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NEGYVEN ÉV. 
A mi szükre szabott egyházi éleWnkben 

ritkult előforduló ünnepél}'es alkalomho7. érkez
tünk el a folyó esztendőben. 8óum 'Jtlfklós pilspöki 
vikArius, a budapesti unitúrius egybúzkölség, ve
zetó lelkésze az idén 
töltötte be lelkészi mU
ködésének negyvenedik 
évfordulójat. Ez a jubi
leum tulnö az eg,l"szcrU 
személyes kereteken ős 

körébe vonja ti. csonkn 
orsdg minden unitárius 
hivőjét. Sót rajtuk is 
tulmegy, mert Józan 
MikloSllnk nemcsak a 
hi vei köréhen vannak 
hallgatói, megértói es 
tisuelói, hanem az or· 
szagban mindenUtt, ahol 
valKba megfordult, ahol 
hallották szószékról be· 
st elni, \'ugy ahol egy' 
szerU haráti beszélge
tésekbcll bontakozott ki 
nemes egyénisége. 

A '1'orda-A ran,Yos vár
megyei CfUT községben 
láUa meg 1869-ben az 
áldott erdélyi magyar 

eget, amelyet örökre, hOltig tartó hUseggcl meg
SZtfetett, ~ordáu és J(Olozsváron végezte iskolá it 
fehó anyai gondoskodás mellett. Theologiai ta
nulmt'myai végeztével OxfordbtJn tanult Mrom 
eszlendeig, ahonnan visszatérve a hires szep 
crtJ~k~ntJk lett lelke~ze, Majd pedig a budapesti 
lelkeszl állomás megUresed vell, 1899- hell Ferencz 
József püspök erre a nagy fontosi>agu helyre ne. 

vezte ki lelkésznek, A Duna·'r isumenti szétszórt 
unitarius anya és leáuyegyházakból ó alkotta meg 
a '1>un(J . CfíJUJII"lnh' eeghdtlc6r1, Rmelynek 1902.ben 
első e$perese lett s ebben az áHasában korma. 

IlJozta a rabizott egy
h!\zrészt egészen az 

• 
összeomlé.sig. Ekkor a 
kegyetleu mngyar sors 
arn\ k1imyszt'ritette, hogy 
a csollkaorszilgi e~ty h é.z-

1Örcdéknek önálló letet 
tere mtsen s igy alakult 
meg 1920-ban a magyar' 
országi püspöki helJ
nökség, amelynek Józan 
Miklós lett az elsó vi
káriusa. 1920 óta Jó és 
balsorsban együtt el hi
vei vel , kormányozza őket 
s a kis nyuj az Ő valóban 
nagy családja,amel}' llek 
szinte minden tngj!lt Js· 
meri s akik ugy jönnek 
hozzó. minden bajuk kul , 
bt!.natukkal, mint Ityer
mekek az édes lIt.vju k
hoz. 1922-hen megindi
tolta ll? CZmildn'uJ SrI,
J1I6/ s szerkesztette hét 

évfolya mon keresztül, H.l23·bnn az CZJllffdrluJ 

CJIIfJJ~fdh6t felidlitása körlll S1.el'zett el Ilem muló 
érdemeket. 

Mint egyhitzanak fópAsztora II magyar fel. 
sóhúznak tagja, sőt tevékeny tagja, aki !)e8Z8t!e
ivel is mcg tlld"-'\ iltni azt a hangot, amelyet t6le 
az illetókesek elvartak. Azonban az előkelő, mil_ 
gns tarsudlllmi úJlAs ellenere is mindig a keresz-



• 

, 

teliS s:r,crén,rség mintaképe nlamdt. Azt hi ~ilZiik, 
hogy nincs még :lZ or.szúgban OIJntl feJ 8óh~l':1 t~g, 
akihez bejelentés nélkiil lehet bekopogtatlll, fllJla 
kh-il!. /\crlil i. sz:h:dékosan keriili fi mllgasságg~l 
egyli tt j:'1ro megtisz 'cltetcsekt:.f s halk, finom egye
n jse~e !lern egyszer tert ~i mM fi hódolnl,nak 
l Ht n~os:lbb megnyillltko:r,ásal elóI. S most, tuu lkar 
már seHlmiképen sem húrithattn el hiveinek ost
romló s7.crctetét II negyvenéves évforduló alkal
mlival, most is inkább fl kötelessóg szava, mi nt 
!u: él vezel hangja volt az, amelyelfogadhatóv!\. 
tette előtte RZ október 8-ó,n tartandó jubileumi 

iinnepségel. 
S amilyen halkSlavu egyéniség a maga kö. 

rében :lunAI hatalmasabb, annfd erősebb ll. hall"';a , ~ , 
hll huzáj:'lróJ, szegeny. megtepett nemzeterül van 
HÓ. IlJllll kor beszéde menydörgés, amely ból egy 
fo rró. i1.1.ó szi\'nek szeretetszihll.i pattannak s 
messze viJ:í.gitronak a sötét magyar éjszakiLban. 
Senki nálánál mereszebben nem hirdeUe a fele
kezl,lti határokon tu l fekvő magyar egység gon
dollltüt. Ezért a gondolatért I!épes volt még 
fé lreertéseknek is kitenni magát. Amikor a. Szent 
István körmeneteken elsó izben jelen t meg mint 
protestilll8 egyhá1.fó, akkor annak a mind hango-
8ahbfl. n\Ió szentist\'{mi gondolatnak volt a XX. 
szá1.nd m:IgynrMlgában az elóbarcosa, amely ma 
a többi protesta nsok körében, sót a katholikus 
ti :u:dsilg soraiban is kezd mind inkáb gyökeret 
verni, hog,v t, i. a mllgyarsag egy nemzet min
den fel ekezeti megoszlás ellenére is, Ebbe n egyébb
ként uz unitárius hagyománynal; ékes megleste
sülóse volt JÓzan i\liklós, mert e hagyomány Gzerint 
a felek~Zl' ti hit Lval láson tul \·nn egy egyetemes 
nemzeti éo!! awn tul eg.'!' egyetemes emberi hit
vallns, tunclJ ct I.ö\' etni kell mi ndeIlkinek, hacsak 
llem nkar Ile mzcléhez és ernben ·oltahol': hütlen 
lenni. 

Millt egyházában, Józan Miklósban, II fó. 
Jlá ~ z~ O rhJJ n es nz elll berben eggye ol vnd tak az 
czere \'(' ~ m:lgyll.r mult Jegsr.ebb virágai: l~ vallá
B OS~á? ('s, hnznfiság. Szlunill'a fl magyarság ke
resMel~yse~CI, jelent s bizony sokszor tllll8sztal
hlll,ta e~ tmony sokszor megirta miH dalokban s 
l'lslrta bánHtoa könnyekben, hogy milyen keresz
t: ~ hOrd? 7. válla in, amióta RI': Ő édes hazája a 
~z.Plwedesek ká! \'!l ria. utj:i.t járja. De ugyanakkor a 
!.:.Ne;;l. ll1ny ·ég h· " " t" 1 . . . " ~ I\O\e, or lctetetlen mllgyllr hu'ó\'e 

-IS tette akit !\ g - I r 1 ' 'yoze mes e támadás nagyszerU 
gondoh,tá tól lIem tértithet "I s k" . A '" en I es semmI. 

. ,l\~gy \' el\e \'cs e\'ford ulón a csonkaorS1.Ílg 
umt flrJUSul megkö'·' 'k 1 ., SZaIlI . [\1. IIten lll.lk Józan ~!iklós 
!!Zl\~ l\: lyc lI I,ereszt\il sl':ámukra juttlLtoU lelki aján
tlukokut II "~y bcll kÍ!rik is ll' Ll k U . 
"': ______ "::''':'~~.'.' . ... ge ' ra t, hogy ,. ... 

U. <::. XII. 8·9. 

adjon n1. Ó nemes {>gyéniségének még Bok bol
dog esztendót, lássa szűkebb családj/muk Bak-sok 
örömét II éh'c7.1.e hiveinek áldó s?E!retetél. 

. . IBtc~n~k . á ldó keze nyugodjon Illeg Józan 
Mlkl~s . plilSjlökl. vikáriuSOlI az "UnitArius ~:rtei! itö" 
alapltóJáu II nUlldnzokon, akik vele testveri • 

k
. , . ' )lcr-

me'! es tnlHtványi kÖ7.ö"séghen élnek. 

MAI KÉRDÉSEK. 

LEOYÜNK ÁLDOZA 105 LELKÜEK. 
Sub pondel'c crescit palma - Buly!\. alatt nó 

a pálma. ~~s az elnY9matáSOk, sanyargatásQk 
alatt fokozódik az ellenállóerő. E szólamok va
lóraváltását szemlélhetjük a lecsatolt területe
kell kbebudegi ~ orSI'a jutott raJrokomllkban 
hitsorsosaink életében. Az általános gaZdasági 
ler, Illla~t 8ul,\,O:l I.)I(Ó, helyi köziga'l.gatlL:I re~zérol 
jelentkező állandó zaklatások napról-napra b\
zonyossá teszik az egyesek előtt, hogy fajáltoz 
és .vallásához való ragaszkodását drágán kell 
megfizetnie. De mimH:llki vallalja ezt lL Bor
sot, mert ösztönösen érzi, hogy a faja és val
lása ellen elkövetett botlások _ egyes szeren
csés nádszál természetű egyénekrol eltekÍlltve 
- lelkileg elviselhetetlen következményekkel 
járnak. Érzi, hogy II legnagyobb lelki gyöt
rődések között vergődik az, aki uo saját fajl\ 
ellen bünt követ el, mert az ellenség még job
bnn megveti. 

Ezek az erkölcsi érzések váltják ki, hogy 
!l kisebbségi sorsban szenvedők gazdaságilag 
leromlott helyzetükben is képesek hihetelen ál
dozatokra. A saját szükségletük kielégiteUen 
hagyása. mellett a közérdekü intézmcil:)'ck fen
tal tására oda adják utolsó garasaikat is. Vannak 
egyesek és egyházközségek, akik és amelyek a 
k"ú rdekért való áldozatot a legnag yobh kő
zonnyel megtagadják, de az iskű!áll: és .intéz
m •. ;nyel< fenntartása minden j óérzésu embernek 

.erkölcsi kötelessége és szivügye. 
Erdél.v nz Aldozatkészseguen példát mu!at. 

P.zér Erdélyországban jártam ban meglátl.)gat· 
tnm székelykereszturi testvéreinket és rés7.t 
vettem a háromszéki kör közgyülésén, vll lamint 
a nagyajtai egyházközség disz-kőzgyülésén is, 
arlll: lyen vagyonkezelő gondnokának 2ú éves 
és pfn:ztárnokának 25 éves szolgálatát ünne · 
pelte. Felemelő lelkiéletnek lettem részcsévé, 

Szl!kelykeresztul"Oll a szám ban me,qfog)'at
l~oz(>tt, de hivatásáJlllk magaslr:.tan :illó, 6uzev 
len éli lemondani tudó értékeS tanári kal' ka · 



lauzolásn mellett részletesen megtekintetter:l 
a IlJOdern követelményeknek megfel~lJ, szép 
gi:nnáziumot, az internátussá alakitott rég, 
h.kf/lát, a régi igazgatói lakásból alakitott ked
v~s konviktust. ts megtekintettem az üstenue
léss!!1 logl:dkOllÓ s.zekelysegre oly nagy jelen
töscgü, s kiváló képességü igazgatójának millta-

• szC!rii vezetése alatt müködö székely f(j ldmi
"esiskolát az igazgatói irodátó! az értéltes gaz<k
sági muzeumon át a gazdasági éptiletekig. Az 
eluh_lmn\s beszédes tellyl'i eZt!k. Az életküzde. 
ltlmben: a terhek vállalása, a jövő aJakitása. De 
rr.egnéztem a székelykereszturi egyházköz
stÍgnek a papi lak mellé épitett egyemeletes 
feleke~.eti iskoláját is, amely már tető alatt van, 
azonban vakolatlanul is hirdeti, hogy egyes'ilt 
erővel miuuJg lebet marrt(!ttlJdót ulkotni ki
csiboi is. 

Mmden unitárius előtt ismeretes, egyhá
zunk anyagi helyzete és föiskoláink fenntartá
sáért folytatott küzdelme. A kereszturi vezető 
atyafiak vitán felül erőt meghaladó feladatokat 
oldottak meg, amidőn két éven át a gimná
zium leJSŐ t!lg07.!lIAI IlI!!.gAnadomanyokból tar
tották fenn. A folyton romló gazdasági hely
zetben azonban kétséges, hogy meddig lehet 
ezt birni. A vezetőség szent hittel és meggyö
ződéssel hirdeti, hogya s7.ékelységnek a tel
jes gimnázium fenntartása elmellőzhetetlen 
él·deke. Tiszteletet parancsol az a szeretet , 
amellyel a gimnázium célkitüzését egy sziv
vel, egy lélekkel felkarolják, dédelgetik. Szi+ 
vern szerint minden gondolatukkal egyet ének, 
mert a székely ember faj ának kulturértékét 
méri a gimnáziurnmal. Ez pedig m'l az értéke
sebb küzdelmét jelenti a kevésbé értékessel 
szemben. Az egyház és fajszeretetnek gyönyö
rü megnyilvánulásai jelentkeznek a látogató 
előtt, amelynek hatása alól szabadulni nem 
is vágyik, mert erkölcsi értéket reprezentál
nak. 

De az egyházi állapotok egységes· áttekin
tése hüvös homlokkal való gondolkozásra kész
tet. Az élniakarást józan megfontolással kell 
irányitani. Elfoglalt elvi álláspontom mellett 
tehát változatlanul kitartok, mert a tények köz.. 
veti· " . en . Ismere et célzó kereszturi látogatásom 
mod08ltÓ erejű benyomást nem vMtott Ki ben. 
nem. 

Neke~ ugy tetszik, hogy nekünk ma nem 
a problémak megOldására, hanem a prOblémák 
átélésére kell töl'ekednünk A k· ház' bb bl' . ozegy uJa 
pro erna elé került. Az egyházközségek vagyo+ 

ni leromlásuk folytán a felekezeti elemi lako-
1,l kat alig tudjak ft'n tll rtani. 

Ma mái' a kérdést akként fonnuláuák 
hogy; az egyh<'iznak a gimn<'iziumok fenlar'~ 
tása fontosabb-e vagy az elemi iskoh~k 
fentar'tása. Nagy és nehéz pwhlémao Az a. lltI 

áldozatkészség, amelyre minket E lodély tan~ • 
eleddig gyönyörü eredményt ért ei. ts b~ 
dítólag hat, hogy mi is legyünk áldozatoslel_ 
küek. Csonkamagayarországi helyzetünk is ál
dozatos lelket kiván! 

A mi egyházlárso.d o.lmi életlInk a folyto
nos adakozásból táplálkozik. Egyházi adózá+ 
sunk rendszeressé tétele is a multtal szemben 
feltétlenül egyházi terhet jelent. A lelkészi 
nyugdíj kérdése is előtérbe lépett, mert itten i 
lelkészeink nyugdij várandósága ezidöszerint 
vajmi csekély. 

Csonka.l\1agyarországon a Kert és Erdő 
után most a Laolkészi Nyugdijalap várja a 
gyüjtöakció beindítását és eredményét. 

Aldozatos lelkek önmegtagadással párosult 
adakozására van szükség, ha a menthetőt men+ 
teni akarjuk. Szerintem mentenünk is kell , 
mert én ugy nézem, hogy nagy jó akarattal 
elTe képesek is vagyunk, csak szivünk a helyén 
legyen. A lelki harmonia megteremtése után 
testvél'iesen mindent megvalósithatunk, ami 
az adott viszonyok között unitárius szerény~ 
séggel kivánatos. 

Az erdélyi vezetőemberek megállapitáSá 
szerint a mai nehéz időben azokban az ekJé· 
zsiákbnn a legrosszabb az adakoza.s eredménye, 
ahol a multban a hivek az egyházközség va-.
gyoni helyzete folytán csaknem mentesitve 
voltak a terhektői. Azok a hlvek, akik áZ egy
ház terhét a multban is sulyos teherként hot
dozták, ma is minden zugolódás m11kül keresz
tényi áldozatkészséggel viselik. 

Nekünk, csonkamagyarországi unitáriusok· 
nak követn ünk kell az erdélyi hittestvérek 
áldozatkészségét. Mi nem szabad, hogy Isten 
I,ülöuös kegyéből élvezett szabadllágukban a 
uaby loni fogsf\gban l evökről megfdedkezzük. 

Mi meg kell, hogy osszuk azt, ámit tsten 
kUlönös ktdvl'zéséhől élvezhetilnk. :A Kert e9 
Erdö után a Nyugdij+Alap gyUjtése következik, 
azonban áldozatos lélekkel mindenki adjon, 
ha jut, Oua is, uhov!I szive sugallatn szerint 
IIdni erkölcsi r.ötelessége. 

Van aki bőven adakozik s annál jobban 
gazdagodik. 

Legyűuk !\ldo.zatos lelkUek I 
(dr. T. Gy.) 
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Uj gondolatok Debrecen körül. 
Lnpunk hnsabjain 81. évelejétól kezdve 

többször jelenttlk meg ci kkek, me[sek nz ulli
tlirius jövendö nagy kérdésével foglnlkoztak. 
Nem puszta elmélkedések voltak ezek, nem ön
elegült dicshimnuszok, sem pedig önostorozó sö
tét zsolozsmák, hanem egyszerüen statisztikai 
alapon megirt összefoglalások, amelyek ráterel
ték a magyarorszagi unitáriusság f igyelmét arra 
a szétszórtságra, amelyben az un itárius gondo
lat itt ellnek a csonka országnak fL földjén él S a 
siétsrortságból termeszetesen következö szerve
zeti hiányokra, amelyen csak ujabb mUJlkn~rök 

l)eállitásá\'al lehetne segiteni, akik képesek vol
nának bizonyos területen a hiveket kisebb kö
zösségekbe Osszefoglalni s euiltal az unitárius 
gondolatnak megmenteni. Cikkeink állami sta
tiszbkai adatok segitségével bizonyitották be, 
hogy az unil1i.rizmus sorsa a mai hiányok miatt 
a lassu elsorvadás, amely néhány évtizeden be
lül feltétlenül bekövetkezik, hacsak lXlvidesen 
meg nem ke?djük a szétszórt unitárius hivek 
összegyüjtését uj munkások beállitásával. 

Cikksorozatunk eredményei már is mutat
koznak. Egyházi vezető férfiaink figyelemmel ki
sélték dkkeinket s mind Ezélesebb körben ter jed 
a megértés és a helyeslés az általunk előadott 
gondolatok irányában. Ennek a megértésnek 
es ennek a tettrekész segiteni akarásnak első 
bizonysága az az érdekes t:s nagy horderejü ter
vezet, amelyet Ferencz József h, lelkész indit
vanya alapján julius 21-én t.árgyalt dr. Mikó Gá- . 
bor elnökletével a Missziói Bizottság . Nem ki
s~bb dolgokról VRll szó, mint hogya felsö fl'j~za 
VIdékének lelki gondozására Debrecen központ
tal több, mint 700 unitárius lélek fokozottabb 
ilZl'rvtlzese btlinditwsek, Jtl ll'uleg II 700 ullifurius 
léle,kböl ~integy 200 részesül havonta illetőleg 
félevenk~nt egyszer lelki gondozásban mivel az 
e~és~ :első tiszai terület a pesti lelkészség· ha
taskol"ebe ~rtozik. Kónnyen elképzelhető, hogy 
Bud~peshol ezt a nagy területet kel1ö1eg gon
d~m nem lehet, A felállitandtS körlelkészség 5 
~ell r~I ~ft.Ye. 5 Csonka vArnHllt",\'e es \lj varos ICr ü-

t~t olelné magához. A városok amelyekben tiz
nél több un itárius lélek lakik, a következők; 
n:brecen 89, Szolnok 60, Mezötur 41 Gyula 30 
~ISkOlc 29,. ~yiregyháza 27, Békéscsaba 17: 

ger 17. Jaszoot·ény ll. A nagyközségek közül 
~é~:~ányu 26 (i~ Békés 12 lélekkel szerepelnek. 

ozethez csatlakozó vármegyeI területen 

70 u. eo XII, 8 -9, 

369 lelek, n. városi:terllleten pedig 353·lélek la-
kik, ami összesen 722 lelket tesz ki. • 

. A me_iSzervtlzelldő körlelkliszség területén 
JeJenleg kd unitűrius imaház· van; Debrecen'.
' D" -es vavllJiyan. l\1indkót helyen papilakasul 1_ 
ál'I" szo g o laz es tanyabirtok is. Ha az uj szervezet 

megalakul, akkor a kö .... etkező helyeken lehetne 
állandó és rendszeres Istentiszteletet beinditani; 
Debl"t~cenben havonta kétszer vasárnap és li téli 
időszakIJan egyszer hétköznal) valláso~ · Dávid 
l<'\!r\!uc e~t.eJy. Ue\'aYI~uYllu ell II-lczőlUroll, ug'yan
alon napon, havonta egyszer, Nyiregyháza, Mis
kolc, Szolnok, ~Y~lla városokban évente négyszer, 
Békéscsaba, Bekes, Eger városokban pedig éven
Le ~éts~r. Sőt a l;itugat;isok l>Záma meg sza
ponthato, ha a pesti lelkészek továbbra is láto
gatják alkaloma.dtáll korábbi missziós teriiletü k 
vál'Osait, különősen Debrecent, ami kivánal..os 
és remélhető is. Ugyanezeken a helyeken, ahol 
még nincsen hitoktatás, .az is beszel"\'eztetnék " 
ezaJtal a bltoknltatlbllll l'esztlsUI~ !U'\!I'Illl;JI\l;Jk leL
száma is kétszeresére emelkednék. Ez a nagy 
terület természetesen csak UgY kezelhető, ha a 
kurltl l kesz va~ u l i Lh:ldt:tJl;Jggyt:J r tlllá\!J k\!zi k. !1Zl;J1L 
a téren .az Unitárius Értesitő szerkesztŐje kész
ségesen siet segitségére abeszervezendő körIel
készségnek ezáltal is bizonyítani akarvan azt, 
hogy ami kis lapunk még áldozatokra is képes, 
ha a jó ügyet csak egy kicsivel is előresegithet
jük. Ugyanis ez ll2: egész terület egy keleti há
lózati szabadjeggyel, vagy 500 km.-es vonalszn
badjeggyel bejárható s ilyennek váltás.1m és 
megszerzésére képesek leszünk. 

Ime eljutottunk odaig, hogy mindenki lát
ha.tja. hogy tudltllll lJeg et! \!gyhúZJI'lg mit jden l ene 
az uj körlelkészség felállitása, Nagy lelki ered
ményeket, igazi unitárius megujhodúst. Ez a 
gondolat ragadta meg ll. Missziói Bizottslig el
nökét dr. !\iikó Gábort és az ülés résztvevő tag
jait is, mikor nagy lelkesedéS!:Ie1 magul,éva tet
ték a javaslatot, sőt még készek voltak arra is, 
hogy a Misszió Ház anyagi támogatást rendelke
zésre bocsássák az uj intézménynek. Az uj kÖI'
lelkészség a nyagi alapjainak megteremtése az 
egyedÜli pont, amely körül fOlyhatnak a viták, 
mert lelki szempontból cs.'l.k helyeselni lehet azt 
a nagyszabásu tervet. 

Hogy lehet anyagilag megalapozni az uj 
körlell.e;;.uégt' l l i\iI azt a "élt:mell,\' t vuJJjuk 
hogy ilyen téren ls a bátor kezdeményezések 
nagyoll sokat segithetnek, de rögtön kinlutat
j uk, hogy minden kockáz3t nélldll megkczdhetö 
fl. U. brecl'll i miSsziós IU Ullka bt:iJulita;;-lI. 1~'lI1. lU;, 
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hogy Debl'ccenhen a tanyabirtok és a ház egesr. 
jövedelme Ic van kötve a budapesti egYházközség 
számára, !InIluk II kölcsönnek törlesztésére, ame
lyet ti pesti egyház adott DebrecCJlnck imaháza 
felép itése és tMl'9.bil-tokánuk épüll!tei renbeho
zása céljából. De nincs leköt~e a hivek évi kb. 
600 P egyházi adója, mivel ez kizárólag a hivek 
lelki épitését van hivahr8. szolgálni. Dév!\ványá
nak a tanyabirtokából évi kb. 500 P tiszta jöve
dehne van, ami jelenleg részben a lé\,jta fizeté
sét szolgálja, részben pedig a lelkészi nyugdij
intézetet táplálja, amely nagyon szép cél, de ezt 
;l birtokot az (i]ö élet táplálására adományozták . 
lUlnak idején s igy ezt az élet törvényei és az 
,ildozatos lelkek akarata szerint, az unitárius 
élet fenntartására kellene forditani! Van azután 
még egy egyházi vngyon l\Iezőberény, egykor élő 
unitárius közl)(Int, amely ma mar halott, de a 
vngyona évi 500 p -t jövedelmez. Ezt a mi fel
fogásunk szerint haladéktalanul produktiv cé
[okm kpll fnrrlitllni ~ ez irlo ~zprint. "inc .. fo n

tosabb kérdésünk, mint a debreceni körlelkész
ség felállitás.'1, tehát erre. Ez mindössze 1600 P-t 
tesz ki évente, ami havonta körülbelül 130 P-ős 
fizetésnek felel meg. De remélni lehet, hogy a 
Misszió Ház lelkes bizottsági tagjai szemük előtt 
tartj ák s anyagilag is támogatják a magyaror
szági misszió nagy kérdéseit s másrészt remélni 
lehet azt is, hogy a leendő köl"lelkészt az Ige is 
tiplálni fogja, amelyet az eddigi uralkodó mate
rializmus szeretett számitasoll kivül hagyni, de 
amelyet a mai kor evangéliumban ujjászü1etett 
szelleme mindig hozzácsatolt szükös számvetésé
hez. 

Még egy kérdést kell megvizsgálnunk, mi
előtt cikkünket lezárnók. Ez· pedig az, hogy ki
nek az anyagi kárara történik az egész szervez
kedés. A hiveknek semmi esetre scm jelent ujabb 
neMzséget a körlelkészség beszervczése, mert 
nem kér· tólUk ujabb terheket. Az egyetemes 
egyházat ncm érinti semmiben sem, legfeljebb 
a nyugdijintézetet, de ezt a különben szintén na
gyon fontos intézményt nem taplálhatják olyan 
jövedelmi források, amelyek kimondottan az 
unitárius élet fejlesztésére vannak hivatva és 
'·endelvc. Dévaványa eddig h ivatalosan Füzes
gyarmat tilrsegyháza volt, de a valóságban oda 
semmi p(inz."\dományt nem küldött s tőle szellemi 
vezetést nem kapott. Igy hát Füzesgyarmaton 
semmi sérelem nem esik. Budapestet hasonló
képpen nem éri károsodAs. A beszervezendó kör
lekészség terUletéről Budapesten 74 adózó van 
nyilvántaltva s ezekre ki van róva összesen évi 

475 P egyházi adó. De a hivek !l hiányos gond 
zás és főleg a szel'vezeUenség miatt _ SDk h: 
Iyen ma is a helyi protestans gyUlcke7.et.eknek 
adóznak - nem fb:ettek s igy I93Z-ben csak 
173 P, 1933 elsö nyolc hónapjában pedig csak 
78 p gyült össze. Ezeknek a híveknek Pestről tör_ 
ténő megadóztatása, amugy is illuzórikus, mcrt 
a pesti lajstrom adófizetöinck jórésze, korábbi 
Igazgató tamicsi határozatok alapján, Debre
cenhe7. t.al·to7ik s mint t"rmé~%e"'!'I kö,-"onlba 
oda is adózik. Gyula és Békéscsaba Debrecenhez 
való csatolása szükséges a megkivánt lélekszám 
eléréséhez, de ez Hódmezővásárhelynek tényle
ges vesztességet nem jelent, mivel ez utóbbinak 
elég dolgot ad saját gyülekezeténck !. épitése 
és filiainak ellátása, 1\leg vagyunk róla győződve, 
hogy ottani agilis lelkészünk örömmel hozza meg 
ezt a talán. valamelyes anyagias áldozatot jelentő 
lemondást. 

Mindezek után nzt hisszük, hogy nem akad 
egy· olvasónk sem, aki a Misszió Bizottság által 
tárgyalt nagyszabásu tervet lehetetlennek vagy 
nem kivánatosnak tartana. S azt pedig bátran 
hihetjük, hogy az érdekelt területck unitárius 
hivei II legnagyobb örömmel és készséggel fog
ják fogadni az uj lelkészség megvalósitását. Ker
jük is mindazokat, akik a számitásba vett terü
leten laknak , hogy ebbeli nézetüknek la,Punkhoz 
intézett levelükben is kifejezést adni szívesked
jenek. ]'Jert mai nap, amikor minden cgyház 
szinte erején felül áldoz. hogy hitéletet fellen
ditse, hogy hiveit a mélyebb keresztény öntudat. 
áldásaiban részesitse s ezáltal egy boldogabb 
jövendő alapjait lerakja, ilycn nehéz időkben 
mindenkit csak megnyugvnssal és igazi evangé
liumi örömmel tölthet el az a tel"Vezet, amely a 
debreceni körlelkészség beszel"Vezésével soktLt, 
nagyon sokat adhat ama vidék unitáriusainak, 
de tölük csak annyi áldozatot ker, amennyit ma 
is milldenki megadhat ilyen jó ügynek s amelyet 
meg nem tngadhat lelkének kára s a hi~n~~, 
mint Isten ajándékának megcsol"bitása ~.elk~l. 
l\'Ii szeretnők, ha 1"1 missziói bizottság ulésen 
Józan Miklós püspöki vikarius ajkairól elhang
zott mondás vnlóshl!e4 v!llik. U~.vnnis anlll\k a 
gondolatnak adott kifejezést, hogy mi!yen ~ép 
volna, ha ma, a Misszió Ház megvételenek tize: 
dik évfordulóját a bizottság ugy ünne~l~e~e 
meg hogy IlZ évforduló kapujában egy UJ mtez
mén~t inditana el és segitene hozzU az ~le!hez! 
Bizony ez szép és nemes tett volna és melto .ah~ 
hoz a szellemhez és szándékhoz, amely am.erik81 
és angol testvél-einket eltöltötte. amikor a 
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Misszió Házat II magyar unitárizmus erősi~ésére 
IkotlAk Adja Is ten, hogy ez a derék Javas-mega . . A • 

lat. ne az egyházi irattAmt, hanem az umt nus 

életet gawagilsa! 
Iván LászJó 

JAMfJOREE. 
Néhány héttel ezelőtt még magyarázni kel

lett ennek az idegen szónak az értelmét s ma 
már ismerjük a jelentőséget annak II na;ry
szerü két hétnek, amit a világ cserkészfiai 
augusztus 1-15-ig Gödöllőn töltöttek. Mennyit 
almodtunk róla s mennyi álmot szőttünk hoz
zá. Mennyit dolgoztunk érte. Mennyit vártunk 
tőJe! F.s alig. hog.y mee-erkelIeft, ebhen fi gyű
lö lködő, gondterhes világban mint ilgy gyö
nvörii álom. máris elszállt, mint egy Alon\. Soha 
~ég két. hét ilyen rövid nem volt a mi életünk 
ben, de szépségével felülmultn IL régi hekevililg 
legszebb esztelldöit. Összesürösödött benne a 
\' ilh.l;:oor tímelem, megepült eS értelmet nyert 
Bábel. Két hétre örömkönycsePI>é olvadtak II 
j eges óceánok, leomlottak a vámhatárok s há
rom négyzet kilómélerre miniatürözödött az öt 
világrész. Nem kellett utlevél, sem vízum, sem 
vonat. se,m repillóg:ép és rövid perceI.: alatt az 
tszaki sarktól eljuthatott az ember II Fok-föld 
vidékére. összekeveredett a világ népeinek nyel
ve és szent érlelemmé kristályosodott a test
véri szeretet melegében. Mintha csak az l sten 
orszé.ga vette volna eleven képmé.s3.t a gödöllői 
nagy park teriiletere. Olt mindenki vidam volt 
és boldog. Mosollyal köszöntötte egymást öt
vennégy nemzet kÖzel harmincezer Jt.vermeke. 
Két hétre kiesett az életünkből a politika és 
ml nem éreztünk semmi veszteséget, boldogok 
voltunk. 

... ,,, • . J . no. ;hl~mo .. 1I ,,_.k.u" •• p.1 . ·J . mbo . . .... 
(Iv.n M . f~l"tnl~) 

Valóban mintha csak vép:i't fIl modluk 
volna azt az idöt. S amikOl' befejezödött, elmult 
és fel kellett ebredni belöle, nem érez' Unk nkkor 
sem fájdalmat, mert tudtuk, hogy hiába vik
kent \'iB SZ I~ az élet II régi mederbe, a Jamboree 
nyomai ugy bele \'é~ód tek a lelkünkbe, bogy alt 
Ollnon nem lehet kitől'ölni soha. Megmarad 
szent emlékül, mint uj nyeresége és tartalma 
az életünknek, amely hiv, kisért és ösztönzö a 
jó munkára, a testvéri szeretetre a világ összes 
népei között. Mi, akik benne éltünk és cserkész_ 
szemmel, csel'készlélekkel néztük és éltük végig 
a gödöllői Jamboreet, éreztünk bizonyos hiányo
kat, bizonyos mértékben csalódásokat is. De 
ez t ermészetes volt, mert cserkész szemszög
böl nézve nz életnek is más képe van, nem 

A 341:1. J ' .. o. Z.I~ ...,o .. d eaerkéne •• pat t.6bo ..... k 
uékelyka pus beJa .ata. (I~"n .'1. f",v~UI') 
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olyan, mint amilyennek a nagy közönség látja 
azt. A közön ség turkas7.inü. vidilm vih'lgJáboro
zást látott, kereste benne a rendkívülit, az exo
tikumot. Szines arcokat, szines sátrakat, szi
nes nyelvzavart. Meg is találta. Egy fél napra 
ez is sok volt szenzációnak. Mi azonban mé
Iyebbre láttunk. És lent a mélyben több é rcle
kesseget talállunk. Aho~y mi l!tttuk. a J :unboree 
egy uj világháboru. a békesség világháooruja 
volt. Olyan, amelyet mindenki megnyert, min
denki gyözött benne. Csak egy volt II veszte,,; 
a gyütólkódés, a népek közötti viszálykodás és 
elégedetlenség. Ez a JambOl'ee két dologl:mn 
multa felül az eddigieket. Az egyik II nyelvi 
nehézségek legyőzése , a másik a résztvevők 
sokféle nemzetisége volt. Soha J aml)Oreen még 
ennyi fa jta nép gyermeke nem vett részl és 
soha Jnmboreen nem volt ilyen könnytl(1 
II fiuknak az egymással való érintkezése. S 
ebben a magyar cserkészé volt 1170 oroszlán
rész, mer t II tervszerü előkészület meghozta 
az eredményét: a magyal' fiuk között minden 
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nyelvre akadt tolmács böven. Azonban a ven
dégeink is meglC!ptek bennlinket. Már a meg
nyitás napján magyarul köszöntöttek és magy~ 
cS<llakiáltásokkaJ üdvözöltek minket. Ez nem
csak uj képet adoti a Jamboreenak, hanem uj 
sikert is eredményezett. amelynek a Jambo
reen cSilk II körvonala i bontakoztak ki, de az 
áldá.sát csak ezután fogj uk érezni. A magyar 
fiuk kedvességét, vendégszeretetet, II magyar 
cserkész leJkiképéI. 5<1 felé vitték magukkal a 
reszl.ve\'ö idegenek SI világ minden tája felé. 
Amig a közönség faragatlan kézmozdulatokkal 
sokszor nagy tal>intatlansággal autogramokat 
csikat't ki az idegen, sőt il magyar cserkészek
löl is, addig mi cserkészek arcképeket és ci
meinket csencsöltük el eg.vmás!lal 8 fl. bu-

.", '1 hullal"II kArm.veink u"'.v il!ert ék. c~nT, . ,.. ,," ,.. 
hogy ezek 11yomán egész életre szóló bar át
ság született közöttünk. A Jamboree értelme 
cs jelentősége még csak ezután fog kibonta
kozni s ha volna egy statisztikus, aki augusz
tus l5-től figyelemmel kisel11é fl magyar pos
ta idegenforgalmát, amellyel viszi és hozza a 
cserkészek leveleit, megmérhetné a J amboree 
értéket, azt fL többletet, ameJlyel a magyal' 
cserkész önmagában es a resztvevö idegen 
cserkészek elött is lelkileg gazdagabb lett. _.o\.z
zal a tudattal mondottunk Istenhozzádot egy
másnak a lmcsuzás idejen , hogya Jamboree utat 
mutatott az emberiségnek egy uj világ kiala 
kulás3.hoz. És jól esett a lelkünknek, hogy 
ez mind a mi kicsiny hazánkban történt. A 
csndasz:trvSls ujra elimlult. A ml\!!VM föMrő l 

viszi, csalogatja, vezeti a világ ifjuságát. Gö
döllő bübájos emlékével kényszeriti, hogy emlé
kezzék reánk és szeressen minket akkor is majd, 
ha a mi igazságunk hozzá kerül egyszer pana
szos lélekkel. megkötött kezekkel. És a csoda
szarvas utja még egyszer megváltást hoz ne
künk. m{!rt innen indult el kÖ?\iHink s SI lel
künket vitte magával. Azt a magyar lelket, 
ame!,... a kereszten is ~zeret , mosolyog és imaa
koúk. A :\45 J ános Zs. uni tárius cs. cs. Jambo
ree mUllkájti.t lapunk következő számában fogom 
ismertetni. J ó mu nkát! 

-
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Peth" Ist ván 
parancsnok. 

Szeresd és terjeszd az 
UN/ TÁR/US ÉRTES/TŐr, 
mer! benne az uniliirius 
jövendót Szereted. 

DU" A BOGDÁNY. 

A csonka országbun elő unitárius ifjuság 
Dunabogdány községben tartotta meg els6 
egyetemes nyári konfe"enciáját j unius 26-julius 
3 napjain. A konferencián kb. állagoS<1n (i0 
résztvevő volt, ami a magyaronzági viszonYOk 
szempontjából kie lég itőnek mondható. Az il
j usAg kÖ7.ösen étkezett a táhorban, 1\hol a. tiuk 
szállást is kaptak sátrak nlatt, mig a leányok 
a reL iskola vendégszerető falai közt nyertek 
Nőszővetségünk- olt .. dma és felügyelete alatt el
helyezést. 

A konferencia célja a számbavételen és egy
más megismerésén felül az volt, hogy az unitá
rius vallásos ön t udatot felébressze és megerő
sitse. Ennek a célnak az elérésél'e szolg{,ltak 
a hitelvi, történelmi és tlu-sudalmi kérdé;:.ek
ról tartott, eJÓll d{H!nk. A:;: elrilldhk: Borbély A n
dor, dr. Csiki Gábo r, dr. Enyedy Róbertné, Fe
rellcr. J Ó7..sef, dr. Iván László, Pethő István, dr. 
Szabó Elek, ifj . Orn, ösi Károly előadását, mitIden 
izben élénk vita követte, melyi)cn a konferencia 
valamennyi tagja résztvett. A konferenciát min
den reggel áhitattal kezdettük Illeg, ahol a közös 
éneklést, a bibliamagyarázást és imádkozást is 
az ifjuság végezte: tgeni Attila, Gróf Pál, Hol
Iósy-Filep Klára és Rajczy Mál'ia személyeiben. 
A konferenciát be:;:flró iinnepélyes !;:; fent ~zte
tet Józan Miklós püspöki vikárius tartotta julius 
2-án a ref. templomban, amikor is a helybeli kö
zönség, a fö vfl rosból ler 111d ult u nitnriu" hi\'ek es 
konferencia higjai zsufolásig megtöltöllék az 
Istenházal. 

Ha nézzük a konferencia lefolyását és meg 
akarjuk mérni annak értékét, .nkkor arra a meg
állapitásra jutun k, hogy ez volt a~ elsö komol.\' 
alkalom, am ikor II mi unitárius ifjllságunk lel
kével is foglalkoztak. Egyesüleleink évek ótn, az 
egyház, annak intézményei és alnpitvánrai tá- . 
mogatásával, kiilönösen az utolsó tizenkét esz
tendő alatt ma mal' igen Jlagy összegl'e {ehct~. 
anyagi támog'lItásb.an részesitették az . 'Ul itlÍ
riu s ifjllSlÍgot. A ,>énzbeli es természetbeni 
támogatás mellé , nzonban nem kapták ~lleg ~ 
kellő lelki nevelést. amit vih'H:~fIl';tll bJz"ll\ It 
az, hogy a l'everzáli&1.dás, · az egyházi munkából 
val6 kivonulás terén Ilzok jórnul.:: e161 , a templo, 
mok és egyhiu:tf\Tsadalrni összejövetelek IAtogat:i
satól épen azok vonulnak felre, akik mrti , ma m~.g 
ugyan kicsiny existenciájllk1\t az egyhá7.Jlu k ko
szönhelik. S ha mef:kérdt>7.zllk n 1111\ m:\r komoly. 
önmagukkal számolni tudó meglett fiata[em~ 
bereket, hogy ily irnllyu IlmgtilarllÍ9ukntlk lill 
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ka, akkor ~inte egyöntetU formában .kap-
7uko 

a válasd, hogy "ifjui éveink alatt Igaz, 
hogy nagyon sokat kaptunk ~ egyháztól, ~~a

'akban é1etlehet6séget nYUJtott, végzésunk 
~tán sokunkat álláshoz segitett. de mindezt 
kegyelemkenyér formájaban kllptuk, mert az 
anyat; fft.rno,!::nIAs mellé nem kaptuk mflt!; e. Ipl
ki· támogatást, a fiatal fogékony lélekkel való 
komoly és e1.Amottevó fOl.!: lnlko1.Rsf. OA mult 
szom~n~, jelenre és jövőre egyaránt kiható 
tapasztalata igazolja a konferencia szükséges
Higét iS mutatja meg annak értékét abban a 
,ondolatban, mely az Istenen ker~sz~ül küzd 
az emberért, s amelyik a lélek értekeinek meg
találásán keresztül vezeti el választottját ~z 
élet megismerésére és megélésére. A konfe
renéia a· közszeJlemként kialakult gondolato
kat konferenciai határozatokba foglalta ösz
sze, melyeket egyázi forumaink elé kiván ter
jeszteni: az' unitárius ifjuság külömb, vallá
~osabb, emberibb életet akar élni, mint az 
el6W . nemzedék, vallásos életét öntudatositani 
akarja s ennek első folyományaként megkezdi 
a harcot a reverzálisadás ellen, egyházi életünk 
hiányosságait is észreveszi s a belmisszió a 
hivekkeJ való közvetlen érintkezés kérdését a 
diakonia intézményének a gondolatával együtt 
még anyagi áldozatok arán is, beinditandónak 
tartja. 

,4;kik önmagukba szállnak, azok szolgálnak 
I~tennek és e földön is az ö országát épitil<. 

FcrBTItz József. 

BELMISSZIÓ. 

Unitárius honvé deink. 

B~lmissziós , munkánk kiszélesitése kapcsán 
. kezdtünk el foglalkozni unitárius vallásu hon

védegYéneink ezervezésének kérdésé\·pl. E1.1.el 
a kérdé~~el kapcsolatban mindig .!a.jnálatosan 
érezt:Uk f>!tyhnzunk eg.vik s{>.rp!m6t, : 111. ll:lilftrillS 
tábori. lelkész hiányát. Ehhez való jogu.nkat 
f~laaDlllohasem fogjuk II minden alkalmat meg 
kel~ ragadnunk ennek kieszközlése érdekében. 
U.n~tá:.iu~ t~bori Iejkészünk hiányában megki
sereltuk szamba venni azon hiveket, akik je
I.en~eg a m. kir. honvédség kötelékében tel
~e~~t:nek szolgálatot, vagy ott szolgálatot tel
JeMto mbvallásu egyének unitárius hozzátarto_ 

mi °Ehhu II Wondolllrhol .uivul!n v~nn6k II hllr. 
d;:O:: ~"n~4~cló hOtdst"I4s6r, mlv~I l! kérdes riszr4. 
f rdl!kc . liS V, oz IInlr6rllls lövendó le'l~lSóbbrl!ndLl 

(Szl!rke:lzr6.) 

tói 8 mint i1:-.,pnek ktil"\Pllett tagja.i a prot,ell· 
táns tábori lelkészségeknek. 

1920-ban a magyar véder6ben 73 tisztünk, 
150 altisztünk, és 97 közlegényUnk szolgált. 
akiknek legnagyobb része a székely hadosztály 
feloszlása, valamint a trianoni békének a ma· 
gyar honvédség létszámára vonatkozó hatá
rozatainak végrehajtása után nyugalomba vo
nult s más életpá}yán keresett boldogulást. 
Egyházunk vezetősége löbbizben kérvényezt.e 
a protestáns tábori lelkészség kereteibe egy 
unitárius tábori lelkész kinevezését, ez azon
ban kicsiny létszámunk miatt nem volt teljesit
heM. E fonák helyzet eredményezi azt, hogy 
a m. kir. állami reáliskolai nevelőintézetekben , 
az 1933-34 tanévben tanuló hat unitárius nö
vendékiink sem részesülhet unitárius lelkész 
által n~'ujtoU hiloktl\fr\sban, mert flzt évek óta 
flz intr?etpli protpsrrln,.. rpf. V II.I!V lnlh. fAho"i 
lelkészei látják eL Növendékeink oktatá~a uni
tárius hittanköllyvek felhasználásával tör ténik, 
de el nem tagadható sérelmünk marad az II 

tény, hogy reáliskolai tanuló hiveink lelki ve
zetéséhe nyok. esztendőn keresztül semmiféle 
befolyásunk nincsen. A m. kir. Ludovika Aka
démián már valamelyes eredményről számolha· 
tunk be, mert ott az idei esztendőben kérésünk
re megengedték, hogy az unitárius vallásu nö
vendékek havonta egyszer részt vegyenek Ra
kos u. templomunk Istentiszteletein, s valósú
nüleg eme mozgalmunk heinditásának lett kö· 
vetkezménye az, hogy az idei áhitat napjaikolI 
Józan Miklós vikáriust is felkérték egy hiterő
sit6 el6adlr.s me~t:trtA~r\rA. 

Hosszas és fáradalmas, sokszor akadá
lyokba ütköző munka utAn siker ült elém ünk 
azt, hogy ma már megint t isztán látjuk a 
hanv"d~i>J:!i IIv.oll!Álnt.han 1I1Ió hivpi " k és h01.1']4· 
tartozóik számát és elhelyezkedését. A protes
táns tábori püspökség értesitett, hogy 1931. 
dec. 31-ik i állapot szerint ' az unitárius vallásll 
családfők száma 80, családtagok száma pedig 
82. A hét vegyesdandár tábori lelkészsége utján 
az unitárius családfők névsorát megkaptuk és 
azt mJ\t!án ulnn tovf\hh ki"1.plp..,jteftiik AJ: 0"'1.
sIlesités szerint ma 51 tisztünk, 88 altisztiInk 
és 38 közlegény!ünk szolgál. Sajnos, hogy II 
kimutatásban szereplő ~2 unitárius családtag 
felkutatása érdekében tett lépéseink kellő ered
ményre még nem vezeUek. 

Egyházunknak joga és kötelessége hivei 
lelki életével való foglalkozás. Nekünk ie jo
gunkban áll őket lstentiszteletekkel ellátni li 



jogunk van a rra, hogy e1ryhAt:ins buzg6ságból ft, 

protestáns tábori IlUspökség részére juttatott 
adományaikból. Il többi protestáns )XJlgári egy
házközségekltez és intézményekhez hasonl6an 
mi is reszesUljniik. Vnnnnk kérdeseink, mel~'e
ket velük közösen akarunk megOldani, vagy 
a megoldáshoz eh-ezetni. Előzetes megbeszéle
sek nlllPj{1Il p hó 29 j\n d. U. 6 MRrll. IX .. Rilkos 
\lcca S. sz. alatti g)'ülekezeti termünkbe össze
hivjuk Budnpesten szolgálÓ hiveinket, hogy 
\'elük együtt. megbeszéljük az elökészités, lelki 
gondozás és épités kérdéseit. H isszük, hogy 
egyházszeretetük megérteti velük szándékain
kat, amelyek a maguk nyilt öszinteségében 
uniUirius és magyar jellegiink kidombor ita:;;&.
nak szolglilatában állanak s ezen keresztül esz·· 
közei II protestáns békességnek IS. 

Fcr,.,,(! J6nef 

Unitárius Iparosaink. 
Az idei ősz elérkeztével az un itárius iparo

sokAt e!l k"rP~kpdtil.:p l, mA{!i\n 'jfnrtl,,!Ó. Bölöni 
Farkas Sándor Egyesület neki kell vágjon 8 

mnnkAnAk. hnl!Y n kp7.fl"t nphé,,~é!!,pil1 "Illn M
\'ergódés utan 11 hivatalos áll an~i elismertetés 
védelme alatt megkezdhesse hivtl.tását és elvé
gezhesse munkáját. 

Az egyesületet mi vezettük el megválasztott 
elnökségének támogtl.Ílí:sával a meginduláshoz. 
Most amikor belekezd fi munkába, akkor még 
eey jó tan:\c!lot akArunk Ildui. JMioll II m U.I!ll 

lábán és valósítsa meg kitüzött célját. össz
hangban többi egyháztársadalmi alakulataink
kal. Iparos és kereskedö testvéreink egyesi.ile
tének célja kettős: önmagunk megsegítésén ke
resztül az egyház megsegitése. De sohtl.sem 
szabad elfeledniök azt, hogyegyesületük je
lenwsége épen abban rejlik, hogy önmaguk 
m('(!l'IP2iteset \lllilflrills~lIgllkon kl'l"Pl'lzl ll l kö
zelitik meg. ?I:lint iparosok és kereskedők vé
gezzenek becsüleles munkát, s unitár ius t estvé
reik számára, akik épen azér t keresik fel mun
kával, mert testvéreik, adjanak kétszeresen jól 
\'cgzett munkát, mert ki lételezné fel azt, 
ho!!\' >IZ ('!tV ik tl'!llvi>r rn"!lzfl l flknrflll cí'U'!pkntl"i 
a miisikkul. Ha unitár ius ember révén jutnak 
munka .. '1lknlomhoz mestereink, akkor ne felejt
kezzenek el arról, hogy ez azért is történik, hogy 
a lehetöség határain belül munkához juttassák 
uni t ~rius Sf'1!:é,lpjnket es npvp!irl.: 1uno"cniukat. 
Ez az egyesiJleti munka egyik oldala, a tulajdon
képpen.i munka, amit minden más egyesületben 
más alapon és más cél érdek~ben elvégeztet. 

nek. De e mellé adunk még vnlamit. Az egy_ 
ház szeretetét. a hit fényét és "Világosságát az 
e.rtelem tisztusilgát, a gondolkqÚls nYi1tsá~t, 
amit milsult nem tlllálnllk meg. Kell, legyen 
valami, ami összekapcsoljn öket n templom kö
rül és ez legyen a dal. ösmngyar testvéreinkl"Öl 
is fennmaradt n legend!\, hogy dalos ajakkal 
végezték munkájukat. Dolgozuw.ak ök is nóth 
kedv,'el, de daloló ajkukat használják fel lsten 
dic$Öitésél'e is. 

M.imi f'llf me1!:pl'Óh-i111lnk nuh. hM.\' ösz
szehozzuk öket, de igaloán együtt csak akkor 
voltak. amikor egy sÚ""el és egy lélekkel éne
keltek. l\ell. legyen vállalkozó arra, aki végig
látogatja és öss7.ehozza őket az egyesületben. 
ES lesz talán módOSllbb hiveinkben áldozatkész
SfO!!:, akiI.: e2,\,·1>!!\, délll lH.o\I'l\ ff'tl'l .. lb"'p;>,U"kre 
bocsiljtjak autójUkat, hogy a távolságok le
győzésével megkö7.eli t hessük célunk elérését.. 
Ne gondolja senkisem azt, hogy nincsen ben-. 
nük áldozatkészség . . Lelkiik cl'lékeit megmutat
tak azok, akik egyllll:r: iránti hálá,i ukból az 
egyház révén kapott munkán keresztül megta
lált lelki erő gyöngyszemeiként legutóbb is 
adományokat tettek, hogy az egye&ületi élet 
bei nditásával jaró killdásoknt letörles.zthessék. 
Boncl'a\ Ferenc '70. B ,~logh Gibnf. Szokodi János, 
Kovacs Miklós es Nfl~ Aran 10·10 peneós ado
mán.rai II bi7.ony"ft,gai n lélek llle~mozdll"isállllk. 

Csak keresiink valakit. aki magAra ve!!.zi lelkük 
JrOlldjfl.I , Ilki l111>glntOl!:l\tjn öket. I\kik kör.ü1ol\'1\1\ 
keveset keresnek fel szép szóval és szeretettel 
és elhozza odtl., ahol a helyük van, ahol önma
guk megtalalásán keresztül megt.alálták az is
teni szeretetet is. 

Per{' ncz lózse( 

UJ MAGY_ 

A LELKÉSZ. 
Ha 111:( IJkllrjuk . hat/r II mip 

elele CflJ'htlz/lJlfl'lbb fefly~n, 1I:l 
e(f}'hdzntJk kell n~piesebhi 
I.;:nnl. (Ko/pil1 .... ) 

Ke\'es jaró-keJő embernek tUy' fe!. IlZ az 
érdekes korkel'. amely vnlllme!,\' kUI\'nros~ . lI~~o, 
nnlon fck\'ó 1í>llIplom mellett II törtető, lulkoló. 
csengető és liht'gö \,Mos elé IArult: l\ l eill ,~lo.m 
fuUlhoz bujt/Ul \'lIckniból. kilnkoltnlOtf ~u tO~IlI~.I, 
reped~zetl , furne.ros IUkrébö!, tlgyniból e~ nJtl\J!llt 
üresen binlt'u;ó szckrénseibót fészket épuet~ lIla
gAll ak a !I\kbérót fize1ni nem ' udó szerencse1lell. 

.E~ a cikk a "Nfmntt flgl:tlö" I. eV! alJg~~ 
sdmdban Idcnt mrg. Olyan sdp cs IlIa~. hOIJ)' e 
mrsnck lar/O" l,Ik tcktl~tlln i . (A snrkullö). 

~-



Oe. meg kevesebben gondoltfl:k arra, meghök~en~ 
ten h:\nytorgntl'n ennek ft kllakoltatottllHk kI8BC, 
merész ötletet, - aki fl. magas temll!om mellé 
hujt ll. csipós rlUgu~ztugvégi s~el elói. - h?gy 
Kri~zWs lClJlplomaiuak uj , vagy talán esak uJul
tan {Oli tos hh'au\.sát jelenti az a minden fCrgével, 
sze rcncsétleuBégEll'cJ. em be ri föld reBuj ' ottsllgfl. val 
II temlllomhoz Jmsv,ó és ott llulJIcdéket kaJyibáló, 
\'llckoJó nyo/llorusAg. 

A tomplom uj hivatásának szimboluma ez 
a modern korkéIJ. - A templomé és !I. templom 
emberéé. A lelkipAsztore, a Jelkc3ze, legyen az 
főtisztelendő, vagy na~y tjszteletü . A n.\'omoru ~ág 
hozzajuk fut, fil', ó hi.bukba kapu8z kodik legelő
ször; akik fl lelki megpróltA!tatások tengerén vi
gaszluljAk ft riadtakat. 

Amikor II. mil fi,ltal lelkésze könyvei közül 
kikerül nz életbe, nyomban találkozik ezzel az 
arsdaU:lI, nz örvéndó szociális hulh\mok fuldokló 
rilldtjai"sL E~ hamarosan kemeuy munkával kcll 
hozzntnnulnia az élet sok olyan iig.res-bajos np
róságaihoz, Im a hiveivel együtt ak:!r m!l.radni , 
ha ay. ÖrVéll}'ekból bárányait ki ak'lrja menteni , 
IlJllEdJet a sok bölc~dó éli törtenetiró között el
feledtek vele megismertetni, tmh ia kell egeszen 
szürke hivatalok, orvosi szervezetek, földbirtok
ügy.ek ~ , blonjait, mert egyre-másra ezekbt'll kell 
segitem, e~ekről kell prédib,ln i é~ lám tudnia. 
kell a lakáskérés módját, ha fL templomúhoz 
menekült hajléktalannak fedelet akar szerezni, 
annak II nevében, akihez BZ, mi nthB lilbaihoz 
kuporodna, megbujt. 

A sekrestye·katolicizmusnak cs másrészről 
a . ra~ ionit.li8 teológiának \ etett , 'éget a szociális 
kerdesek feltönise. Az élet követel és az élflt 
sebeit g.vógyitfLui akaró lelkészkedő papsAgn:~k 
ham.ar meg kell . tanulnia, hogy I\z on 'os8!\gért 
hova kt.>lI nyolm . H>\ a képzettsége nem keszi
tett~ elö ec~e ~ munkám az, aki lelkében hordja 
~. hIvatás lar.lgját, ml'gerösiti magfl.t az uj mun
lalban. A nemd papsúg szociális érzéke és a 
belga paps:ig apostolkodó szelleme lebe" ezek 
~I?&~ a le l k~szek el~tt. Az egyik mod,'rn ~g.rházi 
lro Ir.ta. e?Ylk mu~.kfl.Jában: "H ' ~ az uja.bb időben 
~.zt. b.tJ~k, hogy tobb hel.\'ütt a nép elfordul pnp
Jatol,. \'I,~zont be ~ell ~ll l lltnunk, hogy néhol a 
pa.pok \OnnltlLk f~lre, uiegenedtek el li néplől." 

. Enne~ fl. f~hsmeré~e fejlesztette ki az uj 
nemet lelkesz tlpnSál.. A német lelkéS7.t a hivei. 
é.rt r~lyta~ott .~z~~iá1is harc es a szoci:ilis prob
~e.m8k. telJeskorü Ismerete jellemzi. EmelleIt nem 
ep~~1 a .. fdlu ugynevezett intelligenciJi.jának 

egyIk t.agJat, hanem a n(Íp közé tarto'-,k de-
mokra'lk A b I ' , 
II 'el us,. e,2;a pap viszont fri ss, nem ké-
nie mt~, a luva.!Ah . mentalit:is lespedtsége mncs 
'\k~ . nne, mrssz lonári~s. áldozatkész marad 
.. or IS, .hn nem keriH el hazulról hanem l\ 

StlJJi.t f'll ujáhll.ll hlkik, Il 'll)pJi.szentelés~ utan is A 
magvar Ilapnll.k a fe'lót\'-' . . . falu (:8 a v · J ,,~ I utja .IS erre vezet, A 
kódhllják n~:~s Bulyos ga'l.dasáj;1 probli!mái rAz
ne Ali' g.8Z em?ereket es ha a )lÍlsztor 
szi:1leg;~!l~~~~~. ~_ .. szJ.etho!ul? nyáj fólön, elve-

. v v,u"nyuJt IS. 
A f!tual lelkész nem vonulhat viSsza köny-

vei ~s ~l m?t~.ecli!sei közé, szet kell OSztani i!letét 
t~!lt\érel közolt. SZOCI)Slln egyiltt kell élllie a rá. 
blz~u lelk~.kkeJ, . m~l·t . a .ga.zda~ági vált~itgokka! 
egl Ült .lelki válsa~ok I~ ):~mak ,és Ií\ég egyrész
ről. az Istentelenseg pohllkaba ollöztetelt álarco. 
~,&l rabolnak, mi~ a városokban a kommunista 
Izgat!~s ~c~ztegl~tJ a l\llkeket, addig másrt!Szről , 
ha. nem. al~ kemelly sarokk al II \·:'l.rtájám állitotl 
krJsztusl pa"dztor, ugy II különféle, gombamód'álll 
e~~zllporodv.tt sze.k~ák álprófétAi kergetik torz

J 
ré

lIulctbe a1. lstenfelo, dn két:5égek közé j utott em. 
bert. 

.. Az uj !elkés.~I!ek. mikor ig", lassan a magI'\. 
e~eJ~ból az ele t fole tud emelkedni es it. sok se. 
g lts,egben . ~loz",á erö~ödik a bölcs könyvek lupo. 
zl~sabi!n )l~]"tas karJ!l fl mai kor sulyos mcgpró
balt:lI.asal~\o.z, Illeg kell találni azt II korbAC50t is, 
a~e.l,\et ~\~lsztU.S cm~~t fd a.templomi kuf:-'I"okr:" 
a~lk az ~ht~it.t es deru cs~ndJét !IZ arany izgatott 
POl"l~~~desel"cl, keresk~des8cl zavarI ál, meg. ,\ 
szocmhs. gondolat. cs.endJe ma szinten nincB meg. 
A tul~aJtu~.t kapttahst~ szellem megzavarja az 
~~nbefl_deru, 1I.\:ugalolll es áhitat méltóságos csend
Jet. Erosebb kezzcl kell ebbe fl lármi~ba lwlel1.vat. 
k.~lzni é~ a szociális csend kri~",tusi igazs1t!!:át 
surgetm. A magyar templomok órei már elindul
tak ezen az utml. Fiata l lelkészek vezetnek ta. 
lloncinternálusokat. szövetkezeteket harcolnak a 
telepités gonclolat.1.ért es II nincstel:n~k földjeért. 

A magyar temlllom valamikor veszedelem 
eiletén eró" vára. volt nlinden g}'engéllek. Ezek a 
templomok n",ujtottal, "édeimet ' sÚlmtalan marIa· 
lóc had pogány keg.\"ct!enke,lc~ei, :~ Ulz es vér 
félelmetes éjszakai ellen. A magyar lelkész elek
nek a templomokllak a védelmében sokszor hul· 
lott e!. Az uj ma":\".v arság templomai köriil felJlö, 
vllkvó fiatnl lelkészek épitik IIzokat fl falnkat. 
amel.rek 3Y. uj megpróbáltatas magyarjai szám:ira 
a szociAlisviharokban minden po"nnvkodns el/en 
védelmet nyujt. Es:'erhás Istv án. 

HIREK . . 

Józan Miklós pÜSI>öki vikarius ebben az esz· 
tendőben töltötte be lelkészi szolgálatának negy
venedik esztendejét. Ez a jó alkalom arl'l1 ösztö
nözte a magyarországi unitárius hiveket és első
sorban a budapesti egyházkiizscget, hogya nagy
nevü lelkésze iránt il szeretet, az isteni gondvise
lés iránt pedi~ SI hála érzelm ének adjon kifeje
zést Lapunk is ki akarja venni rcszét az ünnel)
ből s főleg az Istenhez felé szálló hála."ldásból s 
ennek az érzésnek kivántunk kifejezést adni 
vezél'cikkünkUen. A lekészi jubileumi ünnepély 
októbel' 8-áll lesz a Koháry uteai templomban az 
Istentisztelet vegezté\'el, amikol' is diszközgyü
lésre jön össze a budapesti unitári us egyházköz
ség s azon az egyhflz vezető férfiai továbbá ll. 

testvérfelekezetek, a kormány és a hatóságok 



kéJlvisel6i fogják elmondani, ~ogy mit jelent 
a magyar unitárius egyháznak es a magyar nem-
7.eti ügynek J ózan Miklós pÜsp. vikárius szemé
lye. Kérjük hi veinket, hogy erre a: alka1om:a 
gyüljenek össze minél nagyobb szamban és a 
hála szent érzelmeivel áldozzanak az egek Urá
nfl k. A hft!Rfl dó Istentisztelet déle16tt 11 óm 15 
perckor kezdődik s hd II rádió is közvetiteni 

fo!!jll. 

lUég 200 pengőre van szüksége lapunknak, 
ha az év vegéig minden hónap 15-én ponto.san 
meg akarunk jelenni . Amint láthatj.ák n:lvasól!lk, 
mindent megteszünk, hogy a ~eg~obbat a~Juk 
közönsegünknek. Igyekszünk mmdlg aktuálisak 
és a közvélemény hü tükrei lenni. ts ahol anya
jtiakból telik, igyekszünk minnél. többet ny;ujtani; 
Jelen számunk 16 oldal. valammt a karacsonyl 
számot szintén 16 olda lra tervezzük. De mind
ehhez pénz kell, éppsn ugy, mint a had vise
lé~l\pz. 'J'lIlflidnnk';'p mi i~ hndat vi""Hil1k "'nm 
katonáink utján Islen országa meghóditásáért a 
szellem fegyvel"eivel. Nem hisszül" hogy ne 
akadna még öl,·en olyan olvasónk, aki megérti 
hivó szavunkat és négypengös előfizetésevel siet 
hiztositani a nyollldaköllségek kifizetését. Ha a 
támogatás elmaradna mi is kényszeritve volnánk 
a c5<"l lád asztaláról elmaradn i. Mi azonban bizunk, 
mi azonban hiszünk s várj uk bizalommal várjuk 
az előfize tési összeg'ek beérkeztét. Év végén szá
mot adunk egész évi gazdálkodásunkról l 

Mulalvány$7ámul kJUdlUk el I~punl<~ ' h~rnm~7"7. 

olyan címre, amelyre eddig nem jart az Unitárius ~r

tesito. Kérjük fogadjak szeretettel és amennyiben II la
rot jára Ini óhajt jak, ebbeli uandékukat vagy egy leve· 
lező·lapon jelentsék be a kiadóhivatalnak (V., Koháry 
u. 4. ) vagy pedig II rnellékelt csekklapon ri~essenek be 
egy pengőt az utols6 negyedre előfizetéIIUl, a csekk 
h61lapján jelezve (.Elófizelts") 11 kUldemtn y rendelIeristI. 

Vasárnapi iskolai évzáró ki rándulásun k ju
nius ll·én kedvező körülmények közt folyt le. 
A !!7.ep 7.U11;1i!!eti hp1!\' oJcl~lh~n '.-.Ipflprhpk le 
kicsinyeink a vas. iskola vezetökkel az élükön. 
Kint a tenllészet templomában nagy kört al
kotva hallgattak meg a gyermekek az utolsó 
Istentiszteletet, amelyet ez alkalommal vitéz dr. 
Nyiredv Gézáné ÍI\rlnt' a fl7.a!lll1krn. A., "l!,"h ii. zi 
énekek versenyt szálltak a madarak dalával a 
j tjságos Istenhez. Istentisztelet után kezdődött 
~ játék, majd ebéd és fényképezés volt. Délután 
, s~él_ kört ~Ikottak a gyermekek és Ujváry 
Laszlo vas. Isk . vezető mondott a kicsinyelmek 
szel?bnél szebb meséket a kis J ézusról. Ezt s~a
vala verscny és aranymondás ve rseny követle, 
amelynek sok-sok hal!galója volt a zugl igeti ki
rÍ\ndu \ók slm\"''''! iQ. O nr>\ ntán 90rh '. ll 'I' .. k J\ 

gyerekek és zászlók alatt éneks"óval vonultak le 
a zugligeti végállomáshoz. SzülŐk és gyermekek 
ugy éreztkk, hogy Istennek tetsző dologban vet. 
tek reszt. A résztvevő gyennekek száma 140 

volt, szülőkkel együtt 200-nn voltunk. Adja 
lsten, hogy jövőre még szebben, még jobban 
sikerüljön! 

Zász!ószentelés volt julius 16-án a Koháry 
utcni templomunkban. Er.en a nal'on avatta fel 
ünnepélyes keretek közt J ózan Miklós püspöki 
vikArin fl fl 34F; .T"ron" 7. ~ i l!mn, ,(1 r<l'r!:;' · ,. ~ . ,'Itt. 
uj zászlóját. A zászló tiszta fehé, selyemböl ké-
s?,Illt. erzvik fl'rt~l!i.n ~ m l!!.vltr ~ .,;npk S" m r\ ~ik 
oldalon n székely szinek szegeJyezik. Magyar 
oldalán a magyar cimel"t, székely oldalán pedig 
a cserkészliliolllot és Erdély cimerét hOl·dozza. 
A r"mpkho> ké .. .. iilt. mlivPI dr. Hllrmfl'7.v I"imon 
Béláné készitetle lelkének t iszta erdélyi nemes
séget adva bele a munkába. Volt is bámlllója, 
nem is egy a jamboreen a gyönyörü zászlónak. 
Ac 'HlVlHdnknt fl r~rll clhnt ~"! fln nnifllrin" ""1,. 
szonyok hozták össze és a gyüjtés sikere alapján 
ajándékozta meg az Unitárius Nöszö\'etség mint 
zászlóanya a cserkészcsapatot az uj zászlóval. 
A fe leHhetetlen szép ünnepélyen a ·zsufolásig 
meglelt lelll\Jlomoan Jó:wn iUiklós I)ÜSP. helynÖk 
mondott szárnyaló avató beszédet, majd meg
áldó imádságot, mikbzben a zászlók meghajollak 
az áldás szavai alatt. Az ünnepélyes aktu s után 
az egyházl,özség a ~liss"Zió Ház és az összes uni
tárius társadalmi egyesiiletek képviselöik utján 
zászlószalagot tüztek a r.ászlóra, a zászlószögek 
tulajdonosai pedig egymásután verték be szögei
kl't. II?, Ili 7,~ fl 7Iórnrfh". ),7 IIt'npn';'h",pk ez II része 
még a délutáni órákban is folytatódott. 

Öszl hálaadó UnnepUnket szrplembu hó 14·én 
vlls6rnllp tllr1juk Eten IIlklllommlll II rendu Is.~ntiszre· 
lel ut6n UrvllCllorllosWis lesz A Knhliry·urclli remplom· 
bnn prédik'l 811rllb6s ISl\'lIn ts Urvllc~or6t OStl JM lIn 
Miklós. A R6ko ... ·ulcdblln prédikál dr. Csiki Ollbor. Ur· 
.vllcsor61 Olli l Fenl/cz Józ3ef és imddkotik dr. Drum_ 
mOI/d. 

Heltai Gábor Ribliakör okt6berben ismét megketdi 
működéset .• ~ hónav el aő és harmadik csütörtökön este 
~7 órakor gyüleketnek ÖSStC minduok, akik énlekl6d· 
nek II Biblia mindennél eniekesebb és életünkre legdön
több hatM sal biro világa iránt . Október 5-én és 19·en 
lesznek talir.lkoziu;a ink. Hivjuk el erdek10dő ismeről!l';in· 
ket i8 e1iekre az oJ;5zejo\"elelekre, hiutll II Biblia fel e· 
ke!"Cteken felül :illó könY'"-

Az Unitárius Mis szió Ház Bizolfsága 
1933, julius hó 31·én tartott \il é~ében ~m!éke1.~tt 
m8~ II Mi!!s2 ió Ház megv áshrlásé.n~k 1I~ ev:es ev· 
fordu!ójil\'!,1 kilPcsolnt ban ma .mar I:ehtu Mr. 
Forbes és Re'· . dr. Drummond erdernelról, A lel· 
keszi jelentéshpll örömm~l vesli ludo~~áf'~1 1\7. 
egyre Sféles('uö miss!r. iós munka l e n~ulet ('t . ~ 
szt\madtisok l erúrg.\"alá~a ulún tudomasul . "eszI 
és megsZu.\'3zZa R pÓlh i.rc1 kéré,s.!, .mely altalá· 
nos hn7.tatnrotiHa fordll"udó. I\OBzonetelel Bza
\'az dr. Kovács Gábo' ·. ny. áJlamtitkAr afi/lnak 
értéke!! kÖllyvadom:lnyaier t. örömmel "~S'I .. tu · 
dom,,~ul a· vandéE!l!zoba . feltilli!8sát. ~1 · n· f'':1 ft 
folyó in lernátusi űj!.vek es fel'·etelek kr.ld 'set .s 
1'églll rop;lalkozik Fert;tICL .József b. lelkPu a tt· 
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u . ntll li .miRjl7. ióR rnllnkl\ bpjnditásl!. t{t.r!!.vflbll.n 
tett. inlii lvt'tnv{.vl!. l, nl"lvf>t plvhf> n ml\(>'ftév/l. tf>S1i 
s mf> lynf>k gVllkorll11i ki vitf'lphf'7. é .. meQ'RN!:i tésé
hpll ", ,,v"'Q'i flI liMl\lokrn iR llRj llm lió. F:7.1.pl 111. in
ditnl,nriyal lapunk mAs h!'lyen foglal kozun k. 

A du"sbojZ'dányi ifiusá~j k onfe r encia 
salortAbnrAnak me.cépi t"~ét. a tAbori kon.vhll. ve
zeté~ét, ~zóva l R s7.olQ'1\.l ll. t nfl2'.V és IIp héz mun
klljAt ft 345. Jllnoll Z.~iJ:rr"onrl c~prké"z c.'OI\]lll.t 
nyolc C8erkjÍ~ze lMfll. pl kifoA''OfJllallul es igazi 
c.'Oerkp~zodlUldA!l!ln l Vezetólk CfllI('!li LSMló és 
Borbélv Istvs n voltSIk. A tAbor 1f'lki vp?oerói e7.
uton iR mp~kös?i)njk II jó munk t és to\'ahbi 
8p.c: it.o:é,(!'e1 kern!'k es vArnnk II CSf'rké~7.C!lIl.!llltl ól. 
rtt emli tjUk mel!: Azt a VIl16hl\II cf<f'rk';!lzif>S jótet
tet... nmel.vflt a kon ferent"jRlfLhor lebon tAsakor ne
héz és fárAsztó mnnkájuk kŐ7, hen vi ttek vép;he 
cserkés7.eink. Ueyllllis jul. 3 án egy hOf!.liáll.vi 
gA7,da hba );ilt.vullldt s miplótt még a tii?Olw 
SHg odnérkrzett vol nil, cllerkEi"7,f>ink hontották le 
a tf>fót II azután is ók végezték el az oltók_ mun
káját. 

A '345, Já no s Zsigm ond cs. cs. ' j ulius 
5-101 j ulius 15·ig a j amboree el őtt próbalábnrt 
tartott Pes~zentl öril1cen egy akácos erdő tövé
ben . A s,,"pell si kerUlt táhort többen a fövaros
hól is meglátogatInk. Ezut it.n ké t hétre indultak 
el a c~apat tagjai a jamhoreera, ahol j ól mefl'áll
tale helyii ket, amint -arról lapu nk más helyél~\e
számoltunk. 

IUdl~s Is le nlls z lelel volt iulius 1I0-6n blldllP€sri 
r~mplomunkbóJ. Ez 1I.lklllommGI józlJn HikJós püsp. vi ka
n us btstéll s SI IIVlltl főleg II JAnos Zs_ cs cs lagilli· 
~o:- és II maR'yar cserkészekhet illlc1le. Ilkiknek ebben lit 
JdopOnlblln ku dódölt meg vil6grdborOll'i.sllk G ödöll i n. 
Et ~olt III első r .. ! d iós IS!enliszrele!. Ilmell' miniegy . 
bllZdJI6s vol l GI egtsz . mllgYllr 'cserkészerhez, hog y jó 
mllnk~ 1 végezzenek II vllllg rli bo rblln s fordirsak II világ 
szeme! szeghy hGúnkrll s III ISlen su mél 4t eleselt . 
embendgTt. 

A pestkörnyék i s a fővá ros i kör zeti 
Istentisztelelek október lmvúban ismét meftkez
dódnek..Októher,fól szóló tábl:iz:\tos kimutat~ Ia.
punk vegéu tn.hi.lható. 

Bras!\a i 5á ,:"u~ l . Unitáriu s Ifjusági 
Egyes ületünk elso OSZI válaszImányi ülése t 
azep~ . 27-én d. ~ . 6 úm~or .tartj a meg, melyen 
b"'ÓZ1IoIU ?1 .11. I\~a~ esemenyt: lr61 és elókesr;it i az 
o t ben tls2; tUJlto kozgylilést. 

. ~öl?n i Fa r~ as Sándor Egyesülefünk 
u!Htánu~ IP.tlros .es kereskedő hi \' f!i nk szövetsege 
első ÖSZI vulllszttllanyi üléset SZí'pt 24·én vasó,r
n~p d. e. turtjllo Illeg IUt.kos-u. gyuleke; e ti ter-
~~~~ben oszi hálnulló Is tentiszteletünk be fejez-

\"~nok& Ii .. " bM . A", iJnitúriu8 lIIif"Úó Há:t. ~'ezctósége 
IX. H"~WI u. 3. ' z. a latl egy $lcrt'ny igényeknek ~g_ 
felelli t~~ta ~"IIUégar.obát üUilott fcl, ahol "endégeink 
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és hi .... <i'i nk burlllpe ~tj tnrtl,~kodC.6Uk 1\ll1tt lakht nyet. 
hetnek. A .... elld6g$Iobiiban e gy "gy éR egy div"n}" áll 
rcnde1kezé~lll. Ára ágyankcnt az el!ó na""n k ... -' I '. • .'- e. .... pengo. 
mUl< Cn tovabtH napon cKy-e"'" ,en"ó T" t" . ..... en a uté~ 

n~~1 eKY ~no.::0lJ:c " .vend~gs10ba mellett levő !ürdóu'l_ 
bd;lIn II runléa ;;O rlltéroo kerül. Hiveinket. akik Bud . 
PI1I>~.re uta~n~k felhivjuk e rr.) a lehetó!lé~re ! egy~n 
kérJdk "~ Jg~~yloe venni $lÍlndékoz6kat, hOKY ~rke~hü. 
kel, a nuss:t.lO& lelkészi hivatalhoz leveluölapo 1-
te!<Cn jelentsék he. n e oze-

Rádló~ 1<t 'en lls zll2' le l It!Oz okroher 8-~n d. 11 ó 
I~ Derc~nr ~ Koh <i r v-urclli lemplomunk!,,';I. JOz"n Mik1n; 
DllsD· vrk ~ rlUS ne(!' vv('néve~ lelk é.~z i lubi leum .. "lk .. lm6-
b~l . lm ~d ko'~ II~ : I"'lnn Mik lós és BGrllbh Islv60. Pré
d lká l : dr CSJkl G~bor. 

TanC\' IIH' gnyitó t " t cnti!pte 'e t szept.em her hó 
17-en, vasárnap déleWtt II órakor tartunI.:: Ko
hál'l' utcai templomunkban. Az Istentiszt eletre 
hivatalosak az őlSszes iskolák unitárius növen
dékei. 

Hitok ta tási csoport jaink 11.1: 1933- 34. tan
evben a következő helyeken les~nek: 

a) Budapesten : 1., Fehérvári ut 10. kedd 
3 4 (Barabás 1.) ; 1., Attila u. L kedd 2 5 
(Pethő 1.) ; Il.. i\'Iedve u. 5. szerda 2-5 (Iván 
h ); IlL Lrtjos u. L kf>dd '/,3- Ilf I) (h 'á ll) : 
IV., Cukor u. szerda 3-5 (Barabás l ) ; V., Sze
mere u . 3. szombat 2 5 (Iván L.); V., Koháry 
u. 4. kedd és szombat 5-7 (Iván L.) ; Vl , Gömb 
u. 53. péntek 2-5 (lván L.); VII.. Barc<:ay u. 
5_ csütör tök 'h3-~~5 (Iván L.) ; VTI., Aréna ut 
25. hétfő 2---5 (Iván L.): VII.. Telep u . . 32. 
hétfő 3--5 (Barabás 1.); VItI., Dugonics u. 17. 
csütörtök 4- 6 (Pethö I.); IX., Bakács tér 12. 
szerda 2---5 (Pethő l ) ; I X., Gyáli ut 25. szom
bat 3'--5 (Pethő L) ; X., Százados ut 6. csütör
tök 2-,1 (Pethő L) ; X., Szt. László ler 1. péntek 
2-5 ( Pethő 1.) . 

b) Pes lkörnyéken : Csepel: Templom lel' 
szombat 1- 2 (Pethő 1. ); Kispest: Hungária ut 
II. sZ. iskola péntek 2-5 (Péterfy Gy.): Pcst
szenterzsébet, Erzsébet ut csütörtök 2-5 (Im
re 1.): PesJllzelltlórirrc üllöi \1. hérfó 2- 8 
(Pethő 1.): Hákospalota, i\1A V telepi isk. kedo 
2-5 (Imn'h 1.) ; Sa.>lh!llom KOS~lIdl teri isk()h. 
szerda 3-5 (Kiss J.) UiJ)est Szt. btván téri 
polg. isk. Ilénlt'k 2- 5 (Imreh 1.). 

A ta nulók kötelesek a szept. 18--23. közé 
esö héten a lakásukhoz legközele bb eső csoport
ban h itoktatóiknál jelentkezn i. 

1 



Uj hitokta th i ClIOpol'tol Il.JI\tottunk fol ,suhalum _ 
bAn. AJ. uj c$opOrtho.l ta rtulnak Saabalom. Rákoaszcnt 
mihli ly ( 'fl i\1f.lyá8föld \ln itá ri\l~ tan l,l lói . A z uj csoport 
ő r';'; " Saahalom, 1\0.,s\l11I. hI r i iskolóban szcrd"n d. u. 
3--{i lesznek. A eSOJIO r1. hitoktatásál igazi Ilnitárius 
kereszt"ny b\lzgn lommal Kiss Jaka b mátytisfohli um"ó 
Il'IHvcrUII K .'allalla. ISII!II ~Iuasa leg)'~II nemcs buzgal
miin ". u uj CllOport m\lnkiiján. 

Unil ;!. r i". na plh (erdélyi) 1934_re ill elkénült E 

koi sö öu ul megjelenik. Kér jük hh'einket, hogy csak 

ullildriu", lI~pl dl' l vei)'enek s uni is mozdil .. "k elő ,!IL 
iraUarjentés ucnt ügyét. 

Ur, Drummond t ~st verUnk , a ki tiz esztendőve l 
ezeló rt at Mglia i unuanus te,,;t verek megbizasliból köz
nmUkÖdll ll on; Unll<tnus Misszio H d Z leles ileseneJ, aki 
I!veken ke resztU I, mint G nemzelk ll"j uni1<'l r lus mozi alom 
16ri lk li ra ennUnk ls doJgozort, ak i az elSő vuh, II lui
bo ru ulli n! fe rford>l ll aU<tpOIOK kö zö l! erd ~I)'1 hmcsN e
reinek mei l lilo gal lis~ b d n. e ho veg-e felé Ulra meglliro
gal bennUnkel ~Ud<lpl:Slen , s zoJga lni is fog 1l4k03-U. 
lemplo munkban szepl. :l4--en. 41 ŐSZI t1 ~14l1dáson . 

Vendégünk vol~ a nyúl' ColYllmán dr. Wilbur a kali
rornia i unitáriu$ theolog ia i intézet ny. igazgatója, a z 
UOll41'1 US I (\ rl~ n e ll rds !eIli U<l I:)' uDD ludu:;a ... MI O:V': K Ólll 
különI~le fIllamok ban tanulmányozta az unitárizmus 
SZUU!41rIlZÓ :.u td i I es k ~pcsuld l .. II . Il", ~ . H e l",n Vh II.pn:;, 
angliai unitflrius lelkénlestvérünk, a k i nó létére eK"Yik 
ottani \'irágzó egyházközségiink vezetője. N ószövetSÉ:
giink tagjaival is talá lkozott . reszt ,'ett egyik lstEn
liszleletünkön. 

Napj$ink unitá riuS irodalmának egyik kiváló alko
tiI,Sa:ról emlékezet t meg a Magya rság c_ tekintélyes 
napila p ju lius 2-iki vasárnapi számápak irodalmi meUék
lete. "Valhisos költ':;k" eimü tanu lmimyilban napjaink 
ujji uüle tett \-alliso. li rijával foglalkozott a eik.kirő 

és a mai jelu \'a11Í1I1O' költők közé sorolja Biro Lajos 
hódmeLÓI" h llrhelyi I.: l k ~nUnMet is, bor vehel prozaban 
jelentek meg. De II l onna nem változta t II lényegen_ 
A kön)"vé l'Ü1 szóló eikkré sdetet itt közöljük : 

,,Bi ro Lajo. egyszerU Virágok eimmel adta ki köte 
tét . E vel'llCk irója unitá riul lelkész. érthető, hogy i rása 
c'upa ~gbetekintó, elragadtatott templombeli prédikáció. 
Csak II <toro k num~rutu s, i"ell belsó rllmu,a 1~ ";Z I for
májuka t I·en.sé, . tartalmuk azonban költemény, h.'1 sze
rényebb mel/" I ~ ltne"U b A v111I g 9111. II Ia m >ize ll tl es 
a~ emberekkel való kedvel testvé ri ség árad el benne." 

Ezt a ritka 8zépségU könyvet. amely ma az uni-
16r ius Irodolo m lell""u~negebb eS le g- lJe" so~eg-e., e l>D kll
lele . ajimljuk minden olvasók fi gye lmébe. Két pengőért 
kaphlltó a Buda putl Unitárius ImtmiS8ziónM (V., Ko
háry u . 4_) él " ner~ún~1 (H6dmezövásárhe!y, Wlassics 
utca 14.). 

L6szló Oyuta okl . ralxlan6r IU lvi rUnk Ilk i mOSI 
surUle meg k ilUnó kepesitúae! oklevelel , elnyerte .. 
6 "I!ó Ede mUvellze li öezlOndijal eze r pengó", összegben_ 
A hIS' ''' IeheiseVes mUvesx u dmo l eselbe n ad la IlInuje
le l II lekdy ó",ereienek. naiY tanuhságdn llk . mikor eg)'
házunk kereleDtn oidolI meg mllvé",zerl fe ladalol. Jelen
le v: Anll't iAba n vfiU lanUlm6nyokol miUlli n F ranc i"or
n agol m~iI6101l'1I11" . A ",zep sikuhez ószinll;;n iralul ii
Lunk ts mta aok lovAbh] siker 1 kivánunk 1 

, 

Kiil fö ldi llkad<Ímltálnk lr; iJzíil .. nylÍ r lolYamih 
Budape~ten Illog/ orduLtak Slmén 1),"lel, lIki öt .. vi flInt

I'I klll \Ot r K ~lt~ e o Cn,CdIlU) ,~nu""d"I"1 .. Idn m ell! UdU 

~rdeJyhe; ' ~V4bbli CS!IÓ N. l6"'''ló vo U omt rlk4i tos "ng_ 
ll .. ! a k"demIl4 ; mlnl,l ktllen "lolgallak WlS kos-u. templo_ 
munkban. Itt \'olt AngIiiIbői Ko,",c. LaJOI oxIol'di ah 
démita is, aki it t ka lauzolta a cK rkéin ililgt' boromn 
re",zlv"vÓ M"rrln l1.ur, "nll' ul t" ' ''''''''J~l u ''':I ... nll'''~l 
onitári us egyhhi IU l'\'ezetünk olnökének liát_ 

lJj magyarország i uni táriua theologiai akadémiai 
hallgatót ismer1.ünk meg Kereki Gábor haUolly$; lako ~ , 
e rdélyi szá rmazásu testvérünk személycbtn, aki .. nyil r 
folyam,;, n lelkéui szolgálatban i. legittégiinkre I'olt. 

A Magyar Unitá riuaok Története képekben c. míinek 
II kiadását \"ttte te rvbe könynilrunk, amely miihöt at 

anyaggyüjtést már meg is kezdette. Az eddig i megjelen t 
unitárius t á rgyu képeket (areké p. templom, iskola, papi 
v. tanitOi lak, kulturhÍl t és más, tör ténelmi emlék, tametö 
stb.) g yüjt jük it t ösue, lehelöleg minden,khez riivid 
leird ll dUVd. - ~,erele lJ e l k.: rJUII. II K"dYe~ O (V<l,,;ul. 
hog y lilérezve enntk II '!lUnek s zU ksiiel an nIIk mind 
teljesebbé tétele céljából ebben a neMz munkánkban tj; _ 

mogasso n és ilyen tár gru képeit (képulevelezülapon 
v. mas raj~ban ) bekUldeni u iveskadjék, ha lebct. kö· 
~ölve a k éphe~ tartoz6 riivid szövegel is. Arcképnél: 
szül. é s halá l. év, legrövidebb éle trajz vagy hivatkozás 
a rra, hogy az hol találhntő? tpületnél: épitési és reno
válási év, ha lehet alaprajz is. Szószék, or l[on$, v. má$ 
bel9Ö fe lvétel. - Ilyen t6.rg yu képeket és adatokat ak i 
bekUJd, II milbe n ie iuni fUKI Ll k .. :>llVU Jd"' .... g-a1d:>~ I .

Ha kölcsön kapunk ilyen t /i.rgru anyagot, azt a míi 
megjelenése után köszönette l vi" zaszánnaztatjuk. -
Ha pedig n ak f igyelmeztetést is kapunk ilyen tartalmu 
cikke lmek a lorrádra, azt i$ hálas kÖ.zönat:e l vesszu'k_ 
Cim: Unitariu lI Könyl1ár, V., Koháry u.. 4. iZ. l. .m. 

Vidék. 

A be.;zervu.endi debreeeni kö rlelkélu . .M:a terilletén 
722 unitárius Ilil'link él. Minden fdhaszn:Uható .gyhú.i 
és magánüsszeallitils alnpján ma csak kb_ 250 hivünk 
Ilel'ét és lakáscimét ismerjük ezen .. terli leten, ami maxi
mális sz:ímitás n e rint nem tehetó liOO léleknél többre. 
KettószázhuszonkH te~tvérijnke t még nem ia iBmcrj~k. 
hog)'an k ivan luk IlI lUk 1IZ1. hOl/")' hllsej!"t -ek es "llh"laló
sok maradjanak öscik hitében. Erkölcs i kö'telesséll'ünk 
n.indent meglenni fclkut.hi, ukra ~, Itlkl &,ondozh uk"" r 

Unitárius hitoktatás unk az elmult tan
évben uj g~zuagodlu' nyl!rt JO:lipovichne,. Németh 
Irma tllnlÍ.ruó Bl!:e lllél,}'ében, aki llgy lU őrl és egy 
m agyaróvé,ri llöv&lldeküukllt .tll ll i.tutt11 a ve~ette 
be IIZ unitárius gondol~t és Jut vtl~!\b~. Ma:luU 
is s zü kségünk 1'011111, ha80nló lel kel! vdá!;:1 p~pokr.a. 
8 a kkor nem lenne többé keuő~záz unll~I~~ .~ö
vendékülIk m ásvll.lIils u b itoktutó k kezel kozo U. 

A vidéki misszi6 is kezdetét ve.tte ~ őszi idö 
beallt.aval. jÓzan Mikl6s püspöki vlk~nus ~~
hata tlan buzgóságavaj kezdte meg Ujra u~Jatt ell 

szept. 3-an :lalaegerszegen tartott 1s~enth~t~e~ 
s másnap két unitárius növendéktink . I III 
magánvizs,áját vette be. ZalaegerSzeg'!. I s ten-



tiszteletünk elökészitése dr. Borbély András, 
orvos, lelkes hívUnk érdeme.. . 

Szept. 17-én egyszerl'e ,ke~ he,ly:n, IS lesz 
Szolgúlatunk. Pécset.t J~~an ~l1,klos ~IKanus sza,l

'gal, ahol a hjve~ m~u' t,obb., mm~ ~et e~zte~d~Je 
nelkülözik az umtárlus 1gehlrdetese~, mig ~~kes
csabán Fer(!ncz József lelkesz szolgai s elsOIzben 
gylijtí össze e város unitáriusait. 

ZaJaellerszege,n ülII~~pely~iI, ~eretek kö: 
zött vegt:zte J6za,. &lH.IÓs pu:sp. ,' ~ka ll~s a )Ialal 
es vasvilrmegyei 8zel8zórt UIlItirlU8 hl\'ek 1&\0-
gatlislit. A hivek Sopro~lhól, Szo,?bathe~~' röl, Fo
uyódról, Zi1llLSzentgrólrol és Lell~bö! g,\ u lek~ztek 
erre a ritka albiomra, amikor Isme' blloJlgltothat· 
tak ilZ uuitarius igehirdetetöt. A püspöki vikariost 
a "ar/negye és Varas vezetöi hlVltoLalosa~ rogad· 
tak szept. 2,&u a \'arosba érkeztekor. ?l-h&lInllop d, 
e, 10 ómkor tartolta az ünnepélyes lolttmtiBzte· 
Jelel! az evangélik us templomban, melyet z~ufo
IA~ig megtöltöH l\Z unitanus hivek kis serege és 
lLl. érdeklődök sokasúga, A liturgilIi részt Nagy 
;l!ik16s ev. lelkész vegezte 'a kertlo:lzteny test,én
sé" jeleü!. Iste litiSztelet utáu Urvacsonit OijltoU 
Jó~all Miklós vikurius s lJ7.utáll megköszön te azt 
i l lmrlui fogadtatlIst, amelyben II te~tver evangé· 
Iikus egyhaz reszesittltte II szétszórt uuitariuao
ka~, Délben egy ómkor Józan vikilrius tisztele· 
tére köleb~d volt, amelyen megjelent Czobor Má
tyás polgármtllltel', a varas és az egylJázak elö
ke!ö~egel . Á szep és lleJfltlS ünnepély elókeszité· 
sében dr, Borbély A1ulor zulaegeruegi orvos test
vérünk vállalta lll. oroszlán részt. 

PeslsunllO"rl ncen s:t..:prtmbtr 24·én őszi hcila_ 
6d6 Unntp lesz dél~lőll II órakor a KlJllurhiÍzban. Pré· 
dikál es Ur\<1!csoral OS21 Pe/h(J IS/VB". 

Erdély. 

Bul-.al'esti egyházköz.ségünk megalaku
la&Í.ról máI' hirt ndtunk. Az uj egyház alakuló 
közgytilése pünköSd vasárnapján volt, amikor 
lo:lleJli;.es~ze VUhISZlO~lak LórrncLy Dénes Lupe
nyi lelkészt, gondnokokká pedig Bartha Miklós 
egyh. tanácsost (Torockó) és Nénteth Ernő mér
lI?~?t (Székelyudvarhely). A többi tisztségen 
kIVu l még huszonnégy kebli tanácsost is vá
lasztottak a bukarcsti társadalom minden réte
gé\.Jő l. Az alakuló közgyülés tárgysorozatán 
,,;o:t:rl: p~lt Jlwg il lJUJ\fHCo:l~J n~ l; egy uazkvzllegllet 
va16 viszony rcndczése, mivel eddig a l'eformá
t~s egyház viseIle gondját a bukaresti unitá
n,~~?kn~k. ~ függő kérdések megoldását egy 
kOZ08 blZOltSUg" és u testvéregyházak főhatósá
g,,~ ele Utal luJ\ , llU"ule"u UlIJtaflUS lt,,:s~\é
l'~mk ~stent islte letüket minden vasárnap d. e. 
f~l , ~~ , ol'~kor n r~f. el,emi iskola diszlermében 

" u~ .\ ,!:SI ILLIU \ oevoZl <>u .. z,} tlll'I J"I;; , 11Ilg: ,~ 
~lkeszhlVatal egyelőre a lelkész lakásán (Stradn 
E eneral Anghele~u 12. sz,) van elhelyeZ\"e. 
.gyé~ként.!l lenduletes egyházi életről tanusko

dl~ UJ lal,nursunk a bukIIresti Unitárius Hirnök 
mar megjelent öt száma is. 

U. 

Biharban junius 4-én megalakult az Uni
tárius leányegyházközség, amely egyelőre Ko. 
lozsvárhoz csatlakozott. Gondnok lett Bereczky 
Dániel. A többi tisztségen kivül hat kebli taná
csost is választottak bihari hiveink. A pünkösdi 
Istentiszteletet 200-an hallgatták végig. Is
zeteken. Bál' számolhatnánk be MagYarorszá_ 
tennek áldása legyen az uj unitárius gyüleke. 
gon is hasonló szep es lélekcmelő megmozdu_ 
lásokrói, , 

Ifjuság i konferenciái Szemivánlaborfal. 
vau tartottak erdélyi ifju testvéreink aUgu~ztus 
:!4. tö~ augu9z\US 27· ig, Az Ifjusagi konfenmciá
ról bovebb beszlÍ.ruolót lapunk követktlzó 8zll.ruá
ban hozuuk. 

Medescren tartotta a keresztul'I egyházkör 
évi rcndes kozgyiJIését julius 26-án. A gyulés a 
szönyegen lévö iskolai ké .. déssel olyan szeilemcen 
foglalkozott. hogy kijvetkező számunkban bőveb
ben fogjuk Ismertetni olvasóközönség'ünk elött. 

Nagynjhin tartotta n háromszéki unitárius 
egyházkor évi rendes közgyülését julius 19-én. 
Az esperesi beszámolót Végh Benjánlin három
széki espercs tartotta, mig az ünnepi lstcntiszte· 
ten Ko"ács Lajos brassói lelkész prédikált. A 
köd közgyülés után a nagyajtai egyházközség 
tartotta diszgyülését érdcmcs gondnokának 20 
evi és pénztárnokának 25 évi munkássága meg
ünneplését. A gytiléseket közebéd követte. 

Nagyenyeden tal-totta a kolozsdobokai uni
tárius egyházkör a rendes e\'i közgyülését julius 
IG-án. Az esperesi beszámolót Ürmösi Károly 
kolozsdobokai esperes tartotta. Az ünnepi Isten
Iiszielet I!.zÓnoka. Ürmösi JÓLSef l,ih'pÖi..j rill.: ilr 
volt. A kör uj jegyzöje Barabás i'tfiklós nagy
enyedi lelkész lett. Délután a D. F, Egylct tar
totta ünnepélyes miJsol'os estelyét, amelyen dr. 
Abrudbányai Ede országos egyleti elnök tal-tott 
előadást az Egyle t. célkitiizésél·öl. 

S:u'k,d)' ud,'arht lyen szeptember 3.án tartonák meg 
az unitárius ttmplom reJépitésének 2;;. évfordulójál, 
Erre az ünnepi alkalomra ft hivek nagy ,\ldozatkészség· 
gel villanyvilágitással $?ercltttték fel II templomot; 
ebből u, illdo~GIOS munk"ból <lZ uro(lz!annbl! /I helybe l 
nöszö\'etség vállalta, 

A' szék~lykeres7.rurj n~1 , i!'a7d. l il nfoly8J11ra lll) 
rendes es s rendkivüli hallgato Jelentkezett, A tanfolyam 
julius 30.im nyilt meg ünnepélyes keretek közt s négy 
héten át foly a" oktatfl,~ rlr, Nagy t:ndre igazgató veze· 
tésével. 

Ravában egy [iD.OOO lejt~ (1700 pnegii ) templomja· 
vil<is kÖllstg~i l a hivek ahai adoll tol rendSlert.!itn 
összegyUjlön roJfIS(,k Miből !~rfmltllfk flő n II t~lt· 
kezeti iskolát egy unitárius bolt jövedelméből tartJ/ik 
fenn, Ahol s hit ~ :IZ akarat, oU mindent lehet, Jó \'oln ... 
hs $Okan Magy .. rorsz.ígon i8 megilJi,'elnék a rm'!l; pél
d/il B nem kérdezn4!k ötökké, hogy ",i1>61 inditunk m~g 
uj munkit. io:lóBzör hit kQU, hogy áldoznrkl'$I~l!g IS 
legyen! 

, 



. 9·én 6 ~vC8 kor~ban 
ktlllöZöll. Az elbunyl 

tdcealyJa Szabó I ~ I V~" buda"eSII clfyhA~kthdlfUnk 
II rcebl rere. Terner!!lIe szeprember Il .·én vol r a larkasrer l 
leme/6 hallOlasMzdból. U/lidia II Uornhullris vol/, Dmdyd 
ez a kIs korntrcU Iil" yrrmekl IClek ÖnrU(JlIlo~an sumléll 
éli rUreJrne~en hordozoll. Vnllilsoa kb IlIke vllrla II la-
1111kozdsl II Z !slennt l éli IIZ 6 Jélus llva !. akii annyira 
~zereleu. Az clköllözöll boldog lélek nngy bdnnlor ha _ 
ilyon lU II zUlelnek, amelyben ml mcgrendUII lélekkel. de 
egyben hivO reménységgel OIl1.IOzun k. 

I I lelkéu éa 
lIugusIlu" lil.-én 

r j rnl'gh llll. Dr. Od l Zsigmond f6gimn . IDml-
iduDpJl!ir gyl!iszoljll IIZ elhun ylbDn. A hU uolgl!inllk lur 
Mlml!i ' vegye DZ ÖrÖkkévalÓs6gblln. 

Német-francia ,,~akos nDrDI. unil6rl us landrn6 
ki II bécsi is IIlIneyi egyetemeken i ~ In nulr, nyelv/ani
rdsl va lln l. csol'o.rlokbDn ls. Nngymez6 UfCII 39. Tele. 
fon : 1 l ő -MI. 

Perzsasz6nyegszövesl és lavllósl els6relldU 
kivilelhen hudiö1.vegy uniul rius ur i asszony levelezO-IDp 
hivd"órn htizhoz megy. Cime ; özv. Derz-\i Oy ultin e. 
Uipcsl, Jókai -ufcD 8. • 

/tolo!:uhf, vasalásI, fakarlláar, négy lI"ye rmekes 
unilll rlus uszony v611nl. Férje mUl1knl1élkUli. Cime 
Nagy Mnosni. Bud,lpesr, VII. Llpótvór UfC,] ö II/lÓ 2. 

HIVATALOS RÉSZ 
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248-1933. 

Meghivó. 
A budapesti unitárius egyházközség 

Kebli Tanác::;a 1933. s7.eJlI ~ nll)~r 22·én (pén \e
ken) délután 5 órakor :\ tanácsteremben 

negyedévi rendes ülést 
lart. mely re a 'l'amics . tagjait s ~ , reteUel llH'g
hivjuk. 

Butlll.peHt, 1933. s1.epteml.rot· l. 

Dr. Kozma Jenő sk. Józan Miklós ek. 
egy hb.i gOIlIlIlOk. lelkész.elnöK. 

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Jeg)'1.őkönyvhitelesitök kiklildése. a. E:hJökileg 
elintézett és folyó ügyek. -t. Székelyudvarhelyi 
cgylu\zküzSég 00 eves jubileumn. J. Gondnok 
jelentóse a juuileumi kÖlg)' III l-s ről. 6. Jelentés ag 

ifjuslLgi konfereneiarÓI. 7. Jelentés ll. Jamboree
ról. 8. Gondnok i jelentés 1\7. udvnri cgerkés7.gya
kOl"lato]aól. U. Budapest s7.ékesfövAros rendkivüli 
lIegél)'c. 10, NeveU~lIügyi hizottsng és gazdasági 

bizottság J elenté~e . l t. I!.gyhar.i I\(I Óh"flhajl{\~ 
s7.o~galmllzAsn . 12. Idóköluen érkező Ugyflk. IS. 
Indltvflnyok (i ráshlIll - elóre n 

NB I !I~ Nevelcsiigyi IJb:othág \Ilcse : RV.elll. 
18. d. u. fi omkor. b) OU7.dll.silgi billoUság Ul é~tI : 
szept. 20. d. u . 5 órakor. K iiliilt mcghivó/ 11e", 

kiildii.'lk. /Já/!tmokat ·jrja be mi'1detlki a NapMrba. 
• 

lelkészi nyugdiialapra ujo.bbllll adllkot
lak a l(övetkező !~ty(r.nkfild: Rédiger István _ 
Pécs - 20 P. Kerekes Ferenc - Debrecen ' 
Szauó i3ámuel - Gödöllő, Kalik lstv!\n _ Csur: 
gó, özv Rend DomokoIme 5- J P. Pécsi A lber~ -
1 P. Fogadják !irte u. nemes szivU ado.ko1.ók há
lás köszölleUlnket Úllajtandó volna, hogy min
den egyes hivUnk hozza meg, erre II szent célra 
1\ magn áldozatát, megadóztatvn saját magát ; 
amire különben közelebbről [\ 7. eg)'bázközség re. 
széről felhivas fog megj elen ni, 

Pályáz81i hirdet~s . 

A budapesti Unitál"iu3 Egyházkö1.scg i\lkol
mány.utca és Koháry. utca sarkan levO székhá
zában megU resedett hr\zmesteri (há7.felligyelói) 
álhbra nyilviUlos pályázatot hirdet PAlyázhntll8k 
uu iláriU8 hiveink, ha: 

1. Aházmesterséggel j.lró rendszeres köte
le~ségek cll!\tá!nrn. való képesség és alkslrnaBsá
gon feliH n ldsebb javitnsok elvégzésére is ké· 
pesek. 

2. Pénzbel i biztosileliOt kell leJajÍLllltllli 500 
P-tól fólfelé , amely takarékpénztlr.rba lesz elhe
lyeaendO az A. llás elfoglaJásakor. 

3. A javadalmazás részletei az iroda helyi
ségben tud hatók meg. 

4. A kérvények az egyházközség lelkészi 
hivatahi,hoz i n tézendők. 

A pidyá7.fLti hatilridO utolsó 
évi október 10 

nSI 'ja : 1933. 
OOllduoksllg. 

Házmesieri állás betöltése. Az eg,Y!Jhz
község gOlld noksiLga közölni kivlt.njll., hogy 11 
szokház házmestere egyben 1\ lelkészi il"oda ren
delkey,ésére is kell , bogy álljoh s ezér t olyanok, 
akiknek telides elfoglaltságuk \'8n , figyelembe 
nem jöhetnek. EzenkivUI a házmester 87. eskU
vOk IlikaimavIII, Unnepsép:eken és vll8ilftlnpi is
tentiszteletek alkalmával is rendelkezésre kell, 
bogy álljon, tehát csak uni tári us hitrokol.lOk ve· 
hetők flgYl.llembe. Erkölcsi szempontből 19 azok 
részesitcndők előnybeu, akiknek mr\s hOllunlJ 
nincs meg a mindenllapi kenyerUk. Dr. 1'. OV· 

u. e-. XII. 8-9. " 
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L:lkik : U. , Bnlthyany- utca 48. 
Hó- ts sá rclpó r ls k t szh. 
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GH80R ftnTHI IHHlIPI 
Budapest, IX. kerület 
Remete-u. ll. szám: 
Butor. epUletes tűz i fa 
állandóan raktáron. 
Telefon: 41-2·M. $1.. 
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