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.\ ,. ,\I:lIlch ()~ IN GII~lnljn n " f. í-I'; j ,mu{lr !) ·; 

számab:lI1 "Eg~'eté1'tés II vnll{tsQs gondolkozás
bmI'; címen rövid tudósíhíst küzöl egy Istent isz
teletről, melyet jml. 8-;111 tllr lottnk COllgleton 
IlCVŰ kis Hugol v:íros ullit~irius templomábau . 
Az Istent isztelet szerlartisi részét Mr. Gordon 
Bcvel'lc~·. n helybeli gylilekezel pásztonl vé
.!!"cztc, A helybeli sp iritiszta köl' vezetöjc 01-
VHs!a ici :I bibliui Icckeket - cgyet a bibliúbú! 
!; cl!:yct II Kor;inbÓl. J3eszédet. eJ.i:Y mohllll1edáu 
l' rédik .-, Iot 1110ndoll, A " Gn,lrdinu" m .. Jtic;.:yzi, 
,o;.:y cz UZ I steJ1lb1.lel~t élő hiy,oJlysú,::a rmn;,k, 
hogy ,l vnllá!i:(lS lélck egysége,,>, aZOll08 n IlnJ.i:y
vil;"l;': minden sarkában s fö!(\He iiU tr,inden 
eg~'húú dog-m<Í1l 8 aHól liif!{"ctlell is, [stclltisz
telet ulflll az uni!,íl'iusok gyiilekezcti termében 
közös összejövetelt tartoUnk fi hál'om pl'cdikú
tOl' hívei, mclyen II moha medúll pl'édikátor az 
Izl;im lénye!-:ct i.~11lcl'lette, 

Mi. akik itt c kis hazában It felekezeti v il-
10llgásck <Íl'nyékábn n oly sokszor érezzük II ki
vülről jövö hullámok CSlIp,ísnit, jóleső él'r.éssel 
olvaI,suk ar. ilyen flzcl1crnii hít'eket, melyek nyo
mán erŐSödik belll1iillk n ludaI. hog-y az emberi 
gondolkod,;s iölfclé í\'elö p;d~',ii:i n közelcdik az 
isteni i.!!"uzsá\{S7,olJ.i::'Il lnt,is, mcly megjutalmnzza 
a Illi btke;;;;~gtíirts(jllkct. mcU~,c l Soha se nldt II 

hitéht IllCK IIcm b;íntottUllk s akik cl,él't bón
loHak 111inllcl, H7.oknllk mindi.!!" me.!!"bOCI>,ílot
tllllk, 

A Ciuaroian Somi lIekclI1 czen feHlI méJ.: két 
kcd\'c~ emléket cle\'cnitcltek föl II lelkemben, 
GO"OOI1 Bevcr \ey n Congleton i !-:yii lekezct P:ISZ
tor" ;\7. elmu lt év ioh'am:in iskol:ll;'lrsam volt a. 
ma nchcsleri Iheoló;::i(m, Mint fill tal nmnkús vo-
nult he ka'"nÓ " ·,k V' . k ·· d ·· ·1' 

• ... u , , C2:lJ( uz oUe fl \'1 úghabO-
nit I; 11 1111",· l"~,," .. , 1 . • . , ,." ~ gyO re Ille, utan a z cvanKC-
!I nn! hn ,'colla lctt, 11étköZIII11Jokol1 11 !<yút'bfl n és 
vnSarnnp az 6V"··· ,,,· .. , k , ' "u. ~ KYU e ey,cl<"kben dolJ.,."Qzott , 
th rdetle a sze.'e tetct " , ,.,. .., M kr.', ll . lf{tlZSag.u , un-

<lJ.llwk rneKlett nz {, ld,islI , A congletoni gyüle-

kczet papjünnk v,ílasztottll, Vihígi lHlp! AII.s,:lhi
bUll sokan vllllllak il ycnel\. F.gyszerii 11111nk;;"ok, 
v!lgy hivatalnokok, akiknek n kenYél'kel'cset. 
gond jai mellett. \'t1l1 egy önkc nt vá llnIt gyönyörú 
i<zép munkatöbbletük, Istentől knpott tehelsé
gükkel elhagyatott .f!:Yiilekczeteket, SzóL'vúnyo
kal szervel,nek és gondozIlnk, S itt egy másik 
emlék újul iöl n lelkemben. A mult. évben n. hus, 
véti vak.iciÓból cin' hetet Oxfo rdbiln töltöttem, 
aho l l'észtvette1l1 a vihígi prédikit01'ok konierell
ci:íjál1, Itt ismertem meg öket, ezeket. Il lelkese- . 
désben soha el nem f;íradó Krisztus-ka.tonákat. 
füfillk és nök egyfornm (1I','ull'ban, akik theoló
gUt sohsem végeztek és lIlégis esod,ílatcs szel'
vC'''ő cl·övel s szép szónoki kCJlesscg.l:'el vannnk 
n:e.!!",í!dva, Szombnton délben befejcl,ik lIIunkú
juknt II gyúrblUf vagy 11 hivata lbml. Fekete ün
nep lőbe öl1özll ek, Uti t:isk,íjukba csomagolják IL 

l\1,il' meg'Írt im,likH t, pl'édik,icióiknt és egyetle u 
el'őfol'rásukat. - a. bihliüillkllt S e lindulnak It 

csen des vllsárnnpi Il l jukrH, Nélw /5-20 km-t 
gYll logolnnk egyik J.i:yiilekezettöl II m:ísikig, De 
1\ llOl1tos i dől'e eSöbell, s:il'bal1, vihm'buII vagy 
nnpsiitésben Itlilldig lllúgérl,eznok. Fölkeresik II 

leg-fé l reesőbb vidékeket ~ n incsen OlYllll kevés 
sz:íml1 szól'váll}', lllllelycrl ők Ile v:lllllln:ik 111. út 
fárndnllllnit. Amntüröknek hivj:ik öke!' szembell 
11 rc nuszel'eSCll al kallllllzoU pllpokknJ. es ők 
hiiszkék (' ITC, Vun il'< jOJ{l1k e biiszkeséghez, mÚlt 
ignzi IIjloslOli 11l1lnküt vé!,ter.nek . A1.Okon a. lel'íl
leleken dokoz unk, ahol (/ /th'e!.- nCIII fudtw!': 
f}tl11ol fizet ni, J'ag.\' (/lIoVtI (/ "a"ok elfoglal/sli
Wti/': mial/ /tcm f/l(ll/ak ciu/Ili, cs itt. lígy e rzem 

1 
• • , , 

ÖI111H1J.:lIl1khoz é rkcr.\(ink, Az eV:llIg:é Ill IU 1;:-11 7.$a 

.!!"tJi senki e lő t.t .. incsenek elz,í rvil, Azok Il )'i Iste11-
ben " Illó élet áldott t :illl,lIéklli, melyekhez jOJ.i:;~ 
\'U11 minden iil1111dat os léleknek, ak,ir teológi ;í n 
képzett. palJ, ak ;" I' v il ág i embel' le!!"}'ell 1Ir., A teo
lógin leRie ljehb (,lukat mllt " t. I';ívey,et" dc 11 hit
il-,'"I17.s{,goka\. mind(" ll ki egyén ileg k(" lI őllln!l./::li

hun kitcnllclje, mCf{élje, öllszol'g:lIlomm,.1 IIll .g,ié
v;í tCl:se: Ezeknek" hi l'de lése lehelellell, hog)~ 



c"Hk 1;i7.;'II·óhllo[ ]lnpok jn.!:;1I éK kötclc~ségO volna. 
.A Icológiu kU lönben sem IIdhll! erot Ilz cmbe· 
rckkel vuló érintkezésre, gyiilckel.etck va:~ 
g;o;ó".;i nyok mC,lfSzel·vezésérc, hnncm !;suk ~~!{It~ 
n 1"11111<11; készülö ifjnk lelk/·nek ",· ,ml:d.uullI 

kihonlako;o;,isát. A flopi kiszst!J! urfll a "(jf,~kllr
Zll.~ g.l'I·imölcse, fiaI/cm a? Ish'/I kiiliifl otlollwllya. 
ezért vnnllnk Angli:ibnn amatőr· Iclkésr,ck. cn 
lem hiszek nhbll!l. IrCj;D' II mngynr' föld ön a theo

;ÓgÜí k Mzisn in kívül ne volllu tel"ll1öföld (IZ 

evHlrgéliUIl1 upos!oli lI1unk;lsui s;o;(( rll<lrl1 . ~cll 
hog~' legyenek Ilckiink is vjl\igi emberemk, 
nkik nem S1.égTen lik HZ eVllugéliumot . lia !L s;o;o
~ény ... é~ünk ncm engedi, hOlll' II .~1.C· I ~z{,r! I"·',j 

minden egyCS lagj,lnak hival,ísos le lkés1. fogja 
It kezét, keJ[ hOl{~· ti mtlp·ar unil:'rrius lelek meg
elevenedjék 11 világi embere ink lel kében is min
denütt ll/lOl csal.: egy-két IIl1illirius CI>{/ltirl él is, 
vil,h:osodiék II hívek lelki cpüléséro és HZ lsten 
dicsőségérc. Ugyis oly kcvesen vagyuu.k, mi llt 
az apostolok voltnk, mért Il e lehetnénk mind
ny:íjuu apostolok. 

Az ulIilürius gondolIIi. mel{marll dúsúuak 
sincs Il1:ís módja, n mi mllj,,")Iat· viSZ011Y1Ul1k kö
zölt .sem, 111;111 a Ili/á!}; prér!;kÚlorl rC/ld merlo/ 

kol lisa. Magunkba meriilve, Isten hivását meg
. 111l.I1vl1, köztün k is keU, hogy akadjanak buzgó 

férfiak és asszonyok. akik [stell iizenelét em-
berl :irsniukuuk hirdetni t udják s életükkel er
röl bizonysúgot il> tudnak tenni. Szét szórva. élö 
testvérek! Kik azek közűlelek. ak ike t megihle
tett Istennek s~.ent lelke? 

Pelllö /slw;n. 

A JÖVÖ UT JAIN. 

TÖRETLEN UTAKON. 

Az elmult napokban n 111lgy magym' aliöld 
lleh:iny \':ÍrQl:;:i t kerestem ici s kezel SZOI·ílottam 
het\"en ol)":Ul ul1i l áriu~ f('1 fi,·al nlg~· :I.s~loni l ~·'ll. 

:Lkik hosszll éveken keresztül - II nídió-isten
ti szteletekét leszámitva _ selllll1ifde unil<írius 
lelki J!ondor.ásb.1Il nem részesii llek. Nem tudom 
leírn i azt n lelki éhnén~rj" nmit ez nz út si·.i-
11101111'a jelelIlett, sem besz{Llr.ollli 111"1"ól a gaz· 
JIl~oJ:ísró l. amit hh'eillk lelkébeu a személyes 
tll!:·,lkozúson keresztiiI epitettÜnk. EIUl ek 11.meg-
11Il;Ul hetven hi"ünknek II közvetlen közelében 
él mCl{ llyolc\"lIn unitárius lelek, nkiket részben 
II túvols:",\:. részben pedi g 111. adatok hiállya 
miatt czutlal felkeres ni Ilem tudtllln. Ezt az 
öKsZeseu eJ.:ys1.;'u:ötven ullitál'Íus lelkel, Ilkikkel 
edd ig seuki sem ro~llllkozott. h{ll·om ;illomáshe
Iyeu k[v:"lII juk bekapcsolni lll. eg-yhúzias munkába. 

,'I,.~{j / urQ" HZ IIj"úl"o~i ÚJI. .::lcmi iskola 
lel·mébcn 193."J mán:. hó 26-,lu d. e. 10 órakor 
Jr.cg-lnl"Íjuk nz első Ifl lentis;deletel. A hIvek (4 1 

2. U. E. Xtl . 3. - -----

lélek) lHIJO·I·é>;ze oda vu ló slülctésíi 1l1"~Yllr cnl
ber, nkik miiI· löbb m ini húsz éve tUKiu~ ll"/. I:l{y
h ázunk. de Ilk ik I~ Vi! (Lgh;"Lbol"ll k itörése óta lll1i
tárius lelkés.'>zel nem lalálko7.tn.k. Lolkükbcl\ nlll 
is ott él Ul. uni t :"L rilLS eszme lánf{ja. és örölr.me! 
nmW Lták mell: 1\ húsz évvel ezelőtt melNett lll1i
UI·ius bnn.- és éneke!ikönyveket. molyekbül t;íp
r.·L1koz\3k mng;Ll"a maradot tSáguk idején . Velük 
együtt lIklujuk lo:ondozn i SznrvllSon Inkó (10 
lélek) h!veinket is. 

l(ecfl!eemé/rJ1!, 1933 ;lpl'i!is h6 ,Hm a refor
máLus lellllllombu n tm·ljuk meg nz első Isten
tiszteletet. Az itt lakó hivek hez (32 lélek) csnt
lakoznnk N!l/{skől"ös (1 3), Ki skllnfélelo:yházll (7). 
Kisk unh111m. (8), valamint u kürnye1-ö kör.ségek 
un il:ír iusai, összesen rr.inteJl:Y iO lélek , akiknek 
leJl:nnj{yobb réSze erdéll,j S1.ál"tllllZású uni t Mius. 

Békés és Btikés(saba alkot jn a hnrn11ldik 
körzeti gÓCIlOlltOt, ahol 1933 május hó 7-én va
sl"lrnap d. e. a rel. füJl:inm:íziutll disztermébt!1l 
tartj nk meg nz elsö Istentiszteletet E két he
lyen !akó lliveink (30-35 lélek) mi nd erdélyi 
sZ<ÍrmHz{Lsúal,. Békésen hu·tott csendes {Lhita
tunkon tilenöten im:,dkoziunk könnyes szemek
kel a sziilöföld és a magyar jövő feltfLtlll1d:ísÚéri. 

VÚlldor út ambau szerzett tnpnszta latnim egy
fo rtr.Ún bllsít nak és örvendeztdnek milldnYá
jUllkut. A gondozás hi;inyábHIl nllgyoll sok re
ver7.Ú lissul tnlúlkoztam. amit sokszor csuk tu
dalla usúJl:ból és nemtörödtimscf{ből aJtak. Ör
vendek azonban, hogy ennek természetes kisé
r·öje, II Jl:yermekhiúll Y eUenére lalá!tHIll ot~·nn 
csah\dolwt, nhol Jl:yel"lnekek is vnunak. A me)!'
kiildöt.t hittallkönyvek segHséf{ével II sziilök 
t110stnntól kezdve tíz ~yel·meket máI· unil:írius 
szellemben fognak nevelni. Eg~,eUen olrlln re' 
verzúlisr ll akadtam, mel ~, 11 mi jllvunkra kötte
tett meg. Az unit;'irius hivek lelkében, legyen 11;0; 

bevúndorolt székely. l1V;lg~r I,lföldi sZ:lnuazásti 
magyar, 011 ~ I a hi Inek " I,íngj:l, az (',,\" III, ti·, t 
való l11unld lkod,isllak szeJleme. Csuk öntözge
tés l"e és {nlOlüsrll ViLQ sziiksége. nehogy az ide
gel1 telll{erben teljesen feloldódjé k és elveszitse 
sajátos egyéniségé nek vanízslatosnn tiszta szép
séll:eit. Ez II megkezdett munka még sok f{rrlldO
:-,ást, ulúllj,ir·úsL és áldozatot igényel. t liveink 
mindenütt meleg szeretettel :\lllInl1k melleWink 
s kÖlllu·itik lllell ,17. ch7.it ll :ísoltls (os e ll í,l:h 110 ,,<1-
jait. L~lkes világi embere ink mngukr·a vesúk II 

lelkek gondjait s igyekeznek munká nkban I1nll

den ereHikkel Üímogatni. 
Végül még csnk anllyit, hOJl:"l' SOklLll "ll.n

nak, "kik szerC'tnének ddión ke l·eszliil meg~s
mert lIuilárius s~.ellemmel közelebbröl megJS
merkedni. A buptizmus és az egyéb Itlozgulmllk 
az Alföldön ezrével hódítj,ík meg It lolkeket, 
mert t:lplálélwl tuduuk /ldn i. Az IIllilliri:mlllS 
tisztult evangéliumi szelleme elölt IIICgllyilllUk 



'.". {,{,.,]" cSllk el kell rlltJtini oda, allol ózemu 1e . ·, ... 
, d kllJléssel és szeretetlel winwk, IIklk edd Igi 

/Ore ( -'tllk"kbl 
kereteikben nem tnl(([j~ík II1C~. ~nJ ,1 ~~! . o . 
dO~(lg:ít éH békcsséll'ét. A "jOV,O vnlbslL 1.n ISZ: 

. . '.',·" "'1 IIICJ:'111u1ntlultJIt II muga Igm:! 
~ztOS 1111111 "~I " 

. " t s 'I umlt értékcillCk kom:crváhísn mellett 
Itl C,~C' d;lcti II jövendő 1l1lHlk:íl;IS:lt , umikor többé 
meg z ' . . - -d' 

o< Ilcrm:snk titokbun, egyem mcggyozo es-
IIMr , "k·· t' I U 
k ' , ,ancm Il.indco cm cr c \Ismere ere lU -

..:11, 1 " 'k'kb. , 
"

,itlan meri mCj,,'Vllllalli c ene' csr.cgil va. I •. . 
dél :IZ uuitát'i znmshoz és II ml1Xynrorszagl unt
tár ius egyházhoz vII16 tnrtoz;'\s;IL! 

Ft'rrm": J,j·se(. 

HITÉLET. 

T EMPLOMJÁ"Á5. 

'\1. Ull ih;l'i\l~ r:r!c~iW, " lIlagn mc;:ujull 

nlul,jílhnn ét; szcI'keaz1éséllcll nz unitl\rius hit
clet megcr&!ftcsének fokozott szolg;ihüút tiiztc 
l,i legfoutüBubb céljúu]. ~lclyescn, mCI·t cgy egy
ll<izihljlunk llHís cclkitiizése llcm is lellet. Lctjoga 
Clmk addig cs nnnyibnn igazolt, mníg és nmeny
nyiben ti h'ívek hitélete t. crösíli s ewton emel
kedetlellll crköJcl:li életl'c nevel. Söt mHgúnak nz 
cgyhtlznuk is ügyetlen cé lju u hitélet megerősí
te,:;c :I cblJól fOI) .. NU Uli elCL erI;ÖJC.-1 hlvOJ;uml.: 
U7. emelése kell hogy legyel!. Az egyház a maga 
kÖ7.j(ij(i hdy~clévcl< (1lkollnúnyos lör \'énr f'ivcJ 
szervezelei vel, templomúvul és minden intezme-
1I }'eivel egyiitt. nem cé l. hnní'm eszköz, ienscges 
eszköz 11 keresztény hit és erkölcsi kultum szol
g;'dnt;iban. 

MagyRrOrl;zúg-i unihh'ius viszonyll,inkat 00-
killt ve 11 cél swlgfdtlt:'tnak IL feltéte lei és eszkö
zei Illlgyj;ibnu biztositvII vanunk. Kis eg-yházunk 
köziogi helyzete !IZ állambllll meR'felelöen nyert 
bizlollit,is l. Az :lllyaegyh:íztól való e lszukított
s{ll/:Imk sebe fáj és iújni fog mindltddig, amíg 
mC!l:fclclö orvO!dúst ncm Ilye!', dc II lelki egység 
inlé·tlnényclI biztQljftásánuk a m6dh'lt sikerült 
mégis megwUtlnunk. Ösi egyhúzi törvényeink 
tclje!:l éT\'ényben vunnuk CS (lwk minden VOila· 
Ion rm~ l{felclö alkulmuz,íSL nyernek . Egyh,izi 
küzilt'uzgul{lliunk niv6ill emelkedett s az utóbbi 
évekbeli diciiéretes !>Zcr'vezkeclések történtek. Az 
cj{yh;t1. iigyeinek illtézisénél munk(lblln látunk 
olyan emllcrekel il>, Ilkiknek tudflsát éS b!lzgó
SiL!l:át edd ig nelkillözHlk. llIellse lt:ila és kös7))' 
ne l ezéri mindazoklll. akik egyházunk szerve
zeti életét iu~ jllttLltták. 

Miode'~. azonban, b{lTll1ellllyÍl'e fontos is, 
~Ilk k~I'Cl< mely ha !Iem eredményezi II Ilivek 
lulé leh:nek látható fellendiiksét, csak üresen 
maradt keret kép nélkiH. Nem nkal'ok éli niOst 
arról 1)eIl.7.élni, hogy n kéLI rnindig- j()ntosabb, 

mint II keret. mert méJ.: eijet leg vIIluki félreért
hetné a dolgot és célomnutI ellcllkO'l.ö következ
tetesTe jutna. Csuk felvetem II kérdést. hog~' 
"ajjon cj.(yh{,~ i ,uLminis'.lr(,ó(mk ,Lic~Üfol,·. mun_ 
I;;íján!lk ur. e redmc n}le melt'felel{ien jelen tkezik--e 
hitéletliukbell. Mel·t hiszen mi nUlIlllltlk. umi 3r. 

egyházi tml:ksterernbe n éq II lelkés?i irodákOlI 
történik végső célja, közvetve. "!Igy közvetle
nül. II hitélet fellenditél!c kell, hogy legyen. 

A hivek hitéletének e!{yik fontos kiilső meg
llyilv,;uuhí8~1 az IstentiSzteletek lfo.togal(Lsa. volt 
eddig is (>8 lesz ezután ill. Ha J)edig mi ull itáriu
sok er.en az :llnpou vonunk következtet~t uni· 
I:lrius hitéletünk l'e, - slljnos, nz eredmény llem 
nagYOn dícséretes. Nem ukarok egy vezető uni
türius embernek laUin tulel'ös nyilatkozatára 
utalni, hogy csak unnuk van hcly~ az egyházi 
tanácsball, aki a templomot ill buzg6n látogatja. 
Csal; al'ra akUl'Ok utalni, hogy a hitélet. köz
pontja. melyért 111. cgyhúztan<Ícs is vun, a tem
plOIII. es hogy u kormányzati iig~'ek illtér.ésével 
bút'mi lyen tökélclesell történjenek is azok, uz 
egyhúz 11 maga feladat:'!t mcg 11em oldottlt me)!;. 

Elismerell1, hogy nz igazún hivő ember ~zú
múnt uz lsten ott. vnn mindell[i~t s nhhoz hogy 
Is tent im{\dlluS/:ln. nem föl tétlen sziikAéges, hogy 
minden vasúrnap templornbnn menjen. Istent 
mindenütt lellet imádni, hu. vnll imúdságos szí
vünk. Ezt ilzonbat\ igen sokszo!' épp azok mond
ják, kik lsteut sehol se imúdj,ík. A hitélethl!z 
épp Úgy hozzátm·tozik II vllsárnapi Istentiszte
let, mint R szórakoz{\shoz t\ tál'Suság_ Aki szó
rakozni akar, rCl1d~l", rjut 1\\egfelcJö 1(, r MI~~gol. 

rokonlelkli bar:itcknt kereS, kikkel együtt örül
het uz életnek. Hu. vnlakit szobájában eKYedül 
bezál'kózvlL mosolyogni, énekelni és bincolui 
laluúnk, azt hinnők, hogy eLmenL (Il. l'H .. •. .\r. 

iguzún hivö embel' egyéni úhitatoskodúsának 
pontos elvég7.é!>G mellett is lelki iizíikségél"Ze\.
től inditllltva keresi uwknak II tÚrsl.lSág:it, akik
kel, mint hitl'okonokk:tl lelki közösseghell össze
iOlTva irn;!dhntja a temnlombulI Istenét s huIl
g:ithalja az ö üdvözítő szent igéit.. Lehet, hogy 
ott bizony sok gYllr]ó pl'édik:ici6t kell végig
hn ll gnllliu. De ha vn lnki úhitnltal lép 11 tem
plomba, :íhituta mcgbo(,'>látja é:; elfedezi méK n 
szónok fogyatkoz{ls:tit is. f.lvég-re nincs olynn 
I 'C~Z !)I'clIiklició, Illl1iből \'Illami j6t hUlUln i lIe 
lehetne. A relol'tl1útus egyh:i7. esetére vonatko
zóan I~avasz L,í!>zl6 püspök uzt 1II0ndottcn, hogy 
<,az a ket ezer magyar rcforrnátus pnJ) sokbtl 
jobb igeMrde16tH1k, mint ól két millió I'eformútus 
IIal/gotól/ak". Vujjon Igy ,i ll-e a dolog IL \Ili egy~ 
h:iz\luk esetében is. Súkszor töl'téut mlir H .. lI}1 
nlll"l\ll be.:!zét"'etése illk SQI':W, sót egyhazl gyult!
SÜI~ÖIl is hi~atkcz;ís a prágai ulliI.1riusokrll, 
ahol _ bitr 1~leksz:'lmbllll kevesebben "flUllIl k, 

mint mi Budapesten, _ .minden "as;lnlllJ) 800-



1000 ember hllllgatja n lelk.észl~i é.:sevt:;~z v~~t:\l~ 
közÖS Is tcnli s7Jc!et en. A pz:'tg .. é 'k 

. l "bbször Il'/';Zu! ti. cénnl tort -Ul • 
\'l1tkozás t~gt~tllitáriIlS lelk(:s1-ek is próbálják 
hogy II ~e~ I',i azt <lmit C:lpck prágui lelkész 
ul'ina CS ili:! I , d"' . " 

: ':1 ' l -merem a dolgokat l3u /lDes II IS 
CSIIl.t. "" M.gmnat nem sZ;llnitvn, nyugodt 
pr:\g'lbun I . t" "t·· 
l ' l~kji(!l lJlontlhnlom, hogy a budapes l 1."l1t~l\~S 
l:lkéSzek világél't se rnul'lIt1nuk. SZÓl1~k~. e IC -
!)cg ts bm;gós{lg do\g:ibflll 1H11I)' lrl~ I~Ogolte Ca-

k 
. . 1.lk~~·'nek mint amennyire II buda-

pc pl':lglu v.". , . . 00' "_ 
Jesti gyiilokezet templon1latOgflta~ huz~ aga 
:Jllll II prágai Ir,ögött mUl'ad. Az blZ~nyos, hogy 

. d ~·,k b,széd tökélet<'S, IIII\lt a lemplo-nem mUl C"J' . 
kb. " I,nllani lehet de az is bizonyos, hogy mo·, , '" 

az igehirdetőIlek Isten után legnagyobb lDSP~
.' iót t~ hivek érdeklödése ndhut. Igen sok szo
r~~ szárn)'llló erejét II h'ívek közömbössége és 
::z üres pudok lútása töri le. - Még a rendes 
te nplol11 hítoglltók közül is soknn tévedéSbe es
n:k. A beszéd llevelöi haHsn n!ól u müélvezet 
j.;]llln~'olfa!n mögé bujnak. Ahelyett. hogy II be
szed tllllulsúl::-{lt igyekeznének mugukra n~zve 
levonni, inkúbb csuk bil"úlgatiá k a heszedet, 
mondv:ín, hogy szép volt, vagy unnlmns volt. 
Kritiz:íló lélekkel nem lehet :"ihitatba merülni. 
Kü!ón!wn is az igazi ;J:ellirdelÖ nem :111n;,1.: ör· 
vend, ha beszédének szépségét dícsérik. hanem 
1~nn:lk. IUl látja, hogy beszédének tanulsúgát le
vonták. 

Szeretjük magunkat jó ulIit,íriusoknuk mOll
dnni. Ki uz közülünk, aki Ile venné rossznéven, 
ha jó unitúrius vo!Hit vala ld kétségbe vonn:'i . 
Nos nzl, hogy jó uuitúl"iusok vagyunk, bizon:yí
tani is kell. Ennek pedig egyik legfőbb módja, 
hogya templomot, hol uniLhins vnllús\lnk örök 
i~n1.súlf.Ít hirdetik, buzgón látogutjuk. Megér
tek sok mindent, ami ebben luvei.nket nkadá
I}'ozzn: II hi\"olságot, II vlIsárnHJl reggeli hosz
sZllbb j)ihencst és a kir;'mdulásoknt is. Az em
bernek, aki egész héten út ti hi\"ntlllbUll görn yed 
\'IIgy n j{y<Írflk rossz levegöjében keresi keser
ves kenYCl'ét, szüksége nm egy kis pihenör_e, 
iriss levegörc-, a szablldban vllló m01.g{16rll. De 
kénk1.em, hogy vajjon nillcs-e Sziik,sége lelki 
eriillóUÍ\;;l"I\ is, melynek birtok~lbll1\ könnyebben 
végezheti a hétköznapok )'obotj;'lt s IIJr,elyet leg
biZ\OIiubbnn ti temp lomban, nz IstenneL való ta
I:i.lkozásbull kaphat meg. S kérdem, hogy vajjon 
uem lehelne-e e kettős szükséglet kielégitését 
\"ul:thogy összeegyeztetni? 

A 111ui ember szám::írn 6zinte élelsziikség az, 
ho!{~' időnkint II szinh{lzbll. és 1\ moziba is eljus' 
1i011 li hll ez nem sikcl"Ül OlYIllI !-.'"YakwlI, ahogy 
RZC1'etllé, megl:övidltett nek érti mag{, 1. A tem
pl\lmi h,len ti s7. leleltől pedil{, ami az életben 
vu lÓ boldoKUI (\s (Js a Ií:\(:k lidvöló~6("éllek leKfon
lOijllbb kél"déticit érinti , soklln évekii,: távol mu-
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radnak. Csodll-e tehflt, ha ma nnnyl ll. boldog
tullln ember, nki nem tud megbirkozni a1, élet 
egyro fokozódó gcndjaival. Egy kis s1.{lInlt{,st 
eszközöltem CS 8.n"a az eredményre jutottam. 
hogy ha BuduJJesten minden unitárius ember 
C!iuk anllyiTll törődne lega\(\bb Jstenével és su
hit lelke iidvösségével és boldogságával, ho~y 
ntilldcn kH hónupbull egyszer valamelyik tem
plo!l\lIukba elmenjen, mind II két templomunk 
minden Vllsúl'nllp zsúfolásig meglelne. E7,Zel 
szembOll mi II helyzel ? Ugyauazt a kevésszámú 
buzgólkodót látjuk minden va-S;írnap mind a két 
helyen, mintha II n:lgy többségnek lIem volna 
szüksé.l("e Istenre és mintha nem volna lelk.i pro-

• blelllájuk, mire megnyugtató megold(\st csuk IIZ 
lst en igéje adh:lt. 

Megengedem, lehetnek, - bár nagyon ke
vesen - olyanok is, akik mar oly magas lelki 
színvOlllllrll jutottak, hogy hi t élelük nem ieltéL
len szoml l":Í Hrra, amit a. közös vllsáruapi It,
tentisztelet nyujt, IIkik talán el tudlHlk lorwi, jó 
ker esztények. tUlIHk lenui, rendszeres lemplom
jár!l!;, - sőt az e!{yhüz llélkiiL is. Lehet! Számuk 
azonbull ltagyon kevés és nézetem szerint még 
ezek II nllgyon kevés számú emberek. sincscllek 
felold,' u. Il rendszeres lemplomjárás kötelezett
Sége alól. Ha a muguk szempontjábóL ncm is 
éreznék feltl~tlen szükségét anllak, hogy rend
szeresen járják a templomot, gyukoroln iok kell 
azt, hu. egyébé l·t nem - II másokkal szemben 
való jó példaudiis okából is. Arra IlZ egyszerú 
emberre aézve, aki nlinden eg~'szerúsége mel· 
lett is nyitott szemmel hit: n. nupsz,ímosl"l~, a 
gyári llIunk{lsra, a hivatali ultisztre stb. stb. 
lelki eliga zodás szempontjábóIllem közömbös, 
ha azt lát.ju, hogy az Ő munkaadója, hivataLi 
előljárója s általábu.n ft közélet \'ezetö emberei 
is ott ülnek elöUe a templomba n, vele együtt 
éneklik uz ösök. zsoltárát, hallgatják lsten ige
jét s lépnek IlZ Ur aszi alá \Joz . .Az ilyeu jópelda
adás"al ...akukul \"b~z:l lelleinc larl :mi ,,1101 , 

hogy ls ten ellenes célok szolg:íllltábll. sodrod
janak. William H. Taft, a. világhirú :1I11el"Íkai 
á!l1\JllÍérri, ki különböző minőségekbell előbb. 
mint a k:lbiJJcL tagja, majd millt UI', EgyesiiJt 
Államok elnöke, később pedig mint HZ orsz;íg 
legelső polg;íru, u legielsöbb birós;lg ol.llöke .20 
évig lakott Wnshingtonba.n. A krónikás felJ: 
g~'ezte I"Óhl hOj{y 20 évalatt, amikor csuk II ""
rosban \"01; csupán egy vasárnap hiányzott II 

wlI.Shinl::-toni' unit:il"Íus templomból: mikor súl~06 
bízutI ágyban feküd t. S ha hiw,tali kötc l eils~ge 
II városról vidékre szólította, mindig úICY JlI

tezle, hOI::-~' vaSÜTlIIIPon, ha CSlIk lehets~ges oly 
helyre (:rjell, uhol unitárius templom lS ~' olt, 
ahol hile sZOI·int im:ídkozhlltot l. I'hl pedIg II 
les.::jobb Ilkul"Ilhl mellett sc sikel"iilt, cLmerlt uhu:l 

, 
'" 

IIlc rl lcgküw"'bl; n" , 



aminl cmlckirnlniba n fc1jcgyc7,le. ftzonk ívill. 
hOli" ft ":1~,irn :1 pi I stcnti~1.ti' l chH'k '11:111:1 · is lelki 
Sl((ikgcgél érezle. Ú~ tartotta. lIogy CJrY olyalI 
fC!lItos :HlásbulI lévö ember, mint ö ft temploIT." 
jür:\s dolJ.::iban is jópéldát kell. holO' mutasson 
hon[i\{, rSll inak, Ha vaiaId hiveink közil! nagy 
clfoJrllllts:iJr;Ívnl mentegetőzik, Wi lliam H. Tait 
uítl'allcl'uk elfoítlu1t ember volt. Egy hatalmas 
OI'SZ~ít ítondjait 11Órdozta. A Vllsár ll llll i Isten
tisz./dette uw nban mindi .1r tudoU időt szuk1inu i 
unuM is inkább, mc,'t érezte, hogya. lclki erő, 
lil iI I s r rn ti ~1.te l etekböl meritett , hétkö1.n"pi ~ond
jninllk he rdozásában segít ette. 

Sok szép cikk jeleni meg Imir az Ulutál' ius 
e rl esltöben, mcly a. hiv~ket g:itrll szólította , az 
eg)'ház gyíiléseken való részvéte lre és pontos 
Cln'házi adófizet,ésre buzditotta, Erre mind szük
ség- \'011. Ne felejtsük azonba n, horn' az egyházi 
gyülésezésekllek és az adófizeféseknek is a célja 
u g)' jilekezeti llitélct fellendítése kell , horn' le
ítyell. A nrlilekezeti hitélet központja pedig 
ak{lI'hog-y ,'esszük is, a templom és vltSá l'llllpi 
Istentisztelet. Helyénvaló volna teh:'tt, ha a jö
viiben a mi cf<yh:ízi .l{yiiléscinken és e lup ha
s:íbjuin is ert'öl a kérdésről töbh szó esne és a 
szól cseleh'és követné, Ez nem csumí n csak a 
pUDok dclg-a, Amerikábnn eg-y néhány b'Vel ez
elött ép a fent emlitett William H, Taft kezde
Ir,éu}'ezésél'c az lUlitárius vil:lgi férfiak szövet
~éj{e indított. ol'szá.l{os mozgll lmal a templomjá
I' ,is fellendítéscre. Az egyes gyülekezetek nemes 
verseJlyl'e keltek és [lZ ercdmény csodá lntos, A 
tenlDlomok meg-tel tek. Az istelltiszteleteken 
nyert [,Ili tattól jlldiU'II\' ,. cj.(.\'húZÚn"k 

minden hivö szívén vi.seli s adój:.t IS 

l)on tO!!Il1I lerója, ' 

iig,,':1 
önként, 

Lehel. hogy c cikket éPI) nzok nem clvnssák 
el, akik felé ez irányul, Dc 1111 csak egy unitii
rills embel' is aka d, aki c sOl'ol, elolvasúsa után 
g-yukrabbllll ielelttkezik ft Icmplombnn. a papir 
s a lIyomdafesték nem veszett k:íl'bn. 

MAI KÉRDÉSEK. 

.A LELKI EGVSeG NEVe BEN". 
(Válasz dr. Tóth GJ'(jrgynek nz Uni!. ert.·ben 

meRiclent cikkére.) 

Az .. Unitárius eT\e~ítö" 19J3. Jnuuár 15-éll meg
jelent szflm"bun d r. 'róth Gy"rj(y kuri:,i biró " fi" 
tollából n lenti eim alatt egy olyun cikk Jelent meg, 
lImelyben :L keresztÍl riak OlyIIII bcálHt:ísban sz~e 
pdnck, hog~' a cikknek tendeuciól'.u~ IlICI;'::il!lluíUsllit 
~II II belölük levOllt kövc tkel'.ttl~sck~t ~szrc.vétel nél
kiil hUl{yni nem lehet. Igal'., hog y IL cikkiró Illiu. álr .... -
l:",o~s('~~Jat\ emc\ a kerCsdnrink ell ..:n ~\L t yOs ,.,;. . 
dal. ",{:.g IS amil a Jogon, ho~y u. kcresl'.tOri egj'l,áú 
kÖl'.Uleteknek ~s körzctcknck vczet~s~tO hivatott 

tiszlSégi'k os:~'ikét mng~", is ez idö ~l'.erlnt betölten i 
szerencsésen kötelezett vngyok, s:r.:fikséKesnek tartöm 
ók k i ró "fiána k a kCrc~~tll ri~ k h07. ad res'1.:, !1 ""'ll"{,1 h . 

uftásait m:\s megvi l:ígításban is rés7.Csitcnl. . , 
~\l7.1I1 kNlle"" hOJ{)· m ár maglit a for""i! i~ kil. 

l önősnck keH talMnom, hogya töliink geoj(r"fiiLihLlI 
távolc8ö s a7. itt lefolyt eseményeket ali~ vnltY csuk 
pnrllnyibb r67.éhen ismerő olvllaÓt-ábor elött igyek
szik alvánkfin dkkében egyoldaJll mCA':l1\apltásokll t 
leszögezni, Ilnélkii l , hogy az .. Unitárit~ ertosliö" di~7._ 
tinl;:"v:llt érzéA!i olvasóino.k módiában :l1.1anl1 ti. vitás 
kérdések teki nt etében elözetesen meggyő1.ödést S1,c

rewetni n rról, hOKY vajjoll dkldró qfiállok lOIt06Ull. 
S<\l<:lI lehetett-c :m-a, hOI<:Y ti "kcre~ztitriak" és "ál la_ 
htk képviselt eljárásokkal és MrcmodOTr(l.l·' szemben 
olyan sitlyos megállupítisokat tegyen. 

C ikkir() ulia két irányban te.s7. súlyos mel<:(Jla
pilást. Altnld'lOsitu'li kil'dlliu az .. Unitárius I!gyhá7." 
cím" ujságnnk n Dr. T óth Oyörl<:Y clkkeivel, annak 
madorával ~8 haugnemével foglalkozó, kísérő sorai!, 
a melyekben cikkíró ali:ll c kérdésben vitán kívüJál1ó· 
illik lekill1 ; és czert Dr, Tóth Qyörgy afia ezen cikké_ 
ben haJl andó nokiink oh'n u ie)ldl' lIciát IlllaJtlonitml1. 
nn\('ly szcrillt ml , aVHgy HZ "Unll:lr!us Egyház" ki
zámi slcretné az erdélyi el<:yházon kivül(J16 l!'it
rokon tcst"l!rcink jog:lt ahhoz, hOI<:Y D:i\ itlen folyó ~ 
eldön tkre kcríilö kérdésekhez hozzászólhassanak. A 
másik medllnpít:\s pedig az., hOI<:Y IcliOl:oslttli'tnok 
érzi magát aua, .. hogy n vonatkozó támadások uUn 
o. keri'szltir ink által képviselt vid,Jkkef szemben tu
datosan éJ.cs hangot haszuáljoll, mert al ellenfél 
harci rcndsu'1'éhez alkalmlllkodnjo kell", illetve "a 
ker~zl'-\ri hnrcmodorral $zembl'.1l cikkiró afi:lnak 
visszhang szerepét kell betöifellie. 

FoglnlkOZlluuk kell elsősorban azzal , hogy 
vajjon ki iogos[tott nkár tl!vi kérdésbon, akár más 
kérd':sben clZymú,;sa l ,;zcmbenálj6 felek közti vitás 
kérdések ddöntNiénél bírói szereprO váUnlkozni? 
JOl:osftott-c bárki is U? egyik félllek mc,clallgatá.sn 
n(:}k"1 távollétében véleményt nyilv(\nl\tlni? Nem 
aum,k (11, i't hi !..(li "zah:ll\'llak !..cll·e c!n'é,I)'hCH nUl
radni;o, h og\' hi.rki is hi rói szerepet csak :11.kor lilit· 
sön be, !o:.' aki,r :. fetc k ki",óns;Ij:(I , akár a tör" ény 
rendclke1.(>S(' fol\"t,,,, ezen ~ze ret) hető ll ése ni uéz'·c 
kÖlelc1.ünck h\tszik. 

Dc lllcnjünk c~ak to,."bh .. \ki hirói ~? .. rt'l're (>S 

dön!6 vélemény nyilv~llit:ísra ':rzi magát c1kötelc
zcltllek, s?-<lbad-e véleményt nyilvnnilHlIi:1 allé!kül , 
hogy ('g:ylkll \'k a kÖriihnényeivel. közelebbi indokai
v:~l \~ s?:\ lldékaival tisztában knnc? Es mehet-e a 
dönt~s Ol yU Il ",('ssze, ho~y abbnIl Ol'. ogyik f61ro 
egyenesen dchollcszt:iló és bántó kommelltárokat 
lüzzOn? 

A kercszttirillkru. h'n~'szcríl clI en'ilázkó7ode
lern az iskolai k':rdésnél kezdödörl 19JO-bllll ~ akkor 
mSl!lIm éppen az .. Unilarius Eoház" dll'ü ujdl<:bOln 11 

ránk nézve szoll,orú nevezete.sségü föWIl:!csi ülts 
elöli azt IrWm volt, !tOKY nmelln~'iben eln'há~ v~le
tösél<:iink c kérdésnél nem jg~'ekszlk efl')'h:lzkörclDk' 
véleményét. 86t esetleg egyházközségeiilk "élc.mt
nyét is kikérIIi és ha () krdés nem tneglclolü olt!k~: 
s1.ltés ut:ln kerill döntésre, sojnosan fog hckövo./kezIII 
az ... how C!l;Yházllnkbnn a lelki egyséJ:' a történelmi 
fogIlIrnak felé kezd közeledni," es most Dr, Tóth 

U, E. XII. J. 
,. 



Oy(\T,Io(Y nfh~ ;;PI)CII fl .. lelki ('/'{l'Hé.a:;:: jO,lo(}'~bon" 19yek
S7.lk fl kor~~t)lrink rnc.ll'Soh~ll lelkét IO<.lorongullll. 
_ vlgru;1\1/LIII~képpel1 akkO'!'. rn i<.llln Dr. Tóth Győrs::y 
/Llin l.,:,Io(Jobb tu.<.lom;lllOm $~cr i ll t Roh" 61cléboll lI ..,m 
verte :10\1 n fár~<.lS~,Io(nt sem. ho~y nt. ~1<.lllrvu1t rno<.lonl 
kero,,~h;rink közvellcn-közels~I(·bc kcrildjölI, ott 
szemtöl-~zernbo m~J;l,ör.ötléllt ~zereZZOJJ nz emberek
röl :L1..ok mikénli ,Io(ontlolkozás~ról. cse leketle telknek 
Indíto (l k",i ról,' az otl élövlllóS:lgk'ént m(ik"ödó inli"2mé
/lyekröl. iskol:línk modeTIIllé.a:;::Ú'I"ö l. s tb. , amelyért sai· 
r1:il:d O~;lI1 a kÜ7.uelmel lolytntnunk kclt. hanem 
mitll !lok('" mlis()k, d/illt {J is CZ iskolll kl1rd<'si!bell, 
amol}'r(il IOzcmtöl-Sl'.cmbe nlkototl fognlmn i nGm i~ 
lellct tck. Ni:kfink l'!tY oh·n n hMcot kell vívnunk. a
melybcn a két Iskol u fellllnHHadásn kérdés(·ben nz 
eJ!yiknek megllzli l1 ~ét e~otleg 01 3·allok il' hujln ndók 
kimond'lni. nk ik a kivégzettol soha nem is lárt<'ik és 
lmmk kö~el~é)...'"ébcn ~cm járInk. 

M·.ért kell ml· ... :l lll1phammk. hOI:,I' o kiiztlelmek. 
nél el~ő!:!orblln uz()k jog-o"ftf't!nk nyilutk01.ni. akik 
belül ,'(mn(lk ds lI(1/lllÍ~' .~zclII/{jI·szelllbe az c8elllbl.ve
kl'! és dolgQka/, mert II diiulés lelkiiSllloCrCt\.OS meg
adás~n:il mimIcI! ndut rCllde l h'7.ú~(ikrc ,\11. 

Vlljjon 19J(l-ball, :lIuikor ez i~kolni kérd~l:Iben 

ezok dndra é~ anélliiil, hog.\' (IZ iskQldk kiiritli k tlzdrJ 
,·.~()"or/ok lIIi,I(/I.·(o/ rcs;i:ní/ CZil":"III)"u 1II,·gl;(',.,:~ {·~ !iir -
1('lIt ,·oln:l. vnlJon helycllvn ló volt-c nz ol:yik mel
lou iríisbnn ii< !cS7.őgzőlt Olltllln érkezö, - bár bizo
nvára legjobb hiszCmlisé(!gcl kifeJezc~n.' jul~tott vé
lemcnynyilv,lrlhás. - lIm<'!y vélemcnYllyilv,\nitús 
alllint kide riill , 111'111 is frdte lI:ohril}.- fl Il<'/I·III-!IIII,'I. 
okiknek II nevében oz klildetet7. söt nnJ:Y általános
eádJnu IIzok tnrlózkodl~k ls olyAn vélcnlt:nynyi lv;\ · 
nilás&JI ebhell a kérdé!lbell. ,mIÍ eK)'ik, a vngy m,isik 
állispcnlnnk kedvezel t vol nn? 

Azért csak mi tudjuk. ho!:y ezen kiizdelemben 
ezen kívülál16 s nz :I llmtért fele l ős llehállyllk véle
ménye mCllny ire hcfúlr:holt,1 ,I düntí·s l r(,uk n;'z" 

ked"et ütlen irallybun és mondhatjuk I\tt is, h.ogy ezt 
i1 szcrepd III,kor SCUI és llloSt !:Icm turlollllk indokol!_ 
nak éli ildomosuak scm, mcn el'; si1 lyoSbitolla u lelki 
eg-}'ség- lulTm6niaJ~I).,1n kcl"tk{,<l';et l :héznl:ot Nem kér
dllm 6:. ncm ls íillf lom, do ismerv\}. cikklr6 Il1yánkli:í
nllk bcfoly(i!l~1 az oUnn i et,:"yhíizi téren. ·cren sajmi
lalol! diár;isbiln n részcsf<égcI kéts~s:,.bcvonni nl ig is 
tudjuk. 

,Téhát ,ikkor. IImidőll a~ .. Ull itáriIlS f.l:yh:lz" 
kivlilállók idijelí)tti Úti ncm felküéllre tör tént h(.'!oozó-
1(1$:1" kilol:{lsolla. chb. azl hiszelH llcrnCiillk JOI:Il volt, 
.hauelll kii l elé~s~~c is, IIICI· t cZIIU,, 1 is ·"l'lltll a (·il:k
iró uliu {Iltal. lIlIIikor II szőnyegen lovö szervezet i 
törvény ("form(l1:"!s(\ra vonutkoz6 iavnslutra az aZZII I 
olvilcl: szembehelyezkedő E. K. T . rCiszéröl v6\cméIlY
tétel re kéretett ld, r~s:térül II v..:--ICmcllyt nem kelleti 
voInIl ~ lIem lott \'olnn ,.z;lbnd Oh'lIl1 hangnemet hor_ 
lIozóa n udnia nWI: éi> ubbulI olyau kifejezéseket hnsz_ 
n:\lnla , Hillel.)" e kérd~s;bo-n eJ;3'lk :l.lIáspentOIl levö 
lélr" lelekre s azok mUg-ütt ll lló tijmegrc s~rtő és 
bllm6 lehe~.en. 

MélC inkább sén'lrnes cikklrö u\Y(lIlklill részé röl 
az III. cll~ráll , holt Y ezen \'éleményes jele utésél sok
~Wfm.l t \.llt Iléldán>'bnu Oll'lln úln'<;l!cknel.; éli közüle
lekuck ill e1killdeni éli dkül<.letni 1113ltát hiviltOttnak 

ére;!te, akiknllk II ~ 7.crvc;!ot l tÖrvény mÓ~o"II .. ~~ ., 16 ",'.~m 
Ir nYil j/lYallln\ kcl~tkCl!ésúnek. moz~fllm:in"k 
cl:yes f:.\)!lsn1ról. avn~l' uhhnn követelt .. \-j:nema-dor _ 
ról" mColl: tclcH'i t:lJékoz:lsllk talán 111)111 I~ lelwtctt. 

Or. Tóth Ol'ön;:y ~fill ezell vúlcm~nY()1I jf'lclIlé. 
sé,·cI és ,""",1.; c~yOI,j'i1i l'uhlik {II :",~~q,t é .• lmhlik iol . 
t~ta;o~vnl lelkorbáclloltn U7. '\mí'I:Y is nYu~lalan ke
d~l~·eket. mert mcgindftott city hn"S7.ndallllu~ lIajtó_ 
v Ital. amely :ll! .. Unielriu~ r.gl'há7.I>fln·· l'l< :J. •• l(e rCli1._ 
tén y Mag.\'ctó" clm6 loh-óirntokbn n I:'tntt napvil:l.:rol 
":os amidőn Dr. Tóth O\'öTlO' . filia az "l)nllá riulI erte. 
silö"·nek e<a' korflbh l sl'':''mrtbu n c rtl{:lyi eltyh:lzunk_ 
hun jl"len l e~ ~";in)""~,·n 1<."·ll 'zcn·cz .. tl IÜn·"ny lll!'>, 
doMtal!rn it :l n)'uM javuslnlröl (~nkörlili hnrcokróL 
tc tt h(,~7.(lIno l:ht. ncm t:lrl01l:l ~:tii l'''''~c~n ,"k ,'1.1 i~ k;j . 
7.ölni. hOlt)' 1'111/011 1111116 alllklmll i~ lorlllllllllll és mi_ 
bell, hol zlill/ilt le II kUcSz/iiri(lk /tllfcmodoNl, hO!JJ' 
részr'riil. hrir E. K. TlJlUirHI fdhil"l;flru fl IÚzI'olll/l/m 
l·a16 Ii/llis Sziikséltrss~ I·dll. l/Ily.v lelke tcmPlomá)Ju~. 
!('MTCI! l(/rfolt InTr/I! lj mi hortIllOl!Ofl/nk l'is8zhulIflflt 
t(lJtiI h(/.~sOl '. . 

1931. évben jíl1i1I~I)lln jcleul mct,:" ~~ "Ulli(~rius 
Es:::vh:iz" címil II J~,iJ..'.hlLU OI:Y jnvn~ lllt . :Imely Pő Úll e. 
K. Tun,kSi I ~stiilcliillkc r. 11(}llI'i.~d,. 1i nlnpon óhaj t jn 
atszcrvezni. Kélsés."t'c len fontos é~ IHI I:~' rIv; kérdú". 
amelv 60-110 év ótn eZllltal ki tudJn lúillynd.'lzor ke
riilt szünyeg-re. Scm ('?ell jnvn!<bthnn. _ ha az t cikk_ 
iró alin elvetendönek véli i ~. ~ CII) :lllnnk é r v ~ nl'c~i
tesét kövctelö pár llir ln lú eikkbcn nem történt MCmmi
fé le másokat' b,intu. ;lvngl' sértti kitétel. Nemcsak a 
keresztúTiak, hnnGm az IIdvnrhclriek él< n felső-fehé_ 
rick is csa llakozltrk CZ('II elvi /ilIlisf/OI/thoz. de sehol. 
ez u Itnrc mo(lort'lI/(mmi, eIiMlrlldt;, illrh'e I'Ii/eHhe/r. 
/tangot hasznd16l'1i 7\C/II I'ált. At clsl; dissz07l(jns ls 
/)(jnlQ hUlly ~/J/Jrll Dr. T!'tIJr Gy/jrgy (Ifil' 1"(I1'1II<'I,>,C$ 
jelenl,Jséb"" IIaszllcill0/0I1 . ~ most 1I1~g i", ennek bE" 
ismerése helyett Dr. Tólh György nlin n keresztúri
,Ikra támad. al'.okn:lk h:trcrnodor:H kiv:inJH !)t·llen· 
gérre (IHi I:u'i. :lIuikor nr. Tólh C.y,i rgl' ' lria ,'-·r,·lmt'
zet! cikkében c1.f'kd irJa: .,I(ercszt':ny Mn ll.vc!ö·ben 
megjelent vélcm;1nyes Jelentéscm 111110105(111 élc.'!. de 
n vonatkozó larnnd:lsok nlán II kcres?hirink <'ilhl keo
viSelt .. vidékkel" szcmben crrf' 5z(lksJg vo/!. beismer· 
véll cgyllHn l nzt is, 110l:Y uz E. K. Tnn(u;.s hivfltnlOl< 
IclhlvúS/Íra,. vagy iS rn<l.::relldelC~Úre frln véleményes 
jeléntC-:oét. 

TcMt cikkfró afi3 mu!.:a iIIniNi be azl, hogy 
ebben n kHztle lclIlbcn EJ \'r/l fel OlyOlI f/(lf("lI/odorl, u · 
melyet klllűll/)rlt lIeNI .~zokol! h(/s ~IIdl ll; 6.~ é'/',Hful 
~nj,it lll/Iga c~clt bele 311nak a hnrcHlodornak a hib:!, 
jába, ,uneh'e l "pn~1l II kCTt'i<zuirinkról ldap\3lallu) 
:íllitott , _ . 

j·ju ig-~' ,\II a hell't ('1 " 31. ,.Ullit~rill.s ertcsiló" 
{)lvasóinük nem ~ll lIIódJ:\bun fl TÓ~I (J)'örI:Y afi:í 
nak OZé1l sérehm' !j. Inl/lgl) vélemcIlYes je1cnté«cl 1tI~g
;:,Iözö eseményeket cikkeket, flVo1l0' rnc"nyilnlkoú
sokUl mc;i$merni. nkkor ('zen dUr:!s(\v3.l helyteIon 
~1l;ÍSI)un t()t k'·I)\·bd 1),-, Tóth (jyő}rI:Y ,Ifi". IIU·rI ,,~ 

•. Unitáriu8 r'!rlcsi tŐ·'-nek elöttllnk olyll n értéke!! ~S 
'"lllyirn tis l\te!t olv:I.~ókÖZijllscltét ft. kerű/Ozhiriak ü 
nz álwluk kÓIlVi,()h ir(,1I)!zntok. irlt;,!~llIéll)'ok ollen 
felhallj.(olnl "lkll.1Il1as IIz~il II heáJlf tásil.val. ume!y<:! 
:I fC/It id"1-clt eikk~bc lI el követed, .. z ellol! pedig 



lIIIWIl li '1Jl'lc lldjr-cn .jd<1 k('1I ó, lI1"Io("Uk n',l.<'r(ll h.,. 
Il'lenle nliuk. 

,.Közponl"', iIJclve kerl'~zhír i:lk ::.ltn l k~"Pvlsc1l 

vidlik" kifej01.é,,1 ll1ii~zör mOllt o'lvns~uk dr. Tólh 
ÖY<JrRJ' flfia !oIHIl,.,!. )<iIJcllet. hogy itt kiCSi nyfl,j clil
?.'lIa win a .,\,jdck" fognlm:lnnk, mi mlis:is ezt v;\ lIal
iuk. 81t/dzsfalvdk I'a/flmikor nz ('!lJ'htíti és {o/kO:d(>
INn/INI n .. vilUIl' 10(101mll nlli estek é.~ hORJ'ha 71f'kUllk 
t'rfékelnk. eRJ,lIúzi I.~ I{lji (·Í1I cseink megf,rzésé",;l 
Bolr/::sluh'dJ: IUTCP#? /lI/ond, mi iimlldo/lal I·dllltl/uk 
cl .,vidék" fltwl'('zésI, mcg (Itok/dl is, Ilki/:, dllal1!luhll 
Ils mrf(,sahh lI'kolli.~f eSI/k 1/ föl·liroshll1l, I'ogy II kijz
ponf!J{/II tl/dnal; clkéfJZl'lnl. 

C\:y küzdelem fo lyik r.:sziinkrór Cs ez n leg
mcss1.OObmcnÖ l:~ lcgmC-lvebh cgylulzcpltö és me.'\!
Inrtó lendencióÍ\.<";ll fs ';rzé~sel van 1clkfinkben alá
t:imIlS1.tvn lis nmidon mi a1. e$!"\'há7. Heretethen nem 
ijl"en szeretnénk sen kit magunk előtt enll'edni, igen 
r';j nekiink. lm :1 h'J.(S7.Cn lehl, 1l1"J.:J.:.I·ózödé ~hö l hi rdrtrtt 

és lolytatott kiizdelmii nk olyan fnrnál:ltos I~lrei!lme
r~'sckre InHl. miii t cz dr. Tó'th (h,ijr~v nlia cikk(·bon 
mcgnyilv~nll]t nki ft • .Krre1lzlí·I1\· MI1.1!ve\ú" Ic\:
ulóbbi 81.ám,lban minket meg l17.7.al is ~}':llllíglt. hOI::Y 
. ,lc~zllnm]ni flkflT\mk s méll" cit öl lovábbllHmö követ
keztelésckre is k~Jlesek vlll5yunk" 

Mi az ejJ}·h:Ízunknt Hercljiik. alert kiiz(Hink <; 

lt1.t hisszíik. hogy ncm tévedünk, amikor [lZ! ~!lJtjllk, 

hOJ:Y az [lZ lit hclyes. !lmeh 'rt v:ílaszlottllllk " kér
Wk unlt:irius hilrnkon testvéreinket kürAJelmiink nyu
~ndl s7.cml~lésére. ~ lt all!llk képviselt ir:1nyzntok ~s 
intczm':l1 re« I;\mOI::H t:i.sárn. 

Dr. Elekes 'Domokos, 

lk Tóth G3'ür/,(J InI'/,(jeJ.:yzl'sd. 
Dr. Tólh György kur iai hiró :Ina (' cil..kel k,lp' 

,"olatosóU\ " k"..,.' lkezii mcgje/.:)"zc'>ek k,'1I(o~crI' k,'r· 
Ic rö l il ~7.erk"~l.tii.~i'gct : 

a) Awk, !lkik az egyház bel':lefCröl csak ncmi
lel!" is l,ijékoZ/Jltnk. jól tudják. hogy n Sz.-kcresztúfon 
meg jeleni) nU. e." clmli rap termel be ki éVIizedCS 
iránrz[ltával II ,.központ" fogll!ll1<it a ,.vid~k"-kcr 
~zemben. A keresztúri;>.k a latt 'IZ .. U. E." c. Iap s7.Cl
Icm; ir ~nyilói értendök. 

lj) A cikk llvilv;\nVll lóv:í Ieszi. hogy: il kercsz_ 
tériakra kcnYHcrllett küzdelem 37. iskola kérdé5én,:;1 
kel,dödött. Az e\:y!IÚ.z \'"C~c \ösé~él\ek cs főwn:ícsi 
tljbh!<~~é l1 ck ;i1l;isfOJ::lahis1va l s~,(lmbcn 11 kercsztJiriak 
ol mbbslil!i e lvet nem logndljk CI és ennek lo!yöm;\
n ~'8 klih t tertnelték ki ~ nekem v~leméllVczésre ki
a~ott S7.Cf\'fl,cti lörv6IlyJav~slatot. A kcrcszhiriak 
teh:'.\ mn, amikor I!Z ~yház az összcs "zcllemi ~~ kül . éi • , . ~,-

eSI s anFI::i erök Igcnybevlitclévd kellcnc hogy 
k~sd,II s{'J.ii harct,t :'tUja, hd~ö harcot fo IY' nll1 ó'!(. "1:"_ 
""I:et bOItt:Uló,k ",. "1:1'o:IértÍ's heh'clt. 
193 bt) ~n~mct nz ~. K. Tall ,ies hivnlnlos irntw! 
d 1- cn klirt föl vélemén l'!"; jelontésem meJ;tétclüc 
c csak kétszeri I.\rdlilyi IItnzáSllm ut.ln 1931. liv Juli~ 

us:lbnn adtam be l I t 
", 

.. " , l ' e en liscmC1. mert nz ol tani !lth_ 
v.~l '·rur, ",'m ', I , .. ' }escn aknr tóuu lI1e:':I: \,O";"(1 " •. S1.c. 

retném, tla n ·,nvn c !,,!! "k ' . ~ " evo tlllf:ltásos pTO'lcstáns cs:y-
~~.7.!.~o':,~~Z,"".cményét ;8 boozcre-znék. fn, egy ilyen 

.: cmcny m r Ismerek. 

~':'~:~~:~~: ';~:: ~\~~,~ k ill;~~:;;~,~~~ l:~,~~:~'~~~o:~:~:.~:~'c~: 
, •• I. - JO ul~~rdóf{,u)"i idt'ir.: s~ékclv ~7.erc. 

tcUd [11,::,,1011 I;',tú/.:;'ol"'", ,·últ ,'u':" 'nel '''''11 i,. 
",cr. ,,,,.,,, Icl ... l"k rút". dc hHI(V g 'nJ"1 "I:\'h;" ." " '. 
~"IÖS"j;:{'"ck "1.1 lml'ul:,tj". ho,:,' .. ml·<: r ~,,,t .. t .. ·, . .... Irt 
Jelenl~~rkel ,~l"rcz, e7. ,!,!jr ~U'''~I\\' n~1 .• ' I ~"n " ... iul 
erkölCSI me""~ lés "t~ es'k!. éli" "ezeflJlc mligölli,i
"'e(Jel urUl t'rl'lINfem. M~~ muu\h'"i ,'"l(Jl1I "ln~' 
/}r. T,j /h Cj/orw/. C 

A Szerke!u:t6 m eglegyzése. 
,.A lelki e:::-l·sél(: neveben" frott cikkoknck he . 

Jyo~ ~dUlnk lap'lIlkban. men <l1.t hil tflk, hO!<l· c1i5!1e~
Jiik az e~zmék tiS?,lti7.:isiit. Be[titJuk. hOJ::v egy lliws_ 
.'01 sc vittiik cliire >I? figyet ~ éppon ezért ezt a" 
amugy ls tavoHekvó kérdé"t n em V1S~Z11k többel 01-
v(lSökÖ7.öIISél!:ilnk elé. Annói! is kevé!\bM. mer1 e hOfC 
igell tiszlel'Clrcméltö. C1.~yh:i7.nnk~rt buzgó, nemes 
cgyéni~égcknek vél('m~nl' elt~rése. e;:.véni mcJ;.!.."Yó-
1.<id(-sból rakad6 viaskodá<;a. Milirt segitsiik mi II 

.. ,clllhc,,:',1I6 fe leket H\{~I< "1.1.1,1 is, hOl:" " rW<>ml;otolt 

beHi ólomka,ton tiit sornkoztaS!luk mellclük? A köte
lessé~ül\k inkább a7... hOI::Y tompitsuk [l harc Nejét 
~Dpen a lelki egység Ilcvébcn. E~:o'h;'imnk ~lethev:i.!!ó 
kérdései :lkörii l foro.r,nak. ho.!':\' a7, evangélinmot sike_ 
rül-e :l szivckbc eliiltelni? A mai. IW{ly IIife/fenség. 
b(VI. sikcrill-e iii hi/el II l e/kek/Jell kicsirdztmni? Si . 
1.-('riil-,' i.,m,:, h/eni b a~ örüi,:khm/6s,í!JOI élr'l(;'lk f .. ,;_ 

zfptJonfjá\'á tCIIIIi? f-zek mcllett a kérdések mellett 
mindl'n UI,is cl/örpii!' l:iss~k 111é~ oly fontosnak ~~ 
é.\!"etönek j~ ! A mi Iflllunknak s minden i\:n? ullitári_ 
Ilsnak o! körü l a " enl .... ~ek kiiriil ke ll n:!I:\"';' l..onHlh' 

hnrcot \'ívni. S nkkor minden m~)l kérd~s m~old6dik 
~1!'}'S7.erre o.Is mnrndék !lclkii!. Nemzefisél::, isl'ola. ke
nrér, minden, minden. ~bid hn az "egy" rst<,nhez 
komofl'llll visszatériink, ak'kor helyre :111 II lolki egy
~ég. is cgyhhuukh~n. Addig vnlóbull csak II muh' fo
.I2lma mnrnd. nzé II multé, amelyben Wrholeclen voll 
hitíink s C>7.ért 1örIJc!cflen az es:ysél!iink is. Ma fö ldi 
dohwké,rt viaskodunk )l ezer! elveszet t nz CJl"i'Sc
giink is. Tcsh'crek! Fordulju nk vissza komoh'.an 
Ister/hoz. ho\:y 1l~ elveszett <,g~'ség Ifelyre;\lIhai:son s 
mi ne II mu.h, h;mcm II ]öl'ouck ncmzedcke, Istennek 
nCIlC I c hcssiink~ 

HIREK, __ _ 

Lupunk e lő fizelési dija i sz(!pen gyülnek. 
OlvlIsóküziinscJ(iink megértette és szivébe fo
.l!'lIdtn kérő g7,:\VMnkal. Ezt !lZ iinfelüldozó kész
s12J(e t mi hasonlóval ViSZOIlOl':ZlIk. Minden erőn· 
ket nrrn. fordítjuk. hosn' kiizönségiiuk számára 
lIuil:iduJt irodn lmulIl( ley:jnvát.' v:iloglll!slIk k i s 
ezzel még c~ak sZllnn~'lIdÓ. !Íj erőket hrvjul1k 
él(lÍre eg-yh,íZl1llkban. Kiószönjjik a tán:ogalást és 
kérjük továbbl'u is! 

l(onflrmác161 el6ktszilts Apr. ,ro-An vasArnIIp 
déiulán" órllkor ke ld6dik It lelkiszi hívarltlbltll (v. Ko
IlAry-u. 4, JI. em.) A konl;rmnnduaok ela6 Urv~c~ora
oazlAsa mAius 21!-,;n Atdozócsur~ rl~kön len dilrh'" 
I I órakor a Kohlfry·urc,,; lemplomban. Mindazok, akik 
Itz iskol6kb"n elő n~m kéllzUlrck II konlirm6ciórll, sze
renék be az Unil, Ir"tm;nz!ó·tól (V. Koh~ry·u. 4.) t '
p, trI Fertncz Jó~d: Ki., 1r61e;61 II IllIluJ;Ak meg, 

U. E. XII. 3, " 

, 



H lhllft óráInk lil'rm~ hll,vM,,,," ~1"'Mlldno)k. t>!Jr· 
eius !6· ~n este IéI 7 6 rl\k or meg 1<>rlUnk . 

Vasi!rnllpl sko lal vllzerők lebrul'tr 23· lIn déluMn 

(lt<S%cjövctch t tlrloltnk " lelkészi Irodán . n",cl)'Dck 

"I::yc llcn " l rl1ya Cha"','ir,'!!' 1I0.,\<lol'1h-;I:'Il, .. "'k ismer
ttHé~c volt fl ".1.S~Tllnpl lskolnl ltIollo':nlomm.11 kapcso-

, 

"

. A- j.-II1crl,-.tc,1 iJJ.:t,,1,' Chnllll;O!:: h,,~úd(· I ... k II ,,, 'L " " . 
lelol\"tlsá.sár megbesz~ l és ki.h"\:lIe, alJlelynek értelme' 

b ... " lit idé n MO, Illolsó VHS"Tu api Iskolai tnnlt:is t má

jll~ 21-6" fl sznbadbnn : ZlIgligdbclI fOJ,:jllk rnogtnr· 

la n l. Az értekezletet } Imm Mikl ós vikárius bCI1SŐSC

~cs imája fejezte be. 

Áhifntn llpok. lfhíságuuk mindel' cS7.tondóben 
;wsl'é l elölt kéllUl [JOij lelki c lmélyi!lÓSt. Inri h\1011l>116[ 

"('zeh.'~é"cl kil l{\nbözö "!lllási probll!miík felett. f.:wu· 

kivii} felolvass:lk ;1 s~rnvedéstörlénclet is. Az idei 

,;hitnl11npok (J!,rilis 3-(,11 ~.~ 4-én lesznek II Kohólry· 

utcai templomban. Tárl:"nlk: április 3-au, Mi a tom. 

IIlom 5zerepe :IZ unitárius ifjú éle tében? D. e. 9 órA. 

kOI" ,, 1. 1-1\·. O~1. t :"\" 01'I 1:lUulók nak d r. In"l J. ,is~ló , 

d.l.'. %1 1 órakor V- Vili. o. tanul ókn rlk Pothő Is lv:in 

.00p" li.'l 4-~n: Mi a BiblirI szerepe ri uIl ilariu6 ifjú t ic· 

tCb('n? D. e. 9 órakor nr. I_ IV. o. t.11l111óknak Pelhő 

Is tván. d. e. Vo ll ór:Jkor nz V- VJlI. o. tmlulókn ak dr. 

Iv~n l.:\szI6. A felső O!<zlá lyosok beszédét eszmecsero 

követi. Az áhitamaookon kötelesek rész tve nni nz 

ü~szes pOlgári, közép cs kereskedelmi iskol:lsok. Az 

áhi lnlór!Íkon hnllga tó "I.'ndégek is ré~1jveh..:: j!l ek. 

Unitar ius ifjúSágI konferencia, e rdekos j;l\'a~· 

lallal lordult Pc/IIQ Ish'áll hitoklató, lekész n marci· 
u~i kebli Ta nácshoz. Elll:"edélyt kht a rra, hoJ;Y" lapunk 
feldós szerkrszlöjével knrö ltve lllogren d('zheHSék a 
Duna mentén s:Uor táborl>.1n az első n~'ári ifjúsági 
kOnferenciát A konfrroncill te rjedelme 7 napos volnl\ 
li miv.::! II jaml>orce aUll:uSzlus 15_ig IcljcSCll ill:~llybe 

\'c~zi Pethó l elk~sz l, ezérl nz id~n csak rllIgllsztus 
második fel~ben rendeznök meg vnlószín ülelr aug. 
??- 21I-ika közl A konferencia c(']jn a !;zéb7.orian 
élő 1I1l ilftrius lfhisái;: m~erósitése vi1;ígné7..eli kérdé
sekben s e1ökészi tése a jövöre. amikor a mai ifjúság 
fOI:"!a ke7.cbe venn i az cg~'ház vezetésé t. Résztvevői 
eg~'eteml hallga lók és k /lzépiskoHk V11-VIII. o. ta. 

nuMi,; vcli"lk el:\"korll fiuk és IC:lll\'ok h'hetn,:k. 
.-\ resz "ételi dij el-t(lsz minimúli s lesz ... \ n,w; 
cll :, t:,s selluni esetrI! Sl'\1I fo~ L_ r ~ ,él liihh(' 
kerülnI. A kOnferencia fOl::lalkozn i fog hitelvi, biblni 
és U rsMIIImi kérdC-sckkel. E,n'es -előadások rnegtar
t;íS~rH <>gyh~;mnk tagjnit és kivii iálló barátainkn t 
IOl:Iuk lelkérnl. Mindenképpen biztositani uknrjuk a 
konlerencia evangNiumi szellemmel ehölwtt , ériékcs 
lefoh·á.$al. A konfe rcnciára mcghl\'!uk erdélyi ifj~ 
t cs lvércinkcl is. 

A .,Keres:délly Mag\"ető" sZllrkesztösé,l:e Kolozs. 
várról tiszteletlel !OIkérl azokal a z nliait. akiknek 
~IU IUI\" :j IlYsz.1rn ot küldött, hogy anl'Cllnyibl.'ll n folyó, 
' rabu e1öfizetn l nem :ll lana te!,olilégllkben. a mut~t. 
v:lnnzámot \"IsIiZllkilldell l IiZÍvesked jen ek, mert kü_ 
lönben elöfil'.e l6k nek fogJn tekinteni és a to\"ábbl 

,. 

Ijl'.~moknt til küldcni 101CJn. F.zcnklvül nz i~ ."n nalt\" 
kár .. h~ ilY(Hl filz clok olkal1ódnak. mCrt a~okr a n 
k~~obhl e lőfiz etők r~ s z~ro rn indilt l\l'.likK~ J: lesz. 

CS~késlesallahll1 k Sz~kely Mózes IIre;(mla feb. 
ruár . 19.~n elit e lól Ilikerűlt ml1110 ros c~télyt rende7.C1t 
II /l\1>;$7.'ó H(,z g-Yiilckol'.ti termétx, n. A megler itc\\ 
n szlalokn:\1 vltMb"" ll?, ""llári.)" kiiziiH~é l:ét I:lnuk 
hcl~·('t foglalni. Az egylll'.e ru tea közl!cn adták elő ll"!; 
(jre~fiúk a míisorukul. Bl'rde O.:z,\ iiregrfl!vczlö meg . 
nyitÓl ~S hegedüsZÖlól adolt elő. lIülQlly Árpád. C~iky 
I.ure és S /ojfl//ol' Péler Ifélás Jelenete I. N>'irolly 57.a. 
boles nll ród ?edi ~ haza fi as költeményt adtak eló. 
1\7, estffyl 1~l"c lII Al tiln eg,- l1al1g"lo') koni,.dl la. 
r.lőllzör s"!;CrcDelt nagyon széD sikerrel acsaDat 
négyszólamú énekkara. amelyet NllfJ.l' Sándor zene. 
mtiv. 16i~k . hallgató t!lnilOlt be. /Ité,:: sokSZor szeret. 
nők hal lani énekeseinket en'Mú iinnellélyen is! Az 
tinnopély t Pe/hő Jst\'áll Imrnllesnok S7~1\'al zár lak be. 
Ez az eslé)":\, volt kiindulópon tja e!O' Szép rnol,!!;nlom. 
nnk is. amel y nzl cúlozzo. hogy n csapal új se\~'en 
zá~zlót aW.lIson maJtan{lk. A esapahászló c!O'cdül. 
álló lenne n mag~-3.r csapaiok z:iszlai k ő"!;t. mertIl. 
ma~yar elmerell k ivlil nz erdély i ~zinekel (-s cimert 
is hordozná. Az i\nn epc!J'en 19 peng-ú gyült ÖSsze 
erre- a nemes celrt\. 

Brnssai Samu!:'l Un itárius lIj!isagi Ekycsüle!ünk 
március hó 15-én d. u. 6 ómkor az Unit~rius Misszió 
H:iz t cmplom~ban hal'~1 Iias ünnepély t rendez. Az iln · 
nepéh'. rés zl ~te s mlhorál külön meg-;lh'ókon fo:::1u i: 
kö"!;ölni. - Az cl:")'('lIü1c1 utolsó tállcei'tél}'e március 
hó 4-én zajlott Ic szép siker mellett .I\ z elszamol~st 

nz U. e. l egközelebbi s1.:im~ba n fo,::juk kÖzreadl.l . 
Védllökeinhll ('k addig is lrgh<ilásnbb köUönetiinket 
küldjük. - f.gyesüJetiinkszGmi náriuma dr. Iván 
Lhzló vezetésével kezdi meg ruiiküdését és Iegköze· 
lebb m:írcill~ hó 20·án és ~lJrili s 3-;\n 1.'6te 8 órakor 
la rt mc)!beszélésl. fl. sl'.emin áriurni cSI~kre minden 
érd('klödöt $zh'csen I,illluk. s lagjninknt külön I!J 
~rlllSi t cn i fogÍIlk. 

Unilári,* Miss1Jó Há1.u nk J3izofl sáa:a legmóhh 
!artott iilésé" tö ltötte bo a nl"l.!orajlai dr. N.I"iTCd.v 
Jenő halálával megüresedelt elnöki székel. Az ell:Y' 
hnngúnn megváll"lsz tort új elnök. dr. M löni Miktl 
Gabor, O. K. H. iig)'l'ezető igazlt/Ilú, cgyhilzi Ugreink 
lelkes és réJti fáradhatatIn Il Imrcosn. akinek szemé· 
Ive hi :t losi tja e~yh {,~. ul1k eml.'z i llt C7.m~ I1~· "'JI(·k tv ' ·'il>· 
hi I>ül ~s .. elel(·s{, t. _ J\ hizot ts,ill lllr.!;'''',,!!' ", ~sa f fu . 
;.::.djn cl " z:,rsz',m:ul ,is l. Oriimm el '·dl c rudom'-'~1I1 "1 . 
intermi lus lanulm ('"\'; jell.' nl'·$(> t CS öriimml"l " Ib l>i· 
10lla mel(, ho;!" :11l1iúl:; " ~li s.~ ió lI ,huak k,'t (iml!1r',· 
"n dol;!o7.ó lel készc .. "". II belmi~sz ; ós mU llk" ·;rn·"· 
d,' les rejl ö,loI~nek indult. tuhb idó (os :rlk"lolll .. ~r~." 
r{,~ i mel(kt'1dell Illu nka fot\"I"I:, S:' ra és uj "HI" k ,~",· 
"érn'ek lijr';sér('. Enel Il<Írhu1."lllos"" h"t",1 ,,," :,hh 
,,;!\"h,ízunk .IS nmgyllrsih:unk hdl'kében k i !l'itc~1 kii.' . 
.n ; ss~iós le .... :· kcll ...... 'II. mely,,,,k á ld,ísos cn'du"",,,",'I ' 
es~ t clldök ót" l'h'e~. 7. I;k. 

9/z " CZlm"ldrius ér/esiló" fonltlrlti.ltJ 
éleI/inkbe oeCd kérdcfS! 

Ü(essunk elc1fi~elní! 

, 
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lJii)(;ul fArka s S,Hldor Ipa rollok és 1(<,.esked!)1, 
Kijre körlevélbe!! kcrtJ~i rcl !IZ ulIi l:inus iparos (;S 
~orcskcdö rnOl.lc, cktt és scg~dckcl. hOl:)' /lZ egyCtiil· 
kt tu~jnh sor:íbll 1/1116 bclép~src felhIvjn. A vá l as~t
rn:;u)' tagjai Iclosztotlák rn~guk közöt.i a vi\r06 t ,.~ 
i~rckeznck mi udenkit szcrnéI3'c~c n ls [elkercsI,li: A 
, . " , , "" .,' o" I c~t i ken"erél ukor ' ''gJ'lU,,,k ,-, " o:,.:y C c ~ -
',' . "'-",ui öket snjál \'llll:isos élceti k megnyn LIlIII, r ..... ~" • • 

In l:\I:ís:\rU és mugélésére, llmcly .blztos alapot .nyuJt 
mino.lullklll~k rnindcnf,;;lo wnlcriállsla cS Is tentül el
hvolodó Id.m'zal kisénésoivel szoUlboll . A IlIC l)ny~ 1 
k'c ~'ér IIlcl l ct~ llY.Ollbilll II mai súlyos gnz<.!nsál( i hely· 
. o:~cn fjl(3'c lcrmncl VIlIl II kisipMOSság nehéz hcl~'· 
:oWI"C. s killönös gondo t fordít a rnunknnőlkliliv.ő let t 
avagy csuk leszükitett munkakörben dolgo:lló IpafO~ 
és keu,Skcdötiirsadalcln problémáirll. Rá akarja n e
vcllli lU IInitárius és a. székoly tárSadalmIIt arra, 
holt Y a7. ullilárius ipar és kereskedtletn lámognt:isa 
még á ldoza l árán is unitárius cltyháziLls~ból fa
kfUló kötclesség. Ha al'. unitá rius dolgozó killill8rOl! az 
ullitárius társadalom segilség,)vel Jut lnunUhoz, me~ 
tudjU fizetni cg~-hJ.7.i adóját ~S r6:;zt tuu vonni az 
egyh{lzi terhek vi,cll-sébell, de e1.ell lovábbrncnően 

sCl( itcni t lld : I ~. ü fetdJHI"iila in is, lllert lIuit :,,,' iIlS So!
I(cdct ,lIkallna7.vll, mlogint unitárius emberllek és 
csnl:idllak nd kcnyeret s n mfl,!!<l bccsUlctes foglal
krnd.sábn belenevel fia tal, fog~koll~'lelkli és dolltoZ1il 
akMö unitárius lalloncokat: Sziiksélt vnn a társada
lom megcrCésére, de épJK'D (Igy urrn is, hogy nz uni
tárius iparos munkája és a kereskedő árujn ha lehel 
méi jobb l'6 becsületesebben clkészflett legyen, 
mint a másoké. Rossz és rendellen munkást senkj 
~elll támogllt. A becsületes nHlIIkn azonban mindig 
meg !ogli! tnl;Jlni meg~rdemelt lutalm;'\t. 

A:II egyesület közg,l' iilése 193.1 márclus hó 19-én 
il vns~rnulJi istentisztelet ut:in JeslO nl'. Unitárius 
Misszió Házban OX., Rákos-u. 3.). Minden unitárius 
ipar06 és kereskellö mester és segell legyen ott, saját 
jólfel fo~otl ";rd"ke lámogat:ls:iral 

Felhivás az u nitá rius asszonyokhoz_ Stőke 
Ferenc atyán!i" a ki női ruhadiv/lrtervetO március 23· j 
kezdellel II Misszió Hát Termében (IX, Rákos-utca 3.) 

női felsőruha 5ubbz/lli és szak rajzTanfolYllmot rendez, 
IIntely mllg6blln foglalja ugy az elméle ti mint /I gyakor. 
laTi anyagol. A helyes. izltllell t5 egyben gazdallágos 
öltözködés mÓdjnl éli a 5zinek harmólli61.1 t aka rja e 
tanfoLyamon hlllLg II rói val elsaj6tiuII lIui. A tan folyam egy
szer5m ind neme5 cell i5 szolgá L, amenyiben a Bölö ni 
Pllrkas S6ndor ipllros és kereskedők körének akar 
IIl1yllgi Stgitséget nyui tani. A TlI nfol) lim négy hetig tari, 
herenként kél nIIpon : eSle 7 órakor kezdődik, II részvé
tel dija uemélyenként 10·- Pengő. 

EWlon ls fdhivjuk d Nószövelség és a Lelinyegye
sIllet vettlóségének figyeimét erre II rnnfolyllmrll. JelenI
kuni lehel : IX. lt..ikos·U1CII 3., lelkészi hlvat,,1 ts Szöke 
slalÓllblln vm., JÓzsd·urca 2., I. em . .5, 

A ~iad"hnus lemond;'ls példája. Vi'!.::y tizen -
kclt~1l kik U .... 'k " . . " "-,' os-u ca. M'~SZlÓ Ház·lJIl júrulIk vul_ 
JullÓr:;ra Pelh" , ." . l v s Van IlSZtc otcs úrhoz olhatároztuk 
s~.eptc"nberbell how<' k ' , h' Cl:y cll(;b·es tCU-uiitélyt fOl:ullk 
rendelli. Ug, ,lInd 1 k, . 

• O III, ){lI;Y ll11lllll.'lI vllllásórán 
mh\dcnk l 11<.1 CJ.:"Y !lJ.r filléri a kÖZl»> jl(;nzt:lrba "g ha 

c1clI"Clldó pőnz j(),ílll. Ö~í!1.e . /Ikkor mClI:rcn<.lC1Jl.ilk n 
tea"" L ~lyl. Dc \'ált01.IlI,k Ul'. idők, vúltoZllnk /lz clube_ 
rok is ,·,,10 éli ml elhat:'trOUuk, hoR}' ncm cs in:ihUlk 
t cnll6tch ,t. hnnem 1170 ö~szegyiilt pénzt az unitá ri us 
cscrk(:sz-csapat vczc töséll.cnck Adjuk 1I1.l'.ul A k~rÚ
scl, hOI:Y uz összel:ct "fO' szegény c><erkhz JAmbore_ 
TIl való Jdk (i l ll~s~rc haszná lja löl. Most IcIcIlleg 10 P 
gYlilt össze, lIe rC11léliiik. hogy lIZ eV vé)(crc össze 
tudunk ltyli;leni ll11n)' it (30 P-t), hogy looez1.c egy 
c.serké~z jamhorec kü ll"él-t(;1. Mindc1.ckrt .h·m k"'rk~
dcshül hon.llk a lUll-tykü~. ü""él-t tudou"'lsM,,: hllll<'1I 1 
azér\., ho!-'Y azok, uk\k akarllak ~e\(ítcn\ az 1I11 \I :\ri\ll" 
C9Crkészoken. mCI:t'1I<.Ij:ik és kövessék II mi példánkat 
6s mcgfo\(lák 151ni, hogy a sok Iill er sokru l11eg~' , 

hn közösen e!;)' ech swlgáhmk . Ez II cél, \lCdi\( az, 
hogy lehetövé legylik, hogy minél több ulIi\.Úrius 
c.~"rkéH \'cg~'el1 Teszt a j ,"nbOT('('n , l11('r l 1'1.1'1.. !1 r Scr
készek képvi selik a mi Egyllázunknt u vi lág cserké
szei előtt. Hiss7.íik. hogya vdijnk egyiitt I:olldolkodó 
unitár ius ifjl.ság köveini ro~ja p~llIál1kat. 

Ugy legycnl 

A Képr;ömliv(!szeli Társul:H 1932. év i míiv~sze t i 

lárl:yii ifjús:'!gi pCllY(I7.ntáll egy ullit:írills IfJii: Afal:suy 
László VII. o. gimn. IU11uló II kultuszmlniszler Jutn
Iomkönyvél és dls;l:oklcvclél lI}'crtc. TuváblJí Jó si
kert és ulIllIk,1't kivlÍ1l1J11k, 

Vidék, 

H6l1 me7.Övásárhely éS Oroshha unil(Jriw;;ti n llk 
életéröl hallOItUlIk erdekes és örvendetes hirekel 
lllpunk egyik l\Iu llkul árs:itóL Az egyházi élet örven
deles fejlődésnek in llult s :I hivek rendo!s V~TIIUp is 
n\CoglehdősclI Játogatj:ik a ;!ódme'/,övásárhcl::i tem· 

plomot, Kar5csonykor több mint SZ;IZ 1~1ck élt a~ 
uri szent vllcsorávill. A kikész és vil:\,;i tánrai odu
adó 1I1\1n káss:\gll orcdméuyeként· nagy ll1oguyng,vús
sal szc1I11éljUk az oU folyó mUllkát. Orosház:ín IUl
vonta eg}' iSTen tiszteletet tartanak, ahol n rés:lt· 
vevők számu ötvenen mindig feliiI van, IImi :1 hfv.::k 
Z5'/ •• ~nllk fel d meg. Örvondünk Biró LnJ06 Ielkcsz 
munkájá lluk, Ilk i 1918 knrácsollyán, cSllk al ig: 25 lé · 
leknek h irdette az igét l 

Sze1:edi l cánye!.::}'házköz~égünk dr. Oelei JóZSc! 
eJ;Yetcali !Jrofesszor, gonduok vezetése alatt do lgozik, 
nz istentisztele let kur:\csony, husvét és pünkösd ün· 
llcpcin Oiró Lujos lelkéSz lálja el, .s IIgynl1ö végzi 
h o! lenkélll <lgy d úllll ún n~. e lemi es k()zcpr\)ku tH . uf (íl, 
okhlt;ISÚt. Ullil5rlus Misszió H:izllllk Iclk~s7.C, dr. 
Cl; iki Gábor, márc ius 19-éu u ref. templomba n d. e. 
II órakor Ihl cll lh7.tclclet tar i, hogy II hil< '~ fu ',oU/1t 

lelki szüks~I:IGlct mcgfolelő táp l:lltkb311 rÓ!!zeslt.so. 

Sashll lom községbell II Kossuth-Iltcnl á llami 
e lemi iskola tHlIlcrrnébell 1933, miÍrclus hó 19-6n d. u, 
4 órukor hrUn első uílÍláriuli is l ell! i sztelete~ f'ercllcz 
József lelkész, Ilki február 66 márciuS hóll~pokbl1n 
rcudre fel kerel!tB " sashal mi, ráko5szClllmih:\ly l cS 
miHy5ijfij!d1 lUlil:írius ';I h'einkct, hOIlY bell n ilk I I hil
híis~l:e l lIle.ll:erŐsrtsc. A l11iJ,;úói muuk:'illuk ez nz ága 
sok lI\CJ n J"rrls~ és f:irndoz:ist igén yol, IIIcrt töretlen 
lItOlI JárVII. számos ldkalrlllHllld Il cmtllrőllöU1.~IlI,arcl 
kiillköllve JCh6t hiveinket meg/nUlni, felkoresll! s 
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nl.!iik :I mul ~1'dyOS hcb·~ctbcll I11c~érwtni n~.t. hog}' 
:LZ ],;lcIIllcl vuló !>ll:llkozas ulU,.atJu n~cl:: lellmk II Y~-

, .. ,_ b,'cs~(';".él Kerl;uk 1II11)(1<:lIkll. aki az cml,-
1{1J 111.11 ~-., , ... • , k t 

• l helyeken uniltiriusokm ismer. hOIW cnnel l) a 
:',~ . 'ó H",~ lelkészi irodájávnl közölje. A szór\'ó.ny 
" 'IiSZl • ~ • áll lt 
k~ntorJ 51.o":::llal6.t Kis JI~kab áll .. 1Il,nitÓ nhu \' a II 

, _ "uzcllcu cl!.I'ilázl:u; bU7.gVS;lgbóL 
lual: '''' u • 

8r!:!;s lll Slhnucl Uultárills Ilhiságl Eg)'c8ületüllk 
" " "ke Fercllcz József lelkész IlIcglálogutta II 
n,V.CI, . . \ " 
SZ<.I,!::cdi 'egyetemen talluló fli lskolás h~VCIII.k~t. s ~ ~I· 
tiik !artott dilndás::íIHUI "ázotta 11 ma., ulllt.mus Ihú. 
lIá,!: fcIMJal:dt. ní,lnutatott fl rcv\!rz{( lllWuk épplm u1. 
, , ' lli"cnd:t kijrébcn egyre szaporodó vcszcdcJmcirc, 
III c N "t" , , ','vta II HgyclmiikCt az. öm~e tlC ll tllU anuS S cr-
~ .. ,,[I fo ' f..1 .. 
délyl értékek cs hlll:")'omáll}'ok ,IlKI ;JS,trll. Az egyesil-
le t szegedi csoportjának mllnk~j:"tball rés:/;! "esznek 
a:/; egydel1lck padiniból kikerült és. az életben már 
elhClyczl;ede!t fia talok is, dr. Gelel Józ,sef é.S d:. 
Gyuln)' Zoll án hitrokoll cJl:y6tcmi proresszorok minYJ
I{, lta 1I101lell. A meginduló élcltl! és muukát szerelet· 
tcl ildvözölliik. 

Erdély. . 
Dávid Ferellc eSlely NyárádS7.crud:íban , A lllU

rosköri D. f. fgylet 19JJ. iebruár hó 19tn Nyúdd· 
szcredában _ ahol híveink szám;l alig ' Iw ladjn mcg 
II ncgyve·nd _ de é kőr tcrmCszctCs központja, egy 
jelentÖségében. erkölcsi 'ÚS anyag i sikerében I;uz
dug. müsorában llivós és müvészi tartalmú cSlélyl 
reudezett, amel)'ct nemcsak n körnek belső embere, 
és vUfi::-i vezető i és csa1:ídtagiai hnllguthart.ak végig, 
Imllcm "'ri, r,id~zercd.a inlc ll igen~ k'-'ziin~c;.:" f,'leke
~cli kíi!Öltbség nélkiil Hintető mértékben lámo~atott. 

A1. e~ lt,]y 'lIl~· (lgi jijl'i'ddme a ~úlll' l\"k cn:,d\ll"i nni
I~itiuíl lijgimnázium javára ajáJtll<ltott Ici és ennek 
ruprczcnt;1ll8a: Gdlfa;vj Sárnud iga7.::atóllnk ,.A szé
kclykeTCS1.l(lri unitárius !Ögirnnú7.ütm ku !túr hivD
t.iS:I·· Icloll'.:l8ásu kép()ztc az csllllr l~gkiemo.lke(]öbb 

poullál, jóllehot, hop; dr. AbrulfbuJJyai Ede kolozsi 
CI;)';lázköri Ie.!ii\:rclögolldnok, Qr8:/;. ké\)I'isc!ö, mint a 
lJ. f . E!i>'lct központi clnőkcurk mflsorell IiIviíl laT

lett s a székelykeresztít ri un itárius gal'.dllS:Ígi téli 
lanloh'am. ill etve i~ke lárll vomttkozó c1öndása is 
{'~pelt oh'un nagy tetszéssel fegadtatott. Dr. Fekete 
IJ)'"l a i "kolale1iig~'elö·golldnok, mi1l\ II m3rosköri D. 
1'. Egylot elnöke g3zd;tg \1trWllllli rnegllyitólán kivül 
" ki)7.öntlégnck BerM t:mma és fJicsok Jenő éneks7.,í· 
'lL:JihHIl, Nlfgy Gizella ét'< K.oI'dcs DomokOíl papjelölt 
s"av"lu(!I iban volt része és alkalma gyönyörködni. 
1\7. c~tély l pedig lIr. Pélerfy Áron nmrosköri felü
!:H·16)to.nllltok, mhu fl nyáníd~"trcdai leányegrház 
1;o.lldllolll'l ' '''I/11m/l:> sz~v~i ülr lilk be _ Ez ilZ e"'éLv 
<Jl~kin IVC az allya l!;i s ikertöl, amoh'en k~re~ztíil a 
l,illloga\óh; nélkm álló kercszlÍlrl iskoU'llUk óhajt-olt 
4 T<ilorrt"l luUntni, az~rt cmcll'icdeu ki a ielcntös~gé-
1)61 s 10l t a s~ékel~' löldi unitáriussáj.r llak az el muh 
1,,",II \)()k lcv~ikeríi lt~bb 1lHOiává. mert ve7.clö cl1yházi 
'\nlwrclllk és a f'.zom;;z(;lI()s körök eg~'tn,iMn t";l láll'a 
,,"I:tIl Y"ll:vásSJl isl:íJ)01ták ;ll. uuit{,riuI< cll;)·'"Ségct ~." 
" I\11ak 11Ivol6t biztosító inlc1.llH::nyeklll'k ~ic\tck II t~ 
'lIU~l1 t:("(j T!l. J:l:yhell \Jcll im " ]<>v{ire vOllutkozó\ng 
':'\'il(>U(;k it"! 1IZ 1",it.1",'",~ .. U'O' t ' k ,." ~ u~~ ... ar .,~ ll:, UHl ~O ' ~z"r 

\~ "'a(lll1t erős (prdelét. 

• 
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Áz Unitárius Evan gélium c. uj cgyMzi 
lapunk cla6 ilzam!nó] cikkezik az Unit. Közlöny 
marciu!:!i száma. I~jgyelemllle l elolvastuk, tHj aaj
nain uni azt is meglt.lla jlitottuk, hogy eddig ez o. 
stilus ism~rotlen volt a mi unitlt.rius irodalmunk_ 
bIlIt. Kár, hegy e7.t éppen az evei számáná.l fogva 
is t iszteletre méltó teswérsajtó teszi! A megdöb
benes hangjai erke znek hozzánk hiveinktöl ugy 
irnsba n, mi nt elősr.ób:\u! 

Mozgó e löadássor ozatn ak lehetne ne· 
vezni azt aZ crdekes próbálkozast, ami Si nfalva, 
Meo:l7.kö és Sr.cJl tmihMyfalva e!!yházl,özsegéiben 
indult meg. Három heten át felvi~ltva gyiHekez
nek a három közs~gben egy-egy napon ar. uni
tárius egy letek kepviselói S orvosok, Jlit JlOk stb. 
külöllbözQ tárgyakról felolvasúst tartalmk. K>lefeié 
a jól es eredményesen töltött Ilap utan kik ko
csin, kik g.valogosulI hazamennek. Az elsó eló
atlasi nap febr. 8·áll Siufalvan volt. 

Az if jusági egy letek falufejlesztö bizolt
saga Cf}obai Is tvan és ?'óDdrl Jakab lelkéSZek 
vezetésével ifjus:\gi konfe rencianapokat rcnuez
nek. A kereSztuI"Í körben Székelykeres7.turon tar
tOtták a boldogfalvi, ujszckelyi, sanli, fiatfalvi, 
csekefalvi, nagysulymosi es ldssolymosi ifjuság 
uevollásávaL A konferencia elöadói Cf}ObDI ISLvún 
és Wdlhri Sándo\" lelkészek voltak. 

O lth év izen az Unitárius )/"ócgylet előadta 
Jezus elete~ c. élóképsorozatot ol)' szép siker

~:el, bogy harOJnszor meg kellet~ .i~mételn i ~Z 
elÓadást. T iszta j övedelem az oltbe\'lzl kulwrhaz 
javám fordit1l\1ott. 

S im é n fa lvá n f<!br. 4 ·én Arany János em
lékünnepélyt tartottak a zsufolás~g megtelt ifju: 
sági otthonban. Az ünnepi beszedet Boros Jeno 
tögimll. tan úr mondta. 

Gyerm ek Dáv id Feren.c Eg~ le! aJnkult 
l\olor.svaroll. A célj:~ ápolni Illtlr a ~lc,;llIyeb:?ell 
az összetartás érzetet és ebböl fotyoan szegen)' 
test\'c l"tli k megaegitését. ~e~~lliLr ~2-~n tll.rtott~ 
az eg)'let ar. első tDga~'ato u n ne~.~ I{et az. elen~ L 
leanyiskollL egyik termeben. Az eljo \'endő ~ollek
ti \' kor szellemének megfeleló alakuihs ! Bar má
s u tt is követnek e jó példát. 

Negyven éves ta niló n öi szolgá lat • . o.i
c:;ószentmAr[Qlli elemi iskolán ImáI lwg;,'vel: e\'lg 
tejjesitett szoJgá.la.tot G~'idóné .:\Iolnár . hatahn, ta: 
nitónó. Janul,r 8.·án kis t3111tván)::u, bucsur.t.ak 
töle 'l'örök János igllr.gato vezetcsevel. ~~j(ló 
Béla espe res imádJwr.o~t, maju ,ur. Boro;, G.yor~ 
püspök uuesuzó levelet ol\'llst.~lk fel .. \ eg~1 ~g'y 
I.is elsó osztályos !Ilondott k?nn.yeklg mcgl,~'~~~ 
~za,"ak!\t. Isten a ld]a meg a JÓ tlsr.tel~ndö ' 
szon)'t , akit n gyermeki szivek szerete kisér meg
érdemelt nyugalmabn. 

K ü lföld. 
A w,,~I,ill~tlllll .,F4'her Haz· ' ~ .. zd:íL, ;\ lu.,1 "'~" ; 

kor .. z Amcrikai C!'l.l'o.~mt Államokbnll megejtcl., 
dnökv:jhl ~7,t~" foh'lán II washi"groul " l'cl",r IUl. 
l"tl ""zdiit kat), Jlcm érllckt~lcn IJ\Cgjc~.·czl\.i. I!I)j,:"Y 
CHuck l. hlr<'K étlil1otnck. 11lc]y""k lnkó' a \' d ~l:: sor
soi) .. ,k Ir{myft,h!árll hovlltovább minll 1Il.!,::yobb belo ' 

-

• 

, 



r\,r.~1 JoIyn " ... rol""k. llr:", .. r",: rv\'id idG 1I~,,1t ,-/ldig
d~ Qt unitarius ga1.dája \'011: Joh n Adnn\.6 cS fia Joh n 
O"lI1c)' A<.Iam~. todbbá Thom;s Jcffersoll. _ "~iIlar~ 
f'ilImore é~ Wil l iunl H. Talt. \nlnl11cnnyl tOTlCOClml 

< • '000" ,I""kök sorából magn5.111 kiemclkcdö 
IIC \'. IlZ I ",.,.".- y I . 
tv t ' !lehucl csi uá l6 személyek. John Adnffill J6\'0 ti,
h~ C~pmt mailt! n " FcMI Ház" is. Htlláln ut.'\n II 
II ncmwti kegyelel az áltnla épiteIt történelm.; ép~
Ict :'Irá hcl)'cztc el az ö é ... I~itvc~ föl~! ~rl1lt. FlO. 
.lohu Ollillc~' Adnm~ az c1nükl ~7.ckben IS cS II nem
ze ti ]'unrhconb'lll i~ követte ~dcsapJát. Jeffc rsOll 
'011 az dniikc annak az ötöSlllu:lCSllllk is, mell' I\Z 
~":Ye<'Oh Államok fiila:'CtlcJlséJ!;i .. Nylllllko7.11I"-át. an· 
11"k idején nu.'gszövc):cztc II az "tw l cnnck 1\ fiatal. 
<.I.' Ilulahnas :l.i1anmak ulkotmárwt ndol!. Rnjb kivül 
[I~ örö~!nl1:ícsb:1Il mél:" kti l,nicáriu8 ember 1'011. Il 

r'~gyhir ü frnl,lklin és John Adams. Itt n mngy:U;ízata 
mmak. hO~' :lz Eg~'esiilt AlIllmok nl kotm:l1lyában. 
nlcll'ct mintául sllQktak Európábtln is cmlegetni. aT. 

IInit,,,ill,5 ,~lI:b s7.elh'llie liiktel. Mill~rd FiII:nore 
nUjo's:"IJ:";lról a mi KOSSUtll L:ljosunk tudna. ha 
l'1I1{' _ ICl:"többct mondani. A pár év elött cUlunyt 
Wlll i:l111 H. Tnlt minthogyha cs,~k előre hítta voln:l 
a mni idök I'álsár:ál és nyomorát. erélycsen ellenezt.e 
Wil'onll,11 ~l,cmbcn Amcrik:l h{,borris bCavntkoz5~;ít 
$ m~jd keményen kih.\f. mindeu bniok okozója . a 
bék(,~zcl"zöd l'Sck ig,lZsá!::I;l13nságn ellen. Bölcs előre
l át:l~1l eg yre keservesebb ignzolást Ilyer az egés! 
vHá;.'"llll. A wnshinl:"toni .. fchér Ház."'- n ak ezek a iÖT_ 
ténchr.1 IH,·,'cZCLessé!::ii I:"nzdái nemC!'uk n1.éTt voltnk 
Ilnic~rill~t>k. 1l'{'TI "életlenül 1I1l iUriusnak sz.íi leltek 
és IllC'T\ valnno,-.j tnrtozni illik. - mint ahoIl:}' a~ mu 
ná:unk legtöbb ember csc~bcn VlIIl -. hnnem. mert 
l'z~nt me\!gl'ózödé..~ük kötötte oket az unitárius 
:tn~·"'1.C lLtC;:)·hüdIQ~. E;:.,·ik sem m\l l :ls~t"tI" d I;üz!i
Wk :lIl11ak lelemlíle<lét. hogy ~Ictiik ll(lh~z Icladillai 
!lak n me!::old5s5hoz n lelki erót mindig ömudatos 
un itárius hiwkböl mé'ritelték 

Ha lottain k: Szan Mihaly IIp~CII[ Illko,.; életé
~ck SQ. évébe.n f. ivi lebr. 6-lin elhuny/. TemetÚe 8.án 
oh IIZ IIplicc11 evang. temetőben. Al'. elliunytll/ gyászol!1I 

" relts~ge. ~zUI. Boro~ 1>1árill e~ 9 élő gyermeke' Vezér 
d~nosné. Berde Lajosne. dr. Sz~sz I>lih&ly, Sz&~z'Árpád, I;' .s~n István, Bllkonszcginé .szász Nárill Sonkll 
, "oSsne Sz.bl'. lulidnna, Csere Oyörgyn~ S;68z Idll 
s zá~! Ernő . 

há. - Ó-tordai Oyulai Árpád kir. tllndesos unit eg _ 
v/l f(itan&csi tilg. febr. 18·án élele 86. éveb;n K~loz~-
,y~O,',"I !h unj't., Budapesrcn dr. Gyullli T ibor ~dcsllpiár 

o Iii III e hunyt ban 
Sybil1~reÓbfr ~:f(hY.ány· Er~lnné ~z. Nuel1cns Alice 
tilt Itrltn s fke-dn elet~ 76 .. evéhen elhunyt. Az elhuny
tS SebesI t I családián klVUl a Klldler. I?lIIlzcnhoffer 

Ö 
y l) csllládok I!"yánoljál.: 

IV. Fazek S. d' . lebr 20 6n et l ilS n orné n. Bendeko\'tch Anna 
ÖdÖn ~, k.t e 88. évében elhunyt. vih!z Bede I'lIzekllS 
liunYlban: Ir. százados nagyanylit gy6~zolja IIZ el-

Kökösi Orbok l t. · . nagy élete 23. évéb s v n ,rodIIhSz!, 1.lIrtalékol' had
ny t k kllvelkeztób e~ lanuolr 3-oIn tragikus körUlmé

Özv Pilf enK gercMhiben mC2"hlllt. 
Vilma éltt~ 81 Y 'b á rolyné szill. SZl'.n tpélery Nemes 
hlll!. . eve en !cbruolr 23-d n KolozsvdrOlI meg-

A.mbrus Sandor n . ben március 7-~n Pe l y. mdv. IIltlszl. éle<le 49. év~-
Az Örökk~Vlll~ szentlőrincen meghlllt. 

költtlzöll lelkeknek s :id,lon boldog megnyugv6sr azet
veknek 115ztll14sr ftt IUlllftradr r~jő szi-

HIVATALOS RÉ S Z 

i>lEGHIVÓ. 
.A blll~apesti onit:i.rius egyMzközség Hla;!. 

ffi.árc tUs ~G.fU\ (oo .. amap) ~. u. Ji órakor :\ Ko
hary-utcfl.1 tem plomoan tn~rJa éti' .,.elllles kii::!1yii
Ustt, melyre egybázunk mtnden adófizető 1:lgjtit 
szeretettel ~neghivjuk. Budapest, l\)33. m{II'cius 
3. Józa11 il f/klós s. k. lel kész-elnök, Kozma' .fClló 
S. ~ . gondnok. Tdr.llysorozat: 1. Elttöki meg
n~.' \t.ó. 2. J~gy~őktlny"hitele~ilök kikülclése. 3. EI
no~.\leg .e~lIItezett és fol y.o iigyek. 4. I~elkész
elllo~ éVI Jclel\ té~e. 5 .. Szam~d:'t.8ok: V. Koháry. 
utcat há!:, b) Szovetseg-utclll luh. c) folyópenz
tar, d) alapok es Il.lapitvanyok. 6. t !)3a·ik évi 
k?l~égv.eté8 re\' iziója. 7. Keblj Tanács If -nda 
kllep~: uJ. tagok vaI8szt~·\s.a, a létsznm kiegészitése. 
8. I'.ebh~II.~cs Mtal atu.talt ligyek. D. ldóköz+ 
ben erkezo ugyek. IQ. Indltványok (irlisban elóre). 

Felhivás. Kedves Hiveinket helyben 
déken szeretettel fölkérjllk, ho,,"y a mai 
időkben jöjjenek az egyház segitségére 
áldOzatokkal abban a fokozott munkában 
kesr,tet mindnyáj unkat a modern ' ll~,;; 
az egyre nagyobb szociális sziiksMletek. 
egyb!i.ú adóját az ev első feleb~n, nz 
megállapitás szerint mindenki pontosan 
(Poslatakarél..-i csckkszdmla: 30,-100.) akkor 
járt ju tna I\Z ig}' befolyt összegből a I . 
lyek mellett lmdapesti Székházunk 
zetének siir.!!:ős, majdnem elodá-zhatatlan 
hoz;lsára is. Ne engedjiik, hogy az éc,i . 
adóhátralék tovább növekedjék; mert ll. 

bolt és Inkbéreinek rohamos csökkenése 
10,000 P.) mellett ez a mllgat nrtás 
csőd elé álli lJa egyhúzunkat. Dávid 
várja, hogy ma mindenki 

Az 

Min den kin ek. Vidéken szétszórtan élő uni
tilrius szillőket ffllhivom , sziveskedjenel.: egy le
ve.lezólu]lon ide bejelenteni, hogy gyermekeik 
milyen jellegil (elemi,- polgári,- gitlltlá7.ium,- ke
resl.:~del tll i) iskohíkb:l. joírnak. A gyermek neve, 
osztalya, lallulnu\n.yi eredménye stb. mind fontos. 
É::\ legfókimp azt szeretnők tudu i, hogy mely 
testvéreg.yhnz hitoktatója részesiti lelki gondo
zásbnn. Ami nt 1\ névsor rendelkezésiinkre fog Vúl
lani, ;;ondoskodni óhajtunk arról, mi nden eg.res 
tnnlllo megkupja nz Iratmissió lit jún u ]wrúJlnk 
és OS7.lál.-,'flllak megfelelő un itárius hittankönyvet. 
Azt is szere t nők , hog-yhfl II szülők llluguk ,':'Il lal
koznflllnk gyermekeik vlIIIásos okfil.tflsAra. Ebbeli 
nz esetben lIZ eg,Yházi fóhatóslig kés7.séggel meg
ndjil. kinek-kinek II szükséges megbutalmazt'Jst .. 

Akinek magiurak nincs gyermeke, de rud 
ilyen ~oJ1dozntlnn uni tilrius gyermekről. az is kö
telesseget teljesit. hogyha nekünk a fent jelzett 
adatobt beswlgáltatja. 

Hitrokon i szives üdvözlettel 
JÓZIIII Miklós 

püspöki viktil·ius. 
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ÁRON 

ant a IO l m .II'H ---

fogo rvos rendelője 
Budapest, VII., Tö
köly·ut 9. szám ll . 
emelet l. -- Ren
del: 12· l f12 és 3·6 
órúk alatt. - Uni
tárius bl:!tegeknek 
kedvez m eny. 

I 

berde lajos 
unitárius clpts:tmeSler 

jutányosan vállal 
minden munkál 

Lakik : [1. , Batthyany·utca 48. 
Hó· és sárcipő. is luhult. 

GÁR~R n"Inl fHHltP[ 
Budapest, IX. kel'iilet., 
Remete·u. ll. szilm. 
Butor, épület és tilzifa 
allandóan raktilron. 
Telefon: 41·2·54. sz. 

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 

• 

KIAOÓHIVATALA 

lEGJUTANTOSAB· 

BAN I'ELVESZ 
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