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Emlékezés az Alma Materra. 
Irt •• az unitárius kollégIumok 6regdláklalnak találkozó"n felolvasta 

Dr. G r atz G U$ztAv 
Magyarorszia v. kOIUgyminisztere. 

Kolozsvári fiatalsagunk szép emlékeit akarjuk, benníJnk. Am il 3zon\(l1 kapunk, azt az élei mil1-
terben és időben annyira lávol tölilk, ismét egy- nenkinek egyformán nyujtja. Ez az a talaj. amely
szer felidézni. Kinek gondolatai ne kalandozn.inak ben meg kell erősödnünk. Ide tartozik elsOsorban 
vissza olykor· olykor abba az időbe, amikor még annak a városnak vagy fal unak környezete, amely
gondok terhétOI menten, egy egész élet minden ben első benyomásainkat nyerjUk az életről és ide 
oly gyönyörűnek sejtett eseményeivel magunk tartozik az iskola, amely először adott ulmulalást 
elölt szőttük álmainkat és kovácsoltuk terveinket. arra, hogyan lehel eligazodnunk a kíllönbözö, 
Ma, élelílnk végéhez közeledve, tudjuk, hogy az gyakran oly ellentétes és nehezen összeegyeztet
akkor lelkünkhöl fakadt gazdag hajlásoknak nem hetO jelenségek tömkelegében. A osalád mind
mindenike fejlődött olyan magasra, mint ahogyan egyikü nknek mást-mást adott. Amit tőle nyertünk, 
azt akkoriban vágyódva hittük és szorongva re- az mindegyikünk küiön-kilJön egyéniségének ki
méltilk. Van·e haj tasok közt olyan, amely elese- aloklllására döntó hatásl gyakorolt. A környeEet és 
nevészedett, olyan. amelyet az élet viharai kellé- az iskola ellenben egyenlően hatolt mindnyájunkra, 
törtek éli van olyan is, amely elkorhadt és elhalt akik ezeknek hatása alá kerültünk. Killönbséget 
bennUnk. Mint tépett fák állunk itt életünk őszén, csak kinek-kinek fogékonysága tetl ama tanitások
kétkedve benne, hogy tudunk-e még valami hasz- nak befogadására, amelyeket egyforma mértékben 
not hozni, vagy pedig elérkeztünk már oda, amikor kaptunk, de talán nem egyforma mértékben lud
a fa megérett arra, hogy levágják, meri szUksége8, tunk magu nkba beszivni és sajátunkká tenni. 
hogy helyet adjon uj, fiatal és erOs hajtásoknak. Én mint egy messze földrOI átültetet! idegen 

Amivé leltilnk, abban nagy része van annak palánta kerUltem 1887-ben, majdnem félszá.zaddal 
a talajnak, amelybő l kinOlIlInk. Amil mindegyikünk ezelőtt Kolozsvárra, az ottani unitárius kollegJUntba. 
magával hOlOtt a világra, az bizonyos mérvű fo- Tizenkét éves voltam akkor. Olyan kor, amelyben 
gékonyság annak befogadására, amit az élet mind- az embernek kUJön egyénisége még csak alig kezd 
nyájunknak egyenlő mértékben nyujt, bizonyos kibontakozni. A Szepességböl, Iglórój kerUltem te 
mérvil képesség a fe lénk özönlő benyomásoknak ide, egészen uj környezetbe, más szellem hatása 
többé·kevésbé önálló feldolgozására, assziruilá- alá, egészen uj viszonyok közé. Nem volt egészen 
lására. Ez a képesség mindenkinél mas-más. l,ehet könnyü, hozzájuk alkalmazkodnorn. , 
aatnya és lehel erOsen kifejlett és ennek a képes- Pedig szivem egy vágya leljesUlt, amIkor a 
ségne~ mérve egyik l egfőbb tényezője az egyéni- dolgok ugy fordultak, hogy Kolozsvárra kerl11tem. 
ség kIalakulásának. Egyéni vonásokat nyerünk a Még ma is élénk emlckeml)cn van, hogy e!sOéves 
c,;aládtól is, hiszen ez az elsö szürö, amelyen gimnazista koromban, Magyarorsz.1g füldraJz.11 la
kereszItlI a kivülről nyeri benyomások lerakódnak nulva, akkor, amikor Kolozsvárról voll szó. annak 



• 

i1a~ rnultjáról, Mátyá~ kirá1y szil16házáról, ódon 
épUle l e i ről, fennhangon annak ar:: érzésem nek ad
Iam kifejezési, hogy ez az a váro~, ahol élni sze
rclnék. Alig néhány hónappal később, amikor Ig
lóról karácsonyi vakációra hazakerültem szU1öhe
Iyemrc, Oölnicbányára, már avasuti álloll1áson 
azzal a hirrel fogad lak, hogyatyámal minden való
szinöség szerint a kolozsvári evangélikus egyház 
lelkészévé fogják megválaszlani és hogyezéri be
lálhaló időn belöl e lőrelálha tólag Kolozsvárra fo
gunk köllözni. A hir egyaránt váltott ki gyermeki 
lelkemben fájdalmat és örömeI. Fájt az az érzés, 
hogy végleg el kell hagynom azt a fenyvesbori
totta erdőktő! körUlvet! szű k völgykatlan t, amely
ben kies szül6városom feküdt, de öröm, kiváncsi
ság és kellemes izgalom töltött el, amikor arra 
gondoltam, hogy KolozsvárTa kerülök, ahová sej
telemszerű érzések mindég vonzottak, 1887 február 
vége felé kerültem Kolozsvárra, az unitárius gim
názium második osztályába. 

lit minden uj volt Tészemre, Az a killönleges 
gondolkozásmód és érzésvilág, amelyet ma a 
/"afl-SstII7Mlitmu' neve alatt ismerünk, megvoll már 
akkor is és odaszakndt gyermekre egyaránt hatot! 
Idegenül és mégis ellenáll hatatlan varázserővel. 

Nem könnyu világosan körülirni azt a különbsé
get, amely az erdélyi és az Erdélyen kivüli ma
gyarság szellemi alkata között fen nállt. Az Erdélyen 
kivUli magyarságban sok volt az önbizalom, szí
vesen érezte magát a nagy európai népközösség 
egyik szamoltevö, aktiv tagjának és örömmel igye
kezett annak intézményeit utánozni, szellemét ma
gába felszivni. A kUJön életet élő erdélyi magyar. 
ság nem lálta annyira biztositoltnak Magya rország 
JövOjét, önbizalmába kételyek vegytiltek és ezért 
nem aunnyira európai eszmék asszimilalására tö. 
rekedett, mint inkább arra, hogy saját pozicióját a 
nemzetiségek harcában megjaviIsa vagy legalább 
is meglartsa. Ama két nagy áramlat közm, amely 
a magyar történelmen végigvonul és amelyek köp 
zUl az egyik a magyarságot mind közelebb igye
kezett hozni a legmiveltebb államok szillvonalához 
l~lig a másik faifenntartásban látla a magyar pO]j~ 
hka legfőbb célját, az első áramlat inkább az Er
délyen kivüli magyarságban, a fajfenntartás szem
pontja az erdélyi magyarsllgban birt g}'ökerekkel. 
Azok az Erdélyben mutatkozó tendenciák, amelyek 
az őS,ök tőI átvett intézmények nek gondos megóvá
sára Irányultak, mert abból a megismerésböJ fa
k~~tak, hogy azok minden megbolygalása gyen
glll a magyarság pOzícióját, a ll.} ugati magyarság 
szemében elmaradollságnak tünt fel. Viszont a 
magyar \'!l.rosok eg.} Ilémelyikébe és az ország 
nyugati részeibe beszivárgott modern eszmékkel 

való kísérletezést az erdélyi cmber larlotta koc. 
kázatos könnyelmúségnek. Az eldélyi szellem iob
ban ta padt 1\ röghöz és jobban érezle At a hazán. 
kat fenyegető veszélyeket. Ezérl a magyarságot 
mindenütt jellemző lendület hátterében az erdélyi 
lIlilgyarságnál mindig bizonyos rezignáció is jelent. 
kezetl. Ma már megállapithatjuk, hogy az erdélyi 
magyar reálisabban látta meg Magyarország hely
zetét és helyesebben ítélte azt meg. Igy fejlődött 

ki Erdélyben bizonyos inkább provinciális, mint par
tikulista szellem, :'{em voll partikulista, l11ert soha. 
sem külön jogok érvényesitésére iranyuU - his7.en 
az erdélyi magyarság mindig az egéRz nagy magyar
ság alkotórészének érezte magát, amellyel sorsa 
össze van ka pcsolva, hanem csak bizonyos, a kU· 
lönleges erdélyi perspektivában helyesebben és 
világosabban meglátott általános magyar érdekek 
gondosabb figyelembevételére törekedett. Mintha 
mindég meglett volna az erdélyi magyarságban az 
a homályos ösztön, hogy jöhet idő, amikor 
önmagára hagyatva lesz kénytelen magyarságát 
megvédeni. Egy provence-i francia költő mondta 
egyszer : "La petite patrie vaut mieux que la 
g ra nde-o Ilyen értelemben állt az erdélyi ember 
szivéhez is legközelebb a szűkebb erdélyi haza és 
ez az érzés annyira ment. hogy mikor egy izben, 
már a kolozsvári egyetemen , a debrecen i dioik· 
kongresszusra utaztunkban Csucsát elhagytuk, az 
erdélyi fiatal ságot valami á hitatos érzés fogta el, 
amelynek az egyik ifj u kife jezési is adott, azt 
mondván : "Most vagyok először külföldön. " 

Az én politikai meggyOződésemnek kill lakí
tásában az erdélyi magyarság e különleges men
talit ásának igen.nagy hatása volt. Mondhatni, hogy 
már gyermekkorom óta éreztem azokat a veszé
lyeket, amelyek a magyarságo! ott érhetik. Ennek 
leh,t lalán tulajdOtiitani ali, hogy polilikai elgon
dolásai", elejéIdl keldve a mai napig, inkább a 
magyarságot (enyege/6 lieuélyek tudatának, mitlt 
holmi nagy, de talán 'ie", mindig tlb'he/o célok 
elérésére .i"ánYIl16 vágyakotám«k nyomása alalt 
álltak. Mindeg az voll a meggyőződésem - és 
ezt vallom ma is, - hogy bár szivem ben maga
mévA teszem a magyarság összes nagy vágyódá
sait és messzemenó céljait, a politika első és leg· 
föbb feladatának mégis az ország biztonságának 
megóvását és az ezt fenyegető veszélyek elháritá· 
sát kell tartani. És ha valaha kisértést érlek, el
tántorodn i eMI a politikától, akkor mindég Kolozs· 
várra gond olok, erre a mindnyájunk szivéhez 
annyira hozzánőtt vArosra, amelyet elveszitetlOnk, 
mert nem tudtuk a ben ntJnket fenyegető veszélye· 
ket reálisan meglátni és nem tudtuk azokat igazán 
cél raveze tő poliJikávaJ kikerül ni vagy elhárilani. 



A másik hatalmas befolyás, amelynek alá 
voltam vetve, az iskola volt, annak az intézetnek 
szelleme, amelyből mindnyájan, kik ma itt öss7.e~ 
gyiilWnk, kikeri11tünk . . Ez a szellem hazafias és 
neml!eti szellem voll, de amellett szabad szellem, 
amely az egyénis~get nem kötötte guzsba, hanem 
ellenkezőleg, annak fejlesztésére törekedell. Taná
raink nem gépeket gyártollak a kezUkbe kerUIt 
fi atalságból, hanem embereket és férfiakat igyekez
tek beJölUk faragni. A nagy angol colJege~ok szel
leméből valami behatolt az unitárius kollegium 
falai közé is. Az az unitárilIS hitfelekezet, amely 
hitéből kikilszöbölt minden érthetetlen misztiku
mot, - azon a nagy misztikumon kivUI, amelyet 
az élet, a mindenség, az Isten fogalma a Bzük 
korlátok közé szoritott emberi értelem számára 
nlindég jelent - a maga iskolájának tanitásában 
is a valóságot, ar. észszerút, a racionalist kereste. 
Az értelem poziHv eszközeivel nyult hozzá azok
hoz a problémákhoz, amelyekkel az ifjuságotmeg
ismertette és hozzászoktatolt bennünket ahhoz, 
hogy a sok sallang közUl meg tudjuk találni a 
sokszor oly egyszeril igazságot. Ha az én politi
kai gondolkozásomon egész palyámon bizonyos 
racionalizmus vonul végig, amely a dolgok velejét 
igyekszik kihámozni a határozatlan gondolatokat 
takaró frázisok tömegéböl, akkor ez, ugy hiszem, 
nagy részben annak az oktatásnak ered ménye, 
amelyet az unitárius kollegium tanáraitól nyertem. 

Ma is elevenen látom öket lelki szemei m 
elöli. 011 volt köztilk Kovács Jáno.9, · aki II törté
netet ismertette meg veliInk. Hogy érdeklődést 

tudott kelteni tantárgya iránt, annak legjobb bi
zOnysagfl én vagyok. Birlokomban van még egy 
gimnázista koromban irt naplóm, amely beszámol 
arról a rengeteg történettudományi munkaról, 
amelyet akkor elolvasIam, mind mélfebbre igye
kezvén behatolni $l törlénesek törvényszerüségébe 
és mar akkor igyekezvén, ezc!<et _ nagyon to
gyatékos képességgel - hOzzáalkalmazni a napi 
események megértéséhez. Felejthetetlen előttem 
iro~alomtanárom, a korán elhunyt K lwyaró Percnc, 
akmek előadása i mindég ritka éh'czetet nyuitottak 
és akinek csak azt tudtam nehezen megbocsátani, 
hogy egy a harmadik osztályban irt dolgozatomat 
anal vádolta meg, hogy azt nem én irtam hanem 
valami felnöllel irattam meg, pedig lsten látja lel
kemet, - ma bevallanám, ha nem ugy volna _ 
én m~gam irtam azl. Látom magam elött a min
dég jÓkcd,U, még rendreulasilásait is bizonyos 
humoros bonhomiába öltöztct6 U/ár Pált akitő l 
la1int és görögöt tanultunk, a komoly és 'szigoru 
Bell rz~d~ Gergdyt, a jóságos Nagy LajoJt, azután 
malcmahka tamirainkat, a jó öreg Pap Mózest, 

, 

akit csak M~ZS i. ba' néven ismeri ilnk és a komoly 
és matcmallk.al képességeim fogy atékosságával 
szembe~ annyIra elnéző és megértő BOTor Sálldorl. 

Mmd tclUnlek már, de emtékeimbcn még 
élnek. 

Amikor a gimnázium alsóbb osztá l~' a iba jár
tam, az volt a rendszer - nem tudom fennáll_e 
még ,hogy minden tanul6nak volt egy a felsőbb 
osztályokat járó vagy már teoló~iá\ hallgaló 
.prec.eptora", aki Ugyelt arra, hogy megtanuljuk 
leckéluket és elvégezzuk hazi feladatainkat. Nekem 
az a szerencse jutott, hogy kivátó férfiak kezébe 
keriIllem. Az egyik Oál ,Ke/emet! volt, aki később 
a kollegiumnak legkiválóbb igazgatója lett, a má
sik JÓt an Miklós, akit most mint unifárius pils
pököl tisztelUnk köriInkben, a harmadik Dún 
FeretIl! teológus. Előbb emlitett naplómban elég 
a rosszmaju megjegyzés, annál többet jelent tehat, 
hogy mindhárom preceptoromról már akkor is 
hálával és szeretettel emlékeztem meg, alt irván 
róluk: "Gál Kelement nagyon szerettem, mert 
igazságos volt, bár tulságosan szigoru, mert azt 
kivánta tölem, hogy órák hossza/ fel se nézzek a 
tankönyvból, holott rég tudtam a leckél. Józan 
Miklóst preceptoraim közül legjobban szerettem. 
CsendE's, nyugod! ember, másodéves teológus, aki 
keveset beszél, akárcsak én, de igen szépen sza
val, sőt énekel is és igen megértő , jóságos ember. 
Szeretném, ha kortársaim közölt egy ilyen barátot 
találhatnék. Mostani preceptorom, Dézsi, szintén 
teológus. Még nem nagyon ismerem, de jókedvU 
ember és igen jól ismeri a modern magyar iro
dalmat. ~ 

De kedvesen gondolok vissza osztáJytársaimra 
is. Sokan közOlök már elköltöztek ~z élők sorából. 
SajálságosképpeJl közöltük vannak mindezok, akik 
velem együtt minI legjobb tanulók az elsO padot 
nyomták : Simándy jÓl!sef, Veress Gábor cs Kozma 
Endre. NagyOll kevesen vannak, akikkel még a 
gimnázium elvégzése után is találkoztam. Elek 
köze tartozik Desbordes Ernő, Golhard Kálmán, 
Északy Ödön, Peller Izor. A többieknek jóformán 
csak neve maradI Illeg emlékemben. Bot1'lr, Hal~ 
mágyi , Tilske Ferenc, Albisi, Pap jános, M!lrkl 
EmIl, Szi lágyi Tamás, Csegezy Sándor, jeszcl1s.zky 
Gyula, Balogh György, Recse jános slb. - vajjon 
mi letl belOIOk? 

Ebben ti körben játsz6dtak le e lső politikai 
vitáim, amelyekről naplóm részletesen bcs~ámol. 
l889-ben voll a véderövifa idejében, aImkor II 
függetlenségi eszme hatalmasan hóditott és ~o
lozsv/lr utcáin naponta heves kormányeJlenes I tln~ 
tctssck folytak tc, amclycknck szelleme ti gimná
ziumi fitltalságot is magával ragad"!. Már ,Ikkor 
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is az voU a sorsom, ami mind a mai napig gyak
ran voll osztályrészem, hogy jóformán egyedUl 
voltam kényteten egy népszcrtltlcn Mláspontot kéP: 
viselni, meri egyetlen voltam az osztályban, ak_ 
hatvanhetesnek és kormúnypártinak nevezte magát 
és aki vonakodott kitozni mellére azt a párrjel
vény ként alkalmazott kOkárdát, amelyet akkoriban 
milHlenki viselt .• Mikor ma beléptem a tanterembe. 
_ irom naplómban - hangos "Abcug~-ki.:iltások
kal fogadtak, pedig a fiuk eddig szeretlek. Egész 
védöbeszédeket kellett tartanorn, hogy megmagya
rázzam álláspontomat, dc ez hiábavaló dolog volt. 
Ma az osztályban elégették az itteni kormánypárti 
lapnak, a ~Kolozsvár"-nllk egy példányát és vala
milyen német ujságot is. Marzloff tanárt. aki né
met nyelvel ad cUi, kifilfyöllék. AMikor az igazgat6 
megjelenI, hogy rendet teremIsen. egyszerre el
tUntek a kokánJák és csak harman tartották aZI 
fenn, az egyik, mert az ajtó mellett Olt és az igaz
gató azonnal meglátta, a második, mert a kokárda 
hozzl!. volt varrva kabát jához és a harmadik azért 
mert bátor ember \'olt és helyt állt meggyőződésé
ért. Ma iskolai dolgozatot kellett irnunk árr61 a 
témáról , hogy szeressUk ellenségeinket. Egyik ta
nul6lArsam azt írta le, hogy ő szereti minden 
ellenségét, csak a németet nem és hogy ezért vi
seli a kokárdát". Ezek a polilikai viták egész 
gimnáziumi tanulmányaim alal! vegigvonuJtak. de 
nem zavarták meg a jó viszonyt, amety köztem és 
osztálytársaim között uralkodott. Még iskolai dol
gazataimban is az én saját hatvanhetes kormány
párti felfogásomat képviseltem, igy kivMt a nyol
cadik osztályban egy a vármegyék jelentőségéről 

irt dolgozatban, amelyben a közigazgatás államo
sitása melleU foglaltam állást és egy Kossuth La
josról irt dolgozatomban, amelyben Kossuth egyéni 
nagyságának leljes méllatása után a függetlenségi 
polilika eszméit biráIIam. Nyilván már akkor meg
nyilvánult bennem a későbbi gyorstollu ujságir6, 
mert az érettségi vizsgán is a három feladott téma 
közUl nem egyet választottam ki magamnak, ha
nem mindhármat kidolgoztam és igy is egyike 
voltam a legelsöknek, akik készen leltek. Bezzeg 
a rnatematikából örUltelll, ha az egyik feladatot 
Illeg tudtam idejében olda"i. ValószinUleg ez az 
írási készségem juttatott nekem szerepet a gimná
~ium Önképzőkörében is. amelynek 1889-bcn al
}egyz6jc, majd, jegyz6je, véglIt ped ig egy valósá
gos kis forradalom segitségével. amely a teologus 
elnökOk ellcn irányult, elnöke is lellem. 

. J(Ulönösen lIáas vagyok az unitáriuS kani!:' 
glUllInak azért, hogy nem terhel! tul benn linket 
felesleges tananyaggal, ugy hogy rengeteg időm 
maradt olvasmanyokra es irodulmi próbálkozasokra, .. u. e. XIV 6-1 

dc arra is, hogy a 'rancia és angol nyelvet, 
amelyeknck később igen nagy hasznát vellem , elsa
játitsam. Homerosztól Bartók Lajosig, akinek Thu
rán Anna cimU drámája akkor nagy sikert aratott és 
Ibsen Henrikig lelegeltem az Osszes klasszikus és 
modern irók mUveinek javát. Még iskolai kirándulá .. 
sokra is szivesen cipeltem magammal titokban 
valamilyen könyvet. Igy történt, hogy mikor egy
szer Benedek Samu tanárunkkal kimentulIk a hójai 
erdőbe botanizálni, én elbujtam az erdóben és ott 
ugy elmélyedtem Plutarchosnak egy könyvében . 
hogy észre sem vettem, hogy társaim már tovább 
mentek. Nem tudtam, merre vannak és igy egye
düi kellett hazabaktatnom. 

Kinek nem okozna fájdalmat, hogy megne
hezedett az idök járása amaz intézet feletl, amely
hez a hálának és az emlékezésnek megszamlalha
taUan kötelékei flIznek bennUnket ég hogy ez az 
intézet ma nem képviselheti többé annyira fenn
tartas nélkUl azt a hazafias magyar szellemet, 
amelyben bennUnket neveltek. A viszonyoknak 
rettentő változása akkor jut legjobban öntudatunkra. 
ha elképzel jük, mily egészen máskép alakult volna 
a mi egyéni sorsunk is, ha ötve'l évvel vagy har
minc évvel később jövünk a világra és ugyan
annyival később kerUlűnk az unitárius kollégiumba 
is. De ha voll ennek az intézetnek nagy missziója 
a multban, fokozott nagy missziója van a jelenben 
is. A Romániába szakadt magyarságnak, amely 
ma egy nemzeti kisebbség szornoru és keserü 
sorsára kerU It, ma nincsenek erősebb pillérei , mint 
azok a nagymultu magyar tanintézetek, amelyek 
dacolni tudtak az idők vi haraival. Az ő hivatásuk 
az, megmutatni az ifjuságnak az utat arra, miként 
tudják összeegyeztetni állampolgári kötelességeik 
pontos és hO teljesitési!la magyar szellem gondos ápo
lásával és a.magyar fajhoz való hű ragaszkodással. 

Musis ct virtutibus, ez voll a kolozsvári uni
tárius kollegium jeligéje, amely ott diszlet! az 
épUlet ódoJl kapuja feletl. A rnuzsáknak és az 
erényeknek akarta nevelni az intézet a fiatalságot 
abban a szép korban, amikor mi is hozzája tar
toztllnk. Most ki kellene egészíteni ezt a régi je
ligél. A mai nemzedéket nemcsak a r1lUzsák és az 
erények számára kell felnevelni, dc képessé kelJ 
tenni annak a nagy harcnak sikeres megvivására 
is, amelyet az erdélyi magyarság ezidOszerint lét
felltartasáért folytat. Adja a jó lstell, hogy a ko
lozsvári unitarius kollegium ezt a nagy és fontos 
hivatását zavartalanul és éppen olyan si kerrel let
jesithesse, mint amityen sikeresen teljesitette régi 
feladatát más és kedvezőbb viszonyok közöt! ab
ban il ~zebb multban, amelynek emlékére ma itt 
összegyUl!Ullk . 
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Öregdiák találkozó. 

Édes-bus emlékek, fiatalos lelkesedésck, j6-
izU diákadomák hangulatában gyUlekeztek öregebb 
t:!s fi atalabb urak május hó ll-én az esti órákban 
a rákos-utcai misszióház udvarán. Csillogó attilák , 
Un nepi fekete ruhák és derüs, boldog arcok jelez
ték, hogy valami olyan késziiI, amely a régi szép 
időkre emlékeztet. A lelUnt ferencjózs~fi kor bé
kéje, zavartalansága, csendes felhötlensége, vidám 
polgári jÓléte ülte meg a sziveket an nak a válo- . 
gatott társaságnak láttára, amely egykor a kolozs
vári , székelykereszturi és tordai gimnáziu mok pad
jaiban szorongott és ma már OSzülO fejje l, sok 
tapasztalattal és sok emlékkel megrakodva a csonka
ország fájdalmait és terheii hordozza a vállán. Olt 
volta!< a fiatalok is, akik a régi jó i dőkből vagy 
keveset, vagy semm it nem láttak, akiknek csak a 
szomoruság és a leveretés jutott. Most ők is I:lrü l
tek egy pilanatra, örültek a nemrég mult iskolai 
évek friss emlékeinek. S reménykedtek egy jobb 
jövő közeledtében. 

Az összegyUltek 1;sufolásig töltötték meg a 
rákos· utcai templomot, ahol a . Tebenned biztunk
hangjai zugtak fel az orgonán. A buzgón szálló 
enek után dr. Csiki Gábor missziói lelkész mon
dott imát, amelyet a találkozó emlékére ill közlilnk; 

Örökkéva16l1agy Is/en gon(lviselii szent Atycitlk! 
Aldd meg att a szándékot, mely most minket, 
kiilö'lböZQ korok, $orsok és éleWiriilmbtyek 
gyermekeit, dt egy szellemi iirökség részesiit 
ezen az ÓTán ill ó·ucchoeotl. [dt jó'tUil/k, hogy 
megköszönjiik azt a lelki utrava16t m,llyel 
minket öti Alma Malereink a Tt j óvoltodból 
egy Ile~re szolóan elláttak. A z éht országutján 
való elmdulcis elött ott gyuj tot/tmk egylwr 
szövébwket , ott vtlliik az d sö inspir4ciót ott 
8Zö~ö~tek ~lsö ékltervtink, 01/ $zitleudtek ifju
kort almamk, ott finye$edith gondolataink, 
?wmes6dtek értelmeink, ott edtödött akarat
oral/k, ,ott öl/üttek stárnyakat ,Aqya'i1Ik , ott 
k.pta aldott J.elkedtol le/kiink az elsö letldiilc
tet , ott atl ori lalak köziitt. MÚlllw:t, amit az 
atlben valaha eli:/iinK, amitlé lc/tiitlk, amik 
vagyu'lk, drága JÓ IItiilöi"k Idan annak kö
s~ölI}~e~tiik, amit a Te istcIIi relldeléled foly
tan tfju.lmr"nkba?~ Alma Mater8Ínk tlylfjtot
tak 1tekiill k. Kiiliinböto élelli/akr61 ma hála
adásra gyWtiink itt öute. At etztzlldok gyor
san tova. s.tál/flak feji'tlk felett, haj/i ut jein ket 
megfehérlhk, egyre milyebb barritddkat sz41,,-
1~!I~k .. arcunkra, sokat meggöNtyetzteU mrir 
kOtlllimk ae illlt, sokan ó'rök alomra hlmyiák 
má~ uomiikllt, de a mi uiviillJ.·bllU a 1u'i«ég, 
amtg ~liink, örök és tiirlletellen marad. Reá11k 
mo'o4'ognak ma a mult ,tép emUkei, ~g'J pdr 

6rdra .. ~lieik, éltlflo:nd;ai"kat. _-4 .; e",Ukekben 
::rgluro<lt·~ , meglfJodlwk és uj eróre kd - k 

ld ~'a dldjuk "cnl "ev~dtl I,~ "d" . . .._ •. _. ,-"y mUl e 
mat ?lal' '9 é""t",.:n tartollál, ugilelUl 'ker k
IieJ: JuliaItal é. most o'S$uhtnlál h~ n i 
kezZl!7Ik, együt! imddko:.J:unk s ;, rot/ih'~ ~ 
la" .19C1e bara/sag j egyében ~gymdl,a~ ~ a ~ 
szOt'llhtUSlmk. ue 

~1~. ébredeJ:t5 ~mlékek IJildgi/6 ("Iye mel
lett klk lmk most vlJszasJ:áll az ósi {ulak kJiY ' 

kép.J:ele/ben tapogai6; va t'égig ;drjllk CI tCl-;'~ 
t.ermek~ t ~ a dolgozó seobdkat s tald/komnk 
)6 ~.anaraltlk dlclolt. seellemével. Kb'tben kö
nyorges s!áll fel szulünkböt : A IyÚ7I1t tartJel 
t1WfI a m~ Alma Matereinket, hogy 8eent nt 
ved félelmében , kruztlt8i IJT'dllyekb~ 11 magyar 
hOllszerttetben uj meg uj m m:ed4kekd nwe/
htsstTIek még 'I!mediink számára. SzegJjenitsd 
meg azokat, akik gonosz küzd fegyt'ert eme/
'lek elllJtlt~llk: Azoknak, kiket védelmükre rm
deltél, adJ Jntet és erö' a kemény dt umt 
harchoz. Á z ~loket éltesst u elll lelked a ha
lot/ak lel~ét idv~úi~e ó'rök irg{d",-a ,~. Aidcl meg 
hal6poralkb.an ts ald(l meg a tilt JÓ ta'lúrain
kat, kik111Jk ~tÍviik, amig dobogott, ér~ttlillk 
d~.bogot.t, akik szegények maradtak, Iw.qy lel
kllk tJn"den. gazdagságát tlek iink adhassak. 
Bocsrlsd lelküket sunt szined elé, mi m m 
lud;'uk jóságukat mtghdlalni, {izen meg nekik 
helytt/link oh mennye, j utalmak l , lent . 

[,ten , aki at imcidságot, mit háládatos 
gyermekek édesaflyjukért momumak, mimlig 
meghallga/od, hnUga$d meg tnO$t a mi kó'nyiir
gesiitlket 18 : viga6zlald m~g lelkünk &i,sallY
j át , szabad hazában adj éle/81 é$ boldogulást 
A lma Matertinktlek . .llittket pedig !egi/$, ho.qy 
tl szent öriiksigct mit tóliik vol/iink a Tt di
csiiséged1'C s 1lttnZetiink jtlVartl tJUI;'uk mhldig 
gyiitnólcsüz/et"i . .A.metl . 
Az imádságban eggyé forrott sziveket S. 

Fogarassy Klára énekmüvésznö gyönyörködtette 
két izben is művészi énekszamaival. Az egybegyül
tekhez J6tan Mikl6s püspöki vikárius mondotl 
üdvözlő s!:avakat s figyelmükbe ajánlla a kolozs
vári uni!. kollegium most készülő két kötetes lör
ténel mét. Az ünnepi beszédet, amelyet lapunk fő
helyén kOzlilnk, dr. OraL: Gusztáv ny. kUlogymi
niszter, kolozsvári öregdiák mondotta. Pomplui 
mondatainak szellemes, találó jellemzéseinek ha
tása alatt, h~l a mosoly , hol a csillogó könny je
lezte azt a belső együlterzést, amely a beszéd alatt 
az egész hallgatóságot eltöltölle. KilJönösen az .er
délyi leleknek és magyar.jövő-szemlélelnek Jel
lemzése halott azzal a haiással, hogy ugy éreztük : 
ebben tökélete!et kaptunk. 

A bestéd után N. Hettyey Arallka milvészn6 
szavalta el Vörösma rty ~Szózat~-át olyan erővel, 
amely lenyügöz6, de egyben felszabaditó voll. A 
magyar nemzeti himnusz hangjaival ért . véget ez 
a sokáig emlékezetes találkozó templomi, hátaadó 
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és lC. A bar:!ti üssr.cjö\'ctcl" P"mIQlli:t cltcrC11l 
fchtr :u.ztll1:til11l1 folytntódott, ahol II rtlgi ba· 
rMi klllX'sok clc\Tcnedlck fel s lettek szincsse egy 
p,lr ór;\m a mindennapi élcl szilrkc f~rg<lttlg:ll. A 
bMali \'llCSOran megjelentek nevsorIIt sIkerIl It mcg
szcrewUlIk s 11 szépen töltött est cm lckérc azl itt 

kOzOljilk ; 
DlIló Ak()$ (öv. I:m~r. I3l1rob~s Ish'án lelk"'n, .Ir, 

IJllrRbAs Tibor tlln~r. lJ.:Irlhp lnjos őrn_gy. dr. BcnclMi 
U~lló ,\l:IgV. NemI. Bank főellenőr, ~Sllef('ley 0rörgy 
ll)'. i~Ul,laló, BodÓCt.i n~ln lll. tiStll';sdö, dr. I3onlcmiSI:l 
Jótsd kGlS. o r,cg, dr. Iklms USlló ujdj:iró, IlQross 
5~nd()r mil~pitt\Sl, BUIOf.!~n)' Lajos pU. t:111'CSO~. dr. Czak Ó 
161.Sd i!;~7,.g. foorl'os. (Ir. Csiki Gftbor !clk~n, kormo l !'i l l\-' 
nM~o~, Derzs)' Jenő II)'. u!ttlldos, Dimfny MÓll'~ Ul' 
pÓS1Afói.l:lft~gfttó, ~18,. Fcoreocl kLlri~ i biró, n~tSr Gábor 
sldl11 tint dr. Duruj!)' Fer('I1O ulin. osddl)'tan~'·~05. F~kctc 
!'crem;: dll~mp, htmlt'ro!, dr. G41 Jenő klltig. biró, dr , 
ajl!all'" Oba pU. sdmcltenőr, dr. Oel~i }Ó15e! egyetem 
t:tmb. llr. Or!\I~ OLL~ llh n)'. minis'Lll'r, dr. Ol-al\l; Ilona 
tnnllr, dr. Gyula)' Zoltlln (')l)'elemi m. tllnl\r, \lal'as Elemér 
m~rnök. \lell:!i Ndndor illntll:lló, dr. l !(lnn i\riutid orvo! 
dr. Imreh D~llrs köl.jl'l:ytÖ, Imreh JÓ1t~e! 11)'. IÖ!~Q1J!nbiró, 
j aknbhhr O!lbor mAI'. ti~th'i~eJö, J~no$s)' Gyuln 'IhImp. 
tiuh'iselö. jóun ,\\il.:los pOspó~i I'ik:\rius, J( cll'lUen stla 
rcndörfólan:\csos, Kelemen Miklós m~\', inth6, dr, K;ss 
Jenö Oll'OS, dr. Kiss Mór n)', egyete"'; tan/Ir, dr. Kiss Ta
m:\! min. I~mt.csos. K i~~öll!.Y Endre kllrjcg1lC'~, dr. Konct 
JÁnos föjc~'l.ö. ll r, Konel I.a jos üg)"l'M, Ko\'dcs KlIlmlln 
t:mllr, dr. Ulftr Ernö IIg}\'&!. léh'!)' G,.LlI~ !<)crdólan!lcsos, 
dr. Liebner Samu n)', \'n~rlitkll.r. dr. Mdjll)' Detsö kir, 
k ~ljeg)'l<5, dr. M~jn)' Fer,'ue :\r\' asl~ki Uln/'!k, M!l rkos Jenö 
ei)'etemi hnllgató, "'árkOS Mó:es a!l'tfed"s, dr. Milio I.ő
rinet c!;)'h:b'.i t itkAr, dr, '\\ikó Miklós (óonol', MCll nftr 
SAndor sdudol!l., " ilh "'ÓlCS Mih:Uy horll"i:d hadbiltos, 
Nagy S. GAbor n)'. poslaigalgaló, S. I'i':tia'· UnIó Sll'r
kCSllő, Na!:)' Sftndor (öisk, ha llga tó, , ' itl!:l dr. NI' ir~ttv 

Ohn lOin. t itk ~ r, lIr. PeHer Imre lbuSt ig:tlgató, P~t er ffy 
ü)'ula Ily. iC. Innitó, dr, Pl'terffy Jenő Ofl'O~, p~IHlr)' Jenő 
liS7,t\'i~e15, dr. Pulnok)' Uln tó egyt' lemi Inn!lr, tlr. R~llri 
All!I.d~r U!l.}'\'~d, '!óbl'rt l.nlos mhnök, S6ri Jó~cI kefl'S
kellő, Si!lll1Oml S!mdor lóv. tint\'isclö. dr. Sirn~ml)' Tnnuls 
IOfl'ényuéki biró, dr. Sim6nuy Zsigmond \':'ulltistl lI r 
5im6 Benedek ,naIOll·Os. dr. L 5 ipos Alnddr 1IJl.)l'bl, d r, 
k S;po~ G!bor OQ'I'l'd, dr. Subó Elek IIJ:) \'~(I jelölt 
dr, Sl&h)' .\ndrh ilii .. Innicsjcgyzö, dr. S1 . .b~ Ernő "döv 
logDlnms6, ~" T óth G)'I'II1;)' kur!:!.i b iró, dr. Ürm{lssy 
G)'\ll:1 n)'. l!l.ugató, Vajdll Andr:\s fö\'. tinh'isclö dr. 
Vnjdp Akot 1li;)'I'M, l'Uh Vargha Feret1en~ ~\O t\'lll: llu~ 
V A ", er~~ fl1ll.d !;)'ÓUSlcrtSt, dr. Zukó Andor tOfl'l!:n)'uéki 
biró. 

Beszámoló az Unitár ius N6szöverség 
rendes tvl közgyülesérOI. 

ApriliiI :!S' an (\\lI lit /Ui lIlIuepe ,'olt ~ Nó
lIZü \' ets~gl\ck \I talnLL cEekCII:\ sorokon kcresz~ 
IUl III1UlI.k euik ut 11.1: l.1nitAriUiI l~rtesit6 olvasói 
I ~. S1.iip tanui 111\11011, Is teunek 8J!ClllhA.r.i\bsn 
C~UtI :I. unill\riuI U~lll.ol\l'ok 8cr<'ge teh'c 111\hi ~ 
\' 1'1 lsten irBu' " t1n\ga UlunkAalkalrull.k8rt _ 
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elkötelen c n test veri IIzl' rtlel jeg.re1.lf:lIl lovi\bbl 
munkalkodasrn - vnjJoll nem Unnt'p_o ez? Bi. 
ltotllLyal ben !;ösc~es. IItCP ll"nep volt! 

A gYli 1cst ti ... Csiki Gábor inH'!.j!l Cll .'d'lm 
Mikld~ l u! clniiki ILL ' 1!: llyifój ll Ve1.ette he, P.H6"/~ 
,rulill főlitkflr C~ \111!1 szl" ei! 1('lek j('101l1 6so i9-
1lL 0rtette !\ ll'folyt ket év I1IlIlIkl\j:"lt. SZ!\\'ai llyO~ 
ml\1\ boldog öriim Illkü"ött ki !~ lelkokből : ISTen 
valóban IIl r gt\ldjl\ n jónwtllo tör"kv .... st, vl\lóban 
meg;:egili :I nevében dolj!:ozokll.l! Ak!\rll1\n"l\tl i8 
vllgy uuk, de olyl\n szerény IlU}':I!!:; es.zkiizökkel, 
Islen cs.ndás sogitsége uél kUl véghez vihollllk 
vohta, c milHlor,t ami II ;olcntes.ból kis ll j!árzott? 
Hel.vszUke miatt ellnek- 1\ mun kluLak C!I!. I;- föbb 
n1iOlllnSll.it emlithel}llk : 1\ karáes.oll.\'i (\\Ialnnos, 
és nr. egu!'z e\' !olyatlu'tn, \'égbemenó segélyezős 
lJelegli\togatt\s. II lanuló ifj ust\g tnmoj!3.h\sa (tan, 
Ilij seg61~'~ kölesön) hát:lnrh\si slkaln18zottak sza
mon Inrtl\sa és elhel.lezese, knpesolat fenntt\rtll sn. 
nr. erdélyi és :it f\lllerikni Nószövetsej:::ekkel. 

A lléu1.t.:'Iri jelentés szerint az egyhlld;öz
ség nclom:\n:ya evi 500 P. 1\1: amerikai adomn
nyokból juttatott :\l lng évi 11O-1~ P cg,resck 
:ulom!\I\J uból beleértve II T':bl' 100 P. tldomi\
nyM és n kar iLcsolL.vi :ulomnnl'okat 0CKl P ~ 1\ 

husvéti gyUj les ; ISO p, tagdijnk 100- 150 p, 
les1-ik a szövetség I)e \'étclét. A !!EegéuSSOIulozó 
];is könyveken be!olyt 1034.·I)OL1 341 P. 1\)35·boLL 
l:!'J P. 

l~ v ellkiLLt átlag:!OO esetben ad ki 1\ Szö
,'etség kisebb ntlg}'obb segél,Yt pe.nzIJell és ter
mészetllon. Az cru're flpadó bevétel és lll! egyre 
nö\'ehó kiaillls rov!ltht sokszor esodA\'1l1 hatAros 
IUMon 11 ~ ieteni kegyelem tnrtjn eg,vensulybllll, 

I·itb ~Vyi .. cdy Gtt/hu! jelentése flrról a hósi 
kth:tlelemröl sz{lLlLolt be, mell' lehetöl'ó leszi, 
hog,\' n diák \'I\Csof:lEtató fikció mind II kél év 
folYfImáll - lIIegsnkif:\s nelkUl fentllrthntó 
\'olt. 

A Percelné Kozma Flóra Let\nyeg,"let be' 
sz:'t molójM SimMyi Györgyi fóti tk :'tr OIVIISII\ fel. 
JelelLlósóhlil nlindenki mcgllyugv:\sB:11 órtcaUl he
lelt, \Jogy összejö\'eteleik alklllulI\\'al fl lelki 
épillésen kiv!!1 sok bnszILos ismeretet. igyekeznek 
elsaj:\ t illlni. \ 'ezetójllk lól "argáml Palls:pn-tJ 
j{/i";dlol mnr néht\u,\' iUl tllcgt:lILu1t:\k kön,\' \' iH 
kötni iS gondolnak :\rrll, hogyha hll.jllikhoz jutnAk. 
:ULnflk diszeli I szö\'ónCket dllilínLtlk be, Ar. t!gy~ 

hAr.kör.ség no\'ébcnKillelllen Béln \' fI!tyonkezelö 
gond nok Udvö7.öl!c:' kör.gyl\lés r é-;;r;lI'c \' őit é~ 
tollU t\c~t)ltn fi l'. egyht\zköllség köszönetól a tiszti
kll.rnak, 

A t isztiklu ". :lllI.psznbfllyok eteimében 
megbiZAtás:\! (\ közg,yllléa reml.lkezésére boc8A~ 
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jotta - amely ru:Ollb~n az eddigi tis1.tikar iránt 
leljes bitAImAt fejezte ki ft igya ti iJzlikur he~ 
Iyén marad a következő kÖzfZ'.\'lilésig. 

BlIrabás f sl vámul . 

Székely unltáriusok májusi ünnepe. 
Áldozócslilörtök délut{l.Iljflll a ~Cinkotai 

nng l'Hce « vir{lgos akácok közé rej telt kerthely ! ~ 

ségenek zsufolt nllgJ'termében g.\'önyörü m"jusi 
Unnep folyt le. Egy darab Erdély talÁlkozot!. Jó 
szókelyek az eJrablott édes I'lltU löföldre vÁgyó 
cmlékezésekkel élték ki ft, bujdosóknak 08zll\.Iyos, 
ft\jdalmas örömöket és az eg.\'lOtlsközötti steretet
teljcs egylittlét enyhí tő melegségét. Az életsors 
mindig, mindenUtt fokozott erókifejtésre, össze~ 
tnrtállra, szeretetre szoritja RZ f!g:yhtlZllk ~szór
vállyait". Mindezen előfeltételek nélkUl R lassan 
fOjtVR bálózó pusztulás vár rájuk. A budapest i 
unitflrius egyhátközség sashal mi, rákosiU':entmi· 
bRlyi, mátyásföldi szórvállyai a múj usi virulÁS 
hangulataiban tartották mcg !esh'ériJeg összefogó 
vaUnsos és baznfias szeretetvendégségiiket. Mn~ 
felekezetüek is Ilngy számmal eljöttek. Itt t\ ra
gyogó székely sr.empárok sokasflgát Wzben és 
könnyben tükrözőcIn i látván, mégis Mérezni kel~ 
lett, hogy II székely u nitflrillsok leegJ'szerüsitett 
hitvallása egyben egy nemes faj 6si hagyomá
nyoktól izzó lelkiségének is kUlön szilárd szikla. 
fellegvára. Már imádságuk. imAdkoz8.suk olyau, 
mint a nemzeti próféták igehirdetése. Az érces 
erejű , érces T.Cllgésű vallásosság és hazafiasság 
ölelkeztek a jelenvolt J ózan Mil;]ós pUspöki vi
kárius, C,i!.:i Gt'lbor dr. szózatai ban és Kelemen 
Béla rendórfótanácsos, budapesti unitárius va
g:,'onkezelO gondnok magyar imádsagnak beillő 
eloadásábsn. PR/Rkfalvi tanító r.amatos 8zékely
módon kOllfcrálta a pompás mUsort. Ez~ k a 8Z8-
vnlatok, Rlkalmi darabok (Botl6ety Géza és társ
női), párostánc (Fekete Ida és BartlIs Mnrgit) 
annyi székely életet, székel, kedvet varáz90l t8ok 
a haza"ágyódó lelkekbe, hogy mindezért ",odaáL ~ 
- tul a Kir ályhágón, tul fL HargitAn ! - elkép
zehli sem lebet, mennyi . dutye drák us" bot 
puskatus, fegybáz, sóbányarabság járt volna ki 
a mi kedves lány, fiu és "öreg góbé (.,(goslon 
József) szereplöinknek. Máig elmondható felőlük , 
, nem fajult el a nemes szekelyvér". I~zek az 
unitárius R?ékelynók olyan gyermekeket nevelnek, 
mint az az alig 3-4 éves h\.ny-csöPP3ég, ki a 
nyilt súnpadról bátran, okosan, Ugyesen tndoU 
lelkükhöz stólni az öregeknek. A szereplők köz
remük~déset s Bir6 Péterné ver.etesevel a figyel
mes házia.lluonyok és a teás kisasszonyok bu1.
gólkodását, a közönség érdeklődését, végUI Buzo~ 

gUlly Anna tanam ó, 1\1\ nnitlnius nő i 8zövet8 ' 
ügyver;ető~e lnöke kÖ!I?ünte meg. . I<'elcdhetellc:~ 
lI ek ~ jellemezte a? Unnepi dél utánI. AkAcfák vi. 
rflgr.i\sakor itt Pes~ InbjAbll1l ennyi u .ép székel 
lIőt, . ennyi. derék Rzókely férfit Unnep1óben egyut[ 
IMII~, vn\óJára feledhetetl en, gyönyörli májuBi 
em lek marad. .. (mIl.) 
(Atvéve a Magyars'S JllnllIS t -~n megielent s:dtm1ból.) 

Előadás egy Servelo éremről. 

A Magyar ~IlQl izmo.tik&.i ' l'árs3silg előtt áp. 
rHiB 25~éll B'aludi dr. fe lolvasást tanottegy most 
feitalilit eml {,kéremről , mely Servetot és Kálvint 
ábrA:-.olj a. Serveto szcmébén egy kis szalka van, 
KlIlvin Bzemeból Rr,ollban egy gerenda áll ki s 
mégis ez utobbi akarjilo ellenfelének a szeméből 
kezével ki" ellIü a s1.álkl\.t. A htl.1 lapon egy g,}' er
'Ja élJ szemüveg van ezzel a fölir:\ssal: ~ Mit 

használ annak gyertya és szemüveg, ki látni nem 
akar 1" Az e lőadó ismertette Serveto élejet es 
vallási felfogását is. Megemlítette hlLrom mü\'ét: 
De 'l'rinitatill erroribus, Dialogi de 'l' rinitate és 
De sirtlporum cimüeket (melyben Hervay vér
keringési el méletét előzi meg.) Vallási nézetei 
közül kiemelte nil egy Istenben, IIZ n],-nr8tsz:\
badangban való hitet (melyekben az u nitáriusok 
örökösei) és azt uo nézetát, hogy husz éves kora 
előtt ne m lehet büne az embcmek 8 csak bar~ 
mine é ves felnőtteket engedett II keresztviz alá. 

Genfi kivégeztetésével kapcsolatban az elő· 
adó említést tett egy m~sik l OO3· ból szarmató 
emlékéremröl, melyet a genfi polgftrok egy cso~ 
port ja veretett. Az érem Kálv in emleké~e. ké· 
szült de a dicséró fóliratot nzzal akltetellel 
Eart6k be, bogy ~egy tettável nem érte ttek 
vele együtt". Az előadó szerint o. Servetot ab~á
zoló érem azért is figyelmet érdemel, mert rajta 
szerepel először Bzemlivegnck a képe: 

Számunkra, u nitáriusokrll pedlg különös 
kedves ennek az éremnek feltalálása. mert a 
servetoi gondolatok nkkori elterjedtségének . egy 
ujabb bi:.:onyitéka, annál is inkább, mert mar az 
éremnak hat változata ismeretes. . " 

Mak$ay Lau o, 

KÜLFÖLD ... " 

Az angol unltárlusok f"tanácsl ülése. 

A szokásos külsőségek között ezidén vidé
ken Bio"poolhtJll megtarlott ülés igen sok l érd~~es 
problémával foglalkozott. Az önálló a~go gy ~
kezeti élei módol ad a~r.1, ~ogy ~Z lé~~ nagra~r~ 
lések ne adminisztrahv kcrdések e, rgya 
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forgácsolJdk el erejlIket, hanem 3 70 élet valóbm~ 
lényege~ kérdéseiben foglaljanak ,\l1ásl. Az Unnep; 
prédikátor ef tm kanadai lelkész, az es"ex <]fali 
előadást, dr. q)Ullmrtr westminsteri kanonok tar· 
lolla. A gyU lést ild \'özOUe a lfoerpoolf lópalgór",e". 
lu_ dr. q;dlJ!d a helyi anglikán egyházmegye ~ilS. 
pOke ei! dr. eardman a többi protestáns egyhazak 
képviseletében. 

Az clöadások sorozatában ú/mI/on cambrldgrti 

pro("""t or, dr. 91um lelkész, - aki l~rdClyben is 
járl _ és 91011. az oxfordi Manchester College 
tanára tartoUak nagysikerU elóadas!. A rendezés 
fáradtságos lIl unkAját az Erdélyben és Bud~pe.s . 
ten is megfordult <.ROlDC, központi lelkész titkar, 
és 9lrtdfert! liverpooli lelkész végezték. Az 1935·36. 
évre megvalasztoU uj elnök 91rmsflrmg ggörgg ne· 
ves publicista, akinek édesapjától, a nevcs egykori 
liverp90li [elkésztöl II budapesli gyülekezet volt 
lelkésze, q)emf Kliroly is lcfordi tolt egy kis mtln
kjt : . A", ember ismerete I s t en rő l " ei mmel. 

A gyUlés részletes ismertetése helyeit, vázol· 
juk a hozott határozatokat, melyeket a gyUlés az 
augol ki rályi kormányhoz is fe lterjesztett s melye
ket az angol napilapok, közöttük II lekintélyes 
9t1tJllches/rtr gunrdlrw, valami nt az nngol kozpol/If 
rddfódllomds is ismertetett . Az első loyalis nyilat
kozat az uralkodó jubileuma alkalmaból, a har
madik sürgeti ;1 beke kérdésének a lefegyverzésen 
kereszlUJi mielőbbi elósegitcsct és Németországnak 
a Nemzetek Szövelségébc való visszahivásál. A 
negyedik ól munkanélküliség problémájával foglal
kozva, kéri a kormányt, hogy _I.'"J/ges (I/Ielkeáés~
k~f (ogfl rtfJ/o.s i/sOll. lImrtly /ehe/öoé /Utl, bogy mil/den 

munkfJblrd rtmber h'3lfeJJlgl.'s m"ii/be/ésl s!erewe, fl 

kotöJJégrtek hfJnnos slolgdlfJ/okll / oégelbeJ$en.· A 
második határozat minket magyar IInitáriusokal 
egészen közvetlenül közelrő l érdekel s azért azt 
teljes szövegford itásában az alábbiakban adjuk: 

.9t IlfIfldrlus és szablld k('fest Jclny eggh6!ak 
nni!Ji!J,llé,,~, ameIgnek nlnpduC! a po/gdrf és VlIlltísi 
sl(JbndJlIg, IIgy /aló!jn, hogy 1I1Ipjtállkbllll n sumélyes 
JZlIbodsógof Idhb ols tágbl/n l/yflodlloll lófJlI semlll;b~ 
o~J!fk, (Imf pedig lillY gOl/doljuk, bogy (I z (Imhe" bn. 
IndóJ Qgyfk élel/ellrt/rtle, (njra és I/elll f rt/{Jligr" unIo 
/ekfll/(I/ nrtlkal. 

Wf I.'I//rfljok nt! a MilY', bogg Jobb nrmul, dl. 
lamofJlltisfJ, IJfJgy n Idbbsrfg ull/IIIsn uQdll elllljomjtJ a 
l6bbi oal/óJfelrtke!e/"kc/, I/el/l IDr/odl/ Iis!/l.'lefhen a 
polgároklIlIk lItI II jogdf. hogy Dalldso" C'Semék CYD
korlt!~'lI JlIJblldoll rtgyeJtl/j~ll~k lis Jajdl oflll6sos 
mrtgfly(n.odrf~OkkQ/ dJ.nbanBban lIeDeljIlk (e/ gy""me. 
k,tkrtl. 

CJtIIQ,lhogy fl 9rémufd Úzooe/~dgrt hlzonyos 
I.gótlantllll kt~lIhb'dii Jurn.Md;rok tI~ "yf/a lkoUJfok 
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k" f<>lezlk MTa, bogg mIIIden /'!!("j /lk bl/dnlk dJ olllfd. 
:lllllak ~Mblld m' l/oalló"ál dJ llyakor/4"df bfdosilsdk , 
am"'gek" rtk IlHlI kar!óJfl IIl/m IlIkóz/k a k"" elldbe ti" II 

j ó ", koIcS6k be; jrtl~1/ nllgY8ytlltlJ siJrllc lf Ofe/sdf/r! kor_ 
m4ny41. hogg mfndl/Il f c/k"oeJs(1/1 c josoknll k a %m
!elrtk ú!oo(1f~tlgl/ /agdllllmllf ól/ll l Oll /" bftfoJtfd"a dJ 

mindel/ óllDntpolgdrukra való kUrtrjrtuJcise drdekdbrtll. ~ 
M.i, akik ismerjOk a SzékelyföldOn folyó lé. 

ritési munkát, mely a kisebbségi szerz6d.ésl és a 
ker~sztény egyetértést figyelmen kivm hagyja, 
OrOmmel látjuk azt az érdeklődést , mely az angol 
unitariusok ezévi fötanácsi ulésé ről a testvéri sze· 
relet lelkén kercsztUl felénk árad . 

71lrencz 8ó!se/. 

HÖSÖK, EMBEREK. 

Gelel József 
egyetemi ta ná rt harmadizben Jutalmazta a 

Magyar TudomAnyoa Akadémia. 

Gelei Józ sef !~ szegedi egyetem zoologia 
tan:ua, Apáthy István Orököse, aki - mint Il Z 

Akadémia jelentése mondja - ~me8teréhe1i Apá
tb)'hoz méltó tarsként vaJt ismeretesse széles-e 
világon.' Ez :l. megállapitas nagyon megtisztelö, 
mert Apáthy a nagyok közön is nngy \'olt 8 aki 
Iléki méltó tarBa, az már k inőtt s bazni tudo
mányosság kerete ibő l s azoll az uton jar, bogy n 
Mgy világ fonjon koszorút kOlll loka körül. Gelei 
József l &..Q5-ben kezdte földi pályafutasal. A ko· 
lozsvári uili tárins kollegium természetrajz tnnára 
és nz egyetem mngantanara volt. Az urnlomval· 
tozás idején is Ilósiesen helyén maradt . Csak 
amikor Apathy meghalt s az a kitüntetés érte, 
llOgy a Szegedre menekUlt egyetem meghivta a", 
állattan elóadásara tsnárnak, akkor hagyla el a 
hiv{,snak engedve helyét, hogy az uj állomáson 
is teljes erejével szentelje magil.t a tudomány· 
unk és - ami éppen mély emberi mivoltára jel
lemző - a IllenekUlt erdély i ifjuBng UgyilOek. 
Azóta a budapesti egyetem m6r ket lzben hiv ta 
állattani tal\székere, du Gelei József olt marndt, 
ahol a legtöbbet lehet Erdólyért, n hn.znj ukn.t 
vesztett székely di nka kért s ahonnall legtöbbet 
segithet n föld népén, az Alfö ld Mlattenyésztö és 
gyümölestermeló gnzdáin. A llI ikró81.kÓp \'égte
len kicsi vilaga\'al dolgo",ó tudósnak végteleniil 
széles II horizont ja, mert magához öleli az egéBz 
embervilágo~ 8 szivére fogadj9. annak minden 
bajAt CB rft.j dnlmAt. 

Az Akadémia nagyhctéllek keretében ruA~ 
jus lS-éu d{,lutáll került kioBztasr'.!. 9. Marcibányi· 
jutalom. A kikUldöu bizousag jelentése szerint 
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"nz önMló blÍ\'hrfatokon alapuló ée az u tóbbi 
kilenc 6vlJcn megjelent vnl/uw"nllyi munk l~ közli l 
II lJ izoltsltg munkáln/Ili terjedelme, credeliségl él 
mtly!~e s?empontj llból* Oelei JÓ1.8cf"e k I\Z U. n. 
cs illll ll,ltósok (v6eJéllyek egy rajn) világftrn vo
nntkor,6 tanulmányait hozt!l javlIslntbu. Hnrminc
hót munkábrIll közel ötszn1. oldnln.vi terjedelem
ben foglal kozott Gelei exekkel II mikroszkópikus 
lény ekkel s kiclcriteUe ról uk egészen uj vizsgá
Inti módszerok kel, bogy ezeknél az nhlcsoll.yrcnclü 
lónyahál is 111. érzékszervek kUJönbözók és fL 

kUlönb(:lzó iugerhatásoka t egészen sajatos diffe
rcnciftJt módon fogj íik fel, éppen ilgy, m int a 
felsőbbrendű MIlyek. A végtelen kicsinek csodas 
gazdagsuga btlmulntm és h i vő tisztelet re ragadja 
az embert, ha ezeket fl felfedezéaeket olvassa. 
Ma m:i r a német és angol tudóavilflg Gelei ut~ 

mulntásai mellett és rAja lJivatkozva végzi to
vábbi kutatásait a. termés1:etnek eme csodás vi
lágAban . 

A jelentés ezekkel ll. szavakka] veg7.ődik; 

. M i dőn a bizottaflg Gelei József munkAsság{mnk 
kifU nte!esét hozza javasla.tba, eZ7.el fl lan kadat
la n kutató, ötletes mÓdszerfelfedezö, önúl1óan 
gondolkodó és saj nt lábán járó oly biologus 
IlllwkAjAt akmja kitüntetni, kinek mü ködésére 
btirmelyik mns még nagy kuUúrnt ruzet is büazke 
lehetne." E jelentés alapján nsert e el II kitiin
tetett tudós a Marcib!\.uyi jutalmat. Most bar
madizben jutalmazta az Akadémia Gelei József 
lIlunklmágát. El ső alkl\lommal n Vitéz-dijat 
kapta még fiatalon, a második alkalomm al ]ledig 
egy ten'ezet pályAzatot nyert meg nagy tudo
many{wnl. 

Mi Gelei Józsefben lIem csupnn a kitIlnte
tetI tudóst es a világhirti módsezres kutatót 
akarjuk ü~Depeln i, hanem ti. nagy emberbarAtot, 
a esupnszlv keresztényt. Azt nki nagy tudom!\.-
11):OS elfoglaltsága mellett is ráér arra, hogy, 
mmt Z~ szegedi uni tárius leally egyház gondnoka. 
egy. szegény hazaj átvesztelt gyülekezetnek lelki 
atYJtl legyen. Hitér erre, mert az ó tudomúnyiLt 
~: evangelium egestiti ki és teszi teljessé. Gelei 

, <loz.ser az.ok közé az unit i1.fius nagyok közé tar-
lOZlk, akik Árkosi 'l'egzó Benedek és Bmssui 
S~mue l . nyomAn az Ó ullgy tudom!\.uyukat lsten 
ele rak jak megMdasra, minthogy Tőle vették a. 
Szellemet, amely szemiIket csodás li1.tasra nyi
~ottl\ . ~Idolt .Iegyen az Iston, aki a mi ki s gyU
ek.zctUnket Ilyen értékekkel , ilyen hivő erőssé -
gekkel erősiti meg ! ( il) 

SIESSEN ELŐFIZETN I I 

" B rassai SAmuel nélkül nem volna 

olyan fejlett a magyar 
é let, mint amilyen," 

Az unith ius egyetemi hallgatók Brassai Sá
mu~l . egyesUlete junius 6-án tarlolla szegénysorsu 
tagjaI felsegél.vezésére diszhangversenyél a Zene
akadémia kamaratermében. A szép számmal össze
gYI~lt . közönsé~ elót! dr. 8«pka Géza ny. muze
Ulnl Igazgató or tartolt előadást Brassai Sámuel 
jelentőségéről. Kiemelte hogy Brassai a bennetej Jő 
tehetség erejénél fogva, mintegy a nevető kezek 
behatása nélkul letl a magyar szellemi elet egyik 
csodás világító tornya. Hangsulyozta Brassai nak 
örök elégedetlenséget, krit ikus hajlamát, amely az 
egesz önelégitl t magyarságra roppant hatással voll . 
Az ő kritikai tevékenységének köszönhető a XIX. 
században a magyar szellemi élet megirissli lése 
és önállósulása minden téren. ~ Brassa i Sámuel 
nélkül ma nem vol na olyan fejJe l! a mag}'ar élet , 
mint amilyen," ~ mondotta az e lőadó s közben 
erdekesen mutatott rá, hogya magyar ezerévnek 
pontosan egy tized részet élle át a százéves Brassai 
Sámuel. Bemutatta Brassai! Széchenyi melleIt, 
mint közgazd asági nevelő t (Bankismere!), \Jisz ttel 
szemben, mint a magyar zene létezésének elso 
hitvai lóját és Dávid Ferenc után, mint az önálló, 
unitárius gondoi kodús egyik legnagyobb prófétáját 
(A j övő vallása). Előadó Brassait a magyar faj 
csodájának nevezle, mert a magyar fa jiság álha
sonliló ereje talán a Brassai családon győzedel

meskedett a legnagyobb mertékben. 
Ezután a remekbe ké~zült e lőadás után Cse

tényi J6. sef énekeit élvezte a közönség. J\\ajd Ba.r
tos Gyula a Nemzeti Szin ház örökös tagja szavalt 
el két verset Boros SándortÓl és felolvasta Gár
donyi Géza költői levelét Brassai Sámuelhez. Ezt 
a tevelet s annak e lőadása! még sokáig nem fog
juk elfelejteni. Mérhetetlen szépségei csak mosl 
jutottak első izben tudalunkba - ebben az előa 
dásban. R . A lbert Eru i operaénekesnő csengő 
énekei fejezték be amilsor elsó részét. Szilnel 
ulán Dltllicn K ljra hegedarnilvés~nö ragadta ma
gával a hallgatóságot, kUlönösen Hiindel Atteluja 
c. darabja voll felemelő, nagy mUvészi hatással· 
M. Nosü i RllII operaénekesnő kedves, szép éneke 
után dr. Hoss:z' Zolt.in olvasot! fel néhány apró
ságot Brass.1i Sámuel tletéböl, az ő jóizO ma-
gynros clöadásában . . 

Régen hatlotllmk ilye n szép és ennyIre ön
tudatosan unitárius mUsort, noJla alig emlegetJék 
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az unitárius nevel. Ez a titka önmagunk megbe
csIllésének s nagyjaink eg\"elemes nemzeti értéke
lésének. Ezl a haO!!:ot első iz.ben 8 Brassai Sámuel 
egytslIlet találta el.- Őszinte örömmel gratulá~un~ 
ifjuságunknak. amely ily magas~ tud lendl!em 
mindn}'ajunkat. Csináljak meg mmden eszlendő
ben mert ezzel tartoznak a halhatat lan unitárius 
ma~ar értékekr.ek! Es c~ak igy tudjuk meg~
csillletni az unitárius ,'allás kulturaterem!ö erejét 
a kOreinken kivül alló, de velünk mégis rokon

sze::\'ező magyar lelkek előU! 

Budapesti szemmel . .. 

At ['nitAri us Érte~it6 rebrulni stamaban 
Er.:lÓJános .Abog.v mi látjuk erdélyi sze mmel ... • 
cimú eikkeben többek !;:özöu a ko.etkel.ó megi}· 
Ispiw,>li:at teUe a budapesti unitarius if:üsuról; 
".i;'z.elör l'e remen\"telenül ül és gondolkozik a .V , ~ 

semmilte , é5S..,1 egyenló tétlenségben. Konferen
eiáli!;. !" .. m megy lOvi\bo. fél ft küzdelemlól, fél 
II munkil.tól~. A Ké.ekOtés lapjain pedig tovabb
meuhen a kofere nciak helyen .mankataborok c 

létesitését ki.inja: 
A cikkiró tulméretereu elégedetlensegé\"el 

nemben álljon mindenekelótt néhány kérdé~iinli:. 
Aki .~ondolkoz.il;: ·. az a semmitte.és határi.n 
mozog? Az életről \8ló gondoltodiul nem a leg
magasabbrendú élet? A konfereneia tétlenség? 
Munka csak a te\'ólegeeség lehet és a szellemi 
li:ül.deJmeJ.:. medit8.1ások értéktelenek? 

At emberi élet minden suka bó\'en foglal 
roagaban·olyan athidalhatatlan elJenteleket (okokat 
a! elégede!leDségre), melyekkel Ezemben csak ft 

természet rendjéhez lehetne fellebbezni. Mégis 
egsesek at ifjó=;g id6<:zak8.nak ily jellegli. elége
detlenségeiben is nem ft természet örök. kerlel
betellen tÖJ"\'"enssz.erúsegeil, hanem csupán eg)' 
bll.ollyOS ifjui!8gi c...<:oport sajáto!'3égát látják. á 
cikkirii tehit az ifjúkor almodocisa es a férfikor 
teuert'je közötti Ersgediat. s Gondolat es a Tett 
altemsti"ájat (a mindenkori nagy sebeI) s buda
pesti unililriUi ifjú~Ag egyedüli sajátjaul nem 
tóbatja fel. 

Hibái kö,el ej a cikkiró amiatt is, men nem 
.e;::zi ligyelembe, hogy a budapt"sti ifjó.signak az 
erdelJit61 elütÖ€k fl L:öriilmenyei és igy a fela
datai i!~. 

Konfere:ncia belyett mnnkatábor lU erdéq-i 
unit.Uius ralukban lebet a kör.~e.seg jum n ló, 
men ott a valJ iI!.i uolid.a.ritáa ft nemr.eti öntodat 
megeró.:ödeset is jelenti. Er.ámnnm azonban iu 
az. uUlwirmns Dem ~jt magiban ilyen faji t'nen
tetet, ami IOvábbmen6eu - nilunk nem bi'l'hat 
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eló celszerUH~gi, illetve gar.dasági azenezkedéat, 
már cHak azért SEm, men itt Budapesten nem tudom 
bogyan lehetne . at. unitárius közösseg jaVára
.közmunkil.kat· (amint a cikkiró kÖ'l'e teli) végetni. 
Ipari munkától sem lebet szó, mert 'lZ itteniek 
csaknem teljesen intellektuális foglalkozása mel
leu csak kontármnnka keletkezhetne. Kérdem 
te hát, mennliben Slolgálnánk az unitárius Ö!l.tu. 

datot azzal, hogy II kon ferencián nébány tueat 
kefet, vag! papucsot készitenéllk ? 

Am i a református ifj lliag pontokban benynj· 
tO't reCormkOveteléseit illeti, ciOak az\ felelbetjük 
a eikkirónak. bogy az anitári5 ifjiuág (vigyil.z.a 
ki-száma miaU, a nevets:ége~aég batáran.) eleget, 
sót sokat teU. 

CSJpil.n belső. lelki njjáépitésre, organizá· 
cióra gondolhat tehat a hudape5li unitarins if jú
sig. H4rom adottsága tereli erre az üln.. 

Múnlódési központban lén!n, fokozot!abban 
ken:yszetül lelke melyén kikrist8.lyositani a i!zel· 
lemi érettség minél magasabb fokát. Ene rendeli 
"snMi I.isebbsegi helyzeti ii! annyiban. hogy nem 
pat:arolhatja el erejét hatalmi erdekharcokbaD. 
ktils6ségekben való kielegmésekben. A leghatal_ 
masabb nta tjelö!ó adomága az, bogy magáénak 
mondhalja azt a kincsH, mely minden ~zellemi 

baladasnak az elófeltetele: bogy ót kölik leg· 
ke. ésbé bátrnonó, retrográd, 3 gondolkodás ~za
bZld;ágat megkOtő detgmák. 

Ebben 3 felismere5hen \'an az unitárins 
ifjü!8.g fel adata is. Lehet·e szebb barcot folS· 
tatni, mint klizdeni adogmai kOtöttsé, alól való 
uellemi feJszabadnla~ett. az ('gyéni öntudat ki
t.eljesedéséeri, önmegniltásaért, melyben a törté
nelem az embemeg u ellemi fejlÓ!h~!ének eéljil.1. 
jelölte mt'g. 

Erdő János megis 3 szellemi eTolnció hatá· 
sos elómotwtójat, a konferenciát ki. ánja monka· 
tsOOmi i1.talal.itani ; nem gondol arra, bogy el.l!:el 
mit . enne tölünk el. 

A konferencia nem , iselbeti magán a min
deunapisá.g, a robot bélyeget, mint ahogy a tem
plom sem teheti az emberre a mindenuapi!ag 
hangulatánaL: balad t. A konferencia Ö""r1taWs 
sajátjinak kell bogy 'mondbaS!. aLt a bangulato', 
szellemi felajtisi, melJbeu a létező an}ag1a!i 
~nyriItgv.l sumhen a ~kelló··nek. at iddr
& ellemibb rilágkép bordotóinal:: ereuDk maguo
kal. Marad jon tebal a konferencia bete emléb· 
t etünkben az: ege~r. eveu a~ liIgy olyan élmény· 
egJ!52gnek-, mel..\" mintegy kiremtn le~ a maga 
es:cmeibb tiulasagaban tudatunk elóu a rdüJ 
ele\ lénJliIiTel sumben. bogy intő, serkentÓ erd 
leg,yen a "aló!3g itlelke!!itesére. a to.ábbi uel· 



le rn i lépcsőre, nr. unitárius öntudat megerősité· 

serc. 
Ehben a gondolat han re nder.i meg a budn.

pe~ li unitArius ifjúság jlinius végén II harmadik 
konfe renciáját es nem kézi munknt!\borat. 

M aksay Lász/6. 

Harmadik nyári konferencia 

A magyar unitárius ifjuI'ág harmadik nvári 
konferenciflját Dunabogdflnyhan junius 23- 30- ig 
tartja meg sátortáborba n, illetve a leányok számára 
a református iskola terme nyilott meg a ref. egy
házközség baráti ~ z ivesséogébő 1. Harmad ízben gyül
nek össze ifjaink és leányaink, ső t !lZ öregebb 
nemzedékbő l is néhányan, hogy Pgy het i csendes 
visszavonultságban elmélkedjenek aw król a kér
dés l' kről , amelyek ma minden ember lelkéhez oly 
közel állnak. A tábor munkarendje a kövelkező: 
reggel áhitat és utána a napi előadás , amely a 
vi tával egylHl a déli órakig elnyulik. Ebéd után 
csendes visszavonulá s, egyéni biblia olvasás, majd 
szabad problémaadás, amikor is mindenki olyan 
kérdéssel fordul a lelki vezetőhöz, ami őt a leg
jobban érdekli. Egyes délutánokon kirándulás. Va· 
csora után szabadtéri táborlüz mellett, ének, sza
valat, derüs jelenetek. Mindennap csak egy elő

adás lesz azért, hogy Iul ne legyen zSllfolva a 
program. Eddig a következő biztos előadókra szá
mit a kor.ferencia veze tősége . 

B arabás l s/l,;(in lel kész : Hogy állunk ? 

D r. lVere!8 P ál egyel m. tanár : A két Bó

lyai (a zseni lélekrajza). 

Gyan nathy Jslván a . Nemzeti Sport " szer· 

keszlője: A sport és a vallás. 

W eress A kos mérnök : A gép és a vallás. 

Rajtuk kivUl ' igéret érkezett S zent· Zvdn yi 
Sándor kolozsvári lelkész, teologiai tanl!. rtól, hogy 
részt fog venni a nyári konferencián is s tőle is 
egy elöadásra számit a konferenciás' tábor. 

A konferenciára szóló meghivók és jelentkező 
lapok postán szétkUldetlek. Ha netalán ifjuságu nk 
közm valaki nem kapotl volna, az forduljon PethO 
[sl vál~ lelkészhez, a konferenciás tábor vezetőjéhez 
(Pestszenl1örinc, Állami lakótelep 125). 

Mindazok, akik csak egy napra jönnek ki 
látogatóba, néhány fill érért kaphatnak ebédet a tá
borban. Dunabogdány megközelithetO hajón és a 
szentendrei H. t. V.·hez csallakozÓ autóbuszon. 
~zekne~ menelrendjét a hirek között meglatálhat
~uk. Aki osa k teheti, csatlakozzék legalább egy napra 
IS konferenciás táborhoz. 

Mementó ! 
. Lapu.I!.k I!CI 8«bJ/~i' l liibbstö~ ItlklÍ/eUiik, mo.t 

~9Is.tn étql}l,k . llOqy Jd leu. ha (f~jl! eltu " 'lctld6 le. 
aJlylllUk él házasulluuló i fjui lI k .nlm lÍm k ~I It' 
suk meql.!dla s<: lIÍslÍ ra és I~~m nJ611 ;lek t," ,I.', ar., 
o'yanllO k' " ,' d . ,.2118 ' '''Sli 

Z, . a l at ... I.! ll) " 16/Ük. h Oyl/ " t6daikal 
gyermekeiket {összák meq all/ll at ér'",', ' ,. ', . a. aml/a: 
eua>l.qll I ~~.'" Je eiU ml1ldct! ember stá!7llira. M j6rt 
szem'edlutlk é , ·e.t redf'kel~ át at" t(/ lI lsl- h'". , '" / . .. ~ ,' , ,-r s a 
1 Z Ust (WOWlt nunflr /, ha m Oll egy~,k ",' / 
k " -" d" • o l/an om,ye"u vua olJ} ri k (I ,/ermpke,ket (I m'/ -bb : {' .. , . . 'I~ e' an· 
.Qt lU"' ~ ~f1('ls(l(lokat, 1!~l kfilO't6 ~'allá si - {e1t09(üok 
m arialékaIll. ,U,qY(,lI lsnk SO katlllCm '"dják, . mily 
na.q.y m /dast /ast ko~teltlek el gye' mckrikkelsztmbetl 
a mIkor . aeok~t ~U!m u tilt/a. unilar ills keres~ l ftlysél; 
ál~o.U 1.qa~sagalban nm'ellellk ' cz(i/tal kts6bb s~_ 
d «lo korban ,.,agy lelki vdlsá[Iot okottlak at ifj" 
~elkekneJ.:: A h fIIeQtrlctte J fZU8 tllniMsal, ammI.: 
1Qyeku1l1e kell , h O.Q!! család ja is megértse a tiszta 
keresz ténységet s Cl zl !.:O',·pue is. 

, A m ag.1l'tr . ko.rm/iny .miikiidé .• érot 8 (I magyar 
allam trépesedés~ mszollyuu ·rjf 8rrlbi s" ltisztikai élt 
k O'nyv m ost j elent m eg s tarllll'WI :! '1 IH 1.938. éui 
adatokat. BbbrJl vcilasztottuk ki rt kih·d/.~:o 8':0moru 
és i.irvendetes (l da/oHat. 

Az 1933. évbclI Mugyarorszcigoll I 11 ,, 1,,'I1~ 
hú~as8~gót kO'tijU~J.:, amelyben legalább fI .c eyyik fél 
umtán llS volt . I" házasJlígokból csak 3 völt tisz/a 
unitár ius (m iniikét fél 1IIlit.) II I házassáil vegyes 
volt ,: ezekhw 74 unit. vO'le.qény és 37 tlnit. mell.!!
ass.c01lY szerepelt . A vegyes házassliQok kO'ziil 27 
k öttetett llgy, lio.qy házasságuk el6tt a lelek meg· 
egyeztek , hogy gyermekeiket egy vallrísban nev~lik 
(,.,verzális). D e a 27 un itári,u {él J.·öt iil csak {1 
tartotta érdemesnek mitiden gyerm~k;l fmi/dr illS 
vallásban tleue/telni. 7111g 25 ulii lár i11S t'O'leqblY és 
m~nyasszony lemOtldoU vallcisár6l az u t6da iban I a 
m ásik t Jem u"itárúls {él vnllásrÍflak engedte át 
gyermekeit. Et nagyot! IZomoru J az u nitárius 
öm udat gYe'llfJe$égblek lu laj dotli /Jla/ó 1 

. Orvlffideles tény (I ki.ivetkezo : AUtfri ssel ~8ak 
a ka tolikus, II baptista i s al! tmitárius egyhát 
tu dta n O'velni életerqjét. At" 1933. évben az unita· 
,.iusok n yeresége e téren 4·1 volt. De ha meg"qo'~
doljuk, hogy az U7li lár illS igazságok sokkal tO'bb 
ember szivét do hogtalják, akkor ut az eredmétl yt 
'1agll01l csekély nek kell "'?7Idantmk. B rírm ily o'!· 
vendetcs i s, mégi! csak kis eredmén y. A tt. mu/alja . 
ho.qy az un ilciTills hitreébreutél á/ iU6 u eJe gyul/Je. 
Az u nitárius tétlenség és ek/alan félelem mig ma 
18 igen nagy. M til mitidig hsért a mult s.ccUadok 
iildO'ztetésektol ttJ'heJ, meghtudd6 , telleme. 

P edig " UI ,,;ár a~ id6k megl.!ríl!otlak. S:ázak 
él ezrek kiáltanak a tuz t~ eVa1lgellllmérl. E 1znek 
biz01lyi léka, hog!! az ufli lliritls ktJ'f!$zUn!lsi,Qe ~ ,tall
ják , okan aUllak tuda /a fléll.-iil, hog.!! ok val6!rib~lI. 
egy bt/s6. lelh kercsz /lég 1djá" máris at umlá,:,'u 
egyházhoz .tartot ".ak .. E zekl/ek {elkerl8ése 'F umM

riUI missziónak 19an és ;~Y~,,~,~~, ::,,::,::,'::m::,c'_ 

Küzdjünk az unitárius megujhodásért! 
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HIREK. 

Az uni/álius család 
Dobro!,';'!, J6:se( és Tichy lfolia " "iMri", 

lIdlassdgot kötöttek má}lIs '-én RlldalJe.tletl. 
ls/ell áldása legyen fl"' tmi/árÚtl asalddon! 

Köszöne/nyilvdnílds. 
Pelejtl/e/ellet!, boldoil emlékii felesé,qtm elhunyta 

alkalmából sokou kerestek fel réstvéiiikkel, ,,1.:iknek 
bl Idifön·k iilöti agg koromra leki'il,ucl felelni tlem 
ludok. De ezen ac "ton fejezem h kös ö1wlemet II 

,ú,;b61 jÖII6 statmkérl és meleg JláMmal azért a sze
f"eteJl!rl, amdy II fájdalom flapjaiban (myhi/elte II 

pdtolJlalatlan 1N/8Zitség jiilőll bzelt nagy szomom-
Idgoma t. Gdl Mlkl6s 

nj'. unU. le/kél1z. 

Jóun Miklós pIIs pöki vikárius nyiri szabadsága 
Junius lll-tól julius 31-ig tari. E. idő alatt a püspöki vi
káriLIs Budape5ten hil'alaJos órát neln lart. 

A Dunatiszamenti Egyházkör közgyü
lése junius 20·án csütörtökön d élelőtt lesz n 
hódmez6vlisárbelyi unitarius templomban. Az is
tentiszteletet dr. Csiki Gábor " issziöi lelkész 
végzi. Az utána következő közgytHésnek meghi
vój!!. és U,rgysorozata a hivatalos részben olvas· 
bató. 

A konfirmációi ünn epé ly május 2O·an 
áldozócsütörtökön délelőtt volt Koháry-ulcai temp
lomunkban 22 ifju, II fiu és I l leány állotla kö
~01 az Urasztalál, akikhez BaruM, ls/van lelkész 
mlezett eg-y ep:ész életre szóló, bölcs tanácsokat 
Az ifjak fogadalomlélele ulán következetl az ünne~ 
pélyes pillanat, ami~or minden fogadalomlevö ré
szesűlt az urva~sor~l. ven?égség sz~n t jegyeiben. 
A ~yillekezet uJ tagjait Jo:an Mikló, püspöki vi
kánus. áldotta meg s báró Dániel Gdbor köszön
t~tte nket az egyházközség világi v~zetősége és a 
IlIvek nevében 

Az Urasztalához bocsátott uj egyháztagok 
névsora a következő: Csép Sándor Daczó József 
Fodor F~renc, .Gotthárd János, 'Móricz Albert: 
NI'f':y T,alos, Nandori Sá,ndor, Noszlopy Gyula 
F~ékely Sfndor, Tamási Arpád, Tamási János' ~ 
I~ nyok: ~oston Rozália, Bözödi Ilona Csép l r~a 
lierenczy Magda , Gyirkis Irma, Incze 'Ida Ivanic~ 

aona. Kovács Ilona, Nemes Mária Nél~e t Jura 
rszágh Ilona. ,I , 

kl A gyermek Istentiszteleti CSopor lok közös 
. r.i.nduhbukal mliju$ 26-lin vasirnap rended~k me a 
Zughgel egy drt füves rétién. Tizenkét c50porlvezetö ho~ta 
a gycr~ekeket a 16vAros összes kerllleteib61 ~S II környék. 
1>61. KIlencven g)"ermek gyillt egybe. A vezet6kön kivül 
~eg, 15 feln6tt, szlIlök és érdeklődök vetlek T/:s ll, köztük 

. Nagy I.btló Kolo1svArrÓ1. Az istentiszteletet Uiva . ;::7./(1 tar~otla. II délutáni órákban szavaltak a gyerm;~ 
"n "3gy l~yekczettcl és meglcpö kéSZIl1t8~ggel. Egy kis 
v k ~~I)yka II volt a gyermekek közölt B oly derUI kedv. 
el ICH résd ól SZ3\'óllásban éB jMékban, hogy mindenkit 
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,"eghalott él éreIle mindenkj: ennek a gyermeknek 16 na
pol $zerezIUnk. II N6s1övetség fáradha tal lan anyai szere_ 
lete Illegterilelle Olt kint il a $zeretet nztalM, II kirlindu_ 
Ih éVTöl_~v re uni tár ius összejövetelnck bizonyul, amelyet 
a g}'crmekekért hOlunk össze a budai hegyekbe, de ezen 
Iul ~zérl.IB, hogy egymht és az eg)'hlid munUt megis_ 
merje mInden unitlirlus család. 

Az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor 
Körében május IO-én beJmissziós esi volt. ame
lyen 'Pg/h6 9JlotJn unitárius hitoktató lelkész tar
tott előadást a reverzális kérdésről. Először a kér
dés t örté~elmi h~tterét rajzolta meg, majd ismer
telte a Jelenlegi helyzetet az 1894. évi lörvény 
alapján. EgyedUIi h~lyes megoldt.snak alt találta, 
hogy ha az állam visszatér az 1868. évi törvény
ben lefektetett .alapokra:, a fiuk az apa, a leányok 
az anya vallásat kövessek. Amig a katolikus eg~'
ház megtorlO eszkÖzökkel (slenbégtől való elItl
Iás) él s amig ezt könnyUszerrel alkalmazza mert 
az állami törv~l1y is segit neki ebben, addig nem 
lesz béke sem a vegyes vallásu családokban sem 
a felekezetek köz!. A fe lekezeti béke pecsétje a 
kat: e~yhAz kezcben .van , csak már egyszer hasz
nálJa IS. Előadó szeTll1t a legideálisabb vallásugyi 
rendszer az angol , amelyben mindenki maga ha
tározza meg a saját vallását. Er.! az állapotol mi 
magyarok csak irigyelhet jük és sóvárogva szemlél
hetjUk. 

Az előadás után több hozzászólás hangzott 
el, amelyek más-más oldalról kértek ~s adlak a 
kérdésre világosságol. 

A János Zsigmond cse rkésl.csapat 
ebben az évben !\ kisbéri uradalom erdejében 
rendezi meg nyári nagy táborát. A tábor három 
hetes lesz. Már kés:!:lilödnek a fiuk ll. tll.borra, 
amely julius 7 körül fog kczdódni, a konferen
cia bevégzése után. A tábort megközel iteni Kis
bér álloml\sról lehet, gyalogosan kb. 8 km.·re 
esik ettól az álloroastól az unitárius cserkészek 
nyári pihenő és munkahelye. Jó munkát! 

A harmincasok társaságában május 
00.-án Kelemen Béla a blldallesti egyházközség 
gondnoka tar tott előadást a készülő unitárius 
egyhnzi nlkotmlmyreformról. Az előadást hosszú 
vita köveUe. Amint értesülünk II harmincIIsok 
táraasAga élénk érdeklődést mutat akonferen· 
eiás tábor iránt is és a7.on több tagja, mint elő· 
adó vag'y mi nt résztvevő fog mcgjeleuni. A két 
korosztMy találkozáaának oszintén ön'emlünk. 

Kereszteltük a következll kiskoruakaI a 
folyó esztendőben: CTufy Éva Gabriella, 8irrhlJfdl 
Éva, 8inhlJrdl Anlal, C}Jtf/lJ Balilzs József, 'P'"/(o/c 
Rudolf István, 'AiN/on Hunor Dávid Ferenc, 'Pn,-. 
dilkn Ferenc, wlJló Anna Er1.sébet Zsuzsanna, 
q]UqJJ Kálmán Imre, 9dl Álmos Kont, qU/dp 
Anna, c5~oko/n!J Réka. 

Ulazásl m enerrcnd Dunabogdónyba. II nyári 
konferencia a Viscgrádon innen Ickvö ;1Z1! p kis dunalllenli 
közs~gbcn: DunabOlldányuan lesz ::t"t idén. Ilivelnk, akik 
egy-két nnpra Ici aka rják keresni alábor t, czl Icgköny
nyebben az Eölvö3-tcrrul !neMC) esdergolIII hajóval lelle-



Uk meg. " hajó indulása Eötv(js.l~ rrö! 8 óra. 30 p., 10-
,'bbá I r óra ~S végül di!lutAn 14 órn 30 p. El. II három 
hajó ;",1111 naponta. Menetidő DunabogdAnylg 3 óra 30 
perc. Menetjegy Ara I. O.-on 2. - P, U. O.-on 1.30 P, há
rom nopig ~rvényes mencuéni je&}' I. o.-on 2.70. P~ U. 
O.-on 1.80 P. Akik gyorsabban szeretnek ulum, azok 
hasz n ~llák II Hév. s~enlcnd rei vona l.:l. l, amelyhez Hév au
tóbusz C'Sal1alro~ik. Ilyen vonal négy Vlln napon ta. A Pál. 
ffy· lé rről indul 8 óra 40 p. 14 óra 40 p, 17 óra 40 p. és 
19 om 40 perckor. Menetid ő l óra ~ perc. ÁISl:lII~ me
netjegy Ara Pálffy-Iértől DunabogdányJg lJ . o. 2.10 l. III . 
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~iss~n II IlajÓ indul 5 óra 30 p., 12 óra, I~ Óra . 5~ p., 20 
Ó 30 Menclidó 2 óra 30 perc, lll'. érnaklu JáramáI rap. S I 
3 óra. Aulóbusa indul Dunabogdányból Budapestre zen-
endrén Hév-rc ,·a ló átszállással : 6 ó ra 5 1 p., t 2 óra 5 1 p., 
17 óra 51 p. , 20 óra 51 p. Menetidő I őra 40 perc. 

KI vesUdlr. e l női kabát övét ? A vasárnapi is-
kolás kirándulók niAjus 26.· An talllltak egy ilyen öveI. ~u. 

laJdonosa 6tvcheli a lelkészi hivatalban (délelött 9-t -lg). 

Erdély. 

Templomszentel,ts B iha r~~n , A ,Kirá ly: 
MgóJl iJlllell a uiJ.lari rOll ~1l lI,agy . ull~Jeps~g ~aJ
loU le Illájus 12-en , AbibarI ullltanuSok ekkor 
avatták fel {lj temll/omukat, amely ~zon a telke.1l 
ápUlJ, amelyet &"b6 Józsel a BaJá~ telkeb~l 
adott nagy áldozatkészséggel ~rre a, cel~a. A UI
bari gyUlekezetben különben IS az Istem 8zllnt
lélek tüze tapasztal ható, mert egymásután boz
zAk oz Sldozalaikat az unitárius hit erdekében. 
Nemsokára felekezeh iskolát állitanak fel, am i a 
legnehezebb feladatok köze tartozik. IJelkész~k 
Komjá/8I!tg1. Gka, aki egy fillér támogatás nel
kUl indult cl a uehez missziói utra 1:1 ma mM 
egy buzgó népes gyülekezet veszi körül. A~ uj 
teml)lom fel szentelésére maga II. nyolcvnn~v~s 
pUspök dr. Boron Gyó'rgy ind ult el KololsvarroI 
II olyan fogadtatásban volt risze, amely pártját 
ritki tja. Valóságos virágözönuell teLte meg az 
utját az Allomástó!. a temjlJomig. Az istentiszte
leten a beszédtlt Urmössy Károl.y esperes, a fel
szentelő beszédet pedig dr, Boross György püs
pök mondta. Ugyancsak pUspök osztotta ki [IZ 
e1sö nrvacBorát amelynek beveze tö beszédét 
Rázmall Alózes lelkész tartotta. A Olll,dll.kör ter
meiben tartott (Innepi vendégségról SOklIll kiszo
rultak, mert a termek nem tudták befogadni a 
resr.Lveuni óhajtók nagy szamát. Isten áldása 
legyen a bibari rónán uj életre kelt uuitll.riz
muson. 

kirán du lás. A kolozsvári teolo-
12-en missJlliós nal)ot rendc!:tek a 
""., amennyiben eBoportokra oszoh'a 
a maros-tordai umtariuB egyhá,.. 

B mindenütt istentisztelettel kap
. missziÓI! ünnepségeket tartohf!)c. Veze
l dr. Kiu Elek, Gál{fi Lór il]c, élJ UU; Lajos 

t~nárok voltak. A missziós ll!.togatAsokuak uagy 
slkerUk volt, amennyiben új eszméket hintették 
ezét s ezáltal valÓSággal felfrissitettók a meglá_ 
togatott községek életét. Erről tanuskodnak a 

népi megnyilatkozások i8, amelyt'k hfll{wal es 
örömmt:! vliulluk Citelve :\ mihzLÓ~ I l\.tuKIL\II.~érl. 

Külföld, 

A Ghanninfl-House leány ne ve:l6inlt. 
zet ötVenéVes jubi leuma, AlIl;Qt UUlIarlUlI 
' l:l~tVer~IU J.: h:uUyU~VtlI6 LlL\ezt:tll u Cn.uLllug_ 
Hou .. t:, umllly az tJgyctemi tU.lL U ! lIl lLlI~okrl\ ke
sZIliI.: elő az lllJgol Icunyokat, i~OLLduLlO'UI V" LL 
fi lughga ttH dOJJlIlOU egy LLagy parkban clhll
Iyezve. I~ bll tlll az i .. kolaOau Ilgy mU{;ynr LJllI lil
rlUa Icll.uy sza.nmra IS vall ÖS~lOU(lij ILl nclyu~ ál
luudóan ó]vtJl'l i.. egy-egy arra J.:ls~cmtJl~ iljú
leany , Mu. mar szép szamnllll VluHlak, Ilkik a 
Chull,ulllg-Hou ~ebó l JOLle!.: hazu mllgyar lóldrtJ lit 
augol kUl tura tizll re 'elevel megrakodva. 

Most amikor ez az angol uevelóillleze 
ö~ven eVCi! juoileumat üll nepli, blzoayt'nll. hálava 
es szeretettel gondolnak vis~za azokra n javllkrn 
amelyeket ott 81:ereztek II amelyeket azóta is bi
zonyarn hazánk és uuitárius egyhil.zunk javára 
forditottak. Mi innen a távolból is !IZ IhllleJlIOk 
soraba allunk s klildjUk igaz testvéri Bzcretctiin
ket londoni intézeiUnk vezetöihuz. A juliusi év
fordulón mi is egy ULt fogunk örv~mdezll i IIZ ör
vendezőkkel és halilnko.t kifejezni a hó.la~ tllni,
vll.nyokknl egyetemben. Mert amit adtak, nem
csak nekik adtAk, hanem elSólorbtm és mindenek 
felett at ullitan u8 közössegllek, az ull itarius 
egybazIlak akartAk adlli angol ' es~vére i nk. S 
ezert bAla, szerete~ és tisztele' illeli meg az 6 
jóakaratukat I 

OOO 

I I sz. Csicimanczay S. Oizella 
Gal Mlklósnó 69 éves korában május 29.én 

Budapeslen elhunyt. A mugboldogull a budapesti unitárius 
egyházközség időrendben második lelkészének a lolesége 
yol1. 49 éven á l volt osztályostársa f~rjének elöbb Buda
pesten, majd Torockószenlgj'örgyőn s "églil a keserű me· 
nekülés nehéz éveit>en elóbb Vácon, majd Budapeslen. 
Tengernyi megpróMJtatti s közepelle megmaradi csendes, 
békessége, te rmé5zcle, amely soh5em zugolódol,t, hanem 
még a betegágJon is vigasztalt. Vigasztalta öreg tut~cs I'r
Sál, akinek egy egész élelen ál önö angyala "011. Azok 
közé a papntk közé tQrtotoU, akik nemcsak névben, Lie lé
lekt>ell is noll', Temetése junius 2-án szombaton délután 
4 órako r volt a r~kosi temelőben. A szertar tási jó:.t.iJn 
Mik/w pIIspöki vikárius és OnrllbóJ /511'611 lelkész vé· 
gedék nagy szAmu résztvevő közönség jelenlé tébe!!. l.e
gyen pihene8c az Ur súvén J 

Ogyvédjelölt 24 é,'es korA· 
lor. Sk.JI Gyula I ban maju~ 15-én elhuny!. 

r k <t ' temetőben Benne Temelése május 11-én vol t. ar asr" , 'k 

",házunk e<ru fiatal hajtása t őrl le és egy rénlényS.égü
k
" 

." é fatal SZivI! re halt mell'. Az Ur tudja, miért van szüks ge , 
is. Legyen ébredése Orőmmel leli I 

OO O 

MSflsslsl1 lI'yerrneknyaraflstás a 8t1r~~tjny 
. lársalgás' pszldlologJa, vc· 

heflysll:gben. N~mel-fral1c,a . I árak I Úr<leklődni 
zetés, viz, orvos, korrepetálás, Mérgé,~el B VII t: rn~"el 
lehe t dl'. Kemény K llIlll/ll ta nárnő n p. ., 

I 

, 



• 

kir'l)'n~ ul II. 111,2, Kedden 5-7 ~S minden hHköznap 
12-2-;G, 

16 h/hb61 "1116 mAgas nOl"éso, kllzépiakol.11 I"ég
~ell uni tárius fiu l tanulónak feh'enek, Bot.1r hllllYfodrhz, 
V" Lipót kOrut ~ 

IVATALOS ÉSZ 

SzAm J$5-1935. 
Meghivó, 

A Dut!(liiuutlllmii L'tdMritls Egyhlítldir J9~. 
június ~O-Bn (esi.itörtök) délelőt t !l órakor Ho?
mezöYI\sArbelyen, IlZ tluilt\riull templombBIl tartJ R 

é~i r endes közgyUlését, 
melyre RI egyhé.zközse~ek, képvise J ö~t,, !\ bejsli 
embereke~ es Ilt: Igazgalo 'lanncs lagJl\lt sr:erc· 
teltel meghi\'juk, 

BudIIpest, 1935. június 1-
I'il~ dr. KO:fI1l1 OYÓrqy s. k. Jotan Miklós il. k. 

körl ft'tHgyeI6, gondnok. Il spere! - p, ,-. 

7'lÍ rgysoroeat: l, hltentis?,tclet: prédiklil tI r, 
Csiki Gabor, mi .. sziói lelkéiIz, énekYezer: Bor os 
Árou, :'1llllmi tunitó. ~. Elnöki megny itó, 3, Meg
lJ i1.Óle\'dek benyujtRslI. -1- , Megalllku\{ls, Ö. P.'e lsö bb 
rendeletek és tön'em'ek kihirdet ese, 6, E, K, TtIon. 
569-1935. sz. lemitR s f'1.zel kllpc:!oJatos illlez
kedesek. 7. E-p"' resi jelenI éi'. S, 'l'ullügyi jel,e ll tés. 
9, Köri ft!ltigydö gondnok vhlllsztn3lL 10, ~lIam
~t:gely feloomB!!!!., ll. Szó'madtisok; a) l\özl1lnp. 
b) Lel készi nJ ugJijalap, l~, Nyugd ijszubályzat 
mó(l o3 i t:'t.~ a , 13, Szórrány·gondo!:t'ls. l -l Egyházi 
!\llózas rendszeres bevl!zetese II körzetekbell, 15, 
Jövő közgytilés helye és ideje. lű. ludiwBnyok 
(in\sbnll - előre). 

t:rkezes Hódmezővásárh~ly re: szerdán este 
9 óra 13 perc, Szeged felóL Béké~csa btlo felól ~ 
menetrelld SZl'TiHl, AkiI; szilllást óhajtnll fl k és 3Z 

ÜI~nljpL, közeb~dell is re:!z t\'eszllek, pur Itapptll 
elobb Jelemsek be nevüket a hódmezö\'ásárhel~' i 
lelkem hi va\alb:1II (Wlassle~- ll . 14) 

" Le lk észi N yugdijalapra mújlls bóban a 
~ovet~eló . ~dOl~t\nyok folytak be: Mtlzoly Be-Ia 
es neje LOfmcII Irma 20'-, Ny iregy házi szór
vány Ilerselygyü j tése 12'51, dr, Skull Gyula emlé
kere 10'-, ~onfiTLnnlt ifjtIk gylijtése ú'73, 03vllt ll 
I\ntlras (Békes) -1'-10, BobonYI Piroska 2'- Lasz]ó 
Domokos 1'20, Ágoston J ózsef - '50 l~, 1~~g!\djAk 
a I\ ~messzi\ ú adakozók eg}' h:\zullk hhlt\& kÖSl Ö' 
neteT, . S Jl.é l d~juk buzditsoll másokat is, Nem 
g_I óuUk ~Iegge ~ang;:úlyow i , hogy egyházllnkball 
III II.UY"!:\,ltlk (erell elIllel egetöbll kérdés ez i dő 
I;Ze!1U1 IlInCsell . . Sok történelm; né\' hi t\nyúk még 
,\ ~1 8 ze8 uév30rbúl, amelyeT hÓIIUJlról· bóTIUJlra azert 
~O~lUt,lk, bog~' ,UZ ,iigy feledésbe ue menjen. I\ér
JUk ke~\'es b l~'elilket, hogy ön'cndelee, avagy 
:szomom c8~1i\.~h események 80rlll\ emlékezzenek 
meg ll. Icikeszl uyugdijalaprÓI. 

Hitrokoni szives üdvöleUel 
llulI pest, 1IJ3;i, jiUlius 7. .JOtfUt M iklós 

J.lLL iJ.lökl .'lUrhU!, 

i~ ______ ,::,"::,~:::".,-.: .. :r; AI Ul) l.:ozc ICljc , 

7. U . t:. XIV, 6 - 1 

Kimutatás 
a Budapesti Unitflrius Egyhhköu~g könyv tárhak un/16riu:J 
folyó/ral anyagáról. 

ma; ; 
I. HI;6ny :r.en ll k az altlbbi folyói ratok tellel tvfolya_ 

I. Kerc:Juén)' M4f/VeTÓ (KololSvir) : 1880, 1002, 
l 00~ , 19M, 1006, 1922, 1923. é.vf. 

2. UniMr/u.! Kli7;1{iny (Kolozsvár) : 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896, 1897, 1&J8, 1899, 1901, 1908, 19 16, 191!)..löl 
1934·ig terj, év f. 

4, Uni/driu.! Ef/rház (SzekelykereSlllir): 1905. 16 
1934-ig lerj, f!;vf. 

5, ErtJ'házI4r.!4d4/om (Dits6szentmérlOn) ; 1912-t61 
1934-ii terj, f!;\'f. 

6. Unildr/us Szószck (Sz~ke lyudva rhely): l89G-tól 
1934-ig terj. évi , 

7, Uni /ár/ml EvtJnflélium (Kolol s.'Ar): 19J3. és 
1934. évf. 

8, Unitárius flirnök (BukareSL): 1933. h 1 93~ , hl 
9. KévekiJ/ls (Kövend): 1933. és 1934. ~vf. ' 

ll. Fölös pttdányok (duplum), Mind leljes példt_ 
nyok (k "'" kötve, I ... fIItve), 

I. K ereszlény MtJilvelö: 186\ (k), 1863(k), 1863(1), 
1870 (k), 1871 (k), ISS 1 (k), 1885 (k), 18S6 (k), 1887 (k), 
1888 (k, 1), 1889 (k), 1500 (k), 1890 (k), 1891 (k), 1892 (k, t), 
1893 (k, 1), 1894 (k, lj, 18% (k, 1), 1896 (k,l), 1897 (k, 1), 
1598 (1.;), 1899 (k), 1900 (k), 1908 (I), 1911 (1), 1912 (1), 
1913 (1), 19 14 (1), 1915 (I), 1924 (I), 19?..5 W, 1927 (I), 19'.!8 
(I), 1929 (1), 1930 (I), 1931 (1), 1931 (I), 1933 (I). - Ezen
ki.'üI egyes súmok is kaphatók majdnem mindtn Ih', 
lolyarnból, 

2, Unitárius Közlön)': 1906 (I), 1910 (1), 1912 (1), 
19 15 (I), 

3. UniMr ius ÉrTesitó (Budapest) ; 1922- tul Im-ig 
terj. évlolyamok ~S 1932-1933. ~vl., mindannyi !üZÖtt pél
dán}'ban. 

Szeretett el kérjük a kedves Ol\'asól, hogy szil'es
kedjék a hiányzó f!;,'folyamainkat, vagy atoknak Jeglllébb 
egl'es számait (Ichál hiá.n)'os ih'folyamot is l) az alábbi ti111Te 
megküldeni, ;ullelyek ellenében a .IÖJÖspl!ldány (duplum)
anyae:unkbóJ szil'esen adunk - kh','jnatra _ c.serepétd.1n) t. 

Az Unitárius Ef/yházköz$ég k öny v/ára. Budape$r, 
V" Koháry-urc4 4 " I . eme/er. (~IÍI'a t illos órák: esiltörtök 
5-7-ig, vasárnap 12-I-ig.) P05t,'jn ~ rke:ett mee:kcreséseket 
azonnal el in t&Unk! Lá$zlO Oy, egyh. kOo)'\'t:lr05, 

Erdelybe UI<Jl:Z:ó kedl'cs Olvasóinkal nagyon kér
jük, h0i}" ha csak módjukban lesz, az aMbbi III/ilárius 
/emplomképekct IllegHerezni ts kön}"' lárunkba beszol
gálLa tni szlvcsked jenek (ha kölcsőnk~pen is I), mcrl (!zek 
m~g hiáuyz.'Inak a .Magyar uni ttlriusok története k~pek

bcn~ c. műnek adat ,anyag.1bÓI; Abrudbán)'a, Ádámos, Alsó. 
boldogfal va. Alsójára, Alsórákos, Aran}'osr:\kos, Beth,en
szcDlmikJós, BordOi, Dllzöd, Brassó, Bág)'on, Cschélfah'a, 
Csekefah'a, Uéslah'a, Dicsöszcntmtlrton, Enlaka, Fiatfalva, 
Firl os~áralja, Fogaras, Gagy, G}'epcs, Harangláb, I-I omoród
jánosfalva, Homoródkeményfal.'a, Homoródkeménylah'a, 
Homoród$zentpál, Homoródszentpf lcr, HOlRoródtljfahi, lk. 
land, Iszló, Kénos, Kide, Kolozs, Komjálszeg, Ktl ri,patak, 
Kllkllllónéplak, LokOd, Kadács, Kede, hlal:}'aI'ucrubene
dek, MagyArlsákod, hledesér, Nagyen}'ed, N}'árádgálfah'óI , 
Ny~r~dnent1ászló, Nyomát, Űllhév;z, Pipe, r~a va, Scgcsv!lr, 
Siménfalva, Sz~ kdyUI, Sz~kll l yk eresz lu r, Szl! k e!ys~cn t ,";k
lós, SzékelyIll uuna, S~en t llbrAhám, Szenthliromo>ág, SteiIt. 



ivAn_l.aborfalvll, Sl cntrnihályla Ivo, Stind, S~6 k c fa I Y a, Ta rCJa
,a lva, Torda, TOT(I~hi r. Torockóu(: nl gyll rg ~, Onno., Vadad, 
Vlh lah'a, Verespa tak. 

Uni/drill.! kvn)'vflir , l.! udapesl, V., Koháry-u. 4. I. cm. 
Ló,Jzl6 Ol'. könyvtáros. 

A Sunl6brahl!i ml plhen"re ada koZlak : Bartha 
Llljos, Ujvári László (llIindkeUO ápril is- JUniusTa) 6-6 P-I, 
Horváth Káhn~l1n~ 5 P-I, dr. Iván [Auló (márciua- juniusra) 
" P-I, l~aJct i Mária (l934.júliu8- l o,,5. júniusra) 3 1' 601-1 , 
Sdnló Ferenc, JóUle' Dezsll, B. B. 3-3 P-I, N. N., Burján 
f erenc (III. réulel), Oál András, Orbán Ete i, OU Ká lrm\" 
Qyarmalhy I s !V~n (/,in iu5rll) 2-2 P-I, Botár Aladár I P :;O l-t, 
lapomcl Oizella (máJus- auguulusra), Kovács ilOna (feb
ruár_ mitju na) I II 20 I- I P 20 '.t. Pál István, Kri l a 
Kálrlliln, liegedlls Szildrd (rnindkenő májusra), Berde Irma 
(janU ár- jlinlusra, Dilnes lci\nyok (márciusra), Fcldmann 
János (májusra), Dllncs leányok (májusra), Nagy Ka tó I-I 
P-t, Izsó Lí via (májusra), Wcisz Ibolyka (April is ra) 50- 50 
'-I, Ncmes Mária (május- juniuSra) 40 I- I, Gálcs~cs Gauton 
(márciusra), Kepes Andrh , Kepes Ádám (mindkettő jllui_ 
usra), BalOI: Káro ly (április ra) 20-20 f.I, Rónai Mária 
(nH\jusra), PM Ensebel (ápri liara) 10- 10 l-t, bete l után 
1934. de,ember 31-ig kamat 3 P 04 f·t, Heltai Gá~pár 

lUzetek v~tele n é l lelUlfize t ~ s 60 f. Ujv~ ri László Hellai
fUtc tert 30 l- t, klegllsEi tés UI l6 1., ösuesen 64 P, 
hozzáadva a mull hónapban elszámolt 8 10 P, egyii tt 874 P 
at eddigi gyUj lésUnk. 

Hálh kön önet mindazoknak, ak ik eddigI adakozá
saikkal hOlzájárultak a SZintábrallámi pihenő le tesi leséhez. 
De mi 1000 drb felszólí t!s l klll d1Un k 1000 .dTb csekk-kel 
és ebből. k isebb-na~yolJ b összeggel körülbelül csak 300 
érkezel! vissza. KérjUk at ehnaradoUakat, hogy a szep 
pllldán okLI lva pótolják eddigi mulaszthukat A budapesti 
uni tarius egyházközség dmilre 311400 számu csekkst.!lnilára 
billnko-csekkel is bekll ldhelö Szentábrahámi pihenő jel
zilsseJ, A költsilg igy is csak CJ f, 

Ugyanezt a c\! lI Ilolgj[ja templomunkr61 k\!szlll t 
levelezi51ap. 10 dIb 70 I, fi drb 40 I. 1 d rb 9 I. Kapha tó a 
könvwlámoknál, egyházköuilgi pi:ntl4rnokn41 és akonfe. 
rencia pllnl.lárnokán Al. ÁgostosIon József: Heltai Gáspár 
ele te és munkássága d mll l llzetének liszta jövedelme is a 
Szentábrallámi pillenöre jut. Szint iln ugyanott kaphntó 
~ge n kérjIlk a!ok~l, kik meg edd ig nem adakoztak, vagy a~ 
19l1rt részleteikoI nent lizenék be, sziveskedjenek belize tni 
és levelczi5 lapot, vagy Heltai-fOzeltl wásá rolni; meri sze
re tnénk ~ ,telket legalább még a nyáron megvenni. 

. A lókedvü adakozót uereti az lsten .• 

Unllátlus MIlISzló Ház nyilvános nyugfázása : 
~ mul~ ~ ~ tawasdu az Unit6rius Missw:ió 1161. BizoUsága 
n~ UmtárlUs Egyhh Igazgató Tanácdnak wonalkozó hatá
zala értehnébcn egy le lh ivás t kUldö tt uót melyben a hi
veket a Misszió Ház nagylontosdgl'l munkájának a U rno. 
~a.u.s~ ra hivta lel. A Ic lhivh ban a~, elnökseg rámuta to tt a 
\(5~~Ó I.ih ~ddigi teljes it ml'! nyé re, Ilogy kN le lkilStt álli t 

al. unuinus lI~ u uol,. , " ~b k'k 
&J a a, 1 nek munkája az eg6sz 

',r8~gra k!1erjed, tiz év ala tt több mim 36 OOO pengő t 
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