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Pestszentlörinc nagy napja 
(Consecration of a Unitarian Church at Pestszentlörinc ') 
Alig gyúlt össze más alkalommal 1\ főváros

ból, a Pestkörnyékr61, sót ai: ország távolabbi 
részeiból i~ annyi unitárius, mint junios 7-Em 8. 

pestszentlórinci uj onnan épült templom ős gyüle
kezeti ház fel avatása alkalmával. Gyönyörű szép 
ünnep volt, felejthetetlen. Tizennyolc éve éljük 
elszakitottsagunkban szegény magányos életünket 
s en1a.tt az idő alatt sokszor tettük fel a kérdést 
magunkban: van-e értelme itt hatezer lélek IDd.

gáramarndt, meddő küzdelmének. De soba e<tdig 
erre a kérdésre igenlő feleletet nem mertünk 
ad,li anélkUl, hogy valami homályos kis kétely 
ne szürkitette volna el a felelet vih\gosságát. 
Most először éreztük a. diadalmas élniakarást, a 
batezerböl százbetven lélek acélos erőfeszité8ét 

8 a hatalmas kialtást, amely hatezer lélek szá
mára helyet kivan fl Ilap alatt, az a.lföldi nagy 
kerek ég alatt. Voltak nekünk templomszentelé
seink a tizennyolc esztendő alatt, de azok erő 
dolgaban elmar!1dnak a pestszentlőrinci lI11nep 
mögött. Azokat a templomokat feliilröl épitették, 
hatalmas anyagi segitségekkeJ megtámogatva. Ez 
a peMszentlórinci · templom az új idők szellemének 
méhében fogant: a népi erők őstp.levényéből szü
letett s ott áll most baszkén, ragyogóan és han
gosan hirdetve, hogy igazi alapja és igazi jövője 
csak annak az intézménynek van, amelyet alulról 
támogatnak izmos vállak, munkában kipróbált 
erŐs kezek. Ez a templom napnál világosabban 
hirdeti, hogy a városi ember eppen úgy megra
gadja Krisztus kezét. mint falusi őse, ha valóban 
Jézus Krisztus nyúl feléje és ha nem csak a 
hang hasonló, hanem a lélek is az. Diadalünnep 
volt ez a pt~stszelltl6rinci templomszentelés: az 

evangélium fénye törte lÍ.t borus egüHk sötét felbőit, 
bogy hirdesse szerte az országban a hatezer 
léleknek: Süt 1\ nap , . II jézuai örömhir napja, 
nyissátok meg Bze me teket mindannyian, akik a 
déli veröfényben fürödni akartok. 

Jnnius 7 ~én délelőtt 10 órára zsúfolásig 
megtelt a templom és a széles ajtón át hozzá
csatlakozó, egybenyiló gyülekezeti terem buzgó 
hivekkel. A templomot kivülról 'rissen készitett 
park veszi körül s a. niveket lombokból készitett 
kapu s a templom kapuja felett virágokból kira
kott ősi köazöntés fogadja: "Egy az Isten." A 
templom tornyán nemzeti zászlót lenget a szel, 
felette mcsszelátszó betúkkel II felirat: "Magyar 
unitárius templom a székely hősök emlékén .... 
A gylilekezeti teremben készen áll a székely szi~ 
!lekke! diBzitett hntalmas koszol'u, amelyet cser
kész futárok visznek a budapesti ezredévi em
lékmú lábánál fekvő bősök sirjánl.. 

A templomnak barangjai még nincsenek II 
így csak I'U; orgona felbugás3 jelzi az ünnepélyes 
istentisztelet kezdetet. NaJV Sándor énekvezér a 
~ Tebenned biztunk eleitől fogva" eimü 6si zsoltár 
hangjaiba kezd, amire zúgó erővel 'ör fel a nép
ének. Pethö lstvá1~ helybeli lelkész a szószékre 
lépve hálát ad Istennek a uagy napért, amely 
annyi fáradság után dicsóségesen érkezett el a 
gyOlekezet számára. A felszentelési beszéd eI~ 
mondl\sára /óea1. Mikl6s püspöki vikárius lép a 
szószékre, aki a 122. zsoltl\r 1. versének felol
V8StlSa uttln ezzel a beszéddel adja át rendelte
tésének az líj templomot: 

.) Short accounl in English follows after the article 
wrilten in Hungarian. 

• 



Józan Miklós püspöki vikárius 
templomszentelési beszéde. 

"Kedves Testvéreim! Tizenötéves diákgye· 
r ek lehettem, nmi kor először megpiUautottam 
Erdélyben Tordaról arra utazva a Felek tetőröl 
ki ncses Kolozsvár "á rosAt. Azt a gyönyörú völ
gyet, a~t a szép várost, tornyaival, temp lomaival, 
középületeivel, általában azzal az egész hangu
latta l, amely rlljta és a Szamos völgyén elömlik. 
Feledbetetlen kép ez az én számomra. Hiszen 
ennek a piaci nagy templomnak hatalmas termét 
annakidején betöl tötte Dávid Ferenc ajka.ról az 
az igazság, amely a tiszta evalJgélium alapjá.n 
á llva, másoknak hitét tiszteletben tartva igyeke
zett az embereket közelebb vinni egymáshoz és 
közelebb vinni mindnyájunk Teremtőj é hez, az 
örökkévaló Istenhez. Ennek a Dávid Ferencnek 
és a·z ő egyházának ezen a ll apon gyönyörü szép 
ünnepe van itten Po;!stszelltlőrincen, az á llami 
lakótelepen, ebben az egyszerü környezetben, ame
lyet az alkalom emel ilyen tisztességre, ilyen jelen
tóségre.Azok,akik javarészint hontalan o kká lettek, 

• 
azok, akik. alig tndtak a. saját fejOk fölé födelet 
varázsolni, bogy megkimél jék magukat és szeret
teiket ar; idő viszontagságaitól , ime·az idök során 
_ bár lel kükn ek legszebb vágya ez volt eleitől 
fogva - baj lékot emeltek a minden bató Istennek 
dicsőségére és örvendező lélekkel mondják ma 
velünk együtt, akik közelről s távolból ilyen szép 
számmal egybegyültünk, "menjünk el az. Urnak 
házába." Vigyünk oda. valamit, hogyha el is aka_ 
runk hozni onn"o valami t. Vigyük oda a mi 
imádságos szivünket, vigyük oda a mi ábitato3 
lelkünket, vigyük oda a mi tettre kész buzgósá
gunkat, két kezünkn ek a fáradságát, ar,!unknak 
veritékét, a békességnek á ldott szellemét, hogy 
akik itten vasárnapról vasárnapra egybegyű l n ek, 
érezzék, hogyba mindig nem lebetnek ilyen s zép 
számmal ebben a templomban és annak gyüle
kezeti termében, de ·velük van mindenkoron gon· 
dolatban az egész unitárius egyház, mert ezáltal 
adhat kifejezést leginkább ann ak az örömnek, 
annak a megtiszteltetésnek, amelyet jelent mind
ny ájunk számára ennek a gyönyörü kis templom
nak és ezidöszerint még néma torony nak a fel
emelkedése ebből a homoktengerből. H~ nagyot 
akarnék mondani, azt mondhatnám, hogy csoda 
történt ebben a cselekedetben kedves testvéreim ! 
Csodci( ml~ullle" az imádkoe6 embe,·ek. C~odát mú· 
vel tek azok, akik hordták a habarcsot, a téglát, 
a homokot, a cserepet i csodát mú ... eltek azok, 
akik igy felékesitették ezt a templomot, amely 
al örökkévaló világnak és az Udvösségnek a 

sz.imbol umát képe~i. És csodflt művelt maga a 
mindenható lsten IS, mert úgy tekintett erre az 
épUletre, mintha a teremtésnek hajnalán ez is a 
semmiségból emelkedett volna fel. 

t:ppen ez adja meg kedves testvéreim eo
nek a mai templomszentelési ünnepnek az áldott 
erejét.. a jelentöségét, bogy itten emberek és lsten 
részéről csoda történt. Sok csodát várunk ebben 
a vá lságos korszakban, sok: i lyen csodát még a 
magyarnak, sok ilyen csodát a székelynek, sok 
Hsen c30dát az egész emberiségnek. Mert hiszen 
ez az épület, amely valaha badi célokat szolgált, 
ma már a békességnek temploma. Ez az épület, 
amely annak idején a gyári munkának egyik 
üzem telepe volt, ez az éplilet ma a székely hősök 
emlék ét juttatja eszünkbe és a székely hősök 
üzennek innen a magyl\r bősöknek. A székely 
hősök stafÉ:ta futásá.nak küldöttei tizennek a ma
gyar hősöknek, akik a háboruban elestek és 
Q,zoknak is, akik a vil agbáboru poklában rokkan
taktA lettek, bogy békességben és nyomorusá.g. 
ban is mi ndenkoron szószólói, hirdetői lesznek 
annak a magyar léleknek, annak a törbetetlen 
magyar 8z ivnek , amely azt mondja ezen a napon : 
menjilnk el ai Urnak házába. VigyUk oda a mi 
töredelmes bünvallásunkat, vigyük oda. a .mi szent 
hitünknek igazságát, vigyak oda a mi lelkünknek 
áhitatos érzését és vigyük oda a szent. fogadal
mat, hogy ameddig ezen a világon lsten ural
kodik, addig · ember előtt , ba még olyan nagy 
méltóságban len ne is, ha kiralyok királya, vezérek 
vezére lenne is, de ember előtt meg nem haj tjnk 
magnnkat. Ez az ősi bátorság, ez az odaadás lelkesi
tte és lelkesitiezt a kisded gyülekezete', amely a 
maga szerény eszközeivel igyekezett minekünk a 
mai napra alkalmat ny ujt ani arra, bogy fogadjon 
bennOnket, hogy mutasson az égre né ző toronyra, 
mntasson erre a esillárra, aszószékre, az urasztalára, 
az itten tisztességet tevő igehirdetókre, mu tasson rá 
mindnyáj unk közörömére, hogy együtt lehetiink 
egy ilyen fenséges alkalommal. Nin(!sett ~l~a~ 
gazdag senki 6 világon, mint . ti 'Pestseentlon1lc~ 
állami lakótelep seegényei, mert ti to~tato~ adm 
az lsten ügyének. Kölcsön adtAtok, kJvettetek.a 
kebletekböl fl. sziveteket SI azon véresen, azon vereJ
tékesen odatettétek a tenyeretekre és úgy aján
lottátok fel ez alkalommal a mi ndenható Istennek; 
ime Atyánk itt van a mi engedelm88 gyermeki 
szivünk, fogadd el kedvesen ennek buzgó v~re9 
áldozatát. S hadd tegyük aztán vissza iemet. a 
keblü nkbe, hogy dobogjon a maga helyén addIg, 
amig az Úrnak tetszése akarja, vBllárnapról-va
sárnapra , sőt hétköznapról-hctköznaprn. Igen, 
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w I mi vsilésonk nemcsak n vas!rnapoknak 
mer a é k" . 

él,'oma a mi vallásunk h t oznap' cvan-evang • . 
él' • mi vallásunk a munka eV!l.ngé!l(lma, a g IUm, . ' 1 

, . vallásunk II BzeretQt evangélIUma, a ml vn-
1~~ul1k az igazság evangéliuma, a ~i vallásunk 
a megbocsátás evangéliuma, a ml. vaJl~~u.?k 
maga a Krieztus. Vagy 6, ,-agy sen~l! E k.ozott 
keJ[ válMztanotok és választanu nk mInd,annYlUnk
nak kedve!! testvéreim! Vagy ol.ran reg volt az 
a kétezer esztendő, hogy már talán feledé3be ii! 

I 
A templom külsó képe - The new church al Peslszenflörinc 

ment? Ha gondosan olvassátok az evangéliumo
kat, azt gondoljé.tok, hogy az félig valóság, félig . 
mese, If'gjobb esetben legenda, amelynek szúk 
körében sok minden elfér, pedig én Azt hi "zem 
kedves testvéreim, s meg vagyok róla lelkem 
mélyéig győződve, hogy ha volt valaha elevenitő 
lélek, ba volt val!l.ha igazság, ha volt valaha. 
kijelentés, akkor ezek az evangéliumok akár, 
mint élettörténetek, akár mint az eget és foldet 
egy~eazö\'6 szent igazságok g}'üjteményei, ezek 
a ml Sd,monkra az egyedül val6, éltető igazsá
gok. Es az evan2éliumi idő nyujtja a mi azA~ 
muokra .. azt a lelket, amely által igyekezünk 
ezt a foldet , ezt az életet egybekape30lni az 
örökkévalósággal, 

Ez . a ház nl J~tell háza, de egyúttal 8Z 

:mberé IS. Mert 8~ embernek és az htennek egy 
u~o~ ~ell baladma (',zen fL világon, a mulandó 
foldt Világon és az elm tan elkövetkezendő világon, 
bogy azok a magasztos célok, amelyek be van
nak épitve ennek a világnak egyetemébe, c3i1la-

gok rendszerébe, tengerek ilagályáha, föl(li erde
keltségeknek egymfiRsnl való kapc!Olataiba, imM
ságain kba, zsolfáréneklósűnkbe, hitvallasun kba, 
hogy ezek n szent isteni eélok végre való.ra Y{~I~ 
janak, nemcimk a mi ndenható Istennek diesösé:
gére, ha.oem az embernek a dic3ösógére is. 
Mennyit érne az kedves testvéreim, ha megismét
IMnék az, hogy J ézus eljönne erre az állami lakó. 
telepre, S azzal fogadnók őt: menjünk el a z Ur
nak házáb!ll Ha C3ak olynIl egyszeri! épü let. 
volna is az , mint annakid('j én ll. nndreli gsUle~ 
kezeti ház, amelyben feloh'aata Ézsaiás prófétának 
emlékezetes igéjét, bizonyára akkor is otthon 
érezné magát. Mert fl Kriszhls mindmiitt otthon 
van, ahol öt szeretik és tisztelik. A Krisztus min
denütt otthon van, nhol épü lni kell, ahol ll. lel
keket kell összekötni, a Krisy,lus rnindenUU jelen 
van, ahol ~önnyeket kell törölni, ahol sebeket 
kell gyóg ritani , ahol bálHtlot ],ell megvigasztalni, 
1\ Krisztus mindenütt ott van, ahol éreztetni kell 
a szeretet cvangéliumának feltámasztó erejét, azt 
uz erót, amely miiködött a mi hit elódeinkben, s 
amely njkunkrlt. ndta a flzent köszöntést: a hit 
h'en nj~nd éka. ÖleJjétek magatokhoz ezt abitet, 
mint 3. legfontosabb ajandékol" mint egy testvér ' , 
amely egybe van nőve a ti 8ziretekkel és lelke~ 

tekkel. Isten aj ándékát : el t fl. szent hitet, eztllz 
. egész világra I.iterjedö unitárius hi t,'allást ölel
jetek magatokhoz, hi szen a kis gyermek is meg
l.rti , a tudósnak is elég, fi művészt is hangolja 
és a prédikátornak is bizonyára útmutatásul szol
gál, hogy mikor kell beszélnie és mikor kell 
hallgatnia. tn eddig beszéltem, bogy megköszön
jem a jÓ3ágos htellnek azt a kegyet, hogy ami 
pestszenllőrinci kicsi lélekszá.mú leányegybáz
községünknek sikerült elérnia maga elébe ldtűzött 
szent célt, tem plomot épitett, tornyot emel t" melléje 
gyülekezeti házat. 

Kedves testvéreim, tihozzátok slólok most 
már külön pestszenllörinci unitárius leányegyhilz
község tRgjai ! Azt az l3tent, aId ebben a mUIl~ 
kfl.ban titeket megsegitett, soba meg ne tagfldjá.
tok, el ne felejtsétek. Ablakotokat Boha be Ile 
zárjátok, hogy keresztül jusson azon Istennek 
áldott napja, tündöklő sogara és teremtsen békét 
és boldogságol. a ti sornitok közt. Azt az Istent, 
aki titeket megsegite tt ebben a szent munkában, 
imMjálok azzal a gyermeki engedelmességgel és 
odaadással s to"ábbi áldozatkészséggel mint, 
amelyet ó igAzán megérdemel. Imadjátok lit és 
engedelmeskedjetek neki abban a szellemben, 
amint imádta ót és engedelmeskedett neki az Ur 
Jézus az ó áldott szent Ra, aki engedelmes volt 
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neki ft, kerés2tnek halé.1áig ia. S amint ebből ari .. 
nak idején nj élet támadt - támadjon nj élet 
közöttetek is. Azzal fl, reménységgel, amelynek 
szálai egybefonnak titeket és azzal a szeretettel, 
amely gyógyit és amelynek áldásait nap nap 
után megujulvn eS megaokszorózodva erezhelitek 
magatokon és BzereHeiteken, II ti lelkipásztoro
tokkal egyetértve igyekezzetek elóre mindenko
ron és továbbra is végezzétek a nagy munkát az
altal, hogy elsősorban magatokat nyerjétek meg 
a szent éa igaz ügynek. Lelkipásztorotok dicsé
retre nem szorul, mert hiszen veletek együtt na~ 

ide gondolnak, II ezékelyk6~bércei:alól os II ttat~ 
gitának a lábától. Mindannyian idegondolnak 
mintha itten egy hatalmas folyamban öSBzefolyn~ 
az Olt, a Maros, a Szamoa, a Küküllő a még a 
Szent Anna tónak áldott tükrében ia vissz'atükrö_ 
zódlle Istennek igérete, mintha ezek mind, mind 
küldenék imádaágaikat, küldenek üzenetüket, 
Székely testvéreink ébren legyetek, székely test
véreink munkálkodjatok, székely testvéreink hor~ 
dozzátolc megértéssel és odaadással a nehéz ke
resztet, ami vállaitokra tétetett, mert nincsen 
messze már a nap. allJ.elyet hirdetni vannak hi~ 
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II . 

A templom belseje - Inside of the church 

gyobb részben az lS érdeme is az, bogy az épü
let ma itten áll, nemcsak az unitárius valláskö
zösségnek tiszteletére és büszkeségére, hanem a 
magyarságnak is megszentelt örömére, sőt javára. 
Nálunk a hithűség és a hazafiasság nem két kü
lön fogalom. Vallálom a magyarság, hitem a ma
gyarság, reményem a magyarság és diadalmat sze
retetem a magyarság. Vallásom az oltár szent 
varázsa, amelynek éltető melege buzdit engemet 
arra, hogy mindstokat li célokat, amelyeket ma
gam elé tUztem, lsten jóvoltából megvalósitsam. 

Magyar unitárius templom a székely hősök 
emlékére I megáldalak tégedet, megáldom a fan
damentumot, azt a követ, amelyet aunak idején 
az egy igaz lsten nevében alábocsátottam. Meg
áldom ezeket a falakat, megáldom a b:umonhl
mot, megáldom az Ur asztalát, megáldom a szó-
8zeket, megáldom a csillárt es megáldom az: 
egész gyülekezetet, nemcsak ezt, hanem odabenn 
az erdélyi falvakban és városokban küzdö Elmbe
reket ie, akik ebben a szeut percben bizonyára 

.4 U. é. XV. 6-7 

vatva azok fl, harangok is, amelyek ékesszóló 
nyelvei lesznek Isten igéretének. Mig azok fel· 
csendülnek, Bzivünk dobogjon s lelkünk har8n~ 

~ozzon és hirdesse dicséretét az örök, igaz Isten
nek, aki mindannyiunkat csendes áhitatra emel
kedő szivvel, buzgó lélekkel térit nyomdokaiba 
aDnak a bitnek, hogy az lsten elbocsátott minket, 
hogy Jézust kövessük. Emberé a munka, Istené az 
áldas. Az Ő áldása legyen e házon, amelyet az ö 
tiszteletére épitettüllk. Isten áldása anyaszent
egybázunkon, az egyetemes keresztény egyház?n, 
ezen avarOSOJI, ellnek minden templomán, mID
den iskoláján, minden házi tüzbelyén, minden 
barázdáján. Istennek áldása Kormányzó uruokon 
es bölcs tanácsosain, Istennek áldása édes magyar 
hAzánkon és az egész emberiségen. u 

Az els6 urvacsor'aosztás. 

A szépen felépitett, gyönyörü beszéd utAn 
következik a legmeghatóbb szertartás, ame.lye' 
ősi BZOkaS szerint minden tempJomszentelesen 
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gyak-orolunk. Barabds István budapesti anyaegy
bázkö7.ségi lelkész kiáll az Urüsztala e~é, hogy 
bensősége. szavakban keazitee elO a hlveket a 
szent vendégség jegyeinek méltó vételére. ~Az 
Urasztala olyan magasan áll a mi .vaJl~8unkban, 
mint maga a Golgota. A kereszt vere ld~ csoro~ 
ezekbe a szent edényekbe B innen oszlik el. ki
fogyhatatlan szerete' alakjába,n a ,hivek s~ivébe. ~ 
A megrendit6 suvak 8 a mélyeeges blinbána'tJ 
ima után megkezdődött az ősi szent szertartás a 
maga egyszerU, de megrázó pornpAjával. 

A templomépités történele. 
Az uri szent vacsora kiosztása ntán ismét 

Pclhó IBtván helybeli lelkész lépett a szószékre 
és ismertette az épitkezés történetet. Brszámoló
j!'t.nak főbb adatni a következők: 

A templom alapkö,,-ét 1935. október 3·án 
reggel áldotta meg Józan Miklós pUspöki vika-
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A gyU1e~ezeH hb - Assembly-room 

rius és az épitkezés beff'jezést nyert 1936. junius 
6-án a késő esti órákban. RIsó tervét Máthé Géza 
épitészmérnök aikoUa, ettOI azonball épitkezés 
közben eltértek. A hivek saját keze munkája 
sokat lenditett az ügyön, amely enélkül aligha 
~yert volna sikeres befejezést. A templom alap
JM a BelUgyminiszterium által átengedett hasz
nálatlan ház képezte. EzellkivUl meg a kormány 
3000 P. monkaaegélyt adott. Pestszenttörinc vá
rosa. pedig 1000 P.-t készpénzben. A bonvédelmi 
és a kultoazminisztérium egyenként 500-500 
P.-t juttattak. A 70 pe8tszenllőrinci család 
készpénzben 2006'44 P.-r., a csonkaországi 
unitáriuBok 1447'07 PengOt adtak össze. A 

templort1 méretei a köntkez6k : bOllUa. 131/t 
m.ter, azélellége 10 m. , maiulila. G m. A gyU
lekezeti terem hossza 11 11. m., !lzélelll!lige 7 m., 
magasaáca 411. m., :il kistanáclterem hOlua 7 
méter, szélessége 2'60 m. A templom remekbe . 
készült csillárját és az uralztalt t, amely utóbbi 
Józan Mikló8 p. vikárius adományo., Damok08 
Albert szobrász faragta önzetlenül ciodát székaly 
ügyességgel ifil mUvéazettel. l{ülönösen a clillár 
utólérh~tetlell 8:tépaégU. Ez az Ullitiuius NÖBZÖ
vetség adománytból kéiZUlt. A hll.JionlÓ stilusbsll 
kélzült persely t Darnokos Ferenc asztalos faragta. 

Az urasztalára. való ezüst kegyszereket a 
következök adományoztáok : Dimény Lajos, vitéz 
dr. Kozma György, Pethó István és neje egy-egy 
kelyhet, dr. Csiki Gábor és dr. Hajós Béla (ha
gyaték útján) egy-egy kancsót, dr. Iván László 
egy kenyérosztó tányért helyezett a szent ven
dégség asztalárIl. 

Az üdvözlések. 
A templomszentelésre sokan jöttek elll.em

unitáriusok is. Zászlóik ala.tt felvonultak a kü
lönböző frontharcoB, székely hadosztály és szé
kely egyetemi hallgató szervezetek ii!. Meglepő 
és meginditó volt az a hU.ég, amellyel a székely 
egyetemi hallgatósag ápolja II hazai hagjom,[l.nyo_ 
kat. Felvonult egyesületi csoportjuk székely ha
risnyában jelent meg zászlójuk alatt. Ott volt 
egyébként 8 csonkaországi egyetlen unitárins 
cserkészCRapat: 8 345 Jauos Z::Iigmond-fiuk re
mekbekészült fehér zil.szlója és az apródok kék 
selyem zászlaja is. Az uraaztalát körülvevő tér
ség két oldalán álltak ört a kUlönbözó zászlók s 
magasbatör6 Bzineik alatt léptek egyenként elő 

a szónokok, akik a különböző hatóságok és tes
tületek Udvözlésé t mondották el. 

Dr. Boros György unitárius püspök Koloza
varról, dr. Ferenczy Géza unitárius egyhalli fő

gondnok Nagyajtaról kUJdte el meleg üdvözletét, 
amelyet minden jelenlévő meghatva hallga.tott. 
AgyaIfalvi Hegyi Istváu a m. kir. belügyminisz
terium nevében mondotta ; .Ez a templom olyan 
szép kiv UI ről , hogy az állami lakótelep diszére 
szolgál. Legyen és maradjon ilyen !21ép minden
kor belülről is. Il Az unitárius egyházi igazgató
tanac. ne\'ében dr. Mihá ferenc allamti,Ur, fö
gondnokhelyetteli, d,·. Kozma Jec6 T. oridggy. 
képvise lő, budapesti gondnok az anyaegJház ne
vében üdvözölte "a bástyát, amelyek lelkesedése 
az anyaegybázéval vetekszik -o Dr. C~iki Gábor 
az Ullitárius Miwszióbáz, dr. vit_e Nyiredv Gé.za. 
a. Dávid Fereno Egylet nnében hívta fel ti !Izent· 
lőriucieket., hogy "Dá."id Ferenc hite ösztönözze 
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~ ma.roknyi sereget, akik IéiekazAm F!zcrillt lehet
nek a legkiscbbek, de buzgówágball ketsegtelolllil 
1\ legnagyobbak ... . Az Unitárius Nőszö vetség , a 
bódmol':övAahrbclyi és fUzesgyarmllti uni'!\rius 
egrhA2község irAsbnn küldte Illeg UdvÖzletet. Dr. 
Szabó Elek B Brassai Sámuel ifj. egj'csiilet, 
'Nagy Ároll !\ Bölöni Fllrkas Sándor iparosegye
aUlet és fl, székely hndosy.tály ne"ében köszön
tötte az egy hár;községet. 

A felekezet rél:!l':eról képviseltették Illflguknt 
a helybeli református és e, 'allgelikus eg~'11áz és 
az izraelita hitközség. SZlIl/er Koroly ev. lelt..ész 

-.. -
Temptomst.cntelés ulén -

Alter Ihe consecration of the church 

és dr. Giinc.lel· Péter izr. főrabbi cg~' házi öltö
zetben jelentek meg az Unnepélyos al kalomra.. 

A székelyalakulatokat képviselték : 8 Har· 
gitavAralja, (Diméfly Mózes postafőigazgató) , 8 
Székely Egyetemi Hallgalók l!gyeHllete,3 Körösi 
C:!oma Sándor EgyesUlet. Huj tuk kiviil mpg a 
Keresztény Vasutasok EgyeEO!ele köszöntötte fl, 

pestszentlőrinci unit ári us egybO.zközséget Ilagy 
UllOepe alka!maból. 

KUlön kell lnP.gemlékezntlnk angol vcndé
geinkről, akik többezer kilométeres utat téve 
meg, vettek részt a l e l ekemelő ilnuepen. Mr. 
Taylor boltoni (Angliu) polgármester és neje 
c~odálko"vl\ láthatták, hogy milye n erő, mennyi 
hit van n c:!onkaorazagi kisléleks"nmu Ullitftrius
~agban. AngolnyelvU Ud\'özletébell Mr. 'l'uylor kife. 
lezte az nngol uuit áriusok testvéri szeretetét s egy
be~ hallgsulyozta, hogy sohasem volt szükség a vnl
HlSt életben nagyobb összefogásra, mint a mni 
~i8ért~ties idől,beu. A délelőtti tcmplomszelllclé3i 
Istentisztelet az Udvö"lésekkel veget is ért n 
magyar uemzeti Himnusz haugjai mellett. Utána 

ilonepi közcbéd ~Övetkczeü, amelyeh nagysz~mt1 
közönség vett reszt. 

A gyülekezeti haz felavaté.sa 
az esti órékban. 

Délután b!\t órAra z6ufolasig meglelt az uj 
gyüleke"cti terem. A'I. ülőhely kevésnek bizonyult 
nagyon sokan v~gig állták fl, Ilagyszabasu müsort. 
Megnyitóbeszédet Kovdc~ Jenő keblitallácw~ mOIl

dott, aki lendületes szavakban érzékeltette azt 
az erőfcszitédt , amcl~' llck eredménye az uj kul· 
lurház. UtiUlI\ Nagy SAndor karmester vezetese
vei az unitárius vegyesknr magyar dalokat adott 
eló. Már ekkor Ld feltünt pompás öSBzltangjuk, 
de a mllsodik s7,ereplésük után olyan tapsorkán 
tört ki, fllllil~ et kc\'éd terem szokott ballaui. 
O,:;;dntén öriiltüuk kHlnó s7,creplésUknek. Azt II 

kid allyngi tfllllOgatast nmit az egyháztól kapn nk, 
tjz~zcrcsell, SZÓ.7.SZ0IOSn ll yi Sf Zafizclik nemcs 
élveze tbe11. 

Ezutun köve l);Cl.ctt \'itéz dr. Nyir~dy Géza 
miniszteri titkar, a Dávid ll'erenc Egylet alelllö
kének felaVAtó beszéde. A belsö megrelldiilt~ég 

emléi,ével tuduhJ,: c3ak erre fl, beszédre visst..n
gOlldollli. Ncm is próbAljIlk tartaimát adni, ba
Ilem szószerin t közöljiik: Inpullk más helyén 
.álmok népe " eim alf\.tt. 

A beszéd után Bclovárv Ist"án c3erkész 
szavalt, Kovács László hegedült nagyoll szépen, 
majd egy kis cil6rkész: Gránitz Ottó köszöntötte 
az ujonnall épült templom és kulturhaz lelki 
atyját: Pethő Istvánt, aki egyszersmind a János 
Zsigmond cserkészek parancsnoka. is. Azutáll 
megint előadás követ.kezett: Btabó Gáborné 
ótordai lVeress Jolan irónő, pestszent16rinci egy
háztag tartott olyan mély és öntudatos unitárius 
hitről tanuskodó előadást, bogy azt mint önálló 
cikket lapunk más helyén egész terjedelmében 
közöljUk. Az előadast II vegyeskar malodik sze· 
replése, majd SzokolaynÉl Tompa Márta szav816-
múvésznő száma követte. Sokszor hallottuk sza
valni, de amit most miivelt az idegek kel, az va· 
lóball rendkivüli ,'olt. Ugy választotta verseit s 
ugy adta elö őket, hogy azok teljesen kirejezték 
a hallgatók aznapi érzelemvilágát. Bezárót mon
dott Pcthö Islván helybeli lelkész. Az egész mil· 
sort kedvesen éR derürefdokasztónll ótordt\i JJ'eress 
Ákos konrerá.ltl" 

A pestRzelltl6rinci uflgy napról azr;al az 
érzésiiel távozott minden rész tvevő, bogy !lZ nll
gyon szép, nagyOll öntudatos, nngyoll Jélekemeló 
volt. Adjou Isten ti, mi kis unitárius tArsadnI· 
mUllklUlk sok Byeu sr.:i vet· lelket g)'önyőrködtet6 
alkalmat! 

• 



Consecratlon of a Unitarian 
church at Pestszentlörlnc 

Pest8zentlórillC is sit ualed II kilorneter 
awny {rom Budapest'e frontier in te dir ection of 
8ou /h-est. It is a. typical Buburb with 32 tholl
snnel iuhabitance wbo:earll tbeir living in the Cn
pital. As it is the cheapest of ali the sU~Drb8, i t 
c1eveloped ' ... ery qaickly. \Vhen Transylvsll Ja enme 
under the reign of Ronma ni a in the year of 
1918, refugees carne to Pestszentlörinc in great 
IlUmberB. The government built hOllses for tbem, 
where II thou8s nd people were placed. In that 
number tIlere were 170 Unitarians . ln this town 
livea tbe Unitarian min ister Rev. Stephen Pethő, 
gradllated at the Unita rian College at Kolozsvár 
and Manchester. He guides tbe !ittIe church and 
serves ever'y Sunday in it. 

ln the recent years the 170 Unilarians 
desired to build a church and an assembly-room. 
The minister and the members of tbe congre
gatioll had a great pain till the necessary money 
\\'IlS save d for that aim, The town autborities 
helped tbem II great deal , but the most toucbing 
was when in the lack of fiuancial matters the 
people witb the guide nce of the minister started 
to work with their own hunds. Thns they tini
ehed the church with lit.tle money, but great 
entbosiasm. 

The cODsecratioJl of the church \VaS hold 
on the 7th of J une 1936 witb great fiolemnity. 
The consecratiDg sermon WtlS bold by Bishop 
Right Rev. Nicholas Jóum, Rev. Stephen Pethö 
prayed and Rev. Stephen Barabás, the minister 
of the Unitarian Church in Budapest served the 
first Lord Supper for the great numher of 
people. 

ln tbe evenillg the very Jay was the COIl
secraliOIl of the assembly-room witb great reli 
gion!! festivity. Here spoke Dr. Géza Nyiredy, 
secret'ary of Ministry and tbe vice president of 
the Francis Dávid Association. An effective 
speach was given by jooroalist Mrs. Stabó, who 
is tbe member of tbe congregatioIl. 

Two dist.inguisbed English guest8 \Vere 
also present at the consecmtion of the church. 
Mr. Taylor, mayor of Bolton city (England) and 
his wife. Mr. Tay lo~ greeted the congregation in 
Englisb. 

r11be memory of tbis dl\y will alwH-Ys \inger 
in the mind of the Hungarian Unitariana. 

Terjeszd az unitarius gondolato t! 

A HIT ONNEPE. 

ÁLMOK N ÉPE. 
(Terema lla/6 beszéd Pestszentlörimcen junlu8 7'én.) 

Egy ,csodálatos rege szava kond ul meg a 
lelkem melyén ebben az ünnepelyes pillanatban 
Talán édesanyám mesélte először bölcsöm fölé 
hajolva, vagy talán az iskola padjain hallottam 
amikor eszmélő gyermeklelkem olyan mohó szom~ 
jusággal itta magába a magyar mult csodálatos 
regevilágát. 

A csodaszarvasr61 sz61 a legenda, amit ott 
f1ztek eleink valahol a Meotis ingoványai között. 
Hófehér, karcsú teste föl-föl villant elöttük a hold 
ezilslös fényében, amikor a csöndes nyári éjszaka 
csillag· világos palástot boritott a harcosok szen
dergö táborára. Fölajwlt nyilla l és fölajzott lélek
kel jártak a messze iramló szarvas nyomában, 
amit elérn i ugyan sohasem tudlak, de legendás 
lénye mégis elvezette öket az igéret földjé re. 

Rólunk, magyarokról azt szokták mondani, 
hogy az álmok 'népe vagyunk, délibcíookat kergeHiuk, 
az ábrálldok csodaszaruasa u lli" r"hmk, ped ig 
nekünk, akik olyan kevesell , s olyan gyengék 
vagyunk, a valóság talaján kell állanunk, mások 
erejére kelJ támaszkodnunk. Ezl szoktuk mondani 
mi unitárinsok is magunkról. Nekünk mindig alkal
mazkodnu nk kell al adott körülményekhez. HatárI 
kell szabnunk az állmainknak, Pedig testvéreim, 
csak azt vezetheti el a c;odaszarvas az igéret fö ld
jére, akinek a lelkében csodálatos álmok égnek. 
Vajjon ha pestszentlörinci testvéreink szivében 
nem lobogtak volna a lehetetlenség világába is 
elszárnyaló álmok, állana-e ma itten lsten hajléka 
és ez a gyUlekezeti ház, aminek a fe lavatására 
gyUltilnk egybe, Testvéreim I Nagy telteket vég
hezvinni alkotni és teremteni csak az az em ber , 
képes, aki ál modni is tud. MerI az álom .az. ~ ~ten 
csókja a lelkünkön: Oltsd ki az álom SllkraJat a 
l é lekből, - az élet lángját ölöd meg benne. Az 
örökösen latolgató, méricskélö, mindent a matem~· 
tika szabályaihoz igazitó lélek könnyen bátorsag 
nélkill való lélekké vál hatik. Pedig nekünk, magya
roknak és unitariusoknak egyaránt arra kell löre
kednilnk, hogy kiragadjuk magunkat a békas~~mlé. 
lel viláoából és a sasok 'régiójába emelkedjünk, • nem töröd\'e azzal, hogy sugárzó fényözön, vagy 
csapkodó villámok fogadnak-e oltan. Ti pestszent
l őrinci testvéreim, bizonyságot telletek arról, hogy 
bennetek a sasok magasságok felé ragadó lelke él... 

Tizenhét évvel fo rgassuk vissza az idő kere-
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két ... Messziről, onnan a keleti határról vége~ 
láthatatlan zarándokcsapatok özönlenek a Duna 
völgyébe. Jönnek a kéklő Hargita aljáról, a szőke 
Küküllő völgyéből, a Firlos tájairól. Ut jukat 
ilszökbe, fekete zsarálnokba fulladt családi fészkek, 
pernyévé omlott boldogság fnstje jelzi. Egy kis 
batyuba n minden elfér, amil egy szorgos polgári 
éJet gyümölcsözött. De a s2ivek mélyén égett egy 
.;zikrafény, amely utat mutatott a vandoroknak a 
rájuk szakadt dermesztő éjszakában. S a vándorok 
cölöpöt vernek ilf, a homok világában, ök az 
örök székely sors eljegyzetljei, ismét hatá.Tórökké 
válnak, a milliós fövárosnak határöreivé. Es ezek 
a zarándokok, akik hiába bontják ki »fészekrakó 
vágyaikat," hisz reszükre csak szükseglakás jul, 
álmaikban már hajlékot ácsolnak - oh, nem 
maguknak, - hanem annak, aki maga is olyan 
sok~sok helyel1 vált haj léktalanná az emberek lel
kében: Istennek. 

t:s az álom valóraváll. Ma itt áll a kis 
templom és a gyülekezeti ház. Futóhomokon grá~ 

nitépiilel. FölépOl! sárból, könnyből, hulló verilék
bői, napsugárból, Hargita sóhajából, bibliai sze~ 

gény özvegy filléreiböl, hontalan székelyek, templo
mot épitő székelyek szű!őföldjükre visszasírő fájdal~ 
mából és áldozatából. 

Ez a templom és ez a gyillkezeli ház az 
ezeréves székely hős emlékét hirdeti, kult uszának 
tüzhelye lesz. Hirdeti és tanusilja: mégsem hiába 

_ o"11ott el a hősök tes te, ömlött ki a hősök vére, 
meri még a fulóhomokból is gránitot tudott 
építeni. Hősi lelkük, ihlető szellemük itt él, itt 
áramlik körUlöttünk. Ide száll e pillanatban Volhy· 
nia mezeiröl, a rokitnói mocsarak posványaiból, a 
Kárpátok havas hágói ról és felénk sóhajt a doftánai 
sóbánya mélyéböl is. Ide gyilt, gyülekezik nagy
táborozásl'a a hősök lelke, hogy szent frigyre 
lépjen a halQtt l!ósök szellsme, az élD l!ösök, az, 
áldozatkészség, iinleláldozás hOseinek példát nn,tató 
erényeivel. 

Ennek a templom'nak és gyülekezeti háznak 
ma meg nincsen orgonája, de ugy érzem, e pilla
natban lelkünk mélyén fölzendül egy hatalmas 
orgona, futamaiból egy csodálatos dal száll fel, 
~gy dal, amit az örökké élő Islen láthatatlan haug
legyekkel irI föl a mi szivünk élő táblájára. E dal 
an nál fennenhangzóbb, minél mélyebben rejtőzik 
el szivünk barazdáiban: szákely vagy! 
. . Ennek a templomnak még nincsenek harang
Jai, de a lelkünk mélyén harangok ün nepi szava 
kondul fel az isteni magasságok fe lé, hi rdetve 
hirdeti: tttlitáriu8 vagy I 

Ennek a gyülekezeti háznak nincsen oltára, 
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de minden darab téglája egy-egy élO oltárkő 
amelyből felénk villan a szent figyelmeztetés ~ 
emberl6$lvér vagy! 

E három eszmény lépjen elválaszthatatlan 
örök lelki frigyre e megszentelt hajlék falai között: 
Aki átlépi kOszöbét e háznak, itt lélekben ujjá 
kell Siületnie. A gőgös váljék alázatos lelküvé a , 
csOggedő szive kapjon szárnyakat - a fukar le
gyen jókedvO adakozóvá, s ak inek utja eddig 
hideg árnyékok között vezetett, töltekezzék meg a 
lelke lsten lelkének fényével, napsugarával. Ki 
eddig elfordította lelkét lsten arcától, ha e ház 
küszöbét átlépi, váljék töredelmes, térdrehul\ó, hivő
szivo emberré. 

Felavatom ezt a házat 1 
Fundamentuma legyen !sten, pillérei az olt 

hatatlan haeaszeretet és sirig tartó hithüség. Kupo
lája, boltozafa pedig legyen a Krisztus lelkén 
áttOzesec\ett egyetemes suretet, amelynek fényéné l 
minden igazságnak ki kell derülnie, minden álom
nak valóra kell válnia, mint ahogya ti álmotok is, 
szentlőrinci unitárius testvéreim, valóra váJt. Vál
jék valóra minden magyarok legszentebb álma s 
egyben igazsága is 1 

Igy adja lsten 1 
dr. vitéz Nyiredy Géza, 

Égetöen sürgös, hogy az 
unitárius szellem elterjedjen 

a földön 
(Elöadás a pestszenl1örinci ~yüJ. haz felavatásán jun.7-én.) 

Mennyire vártuk ezt a napot az évek során, 
mig egy ko'poU, szomorú, izléstelen Bzinbázte· 
rembe jártunk istentisztelet re! Mil'yen szépnek 
képzeltlik el a peatszentlőrinci leányegybázköz
ségnek ezt az ' ünnepét.. De még 1\ legörömtelibb 
várakozás sem volt elkésziiIve az unitárizmusllak 
és a s7.ékelységnek ilyen diadalmap, boldog, nagy 
ünnepére! . 

Ki nem érezte meg a délelőtti templom~ 
szentelés ujjongó feszultaégébcu, hogy fordulópont 
ez a mai? J Annyi emlékezé3 után az első indu
lás. Ha eddig összejöltünk mi, unitárius erdélyiek, 
mindig azt éreztük, hogy keTesen vag)'uuk, gyen· 
gék vagyunk. Ma megérezlük, hogy erősek va
gyunk és boldogok! Annyi hazáJ.lsn esztendő után 
ma éreztük magunkat először otthoIl. 

A háboru óta ez 821 e l}!ő unitáriuli templom
szentelés Magyarorsdgon. Jelentősége kimerit
hetetlen, de s mai szúkkeblú, harácsoló világban 
talán a legszembeszökObb tény az, hogy 821 er~ 

délyi ember, amint betevő falatja biztositva. van, 
az első feleslegéf., 8Z elsO nélkülözhető fillérét 



már II köziJss{;guek adja. S talán azért kellett 
nekünk Erdélyből kiszakadnnnk, hogy a székely 
merészség, az II szent vállalkozói kedv, melyezt 
n ~emplomot o. semmiből felépitette , rajtunk ke
resztül Magyarországot is átitasta. 

A mai délelóU felejthetetlen óráiban , mikor 
az asszonyok könnyezve és a férfiak a megindu
lástói remegő ajakkal érezték meg a Borsuukban 
levő végzetes közösséget, - számüzöttek szá
nalmas csoport jából Erdély előörseivé váltunk. 
Mert fordulópont ez a. mai! Ha eddig nem értet
tUk, miért kell ErdéJytől távol éinUnk, ismerjük 
fel Isten akaratát a mai napon. Ugyanazt a sorsot 
más lélekkel vállalva, az eredmény is más lesz. 
Fogjuk fel az életünket úgy, mint egy hivatást. 
hivatást az unitárius vallás és az unitárius szellem 
terjesztésére, - és gazdag munkaterületek bol
dog lehetősége nyílik meg előttünk. 

Mint ahogy a reformáció korában is hazá
jukból elúzött emberek vitték szerte az új hitet, 
saját szenvedésük án\n mozditva eló az emberiség 
haladását, Isten talán ezt a feladatot rótta ránk is. 

Az unitárius vallásnak és az unitárius szel
lemnek mielőbb el kell terjednie. Mo, amikor a 
termeszettudományos gondolkodás egy re józa
nabbá, ertelmesebbé. tisz tánl átóbbá teszi az egy
mást követő nemzedékeket, felelősségt eljesen 

sürgős feladat, hogy ai!: unitárius vallást valóban 
megismerjék. Rajtunk, ma élő maroknyi unitáriu
sokOlI mulik j övendő századok hitélete. A feltar
tóztathatatl anul terj edő felvilágosodás két útat 
hagy nyitva az emberek számára : a hitetlenség 
uI,ját Krisztus nélkül, vagy az uuitárius vallnst 
Krisztussal. Fel lehat-e bát mérni a rajtunk 
nyugvó felelősséget? 1 

Ug.yanilyell égetően aürgös, hogy az unitá
rius szellem elterj edjen a földön . Az unitárius 
szellem merte kimondani a valláshé.borúk leg
véresebb korszakában: A hit Isten ajandéka, sen
kit hitéért üldözni nem szuhad ! Mi mentheti meg 
az emberiséget ma, It. kiélesedö faji ellentétek 
korában , ha nem az unitárius szellem merész 
t~váb~rej lesztése: A népiség Isten ajándéka, sen
kit !I1Jaert üldözni nem szabad! 

Oly Bolyos feladatoK ezek, melyeket csak t\ 
magunk megujulásán keresztül kisérelhetilnk meg 
megvalósitani. 

A megujuláshoz, az eszményi uuitárius élet
hez n~héz,. de .vilagos és járható út vezet: a nagy 
~rdélYI umta.nus egyéniségek követése. Ki Ile 
erezne valami mély erOt és kultnré.t, ha a Brassai 
Sámuel, Feren cz József, Berde Mózsa korára gon. 

dol? Mi~t egy felelő8ségét komolysn vev6 nagy 
család, ugy fonódott egybe Erdély unitarina társa
dalma. A legkisebb unitárius gyermek a legs . 
~éllye.bb unitárius félft ie érezhette,' bogy Z~t 
IsmerIk és számo ntartják, életreszóló segitséget 
kapba~, ha kell , de ezért O méltó magatartássnl 
tartozlk. 

Ezért az első lépés a mi kicsiny magyar
orsi!:ági unitárius egyházunkban, de kUlönösen a 
~i Ú~ .. pestezentlörinci gyülekezetünkben , hogy 
Ismerjuk meg egymást mélyen, igazán ! A hát
rányból , hogy kevesen, a gyermeklelkekkel együtt 
alig kétszázan vagyunk, vonjuk le azt az örven
detes következtetést, hogy testvéri, bensőséges 
munkát végezhetünk. 

S ez It. feladat rlmk vár, az asszonyokra. 
Mióta a világ világ, a férfi szerezte meg a lét. 
fenntartáBhoz szükséges dolgokat, de az asszony 
teremtet te meg az otthont. A férfiak itt is meg
tették kötele~ségüket: felépitették a templomot 
s kulturális célok ra ezt a gyülekezeti termet. 
Nekünk keU otthont var t\zsollli belőle s igérjük, 
hogy mi is megtesszUk a magunkét 1 Összegyüjt
jük majd a gyermekeket, játszunk velük, eg~ űvé 
tartozó kicsi ullitáriusokkul .. . A gyermekek ide
vOll zzák m!ljd az a.u.váka.t, az apákat. Észrevét· 
lenül egy nagy családi körré válunk, ahol min
denki ismeri egymást s kialakul az is, ki miben 
lehet a másik segi tségére ... Boldogok leszünk , 
egyek s erősek, mint a mai napoll. , 

S ba lassan egy mély, igazi unitárius élet 
fej lődik ki nálunk, ezzel tal t\n törlesztallk valamit 
abból a kifogyhatatlan kölcsÖllbő i, mellyel Erdély· 
lIek tartozunk. Mint az auyához, úgy menekülünk 
mi mindig ErdéJyhez vigaszért éo:) eróért s köz
ben éppen, mint az öuző · gyermekek, nem akar
juk észrevenni , bogy ó is f!.radt, ő is rászorulna 
egy kis örömre, gyámolitnsra. S mi az anyának 
az öröme? Ha gyermekei különbek nála. Erdély 
unitáriusainak is nagy bátoritast jelentene, ha 
egy itteni erős, igaz éi nemes unitárius ujjaszü· 
letésröl hallanának. Igyekezzüuk tehat, - bit 
különbek nem is lehetünk, - legalább méltóak 
lenni édesanyánkhoz, Erdélj'bez. 

lsten adjon nekünk erőt, hogy ed a fele
lősségteljes, gyönyörtl feh\datot betölthessük. 

Se. lVeress Jol1.n. 

, fOl lj 101 II 101 il 101 I 

Még m a fizessen elő 

az Unitárius Értesitőre! 



ERDÉLY. 

Brassó ünnepe 
BrnssóbaJl, a Cenk alatti gyöuyörü fekvésU 

várOSbilll, érdekes és változatos az tlnit~riuS ek~Y-
I ~ története. Dávid Ferillc korában Itt te Ill
lUZ l 'It' 
télyes, nagy egyhé..zközség alakult, ~~~ y e es 
virá"'zott a nemzeti fejedelemség vegelg. Ennek 
bukAsa után il Habsburgok birtokába ke~lilt 
Erdély. Az uj urak mindent elkövettek az uOIlá
riusok gyellgitésére, Deru r iadtak Vi6fZ~ fl leg
kegyetlenebb üldözéstől sem. A br.aaSÓI egyh?z
Iluk igen nagy lehetett a belső e.reJe, n~er.~ ege~z 
1777-ig fenn tudt a. magát tll r tullI az eros uldöze
sek közepette, 

Mária Terézia és hitlHlz~ó kormánya azoll
bun megsokalták, hogy ebben II nagy szasz vá· 
rosban erős unitárius egyház áll fenn s parall
csuk m karhatalom veUe el az ullitáriusok temp
lomát és ruilld en javadalmukat. A kifosztott egy
biu: bivei maguk ra maradva beolvadtak fl töb b
ségi felekezethe_ Igy 8zünt -1t!cg a XVI II . század 
végéI! az unihiri us egyház Bmssóbl1ll S csak a 
XIX. szazad végén a városba köllözött, munkát 
li:eresó székelyek támasztottak fel ujra. 1885-
ben alakult meg fl. leány egyh az, 1909· beu az 
tlllyaegy ház. Hl 15-óta Kovács Lajos jelenleg há
romszéki esperes veze ti az evangeli um uljain 
kétezer főnyi buzgó seregét. 

A templomépités a váro!'! központjában 
1934. aprilis 24-én kezdődött, de a sajtó tá.ma
dása miatt azt a hatóság beszüntette. Erre uj 
tel ken kezdődött meg a most megn)'ilt templom 
épitése mult év julius l ·ón Flalds= Kálmán bras
sói épitómúvész tervei szerint. Az uj templomot 
f. évi máj us 17-én - nagy ünnepsegek közepette 
szentelte fel dr. Boros György unitárius püspök. 
A templom teljesen modern, ep:yenesvollalu al
kotás, ebö ilyen épitkezés az unitárius egyház 
történetében. 

A felszentelési istentiszteleten Bt1lfdek Gá
bor kökösi lelkész imMkozott, Szent-Iványi San
dor teo!. tanár tartott a.lkalm i beszédet, majd dr. 
Boros György püspök tartottu. wl.'g avat asi be
szédet , nmelynek fo lyamim megs7.ólaltak a ha
raugok s a gy ülekeze t uéma felállással emléke~ 
zelt meg néhai Kádár Sándorról , aki a harangokat 
öllttetle a. templom számóra. 

E~te 7 órakor tartották meg az e lső val1á
sos estély t az uj temptomba.n gattlag müsorral. 

Mi a nagy távolság ellenére is ugy érezzük, 

hogy brassói testvéreink egéazen közel allanak 
stlvU nkhöz r;ok s:ttmvedésUkkel , sok megpróbálta
tásukkal s a. mégis ruegval6sult szép álmukkal. 
lslen aldja meg öket és uj templomukat ft. lélek, 
a hit ezer áldásá.val. 
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Két templom 
Nem is egy hónapi idököz tavolsagá

ban két uj templomot szentelt (el az unitá
rius egyház a maga ösi , egys7erü szertar
tásával. Két templom, amelyek mindegyike 
a végeken épült A végeken, ahol legna
gyobb veszélyben van a hit, ahol legtöbb 
támadasban részesül a vallás a kűlönbözó, 
elferdül t emberi nézetek részérö\. A falu ed
dig még ugy. ahogy megórizte . szellemi 
tisztaságát, az istennélküliség megbetegitö 
csirái csak napjainkban kezdik fertözni ezt 
az egészséges terü letet. A város azonban 
régóta beteg s boldogan állapithatjuk meg, 
az orvos örömével szemlélhetjük, hogy nagy 
bajából lábbadozni kezd s ismét Isteni 
Keresi, akitól egyedül várhatja gyógyu
lását. 

Brassó és Peslszentlórinc! A kilométe
re!;; százai választhatnak el egymástól s 
uraid egészen más szineket festhetnek külsó 
ábrázatodra, mégis testvérek vagytok, édes 
testvérek I 

Oda a falvaiból kivert székelység me
nekül munkáért és életbe vetett hitért, re
ménységért. Ide egy gyászos sorsfordulat 
küld számüzetésbe bus magyarokat. OU 
közel kétezer ember verödik össze szép 
Székelyors~ág hegyeiről és völgyeiböl. Itt 
mindössze százhetven árva lélek keresi a 
csillagot, amely ,.Zágon felé m utat". Itt is és 
ott is életért küzdő, két kezük munkájából 
éló kisemberek, akiknek nincs tókepénzük, 
nincs bérház uk. csak az van, amit a jó lsten 
mindennap ád s csak afelett rendelkeznek, 
a,mit veritékes, nehéz munkával keresnek 
meg napról -napra . . 

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt dehogy 
mertek volna ezektöl a kisemberektöl egy
házaink csodát várnI. Ahoz hozzászoktunk, 
hogy a falu nagy egyházi terheket viselI, 
dehat a város az más. A varosok lakói, az 
elóvárosok tömegei, hogy törödnének az 
egyházzal, a vallással? I - Az eddigi hiva-



latos álláspont megbukott . Megbuktatta két 
lelkes pap és két buzgó városi gyülekezet. 
A csoda, az alig hl heló csoda megtörtént. 
A hivatalosak bizalm atlankodása, bölcs Inté
seI ellenére is győztek a választottak. Azok, 
akIkkel lsten ujra bizonyItani akarja ennek 
a világnak, hogy csak ideig-óráig hagyta 
magára az öntelt embe.rt, m a Ismét jön, 
közeledik a világ felé, hogy birtokába vegye, 
amit Ö teremtett : a hozzá hasonl itó em ber i 
lelket Nem lehet ezt a hasonlóságot leha
zudni, nem lehet ezt az e:6kel6 és m agasz
tos rokonságol megtagadni : a brassói és 
pestszentlórinci hivek tesznek bizonysagat 
erról az örök igazságról, amelyet már· már 
temetni indult egy beteg kor szellerne, 
de hiába, mert az igazság feltámadott egy
szerü hivó emberek akaratában, lélekbe
markoló, hösi önfe láldozásában. Brassó és 
Pestszentlórinc I két d iadalünnep unitárius 
egyházunkban. Két ünnep amely egy tényt 
von magasztos fénybe. Az a tényt, hogy 
minden erószakoskodás, minden gáncsos
k:-dás, minden elfogultság, minden külsó és 
belső nehézség ellenében csak egy dolog 
áll ja meg sziklaszilárdan a helyét: a hit. 
Hit a magasabbrendüségben, az Istenben, 
az önzetlenségben, a buzgóságban, a kitar
tásban, a veritékezó áldozatkészségben. 

Ezért a felemelé igazságért érdemes 
volt annyit jajongni, annyit si rni. annyit kese
regni. annyit gyötröd ni, annyi testi -lelki nyo
moruságat viselni és végül lsten szine elótt 
megigazulni, m indent elfeledni, m inden 
sebet begyógyitani, minden könnyet le
törölni. 

Két város i Két templom I Mily messze 
vagyt~k egym ástól és mégis mily közel 
egvmashoz 1 Magas tornyaitokon lelki sze
memmel érces antennaszál8.t látok kifeszitve 
amely állandóan fogja az égi üzenete!, 
~m~\yet Ist~n küld szegény, vergődó és va
~?o egyhazunknak. Hát csak fogjatok fe l, 

at csak hirdessétek : Nagy dolgot cseleke
dett a Hatalm as, aki m egujitja a föld szinét 
~ ~em ~sak gyümölcsöt, nem csa k aratást 
Iger nyar ~d:jé.n, hanem megérleli az em
berek veteset IS : apró m USlármagot hat
va,ns.zor~~. _buz,akalászt és valóra váitja a 
Nazarelt orok almát : Istenországát az em
beri lelkekben. a szerető szivekben és a 
szeretet szavára épülő lelki otthonokban. 

IVÁN LAsZLÓ. 

MAI KÉRDÉSEK. 

Unitárius lelki egységet I 
(Megny!tóbuzM a duna lisza mell ti UH"'" " TIU S ellyházkOr 

kOlgyUJésén.) 

. Amikor a népek és nemzetek mai világné_ 
zell életha.lálharca megrenditi a keresztény lélekben 
ar, emben nemes és szép alkotáso\(ba 'ó .. s a j er-
lIölcsbe vetett Igaz IHlet, vajjon hová menekUlhet 
máshoz,ollalomérl a megtámadott lélek, mint az 
evangéliumhoz. a krisztusi tanolllHlz, igaz hilUnk 
örök k(ltforrásához? 

Két évtizede annak maholnap, hogy nemze
Wnk - az igazsá~ szégyenpadra á11i lásával. 
összelörv~ : szétzúzollan , kábultan lámolyog és ra\)
módra rÓJla végzete állal ki jelölt meredek útját és 
l sten csodája, hogv az előre megásott jeltelen si r
ban még el nem túnt. 

Az eddig szunnyadozó huszmillió magyar 
Jélek azonban nemzete nagy éjszaká jából feJ
ocsudva életre kelt és országhatárt nem ismerve 
az örök nemzeti gondolat szent egységében újból 
egymásra talált ; s bár elveszté eleréves alkot
mánya alkotta kal sö szervezetél , történelmi és 
földrajzi istenadta határait, céltudatos politikai 
vezetését, de mE'gtalálta egységes lelkiségében örök
életének kútforrását. 

A nemzet örökéletének fő alkotó eleme : a 
közös lelkiség, va jjon nincs-e erre még inkább 
szOkség e nagy, evolucionális id őkben IliI ünk 
vi lágában? 

Ma, amikor nehéz idők kegyetlenül végig
ezántanak a történelmi egyházak földjein letaroJva 
a hit, tudomány és jó erkölcs állal annyi évszá
zadon át gondosan beállitotl vetést, örök i dőkre 

tervezett berendezkedést, a minclemwpi éltit hastiiZt 
hullámain inoQva recse.q.ropo,q az em/házak haj6ia, 
amelynek acélbordáit csakis az Ur kegyelme ment
heti meg. 

A mi kisebbség i egyházunk fájának törzsöke 
messz i keleten nőtt, s vajjon kiá llja-e a nagy vihart 
a sziklás bérceken égfeJé nőit sudár erdélyi fenyő, 
avagy Jesodródik a rázuduló lavinávaJ a mérhe
tellt n szakadékba és megsemmisül, magáva l rántva 
négy évszázados intézményeit, alkotmányát és 
berendezkedéseit ? 

Minderre a mi véges elménk megnyugtató 
választ még ma nem adhat; de bizzunk a Gond
viselésben és annak börcs és irgalmas végzésében, 
Legyen hitünk számára világiló toronya krisztusi 
evangélium e földrengetö viharban és örök s.:!ent 



kapocs a forgószél állal a világ bármely sarkáka Pál közsegi orvos testvéries Mzánál. Dr. Kendecsy 
velett unitárius részére. Pál feleségé'fel együtt kUlönben is ottani hiveink 

Orökéletünk lényege: a lelki egys4g. Az ebben igazi bensőséges lelki veEere, aki fáradtságot nem 
rejlő hatalmas, kozmikus erő. kapcsol!on össze kimél 'fe. egész sereg uj énekre tanitoUa meg 
mindenhol és mindenkoron hltlestvéremkket s e hittestvéreit. Husvét másodnapján á:prilia 13-án 
tisztán lobogó egységes léJek világiIsa meg és nagy örömmel határozta el ft azórvany, hogy 
iktassa szivünkbe nemcsak . egy az lsten" hitval- leanyegyházközséggé ala.kul s a cBonkaorBzági 
lásun kat, hanem ez irányitsa országhatáron innét hivatalos beosztás alapján a budapesti anyaogy_ 
és túl a nlindennapi élei kuzdelmcibcn, a család, hfLzhoz csatlakozik, mint amely eddig is ellátta 
iskola, s a nemzeti élet összes megllyilvánulásai~ lel ki javakkal. Az ig~zgató tanács legutóbbi üJé
ban is mínden tetteinket. sén a leányegybazkrzsé~gé átalakulá!t jóvá-

Amidőn tehát magyarországi egyházunk ez- hagyta B ezzel minden tör'fényes forma kielégi
időszerin t az adott sulyos helyzeftel kényteleniJl tést nyert. Az uj egyházközség világi vezetősége 
számol és az anyatörzsrOI szervezetileg külsőleg s következOképpen alakult meg : gondnok: dr. 
leválik és átmenetileg új berendezkedésre is kény- Kendecsy Pál orvos, vagyor.kezelO gondnok és 
szerill, a négy évszázados történelmi murtat és ha- ellenOr: Bogárdi István, jegyző: dr. Kendecsy 
gyományokat fel nem adva, keletre tekint sóvárqó Pálné, pénztáros: VElrga József, egyházfi: Kórósi 
arceal és eg.llSég8s 1tnitárius szellemnek HrHk fenn- Gábor. 
lartásáért és annak bensőbb fellend itéséért 10- Az uj egyházközség vezetOsége és kebli 
vábbra is küzd és dolgozik hillel, reménnyel, sze- tanácsa Barabás István lelkés!; kezébe letette a 
releltel és meggyözödéses nagy áldozatkészséggel. hivatali esküt s azntán megkezdette múködését. 

Legyen ez mindnyájunk szent fogadalma: Az egybtízköz!:lég első müköd~se egy temető-

hegyeken és óceánon innét és tLi I! kert felállitása vol~ amelyet Varga József pénz-
a történelmi Erdély fiai, a szélrózsa min- táros és neje Sulyok Juliánna adományoEtak 

den irányában szétszórva továbbra is hisszük és 1500 P értékben az uj egyháznak. A temetókert 
valljuk vallásalapító nagy piJspökUnkkel, hogya kiterjedése 1080 négyszögöl. A második adományt 
mi hitllnk Istennek ajándéka s ez ajándékkal mi a vagyonkezelő gondnok: Bogdrdi IstvÍl.n és neje 
mindenkoron hűen sáfArkodunk, azt nemcsak meg- K. Pap1) Julianna ajánlották fel, akik har~ngot 
tartjuk, hanem az ifjuságnak, a jobb magyar jövO öntenek ft létesitendő templom tornyába. Ennek 
reménységének át is adjuk, s a köZÖS lelkiséget felépitéséig pedig haranglábra belyezik. 
és annak ékkövét: a hagyományt, jövőbeli boldog- Mivel az iskolai hatóságok minden törvény 
ságunk forrásának kristálytiszta vizét, a mi hal- ellenére az unitárius hivek istentisztelete elOl 
hatatlanságunk és örökélettink igaz zálogát, mint) [elzárták a polgári iskola tantermét, a hivek elba
legbecsesebb szent örökségUnket féltékenyen meg- tározták, bogy templomot épitenek istentisztele
OrizzUk és ha flt a végső óránk, csakis mél- teik végzésére. Ebben vezérsJ!erepet dr. Kende&sy 
tókra hagyományozzuk. Pálné viszi, aki anyagi áldozattól Bem riadt vissza, 

E zord. idökben csak igy állhat fenn - saj- csakhogy a dunapataji hivek kivánsága teljesül
nos, az erőszaknak engedve, száttagoltan , - to- jön, Mar is megegyezett, sőt eEer pengóvel Je is 
v~bbra is kicsiny egyházunk dacolva az idők foglalta a Kossuth Lajos-utca 466. számú házas 
vIharával, s csak igy lehetunk és marad unk mi telket., amely a városka. központjában fekszik s 
és gyermekeink az .egy az lsten" hitnek őszinte teljesen alkalmas templomi célokra. Van rajta 
megőrzői, meggyőződéses vallói és igaz apostolai! lelkészi lakásnak megfelelő épület, gyülekezeti 

Dr. vitéz Kozma György. terem és egy nagyobb, vastagfalú épitmény. 
amely nagy könnyüséggel átalakitható templommá. 
Ezenki'fUI több kiseeb helyiség, amelyek közti I 
az eg;Vik ha.rangozó lakás lesz. A templomhelyi
ség 14 m. hOll8ZÚ és 7 Dl. széles, a bellne lévő 
faanyagból teljosen felépithet!"; a templom belső 
berendezése, 

A JÖVO UTJAIN. 

Dunapataj belsö élete 
Lapunk tudósításából ismerik olvasóink bd 

o. sZ,ép unitl\riu~ mo.zga,lmat, amely Dunapatajon 
megIlldult. A kts umtárlUs sereg lelki gondolé.sá.t 
1!.ara~6.s Islván lelkész vállalta magára, aki már 
tobb lzben tartott istentiszteletet dr, Ketldecsy 
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Igy állanak jelenleg dunapataji testvérein~ 
lelki Ugyei s a velük összefüggő berendezkedé.s1 

kérdések. Mi azt hisuük, bogy eli ft nagy reme
nyakra jogositó szép egyházi alakulat meg fogja 
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találni a maga ofjat, amelyen Islen feli járn ia 
kell. Csak lill a buzgóság, az a lelkesedés, az ti. 

minden nebézséget lebiró akaraterő töltse el mind
annyiukat, amelyet eddig ·is mntattak minden 
megmozdulá!lukban. Akkor valóban kiírhatják 
majd templomuk ormára; A hi t Isten ajándéka a 
azt el nem vehetik tőlük sem hatóság, sem erő
szak, sem glIIly, sem furfang, 8em semmiféle 
emb",ri mesterkedés! 

Hitvallásos nevelésünk problémái. 
Öntudatos unitárius szellemet az életben csak 

azoktól várhatunk, akik gyermekkorukban már 
magukba szivták az unitárius hit drága virágai nak 
illatát; akik hitvallásos unitárius nevelésben része
sCJlfek. A másval/ásu hitoktatók által tan itott uni 
tárius növendékektő J aligha várhatunk E'gy
házhüséget és unitáriu s öntudatot. A Wzes
gyarmati köri közgyúlésnek egyik legfontosabb 
és leglényegesebb kérdése e gondolat volt. E sorok 
irója a dr. Iván László által egybeállitott lanilgyi 
jelentéshez hozzászólva megállapitotta, hogy az 
elmult ' 935·36. iskolai évben a jelentés adatai 
szerint 546 unitárius növendék részesOlt unitárius 
hitvallásos nevelésben. A rendelkezésre álló leg
utóbbi állami stalisztika adatai szerint pedig az 
1932-33. iskolai évben is még 843 unitárius gyer
mek járt a csonka or~zág összes elemi és közép
foku iskoláiba. Tekintetbe véve azt, hogy minte.2Y 
20-30 gyermek hittan ból unitárius lelkészek előlt 
magánvizsgát tesz, továbbá körOlbell.l1 ugyanenyit 
szülő i ké szitenek elő vikáriusi engedély alapján a 
hittan iskolai tananyagára, még mindig mintegy 
kétsuitra tehetö azoknak a gyermekekflek száma, 
akik a:: elmult iskolai Ilu folyamán unitárius hit
vallásos tlevelésben egyáltalán nem részesültek. Ha 
ezt a számot nem tudjuk a lehetséges legalacso
nyabbra egészen rövid idO alatt leslOritani akkor , 
ez a kétszáz lélek minden valószinüség szerint 
elvész az unitárius közösség javára. _ Ha csak a 
középfokú iskolába járó tanulók számát vet jOk 
egybe, akkor is mintegy 80-85 olyan un itárius 
gyermekre ta!álunk, akik hitoktatásban nem része
sülnek. Ha egy gyermek elemista korában más 
~allásu hitoktató elé já r hittanórára, azt közép
Lskolas korában még ellensulyozni tudjak, ha ne
h~zségek ~rán is, de teljesen elveszlettl.lk azt, ·aki 
negy elemm vagy nyolc középiskolai éven keresz
~UI másv.allásu hitoktató óráin más egyházak hit
L gazSá~aLt tanulta megismerni. A gyermek fogé
kony, IstenlkeresO lelkébe be kell oltanunk hitl.lnk 
iga~ságainak drága virágait. Az Osz folyamán a 
kön közgyúlés határozatából minden középfokú 

iskola igazgatóságát megkeressük, hogy van.e ott 
unifárius gyermek, s ha ez a nyolvan gyermek 
ötven város és község nyolcva nféle iskOlájába já 
akkor is el kell érnünk Oket, hogyha nem akarjurk 
az öntudatos uniláriusok sorából törölni öket 
ReméljlIk, hogy lesznek olyan áJdozatos lelkel 
világi hi vei nk, akik vállalni fogják , hogya lelké
szek segitségére sietve, részt kérnek abból a szol
g~la~ból, a~it már most is végeznek awk a világi 
hlvemk, akik egyes városokban a hitoktatást ma
gukra vállalták. 

Az elmult gyOlés legyen az utolsó intO és 
figyelmeztető, hogy a szórvány hitoktatásnak Józan 
Miklós pospöki vikárius által a tavaly már beindi
tolt munkáját széles sikra kiterjesztve, elvégezhes
sOk, hogy az unitárius életet öntudatra lobbant
suk annak a kétszéz unitárius gyermeknek a 
lelkében is, akik ma a nagy szórványban tőlünk 
távol élnek. 

Ferl.mcz JÓuef. 

KRÓ -

A duna-tisza menti egyházkör 
közgyülése Füzesgyarmaton 

A közgy~lést a seokásos kűlső keretek között 
fartotluk meg az idei évben is. Sajnálattal emliljük 
meg, hogy a közgyűlés jogosilotl tag jai közül 
nagyon kevesen jelentek meg s vetlek részt egyhá
zunk évi seregszemléjében. A közgyülést dr. Csiki 
Gábor imája vezette be. Dr. vitéz Kozma Gyiirgy 
elnöki megnyitója mély hatást keltett a megjelen
tekben s azt lapunk jelen számában teljes s2öve
gében is olvashatjuk. JÓZat~ JJiklós espf.'resi jelen
tése h ű tükre volt az egyházkör mull évi műkö
désének. Ben ne röviden és tömören megtaláltuk 
mindazt, ami esemény és eredmény volt. A pest- . 
szentlőrinc i új templom fel szentelése és az ifjusági 
nyári tábortelep elindulása örömmel töltött el mind
nyájunkat. Bölcs korholó szavai is mindnyájunk 
lelkéhez szólottak és új, alaposabb munka végzésére 
serkentettek. A tanílgyi jelentést élénk érdeklődés 
mellett hallgatta végig a kÖlgyúlés, mert mindenki 
tudatában volt annak, hogy gyermekeink hitvall~
sos nevelése egyházunk jövOje bizlositásának. e~Ylk 
alapja. D,'. Iván László gondosan egybealhlott 
jelentése hü tükre voll a végzett munkának. A 
jelentéshez Feretlcz József és dr. Csiki Gábor 
szóltak hozzá utóbbi kérle a közgyű lési, hogy 
a hitoktatás ~z iskolai év elején kezdödjék és 
annak végével fejezödjék be s ne isrnétlödjék meg 
az az eset, hogy a hitoktatás csak szeptember 
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vége felé indul el s már máiu~ végé~el befejez~sl 
nyer. A ian(l/otyi jelenté$t egéslltetle ~L. J,6zan MLk
Jós vikáriusnak a szórványban élő unlianus növell
dékekröl leli jelentése; a közgYlilés elhatározta, 
hogy az Osz folyamán az összes középfoku .isk~
lákban ujra megkisérli a növendékek összclrásat 
és azoknak unitárius hitvallá sos szellemben való 
nevelését. A közgyűlés tudomásul veUe a kOzalap 
és a nyugdijaJap számadásaif, az államsegély 
kiosztásáf, a felsőbb rendeleteket. K~ltmen Béla 
egyházi tanácsos ismertette a készülö üj törvény~ 
tervezet alapelveit, melyeket a kör egy késöbbl 
rendkivlili közgyfilésén fog tárgyalás alá venni. 
Dr. vitéz Kozma György javaslatát a kör egyhan
guan emelte határozaltá, mely szerint a cSCjnka 
ország uniláriusai csak kényszeri/6 szlikség paran
csoló szavának engedve foglalkoznak az önálló 
~zervezkedés formai feltéte leivel és a lelki egységet 
az ősi unitárius hagyomány szent szellemében 
minden kényszer feleli álló lelki kincsként megőr
zik. Az egyházkör legközelebbi rendkivilli közgyű

lésének helyét Budapesten állapitoUa meg. 
A templomban a közgyfilést megelőző isten

tiszteleten Józan Miktós pUspöki vikárius imádko
zott, Darkó Béla az egyház körnek hivatalban legfia
talabb lelkésze pedig szép és megfontolt komoly 
beszédében az unitárius hit és öntudat tiszta vilá-

• 

gosságának fényét gyujtotta meg: a régi fénynél 
az új szövétneke!. Isten segitse továbbra is ezen 
az uton. A kántori szolgálatot Boros Áren hód
mezővásárhelyi kálltor-tanitólátla el, szépen csengő 
hangja betöltötte a templomot, ahol a gyülekezet 
vele együtt énekelt. 

A közgyűlés! az iskolában közebéd követte. 
Ez most is különbözött a szokásos ebédektöl, 
mert valóban a szeretet vendégsége volt, ahol a 
hivek adlák össze és készitették el az ebédet. 
Darkó Béláné tiszteletesasszony betegsége miatt 
a háziasszony szerepet id. és ifj. Sciri Józsefné 
vezetésével a gyü lekezet asszonyai látták el a töltik 
megszokott szives vendégszeretettel és hozzáértéssel. 
A pohárköszöntések Során komoly és megfontol! 
szavak egymást váltogatták a vidám köszöntésekkel, 
melyek között nagy tetszést aratott László János 
budapesti kikUldött beszéde, aki a gyillekezett 
magyaros vendégszeretetéért mondott köszönetet. 

A közgyűlésen nagy számban jelen voltak a 
szorgos munkaidő ellenére helybeli hiveink és 
örö.mmel lattuk Ur. Gyulay ZoUá",t debreceni, 
Szusz DomokoB és JózBef Dezsö gyulai és Borsi 
Já'IUJs dévaványai testvéreinket a hivatali állásuk
nai fogva megjelentek mellett. 

Ference József. 
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Bra •• al Sámuel emlékezete 
A fővárosi unit. egye temi hallgatók Brassai 

Sámuel egyesü lete minden öt esztendőben fényes 
Unnepségek közepette Uli meg ri. nagy magyar 
tudós emlék ét. Az idén ismét bekövetkezett az 
ötéves forduló. A ma~yar rÍl(lióban május 14·éu 
dr. Gál Kelemen ny. igazgató ismertette a nagy 
tudós törekvéseit klilönösen a magyar nyelv 
meglisztitás8. terén végzett hatalmas munkáját. 
Dr. Szabó Elek a ratlióban mint az ifjuság esz
ményéről emlékezett meg névadó hősükröl. 

Mflsnap este tartotta meg a Misszi(,ház 
templomában az egyesület közg.vmését., amelynek 
keretében dr. Varga Béla egyet. m. tanár, egy
házi főjegyző tartott emlékbeszédet a legnagyobb 
magyar ncvelóról II • Praeceptor Hungariae Q -ról. 
]<itünően szemléltette, hogy Brassaiban, hogy 
lel.t valósaggá a .pa.sdagogusról alkotott emberi 
eszmény. " 

A nagyszabásu ünnepélyt, amelyen igen 
nagy számban vett részt az érdeklődő közöllség, 
serlegvacsora követte a Panuonia szallóbao. A 
scrlegbes7.édet dr. Gál Kelemen ny. igazgató 
mondotta. nagy figyelem közben. Az ünnepsége
ken Budapest fópolgármestere és az országos 
ifjnsági szervezetek képviseltették ma.guka.t.. 

IFJusAG. 

Öt éves a NÖ.zövetség diák vacsora 
akciója. 

Az 1935-36·ik évvel immár ötödik eszten
dejét fejezzük be diákvacsora. akciónknak. Az 
elmult évben Idlencvell estén teritettünk huszonöt -diák részére. l<öztük két erdélyi v~ndégüllk is 
volt. 12 vacsorát természetben kaptunk. 78 va
csorát a hivek által adományozott 515·11 P·ból 
állitottuk elő. Természetben mindössze 15 kg. 
hust, 16 kg. kenyeret, 10 J. tejet, 3 kg. makaró
nit, 4 J. paradicsomot és 1 üveg jamet kaptunK. 
2250 adag került ki08ztásra. Hgy adag 40 f.·be 
került önköltségi aron. A fózéshez szükséges gáz~ 
fl Misszió Hitz szolgáltatta s 8. fózés tul nyomo 
részét iitt'. Sebestyénné bittestvérüllk vállalta, 
akinek ezutOll is köszönetet mondunk. 

A nebéz gazdasági viszonyok miatt évról
évre sulyosabb lett helyzetünk. Különösen ~z 
utóbbi két évben ft legnagyobb eröfeszitéssel sz
került az iskolaévet a jó lsten segitségével be· 
fejezni. 

Az elmult öt esztendő munkáját és eredrué· 
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nyét fl i.övetkez6 statisztikai adatok mulat jA" 
meg. Száz áldoza tkész unitári us ~s má8v~lIásu Il.~ ~a 
ferfi \Tctt reszt IlZ adományo~msball. hi:ck kOloUI 
Molnár Dezsőné , Lipkai Arthurllé, QztJ .. Kou/Ia 
J!J"dréné és Be,.ei Be.rta hittcstverünk, akik ak
cióukl1t megértő szeretettel karoltnk fel, sajnos 
örökre ellávoztak körUakbóJ. Emléküket kegye
letes lélekkel őrizzük. 

Vac.:;Ofa lIkcióllk fél évtizedes folyamán 
összesen 404 estén Ut252 adag került kioszfásra 
0.126 P. Órtékben. Ha Célé\'tizedes mUllkállk ra 
visszatekintünk, elfelejtjük azt a sok-sok nkadalyt., 
Ilt:bézséget, amelyet eUIlek az egyházi és szociá
li!! szempontból egyarant J e lentőségteljes m uu
l;{lllllk szolgálata közueu lsten segitségével ős 
fildozalra kész hit lest"éreiuk támogatb.sá\'al si· 
került legyOzhüuk. A szen:ett tapasz talatok azon
ban azt mutatják, hogy ezt az akciót is épen 
ugy , mint általában minden egyh~ft~r~ad almi 
nkc;ió t c~ak ugy le bet sikeresen szolgnlm ea fenn
tnrlt.IIi, hogj ha az uem C5upan ti. bi \'ekll ek nlind ell 
('gyh azi :negmozdulásbau re.sztvc\'ó éa áldozatra
kósz kiseb lJ c30pon jára szorilkozil'l hanem abbnn 
lebe lóleg a hittestvérek minél nagyobb számban 
vesznek reszt. 
. Halás köszönetet mondunk mindazoknak, akik mun
kánkban teljcs odaadással és lclkes megénéssel segitellek. 
Az idei lan~1' folyamil ll termcslClbcni vacsoraval támogat
tak akciónkal Cin'-egy eslén 25 diák részére, 5 vacsor ával 
dr. Mikó Ferencné, 2 vacsotával dr. Csiki Gaborné, Bara
bils Isldnné és vitéz Nyi redy Gézáné, I vacsorá\'al az 
Unitárius NÖsLö\'etség. Pénzbeli adományokat kaptunk: 
Missió Haz 80 P, Józan Mjklósné 30 P, Gibson Pál 
Cambridge 30 P, br. Daniel Gábor 20 P, vitéz Kozma 
Ferencné 20 P, Héderváry Hugóné 20 P, Unitárius Nöszö
vetség 30 P, Dimény Mózes 12 Pi 10 P-ös adományokat 
kaptunk: dr. Veres Palné, dr. Mik6 Ferencné, dr. Iván 
László, dr. Gyulai Tibor, dr. Mikó Gábor, J{clemen Béla, 
Péterffy Gyuláné, úr. Zsakó Andorné, özv. Arlow Viktorné, 
Polgár Margi t, Mosonyi Hóbcrlné, Imre Dénes, Barlha 
Lajos, özv. Veress Lajosné Debrecen, Borsosné Vendler 
Irma. Özv. Uáduly Jánosné 12 P, Bus Szerelö t8'79 P, 
Hegyi Gyuláné 8 P, budaJokl perselypén:z. S'30 P, bajai 
perselypénL 4'60 P, budafoki persely pénz 7'30 P, Péter 
Jé.nosné 7 P, Rédiger Károly 6 P. 5 P-ös adomé.nyokal kap
tunk: özv. Nyi rő Gézáne, dr. ~enclédi Lás:z.lóné, Ábrahám 
Gyözőné, dr. Halász Jánoiné, ifj. Józan Miklós, Józan De
zsO, Józan György, N: N. tanítónő. Vitéz Nyiredy Gézáné 
3' l2 P, özv. Nyíredy jenőné 3 P, dr. Mikó Lajos 2 P. S. 
Nagy László Kolozsvár 4 P. Összesen; 515 P. 12 fillér. 
II kg. husl a Brassai Egylet kapott a kcreskedők töl; 4 
kg. hust dr. Mikó LajostÓl; 16 kg. kenyeret, 10 I. Ip.jet, 3 
kg. makarónil Brassai Egylet a kcrcs!redöktOI, 4 l. paradi
Csomol, 1 ilveg jamel vitéz Nyiredy Gézáné adomé.nyozoll. 

vifez Nyiredy Oézáné. -
Pestszenllórinc anyagi gQndok közt él! 
- Gondoljunk rájukl 

-

KÖNYVEK. 
-

Korunk lelki ·válsága. 
A Mai l\'üzetek első szóma. ezzel a cimmel 

jelent meg. Most a ~GondolaL '" cimii fővárosi 
folyóirat. köny\'unpi kettős számában (1!l36. jUli.) 
ezen a eimen allkét-sorOZI\tot inditott meg jelezve, 
hogy tárgyszer i'l hozzászólást szivesen közölnek. 
Az elsO hozzászóló, iIIetvo!\ vita elinditója, elr. 
KeméllY Gábor ny. föi spnn, egyet. m. thUar. Cik--kében a fenti problémM egy igen érdekes kér. 
déssel egésziti ld . Miképen lehetne ma az evan. 
góli um ot valósággá te.lIIi. Mer t fl1, esr,mei magas. 
sAg túlságosan finom és legies nhhoz, hogy itt fl 
fö ldön milliókat va lób:lil megvAlt soll. Noha az 
evangéliu m szociáliR igazsagai ) etségeH fdül ál
Ia.nak - o. cikkiró szerint - "a szerete t IlU 3zta 
hirde tésére nem lehet u valóságot C>Jlitcui." Ezért 
sEeriute szükség van Pgy mozglllolllm, amely nz 
ideális magasságból leszállva II mindennapi él!.!! 
sz ükségleteire ulktllmnzza IIZ evangélium nagy 
igazságnit. frehát "égső következtetése nz, -
amiben teljesen egyetértek cikkil'ó"!I1 - hogy 
l! az evaugéliumi szellem megújulasát c~!lk új 
szociális mozgalmak tudj ák előidézni ". 

Htveinkuek ajánlj uk elol\'a~l't.s ra ezt nz igeu 
érdekes fej lege tést. ~evezett folj'óimlBznm szer
keszló.iégüllkben megtekin thetó. 

Unitárius teologiai akadémiai 
értekezések. -

Ket előadás. Itták: dr. Kiss Elek és GáJli lörinc. 
KOlozsvár, 1936., 261ap. 

A ei w meglehelősen szürke, egyhangú. Sok
kal érde kesebb cimet is lehetett volna találni 
azoknak az érdekes kerdéileknek, amelyeket 1\ 

füi!:et tar talmaz. Mind a. két előadás felolvasó 
estélyre keszüit. A~ első alzal foglalkozik, hogy 
mi az u uitarizmu 3 j elentése, szerepe a mai elet
ben. Dr. Kiss Elek megá.llapitja, hogya bolse
viz mus és 11 Tíitlerizmus nagyszabású. hi trendszere, 
de álhitr6tldseere u tán el kell következnie az 
egé$z e mberiségre kiterjedő, egyetemes üdvösseget 
jelentő hitnek: az u nitnrius vi lágvallásuak. 

Addig pedig n. mi Bzerepüllk e hitnek a 
bibliai kovász hoz haso nló fentartás!\. 

A másik előadásban Gál{i Löd'IC értekezik 
arról, h ogy keresztények·e az llllitAriusok s e~zel 
kapcsolatban Jézus alakjának igazi jelenté~e\'e~ 
fogiaJkozik. A mitologiai alak helyett az, 19azl 
személyiséget, a történelemnek roppant valoságát 
állit ja hallgaLói szeme elé. Ilyen ér telem ben 8Z 
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imaáriusok Jézus szellemi örökösei s ma azok 
nevezbetik magukt\t jogosan ker.esztényeknek, 
akik ebben a törté'le:mi óriásban Ját jak szellemi 
vezérUket. Mai értelemben véve tehat az unitlL
riusok igazán használhat jak a keresztény nevet. 

A két előadás nagyon érdekes. Ajánlom 
minden öntud!\.tos unüáriusnnk elolvasásro.. Meg
rendelbető az ira.tmisszió útjáll. 

Unitárius egyházi beszédek. 
Öt beszéd. [rt<ik: dr. Kiss Etek, S~ellt-Ivanyj S<indor, Var 
Albert, dr. Varga Béta és Oálfi Lőrinc. Kolozsvár, 1936., 401 

Husvét előtt a kolozsvári Dagytemplomban 
mondtltk ezt az öt beszédet öt egymás után kö
vetkező vasarnapoll II teologia tanárai. Első pil
lanatra Dzt hinné nz ember, hogy bizonyára az 
öt beszédnek egY8éges fOIl !l.la van, amely ö8sze
fűzi a gyöngyszemeket. Sajnos, nem igy áll a 
dolog. Olvasás közben látjuk csak, hogy egyéni 
elgo:::dolAs alapján készültek a beszédek. Vajjon 
mikor jutunk el mi is ahhoz az összefogó szel. 
lembez - világért sem kollel.tivizmushoz-, 
amely bizonyo! egysé!;et, bizollJos egyölltelű~éget 
eredmenyczne. f1:gy házak, amelyek sokkal kevésbé 
alkalmasak erre, egyre· másra rt>udezik az egyEé
ges felépitésű konferencia-beszéd sorozatokat. Mi 
erre sokkal alkalmll.sabbak vagyunk s mégsem 
tesszük. Vajjoll miért nem ? 

Mint egyéni megnyilatkozáMl.nt., e szép be· 
Bzedeket olvassuk el minél többen. Megrendelhe· 
tők az iratmissziónál. 

A rög alatt. 
Irta: Balázs Ferenc. ~Aranyosszék i Vidékfejleszlö· kiadása 

Torda, 1936., 328 lap. 

E könyvvel bc')vebhen fogunk foglalkozni, 
mert Ilagyon megérdemli. Most csak megjegyez
zük, hogy régen olvastunk ennyire érdekfe8zitó és 
gondolatokban gazdng könyvet. 'J..1artalmazZtt. a 
szerző 1928. és 1935. között kifejtett sokoldalú 
munl,ásságának fordulatait. Ára 3.- Pengő. K up
ható a lelkészi irodán. 

Firtosi rezedák. 
lrta: József Jdn08. -Glóbus-könyvnyomda, Székelyudvarhely (Oderheiu) 

1936., 68. lall. , 

. ~ mult. évben Brasl6ba.n elbunyt kiváló 
utlItarlUlJ tamtónflk verseit és elbeszéléseit adták 
ki hál~8 tanitványai a fenti eim ulatt. A köny ... 
8zerzOJ8 aegyvell esztendeig v('Ilt 1\ hároDlszáz 
unitárius lelket számláló Jl'irtosváralja székely 

u, e. 

község tanItója, akinek tan~tvAnyai köziÜ Iba. 
több mi ut húsz intellektuális pályán mflködik -. ' Hogy 6 maga milyen sorsból kUzdötte fel mngat 
a nepnevelő nagyon tisztes helyére, azt maga 
mondja el önéle\rajzaban. Ez talán a könyvnek 
legérdekfeszil611b és legregényesebb irása, mert 
al!lt mutatja, hogy milyen hallatlan energia. rej. 
tőzik a székely népben. A könyv többi része 
venekből áH és jóizű székely történetekböL 

A könyv ára l'SO Pengő. Jövedelme Ho fir
tosváraljai templom orgonájának ujjáépitéli!i költ. 
ségeit szolgálja, azét az org:onáét, amellyel egy. 
kor II annyi bivő lelket tudott a magasba ragadni. 
Megl'elldelhetö József Dezső tauárnál, OyUilL, 
Ecsedi-utca 22. Ugya.u~rre II cimre küldjék 
vissza. gyUjtöivllket mindazok, akik annak idején 
előfizetőket gytijtöttek a könyvre. Amennyiben 
11em iratkozott, fel senkij akkor is küldjék vissza 
- elszámolás céljából. 

Dr. HAJOS BÉLA. 

Nyolcvanöt éves korábanj mint érett gabona 
learattatott. Utol86 utjára, i\ kerepesi temetőbe 

és a. bécsi krematóriumba filli kegyelettel kisér
tUk el junius 4-én. 

Fh~ volt annak a Hn.jós JánoalI " aki az 
ala.kuláskor budapesti egy azközségUnknek első 

gondnoka volt. Ezt a családi szent hagyományt 
hiven őrizte B O maga il! az idők során Bziveseu 
val1alt egyházi tisztséget. Egybé.zi tanácsosnink 
között O volt a legidősebb. Mint ilyen, megértő 
lélekkel viselte a. budapesti egyházközség gond
nokságá.t. Majd a. duna.-tiszamenti egybázkör fel
ügyelő gondnoka s később az Igazgató Tanács 
elnöke, mint fögondnok·belyeUes a békekötés 
utan i uj szervezetben. 

ElTyéniségét pontosság, b\iség és baráti oda-
.0 • • 

adás Jellemezte, meJ1yel elblve.tásállak, nllnt orvoS 
a b8.lóti kerületben és mint közegészségi fel 
ügyelő a belügymiuiszlériumban a világhl\borl' 
idején is megfelelni igyekueit. 

Szivén Bobl~ be nem gyógyuló sebet ejtett 
egyetlen fiának tragikus hnlála. Csak erOs hit~ 
tartotta fenn s hozott végre megnyugvAst őnek. 
abblUJ a csendes kimnlásban, mely szelid álom 
képében szenderitette át - a masvih\gra. 

Emléket szeretettel öri~zUk a CBllládi h(lg~ 0-
máoyok között. -

• 



HIREK 

Az Unitárius Értesitő 
T. Előfizetőihez ! 

Amint már az év elején bejelentettük, 
lapunk tizenötéves évfordulóját azzal ki· 
vánjuk olvasóink számára emfékezetesst 
tenni, hogy kiszélesitjUk irodalmi tevékeny
ségünk köré •• Igy inditottuk meg a "Mai 
Füzetek" sorozatot, amelynek második 
tüzeItt e I.apszámhoz csatolva kapják meg 
t. előfizetöink. Amikor e vc1l1alatot el.ndi
tottuk, egyetlen fillér áldozatot sem kiván~ 
tunk a vállalat támogatására. 

Most ujabb bejelentést teszUnk s re
méljük, hogy ez is ki fogja váltani a mi 
olvasófáborunk örömét. A következő 1937. 
évre naptárral ellátott "Unitárius Évkönyv a

• 

eJ kivánunk rendes, évenként ismétlődő 
mellékletként adni azoknak az el6fize
lőknek, akik erre igényt tartanak 5 igé
nyüket kifejezik azzal, hogy 1937. évre 
szóló előfizetési küldeményükel 50 fillér
rel megtoldják. Vagyis az Unitárius Érte
sitő eddigi előfizetési díja (4 P) helyett 
ezeniul 4 P 60 fillér előfizetési dijat külde· 
nek be. 

Ez korántsem dijemelés, mert akinek 
az Évkönyv nem tetszik, egyszerOen nem 
kUldi be az 50 fillérnyi kis összeget. De 
hisszük és reméljük, hogy ilyen előfizetőnk 
nem fog akadni. Hisszük, hogy elöfi.ze
tőink olyan szeretellel ragaszkodnak hoz
zánk, mint amilyen nagy unitárius magyar 
szeretettel közeledünk mi hozzájuk. Az 
évkönyv eikkei pedig olyanok lesznek, 
hogy mindenki érdeklődését fel fogják 
kelleni. Az Évkönyvei f. évi decemberi 
laps'lámunkhoz mellékelve kapják meg 
mindazok, akik r endes dOfizetői alapnak. 
Egyébként kUlön is kapható lesz a lelkészi 
hivatalokban. 

Bizalommal várjuk uj vállalkozásunk
hoz a további szives támogatást s e jó 
reménységgel lelkünkben köszöntjük ked
ves előfizetőinket igaz szeretettel. 

• 

A szerkesztőség nevében 
IvAn LAszló. 

.1C)2~ . juniusilhan jelent meg az UnitárIus 
trteslt6 ~ls6 sd,ma.Jól'an Miklós pUepöki vikatius 
szerkesztesében. TIzenöt év telt el azóta é 
U ·.- É . Saz mt tIUS rtesJtö ma. már kezd meger6söd . 
SzeressUk, ápoljuk egybázunknak ezt a re n.l~ 
ny.ekre jogositó draga gyermekét , mert egy~~r 
meg sok kedves várakozasunkat fogja való 
vál~ani. Ez a számunk az ünnepi évfordulóra va~: 
tekmtettel bnsz olda! terjedelemben jelent meg. 

Legközelebbi lapszámunk szeptember 
közepén jelenik meg. 

Igaz keresztény magyar Hllvalhb cimen jelent 
meg a "Mai Füzetek" második száma. Irója Barabás Istvan 
lelkész. Rendes ell)fi:.!etOink ehhez alapszámunkhoz mel. 
lékelve kapják ajándékképpen. Vidéld IeJkészeink és gond. 
nokaink számára ingyen killdjllk olyan példányszllmban 
amilyenben egy level(!Zö lapon kérik. Jó alkalom eszméink 
terjesztésére l 

Gyermekeink valli!iserkölcsi nevelésé .. 
ről a juniusi kebir tanács a tanev vége alkal
mából beszámolót tartott II kiküldött biztosok s a 
vasa.rnapi iskolo.vezetök jelentései s a gyermek" 
istentisztelet vezetőinek értekezlete alapján. A 
tanács kéri aszUlőket, lJogy vegyék ugya hittan
órákat, mint a gyermekistenti8zt~16teket komo
lyau és szigoruan, a nemes ügyhöz méltó lelki
ismeretességgel. Az elmult idők eléggé érthetően 
bebi2onyitották, hogy hova vezet n valhlstalan
sá.g és a fegyelmezetlenség. Jó gyermekeket 
csakis vallásos neveléssel nevelhet ünk s ezt II 

vallásos nevelést adja meg a hitoktatás és gyer
mekis tentisz telet. 

A 5zenh1brahámi pihenő Ugye is a 
kebli tanács elá került. Kelem8'n Béla gondnok 
azzal a szeretettel ismertette, amilyen szeretettel 
dolgozik is a pihenő létrehozásán. A Magyarkút 
melletti telkünktól nékány lépésnyire áll meg a 
balassagyarmati vonat. Ezen a telken húsz fekvő" 
hellyel kót hálótermet és középen egy étkező és 
tArsalgótermet, ezenkivül konyhát és örzó részére 
szohát épitenénk, mely Gotthárd ZJigmond épitési 
mérnök kebli tanAcsos szivességMI készitett ter
vei szerint körülbelUI 4000 pengőbe kerülne. 
Kelemen Béla gonduok a kebli tanácstól felba
talmazást kért a gyüjtéssal egybegyült ösuegnek 
az egyhaz pénztáraból való kiegészitésére. A 
kebl i tanács késJls~ggel megadta a felhatalma
zást. Ez a neIDes határozat vezesse arra vallás
közönségüllket. bog, meghozn II maga áldoza1át 
a pihenő érdekében. Ktllönösen azoknak 81Ól ez 
a felhivás, a.kik távol ta.rtották magukat a Szent
ábrahámi pihenő ügyétOl. 

U. e. 



Oyermekeink kirándulása a tugJigetbe. 
JUlIius 14·én tartottAk o. vJ\sáruapi iskolai C30-
portok rendes évi kirándulásokat 1\ Zngligetbe. 
Kint o. természet szep templomában Derz8y Lili 
VCfetö testver tartotta meg fl, gyermekek szá
mára az isten tiszteletet. U,álla Ujváry I;{l,sz!ó 
vezetó tes t\'nr foglalkozott még 1\ gyermekekkel. 
A BECp IillllCptlyclI c3crkészeink is résztvettek. 
A szUlOk boldogan szemlélték gyermekeik lelki 
épülését és utana jóked\'" játékukat. 

Az aranyosrákosi Szekelr Sándor 
vegyeskar hangversenye. Pünkösd elsó nap
jának cnjeJt lartotta nz afllollj"o:m\kosi Sz.ékely 
t:ián dor vegyesk!\!' el.só dl1Jestjét II '\!igszió Haz 
gyiileb.czcli termében. A Illti ;ort J6zan Miklós 
püspöki vjkáriu ~ , 111, egylet d l5zclllő).;e nyitotta 
meg cmelkedett szavakkal, mAjd a v~gye8kar 

adott (:lö magya r CS székely nÓ tákat, f~gyclme
zeU, ö3szhuIIgzntos CEl igell r-h'ezetcs elöadá) l.l ful. 
PelhO I.:H\'án lelkész II magyar nótáról tdr :ott 
szflrnynló cJöatl!\s t, majd Tárcza Ilonka élleke~nő 
adott clö fllLom á\érzéasel magyar dalo kat'. A 
1ll1hor09 e.sto ~ dr. vitéz; Nyirecly G ~za szavai 
zanák be, A \'cgycskar, élen te"ékeny karmeste
réveL Nagy S~ndorral, valóban derekas es figye
lemrem éltó munkát \'églett. J~méljük, hogy ezt 
nz ulli\ariu3 tar.:irIdalom a jö\'6ben szélescbbkölú 
JIg,l'elemrt: fogja l1IéltalJJi, mint abogy azt n ve
gyeskar nlindeu igéJl~· t ki elégiló bemutatkozása 
nlkalmávn l tette. 

Erdélyi müvészestet rendezett a Brassai 
S, egyesület maj na 30·án a zeneruüvészeli főis
kola kamaratermében. A megllyi:M FerenCI József 
lelkész moudona D1 ftgerulekezve Erasmus halálá
nak Il égyszázevea fordulójáról S arró l a szellemrő l 
amelyet j~ra.srnus örökül b ag~'ott a msi embernek: 
A músol' jóllevli müv€'szek Bzamaiból állott lM nr
gács. I\é.~~n á n . ~ópessy Lucia), Agyagfalvi Hegyi 
l:!tvall koltó SSJI\t verseib61 olvasott fel nagy si
kerrel, 1 'aslidcly Andrást Adj'·verd sz:avallltaiért 
tombol,:a. ünnepelte ft közönség. Nagy Sau dor 
zellemU\'eszeti föi~k. hallgató kurue dalokat adott 
elő. 

_ Kar, hogy a jósikel'ü és Dag.}'OIl tartal mas 
muveszesleu. amely \'alóball erdélyi vonatkozásD 
\'olt,. olyan kevés Ullitáriust látluuk a hallgatók 
50rl\lban, 

A. János Zsigmond cserk~szek á. . 
nagy tábora julius 1. körül kczdődik M k"Yt " 

S ' ' . "gyar u 011, 
a zelltAbrnhaUll pIhe nő eddig me 'g b " l 

l eepltet en 
te kéll. Most lesz az ehO alkalom ho 'd' k' , gyvlel 
T 
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unitárius ~gerkesznuk ls resztveaznek ezen ti. 
táborozason, ami már régi terve és célja volt az 
u:ütariU5 c'Jerkészmozgalomnak. Debrecenböl há
rom, Hódmezövá.aarhelyr61 egy fiu jelentkezett a 
nagy tll.borra. 

Nógrádverőcére a magyarkuli Szent
ábrahámi pihenő telkére, mint a János Zsig
mond cserkész ciOapat vendégei kirándulást terve
zUnk julius 12-én vasárnap, A hajójegy ára turista 
hajón oda-vissza l p 80 fillér, rendes járaton· 2. 
oSltalyon 2 P 40 ftllér. A turista hajó indul reg
gel 6 óra 30 perckor az Eötvös-téri hajóállomástól, 
A rendes járat 7 óra 30 perckor. A nógrádverö
cei hajóállomásnál vár cserkész, aki bennünket 
elkalauzol a magyarkuli telekre (háromnegyed 
óra ut a hajóállomáslól), Akiknek az út fáraslló 
mehe tnek vonaton is. A vonat 6 óra 17 percko; 
indul a nyugati pályaudvarról és a le!ek mellett 
álJ meg, millt feltéleles álJomáson. (Neve: Magyar
kiJt megállóhely , Össze ne lévesszOk a 3 km.-rel 
idább esö Ma~yark(lt-Nógrádveröce megállóhel lyeJ!) 
Ellátását biztosit ja a c:serkészcsapat azoknak, akik 
e töre bejelentik (I úlius 9-en deli 12 óráig) cSllfla
kozásu kat a lelkészi hivatalnál. Hajóval esle együtt 
utazunk haza. Kérjük hivei nket minel számosabban 
csatlakozzanak a kirándu ló csoporthoz. 

Vidék. 
liy6r1 hiveink részére Bl/r/ők Géza dunániuli kör

lelkész majus J7· én tariolI urvaC50raosJ.\ással egybekötOtl 
istenl isl.I\!lelet. Az urvacsorai ken)'eret es bOri Fekele 
Andor hadna2Y adományozta. liiveink közül IizennyoJcan 
járultak a szent vendégsé2hez, 

Erdély. 
, 

Az Unil~rius Nők Országos Szövet
sége (Erdély) c~ecsemóvédó tanfolyamoI rende
zeLt 'rorockóll dr. Küttel Lajos orvos vezetésével. 
A tanfolj'amon Hz ulJitárius leálJY vett részt, 
akik ezell tul tevékeny részt vesznek a CieC.iemÓ
védelem nemzetmentó nagy muukájába.u, Ugyuu
csak a Jeanyokuak az életre való a.laposabb ki
képzése cél jAIJól ft koloz:3vári unitári us nó:!zövet· 
ség egy hónapos háztartAsi tanfolyamot 'rendez 
ft kolozsvári magyar leáu)'ok részére felekezi 
különbség uélklll. 

Az erd~lyi teologusok missziói utja. 
A kolozsvári teologia növendékei dr, Kiss E lek 
teol. tanár vezetésével hAromnapos missziói utat 
rendeztek a Küküllő mentén fekvő unitárius köz
ségekbe, Missziói nt juk központi célja D;csószent
márton volt, ahol nagyolJb Bzabásu vallásos es
télyt tartott ak lU: egyházközség tagjaina.k lelkes 
részvételé\'eJ. 



Haranll5zenteJc!:s Raván. Szép Ilnnepély kerete· 
beu, éprilis 14· én szentelle lel Ktr/onll Ferenc esperes az 
lij harangot. amelyet a rava i hivek átdozatkészsége szer
zett a templom tornyába. Aharangszerzés történetét 
LukAc3 Sándor helybeli lelkisz ismertelte. 

I HaioUaink. I 
Bikfll/vy NtrllY K6roly jegyző 45éves korában május 

l -én e lhunyt. - S. NIIflY Józ.sefné sz. Bodor Julianna 
életének 71. évében május 5·én Kololsváron elhunyt. S. 
Nagy László, al Erdélyi Szemle slerkesztóje és az Unit. 
Irod. Társaság főtitkára édesanyját gyászolja az elhuny t
ban. _ Vitéz Felszeghy J6nos kir. ügyéslségi elnök 57 
éves korában méju5 14-én Pécsett elhunyt. - L6rinczy 
Ani/a ny. alezredes 51 éves korában május 2O-án Buda
pesten elhunyt. - 6zv. dr. d6/noky Ákosy P. Oyu/ami 
saUl. alsószentmihályi Sigmond Ilona élete 77. évében 
május 30-!n Kolozsváron elhuny!. - Dr. vargyasi Hajós 
Bela ny. miniszteri tanacsos, a dunati,zamenli unitárius 
egyhAzkör tb. gondnoka 85 éves korában junlus 2-án 
Budapesten elhunyt. A temetési szertarlás junius 4-én voll 
a kerepesi-uli temetőben. A szertartást Józan Miklós püs
pőki vikárius vé~ezte. - Dr. btiföni Mikó Mikló8ne jun. 
5-én Budapesten elhunyt. - Nosz/opi Nosz/opy Otispárn4 
sz. Bartha Mária élele 48- ik évében junius 7-én Budapes
ten elhunyt. _ Az örökélet szépsége tegye boldoggá to

vábbi életüket. 

Az Unitárius N~szövetsig. mini gondozója egy 
kedves, szorgalmas, fiatal leánynak (17 éves, 111. felső ker. 
isk. tanuló) részére jun. közepétől aug. végéig terjedő 
időre helyet kere ' , l ehetőleg vidéken. felOgyelhetne, kor
repetalhatna kisebb gyermekekkel, esetleg társképpen 
lenne alkalmazható hozzá hasonló koru leányka mellett. 
Minden esetben jó bánásmódot és jó ellátást, esetleges 
szolgálat esetén némi 7sebpénzt óhajtanánk biztositani 
számára. Megkeres~st e tárgyban a Noszövetség Barabás 
Istvánné eimére 01. ker. Koháry-u. -4. sz.) kér. 

Ködpkoru, kellemes megjelenésü, Erdélyben állást ve
szilelt tanitónö számára keresUnk megfelelő elhelyezkedést 
gyermekek mellé, esetleg idősebb hAl!:aspárhot, beteg házi
asszony mellé. J6 bánásm d melleIt havi 35-40 P. fizetést 
igényeIne, mert Erdélyben lakó, idős édesatyjál is segé
Iyetnie kell. Megkeresést ugyancsak a fenti eimre kérünk. 
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Női és férfi kalap nagy választékban 
- modelek után alakitást olcsón 

vállal ok PÉTER JÁNOS 
'VIII" Baross~utca 82. sz, 
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Az Unitárius Értesitö egyhá
zunk megujhodásáért küzd! 

101 II 101 u 10 II [Ol I 

HIVATALOS RÉSZ. 

Sz. 155-1936. 

Meghiv6 
A Magy~r~r~zági Unitárius Eg.rház Igazgató 

Tanácsa f. éVI Juhus 3-án (pénteken) délután 5 
órakor a tanácsteremben 

rendkivüli ülést 
tart, amelyre ~ ~a .ná~s tagjait szeretettel meghivjuk. 

A ,.endklvUh ülés egyetlen tárgya: az u' 
egyházalkotmányi törvényjavaslat bemutatása. l 

Budapest, 1936. junius 16. 

Dr. Mik6 Ferenc s. k. J6zan Mikl6s s. I{ 
fögondnok-helyelles püspöki vikárius. 

Lelkészi nyugdijalapra ujabbl!.D adakoz
tak II következő buzgó atyánkfiai: dr. Szekely 
Áko!!! (M. sziget) 20 P. Nyiregybbai atyafiak 
gyüjtése: 12 P. Konfirmációi perselygyüjtés : 
U'33 P. Vargay Kálmánné és fia Zoltán: 10 P. 
Szolnoki atyafiak gyüjtése : 6 P. Unitárius rend~ 
örök Duacsorai gwüjtése: 5'68 P. ajtai Kovács 
József, dr. Szinte János, dr. Borbély Tihamér és 
Létay Gyula (Szekszárd) 5-5 P. ~agy Áron : 
4 P. Ujváry László : 2'50 P. Csatkai Jenő (Sop
ron) és Fekete Ernő (Gyór) 2-2 P. Nagy Istvánné: 
1'50 P. László Domokos és Dézs&, Sándor (Mária
besnyő) l -l P. Ágoston József -'50 fillér. }I~o
gadjé.k a nemessl',ivü adakozók egyházunk hálás 
köszönetét. Példájok szolgáljon buzdité.sul mások
nak IS: 

A lelkészi nyugdijalap gyarapitását aján
lom összes hiveinknek megértő szeretetébe. Szi
ves üdvözlettel 

Budapest, 193G. junius 6. 
J6zan Miklós 

puspöki vikárius 
1I~ AllIp kezelője. 

A Magyar Unitárius Nők Szövetsé~ 
gének összesitett számadása az 1935~ik 
évröl. A) Bevétel: l. Az Unilárius; Egyházközség 
rendes évi segélye 500 P. 2. Adományok: a} 
Diák vacsorára 20 P. b) Berei árvák részére 3 P. 
c) Szegény segélyezésre 303'72 P. d) husvéti per
sely adomány 157'57 P. e) amerikai adomány 10 
Ofo-a 168 P. 3. Tagdijak 103 P. 4. Varrógép hasz
nálati dija 30 P. 5. Visszatéritett kölcsön 89 P. 
6. Áthozat 1934.-röl 19'03 P. Összesen bevétel: 
1293'32 P. BJ Kiadás.' 1. Tanulmányi segélyekre 
464'68 P. 2. Szegény segélyezésre 339'49 P. 3. 
Élelmiszer segély 28 esetben 105'49 P. 4. Diák 

. E . 

I 



, .. 
vacsoráTa'~40 '20 P. '~ . Berei árváknak 3 P. 6. Va
sárnap(-iskblasok megvendégclése 4'64 P. 7. ·Köl
csön tanaijri 25 P. 8. Porló költs. 14'54 P. 9. 
Nyomda, költs. 4' 1.2 P. 10. Vegyes kiadások 32'17 
P. 11 . NOszövetség karácsonyi adománya 192'39 
P. 12. Átvitel 1936-ra 67 P. Összesen kiadás: 

1293'32 P. 

Kimulatás az Unitárius N6szövetstg szegény 
gondozó klskönyvc/n Iil'y(l\r összegr6/. A) Bevétel : 
1. Áthozatal 1934. évről 6.2!; P. 2. Péterily Gyula gyüj tése 
29.10 P. 3. józan Miklósné könyvén 42.- P. 4. Polgár 
Lipótné könyvén 19.50 P. 5. Nyired)' Erzsébet könyvén 
33.- P. 6. Özv. Rádu l)' Jánosné könyvén 11. - P. 7. Bara
bis Istdnné könyvén 10.- P. 8. Buzogány Anna könyvén 
7.- p, 9. özv. Nyiró Gézáné könyvén 11.- P. to. Ajtay 
Kovács József adom. 12.- P. II. Dimény Lajos 6.- p. 
12. Kisgyörg)' Sltndorné adománya 10.- P. 13. özv. Sehey 
Ernöné adománya to. - p, t4. Pálffy Irén adománya 15.
P. 15. Halász Jánosné adománya 3.- P. 16. Bartha LajOS 
adománya 1.50 P. 17. Halász G. -.60 P. Összes bevétel: 
226.95 P. B) Kil1d6s : l. Szegény segélyezésre 57 esetben 
177.42 P. 2. Élelmiszer segély 13 esetben 45.59 P. 3. Porló 
-.50 P. Összes kiadás : 226.95 P. 

Szcnlábrahámi plhcn6re adakozlak: Misszió
házban tartott anyak napján a per:lelypénz 13 p 29 lill., 
Irsay testvérek (január, februarra) • . Gyarmathy István és 
Ujvári Lá5dó Ganu'rra) 2-2 p" [1.5Ó Li'fia (októberre) 
50 f., 55 drb. képes levelezőlap a 8 i., 4 P 40 1., kiegészi
tésül 8\ 1., összesen 25 p" hozzáadva a májusban közölt 
1248 P·\'el együtt 1213 P. 

• • , 
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a im"".vagy énekeskönyv re, vagy 

bármilyen egyházi kiadványra van 
szüksége. forduljon a~ 

UNITÁRIUS IRATMISSIIÓHAl 
Budapest, 

V., Koháry-utca 4., I. em 8. 
Nyitva: 

. csütörtökön 5 - 7. vasarnap 12- 1. 

BERDE LAJOS -
unItárius c:l p.szme"er 
Jutányosan vána' m'n_ 
den munkát _ Budapest, 

II., Batthány-utca 48. 

MÁTÉ ERNÖ 
KŐNYVNYOMOÁJA 

Készit: könyvet, ujságot, 
plakátot, izléses m eghí
VÓI, cégkárgyát. névjegyer 

BUDAPEST 
VIII. KE~., JOZSEF·UTCA 61. SZ. 

TELEFON; 4 -61-81 .. 

'==========================================~"~====7 

Felelas szerkesztö 'S kJad6 Dr. Iván Lászlo ' 

Sze rkeszt6ség és klad6hlvatal 
174-24. 

A lap 

XV. élI, 6.- 7, SI, Budapest, 1936, 
Máté 

Utánaküldés kizárva! 

Uj eim: 

· ·agY. ágos 

~ :br Skallllld 

VI., ~ 

61. _ Telefon I 
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