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Három püspök emlékezete. 

• 

Budapest, 1940 április hó 

Amikor a vihigháborut követíien az ősi magyar földün új hata r
sorompókat ácsoltak, a magáramaradt erde!yi m:tgyarsag a felekc.,; c. 
tek vtitlöbü.stylii möge 'vonult vissza, várva a jobb idők kihuutakoz;i· 
sat. A hlÍroDl erdélyi magyar egyház élén khlróbált, érdemes vezetiik 
allanak. A református egybáz Ilüspöke N II g Y Kliroly izzó lelkű ma· 
gyar ember. A római katolikus státus lelki vezére az erdélyi katolikus 
PÜSllök. gróf l\I a i l li t h Gusztáv K.aroly, Ilagytudású, IIIclegszivíí 
férfi, Az unitárius egyház feje a lIIár akkor Illitriarchnkorú Jo' e r e II cz 
JózseF. Ez a lui.rom ferfi kezet fog egymással. közös Felekezetközi t.a· 
lIáe.skoz:tsokat folytatnak. s mint gyermek. számtalanszor vol bm M' 
Buja annak. tuuikor boldogult nagyapám dolgozószobüjábnn hárman 
együtt dolgoztak. Ezekben ft beszélgetesekben írták It kisehbl>égj sorl>· 
ba jutott erdélyi magyarság történelmének elsó lal)jait • 

Elübh N ft g y Károly, azután Io~ e r e n e z József köJtöztek el az 
élők sorából, s majdD'em tizenöt esztendtivel elte túl üket gróf JU n i
l li t h Gusztáv Károly 8oteropolisi c. érsek, erdéclyi I)Üspök, akit ncm
régiben kísertünk ki utolsó ut jaira. 

Az erdélyi magyarság kisebbségi élete kröniklijliban külön fe
jezetben érdemel majd méltatást az a szellem, amelyik ennek ft három 
embernek a lelkében érlelődött nemes eszménnyé, fl amely n kisebb
ségi sors első Igazi evangelium i üzenete volt. 

Emlékezctiiket idéztük, hogy l)éJdllatllísukból erőt hleríthesscn IIZ 

a llIai magyar/jlig, amelyik minden bizonnyal keresi ft magyar hjle~ 
egysegét, de ncm tud jarni az alázatosságnnk azon az 'It jan, ahova 
ök hárman eljutottak. Egymás személyének, munkójának és e~yh:i
zll.?ll:k a megbccsülése nemhogy ~e~lncsollyít, .l~allelll .l~tell é.~ C~~I~ere.k 
elot{ felemel mindnyájunkat. Beken nyugodlek lUllllath 11IlSpuk, aki 
elment, hogy megkeresse ft mennyek orszligában ket I)ÜSllökhi rsáf, 
hogy lsten trónusa előtt ismét együtt könyörögjenek Erdél)' szaba
dnlásáért. FEUENCZ JOZSEl<~ 

XIX. évfolyam 4 • $Zam 



ISTEN ELÖTT 

Mit hisznek az Unitáriusok,· 

J. lIis=iillk el/y IR/cl/uPII, a.ki, t. ... rt.'n,~~('t.t~' 
. ,'r.'" I . 1)('1111(' az ,"mbt'!'J""!!'"!. T~ú\ dZ 

\'zl ,I \ I ,.I",?" l"' "'I,.,'-111-1n ilrökk'~\'ató léli'k: 
I "kn l'O"\ Cl" 01',. • • ' ' .. k "\ . 
I ·~n"l"'éíx.n l':' ::ozl'mélYl'lx'll .Ioké~('/l·~ 1.'1"'0 ~~I 
~ ',; .;:é~" ',kilwll nines :.:oha vllltoZal'O, vagy . "<dk 
;~z.i.',,~;k' ÍlrnyÍ'k,1. Kire uézVl' n~.onc\j:1 I, run: 
J~;'u ,.: a mi tillJítómc';!(,l'iink, lli: o .tnnllvl~ ~1.~~<lI
n~k ' u;indell kUl'h,1Il é~ Illin,den !leP.l' k kO:t.o~t,: 

l 'vetek lökl'!d(';;{'k. mlllt ". II ~ll('nn)el 
~\ t~·?;'lok tökékh',.", Ű adjn ~! '~l~ n;lpl ~en.Yl'
," ',k " o" ,·,,1,,',:1.:1.11 f(l l ol 1l1l';t.O lillOllHd, o Vltwl 
lll! I . ' ,,' I' ""i 
I .. 'Fondol "IZ é, .. j mndiílT11, o \'<':ll'I' I ti Ja az 
Hl e '~." l .. k" '0'"11.'1 ' úll,lIl bujdo:-:ún;,k. Ell} .. s h ' ll O. :'1 ~I \'Cö " ~!l 

;:z('n .!C'trnél és ir~,tlm<Hll~1 rogyil .. m~g a~, o t ~. 
ko:"Jó ' fiún,lk i ~ nll'gboc~at:. t:;lo [:stell 0, ,lkl ' 
bell li:, aki .iltnl élnek mIndenek ;1. mennyen 
é~ II földön. , _ . 

8ib{;oi i(lá (' /ek: l. )Io~ .. 1. l - i •. ~;q ln. 20. 
J:'1ll 0!< "'. 2-1. ,Tuk. L 17. :\Iule V. ~8. }Ialc V!;, II. 
16-29. Zf<olt. CXXX1X . 7- 10. Luk. XV. 11-3 •. I. 
Cor. VlI T. G. J:IIIOi; I V. IG; . . 

2. lIis::iiJl/, .Jézus A_1'Is;;ru.-<OOJl, nkl lsten· 
n~k !Szent Fi'l. :\ckiink testvél'ünk és pé~da,: 
adónk, lanítúmesteriink és idwsségrc vczerl.o 
kalum:unk, nki azért jött l~ vihlgr:t, bogy bl' 
%on y:"í).:"ot tegyen az igazs,ígrúl. Az Ő súill'lés.t· 
- Örömhír : \~v;tIlgWum a fö ld ös~z('s népel
nck nw !"1 Ö 11 békesség fC'jedchn('. 'rörvénYl' 
il !';'(' n'tct. amely Illa i~ mi'ndnyiíjullkat köl n-
lez: "Hzpre!'d II ic Uradat, fstellcd(,t teljes ~zí
vcdbiíl é!' mindv!l crődbíí1. f.lzcrcsd fl'lcbarato
(lal. ílgy millt ma~mdat. ~;R boc~á!'-s. lllC'g még 
clIl'n ~égeidll(>k iR ... " I~ le fe és IJ I/I llkája: e!'z: 
mén ykép, <'\Jlll'l.vei kÖvl..' tw' l~t('n lwz, ~IZ é~p 
AI.v:íhoz küzelL·bh :juthalunk, ~ ilZ Ő röldl gYl'r· 
!lll.'Kt·i között, ;I t ('st"él'i~ég S7A'lll jcgy~b('n. 
építh('jjiik 1H'!llz('c1ékröl tWlllzedékn' il meny· 
nypk lwk or!'"=zúglí t. !-IaláifI, és áldo;:affétele: 
örök vl't"tanúl',í/!, ilm('lyn(·k áldúf; nilm!1 c!':1k 
:Izok a hívő Il·lkl.'k. azok ilZ igazi tanítványok 
rhz\·"iilnek. akik maf..'1.1k is hasonló úlc10zatnt 
ké:-z.-k. 

Il i/di"i idt' l(' / e ~' : 1>lúlé XV I. IG .. 1úIl0;; V llT. 
40. X li t. U- Iii. XVI Il . :17. BUll'K 1n. 35. Luk . 
l l. 10_ 11 . l:l-H . MÍlh" XX II. $7-40. Mtll'k X H . 
;!IJ-.·H. L1lk. X . 27. I Tim. Il . :.). Jim. vr. 44-47. Luk. 
XX III. ;)~. <Ili. Mált- XX\'. 3~. ,Ján. XII. 3t. Xl\'. 
li . 11ilrk ' · lJ l. 31- 37.1 Kor. XV. 20. 1':r. JI. 5. Filip 
1. 1'J. 

:{. lI is.<::: ii/; (I S zen t/ r!kd, I Rlennék jóra Vl'

,:l' rlő, ('n'i't , :11\ l(·ly!wk i'ol'gih:égévd hívcn éi! 
Igazan b\'mllli"t iiik l" riildiin ('mlx' l'i hivatáMIIl' 
kal ('l' i!< t('ni kiihM 6:- iinkC'L Bz ;, Sz('nt lélt.k, 
az i,L:"az:-iíg Il' lkl", vilá!!o:-itja nw.r ,I mi véW's 
('dt'lmiink(,t , l'Z a Nz1'ntI6h'k II ~zt'l'eld \(·lkf\ . ,. , 
h ...... zhl .1a mC'g" a m i í'ziviinkC't mindl'n fö ldi ~a-

• At Y~\"l' 111 ... ll,.Heiri lU trtes i/6" 1. th·f. 1. .. "Ait · 
m{tbÓI 0 9Z"1. jüui ug l :;.) • 

)a~.jt!lj l'Z ,1 SZl.:nl.I.{·I~·k, ,IZ i""'llnít !< ii ~ ll'lkt., 
l' I"O:<I\1 n.t!').:· n !~lt j1)n'kl'n y I"m lWl"i akal"uluukul , 
hOI-\~' a Júhan aHhu~ '.llo"an nwgmamdjunk. Ez 
a .LclC'k az ~s_h · n. '.I.Jand,éka, éppen ílg:y, mint ti 

lill IJ<?ldo~.110, 1 ~lllInk es meggyőződ é:.: iink i,,:, 
amelycd tUl"m C!; :.:z'·!lvcdni. !; annak diadalút 
mil1l.II'n iildozalt,l1 előmozdít,mi szenl [.;ötek'~. 
:-légU II k. . 

m~.Ii"i .it/~u'.'t'~·: .J:in. nr. .3·t _ XIV, 16-17_ 
2(t 2 'r lill. 1. I. ZSilI. I. ~. ~ P...t. I. 21. JÜn. Hl. 8. 
Ef. ll. Il Luk. VI. 2"2. Male V. 10- 12. Z~id. L 14. 

4. H is;:iink efm küzii 'lséOI:." /; ('/" I!.'iz tcíny 
u llyus;;('u!ef/yhá::a t, amelyl)(>\l otthon (-!"zi ma -
0,1H mind(,1l faj ~'" mind(>J) f('l(>kezel. 1~!IIl('k az 
anyn~zl'nt cgyhitznnk il tagjai a;o; l ' r J ÓZU 5'. 
Kri :1'ztust vallják ml'sll'!"ök lll'k. Cóljok : I:" föl . 
llön htp!l Ol"~zúg:ínak h.'l"ji'l'ztése é~ az C'lllhl" 
l"ck t(>~tvé.-i kÖzö::; 5'.égénl'k C'gyelórté!'"=(-'n és köl· 
c~ÖnÖl' mr-gbce~iilé~en 'nyugvó béké~ , munk,i.f<, 
boldog él(>lc. Ebb~n:lz :mya!'zentcgylll'i.zban 
ninc~l'nl'k umk {> ", szolgák; nincs első és ulol 
RÓ. lU mindenki annyit él', mni(-'nnyit buzgó 
im<Í{h<Í gH és kitartó rnunk.ljll. hilrPllléllye (' :-; 
.Hdozó !'zí'rctt:'te ,íHal kiérdf'llwl magiin:lk. Lát· 
ható C',!-,"ylliíza il híthntntlnn Istellllí'k, nkibt' ll 
éliink, m07.g"ullk ('s vagyunk. 

/libIiti; idézl'te/;.: Hom. XII. :1. - 1 Tim. Ill. 1~1. 
'l'it. II. U- t :!. H.om. XV. I- 2. Luk. xnl. 20--21. 
1 'l' im. TY. 4. Luk. XXIJ. 16 .• Jak. V. IG. _ H. tG. 
1 KOt'. XI II . 1- :1. l;!. J ak. T. G. - 2 Cor. lY. 18. 

:'). tl issziiJ.- cl blij/ök boc.wíl/(tiáf ... Alllit~ d 
II ,.:'li;lÍyúnku.lmn így i'tmídkozunk: ,,1~s I!O ~ 
<o::.:, .::: c] IllC''' a Illi vétkcillKl·tl " f:"h' ll. az (>gl 
.... d o " 
A t \':.1, nyujtja nekünk ezt ,l boc ::: a~.a t o t , ez . il 
lt'lk i !llt'''könnyehbülést. hogyha ('Ikt~vet(,tt "et· 

". k k" .. ".. I' pH k('inkí't. kesel'ií könnye' 'OzO ,O!'WI cn lll ... · 
búniuk.' !" nr-!llcló=uk j:wul:í:-;t í~érünk , hanem a 
me;"i~nl('rt jó és igaz úton állhatato!<:lu, p,leg' 
ma~ilc1unk. 'Il yen módon v;írjuk 6:0; l"(·Ill.eIJuk il 

ki('ng('szlclöd~st, 111ll('lyet Jézus,_ ~ llll .. 11:!.g~: 
~re 5'. teriillk ;:1 tékozló fiílról :1'z?,lo ~ryoll~orl1 
példúzalbml örökilr-tt ~l~eg. A~ o !'7:('.I~e~t.~~(:!~ 
és az Ő m,l"';lsztOí' példap í<zC'rlnl. nl.1 I ~ ~c. %( k 

o ',' k k ·,klk illI ('11(-'-vagy unk mcgboc!'<l .am }IZO -nn .. , ' ,. .. . ' 
Illink vétkeztek. l~ hbcn alI It'gkozC'lcbb n h~" u fu 
ember ilZ ií't{'lti tÖkéletcs~éghez. , J.tk 

/1 " /' . 'Ié I"'" 1' [ '-,1' 1' [ 1'.1 _ 14- b .•. tu IfII I( Z(' ~ • n. "" . ,.' T 4 . Z<;olt 
IV. i. Jim. 1. ;1. :- V1II. i. ~! u rk ' . --:-;"'6~']JI : 
CX I .. V. 8. 'l'it. 1IL 5.Cscl. II. .IIS; ~urill ~,j , i l. li. 
3-9. V r. in. Jíut. Vl l ~: ~. l. ~ l \ _ot.. ",~", . ('''1'\ 

G. lI isszUk (/::; orokelef(>~ . Azt. ,I~ ,, ~I~ .\1.1 
és (I!' földet alllel yben lakozlk}lz Ig;lz"~."'lt"él:' 

, j " " t I' - . ·ll..:zl'll(,lllll ~ 
il Illagasnbbrcll( U, ISZ U. ~.~ '. ',::" ':::i1k ('lő . 
tet, illlll'l.vre cz il m~d~:ndo fol~h \ !~'11'':'1;' lk('dí; 
kéf;Zlil~1. Ebben ;lZ ~~~OI~ é~ ~élell. ll: ,Y I !llfomík
életbeu (,Itűnn ek n loldl vd;\~nnk ,b. ~n~ll "1g' l i' ,,1 .r:'li jóvcítét(>!twk a.n llHk IgilzSag a an_::-~'l' , ; 

~lkik ~,~jn('k könnyhullahí:: ~ill, olt Il~:atkl:~k. z' ~-ii 
örÖmuwl. ~jrr(' az élC'tre utnl. bP.!lI~ll Jl . ~ , "";("'" 

J , '1" t . k dIÚSO!:i I,,·t':stl ... Urunk czus \ !"I S? USJl.l " °l • -"íció'l" ... I' '1" wlynt·k u o í-O 1';, -

futott fol( I p, ~ ya Ja, hil!l ... kcrC'''zléllyrc né~\'l' 
a kl'I'l""Ztl'll ml!ldl'u . IVO,. ' .·k · .·· 11 túl 

i . I t' I .,., ' •.•. , .• ' ut es.\ It :;1\0 az Je 1'11 I, !Ogy",. ö'" 



h'zd/itl ik. A .. (' ')lIR 1/ ma/u1II ,:s t:' ,. ( I'J v(.~t'7: t ('\ (' 1\ ) 
l 'IH '1 llH'gi,irlo, ;l lJl(',g-~(,11l rnl ~ lto vr'AI'1 .wl,>nll, 

;1;1IH'1;1 e:rr íijllhh p;;: di(':-iíl!b I~t kl'uld6t. li a 
ŰVI.II' hajunk lHl'g. v:t·lt, rl'~ I '" tallllldllllk '," A,z 
'i riikt'h'! íglin'h' - Ité'Jp! l':'; nlegnYll!,<1atu .. , VI· 
:"Io.:;dllllí,..; (O~ 1t'lki ('I'ő 11 hívií lél c, l.:1wk mindrn 
~rÓI~'"' Hokl\lll .lli;.onyo!<ahh, .. él,? :'lIló!-;Í~, mint 
11 pel'{'IH'k l'1" P1l1'1I11<lk ~ovatllllo ;lrn~{o~cl('tc. 

mb/ifl; if/h l 'fe":: 2 Pel. 11 r. I3-H. Z!m!. X I n. 
14. C1"el. J . II . _ II. :!S. - :? K~r': V: I. - 1 ~, z,,?'t, 
ex x v I. ;), 'r' IH'ilf<. I V, ,Ui. I\la tc \" 48. .11111 , X. \ , 
:!:), _ 1 'KOI', XV, 42- H, X LI I. 12. - :! KOI·, V. :1-8, 
I~z". XL. G- i. 

BlIdapc,,,t. 1922,jú n ill~ 21. 
, ]i}gybC'.íllítottil: 

.16::f/'/1 Mi/;/68 
püs pöki vi 1\» ri 11 ,..;. 

JÖVŐ ÚTJAIN 

Pünkösdi konferenciánk Magyarkuton. 
.. \ '1. lIuil(lriu!:- KonrÜl'elleifls 'l'illJor illléző hi

zotha\gn II ny ill' i kOl.lrel'eueill idő pon1.,iút. miljus hó 
11- 1,'1 1I1lpjllibnll úllal'ílotllt Illeg, A p(inküsll i Rzont,.. 
lélek \'úg~-ódó é rzések kc l "ó.'zél·c!jell millel löbbiilt 
kel a szél) IIlngynl'kúti tithol'ozó hel yre. IUlhd Íts 
ll -Cll, szolllbllloll d, u, 2,li ól'akor. "isszllcrk O'l.é" 
piillkü~d Itl:bodIIHI)jÚtl délul:'l ll . 

ih idei konren"}uciai megbeszélések két egy mas
sal cgrbe"úgó gOlltlolut. köré csopodosulul1k. :\ be' 
vczető elöndir;;ok ICIIlllkiirét íg~' fognlnwzh a!.iuk 
lIlIl],:': .. Mil nd- /ld,l'lII (IZ unif/idus /lIIH(I.~ZelllefJW 
lu;z" és •. Mivel farlozl/IIl.' (IZ Il1Ii/(Í/'iu.~ OIl,IJr/!!lZCII ' 

elmlullI/II/;". Az első 1)]'ohlél1l:l előfHlói dr, dM;: 
Nyin'dy Géúuuí éi' Gl'i/16 Biol:/. szel'kcszW, A mil
!iodik gOlulolatkül' ismel'lo\.ő,ie U;I'(il'i I~úszló ny, 
lIZ\', rülnmícsos, 

Az első clőudli"t iinn CJ) obö napj illI déiulilII. ti 

mú;<odikal HnnCI) m(l;<odnnpjitu délelőtt tartj uk 
Illeg, A IIzombnli dcilullillOll a zúsz lMeh'Ollúst. kii
\'clőell Jj'errncz J Ó7,se l" moml kOllfcr'Cllc iui meg
nyitól és Ujv(íri l,úszl6 isrnedeti II kOl1rcl'enciiH~ 
túhOl' ki dolgozott iigyrCllu,il'l. Ali iig rl'oud lelúl'
gyalú;<a uhíu II tábor IlIgjlli mcg"ÍlllI~'I.tjlÍ k /lZ új 
\"e7,ctóségel. -

A piinkö"di HItIte]! elilűnnpjillt /U·Ió.'Wtl .tO 61'11-
kor Szell / - h/ill,IJi 8:'no10I· lelkólI'I. ún'a usol'lloszt{r;ö
c~rbckllpcsolt i!llen lis7,tcJetct larl .. 

A ~onfc~'enci,~ r.ss· ... \'(·lcl i dija :1 PClIgÖ, fh 
~g~' ~.", ,etkezc;<ck ura : egy IIllllrn ;\ ]ll'ugÜ: )'egJ;'eli 
"O rlller'. ebétl 1.(;0. \'lluilOt:a l'gy II('.ugü, Kos·l.tol \lSHk 
n'l.~k S7.ÚUHíl'U hHlunk lJi~.lo;;;lllui. Ilki), idejébt:lu 
h~J?'clllik rés~'\"éleliikel Uj/'d,.; Lú;.-zló kOllferell
('In i Jli·ll'l.tílros dmé l"O~ : \'" Kohúl'~'-U, 4, 

e/rmj FijU!1 nM -.50 fi/hfr
C)(tJphnló ti le/his'tl hio()/lllhnff, 

HŐSÖK, EMBEREK 

dr. Musnai Ürmössy Gyula. 1859-19"0. 
Az unitár;ll~ egyháznak klHőnöscll fi budll 'l' .. ' pe .• I 

gyulekezctnek ),agy gyáSZa van. Egy régi hitl . 
. • '1 . • n , tagja t rt. PI lelllU lda.'i!.eljes munkas élet ulUn 
Dr, Ürmössy Cyula. a z irodalom lnnám a · azé.

~esfővár?8i ker~~ke.dclmi iskola laníu'a és későb!) 
Igaz~atóJa volL. MU l' 1~~O, allt . . 26-án a I\olui.ry. 
utcai templomszentelés unnepélycnck I"cndezéseben 
reszt.vett, s 1891·től kezdve nyolc éven á t II buJ a
pesli egyhllzközség masodjegyzője, Hosszú éveKen 
át n Kebli Tanlics tagja, Csendes. dc lelkes mun, 
kasa fi gyüJekezctnek, mely tiszteletbeli presbite , 
reve is választotta. 

Az 100l,ben megalakult David Ferenc Egylet
nek va lasztmanyi tagja volt kezdet.töl rogva s nagy 
tanul,manyt igénylő előadúsban ismertette az uni. 
tárius irók életét és munkásságát "Unitáriusok d 

szellemi életben" eimen, A testvéri szerele t.nek á l
do;.~alosan szép példáját adta. amikor bátyja. ÜI'
mössy Miklós nevére alapít.ványt tett a Dávid ,"'e

rcne Egyl ei.l\él. Ezzel az alapítvimllyal egyletel 
alapít.6 elnöke es testverbát.yja emlékezetét óhaj
totta megőrizni. Ebből az alapítványból állítotluk 
fel az ö engedélyével a magyarkúti táborhelyen 
Dávid Ferenc és Szentábrahámi Mihály pilspökeink 
szobrait. Mu nkássága és áldozatkészsége ott áll 
most a köbe öntött szobrok a lakjaiban irjúságunk 
előtt, 

Nevelőapja, Simél) Domolws tool. tanár emJé
kezetet is megörökítette egy alapitvánnyal, melyen 
kcresztiil irodalmi célokat. akart szolgálni, A két 
magyarkúti szobron majd egy-egy plakett fogja 
h irdetui dr, űrmössy Gyula és Miklós példaadó 
egyházias buzgóságát. 

SzomOt'Odott szívvel kisertiik ki a kihült. ham
vakat a ),erepesi temetőben levő családi sírboltba, 

ahol korán elhw\yt fia mellé tcmettük el. De t isz
teletreméltó munk ássága ús jelleme megmarad mi
nékünl~, akik ismertük és szel"ett.ük s akik bírtuk 
barátságukat. 

Isten áldása legyen emlékUkön. 
Ujníri LiiszIó. 

RÓLUNK MÁSOK 

"Magyar Protestáns külpolitika." 
A Magya" ProtCIIUrns I r odalmi Társaság rolyó év 

rebl·uár· h [l\'uban kill l>olItika! kouterenelát rendc7.t'U, 
A konrerenelan Mnklly .Miklós fenti eimen ta t" lot! e l ő

adlist. A z el6adas fi Protestáns Szemle mr\t"c!u~! szá
mában nyomtatásbllJl ls lIIegJcle l1t, H elyc$cn utall 
benne az elöadó Ilzokt'U 3. kapellOlatokr'n , m elyekd ti 

multban II Il l'otestáJIs egyházak a kiHfö!dde! lé(e~l\ t<'l · 
tcll. nmelyek kúlséglelcnOl Javára vállak ft! lckeze tlcil-
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lönbség nélkUl a:l egész lllagyar nemzetnek. Történ~tI 
,' lsszlIplllllntM ulAn a leg'Újabb Idők eseményeit 13-

m('l"l('ll. C80di\lIl10B módon azonban csak a rerormAlus 
éli az evangéJJkulJ ('gyhAzak dolgairól beszél. Az uni· 
tMlulIOkat sehol meg se emUU. A hallgatAsnak három 
oka lehet : I. A:/: unitArIusokat nem tekinti protestAn
!!'Oknak. 2. Nem ISlllerl ad, amlt az unltArlusok a 
külpollUka teren 'tettek. 3. Ismeri talAn, de valami 
vlsswtlll·tolla attól, hogy azt ft ProtestAns I rodalmi 
TÚI'llasáS Ulésén elmondja. Szeretnem hinni , hogy a 
három közUI ez az utolsó eset ti.l1hat fenn legkevésbbé. 

A tá rgy ilagosság most t.alán azt követelné, hogy a 
vona tko2ó ada tokat hozzuk ml lS mind nyllvAnoslJágra. 
Nem sza bad azonban elfelejteni, hogy itt politikáról 
,an S2Ó. Az utolsó hÚll2 ellztendö dolgait még akkor 
so! volna bölcs dolog most mlnd a nyilvánosság elé 
tAmi, ha az kicsi egyh(i.zunknak dlcllöségére válik, 
n:o!lt ugya nakkor esetleg hazánknak ártanánk vel'!, 
M !<)' pedig "a har.fl mindenek elött!" 

I sten úgy akíl.l't.a, hogy az utóbbi húsz esztendő 
sok es C!ményénC!k ne csak szemlélője, de részben sze
l'ény szel'eplöJe ls legyek. Alkalmam nyilt sok mindent 
látni és m C!gtudnl. Naplót vezettem, 'adatokat gyiljtöt
tcm lehető legnagyobb tárgyllagossAggal. Sokszor' kl
sél·teU már a gondolat, hogy ezeket a mindenkit k ö
zel ről é l 'dcklő dolgokat valamilyen formAban nyilvá
nosságra hozl,Il.In, Mindig visszatartott azonban az a 
megfontolás, hogy nem érkezett még el ennek az; Ideje. 
Most ls csak egy-kél dologra akarok rámutatni, bi
zonyságául annak. ' hogy az unitáriusok se aludtak az 
a latt a z Idő alatt, amig a reformátusok ~ az; evan
gélikusok a magyar nemzet javAm hasznos külföldi 
ka p<:solatokat létes itettek, Sőt! 

Igaz , m l nem Nyugattól kaptuk hitünket. Hitünk 
szill6löldje szép Erdélyország. Magyar emberek lel
Mben VCI·t először gyökeret. Külfölddel való kapcsola
tunk azonban hosszú századokra nyúlik vissza. A Har
vurd Egyetem egyik hires pl'ofesszora, aki évtizedeket 
szentelt John Milton élettörténelének és Irodalmi mun· 
ka!lSltgána k lanulmányozására, azt a megállapltást 
l ette, hogy a halhatatlan költ(l vllághlrü vallásos épo
szá nak, az "Elveszett parudiesom"-nak megirása Ide
Jén cgy erdélyi unltá l'lus fIatalembe r rel tartott fenn 
m eLeg bal'atságot, aki akkor angol egyetemeken foly· 
tutott tanulmányokat. Vajjon kl lehetett ez a fiatal
ember? J ó volna, ha tÖl'lénészelnk utánanémének, _\ 
fámdsngot blzlollan megérné. KÖzludomasú. hogy öse
Ink n holla ndi és a belga atyafIakkai már a XVII-Ik 
sz{t7.ndbnn szoros bal'átl viSzonyban éltek. Az 1697-lkl 
M gy égés után a kolOzsvári fötérl templomot az {) 
seglts 6gílkkel aLkerillt ujraépiteni s _ ha más fe leke
zet sznmára is, _ a InnL ldöklg teljes szépsegében 
megmentenI. Az uj világról a lege!.sö magyal'Dyelvü 
könyvet , melyet Széchenyi István gróf "honunk :;zem
pontjából Ill(: rhetetLen él'tékü" -nek nevezett az; unitA-

• 
rlus vallásu Bölöni Farkas Sándor Irta: ,;Eszakame
r lka l utazás". 1833, S ha nem tudná, tudja meg a 
magyal' társ:u.laLom a z'. ia, hog y Kossuth Lajos diadal. 
lilJá t az li::sznkamerlká) Egy~ilIt Allamokban 1852. 
ben Emenlonnal nz éJUkön tál'sadalmilug az unltál'iu
sok készltett6k ellS, S t ették ezt nagy lelkesedéss"l 
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azért. mert K08Suthban saját szabadsé.geszm~lk S:ro 
IIz6lójA.t látt6.k és Unnepelték. Ilt a magyar€t.zata rél!z~ 
ben annak ls. hogy Kossuth az nit ~rt k u ... U90 ról mindig 
oly meleg éa testvéri hangon nyilatkozott és alUlak 
ls, hogy Amerikában még ma ls vannak unltár;,ul 
egyházi taná.c.stermek, melyekben KOssuth megfordult 
éa a falakon egy-egy mOflllata aranyQZQtt rám6.ba fo _ 
lalva filgg. g 

A mlllenlum esztendejében a nagyvilág Unltárlus'sl 
Budapesten nemzetkö%.l konferenciát t.artottak 

kIk 
. Azok, 

a a konferencián részt~ettek a m,gy , ar nemzet 
megbecs(JJésével tértek vLsua hazáJ"k", N' . 

u, egy ev 
mulva, 1900·ba.n Bostonban az "Unitárius és más Ha
ladó Keresztény EgyhA.zak Nemzetközi S:oovetsége 
formailag ls megalakult. Megalakulá.sAnak 40-Ik év. 
fordulóját nagy, n emzetközi konferencia keretében a 
jövö nyáron Budapesten szeretttIk volna megi.lnnepelnl. 
J avában folytak az ellSkészilletek minden államban 

• 
amlkor kitört az uj háború és g6.tat velett ez ele 'l 

!!zép terv elé ls. 

A ml IfjaiIlk ls hosszú Idö óta járják a külföldi 
egyetemeket II teSzik Ismertté és megbecsültté a ma
gyar nevet mindenfelé, Ezt II pár történelmi epizódot 
Itt most csak annak a blzonyitá.sAra emlItettem iel, 
hogy a hasznos külföldi kapcsolatok klépitese terén a 
mi kicsi egyhA.zunk mult ja se dicsöség nélkUl való. 

A Trianon utáni húsz ' esztendő történetét pedig 
meg se lehet tárgyilagosan majd Imi anMk ismerete 
nélkill, ami külföldön a magyar nemzet érdekében épp 
az unitArius kapcsolatok révén történt. Politikai böl
cseség tUt ja, hogy most ezeket a nyilvánosság előtt 

tárgyaljuk. Egy-kót dologra lUonban mAr most is rá
mutathatunk, anélkíll, hogy vele a kőznek ártanan,!. 

• Amikor becsületes gondolkozással még a2t hittük, 
hogy Párisban tárgyi Ismeretek alapján, az Igaz,;á~ 

követelményének megfelelöen fognak majd n nemzetek 
sorsa felett dönteni, a magyar nemzet Igaza unitárius 
közvetitéssel kerl.llt az úgynevezett békekonferencia 
elé; jóval elöbb, mint amikor azt Allamférflalnk hiva
talosan ls előtel'Jes2thették, Az a néhány derék ember, 
aki valóban Ignzságos békét akart, az igy nyert ada
tokra való hlvalkoZM3Il1 tllta.kozott MagyarOl'SzAg erl.i 
szakos feldarabolA3Il ellen, Se az li érdemUkböl, S~ 

nzOkéból, akik akkor nekik ndalokat szolgAltatt.alo., 
nem von le semmit az II szomorú tény, hogy igazsá
gukkal kisebbségben maradtak. Söt még növel i <! rde
mtIket az, hogy az JgazsAg mellett a többséggel sze~
ben ls bAtran kiállottak s vállaltAk a rágalmat IS, 

hogy t_ I. az ellenséggel cimborálnak. 
Azt, hogy Magyarország kegyetlen feldarnbolá1la 

a gyakorlatban mit jelenl, unité.rlusoktól tudta Illeg 
e lőször a nagyvIlAg, Az Igazságtalanságot, ami veHlnk 
történt, unItáriusok kiáltottAk l ege lőbb bele a 6 v.'.lát: 
lelkiismeretébe. A skót presbiterIAnusok ls 82 ov:
tökélésilkre mozdultak meg eIÖllz6r; a nagyvilág katoli
kusait ls az ő jelentésük döbbentette rá arra, ami a 

latt történt Az alaH katolikus magyarokkal Trltulon m . 
az Idő alatt, a.llllg Idehaza e ... t a lelkileg meghasonlott 
szegény magyar nemzetet felekezeti vlllongások sor· 
\'asztolló.k tovább és a telett folyt a vita. hogy kato
likus és protestdns papok egy zAszlószentelő ilnnepen 



egyszerre megjelenhetnek-c. kUlföldön lU unitArlusok 
II kUJönbözö keresztény felekezeleket a mllgyar IglU
sAg SzOlgAlalAban egy LAborba hozták. New-Yorkban 
vnllAsI kisebbségek védelmére az unitárius vllilá.sú W. 
H. Tnfl-nak. az EgyesUJt ÁllamOk volt elnökének a 
;lCzdeményezéBére egy Allandó felekezetközi blzottsdJ; 
ulakult. Ebben a bizottságban volt államMk. katolikus 
érsekek, protes{linS vnetö emberek. politikusok cs 
bilnkArok felekezetkmönbség nélkUl tudtak es tudnak 
még ma. Is az Igaz ügy szolgálatában együtt dolgozni. 

Ha a magyar unitárius egyház klilföldl kapcsola
tainak semmi müs haszna nem lett volna ls, mint az. 
amire Ilt most I'övlden utaltam. máI' csak ez is ele
gendő lenne ahhoz, hogy az unitárius név számára 
ebben a hazában tiszteletet és megbecslilést biztosit
son. Külpolitikánk sohsem volt önu;. Külföldi össze
köttetéseinket sohasem a magunk felekezet! él'deké
ben. hanem mindig a nemzet javára. Igyekeztünk érté

keslteni. 
Nincs még Itt az Ideje. hogy többet mondjunk. A 

"magyar unitárius külpolitika" adatait azonban a tör
ténetírás számára hiven őrizzük. 

D r. Csiki Gábor. 

SZEMLE 

Szórványmisszió Gyulán 
Darkó Béla füzesgyal'mati lelkész március 17-én 

tal'totta meg a szórványban a szokásos húsvéti Isten
tiszteletet, mely l:llkalommal Unracsorát ls osztott 23 
hivünknek és két gyermeket kel'esztelt. 

A gyulai ref. egyház részérő l történt felkérés foly 
tán, aznap este a Szegedi Kiss István Társulat gyulai 
fiökja Altal rendezett vallásos estélyen, Igen szép számú 
közönség előtt előadást ls tartott. Ezen az estélyen 
szemet·lelket gyönyörködtetöen domborodott kl a 3 
protestáns egyház együttmüködése, mert a ref. és az 
Ag. ev. lelkész mellett a ml lelkészünknek ls egyenlő
értékU lJZetep jutott a'z est müsorában. 

A vallásos estély tárgya a keresztény egység volt. 

Darkö Béla elöadásában a Jókai: Egy az Isten c. 
regényének az unitáriusokra vonatkozó idézetéböl In
dult kl. Röviden Ismertette az unItárizmus eSzmei tar
talmAt s hangsúlyozta a két legfőbb parancsolatot, mint 
az unitárius egyház két vezérlő gondolata gyakorlatt 
megvaIósltásának szükségesSégét. Befejezésül annak a 
~:énYének adott kifejezést. hogy a keresztény egy_ 

ak egyesltéBének felködlö epületéhez előadásá al 
~Int egy odaillő és szükséges ttigla(Jarabbal ö ls h _:~ . 
JárUlt. . 0"""",,-

Az ö szavaival élve, hálásak vagyunk h 
gyulai testvér rcf. egyhé.z ezzel az alka lom~alo~ma 
'~kk templomát. dc az előadói a.s:/:taJt ls megnyitotta a
so -sok sd b , 
b v en s lélekben otthonos, de földj értelem 

en In(:g nagyo k -
előtt. n so helyen otthontalan unltAl'lusok 

,Józse! DeO::8~. 

MAI KÉRDÉSEK 

- -"Uj Enekeskönyv." 

. M.ult ~z?~unkban me!,eml.ékeztűnk arról, hogy 
erdelYl wutárms testvérem k uj I<áte kidolgozá.sitn 
fáradoznak. Minket is érdeklö dOlognak tartottuk 
ezt a törekvést s éppen ezért. véleménylinket nyil . 
vánítottuk. Igen fonlos dolognak tartjuk egy uj 
Káté megszerkesztését, mert allnak tart a lmaznia 
kell világosan és könnyen érthetően az u nitárius 
vallás hitelveit, erkölcsi világnézetél. &s a Káté 
mellett fontosság szempontjából mindjá rt. követ.ke
zik az Énekes Könyv. A Káté az ifjak lelkébe bele 
kivánja csepegtetni, oltogatni a. mély vallásos ér
zületet, az unitárius öntudatot, úgy, hogy azaz 
élet útjain vezérszövétnek lehessen. Egy szilárd 
alapot kell adnia, amelyre támaszkodni lehessen 
az élet megprÓbáltatásai között. Mint könyv azon
ban letevődik rendszerint a kOlúirmáció ·ulim. Ta
nításait elménkben, szívünkben és lelktinkben kell 
hordoznunk. Az €nekes Könyvet azonban mindig 
magunkkal hordjuk. Minde'n nap velünk levő jó 
barát, amely szövegének ihletettségével, dallamimak 
szépségével mintegy segíti le lkünket az Istenhez 
való lelki felemelkedésben. S ha. meggondoljuk. 
hogy gyülekezetünk cselekvőleg az éneklés által 
vesz részt az Istentiszteleten s ha volt alkalmunk 
arra, hogy egy gyönyörüen szárnyaló templomi 
éneklés élménnyé váljék életünkben, akkol' cl kell 
ismernünk minden olyan törekvést, amely Énekes 
Könyvünket minél vonzóbbá akarja tenni. Azt hisz
szük, h ogy ebben minden unitárius ember egyetért. 
Erdélyben arról is szó esett, hogy új Énekes Köny
vet dolgozzanak ki s a mostaninak hiányait eltűn
tessék, Az a gondolatunk, hogy az Énekes Könyv 
kiadását meg kell előznie a Káté megjelenésének. 
De, mert egy jó Énekes Könyv megszerkesztéséhez 
huzamosabb idő kell, már most lehet az anyag ösz
szevilogatására egy szerkesztő bizottságot alakI
tani szövég- és dallamhoz értő emberekbő!. Ezáltal 
el lehetne kerülni a gyors munká t s azt, hogy jó
részt csak egy ember termékei érvényesüljenek. 
Amikor kész az anyag, akkor lehet gondolkozni a 
kiadásról és a régiek becserélésérŐI. 

Nem szabad azonban elfeledni, hogy a kármi
lyen szép szövegű és dallamú énekek legyenek is 
Énekes Könyvünkben, azok a könyv lapjain hall
gatnak, némák. ltnekelní kell azokat hittel , lelkese
déssel és akkor megszólalnak, életté válnak. Az a 
tempolmi gyülekezet, amely nem énekel, olyan, 
mint egy hegedű, amelyrőlleszakadtak a hül'Ok. 
Nagy gondot kell tehát arra fordítani, hogy gyü
lekezelünk tagjai mindnyájan ismerjék az éneke
kel. Addig is, amig megjelenik az új l1:nekes Könyv 
s azután is az a mi teendőnk, hogy énekeljünk 
Istennek "szép zengéssel". 

Kocsord. Nagl' S{lIIdor. 
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o; 1111 11111'11 d, II li (/I'ukuI' I ," 
:\li "zi ' ll ' . I Jll'J a II 
, o; U llZ gyii Ckl'1A'li ! I'I'IIH~-

l l. f;, X I X . • 1. 

!H'II. ~\z iillllel){" j),l''' k Ollf;"II);wiú' 
1.";lf'I!.II~zl~.le.~el IlIfdu" :!-flll, [Ijd{) ~ 
zun'lItnrluk,!1l tI. . P. IQ ól'lli kl'·I..-
dt"llel 1;!I'tJ Hk a Misszió lI fl ~ 
tl'lIIl' 1 onJa \.Ja JI. • 

J~r; ~cde.r Roher t. m>. :IIIH' ,' i kll i 
Ll.mtllJ'lus ~lIl''';\llat küliigyi O'lZ
!;.I.l~'\· ,'zeI6~,e .. IJt' há I1 Y napol kij · 
1'lIn~ b('n !oltot!, Aprili s i -C ll (1. co. 
IIU'J.:'Jd"lIt :,1 ,Kohúry-ukui 1('11111-
1'}llIu:m II l'lllhóu küz\'('lí l c it i~le l1 -
t • s:-: I c ,I~ 'ten , (szolg'1I1 t: SZl' II t- I \'Ú-
11~'1 ~1l!111 ~l'): a hol ,JOZU LL :-' I iklóll 
IHISI!ok l '-lkuri us iid vü"l.ö llc, VÚ-
1;~"W,!illl a Icsh'éri együtlmiikü
d(,::;t, ~S !-;ZCI'I"'Ü'!<lt kötütlc lj hín'k 
lt,\k 'H'C, mdYllck ő m aga i:; IIpO;'
l~~llL 11 h,:Ibo!'ú s l~urö piLll kCl"c!<z
Iul \'ezetu mlssziúi úUÍLh'JIl 
~z U ni t~ ri l~ .'I Nöszii vet'iég il lll'. 

8-IL U dél.l1 tntl ,ülllL<lj)ség 1\l'l"c lélwll 
a\'attn te l ;;zcke ly bútQrokknl b(-
rCLlllczeLt új 011 hOllúL A tele Í(- -

1'~m.bt;n J'ózani\ lildós piispöld 
~'lk:tl' I! I S lllo m lott llzívből t"akndó 
Illlad~ugol, Szent-l vúnyi SÚ11do l'
ué iic! vö~ölte dl". D,'xtc!' Húbpl't.ll é 
IL IL!Cl"lkal youdégilnl.et, lll,; ,'{,l a
SZll b<l1l u IlIlgy\'ilúg unitlu'i u;; IISZ
szolL yai iid"özlcté t toI1lt1'Lt';;o1tn. A 
~~J'elll fnlnit hiu'om al'l:kép dí;;zíli. 
lOl'lllay Ccc ilrő\ BIll'Uúi'I 1,,\.\'illl
Hé. P Cl'czelné K ozma I" lo r itröl 
Buzogiinr Anna - fl"'lo lYailtu: 
Va rga hh'únné - dr, I v iutL:'Lsz
lóról Sz. Wel'CS~ Jo lilll - fe lol
\'lIsl.1l vitéz Nyi l'ed y Ge~{tll l' 
I'm lekczlek lllCg. beltsö;;égcl< m e' 
leg hangon , Rcmóljiik, hogv 111. 
el ha ngzott hc~zéde kct l'cud r~ la
punkban is közölheljiik. A Da\'id Fer en c eg~' let mli l'c itl~ • ______ ___ _ ~Vll~D~É:!:K 
Ui-an tal'totla mcg ó"i rendcs 
k?~g~'iílését. Józun ~Ii klól$ püspö' 
kl, \'ibriu$ imúja és IJr, Dal/id 
(l,a bol' plllök i mcguyilój/l uliÍll le
!"~'g~, tllta a. liL rgysorozatol. lL~. 
1(I,ó~özt!e ll HlcgüI'e~cdett egyi k tit 
klll'! IIsz"'c IIw:,t' \'úlasztolta dr, 
S2f!n f-J t,ú.I/!)i JÓz~ot'ct.. ldű,.;ze rií 
cg-y húzi és til r ;; lllla 1111 i kCl'(lésck -. 
riíl fl közgy ií1 ós (fr, bl'. I)mlid 
Gl:l bor. d'/". TóIh O yÖI'g- )' . dl'. Csiki 
GaijOl ' é" Ojl'ú1'; Lil.Szló e lŐlldái'ú 
ban c l'dckcs Illcg'uc;;zélés t tndoll. 
A. k(;nlé;;ek véglegcs I ct{Il"~o' nIÍl 
S!lt HZ cl uöl,ségl'c bíz ta It kÖZA'yii
Ic;;, II1 cl n :!I. tÍl r sa~ ü;;;;zc.iö\·clcl kö
voldl. 

Br, O rb:ín B" lázs / e rnI6k iinn c
I>é lyt I'l'nd cz II D in'i d F Cl't'nC I':g)"
l,cl úprilis J9-éll, .,CHlcken d, II, lj 
urak o l' fl i\ li ;;szio 11th te mp lomll
ban, l m:'Jdk oúk : dr, C,~iI .. i GúbOl', 
megnyi tó\. mon d: úr, J) /Il1id OÚ 
bo r dr" br. Ol'Uil ll B HlflzsJ'ó l UU'If
l'Hdékc~..é~t moud: dr, JI('''l·.~S Oa 
bor, '/úzml ~Iiklós cz IIlkllloll1l'11 
írt óditjút adj;\ elő, Pal/ú Imrc 
!:zékely d:doknt éllckt' l. Dr, llo.VZ
.~zli Zoltán és j'Uh Nnirf'rf.l/ Szn
bo lCl< székch ' mond ílknt adIllIk 
1·1';;, A miísoi' j d,., ,'ilf? N"ir('(llJ 
Ot'zn lllelniik )\úrja ht·, A SZ(~]J iiu 
ll,:pl'lyre miud l"lkit ""I"'I't- j (' I ! I ,1 
\'a!' 11)\ l'gy lct eluij].;:-;l'!-t'l', 

P estszcntlürin cen a Nőszö,'ct 
:-l{'/f az cf;.PCl'es i \' izsgúlllt nlkal
nmva l közeuédet J'cudezett. ;thol 
II \' izsg-:'tlószék t:lgj;ti és II jJl'c" hi 
terck ul.rút"úgos hanglll atlJall 
töltöttek el egy-két Ól'Úl. Ezek JlZ 
alkalmak II kérdések IIlcgi smcl'é
,,{ot szo lgf'tl.iirk, A küzouéflcn dl". 
MájON :'P cJ'cnc el nök -gondll ok é" 
Széke/lJ DOlllO llko~ ,'ugyonke~elű 
gOlLtlnok köszüntiitté.k 11 "i~.sgaló, 
"'~éket, melyl'c /J(Jr(l l)á ,~ Jstnín e~ 
,WI'O" h, \' itlmlzolt. 

Az ll!; JlCr es i " izsg;i ló!izék it p1'ilig 
:'! l -c n D lIlIllpalajoll, ÍL]JJ'ilis :!S-Ú II 
Dcb n 't 'clIh('H , .uidu!> 2-lÍn 1\0<.:,,0]' -

11011, IllÚjU;; ;'-CII 1<'i izc,.;gYill'llwtOII 
l'S In[.jus 19-é ll HódllICZŐ\'úsúrhc
lyclI \'égú cl a szokú;;os \'iz"gúln
lot. 

Deh recc ll bell II Dit \"id Fel'elLC 
Eg\' lcl "ll lldorg\'iil ését II székel,l' 
('g~:lc t ck bC\,OIl;í";lí\-HI /ÍIJI'· ::!i-~-II 
(1. u, 1;lr!jn Illeg, lIhol IlZ ŰI'UHII 
Balit~_ .. cll1 lékb('!:~..éde t dl', fII!l0/l
'af/'j I\ i.~s r,.;t\':in eg yelemi 1"'0-
resszor lurtjn, . , ' 

A de hrcceni u nitn rlus S7.0r-
v;í ll ye.lnduíz úPI"Í!i ,.; hó 28-ill!. \' 11-
"'ÚJ'IWI' ti . ( !, 11 0Plkol' ~~z I~to:n
I j, .. z It' t. ,\t'! j.;ih'I'l.ocn koz).:" y l I lc"t 
I,;!"'I m: l'SIJl' I'esi " izs !-:"idósúk \{tlo
I.{ II I Ú,,{I \'H l k H] ",.~ ol1L tua II. 



A III 'rA T NA I'OI\:A'I' l /l 1'1lIlI k 
!.(izéll C~ kŰ1.éllfok ll is ku l1iklm já· 
rÓ {ltrlll lóirjils:igll ll k részére 1Í.IJr. 
t;j.én. cs iiWrWkijll és 26·áll. Az a l
S Ó(lsz l;iI~'osok llllk fl. e. !l órnko r. Il 
I"cl!;ij n.~z tlil:vosu k llll k !.!. e. Il (I I'U
kor. Az el őllll ;isok CI! megheszclé
sek I:irg.,'a: 111. ilmi dkozllS. 
Szen t·h'll ll ~· i Sli lldor: A Ke· 

rl':,ztén)' illlúdkozú~ c. kön:v\·c Út ' 
rili.'l hú vét:réu megj('ll'lI ik. A 
lIlullkll .. é:>zlJeu J . F. Chtr](,' ha· 
souló eimií könyvének folyültlí
... n: k icgész í téf<iil Szent- I \'lÍllyi 
SÚ11(lol·: · llZ il11lÍdkozlÍs lélek tHu" 
c. t alll1lll11Ín~'ilt közli, A Ill llllka 
l!ú.t:"~'lJell/tő." rlőri~,dési {II·OU llWg
rl.'l HlelhctÖ :lZ 11·lItmissziólUíl. 

Jl agyarkil ton IJrcs bitHi kon re
rellci~it lurtlluk lI1{dus 23-:ill. az 
!Í l'Il:! t,i hinll1tlo.~ l11ullkll:>ziillcti 
lia pOlI. Az J..;t.f!lIti~zlel etet köve
Weil 11Z lIlIitlí r illS presbit er fe l
ad:lllli ll ... kötdrsségci fognak ue
~zélgetésl'ill k közéJlpoutjául1 n itl
lalli. 

Du Il1I1Hl t;t jO li lipr 20-ilii. SZOIll · 
hlltOIl I)ste \'ldliÍsos él! Iw;wn:l~ 
(illllopélrL rolltlrzllek II !t' mplolll
han. melynek son"1lI dr. vilez /(oz-
11/11 G~'örgy ki l', köz,icgyzii ~g\'
h:"lzköl'i felügyelő gondnok taJ"! 
clőauúst. 

ERDÉLY 
Az arkos i IIl1itúriu!:i kuIU'lrh:íz 

é llÍtése csodú lllto~ türt(;nrléről 
1t1!lul1k kÖWllkcző szúm(luall rész
letes tlHlósítúst közlünk. 

Zsa kó Len ke cmlékezetét öl"ükí
tcttl',llI~'g hnt tr"t\'érc 30.000 lek ... 
"Iap,t\'anllr:ll. 11I1'Iy a kolozs\'lll· i 
K pszij~·~t~ég . kc~rléséuel! a~glllel\
hul. celJ:nt 10gJu >lY,Olgal11l, 

Baro BimH:r J.'e renc nc lIéhni 
h!". PClrichovil"ll Il on'úth Kitlillún 
l'UgYllC\·Ü fógontlno k unk [eÚII\'a a 
1.·?'oZ.~I·(í/"i h isz lelepi mhszió ja' 
Va/"a )000 pengől Itf!omitllyozolt. 
Az ,lr1s~. Iclopol1 NfI!J!J F ercllc s. 
lekc ... ." \ÜlJ!> ~Ö~·ZCI.i szórvit u rgo('
"~Illh;jll \·cg~. 1 Illda ... o .. 1Il11llkiu.:sil
g"1~t. A \olok. az imahÍtz é ... 11 II'lké. 
~~I luka~ a~, l 'l1itúI·illfi NőszÖvc.l 
... eg \nl.IlJdouH. ahol későhb HUg v
~za~IU<l t1 missziói hitzut aknr éJlí
ICIII. lIggmonházzlIl. g~'cnn ok ott
IH~lIl1al slb, Az a nyu, és csecJo;emő
\'CdOlmi .Il:otldozó szinten a Nócg\'
lel h l1~),ró~úg;a l" évclI lclesiilt. s u~t 
j' flr!,~I .. Kalo, _ Marosi Miu·ton 
lelkes1.Uuk 101lllya - \'ezeli lIagy 
szorgn lOmma 1. . 
~ ~1! 1 1!.iszc n tg~·ört:yi UllitÚI'II1;; 

N?l<~,' ! \'ctsí'g flikcriilt kulllri i lluo
l
lcl rt nmde~.ctt, llIclyu('k so ..tm 

lI ulI.dl<!r Leona II lIl<'l"ikui 1(.lkész
~~Ö.t'ttdkr, IS0,":"' l'" Lajos lelkiosz 

I fl a 0loudllflOk11\. 
n lSvlÍlI r.'I' 'l , ff ••• , I' . CIli " 11< o ll lll l al·H1S 

Ilnl t Ht1. "O I I l' . eo IH\) 1~ Itt ~ZOI·I:FII I LlH~.ZU 

iMitt' /' II fl;.!!'; h·l·n·kt·, l",·!t·lp\·'·IIi! · 
V(' dr. I\·i.~~· 1,;I"k fi)j,·g\·zii " Kül. 
lii 1I~' I(':.rul Ol<Ó ,,~iI1l1 hlll,. (.; nlt'lll l''! 
'·cle roglalkozni 'niudl'llHIL 
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Eg~'h :izi kön ~' \'hírllnk cs irat
m isszióu k 1 1I{·gn'tltozt~ I ~ll t lli,·al·, -
10 ... ó rilil. IIlclyekf't lapunk l1Iás· 
heh·éu közliiuk. A köu\'vllÍr ,"{'
zl.ltJjo I~ri.'·z ló GYIl!;1 eg.y hll ~,köz
.~ég i rőköny\"lill·OS a~, ll·atmis".
,~iM: Ujl"(í,. j LlÍs~.ló. helyetlese: 
P ('!;dl' Kálmán. 

Az U ni t:íri us ,JiivelHlii I'lőfizo 
ti·"j d ijúllilk hu~lú"út lllu lí rolt 
\"('II~ úL A IlIp útjlill 1\l;ri rel 
azOklit IlZ {'léHizdőket. ukik eel
dig nl'm k iil,!iiUék he f'lüfizel t>si 
díjubt. SZI\'f' ... ker!jellf>k lJt'kiil~ 
(]I'ni. l"jníri Lá:;zló. II . , ./Ö\·l'(Hlő" 
Illc,;b izoUja. 

ötven th'es 117. Un iflir ius Köz
lönl' .. l"elh ívOlll melyen tj..;zt c lt 
oh'asóink figy(· lrll ct f'ITU 11 11('\"(" 
z('I('s d:·ILuIlII·1I cs kél"f'lll. hogy 
i4zi\"cskud.icnck millól !iih hcll (m
nek a n'gi 1ll1lltú erdélyi IUj1nill; 
előfizclői ... or:ílHl lépni, F.lőfiz(> 
té~i díja (>g~' évr e 3,- P. Fjn'iri 
LÚszló. aZ L"l1itúrius Közlöny 
nll'g U i zot ti a. 

A Szcll f.itb rn h:ími Pi henő .ia,,:'I
ra adllkozt:lk: \'. Szilllc G:ibol· -
töbh ld kalomllud 9 P. Hal lisz Elc
mér 2 P . 1939 ,'vi knul:It HJ P 27 f, 
(;(1 (h·b. Firtosi Ol'zső-I"é'll' Ic\'e!c
zólap {liO r. Ü" ... ze!;I·1I t j P. 2U drh. 
tf'll'pi JcyclcziilllP Ú ;,1 r. ö:-;szc!<cu 
] .-1;' P . 10 (!l·b. wgycS Il'\' l'!('ZÖ];lJl 
50 r. kiegcsúté"iil 78 f. cJ,tyiitt 3H 
- . uz 1939 llUg"lI.sZ f.us hóbau elszá
molt ;jlG 1'-\·,'1 1'J,tyiiU ij,j.-l P. Eh
bö! II kt)cso 1"l!i e';.rhlizküzsegnrk 
1l.iúlI<lékozott ke l'C$zlelö kHne~Ó1"l1 
40 p, tehút fúnnmaradt 315 P. 
I%höl ano .p z Íll<zomeut'll(·érc \"1111 
tlll"lalékolva. Hf'szel'zéSre ('."llk 15 
P'illl 1·f'llIlelh'7.Ósrc, Fúlkél'.iiik 
1;1·llve.." oh·lls(Íiuka!. hogy :u101111í 
lI~'n i kkal t.úlllng:ls"úk ll\'l1l('S cél
kitiizi-"'einkt·1. Lf'\'t'[ezőlap f..:o tl lll
kottilk ,·Iadil ... i :hni i... 1Ilapjaiu· 
kul /tYHl'apit.iúlc L-j\·ú .. i Lúsz!ó 
póm,túrof;. 

• 

A HYUGDllALAP 

AHYAKÖHYVÜHK 

;\ BUDAPEST I UN ITAIU US 
EG YIIAZKöZSf~O ANYAKöNY· 
VI A DA'I'A I 1!l~O. m úrcius h :IV{I
ról: KF.nESZ'fEVJ'ON K: (; om
hos Sándo r IHl lls z:ím os cs Antlriu. j 
Julianna nózn leáJ1~' lit m:íre. :t
:i n. DUII:lpatldol1 ; Fe rcnez Józso]· 
kUzlJOuti missziói lelkész cs kalili 
Nagy -'ll1/.:'UIl i\lárill lelinyát ?llli
ria-gmesct március :t-án; Morócz 
Istv:íll r. k. s ii füsegéd es Ráduly 
Ucbeka 110ll ka leáll~' lít mlÍrcills 
ll -én. Coglétli Súndo.r nup!;z:imos 
é .. Komjáfi Margit ref. Ma rgit 
AUlIlI l elin~'liL m:ircill ." 13'lin, :-
S imo n Dénl'!! krreskcdiiliegéd I'S 
Szcj) Margit Dcnes Istvá n fiú t 
Ilui rc. 5-én , - Fuzllkas Zsigmond 
.... " Amhrus Regioll Iré n leány:i t 
Csel)elen m lirciu s 2.j·Cn. - gS
l\F.TTOK: Domb~' .1ózscf eu k
rlisz r. k. ós I .. lIkacs Iré n t m;irciu l! 
Z-á n Pestszen tlőri ncell. - D:lne," 
.. :it :ill. hlUitó ós I\öltó Iréu ok l. 
11l11i!ÓllóL IIl1irci us 9 én . - Giillczi 
~liklós b(l r~~' (iri f'ltÍllZfv ise lii és 
1\Indarllsi NClliln Vlllé rill r. kut. 
Imi r c. li·é ll . - Szél> .Je n ii vki . til 
nitó. maJr:intiszt\"iseló és And ro-
vits 1\Iúrill 6V(Wj.;". Ill/irc. :l fI-:in , -

I .. elkészi 1I ~'u~dijll l nprll UI4n, '1 'gl\IE'I'TOK: Me nyhlir! J ·CIUI jn-
mill'cill~ hó 1'01~'lIl1ltill Iwkilld,ilt vH dn lm i ellenőr! IIIÚrc. 4-cn. öZ". 
keI;Y"s 11I10rnilllyokat ;(~. l'I .. :-y ház Ilutsz JÓzserllé. sz. Q{·skn A nllál 
Ilt'\'iohcl1 luHiIs köszülI"\l"1 lIYllg"- illU re. 5-é li. tlr. ·nogmir Dénes n~·. 
bizom. Lúzilr .JoZl:lt,r 20 P. \"ih!z igll Zgll tót lIl:ircius II·e ll. _ űzv. 
KO~.l1ll1 Fel·űnc. vitÍ'7. dl'. B7.illtt· dr. P r ihotl .. Ovu l:ínét lua r l'Í nl! 
J úIW". 1) /1111.:." PitI. C7.uk ol· l lt·t!,IH. 12-f._óu, _ muzsil a i d ... Ormöss.'· 
I~Úl"ll i O~'z~ílll· .. S~éIJ .111110.'1 '~~ G~'u l ll 1I~' llg, ig:tz),ru !ii. th. p res
~Yll·I·ln'hazl SZOI"\' :ltl y 10- 10 p, hlf-e r t lJ1:j re ius Zi-éli , _ ÖZ" . I!.r. 
Biu·ótl y Lú .. do (j P. Liifi O,!i;lI. Be>rn-i,h D 'í nie lllé !'iZ. Jl l,/:"t'll ns 
Böl(!,1l :) l~ .. / twnl ÚY~I"I~Y ~"Szl:!' Hóz:Ü, I;Hire'. !!l.ell, KIskortí. '::t
.1 (·Im .. (:~'O I' 4- 4 P. 1\1"" Ik' tl l"~ {'S Ihil'iz Erzs i-h(.tl't. I'es l$;zc n t!orl ll 
S1.U1.0 l:)únllwl. \..li.idöllö :J ;j P. l'I' 1I l!Hi rl.i us :! li-u lI . 

u. t:;. X IX. 4. 39, 



• Islenlisllelell sorre nd 1940. május hóban. 
" o L I I I I llaolrllal.O. v,,~l 

A) Templomok ba n : 
V., Koháry-utca 4 .. " 

• • 
• • , 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

lJ, 'ict! Edn-;. I. (1Iwlihll 
(Rá.kos- utca) 

• • 
• • 

SJ KlJrulekben : 
X" Mk-telep. ~111. J. I~h 

• • • 
c) Dcs/kö rnyéken : 
Csepel, Templom-u. 
Kispest, H,,,, 
Magyarkút. ..... . 
Peslszcn terzsébet, 
Erzsébet-u. iskola . 

PestuentJörinc 
Unilarius templom 

Rákospalota, 
M,iv. telepi iskola . 

D) Vidéken : 
Győr re l. templom ... 
Debrecen ufli1.lempJom 
Dunapalaj 
unitárius templom .. 

Miskolc: . • 

HIVATALes RÉSZ 
96-1940. IjZ. 

2, 5, 
19, • • 

Szent-Iványi S. 
Szt'n l-Ivtmyi S. 

Miklós 
István 

Szent-]vo1nyi S 
Barabás Is lván 

Miklós 
József 

. Csiki Gábor 
~ ~ Ferencz József 

li ". Bartók Gcza 

" • • 
~1 3 • 

5 ,. , 
• • 
• • 

6 <!stC 8 Ferencz József 

5 d u.4. Barlók Géza 
19 " ~dr. Csiki Gábor 

Fcrencz József 
Pethő Islván 
Szent-Iványi S. 
Ferencz József 

• • Pethő Is tván 

• • Pethő Im'án 

• • Pethő István 

5 " .• Szent-Iványi S. 

5 de. II Miklós 
13 dC.IO Csiki Gábo r 

•• Kereki Ga\"lo r .1 Kereki Gábor 
· . I dr. Csiki Gábor 

i\rEOH I VO. 
UJlifárill.~ EfJ.lJ/HÍzi f yllzfla1ó 7'(ul(ic.~IUlk 1940. 

;íJH"il is 24-Óli (iOzer d iin) d. ll. G órakor a tanácstc
rcmbelJ 

év neg yetl i ren tleR ülest ; 
larl, ll LelYl'c egy ház i Illnúcsosokat szeretettel meg-
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