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A mi 
• elm unk . 
1\finclen család büszke a magn nemes i cÍ

merére amely a multban teljesített vitéz i szol
rr{ihlt és á.1clozat jegyeit őrzi beszéclc's jclvé
~yciben. A legtöbb a ha reok vihaníból került 
ki s ío'y nem csoda, hogyha bennok [I. kard 
vezetőOszcrepet játszik. 

A mi szobánk falcín gye~mekko]'omból egy 
olyan címerre emlékezem. mnely zöld mező
ben kék ég alatt Cf!:Y tetőtő l -ta lp ig pá ncélba 
öltözött férfiút ,íbnízolt. E llensé/\" nem volt 
schol; de ez " történelmi nlak előttem maga 
volt a bátorságnak és [l. h(íségnck a megteste
sii lésc, amelyrc még most - az élet alkonyán 
is, hálával 6s "zeretettel gondolok vi ssza. Volt 
vnlami, am i mTa. ösztökéljen. ho.!!'V a mnJ~am 
mórija szerillt én is ilyen p,íneélba öltö7,ött 
férfiú lehrssek valaha rt H::1za szebb jövőjéért 
folyt"taJl cló nemes kü zcklcmhen. S ami akkor 
tájt a mi ktmyhónk falán díszlett, azt I sten 
kegyelméből mai nnpiglan im<:ídságos lelkem
ben hordozom. 

Az et?vházalmak is meg-vfln fi maguk címer
pajzsa. Ezekben a bibliui jelleg az uralkodó. 

Ott vun II kulcsok hatalma. Fent és alatt 
- mintegy a~ örökkévaló Isten nevéhen -
oldanak és kötnek. És a döntés ellen n incsen 
fellebbezés. - Ott van a Bárány. melv meg
némul a nvÍl'ő el őtt, s az ártatlan á.l c1ozat 
ke~y~jándékait osztoga t ja a nlcp:térő bii nösök 
szamara. - Ott van a Golgotha keresztje, 
ame~y. ugyanezen elvi alapon az ó-tcstamen
tunll J.elkepet egyetemes keresztény tartalom
l!'al, toltJ meg, de már csak a kivál asztottak 
]ava~'a , - És ott van ma~a a Biblia, mint Is
:en Igéje: törvény és ígéret, földi boldo"sáU 

es ~Ir!-~nnvei üdvösség' tárháza, melyet a/r:fOl7'.. 
maClO tett a keresztény világ közkincsévé. 

ÉS .. o .. tt van ~ mi címerpajzsnnk is, Jézus 
mondasa;a alapItva : "Leoyetek azé1·t ol,osak, 
1n1'l~t ? ktguók. és szelídek, ?11,1>nt a aalwmbok." 
(Mate ev. X. 16.) A nagy Mester akkor mon
cl ot~a ezeket, az cmlékezetes szavakat amikor 
a t!7,enkét tanítványt kiküldötte és' elbocsá
totta, ho/\"v menjenek el I 7,rael házának elté
vel~e?ett juhaihoz. , ," Csupa jelkép és színes 
va]os~e:: K,elet hűbáios nyelve: Amit végerecl
n~e,?-yehen Jelent, a~ örök és mar~ clancló "Nincs 
iJt~~~ ,87: jel ő változásainak. FJbben hrzik az 

r. lll ~l',IUS .. ~gyh~z IS. Négyszá7- esz tendő zi
.' .,~ta~m l:07.?tt h,lven megállott és rendületle
nul d.ll ma l S, mint az a galamb a címcl'paj
;t,1'i?n, il maga sbiltöl'ő sziklaszálon, Védelmet 
~l1I l.1t?!}y bü."?s !<ö~t, ~sOcl~gYŰ1~űt fon kÖl'éj~ 
,). falkaba hal apo lngyo, il b s:da eL'telem, amely 
:~ gon,dolat szabadságát és il Vilá...,. egyséO'ét 
Jelenti. o o 
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Uni~árius Egyházunk nem dics k ' b"l 
~etu: I?-undczek ~öl~ az ötágú koronát: C vk''S ? 
oha]t]a, ho.e:y hivei egymás között .. . sa. azt 
, .. , t' t' b ' I ' S7.oretethcn es .1 0 e~y~ el' e.s~ en e ve, alclozva és k"t l " é 
get tcl]csJt;ve, JO hazafiak és hív munk~' ~ eks~ -
g C I . t" · Il ·k· aso Icy ne {, mm é:1l10~V ] l p a ml el ső test ~ ," k 
~~k: nz .Ur Jézu,s ~( I'~sz~l s.nak, h~nítvá~~~<~i~~~~ 
Ez ~t ml nemcssegunk. Ez <t ml C1mel'pajzsunk, 

J. M. 

ÁHITAT 

Izenet egy haldokló bűnösnek. 
Or, A, Hall 

Nél" , felvetik a kérdést, ,.Milyen izenetet 
:J'l'SZ C{IY 'l lnitál' iu8 a haldokló bünösll('k?H ErJ.l) 
?lyen jellegii kérdésre a legjobb f elelet « w ·
m élyes bizonyíték. 

EOY unitá1'úls 7elkész "iildöf/éll eoyszer ert .'1 
szobciban, ké.t tJ'/'oiestllns 7elkésszpl, a1l1hllin 
egy olyan embernek (I Z áoyához hív ták, aki 
közismerten ' ·ossz életet élt. R Öfl tön felvel pi
ték a, kérdést, "Mit tild 1noncl(w i neki?H "Mi
kor visszatérek, nte,q fo,qom moncla11'i, mit 
mondtam nekiu 

- válaszolta. 
Visszatérve elmondta, hooya haldokló em 

be,· mennyil·e el volt telve ,·iadaloll1",al és f i!
lelemmel. amit a ,'égi orto(loa;iu tálll,asztott 
benne. H ogy az em.ber elméjét I ecs iUe!j)ítsa, 
az ",nitá,·i"s lelkész elolvasta a tékozló f iú 
példázatát. K iem elte, hogy az apa ",ilyen 
örömmel s lelkesen fO(JaeUC! ottlt on szófoga
datlan fiát s (l;rm tÖ'·ekedett, hOCi!} érezze az 
c",ber, "ogy ne'" kell félnie (I Z l slennel való 
találkozástól, aki mennyei A tya. A lelkész 
azt is kiemelte, IwOY a tékozló fiú elszalasz
totta aZ alkalmat, ami neki adva v olt, s anyoqi 
javak nélkül még nao!}obb erőfeszítésre volt 
szüksége később . Ujból kell kezdeni; és senki
nek se", kell kétségbevonnia, Ito.9!} l sten még 
ad neki alkalmat, ha hozzátér megbánó, bfzó 
lél,ekkel. 

BiztalIa a haldoklót, Iwgy azzal a "ittel 
nézzen sze'mbe a halállal bált'o,n s h'if/yje '/l M'q, 
hogyajövőéletben meg lesz (( Z f./,lkalo-m (( 
meaváltásHJ., s az emberi lélek nemesitésére, " 

Ez a.z a vallásos hit, amelyet bárki t lotl 
f eltádlat1f/n-k, A tényleges tapasztalúsbll ~t 
nemcsak meget'ősítőnek bizony/lU, h(f,1~,em. Vf,

gasztalónak is a biinös számám végso pilla
nataiban, 



ESZMÉK VILAGA 

Konferenciai beszéd 
Van-e s~~ i:ikség a kon:ferenciákl'a.1 .. ÉS .. he

l 'f'S ~Z ar. Ílt amelyen ft konfer(~nClaS tabor 
li;,lad~ 'Én 'azt' hiszen,. hogy mindkét ieh·~tett 
kérdésre igennel fe l?lhctek. A k~n.f~renC1akra 
sú ikf;:ég- van. akkor, l S, h~a s,okap Jelennek .me~ 
n gyííJésckcll, s talan me!? mkabh ft~~lwl', ~.lnl
kol' kevesen v~,llnak cgy~1tt; ~c. sZ 1\Tuk me~yé
bő l keresil< il. Inbontako7.as utJaIl. A konfelen
ciás tábo!' útja nem mmdlg v~7,e0~t a.~onos 
Kíkokon. A r, előadók és a hozzaszolok ossze
tételétől sok minden függ. ,Ez a konfcl:encla, 
un itárius konferencia, s D!lnrlen k~.l'c1e~t az 
lInitál'ius esz me szemUvegen ker('sztul fIgye
lün1: meg és" ~esziinl.;: vizs!?ál~t .:l lá. nt un~t~
I: ius ha llgatóS1:l~ra van szukseg uJlk, s besze1o, 
cTonclolkozó emberekre, n om tOTIlC'gI.'O, mely a 
te1letetlcuség törvénye a lapján am{lgy scm 
tudja a ha ladást előbbrc v in n i. 

A hazájából elüzött ném et gondolkozó, 
'l'homas nfann Jllondotta valahol, hogy "llenl 
Fzabnd a z ofienzivát és a propagandát áten
gedni azoknak, akik azt a Bíin és az Erőszak 
diadala érdekében használják fel. Az Emb e
l'iességnek és az Igazságnak az érvényesiHé
sét is csak hnrccal és propagandával lehet el
érn i<'. 

nfa f'l míllt allilrtk az iclrjc, hogy az u nitá
l"izmus lllrgeng-edhesRc TI1ilg<.í. nak azt a fén y
íízéstJ hog-y cl propaganchí.t és a támadást 
\' ,ak mások használják fűl ellen ün k. Nekünk 
i, véglegesen szakítanunk k ell a defenzív á l
lásponttal és n viltan hitűt vallani az űmberi
('sség és az i:l:azsá!! érdekében s nlin c1ent f el
~lnsználni , hogy hiú'cral és propagandával mi 
IS elérhesslik az el érhetőket! 

Az tmitúrlus életben á ll an dó vizsgálódást 
ta rtva, :lZ ily('n konfe renciák az u,nitá'1'iu,s tá
j~kozód<Í.~ le~et?ségét adják nwg az azon 
l"('~ztvevok ~zamal'a . A.J1l1kol' pC'd io' a jövő ér
dekében a jelenben tájéko7.óclullk~ vi zsgáljuk 
annnk hibá it ée erényeit, akkor int.ésként Ii
g'yel m~~ziink arra a. go ndolatra, Dle]y et a ma
gy(-~r ,torténetí l'ás új útjai cíln(i munka b cve
~etesebel~ olvasl.tatunk: Az igazságtó l a n em
zetnek n~l)c~ mIt tartan'ia, holott az igazság' 
cl,~u\.llga~a S~l, v,:~essen hih a hiú ságnak h ízel
go, hamiS tl hlZlOkhoz CtYyédelmíi a moralitás 
me t l " l ,,,. -g ~.ga c asava s az ezen n y ugvó n emzcti 
~sz~~n~r, űl ál'11 1ás.áyal. Ez pccl ig :37. i.ikségk6pen 
dZ .alk~to }1CIl17.rh elet eh.cnyvecléséhúz a. n Cm
zC' l ('ge~zehen é- I ő eTő clhHl1 ya.tlii~áhúz' vczet." 
' . ~ szer~nzctt életbc!l ? ugyon könnyen haj
I ~lmo~:l~~ ~va~yunk ~t , l\lba k szépí tge-tésé"re, az 
CII~ntetc J.... lClcgyenlltesere. A szervezett tábo-
1'0 ~ m,c l l e~t ,.a konfcl'enciák, az igazi mozgalom 
lelke es el oJŰ ép en ott v an, ho~y néh" nversen ". . 

('S 1(I! ZÓill1, clf' mind ig- nzigaz~áA' hlno-jától [ií 
WttCI1 keresi k ibontakozása (It.:jait. ii;bc }\ 11i
h:}b:~, mi is többszö l:. beleestiink, ~. ('z('n. még jó 
neha~l1'yszor ~el:('sztu 1 kell l~} enn 11 nic. ;\ ' tábOr 
m.eguJ ul ~ a regwk, az elfal'acloUak lwlyébe 
ú.p1 k, f nsseb bek keri.i lnek, s tnhín három óv 
mul v~ ugyanazt beszélik mcg, ami t az ielén 
m l' p."v 1h , ttUlll.- df> I"'Ö ~<:; h q hl(l;:i!; i lchclÖ~Pfr 
m~l:~cl .. be~ni0, lnert a mozgn.lmi erő, az örök 
feJlocles torvcnyo munkál lelkükhen . 
.. .. A csel: kv? lmitáriuzmus tltja.i h atározott 
n lI a sfoglalast Jelenten ek. AId nem n.lwr a cse
lekvés lLtjára. lépni, az ma már töbhé nem te
kinthető sem legesl!ek , hanem ellenfél, aki vel 
f.:~emben h:-ncl?an ,all unk, s aki eHen az ignz
Ra; és emhr.l'les~~g gondolnt:tivaJ f egyverbe 
s7.al1 ~n}t. AkJ vel ~lO:~ va,n, annak er ejét és 
nln1ras.at rnegbecs lllJuk meg akkor is, ha gonM 
clolatmban a réRZletekt-e nézve véleményeink 
n elTI egyeznek m eg. SOl'!=;unk a ki sebbsé~ sor
sn. mi nt a hog~'an örök kisebbség voltak"azok 
;,1 kik a.z évezl'eclrk fol yamán o. vatpsek adott~ 
ság>l ival a fejlődés útjának fákl yav ivő i 
volta Ic 

.A cselekvés útjára unitárins életünkben 
n.kkor léph etünk, ha ismerjük adottságainkat, 
t isztában vagyunk erőinJdcel és l;,.;h<:töségeink
kcl, ~gys7.óval. h a sa ját helyzetii nkről tli.ié
kO/wa vf1{!yunk. E zek a konfcrt?IlGüü C' l őarlá.-
80k un itáriu s élet ü nl, h elyes tájékozódását 
a kal'j .. í.k m egkönnyíteni. Rámut.atnak majd 
élrJ'U, h og-y önnönmap:unk is meretén, p. rő i nk 
~zrimb .. n rételén, hibáink megjavításán án vagy 
bukik jövendőnk. . 

A most kész ii l ő törvény !«' retet ad a7, 
él ot"~r,. Az életet a h olt betíík közé llckü nk 
krll elhoznunJ(, s végezni azt n. feladatot, mr
lyet a jele n épen ma a jövendő érdekében most 
töl link méltán elvárhat. 

A konferenciai előadások és ezt követő 
hes7,élg-etések célja a tájékozódás azon az 
úton, mely a j elen kapu it feltál'va, a jövendő: 
fi csel ekvő unitárizmus útjaira vezet el. 

Ezekn ek cl. gonclolatoknak a jep:yébcn, [l~ 
11 n j bír j LI S kon ferenciás tábor ~zévi téli kon fe
n'!lria i c]őHchí su i t szeretet tel megnyitom. 

!i'f' rrmcz .f.ózsef· 

ISTEN ELŐTT 

Virágvasárnapi csalfa diadal. 
" tV c félj, S·ioll'1/.o k, leúu!Jo, i:/ltc 
(l l e királyod jő .•• " 

• f 'liirríg o(( sár ltapof cíllaldmosau. rlhula/
ii.u.nepnek tartjnk, miu tán a. bib lia, szeri'nt J é
zus e 'na.po'n h6doló lIélJtöme{j között, 'vir lÍg
erdőtől kó'Tül'vé'vf'J az ö'rvendező nép lIozsd'1 /'IUt 
kiáltása itól k?'sér ve, mint győztes lwel'vezér 
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v01l'lll be a szentvárosba. A z evangélium írója 
szerint, a .ieruzsálemi nél? e ,na1)On "felső 'nt,· 
háit (I földre terité, a {akTol gallyakaJ var;
dalt s MnteU oz ú tra" (J~1t . 21. 8.). Xalób",! ft 

'n"nírrrasá1"'lIapi bevc.mlflas m1.nd~l,yaJn'l~k . kep· 
zelefében úay él, 'Jmnt ~{)Y, fe'1lseo.es d1.~~dal1/.tJ 
melynek végén .r;yö"z.elmt 1?(ll'}}u~ vaT (t. lm m /u/It
kásra . J ézus eszme'tnek, 19azsagawal.' m egbe
('siiTését látiuk, CI tö'm,eg 'Ujjongó lelke~.edé8é
ben s rendesen megfeledkezünk az ot nap 
'J/wl'vet bekövetkező t1'arJé{l1"áról, mely 'I1/cÍ1' 
előre veti sötét á'r'nyékát. A töme.r; lell.'esedése 
1111'nket ?'s magával ragad s 'Ini is csak (t győz
tes embert ldtil/h: 'IJU!ljunk előtt, (I1wi'nt fen sé
(jes nyu,qalon1-11tal !wlrt:(Z a, betltániai lejtő~ 
úton a szent'város 7W1J1l~ fele . Ebben az el(?m,~ 
erei'!;' 1f,i,ionOlÍs7){fn még (l, tanítványok is, bá'}' 
?ne.okaptá" a, {iqyel7nez tetést, hogy ez lesz az 
utolsó u{/jJfénif, bá,. tudják, hopyez o. halálba 
indu16'nak fl k isé1'ete, még a tanítvdnyok is 
?Í'; 1'mnéll1j1·r. éleclnek, Péter kitö1'ése a kicsiny 
é.~ fiizes hadsereg hm'so'Juí,ió1Já hatalmasodott : 
. .Tf OZ8"111'" D"vid fiánnk, álclott, nki jő oz 
U1"lIak nevében", 

A ",met egyre hangosnbban közel er/ett Q. 

titokzatos. az ellenséges 1/(ÍTosllOz. (IZ áradat 
zen(jő r/ii.Mvel, ",ely áttö·rte lJartj(ú t. A báto 
Hlbbak (I Z út",enlén pálma-lev eleket, olajfct
fjallyakrtt. ",zfa-Iombokat törnek, mint sáto
j'OS iinne1JCn és ezeket magasan loboutatv{/', 
szenvedélyesen luu'sogják a ZSOltá1'oh .sza1:a, it, 
annak égő (t,1'CO, felé, ki az U'I" nevében jő . . . 

J övetelének hú·ét elő,·e viszik ct szentvá
,.osba.. B izony, I,ogy Ő (t 111 essiás, beszél-ik 
",-i1ulen(elé ct fe/izga,tolt kedélyii r{/..io",gó", s 
a 1'6mo:1, soru nyomása aZ{dt vergődő. .ienfzsá
lembcl'ekben felgy1ÍU ct ,'emény. II M "ssiás, 
Ic'li a ",agy próféták megjövendöltek, Iri fel
sza.b(uhtallrló volt a szenvedő zsidó ""pet . ki 
fellulMn ii/ve eljövend, IlOf/y lImlkor/Jék Sion 
fel ett "Iiítlen időkig . . . és J eruzsálem. v(Í,·t 
eget-vívó vénnes reményekkel .. . L átta 11'/.(11" 

k~1)zeletbell. kii'}·tök és 7wTsonák zengése kö
z~t~, roltan? 7/(I~liménen szápIlldani, mint eyy 
fel'l slent. mlézemek élén c/, 1l1essiást ki hozz(/' 
~,szab(Hzulást, s ltatalmdnal.- fenséges hm'ag
jc/Va? SU.1t !e (( népsanyargató zsa1"'J1okokra. 

De . m!cs()(lc~ ('salóclás! Az em,be1"1~ek fia 
nem sz~laJ 7/(tdtménen ült 7u://ne'nt szamárnc,f(, 
v emhé n, (I j'uhája eg:ysz.e;·ii. majdnem 8ze(jé
n.l!e,~ s az arca sem CL h6dítók biiszke kifejezé
'~'é t h.o1"rl~a 1!~(t(j/t.l" szel~(l 'V?lt az, 'Jni1tt eqy 
.11!bm utan Ja'fO prrsz tore. Jtthcsoda meqcsú,fo-
708f1 '/}ol,t ez (f 1"(I{f.llOOó nemzeti vlÍ'}"(/(lalmuk
~/(Ik! , ~tf?l.lJ,~,!1 ~~I(:{ .ljef- eshPlett (lZ álmok káprá
~flt~.\ relllOI hozo tt ,16,·ó [zmel! J ézus jól t",rUa 
~:<::' 7 (' ~'P,<: t e rz!, (I r8(~ 7 ód á,~t : , 'Ine! yet 'Jneg§ el~nése 
If ldl (I 1)(lIfI'kozok kozotf de ez eqy pillo 
n~lra SPHl áUttofla meg 1ítjában l/anem 1'n
kabb ~t lIol1lO]J .iá'rt az pszébell ~1nilror oda
m01~dl(~ e1~nel( (/ ],ozs(Í1~n:izó :.:;ok;~ságnak, hogy 
az () Ol szaga nem e v'tlagbot való, J ézus na-
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{j'!Jon ,fól tudta, hor;y ltolnalJ-llolnopllldn mi 
v á!' 7·eá . 11()~'!J elz fl tömeq, (lm,p7y nI.ost ij~'jjw
!'W'l!/o.,.b~/ !t II sz/ k .. !/oln(f1) (f, (l?l[!otá}"o küldi s 
7lf/lolt kw7t o fpJeTe. T'Ifdfo es érezte 710 
sorsá t el nem keriillleti s ebbpn rt IJil1;''1!rlt/':rCJY 

, t' I" ~ I ~ " '})1~e(/se'J// ez von ,an1uat. sze 'wen mosolyoó (I/"_ 

C(~ra, A szomon.c, (lZ volt, horni J ézusnak Mt
"'10" kdlptt, a vn'(í,qvasrí1:nap1u!Io 'I1tinden. zi;{
dplo f/a17?/Oba?" a l/ervadast. 'J/Unden örö11lében 
a há'l!ft/~,f . m't'lulen diarlal!íban (f, ]!(IIáN. Az 
1Jolt oz o n(l(J?) sZO'Inonísaoa. 7tOC/?1 lá/nifl kel
lett. mint ih' /u!1lr7ez1tp!t kö1"ii,lJJf,te ' az emberpl' 
(I vilnai dicsliséanek, holott e "viló(!1t(1k min~ 
den diadala csak annyi, 1nint (l, tCfj'/1,npi 'JUt1J-
11010 (f, '1'a(JJJowiso,{{. ' 

T"7ní.qvo.sú'rnap ,ielentIJsé(jl'. fl rl iarla711/os 
71(1)0?1'l/ldsnak s ff, reó öt 'J/(t.}) ?lnd'vo l>öve tkpz/j 
ke1"Pszf1'~ fesz!tésénpk elle1~tétéhrn (:'/.l sírJ:(! (' 
nap rt 'kefes r1wr7olnflk. a. 7atszat rluoze[('1n?1ek, 
a, ?11 errlé1)('szt ii k ii 7 sőséqe kn p 7.- ((Z ii IUl (m'110 ni(!. 
Az embp1"p7,' élffébe11 az a virá,ovos(Í'I"I/(f1), mne-
711P11 kö'r 'iilro:io'J1.o,jd7.-. 'iil1n en7?'k, de n(~1I1 o ~ 
őszi'ntt> 1II e'ofI1/őziidés irtazsáf/(I 'liol. l;onP III csal; 
?foy a7kalmilag, a pillanatnyi ltfl'l/(wlaf 1,a lr!s" 
a7att. A k ereszt1'ef eszítésre ítélt ('1II 7)erIl P,," 
uto7só Q?lőzies 'JI,01Jja (I .,dies lJ(Jlmonl11}H. m"l,/ 
?nöuött éhes sztÍ-iát má'l" tátj(t, (l ? plbukás, "ff/
hín PZ (f nap v olt a legszo1J1oní.bb nap J ézu.s· 
életében. 

.Jéz us diarlalii.nnepe volta"ké'nven oz li hll
M70 után következik .. amikor oz é; eszmpi 0116-
k("r(~ t vt>rnpk az fmb r"ri szívekbe'I'J , iapi. }}lilit 
ltódíf,ó hadsereg iá1',iák be a vilii(lnt, 1I1ikn1" 
(l,pnsf.oloh; és mo/r t":1"ok 1Ji1"oS vé1"i;};: l'/l7.[(Í .'.'(ívn7 
pecsételik 'Jneu a keresztény vallás igCtzsáfJ({'it. 

• 

V1'1'ó,ovasá1'1wpián tehát f élszpm?nel {UTo 
a szo1J1oní n/'enetre nézek. ?n,e111 (f, l!a7rílns Go7-
(lotrÍ"'a, kis()1"te ki o, m.egkínzntt emherNáf ::; (lzf 
'J/1ondom,. l!noll ama mtÍsodik út dicslí.C1éo(!sebh 
1;olt oz e7sőnél, me1·t az elsőhen r.s(lk az ew-
7}ert ümne1Jelték , kit'ol az a hír, /l oflY csor7t;~ 
kat 'Jldível. a másodikba11, az ember tesz bi
zonJJsáo()f. (I'}"1·ó7. hO(}11 I sten akm'atábrlll lI~e{f
n1l1Ioor!'J1i. o;:d fel.iesífe1li ff 7eQ11flgyobb luva
lás , bP.iölten'; a le({szebb életideál. 

.A ieruzsrílp'Jn1' 1íton íftU halad J ézus. I}I eo
háirálá,<: nélkiil. H(llad vPc/zp fébe. ff}" rd ll fI ."-
2'07 (/z -i,den?' 'n.lI'l(,{Jalo?nmo 7. fl II (J (/11(11/ C,C!rI k ri ~ 
tlfd nézn1·. aki' /livatásána.k t1f(latáh(l11 él. aki 
n1.eo von (l'lIőződve afelől, /loflll mfÍ.C1 kt5nl }/('1-" 

1'S teJ/et. :nlert l sten í{/'l/ ak{w1a. JVfe{/lI. f('I
pme7t főVf~l, . Nsztn. nézési;' 8zp-m,el;kel.. pmle" ~ ('
SP'II elő'}'(~ és smn (f vi'ráov(f8á1"'J1ff1~i /(PltS d~fI 
d(ll. SP1]/, 1wrf1l1Jéntr.k {f(Jl(lO tá.ia 1IP'JI/. képes /,,
fiínfnrít01ti út.ich'ól. T olón cso.h: ~NI?~ SZ" 1i(f~1ff 
lrp1'iil és (f. llOzscí1111áz6 sn!rasr1,q vallmH/ ."'(1/]1(/, 

k 'iníll1J(í, kicílt1a ki. (I fe7szabadult ?1;;mlldll/~,1 
PlSÖPÖ1' 'J11t"l1den akadál?lt s taMn 'J}léo fl /l0 /'- -
70k kanui se1}1 vesznek 1"(Ijta diadal! . .J~t,ZllS 
v67a.szthatott volna más ufnt l.'S, mi11f (ul1t llJPl 
választott, egy sokkal könnyebbet, amely 



"I V" v'"s''' ',(liaclal tiindöklő csúcsai?'a. Ja sz, ,~, , l" t 't "ll II Csodcís szellemi képessége~ e ~Jt ny~ va (~ O 
, le" l'rl/JII I,a megalkulsztJv . .. De J ez/ls-

mUU h~, " . , Z'" , t tt 
I. n"1n 'szállt fejebe {~ (. wsoseg, 'ILe'Jn e e na'IJ v ..,," l I 

elbizaJwdottá (~ konnyu, f[yoze e11l" l(~ne1n 

t t V 'I"bb kérlelhetetlewu,l azon az 'uton, 
?!!en o, b' t I l "lb t amelyről tndta, hogy az 1Z os L~ a (l, veze, 
l .. unaqát meg nem tagadta. "A em tagadla 
(e 0

1
"""0' r sem m'ikor a halá71lak 1'ettenetes 

1//eq ~,/l/f , I "l l" 'b 
1.' ' .. kiiitkiiztek elwma ,yosu. o sze1~Let .en, 
" l.?l '" I t" "d" " ál ,,'l 1IIiior (l.Z élethez 'Uza 0. 're 'n~e'nysz ((t l 1n? <, 
1 - '·adoztak. Azzal az ~ste'rlt1, ny'llga omma , 

es_a" " [ " 't II l 'ciselte (l kereszthalal szenvet e.sie~! a !ne.: y'.e 
az elébb vi,'ágot szóró nép iidvk",l!as", kozott 
hah/dt (I szentvá1'OS ~I.ozsan'ncítól , 'lJ?8szhang
zott ·uicáú/ .. Egy arc1,z1~W sem ·ranc!nlt. Ug:!! 
ment, (l.ho,CJY csak ki1'á~y2 lelkek t1ldno.'í- men'nl .. 
Vit'ágvasárllopnok sza/1nll.nk~'a ez a,dJct 1n,eg Ct 
valódi ,ielentliségét. A~ a J ez"s, k}t" .a dwdal 
?!e'lll tett elbizakodott", a megl1":;s!l/wt<ltl<,~' 
végzetnek szonzonísága nen~ tet t bato'rtalO/nna" 
az a J ézus aki saját útján egye'nesen 1nent 
előre s ar/ól sent csábítás, se'ln fenyegetés, 
se'" diadal seill elb" kás le nem térítette, <I 
Vifágvasár;wpllak ez a J ézu sa, (lZ az ö1'ök , 
ember <lki' maga volt az Öl"ök élet, 

A' virágvasá'rnapnak ez a J éZl/sa azt 
ak",'j(" hogy mi higyjiink ennek az életnek a 
di<ldalában. 

O de ",ilyen nehéz hinni, <IZ ilyen élet
?lek diad«lábon s ",ég nehezebb követni ö t, a 
szenvedések go/gotás útjain fölt elé. Oly<llwk 
vagyunk 1ni is, 1ninf-. a könnyen hevülő, P éter, 
ki a lelkesedéstöl átszellemiilten mondj": "Te 
tlldod Um"" llOgy én követlek T éged, bárhová 
mész", de aJ,ik az első so,'slonlotlónál ott/wgy
j"k öt, Élelii;"k vú'ágvasámap jain mi is 
együ.tt hozsánnáznnk a sokasággal, de ha "án" 
sza/wel a szenvedések getsen~ánei éjszakája" 
bátortal"""l, bizony/,Llan léptekkel és csak 
lávo[,'ól kö'vetjük őt, gyáván, csüggeteg en, 
mígnem, összeroppa,nu,nk, nagykeservesen 

" Su'va. 

Fiizesgyannat. 

JÖVÖ ÚTJAIN 

Cselekvő I,Initárizmus ú tja . 
, Az 'l~1!ücÍ1' izr/1.us : eszme. Nem emberi ug'y fo l'· 

11~ldta la lsten t iszteletére, h a nem l sten gondolta 
lu az cmb~r üdvösségóre. E mberek. mint J"ézus. 
v,~g~: SCl' vet. Dilvid Ferenc, ~zentáb l.·ahám i és a 
tobbL Ck Ifsuk mcgtalá llúk, megér tették az lston 
~,5)]l(lo l~\ta~, ~in~ a vi l:á;t ,is m egér t i a Iw])suga
l ol !..... mdd~l lellycLen k l tar ,ja szi l'om leveleit IS lU O
lege ben al''-lszl:ia illatát. 

A,z isLcnJ,rondolatok ig,'y éltetik az e mber iséget 
S"U }lüha.tatla l} eszmék a z ember ek életén keresz
\u L 'JO'"lathal,o utakat l~s?- nek meg, Do ait, eszmék 
dele soha sincs odabll lllcselve az emberekhez 
mOrt. az eszmék tú lélik a leghoszabblélekzetü szí;: 

zadokn l is, Igy az unihirizmusnak i ~. mint esz
m~lIek ,ti sor sa egy jottány i t SCm Wgg attó l. hog~' 
illi. a k,lk a ~,sonkah~zú,ba.n magllukónak valljuk, 
IIl lHlnY li tcszu nk az cl'dekebcH, \'agyi:-l mi lyen utn
kon, h? l'do'l,!-~lk meg aZ,.,életiin kkel., l\ 1~i }lIcgtagall
hat.lllk , el IS, te '~lclhetJuk, de fl. k llntlla~a 1 i'lt~y.ó
lag'os les~ bal'lllliyen pompús tort ü lünk fe lelte, 
mer t az } st~llA'on(~.olatok. nem úgy. millt 8Y. cm
berek. lIl a r d.t a foldöll öl'ökéletüek, 

f1z, n n i! áT í zn,/Us: ~l el forma, K i.i I ső meglly i l "{l
I,H~la~a l u, nu Il).~ udennap i dolgaink ~l.J) I'Ó mozaik
Jal~ol ad~(h~ak, ossze .. EllIlCk a'l, életfonnúnak kéz
zelfogha~o cl' teke, Ill m d ig annyi. amcnny it awk 
tudna~ f,el lU ?tatlll, akik ebbc,~ rorn~aki.!zösségbc 
~~:det..'l.~ tozna!\ ' '. lia, a toroe;kOl vasba nyak Adol'
JaH l\'[,an aSSCl a mal, ~orbeh cucil ista, zs idópóuz_ 
z~l n~ete LyezeU, szoClaldemokrata elveket. \'ulló 
ba uY<l:szok lettek vol ua, J óka i soba meg n eUl ír
hdta v~ lll a,Hz "Egy az Is tent'; , MÚl'l irok és J ól
tevok vcg'c lathatatlan s ora kanyar odott be ebből 
a:r, é letfol'mitból az örö kélet kapu jún, Dzel kmhőSÖ l
a bet~í k r~il'oda.lnJá~an Il y ~ tottak utat számúra, A 
tor chll \. a l' osha~atol az Eg'yesül t AlIamok Fehér 
H ázúi ):?' vezető útOlL a va llásszabadság szent dala 
zeug és hirdeti az uni tárizmus tör vényeket alkotó 
erő i t. Siippedékck fö lött m arvú ullyal k irakot.t ös
vén yek, feketezuhatag ok fe lett szilá rd alapon 
nyug\'ó al'auyhidak ig'azoljá.k , hogy az u uitúr iz
lU us nom dogmatikus elmélet, hanem cse lekvő 
igazság', e rőkkel telített a lkotó életforma volt a 
multban, 
, És il mult kötelez. E nuek tu dati'tball vizsgúl
Juk meg, hogy az ututár izm us ma cselek\'ő-c, 
vagy sem, 

A háború ufá n alaposan meg'növekedett a lé
Lekszl:Ímun lc AhoL egyko!' egy pap yégezte a 
szolg'á latot, itt ma élüköu viká.riussal - nemso
ká r a p ÜSJlö ldw! - nyolcan is vau nak, Vau misz
szió H áz. a X, ker ,-ben kapo tna , va n egy csomó 
isten tis:d,eleti gócpont. Debreceubeu, Szentlőr i n
cen és Dnnapat.ajon leá llyegyházközség és temp
lom, D u ui'lIltúl r a a papnHk van "égTe sZ~tbad:je
g'ye, h og y azt a hatalma s területet gOlldoz~a, föl
osztottu k H% eg ész országot könetelue, s a hol a 
háború előtt még' h ir ünket seru 'hallották, ott Illa 
lépéseillk ütemével nHl tele az é let. 

És ebben a keretben roppant erők feszülnek, 
:Meg'halt Batthyány H Olla s ráford ította tek il1te~ 
tü n!,et az il' j úsúgra, Ha lálával belekiáUotta él e
ii ll kl>e azt az örökigazsúgot, hogy e fö ldö ll <llllHl k 
a közösségnek van legbiztosabb jö\'ője, ameb~ik 
legtöbbet törődik az ifjúsúgá\-al. És nu a ha lott 
gró fnő em lékére megvettük a Szövetség'-utcai há
zat. H ú r oLll szor os luíztllla.idollossá gazdagollott a'l, 
ull itúl' izmus s hi rdetik a z épületek. bogy HZ eszme. 
az é letro l'1na a cselekvés ú tja it! jár, I gaz, hogy,.ll. 
SzövetséA' utcai házzal ma mal' sem :lZ E?g':,:h~z. 
sem HZ if;júsúg' sokl'a nem megy, de aZ If.!usag 
még íg~r som maradt há lá tlan. meri m.::~,'cteite 
és felépíttette a Szelltá~rahámi Pi h c~lOt. Igy, 
végTe clöke.l'iilt a homálybol a gyel'meke l ll~ sorsa. 
Es ez a kis (!senue!y most eg':vre jobbau e~~'q~zt
get i a lelki ismer et.ün ket. li'ö lnyitotta ll. leglaJob,b 
;ebU lI ket , melyet akkol' ütött l'cljtuuk .lsieu, n~ l
kol' a mO.,túlll elemi .isko lús g,yel'Jnekelllket elJe
g-yezto mup;illlnk az, élet, Akko.t;' kú ruu kra -:-,,~~~lo,t~ 
reverl,á lisok lI yo m a n eg·yl'c vcszesebbeu elosod ~t.. 
a :só ha j : M i lelSz H P i henö",! l, ba eg~s"el' l1em lesz· 
lIek t.!,'ycl'lI1elwl.: , akik Ud i.ii)cllck r~J ta, 

Ull itút:jllS é lciii lLknek '~Cl n meg' eg'y fo.i ez,:.te. 
amelyik il cso lekv~~ ,!Jé!yeg'ct ,ho!'(~ozza 1I,1:~g ,.II':, 
Ezt H j'ejezetet gyuJtoncvyel cn, 19y , H~t~,C,ze, \ll * 
Egyesületek Abb~1H az ieloben masok IS ll.,,} tc~ 
tek' ". mi s-e;n lIla\'i.Hltunk cl: i'e lú.i í to tiL,I.llk" H!ílP,~· 
fottunk c):!.')- csomó eg)'esületet. EI7'Y'?i'u!ell _ u I~y~ 
keillk, a lclllökeink. t ikc'll'ok, , Y~zert.l lkt~ .. ok;· ~'i~" 
lasztmitnyi lagok és t iszteletbeh bsztscg'eket \li!ie o 
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~gyesiHeti tagokbót ma már cgy szép kis eg:rh<'tz~ 
j':OZSÓg IS kitelnék és ft ~~gtö~b esetben c~upau 
cnu yibő l á ll az oJ.fész f5 IW lI,1 YZlk . a nóp. ~\Z l ~.lcl.l * 
adta n ÓI}. Amint aJtall.lbau lstcnhsztclc tOl1lkrol 1$ 
hiányz ik a nópes A'yülekczet. 

Ime, az unitúri zlllll s cselekvő, mel' t a. csclek
"ések statisztikajit bau sokat tud felmutatIl i. J:\ 
formák, II k el'etel.:, melyekben rucg;nyiluLkozili:, 
amin t I,Utuk J1ag'yok és böven i s vall u ak, tie a 
cselekvcse csa k lalszólagos, m er t nincsen bculIc 
eleterő, mert a kel'oteket ldtöltö. tartalom verszc* 
geny. sok helyen ólmou fe lszeg', Noha azt g'omlo-
10m, bogy " an most már' nUIlYl isteHi isztetetuu l.:, 
hogy fil sokat pl'édikáJhassuulc Azerl van annyi 
egyesületiin k, bogy egy-egy vezetötisztség'gel tI sz
tcs atynfiaJmt m egtiszteluessüuk. .Azért vagy u ul( , 
élünk es mozgunk, hogy kitöltsük valahog'y azt 
il hézagot, amely egy llagyszcrü mu lt és a blzony
talan Jövendő között van, Ug'y t.eszüHk, mint. akik 
tudják, hogy életükkel t.örteueJmet irual(, uc k öuy
Jlyedéu voszik a sor sukat, m ed akcúhogy is éinel{, 
<.lZ ugyis történelem lesz, . 

Az új alkotmállytervezet üirgyalása folyamíll l 
heves vna teJlOdött J .. i akorul, HOgy mi nem 1)(1-

pol", nem leuceszel.,;, hauem letl";/JJ{iszfO'rOlc 'Va.
gyunk, s ez.utall llunkct a torveuYRonyvben is úgy 
emlegesselleli:. 11'elu,JJollgott a lel Kem, mÍ )wr e ker 
des l elmeru1t, mel't egy pillauilu'u azt Jllttem, 
hogy most erRezett el az ioo, a mikor az UU1tiU'lz
mus nemcsak 10l'mmlag, hallom ta rtalmával e l'o
teljes eletmegnyi!v3nuhlsaival IS rázÖl(Ren ~ cse
Jek'.'"es utJar~, lV.lert a cselek vő u n itarizm us ú t.Ja 
vHloba~ ennel , a , pontnál kezdődik, l\1111ely t. a pa
pok llund , lelklpasztorok leszHek, olyan fejezetnek 
~ lld,u1 neki a t?l'téllelmünk" m elyet l s ten lOg be1e
lilll a cselekvesek korszaka ba, J:1elyzetünk termé
szete h'ozza magával, h.ogy je lenleg' a sOl'su nknal{ 
~z ~~ aUája és az olllegaja, Vag' y lel kipasztor~l( 
Leszuu~, ,vagy egytől-egYIg mi na ehTeszullk, m er t. 
a lelklPilsztor nemcsak préd ikátor a Ri vasárlla
J)9nk~llt ébr esztgeti híveinek lelkében a szunnya
do, hitet. a 1~fi:kad6 öntudatot, llanem próféta i s, 
aklllek Jll~gl~tas~i vannak es pasztor i s, alü 01-
me~.y a lllvel utan, ~int a v~szharang', ott kong 
~ s~~v~ _~" ~un~ad~la~a~, vasarllaptól-vasarnapig 
a hhel ,l;\.OzC?tt, Ne l elejtsuk e l, hogya világhábol'u 
a~,att k~abrandult a közkatona azokból a \'czér ek
boi, akIk, hely benállva kergették rohamra öket 
ho~y: ,~lőre! pe oda forrt a szívük azoJ\"hoz a "e~ 
Ü:?khoz!, akIk ,így. vi tték győzelemre fiaikat: 

~nam " A lelkIPásztor soha többé el nem vég ez
~etta r~al;)jzo.tt feladatokat, IHlsztán a szószéken 
bS llelkesz l hlyatalban, Csengőél'c és pen"'ő cim-

a om ,m~ ,~ar az a~'an yimád ó kat sem e légíti ki. 
~:lelklpasztor: a ~~veket eg'kymáshozfűző ideg'
tZctl,! nyugt~lan le lklls,mereto a gyülekezetnek, aki 
kl~, '~l a, gyulek~~~~ m~nd~n tagjáról, hogy milyen 

oru meuye~, ~ozott el es így sokat is segíthet, 
t~e~t mjggs:o~l azokat, akik segíthetnek, Az uni
ar,y~s, elkl])asztor l'el1dii letlenül hiszi hogy a z 
~~i i:'l~mUf;t ~Z egyetl~l~ életforma, adtelYben a 
az u ?tr , c!llbere m egtalaba le lke nyuga lmát hiszi 
U
»d .. n!t~r!z~~snak, mint eszmének az eg'yedu»] 

VOZI o ereJet d t l ' , mének' ' I ' e , lle Ja azt IS, hogy ennek az esz
, l >k " es e etfol'lnanak az el'délviség'e egy/ol>ma er e u az eva T " . . v ilágo • b~,g~ ~umls,a~a~vaL Jó, hogy vannak ~ 
S

Ot> Ut egye utt 15 umtarlUsok. Ez csak megeI>O»' 
l l az a meg ". "d > » musu;lk k gyOZO esunket, hogy ami uuitáriz-

csa az ordélyi vag ] l> > magYul'ok ll ' . , y a ve e azonos aJu 
len' 'tt va asa lehet. Aki tehát unitárius akar 
d ' ln~ l, .. a kcsonkahazában, annak elöszo»,> >1 m>, el>-e Ylsegun et ' f .. , • ~ . 
mO~ldjam elsa ,,~t>'tnl ,aJ

1
1Sag Un,kat kell, hogy úgy-

J·e'> , 'JU l aill, \a tudJa magáévú ten n i 
zu mondotta' V I k> é t> > , > l • d ' ,a a l 'n u unam aka.r jön -

ll, aga ,la meg magát A> >t" , , tor áll ion Ől't . F ., . Z Ulll anus le lklPusz-
ll1ásvaitásúak ke:l~eSeuk ?ttl, ~~,? l nem 111!lgyarfajú 

I a lOzzuuk vezeto utat. En 
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nem féltem a mi vallásunk erdélyisé ot k 
c~ordl, vag;y a du n~J),at,aji a tyarillktó{ ti a, 0-
azoktól a IlUtal 1IIIltul'1Usok t.ó l ak'k k' e fe!tem 
,:székely himnuszt", ]~7.ck tÖJ fé ltem \ CSI~1CkC}lk l~ 
CkS az e rdély i. uni hll'iusok J,özött 1'11'1 <m óg 1~1'!lII~zk·~ 1 
'upcso latot. Ki fo", maid iU' cr ' k r cO"e 1-

erdélyiek érdekób"'cn rel szó J a"~/' JJaOll<>~r~,nC I,a!l ,az mus 't ' . , u,. IIHt ' lrlZ 
. , ' ,m l l~ eszme Cs letfon nu, az. ők kó)ük ,< : , 

fOlrualóchk", Legfellllebb c r 'I: I l C at
kőmíves 'lk' k ' 'b .. ,J;y ne lMl y t;zabad _ 
~Oes~~i 'l~l i ;l d~nkei~~. e~kf a~1 b~ U~ótlá~~r~;~~l rCl~\~i 
. ~~g:t11ul!~ton~, ,hogy az unilúl' izm ust a C8'OIl
kahazab~lll ,ket uagy veszedelcm fell e r r, ~ 
'lté 7Je~edes es az etné lJt elenedés, y ge I. (IZ el-

, J!:lnepescdes azokkal, akik Dávid ll'el'en' I 'l ' l 
pellzzel akHrJul( m egszerezlll, ~z ellell " c t

l1 ~ 
cse,Jp ve 'c n >, ~ az u Olso l l IS Ll taliozlk , J ogUnk van IiOZZÚ ho P ' 

m eguezzU k. kl neR aCIJUR a ll lLlIllket. Azert. 'az ~~_ 
llc J>ese llcfS ellen azt az egyellen. JehetőscgeL JaLo 
h?g'y , a hoz.zanK at.tCl'lll akai'O kat. kCruezzu l' :11, 
'?,zsg'aztasSUI( le, s l,la ~elkuk nem rOkon a '1iI~ l~;~ 
kUllKl(el, a lelvetell v Izsga u ne engedjÜk 'I l 

" Az e~nept.eleneoes, ~lUt r éSZben az elll cp~e~edés 
I S, m a a ltala nos kórtunet, ,l i'OgYUllk .. . fogyunk 
m ert egyre kevesebb egyll aZUlIKban a SZ1.lIctesel? 
$zama, ' 

, 1\'1a öt~~ vag'y batou fogla lkozunk vallústaní
ta;ssal , de os~esen nlUcs, annYI elso e lemit;ta tamt
vally uuk, mlltt amennYI ~ eszleuclővel ezelőt.t ne
kem egyenul volt. 
, , ~ert az ifjúság'unk nehezen ludott "agy egy
a~talan nem tl:ldott el llelyezkcdlli cs igy ncm aw
pIthat?tt csaladot~ vagy ha alapitott, akkor ke
n yeimi szempontboi .k L.kótott az egyse elve mellett 
vagy pedig reverzális t adott. Ht Ismét elsősorban' 
a~ a baj, hogy, a reverzaJis .kérdését js a szószck
rol akartuk elIntézn i. l::iuJnos, hiá ba prédi ka ltunk 
ellene, J!:zt megllitt, komol y családi m egbeszélé
seken lehetett volua SIkerre " iuill ott, ahol fuJser
dültek a leányok és rév be jutottak a fiúk. Aldo
zat és faradsagos munka, de más orvossúg llincs. 
M.ert az öntudat kifejlesztése, megerősítése csak 
így érhctő eL A g'azdasagi ok legtöbb esetben N 
VIlági vezetőembcl'eillk kezében lordul ja vunkra, 
vagy k árunkra., l!] tekin,tetben mi kicsiben ugyan
azt a z osztályrészt kaptuk mint or szágos Yiszouy
latban a protestálltizmus kapott a katolicizmus
sal szemben, A zon a CÍmen, hogy a Kormányzó 
úr és a miniszter elnök tu· protestáns, 8okszox alul 
maradtak az e lhelyezkedés káoszába u II protes
táus magya.l'ok a kat, s vábok, t6tokkal és a zsi
dókkal szembeu, akik utolsó er öfeszítésiikkel is 
húzzák egymást föl fejé a kenyer titjall. 

Ezen a téren a mi \'ezetŐ.ink kétségtelclliil so
kat tettele Köszö njü k i s szépen, D e üekülI l~ sok
SZOr volt h iányér zetiillk, m ert e lvú r tuk töliik még 
a lehetetlent is , ~Ilnéi a pontnál azonban II l1Ívek 
l'észéröl is súlyos mulasztásokat látunk, .Még a 
hálátlanság esete is előfordul. ~ppeJl azok adta,k 
sok esetbell r everzálist, akik boldogulás ukat UIl1-
tárius voltuknak köszönhetik, l!.:zek II tékozló 
gyermekek, aki k az apai örökség'üket k~v~tték s 
talún ök sem t udják miér t, 'elkóLyavetyeltek. 

Belepatakzik e kél'dés uni tárius életünk leg
súlyosabb tétlenségbe : Azcrt yeszítettüllk olyan 
sokat a l'evcl'zálissaJ, mert nem vplt és még ma 
sincs gyülekezeti éleLUuk, Most nem akarom el
ismételni itt azt. amit az uni tiu'ius évkönyvben 
erről a kél'désl'ő l leírtam, Örömmel hnllottl~Ill 
azó ta, hogy itt a Misszió H ázban elis mert.ék, J~ar, 
hogy helyes a megállupitásom s a piucebe!.Y1Seg,:t 
átalakítják gyülekezeti hazzá. I stenom milyen ~S 
a sors ironiá;ia, Amikor itt az ud va r ah~tt ab~oJ 
a szép és ,nag y pincébő l elköltözött a pll.lJ~!Tllk t <l J', 
akkor i lletékes helyen azt mondottam, ~o voluu 
egy nagy termel formálni obből. Itt <lzt<lll JellIIe 



, D kelIeIt akkor it bér . .. a pé~lZ . .. ~kkor is 
o.1et'j . e m'ndig csak il pénz. Pe~g a pe~z .n~m 
IllOS ~ l~. . . L él tartani sem Jobb urutanu
fog lD lllket. SCI!! lU g "'~ semmit ha "nincsen 
sokká teulll. P~nz oel!nlklSdnc,' tud vel~ fl } ' ) k akt gazOL o . hozz e, e ' ( t.. kből leguagyszerübb példa erre az 

. ~~ }lll. e"e lkk81'. Az egyház m~gtériti a vill~
U111t <lI ~.US ,en,e ,k k akik az cnekkar munka-

'os I' olt<cgct aZO na • ' • . t' . 
JI ~ '" k U"am Isten es az Ulll anu-
o' b' II 'észt veszne . ~ Ol .~u k \ .. ,1"1 égis milyen kevesen ell~kelnek. . y~n 
so . OZlI ~öZÖJllbösség rajtunk, mlllt a gyogyIt
ez a nag~betegeken a letargia. Mintha lemond
tat~tJ~!~llla mindenről, .c~a~ épp~n élünk, ,baIHat 
Uli k e ' ik naptól amasIklg, llalunk ~lll.LH e n 

gllu Ieh!i csinálni és ha semmit sem cSlllalunk, 
meg , "k nk 
ÚA'Y is uutiarlUso vagy u " , j'b 

' Ez a lagymatag rends,zertele!1seg, ,ez a ml 1 e,~ 
l'álizlflusuuk. amelyik mar az ld,ege~ ll'e k~gr t Z 

embernek. Utolsó lehelletemmel lS ~I ~"OZIll O: 
gok az el leu, hogy ezt magya,7' Ulllt~lzmuSD,~k 
ner jék Jl evezn i. Ez már nem ~up:~l messeg, ez tur

Lete'Ueusóg . Ez is cselel{vő uD;ltal:lzmus, de?lya.!l, 
amelyik visszaakar cse lekedm m.u~d~nt, amit D .l.
"id Ferenc óta t.ett, épített az umtarlzplUs" ' _ 

Csonkaor szági viszonylatb~n egyaltalan 1~1ll~ 
cseu unitárius irodalmunk, n:llltha ezt a (h',ag~ 
erdély i szellemet vasra v,e~:tek v,o~na! az urobbl 
időbe'n az Ullitál'ius ~I'teslt~ben eh k,l, maga,t ,az 
unitárius jroda lom. Nlllc~ pen~, mondJak az Jl'ok, 
parlagon hevernek megn't ko tetek. ~osthumusz 
t.iszteJetpéldáuyokkal nem lehet a ml sorsunkat 
elöbbre viuni . , 

Lelkipásztorok, akik életük javát a lelkes zi 
hivatalban tö ltik, bölcsész és jogász doktoraink 
unitárius életünket m egtámadta az idegen :szel
lem, kerülgeti a halál, reányomta bélyegét a te
hetetlenség. Védj étek meg Dávid Ferenc öröksé
gét itt is, az itteni viszonyok kívánairnai szerint, 
ne várjatok Erdélyből mindent. 

Rendeznünk kell a protestántizmushoz való 
viSzOllyunkat is. Ez is egy fájó pontja a csonka-o 
hazai unitárizmusnak. Vagy kellünk protestáns 
testvéreillknek, vagy nem. Október 31-i tüntető
g~Tülésekre nem adjuk oda az ullitárizmust addi g, 
amíg a nrot. egyházak konvellti határozatai, tör 
vényei között nem kapunk egyenjogúságot. Nem' 
mondom én, hogy ujjat húzzunk, De Erdélyben 
még a kato likus p üs pök is l<ezet csókolt Ferencz 
József püspöknek és mi ahhoz vagyunk szokva. 
hogy barMaink és e llenfeie lllk egyaránt legalább 
eg yenrangúnak tad:s::tuak millket magukka l. 

OJ)~retteg~h~z szerepében nem fog'unk csat
lakozU1 semmifele protestáns demonts rációhoz 
mert mi magyaro k amúgy is eLsősorban olyan a L~ 
kalmakat k,cresü nk, a melyek szilárdabbá tesz ik a 
lllagya~ , ta rsadalom, egységét, A mi vallásunk 
~s?~ekvo, szeleu~,e mlllden vonalon férfias, n y ilt 
9sz1nte~eget kov,~tel eg yházunk legna g yobb:jától 
~~ leg,klsebb tagjatól, egyarállt. Egyházi sereg 
s~e~lllen~et, tar tsuk mkább öná llóan llovemher 
1,, ·en, DaVid Ferenc halála évfordulóján. 

"Az ,e rdél~i :unitárizmus Erdélyben, (mert a 
~l~n~ l~" erdl}l y ~ s e~ ~ legnagyobb értéke) cl Jeg 
h~Obbl r?,t,al~~~sl, gy.~,llese? ,bizonrsá~ot tett arról, 

,.gy "éUl lfste~l ~uldetcset s hlsz IS benne. De 
konfr~ ~z e:rqel,Yleknek, Ott a fiatal generáció 
':!:~~ la~ 1 cs v tlagL oly meggyőző erővel fogott 
~~:l:k llogy, .Im,eg m,ozdu lásukban föluiiongott a 
Itt -"ho , U!l1~<lrlU S ~ l et. A mi helyzetünk másabb. 

eg; y aZl hatal r cta,,' . '1' , . . naszót k Hó l"k A " llll~cse u. es a VI. ag't IS sza~ 
1,Ő ;'1" hoa 

( ,' " ~,eg~sz ltten~ él~tü n,~l:e :jellc lll
v 72 t If Y az l~' lanacs legutobbl gYUleSel ll a 65 
uÓseke~ n17c~~;v~~I~ttiSollelteh' b et n a l ,?gs~ly.osabb kér~ 

N a e e ott ehntezlll. 
om mondom hogy h,'<'zek I b ' .. l 

kolm' kb '11' ~ . ( e Izonl az UJ a ~ . anyun an a m ' d .., , ,~ 
valók k ." 1 k' ,. h III enuv~ .az Igazan oua

eIU ne es a az egyhaZl érdek mellett 

minden más érdek ollörp iil, akkor nl, ú'i alkotm /t~ 
nynn~. összefog hozni 10- 20 olyan unitúri.us Cl~l
be~'t, ol'~get ŐS fil?-t!ll~, egyházit és vi lúgiL akik 
l'euveze~lk az ullltur lzrnust a tn.rtulmus. órtcl,cí' 
cselekvesek út..iára, akiknek a li.beráli l,musa 'l Z 
öntudat erejét. rogja jelenteni s ezzol a I H\'il6el"Ö~ 
vel m egmozgat ják a mi életünket és meglei'emt ik 
itt is. mint l!!rdélyben megmentették a cselekvö 
unitál'izmust. 

Ezeknek a h'ithatatlun eröknek erről a kOllfe
renci á ról előre is üdvözlct. 

Pe tIl ő l slván. 

MAI KÉDÉSEK 

Mentsük át hitünket ut6dainkra. 

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hang
zanak el szónoklatok, jelennek meg cikkek, 
amelyek hangsúlyozottan hívják fel figyel
münket unitárius voltunkra. Legyünk jó uni
tátiusok. Ragaszkodjunk hitiinkhöz, tartsunk 
ki egyházunk mellett, szociális intézményeink, 
egyesületeink nemes célkitűzéseit támogassuk 
a.nyagi áldozatokkal. :Magyarságunk mellett 
ne feledjük, hogy unitáriusok vagy unk. 

Bármennyire is helyes unitárius propa
gandánk fentiek szerinti, magunk közt való 
kifejtése, az öntudatos unitánusok előtt ezek 
ismételt hangsúlyozása ha nem is fölösleges, 
de nem világít rá egy igen kényes témára, 
a.miről viszont szószékböl és cikkekben igen 
ritkán hallunk és olvasunk. 

Ez a bizonyos téma az utódaink, gyerme
keink hite. öntudatos, jó unitáriusok, á ldozat
készek, kik érzésben, lélekben és meggyőző
désben kifogástalan unitáriusok, s akik talán 
sértve él'eznék magukat, ha névreszólóan fi
gyelmeztetnék, hogy legyenek hívek őseik hi
téhez s maradjanak Iueg az unitárius vallás
közösségben, gyakran e!J;:övetik azt az - .-",!y
hén kifejezve - nagy hibát, hogy nem tOl'od
nek születendő gyermekeik hitével, s könnyen 
be leegyeznek ezek más vallásra val,ó ~ereszte
lésébe. N em volna szabad arra az allaspontra 
helyezkednünk, hogy a hit I sten ajándéka s 
ebből következően erkölcstelen dolog a meg 
scm fogamzott magzat hitéről al1mdoz~i . Ha 
n em is ragaszkodunk aWlOz, hogy a fel Ull~
tári us bázassáO'ból származó gyermekek llill

táriusok legye~ek" de feltétlenül véd.ekezniink 
kell a lélekvásál'Jok ellen. Ha IllI ontudatos, 
jó unihíl'iuso}rnak véljük ... , ma~unk::;~, leg:y~n 
o'ondunk arra hoO'"y unokmok I S apaluk lu té
" , " I I "It ben imádhassák egyet en s tenUll.;:e. 

Mentsük meo' utódaink lelkét, s ne enged
jük, hogy egy k?;my~h~en .. megv!lló~í t~a.t? 
házasság miatt SUJat ver unk boI vaJo vercJIl]~ , 
tulajdon édes gyerme~eink, ne le]lc,sscnck l,lIl1 ~ 
tál'iusok, ' s esetleg hItbelI, eltcl'csek mw,H 
szembekerüljünk gyermekem k kel, s azok cl w 

hidegüljenek tőlünk. 
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Me~döbbentlí hogy mennyire ritkulnnk 
soraink ,.., gyermek~,~~{ ~ö~t. Vé~dekeznünk kell 
a mind jobban erosodo ~"madasok ~l~en .", , 

Ifázasulandó, sőt mal'. konfl1'm~l? ,l f J l1.~a
g unkban ki kell fejl~s~tenitnk az u,nIt~rJu s .01";
tud'ünak azt az érzeset, mnely utodmnk llltet 
illetően erős ellenálhíSl'a, sZÍVós, elszánt véde-
kezésre késztet. ." , 

Hirdessük, hangoztassuk mlJldenut~, e l'~z
zük szent kötelességünknek, megallulvas nel
kiil Jebcgjen mindig e l őttü nk a nagy feladat: 

Öse;nk Ilitét 1/l.entsiik át ",tódai"kba is! 
ifj. Gvidó Béla. 

IFJÚSÁG 

Sz6rványokban éléS, kedves 
unitárius diákok. 

I smerem a so,·sotokat. Én is jártam. olyan 
iskolába, ahol én volta/nt "az unitárius". T 'li
dom, mit jelent, úgy viselni a hitiinket, mint 
különös ismertetőjelet a többiek szem.ében .. . 

Tőlem is megkénlezték: ",i az az nnitá
"ills vallás? Válaszolnom kellet t, "öviden, és 
igaza.t. N em könnyii felad,!!: páT szóban vá
zolni hittételeinken keresztiil azt az egész vi
lágnézetet, tá.1'sadalmi és tödénelmi """ltat, 
amit az unitá,,;,.mus jelent. K önnyen eshetiink 
abba a hibába, hogy hitiinket, mint a többi 
felekezet tételeinek tag,ulását állíts"k bp.. E z
zel nemcsak meqbánt.iuk tá"saink ó'zéken1lsé
gét, de ne", is fejeztiik ki az igazsápnt . T iiö
bet megértetünk vaUás"nk lényegéből, ha azt 
mond1u.k, hon" összhangban tart.ia K,·iszt".$ 
tanítását és a te"",észettndomány kntatásain 
al"p"ló világképet. . 

De sokkal egysze"übb és mélY"ehatóbb 
ha az unitárins v"llás megjelenésének tö,· té~ 
nel,,~. 'p,llanatát idézzük. Miko,' a legvé1'esebb 
valla" ha"cok tomboltak Európában, akko,' 
",ondta ' k •. . Erdélyben a megsziilető nnitáriz
"'us: "A 1/1.1 J ste'li ajándéka senkit hi té61·t iil-
rlözni 11.e111, 'szabad(l. ' 
. Nincsen {lond ol kazó lélek, aki ennek az 
'gem k",~ztns. magata"tásn"k fenségességét, 
~áto"ságat és örök ielősze"űségét meg ne 
erezze. E z a legdöntőbb bizonyíték az unitá
"'us vallás lét jogos.,Usága mellett mert a ""ti 
élet beteges zii1'zav,,,,ából is cs~k ennek az 
esz",én~k a továbbfüzése vezet ki. Ma is né
pek, fajok rettenetes léthct1'cában élünk. Mibe 
f~g6zkodJunk, hogy el ne vesszÜInk? A z uni
ta,.,,,s gondolat felel : A népiség l sten aján
déka, senk,t néptSégééTt üldözni nem szaba,l: 

A béke és az igazság azonban csak úgy 
állhat 'Inep, ha erős. N enwsak olyan e'fős, 'ntint 
(t hm'colak, hanem e1'(jsebb ! Szilá1'dabb! De 
"?nman vegyük az e1"őt ? Ne1n fog a szelídsé
gunk engedékenySég're és gyengeség1'e ve
zeMu,? 

Eqy nép és egy vailds meg/artása "yo
,,:asztoan súlyos feladatnak tűni" fel . A való
sapban azonban ez a teZú;dat apró hiiségp"ó
bakra oszZ,k. Ak, a pOl'bat napont" megállja 
olyan btz~tos ,lesz a ,,'maga igazságában, hogy 
ezt a~ egeszseges ero t nem gyeng~theti le más 
nép es 'más fele!c,ezet é1·tékeinek megbecsiUése. 

Nektek, szo1'ványban élő U!nitá"'ins dúí
koJcnak, sok alkal?natok van a hilségpróbára. 
B ,zony, kellemes,ebb egy ,nagy felekezet gaz
d;;!} .. mozgal'n~(t~sa!}aba,»; reszt venni De a fej-
10 des, a lelk~ 'lz'1nosodas sohasem azoké akik 
a könniJe~b oldalMól fogják meg ((Z 'életet. 
Am,t t, tarsa.toktól "'igyeltek az a katolikus 
és refonnátns gyülekezeti él~tnek is csak a 
lelszíne. Aldozatos életii katolikusnak cselek
vő refonnátusnak lenni éppen oly",; nehéz 
'mint hüséges 'unitá"'iusnak lewni. J ó ha az J 
"~,,,nkáj,",at közeZ,'ől megis",e"itek, lLOgy tud
Jatok! ""t kell neknnk, magunk között dvé
gezn~. 

Mindig en'e gondoljatok, miközben ,,,in
den olyan "",nkában szívvel-lélekkel segítiek, 
ami a felekezeti é"deken túl a magyarságat . 
szolgálja. E zzel nemcsak azt viszitek be az 
illető gyülekezet közt"datába, hogy az "nitá
'ri1l,sok'l'a 'Ininden hasznos, építő 'In'ltnkábna le
l/et számítani, hanem kijárjátok a gyakorlati 
tevékenység iskoláját. Sohase felejtsétek el, 
hogy nekünk teljes felkésziiltséggel kell intéz
ményeinkéd dolgozni, mert kevesen vagy,mk, 
ahol minden egyes emben'e szükség van. 

M i nem lanka,lhat"nk el soha, mm·t a leg
kiseb b m"lasztás is helynhozhataUannl hát
mvet bennünket. M ,ndnyájunknak állandó 
készenlétben kell állnunk, 11IMt az egész "m-

. I.Mius egyház egy nagy szórvány s "linclen 
"nitMi"s az egész egyház becsületéért felelős. 
Rajtunk keresztiii ítélik meg az '1JI1itá"i!,~ v<;l
lást és igazu" van, mert csak az él ette vatt 
hitnek van él·teZme. 

E zzel talán mM azt is megvilág'Ítottam 
előttetek hogyan becsültessétek meg másqk
kal ·az ,;nitMiu.s v"llást. H itelvek taglalasa 
ne", vezet Cél/lOz csak a sz"kadékot növel" s 
amellett hitviták "'endezése nem is diákok fel
adata .. Ifll enben becsül?,i fogják tMsa,tok .!f 
az n",ta",,,s hdet, Iza latjak, hogy t1 sem Jelo , 
sem fámdságot nem kíméltek az "",Ia",,,s 
céloké"t. A ti hiiségetek és lelkesedésetek t,~z
teletet f og parancsolni. Ha, általatok, a h ."';
deklő clésétel~en át megis1ne?'ilc a nagy 'l~'mt?" 
ri",s magym'okat: Brassai Sám"elt, O"bfn 
Balázst, B enle M ózsát, Bartók Bélát, B ,,!azs 
Ferencet bennük is fel fog éb'recl", a vagy, 
hogy az ;,nitá,'ü,~ szellemisége~ le(Jalább any: 
nyiira meg~smerJek, m~nt a k'l"lfold~ eszme 
ámmlatokat. k' 

Az állhatatos hüséghez te1"'mészetesen 1,-

fogyhatatlan erőforrásra lesz. szükségetek .. t 
H Ct nagyon egyed1d érzttek 1nagct.toka, 

keressetek olyclIn 'wnitá1'i'lts ba'rátat, ak~ még 



. I k is ,engébb, akinek nem já,' a~ U",i
~lá~~ o É .t ~Ytő se'm n,etn ~s'men G::z er~!e~!J.1, és 
tát W~ 7 I e lato kat Miközben ot eros'd1,tek, itten/' ,W1JCSO " { . 1 "t 
" t e ilfek ' l'i '11,1jeJ"telí. et'O . 

1'Oj ~ S q: .' ;;(datot azonban csak Erdélyben 
~a~t't ~." IJ·t'tle 'm1If,qodjatok, amíg nem, tóU-

"erez,te en. ., • S 'l l t "ld ' 
i,~ttek legalább egy nyam! a ze,~ ~t Ot t~ 
Ti akik 'máT Jlfa,qycu'?I'!Z?'bfl.?l'n . SZ'U. ~tk e eE' ,. 

, 1 ·'Ie,·tek elbesze ese o 'lS1nen e -csall szu él' k ~.., 
17 t kónnyen ősszecser tte - "a 1'eo" JO 
icffil/!-ről szóló. elfo(.lI/U áTado~ásokat s az E.' : ~ 
déli i'rlÍlIti Ta,Jongast. N e1!?,_ M le:/et ez. mas . 
A'éP: míg mafJotok 1/em, talaU'oztok az e1 dély'l 
unücí1'ilfsokka[, otthon. . " 

. LegyeteIr hát "üségesek, hogy 1//.aJd ero-
sek le /lessetek! 

Sz. nr eress Jolán. 

KÖNYVEK 

A mi unitárius örökségünk! 
Kis egyluíz vagyLU~ S kevesen ~smel}lek 

minket. Fii~ge~lenül ~ttol, ~ogy, az. 19c~zsagot 
rendesen 111mdIg a kiscbbseg kepvIseh, mer~ 
a nagy többséget it lnegnemértés s ezernyI 
hlrsadalmi és gnzclasági érdek lnegakadá
Iyozza cl tiszta, kendőzetlen ig'azság keresésé
ben és vall;Í sában, - eltekintve ettől s az en
nek feli sn1!'l'ésébő l fakadó előnyöktől, ki
csinységün k, egyed iilvalóságunk és ismeret
lenségii nk tudata sokszor luégis ny_omasztólag 
hat reánl" A mult század eleje óta tudjuk 
azonban, hogy nem vagyunk egyedül, büszke, 
hatalmas országok fiai vallják ulagukat uni
táriusoknak s MIanak melIénk az egy I sten 
igazságáért folytatott küzdehnünkben. Ez a 
tudat lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy bi z
lonságérzetiink megerősödött. Mindezideig 
azonban kiilországokban élő lmitárills testvé
l'eillkrő l II nagyközönség keveset tIldott. Né
hány kiilfölclön járt lelkészünk tartott ngyan 
egyszer-mclsszo l" előadást róluk, s Fűl'encz Jó
zsef püspök Un itárius lGs 'l\ lkör c. művében 
is hallllnk egyct-mclst, részletesen azonbHll a. 
ma.gyar közönség nem · olvasbatott eddig· a 
más ol'szágokban élő unitáriusokról. Ez volt 
egyIk oka annak, hogy vállalkoztam Dl'. Wil
bur Earl amerikai teolócriai tanár A mi uni 
tárius örökségünk" c. D~unkájának' ma.fTyana 
va ló Idordításá l'a, s (minthogy enne);:'" szük
sége mutatkozott) kiegészítésére is. 

.. 1}.z U nitárius Ira.tte rjesztő . Bizottsáo- ki
apas~tban .jelen ik meg, lnint a "Szabadelvű 
:'~J]asos T lDl't~kczések" SOl.'ozat tizenegyedik 
~ote~e. Nagy"aga 8vo, oldalainak száma kb. 
otsz~:z. Az, u~itárizmus történetét a legelején 
kezd i, t,.ehat J &I.US tanításainál. K.imutatja, 
hog~ ~ezlls s?ha. ncm tanította saját Inaga is
tCt~sege.t, an nal kevésbbé a szcntháromságot. 
Mmdket fogalom később kerlHt a keresztény 

gondolkozásba. - Aztán részletesen fogla l
kozik Dr. Wilblll' e dogmák ellen tiltakozó 
vallásos gondolkozókkal a különböző korok
ban (mert hiszen igen sokan tiltakoztak ezek 
ellen. majd minden században) . A magyar 
unitáriu s történetírás előtt egészen ismeretlen 
részleteket mond el az olasz és svájci anti tri 
nitáriusokról, majd részletesen foglalkozik a 
l cu.g~e~ szocini~usok történetével. A magyar 
lln Lb:lrIUSokat mIntegy hetven oldalon . isme \'
tetve, az angol, majd a.z amerikai unitál'iusok 
tÖl'ténetét mondja el. Nagy gonclolkozókl'ól 
mint Milton, Locke, Longfellow, Emel'son' 
R,at:in(lr~lnath .~agoTe stb., nagy államférfi~ 
nkl'ol, nllut J effel'son, az Adams-ok, ~Pa.ft köz
társasági elnök, ct Chamberlainek, és nagy 
embcrbal'átokról , l~lint Florence N ightingale, 
Horaee Ma'nn, 'I'uekcrma.nn stb. del'ült ki, 
hogy un itárius elveket vallottak, vagy épen 
unitál'i us vezetőembel'ek is volta I" Emellett 
le"mészetesen részletesen ismerteti az unitá
l'izmus fejlödését s a nagy unitáriusok küz
delmeit, gondolkozását, győzeImét. Lebetetlen 
fel nem lelkesülniink "a mi unitárius öl'öksf.
günk" ragyogó feltárulása kapcse:1n. 

Minthogy azonban Dl'. Wilbur könyve 
1925-ben jelent meg (azóta már több - vál
tozatlan - kiadást ért meg!), a világháború 
után a lakult, vagy csak újabban megerősödött 
unitáritls szer vezetek történetével az eredeti 
munlm nem foglalkozha tott. Hasonlóképen az 
unitá.rius kül- és belm isszió hőseivel sem fog
lalkozik részletesen Dl'. Wilbur . Minthogy 
pedig ezeket szintén igen fontosakl1ak tar
tom, mn gam .láttam hozzá, hogy történetüket 
- pótlásképen - megírjam. A "Függclék"
betl tehá.t ismertetem az lmitárills kül- és bel
mi sszió kimagasló hőseit, a holland, csehszlo
vák Fiilöp-szigetekeni és japán un itá.ri us, 
vag~ szabadelvű keresztény egyházak történe
tét ·is. Végül pedig sziikség~t éreztem a!,nak 
is hogya nevezetesebb umtarlUsok, ullllal'lllS 
t~mplomok és egyházi épül<;tek, ~~llammt. em
lékmüvek és festmények kepeJt osszegyuJtve 
a mag-yar olvasóközönség elé tárjam. J\1iJlt~gy 
kétszáz kép próbálja még közelebb hOZlll a 
mnrrya l' olvasóközönség szivéhez DllDdazt, ami 

a "'mi unitárius' örökségiink"-ből két dimen
~ióban megfogható. Az első "Unitárius .kép
csn I'nok" alapjait akadmn ezáltal leraJuu, a.z 
alap jait csupán, mert hiszen még sok k~p~t 
lehetett volna közöln i, ha - a.nyagl)ehetose
geink me~engedték volna . S ha mal' az oly 
kellcmetl eon "anJ~agi le~etőség~k"-rő l szó es~tt, 
hadd teg-ymn meg· azt IS . !lOzza~ bogJ: a~ }I(:!
terjesztő Bizotts~g .. ere1Cl;ek es tel,Jeslto

o
' ke

pességének leg-szelso hatarcl.lg ment ~J.:. h~bY c 
könyv kiadásának koltségei} !ede~nL, tllc1J,a. -
bál' felerészben. Mert a. mas,k felr~szt ,,1c1?
zatos lelkű bel- és kü\földi wlltal'1 ;lsokto~ 
O'yiljtöttem össze. Igy valt lehetségesse, hogJ 
~ kÖnyvet előállítási áron bocsássuk a magym' 
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olvasóközönség elé, hiszen tj sztáb~n vol tunk 
azza l, hogy ilyen k~ltséges munkat, t: kény
szerű lús példányszam mell ett, csa k ugy t,?-
Iletünk a sa.;nos neIn gazdag magya,]' olvaso-

., , " II t' , l közönség SZclmára lUeg~aSa l'O la 0,:,};1., .1<1110n1-
csak az üzl eti Jwszontol, ele szcrZOl t1 s7. tc lct
dí;jaktól, könyvlerjesztői jU,talékoktól s "" be
fektetett összeg kamataltol JS eltein ntunk. 
l\findezeket ügy é~ azért "mo~~1ti:~ lll ,cl, ho~y, 
mint testvér testverek elott, oszmten fel tal'
jHm az igazságot s kérj~1ll nz OIV~1 S?t, v;í sál'ol 
ja és terjessze ezt akollyvet .. n~ln e! nagyobb 
számban hogy az ésctleges l'aflzete~ meg nú 
akadály~zza a. jövőben hasonló k~nyvek 1!lcg
jelenését. Önmagunknak magas SZ Illvonalu ta
nulsálYokkal, l elkesítő mcghításokkaI, tájékoz
tató i~mertetesekkel és hihink történelmi ki
fejlődésének megismCl'ésc kapcsán öntudato
s ító hitel'ős ítés'sel szolg'ál ez ct munka, más 
vallású testvéreink előtt pedig kiemel min
ket az ismeretlenség és a balhiedelmek sok 
félreértést okozó homályából s vallásunkat és 
egyházunkat a megillető eli smeréshez és meg
becsii lés hez ju ttatja. 

"A mi unitárius örökségünk" bizalommal 
várja, hogy elfogadják és magukévá tegyék 
az örökösök. 

S zent-I ványi Sóndor . 

• 
A könyv ára simitott-nyomó papiron öt 

pengő, famentes papiron (a képek fényezett 
papiron) hét pengő. A megrendeléseket az 
Iratmisszió, vagy a lelkészi hivatalok kész
séggel elintézik. 

KÜLFÖLD 

Dr. Snow látogatása. 
• 
Szeretettel iidvözöljük " vendéget, ",,"i 

lí~örünkbe érkezik. Az 'l1/nitári1fs összetadás és 
együtt",nnkálkodás lelkét éTeZz ü.k minden 
oly"n ?negnyil"tkozásbetn, m elyekben " test
vé", szeretet cselekvő ereje m egnyilal.kozik. 
D,'. Sydney B. Snow hosszú- "me1''iI",; és k,,
n"d"i. lelkészi szolgál"t ntán nye>' megJdvást 
" CI"mgo vá.'·osáb"n -az egyetmllnel """öltve 
működő nnitá" ins teológúti főis"o l", " Nl e"d
mUe. Theologic"l School igazg"t6i tisztébe. 

A "'''UY''''ságn"k "égi és önzetlenül álelo
Z(~,toS,~zív,Ü b~t1'átja. Az első (f.'lntyrikai egyházi 
",!ldottsegnek ő " lellce, s két tÚ7'sáv"l egyii.tt 
f "wd"atatlan abban, hogy néhány "övúl hó
nap ,letO!/lása alatt, majcbnel1l, 1nindegyik er
d111t' gY'.!~"ezetiinket meglá.togassák. Látoga
t.a,~aval erot adott a nehéz percekben cs iigge
do knek, s " szeretet sz"vától indított lélekkel 
a "gyako1'lat-i kereszténység útjai1, jád. Azok 
ko.zé a kevesek közé tartozik tengerentúli test-
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v~'reinh lcöziil, (I,kik ne.m a naiv ál1nod6 oso~ 
dalkoz6 szemével nyuJtottak. testvérjobb t 
'!.~/.ete.n élő 7'0!r,on f et,é, h,wn.e7~1, igyekezett 1~W(~ 
e,t t e?1:t é~, 1neg'l.sm.ern~ e1-~nye",nkkd és hibáin~
kal egyutt, 'meTt t'l.t.databan vwn (/,'1111" ,1, I "k ' ,~, loqy o t. se11~ 'met}tesen az ~mben (Jyu't' loságtól. ' 

. N egy evvel ezelott " eTeselt f el "toliá"" 
Q,1!1:t ko1' a Jll.l'l ssz16 Ház te11l.1Jlomában pl'édi~ 
Ir~lt. J elen látogcttása alkalmával a Dávid 
Ji erenc E gy let, f elo/.vasó estélye kentében 
l esz alkalma II 'l.Velnknek ait'a hogy m.ájus /i ó 
6-án . előadását meglwllgassJk . . il{áj ll s 8-9. 
''''I'Jct,n a'!((!ly m ag1f"" "alf ö/.,l szélJségeit te
l" nt, m e,"-, eq ]O-én delelott a ;,zegedi egyetem 
wnn~ln (lM!eben fo gJa a Jog es az igazság ér
d~keben Vl'fJ 0tt 1Ut.{fy' en~dményei elismcTéséül, 
tl~zte{,etbeh ri oktoml so",iba avatni. A l"'ono
IO(Jw 1 s01Tendbm'j, D1'. D't'ummwnd, Dr. C01'"lLish 
~s D,·. L cttl,,·o!, " tán Ő. 'ct ,wgy'.edik, akit an(jol 
es (t,menkm, JI/l,t'rokona'l.nk kozltl ezzel a magas 
kit iintetéssel m eg tisztelnek. 

Amennyiben m"gYCt7'oTszági látoget/ásót 
1neg tudja nyujtani , akkor 'Inájus lS-én meg
látogcttj" kocsordi gyülek ezetii/nket is. 

ERDÉLY 

A kolozsvári külvárosi misszió . 
A világháború és az azt kö,'etö eszmei 

ár~lJnlatok hatalmas tömegeket ingatta k meg 
kcresztény- hitükben. A tamadás eredménye 
azonban 'mindig ugyanaz: a templomok el-
w:'jJtelenedése. , 

Nálunk Erdélyben kisebbségi helyzetiink 
I!l.ostohasága kétszeresen könnyl tette meg a 
hiLútJenségnek terjedését. Az a kisebbik, (ól, 
l./.JueJyik minden dlvatál'amlat és nyomorusag 
cltenere is meo-mal'adt városokon például .. -

'" . . k cl ' ha szabad jo·y neveznem - "tecIUllJml 1:1 cl a-
" h ' ' t ' l l)'ok miatt' maradt távo~ a;< l stea, az~ o . 

lJgyanis a.z egyre foko~oqo szege,nyed~s a 
POI~ári lukossaO'ot a dragabb belvaI'osbol II 
"" , "k l J{ülvárosokba szorította ki, Hhol egyreszu p c -

pl'oletárizálódott, másrészük, ba s~eréllyebb 
jJolo'ári keretek között maraeit JS, tavol esett 
a I~jvárosi templomoktól és egyházJ egyle
tektől. Mire az egyházak rádöbbentek. erre,az 
új veszélyre, eltelt jó néhány es~tendo, ,!"k?:
ben az egykori hívek elfeledtek vaJlasllk~tt 

. , "d l t"bb' egyhaz gyakoroJru. Nem el'deklo te { 0. e az '." 
clolgai iránt, gyermek~lket a ko~elebb .ich,vo 
állmni iskolákba irattak, abo.1 meg anyanyel-
vüket sem tudták megtanulnJ. " " 

Ilyen szomor II körülmények k?zé kendt 
többek között a mi kolozsvál? ~ll1tal'lUS úg~'
bázközségünk is . Évek óta lattak az ~ egy~e 
fokozódó veszélyt, a.zonban egyl'és;:t alk~!U1<lS 
imaház másrészt hatósági ongcc1ely . l.llany~ 
miatt ~em igen tudtak segíteni il baJokon. 1-
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mult év szeptemberében komolyabb megmoz
dulás történt. A kezdeményezés és munkabe
indítás érdeme Erdő János lelkészt i lleti, aki 
angliai útja utiÍn tért vissza hozzánk, hogy 
itt a méO' Budapesten 'szerzett gyakorlati ta~ 

" I ' I " l jJilsztaJn.tok fel Jaszna asava, megszcl'vezzű a 
munkát. Lelkesedése átragadt néhány teoló
gia i hallgató,:a is, a~ik~.el .ka.l'öltve .. megipd!-
10Ha .. l Illunknt. HtatJszhkal kLIDutatást kes;~ I
tritek külvárosi híveinkről, s ennek alapján 
:íllnpították meg, hogy 11 "kivánclol'oltak" az 
í,. ll. his tclepen találhatók, ahol 300 híviink 
,,1. A tclepet több kisebb körzetre osztották 
fel s az cgyf'S kÖJ'zetekbcn ]a.kó családokat, 
(Hyy-két odn beosztott ember személycsen lá
tggattn meg. Kezdetben a legtöbb helyen ide
g'cnkcdésscl fogadták ezeket a látogatásokat. 
}( ésőbb ~zivé l 'y(':; barátság alakult ki a Iáto
g~lÍó teológusok fo; az . egyes családok között. 
Anyagi á ldozatok árán, bérbevettek egy volt 
katolikus j,ápolnát és egyleti célokra használ
ható helyiségct. A hívek szívesen jöttek az 
Istentiszteletekre. Szeretet-vendégségeket rell
deztek. Nőegylctet és ifjúsági egyletet szer
veztek, mUllkanélküJieknek állás után· szaJnd
giíltak. Szószékct, padokat, egyleti berenrle
zést maguk készítettek. A vidáman dolgozó 
,.mi ssziói társaság" nehéz munkáját végül is 
siker koron,ízta . Az eredmény mindennél 
szebben beszél. Ma herendezett imaházuk és 
külön egyleti helyiségiik van. Az egyletbc a 
hívek nagy sZclmbHn látogatnak el, luegtalálva. 
ott minden jobb folyóil'atot, egyházi kiadvá
nyokat, napilal)okat, sakkot. dominót, és sok 
más tál'~asjátékot. A misszió eg-yik leglelkc
s~bl? ,\,!gJa, .. a t~lep népszerű "Jolánka'; nén ije, 
radIOlat kolcsonzte az Egyletnek és adomá
nyoz~t~. egy ~zél). ~~Iyl~át is. Mulatságok jöve
delmebol gyonyOrtl szep harmoniumot vettek. 
lüllld~n c~.ütö~:tö l~ön este vetítettképes isme
J ettcl) eszto el~,"~ast rendeznek, melyeket mü
sorsz,amo~ ellesztIenek kt . A legjohh szavaló
k~t es .elo"d?~at szel'epeltetik. A legjobb el'
del~ 1 fIata l I ro~ sz~mé lye~en látogattak cl és 
szel epeltek e szorvany gyulekezet körében. 

, Az Ifjúsági Egylet keretében most clalál'
dat ,szervezünk. ,A gyermekek részél'e külön 
v~sarnapl lskolat szerveztek, angol mintára . 
. J~tszva és sz~mléltető módon biblikus tár/rYú 
kepekkel, vebtettképes előadásokkal tanítj'ák 
" gvern10krket. A !l ívekkel való szemé,"ycs 
u~s7.ckottc~ést [cnn tartották, úgyhogy egész
~leg;~ .. esn.\adw s szc~l em flíz i lelki közösségb\~ 
:. gy II l ekczet tagja I t. A magya l' szell emet és 
O~tlt~c1~tot cgy most felállítandó könyvtár ' se
gl rgevcl Jgyckcziink ápolni. A vallásos ön·, 
tu ~ at?! ?7dlg népszerű fOTmában megírt 
Jnt S~ZI~S fuzetekkel tartjuk ébren. Legnagyobi; 
(Il~hezseg, azonban az, hogy n incsen saJ·át ima-
lazunk cs cg vie!' I I . , ·· nl " bét:]i , .. ~. ,I,"te y lsegu {. ~z~ az egy ház 
ll' . ~=tcmelJuk azonban, hogy rovlclesen ffiPfT-

o (odIk ez a legnehezebb kérdés is, és valÓ~a 

válik. cl. mi sszionáriusok á lma" a I' I ' .' U ·t"· . . ., " 'c '\..0 o·~s~ 
vau , nl ar It:~ s ~ltsszlO-Ház. Az eddigi s7.é 
c~:ecln;~ny~k 19,ml?lják legjobban annak siü~ 
gos szuksegcsseO'et mert a l]ely· . . .. 

l , k'·· 1:> ' , l mlSSZl OS 
mUD (an ' lvul a?, CO"Y szélesebb k·o·· ," , 
1- ' bbé f " , III es ncm .. ~ve.s ontos ol"szagos belmi sszió l ehetősp 
get JS megtcremtené meh-hez ., 1) 11""0' t ' . , k ". , J" • ,~O al"Sil -
~agna mans mcO"vann 'l, ·IZ elgone] I ·' . 
A I· I !:"J~' (, OilS"lI 

c Ja stc'.n, hogy valóra. vá lhassanak. . 
A lnissziós társaság tagjait : Erdő J .lno . 

Iclkészt, Tmre Lajos Székel)' {' yul ·1 Ü.' ,.,' 
O'b ' \ / .. ... l ,,' , l . c, tm O:-; 1 
. ct ?I ~ ot os , stvan teologusokat eli smerés 
Il letI aldor.atkesz munkájukért. . . 

R. F ilep 1"".--. . 

KRÓNIKA 

Szobrok Magyarkuton. 

Az ,unitárius jövendő helyén felállít juk 
~lZ uOl t~r,~us .. mult emlékeit. Élő szivekbe akar
J~ a~ el~ k,?vekbe vésett ,emherek eszményien 
szep ~letet atu ltet}'l! s altaluk a jövendőt 
munkalnl az unItanus élet apró virágzó em
bcrpalá n táiban . 

Az unitárius konferenci ás tábornak kis
solymosi S imó Zoltán unitárius szobníszmü 
vész engedélyt adótt arra, hogy Dávid F e
rencről készitett szobrának másolatát mükö
ből Magyarkúton felál lithassa . Ugyancsak en
gedélyt adott arra is, hogya szoborról leve
lező lapot készíthessünk s azt tíz f illéres áron 
a szohorala.p javára árusitIJ assuk. - Gondo
latai egy másik fiata l unitárius szobníszban 
is visszhangra találta k és Benezéd i Sándor 
vállalkozott arra, hogy mcgmintázza Szent
ábrahámi Mihály püspökiink szobrát. Mind
két szobrot a. magyarkúti gycrmclrnyaralótc
Jepen akarjuk felállíttatni, melynek létesíté
séhez az eszmét és az első nllércket is, maga 
az unitárius ifjúság hozta össze a konferen
eiás tábor munkásságán keresztül. Remélni 
aka rtuk, hogy az idei nyári konferencián már 
áll ni fog· a két szobor, a mult cmlékeztetöi, cl 

jövő eszméltelöi. 
A f iatal lelkesedésnek segítségére jött HZ 

öregek megfontolt bölcsesége. A konferenciás 
tábor felkérésére muzsnai dl'. Ürmössy Oyula 
bátyánk engedélyt adott arra, hogy a két 
szo bor eU,észítéséhez felhasználjuk a Dávid 
Fel'enc Egyletnél elhelyezett, az egylet el ső 
elnökét, néhai muzsnai ü rmössy Miklós em
lékezetét őrző a lap ítványt, s a szobor oszlo
pain bronztáblán öl'ökíts ilk meg, hogy II szob
i'okat a Dávid F erenc Egylet űl'mössy :Mik
lós emlékalapja felhasználásával készítetti.ik 
e l, hogy ezek i tt az unitárius jövendő kifor
máJásának egyik helyén hirdessék a multb:1U 

áldozatot vállalt és a dávidferenci szellem er-
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dekében olyan sokat fáradozott testvérMtyj" 
emlékezetét. 

Köszönet illc~so flzokat, akik mu~kát y~l 
lHltak és tiimogattcik a gonc1ola~ crIcleset. 
Hinni aJnrrjuk, lIogy cscleke(~~teillken~ ~~cg
nyugszik a mi cgy igaz IstcJl unk:nek ~ld.asa, 
nlPgengedve, hogy <l lTIult szeIJe~e~n('k .al .llt~,~t 
szobrok 11(' csak az elmu lt cllCsoseg h.Il"e1etOl, 
I!<-Illem CI jövrndő igéJ'ctC'i és ('szményeJ lehes
senel\:. 

Uj v,í"y Lászl6. 

RÓVÁS 

Dr. Gelei József szegedi 
egyetemi rektor beszéde. 

Gelei József dr., a szegedi egyetem J'ektora. 
ottani leilllyeg"yluízuuk gOlldnoka, legutóbbi dok
torélYató heszédébc1l l'eúmu lut él pl'otestáns és ka
toliklls cIJákok közös cndekiinucpérc, s idc'l.ve 
I1nlljhpjaiLlkat, ezeket él mélyértelmü go ndola to
I,at intézte cl közöuséghez; 

- ÖrveDdet~sen , nagy dolog ez, - mondotta 
a rektor, - mert mi még nem szoktuk m eg elégg·é, 
hogy ]stmmek kiilönböző [onnákban, különböző 
~zavakban nyllvánuló tisztelete összehozta volna 
u.z embereket, A hitfol'ma kü!öllbözőség'e egy 
csonka haniball I stennek eg'yelLlő teremtményeit, 
az o1'száynak sziileté:~üknél log'va , egyenlő gyer. 
mekei.t eg'ymástól sokszor jobban elkülönítette, 
mint a s~ármazá~ a különböző nemzetiségeket. 
E rdélyben, a vallásszabadság történelmi őshazá
jában, ahol a v il úgon először iktattúk törvénybe. 
hogy ki-ki a maga valhisát teljesen szabadon gya
k?l'olbatja" ahol először ismerték f~l, hogy a hit 
~mek·!dnek lefjbensöbb rnugúnügye, a felekezetek 
es azok vezetöi mindig' ve1'sengö összeta:rtásban 
éltek, ~rdel~bell mindig volt magyaT ügy és füg
~et.l en ul ~ttol, hogy Istent a szív minő rezgésében 
Imadta, eit az a tudat, hogy akiknek ajkán ma
g~aT szó cseng, azokat sent1ni egymástól el nem 
'valasztltalja, legke'vesbbé a hit, a val.lás, hanem 
a~oknak a jelenéJ,t és a jövendőért össze kell fog
nwk, 

- A budapesti diákság összefogásáball is ez 
a mult csendül meg, a szíveket ott is túl a fele. 
~~eze ti állásponton. a szen'ti.s tváni rjm:clolat hozta 
os.')ze. ' 

av - A ,I~it l sl,en ajándéka. - fordult végűl a fel . 
é atott ,~l J doktorol;hoz a rek tor - és ez nom azért 

l b,e~,n ~l nk.', hogy elkiilönUsen, hanem hogy csak 
~.neg.l<ulo~lLoz,tessen egy mástÓl, nem ká1'úra és nem 
:J(~var(/, senkme /~. hanem csak annak kit:ejezőJ'e
ken t. hog" egl' e' ne k' t Vi , " 1\ en nem vagyunk egyformák. 

g;-, ék "n~agukkal a doldor urak azt a tudatot 
hogy Iwldnbö "é . , ,', .. zo~ oeutk 'mellett is 11a!JY eyyf01'. 
1nas(lglu :szuletfunk: t isz/fts.'iérn'e, becsületre gyer. 
m ekSzC1'etetre 'f" . , 

, 1 31l.'iC/,ffsze1'eletre, fa,jszereteh'e és 
1lemzetszeretetre. 
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Vándorgyülések. 

~ V~~1(lorglűlést rendezett Dávid F 01'<'nr 
Egyletllnk l\"ocs~n·don és Debrecenben. E 7.t.k 
,;Z, alkalm;-~k. ,u h lterősítés és ébresztgetés cél
:p-ul szolg~;IJak , ary:ikor mócl nyílik arra iK 
hogy, a vandor1:?'.Yu1és résztvevői ne ci-mk ~~ 
meg!a~og,-~~~~t J5ozség .. un~táriu s, hanem 1TI:.l f-: 

v alIaslI kozon scge elott IS szólha ssanak Er
t.ékc,s és s 7:? J~ l el:et.őségck, melyeknek 'sorát 
feltetten bOVltClll kell. Itt azonban el sős orb'lI1 
v idéke!, ,lakó híveink kérhetik az egylet i.á
mogatasat, ITI ely csak akkor rendezheti me')' 
gymés"it, ha a helyi vezetők vállalják n törű~ 
dést és fáradságot. 

KOCROl"don dr. vitéz Ny i redy Géza alpl
nök, dr. Cs iki Gábor titkár és dl'. Imreh Dé
nes vettek részt a gyűlésen, melynek sikerét 
szépen méltatja n. "Szatmár és Bereg" c, vár
megyei hetilap egyik legutóbbi száma. A ven
dégek előadásaj, s a helyi szereplők · szava la
tai és a dalárda szép szereplése egyaránt bi
zonyságai a lelkek összeforrottságának. }(o
rcki Gábor lelkész szépen készítette elő a ta
Jálkozót, mely jelentős lépés volt a fejlődő 
Ji ata I gyiilekezet életében. 

Debrecenben dr. E gyed J ános gondnok 
lidvözölte a vendégeket, dr. Csiki Gábor imát, 
dr . vitéz Nyiredy (iéza beszédet IllOndottak. 
Az ünnepi eWac1ást dl'. vitéí~ I(ozma G-YÖ.l'g~r 
k ir . közjegyző tartotta, meJyet lapunk legkö-
7-elebbi számában teljes szövegében le köz
liink. A müsor többi számait a hely i szerep
lők biztosították. A "Debrecen" cím ü napilap 
szép cikkben ismertette a város közönségé
nek egyletiink megmozdulását. 

A vánc1orgyíílések, mint minden meg
mozdnlás problémát vet fel, melyekkel szem
benézni kötelességünk. !{ocsordon nHgyon so
kan, Debrecenben kevesebb_en voltak, mint le
hettek volna. ~1indkét helyen a gyülekezeti 
.. Jetet kell erősíteni, s ezt csak akkor tudju k 
véglegesen biztositani, hB: azon dolgozunk 
együttes ,erővel, hO/l'}' " mmdk,ét. ~e!yen az 
nnyaegyhazközseg m!elobb! k~ep~~les,et ,bIzto
sítjuk. A szervezett anyaegyhazkozseg es an
nak lelkésze el tudja végezn i iJzokat 8, fe IH eh;
tokat, meJyek mindkét helyen mcgoldasra va: 
rakoznak. öl'ömmel halljuk, hogya kocsol'(ll 
templomépítés ügye kedvező mederben halad 
olö l'e, a köze li megvalósu~ás felé. 

A PERCZELNÉ KOZMA FLóRA T.F,ANY
EGYLE'r ápl'.ilis 2· .... Ul, a z Unitárius Misszió111íz· 
han mlísoros estet tartott. Leiillyaink beJ1lu~ 
tatkozúsa a Iwgyközönség előtt kellemes lIleglopc
lésü l szolgá lt mindnyú.junk számára, amit II szép
szúmú halgatóság s annak hálás tapsai bizonyí-
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k J ' ka 'bb Az előadás egynapi rádió-mü-Lottn' eg111 ., , A I " 
t 'b "tletes mcgold.ast nyert. ,I;\..Z e so 

sor kere e ~nk'o s dél e l őt.ti rádió-műsol't hallot
részben a SZO elSO. . L'J' , t ' ,r IdoJgozásbSI1: Derzsl l l -- m in 
tuk humOlOS e 'D' ' .1. ' , I ~J" bírszolgaiata. aZS l _"\JlIHI.. es 
bCIllOlj(Io - (e I . S' , G ", 

• ' 11...-, " e'gvkezese, valam mt 11l10UYl .f YOI-
BerCI n LaIlll II . , t " ' t 

. .' 's paródiája egya ral1 OSZ III e 
gy l felolvIlsasa c. , . ' d ' t" k" 

o • t ' Jtott ki. Szünet utan "VI am-cR. 0-
tetszes WI lj-et _ hála a technika haladásának 
\'ctkozcl.t, me . , . J- h 1 
• fL tilvoluaiát6 feHedezescnek - n~.mcsa .... II -

cs ' k I 1 ~d"hattunk is. Az egy~sulet "Tanc
lottuu , (e ~ • . ') 'd: ' felva-

k JI "lk" szereplese utao "' V ] a m eg:,! zene II I < I c ' • • • T T M tka 
t~'ísost láttunk. Szcl'cpl őik - DerzsI ~l I . ~ , 
,. , " D " ,' Ib' Dömötör Eszter, l\'latka BOZSI, LaJOS. e l Z~1 l, " ' 1\IF " 

Kaposi Eszter, Nyil'edy ~zabolc.~ .~S ~~lel ~~,Ia 
_ sokszor meg'nevettettek a k~zons?get, ~.zta,n 

k ' ' Jt tU·bOI'tt·íz· s a dalos leanyaJkak szekel y 'Igyu fl ~. "" II 
nótá,inak szárnyain lélekben Erdely bercel.~e s~a . 
tu nk , Az arcokról eltünt a gondtalan d e~,tl ltseg, s 
a lelkekben a szomorú Jl"lag:al' sor s utaH .. a ma· 
gyal' reltámadá~ hite vett e1'ot,.Eu~ek a tOl'~etet. 
I , h'tu.l' külső megnyilvánu lásakepen a "HIszek en I '- , , b " 
egy" hangjainál irredenta ke!) za.rta e az ul~ep~ 

'gct A" c"'vik legszebb szam, Varga I stvanne se , ,. e, , t 
vezetésével e l őadott gitár·négyes volt, mely SZIve 
és lelket-egyaránt gyönyörködtetett. -.Az üunel~· 
ség miísorának összeúJ1ításaért · és megrelldeze
séér t Dézs i Annát illeti a dícsér et. 

Nyiredy Szabolcs. 

H I R E K , • 

Veszélyben 
Vctn az nnitárú,s örökség - állapítja merj II olt 
7')'ofesszo)' az <tngal 1tnitá,'insság hetil<tp,1<t 
rqyik leqlftolsó számában. Angol von<ttkozás
ban a plM"itániz'lnus eszm.é.iének. veszélyeztetett 
voltá,,(t híV,i<t f el a fiq)!el",et. A1ttqya)' nnitá
'riz1nllsl(,nk is gyakran áll 'I'/,Qoy és nehéz prob
lémák előtt, <tmikor nincsen teljes lelki eoy séq 
a jövő útja ",eqtalálást! körül. A jelen életben 
keressük a feltánut,zó ú.i életnek eszményeit. s 
útkcrcséBiinkben flyakran vakváqányt'a, tév
utak,." ,illt azoknák csoporl:;t!, a,kik hú,telen el
,ao"dolások al<tpján keresik t! kibontetkozást, 
.VYlI.'",l",at és helyes tá:iékozódást ké)'ünk 
núnr/pnkitől s ",indenek felett n"",kt!vál/alást 
és áldoza/.lloz"talt. 

17 éqe 'li On azoknak az időknel.', amikor a 
se'lll/1/tittcvés és Ct mindenben csak kritizáló 
szellem érvényesiUni tndoll, Felelősséqqel te,,'
tazllnk eqyhcíz1/nk jövenelő.iéé1,t nemcsetk cl, 

7'olnap , de e~ ma tÖ1'ténelm,i ítélőszéke előtt is. 
A jövő é1)ítésének 'In'unlcájcínál azonbct'lt esetk 
azoJ(,?·(f. van szükség, (tkik elbí1'ják a bírálatot, 
Clk~k együtt tudnak dolgozni a (lolgozókkal, 
aktk nem tagadják meg az eszm.ényt az első 
lcakasszónál, hanem vállalva a virágvasá1'
''''pi látszatr/iadal ntán <t naqyp&nteki qolqo
lós út töviskoronás veszedelmeit, lelkük ",é-

7.'Jén az ö"ök élet fénye ",inde nt lebí,'ó vi/rí
rlossáqa ",pllett halad,,<tk a boldog 711ísvéli 
l'eltá'/ll,,,7ás felé. 

Ezen az ünnepen adjon minékünk l .<;ten 
1nélysé,qes hitet, s azt erősítse 1Jl.eQ miben
nú.nk, 71 Ort Y a. 'vészben és vüwrban megcíllvCl, 
II jelenben is a jöveudő éZJítői és 1nunkúswi, 
7 eit essiink, 

Fe)'encz J 6zsef. 

LAPFNK OLVASOLNAK ÉS KEDVES BA 
R Á1'AIN [ZI\' A K lS'r,J<JN'I'ÖL ..i. LDO'l"l" BOLDOG 
HUSVF]'rI tlNN ffiPE:KE'l' KIV Al'."UNK, 

RADIO KÖZVKI'l'fr ápl' ilis hó 24-én d. c. 9 
órakor I~tenti ;szieleti.inket a Koháry-utcai temp
lomból, mely a lkalommal a szolgálatot B (t1'(tbás 
István lelkész látja el. 

NAGYP ÉNTEK EN CtZ ősi Passi6t énelclik 
femploll'w.i.nkbo.1l.. A K oháry-utcai t'em1)lomúfllt 
délelőtt- 9 óntkm', (f ilfiw,'iizi.ú H áz lemplomáúa.n 
délelőtt fél 11 Ó1'ak01' kezdjük ez alkalommal [.11-
l ent iszl;elefeinket. 

KONFIRMACIÚRA készítik elő növeudékein · 
ket az Unitárius i\Iisszió-Ház templomában ur, 
Csiki Gábor és a pestszentl ő ri n ci unitá r ius temp
lomban Pethő István lelkészek, május hó 2ti·án 
tartandó konfil'mációi ünuepélyünkl'e, 

TANULOI FJUSAGUNK l'észél'e az Ahitat 
napokat ápr, 8--9, napjain t.al'tottuk meg, .ah~l ,a 
hevezető előadásokat : az jsteni gondviseles ntJa 
címmel Pethő István, Bendek Gyula és Gálna. 
Sándor lelkészek tartották, 

RENDÖHEINK részére a leg'közelebb i Is~ell' 
tisz teletet lÍ. r va csol'aosztással egybekapcsol,va :tI)!'· 

hó l; ln d. u , I; 1101' tal' jo a Kolull"y· utca l teml )~ 

Jomban Józan ~'1ikl ós p üspöki v ikár ius. 

A BUDAPESTI UNIT ARIUS EGYIIA~KÖ.Z
SÉG 1938, március 27-én tartotta t1sztuJIto .~o~
gyií lését. A szép számban egybegyült hívek llJb,?1 
IUlrolD évre meg\Tálasztották: dr, Kozma Jenot, 
d l'. Báró Daniel Gábort, ,Kelemen Bélát gO~(~llok. 
ká Ujvári L ászlót jegyzővé, Zsigmon? LOrl?Cet 
pé;lzh\I'Hokl\á és LáSí'sló Gy ulát l~~n~vta,rnokk~., ~ 
k il épő l\ebli taná csosok közi~l UJbol IUlrom ~, r e 
megválasztotta: Ágoston Jozsefet, dr. DUl ~gr 
ti1el'cncet, dr, Gáspú l' Mózest" Gya,rmath~ lstv '1\: 
dl' KO l'onk" Jállost, dl'. vitez Lazál' JIl.llOSSt, ( t' 

. , ,. K' J t l 'zell 
"

,Ic"" Ny il'ed,T Oézút, RedigeI' . aro y , t 1. J t 
"., , ] , Z, l ' An( Ol' , 

K il" '1l1 y i Andod, d l'. Veress Palt, ([. sa {o . t' 
, t'o"bbi kilópők helyébe mi n t t'íj tagokat, SZ ilM' c

ó
" 

" I ff' Nábor~ l -h:l l'om óVl'e megvú,lasztotta: ncze ~ tr 'd"J .... 
' , 'I' Z I ' Gyulat Az l O {OZ zos Istvilut éH ch . V I ;ez sa{O .• L . t 

' ' J ' JJeJ ,r ;'be B erde aJOS bcn elhunyt Peter dllOS , c h l 'b 
két év re é'~ a lem olldott B Ol'bél.Y A}ber t ~ 'Y:á~ 
J s ' "['1 ' ly t eg" '" évre kebhtanacsosokka ( l', Z<lSZ lV I ld , .r 

lasztotta, . 
ROMORODllMASl h íveink ápri li s I~ó 23-a!l 

• " 1\ .[ . "llaz gyülekezeti terme-este az Umtanus lf ISSZlO 'T'. 
ben csaladias öszejövetelt tar tanak, hogya szu o 
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löld szeretetét és az összetnrt<.tst tovább ú,polják 

5zíve ikben. 
A MAHCIUSI űNNEP-ÉLYT s~él) szú~lIn ?-t 

hallgathík veg-ig híveink múl'c. 18-iII~ a ,:M ISSZ.1Ó 

't I 'ba" F'cl'encz J ózsef Imája utan :H~lZ em p om:l ' . , ' k" 
c, ' I Sálidol' ,'átszott az Ol'gonan . A z em Ic 'oesze
~ana , t "1' It 

det dr. Csiki Gábor le l~éSz,r~art~ tEa . '(.CZVCNU I~Uct' 
lelkének be l ső tal'ütl.~at. IvJ~ t raL 1 " 1'::81,,~ C?lZ. ~ 
S.' I áz örökös tugJanak lelekemelo SZel) szava 
I~~l ~s Encf'~' Evn. hegedűmü.vésznö :iút~~a ~al: ~la 
Erzsébet kiséretéve l minJnyajuukat gyony?rkod
lettek. PeLhő István lelkész mondotta a zal'szó t. 

~ Az ünnepélyt a gyülekezeti tercmbel~ ~zerete~:e~~
dégség követte, melynek megrendezesebe.~ nos~o
vetségiink tagjai tevéke~11~k;dtek .. A~ u n~el?el.y 
gondos el őkészítéséért v!tez NYlreOy Gez~lllet 
illeti elis merés. Az ünnepély és a szel'etetvendég
ség 148 pengőt jövedelmezett a már emlí tett célra. 

NOSZöVETSl1:GONK ápr, ll-én gyííIést tar
tott, melyen BUZOflány Anlla, az egylet e l ső al
el nöke tartott előadást, ismertetve a nőszövetsóg 
megalakulásának körülményei t. Az előadásboz 
ka pcsolódó beszé lgetésben asszonyaink nőegyl e 
t ünk további megszervezésének kérdéseit túrgyal
túk meg . Tagokat toboroznak, s a gyülés minden 
résztvevője vá llalkozott 3rra, hogy i smerősei kö
róben tagokat gyüjt. Lapunk olvasóit is kérjük, 
hogy iratkozza nak be a nőegyletbe s vegyenek 
l'észt annak áldozatos munkájában. A nőeg'ylet 
minden bétfőn déllltán 'l 8 óra között saját helyi
R6geihen k ézimllnka délutánual eg ybekapcsol t 
összejövetelt rendez. 

K O C S O R D T FELl1:PITENDO TEMPLO
MUNK javá ra Nőszövetsógi.ink ·májuR hó 6-án 
este a Misszió Húz gyü lekezet i termében szeretet
yendég séget rendez, a DilVid F erenc Egylet fel
ol vasó ü nnepél:"ét követően, ahol az előadást dr. 
Sydney B. Suow amerikai ulli túl'ius lelkész és 
teológiai dékán t.a r tja. A szeretetveudógségen a 
leajegy megválbls i úra egy pengő, m ely tel jes 
pgészébeu II templomalap javára fOl'uít tatik. Nő
egyjet ünk tag jai t fe lkél'jiik, hogy a szeretetven
dégség érdekében minél nag yobb tevékenységet 
fe.i1scnek ki. 

A KONFffiMAVl'AK SZÖ\'ErrSBGE it p l' ili a 
hó 24-én, vasarlHlp d. e. 10 órukor tal't.:ia legköze
lebbi gyiilését a Koha l'y-utcai templomba n. Ez 
alkalommal R á kóczy ~va gimll. ta nuló 0lvas8u rel 
,,"Mi a rcl~Hl a ta egy unitárius leánynak egyházá
va l szemhe Il" r. dolgozatát . . A gyülé8re millden 
konf irmált tcstvé l'ilket éfoi az érdeklődőket szíve
.. en látják. 

• 
A:6 ORSUGOS GYERilIEKVl1:DO LIGA . . ~ . 

H1a .l U foi a-cn, csiitö l'tököJl és 6-áu. péll teken tar -
1:lI llló "gycl'melwnp"-ok all,almúval ldváll a tár
.;"d<., lonl úldozntkész15Óg<éhc'l. rol yumodlli. Nőszö
\'ctségU llk ul'uája a Ill cgszol<oU, helyen (Berlilli
lér. Vilmos CSÚSZÚt'-út és Szt. Tstvi;n-k l't. sa rok) 
lesz fél üllí tva. K ér jül, h iveiuitet, hogy seg'ítő !'iI 
\éreiket a fen ti helyen fehi.lIított ul'uúuúl adomá-

u, E, XVII, 4 

nyozzúk. Nősz,övetség' i.ink ugyanis 100 drh. tikett 
eladására kapott megbízást. T ikettek előre is kap
hatók NöszövelségUnk pénz,larosanúl (Barahús 
[s tvánnéllú l). Ha ezen gyüjtés siken'c l jÚl', úgy 
10 unitúriu~ l! Y'e rmck nyaraltalását bi'l..tos ithat_ 
juk ezúlta.l. K ér j ük hiveink szíves támogatásá t 
1llunkánkhoz. 

FüLöP ANDRÁS hadiárva növendéoklink a 
~zékes rebc l'vci, ri árvahiizbau végezte tanulmányait 
ús j1.fniusban, mint la katossegéd felszabadul. H i
veink figyeImét felhí.vjuk er re a szorgalmas ipa
ros ifjúra, nlüt vall ástanitö:ia, Bartók Géza lel 
ké~z Buc1apesten v a gy kömyékcn el sőso rban un i. 
tá rius he lyen ~zeretnc elhelyezni. 

, BöLöNI FARKAS SA N·DOR I pa rosok es 
Kereskedők Köre máj ll s hó l -én \·a,.<.;át'nap dél
e-lőtt a z I stentiszteletet követően az Unitá r ius 
Misszió H áz gyülekezeti termében tartja évi köz
gy íllését, melyre ezúton j s meghh7 jn tagjait. 

GYERMEKNYARALTA'I'ASUNKA1' éR nyá r i 
konferenciá nka t részleteiben la punk legközelebbi 
fó:zámához csatolt külön melIékl elell ismel'tet:iUk, 
melynek kiadási költségeihez a P I'otcstán~ Diúk
~zövetség · is hozzá já,'ult. Nyúr i iOúsúgi konfc
renci~lnkat múj lis hó 25~30. napja in , a ~yel'mek 

tábort a fiúk r észére június hó 22-július ];J., a 
leányok részére augusztus bó 10- 31. na pjain ta r t
juk meg. A P erczel llé Kozma Flóra leányegylet 
llyaralását · július hó 18-31. napjain r endezi . 
Mindegy ik táborra, és a konfel'enciúra múl' lehet 
jelentkezni. 

BO'TAR IMRE főmunkatársunk értékes ta
nulmányát laJluuk jún ius i szá mában fogj uk kö-. . .' . 
zölni, mi vel :ielen sz;ám unkból máI' nUlJUSI ~za -
llluukl'a m a radt dl'. vitéz Kozma György blll 11 1-
mÚllya. ÁgOR tO Jl József ci.kk e az újjáép i1 ct~ . ok
lillldi templomról és K l'Óll ikúsunk beszamolo)u 1.\ 

gy ulai szórvún y él eléről. , 
VIDÉK 

VIRAGV ASARN~·\PJÁN viflékcll több helyeI! 
tar to ttunk I stc llti sz;tcdetet. ahol szórvall y;b(l~" !akn 
lth'eink a kózelgő husvét i iinnelll'~ keszulod \'c 
r észesültek az úrva('sor~ últhísaiha~l:. Sz~ llI ~k~~ 
.Józan Miklós . K ecskemetcu d~" CSlkl, . ~~d~O~. i'-
O I , , Be' ke'sen DaTkó B ela lelke:szek ~zo lyn an es 
.... áltak. o _ , 

'rORBAGYI SZÓl' v{llJyu ukban 19iJS. á.pr. l ( ~el.l. 
, " I 4 órakor hívcltlk kerc-húsvéi vasarnap:l clll • ( . u. . ' t 

~ére U l'vacsora-osztássa I egybeköt öt t Jste nliR;~
letet tudunk. A szel'ladúst Belledek G y ula~. e
kész végzi . 

, , 
DUNAN'l' lJLON miil'ciu s 20-úti J1Ühöl.I YCII, 1Ip' 

t 't J t tlszLL' lcfc/ l'ilis hó 3-án SOJ)l:on~a.u ~~t' 'O l> •• •• ~. e l ~ ~l úsv'ét 
B a ·tók Géza duuantull kodcl kclSz lIuk .. J ' . . 

, , 'h ' . I"tt hU'eleh az elsönapján otthon polgardt Ivel e o I t ( ',_ 
" I' Ad " clon ta rt s en lS~ igét, lllásodnapJull pee 19 HU 

teletet. 



ERoé:LY 

OVACS L 'os unitarius lelkész, Kovács 
K HJ h't " ' k " l . . bl'lIssói IcU(észü nk fia, e cn ll ' 

La.I~St CSlle, I C~ " lta' II most érkezett haza Erdély-
1"'11 allu m'lll:,! , 
o CI \ r "ao' )'::;ág'.i strasbourgi egyetem "L 

be 1 r auCl ... A ' ' ,t ';gique et ses a c1 verS3lres - z 
ccolo csc la o r [ ' . " .1 I ' t ... iskola és ellen e Cl CIlUU uO goza a 
t'schatologll11 . ló . . t 1 

," 1938 má rcius hó 19-en a teo gWI uc 0-
H l aPJ ~lIk' I l<t'O lo(lvá avatta :....- Hossz lÍ idő multán 

ÚIlYO· (O < • 

~~l • első unitin'jus lelkész • . - az egyetlen a ma 
() az ' I : I Ike"szek közöt t ak i szorgalmas t anul-szolg'l o e,. t . 

"" ',, tudományos munkassága és letet V I ZS -
JlHln ya , , .. k , "t t S en t · gá"já a lapján szerz,ett teolog1a l do -tOl a us . z 
Ú \) ~'ahúmi és Lúzúr p ii sp~k~k. hollan~~ egye~ellle. 

" t '[ nleg a teolO" l31 doktOll fokozatot, ken sze rez e { '=' , • 

fiata l lekésztárs Ullk pedig ~ZO~l, az el sza~zl eg~e~ 
t ' 101 kevés szabad IdeJeben a kIsebbsegl 
emen, tl] . 1 " ·'tt "d'k" l , b ' [" lé,J gl'ü lekezetet {ozo pre L a va SOlsaneOl, 'I kir 

minden bizoJlll yal alkalma volt, az e et gya or ~~ t 

1 " l " e' be J I 's el egendő tapasztalatot szerezme. (er( es 1 I , . . 
R eméljük, hogy mielőbb ott l~ tbat,Juk, valamelYik 
p:yiilekezeWnk élén" s t.ováb,b t tU,d~mallYOS mun~. 
kásságá hoz sikert es kttartast kivanunk. 

TEOLOGIAI AKAD~M1ANK IgazgatósiIg'a, 
dr. Varga Béla püspökké választásaval ,megllre~ 
sedett feo lógia i tanári állásra helyettesnek ~ik~ 
kel' Jáuos teol. Ul. ta nál', kövendi lelkészt kerte 
fe l az állás végleges betöl téséig', 

HIVATALOS RÉSZ 

TISZTELE'l'1'EL ÉRTESITJÜK kedves Hí
ve inket, hogy r. év i egyhliziadójukat kivetettiik 
és az értesítesek még' e hó ·folyamán elküldetnek. 
Felkél':iük tehát, hogy s iirg'etés re ne várj a nak Hí~ 
veink, hanem mindenk i fi zessen önként. AdóiifJy i 
bizottsáf/. 

A MAGYARKUTI NYARALO'rEr~EPRöL a 
konfercncias hibor levelezőlapot készíttetett s azt 
10 fillé rért árnsítjuk. A Koháry~utcai templomot 
ábrázoló level ezől ap 8 fill., az Egy az I sten és a 
hi t hten ajándéka fel i ra tú levelezölapok á ra 10 
fi ll. 1IEndegyik levelező lap a Koháry~ut<;ai lel
készi irodfi n az I stentisztelet után kapható U:i. 
"á ry László pénztárosnál. Vala menny i l cvelező~ 
lap t iszta jövedelme a Szenhibrabám i Pihenő 
alapjait gyarar1ítja. 

LELKÉSZI NYUGDIJ ALAPHA szá nt kegyes 
<H~ oUlányokat f. évi ma rci ll s hó fol yamán az eg'y, 
haz nevéhen kŐlo;zöllettel vettok s az aláhb iakhan 
llyughh,J',ul;:: r l~ót.h Mihály Vác 12 P, Hi,iutIe t' 
G~' i.i,'~y '10 P, Gyal'mathy 1\"1óze5 7 p , Mathi As;.; 
~~Z.~ f~ l·, , ~:lP .ren~ é~ Imr~h Sánuor I sa lo;zcg !'i- 5 
~, IfJ, J ozan 1o.h k los, P eter(fy Gy ula, Józall 
l.~ y Ü ,·~y ?s ,r iléz Pel'llecz.l<y J'enő Győr 4-4 P, 
S::,tb~ SanlUci Gödöllő 3 P, dr. Péter ffy Gyul}l, 
hada,' FűI'CIlC, Kiss h én és Kiss Jolán egy ii it. 
dl'. 'l ' iboldy Béla Bajna. Albel·t Jánosné Jukl Ká~ 
,:olyué. Bess ll yő i Bessenyö Zs ig mondné' Erdőtelek 
CS Sipos Domokos 2-2 P, P álffy Lajos Csepel I 

, 

P 50 f . Bencze Uéla , P éterffy Jenő. Bi ró Józ~cr 
P<'1I111 és Ma l'o~y .JÓzsef Kiskúnféleg yháza l - t P. 
ÖSRze"en: 84 pengő !i0 fillér. Ez az összeg már hent 
ka matoz ik nz Or~záJ:!:OS Központi Hitel !:tzövotkezűt 
pénztú r úlHlIl n mi lldn vájunk álial lelkeMn Hllno. 
gato t t lo;zen t cél"n , Az O. K. H, c.'wkk.<;zúml.ója: 
8486. Ene a C'Rekkszámlá ra bianeo befizelé~ i hlJlolI 
is bek iildhet.iiik adomáoyunkat. :i elezve PÚt· ~or
han az Értesítés hútlan já n a jótékonv célt. Hog'v ~ 
hn mindp.l1 hónap meg'hozza a maga önzetlen áldo
zatát. akkor pz a z esztendő sem marad el a töhhi 
mötrött a mi I;:özös ügy ünk "szeretetteljes támoga~ 
tásá ban. 

Szives üdvözlettel: 
Budapest, 1938. április 10. 

.Józan Mikl6s 
püspöki vikúrius. 

A nT~NAPA'I'A .n TEMPLOM iavára rende" 
"ett ost (19~i. okt. 16,) összesitett sz.ámadúsa . A) 
Bevétel. 1. Eladásnt elhp.h·ezett tllű sorok ára te~ 
:iében be folyt: ]89 P . 2. Bcléoő:i egyek árából 28JiO 
'P. ~ . Adomúny fejében .t7 p, Összesen: 2fi4.;)0 P . 
B ) Kiadás. 1. A menn yezet aszta los munkii lata ira 
220 P . 2, V er nes J udit tiszteletdíjának pótlásá ra 
44.50 P. Összesen : 264.50 P. HésJ'.1etes elszámolás: 
l, El(ulásUI, kiadoit ntüso1'ok ára fejében: Vitéz 
Ny iredy G.~né 12 P , özv. B a uóczy G.~né 8 P . Bara· 
bás I .-n é ci P. Zsakó A,~né. Borsos Z.~né. P éterfi 
J .. özv. R á duly J .-né, Va rga. r,~ Jlé, Józa n M.-né. 
Pestszentlől'in ci Nőszövetség. P éterfi G,. Csiki 
G.-né. Hegy i Gy.-n é. Nemes A.~lIn 5- ;) P. Buzo~ 
gún),T A., Őzv, Biró J,~né. Csik i P.~n é, özv. NS'il'ő 
G .• Feié l' D .. Kovács I(.~né. Búl'bély r., Patak y 
F.·né, Láz .. ll' J.~ ll é 3-3 P . Pol g111.' L.-Ilé, özv. S chey 
E.~n é, Deitk F.~né. Ú1:11ffy I .• özv, Fúb,'y E.-né, 
Kiss I . és J ,. Jukl T{.~ né. J áky N.~ né. Kisgyöl'gy 
S. ~né. özv. Kovács L.-llé. Kra:icsovics J. -né, Bolo~ 
vál'Y r.~ llé, S i!l'mond S.~ué. S igmoud O., Pl'eye!' lIrL. 
Fiil'st Ö.·lIé. Gya l'm athy I ,. Halász J .· né. H egedUs 
Sz.~ né. H ack lel' A.~ né. Ti ha nyi Gy .~né. Milté l<:-"ué, 
Gúthy F.-né. Irsay K-né. l\1olcsán yi Gy.~ né, Erős~ 
I.-né. Orbán E,. Bara bás Irma. Dénes I .-ne. 
B encze B.~né. Páli 1\'1., özv. Sá mi L.~ Ll é. Mahlel' 
S. ~llé. Nyiredy E .• Csomor B.~lIé . Ruzsa T.. S imOl~ 
M. P ., Költő A. ~ué 2-2 P. Nag':.' S .-né. RohoilY~ 
P .• özv. Konok J .·ne, l\1ihály R~né. özv. Biró L.~ ll e 
l - l p , összesen 189 P. 2. B elépö.ie,f/yet váltoltak: 
özv. K iss J.~lIé. Bartha L . 3-8 P . R édig-e r K., Bal'~ 
II l'lbás Endre. Dl'. S lossn i L. 2-2 P, S zotta A.~ n o 
] .50 P. Sigmolld S. Zoltán . l.llkács B.- n ~, Zsi~
mond r •. ~ né, Na.dlc ,· A .• UjVÚ l'y L .• " ress l A.· nc, 
Si nloll~' i S.~ ll é , Km'cki G .. Endrey G.~ né. F ere llc: 
.J .• SZi;úé T.J .. özv.l\.fO l'g;CJl thale l> A .-ué, Szi ntc G.~lI e. 
A llI'udbúlI nl i Z. l - l P . öSiö)zesen: 28.50 P.3. Ado
md:II !Jok: Kclűl'llOI I Béla 20 p , v. Kozma G~'yrg'y]O 
P. özv. 'l'öl'ök Ts:tv.llllll é :) P, Bogy ka y J . cs HOl i: 
l'~oy 'r. (Dull ap.). Székel~' F., dl', TiIHl,Il ~ri. G'Y,~ I J() 
2- 2 p, ch'. Gál J .• VHlJók S .• Vörös J,~ ll e, BRl'utl! 
(Duuap.) 'l- l P. = 47 P. Összesen: 264.05 P. !1ar~t~ 
bd ... / sh;ámté, az Uuitárius Nőszövet::iég pel1zta~ 
l'OS3" 
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Istentiszteleti sorrend 1938. május hóban, 

I Molyik Me1y I Szo lg~ l atot végzi 
H o L nAPon ói:lban 

--~~-
A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4. . . . 

• 
, . 

ll, HiU" End,,·n. l. li l",lób611 
(RákOS' ur ea) 

, " • 
B) KlSrzetekben: 
X .• Máv.-Ielep. Prol. Imabh 

• • • 
c) Pesfkör t:1yéken: 

• 

Csepel - Templom-téri 
pOlgári iskola .... 

Ki spest - Wekerle- telep 
II. sz. elemi isko la . 

Peslszenterzsébet
Erzsébet-Il . el: iskola 

, , 
Pestszentlörinc

Unitárius templom . . 
, , . , 

Ráko!lpalota-
MÁV.-telepi iskola. 

Sashalom-
_ Koss uth-téri el. isk .. 

Ujpest-Szt. István-téri 
polgári iskola __ . . 

D) Vidéken: 
Debrecen-Halvan-u.24 

Unitárius imaház __ 
Dunapataj - · 

Unitárius templom . 
Györ, rel. templom . _ 
Miskolc, evang. temp . . 

Nyiregyháza', evang. 
iskola díszlerme. _ . 

/ .15.'26 d. e, 9. Barabás István 
8.29 " " Józan Miklós 

R . 22[ .. .. Pelhö István 
l 22.26 d.e. 10 dr. Csiki Gábor 

8.29 ' .. .. FerenCI József 
15. " " Benedek Gyula 

I. 
15. 

15. 

15. 

8. 
22 . 

1.8. 15. 
22. 
26. -
29. 

d.u.4 

• • 

d.e. II 

d . u.4 

d.u.4 
, , 

d. e. 11 

, " , , 
, , 

dr. Csiki Gábor 
Benedek Gyula 

FerenCI József 

Ferencz J 6z5ef 

FerenCI József 
dr. Csiki Gábor 
Pethő István 
Benedek Gyula 
Pethő István 
Gálna Sándor 

I. d . u. 4 Barabás István . 
• 

8. d. uA Benedek Gyula 

29. d . u. 4 Barabás István 

• 

l. d.e. 10 józan Miklós 
d e. I O. ~n.! Ferencz józsef 1. 

22. n ' " Ferencz József 
15. d. e. 10 józan Miklós -
22. d.e . II Józan Miklós 

~ d.e. II I dr. Csiki Gábor 

Elöfizetési dij egy évre 4'- P, amely 
heküldhetö a 30.400 számú postata
karékpénztári folyószámlára - (csekk
tulajdonos : Unitárius Egyházközség, 

. Budapest). 
A lap 

szerve 

, 
tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 

A "Hivatalos rész" c. rovat a Magyar
országi Unitárius Egyház bármelyik 

által beklildött hivatalos közlemény t tartalmazza 

Nb! Aláhu zott dálulI1 okon u rvac~orá0 3z ; as . _ A 
lernp lomi ve.gyes~ar az . enek próba kat I!JI} lénja s azokat 
minden c s li t ö r t ö k ö n este 7 ó rakor tartja a Kohary_ 
utcai tan ács tr rembel1 . - Egyházi adó bd i1.ctését aze rt 
s2orgalmazzuk, ~ogy végső esetben ne kell jen hatósági 
beha jtás hoz fo lyamodnunk. Pém.táros: Zsigmond Lőri nc . 
Hivata los ó rák : d. e. 9 - 1., d. u. 4,- 6. Pénzbeszedök : 
pe5ti oldalon: Lux Er~ö, budai oldalon : Va rga Jf nö. Kér
jük hiveinket fogadják őket mege r.léssel. Ugyanök álvehe
tik a lelkészi nyugdijalapra küldö tt ado mányokat is. 
Egyházközségün k csekkszámlájának száma: 30.400. _ 

A jó bevásárlés elöfeltétele, a meg 

~i~~a~~ ~S EORDOGH 
férfi és nő i szövete k, selyemell, 
fon, és vászonáru k, mértékulAni férfi 
f\! hérnemüek s lb. 

• • 

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban 

Telefon: 188 - 660. 
Hittestvérein'knek árengedmény ! 

, 

Női és férfi kalap 
, 

nagy va-

lasztékban modelek után 

alakítást o I c s ó n v á II a l o k 
, 

ÖZVí Péter Já 
VIII., Baro!is-utea 82~ 
UnitáriUS hillesiuéreim támogatását kérem. 

-

Utánaküldés kizárva! 
, 

Uj eim: 

• 

, 

• 

• 

Nyomatott Máte Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VU!., József-utca 61. - Telefon; 1·392-59, 

-


	DSCF0743_resize
	DSCF0744_resize
	DSCF0745_resize
	DSCF0746_resize
	DSCF0747_resize
	DSCF0748_resize
	DSCF0749_resize
	DSCF0750_resize
	DSCF0751_resize
	DSCF0752_resize
	DSCF0753_resize
	DSCF0754_resize
	DSCF0755_resize
	DSCF0756_resize
	DSCF0757_resize
	DSCF0758_resize

