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Nagypéntek 
h'ekete árnyékok imbolJognak éjszakni fák

I.yák lobogó fényében flZ Olajfák hegyén ... 
Nagypéntek közeledik, csókbl az ajkan és szö
gekkel kezében .. . !1'ekete úrnyékok fóldre, lilve 
szorongnak egy szabad tt'izhely körül a főpap 

ud\'arán ... fazó kezeiket s1.apor!lIl Ilyujtogntjak 
ti. túz fölé és várnak .. . Nagypéntekre varnak .. . 
Jéz us~ megkötözött kézzeJ most vezetik ki a 
Tamlcsteremból ___ árta.tlan nak talúlták és mégis 
megfesziti k _ _ _ nagypclIItPk. Künn az ulca felöl 
egj' vörös szakálas, dult arcu ember ___ veli a 
kaput e.i 1,ö\'eleli. hog)' nyissak ki neki _ __ keze-
ben zacskó s karj únak minden randulásnra ezüs-
tök cílörrennck benne ___ ~Ercsílzetek be - _ 

• • 
Ord! lja llltlgftból ki);elve _ _ _ órültnek gondolják 
- ~ :'lem kell II penz, - - s! koltja eS2.elósen _ _ 
,. ilrtllllan Jézus, ~ s a templom kÓlhtdlójúlI ezüs~ 
dén árok sikongva, jajgat\'i~ iitödnek össze és 
gurulnak szerre-széjjel ___ késó m ár! ___ Nagy-
péntek. ~Ien nek már .- __ keresztet raktak \-állám 
- sietve kergetik 1\ vesztóbely fele _ _ _ háron: 
an~-l\ _ kÖII~'örög- egyszerre: a fiaJll _ . . a fiam _ . _ 
a fi lI lU __ , hihIHI, _ nagypéntek Vlln . _ • 

Kezein , láb;lÍn lassan csord ul II vér. _ . sá
pndtTll. .fehéredik IIllir il teste ... Villa hol II jeru
zS!J.lem,l kertek egyik hatalmas fáján pedig most 
akasztja magát egy két.ségueesett dul t vonasu 
e~lbe l' . __ nagypéntek Vu n _ .. mir/denütt Ilagy
pen tek _ 

• • • • 
. Ha. csak egyszer történt vol na me'" e7. s 

Muta!\ többé ~oh . \s '"' . 
tot' I .' em ... ha csuk egyszer hasi-

, vo ua verpnh kot l .'· • 

csók,·,\· kk I ' _ 1\ ..:ezun k Utese és l\wtan 

f , ,Ill a elll1)'h! tettíik vol na könnyeiukkel 
e mostuk volna a' . .. 

. k ' verputakok utjö.t! . .. Oh ha 
CS,\ egyszer tórtónt volna 
feledkezett az ember és ,'n'"'ilml,e

g
" I~~~~ álJntta 

" mjo..:ent II ,'e-

rellgzés tengeré~ siilyedt ! _ .. Ha csak egyszer 
lett volna NagJ pen tek _ . . ha csak egyszer szen. 
vedett voln a ártatlanul a. Szeretet harminc ezüs~ 
pénzért ! _ .. Ha csuk egyetlen eg.r.szer verték 
vol na veresre az igazság ErnberEmek fejét har
minc ~7.li s t pél;zél:tl __ . -de hányszor, oh hány
szor fOjtották nemava az ember ajkait , aki irgal
m at, kimélete t., emberseges bánásmódot követelt 
a.z . emberll'mm.inak .. . hányszor ébredt,!'); s7.öl'nyú 
hl!.Jnalokra áldott álmaik ból , áldott a nyák, ártat
lan asszonyok, férfiak, gyermekek , _. harminc, 
hl!.l'omszlÍz vagy több ezüst pénzért. _. mennyi 
ver folj' t ei és m ennyi sziv sikolto tt azóta. mert 
fi á t, a testvérét, vagy apját kergetté k II Golgo
tára harm inc ezüst pénzért _ . _ hányszor emelke
dett, gyilkos kés egy sziv f616 még hnrmincnál 
is kevesebb pénzert . _. hány lelket adtak el s 
\'ettek meg harminc ezüst pénzért. _ _ és hli ny. 
szor Ilem VOl L az em bernek hova fejét lehajtania, 
runikor n· rókának oduj a volt és A madárnAk 
fé szke, CSak az cmuerfJ{\Ilak, az emberek kingyer
mekének nem \'olt nyngalom pil rruija még kőből 
sem , azt is kihuzta nivó feje alól és fejbe \' ~ig ta 
az e mber .. _ harminc ezüs t péllzér ~ ... 

• • • 
E7.er kilellcilzfl.~ evvel ezelőtt született meg 

az elsó nagypéntek, de azóta nemcsak ezer
kilencszáz nagypéntekiink volt. Nemcsak egy 
napot mondhatn nk e \'en kéll t nagypéntcknek ... 
mostanában maj dnem minden IHlpot _ .. I,'ekete 
ruhábau , feke te bám~ttfll emberek lépkecJnek egy 
kOJlorsó után __ . llllgypéntek. Bánatos hangu 
harangok, könnyes szemii embereket hh'lmk imád
kozni nm is . .. Ilugy pcutek... Kenyérre gor.
da lunk ... nllgypelltek. - Gj'ermekünkre nézünk", 
szomoru arCÍlra. _. - Régi boldogságár/I, boldog 
jövendójére ... mindenUtt nagypéntek .. _ A szi
vUuk álmodi!,. .. ál maink nagypéntek - MUl!
kás munká.t keres _ .. fájdalmas Illlg}'péntl'k . __ 



lelkUnk békességet áh it, szeretetre szomjas ... az 
egész világon fájdnlmnS nagypéntek . . . . 

• • • 
Ki felelós ezert? - lsten?! ... Sokan az 

emberek Istenre 'háritják es szent nevet" szidják, 
káromolják ezért az eletért. Szomol'U testvéreim, 
vajjon kárhoztatható-e az e/szakgatott: összeté
pett ruháért a 87,aOO, aki azt egészben, epen adla 
nektek? _ . _ F<'elelőségre vOllható-e II késes, mert 
azivenszurtad magad ?! , . , Káromolható e 1\ he
gedilkészitó, mert nem tudsz a mest~rbegedüból 
dallamot kicsnini _ . . vagy átkozhato·e lsten a 
súvert, amit adott, mert !lem akarsz sziveddel 
szerelJli? ... Hogy Jl(lgypentekké torzult az éle
ted ember, mngad vagy nz oka, mert ls ten a 
világot szépnek alkotta . . , . Hogy Ilagypéntek 
vóres, Sr,OIllOru játéka mindennap megujul, az 
emberek között, II szomszédok között, fl. harátok 
közölt .. . Il nemzetek között. .. ezért nem felel 
mas senki, - csak az ember, - ki a Szeretetet 
mindennap megöli, kel'eszlre feszíti... Haljon 
meg a szi\'ünkben aGyülölet . .. és meghalt 
NlIgypentek .. , Hadd éljen szivedben Szeretet _ . _ 
és meghalt, örökre meghalt Nagypéntek. _. Mert 
a Szeretet megszületése, Nagypéntek eltemetése_ 

Biró Lajos_ 

ISTEN ELÖTT 

BÉKESSÉG NEKTEK I 
)llko< o.," .. ~e ul0. o Mtnek 
el04 aopJb u "';~or u aj~o~ 
d.ru v.u .. ~. "Ij6 .. J .... és 
.epll ••• u.~.",. II!(IBdo né· 
kik, 8é~'oHg n~k .. k. 

(Jino_ Ov, :.'{I. nl •• 19 v.) 

Igy köszöntötte Jézus feltámadása után, 
az első találkozaskor ji magukra maradt cs az 
ftrvllsag fájdnlllll~han békételenkedó tllllitvÍlllyokat. 
" Béke~seg a földön" igy zengett az angyalok 
hozsnullája :Ll. Ö születesén örvendezö vilag fulött, 
mikor az ó c~ecsemö lelke beleszökkent ebbll a 
bekótelen kedö világba, A békessóg evangéliuma 
zsongott kÖrülöt Hl mindenütt, Ilmcne j{ut ti. galileai 
mezőkön. A szi nes virágok hékesell dugtak össze 
tarkll fejeiket s illatlehelletükkel rejtelm~s sut
togúlJlJfll adták tovább egymásIlak a' lJoldog lize
netet: bizony az hten fia Ö. A békesség melo
di:iját énekelte feje fölött II mezei pacsirta s bol
dog volt, hogy imád~lIgos dalát lenn a földön 
IWllg:auil :H\ egy lsten fia. 8é:"ésre simu/tak imád
koz6 ldke körl\! a Genezáret tó csapkodó hul
lámai. Jelenlétére isteni nyugalom szúllta meg II 
sok sl.eu\'edés lerhe !tlatt ketségbeeső emberlel
kekel. Békesscg sug:i.rzott n sr.en\l:) ragyogásán . 
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szelid arcán, mikor tanitoit, mikor gyógyitott.alv
~or ~s h~ osto~ozott s a bek~8sé.g áldott l ev~gó
Jét, Istem légkÖrét kereste mllldJg, amikor imád
kl)Zott. . _ i(örillötte bl>kességp.s volt mindig az 
ember, mert ahol ő járt ott mindig Istenllel '30-
1~lkozott .ar. ember és az lsten olőtt elfelejti ön-
1.0 vág:,:alt az ember, leomlik lelkéről az elége
detlelIseg. az Isten közelében nincsenek háboru
ságok, mert ott nem tud olyan hősies, hatalmas 
lenni az omber, hanem alázatOsan iszik a lelke 
a békesség melegében mint parányi porszem a 
fény lő nap hevében s mégis kiemelkedik az lsten 
alkotásainak sorából és parányi életén az Isten
ség szi.nei fl. 11.1. ?rökkévalóst\g lélekképei ragyog
Illik mlllt II folyopart homokjbban a megtört nap
sugarak az elenyészően kicsiny aranyszemcsé
ken. 

Békesség nektek! .. gz II legszebb husvéti 
szózat. Ez ~ melodiája Jézus minden tanitás:i.nak. 
Ez ll. szivedobogása a keresztény vallás szentköny_ 
vének : fl. Biblianak. Békesség nektek! ez az él
tetö levegője az Úr Jézus minden eszméjenek. 
Ez az égi fény ebben a gyűlölködő életben, mely_ 
nek világállill az lsten fiának Ifuszik az ember. 
Ez a talaja és erőforrása minden imádsúgnak, ez 
az isteni hangszerre avatója minden templomban 
minden orgoll~lnak ez kölcsönÖz fenséges szépséget 
a hivek ajakán a legegyszerUbb zsoltarnak. Bé
I,esseg Ilektek! Ez az eszme lemliti at ll. töré
keny halandó ember lelkét a mulandósag fóldjé
ről az örökélet istfllli mezőire. 

Ez az egi szárnya a fóldön élő ember e!e
tének. Ebhell az eszmeben az emberek mind test
vérekké lesznek .. _ I!:zzel \'áltoTta meg J ézus az 
em\.teriségrt. mert heketelen lélekkel s g.l'iilöl
ködő élettel soha sellki sem találja meg HZ Istent. 
ls ten nelkül pedig csak felajzott indulatok 
S lelketlen démonok nevtelell h aTClt. ke
g,','e l.len kli~delllle n jölJön az élet. Békes
ség nektek... zeng, az I s tentől jőn, üzen !~ 

hUiivéti Evangelium. Ezen a reggelen lIeJli ú r
kór,hattok el előle. Ott jt'lr közöttetek s beköszön 
hozzátok II keresztrefeszitett Mester. SzclideJl il me
gis Is tent61 kallott hatalommal szól s parancsolja 
hogy: Békesség nektek. Akik a tegnap meg sor
sotok ellen lúzlldoztntok, m :1 békesség: !lektek ! 
Akik ~l tegnap g(Hl~SY. terveket szőttetek , ma :IZ 
lsten ne\'ében békesség nektek. .. Akik még talan 
sohse imadkoztlltok, nm önlelke tck ildvössege
képen békesség [lel,tek ... Akik II tcgrmp hitbeli 
me"'győződésert egymúst guuyoltilk, nm 111. 

egyoediil meg\'áltó Evangélium !IZ Ur Jezu:J élete 
p6ldá.jának követése nevében békesség !leklek ! 
Nem érzitl:lk, hog:,' ú erősebb es huta!muSabb 



minden embernél s 111. li E\'angéliuma, istenibb 
minden ml1s CS1.lIlémll, Uliurt IUllIgattok a gyön
géubckrc, miért IlkarlOk ~igeub. p.rófét.'lk t~.nit~á
nyai lenni, mikor IlZ Ő ut~flll kivül II l1JCS .ud l'os
seg a 8zlunotlJkrn. Ó II ~I . nyell'eteken 81..01 ho.z
záwk ukármilycn nép filii vagytok. Bakesseg 
nektek! gz~ üz isteni üzenetet meg keU érteni s 
meg is keU élni m.indclI .embernek, mert. ezen 
áJI vagy bukik IIZ elet. Bekerlség nektek, kik ma 
mns teml)I.)mball imádkoztOk. Békesség nektek 
is ukik meg !lill sem inmdkoztoli:. Békesség nek
tek akik tAvol keleten hábortlskodtok. Békesség 
nek'tek JS, akik itt közel nyugaton a hi\borutól 
való félelmetekben mM több mill t tiz éve kon
fereuciáztok, me~tépett békesség wncsokon. Bé
kesség nek tek ... Óh, hol vagy Uram, te meg
v!Iltó J ézus, hogya reltilmudlls ünuepén tégedet 
hallgussullk .. ? Törékeny testedet hltent nem 
réló emberek kereszt re feszí lettek. Onnan iildott, 
jó lellwk k0pursól.m tették, sirlHl. temették. Bli
neiktől re ttegő gyavn hősök nehéz kövel befcd
ték. Es i~t,'lIi lelked eszméi nek égi erejével le
raztad IllIIglIdról a halál bilincseit s ViSSZI\jötlé l 
azokhoz, akiket ugy szerettél, hogy az élctedet 
iS Odlllldt<.d énii k, testvereídhez, az Istent sze
retö emberekhez és tCiit\'creidllez, a hitetlenkedö 
biiuösökhöz is. Visszajöltél, hogy az !stentöl ka
pott igéidben az emberek közölt örökké élj ... 
Hol vagy liram, le a békességnek il.tJott feje
delmc, tövis koronás királya, hogy megtulluljuk 
töled e napon az elrelejtett szent titkot: mike
pell lehet bélrességescll élni. Melyik templomba 
menjünk, hogy veled lehessünk s velcd az lsten 
közelébe érjünk. Békcsséges lelkcd isteni vete
sén, romboló viharkén t pusztít a békétleukedő 

emberek gyilkos jégverése. .. Umm, jöjj köze
lehb huzzánk cBzméidben, hogy mi iB, mint te, 
az lsten fiai lehessünk ... 

Istenem, ba uem :\karod, hogy gyermeked, 
az ember, a halál örvényében élje tovilblJ béké
telen, bűnö" életet, ma, a feltámadás örömü nne
pén, engedd, hogy megtaláljuk az élet ~Iesttmi t. 
Megvltl tó eVlmgélium{lI'ul jöjjön el énhozzám, 
legyen ott minden emberte~tvéremnél. Zengjell 
az üzenete mimlen templomban, minden családi 
hajlékban, zengjen ll. szivekben a hozzád vezető 
ének ... 'l'eswereim l A Jézus nevében békes-
ség nektek. PelM lslvli/l. 

Csak a nyomdai költsé~ 

gek fedezésére kériiJk 

az evi elöfizerési diiar. 

D e siJrgösen kérjiJk!! 

NŐK VILÁGA 

Anyák és limyOk • • • 

Mostam\ban Bokl\t foglalkoznak ujra a nO 
kérdéssel. Az egyik minisr,ter beszédében azt 
fejtegette, hogy nag.rjüvedelmll közalkalmazott 
felesege közlllkalmazott ne lehessen. Az egyik 
keresztén'ypárli pOlitik us ugyanebben 1\ kérdés
ben szólalt fel a parlamentben. Bernáth István 
a főrendiházblIll a nói Jélek vlllSág{lUak az okát 
abbun sejtette, hogy il nők tanulnak S arra 
kérte a minisztewket, hogy keszitsenek sla\iszli
kil.t az egyetemet végzett nők ról, vajjon nem a 
tauuhís-e az oka annak, hogy ma sokknl több 
nő lesz öngyilkos, mint a mi fialal korunkban. 
Ugyancsak Bernáth lswhl\ II Heformátus ~'igye
lóben irt egy nagyon rig,YelcnH"eméltó cikket er
ról a kérdésról. Cikkéból kicseng a hazafi aggo
dalnm a jövőért, a gyermekórt, akinek a sorSa 
az anyák kell,ébe VIIIl ltltóve. 

A Refornu\tus B'igyclóben igyekeztem ravi· 
Ió.gitani a baj okára én is. 

Nó és pedagogus létellu c én is sokat tünó
döm ezeken II kérdésekell. 'l'alan érdekeIni fogja 
az lIuyákllt és az IIpt'lkat, akik bizakodó lélekkel 
küldik a leauyeg'yeslilethe serdiiló leányaikat, hogy 
leányaik vezetüje miképen gondolkozik ezekról 
a dolgok ról s mil,Yen UIOI! próbalja vezetni leány
káikat, hogy erős, öntuolltos, hazaszeretö és hit
hü unitáriusok legyenek bel6liik; a magyar uni
táriusok jövendő letétcményeseib6J. 

Itt nem IIko.rok most a nlikérdés gazdasági 
hátterére bövebben kitéwi, csak IInn)1it emlitek 
a kereső fe leségek elbocsillil.sáról, hogy ezt II 
legerkölcstelenebb csaltulellellcs merényletllek 
tartom. Mert vagy szükség vlln II fe leség kere
setére, s akkor elválásm kényszeritik a.nyagi 
okokból II házllsre!eket, vagy hivatása, szinte azt 
merem mondalli, isteni kUldetése vall a nónek 
al"l"a II púlyúfIl, amelyet betölt s nkl;or nem le
het a nemzetet megfosztani II nő munkájától. 
(Mert, ha sem Bziiksége, sem hivatása nincs ál
!á~ára. az !l9szonynak, ugyis visszlWOJlul a ke· 
nyérkeresetlól.) . 

~ I ost tuh\jdonképen arra akarok rámututm, 
hogy ártott-e nőnek a 'anuJtls vagy nem. Ne~, 
lir /ott { A miiveltség sohusem ártott Illeg senki' 
nek sem azzal , hogy kevés. Tehát megárthat a 
félmü\'cltség, az itélőképesség fejletlells~ge , szó
val ha nem helyes vezetés mellett, iránytnh,n~1 
bolyong II fiatfll lélek. Sajnos, mR sok fiatlll le· 
lek bolyong iránytllltlllUl, keresi uz Iltat S nen~ 
találja. Megszabdt a k"JlCsolat n régi és I1Z UJ 



neulI:eJók kÖ7-ött. J\páillk es köztílnk is voltak 
dlenfétek. ~lindig szembe fog találkozni a mult 
és a jövő, ak:írlllclyik osztnly, akz'lrmelyik kor 
öregeit es riatllJjnit IICl:zllk is. Nem egészséges 
fejlődés az, ahol" filltalember vagy leány csak 
UgyftlHlzt es ugyallugy akarja elérni, lllint ahogy 
II sziilei akarták. Az ember fej lődő lény. ~linlie
nik neJll7,edék előbbre viszi egy·egy fokkal az 
emberiséget. Mi meg vagyunk elégedve a sajat 
gen,rációJlk eredmónyeivel, de nem kivánhntjuk 
az u,[mullk jövóktól, hogy 6k c8ak a mi álta
luuk elért eredményeken élősködjcnek. .-I fia/al
sagim(Ís/ aka,. is máskép akarja, mi'lt mi. Xekik 
is ter kell erejük, tehctscgük kifejtéllere. S épen 
iu kapcsolódunk mi öregek fl fiatalok törehé
seibe, atadl'a nekik tapasztalataink eredményeit, 
Mit er a mi munkánk? Mit erlink mi mllgunk? 
Annyit erHnk, annyit ér II mUlIk tLllk, amennyi 
értékot át tudunk arl ni lllagunkból a jövő nem
zedéknek, Amennyire meg tudjuk vellJk értetni, 
hogy fl mi tapaslIto.llLtainkat hasznukra tudják 
fordito.ni, .Nem minden gyermek egyforma, egyik
nek elég, ha allt Illondj uk, ne közeledj a láng
holt', lllert megégeted llJugadnt, 'a miLsikat (s ta. 
hin ez az értékesebb) hiába figyelmeztetjük: Ó 

meg akarja próbi\lni s vérző sziv \'el engednünk 
kell, hogy megpróbálja, de - II itt jön a mi 
munkánk - Ó\'O kezünket észrevétlen ül oda kell 
tartanunk mellp.je, hogy ne nagyOll égesse meg 
magát, csak annyira, hogy elhigyje, hogy a láng 
tényleg eget. 

Soha meg olyan nagy szakadék nem volt 
a fiatalok ée az öregek közt, mint ma, A hiLboru 
elötti gel!erl\eio esnk a legnagyobb erőfeszítéssel 
erheti utól a maj fiatalokat, 81-t fl nagy szaka
dékot nemcsak a háboma lelki világ idézte elő, 
h_anem --- és taláu főképen az, - hogy a szü
I,ok kevesebbet tuduak a vilhgháboru kitörése 
ota foglalkozni a gyermekeikkel, mint amennyit 
velUnk foglalkoztnk I~igyeljlik meg a;-:okat !~ 
családokat, t\lIlelyckben, az ls ten kliJönös ke
gyehne folytán, az apa nem vonult be, az anya 
lIem kényszerlilL az apa munkáját helyettesiteni 
~og~~lkozlmtott gyermekeivel, ugy mint allnl\k 
Idejen veHink édes anyánk, ilyen helyell nincs 
meg 1\ nagy szakadék, Ahol a családi éleL a regi 
mederben folyt to\'ábh, ha anyagilag szerényebb 
keretek között ia , 1\ 8zll16 Icpést tudott tnrt:mi II 
gyermeke lIorm(l!ia fejlödestlvel: ninclI hiba. 
Ahol II húboru kivitctte az alllÍ.t a frontra, az 
a~lyát a keuyérkereselre: a gyermek 'lelkileg el- ' 
tl\l'olodott u i1zilleitúl. ,\1. élet klizdelmeibell, a 
kenyérkereset lIehéz igajában kimeriilt sziltú 
nem elég megertö, nem ellig tUrelmelI 1\ fiata. 

lokkal szemben, Azt s:teretné, hogy kritika, gon
dolkodás nelkül hajoljl\lIak meg előtte, Regen 
8flm sikerült, ma. m.!g kev6sbé sikerülhet, Mcg
ér/elni, tiirelemll1cl megér/cini mill/lctlt lellet egy 
értelmes, (ia/al lékkkel, (le parallc;f8z6~'al ma már 
nem leliet el»lté.mi Icm a kommllnizmll~t, sem cl:: 

A.cly kérdést, sem más olyan gondolatot, amely 
ha előttünk nem kerUl szóba, mert szamilrság
Jlak minositjUk, Bl:óba fog kerülni a JlIHunk me
gett; ir:'myitás, tapasztalt vezetes nélkül B akkor 
végleg elszakadnak tOlUnk a fiatalok. 

Keserüség fog felébredni lelkükben a fejlő

des utját elzáró öregekkel sp.emben il mi leszünk 
az okai, mert nem né1.zük mosolygó bölcs szem· 
:nel az ifjuság törekvéseit, mert elfelejtjük, hogy 
1111 is voltunk fifLta lok. 

]),., Enyedyné dr, Piillkösty Mcida, 

KÜLFÖLD 

Amerika 5zabad Egyháza. 
Egy jelentés fekSzik clőttünk, A jelcntést uz 

(Il) erikai uqit,h-ius és univer.t.alistu cgyházak 
kiküldött di1.Ottságainak tagjai irták alá, A ket 
egyhúz között má r évck Óltl folytak fL tárgyalá· 
sok abblIII nz il'(lIIybun, hogy erőiket o. közöS 
eCJok érdekébcn C!O'csítsék és ezáltal :'l tiszta 
jézusi gondolkod,ísnak mind nagyobb és na
gyobb tömegekct nyerjenek meg, Az uuiverzá 
lista egyház az mnel'ikui unitárius mozgalom
Il a l majdnem egyidőben keletkezett., l785-ben 
szen'ezték meg:'lz e lső egyházakat, amelyek 
lIcviikct Ollllllll knpták, hogy hittek abb/lU, hogy 
minden ember fcjlődése jó véget ér és cbbeu ft 

v"lóbau keresztényi optirn izlIlllsukbuJl ho.tfLlma· 
sa.n szclr beszúlltllk !IZ örök k,irhozat to.n,ivru és 
az Istennek It vil,igm nehezedő hlLfugjá t képte ' 
lennek és l sten s;-:el'ctetéhez méltllt1!1.1lnak bé
lyegezték, Ennek n tnnuu k oly hato.lmns képvi
selöi, mint tlz ókol'blUl Origenes és az üjlmu 
SchleienlllldlCl', ukik kellen minden idők leg
llngyobb c/"'1'h{r,d tUIl(tói voltak. Az uuivcrZlt
listll. egyhúz !IZ lIuitnrizllllls megnlnkuhísll után 
cz utóbbinuk sok tnnát elfogndta.: így uz isten
egység tUII,it js, via1.ont az unit:írius fclfog,is 
II ngáévü tctto az ildvöSI;éJ;: cJ;:yotcmcs voltának 
tUllát, s nem sok:im a két mozgaloIII között 80\11 ' 
mi /allbe/i kiililllbség lICIIl mill'udt, Ctiupán szer
vezeteik IIIH'adtnk kiilölI vezetés allltt, Az Ull.i
verz,i1 isla c1O'h:\7.lIlIk 1930, él'i udntok szerint 
48,649 udófizct{i tugjn volt , IIkik 580 egyll:\zköz' 
sc~bc voltak S1.erI'C1.ve ms lelkés7. vczclc.Qc 
alatt. Az uJlit:\l'ins cg~'II,lz 9.000 talegui /lIlIIla 
fe lUl uz 1I1UVCI'7::í1i>.t:\kat s Igy kb, két Ol:')'OIlJö 
tel'jetlchlll1 mozgalmn cKycllftéséről volt szó, 



Hmikol' 19,'}1 má;WI 19-":11 11 7. 11 111t,lr iu5 tá rsuInt 
é"! küzgJUlésc úgY hnt:\rol otl, !i o~ b~z~lt~ágot 
küld ki 1I1: ~ H I fl c611 111. hrH:r .H~. tll" "e l"Z,d l s t ;, ~.tó [ 
ki kíildcndö bizolt sa f,:' ,It'aJ bcs7.c1,ck JIleg a z egyut t -
111iködCs lche töscgft. A kél bb;otts[l.\l: 1931 de
..:embc réhcu Ö8s1.cf(),\i J{ és clhnHrozlák. hoRY 
egy rmgyobh ke re teI JéJcsHc nek. a melybe ö,k 
IlHlKuk Uliudjárl bdépuek. dc amelyet mc,,::: l !' 
nyit vII hngl'lluk. hOj.D' It liihbi, hn.'lenIÓ gond.~I 
kod:\s ll eKyh,izi tcstijlc ~ eket .1;~ O?;1 mc,,:"h iv1ak 

11l n irködé!:re é,'1 :l I I~z ' " JC7.US I eszmek t e r
e.!rVL ' . ' ,- A "k S fl i('S z l é.~~re . J:z II t ág ,,(' re l " lse l ;' . men fl, z-
h.1d F.l!'vházn" címel , nme!}' Cg~'h :I Z I ke l'elbe .be
IcU- r M eddúd s II mCIr czut ,í n sziile tcll<1ö ősz
~Z('~ 1h:zta ef! sznhnd v:t1 ,:~,sos mOO:.I{ntom. Nag~
hölc$;e""é~Te vnllott ez II 111c ~ol (H ll. rrert Lit)' ~ 
jÖ\'őllck kil :\f{ll'Ini IlIcrhe tclleJlii l nAgyobba! .. 
minlhf! fl kel e.\:'yh:íz :ll. c \!'}'c~iilés l ,-é.l:Tehajt'-:l 
city I<'jü rt moz\!,ulomm.i v.iH "0111:1 . 

A Sz:1r,n d Ejtyh(tzhnll fl1. iis <;zc" laj!(!srvh<\
zak me!dnr tj(lk llaj:l! $zel·VPzet íikef . me~[l rt ják 
c~y idci~ saj:i t ncviikct _ de h()7.z·'l l cszik nevük
hii~ : Am~rikn i SznhHd f..I!'vh:íz, A knlönbü7.Ő iele
keze t.ekhcz ln rlol'.(, e~ l'Il,i l k ii7.;,é.l!"ek AzoJlban 
cJ!vo:<ii1helJ1 ck. hn. 1I 1,<lrllu!<, " WI: Y I,ülön nUll'ud-
1' :1 !nuk, hn ti!! \' hn l ,\rOZlwk, nt' nk,lr fJ!y. uk ii r 
li.lr" fMn ~ k i ~ hclyesehbnek :17. e l!:ye<; e.\:'yhÚzflk 
!"/cn 'e7.cti kérdé<;iik mel'old:\":í l. a Inn nkúbnn 
iellétlell!i l e,\!'ve lliilnek, S T11 ilr ielül volnn e!!v 
llZeT\!ezet. :1 IneI" :I 'f. CI!:VCS re lekC7.deke t közö"en 
kCfl viselné kiie lé, nddi .ll: n hel"ö lIIunka terén II 
";llu<:al!"06 el!yüt tmúködéll J'l.ze lleme uralkodn ék 
nnélkül , hOI!~' vlll :1mi kiil'o'iq jo!:, i w~en'ezet egy 
máshoz kllDcsolná II kill iinhi\r,ö lele kezel ü e~y
házközsél/:e k('t. Ilven kii1;Ö8 mUllkalé l'en munk al· 
nák fl jövőt :1 kÖVf' Ik c7,Ii eJO'házi tevékenysé
.l!:ckbon : fi l'. eZl'h:i ztnJ.':'ok sl,:ím:í l1a k növelése, 
vnA l á~os nevelés, nőszőve t ;,'l:j!. fédis zöve1ség, 
iiiúllá!l:'i n; ullk:\ . !l.7.oc i:í li ;;. ilcgít"'C I!" mi ssziós iro
dalem, hcl-mi!>l!óói ,íI\o rnások f(' I ~I1ít.,íjm" r:ídió, 
nlll áso~ kind v:lllyok és; klIHI6";\11111 1110I,, közö.;; 
énekkincs, kiw.ös n y;í. r i IfO llfe l'enci;lk. e)t)'lnás 
" 81:1'0n;\ lIl1k és bCl'c lI dezéscinck kölcsönös !tasz
nál:1t<l, kör,öiI vidéki ~zen'czetek és I,onie rcn
ci;\k, tov{lbb5. fokozato~ cv"ii tt lluiködcil fl "Nem
zetközi konJ: rcss;w s"-brlll . 

11yell ll ? fl. nm:y!lznhús t'1 tcrv, Il mel~'W I ,'I 

l is?!1I jé"'llil i eszmék !í'rjedéséllek Iljnhb és hatu !. 
mllsnbb ie11 cndiiJéilét \' :\I'j :ik :1rncl'i kni test vé
re ink, A ! l'1'\' L ~\' m(tjl1s:'t!lfl ll keMi l llZ' Un.ihÍl·iull 
T ársulnf é.vi kÖ7,!I:~'li lé $e éll 19.1.1, ok1ób(l réhcn flZ 
Uni" erzális ták KOll vclIt je e lé, " tcrvezet a ", itt 
hoz:1ndó határQ'l.at után léll élcth<" s ezzel 11 7. Ő 
el:!yh,ázi életü nk eJ.':',v új igérettet les7, f!!lzda c:abb. 
MI 1II,Ilen ", t{\Vclb61 \' ÍlK)'nkozvu nézünk II 

lIIeSl<7.1 AlIlcnka füldie felé, ahol fl. lelkii_~mer('ti 
lJzabad$áq minden mellék tekinte t nélkül él és 
uralkodik nl'. (!lI1berek mill ióinak lelklihen, Ahol 
llzubadQII lehel hi rdet ni 11 Jézusi i!{nZSamka t és 

s~,ahHdon lelle1 bárkit megnyern i 1I r, c\tanrt1ium 
t' S~ tfl, I>ZC lll iiKycllek, Aho l ig y ludjlik U!lJ:lehti 
llZ cmberi Ic lck hcl sc> meKn:ozdul h nit, .l lla l fc
Jt'lcm nélkül lehe t kiivelni 117. Jil te1\ nck f\ ~ , b - '-'k' .. nle r l .. ,c c JC U !elhlll1~2Ú s7.ó~lIti l , o tt valólmn 
lé~ rcJIJhetl~ek Il~ cilotl :is szép ll1(>glllozdlllá>;ok, 
~llIn t a rruly enT?1 (>z fl tl:r\, i s tll ll llSkodik, Mi 
Illll('1l csnk s(J\'; lrO!{\':t 1I3'Ujt jllk kezün ket' ,,-- k 

-,- - t - - k C III , ll.!'f1el'l":lI.1 les VC!'elll fe le ~ a jézu!;i szabadsá 
\'Il<.SZH -"I~>'izat é,~'o 1Il1,\!'.\' KC II do la t ,il()l I11Cg!at: 
.l!at\' ~ ~enl~7;7. lIk I1!ngullkll:l ll : mikor ICI;.7;ünk kér 
~~se k cS mdtók (I 1 '~II I,)lIl1t el'kiilcs i icleliisSéi:.:::eJ 
!aró nll.II':Y e<;zmc S7.l\il llkbe fo,!!'ad:is.:i l'1l .. 

lI'úll Ldsz(6, 

IFJusAG 

Unitárius ifjusági konferen cia, 

Az Un itarius Értes i t ő márciusi száma rovI
den beszámolt arról. hogy a lIynr folyamara en_ 
gedélyt kértünk a7. egy házközség kebli tiinácsi 
tól ifjusági konferencia rendezésére, A konferencia 
esz méje nem uj. Erdély bcn már é \lek óta Iil.rtja 
a z unitáriu < ifj usft.g egyetemes szerver.ete, rende
sen sok résztve" öveL És megrendezi kii rUlöttiink 
II. löbbi protes tú ns eg'yhazl\ k ifjusaga minden é \"
bell. Csa k mi e ngedtük habdrli e rmg,vszerü esz
mét és lIem volt bátorsaguuk, hogy táborba hiv
juk az ifjuságnnbt. Pedig lIekünk van a leg
nagyobb s 7.ükségiink az öntu ~btos tömörii lés re és 
szervezkedésre, Erdélybt:n még II föl d iizivedobo
gasiban is benne viss7.hangúk a DAvid Ferenc 
156..Q-iki nagy predikációj a, mellsel meghoditotta 
akkor :l. reformác ió eszméiben izzó kis fÓ\lárost , 
Kolozsvart s utana. a S r,ékeiyfóld /lépét. A régi 
emlékek otl zsongnak a sz3.ntóvetó székely zöldii lő 

vetése fó lött fl. pacsirta dalabnn s a z ösök örökö
sei hiven ragaszkod nak mil is e bcszédes emlé
kek hez, Az un itárius ön tudat ott kemény szikla
talaj ban gyökerezik s hin ti reá flZ eszme hilrmati t 
fl. két fe lekezeti gimnilzium, nehány unitúrius e:emi 
is i. ola s é lehlalát csengik-bongj it.k a székcly temp
lomok kis h:: r<l.ngjai ti ifju hittestvérein k mégi iI 
s zcl'vezkednek , közös problémáikat konferenciák 
tárgy t'w á teszik, Ebből a Bzempoll ttJOJ nézve mi 
sokkal felelösségte ljesebb viszonyok között élünk, 
Az isteni Gondvisefes reaUltetet t bennil ll ke t ft 

magyar alfóld szám r, homokjMn, vagy ideékelt a 
mngyar fóváros r ohanó é letenek Utközó pontjnra, 
hol eS7.mék tUnnek fet ca meriilnek el a napok 
esemén.yeinek arjában, IT Ilagy életteugerbcn oly 
kevesen " agyunk, hogy azigetetsem kellze lhetilnk, 
esak ön kornu\nyosnrn bizott kis csonnkok "agyunk 
mindnyájan, Egyetlen révpOlltunk ebbtlll a llagy 

• U, I!. )illi, -I 
. ., 



• 

élettengerben a:-. eg,véni személyes öntudatunk az 
Evangélium napsugnrni hÓl tAplálkozó unitárius 
hitünk és II DAvid Ferenctől örökölt kUzdő ké
pességlInk. Ennek a ré\'pontnak a mcgtalál:i.sát 
fogja szolgálni cl nyári ifjusftgi konfClrenciánk, 
melyet ar; ifju9ág kivt'lllsága szerint neIU !Ingusz
ball. hanem junius 26-tól Julius 2·ig bez:hólag 
fogunk megrendezni. Er. 11.:-' időpont kedvezőbbnek 
igérker.ik, mert közvetlenUl a tnnév befejezése 
utAn le9z és még- nyári vaknciójll. előtt illeszt
beti be mindenki II programjábn. Igy !lzonban 
nem tudunk csak kb. 30 if jut elhel.Yezni. mert 
JambOree előtt lehetetlen kölcsönsatrakat szerer.ni. 
Éppen ezért rövidesen 8zétkllMj ük a jelentkezési 
iveket s kérj Ilk ifju testvéreinket mielőbb Jelent
kezzenek, mert a részvétel lehetőséget II jelent,.. 
kezés sorrendjCben fogjuk biztositani. 

epefhó 9slodn. 

Képzelet és való.!'ág. 

Havas március. 
Iri."" 1~'~ b .. o m.t.l.ob •• 

N~11l tudom! De ugy lüuik nekem, . 
~hntha a tavaszt fogv~~tartanil.k. 
Máteius megjött s még h l\.vI\.8 tÍlj , 
A fec~ke, gólya messze jár, 

Ee havnsok 1\ fák, 

Riigypattanást, verőfény várunk, 
Helyette lIugy pelyhekben hull a hó, 
S hiába ki:i.lltjuk:: hahó! hahó! 
Föld, fa, ház, hegy, fehéren fakó, 

Befedi fL hó. 

A:-. ablaknó.\ 31[ok! 
Egy hópehely II szobfLmba téved. 

87.em em a mess?eségbe réved. 
• 

... Almodom . . . Ajkam rebeg millió panaszt 
8 kiáltom szi nte átezellemll1ve: Hahó! Tavaszt' • • 

Uj, uj T nvMzt! 
l{ 01"7.~,,{J r. 

• 

HIREK. 

Olvas6inknak Jézus feltámadásának év
~?rdulóia al~almával Istentől megáldott, boldog 
u.nnepeket kivánunk. Mondjuk egy szivvel s egy 
lelekkel : FeltámadoH az Ur bizonnyal ! 

Óriltsi pilhol,)', henne fl vihí.(! minden népé
lJek képviselői. Mögötte a gödöllői erdő koronája:: 
felette az t\.ldott ma~l\r ég. Megke?döclik a nag.\'
szerU szinjll.ték. Felvonulnak a nemzetek virágai 
egy-egy cserkés?<lsapat képében. Minden nemzet
béli szivszorongva "árja ll. maga csapatát. A ma
gyar unitárius Mszon,vok is a nelök kÖ7.ött van
nak, ők is visszafojtott hHekzettel ,,:\.rják fiaikat: 
1\1. unitár ius cserke!l7.csapat.ot. Még Jlem l átni a 
fiukat, de a vonuló csapfItok zás7.ló erdejébő l Olvasóinkat kérjük, hogy ha még nem 
ID.ar magasan kiemelked\'c int felt'>jiik a7. arany- tették, elölh:ete!liiket@ziveskedjenekme1!tljilllni. 
1 mer t csak annyiban merjílk" jövöre terveinket 
f.U~es, magyar és erlW!li snnek7um jti/szó szép, uj előkesziteni, amennyiben IMjuk, ho!!y a szüksé· 
lIlIOmos zástM. Megkönn.)'ebbiilt sóhaj IW'yja el ~s anyllj:!:i fedezet (,lrylitt van. f;~elhivjuk tehe
ajkaikat; bála Istennek, !\ mieink sem ma~aanak tösebb hivei nk fi!!".velmét arra is. hogy SZ('l!:ény 
el a többitől , öket is vezérl i, ráj uk is oltalmazó ol\'as~ink előfi7.eté!li k.öte.lezett~é_!!ét ~rlomán.\':lik
szeretettel borul a szep nj csapat zászló a hit- kal vnltsák meg. Eddlj:t" Ilyen elnflzetest kaptunk: 
testvéri összetartás uj ;'1l10ga. . , 1; . Dr. Mikó ~áh.or 2 pp.lrláll .V J"ll. (8 P) és dr. Zs~kó 

Kedves Te tvé . k ... .." Andor 3 peldanyrn (l2 P) fizettek elő 8ze~eny 
..... ~ rem, kik éltek kozel es ta- hiveink helvett. A mozgalom el!:yi>hként n mult 

vol, JOJ)etek fogjunk össze, hogy ebból a képze- év vé~él1 iiHlnlt meg s e7.t dr.' Simon MiM.ly 
letból valóság legyen ! ,\ldozzatok abból a ke- Pál kf>zdemén.ver.te, aki 3 péld/myra (12 Pl fize
vesből, ami még megmaradt, cserkészeink csa- tett elő arm érdemf>~ szegen.v . ~Iva~ók Ihelyett. 
pat zászlÓjára, mely nélklll nem ielenhetnek A nemes péMa találjon llemee kovetÖkre. 

meg a nagy kllzdótéren. Mi, ullitfLriue' asszollyok A Duna.Tis zamenli Unih1riUfI Egyház
vállaltIlk l\ zás.zlóo.nyai tis1.tet s f. hó 9-en tar- kör e,i rendes kör.g.vUlr.set f. évi máius J4·en 
tott gylilesUllkön jelenlé"ó testvéreink 150 P vasárnap tartja a hlJ(l llpesti V. ker. Kolv\rv·ll tcai 
elő teremtésCt mnr vállalták is. templomban. Belső emberl'inknek. 1\1. e,!!'yhfLzköl,-

A d á llé~ek. leányegyh:l7.ak kikUldöl.teinek fi~f>lmet 
z .a .om, nyokat <l NÓllzö"eteeg cimere felhivjllk erre nz alklllomrn, amikor ismelelten 

. znszlórn Jelzeesel kérjUk (V. Koháry-u. 4.) alkalmunk lesz arra. hnJ.!.v e~.v év IltAn eJ.!.vmRs 

e~~~==",;,.. ...... ~ __ ~B: . ..:E~.~ kezét nkleg~log"a, m.ekgkérdezzl~kk· ho~.v I m~.I'k d,ol. j!oztull" e \ogy ml " a tervem", ame .ve,;"e a 
jövőben szent céljainkat el "karjuk i>rlli. Most, 

Olvassuk és teriesszük amikor:.l vidéken is mindeniltt megindul az 
~ igazi e\·an!!el illmi !lz('lIemU unilArius mnnk~, 

az Uniláriu'" é-poteol·'o-t./ mert rTzi mindenki. ho!!y tenniink kell valllmlt 
_______ v L,. u vallá.sll nkéI1, most kéts7.eresen fontos, hogy kö· 

•• 
L. 



"Öli 11\11111m1ón bes,;éliUk mell: II tervet, 1\ ~1.pne
Inf't . n mn nkht. IIn1l'1\'Ilf'k I"1!V é \ti~ 1'1 kell töl· 
teni minllf'l! hivfl lInitilrill!l pmhf'r !l1.h·{>t, I\t!\'hl, 
ke1.et . A burll\pf'I'ti pf!'l·hMkö1.!lé1! mi"rlf'!l hivlltn
ln" rp~"tvpvfl e' ~v.IIIJ/I"nlfl"hról 1!on(!o<l kollik, hll. ti. 

kikn!llf'lp~ f'król irlciflhen 1111Iomll", 1I7,l'rp7,. A kö7,
j!\'UJ('!I il!fljA ö"9';f'psik ll. Nem7etk1i7,i """ár ide
jeVf'!. Rpflen e"ert spnki S li m ~ rrll!jnn tflvol ottól 
n ket!l1.l're~en !I ?,!imof.tevfl Il lklll nll tn!/Ilknd"IÓl. 
Ijnl'l1Uk flpl'i1i~i fI~ múilll>i !I,;lIm!l1lnk hivlltnla!'! 
rPIl~{lhf111 II !:plló f plvilógnllilást mindenki megta
lá1 hntJR II tovflb bJRkm nézve. 

ben já rt. ho~y .. h" . .. lékos diia;k 11i . lutt,,,, ,k" .. me u cn, 
u",eskcd,cnek : merI a nehéz n,omd.1 vi," k , . ! vnyo ft! . tt , 

Unitá rius Misszió Házunk Oiákinter
n6tu.'lába n fp1vPtp]i kérvenvf'ket II sznkfl~os 
kellé kf'););p1 felfl7,p rplvA lef!'kplIóhb mAius hÓ l -ic: 
kf' 1l h"n vn it.ll1!;' Vidéken Il\kó 1II1itár; \ls h ;\'pink 
fil!vf'lmél (pI hivjuk prre R nfll!vnn fon to!! in tez
mC'lI'Tf' . nhnl tii il'kolflq finiuk mrl!frlpl fl t!onrln1. fllI 
IlIpllpt! unitflrinq j::,;pllpmli környezetben tudjÁk 
tROlllm{, nyniknt fol.\' tnlni. 

A J'ola Clvl'l rorS7ágl Unllá~lus Flt ' ház lva7lt llfó 

Tanác!:/" III'Jfilllll h .... 21-én. penh~ken M!utlln :Ii órllko~ 
Ulé~' r~r r (1(oMrv-u 4.\ Lnrmnk hl"~ ,,.l o~ rél<7.él>cn erre 
II hlvnrn1o'< mejl'hivn mestlclenl s felhivjuk r ~ lIZ egy

hbl londcsosok rist yelmél. 

J ézu. neDvedéslörténetét Ipusiól n iden is mind
kél P",ti lemplomunkban ~nckli a k~r. A Rllkos uteDban 
. {l IO órakor. a Koháry ulea.ban Illl2 órallor kezdődilI 

Nal!y!*nlcken az énekles. 

JMdiós l !'tenfi .~7teld lPR? KohilTl'-lttcni 

templomb" " április 30 ',\11. pa~hrnn p 11 őr" 15 
pvrckor. Prédikhl Bartók Gt'·?!~ pol!:!{lri 1,..lkés?. 

r';rrl' 1\1. \i"n~fiilb'es IIlknlomrn. fel hivj n1;- ll. hel,v
bcli dc kii/ó'uös(!1I ,'id~ki, hivein k fi!!.l'plm ót .. A Slór

v:'" ,vc:nndnokok hivjhk me!! (OfI.V rádiós helyre ll. 

r!"linvnl "pm rpno('lkező hiv('k('t 1 

BlbU.órálnk aprilis hadban ulinetelnek. A jövő 

h6n3pbDn uira kezdiük. "IDius " es 18·An csü törtökön ute 
IJ~1 6 . ~ko. a Iclk<l'sú irodán gyülekeznek a kör !"!liai. -
Addi~ i. mindenki buzgón olvasn II bibliájál mindennap. 

Az áhUaln.pokbó1 e!ly MilY tanus!l.!lol levonhatlunk. 
Köz~p;,knlh lelső oszl!l.1vo$ !anul6ink lelkel n Istennek 
Ilenl lelke me~e.i nlelle. liozd.szÓlhnik mély ~ .dcklödes 

. 61 lennek tanu~:ij!OI. Dc mindennel mc.lllcpÖbb ~1. Rt e.ed
mény. ho~y 19 iliu ielentkezett II BibliA-körhe v~l ó belé· 
~ésre. Foly(, lanhben e.llyenlóre II kö~ös hib linkörbe hlv_ 
tuk ",cg öket. Jöv/l évl/ll kezdve a ke l1/1 me.lloldhon gon
dolkozni logunk. 

.. Clende. nlpok a Ludoy!ceuMb"n. Mnrcius 23-25 
nOPI •• n " protestáns ludovikh növcnd~kek uámár ... csen
~. ~.pokat torlolta.k a há rom prolesl';n. e.llyhh le1khui. 
k: .~ lő alkalommal (m6rc. 23. 'nl J 6nn Mikl(,. püsp. vi-

I 
nu. mondott alkalmi bel<~dcl az lsten lelé veletö t/lk'

e l~u~~ 't'. 61 A 
, "k

U .'''''' z akadémi6n tudvnlevől~g hel unitárius 
n vcn "van V~re, J ő t olt é. Sch,,1 k '. s Cn r~f. Ill bori "sperCI imádko-

c T,bor ev. tnbori lelkht biblHt mngynrázoU. 

n"!lY uln61.lunkr3. a lapol lovább nem küldheljük. A. unl_ 
tátius i.odalom támo~alllu • " K. M . 01ya,6 .. <u Inlellg.;1U 
uni"rius hiv"k erkölc.i kölelusége. 

A _KuCStl~ny "hgvet6" f. é. I. liluleMl t/lbb nlll _ 
tatvl\nysúmot küldöttünk uni a sdvu k".",1 h k" 
'I

' . . o~y., 
e ö ,zet", nem uándekuik visuakülden; s!;yukedil"" F.ddi~ 
c~yctlen példA"y érkeze tt vl$sza. TiUlelelle! ké.lllk ft mn. 
I3lvnnysz!lmoknt Yi~5Zn kil1deni. v.j!y n. e16fi.ct~,1 dlint ~t 
Orszlgos K,I'lponli H,leluövetke.eln ~1 nyitott 10Iy6 .. !lmIA 
..KereSlt~ny Ma~Yclő Kolot~vnr" eimen Budapesten IV. Ni., 
dor·u. 22 St.) befi 'le ln i u;yeskedienek. ( "" 

A ncrkcu tödg: ~ 

Urvaclo •• 1 " e nyé. is bo •. A u~nt i~Q.yek az cm. 
leked"th j~~yei. Akinek "an oka eml~kezni h mRg'l Ih 
lekben megerös" eni. DZ el elekkel • iegyekkel. 561 "doz 
is ez~kert. "'inden gyiilekezetb-en szoklak lenni. .kik a 
Krisztusi !7,eretelben tlilk közö~<é~et C iegyekke.l megaján. 
d~kouAk. 5J;c r~ny. de Ulckben feJemel áLdou tol ho>.n"k. 
S~omon' vnln". hn c~y !!yülckeu:t Sl~m~dhAI)~n e ie~yekre 
kiadási lételek lordulnRk elő. A két u rn ulutt kinol~!lltnlott 
urvacsor(\hOl R kenyere t állandó"n lötinte1e" dö Jót"n Mik_ 
lósne u. ,,1l njdnfin fel n Kohnry-utc"i lemplombn,,, A bort 
is II ninnlottll Ihl " multbnn. amig ~ papi lizelhck lecsök
kenlve n~m voltak. 

Az 1932 h i ka.t\. csnnyi iinnepekre a bort dr. Tólh 
Győr.llv egyhhköuej!i gondnoknak 1IIia ailinlottn meJ!. A 
h".txlti ünnepekre vité,. dr. láwr .J:l.no~ mininlcri ti tkAr 
~liR. p,inkö<drc özv. Lipk"i Arthurn~ hirtoko~nő 15l.Bdal 
nemes le lkii RliA i RiAnlották meg ke!lyel adomAnyuht_ 

A ~7.e nlm i hálynRpi ünnepek.e dr. Kozma Jenö .Ilőnd
nok ali n 1Idom!lny .. 10~jD D sT.ercletvendCj!ség borát nynilan i. 

A kc~yes ndományokon lej!yen istennek bő.éges ~I· 
dha a hivek l c l ~(ileteben. 

Blu.unk IIbba. hogya nemes lelkü adományozók 

sorT" 10j!n8k jelentkezni . 
Ugynnn ~ ncrelettelies adakozás foly Miu lióhá· 

zunkban is . 
A perile.i~k . urv3csoráihoz. ahol 

elegendő. auerényebb 
hozhatjDk áldOZll!aikat. 

viszonyok között 

kevh mennyileg 
é lő hlvek;$ meg· 

(r. gy.) 

li. tcle~';~:~' Ak "Kerenleny Magvető" Izerkcutösl,ge 
~ e TI uo ut. akiknek " 10lyö'lrd nl "Imuli hek-

V ... sárnl'lpl l'Ikol ... ! értekezlet. J'ol 6rcius 26-6" 
Kispeslen, a Hun~~rill ulj elemi Iskollllll," ,"r ro,,~k meg 
II vetetllk harmadik v/lSArnllpi iskolai er!e[(elle lllkel. Er. 
alkalommal M. értekezterc! II kispe ... t' csoport vlld rnllpi 
iskolIli III"illlsll kezd~ue m~g. amelyel S7.lIdgl'l Tpmlls 
vas. isk. ve>.~ tő ~fill IlIrlOI1 W~n" II rés7.r,·evö rtlbhl 
vel.e lők eJ;!vlJll marndlnk s megbeszéll ~ k 1\ llllOllaklll és 
hn1l0llnklll. Klcmeltek SzilllA'y i TIImIl., ~nll m6dluerének 
Unnepélyes vollll t. "m~lv nlknlm~ss~ leszi e"l lI rrn, hogy 
" gyermekek 1I1;1lm~ rl' II ' emplomoz~1I1 p6rolla. Uuín" 
viS'lonl II IlyernlOki ICS7.le lenség ls érvényesUlI. Me jl'be
szel'ék a VIIS. Isk. vrzell5k ilU is. hOj!'\' mMus 21-in 
kISllIs VI'l.!l6rnnpl iskaIM ,ulIInnk" ZUI!1iJ1Elben dél('lö'1I 
eghz nIIpos kirllnduldssal e!lybekölve s erre II Irlrdn
dullls rn egybceyllHi ~ n lőv llros és pelll 'körnvék unirdrhts 
lanul611. A k l r~nd ul,o! " lIny~gi lerméllte lLl terhelnek vi~c
lésére e!lytesz t II csollo rrok ! ehe 'ősehb 'an ul!)it. vllj/Y hD 
C7. nem elég. II sej::'l lséJ,:'hen kifoj::'yhlllnrlDn n6szllvl'ts i 
get ké ri le l. AI érrekezle!e! II veze!óknck közö3 lmdJp 

zdrlp be. 

v 



. YaMirn.'" Iskollisok kl~duhbll. M.!us 21-\!n 
~~drnI!P egof:n nopOl! kir6ndul6sro visúk o vas. isk. 
"u~I<1k kis hflUglllóikltl ~gy kö~ h~lyre. késObb meg"
lIa16roundó helyre. e.selleg. Zueligdb~. 011 lesz. n utolsó 
vlls.lsk. laniMs ls. StUlOk IS . of:sz!vehetnelf ezen. I<tuUI· 
IUnk erre a lIIép noprl! m6r most II vlllllmoskölrs\!g 
9~Stl:4l:yU! tés\!veL A tehel<'1.ubb gyermekek gondolla~ ... k 
s .~egényekre ia, 's 6ldotolo! ho:vo ol6nlj6k ld fllle· 
r~lkel, !WIi! (UhOD, c$Oko l6dtn meglokorilollllk, o sze· 
ieny gyermekek villomosköltségei.re. Igy v611sllk valóra 
eir, II sok sdpel, eml! O vlls6rnaPI ~kolll.ban tanul!unk. 
X ló loZavelók. mesemondók killtUllentk egy· egy s zép 
,:iusel, mesével stb, hodd lelj!" m indny6junknflk öröme 
fl Jövőnek remtnysegtben : fl gyermekekben. 

A budaput! u.nll ' rl". egybbközdg k özgytilh it 
in'r~ius 26·"!1I tlrtlltta a nép számban összegyült hivek ie· 
JenIHeb<>n. A 42. Z$oJlár ut'n BaraM. 1,lvrin lelkhz mon· 
dllu im't~ Ál; elnöld megnyit6t dr. T6th György vagyon
kud/l go.ndnok tartotta . Benédében megemlékezett arr61 
a; erkölcs; tanUó hivatásról. amit az egyházak belöltenek 
a kommün ulin Idelé sülyedt nemudék erkölcsi leleme
lése érdekében. Ezullal megemlékezett arr61 az any.gi Ile· 
béutgekről, amely kis egyh.t~unknak fennmaradását veszé· 
lyezteti. PótolandólI"k tarlj3 at anyagi negénységet bi~6, 
kitartó, küzdö lelki emelkedettséggel. Al egyházköu\!g mult 
hi erkolcsi és sullemi mllllkájb61 J6HJn Mikló, lelkhz 
elnök sd.molt be a 161e megszokolt miivhzi ihletettséggel. A 
kötgyillési bal.trout szerint" jelenth meg fog jelenni la· 
punkban egin teriedeimében. Az egyhhköu~g uámadá_ 
""it l,illmond Lőrincz pénztárnok terjudetIe elö. Elönii r 
ismertette s VII. Slovetdg·utca 18 IZ. bérház vételét Ezt 
a hánt a gr61 Bollhyony Ilona alap és alapitvány összegén 
kivül Mis$zióház, Egyhádennlartási alap és a lelkén; nyug· 
dljalap pénzb vettünk a meUékkiadbokkal (illeUkek ad6k 
stb.) e~yütt 135.619 P.hl. Azután a S:övelséll·uccai ház 
(a lapltványi ház) multbi u'madását ismertette. Ebbe 5Ze.e· 
pelnek n alapok kamata;' mini az örök alapitvány 1102 P. 
es &1 alap 2166 P. hmalai . Ezeknek II öuzegeknek segé-
1,6vtl tudot! se~lteni hiveink ~yermekein az egyhá:kö:uég 
amint a lIagyalap!ló végrendelkezett is. Végül az egyhát· 
klluég számadhát ' ismertelle. mely szarint ; 'Bevételek 
Etfh'zi adó ... 1 .460.21 P. 
U .. iliin .... \!rtultoS el6fizethi dlja 1.101.30 " 
Perstlypénz .. . _.. 503.28 " 
Templomliáz jÖvedeCme ... " . SO.326."7I .. 
Fö·..-ál""Olli seg'ly •. ' .. .. . 2.Z50.- ., 
Különféle bnételek •.. _.. 1."769.14 ., 
Áthoutul az 1931 évr61 ... 2.879."74 " 

66.890.38 " 
üzeJ nemben a kiadb 

Sumélyi kiadhok 
Dologi " 
Alapok, adományok 
Fennlartá:s.i alal1ra 
Templomház ki~dhai _ .. 
1.9JJ évre 'lhoul 

---

--
-- -

-, 
.. 

11.551.G4 P. 
6.111.05 " 
4.440.98 " 
1.335.21 " 

36.411.16 " 
H O.28 .. 

66 890.38 " 
Ezekb61 a. námadalokb61 láthatjuk a j6 ri"". lelki· 

i ..... arates mUllkij'l- Aki egyhhlagjaink köz.iil m4: yebb be· 
nyo ... bl akar uarezni. &1 f6 radjon .1 a lelki ... i irodába 
.u oU bchlkinU,SL nyerh~1 az egyhh nahh vagyoni hely. 
"""" é, arróJ a $!OndIII el6Telát6 munUss'~T61, alllelyet 
.. kebll tan'el, a ~lIndnokok éa a ptnztbnok kilejte .. e" az 

egyhb.kIlZl~~ ngyoni eben.úlyhak rendbentarüaba. A 
boltbé rek h ~ l.ká.btTek ludllnak, az ad611ll1~1 emelke. 
dik. az etrh6zi . d6 la,nn folyik "be, lokakt61 mel u a 
\tub se jő, ~mi jöhetne. Az egyhhn'l .. lHek .. 16. de 
az etyhhi munkához éa a gyakorlati kivitelhu pi .... , i. 
vIn szük .. g. lQa1, ho~y a lelki munk.ttTI se lelk~ .. ; oe 
világi k\il;;n dlj.úsl nem kap. de vannak kiad',"" ennek 
a lelki munkának és megakad, ha nern folyik be rendne. ' 
Tuen u ad6. At alapllk u imadári.t a jegyzoS i.mertelle. 
A Bathyiny Ilona grMnll örök alapttv'ny laz ahp t6k~ie 
2O.000P.) kamataiból 3 Prote.tán. Menu tah .. 1 diákjaink 
ttkunek) 500 P. $tg~lyben részesüll. A Bath,'ny I'ona 
gró lnoS alap (u alaplök'j e 44.MlO P.l kamataibóllandij". 
t!:élyek .... 151 P . szegény tanulók könyvére 80 P. Leány. 
egyletnek 100 P. C"erkén~lapaln.k 250 P. Nöuövel.ségnek 
500 P. julott. Bövebben indokoini u l hin em felt.lege. 
ezeket az adominyokal. EiT réne 3 nagy 'alaprt6 kivánsága 
sttrint utallatott ki. A NoSuovetség nagyertékii munUjál, 
melyet a családok lelki és anyagi javára angyali IÜTelem. 
mel kilejt, mindnyájunk elöli ismeretes. Nekik adolt min
den liIléT olyan mint a krisztusi kenyér: .okakon ngll és 

melladja nekik a lelki b~két h az anyagi fennmaradásI. 
A kebli tanacs 1/.·ának kilépésoln az a váltod. IÖT· 

lolnl , hogy dr- Török Gézo to.vénysdki blr6 helyébe meg· 
vál"ntották dr. U;loky Géza ügyvtdet. Az ~gyhhi ügyme
nelet vingil6 bizottságot újb61 megvá lastlották egy évre 
és a sitámviug'16 bizolts.g tagjaiv' Fürst Ödön (elnökl vi· 
léz dr. Uzlir J'nos (előadó), vitéz dr. Nyiredy Gha HegytoSl 
liuM Jánol, Dimény Lajos, SZ3bó István . Barabás Áron 
dr. Benczédi Lbzl6. dr. Kiss Tamás ll. dr. Kisgyőrgy ~n. 
dor kebl; tan 'c,nllkot vilantllt!!k me~. Al dnök buzdit6 
és köszöll6 dr6szavai és "Tebenned bldunk" ének eiének· 
lése tették teljessé a nemu és lelkes hangulaiban lefolyt 
kÖJgyúlht, N6tá rius 

Figyele mre méJt6 adatok a könyvtáros 1932.évi 
jelentédb61: Iktatóra érkuelt 131 ügydarab. - KÖllyvldr. 
lagok száma 18. - \1 ai'Ddékot6 összesen 8 évfolyam 
foly6iratot h 1"72 kötet könyvet ajAndékololt. A kön~vlir 
'llomállya mintegy 1500 drb. _ Lelt~roztatoll 629 mu. -
Kölcsönzés 192 esetben törlénl, kölcsönvetlek 426 köteleI. 
A könyvtárt 590-.m látogallák. - Az Iralmiu:i6 7~ léle 
kiadványt tart r3k!!rOn (tulnyomó r'sht a Kolouván l~at. 
terjesztD Bizotl.sigt61). - Az év folyaman bizományba ,ött 
832 drb . könyv. Eladatoll ö.ue.en {193O·6ta) 91 4 d.b. :
A Sfg~lykönyvlor-ban 466 drb. hittankönyv van, elek ko· 
zül kölc,sön adaIolI 251 drb. - A könyvtár3h:a1 é.s Irat . 
misui6t az év folyam'" megvjug~lIa a Könyvli r.Blzot~ág 
é. dr. Gaj.l Kelemen ig. u.r KoI0l.v~rr61 és rendben találak. 

Bartho. Ind.,tr tanker. kir . föigazgat6 úr e!lY csomó 
iskolai t3nkönyvet ajánd~kotOIl 3 Segélyk6nyvtárnak. ame· 
Iyekből már kölcsölI veheinek szell:ény tanul6illk . 

Az iljuságl konferencia meglamblln~k ler,"~' 
Veli idOpon*1 módosul! Ugyani$ ~ Brllss~1 S6m~el I~. 
egyesülel c.sak abban DZ esetben volr hDjI"ndó reszVf

' 

relével 16mogatni D konferenci61, ha az kölvdlenUl" 
v'zs.ák kollokviumok uliin ,,,.t.ltik meg. Igy ~ rra a 

" f ' O' h",y jll nlu5 26 1>e161115ra ;1I101l1lk II kon erencla veze! I .. " . 16 • 
és julius 2 kthöui hélen fogfiik Inegl"r!"nl. ],dr Igy s 

olni kell IIZZGI. hogy csak':;O rill!lIlember! tudnak elsz~l· 
~solni " eserkés zC511plll sll lrlli 1116. l\.!sO~bi IdŐPOnlb"lIa~ 
s z6mi llni Iehe leL! volno kö1csölI56trRkrlllS leshérCSII 

. IIl"k 1 e~ellel: kalO' 10klÓl Ha az oremeny vIIIóra V I . !Ogy , h6 I 
ndi ~ICsöusdlroL kapnHk. uVy minden aklld61y e~ ru 
" konferenci" hilSl;tmllnllk esetlegeS korJlllo2~all e tI. 



JI,. kÖayvtÚllokJ laidu. tUDely u iratmis."i6, at 
e h!zköu~lI; könyvt6.r h .e~lyk&PYV* mult év. mUD
" 61. l b azt u örvendetes es ..... tnyt eredmé-

k"'s4~ir U mO c, C 'k' G 'b 
L • t , .. i6 lelki vezethét dr. "' a or nyute, nagy az .ra ro 

miuió lelku~ vette kuébe. 

P 
t_. Kozma Flóra leáayetyniile l minden hó 

e.re.... d l 'I 6' l rl' 
• ' , . " roapj'" , "Ián " ...... Or II ,a el$6 .$ har",' I v_ . 

_ .. l l ' t koUri .. tcai templomhuunk IUlÁCslennébeo. 
"lOUI"""'" a E' 'd P" k- I Már", , _ " l-"i ved'r. dr. ave yDe r. \ID OS Y l 
lA'in y .. n "" ''-L' ,el- . 
-'l _' . ,kinek mai uámunkban Iri c ...... re <non L. 

a<.JI "f. la_ra , ál< r 
l lb

' ' , ol .. as6iru.. különösen • linyO& tdes any I_ 
f >VI" "1.6 • nem 

l 'I A cikkben v.holt .. emu, magyar unJ tllla u .. 
gye m • . K. "'k "tá.iU5 
hatja " al "'1ynűlel >,.Iun" .. ny; lalIJál. ilU ~Z ~~ 

ák t holly küldjfk leányaikat e népen mukodo, ma 
anya. "\ t k b lébe 
már ö.,,]l6 ifjuság; tiazik .... 1 doll!OZó "gye.u" e e , 
ahol euk jót. nemuel, e~yueriit b utpet tanulnak. 

6rassal Sámuel Unllá rlus Ifjusági EgyesWe
:Unk 19~ m6rc. hó 16-en IlIrlOltll meg IIIIUlfi~s ~nn~
l'élylfl ill R6kos u. templombon. Pethő 10lv6n Im6ro es 
Ferencz József mcgnyilójo uuln Pélerf(y L6szló Iillrlona 
meg oz ünnepi beszédet, melyben ill mIII kor ifi.jus6gli
nllk m6rciusi leikUlelér méltilltlll. Kedve, vendege vOll 
II Z Unnep~Jynek lack Me. L.ochlilln. lIngUilIi unil6rius lél
kész, aki közvellen elÓlld6slibilln európai körurj6n szer
zell élményell il'lmerrel1e A mllvészi szlImokIII, Beczllssy 
Kotő, Iszloy Mllgdll, Eiller Istv6n és ArlUr, és N~gy 
S6ndor Jal16k el. Az lInnepély "1ikó Tibor z6rószavolval 
tri végeI. - Az egyeslI let megkezdelle l'Izemin6riumi 
eJóad6,ainak sor01ll161 m6rc. 20·an az első előadáSI Jack 
Mc. Lachlan lelkesz larlOlla, aki besdmoll az angliai 
egyetemi élet elónünk rbzben ismeretlen Ilj von,bai ról. 
A m6sodik e!óad6s1 6pr. hó 7-én ute dr. Ulla ki Oéza 
lIlU'véd tarlOlla : Tllrs adalmunk 61alillkuj6sill ts an nak 
kö~jo" i kövelelményei cimm~l , dr Iv6n László nemin,,
riumi vezel6 elnöklete 11111 11 . Mindkét el6adlll'lhoz sz6mos 
erdekes és érttku 1elszólll16s IÖrt tnl. A legközelebbi 
eliiad6sok Időpont!!lt ts elméI nyomllltv6ny uljnn fogjuk 
közölni. 

Bö lö ni Farkas Sándor Ipllrosok és Kereske. 
dGk Köre közgyUléseT 19M m6rc. hó 26-lIn IlIr,otta meg, 
melyen ill rtgl veztT6ségcI ell'ynéhllny új tIIgIllI I fellris
sirve ujravlllasztOll~k.llklk nekiindu lilik II lelkes munká
nak ts 6pr. hó 9-én vlldrnap Ule II Mluzló H6z Sze
rele lvendégllég lermtben nllgy,lkerU bar411 11I1~lkozól 

rendeztek, ahol a lagok tellesen meglÖlll,SlIék II nagy 
lermel s lelkes hangullllhan kedves és trltkes ór6klll 
tllllllUek egylt", 

UI kebl! tanácsosok. ' A m6rciul'l 26-4n 10rl011 
hudllp""i egyhhklluégl közgylllés ui kebli Tll n4csokul 
elsó i~hen rnegvlllo8zl01la h'rom tvre : dr. Ullaky Gézill 
Ugyvtdel es tgy évre dr. Csegezy Árpád ki r. lörvény
széki birÓI. Az ujonnon megvrilO .!! llOllllkra 1.!!len lI\dás6t 
ktrlUk s hisslllk. hogy velük II budllpesll kebl! 'an6cs 
trtéku munkll.sokklll galdllgodlk. • 

Aclólbeth bélyetekbeu Liebenbe'lIer Kifoly ali. 
javulatol t.rjuzt~tt. !ludadti' hizottdt elé hot y a hI_ 
.. ek a ki«bb 'tJ:h6.z1 adÓI ptnll61 b"Y8tekkel li.zathusék. 
EIr!ond~lba nnlnl a Wlye!lie!lyen templomunk. va~y e!lyik 
t!lyhh, na!lyli!lunk ktpt Icnne. Ezelc a bélye!lek al) e~y
hbi adó nyuQtakönyvé~ lennének ra!lanthat6k a penz
ben,dG iltal. ~ el!londol" na!lynn érdekel. Köuöllet meti 

a iava~lattevGt, hO!ly a mai nehéz időbe.. u ertTbui.aó. 
kis öuUJ[ekben való Jizetélének gandolatit me!lv8.l6tfttalDi 
törekeddI. A tecv uuttal mée nem treU meQ • hiTiteb:ll, 
de keresni .... 11 a mMo.ltoll m<!J[oldilt, hot y az ' gybUi 
adó bavi réuletekben i. belizcthet6 1"1Iytn. Nagyon jelen_ 
IlIs össze~k 'Vannak h6tralekban csak nért, mert a sze~é_ 
nyebb hh'ek t pen1l(ls rhzlet beliutélével nem a\carnall 
bajlódni. Nagynn kérjGk II hiveke!, hO!ly ad6ikal .iessen'l( 
részletekben i. befizetni . me" az efyh.tznak erre n.ei 
szüksege nn. (dr. t. ey.) , 

Krlza Járnos .. Vadróuák" c. gyQjleménye 
n inpadon. Krizll Illnos pllspökünk .Vadról3A1ból
Ignll l;z RózS<l és Köpeczy Boocz LIII0.!! . Cifrll s KInes" 
ci men szinj6tékot 611i101lak ösne, omi f. év m6jlll'l 7-in 
d, e. 11 ó rllkor kerül kiváló szikely mtlvesuk j6tek6-
val II Kamara szlnh6z szinpadjdrll. Okaó iegyek 
kaphllTók I!I Misszió H6z lelktsd Ifod~J~n (!X, ~6kos II . 

~. Tel : 893-77,) 

As. Unit.trlu. Éaek .. k ijayv új kiadh előll áll. At. 
E. K. Tanács lelkélle a lelkeinket él énekvezérekel, hofy 
husvélig küld jék be hzrevHelcikcl. 

Az Orszáll'os Oyermekvédő Lilla kljzponli 
helyiségeil r. tvl m6rcius hó 20-lól kezdGdGleg V. B6-
Ihory-ulca 7. St. 1116 helyetie II I 

Vidék. 

Mez6turl els6 Istenllnlelelllnkön 46 Itlek veU 
részT, s 29 hivUnknek Ol'lZIOIl urvacsor6t Ferenc József 
lelkész. A helybeli és körny!!kbeli hivek nllgy örömmel 
vellék az egyhlizi élet feléledéstl s tb, gondnoknllk SzUc.!! 
S6ndor, gondnoknak dr . Kis Árp6<f. pe nzlárosnllk L6n
dory Ilona TIInitónó ., líail v61asztott6k meg. Az UTVacl'lO' 
rai ,kenyeret él bort Szllcs S6ndor és neje lodbb6 
Arllny Jóue! el'l neje IIdT6k . 

Dévllványai unilllrius híve inket meglIi logalla Fe
rencz Józse! Ielkbz s m6rc, 27·én d. u, [s lentiutelele l 
TIITlol1 31 hivő rész!!re. A hajdan szépen fellődó gyUle
kezel ma a" l'IIomorU elsorvadlIs ktptl mutaljill . A lern-• 
plomban Jelenvolt 31 lélek kö zlll csok 16 vol t unilllrius 
SZllrkll Lajos fiigondnok és Borsi J4nos pénzt6ros leI
kell fár lldozllsslll igyekeznek úl élelel teremieni. Agyll' 
lekezellévi tll gondozój., Benke Qyulalllnotr arill . Hiveink 
azonblln szeretnék, hlJ ffYlJkrlJbblJn lenne IJ/ka/muk lel
készi szolg4falhoz. , 

KecskeméTen megtarlolluk III el.!!ii ISlenliSilele tel, 
IIhol dr. Csiki Q6bor lelkesz 20 hivUnknek 03zlon urVII-, 
csor61. Az Is lenllstleleren o ref. Templomban nllgysz6mu, 
rel. hllllgarós4g ven részI. A 'S20rv6 ny lelkes vezeliii 
Kecskemelen dr. PI!lP Ád6m és P. Buzogllny L.aJolI, ,ki
kel ebbeli munkIIiukban környéken I.,kó hiveink lelkes 
szerelenel t6mogallak. Az urvllcaor.,i kenyerel és borI. 
dr. PIlP Ád4m adIlI. 

Sashalomban 191111 m6rc, 19·én IOrtO/la me~ U 

e1sii [slenliszlelel f'erenCl József lelkes!. A kÖfnyekbeli 
hivekkel egyUtl IIIlIjdntm örvenen venUnk rtSZl II közöS 
im6dkozllsblln. A mega lilik ul! szórv6nygylllekezet gond
nok6ul Kis, Jl!lkllb 611111111 tanltór, szorvllnygondozókul 
Plllakfilllvy K6roly m6ryllaföldi, Bodóczy Józ5ef r6k05-
azenlmih61yi es P61[ MikiÓlI saslllllomi aliIIi i v6111S zroltl!l 
meg. lu olj stcrvelkedest II bpes ti egyh6z presbllliriuma 

U. e. XII, 4. 



ncvii!licn 60d6ay' űábor Mia a bpesli X. Mtlv. telep; 
swrvány gondnoka lldvözlltre. A rCll'ktlzelebbl Islenlisz" 
lelelel urvacsor"osJl;is$al egybekapCSOlva dpr. hó 17·en 
d. u. 4 órakor larl)a meg FerencL Jó,cr lelkbz. 

6tktsen I!Mol máius hó 7_en m~flMrlJuk első 

Iplcnlis.leleIUnkef. melyre bekÉsi. bOktscs"boi cs kör' 
nyekbelJ hiveink keszUlnek tlSf'zcgyUlekuni. Btk~stn 

tlorvdrh ISI ván es Ozsválll András. Bekt~csabJjn dr. 
Benedek L.lI/Os. dr. Ga/ IMvlln ~s Végh Gyul" lelkes 
lá;lll.og~ldsll melleu kezdeuUk meg a hivek tI>lszegyU)lé
St l éa l11eG'MloG'lIldsál. Az urvélcsoraosJltlllsDI egybektl
IUII ISlenrin/elelen II "'lOlgálalol /'erencl JOnd lelkész 
'''Ija el. , 

Orosházán BirO L.~jos lelkts' véG',i a reorG'anj· 
záeló munkdJ"'. s /tlrekveselnek lelkes lom0I:(116)a Kiss 
Ddnlel ~lIl1mi lanirÓ. 

Oyulán lovdbb folylaljll a missdOs l11unk61 dr. 
Csiki O .. bor lelktsz. Ilki II hivek lIivásdrll 6pr. 116 ,)O·éin 
IlIrl ISlenlfszlelelel. 

Szeged e n május hó 9·én a Ddvid ferenc Egylel 
ts II 6r<'lS~ai EG'yesUlel ollani csoPOllJoinok rendez,he
ben vsll~sos és lIazufios Unnepély lesz, l11elynek előke' 

Stl lésén szegedi egyh~zunk vezelői . dr. Oelei J6,~d és 
dr. Gyulai Zollán professzorok, ur. Veress G~bor mdv. 
U~I"vezeI6 es IIZ ifjusáG' lnczeffy Geu v<:zclescvel flira
do~nak. Az eSldyen im iil ferencz Józsaf. bibllllmagy .. réi
falOI Siró lajos. előadáSI dr. Csiki Gltbor ~s dr. vilez 
Nyiredy Géza la rranak. 

Szórványllllola'ásun k egl'ik tlrvendeles e6eme
nyekenI mondom el. hogy februar havi missziós Ulam 
ul6n szorvanyblln lako IIlveink gyermekei reszere hil
lankönyv.kel kllldÖIIUnk ill IralnoisszlO ulj~n. f>lárciulii 
ulanr ,eG'yik legszeDb elményénI <lZok II percek k~pez!ek, 
/Imikor ifj. Vegh Gyula Bekescsllhán és ifj. G~tlngyösi 
Józ~d PU9Z1~bánré\' en összelelI kezzel imá(Jkozlak el 
meakUldtlll hillor.ktlnyveikhől megllll1ult unilorius imlÍd' 
aAgokal. Vajhll, összel /IZ egesz vomrlon megindulnIl 
azOtv~nyban elő hivei nk gyermekeinek unildrius hilOk-
IlI Iha. F. J. 

A" Q ruájfol> Magyar P rOtsláns D láksz6vet
lég Debrecenben megrendeztl! első prolesláns diáknllp, 
!d.n Ferene~ Józsd l/lrlOll dŐ/ld~l>1 u erdélyi m"gyllr 
Ilrju56g helyzeIéről és küzdelmeiről. A konferencian szé· 
pen bonl/lkolOn ki a megulhódni k~azUlő prolesláns 
atellem. slIjnálaUlI1 állllpilonuk nreg az egyházi vezelök 
leljes hhlnydl, villa minI IIZ Ifjuslig el/Y reszének II bal
oldali lárSlldalmi injnyokklll való lul1l6aos foglalko. 
zdll.íl. 

Erdély. 

Koloa""rOD II D. F. Ecylel kerel~in belül meJl~la. 
~6u~ ~ I(:rli~k uövetseJle abból. célb61. hOJly :u unitArius 
h r .kal in e~yhh élete iráni naJlyobb érdekl6dh~ h be. 
~~~b munk6u irányItsa. A uövelséJ! elnöke dr. Pálfy 

Ó leli. A n (lvelség minden ~asi\rnap d~lel611 mCJlbe. 
:::lht I~rlott. amelyeken kűl(lnbö~6 el6ad6k röviden is. 

rte ltek eJly·eJly mai él~tbe vág6 k~rdht. Minden ajka. 
:~Im~l vllB kövctt~ az ~1i5adhokat. Márciu, 19 . ~n p~dig a 

o 6Jl,um lornalcrnHiben t~~cslélyl lll,tollok .• melyen meg. 
v~"cl~Jl"II~k a kül16 v'rosr~n~k csal~dl"it. hogy cdlt.l is 
buoll yltl.k. bOJly az un;l6riU$ ~ondolkodih i, aaJlyon al. 

• 

k.'mu a modern kÖlilldgi lörekvhek ápolá." •. Al til'! 
Idp mUSOr egtnltcttc ki. Hasonló irányú laUlkolbok mcY, 
fognak ilmtt16dni! 

. A D. F. EJtylat balmin:tiói bizott"Jta Kolo1.-vbt 
alulélet benl61tJlClebbt IHelére a város kUII6 r'. . b It le,n e· 
veze e • vu6rn.p dtlutAni családi ISlentinleltlet. Né 
helyen [Mono,lor, Pala. Irislelep, Náda.tetep) kudttk ty 
~Jly.egy culUi hajlékban ~ kÖrleti Istentiuteleteket me~ 
Iyekcn .~O-SO uni~.iriu, lelek vett rént. A hi,,~ke\ ci6:~:~ 
a N65ZUV~tdg laglai kercslék ld S bUldrtolldk a ual.di 
lalálko~.ilok ~átollalhár~. Hátom helyen II hivek ltlki "ük. 
.églelcmek k,eléJlllhére ntpkönvvtAral nvlloll,' m. l 
b á . . '," e ,mey. 
en n mos umll1.rous fillctet él iratol helyeztek el. 

. A.Z erdé ly.i ~öszövetség új szervezete. 
Eddig IS SO~ untl~nus . egyhazközségben alakult 
m.e~ a helYI Nőszovelseg, amelyaldásos mükö. 
~esev~ 1 .~e~ lIelt ~ lelkésznek különösen a kari la
IIv muko~.e.~ te.~e? Mo.st végre e ljött az ideje, 
hogy il kulonb~~o helYI nervezetek egy új alap' 
s~abály~at .. a!~~Jan egységes és egyetlen SZövct
~egbe t~mor~llenek: !u uj, egész Erdélyre kiter
Jedő szovetseg "DaVId Ferenc Unitárius Nőszö
vetséi!e" néven marcius l6·án tartoH közgyűlésen 
alakult mei! il helybeli és vidéki kiküldöHek rész. 
vételével. Az egyetemes szervezet elnöke dr. 
Boross Györgyne püspökne lett. Ügyv. alelnökké 
Csif6 Salamonne theol. tanárné fötitkárni Or-
mösi Karolynel valasdouák. ' 

A k olou"'úl Nönö"'etség mini a D. F. Nón övelté· 
gének helyi t.golata ugyanekkor n uj ~Iapllab.ilyok érltl. 
mében meJlalakult. Elnöke lelt Vajna lajosné br. Di6neghy 
Ilona. titkára LórinClY Zoltánné. 

A Dávid Fere nc Egylet választmánya 
(Erdélyben) felhlv!a az Unitárius közlöny szcr
kesztőjét, hogy az egylet föladataival és az Uni
tárius Közlöny irányával meg nem egyező vagy 
személyeskedő közleményeknek ne adjon helyet. 
Eit az igazán unitárius szellemü, nemes határo
zatot őszinte örömmel üdvözöljük. 

Böl lla.ben at iljusagi egylet taJljainak náma ilS. Az 
iljuság minden uI.imap lediiltlilet vuz rént n t,tcnlin· 
teletcn. ahonnan n iskolába vonulva tartja meg lIuz.:jóve. 
telét. Az óuzcjövetclek tarlásáta a leJlnaJlyobb i.kolaterem 
sem elég. ezért az eJlyesüJel elhatározta. hogy uj" .ldozat· 
készségével a gabonás épületet átalakUia kuJturhlinA scJlí\· 
ségi.il kérve al iparosok kö~munkáját. Ugyanitt" NólZő 
vetso!~ minden va$IÍrnap ute 7 órakor lartja öllz~jövcteleit 
énekléssel, imlival. felolv"dsokkal egybekötve. A nós.övet. 
dJli gyült.ek il olyan lálogalottak. hogyaréul venni ah· 
rők 51ámár. az eddigi helyiségek kicsinyek. 

Bathle .... eolmlldóloo 19.32·ben alakuli nleg ~ N,,· 
eJlylel. Vas4nap délután ladja összejöveleleit, anlikor éne· 
ket tanulnak I a lelkész biblia nlaJlyará.zatot tart. Több 
vanásos estélyi ls rend~zlck. 

Bukarest! unitadnsok. A bukaresti unitáriulok nle~' 
uervués~t _ m;nl már korábban je!entclHlk - l6rinc.y 
Dénes Jelkhz veU" a kelebe. Örömmel ~djuk htrill. ho~y 
m:lr H cls6 i,len!iulc!ctüht fo)b,,,ilr 26·á" a ,~for",álul 
elemi i~kola IBnter",ében rn~g i. tartollák , c.~"hll n>in· 
d"n "usárn~p déleJóIt LO órakor I~rlan.k ilte"tiUlelolct . 



A~ el,6 alF.l'lml",l 2~ ,i.ruJid,kozó .dkely v~tt rh~t a lern: 
plomoul.on, dl: tcmelhM~m~y sdmuk mcg log novekedno 
hiszen Bukarutbcn vaI6ulniileg .ulz5úmr~ élnek magyar 

unilJi,i".ok. 

Ait Ifjúdgl e gy .... ü lelek egyelem ... uervezetének 
"Iuótitk'ra Kováca Domokos lebrua,ban tiumhét erdély i 
unitá ri us község iJjúsagát keres te IeJ. Ez alkalommal .. Ma
ros.kÖr te rül etén rendezte nervuó kőtútját I m,,,deRült a 
legjobb benyomhokat $u:rede. Az un itAri"$ ifjÚI'!! él 5 
oagy erövel .zuvezJ.:edik. Hetenként egy· két napon tartják 
ö,"zejöveteleiJ.:et leaestélyekkel. bibliaisrnerlelhsel. tb. egy
bekötve. Ma má, saját kü lön ifjúdi!!; lapjuk van. Kévekölés 
dmmel. amely havonta egyszer nyok old alas terjedelemben 
jelenik meg. S a missúói suUem .em hiányzik belölük, 
mert háb.n. sárban. fagyban egyar'nt járják modern apol
lolokként a lalvaka t. 

Hlűság; Dl poklt rendez most mlÍr nemcsak nyiron 
az ifjusági konferencia .Ihlmával. hanem télen i~. miko r 
nincs munkaidö, I falusi ifjuság rhzvételével az egyetemes 
ifjusági ,zervezet. Január és február havában az udva rhelyi 
és ke",uturi kör ifjúsága részesült az iljús<ligi napok 'Idá-

• 
saiban. Az ifjús'gi munka vezérei mind a fiatal lelkész. 
nemzedékből kerülnek ki. 

Ha lo UBink ; Ólordoí Székely jÓZl:\ef fŐgímn. ny. 
tlln.-lr. éle te 76. évében, mllrc ílls I~·án Kis lljszállllson 
elhunyt. lsten vigosZloljo mcg o stomoru sz íveket ! 

Gyer mektelen házaspár lakást füt ést, 
vil{tgi tást kaplHH, ha az asszony takarit, mos, 
vasal. A férj nek megélhetése kell bogy legyen. 
Jelentkezzen dr. Lévayélmál, VL, Andrássy-út 
92. I. em. 3. Jelentkezési batáridö: április 15. 
délutnn 2-3-ig. 

HIVATALOS RÉSZ 

Sz. 72-1933. M eghivó. q]mUrfuJ ellyh6ef 
9ij(J!gnló 'fnnac$lInk 1933. Április 21·én (pentek) 
delutáu 5 ómkor a tanácsteremben eDnellyedf fen
deJ li~iJ~ larl. melyre u 'ranacs tagjait szeretettel 
meghivJuk:. B~d~]le.5t~ ~933. április 3. RÓUlII Wfk
I~J s. k. pllS]lokl vlkanus, dr. W/kó Cfe,enc s. k. 
fo~o~dnokhelyettes. c:r6'1lyJDroUJI -" 1. Elnöki meg· 
1l~ltO: 2. ~eg.yzökönyv hitelesitése. 3. Elnökileg 
ehntezett es fol~ó iigyek. 4. Bud!lpesti eccl&sill. 
bead.ványa lJ?lnlLSsió ügyében. 5. AlIIIlllSC!;ély fel
os~t~lsa.~ G. Szúm!~dások: I{ör.ulap, ;-{yugdijnh~ ]l és 
Davl(l l'e.]"(·IIC filleralap. 7 . i\Iissíó Húr, jelentése. 
8./el_en~es fl. . Kerr és . Erdő~ eimen tartott 
~~Jt.~srol. n. E1ől~rJesr.té,; II .Ny ugdijall\p~ g'yllm
~~.t,I~,lr~ .. ~9. \(\öko~ben erker,~ Ugyek. ll. Ind it

any?k (nasban elore). lYB. Allandó vegyes Bi
zottsug ülese: Ina3. ápr. 18. (kedd) délután 5. 
Sz, 77-1933_ 

MEGHI V 6 . 
D !(na-liseamen!i ! 

daj)esten {V., Koháry.utca 

• 

(lIas(ÍnllIv) déleló lI 9 ó rak or a 
tarja 

• 
tfl.lU\csterl' lIl ben 

évi rendes közgyUlését. 
m.ely!e a. be lső em.b~reket, az egyházközsegek 
kepv l~e ~ ő lt és egybazl tanácsos af jait szeretett I 
megblvJ uk. e 

Budapest, 1933. á.prilis 15. 

D imény Mózes 8. k. Józan Miklós 8. k. 
kőri f. gondnok. esp-eros p. v • 

. .. T~ I'gYSOI'~)Z~.f : L, l~ltlöki megnyitó. 2., 
Közugylga.zgató II!I<lJ!l. 3., Megbizó levelek: meg
ala~~I~s. 4., Felsobb ~e.ndeletek és törvények. 5., 
~skutetel. 6., ~speres l J el ~ntés. 7., 'ranUg.yi jelen
t~s . 8., EgyháZI államsegely kiosztása, 9 .. Bal
dacsy Prot. Alapitvany osztaléka. 10 .. Számada
~k: Közalap - Nyugdijalap. 11., Elöterjeszté!l 
~ ~Nyugdija lap ~ g.yarapitá::lú,ra. 12., Bel missió 
~rvezete . ~3.,. V~lasz~ás: a. közigazgatási birósag 
es fegyel mi blrósag uJra szervezése. 1·1., Inditvá_ 
lIyok (i rásba n - május 8-ig.) 15. Jövő küzgyü_ 
lés h.~jye és ideje. 

Unnepi istentisztelet " tem]llomban d. e. 
11 órakor : imát mon d és predikál dr. [ván László 
hi toktató lelkész. Énekvezér : Boros Áron - Hód~ 
mezövásárhely. 

Közebét! ; d. tr. l órakor a ~Magyar Vilá"" " 
külön termében (V. Alkotmany-u. 31.) _ Ked. 
vezményes fé láru \'asuti jegyeket val that min
denki a Nemzetközi VAsar alkalmából. - Vidéki 
velldégeinket a .• London ~-száHóban szállásoljuk 
el. Jelentkezést a szállásra és a közebédre má
jus . ll-ig: elfogad at.: unitárius lelkészi hivatal 
(V., Koháry- u. 4.) 

A ,zegé nygondod ,s céljaira adományozott önzegek 
1932. évi elszámolása az Unit. Nöstövelség által; A) Bevé
telek; 'thozat 1931. évröl I IS·6lP., megtakarltás egyes fö· 
zéseknél 1I·21P. kiskönyvek árából meg!érült 6·32 P. Köz-
vetlenül befoly t adományok 112.20P., kiskönyveken befolyt 
adományok 426'SO P. Összes bevételek 674'86 p, B) Kiadá
sok; 12 ue!ben pénzsegély 34S'3O P .. egyet_ ifjak vacso
rája 114"50 P .. egyet. hallgatók ebédjéhez 50'08 P., 20 drl:>. 
ingyencbédjegy 32'06 P .. élelmiszcrcsomagok 18'01 P .. egy 
tanuló villamos költségei \3'12 P .. portó. vegyes kiAdások 
3'19 P. Összes kiadások 579'94. P. Muadvány az 1933. évre 
94'92 P. A námad's átnh.-:telt és rendben találtatott. Jó
Un Miklősn" s. k. elnök Barabás Istvánné I. k. pénzU.ros. 
Biró Lipótné, vitéz d r. Nyircdy Cédné a szAmv. biz. tagjai. 

E u áDladá. egyes bevételi tételeinek részlelezése. 
Közvetlenül a Nöuövelség pénztlinba ad.koztak, Viléz 
Kozma F. né 20 P.. Klirp'li E. dr. Kisg,ögy S. né dr. 
Molnár D. né, dr. fvan L.. N. N .. Schwimmer I. né 10_ 10 P. 
Kovács J. 12-20 P. Benczc B. Ile, PMcdy I.. Molnár J . 6-6 P. 
Benclc B_ né 2 P. Összescn 112'20 p_ Ki.könyveken gyüi
t őttek, Schey E. né IS. uAmu köny. (ulaIv.) 23 P, Nyi
redy E 5 sz. k. 57 P .. özv. Ráduly J. né 14 sz. k. 19'5O P .. 
Pausperll K, né Ih Varila I. né 26 sz. k. 112'50 P .. KölM 
A. né 24 U. k. 10'SO P .. J6~30 M. né I n. k. 55'50 P" 
Barabás J. né 2 n. k. ll'SO Po, dr. Enycdy R. né 20 sz. k. :1 P" 
Polgár M. 4 sz. k. 16 P .. vitt.. dr. Nyiredy G. né 9 $Z. k. 
57'SO P., Blr6 L. n~ 8 u. k, 27 P .. Bodnár I. né JS n. k. 
2'50 P., Nagy r. né J8 U. k. 6 P., CAthy F. né 36 u. k. 
6 P .. Önzesen 426'50 P. • 

--~ 
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GM~ft HnlHl fHmm 
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'l'elefon: "J-~·54. 
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