>crké;;zesll\lUt foga dalomúj it.isa szeptember 
20-án, vasarnap délelőtt 12 órakor lesz a rendes vasarnapi Istentisz
telet utan a Koháry-uteai templom ball. Erre az ünnepélyes a lkalomra 
a cscrkeszek sziileil és Ill ind en érdeklődő t szívesen lát acsa lla l panlllcs
noks(\ga. 

1\ .. János ZsiUllloml " bcrkésnSUllli1 szeptem ber 27-én, vas!t rnap 
d. ll. 5 órai kezdettel a IUkos-utca 3. sz. ala tti !'> lisszióhá1. gyiileke-
7.ct~ termehen Mjat szi ui';!dáu évmegnyitó ünnepélyt rendez. a1. uui
\imus ~salá.d?k cs az ÖSSZC.5 jóbarátok s1.<Ímára. J egyek I pengós árban 
(helyhlzlolHlaJl céljáhól) IllIÍr elore válthatók a csa pat-otthonba n 
(V., Kohary-utca 4. sz. I. cm.) vasarnap dé lelőUűnkén l 

Mulnos JÓ1.$d és Il ('jc budapesli lakosok folyó év i m!ljus 3 1-é1l . 
(':l1sl/ukm/almuk a lk (l lm{I búl [ ~ teunek áhlásúl kérték a Kolll\ ry-utclli 
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templom han hé7.lIss.'1gi szövctst,lgiikr{", A gyülckel.(:L stine etőtt Orol11-
n1cl IfIUnk őkt>t nz Úrnak h{lz(!hnn, hogy n szent aszte .. l melletl _ kt,ll': 
a kt,lzhl'n - együtt irmídkoztak . 

.. \ z trtd:lsok égi Atyja kisE!rjc tovább is őket 3l': (-Jet útjá n s 
vezesse s1.ivhéli boldogságha u a1. arally/(,kodalom örömei hez ! 

";rIIN.\'i konrcr~ncia Marossl.ekell . Szentistván napján kezdődött a1. 
ol napig [artot t vnlMsi konferencia. amelyet Lőrincz i István dr. ügyvé(!, 
elnök. ?Iikó Imre és Ferencz Jól':Scf nlc!nökök vezetE!sével il Oflvid 
Ferenczl fjús{lgi KörökEgyetemesSzcrvcző Biwlls..'1ga rendezett Kolozs
várró!. Az erdélyi unitár ius ifjüsl'tgnak e negyedik lIagygyülésH egül': 
Erdély ~\ I enk figyelemmel és érdeklödésscl kisért.::, de kellő érdeklőMst 
tannsitoUak még a távol tengerentúli orszflgok is. Amerika és Anglia 
o>gyüttérzrsüknek ad lak kifejezést azzal. hogy Rev, Hoagland Róbert 
személyében az amerikai CS angol unitflri us d iákok is képvi~lleUék 
l1lngukat a nivós konlerenci{lII. Az ünnepi megnyitó beszédet 
dr. Varga B(:la theologiai dékán, egyházi fiijegyző mondta. :\Iagyar
országból a Brassai Súm ucl IfjÚSÁgi Egyesület elnöke, Borbély 
AndnIs dl'. orvos és Kriza J{álmfln vegyészmérnök vettek részt a 
koufercnci{lII. ahol a Urn$sai Sámuel Egyesület, a J ános Zsigmond 
Cserkészcsapat és a Pcrczc1né Kozma Flóra Leány Egyesület képvise
letében e lőadás hangzott cl egyrészt a magyaror5l':ági unitárius ifjúsflg 
helyzetéről. másreszt a berlini, müncheni cs lipcsei egyéves tanulmány
útróI. A tárgysorozat kiemelkedő programmjában szerepeltek oxfordi, 
ca mbridge i. chicagoi, hindu, japáni. s trassburgi, párisi és proglii 
egyetemeken és főiskolákon szerl.ett tapasztala tok ról ta rtott e lő

adi\sok, va lamint a megfelelő országok mai helyzetének és vi lágné1.e
tének ismel'letésc, majd az erdélyi fah'ak specittlis helyzetének IILcg
vitatása, tovúbbá a falvak kultúnllis életének fejlesztése. A s1.ékclység
nek három felekezete külün-killön, egymástól függetlenül dolgozik 
a kultúra érdekében és küzdésüknek mégis az ád llltalllnos érdeklődésl, 
hogy faji sági szempontból egy helyre tartoznak; céljuk pedig az, 
hogy a vallások klasszikus lö l dj~nek nevezett Erdélyben az egyde/lles 

emheriség boldogitására a tll rsadalom 5zolgálatllba szóHts.'l és áJUtsa 
az emb<:r i ér tékeket. 

Uni tárius Imlmiss'Úonk 19:t0. évi [orgalmÍlfól az alábbi érdekes 
adatokat. közöljiik : 

1930. évben az Iratmisszló könyveinek terjesztésében - mint 
bizoll\ilUyos _ részt vett helyben 3 (névszerint: Gaál Mik[ós. 
dl' . Iván Lúszló, II 345. sz. J UllOS Zsigmond Cs.:: rkész Csnpat), vidéken 
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