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JÓZAN MIKLÓS 
P ÜS PÖKI VllíÁRIUS NEQYVBN 

Lélekemelóen szép iinnepélynek a súnhelye 

volt október 8·án a budapesti I<oháry·utcai uni
tárius templom. Kint nT. ősz utolsó meleg nap

sugarai aranyozták be ft. vasárnapi üIlnop1őbe 

öltözött pesti utcákat., bennt ti. tem]llomban pedig 

szivük melegét szórtilk szeretetvini.gkéAt pász

toruk lábai elé, az egész csonka. hazából és 
azontu!ról ösazesereglett hivek, tisztelők, barátok. 

Az ünnepély kezdete csak negyed tizenkét órára 
volt kitUzve, de már egy óni.val korábban nem 

lehetett helyet kapni II szükre szabott templom

ban. Most latszott csak meg igazán, hogy negy

ven esztendő ala.tt lélekszúmba.n mennyire mcg

nőtt a pesti gyülekezet, amikor lIem volt képes 

biztositani, hogy minda7.okat befogadja, aki az 
ősz fllpasztort látni, szeretetében megfürödni, 

ékes szép szavait hallani akarták. 

Negyedtizenkét órakor felbugott al': orgona 
s II csonkl!, országi lelkészek kis csoportjatól kö
vetve tartotta meg J6zan Miklós Unnepi hevonu

lását a templomba s hivei és tisztel ői szivébe. A 
gyUlekezet mint elO' ember állt fe l tiszteletere s 
e néma felállás impozáusága megérttette, hogy 
igy többről van .szó, mint egy e lőre jól megren
dezett üllnepélyröl. Itt emberi lelkek nyilll.t.koztak 
meg önkénteleIIUl : a gyUlekezet köszöntötte leg
hivebb munkáeát. AbevOllIlló lelkés7.ek közül 
~I(jször Barabcú 1~lván lelkész lépett a szó81.ékre, 
hogy az Istentisztele~ Iilurgikus réBzét vezesse. 

ÉVES l ,EJ.R.É SZl JU·BIl,EUMA, 

mnjd a Hozzll.d megyek Umm dallama szMlt az 

ég felé s azután Barabás lelk ész imádkozott a 

pasztorért és a nyhjért, akiket a hűség szálai 

kötnek egymáahoz. A ,Világosság szent Atyja" 

ősi dallamhnak felhangzása után dr. Csiki Gábor 

A 90. zsoltfLr eléneklése utan bibtiaolvnsás volt , 
tllrtotta meg Márk 10 ~. 42-44. versei alapján 

ünnepi bes7.édét. Beszédében azt fejtegette, hogy 

az élet Isten ajándéka, de ezt igazán értékessé 

a szolgála.t szelleme teszi. A szolgáJa! szelleme 

alázatossággal párosulva az a nagy adomány, 

amelyért Istennek a legmél)'ebb hálával és kö' 

szönettel t!l r tozunk. Józan Miklóst Isten csókja 

érintetle mikor a pnpi pályára elválasztotta s ezért 

ad hálát a budapesti gyiilekezet. Áldott az ige
hirdető - mondotta - de ezer.~zer áldotta.bb ki 

életével tesz tanuságot 3Z igéről. 

Az Istentiszteletet Józan Miklós megbató 

hl,laadó imája' és áldnsa zárta be. Majd felhang
zott a hires unitárius ének: .Egy Istenünk, egy 
magyar hazánk g. 

Az Istcntisztelctet az egyházközség disz
kÖzg.)·ülése követte, melyet dr. T6tll G!/iWgy nyi
tott meg, megemlékezven allévtelen unitarius hősöt
rói akik itt a csonkaorszl'lg fóldjén az unitárizmus , 
s7.ellt ügyéért harcoltak s kikuek szellemi harcát 
folytatta fl, mult sz:'tzadban itt uj életre kel' 
Illlitárizmus abI! JÓZ(lU MiklóB'Jfll. Az elnöki meg
nyitót az Ud~özlések hosszu Bora követte. ))r. Gdl 
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X"dcmen fl, jJilspök és az It K. Tn1l!lCs képvise
letében köszön'ötle .flZ eg'yhflr, törhetetlen hiiségii 
fiát·. Dr. Tólli Tslt'lírl h. hllftmtitkÍlr n. kormúny 
kep\'iseleteben iid\'özölte n. feleke"r.eti héke.bát~r 
harcoszU S :\tsdIa fl Kormányzó Ofóméltós!lgll. kl_ 
tUntetésé~: fa II. oszt. érdemkeresztet n. csillaggal. 
j)r. JlIkllbhlÍ3y Zsigmond egyet. Innhr a tudo
m!lnyegyetem, dr. P/lllloky Moric a IllÍlegyetem 
neveben mondtak üdvözletet.. 

Az üdvözletek sorAt dr. Kozma Jcuö orug,}'. 
kép\'iselö, egyházi gondnok Hnnepi beszéde sza· 
kitolln meg. Beszédében Józan Miklóst mint élő 
felkiáilójelct aposztrofftlta, aki Erdélynck szép 
mng.yltr kulturitja, II tordai szellem fenkölt ne' 
messége Ulán kiált.. Ugy állitoua az ünnepeltet 
a hnllgatók elé, mint aki életében elerto a leg· 
IlngyoM kiljiu/elés!: polgdrlfírslIl szeretetéI. Az egy_ 
lui.zközség ne\"ében Bibli:\ t adott ajándékul, majd . 
a tiszteló barátok lIeveben Józan Miklós mellszobrtit 
adta út nz egyh:\znak. Szava i közben lehult 1\ 

lepel Ts/ök Jal/os Szobrászmiivesz hltal nlkotott 
szép mellszoborróL 

Ezután dr. Csiki Gdbor felolvasta 1\ külföldi, 
angol és amerikai bitrokonok üd\·özleteit. Megbató 
volt) amikor dr. Nyiredy Géza Torockó üdvözletet 
olvastn. fel. A bires szep bánYllközség egykori 
lelkésze emlekere 5000 lejes alapit \'ányt tett. 
Dr. Mi!.-6 Ferenc az igazgató tantics, dr. Kozma 
Gyiirgy az eg.yházkör neVe ben köszöntöttek az 
iiJlIlepeltet. Meg sokáig hallani fogjuk fb·. Rahay 
Sálulor ev. plispök igazi meleg lest"eres Szavait 
es dr. Ravas: Lás=16 ref. püspök erdélyi zamatu 
megka!)ó Ulh,özleter.. Dr. Kiu Arnold budai fő
rabbi és (Ir. He~'esi Simon pesti fórabbi mondtak 
ezutfm szivból jöyÖ meleg szavakat. Dr. Neme/hy 
Károly tunBcsnok a Székesfővnros Polgármestere 
es közönsége nevében köszöntötte I' jó magyar 
diplomlllát. 

Köretkeztek az unit. társadalmi egyesületek 
Udvözlést'i: dr .. MikO Oabor a Misszióhúz, d,'. baro 
Dmlitl GlÍbor a DAvid b'erenc Egy let, Bllzogány 
A.nua It- Nószöv~tség , Szöke Mtiria szép csokor 
klséret~ben a leányegylet, &clltiulÍlJyi J6zsef a 
Branal Slimuel ifj. egylet, Berde Lajos 1\ keres
kedők és iparosok köre nevében köszöntöttek. A 
J!l.I\~S Zsigmond cserkészcsapat egy kis apródja 
NYlfedy &(11101($ virágcsokrot adolt át e szavak
kRI; .Legkisebb hi\'ei II legnagyobb szeretettel-. 
. Ke!emel. Béla rentlörfőtallacsos a rendör. 

lisztek es .az 6rszemelyzet nevében köszöntötte 8. 

re l~dör\' I\II!lsokt:\tús kjviLló Ill llukt\.sát. Eiillct'éllyi 
Olll'ér dr. a .. klHUgyi társast\.g ligyv. elnöke az 
aUl:Ols7.lisz osszckötöt Ilnllepelte. Vi11.: C&écsi Nagy 
Tt llrl uy. altt\.boru!lgy a Bethlen Gábor Szövetség 

nevében mondott beszédet, dr. Fodor O,zA'Ár 
a Zsófia gyermek:lzanatórillm es a veszprémi 
\IIeID·é:.pilspök dr. R ou Nalldor, mint lll'. egyesü. 
let elnoke nevében üdvözölte :\ gSermekek lIagy 
bnrátját. A magyar-székely egyesilletet az Ud\'őz
lések során dr. Szeremley Ako.s ny. tallfelUgyelö 
kep\·isel te. 

VégiiI Bir6 Lajos hódmezővásárhelyi lelkész 
a lelkészi kar nevében úgy aposztrofúltll Józan 
Miklóst., mint .tiszteletes püspök urat~ . Az ün. 
nepelt ugyanis azt tllrtOtta mindig le"nagyobb 
kitünteté:!nek, ha egyszerÍlen . tiszteleteOs urnnk~ 
szólitoltak. Egy ilyen tárgI u megnyilatkozása 
\'olt az lIdvözlö szerint a legszebb, a legfeleme
Jőbb , az unitárius egyszerúséghez legtallz.lóbb 
p~diká~ió. J ózan Miklós_ban a pil.sztort ilunepelte, 
akt majd eltyszer az elott a fÓPRllztor elÓlt áll 
meg, aki 1\ legke\'esebb külső jeIét hordja ma
gassagbúli tisztségének. 

Józan Miklós püspöki vikárius, akit a sok 
iid"özlet sokszor könnyekig meghatott, szh'böl 
jövő meleg szavakban mondott köszöuetet Isten
nek II halaünnepért., majd rendre köszönte Illeg 
az egyes felSzÓ!:llóknak II szavait, II kitllntetese-

• 
ket, az ajandékokar.. Erezlllk, hogy valóban szi\' 
szólott 1\ szívhez. 

Dr. T6/h György elnöki bezáró szavai u tan 
az iinuepló gyülekezet 9. Himnuszt énekelte el. 
Az ünnepélyt este a Gellért szálló m{!rvllllyter
mében rendezett . 180 teri tékes disz\'8csorn 
zárta le. Lelkiinkben nzonban tovább él egy fe· 
lejthetetlen szep nllp emléke. 

IVÁN LÁSZLÓ 

dunabogdányi konferen
cia megnyiló beszéde 

. 

I S T E N FELÉ 

c i mm e I nyomtatásban 
megjelent. Levelezőlap 
kérésre szerző bárkinek 
ellenszolgáltatás nélkül 
szivesen megküldi. 

• 

Címe: a lap szerkesztősége 
(V. . Koháry U/Cd 4) 
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MAI KÉRDÉSEK. 

A budapes ti egyházközség gazdas á g i 
céJkfl Lizése i. 

A budapesti unHfLriu$ eklézsia lelkes és 
nagy befolyasu vezetőinek bölcs el6rel:\tása foly
tá li kedvező köriilmények között alakult Illeg és 
fejl ődött odn, hogy ti. csonka-mag,ynrors7.ngi 
egJ'llIir.rés1. kÖ1.pontjn lett.. Ar. egyhflzközség Ya
gyoni viszonyai is kedvezők voltak, nmig csak 
egy lelkésl volt és néllll.-néba segédlelkész alkal
IDaztatott. A \'ilághábol'll utan az egyházak hely
zete megvaltozott és a budnpesti viszonyok is 
oly szélesebb iráu)'u szervezkedés' követeltek, 
:'Imi elől kitérni egy h:\zi szempontból nem Iehe
tett. Jellegzetes külső tén.'!' , hogy ma. csak a fia
talsilg hitoktatása két papunk munkflerejét 1;öti 
le és ezeken róltil II. periferiákon még két tanító 
afia végez 12 órában hitoktatást. 

. A misstióbáz munkája külön feladatkör , 
a mely egy papot és egy segédlel kéut foglalkoz
tat. 

n:zzel szemben a hivek száml~ és adózási 
kélleSSege a háboru utAn - a menekültek fl ue
tuala elhelyezkedésén ki,'liI alig változott. Es ez, 
a fej lődés nagyobb méretüségével szemben, n[tgy 
gondot oko!: ! 

Há.lára érdemes és széles per;:peetivaju elő· 
dei nk oly szép és értékes székházat teremtettek 
a semmiból, amely önmagában nllgy érték, de 
:,g,},--vllgyoniltlg szegény eklézsi!inak nagy teber. 

A gyönyörü, gotikus stilben épitett sz!!k
bazu!!k, a vilJJulkozó cég igéuyéul'k az amerikai 
lelkészek á ldozatké$zsége utj illl történt kieg,}'ell
litése utan, gazdug adomflll.\'t jelentett, amde 8 
helyzet az, bogy az épiilet kiiltsége$ fenn/artlisa és 
a nagy adók a jöt'edelmet oly mérUkbell feleli/esz
tik, hogy a tiszta jö\'edelem csak akkor fog a két 
rendes lelkész jövedelméne~ fedezésére elegendö 
lenni, ba a hil'ek, adózasi kötelességöknek ele
get tesznek. Az egyházi adó az állami Ildónak 
lo%-áig igazságos és a többi eg}'bazakeval szem
ben mérsékelt. 

Ezt IlZ adót most már az eklézsia kényte
len lesz közigazgatási uton is behajtani. mert az 
osztó-igazsággal nem eg,}'eztetható össze, hogy 
m~~as allasu és fi zetni tudó hiveink önkényeaen 
~J.lll1malis összeget jelOlnek meg; sót egyesek 
evek óta egyházi adót nem is fi zetnek. A hátra
lékosok néVSora szomoru képet mutat az unitá
rius áldozatkészség 8zempontjabÓl. 

Mély megilletődésse l és bensőséges uUszke-

seggel szemlélhetjllk azonban n másik nhsort: 
az lIJ{\zalos lelkU unitlU\llsok llévBor~t . . 

Az egyhl\zi adó pontos fizetésén fólUI ugya
nazokkal II lIevekktJI tah'l.lkozuuk 11 cserkészek 
~amogat~sá~\ál, az ?gyM,zt!\rsadalmi egyesületek 
J !~vll.ra törlent, flzete>leknel , II nöegylet gyUjtései
nel, II ~Ktlrt' és . 1·:rdÓ ~ nagy összegeinek ölBze
adásálll't.l! Ezek elótt az u ni tárius áldozatkész 
lelkek előtt a ti s)'; telet és hála lobogóját hajtjuk 
meg a n:lgy unitllrjus Ilyil\'ánosság elótl, mert 
ezek a hiveink se bövelkednek fóldi j!\\'3.kbrm 
ezek a niveink is sok apró szUksegleLUkrol mOIl~ 
dann!;: le, de az erdélyi test\·érek á.\dozatos lel. 
kével rokon érzéslik foly tan áldozni akarnak. 

Ez az hldozatos lelek kell, hogy a mai nyo
morusagos viszonyok között is minden unih\r:us 
bi"ünket áthllSSIl. 

• 

Aldozatok nelkül az ősök becsületes szerze-

sét fe nntartani es megtarlaui nem tudjuk! 

A budape~ti cg.)' htll:közs{lg 3. jövöben eset
leg azzal is szamot kell, bogy vessf' u, hogy pénz
ügyi ,'iszonyai e~elleg c~ak egy relldes pap tar
tását teszik lehetövé. Papválro?lIs esetén a szo
morusagot jelen to lcépités gondolata feltétleniiI 
előtérbe fog kerülni, hSl'sak adófizető biveink 
szama. nem fog megszaporod ni. 

. Az egshÍl.zközseg vezetősége kö ielességenek 
tartja a közgy ülési nyilvanossagon tul a ' széle
sebb unitárius közvélemény előtt feltárni, hog}' 
a mai rossz gazdasilg:i viszonyok dacára is et'7 
dtizhatatlan gazdasági célkirtizesek elótt :\11. 

1.) A magyarországi papok ezidó szerint a. 
megérdemelt nyugalomba menes esetén megfe
lelő nyugdijjal lIem lathatók el. Az összes ma
gyarorszAgi hivek erkölcsi kötelessége, hogy 8 
. f{er t ~ és . Erdö~ gyüjtése u tan a "Nyugdij·alapc 
javára ' adakozzanak. lüki tehetsége és lelke 
szerint! ~!lgyoub alapitványok jó szolgalatot 
tennének. 

2.) A budapesti eklézsia szép székh:\zallak 
általánOS reuovalilsa és az udvar felöli vizes-resz 
izolálilsa elodit.zhalatlan felndatok. 

3.) Nem lehet IlZ általilllos reuovAlássaI kap
csolatban a templom belsejének ujra festését i9 
sokA halaSztani és az 1940. évi evfordulóra sor
rendben ez is elvégeztetend\t 

4.) Az orgona mai állapotában szinten hasz
IIRvehetetlen. Egy szép orgona gondjait se lellet 
kikllllcstJlni! 

Ezek oly gazdashgi célkitUr:ések, amelyeket 
a. rendea jövedelmekuöl megoldnni nem lehet. !\la. 
már RZ amerikni tesU'érek felé se igen kacsint-

• 
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hatunk sikerrel. Al') erdél)'j jels1.ó segithet csak: 
mimlent fl. IllRgunJ: erejéből, ha élni akarunk! 

A vcr.etOség II mni nehézségeket jól ismeri , 
de ismeri (ajC{l.IIknt il és hivö lélekkel hirdeti: 
mi unitt\riusok 1\ mBgul1k erejéből - él ni aka-

funk r 

ERDÉLY. 

Parciális Medeséren. 

A eim ft. fiatalok elött tal lin magynr{umtra 
szorul. Az idősebb rendUek lelkében llZonbnn 
drága emlékeket ébreszt. Az egylu\.zköri közgyü
lest nevezik 1\ székely fölcWIl parciálisllak. A név 
a tartalmat kellően !lem ferli! A parciális nem
csak az egyházi vezető emberek hi\'ntalos tény
kedése, hanem egy egész vidé], unitárius t!\rSn
dnlmimnk Jlftgyszcrii élet megnyilván ulása; II 

hasznos és ft. kellemes ideális öss1.el;npcsotása . 
Mialatt a lJivatottak /lZ egyházkör üg'yes-bajos 
dolgait megtlugynlják, egy egész vih'lg társa· 
dalmn ad egymásnak tnlálkozót. A kom reggeli 
órakbno a szélrózsa minden irAnyaból jönnek az 
ünnepi díszbe öltö:.:ött falu felé a székely ~ koesi

szekerek"; egyháztll nAcsosokat, tisz!eletes és 
kantor-tanitó urakat hoznak feleségei kkel, gyer' 
mekeikkel egyiitt.. A fiata.l leányok hetekkel meg· 
előz6en készülődnek a pnrciálisrn, mert ott lesz· 
nek a kereszturi es kolozsvari diitkok közül is 
A pnrcié.list a hivatalos tn.nAcskozústól és az 
linuepi istentisztelettól kezdve el egészen II köz· 
ebédig, a fiatalsag templom kerti ~cicézéseig~ és 
az esti tftncmulatságig valami olyan tinnelJies 
közszellem jellemzi, ami az embert hitében és 
egyhflzához való ragnszkodásában erösi~i meg. 

Egy ilyen, a régi jó időkre emlékeztető 
parcill.lison vettem részt Medesércn j ul ius 26· án. 
Nem nkarok ILZ esett'ől részletes jelentést irni. A 
gyülE~s hiv!\talos részéről CSAk allll,yit jegyzek 
meg, ho~v az a komoly egyházszeretet és az 
emelkedett szellem, ahogy ott a hivatottak ~z 
Ug:yeket megtárgynltúk, egyházunk és székely 
faj unk jövőjébe vetett hitemet er6sitették meg. 
Sok minden történik ma, sót alig történik nm 
egyéb Erdélyben , mint ftmi nz embert nagyon 
elszomoritjll. A mi sorsunk IIZ erdélyi magyarok 
1I0rsúhoz kéllest még mindig atallyállnllot S mi, 
akik, Im csonka hm:ában is, de legalább sznbll. 
dOll élUnk, lsten ellen vétkezünk, ha ezer bajunk 
mellett is panaS1.kodni merünk II nl'. erdély i atya
fillkltrt imádkozni II lu\ kell , t'lldozni megfeletlke. 

zlink. Tin azonbAn mégis nem kétségbeeave, ha. 
nem hitemben megerőBödve jöttem hlu:a II rne
deséri pnrciáliaról. Az egyhflz, melynek olyan hü 
és önfeláldozó fiai vannak, mint a kereszturköri • 
tlt)'afiak, nem veszhet el sohn, élni fog mindig 
lsten di>!sőségére és nemzeti kultura javára. 

Az utóbbi 20- 25 esztendő soran, belső 
egybázpolitikai életü nkhen gynkn.n éUtink ilyen 
kifejezesekkel : .A kÖz]lont· , illetve . Kolozsvár" 
és nKeresztur". A szavak olyan alkalmnzást 
nyertek, mintha bizonyos komoly elvi ellentétet 
fejezIIéIlek ki. Hiba ez, mert . Kolozsviu" és 
~Ke resztur" között legalább is az eID'lIth önfel
illdozó szeretetét ilIelÖleg, ellentét soha se volt 
és nem lesz ezut án se, Az egyházpolitikIli vitnk 
kapcsán , Kolozsvár" fl. maga természetes adott. 
ságlmál fogva becslilendő, nemes konzervlItiviz. 
mussal inkábh a h·.lgyománYoko.t - . Keresztur" 
pedig, anélkül, hogy ezeket megtll.gudná, a gya
korlati élet követelményeit hangsu lyozza és he. 
lyezi legtöbbször előtérbe. KörtilbelUl innen szár· 
rnu,zik mind az az időnkint jelentkező esetleges 
nézeteltérés, amiben a felliletes szemlélők lelki 
e!len tétet látnak. Ilyen nincs es rcnHilem nem is 
lesz soba. tJegfönncbb arról lehet szó, hogya 
kereszturiak tiltakozuAk ILZ ellen , mintha fl ko· 
lozsváriak jobbalI szeretnék nz egyhá1.ut, mint 
(ik és ViS7,Ollt , Nem szeretnék ugy (eltünni, mmt 
aki tavolrol tamicsokat osztogat. Meg vagyok 
azonban győződve urról, hogy ha a . keresztu· 
riak « és fl. . kolozsváriak ~ egy·egy, n medeséri· 
hez hasonló parcit\lis szcllemében gyakrabban 
talil. lkoznának és elbeszélgetnének, még fl. látszó· 
lagos nézeteltérés is megsztinne közöttiik, a~ll~ 
ma még itt-ott Illutatkozik s n. felületes szemlelo 
előtt lelki ellentetnek látszik. 

Nekünk pedig, magyarországi uuithriusok· 
nak, kik Szól'vflnyszerUell éHillk It csonka hllz/t.· 
ban egyenesen életbevágó/ul szUJcség. hogy egy
egy' székelyföldi parci/t.lison időnkint résztve~yUnk 
s azok ősi, hami.sitatJull szellemét lelkunl,be 
szivjuk. ~linket itt ebben II milliós fövhrosb.an 
határozottan fenyeget u vcszély, hogy I!lSS!\llkl.nt 
~elpestiesedül!k~. Veszély ez, mett!ly. . elpestJe· 
sedes · unitárius eS szé kely ft\ji jellegUnk meg· 
csorbuh\sflt jelenti. A világért se azt tanácso.l~m, 
hogy mi, kevésszámu Illlithriusok, helyezkedJüll.J,:: 
szembe enllek a gyönyörü vhroSllnk kultu~hh~ 
közszelleruével 8 mint idegen elem, itt rodo~ l ól 
életet üljünk. Csul)án csak az uz ól~ajolll , ho~ 
maradjunk meg itt is erős , jó unithnusoknnk cs 
székelyeknek. IrtÓzzék minden ullitAri.us mé~ If. 

gondolatától is annak, hogy reverzhh~t ud}~Il , 
mert ezzel utódai székely faji jeJlegét ill eladja. 



11,,, II v!\ros pedig csnk mint uniti,rius szekelye
ket fog igu?fin megbecsU rni és értékelni minket, 
mert mint il.renek, kevés léleks7.Amnnkklll is ér
tékes. sót uélkUlözhctetlcl1 szi nt adunk ennek a. 
meg nem is olyan régen német jellegű vn.rosnak 
csodálatosan fej lődő mngynr knlturájához. Egy 
$Zó":11 mi budnpesti és csonkaországi unitáriu
sok. kik legtöbben aknrntunk ellenére szakadtunk 
ide a székelyföld ősi rögeiről, megbecsülést és 
elismerést csak akkor remélhetUnk. ba uj kör
nyezetünkben is erős unitárius székelyek lllara
dunk. Ehhez pedig nz szlikséges, hogy mindig 
szil'ünkben hordozzuk egy-egy székelyfóldi pll.r
ej{llis szellemet. Sokan mennek hiveink közül 
Il.yflron hi.togatóba l~ szekelyfóldre. Ejtsék ugy 
ulj ukat. hogy nz illető egyházkör pnreiálisim 
résztvehessenck. Ha nz erdélyi magyarnak mn 
nagy szliksége van nrrn, hogy időnkint Budn
pestre jöjjön s itt egy kis szabad magyar leve~ 
gót SZiVjOIl nltlgábu, nekUnk csonknországi uni
táriusokn ak még nngyobb sziikseglink vnn arra, 
hogy időnkint rt. sr.ókelyföld ősi rögeit erintsiik 
~S egy-egy pnrciá1isol1, igazi, óiji unitárius szel
lemet súvjunk magunkba és egy kis tömegérze
tet nyerjünk ott, ahol csnknem minden falu népe 
tisztán ullit:üius. 

lIyeu t is"tn unibirius falu Medesér is H . 
kilomeLerre Székelyk~reBzturtól. Girbe-görbe 8zép
séget egy kiugró dombtetőre épitett templomá
val, muskátlis ahlakos hil.zacskáival, régi gyü
mölcsös kertjei vel és haragos Alba patakjával 
leirui meg nem kisérelem. Ed latni kell. Csnk 
annyit, hogy ez a falu engem nngy hálára köte
lezett. Sokat jurtam a nagy világban, tengerekeu 
tul és iunen egyaré.nt. J ártam vih\gvárosok fe lhő

karcolói között, melyek nek lflkossága nfll!:yobb, 
mint nz egész csonks orszag népessége. Hiszt
vettem nagy ,'ilágkongresszusokon. Imádkoztam 
és prédikáltam gyönyörii nagy márvány.templo
mokban klilönbözó Ilyelveken, de szivem talán 
SOhl~ ugy mcg lIem mozdult, mint Julius 26-án, 
a medeseri kicsi templomban, ahol az im sze
kely véreimmel együtt enekelhettem öscim zsol
tárát. 

Medesér uz utóbbi esztendőkben egy szep 
népllilzat is épiteU. Szeretném ezt a mi ~elfa
juló~ éli meg az adófizetés ellen is zugolódó bu
dapesti hiveinknek ill megmutatni, hogy Iil.ssák, 
hogy ott, ahol uz 6!ök öntudntos unitárius bite 
él, milyen áldozatokat tudnak hozni az emberek 
egybázukert és faji kultur~j ukér'. Közgyülés 
után a falu a vendegeket a népbIlzban jól ~el· 

látta.· Étel utan tánc ill következeu, amibe még 
az öregebb rendUek ia bekapesolódtak. Mindez 

azonban nem lé,lIU s?órflko7.Aa. lUUlem egy ősi 
kultusz gyakorll\Sa volt, umi faji öntudatot 
erósit. A székelyf01dön hilla Istennek, kczII is. 
mét divatba jönni a regi I,,;é l) .szőttes gunya.' 
GyönyörU Illtvány v/llt €intfIl leállyoklll, tlizről 
pattant menyecskeket nngyunyáillk festői szőUes 
ruházatában \Mili s még gyönyörUsegesebh volt 
a hét vármegyere hires medeseri lmuda lIluzsi
kájára velük egy táncot eljárni. Régi szép ma
gyar nótát snllyi érzéssel, mint n medcseri vÍl.
lyogvet6 cigány, senki el nom muzsikál. S mikor 
a deresedő megyebiró is nagy .gangOian ~ be
állott a táucba s el kezdte a esürdöngölöt, ezt 
meg a pes ti parkettáncos,)k is megirigyelhettek 
volna. 

A kereszluri kör szivIigye ma a kereszturi 
főgimm\zillm s a vele kapcsolatos gnzdasági is
koln. A főgimnázium felso tagozntát az Egyhizi 
Főtanács 1930·ban a maga részéről anyagiak 
hianyában kénytelen volt feladni. A terhet, amit 
az egyház nem birt meg. önként magám vette 
és azóta is hősiesen hordOZZA 1\ kereszturi eIJY~ 
házkör és kör kezdeményczesere a magyar hir~ 

sadalom. Akármi legyen is valakinek a ,'elemé
nye az erdélyi unit luius egyhé.z hivatalos iskoli~
politikájMól, az nz egy bizonyos, hO!JY II l.:erel~

tllri atyafiak Msies er6feszitése ji~leldot parancsol 
~S a törtéllelem lapjfim {og kerülI/i. Bebizonyilot~ 
ták, hogy az egyhilzl'lt es iskolájat igazán sza. 
retó székely ember erós nkarnttnl még a lehe
tetlennek látszó fe llld !~tok megoldasara is képes. 
S mindazok, akik őket magyar kuIturé.lis küz· 
delmükben segitették vagy ezután segitik, maguk 
is egy történelmi dicsőség részeseivé valllak. 

E helyen is köszönöm a kcreszturköri ntya
fiaknak, főkép Dr. EleIm Domokos köri felügyelő
gondnok barátomnnk, egykori 1)rn.eceplorolUnak, 
hogy medeseri parci{llisoll reszt veheUem. az 
egyhá.zkör kllzdehnes életébe beletekinthetteru s 
a látottakról köteles8cgszerllen I\Z Amerikai Uni
táriUiI TársuInt elnökségének is jelentést te-
hettem. j)r. Csiki. Odbar. 

Az 

a 
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IFJusAG ..... _ 
János Zsigmond" cserkészel 

" a Jamboreen. 

Nem fl. nagy világ, ncm i~ egy kis ország 
életéről íródnak e sorok, ha.nem a mi anyaszcnt
egyh:i.zuuk zajtalan esemclJlycibö! emelkednek ,a 
felejthetetlen dolgok Panthool1j{~ba. l\tort az a ket 
hét, amit a 845. sz. JAnos íls. cscd,csz-csapat 
harmincnyolc lagu ~Székelyraj a ~ a gödöllői világ
jambOreen töltött, II jól vég~ett ~lUl1L:.a , fl. meg-
8céloBOdott szép öntudat szep slkeremck tilrhá
:.:ába kivánkozik . 

Annak II gondos olókészUletnek, mellye! a 
mi Szervező Bizottságunk, élén báró cll'. Daniel 
Git.bor kedves el nökülIkkel cs a cSllpat vezetősége 
II szó egyenes értelmében megdolgoz!ák a csa-
patot és allIlak a áldozalkészségnek, mellyel 
az egyhÍly.köz~ég, II .;' Ház, az összes tár-
sadalmi egyesületeink és ar. egész uui tárius tár
sadalom fölk arolta a jamboree ügyét, lIem ma
radhatott el az eredménye. Olyan munkát végez
tünk, amely fölött Ilem lehet napirendre térni 
anélkül, bogy meg nc emlékezziink róla. azok 
előtt is, a kik lIem juthattak cl Oödöllóre és lIem 
láthattilk a mi ottani életünket. 

Julius 29·én fölcsomagoltuo k egy teher
autóra és nehány ~ kótöró " cserkészüllk kiséreté
ben utnak inditottuk a csapatfelszerelésüllket 
Gödöllő felé. Rosszul ker.([ó tlött a jam\)orce, mert , 
az egyik autókerek már ti fóváros területén ösz
szeroPllllot, hogy azutim még kétsr.er ismételje 
meg ugyallazt a gödöllói onzaguton. A motor is 
gyöugenek bizonyult s ha ti /juk lIern lettek 
volna segit!légére a betegesen kattogó gépnek 
talán soha sem jutottunk volna el az Erzsébet
parkba, a reszünkre kijelölt táborhel}' re. Igy is 
egy fél Ilap és egy fel éjszaka telt el, mig végre 
megérkeztünk. Később azonban rájöttünk, hogy 
er; II romllutikus utazilS, IImely alatt több veri
téket izr;atltunk, mint amennyi benzint fogyasz 
tott a Illotor, legalá.bb is országos rekordot je
lent, mert a jamboreen a mi kis unitárius ha
zánk a 1~llgyelek, az angolok éli a norvégek 
"Qirotllllmil.val volt határos s igy 1)li tulajdonkép
llell nem is Gödöllőre érkeztünk meg őjfél tájban, 
,b!lnem egész Európá.)1 keresztül Norvégia leg
északibb esucspontjn.ra. 

MalU\jlp, Julius SO-án, rádiós istentisztelet 
keretében áldott meg és inditott el bennünket 
Józa" MijdIJ8 vikárius ur a KohA.ry uccai tem
l)lomunkball. 12 órakor még imádkoztunk a mi 
!ps gyUI~l{el6t1inkben ős d. u . fi órakor már a 

gödöllői ki rályi park mellett vidáman menetel
tUnk a filmfelvevő leneséje előtt , hogya meg
órke1.ésünk is fen maradjon a" emlékCr.és ~Jr.ámllm. 
A", első két Mp II táborépités IllUnkájaval telt 
el.. A honalapitás töredékei elevenednek meg 
mmden alkalommal, amikor a cserkészek valahol 
a folyók partján, erdők rcngetególlen, tavol min
den kulturától föl úll ilik sátortn.borukat . A jam
boreen különösen 8"1:6p volt ez a munka, mert a 
kUlönböző nemzetek gyermekei népük életének 
jellegzetes vonásait őpitették bele a t:i.boro.ikba. 
A mi s!\traink között az erdélyi szellem lebegett. 
Mintha csak a Hargita, vagy a Székelykó vidé
kéról érkeztünk ,'olim a világversellyre. A leg_ 
nagyobb gondot a székely kapu összeállit:\.sa 
adta. Milyen felejthetetlen élmény \'olt latni IIzl, 
hogyadiszes oszlopok, felUl az öS~z~kötó ge
renda, a IIlÍiindelyes galambducos fed el. a tulipános 
ajtó és a nagykapu egyszerre csak fólépiilt a 
túborul1knnk a játék tet' felóli oldalán. Azután a 
feliráBoka t vestük reá ft gerendákrn. A kis aj tó 
fölé a csapatmollogramot és a nngykapu fólé a 
járóke lőket fiigye lmeztetó jeJmondatullkat: Jó 
e mber. e kapu n e m akar kizár ni , csak 
mutafía azt, hogy hol lehet bejárni. A kapu 
belsó oldalára ft jellegzetes szekely is tenhozzádut: 
Távozzá l b é kével h a iste nes vo ltál. lelked 
hánykódása ü ldözzön , h a loptál. (Aztóta az 
egyik pestkörnyéki faluban egy jó ember meg
épittette az udvnral1 a táborknJlunk kisebbite tt 
képmusát ugyanezekkelll. feliratokkal. S való· 
szinűleg, aki c~l\k megnézi az ó kapuját, meg
forua tudni tőle, hogy az eredet ije az unitárius 
cserkészek otthonában látható.) Táborunk köze
peH az árbocrud körül a Koháry utcai templom 
11épét epitettük ki feher ltövekböl. A templomkapu 
bejárata fölé egy kis zs:'lmolyra helyeztük el at 

i1ll(,könyviitlket és mellelle 011 !;olt ml1Jdig kinyit~'a 
a biblia. Rz is erdélyi örökség volt nekünk. amely 
más táborok bUli nem volt t:tlfllhMÓ s amelyről 
mi tudtuk, hogy a székel)' hAzak mestergercll

dúját helyettesiti. . . 
Menn}'i idegen ember lett ismerósünk es JÓ 

bamtunk e két hét alatt! Menny itm moudottz\k 
a székelykapu alatt fölragyogó sz('mmel; . Mi is 
erdélyiek vagyunk l" Milyen sokan megc~odlLlt6k 
a c~apatzászlóll l(t),t. Mennyien simogattak Illeg 
raj tu. 1:1.1. erdélyi c'imert s hulllIttuk könnyeket 
meUette. A tábori konyhán k állandó csodálkozás 
tárgya volt. (A Ma~'ar Cserkész is megemléke
zett róla,) De amikor L:iirtöskalncsot sütöltUnk, 
majdnem rendőri támoglltásl"l\ 91.orul lunk. Sokan 
tud tAk róla, hogy erdél,yi sü temény s ezért .1I.6Z
ték. Volt azonban Qlyo.n c8odMkozőnk is, aki Igy 



Irii\ltott fel: .Nézzetek, ' clek!l. kolbászt fára 
csavarták és ugy siitik meg! ~ Egy alkalommal 
!Iltllbor pnrnncsnokságullk \'enMgll l IMtn az ide
gen ceerké;;z\'czetöket s ez emlékezeteit UZSOIl

nllm mi nket kért fel. bogy II kllr tös kalács sütés 
mll\'(!szetét bemuhlS~uk ll ~ idegen testvéreinknek. 
Nem hiszem, bogy II föl dkerekéu mia ha még sült 
voInIl. kUrtösknlacs, am el.}' fl mienk nél boldogabb 
lett "0Inn.. 111ert nmikor fl sUtőra ke1.dttik fölcsa
"ami egys1.erre csak a sok kiilii1lbiiz6 ?tcmzetiségii 

'C$e)'kb~uczet6 !otóriJJo )'(erré változott ~$ moM ét
f'dggyal fény képtzni kezdték a Iftokza los ismeretlent, 

Jll int nugy esk iivőn a menyasszonyt és rt feher 
tészta a nugy boldogságtól lassan pirulni kezdett. 
S nllli azután történt , a z milr szinte nem is 
cserl,::észekhez illó volt. Megboml ott a fegs elem, 
eltlint a testvér i egyetértés s n sokajku csel'kész
sereg megostromolta a hosszu b'kercset s egy
massal szemben egy csöppet se elözékenykedve 
az mosolygott il legjobban, aki legnagyobbat 
szakithatott belőle. A gazdagon teritett asztal 
senkit se érdekelt többé. minden figyelem a mi 
kis erdelyi fadarabunk felé fordult. 

Az nngol cserkesze!.: mindennapos vendégei 
\'oltak a taborunklluk. Ók tanultak magyarul, 
mi tanultunk allgolul. A fiuk annyira lelki isme
retesl:!II fogt ák fól a lIyelvtmmlft3 t, hogy ;;okszor 
'el feledkeztek lll agukról s a mikor a Iútogató kö
zönséget kll lauzoltak a t.fl.borbnn ahelyett, hogy 
II föltett kérdésekre magyaros mh'ariassnggal azt 
felclt ek yolna, bogy ~ igell kérem ", rövid angolos 
elegúllciavat egyszerücll igy vúlaszoltak • Yes ". 

A közöttünk kifejlődött bnrátso.gnnk az lett 
a \'ége, hogy egy szép nnpon az angol testvé, 
reink kihi\·ta J.: bennü nket futballmerkőzésre, Es 
itt aztán mi is elfetejte ttilk az ud"üriassag sza
bályni t s 4 : O-ra alaposan helybcllhag,ytuJ.: öket. 
Ezzel is növekedett II tekintély iillk s ettól kezdve 
mar nemcsak at.kor respektaltak be nnünket, ami-
kor paprikút ettünk, . 

Ez a testvéri jó viszony és barátság egyik 
l egked\'es~bb jamboree emléklink , amely t.Öbbet 
ér minden más . csellcsölt holmim\l". Mert ez 
l~elll egyoldalu emlék. Az allgoloknnk is ép oly 
,kedves, mint nekünk. Egyi!;: Ilaranesnok testvé
rUnk igy ir róla a minap érkezett levelében: 
" Mi itt Angliában megkezdtük a' megszokott 
munkánkat, de lelkünkben fe lejthetetlenlll el an
nak a nagyszerü királldulásllD.k IIZ emléke, ame
lyet mi soha sem fogunk tudni eléggé megkö
szönni önökntlk, magyaroknak, Ugy gondoljuk, 
!\Ogy a m(l!7yar cserkészet egyik lcgszebb uwuetct, 
amit .mi val.a/w láttunk. B.abofD' ÖJlök a jamboree 
.nagy tömeg{,~ ell~tták ée re.u.dllentarlott)fl.k, az 

egyenesen csodálatraméltó. A mult hHen volt 
nálunk 1\. jamboreen ~észtvett cscrkést.ck nagy 
találkOZÓja 8 ha valak i önök közm itt lett volna 
hallotta volnu azt fl. minden oldalról jött ö!l"int; 
megnyilulkozást, amellyel itt a magyar cllerke
szetet s 1\ lllagyar népet diesérték. A mi kis 
csapatunk és az egyházközség tagj ui is érd eklő
déasel hallgat.ták a jamboreebes1.úmolót és ii(l
vÖzleWket küldik mindnyájuknak s várjuk önöket 
hogy jőjjenek Angliába, hogy itt táborozhassunk 
mégeg,yszer e,zyütt , ~ 

A fi uk lelkében nem mosódnak el a !l1.ep 
emlékek, időnként megelevenetlnek a igy szület
nek az ehhez hasonló levelek. Ez az 1\ többlet , 
amellyel gynrapodou a mi cserkésznlUnkank a 
j amboreen s amelyet mi alzal a tudaUni fogunk 
végezni ezutan, hogy nemcsak az egy házunknak, 
hanem a mi kis hazánknak is szolgilluuk vele. 
Er.llk az öss1.ekötó szálak közelebb viszik egy
máshoz a világ ifjusilgát, kicserélótlnck (Iltala. a 
g01Hlolatok s lelki barmóniilt teremtenek a jövő 
nemzedék életében. S mikor a fiuk emberekké 
nónek, 1\ jamboree blibájos világa ujból jelent
zik majd és helyet kér magának az események 
kiah\kul ásában. 

Ezért érdemes volt ólséget állani ott Gö
döllőn II vilag csendje fö lött virrasztó szegény 
magyar éj szakában. Ez megerte 3 1. illdor.atot is, 
amely minket is odasegitett, hogy őrállók lehes, 
sünk. Az ifj uság lelkében nagyszert'i erók és 
boldog igéretek élnek . Segitsük nz erők kibonta
kozását a jövőben is. hogy ezáltal siettessiik a 
bellniik rejlő igéretek megvalósnlását. A jnmbo
reers történt adakozások a tehelyen is Mllls Bze
szeretettel kÖszölI~ Uk. Az adomanyokat lapunk 
következő S1.ámAbBI\ nyllglazzuk. 

J ó munk át! 

ISTEN ELÖTT. 

P eth6 Istud,. 
para rlCSllok. 

BIBLlA( NAPTÁR. 
, 
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SZf!reSll Uk a Bibliii!, min! a legmélyebb \'alliisos ta, 
pan talalokat tarlahna~ó könyvet. Ol"ass~k min~1 gyakrab
ban, merl ,különben a vallásos érzés...:.. mint a .patalr, melyet 
többé nem táplál a forrás vize _ kiszárad, k!hal bel~lIink. 
upunk havollla jelenik mcg, igy nem közölhetünk IlIIn~en 
IliIpra egy-ell)' kiválasztott részt, han.cm egy MIre kél. bi.tJ.: 
liai helyet fogunk elolvasisra mei!icIÓlni. EiY-ci)' b!b~lal 
ré5zl olvassunk cl három-négy napon át isméleltcn s ,nm
den igazságába élJUk bele magunli~t Október t ~~'o\'cm
be,.. 15-ig< t erjedő luj'n~pra a kővelkezö réuckct JeJöljOk 

kir olvatlisrat : . , , 

U, 

• 



OkI. I!I - IB, Jakab apOSlol levele I rl:sz ]-12 v. 
okl. 19-21. Jakab apostol levele I rl:sz 13_21 v. 
okI. 22- 25. Jak"b apostol levele 2 rés~ 1_13 v. 
okI. 26_ 28. Jakab apostol levele 2 r~sz 14-26 v. 
okI. 29_ 31. fil a,tllll l hTIII'"llmlt II Tkl I-22 v. 
no". 1-4. ril"IIIIII. llrlll'"llmlr 111111 35-51 v. 
no\'. ~8 Jakab aposlol levele 4 rész 
nov. 9-1 1 Jakab apostol levele 5 resz 1-1 v. 
no". 12_ 15 ríj .,.1111 r, •• 1 Imlt I rul 1- 15 v. 

Ami a kijelöli bibliai rést böl leikOnket k(l]önösen 
megragadja igyekeuUnk emll:kezclünkbe vésni, azaz szósze
rint megtanulni. Egy-egy igazság éppen akkor nyugtatja 
meg lelkünket, amikor arra a legnagyobb szükség van! 

Igaz szép történet. 
Egy szabó egyszer magának is akarl ké

szileni egy uj és szép ruhát. Ne mondhassa 
senki sem róla, hogy a ~zabó rongyos ruhában 
.-

lor. 
Meg is vásárolt egy szép és jó szövetda

rabol. Gyönyörü szövet, - gondo/ja, - amint 
gyönyörködve nézi. Milyen szép mintás! Karcsu 
lesz a ruha és hOzzám simuló . • : képzelete már 
Iálja is a ruhát, amelyre lllhelöségd nyujt a szö
vetdarab. 

De hirielen vevő nyi/ja be a mühely ajla
ját, félrerakja a maga szövetét és a vevő ruhá
járól kezdenek tárgya/ni. Mega/kusznak. Munká
hoz fog a szabó és elkészül a rendelt ruháva!. 

Most már ujra a magáéhoz foghat, de alig 
rajzolta ki a mintákat a szövetre, uj rendelő jön 
ismét félredobja a magáét. 

Hetek ig nem foghatja kezébe az ollót a 
maga ruhája kiszabásához. Hónapok telnek, ....:.... 
a szaoonok mindig a máséval kell foglalkoznia, 
- nem juthat a magáéhoz talán soha . .. 

Egyszer évek mulva mégis csak kiszab/a. 
Es évekig hevertek a darabok kiszabva . . . ösz
szekeveredve .. kiszabott darabok és a szabás
ból kiesett loltok . .. 

Végre hozzájuthat egyszer a saját ruhájá
hoz. Meg aztcin már kellene is nagyon az uj 
ruha: mert a régi kopott, viselt, nagyon. Válo
galnl kezdi. - épen a foltokat szedegeti, _ mi
kor a boltjában uáratlanul tüz üt ki, Megrémül 
o szabó. ,. mi lesr. a ruha'''.l '''lt'b d b " ... remueena 

ora. okhoz kap . .. és egy néhány foltdarabol 
SzordvQ maga'h k' k E oz Imene ül az égő üz/e/ből ..• 

% o SZQOO te uagy les/uér. Ember. te vagy 
(lz a szerencsetlen szabó. Előtted k 'dL 
legsubb .. d ' eze ven a 

szouet arab, - a földi életed G" .... 
lehetőségek . yonyoru 

. ' - Ilgy szép, uj ruhára a lelked szá-
;aaro, .De. miko; kén.ilfi'd Ilf szép lélekruhádat ... 

mindig massol loglalkozol'l ..• Csak földi 

•• 

dolgokkal anyagi dolgokkal, és a mások dolgai
ual, de sohasem a lelked égi ruhcijciual. - Pedig 
régi ruhája lelkednek: a tested mindig kopik . .• 
mi lesz o lelked uj ruhája, ha (lpróscigokra szab
daltad éleled szőuetét? ... 

Egyner felgyujtja ballodat a halál és ak
kor rémiileledben egy "Istenem" sóhajtcist, uogy 
egy im.?dság foltol kapkodsz magadra és ugy 
menekulsz lsten nélküli életed rongyos ruhájá
ban, didergő Wekkel ebből a vilcigból a másik 
Eleibe . .. te szegény földi ember. .. szegény 
szerencsétlen szabó . .. 

BiTÓ ÚJjor. 

A JÖVÖ UTJAIN. 

DEBRECEN. 

Amióta a legutolsó számunkban a debre. 
ceni körlelkészséggel kapcsola.tos cikkünk megje
lent, nem egy helyről kapjuk az öszinte, meleg 
szívből jövö jókivánatokat és a magyaros kemény 
kéz;;zoritásokat, amelyek mind azt mondják: 
"én is igy gondoltaru, ez a belyes ut, csa.k elöre". 
Nem szeretjük a dobot verni, de lehetetlen, bogy 
le ne közqljük az itt következő levelet. amell'
nél hívebben és lelkesebben senki és semmi 
vissza nem tükrözheti a kérdés lényeget és an
llak fontosságát. De hadd beszéljen a levél: 

Melyen tisz/eit Szerkeszl6 Ur! 

Igaz örömmelolvastam az Unitárius Ertesitő szep
temberi számában besti!.mo!áSlit arról az erMeszitésröl, 
amellyel körlelkészséget igyekeznek megt<!remteni Debre
cen központtal. Mint olyan, aki pedagógus minőségben 
Immár évek őta mtiködöm e leendő körlclkészség egyik 
jelentékeny városában, némi tapasztalat alapján á!1i thatom, 
hogy mind a felnőtt, de kUlönösk~pen \z ifju unitárius ge
neráciő szempontjából, sőt az unitárius ideológia és világ
szemlélet életelvvé és teremtő tényezővé fej!eszlésében 
i!letöleg megőrzésében milyen TOpplml iclenl65é(lu volna 
ennek az intétménynek minél előbbi munkába állitása. 

A nem mindössze hivőket regisztrálő, de azokhoz a 
lelki gondozás és vezetés melegségevel hozzáhaj!ó egyhhi 
tevékenységnek szerencsés és Odvös megnyilatkozását Od
vözö!hetjUk ebben a most meg tervben, de remélhetőleg 

rövidesen tl:nyben. 
Miskolc, 1933. oklól)er 3. 

Vagyok a szerkesztő Úrnak 
megkUlönbOztetett tisztelettel:

Fekele Miklós 
áll. f. ker. isk. tanár. 

, -- - ~ 

. . Aosotaf, vasal's'. takarllásr, :négy gyermekes 
unItáriUS asszony Ylillal. Férje munkan~lIrll1i. Cime: Nagy 
jáJ1osné, Budapest, VII. Lipótvár-utca 3. ajtó 2 . 



Előfizetési fe lhivás. Er. a eim m ásodszor 
kerU! l\. f. évben lapUIlk hasábjairn. Először jll
n\lMban kértiik !IZ előfizetési összegeket, amelyre 
sok olvasóIIk készségesen felelt /lzznl, hogy el
kUldie támogatását lnpunk s1.ámAra. De vannak 
olyanok is, akiknek figyeimét elkerUlte felhivá_ 
s unk. A számukra a mai Illppéldányhoz postai 
befi~et6 lapot (esekket) mel!ékeltunk. KérjUk tö· 
lük is métejten, ignz testvéri szeretettel a? elő-
fizetési dij beküldését. Amenny iben . 
nem találun. meghallgatásra, 
nem fizetöknek az előfizetők 
lését. Ezt annál inkább is 
landóan jelentkeznek az uj , I'Ikiket mar 
nem tudunk kielégiteni az eddig nyomott pél· 
dányszámból. Miért terhelnök meg mngunkat uj 
számok nyomasával, amikor egyszerUen célt er
hetUnk n1-l:n1 is, hogya törek\'éseinket nem ho
noráló ol vasónak a lap küldését beszUntetJük. 
Azt is közőljök , hogyatörléseket a jó módban 
éló, de m é,gsem fizető hiveinknél fogjuk kezdeni, 
mert elvIink az, hogy , Iloblesse ob]jge~, ami 
l1la~yarra forditvll nz jelenti, hogy Ilkinek adott 
az lsten, nttól a mai nehez időkben kétszeresen 
el lehe' vlirni, ho!!,.y ó is ndjon II jó üj:!ynek. 
Hüséges j ó ba rá tainkiól. kedves Olvhsólnktól 
pedig to\'sbbi jóakaratt' tlimogatást várunk 
és nekik ugyllner.t n.vujtjuk. ÁT. Ö szeretetük sza
Jnunkra a legn3g~'obb kitünte tés, n legmélyebb 
öröm, a m l küzdelmünk és k itartás ulIk pedi/! le
gyen 8z"munkra 3Z uj unitilriuzrnus győzelmé
nek biztos záloga! 

A szegén y olvasó javAm. IlZ adományok 
nem szüIletelnek. Most is jönnek Ir.punk pénz
tárába a jószivek :l(!ornÁnyai : Fekete Imle had
hiró százados 9'- P , Péterf.y Gyula, dr. Péterfy 
Gyula. 4·4 P. Máthé Ernö (lapunk nyomdAsza), 
Orbók Sándor (Egercsehi) és dr. Orrnössy G.vula 
2·2 P-t adakoztak a névtelen 8zegény olvasó ja· ' 
vára, aki bizon.yara bálás szivve l olvRflsa, hogy 
szerető lelkek lehetövé te8zik szám{ua, hogy la
punk minden hónapban kopoglassolI ajtnjim. 

A SZEplemberi negyedévi keb l! ta nácsi Qlt
sének ünnepélyes percei vol tak az elnöki mej:(nyitó és 
dr. Drummond látogatasa. Az elnöki megnyil6t dr. Tólh 
György vagyonkezelö gondnok tarlotta. A mcgnyit6ban 
fclszólitoUa u egyház tagjai!, h0I:Y az egyház munkájáhan 
résztvegyenek, ad6 b adományfil\ércikkel járuljanak al: 
egyhIIz költségeihcz és az egyházhoz való tartozand6sá
gukat az egyluh miiködéséOen kUlőnÖSC II a templomozás
ban való részvétellel mutassák meg. Egyutlal már az elnöki 
megnyilóban is megemlitelle a lemplomhát rcnoválásának 
ügyét. Egyreszt a:drt leli sü rgős, mert vannak a házon 
sU rgős javilani valók és eSelleg lehelne l11ég adókedvez
m~nyt szerezni. A7. lilés folytatása közben l~ pcU be a 
ICllIlltomba dr. Drummond dr. C~/kl 06bor l11isszió 
IcIkhz kiséretében. A kebli tan~~s felállAssai fogadla és 
jQz/Jn Mikl6s pÜSllÖki vikárius angol nyelven Udvözö!1e. 
Dr. Drunl1nond beszédében, melyet szint~n a vikárius ur 
t~lmác801t, megemli~elte, . hogy ő a Mkc Ugy~bcn tartott 
vl1l!.gkongress·wsr61 lő, ahol elhatározták, hogya Icgközc-

lebbi gyUI~sUket Budll.pc~ten Ia;tják. Dr. C!Jlkl Gábor 
misszió lelkész tolm~ctolása rnellell me,emléke"" , 
"'k· ·k.· f ~ aps_ 
I'" I VI nus elkészkeMsenek negyven éves Jubi1euU1~T61 
az egyIItt töltöt! akadémiai évekről ~s arról a lelki ka_ 
pocsról, hogy u ő tanAr apja mindkettöjük lelki atyja voll. 
. A Dunabogdán~i unitárius ifjusági konferen_ 

cl~r61 sz61ó beszámol6lelentést a kebli tanács nagy öröm_ 
mct és érdeklődő .figyelemmel vette tudomásul. Az ifjus.1g 
memorandumát sz'n tén meghallgatta a kebli ""'_' , .. f_A ~.mey szermt az I lu ... g 

I. a vallásos buzgóságot a maga részéröl megigér 
egyullal kéri a vezelök példaadásat, I, 

2. kéri, hogy a kOllöldi sajt6ban megjelent cikkek 
nagyobb figyelembe vétessenek és a tévhtrek Illegcáfol_ 
tassanak, 

3. kéri, hogy más egyházakkal SzemOen gerinces 
viselkedést lanusilson az egyház 

4. a reverullis cllen kiván harCOlni és erre segitsé_ 
get kér 

5. az ifju korban levő gyermekek gondozását kéri 
6. a diakoniss7.<1 inléznu!ny bevezetését kéri. 
A kebli tanács örömmel hallg~tta az ifjus~g memo_ 

randumát és szUkebh bizoUs~gra bi1.1a az egyes pOntokra 
"a16 válastadá$1. A mult tanévben a konferencián kivUl a 
Jamboree és a Vasárnapi iskola kirándulása volt uj. EI
mondh~tjuk, hogy mind a h~rom jól si kerillt. A kebli 111._ 
nács örömmel vette ludomásul az ezekröl szóló bejenté
seket és kőszönő iralOkhan fejezte ki Mláját azérl a buzo 
e:alomérl, amit a rendezők, a közremüködők és maga a 
résztvevő ifjuság kifejlett. Ha tovább is ilyen lelkesedéssel 
folyik az ifjuság munkája, akkor nem lankad cl az uniIA
rizmus és biztosi tva lesz a jövője. 

A kebli Tanács foglalkozott a templomház 
és az alapiiványi ház lakóinak a bérleengedési kérésé
vel is NOvember ho elsejélől teljesitetI!! és ez az enged
mény 1500- 2000 P vc~zlcséget jeleni jövcdelem szem
pontjából. Ezért ncm szós7.aporitás. ha ujbol lelsz6litjuk 
ez alkalolnmal is egyházunk lagjail az egyházi adó be
fizetésére. 

Áldozn tos lelkU Irodai munkást keruOnk. A 
budapesti eklézsia a mai kor igényeinek megfelel Ő{'n az 
állami administratióho1. kell, hogy alkalmukodj~k. A szél
~gazó állami adminislratiónak u egyházunkat érintő része 
az eklhsia irodá ján bonyolódik fc. El.I az irodai munka
erot nem ludjlik nIa már maradékialan ponlossággal elvé
gezni. bár idöl nem kimélő szorgalommal te\·ékenykednck. 
Ha hil'cink közUl nyugdíjas állapotban. vagy másként is 
egyesek oly hclY1.ctbcn vannak, a n<Jp""k biJrmdy ri~zt, 
aT. egyház munkájára áldozhaljAk : s?,ives jelentkez~s(lket 
kérjUk. Az egyház vag~oni leltárának r~szlcles elk~szilése, 
az irattár ren/lczés!! és az irOdai nllmkál'al kapcsolatos 
rendezések volnának a vázlatosan nll'sJelölhctö leladalok. 
A vezetőség ön7.eUen nmnkájáv~1 ptldát mutat. /I p~lda 
kövelökre vár. És mi a jelenikezéseket v;\rjuk J Az eltr
házközstg nevében Dr. Tóth Oylfl'flY· 

Oyer meklstenr'szlefel Vezetők nepiember 29·én 
érlekezletet tar tottak. amelyen clhaMrozták, hogy a folyó 
tanévOen a k/:lvelkező helyeken leszR!,k iskolás tanulóink 
számára Istentiszteletek: I. Attila-u. 1.: vezeti Csiki Esz, 
tcr ; II. Medve-u. 5.: vezeti Simonyi Gyöngyi; IV. Cukor
uIca el. isk: ve7.e ti Buzo!!án~ Anna; V. Koháry-u. 4.: vc
zell Barabh IstvAn; V. Szemere-u. 3.: (apródok és ~~er· 
ktS7.ek uáll1~m) vezetl dr. vitéz Nyiredy GézAn!! ; VI. ker· 
OÖmb-lI. ~.: vneti dr. Zsakó Andorné ~ VI. Ar~III1-ul2.<;.: 

• 

• 



, 

n:1.~H li olló~y F. KIArl! ; VII. Trlcp-u, 32.: "cleti Rend Dé
ne~: \IlU. Dugonics-u. 1'7.: "efeli K.'relrC$ 1I0113;ltX. R~lros-u 
3.; ,'el('l; RajcIY Milria; IX. Oy!lli-ul 25.: \·~1.Cli Gy:l .... 
n1alhy Ilona; X. Sulzados-ul 6.: \'ueli Rédi~er K~roly; 
X. Szl. I.tbltÓ-I~r I.; "czeli Uj\"áry I.~szló. Peslkömyéken 
:. I1l1"cll1('zll hclyekcn lesl.nel1 Gyennekisl.'nlis1,IClclek: 
Csepel; Tcmplorntéri potg isk. : ,'eIcU PeleI Julia: "ispcse : 
II, sz. d. i~I1.: "(,leti Slil~gyi T:ln1~s; Pesls>cnlcl'7,.scbcl; 
r:rl~chd uti el. isk.: "eleli Imreh lIoCl:l; Peslszentlörinc: 
üllői- ut 100. eJ. Isl1.: "czeti Égeni At1i1n; f~~kosp:.loll\: 
M~,' I("<,p; iskoln: \'czeli Cs~kn Dezső: Ujl'es t,; Szt. Isldn 
! ~ri polg. isI.:. : ,·e7., \ImIndi .\lberlné." G)'crlllekistenlisz lc
Iclek n !cllnt felsorol! helyeken okl. 8., okI. 22 .. no\'. 12 .. 
nov. 26 .. (I~. ' O-én I'asárnnp deleUlu 9 órakor resznek. 
1\ szülők tnrl !'."k sz~mon és killdjek gyermekeiket a leg
I1özelcbbi islelllisztcleli heh'fr. 

Ó.növd llé21 Jörlcnetek és próféciák eimmel 
ldn·l..'\szló dr. lollából uj I'ez~rkön)'\' jelent a G)'ermekisten
tiszteletek "czelói sz!lmára. Eg}'i.'n lőri.' mindössze 60 ~l
d~n)'b:ln sokszorosi tatoif, mi,'cl nincs any:.gi fedezi.'! ki_ 
n)'omtnt~s.1ra. A benneloglaU hllszOll n~gy v~sárnnpi lani
llIs csupán első reszc egy lI~g)' tagból ~IIÓ soroza tnak, 
IIld)'nek mdso,fik résle OélU~) ~~ II hnrm.lltik r~sze 
(P~I np(lstol) m~r kolszen ,'mm~k s csak:1 negyedik r~sz (Az 
apostolok tllnil:lsai) dr megidsra. j·b ez elktlS1.ill, akkor 
ez lesz el!'yhbunkb.ll1 a7. elsü, rClldHeres, negy ~"re ler_ 
jedő )l.)'crml'kistelltiszleleti I'ez~rköll)'l'. A köny" iránt ~r_ 
dcklödők forduljanak az Uni tárius I rnlmis.~ziÓhoz (V. Ko
Mry-u, 4,) , 

Rádiós Is te ntisztelet lesz október 31 -én 
II reformt'lció cmlékülIllept'1l I\oh:'lr.y-utcni temp
l0.munkból: ~ s1.? I ~nlflfot Bartók Gézu polg:\ri lel
kes? \' r~?!. lielhn'Jllk erre flZ tllkfllolllra fÖ\'8ro
si és \'idcki hiveiIlk figyeimét. 

A Hellal Gáspár Blbllak!f r ImlJgatói llak Sr.!llUll 
október 5-.':n léple ~I elsöizbrll :1 harmincnt ugy, hogya 
lelkeszi hil'atnl meglchetüssz(ik len a tngok b('fogad~saira. 
Legközelebbi ór:link október 19·én cs nO"cmber 9-é:n esi! . 
/ őrtökön es/c pontos,'1l hét órakor. Oh'H$Sllk slOrgatnms,ll\ 
a bibl;lIi napt!lrban kiji.'lölt r~szekel! 

, A kőbányai máv. fe le pi ~yiilekezetiillk 
életeről érdekes statiszt ikai összeállit:\s t készi
tett Bodó('z.y Gnbor presbiter :\ gyii !ckezet szór
\'útlsgolHlnolm. Az 1\)32. évben neve1.ctt Szór
\'á~lsb~~n . \'01 t::!3 Istenthli~telet 11-12 reszt\'e\'ő\'el 
akIk kozhl HJ!) mns felekl.'1.etii \'olt. Egeszévben ~ 
!lerijel.y péhll 39 P. 24 fillért tett ki, ~mi fejenként 
vnltuIllve1 r.őbb mint 3 fill ~ r . Ez hivei nk Ilagy 
szegcn.\·sÓgét muttltjn. mert mt'tH rószrő! a hivek 
buzgósága k i elégi t ő. UgyHllis :\Ilagban szAmit\' fl 
4.I·ell Tottek részt hi\'Unk köv.lll egy-cg}' Isten 
tiszteleten. Az é l' fol)'l\mAn eg\' szeretet\'endég_' 
séget rendeztek. :unelyen :!lS-nn vete ek reszt 
mel~' n.ek t iszta jÖ\ledelme ~)'- Pengő \·olt. E~ 
\~tóbbl _Ild~t :~7.t mutntja, ho~y nz ilyen összejö
\ otelek Iluml!g \'onzónk tArsnd:\lmllnkrn A min
t :\~1.\'rU StntiU.likll példnul szolgálhat' fl tölllli 
ston':\n.ygondnok test\'éreknek is. 

. Diákvacsor.aa.kció. A Nós~övelsé~ fol yó 
~IÓ lo:ón. Illegkez~l Ihákv:lcSOl':\ akCiÓját. I"elkér
JUk hevemket: akIk nz elmult évekbon is oly me _ 
cr~ó. t~ldozalk.l!szséggcl tlimogauák ll. NőllzÖw: t sS 
akCIóJát, I\l Idén is lclkeil Il~ere totte l !egyclle~ 
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B('~ilségére n \'czetőségnek nldflsos munkAj/l.llnn 
Mnlt .. lh·i besz!Ílllolónkut llelyszlike mialt lnpunk 
legko1.elebbl s1.flm:\bll.u fogjuk közölni. 

, ~ Kerestltny Naf,!vc.lőt a maRas.lbb cgyh!lziro
d~ll1\~ 19én)'i.'kct f~maszlÓ h'l'eink nagybccsU ligyelméhc 
al~nlluk. A 11111rnMkos clötizetöket II kotou"Ari al)'lIliak 
nel'ébell lelk~rjOk. hogy dijaikal posta\lt~II'!ln)'on ":lg)' C1!ek_ 
ken n C1!1 nlegjel?lese"ef a7. O. K. It. bet~t 8~~ml.1j~ra 
res1.ll.'tekbell ls beflzctni s~i'·eskedjcllek. Dr, Tóth Gy. alia 
~. kOIO~SI:!lrl~knnk aJ~nlot1a. hogya mai nehét l~nzl1g)'i 
IlslOl1jokra tcklutcttel IIlagprOrS7.ágon az e l ölizc t ~st s1,~I_ 
!Ustlk le 8 Ileng~ re. hogy anl1:11 több ('[öli1.etöt megnl'er_ 
hessenek. P~rtOIJuk el!)'hAzi irodalmunkat. . 

Csonkam ~,:yarországl cgyhhullkból uj ifju ie
lenlkezett theologlal tarmhllányokra. Barnbás ISII'án 1~lke. 
szilnk. lil\.: Ist ,'~n lIIent le KOloz:wárra, hogy clő k~sz(JIjön 
az umt~Tlus lelkész lerhrs, dc egyben örömmel telj!'! hiva_ 
t~sárn . Isten áld~sa legyen Ile mes t/j rekl'~s~lI ! 

Dr. Lás~ló János parl~menl~ fogalmazó, USlló 
J~nos tb. kebh tan~esos\lnk lia. ain h!lrom enteudő"cl 
ezclött lett állam/III.lomán)'; . doktor, most n JO)ti doktor!l
tu ~ t szerel.te nlelt klUlnteléssel. Ub'}' kedveS aly:luklihnk 
l!Unt edes atyj ~n:l k gralu](jlllnk I • 

Hargf tal'á r al la Jelképes SztkCIl' kts'Z'éll' szu
vezkc.dbe, A Csonkaorszdg lerillelél1 élő ős!tte5 5z~kc_ 
Iyckhez 1-I9.gi tl\l'áralja Jelkcpes Sz~kelykOzsCg 5zel'l'elő bi
zonsaga felhidsl. szózatot iut~l, melyhen lelkes szekel)' 
öntndatlal arra kéri fajt estl,erei t. ljogy lépjenek he a köz. 
ség lakói kOl~. A szózatot larta lmazó nyomtalv:'!n)'t az 
összes postahil'31alOk met,. .... ogjAk kapni és azokat a kt'::zbe
Sil~s; terllletUkiJn l~kó szckelyelmek kéz1x'sitik. Budalle5tfn 
a lelhh':'!s t a hntóságok, hil'ntnlok, <,g)'e501i.'lek, ka$~inók, 
iskol~k, IIng)' dgck Slb. kÖlölt is szétfogják osztani ugyan
csak székelyek k(' zcillez "aló juttatás végl'lt. A kÖtseg kö
tclékclle I'aló fcll'':;tclcrt I P. lctelepe.tc-si iUi.'UkcI cs cl'i 
l P. ;'tlló t kell fize tni. Részletesebb fel\'il~gosil~st a SZózat
lal egyUIt lel'ő Tudni\'alók atlnak. lia ~l ':;rdekll\dök IW"C
zet csen pedig a szerl'ezkcdesbcn ré!ttt\'enlli kil'Anok 101),6 
CI'! október I'égéig a pos/ahil'ata'októl kérendő Ich'ilágosi
t!ls utdn sem jlllhatn:!nak hozz:! a felhil'lishoz, annak meg
kü1Msét a 5zi.'l'I'ezÓ-biZOIlS.;g elnökétlll, Dim~n)' Mózes II)'. 
postalóigazgalótól (Budapest, II., Unchid-u. 8.) kérhetik. 
A község re!Heli. hoJ,l:)' a megkezdett UIon a Csollkaorszdg 
összes S7.t~ki.'lycil egy hlborba ludjn tömOriteni. A napok· 
b.1n szctkilldendö szó~atrn ezekben hil'juk ici 1\ székel}'ség 
figyetmN. 

Vidék. 

Debreceni hivek , az őszi hltlandó islentigr,
telet végen, október l-cn, u. vin\gokbl diszitctt 
iml\lu\.r.llull, Unncpel.resell köszöntöttek beszolg:ll~ 
lelkésziIket JÓMn MiJ,::lós t ncgyvcné\'es s~olg::\llItI 
jubileuma alk:Llm:'lból. s:n:ely Jlt.noil fb. gotlll.I.I~~ 
meghlltó szu\'8kllall tolmAcsoltll 1\ g.viilckezet oro· 
lllét es lsten irnnti lu\lhj:\ t a :tc\'er.etes é\'fordnJó 
alkalm:\b61. A tanu ló ifj uság részeről _ gyöuyörU 
csokor mellott - E'gyed Miklós tuolIliott köszön
tót. Mire ,Jó1.:UI \' ik:i!'ius keresetlen S7.MukbllU 
mondott köszön etet. A kellli tnu{ws f.!J!/ed J IIIIOS 
gond 110 k i tili i t, \'Any úm, j egYlöl; ölI.\,\,j le.c; ki \'11111:1 
IlIcgörökiteui II IIzorelett lelki plhl\ tol'fHlk II cle~r~
ccni gylllekell8! allll)itll!!Il és fl'j les~léso konll 
szerzett 'rdemcit. 

, 



t=tlizesgyarmaton, okt. :!-nn d. u. az Is
kolAunu sziutén nem várt UUllepeltetésben volt 
része Józan Miklós viklLriusnak. Itt a presbyterium 
élén KillCICS László lelkész köszömöUe. A gyU
leke~et női és (17. ifjuság virágok kal kedves ked· 
tek, miket az Unnepi!1t szives szavakban köszönt 
mcg és a sorninkból el.költözött alapitó bivek 
sirjára óhajtott elhelyczUl. 

Erdély. 
Püspöki körul. Dr. Boros GyőrgY püspök augusz· 

lus ulolsó I!s szeplember első napjaiban köruton voll M
romszéki és néhhy udvarhelyi egyMzunkban. A kőru lat 
Brll.uoblJN kezdIC meg aug. 23-án, ahol a lemplomépités 
nagyfontosságu ügyében folytatott tankskozásokal. Innen 
szentivánlaborfalvi Ifjus:'gi konfe renciára ment, amely iránt 
élénken érdeklődött. Aug. 29-én J rko3f látogatta meg, kö
vetkező napon pedig Sep3ikörli!Jpllfélkon és Bli/önben 
intézeti cl fontos egyhbközsegi problémákat. Augusztus 
utolsó napján /IlIflJ:"jfll és Fel3órAko3 eglházköz:;égek 
ij rvendeUek apuspöki lálogatásnak. Nagya,t n az UJ kul
turinlCzményeket tekiniette meg a p(ispbk nagy megelége
déssel. Szeptember első napján avargYiIsi ei!)'ház üdvö
zölhette diszközgyülés keretében, délután pe(t ig Okl6nd 
unitárius közönselle köszönthetle főpász torát. Másnap~ 
püspö\.: Homoród!J1:C llfpAf és HO/norod3Zenlml1r/on uni. 
tárius közsegeket látogalla meg, mindkét helyen meleg fo
gadtalásban részesült . A körulai szept. 3-án SzekeJyud
varhelyen a jubileumi (innepségen való mel;jelenéséve! 
zárta be. lU a lelllplolllépi tés huszonölö<!ik evfordulóját 
ünnepelték a hivek s az ünnepélyes Is tentisztelet végezté
vel, melyen VAri Alberl vaUástanar prédikált, a püspök 
mondott áldást az összegy(i lt ünneplő hivekre. Este temp
lomi ünnepség volt, amelyen Dr. Vllrgll Belli leológiai ta
nár tartott el6adás t : . Korunk lelki átalakulása és a val1ás 
jövöjc" cimme!. 

Homor.6dlUrd6n ezen a nyáron is megtartotlak 
(aug. 20.) a Ilunden évben szokásos ,unitárius bucsuL
Igen nagy súmu részh'evövcl folyt le 3:1; iden a Homoród 
völgyének cz. at aratási hálaünnepsét:e, amelyen Fazakas 
J enő recsenrMi lelkész tartolt Istentiszteletet a zug6 feny
vesek álCal alkotott templomban. Az ünnepet a ftirdöhely 
nagy termében délután Il1(1sor este, pedig táncmulatság 
drta be. 

biz~os~n vlsBzat.érllnk. Ára 2 l1cngó. 1:Ieszerezhel& 
UmtárJUs Iratmisszió, V., ]{ohi,ry·utea 4. 

. .UJ lelktsz. Dr. Boros György pUspök a homoród. 
uJfaluSI. egyházközségbe Végh Mihály lelk~szjell:ll tel nc_ 
vezte kl, rendes telkésznek. I ~tcn al<lása legyen munk~ji\n I 

I Dr. Ra'h'inYI liul6 I m. kir. kOrm~nylanAc!lOS a 
Magyar Szaklapok Orsz. EgyesUleténck ügyvezelő elnÖke 
október 3-án életének 57. évében Bu<.lapesten elhunyt. 
Életében a magyar szaksajt ő Ugy~nek buzgó munkása és 
harcosa vol t s ezzel nevél .aranybctUkkel irta be. a ma
gyar szaksajtó történetébe.-

I ... rpyAsI MA"' aUA I 9 éves korában október !)-én 
Seregélyesen, ahol édesatyja máv. tisdviselő, az angyalok 
honába költözött. A rövid földi élei ulján adjon neki az 
lsten boldog örök élelet I 

NémeJ.francia szakos fialal, unitárius tanárnő ki 
a bécsi és nancyi egyelemeken is tanult, nyelvtanilást vá!
lal, csoportokban is. Nagymező utca 39. Telefon: 113-30. 

F6városl Paedagog'lal Szemináriumot végze tt 
oklevel~s tani1ónő némel nyc lvtudás1al elemisták, polgáris_ 
lák tamtását és korrepClálásál jutányosan vállalja. Cim: 
Simonyi György i, l. Némelvölgyi-ul 60. 1. cm. 4. 

• PerzsAszi5nyegszövés t és javi l ~51 elsőrendü kivi
telben hadiözvegy uni1árius uriasszony vállal levelező-lap 
hivására házhoz megy. Cime: özv. Derzsi Gyulán~, Ujpest, 
Jókai-utca 8. 

Nehéz h"y. 
teri állást keres 
vasal, lakarit. Cime: 

é li5 h adirokkani házmes
Kertészkedik. felesége mos, 
Károly, VI. Görnb-ulca ~. 

Az Unltáriu:l Egyház Alkotmányának vállalos 
Jo~történell k i fejlőd ése. Erdélyben most készül az 
umtárius egyház alkotmányának reviziója, amit az összes 
ma érvényes egyhá;ti törvények összeszed~se vel (cornpilatio) 
és összhangba hozásával kellene megvalÓsitani. Dr. roth 
Oyörgy kuriai biró a javasiaIhoz való hozzászólás alap
vető irányelveit álli totta össze a lenti munkájában. Ebben 
a munkában benne van a csonkamagyarorszagi Igazgal6-
Tanács szervezete is IMáslél iv és ára l pengő. Csak 
50-60 példányban ker(il eladAsra l felhiv juk erre a mun
kára az Igazga tó Tanács és presbyterium tagjainak fi~elmet 
és ajánljuk, hogy vegyék meg, meri ezt is idegenek szét
kapkodják és unitárius kezekben ebből is épugy nem fog 
lenni, mint az .Egyházi Törvény·-böl. A megrendelés az 
Egyházközség irodájéhoz in tezendő: Zsigmond L pénz
táros nevére, a cél megjelölésével. 

BukarestI egyházkölséglink lelkésti hivatala átkö!- H I V A T A L O S 
tőzött uj helyiségbe. Az uj pontos eim: Bucuresli 2., Strada 
Basarabia No. J7. 

RÉSZ 

Az ismeretlen tanit ván y megszólal. 
Ezen a ~imen. fo~di[otta. angolból LrJrinczg Dénes 
bukares tI IcIkeszunk egy i"en é rdekes könyvet 
am~ly .él~.ezetes s tilusban d olgozzll fel az evan~ 
gellUllll torténcteket. Amint a hely és idö engedi 
visszatérünk ismertetésére. Ára 2 P . 50 fillér: 
Kapható a ldkészi irodában. 

Egy unitárius hitvilága e tmen forditotta 
le dr. KISS Elek theol. tamir A lIalltwk u. Britl; 
Unitá.rius Társulat elnökének a ' könyvét. A könyv 
al~ llym~ ~rdemes a . tfi1lU.lmányozás ra, hogy az( 
mlll~en I?ntu~atos, lll tell lgens unitárius ember 
ke.zeba a jánljuk. Ma a mikor minden va llás igyek
~zlk m~gl+..llak meggyőződéses tagokat ll"velni, 
1.gazÍl.1I IdeJ?e v.ol t, hogy. nálun~. ilyen köny v m~g. 
Jelel 'Jtm. Rgyebbként 18 a konyv ismertetésere 

Igazgaló-Tanács f. évi október 27~éll 
(péntek) d. u. IltŐ órakor a tanaesteremben e,:" 
negyedi rendes iUést tart. - AlInndó vegyes bt· 
zOltsag elökészitó ülése október 24·én (kedd) d. u. 
1/2 {) órakor. 

'l'árgysoroza t - I'ostan. 
Lelkészi nyugdijalapra uJabbll.n adaooz

tak a következő buzgó atyállkfitli; (itv. !ládl~Y 
Jánosné 100 P., Szab6 !stvún (fia erolékere) es 
dr. Székely Akos (MármtLrosszige t) BO-30 P., 
dr. LászlO Albert (Pécs) 20 P . B orsoSJlé , lVendl~ 
Irma 6 P., Odl Gy u lt\ (pomáz fia emJekére) <> 
P. SzentmihAlyn!lpi pen;el)"gyiJjtés : II P . 48 f. 
Fogtl.djá k .\ lIemeBszivU ath,kozók Egy b.ázunk bá · 
lás köszöeui t . Pél(ltijuk 9f:ol,$áljon buzditásui ro~
soknak is, akiknek még eddIg nem volt módJuk
bau, hogy erre a szell t célra lI.ldozzalln.k! 
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Istentiszteleti sorrend november havábad. --
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GmK Rnlftl IHHlm 
Budn]lcst, IX. keriiIet., 
Hemelc-ll. Il. szám. 
Butor, é]lLilet és tliúfa 
1\IIH1l\lólLlI J'rl kl tiron. 
'l'elcfO!l: 41-2-54. SI'i. 

Könyvek kötését 
II legegyszer ti bblő l II. leg
disp.eseb kivitelben, jutá
n.\ os arbl\n v:\111\1 

TICHY REZSÖ 
könyvkötő 

IX ., Mélrla Valéria_te lep 
6't /359b. 

~i6":o~;;.;;-I~ev~lezŐI8]l hivásra jö\'ök. 

Dr. TIHA NY I 
GYÖ RGY 

berde 

-NAGY 
ÁRON 

SZ{Ull _. 

12-1/,:! és 
:11Mt . _ 

uiltegekn f.! k 
ke ve z m l!uy. 
UUBnolt hlmeli_11 r,n~!lÉl 

lajos 
unl l árills clpl!szmesrcr 

jutányosan vállal 
minden mu nkát 

ll. , BllHhy i\ny· utca -18. 
I!s sárcipő l ls k~S2. i l. 

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 

KIADÓH IVATALA 

VIII., " 
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