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domborul egy sír a kerepesi temetőben. Oszi 
esőcseppek sirva hullanak rá, a fák sárguló lomb
jai lassan ellepik a nébány nap előtt virágba öltö
zött hantot. A magyar miniszterelnök korán kihült 
teleme nyugszik alant s az enyészet borongós han
gulata Wi meg a temetökertet fent. 'regllap még a 
közjogi méllóság magas fokán, holnap, holnapután 
az elmúlás mindent kiegyenlítő két méter mély szint
jén. Néhány nap S mily változás egy ember éle
tében! ... Pedig aki 011 lent nyugszik, nem 
mindennilpi ember volt. Koponyája mögött tervek 
feszü ltek s lelkében vágyak, remények égtek. Ezek 
a vágyak egy nemzet vágyaival álltak összhangban. 
S megval6sulásuk egy nemzetnek minden' remény
sége volt. Akkor jött elő a közélet színlerére, 
amikor egy nemzet a kétségbcí'.sés szélén sírjába 
készült szállani. .-MindcrJ hite, nlinden reménye 
odavolt szcréncséUen fajtáj/mak s Ö megszóIaJt és 
magyar testvéreknek szólilotta sorslá"rsait. Fel
hí vta a n\!miétet, hogy lépjen vissza sirja szélé
ről s ö megmutatja a jövő boldogulásának útját. 
A nemzet hitt e szokatlan hang nak s akkor talán 
tűzbe-vizbe, égbe, földre, pokolba is követte volna 
vezérét. Száz éveknek keserves, elnyomatása után 
végre egy ember akadt, aki a milliókat testvérei
nek nevezte és álmaikat és kivánsága ikat a magáé
nak ismerte fel. Annyi-annyi demokratikus évtized 
után végre egy ember, aki meri a népre gondolni, 
a népre, amelyböl vétetett s amelynek sorsáról 
nem feledkezett meg a vezérkar előkelő és udvar
képes légkörében sem. 

M.óta négy év lelt el s a magyar nép első 
miniszterelnöke már halait . S . most szomorúan 
kérdezzUk magunktól: mil tudott megvalósitani azok-
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ból a merész gondolatokból, amelyeket elsö rádió
beszédében kifejtett. Lett·e valami azokból az 
evangéli umi szociá lis ig-azságokból, amelyek szi
vében o ly meleg tGzzel égtek? Valóra váll-e az a 
tisztább, nemesebb társadalom, amelynek képét oly 
rokonszenvesen tudta hallgatói lelkébe vetiteni? 
Bizony. ha körüJnézünk, azt látjuk, hogy egy 
nemzet reményei lelohad tak, a kedélyek elfásultak, 
az ö lelki vetését egy tragikus sikertelenség jégesöje 
verte sorra. Mi az oka. annak az istencsapásnak, 
hogy eze n a földön a legjobbak, a Jee:nemc~d)bek 
munkáját csak ilyen erenmény- követi. jaj! nagy 
a sora ennek. Ei:CO a vidéken nincs áldás a magvet6-
kön, ilt irigységfGrészel ketté minden magas fát. Itt 
érde~: kartelvezérek, hübérurak és Krisztusba buj
tatott kriszlustalanok érdeke megöl mindenkit, aki 
valóba n az örök evangélium tisztes, egyszerü sze
génységét akarja és gyakorolja. A Duna partján 
"halottasak az esték~, itt egy nép nem él boldog 
életet és aki igazán tenni aka rna a népért, annak 
önemésztés, örület, halál a sorsa. Vajjon a kere· 
pesi temető ha loUja ezekből az őrületbe és halálba 
rohanó magyar..Jkból kerüli ki? Vagy azokból, akik 
nem gyötröd tek ennyire, hanem csak tenní akar
lak, de egy kéz, valami ismeretlen titokzatos kéz 
lefogla munkára lendülő karjukat? .Ma már csak 
elmélkedni lehet e nagy kérdések felett, hiszen a 
haloltak világa csendes s onnan nem jő felelet 
töprengő vivódásainkra. 

S ahalolt elcsendcsUlI szivét sem tépik 
tovább azok a belső ellenmondások, amelyek éle
tének utolsó éveit olyan terhessé teheUék. Egy 
népet szeretni , egy népnek jobb jövőt igérni, hata
lom teljébe érkezni és ott hatalomnélkUlinek, meg:-



raboJtnak, nagyobb erők foglyánt\k bizonyu lni : 
óh mily keserves sors! 

, De mi itt maradtunk és számunk ra nincs 
nyugalom. Benn{inkel a magyar sors irl6za l~s 
mélységei reltenlenek. Vajjon lesz~e máskép, va!~ 
jOli Illegnyögeti k~e az líj szelek, amelyek nek a 1ll1-
niszterelnök első fuvalla ta "akarf" lenni az ös 
magyar fákat? Vagy marad minden a régiben? A 
milliók lová bb pusztulnak éhbéren, rongyokban , 
testi-lelki táplálék nélkü l? S a nagy éhesek tovább 
is szabad vadászterületnek, kizsák mAnyolhat6 gyar
matnak, el nyom ható ra bszoJganépnek tekintenek 
mind ent és mindenkit, kit szerencsé tlen sorsa e 
földhöz kötöt!? 

"Sohase lesz másként, igy rendeltetett!a ezt 
a keserves JlIelód iát nyögle az öreg Duna egy faja
ért esdő magyar köllö fülébe. Oh, ha igaz ez az 
ige, a kkor a kerepesi-tHi SiT többet taka r, mint 
egy elhunyt magyar min isz!erel nököl. Akk or az 
őszi lombhullás egyebet is betemet, nemcsak egy 
fri ssen domboruló halmot. Ha igaz ez a szörny ü 
jóslat, akkor egy népIlek kálváriás sorsat lemették 
el annyi disszel s oly királyi pompával a nagy 
magyarok temetkező helyére. Azéi a népét, amely 
él ni akart, itt e hazában akarl élni, de csak a 
szétszóródás, a világ négy táján való csavargás 
és a koldusbot jutott osztályrészéO I. Ha igaz ez a 
szörnyű látomás, akkor most leJt be ama másik 
is a nemiet nagyszerO haláláról fén)'es külföld i, 
I:~á.~z:i.ri és királyi képviseletek, kance!lárok, mi
niszterek, d iploma\ith, erófok, katonák jelenlétében : 

A sirl , hol nemzet siHyeu Q. I 

Népek veszik körUI, 
8 az ember millióinak 
Szemében gyász.könny ül. 

Óh lsten! Magyarok Istene ! Ne engedd, 
hogy az első kisél'Jet a magy ar nép meg mentésére 
ily csil fos kudarccal végzOdjék. Adj igazolást és 
feltámadást ama szent s6várgásnak, amely az el. 
hu nytat egyedül tette naggyá: a magyar nép fel
emelése gyötrelmesen szép álmának. Óh adj már 
végre nemcsak áJmodókat, hallem kivitelezöket, 
erOs, harcos férfiakat! ÓIJ, hallgass meg bennUn
ket, Ma~yarok Istene , hogy meg ne haljunk, sírba 
ne hullJunk, hanem éljü nk, élhessO nk és meg
maradhassunk. 
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ERDÉLY. 

Beszélgetés egy erdélyi unitárius 
tanit6növel. 

. Szemre é~p olyan .egyszerü, vidám, szep 
flatalleá l1y, mInt a többI. Beszélget ni kell vele' 
hosszan, nl' ugodlan, hogy égő hivatásérzetet meg
ismerhessU k. 

- Nt!hez-e ma a Székelyföldön felekezeti 
tani lónönek len ni ? - Ez az elsO kérdésem, melyre 
nagyképűség nélkUl igy felel: 

- Ne héz, de szép. Nem cserélllém fel a 
világon senul1ivel. Erre a kOzdelem re készü1!Onk 
fel nyolc éve n ál, - lllert minálu nk a negyedik 
elemi után kezd öd ik a képezde, - és most bol
dogok vagyunk, társaimma l együtt, hogy kipró
bálhatjuk, mennyit tudunk tényleg tenni a faluért. 
Akik együtt vegeztUnk, állandóan levelezünk, de 
mi lyen mas ez a levelezés, mint a szokásos, unott 
baratnői levélváltás! Bennünk ezek a levelek tarl
ják az erőt, a tudatot, hogy neOl vagyunk egyedül 
még a legel hagya tottabb falu ban sem, meri lavol 
egymástól ugyanazokért a célokért dolgozunk. Főleg 
errő l irunk a leveleinkben, őszintén bevallva ered
ményeinket és kudarcainkal, hogy tanulsága inkal a 
többiek is felhasználhassák. Mi ugyanis igazi fal u
vezetők akarunk lenni! Etső dolgunk természetesen 
az iskola, mely szin te szimbólummá magasztosulva 
tölti be az életünket, de ezenfelül mi végezzük azt 
a munkát is, me ly nálatok Magyarországon a 
vedő nőre és háziipari oklatókra vár. Ezért a mun· 
kánk igen sokoldalu felkészültséget igenyel és 
p.ppen ezért roppa nt érdekes. 

- D e- hogyan alakul ki a valóságban? 
- Nem boszorkAnyság, csak állhatatosság 

és Ilyitoti sze m kell hozzá. Nagy kOnnyebbseg, 
hogy már a képezdéböl gyakran tesz Onk kirándu
lásokat a faluk ba, ahol a helyszinen ismerkedünk 
meg a rán k váró feladatokkal. Oly nagy feladalok 
ezeK, hogy nem is lehel máskép meg közeliteni csak 
mindennapi apr6ságokon keresztül. 8 munkánk1wk 
ez a titka I Hogyan is merne egy szegény, erőtlen , 

magárautalt tanilónö olyan sorsdöntő munkák el
végzésére vállal kozn i, mini a falu táplá lkozásának 
feljavitása, a csecsemőhalandóság csökkentése, a 
népmlivészet megmentése. Még a feladalok fel
sorolása is elcsüggeszt ... Pedig mindent be lehet 
tölteni a bibliai tanításnak szem elOtt tarlásával, 
hogy a~i kicsibm Itúségel, arra tJagyobb dolgokat 
bíz az lsten. Csak azl kell ten nonk, amit az anya 
végez a csa ládban , Ilem szabad szemethunyn unk 
olyan apróság felett, hogy például egy gyerek 
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gzakadt ruhával Jön at iskolába, nem szabad 
közömbösen bólogatni, ha egy néni a himzését 
lIlIIlaija, nem szabad egy.két dicsérő szóval meg
elégednünk tanács helyet!, ha a szomszédasszony
n.,k gyereke születell. Megannyi alkalom ez, hogy , 
segitsünk, a rongyos ruháju gyermek anyját például 
mintha csak időtöllés bö l tennOk, megtanitsuk fol
tozni. - Egy barátnöm olyan tökéletesen meg
tanitolta foltozni a falujabéli lányokat, hogy maga
sabb fizetést kapnak, ha elszegődnek cselédnek, 
mert egy foltozóvarrónőt pótolnak! - A varrogató, 
bimző asszonyoknak, szinte·n csak ugy kedvességböl, 
beszélgetés k~zben, megmutat juk a mi képezdei 
iráS09 kézimunkáinkat és ha ezen felbuzdulva rá
jönnek, hogy ök ennél még eredetibb, még régibb 
mintá~at ismernek, biztaini, dicsérni kell ökel, pél
dáuJ állitva kézimunkáikat a többi asszonyok elé. 
Ugyanigy van a szövéssel.fonással is. Nagyon 
bosszant, hogy a városi barátnöim indokolatlan ma
radiságnak tartják a szövés· fonás uj életre keltését. 
lIye!'mivel tölteni az időt II gépkorszakban I -
mondják fejcsóválva, nevetve és igazuk is lenne, 
ha a népnek lenne pénze, hogy ·a legjobb minö
ségil vásznakat, szöveteket megvegye. De az a 
minöség, mely a házivászon, háziszőttes tartóss~

gának megfelel, az uriosztály számára megfizethe· 
tetlen, hát még faluri, ahol a készpénz még a fehér 
hollónál is ritkább. Aki a szövés-fonás jelentöségét 
II mai adot/. viszonyok kó"ziitt tagadja, annak csak 
azt mondhatom, lát szik, hogy még sohasem nehe
zedett a lelkére egy falu felruházásának gondja. 
Hiszen hivatalosan nek Unk sem kötelességtink, de 
akit egySter megttmitottak látni, lelki kényszert érez, 
hogy seg itse» I Igy aztán mi is háziszőttes holmi
ban járunk, - s ennek az "áldozatnak" köszön
hetjük, hogy elnyűhetetlen , friss, csinos ruháink 
vannak, - azonkivül minden alkalmat megfI ga
dunk, hogy megdicsérjük, akinek magaszőtte ruhái 
vannak. A gyermekgondozásra is az a leghalható~ 

sabb buzditó eszköz, ha a jó anyákat milltaképUl 
ál1iljuk a többiek elé é~ mikor sok asszony van 
együtt, ügyese n, szerelő ravaszsággal beszé ltetjilk, 
hogyan is gondozza a gyermekeit. Ugyanezt mond
hatom a táplálkozásról is. A legjobb barátnőm, aki 
a szomszéd faluban tanitónő, addig dicsöilette az 
árpa kávét, hogy ma az egész faJu cukorra és árpa~ 
kávéra költi azt a pénzt, amit addig italra adott. 
Ne nevess kérlek, ez szinvalóság. Ö a leányokon 
keresztül érte el a háztartási szokások ujilásai t. A 
falu si lányokat annyira megnyerte magának, hogy 
akik férjhezmennek, mind a barátnőm tanácsai 
szerint vezetik a háztartást. Az életbevaló indulás
kor egészséges irányt szabni a falusi fiatatságnak 

, " 
- ez a ml legszebb, leghálásabb feladatunk. 

- De mondd kérlek, - kérdem mosol O 
k" lé "t- Y gva - le gl I·e a te fiatalságodat ez a szakadatlan' 

másokért való, komoly munka? ' 
- Menyaszony vagyok, - feleli Csöndes 

boldogsággal, - a ~alunk fiatal unitárius papjának 
a .menyasszonya. Hidd el, ma ez is egészen más 
mmt a sabl~l\os pap-tanitónő i házasságok. Itt nem: 
csak két flat~1 lélek talál egymásra, hanem két 
olyan ember llldul et együtt, akiknek életcélja : a 
magyar falu. Sr. lVeress Jolán. 

Eletképek Erdélyböl. 

Ember tervez, lsten végez I A nyáron csalá~ 
dom orvosi tanácsra 19lófüredre ment. Úgy volt 
hogy majd később én is utánuk megyek és ot; 
töltök egy pár helel. TervelTl nem sikerillt. A cse
hek nem adtak vizumot. Ök tudják miért nem. 
Én most csak azt tudom, jól tették, hogy nem 
adtak. Isten akarta, hogy ne a felv idébe, hanem 
Erdélybe menjek egy pár hétre. 

Nagy bosszúság fogott el azon a délelőllön 
amikor jelentették, hogyafelvidékre nem kapok 
vi zumot. Bosszúságom azonban nem tartotl sokáig. 
Egy mosolygó fiatal házaspár lépett be irodámba 
és minden haragom azonnat eloszlott. Amerikaiak 
volt ak. Az amerikai unitárius társu/aInak magyar 
barátságáról országosan ismert elnöke küldte öket 
hozzám. A fialal Mrj ugyanis a~ ő unokaöccAe 
volt. Turaaulójukat is magukkal hoztak Ameriká
ból. Bejárták volt már" vele csaknem egész Euró
pát. EljöItek", hogy megnézzék a mi fövárosunkat 
is, amelyről külföldön már legendás hirek kezdnek 
szárnyra keln i; és hogy itt meglátogassák az uni
tárius testvéreket i!'. Innen Erdély be igyekeztek, 
mert a nagybácsi lelkükre kötötte, hogy menjenek 
le ebbe a szomorú, szép ors3ágrészbe is, nyissák 
ki jól szemOket és - foltiket s vigyenek majd hirt 
az ott élő, sorsilldözöU magyarokTól. 

Nem sokáig kellett, hogy kérleljenek, amig 
elhatároztam, hogy én is velük megyek. Autón 
utazni nem utolsó dolog, különösen Erdélybe, 
ahova kolönben is mindnyájunkat állandóan vonz 
a szivünk. Bejártuk úgyszólván egész Erdélyorszá· 
got. Minél bennebb mentünk ebbe az áldot! haza· 
részbe, annál jobban nőtt szivem fájdalma: isle
nem mit veszilettilnk I 

Idegen jelzés II kocsinkal mindenilIt, ahol 
megálltunk, nagy sokaság vette körül és bámulta: 
honnan jöttek, hová mennek? Nagyváro/l egy 
harcsabajuszú bús magyar ezt mondá : Ültessenek 
fel engem ii!. - Hova akar menni bácsi?-



kérdeztük. _ Akárhová, - mondá - csak el 
innen, meri megbolondulok, ha még sokáig itt és 
igy kell élni. 

Kolofsvár az ifjukori álmok é:i emlékek 
válosa. Mi voll és mi leli belőle?] Ne hasonlit
gassuk ól multat a jelenhez, meri szivünk szakad 
bele I Sokszor elhatároztam már, hogy nem teszem 
be többé a lábam ebbe a városba, hogya multak 
szép emlékét a jelen valósága meg ne rontsa. Egy 
ellenáll hatatlan szent honvágy azonban mindig 
gyöz bennem s a szivem hangosabban dobog, 
valahányszor a város felé közeledve a főtéri tem
plom tornyát és a házsongárdi tem ető ormát meg
látom : Ez a varos az én városom, a mi városunk, 
a magyar unitáriusok Mekkája. 

Tordán áhilatos imádságot mondtunk az ösi 
szent falak között, melyek egykor Dávid Ferenc 
szavait viszhangozták ; a hit lsten ajándéka. Világ
töriéneImi helyez. 1568· ban, amikor az úgyneve
zett mlivelt nyugati államokban milliókat kergettek 
hiWkért számúzetésbe, vagy halálba, itt emberség 
dolgában az egész vHágot megel őzve, országos 
törvénybe iktatták a vallásszabadság szent jogát. 
1568. és 1936: azt mondják, hogya világ halad, 
- itt is igen, de visszafelé! 

Torockón lált uk kétszer felkelni a napot, 
ugy mini Adorján Manassé és mindenki, akit .jó
szerencséje ebbe a szép községbe visz. De láttunk 
olt egyebet is: új arcokal, új embereket, akikért 
JÚk"" ml! bizonyára nem lelkesedne, ügy mint 
Adorján Manasséerl. 1(30 Adorján Manassé az emberi 
jÓí!ág és becsület megszemélye~itöje. ök ép az 
ellenkező tipUS! képviselik. 

. ~m.int a havasok közül kikerekedve az enyedi 
uJ umtánus templom érintése után Gyulafehérvár 
felé közel~dtüllk, hosszú hallgatás után bájos uli
tá~snöm igy szólitolt meg: "What is the malter 
wllh you Gabriel?- Nagy komorság ülhetett az 
arcom~n, ~ert aziránt érdeklődött, hogy hirtelené
ben ml bajom lett. Semmi, csak édes és szomorú 
emlékek városa Gyulafehérvár. Amint a vársáncok 
fölött j~rlam, találkoztam nagyapámnak az egyI. ori 
keres~l~ri papnak a szellemével. Olt porladnak 
cso~tlal valahol a vársáncok mélyen. Kivégezlék 
e: Je1te~en sirba dobták, mert 1853· ban szabad. 
sagról almodozott, a száműzött Kossutlal barátko
zotl es t~t~on szOtt honmentO lerveket. Azóta meg
fO~dult stfJában, sirja fölött most is idegen induló. 
fUJnak. 

Egészen a szellemek hatalma alá kerültem 
Menjünk gyorsan tovább Dévavára fele I Dávid 
Ferenc. szelleme hiv I Unitárius volt minden elO
döm visszamenOleg a XVI~ik századig. Véremmé 

vált már az unitárius vallás. A bucsÍtjár6 helyek
nek mégis nagy jelentőséget tulajdonitok. Déva~ 
vára a magyar unitáriusok buCsújáró helye kellene, 
hogy legyen. Szent nekünk ez a hely, ahol Dávid 
Ferenc vallásalapitónk hitéert vértanú halált halt. 
Itt megeredem ismét a nagy igazságot, hogy az 
embernek még életénél is drágább a hite. Hárman • 
két amerikai es egy magyar a szent helyen imát 
mondtunk és zsoltárt énekeltünk magyarul es 
an golul. Egy pár perces szertartás vol csupán , de 
benne lelkileg ujjá születi ünk. Szeretnék ide vinni 
magammal mini:l!'n ingadozó unitáriust, hogy itt 
hitében megerősödjék , hogy ne legyenek köztünk 
többé olyan gyáva és pipogya unitáriusok, akik 
hitüket elhallgatják vagy érdekből meglagadják és 
eladják. Ha rajtam állana és módom is lenne rá, 
nem konfirmálnék meg senkit addig, amig előbb 

Dévavárába Dávid Ferenc sí rjához egyszer leg
alább el nem I13rándokol. Az uniláriu::; hitben való 
megerösödés kelléke ez. 

Szebenben éjszakára szin ie az ég alatt ma· 
radtu uk. A toronyban éjfélt ütött már az óra és a 
Röm ischer Kai ser·ban nem voll fekvőhely számunkra, 
sőt még a többi egyszerű szállodában sem. Egy 
németországi társaság számára foglaltak le minden 
helyet. A város ugyancsak hangos voll egész éjje
len át. Másnap, vasarnap reggel Fogaras felé 
haladva a Szeben környeki szász falvak népe 
középkori nemzeti viselet ben, hatalmas lömegbe 
verOdve jött velünk szembe. Szeben feJé tartottak. 
Heil Hitler, heil Hitler J - kíáltották felénk. Igy 
tarlott az út körülbelül ötven kilométeren át, Hit
leri élletve Nagyromániában. 

Ha egy hazafias magya r egyesület tagja 
Budapelltrl)l egy székely városba mennének és az 
ő üdvözléstikre a székely falvak népe felkerekedve, 
a magyar állam'föt éltetné, vajjon mi történne? 
Egész úlon Fogaras felé ezen gondolkozám. Foga
ras állitólag nem is olyan rossz hely, mint ahogy 
gondolják. Az itt élő kevésszámú magyart nyelvé
nek használalában és bitének gyakorlásában senki 
sem akadályozza. Fogarason a vármegyeházán 
lehetett magyarul beszélni, Udvarhelyen ntm. 
Fogarasmegye 98 százaléka román, (jdvarhely~ 

megye ugyanilyen százalékban magyar: vannak 
ilyen visszásságok. Brassóban van magyar u/ca 
jelzés és cégtábla, Marosvásárhe lyen nincs. Buka~ 
restben magya'r himnuszt énekelnek, Csikszeredán 
egy legenyi veresre vertek, .mert állitólag piros
feher·zöld bokrela volt akalapján. 

Egy vasárnap reggel az egyik székely falu~ 
ban nagy szekernyikorgásra ébredtem. Kinézfem az 
ablakon: az út tel e volt szekerekkel; ökör-, tehén-, 



bivaly és /ószekerekkel. Kalákáztak a székelyek. 
Téglát hordtak a görögkeleti templom epitkezésé
sé hez ; került oda valahogy az utóbbi időben egy 
pár görögkeleti is. A székely ember szeret kalá
kázni, szive jóságára és a székelyek szociális 
iskolázoltságára vall akalákázás. Megszivlell ék 
az apostol inteimét : egymás terhet hordozzátok és 
úgy töltsétek be Krisztus törvényei!. Jó kedvvel, 
dalolva ös!'zefognak és úgy segitenek egymás 
baján. Hallottam azonban, hogy ez alkalommal 
egy székely megmakacsolla magát és nem akart 
kaJákába menni. Bidosan meg volt az oka 'rá, 
hogyne left volna meg I De a csendőrök segitettek 
rajta, jól megpuskatusolták s a végén szörnyen , 
káromkodva ugyan, de ö is vitte a téglát az Ur 
házának épitkezéséhez . Tiz órakor a templomba 
mentem, a máskor népes templom most csaknem 
egészen üres volt. Csak egy pár öregasszony és 
apró gyermek jött ez alkalommal imádkozni és 
szentig~t hallgatni. A falu népe az imádság óráján 
kalákázolt és lalán káromkodott. Isien bocsássa 
meg nekik! 

Egy másik székely falu felé egy vasárnap 
délután úgy zörög lek a kocsi-szekerek, mintha 
sokadalomba siettek volna. Sokadalom is volt a 
faluban, templomi S2ent sokadalom, amelyre ün
neplő gúnyába ügyesen felöltözve eljött az egész 
vidék népe, apraja-nagyja. Még a szoptatós anyák 
sem maradtak el, magukkal hozták a kicsi pólyás 
székelyeket is. Az öreg harisnyások, mini valami 
Simeonok a Sion hegyére, úgy kapaszkodtak fel 
a dombtetőn épűlt templom felé. Harisnyás és 
nadrágos, selyemruhás és szőttes gúnyás nép itt 
most mind egyűtl volt, mind eljött. Nem is bánták 
meg, hogy eljöttek. I:n se fogom az esetet elfelej
teni . A köri egylet tartott vándorgymésl. Nem is 
gyűlés volt, hanem ilnnepi áldozat: a székelyek 
áldozata a hit és a faji öntudéfl oltárán. Egy sorstól 
sujtott, sokat csalódott, de törhetetlen nép hite 
lüktetett az ősi zsoltárban: Tebenned biz/unk elei/öl 
fog va. Volt ott művészi ének is bőven, bizonyságául 
annak, hogy a székely nemcsak az ekeszarva mellett 
tud énekelni j tud a templomban is, kórusban is job
ban, ha akar, mini bárki más. A killönböző falvak 
dalárdái mintha nemes versenyre keltek vülna, 
ho~y bebizonyitsák, melyik tudja Isten dicsőségét 
szebben és múvésziesebben zengeni. Harisnyás 
legények, pántlikás leányok érces és meleg han
gon, kipirult arccal, szavaltak szebbnél szebb ide
való verseket: Fiamnak, A madár fiaihoz, lma
könyvem, Játék. a mappán, C8ende8 tJ80dák, Ahogy 
lehet, stb. Megértettük! Hogyne értettük volna 
meg; nekOnk szólt, - nekik szólt. Az öreg szé-

kelye.k. elpityeregték magukat és úgy gyönyörkOd _ 
tek halk és ieányaik szép tudomány'ba N 

ct é · ' ( n. em 
cso a, n IS könnyezni kezdtem . Volt felol • 
'II t l ő á . vas s, 
I e ve e ad s IS és még nem is unalma . 

"I k' s, mmt 
ami yeae ezek lenm szoktak. HiterősitO préd'ká_ 
ciónak is beilleU volna. Jól tudta az ill e tő hlo 
a székelyek az ilyen ünnepekböl táplálko;nak ~~ 
vesznek erő t a nagy birkózás hoz. 

Az ilyen alkalmak műsora előzetes cenzurán 
esik zt, de azert a helyszinen is ellenőrzik. Vigyázni 
kell, mert a felügyelet már sok bajt okozott . Egy 
papnak a Mialyánkjába kötött bele egyszer a bölcs 
cenzor: "Jöjjön el a Te or8zágod". Miféle ország
ról beszélt maga? - kérdezlék az ártatlan paptól 
az istentisztelet után a laklanyán. "Be keseni ez at 
élet én nekem, ami6ta elhagytál stép kedlJesem." Igy 
énekelgetett a minap egyelsavanyodott székely. 
Lett is baj belőle, mert nem hitték el szegénynek, 
hogya hűtlen babája után kesereg csupán. 
"Messze van a ttyiregyházi kaszárnya" - énekelte 
egy este három legény a faluban. De közel voll 
a laktanya, jól megfizettek ott nekik a nyiregyházi 
kaszárnyáérI. Honvédelem ez isI 

Voltam egy papi konferencián is. Bárcsak 
többen lettünk volna ott innen is, mert a lelki 
közösséget az odabéva ló atyafiakkal igy lehetne. 
igazában ápolgatni. A nyomoruság, ugylátszik, 
nemcsak megedzette, hanem valami csodálalos 
erőkifejtésre képesítette öket. Azl már tudjuk, hogy 
pl. az erdélyi magyar irodalom aránylag nemcsak 
termékenyebb, de irályában egél:özségesebb, nyelvé
ben lisztább és zengzetesebb, mint a budapesti. 
Valami eféJét tapasztaltam a papi konferencián is. 
Szörnyen nyomja Oket az anyagi gOl1d. Csoda, 
hogy még élnek. És hogyan élnek? A gondok 
terhe alaft kiegy.enesednek és biztos tájékozottság
gal, szinte fölényesen járnak a XX-ik sz~zad eszme
világában. Egy egész új papi generáCIó támadt a 
háboru után . Nem hiába jártak közülü~ sokan 
angol és amerikai akadémiákon is. Sokat láttak, 
sokat tanultak, hivatásuk szenlségének tudatára 
ébredtek. Ha soha se.mmi egyéb hasznunk nem 
lelt volna is belOle már ez a kU lföldet járt fiatal 
papi gárda is elég' volna ahhoz, hogy áldva á~djuk 
azokat, akik angol és amerikai kapcsolatamkat 
megteremiették. A ma lib6Tálizmusa: --:- a lel~~t 
szerepe a falu gazdasági, 8zövetkezeh és ~t~CJlÜ1S 
életében - a hollandiai szabadelvii iheologla~ kotl
ferenód tanulságai, _ . • egyházi él~tii~k u!.játpi~ése, 
_ kálé?lk reformja, - parok;11álu konyvtarak 
létesitése cimen értekeztek. Minden ik eiOadás és 
hozzászólás három napon át szinte akadémiai ér
tékU volt és az unitárius vallás uj meg uj szép-

u. e. xv. tO. tOl 



ségét csilloglaUa meg. Csak lsten tU?ja, mit ~oz 
még a jö-vö. Sokan szinte kéts~gbeeJtönek látják . 
Ezer ok van a sötét látásra. Lehet, hogy még az 
eddiginél is nehezebb idök jönnek, de a szen~ 
ügy, meJynek oly nemesen feg!verze~t. harcosal 
vannak mint a mi fiatal erdélyI papJaink, ne m 
veszhet' el soha s a nép. melyért ök imádkoznak 
és dolgoznak, örökké élni fog. 

Mielőtt tulságosan elcsüggednénk, lássuk 
meg az élet jeleit is. Nincs egyetlen egyházközség 
sem, melyben a háboru után, tehát épp a .Ieg n~
hezebb időben a hivek egyházukért va lamI nagy 
áldozatot ne hoztak volna. Kulturházakat épitettek, 
a háboru alatt elnémult tornyokba uj harangokat 
állHattak, uj orgonákat szereztek, templomokat és 
iskolákat épitellek és renováltak. Ebben az évben 
két uj templomot szenteltek fel s a harmadik alap
kövét is lerakták, olyan helyeken, ahol, egyel ki
véve, 'a jó békevilágban jóformán Ilem voll semmi 
unitárius éjet. Az áldozathozatal hősei ök! Tud
ják.e ideát, az egyházi adó miatt zugolódó atya · 
fiak, hogy a székely gazda odabé harmi nc kalongya 
buzábó l három kalongya kepél fizet s általában 
ebben az arányban adózik egyháza számára min
den megfogható javából. Tudunk fiatalembereket, 
.akik ideál azért ridegedtek el az egyháztól, mert 
az egyház nem tudta bizonyos igényeiket kielégi
teni, vagy vezetöi nem tudták öket megfelelő 

állásba juttatni. 'l'udunk eseteket, ami kor egyesek 
ideál a könnyebb érvényesülés hazug reményében 
hitüket elhalIgalják vagy megtagadják, a házasság 
kapcsán születendő gyermekt:ik lelkét reverzá lis 
utján lelketlenül etadják. Nos, tud juk meg azl is, 
ha nem ludnók, hogy az odabé való atyafiak 
ugyanakkor az üldöztetéseket is vállalják hitil kért. 
Az ifjak elött minden hivatali pálya el van zárva. 
Sokszor csak egy szavukba kerülne, hogy máskép 
legyen. Ezt a szót azonban, - inkább meghalnak, 
-:... de ki nem mondják. Hallottam esetet, hogy 
egy székely legényt e lőbb szép szóval , majd pus
katussal ~karlák más hitre tériteni, véresre verlék, 
amig elájult. "Ha agyon ilttök, akkor is unitárius 
és székely maradok" - volt az utolsó szava . 
Vajjon mit szól ehhel az az urfi idekint aki 
tizenkét .esztendeig elle a Berde-cipót és ~yolc 
esztendeIg, élvezte az évi kétszáz aranykoronás 
Derzsi János.féle alapitvány t s amikor igy az 
egyház i~voltábÓI ember lett, más egyházba lépett, 
h~gy. O IS o~ya n legyen mint a környezete. Ugy 
la l~zlk a CIgáIlytói tan ult, aki mindég olyan, 
amIlyen a fah·1. 

Az uj ipari tön'ény az ipari pályákon való 
érvényl'sUléstO! is el akarja Utni a székelyeket. Ez 

azonban - hála Istennek - nem megy olyan 
könnyen. A mesterséges törvényt keresztühuzza az 
élet törvénye. tparra a másik faj még nem eléggé 
fejlett. A hivatalba könnyU beLll ni és onnan pa
rancsolni, de a milhelyben már nehezebb helyt
állni. Már pedig, ha a milhely munkája megszakad, 
megszakad az áll am élete is. Látják ezt a törvény_ 
hozók is. Egy gyárigazgatóval beszéltem, aki az 
uj törvénynek engedve régi székely munkásait 
elbocsájtotta és a másik fajtából vett fel uj mun· 
kásokat. Egy hét alatt az uj munkások a kemény 
munka elOI mind elszöktek. Vissza keIleIt venni 
a régieket és ezt a hatóság sem bánta, mert baj 
lelt volna, ha a gyár munkája megszakad. Buka
rest ma a világ második legnagyobb magyar városa. 
Az épitö munkások nyolcvan százaléka magyar. 
A házlula jdonosok azzal csalogat ják a lakókat, 
hogy ujjonan épUlö házaikat magyar iparosok 
épifik. Pincér nincs is jóformán lalán más Buka
resiben és a többi városokban, csak magyar. 
Csak azok avendéglök közkedveltek, amelyek ben 
magyar pincerek szolgálnak ki. A magyarfaló 
Anghelescu miniszter kastélyában ál litólag tizenhat 
magyar alkalmazott van. Magya rok vannak a leg
több helyen ott is, ahol pénzt kelJ kezelni. Érthetö! 
Aulóbusz vállalatok Hálózzák be az egész Erdélyt. 
A sofför és a ka lauz csaknem mindenütt magyar. 
Brass6ban több magyar sz61 hallottam, mint a 
háboru elölt. Magyarok élnek ilt legnagyobb 
számban: magyar iparosok és munkások. Maholnap 
Brassóba n lesz a legnagyobb unitárius egyház
község Erdélyben. Ideje volt khát már 011 unitárius 
te mplomot épiteni. Hasonló az eset Segesváron is, 
ahol augusztus hó 30-án szentelték fel az uj 
templomot. Meggyesen épp most teszik le az 
alapkövet. A háboru elOh itt nem is volt uni tárius 
talán egy sem. Most hatszázan vannak: iparosok 
és munkások Szebe,iben hatszázan felül vannak, 
a háboru elOlt hata n sem lehettek. Temesváron 
az egykor elnéptelenedett Luna-parkban vasárna p 
délutánonként székely legények és leányok éne-
kelnek. 

Erre azt is lehetne mondani, hogy nincs sok 
öröm benne. mert ez a széke ly falvak lak6sságát 
fogyasztja. Ez igaz, de a székelyek életrevalóságát 
is bi zonyilja , faji ságukat azonban, legalább ezidó 
szerint nem veszélyezteti. Nadrágos emberrOl hal
lottam. hogy Udvarhelyen megingott, a hari snyás 
székelyek azonban még Bukarestben is jól tartják 
magukat. t:rdekes különben az a stati sztikai adat , 
hogy Romániában a görögkeletiek után az uni
táriusok népesedési arányszáma a legjobb. Ha l-
10t1unk névelenu.ésröl és erőszakos léritésekrOl is. 



Lelki kérdésekben azonban az erőszak fegyvere a 
legtöbbször csütörtököt mond. Opra Mihálybá-t 
Mirtak, - amint mondják, - ahova tartozik. 
Mihálybá megharagudoU, nagyol fogadkozott s 
v,1gyonát oda adta, ahová a szive húz. A lelket 
kicserélni nem könnyű dolog még puskatussal !le. 
Nem akartam elhinni, hogy közel a magyar határ
hoz az erőszakos téritgetés több sikerrel járt, mini 
a székelyek között. Most már hisz~m, sőt ludom , 
lllert láttam. Szép szóval és pénzzel is dolgolnak. 
A szegény székely gyermekeket még az öntudatra 
ébredés előtt igy akarják megvásárolni s belőlük 
janicsárokat nevelni. Ez már veszedelmesebb. 
Tudjuk azonban , hogy Törökországot épp a jani
csárok tették tönkre. 

Élelképek Erdélyböl! A kép valóban sötét. 
A kép alá én mégis ezt ak.arom irni: Hiszek a 
széke ly filj fönnmaradásában, hiszek az unitárius 
vallás jövőjében. Csiki {)ábo1·. 

MAI KÉRDÉSEK. 

Alkotmányreform. 
Az utóbbi időben lapunk néhány számában 

napvilágot látolt egy-egy cikk, amely aual foglal
kozott, hogy milyen állami törvények figyelembe
véte:ével lehetne elismertetni egy új unitárius egy
ház alkotmány érvényességét az illetékes állami 
t ényezők által. Lapunk olvasói akkor bizony?ra 
csodálkoztak e cikkek felett s azt kérdezték maguk
ban: "Hát csakugya,n új egyházalkotmány készill ?~ 
Azóta a társas érintkezés útján bizonyára egyesek 
tudomásul vették, de a hivek nagy többsége ma 
sem tudja, hogyaCsonkamagyarország terü letén 
megmaradt unitárius egyházcsonk nagy fába készül 
vágni aballáját: egyhdzalkotmányt csinál. Hogy 
is ludna ezt a templombajáró, vagy templomot 
é pítő unitárius férfi . vagy nö, hiszen buzgólkodni , 
imádkom i. fillérekkel szegényeket segiteni, pen
g6kkel és fáradsággal isten házát épileni lehet -
nagyon is lehet új egyházalkotmány nélkül is. 
Nem is ott indult el ez a mozgalom az egyszerft 
hivek körében . hanem " felOlről " inditották el az 
u. n. igazgatótanács körébő!. Nem is olyan új 
keletű próbálkozás ez. Elsö vi1lódzásai ott remeg
tek már a 'debreceni vármegyeház disztermében 
(1928-ban), amikor arról volt szó, hogy az itt
maradt egyházcsonk önálló püspöki egyházkerü
)ctlé szerveztessék. Akkor egyes tényezők közbe-' 
lépésére elaludt ez a ~mozgalom." Most egy· két 
évvel ezelött ismét fölébredt s ma már úgy jelent
kezik1 mint egyelhalaszthatatlan szükséglet. Ma 

már az egyes egyházközségekben a hivek vélemé. 
~~éhez fordul , hogy ennek meghallgatása után az 
uJ alkotmány rövidesen létrejöjjön és megkezdje 
mOködését a csonka hazában. A nagy sürgősség 
az. egyszerO hivek előtt érthetetlen s nem tudják, 
mll~rt olyan életbevágó egy uj alkotmány.szervezet 
létrehozása. Hát eddig nem volt semmilyen sem? 

Dehogy is nem volt! A háború elöH az 
alföldi és dunántúli unitáriusság egyegyházkörbe 
a kilences jelzésű ~duna-ti8eamenti" egyházkötbe 
volt szervezve. Ennek élén állt az esperes, alája 
rendelve a kolozsvári püspöknek. A trianoni béke 
után 1920 ban ez a duna tiszai egyházkör magára 
maradt, csonkán. Nem volt felsl'l hatósága: nem 
volt u. n. f6lanácsa, amely az unitárius egyházban 
a törvényhozói , közigazgatási és birói hatalmat 
gyakorolja a legfelsőbb fokon. Az esperes maga 
igazgatta az iti maradt egyházakat a régi törvé. 
nyek alapján .és hogy nagyobb legyen tevékenysé
gének tekintélye az 1920-ban H6dmezővásárhelyen 
tartolt egyházköri köz!!yülés pÜ$pökhelyettesi (viká. 
riusi) eimmel ruházta fel. Ezt úgy az állam, mint 
a kolozsvári főtanács utólag el is ismerte. Sőt a 
főtanács tovább is ment. Belátva azl, hogyezen· 
túl minden dologgal nem lehel Kol ozsvárhoz for
dulni, 1923· ban törvényt hozott, amelyben az 
egynázi kormányzás és közigazgatás számára a 
csonkaország terUletén ú i tanácsot szervezett. Ekkor 
jött létre a mai napig is fennálló ; igazgatótanács". 
Egyébként ez a főtanács úgy rendelkezett, hogy 
az alföldi csonk a régi elfogadott unitárius egyházi 
törvények alapján folytassa életét. Az igazgatóIa
nács új törvényeket nem hozhat, mert ez kizárólag 
a főtanács joga. A hal madfokú biróság felállitásá
ról sem gondoskodtak ekkoriban. Vagyis az új 
igazgatótanáesi kormányzás csonka maradt. Hiány
ZGtI a törvényhozói és birói képessége. Emez egy
ház hatalmi ténykedésekért Kolozsvárhoz kellett 
fordulni. Persze erre ncm sok alkalom adódott. 
Hiszen új törvényekre szUkség igazán nem volt. 
t:s elbirálni harmadfokon a kilenc lelkészi igazán 
nem kellett. 

Azonban mégis ezen a ponton illközötf ki 
egyszer csak az alföldi egyház csonka hatalmisága. 
Egy esettel kapcsolatban szilkség volt a harmad
fokú biróságra. Igen ám, de nincsen! KoJozsvár~ 
hoz kellett fordulni intézkedésér!. A kolozsvárt 
főha tóság akként rendelke!ett, hogy Budape~tell 
alakiltassék meg a harmadfokú biróság és az Jfél
jen. Ezzel a határozattal , ebben az esetb~n tel~:s 
hatályossággal az ogy elintézést nyert. JogI alapja. 
hoz szó nem férhet. A főhatalom rendelete, törvényes 
intézkedése alapján biráltatotl el az egész ügy. 

u. 
, 



Bármely más eselben (minden ötven esztendőben 
ha van egy ilyen intézked ésre szílkség) hasonló 
módon el lehet járni ezzel a módszerrel. Ehhez 
semmi szó, semmi kétség nem fér . De ez mégis 
jó alkalom volt arra, hogyalok, akik már 1928-
ban állást foglaltak az önálló, új szervezet mellett, 
most ismét el6vegyék a régi gondolatot s bizony
gassák, hogy csonka országunkban cson ka egyhá
zunk nem tud megélni csonka alko'mánnyal. Tehát 
ki ket! épilen i a harmadik fokot , meg kell szer
vezni a fótanácsot, hogy mi magunknak hozhassunk 
törvényt és élhessünk s.zabadon. 

Igen ám! - csakhogy ez a törekvés ellen
kezik azzal a határoza ttal , amit az 1923-as kolozs
vári főtanács hozoll , Meri az csak a korm ányzásra 
adott szabadságot az alföldi egyzázcsonknak, de 
nem a törvényhozásra is, Vagyis aki ma c8onka
országunkban csonka e,rJyháwnk számára tiirvényt 
akar homi, az megdó'nti az erdélyi atyafiak hatá
rozatát és megszakitja az utolsó, habár csak jogi, 
ck nem lényleges kapcsola/ot az erdélyi egyházzal, 

Jvl1st kérdezzilk magunkban: mire jó ez ? 
Mit nyerün k vele. Semmit! NekUnk új !örvé
nyekre szUkségUnk úgy sincs. Harmadfokú biró
ságra pedig ne ad ja az lsten, hogy szíikségünk 
legyen. De ha mégis lenne, akkor adhoc: egyszeri 
esetre megint el lehet intézn i úgy, a hogy edaig. 
De erre szükség úgy sem lesz talán évtizedekig. 

tS mit veszitilnk az új alkotmány kikény
sz~ri tésévd? Sokat! Ma még alig tudjuk fel mérni, 
milyen sokat. Elveszitjük a lelkeket, akike! az 
erdélyiség édes érzete köt hozzánk, Elszakilj uk az 
utolsó, pókháló fo nalat, amely ha tényleg nem is, 
de a Jogfolytonosság finom aranyszálán egy szép 
es drága mult csodafájára függeszti életünket. tS 
Iasi but nol least (bizony ez nem a legkisebb l) 
m~gsebezzünk ott túl a hegyeken fájdal mas magyar 
s~lve~et, akik eddig e reménységböl éltek s most 
a[~nYI reményük omladékán a1:t a keserves csaló
dast kell tapasztalniuk, amit Caesar érzett Bru
tusszal szemben: Hát fiam , le is elhagysz a nehéz 
órában? 

,Hiába mondják, hogy az új alkotmány csak 
a , régI fo lytatása, annak újabb összefoglalása és 
bizonyos tekintetben szükséges kiegészitése Ha 
csak ennyi az egész, akkor mire jó az. egé~z a l
kotmá~ycsi nál6 . mozgalom?- A mai alkotmány. 
n~al hzszer ekkora egyházat is el lehet igazgatn i 
mml az erdélyi példa mutatja. Anélkül, hogy be~ 
gyepesedett maradiaknak akarná nk feltűnni n u

~odlan elrnondh~tj~~ :. al,kotrnányreformra, Jr:ÍilO':ó's
#!ppen merti,b,eYl t/J Jog'l- ténykecUsen .lapuló új 

s!'ervezelrt!, It) keede/re 8.titks~fJ nifle.en. 
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Van, szükség reformra más téren. Gyökeres, 
forradaln1l reform ra. Szükség van a hivek hitéle_ 
tének és áldozatkészségének reformjára, Szüksé ... 
van az egyházi lanácsok nagyobbmérvú templom":. 
látogatására. Mert ezen a téren csehUl állunk! És 
sEUkség van arra, hogy CI lelkészek is lássák, hogy 
az ö élewk és magatartásuk a hivek evangéliuma. 
Majd. ha mindkét oldalo.n ezt a mélyebb igazságot 
megpIllantják, akkor meglátják azt is, hogy már 
is reformáltak : megújitották életuke.t az evangélium 
szellemében. Ez a reform a javából! De az a má
sik, amelyről csupán néhány . felülról - induló 
igazgatóta nácsos ál modozik, csak a lelkiismeret 
elaltatása, csak mákony, amely után az ébredés 
annál keserübb lesz, 

NŐK VILAGA. 

Az Unitárius Nöszövetség új 
otthonában. 

Felhivás a budapesti unitárius asszonyokhoz l 

Az Unitárius Nöszövetség bensőséges öröm· 
mel hozza az unitárius társadalom szives tudomá
sára a kedves hiri, hogya budapesti egyházközség 
nemes áldozatkészségéből folyó évi május havától 
a Percelné Kozma Flóra Leányegylettel közöS szép 
otthont kapott a KOhá ry-utcai szék házban. Az uj 
ollho n a tem plom alaH, a tanácsterem mellett, az 
első emeleten van s áll két szobából, előszobából 
és fUrdöszobából. 

Ebböl az alkalomból azzal a kérelemmel 
ford ulunk kedves asszony és leány testvéreinkhez, 
jöjjenek hon:ánk, hogy a kedves ot!hon megteljen 
mindazzal az erővel és melegséggel, amely a közös 
célért szeretetben, testvéri megértésben egybeforrt 
lelkekből á rad ; mert hiába van "OUhon", lsten 
elótt kedves, testvéri szempontból eredményes mun
kát csak ugy végezhetünk, ha fninél több unitárius 
asszonynak valóban szivugye lesz a Nöszövetség
bez való ta rtozás, a benne való munkálkodás, 

Szövetségünk folyó évi október havától min
den hónap második esütörtiikén, délután 5 óral'or 
tart összejövetelt a szék házban : V., Koháry·utca 4, 
(a kaputól balra, I. emelet 7.) 

Ezekre az összejövelelekre, köl{ség kímélés 
sze mpontjából, kü lön meghívót nem küldunk senki
nek, vegye ezt a közzétételt mindenki, minden 
alkalommal külön, névre szóló meghiv6nak. 

Az ösz folyamán rend re kerU ló fontosabb 
tárgyak: az Ot th on hivatalos átvétele, a szórványok 
szegénygondozó szervdnek kiépitése, a vacsora-



akció k~rdése, a segélyezés és a karácsonyi sze
retetmunka előkészitése. 

Kedves Testvéreink! Gondoljatok arra, hogy 
összelartas ban van az erő I Gondoljatok arra, hogy 
más felekezetü testvéreink nemcsak szamban van · 
nak sokkal többen, hanem nagy összetarlásba n, 
áldozatosa n dolgoznak hitük erősitése, hitiestvéreik 
segitése érdekében. Nekünk, mert kevesebben va
gyu nk, kétszeres kötelességünk minden rendelke· 
zésünkre átló anyagi és erkölcsi erőnkkel munkál· 
kodn i egyházunk munkamezői közül azokon, melye
ket lsten a mi számunkra jelölt ki. 

Hilfestvéri meleg ildvözlettel: 
a Noszó'vetség Rlnb"ksége. 

KÖNYVEK. 

Kilyéni Ferenc:z József unitárius 
püspök élete és kora. 

Ezen a eimen dr. Gá.l Kelemen ny. kollé
giumi igazgatónak, egyháztörténelmlink szorgal
mas és fár'adhatatlan munkásának a tollából ujabb 
hatalmas munka jelent meg, amely 436 oldal
nyi terjedelemben nemcsak F el'encz J ózsef 
püspök életét, egyéniséget, egyházpolitikai és 
Írói pályáját ismerteti, hanem benne összefog
lalva mcgtnláljuk az utolsó hál'omncgyedszázad 
unitál'ius és CJ'délyi magyar kultlll'töI'tónelmének 
vázlatos leirását is. 

Külön érdekessége a munkfinnk a buda
pesti egyházközség, valamint a duna-tis1.amenti 
unitárius egyházkör kialakulását és életét ismer· 
tetö fejezetet, amely elsőizben foglalja össze 
nagy részletességgel a Ferencz József püspöksége 
idejélJ keletkezett és ki alakult magyarországi 
unitárius egyház törtéuelmét. 

Az el'délyi könyvismertetések a munkát 
az erdélyi történetír'ás felbecsülhetetlen értéké
nek tekintik s addig is, amig róla részletes 
ismertetésben beszámolunk, kérjük olvasóinkat, 
hogy fizessenek elő erl'e a munkára, Ára füzve 
5.50 kötve 7.70 pengő. A munka Kolozsvárt 
már kapható s reméljük, hogy nehány napon 
belül a felmerült szállitási nehézségeket leküzdve 
szétküldhctjük azoknak is, akik mát' eddig 
is szivesek voltak fi könyvre elöfizetni. Mind
két lelkészi hivatalunk elfogad a könyvre elő
jegyzéseket és befizetéscket. 
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Uj segéd tiszt cserkészcsapatunknál. 
-!ózsu Gy.ula cserkészcsap~t unk régi t~gja, majd 
örsvezetölc letelte a segédhszti vizsgát. OrvendUnk 
és további jó munkát kivánunk, 

H I R E K. 

Felhivás olvasóinkhoz! 
A~ év "ége kö~f.tl l edlk s ilyenkOI' lalIIllIk 

khuló.ln ls szemlét hlrt flZ elöf'izcLfosl dljakl'ól 
,-ezetett hen~tc li mlllló felelt . Uizony olnlsúi nk 
egyrésze megfeledkezett arról a kis túmoga
tásl'ól, 81,nlt mi kériInk és amit 110m ls olyan 
nehéz kilizetnl. Mindössze négy )leu ""ű röl YfllI 
szó, amit most i ~lU é telt e ll és ,jó szln: 1 kél'ilnk 
m1mlazoktól , llklk háll':lI ékl.llI11 mllnnk s amit. 
bizonY{lra ncw 1s t'ognak tőlünk megtag:ulnl 
A hátrlll ékosoli cimszalllgjára odau}"omtuk II 

fi gyelmeztetést : "Előfizetése le.1íu't!H s mell é
keitUnk egy llostabel"lzetésl (csekk) blllOt. Kér . 
Jiik vegyék ezt figyelembe s kUld.lék bo a hát.
ralékos négy pengő ~löflzctést dl.lnt ; flzon1.IiUl 
szhesked.jellck 1':\i1'ui ti csekk hátl:ll).Iára: mö. 
fizetés lll. Unitárius El'tes ltőre. Ellélkiil egy
hózi adónak köny vcli el !\ pénztár II Ji: i1ldeméu~' t, 

]lindcn o)Yasónkat ti sztelettel és igm .. 
szeretettel köszöntöm II szerkesztőség és kiatló
hivatal ne ,-ében : 

IV ÁN !,,(SZ LÓ. 

Pálffi Márton emléke. 
Lapunk mult számában megemlékeztOnk uni · 

tárius énekeskönyvünk ujjáteremtöjének: Pálffi 
Márton kolozsvári tanárnak halálá ról. A kiváló 
iró és költő emlékét mosl barátai, tisz telő i és voll 
tani tványai egy nevére szóló emJékalapitvánnyal 
kivánják megörökiteni. A magyarországi alapitványi 
mozgalom élén Dimény Mózes poslafóigazgaló, az 
el hunyt egykori iskola társa á ll, aki a lapunk hoz 
intézett soraiban a következőket irja: 

"Az elhuoyttal szemben minden unitárius 
mélységes hálára van kötelezve, mert egyéb nagy 
el foglaltsága mellett is egyházi énekeskönyvünket 
nagy munkával átdolgozta, kutatásai, forditásai 
alapján kiegészitette és nemes lelkéböl több meg
ható szöveggel ó maga is hozzájárul! sikeres m.~n· 
kájanak érté"esebbé tétel éhez. Vele szemben rÓJluk 
le valamennyien bálán kat, hogy en nek megnyug
tató tudata és érzése járja á t sziveinket mindany· 
nyisiwr, valahányszor egyházi énekeink megható 
szövegén és dallamán le lkün k a Mindenható lsten 
felé emelkedik." 

Mindazokat akik az elköltözött nemes lélek 
emlékét ápolni akarják, felhivjuk, hog-y az al~p i t
ványra szánt adományukat küldjék be, vagy fIzes
sék be a budapesti egyházközség pénztárába 
~ Pálffi Márton emlékalapitvány" megjegyzéssel. 

Ré1diós istentisztelet lesz Koháry-utaai 
templomunkból a reformáció emlékUnnepén: októ
ber 31-én délelőtt 11 órakor. Az On nepi beszédei 
J6zan Miklós püspöki vikárius mondja. 

Az uj alkotmánytörvltny tcirgyalása 
Budapesten. A csonkaországi unitárius egyház 
számára késeUlt új alkotmányt szeptember 30 án 
kivánta tárgyaItatni a budapesti egyház elnöksége 

u. . 
• 



a közgyűlés nyilvánossága eMu, Azonban a~ &szi 
kebti tanácsülés úgy döntött, hogy ,a törvénYJavas
latot előbb egy bizottságnak adJa" kl tár~yalás 
véget! s a bizottság jt;llentése, a lapjan ,a téh (d~
cemberi) kebJi tanácsülés fogja ~Itüzm a rendkl: 
vüli közgyűlés idejét. , E~en ml ~lden budape~1I 
egyházi adót fizető umtánusnak Joga lesz felszo
laIn i s véleményét a készü lö alkotmányról elmon
dan i. Foglalkozzu nk komoJyan a kérdéssel, mert 
egyházunk jövőjéről van szó I 

A 5zenhtb rahárni pihenő felépü lt. 
Szeptember 23-án larlolla a budapesti egyház
község tanácsa rendes ősz i ii/ésél. Ezen a löb~ek 
közt Kelemen Béla gondnok beszám?li ,az, egyha:
község új alkotásá ról, a l:3zenábrah,aml rl\~e!lörol: 
A pihenö épitkezésének gondola tat az lfJu~ágl 
konferenciák inditották el. Az egyházközség aHai 
MagyarkúlOn (Nógrádverőce) vásá rolt . telken. már 
áll a pi henő és a leányok számára ktilön épület
ben a Kozma Flóra Otth on." Az előbbi 5000 
p be az~ utóbbi 1100 P-be kerU It. Azonban még 
hátr~ van a tele k rendezése, a telekkel határos 
pata k szabá lyozása és ami a legfontosabb, a pi henő
ház belsO berendezése. Ehhez kellene még hiveink
nek és az ifjuság barátainak segitsége. A jövő 
nyáron feltétlenül meg kell kezdenün k ifjuság:u nk 
üdültetését l De ehhez megint csak áldozat készség 
kell. SegitsUnk, hogy segithessilnk l 

A g yermekis tenlisztele ti c s oport vez e 
fök október 6·án, delután tartották tanéveleji ren
des összejövelelUket, Barabás Istvan lelkész hivta 
fe l a vezetők figye iméi a buzgó, odaadó mu nkára. 
A csoportok vezetöi legnagyobbrész t azok lettek, 
akik az elmult évben volta k. Első gyermek isten
tisztelet október ll ·én, vasarnap déle lőtt 9 órakor 
volt , Ezúton is fel hivjuk aszUlők figyelmét, hogy 
gyer mekeiket a tem plomlátogatási lapokon feljegy
zett csoportba elkUldeni sziveskedjenek. A gyer
mekistentiszteletek id ~je ugyancsak a gyermekeknél 
kiosztott templomlátogatási lapon a hitoktató lelké
szek által fel jegyezve található. Gyermekek I sies
setek az áldott Jézus közelébe ! 

Felh ivás a tandij segt ly ktrökhöz . A 
Batthyány Ilona gl'ófnö a ln.pi tvány ból szeptem bel'
ben 160 pengő segélyt osztott szét a budapesti 
kehli tanács. A jövő re nézve azonban felhivja 
a kér\'ényezöket, hogy ké!'éseikhez csatolják fi 

tanulmálly.~ e.lömeneteHik ,'.öl szóló bizonyitványai
kat, máskulönben kél'ésmket teljesen figye lmen 
kivül hagyják. 

A. János Zsigmond cserk~s2csapar 
est élye. Csel'készeink ny{u'i tábo l'ozásukról a 
nagyközönség e lőtt vidám beszámolót tartanak 
november 7-én, szombaton este egyenlőre még 
meg nem hilt~rozott helyen, A helyet, pontos 
kezdetet és a mUSOrt nyomtatott meghivón fogják 
közölni az 'érdeklődő közönséggel. < 

A.ran yo s rákos i S zékely S ándor un i
tárius templomi vegyeskal' ismét megkezdi évi 
munk.\jái" am~llyel ta"t~sszal elélt szép ered
ményeit kl\'ánJI!. tovább lolytatni. A Kebli Tanács 

U. 

őszi illése nag,r örömme1 vétle tudomásu\ l\ 
beszámolót és kilátásba helyezte, hogy a jövŐ 
évben erősobb Uunogab\sban fogja részesiteni 
a kal' munkáját. A vegyes kar november hó 4-ón 
szerdán, délután 6 ól'akor, a Koháry-utcai tanács
tor~mben tartja meg évi rendes ~özgyiilését, 
amikor Nagy Sándor karnagy előterJeszti a jelen 
év munkatel'vét. A vegyeskat' tagjait es az 
ujjonan je l entkező dal ostestvéreket, az el'dek
lödökkel együtt szivesen vút'jllk CI're az alkalomra. 

A Dávid Ferenc Egylet október 9-en 
tartottn évadny itó vallásos estélyét a Misszióház 
templomában, Me,!!'n.vitót Jósan Miklós püspöki 
vikál'ius, imát PethfJ István pestszentlő!'inci lelkész 
mondott, Dr. OsiM Gábor beszámolt nyári erdélyi 
ut jának tapasztalatairól. Ez cikk alakjában 
lapunk jelen számában is olvasható "Éictké
pek Erdélyb61" eimen. A művészi számokat 
Pártos Eresébet hcgedűmű\'ész nő, Mariay Erzsébet 
énekmíívésznö és Molndr Sándor il'Ó adták elö, 
A szép ünncpséget vitéz d,.. Nyiredy Géza egye
sületi a lelnök szavai zárták be, 

Va llá505 es f Dávid Ferenc h a lá lá nak 
em léké re. Az unitá.rius egyház nagy I'efm'má
torának emlékét minden évben megünnepli. 
Ebben fi:': esztendöben a Dávid FeI'enc Egylet 
november 13-án, pénteken este 6 órakor tm'lja 
emlékiinnepélyéta rákosutcai templomban. Külö
nösen szépnek igérkezik ez az ünnep, mi vel az 
ünnepi beszédet eh alkalommal erdélyi vendég 
mondja: Kovács Lajos háromszéki esperes, a 
brAssó i egyházközség nugynevü lelkésze. 

Erdélyi vend~gprédikáfor Budape5h:n . 
Kovács Lajos esperes-lelkész, aki a Dávid F erenc 
Egylet november havi felo lvasó estélyén előadást 
tUl't, november 15-én délelött a. misszióház temp
lomáball, délután pedig Kispesten fog isten
tiszteletet tm'luni, s !'eméljük, hogy régi hivei 
felhasználják ezeket nz alkalmakat arra, hogy 
vele ujra találkozhassa nak. Tiszteletél'e a Dávid 
Ferellc Egylet estélyét követöen november -l 3-án 
este, a misszióhJÍz gyülekezeti termében tJÍrsas
vacsorát !'cndczünk. A vncso l'ál'a jelent kezni kell 
és lehet 1\ lelkészi hivntalokban. Vacsora ára 
kö rülbelül 1.20 'P . 

Reformációi ü n nepély a missz i ó~ tem · 
p lomban. Október 31-cn, szombaton e,sl,e 6 óra
kor a rákos-utcai templomban reformáclól emJék
Unnepély lesz. ImádBágot Pe/lui Istvá n, beszédet 
Ferencz Jóltsef lelkészek mondanak. Az ünnepély 
után a gyOlekezeti teremben az ifjúsági konferenciás 
tábor teaestéJy t rendez. Teajegy ára ifjaknak 30 
fillér, idösebbeknek GO fi11é r. E teaest keretében 
beszámolnak a Szentábrahámi pi henő sorsá~ól, 
vala mint határoznak a téli konferencia megtartasa 
fe l ő!. Fiatalságunk jelenjen meg minél nagyobb 
számban. 

A 6ral"sa i Sámuel Unitári us Ifju ság.; 
E gyesUlet megtartottn évnJ:itó vá lasztmánYl, 
ülést, amelyen szÁmbavotte az ohnu lt nyitJ. 
végzett munkáját és örömmel él'tesü lt n~ erdély! 



kOI1 fl']'I'mú si !H' I'6I'öl. • \ \'li l:lszi II Ili ll," egr1uIIlgu 
j !l ":lS lnll:1.' fOJ'dll l fl. k()7.gyitl ~s c hI, húg," .,d ' .. 
Ve/'es l ),ll <'!!Yl' iOJlH lll. Illrl!lrL lll'. C'!!}'t!SUl l\ l. 
1:l tllil'dl1ökévó v{illt il-slf.:I. N il!,:'," romónnye l néziink 
1IU11lJ.: I\jll ele. 1IlC'r! eddig is l!lIlu bi zo nys:'gM, 
ndln , hogy eg.riitHirzö és me!('gs:;,iv ü lmdljn 
jfjl1slígullk nnk.A z uj Vlí l:ISzhhioknt llZ okt. J :!-ón, 
IlICgliil'l ott közg,"(ilós l'j io/ iu l 11C~ , II~oly ll Ck 
crcd rm:'llyél'lll lapunk I cgkőzclcblu szatlllíbllll 
h ozunk tndósiil\st 

A Bölöni Farlias S ándor Ipa roscg,y 
let ok tóbN hó II lo[só vflsMnllpj:.\n 11:1. istentis z
telotot, kÖ\fotűclllIyi i l és t Inl't , Ilmol,von n v:ilnszt
m:ln," megbeszél i il li, őszi és té li lllunkntcl'vct. 
~ I ind c llkil szÍ\'oscn h ivunk és v:\ l'lIllk, hogy 
c'~yii!t.cson vcgrük ki I'ész ünkot llZ unihhills 
i l~lt·OS és kel'es'kodö t!üsnd lll om lllllllk líjflbó!. 

An gol és n é me l ó rákat larlantlk hctcnként ké t
szer az Unitárius Misslió Hal. l1illldntcrná l u ~anak lagjai 
részére kedden és csU lörlökön estc dr. Csiki Gábor és 
q;'rvnC'! József lelkésze k. fI,limltlzok 11 7. egyelemi ha llgatók, 
akik komolyan akarjtIk maguknt czckben II nyelvekben 
gyakorol ni, csat!akozhatnak ti ku rzusokhoz. 

A rög a laH. BIlI!1zs I;'ol'cno mész k ói 
lelkésznck czon fl eimen kiadol1. kön,p'o kaph ató 
a l ell,ősz i it'Odl1bll u ~I.- pcugŐól'Í. 

Vidék. 
Kecs ke mé te n 0l.;t6brl' ll-én vo lt 1I1'Va

csol'floszt:\ssil.1 cgybck!\pesoll. istentisztelet, ez a l
ka lomnml ilZ cV:IlIp-ólikltsok Icmplomlmn. A szol
gálnto1. dr. Csiki Gábor Iclk <"'sz I{tUn cl , mig II 

hi vok összcgyííj tésében P. BII~og(Íny Lajos SZÚl'
vánn~olldnok f:ll'[ulozott tl tő l e mC4'szokot Ihl~D' 
Iclkiismoretossúggel. Kecskeméten jelenleg II uni
t thius tlln köteles növondókii n k vl\ n, II k í kot ozontu l 
mim1en pélIteken (Uh/fán l'erCIlC~ J ÓlJse( IclkésfS (og 
JIi[oktatásban f'éS&6sitelli. l?oIhivju k kecskcmoL
kÖl'Ilyéki bivcink figyclmót 01'1'0 a l ehctősorrl'o 
s :lna kórjük Okot, hogy g,\'{,l I'Jll ekcikoL si':O I'fl'~ I 
maS:1I1 kü ld)ék a , hittlln~ l'ák r: 1. A sz6 1' VI1~ IY
gondnok Illmdcnk lvol SZIVosen közli II tanit.l's 
helyét és pontos időpo ntját. 1\ z e l ső hittanól'!\t 
októbel' I{)-I\n d ó l lltfln t m'j:'l k meg. 

Mezőluron októbel' l l-on Darkó 8 61 a és 
Ferellcs József l elkészek hll'totMk U1'V:lCSO I'U
osztússa l eg]'bekapcsolt istentiszteletet s Ozt 
k öv~tt~cn közgyíílést, amelyen a szól'\':lny tagja i 
a ,k lvctett adó vú lla lásával lehetövé LOW:;k, hogy 
m mde n évben H fiizesgyru'mati lelkész lcgahíbb 
négy alkalommal I'cndszCI'osen isten1isztoletet 
tarl son s .ezon alkll lomma l gondosk odjék il g )'ol'
mekek hltok tfltú SÚ1'ó l is. A ki:izbecsO idŐben 
~g)~~!'m e~ck odahaza, sz li lőik fcHigycletu me llett 
kCszll l l~ok cl il tnn'lIl)'agból. Ezzel az i n tőzke
déssel IS előbb re vittük hitvallásos novelésiillk 
m ég oly sok mcgoldúsra VÚI'Ó l,él'dósél, 

l isztele~e~'~n ckt.6k~eO' ,utOlSÓ vasilrnapjan. 25-(!n tart is tcn-
r. !II I bor lelkész, amelyrc a hivek mil r 

~~fóta k, éUUlnek, tnivel.a lavasr.i lelkészi s r.o lgalat tcmplOIll 
I ny c maradt. l~emé IJ Uk, hogy a r. idén rcfo rmátns lest

vér~m~ átcngedett tomplomában li jra egybeayüjlhetjil k azl 
~ kICSinY, ~e lelkes cs~por tot, tnely Baján ts környéken 
',6 aZ ~gy Igaz lsten Inte szcrlnt klván,· lI, vallésos élelét 
Olytallll . 

• 

Oy6~ben dr. Wilt' Gtl.bor IeIkh I. tart ,stentiszte_ 
telel, $ fl Illvekel dl". 8L·~'PUlJi.:bll(l N~mo,lth Irma t ti. (, 
lestvérlluk gondo:t:l.H. il !;)liJh ~Sybc a kÖTII,ékbe\,n l .rl ~ I . , 
cIn'UIt e r r!.: :IZ u kaIOmra, c ~~c 

Nylre~yhlh;á l! Ilovc",bcr hÓ I t!H~ 1l leu ;stenlh,z_ 
telet, {lInclyrc helyboll és szabol cit l1legyei IllYc;nkcl C· At 
OdOn SZóf\'anYI!OndnOk gyiilti .el!ybe cz alkalomra ' st l~ 
glU : dr. wilri Gtlbor, miSSZIói lelkész. . IS. LO -

. . Eg-crb en ti Ilro to,lsltlns tcmplomban újra l1uitdriu . 
Is tonhsl.te let leBz ok tóber .hó 18-tm. (I1n;kOI gyermekeink 
karacson~ 1 ió.t e \·~J(',. tordaI {}6nCti Árpad tcstvérUnk 10 'n 
et!ybct:!yUJte lll hwe1l1kcl. .\ lizolgillatol cz alka lolIlmal "1 
Cs,lrl Gábor lelkés! Itl tja cl. I r. 

Külfóld. 

Uj 1 ~ lké~7. ~ukarest be l1 . A I'om(m ti. ki-
1'~ l ys:\g'bclr II Jllhl.I·I~ IS Ó lo~ vezetcsóben v:\lt.oz:\1:I 
tOl· t.ÓI!!. Az o(ldl~~ lűlkcs7.!: I.öl'int·zy Dónest 
tOl'dUl lo l k éssz6 valnsztot lt'k . l-I clyill' ll H huka
I'CSti eg), h.lÍ7. i köz,g-,)' ü1ó.s LÓl'illc!y Gés(, lupeny i 
lo l kós~t. .lu vtn meg, ak it dr. Bo.ros György piispök 
mnl' kl IS nevezot\. Sőt il u(!I ktatás ;s mc"'tÖt'
tént s7.eptombel' ,:!'i-Óll II l'Oflll'lnátus iskola ~li sz
t.OI·mó uon . A boiktu,t:íst l(ov(ics LaJos h:lr'omszók i 
ospOJ'es VCf!w,tC .. A7. ünnopségoll cl tOSL"ól' fo lo
kezetek Ic lkészOJkkel képvisoltettók magukat. 

Tan~ rj e l ö lt .korrepetál. magá n{anulók lani
tás.:i t vá lla lja. A lalm nyelv taní tására kUlöllöskép 
ajánlkozik . Címc : Hollósy, BlIdapesq XIV, Róna
utca 143. szám. IV. emelet 4. ajtó. Levelezöl<lpon 
törlénő felszólí tásra csa ládná l je lentkez ik. 

F ra ncia n yelv tanittisa gyakorlati mód
szerrel egyese kn ek és csoporlak nak mérsékel! áron 
Pári sban tanult okleveles tanuma!. Középiskolá
sok nak korrepetá lás. Budapest, XIV. Erzsébel
ki rá lyné-irtja l l. szám . [II. emelet :!. ajtó. 

Jó á llapotba n l evő 200 as Knhne-féle 
kelte tög~p eladó. Clm: Tarcsafalvy Pál Pestszent
lő rinc, Ül lő i · ül 101. 

HI VATA L OS RÉSZ. 

S,., 222-1936. M eghiv6. 
Unitárius Bllyházi I !J(I$.Qa,tQ· 7'(mlÍwmk -

BlIdapeslen - HI3G. ok tóber 23-án (pé rt lek) d. ll . 

5 órakor a tanács teremben 

évnegye d i rendes ülést 
tart, melyre ;I Tanács tagjail sze reiettel meghívjuk. 

Budapes t, 1086, október 7. 
dr, itIikd F Brellc S. k Józ(m Miklós s, k . 

f6gondnok·helycttes. pilspők i vikérius. 
Tárgysoro1!at : I . Biblia-olvasás. - ima. 2, 

Elnök i megnyi tó. 8, Jegyzökönyv hitelesilése, 4, 
Elllökileg elintézeU és folyó ugyek. 5. Kullusz
miniszlérium leira ta közpon ti missiói lel kész Ugyé
ben. 6. Vidéki eklézsi,lk vélcményadása, 7. KikUI
dött ellenOrz.O bizottság jelentése. 8. Miss íÓ· Ház 
évnegyed i jelentése. n, AlIandó vegyes bizoUság 
jelentéiie, 10. Id őközben érkező ugyck. ll. lndit
ványok (irásban - előre) . 

NB t Állandó Vegyes Bizottság Il lése okt. HJ, 
(hét/fm) d. u, 5 órakor. _ K(J] öll meghívót '16'" 
kUldU nk . 



, 
• • 

lslentiszleleti sorrend 1936, november hóban, 

H O L 1 )l el j ' l k 1 )!dy 1_:":':":":'":':'_':"_' _ ____ .~~CC~~CC--+"·~··"·c· +'·~,',··,,· 
A) T ft ffip lOUlok ban: 
V., Koháry-urca 4. . .. 

• • IX., Rákos-u. 3. Il lsulilcíl) 
• • 
• • • 

BJ Körzefckben : 
x., ",.k- telep. ' r. I.ltdh 

• • • • 
c) Peslkö rnyl!ken : 
Csepel- Te!np lorn . l ~ri 

polgári iskola ...• 
Kispest-W ekeTle-telep 

II . -sz. elemi iskola. 
Peslszen lerts~bel

Erzsébet-u. el. iskola 

• • Peslszcntlörinc
Uniláriu~ te mplom . · ". . 

ROkospalota -
Máv.- teJepi iskola .. 

SashalOlll
Kossuth-téri tili. isk. 

Ujpest- Szt. Istvtln-Ihi 
polgári iskola .... 

D) Vld t ke n : 
Debrecen- Halvan-u.24. 

Uni tárius imaház .. 
Györ- Kossuth_ulca i 

ref. templom ..... 
Nyirelj:yháza -Evang. 

el. Iskola disz terme . 

I. li ~ d.c. I I Barabás István 
8. 22. " " Józan Miklós 
I. 22. ILe. 10 dr. Csiki Gábo,r 

15. " • Kovács L (lraw) 
8. ~J. • " Ferencz József 

8. 
22. 

d. u. 4 

• • 
Kereki Gábor 
Fen'nel József 

22. d.e. 11 Gá lna Sándor 

15. d. ti. 4 Kovács L. (Irl1lí) 

8. "" Ferencz József 
22. " "I dr. Csiki Gábor 

t.8.15. d.e.l1Pelhö lslvan . 
22. '!9. " " Pethő Is tván 

L d.u.4 Barabtls István 

29. 

29. 

l. 

8. 

• • Ferencz Józs ef 

d. u. 4 Bara bás István I 
d.e. 10 Józan Miklós 

d.e. II d r. Csiki G ábor 

15. d.e. 10 dr. Csik i G ábor 

N B! AláhulOtt d álUmokon : U r VaC30riJOsz tlÍs. -
November 29-én és december 6., 13., 20. napjain d. u. 6 
órakor közös ádventi áhiuJI a Misszióhá.z templomában : 

Felel6s szerkesztő és kiadó Dr. Iván László. 

. Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Koháry-utca 4 . Telefon 1-174-24. 

~Iőfize Ih i díj a negyedévenként meg
Jelenő ~M a i Füze t ek~ c. meUékleUel 
egyUtt egy évre 4'_ penl;ö a mely 
beküldhetö a 30.400 számu 'posta ta
ka r~kpénztári fol)'ószámlára _ (csekk
tulajdonos: Umlárius Egyházközség 
BUdapest). ' 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitá rius Egyházközség. 
A .H i~alalos rész .... c. roval a Magyar-

szerve által bekülg~~~~at~I~!ár~~~le;~~~~z la~f:t~~l~~ 
XY. élI. 10. SZ, Budapest, 1936, október hD 

tá rgykör a ~Miatyá l1 k K n. réSle. - TlJnu /6ifJutJBgunk 
(lV.-VIII. OSlI.) a hO e/tJ6 vasárnapján d. e. II órnkor jAr 
at idC:n a templomba. - November 13-án (péntek ) d. u. 
6 órak or a Dávid Ferenc Egy lel valIAsos estje a IX. , 
Rákos-ulca 3. St. templomban: fe lolvas6 Kovécs Lajos 
brassói lelkésl . - Egyházi ad6 belizetésC:t SZOf"almanuk 
amig nem késO. .. , 

• 

Ha ima. vagy énekeskönyv re, vagy 
bármi lyen egyházi kiadványra van 

. szüksége, forduljon az 

UNITÁRIUS IRAT MISS ZIÓHOZ 
Buda p est, 

V., Koháry -ut ca 4 ., I. em 8. 
N y itva: 

csütörtökön 5 - 7 , v asarnap 12- 1. 

BERDE LA JOS -
unitariulI clpaszmast a r 
juténllosan v a lla i min· t 
den munkat _ Budapes, 

II., Batthány~utca 48. 

Női és férfi kalap nagy választékban 
- model ek után alakitást olcsón 

válialok PÉTER JÁNOS 
VIII., Baross-utca 82. SZ. 

UnitArius hltteslv. r elm u,mogat". t ké rem I 

UtánaküldéS kizárva! 

Uj cim: 

M k .e , 

Ber t a l an Bóz e s ur nak " 

V;~'Jv k . Y 
1. . 

H. 

• 

• NyonlAtoU MAle Ernö kOnyvnyomdájAban, Budapest. VIII ., József- ulca 61. _ T elefon : 1-392- 59 . 
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