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hozzatok ,írom ezt ft vczercikket. legyetek itthon, 
vagy vidéken, munkithelye!ekcr.. vagy a lJihen~ 
és felüdülés numedékeibell. l\lire ezeket a soJ!okal 
kézhez kaJlj:í.tok, vége [e16 jál' már a nyári sza
blldsag s előreveti úrnyékát az iskola hónapja, a 
szeptember. Reméle'nl ez az árnyék sem szülőnek, 
som g)'ermekllek nem látszik feketen. Inkább 
oh-annak kell feltűnnie eJlnek az árnyéknak, mint 
a nyári erdúk lomhsatoraban tahi.lt menedéknek, 
hol egy-egy könyv elolvas:isa. ft testi után fL lelki 
relüdű!es lehetiivé válik. 

Nemsokara. kezdödik ft tanitas az iskohikban. 
Arra kérünk. ne feledjétek el, hogy az iskola tan
tárgyai között II valhistan is szerepel. Unitárius 
sz ülők, 

küldjétek el gyermekeiteket ft hitta.n· 
órakra még mielütt erre az iskola. igazga
tósága, vagy a tanítók és tanárok ti.teket 

fels:tólitanak, 
Miért kérünk erre titekeU Ime, megmagyarazom. 

Elsüsorban azcrt.. mert ezzel It. hittan-óra ered
mcnyes..<;égét. a valhist tanító lelkész atyánkfiai 
munkáját li Il em legutolsó sorban saját gyerme
keitek Iclki ép üléset is elomozdit.jiitök. A késoll
jö,'o g yermek mégsem részesü l ugyanabban a Dla
gyaráZlltban. amiben az osztály, amelybe tarto
zik. hilizen a hittall-óra nem egyoldalú, száraz eli)· 
a{lás, ha ncm a lelkéu és a növendékek közös él
IIItmye, megbcszélgetése és megvilágosodása a napi 
anyagból, Ezt II közös élményt elmulasztja a ké
sünjövii " higyjétek cl, sokat veszit vcte. 

Mert. s ez még foutosabb szempont. mint 8Z 

c1s~). II hitoktatásban épül fel lassan-lassan, téglá
ról.tkglárll az II bels!) lel1:i építmény, mely min
den gyermek hitének alapja, óvóbel:re és temv-
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loma. hova majd felnőtt korúban erőt nyerni el
vonulhat' li ahonnan megiliult erővel , Illegví~asz
ta.lÓdva térhet 'az élet harcai közó vissza. Oh, hlÖ.n v 
Szülö paoaszkódott már előttem IlYermekére! Há· 
nyan kérdezgetteli: sirva és kétségbeesve, mikor 
klsikloU gyermekeik ir:inyítása a kezükböl s a ke
zelhetetlen gyerm.ek rohanva rob ant lefelé ' az 
erkölcsi élet lejUijéll': "Kitöl IatLa ezt a gyerlll ek~ 
Tölem nem, mert én egész életemben becsületes 
voltam. Hogy lehet ilyen meggolltlolatlan. szert.e
len. rakoncátlan, !iőt erkölosteleu az én gyerme
kemt· ?tHert van az., hogy ez a gyerrnek nem hall
ga.t reám, nOIll bisz sem mibtm, itgy sodródik rossz 
barátok vezetése nyoman, mint II szemét, melyet 
felületen lIlagávai ragad o. víz!" S IlIillY:1Jl \' al
lották relni.itté serdült hajdani ifjak: "Barc.-.ak hin
ni tuduék! Dlircsak lenne a lelkemben valnmi 
U.hll>. amelyben megkaltaszkodha tom!" 

S milyen n/l.gyot néztek, amikor azt kellett hal
laniok sokszor. IlOgy mllltle-.t II falajtalanslig, er
kölcstelenség és tragódia oda vezethető vis,.<izll a 
hiitanór:ikra, az elmulaKztott .. későn kezdett, elte
kergett, vagy hAJuis bizonyih'ányokkal elkert hi t· 
tan-Órak'ra. Minden elmulasztott J/iUan-órll 
egy-egy tégla kimuadását jeleuti It. beliil éllüJü 
lell:f.i templom érzékepy épülefcból Ji; néha ('IP'cHen 
tég)~ , hianYIL is elég ahhoz, hogy romokba döljÖll 
az egész csodálato!, Jelki lullota. ' 

Szülök, kijldjétek el gyermekeH.eket II hiU:m
órúkrA 1lI1\g'"lltoldól. Hiszen már csak az iskola, II 

tanító. Il t·amir elött is tartoztok annyival va";j
sotoknaJ.:. hog;y; ne rOllfsütok le annak hitelét ké
sedehlles ll.lCgj",leneseiekke). Hogy ne mondja a 
másvaJlás ti osztlilyvezetö: .. lllilyen vallás a1. lll. 

unitürius, vallás, hogya hit/ Ilu-óráira a gyerekek 
, 
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maguktól nem mellnek el. Ugy kell öket parnnClj· 
ó\'al elkergetnl od nl" 

/'lZ II IC)' IlOv/\ &I' mikor r A felel et egY87.cr [i. OdR 
ÓfOI tlk~or. ,I,hol ÓIJ ,unlkbr "~ elmult évben küh1~t6-
j,ok ft g,'ormokoHokot No,!! v liJto:r.tatulIk egyoloro 

I oly. n ""m az Id lln, éppon ubrt, hogy ' onn-som II I . • Q'-' 4 __ 

k d · I "'z az év elején n e i ol oll uwn. linuS .... I 

H !Iodfg valn k'lnok közillotck II Ityor oko csa" 
ebbon"Rz évllcn kC7.dt ft tanulli8t A nom t udia. !101 
v(Jlt javaI)' ft hW-lI n-6rR. , .. kkor Bcm nehéz ,a ul j á. 
k .. his J öjjotek fel ,ummÓIYCfloll. VAgy Irjatol.:. 
t~~~~ntÚjatok II Koluír y-uf.cal lelkészi irodáh ll A 
tlzonn,,1 l'lil aszt nyertek. 

AlUn I s tOII , l lOgy új orövol é8 jó op;é6z.séggol 
k07. tlbessii k el 1\Z id tanévet mhuhI Ylij "n . 

Szont-lviltly l Sánd or. 

A csipkés Mauritius 
1 f/UZ Wr ténef. 

U gye jó, !lUereke~· . mikor erdőt-mczőt . bc,~zd 
mildozfok. 1ICr ,\'clI.JJCzfc'" (I, széll/JI. vomJ ÚZIJek (t 

frlbdál ~".(mllfól h/Imi,,! En1Ji~. kis ba,rá.l,om azon
ban, K . 8 omli, m,iw!azakból oz örötnöklJől ,wm 
vo li cUe ld. (t, rbzé l . i fmlhoz ]'-öl,öU betefJ volt nlríT 
1I1)6k ÓI(I, tjje/ ,lS ' WPPa.l, szép Mábon. estif ir16-
"C'lr, az (íny voU oUhr»!o, játszótere. erdője, m e
zeje, tnhu/e'llo: /JeMre 'r.i, nem m,oz(!llZ1I a l ol:t. . 

nml~m azért, "~e no,u/oljál ok., 11'0911 1JaImui cl
l.o,c.~crrdel l , Joi frlÍl1k.ozó , ,nindfnl 1 e1énedatle1/'Jredó 
fnwr1llck voll , '11 cm bfzotf.1J, R oZ!u11'lÍ.ln, J/{/. azl, á.l
/1 tallúm, hOlJ.11 M l/(1se váflyott ld (1, szaJmdb", hogy 
11em s;:crelel f, 1101 lla Ó is olt szolmlgúlt l i a többivel 
rt w lpl/iifötle j(f.lszófét cl1. h iiWIIÖSCI/., tni kor ab lak .a 
II/att feli/mIr/20" lIéh(t Iwjdami kis 1K/Jtásaitlak 
v irMm. ldaMI';'~(f" 1:aml (1 föM"öZ"verl, labda csá~f,
ló 1i(l111110 . T1izoJ/U ilJI(!//ll'Or ebzom,o ,.odv o, csilfl 
f1f.'·~zf eUo le ő i.9 ft !rjé l .~ em/-eflY '.~övér 1~:ömlJJ
c.~('pp j ,~ mef/je/tmf, l csiifőlf szem.ének pUMi olaJJ. 
17lf/1.cII/. M/(Ílt CIUl I,. er(JI 11ctt tII,oflá'n m,h/tUn, ",er t 
h'le lll!f'_~ fme/·(" •• 1Joll .~ f.tullu, homl sen1'lniIél e elé
,fll'rlel./(m~·rtlés, ,~ lrlÍS .~em senH raila. s(J l. csok an
t/ú/ 11e!,'{'ZCUlJé /eszl o, Ild~JzetM. 

A t lfiJt m.el/ tlrtlt i.~ voU qhJtm tlamJ(j)/, 1111al -
111(IS (IZ é/cl l' ::: (ifm/IOII, 'Az !l lol SO//O és .~eh'o / !tellt 
1H1nlt/l(/S. es((1.' (It r!llucr (' h tm(, IlIIa,.~(f l.', 1m lda l.qzi1 •• 
lr'hiihll(lI!, It 1IIc(w!f?wMIfJ f(nl?/, az énlc~: I(J(Ms, 
1?llIldl ,,1I11/1r)l, iránI én/ch/ö(Jö/ I . om il (ín#lIoz ~~Ö. 
lii ll ' 1('II/zrINw)/. e/é-I'Iw l ell , s sol,. m1"ffr tlbclI. !J.IIÖ
nHönillr'lfIrl 111MII. M il" fl lan ~'öJlyv'c l(bc", is, {n/a. 
I·r ~lr ":. 1)/('1'/ 'dri/Ja ~'o ll n (Jtl(ff ámJlioz $zenczet! 
br /cf/, (l.zhl r('I1,IC)I('''' VÓfJcz l c f0Il11 11llÚllJ/a i/ .~ 
1lt'i t lt / fm fl'lwlI f'ml.qz('r - doMor '/(ft.:.~ 1 l eHlfJ.lfclcl c 
1/H' lIdl - (" 'II I/I N,' m: isl,·oMIIlI. hon.11 1/J(J flá1ml::.~ 
fltiI II'n)}(')). 1U :::omJ, mdr 1/to!W ('1('m il hl h'(l t ohn
l/lí;::ill1llfl / 1'{>/I;::I ' fI (InJ ri 11ml(ff s vfz.~flm ig(,I/ $Zé,) 
('r l',lulh m Hlll ~'I I,-('rm I cl,'. 

T.1 'fJ"a tnmu/l m;li Il JJlJ r(hp!I (oI ' 1lfl/ls fl /1(1/111'.'1-
Imi/j/ fll lINI lelk l.d/ I/Qloh1 1,.dld l 1'0 / 11(/ , " Of/H 'Illi. 
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1,1/('tl é1vczelld il.//. fdplíY!lIizoll órmán ~ '/'Idl/jI'n 
!lOm/da'/' l il rdcf,f}e/ll', l($Z /Of/(l l! fl, IIzárl,rflllUa éR 
0Ilz/áJyo:ef(1 llj /Jé/1Jeflei/ , m il]Jr/t .~zal .. érl elem tll" l 
ranasz/o /tn Ilo (lzolw f t/flnu lJIJl1/efltt/ lm mábfl • . ~ m,i 
IJJcn biJ.szlcén m.u l o,l}lJI./a, mefl élj ?I/.flrma rázla, vé
Ili!1 az (',f/!1as .wrozal01wl a ldfofltltóklwk. 

S ez m éo Cljak a. k.lsc1)lIik r észe vol'. n (l%f/-
11(''''', B muTi ?Inn pénzcIt vcH e f/Y'ii.jt eménuét . ll(l -
1H'n~ igazán {mtijt embt1J volt (IZ, 'Ille rt m,üités tit
ilÍn szerrzle, Ell c ser e 1í / ján. Cserélt azo1.:b6t (t, Ilf. 
/lIe,Qe iböl, m.ely('~~ből ,wId. l.ölJb példány", i.~ voll. 
azokkal II. flyii.jl6kkel. akik.nek '/'Ilef/ más lJét?JCfJck 
ből (fkatll eserélni va/.ój!l.1~, B et cf/.!d.'1yá 1J oz elMlo
flnlln /r, (I, fif(l fe li.~ / ú7,. ({fnJ hlviák Q. IJél llef/fJyilj l ö
I,·d.), fialalok. t/l.111 /. " anlli, de ü/őselJbck i s, $lől 
cflhzen f el1/óU fhli(Lh i.~, mert a 1lé11JC9f1J/iijlés 
1/.ellt ismer ~:or1l(l/(ir/. 011 c8(l.k mOfJfI. fl. lJéfuefl 
,~zdm,U . 

TJeoérlékescblJ béluegeil [('lJelezés lil ján W' 

rezle, Levelezcll ' Iémclekkel éli olo.qzol.-h'ol. jlmri-
110klwl éS 'a,1t·qz l rálol~lwl, fiI.ippin6/,-k(ll, és 1ij,ul/uu 
dia l,1kal: o lyan Id /erie(lf lerelezése voll, 1Ioml 
('fly-('f/JI h',iilkereskedel,mi 'Uállol(f} ;$ mcgiriflYel.
Ucl te volna.. " o!JY milJICI/. nyelven le1Jelezell.1 TTlil , 
ném e liil Im/of/ul ott valmnil. ma,ga ;8. Szülei né

. me:1á.hwl farlo f/ ok mel/et/ e, dc mégsem az fonlí 
I,otta le a, le ve leket , 1/1crl. omifmr a bél.uc,Ilc.qer tl
ben hO$zlHila fos ki,fejezésekr. I, hérdezl'e l óle 1Jau· 
(li , a iómbor sual) leó lIYzó fllt/omál/Jla, egJluerre 
ldfoflYOff. " (ment liát, a,rm jó a, lJél"cf1- ~~oJo(óm/.S . 
hOfm omlO1t ki:lrja az ('m iJer o, szo,H-ifejez(:sckcf _ 
Csak ('fl./I H~ iin.llesst!fI ~~el1 hozzű.. TmJ tÖrtél, f . 
lI OfIlI (I, der-Hie-r1".~- $zal 1l1t!o 1I1I.l1a,nes,,1... hadilábou 
áUol., Ral/di .q a fmellflC J-fl.tlozást .~cllOf/ysel/l, flu/ · 
f(1 meqkii!öbözl efl/1 n.z erős/öl, de o.zl , hogy "EI.sö 
~~;/)oc.';(í, f(í..~,i: soroza I," _ m«r pol/foson fr l a, le l eve-

Iébe/I , 
, 

Ahov(/ pe(li tl néll/ clii! 1/('m. f r/io l o ff , oda a/l.110-
In i _ ;T(l lotf, S ift kOl)Cso(ó(lom én brle ('/, /)c fl 
Uirl6nct1le. 1/Ie,.t azon I li i , hotl,lJ (1 1t i ll ol/~"izsl1ál 
"álmn l ell(' l e. főképpen (1Z al/.fIol, t/,1/rlv , hozol.1 
1)(>Ie ö.~,~ze, tit '('''(,11/, 1101uli (lI/flol lacTez?)r .q 1,"f'

,~{j/)b főlJizalJII (tuf, a. rrvél-1JélNCfl .fI.lJii.jfés lZ!Jnlma·~ 
ttzhélu'lI. Jlfelllllli ~ fÖl)/,Cllycffülll •• e!1.'l-cg~ . l,c/)é~ 
tI/('gÍ'rrisl/ !'lőlt.' " Ol/N mibIr I! ,)fl.l1ef/of k/'I/(/I:/III/I, 
lel. _ lJJo l/(ljll k (I hOl/(l'/l.Tászi levelező km'lárs-
11,(r.k. " OlJlI vajjon (IZ 011 ,·ilkfl .~á{1-o l/{/ll.~ 1/(,1~~j!~ 
n/én c.~úbffó cr{jvcf. 1II,.-r ahho::, hOf1.lJ é./('fI(' . J-
1'(:bo ('''dUdj,. 'nc1,'U"k (IZ tí/lafunk áTu!JlolI .1>1' 
11rí J/ 1If. 'J1fi l1,cJt öröm iill I,' 1'011 aztá ll , mi1.:or .~z(fl/ll
frí,q/~Jllmf sh-('r koromí::I" .~ ("hozlo (I 1)(j.~!(1, fl; I C ~~ 
f/er'ell -I ,íli ri'~'fI, /lfl,,I/('!ICI . l1HCJl~~or. , •• 16.~zo'r /'-'fI,l/O-

b II ,~;:IJ/.(';;:I:-71 '/l ör!did/ii 1.: tUU,fI/mkal o, 1Jf!r.llcfI J'(/J::II (I ' • 

,~f r .(!J1 (Hl f/Ótk" tl rf/iIJ 1J iz.~II,ilfuk. homl 1IC/1I 
v • .. . . "n' . ól / 1('1111(' IlifíJl1Jzi/.'. t' 1'((,11.11 Cf/lI l-t'('(' fl 10,f1O~ ,_/II' . _ 

. . , • , . ""'" ·,·o/mll.l· ,,,' fl 11mlk fl '/J/'?)r',IIH fl 1m'l)lI' /{/u.- , I ' 

hú /o II 1101,' ,·(f.,fJII.~zltí ,~ M/. ozlnu fl !~~'.IJ('!I- /'Il .IIfI~~~/t.I 
1>0'1/ / 011(111 rnH/esz/ pl', I)('/'(fl.-1I1].· (I. }Ol'el 'fl/H! ll ... lI/
'mm/m, II r6lÍ1'/frti 1,·(jl'1,·lfl/(l . S mIli 111;1/([('(1 "I '~" 
1'011 '1'111/1' 1/ fJlliiJl1IiiI'l1_W\flJ/!'l,·,1 iI(lJ rt fII"; "'O)' II/fl)' 

• .. , '"' '''' ''' f IrJ.,r,}(·1 lIIill/l ('z;:I" ~'f,f1('zliill l,-_ akkor (' II o 1/' (I ~, • 

1'I{J!>(' lI ii" h Cf/N jó liildraj::1,-ül/!/I'('1 .~ /1 /11:111 ",dul. 



IlIllk (t W/yege! kiuuc.wiM lIte ll.~zi or.~zágba 
III j lItelttl!~·e II. 

Aká"/IIilyel~ SZél) példányokat IIzereztüllk ·ill 
a.wlluWt, 'volt eyV InJ/ jJ6y f(jjttl, amit /tem tudtunk 
lIIl'yszereZlli, S ami épc" ezért váyya.;' netovábbja 
klt szeyény lllLlldi !Jyereknek. "A CSipkés Jl[a uri· 
fiuII'· - í!JV neveztc ilU/uli, bár nem ez volt a be
cIIiiletes neve ell/wk (, bét2Je!J llek. Az első kibocslÍr 
IÚIJI' .Mal/ritilt~· sorozatba tartozott, "Post office" 
fdir(ÍlJt vilJell , de " bé/veg-albl/1/Ibcm lát/uttó ké
pe.n QI!!c!lt pompás recézéssel volt kirajzol va. Iloy!! 
fiamU clJuk 19!! /tivtCt 1IiÍ1uiéy: "A cllipké~ Mauri
t ius", }Ját ezt. bizon!! Ilem tudt Ilk megszerezni, 
mert ezek az cllJÖ ki/tocsáldsti Mauritius bélyegek 
II földkerekséu leuritkább s tehát legdrágá.bb pél
dángai kü:uJ tartoztak. 

Történt azlá" eUJ/szer, hogy Balldi l1leubete
Jj(!tlet.t. iIleghiilt. 1'<t/ti11 kitakarózott éjjel, vauy az 
ü {ehet, hOUJI huzat v olt a IIzobában s Balldi igen 
belefeledkezett a bélyeueibe. Maradt a szomoni 
téllY, lIou1l Ba·'ldl belúz(lSodott, a doktor bácsi 
eyyre gyakrabban járt látogatóba, m·t y eyyszer 
cmk lIyilvúnv alóvá vli lt a d·iafJ'lIózis: tiidőUJ/ul
ladálJa volt szeuénv UJ/ereknek. 

Egyik c/élaldu v alaki cseltyetett a lakúsQm aj
tajd,," Mikor kinéztem. a '1w.met tliwelőn6 áUt az 
ajtóm előtt. 7'Ö"r! 1IIaU3l<lrsáuyal adta lit az üzene
lel , hogy Bandika édelianllj(I kéret. látogattlám 
-meg öket. Hála I stemiCk, - Ö,..velldezte-n~ magam
úall, - ÚYJ/ látszik, jobban van a beteg s ismét el· 
kl'ze/jük a bél'JIeuesdit. 

Korán örvendeztem. Bppen fordítva volt a do
log. B(lnd~ édesanyja kisirt szemekkel fogadott s 
e/mOIlt/oUCI, hotJJI Balldi napról-napra uyengÜI. 
t lJ (L11li méu rosszabb, fejébe "'Vette, hogy ő meg 
fog halni, HilUm tlYllfJtatgatják, tlem hallgat sen
kire. Pr6bdljam meg 611, hátlUl meg tudom 'II]/ug. 
lahri. 

Szeu61~1J Ul/erek, szaladt át rajtanl a borzon
OfÍJ>, - f él a haláltól, rago.szkodik az élethez, még 

• 
az ilyen élethez ·is. mint o.z ö·vé, o.mely pedig csak 
ágyhozszegezettséyet, örökös szobafogságot jelent. 

Bementem Ba/ldihoz. Már nem ült. feküdt az 
áUJ/ban. Azelőtt halvúlIlI arcocskdi most piros ldz
Ium égtek, sze-meibel~ pediU valam·j ismeretlen 
remület -idegell színe Imjkált. U gy ragadta meg a 
!.·ezemet fOTró ujjaival, mintha vizbe fuló kalJasZ' 
kodott vol na ~ mentő kötélbe. 

- 7'üztele l es bácsi - lihente lázasan - meg 
foyok halni! Me(l loyok halni! 

Euyszerre s!l<Ízléle felelet jutott az eszembe, 
umlg cscmlesc,~ sintoyultcltn II kezét. Feleliem azt, 
hogy gyerckesel' beszél, /loyy nincs- igaza, . 11em 
fou mcghalni'! assell~ ct a kérdüt tréfával'! Hiasz
unk rá, arniért ilyen komor elolgo!ron gomlolko
zik'! Bizonyám ezeket tnl/ul elmondották tlmr elöt 
tenl a sz ii/ők, a dohtor bácsi, ta/án a német kis
allszony ill u m.nyu fltrcs(I nyelVén. 

- Mimhlyeljcm mculw/un!.·, Bandi. Mon-
dottam. - Eit i.s n~glw/ok. 

Rámnézett, f/QudofkoZ11"i /áhzQft, de Clztún i.~-

me! visualért cl sZemébe CIZ (IZ idegen kifcjezb. 
- De én mOllt 'udo," lIWy, tatá" még IIK/' _ 

Türelmetlenkedett_ . 
- Azt lIenkL sem tudja. Bandi, hoyy mikor 

hc~l meg. Amíy b~te!l .voltál, eltemettiik cl jeges 
Jan~t. T udod, akt n Jeyet szokta hozltj " od' , '/ éb . ., ly 
ey:sz e et CI~ ollla~, ?yéllzjjJges volt, mhlt a makk. 
H irtelen clluk a szwehez kltpott és meyltalt. (Ireg 
ZSIlZb·U nbl viszoltt még ma. ill él. 

Oreg ZSUZIIU nbl régi tnosóllé lJolt a csal.{l(l
ban, akit tömérdek betcgséu gJ/ölört s akine/' 
// '/ ." lU a át már évekk.el ezetött lIIeo;ósoltcik (I elok/r;. 
rok. 

Balldi ezen egy kicIlit elfJOlldotkozott. S gon
dolkozús közben, ·úgy /ál~zik. mCY-lIyugodotl lJulu_ 
tIlicskét. EltűJtt IIzeméböt a bujkáló félelem i deges 
lénye lj ismét a r égi Bandi tekhdett reám. . 

- AJi ' Wrté1tik azzal, ti llzteletes bácsi, aki tMg-
Ital'! 

- A.ki mcyhal'! A lelke fölmeg y II jó lstellltcz. 
- Hol lakik II jó Jstelt '! 
- 'l'udoc[ te azt jól, Bandi. hte)!, alt (:I OI"S%«-

glÍban lakik. 
Elgondolkozva nézett reám. 
- T lldom, persze, hOfJy tudom. De. ti~%teletes 

bácsi, biztos az, hogy vmt ilyen ország? 
- Persze, IIO(lJJ biztos, Balldi. 

Homtan lehet azt tudlli'l 
Auc,l ai "izgatotlsúf}gal kérdezle tőlem, tnillt 

ahogyan régebben egl} új bé/yeu kapcsán arm 
kért volt, hogy beszéljek neki. - Patagóniáról_ 
~ Ez (l hangulat vitt (Iztán rá arra az lit·ra, a
rnel.lfCn a mauyarúzúst megkiséreltem. Beszéltem 
twki _ Pctt(lgó,~iáról. Bs H otldurúszról és €siféről, 
és Holland I ndiúról, és mi1!dazokról a helyekröl. 
(Lmelyeket v alamikor lérképen beutaztlw!.·. Mes:!
sZl orszáuok ezek, mi solw sc-,,' jártunk bemw, 
111éois tudjuk, hogy va llnak, hogy emberek él·llek 
belt/tük és _ boldogok I sl eIt orszlÍgúrólis t1ldjuk. 
hogy van (lU emberiség lefJllooyobb lelkei. laníta.
nak róút, útle/nhl/·k: ct Biblict), hogy l sten gye/"
mekei laknak benne és, IIOfJY boldogok, (l, 1J0H-01 
boldouabbak, mint a földi emberek. 

"A 

(Fo.lYltwtitsa kÖ\1tkczhk.) 

Dr. Gelei József új könyve 
nemzetnevelé. alapja" Kolozsvár, Szent

gerice i lakab l anó kiadása 

A magyar !HJ.volós-iigynck sok kivá.ló munk"-t
sa, előkelő irlÍ.nyító nagysága volt és ,\·an. Cé!
kitib--éseik s irúnyul;: az akkori korcszmenek meg
felelően lIeml',eti 6 eszmÓln'cik között ott ,".an. az 
Isten. buza, királ)', os.ulüd és cmbert~~"cr~Hlk 
tisztele te i l!. &s mégis. a kor gyermokebol kn'o
szett ulilldeu eszméuy és eszményiség s a baul 
tisztelew nem tudta megnkudú.lyozni n h.aza fel
darnbolúsút. A cél és .!lZ e redménoy tehat nem 
egyw..ott. arLi etlzmenykép s II vu lósng között s:a
kudék úllott bo. Valahol hiba vol t. Az {'Szmo e6Z-



Illényi vo.lt, a~ emberek tanulékonyak ó8 jolfe,l. 
fo.gástwk, vHúgo.s. hogy II l'C.Udswrbeu kellelt hul 
a hibtulak lenuie. A 'llcvelési rendszerben, Amely 
nem Ludl {l llZ eszmón yt o.lyau köw! ho.l'.ui a Jé· 
Jukhe1~ ' ho.gy II léJek azt sUuz,sWZa.!(:k08llU mu.gáé
vá tegye. Hog~- m..c.rt szü,ksóg ffietón tettre kész 
Jegyei). A nemzeti céloli eléréoo, jtivőnk bizto.sí
túsa érdekében ezt II nevelési rendszert át kell te
hát do.lgo'hlli, új ulupokru kell helyezni. Ennek 
unle.kClxHl irta meg dr. Gdei Józ;sci egyetemi ta
nÚ-r-fögOOldnoklluk már második nagy Ilcm'l.etuc· 
velési Illuu.ktijitt s hinleti élö lelkiisDleretként II 

ILcmzct lIe\'elé8 megújítusúnak bulns:l.thatatlwlI 
Ii;;'Ü kségét. 

Érdemes legalább röviden végigkisénLi Geleit 
I l em~,ewevc.lósi l'onds~l'éllck kialakít,ú.súball. Sze
!'inte az egY.éut cliak I.l családi körIlyezet ismerclc 
alaJ)jáu lehet helyeseu ncvelni, a C6alú.dtaoulru{tIJY 
után llclllzc1treg-tanulmállyt- ·kell végezni s így 
\'Íllik II novelés a ucm)',ct irl'inyítójúvú. Ezzel a 
1tI.welésscl közös lelkiséget órünk eJ, IYI.O a közüs 
lelkiség kiYL.Össégtudatot ébreszt, a kőz()sségtudat 
minden cgyéntöl egymásért és az egés1. nemzeté!'t 
mindig tettre .kész embert alakít. 

A Llevelósuek két főiráuy-a V8U. 'rosti és szel· 
Icmi. Ebben a kót rőcsoportban n nemwterő. 
nemzettest, uemzetebtQs1.SÓg, l1oom~wt..ClIem, nom· 
zetel'kölcs és ncmzethit fojlc.<>ztése és tökéletesíté· 
so szerint különféle' ágazatokat határOZ meg, KU· 
JöIlÖ.'l súlyt helyez a uöuevclésre. Minthog}' a nő 
a nemzet biologiai létezésének főlÓnycrző;;e, a nő· 

JJeveJésro sokku l !lli.1.gyobb goudot kell fordítani 1:1 ' 

jelelltőségénck megfelelő helyet kell biztosítnni 
számára. Az isk61ában a régi klasszikus mű\-clt· 
!>ég helyett II nemzeti jellem kialukítására kell 
törekedni. Mert. Ul'. egyén jellemétől, magatartású~ 
161 függ II nemzet sorsa. Az egyé,n a~ alapja II 
I:!suliulnak, a család magalnrtásánuk, ebből követ
kez.ik a nemzetségek magatartása .s crek hatúro)'.
;;,iLk meg az egéez nem.zet magatartúsát. Ezért keH 
a7. egymúsho.z tartozás érzését erősen kiépíteni, 
hogy cz,zel egységes magatartást biztosíthassunk, 
E'ht az egységes magatartást. közö!;SÓgi érzést ól; 
tudatot a közös történelem a dja meg. A köws 
múlt és a közös jövő. A jövőt szervC'J.éssel kell ki 
fo.jlesztelli. A szerve)'..és céljából s zcrvezeteket ket! 
lél.Tehoz.ni. E-t.ek a szorvO'.tetek állitjá.k elénk a)'. 
C6zményt, amelyet swlgúl ni kell. Az. eszmény tisz
teletéro miJu:den embert rá kell nevelni. 

A nevelést Geloi mlÍr az anyánál kea.di. A'I. 
anya magatartása és életmódja ugyanis előre 
me.gbatáro.zza. a Sz.ületendő gyermek tulajdonsá. 
galt. A magzato.t is lehet nevelni és berolyásoLni 
n~ ~dC6, anyu uc\'eléso é.s 61etkörülmónyeinek ja
vilasa altal. A nemootllek pedig 01'&;, egésru;éges 
cgyodekre \'fm szüMége a uomzewrő és nem1..et.
t..:st bizlositiisa érdekében. A IcgelBŐ nevelő szin
tén u)'. anya. :eppcn ezért az anyákat is ft nemwt 
~ivá;rul!í.gailla.k megfelelő Il(l.velósre kell ro.glli. A;;, 
IBko.la 1l(l.\'o!ÓSC a jellcmképz6st tökin~e legfőbb 
feladatármk. A tizoIlemi kikép~ lerén minden 
tanullyaghoo hozzá kell adni a 'llemzet.i eszményt 

8 a sok emlékc'I.eti tanítás helyett, Cl8c..lekvőlcgCfl. 
gyakorlatiasabb reudszcrt kell ólet.belóJ)l.otui. De 
a llemzotllcveléa az iskolai tallílil8 nUM' is fo.lyta. 
tódik. A nemzet életében történő rolytollo.s vá!~o. 
)'ilsok megfelelő fogadÚ8árn, bírá!ntúra 6s értéke . 
l~re a roluőtt embert. ifi meg kell t.anitn.lli, egy
Begas DUli'nbartásra keH bírni. Enllek hiányát ta. 
paszt.altuk fi múlt világhitború belejez.é6e alkal
mával és a trianoni kényszcrparuncsokkal Bzom. 
ben lnuusílo.tl it.lt.ala.n~ mag-atartásullk CfietébelJ. 
A hi\'atii.~os nevelők mellett ép e-t.Órt ~lagy szel'C
po van a nemzetncvelé6ben a .köziiletekllok, azok 
vezetőinek, uo tudo.má n ynak, irodaloTlUlak, mü vb
szeleknek. rendkivül [ontos tehát azok szeUeme 
és magatartása a ncmzet kÖ'll>zellcmének ŐS illU

gatm·tása.llak kia lakítusa szempontjából. 
Végül Gelei e neruzc.tnevolési mnnka meg 

SWr vezósóre és irányít.ására. llumwtllevelósi or. 
wt..lÍg()9 kÖZ.POllti swrv felállítását javasolja.. 

A magyar nemzct.uevelés reformjána.k súik-
• 

ségót ... lZ utóbbi i dőkben állandóan halljuk. 1)c 

ilyen összefogó tervet. ilye.n sl,ólcr; tagozódású 
5a vaalutot., eunyire pontos ŐS a legapróbb rC6l'.le· 
tekre is rÍlmutató r;ondolatok.at mé.g $Cnki scm 
tárt fel. Oelei ezzel ·ll munkájával is bizonyságot 
tesz a nemzet egyoteméért való folytonos gondol 
kodásáról, átfogóan lIagy oktatói I'cllds'l.Cü'ének 11 

legmcsszibb mélységekig n,yul6 megalaplYt..Úsúról, 
a mui kor s a ncmzet jövője 6z.iikségletcillek tel· 
jes megórtósóről. Gelei professzor ezzel a két mu II· 

kúja.val, n "IMcrre ha ladj nuk"·kal és "Nemzetnc· 
vclés alapjá"-v~ll legnagyobb nelll'l.ctnevelőink kö
zé emelkedett s hisszük, hogy jövőt építö gondo · 
latait a lka lma lesz a nemz.et jövőjo érdekében II 

gyakorlatba átültetni. 

Uj könyvének kiudását is unitÍtrius ,kiadú 
vállalta, 8wnt.gel'icei Jakflb JGJ1Ő, uz. új erdélyi 
könyvkeretJkedők ét; kiadó"úllalkozók cgyik leg
fiatalabb,'u aki a lIlemzcti ÖnállÓí>ít.ási alapból lé· , . 
tcsítc.tJt könyvkiadóválla.Jata sorow.tábau maso.
dik kön yvül éppen Gelei munkáját ho1.1..'1. ki. Ja.
kab Jenő vál lalk,ozá.sa megérdemli II teljes eli .. · 
merést ezórt a komoly célkitüzésél't g teljes ulLya
gi és e.rkö!e;;i s ikert. k iVÚllunk II fiatal vállalat-

nak éH vállalkozának. Siit6-NaOJl László. 

A Magyarországi Unitárius 
Egyház Szervezeti Törvénye 

Héz.agpot.ló munka jelent meg a 1I~~~o.k,blln, 
Egyházunk ügyeit iu!.é)'.ő embarek nél.kül.oztc.k II 

Sz. TA, melYIll~k 1921. é\'i kiudása már regC1~ el 
fogyott, 8 a meglevö l)éldányok scm voltak tel· 
jC6 értéküek, mert IIZ elmúlt hús;;, esztendó "úl 
tO'l.ásai cgy helycn összegyűjtve nem voltak fül 
találhatók. A minden CgyCB törvl-llyszakMrl.O ól'vé: 
nyének nem lehetett mindig az egyes főtanlÍc.'1 1 
jogyzökönyvokoon utánanézni. 



Az idölzerü lll1111kához dr, Gelei J Ó~.ser fő
gondnok írt clÓiJ.ZÓ t, Illclyuől idCz;t;ük az alablli .... · 
k,IL: 

.. Az uuihi.l'ius tiJotrolldbcu &i unitárius fejlő 
dlk;kötcl0S6égboU l'g')'húzuu k minden tugjállalt 
r'ú,y"t kelt vellnio I'; e llhuz zs inol'mórt.ék:kólÜ a 
SZCI'\'cwti Sr.abál yznltwk milldcl.l uuitál'ius UllI
be l' asztahill "ugy küuyvosjJo!cÍLn II Biblia m el
IlltL .kell helyet fogluluia. S uo cS/tk a lelkész, ha
Hem .1 lelkes egyhílzl ag is tauulmilllyazza szerve
zeLiiIl k cpítmóll yól, rn.i.udcllek fölötto pediglen ta
lIulmúnyozza IIZ cklú:o;in kunítonl. hogy mit al
kultak II vezetés érdekében eleink," 

A bcvcwtésboll II két fiatal szerző, Fcrellcz 
JÓl..sof és Erdő J ános lelkészek, elmondják, hogy 
lelkÓsr.!úrsaik biztatásúra rendeztek sajtó alá ezt 
a muukat, moly való han nc] kül ölhewtlen ma 
llCnH~;llk fi belső emberek, de II kurltt.orok. prce
bitCl'ek és egyházi lamicsosok sz<Í mÍlru. 

A MagyarorszÍlgi Unitárius Egyház Sz.en·e
zcLi 'l'örvé.m.yét legutóbb 1899-1904. cvokbcltl álla
Ilitotta meg egységes . törvényben Icgföbb tör
\'óltyhozó t.estiilc tüuk. Azóta s ok yáltw.ás töl'tóut, 
II lIró 6s jelentékte lcnnek látszó az egyes törvóny
szakaszok nmdjéu, de jelentősek is. Ezen idő óta 
megvúltozott az Bg~-húzi Főtanács összetétele kót 
izben, s változott az E. K. 'rauúcs összetétele iti, 
mcl yhcll a körök is öm'tlló kCjl\'Íseletcl. nyertek 
A .F'őtu1lács, Öf;sr,ctélclében, ma sokknl inkúbb áll 
II képviseleti alUpOJl, mint II Sz. 'l'. 1899- 1904-i 
lllogalkotás.'l. idejében. Az E. K. 'l'. melló rendelt 
úl la lldó bizottságok swma lllcgsza porodoLt (szö · 
vegező és közpollti missúói) dc út is alakult (a 
J.:'lIzdusági jószúgfcliigyel&éggéJ. 

Az esperes résr,belli egyes lJírói hatásköre ho
lye-tL lé lesít.Uotett a köd köúgar.gatá6i biróság. i\ 

olluek feliilbiríllója. II másodfokú kő'ágaz.gfLi:ís i 
bir6sílg. 

A most &.'ljtó alá rondezett törvény sok he
l)'en közöl főtrunácsi és E. K. 'l'aolicsi elvi hatá.
I'ozutokat és rendeleteket. Közli az elektor válasz
tila i utasítúst~ valamint <1. bélyeg éa illeték",z.a
bitlyza.tot az Rnyakö ny vi ki vonatokkal kallesola
los cljitrás mcgkönnyítésére. hnsZillos Ludwivaló
kut. a.z áttérés formasá.gaira vonatkozóan, s fi 

g)'erme.kek vallúsúról rendelkező ítllnmi törvéu y
sr.ako.swk közül II fontosabbakat., 6tb. 

A függelókben '\őzlik II Főta,núe9 tanúeskozÍ1-
!Ii swbúlyzatát ét; az cgyházközség i és egybúzkőri 
liw./lt.viselők eskü mintáit. 

f:rdekes gondolutokat vet fel Feremez J ózsef: 
Az unitárius egyházalkotmány jogtörténeti for 
rásai és mai problémái c. tanulmánya .. Rá mutat 
egybá.zalkotmánYll.1l k jogtörténeti for rá.s:l.llya-

• • gltra, 6 Ismerteti ·awkat a. kérdé6eket. melyek ma 
lnogoldúsm vá.rnak, megújhódásra vúró egy húz
t,l~kotmállyunk átdolgozása és cgysógcsítése reud-
Jon, r 

A munkát megvételre ajánljuk, Arn. 5. pengö. 
lnegvá.sárolható Buuupesten !lZ !rntmis.;ziólláJ. 

(K. G.) 

EIs6 erdélyi táborunk 
Tíz ElS't.tondő álma é.s minden vilg)'1t telje~,il, 

akkor. umikol' fővú l'osi cserkésr. C>tu\'1l1unk clü
~z~r .'.Hehetett ~l'I.l é l y be túborozll i. Nagy \'011. uz 
urol,llu'uk , .m~rt ~a.pnt~ln.k ,majdnem lllilldeu egye" 
ta g Ja erdei y I !;~..1.I . I'llIa~Ai,.S II (..'"!'; sok II II \' o It II k .k ö:t.ii \(i k, 
kik még so.has~~n lu~hllttÍlk ' killCSt!i.bcll gazüag', 
regónyes vlllék u. Kr.ep Erdély-ol"lIzúgot. E~~.eknek 
a~Hrl~k megmulatuj Erdély ősi fölujét s tlrúga 
klllc1!c.It. 

llítla a gondviselÓ8nck és áldozll to.~ lelkii lula
kozÓi:u.knak, hogy hozzásegítettek régi "ág~'l1l1k 
III egnllósí tá.sú hor" 

Cserkcsz cSll!JtÜunk j úliu" 4-cn iatlult cl lL fö 
VÚl'Osbót ElAély bórcoi felc. Utkö·,.;bell cserkész. 
ifjailtk. kisz.úllottak Uuitúrius I%"yhilr.uuk kö~. 
pontjá.ban, hogy mcgismel'j.!k egyhÍlzlLltk ősi kol
légiumát és .megtekiu t"ck Erdély föviU'osá.ilak, 
KillC6CS Koloz.svúrllak í'lzépségeit és Ilcvezetess,)
geit. Ht Kelemon Lajos igazgató at~'íU\kna ki 
serle el cserkészei:ll.kot és értékes lltll;Y~U' {Vl~It:IÍ 
\'ul ,·ávililgítot.1. ősi magyal' el'lókei.uk éi; dicsősé
gCi:l lIlagYeU' multunk foulos!iág{u·a. 'L'nrtalma...; 
magyarúzataiból soka t tanultak ifjaink. Heszl.
vettek. az ősi lemplomhan Üll'tott istcutis.-.telckl 
és a kollégium díszterlllében relldcz.ot\. mngYUl' 
hit é.s nUlgy<lr gyözclem iiullepell , melynek mű;;o
rúbau egyik kis Ct>erkésziilLk sz.flvah~lá\'ul gyii
Ilyöl'ködtette a hallgatóságot. 

ö tödikén délu1ún aztán elindult c!>:lplItunk to
vább, hogy álmát "alÓI'u "úlha három hétre to)' · 
,'e7,ctt nagy táborát Erdély egyik legguzdugaJ.:.h éo; 
s7_é pségeiben tün.döklö fiirdöhclyéll, Borszék köz
vc.Uen közelében feliithessc. H atodikún érkeztiink 
táborhe.lyiillkre, A c!;crkúsz llltlukll é.s s wrgalom 
hamar taD yát vn rá~.solt a fe nyő erdővel över,ctt 
gyönyörű tisztásoH, hog~' 11 \'a l1ásosság, hazafia .. <;

ság és becsület jegyében neki fogllUSSOII a Ciier
kés"- munkához. 

H a rmi nc magyar ifjú i>úve dobhnnt egybe, 
mikor először kÍlszott fel árboeÍlru adicsősege,. 
magyar lobogó, Az. apró cserkészek kőnybebíbbadt 
s7.emmeJ. nézték It r.ászt6 felvollúsát, fi valahogy 
úgy tŰl1t nekem, mintha ajkuk e~.t reuegte volna: 
Kösú)njük Uram. hogy lllcgernüllk ongedted eZ! 
ll. boldog pillunatot. amikor végre mi is El'dely 
szabad földjére lé]lhettiink. i\!ilyell boldog érUÍél, 
milyen igazi megnyug\"ílS volt lú bn.i a könnyCilÓ 
sr,crueket, r~lgyogó arcokat! 

Három heles lÍlbOl'ozÍlsuuk ulntt t~tb«n meg· 
erősödve, 161ekoon fell'riss iih-e tudtunk doLg07,ni a 
Sí'.cbb és boldogabb magyar jö\·őéd. Napi mllil 
kli.nk megkezdését és befejezését z{lSzló fel és I{'
vonás előzte meg. melIyol egyidőlJen mind~Ulllyi-
6zor áhitatot is tartottunk. Ezeken nz nktusokon 
csel'kósz ifjaink teljes S'7.Úmbnll részt vettek. 

Napi munkáinkat tudományOS ré.lór{lk. CiiiOl- ' 
k&;z sr,akismoretok tanulása, aln.ki kikőp7..ós. napIt'! 
hús, őnek tanulás , egyéni és örs i ukndidyverse· 
Ilyek, \'!llamint túbortíizi elökésziilctek tették \'úl
tozut0S6á. 

I 

• 



I 

Kú~ u!klllomm~d {adottunk H tábO!' !.el'iilol.1n 
ul,jlni.uos istoutisz;tcJctet, wcJ l'cl{(~t IL J'ü.rdőIH~ l ycJl 
i.. plaktílokhd hirdottüuk.. l ste.rlWtiZlie.Jetei uldet. 
IUdyokot SmJg41 FOl'OItC leJk&;7.., (:s. tisr.t lurwU. a 
l"ürdőn llnlntlo uu:i tú.riu6 hittc.stvéroi llllOu kiviil 
lII:is cgyhádelekcwUlUG tartozó mugyur lC6hré
reillk is 67..ejJ S7,(íUlJll lt[ JátOga-UlLk. 

UgYHucsn.k kót alkalollHllll1 lJyilvÍlIIOlO t.ábor
tiizd is I"cll dc7,Wtlk, me.l yekoll reményen felül !jok 
úl'dek1ödő nÜt J"Ó-szt. Egy-egy tábortűú cstólYCll 
"Y,Ú7.u:'d több lIyurilló \'CI1Jég jelent meg. A ko
lUoly tbI \'idülll tii.bortii'Ú t;ziimok lckötötl.ék ét:; fel 
\'iditot!úk a hallgatóságot, ti II tábortűz JÍlllgjai
Illi! egybeforrott lelküuk ilZ ö"ókévcl . .A luagasra 
felcsapó JiLllgO$Z[op bodlágítoLfu :LZ ogész vide
ket. A hátterbs,H fenyőcl'dők ki.irvomllai Jútszot
lak. A 8zakrák fel-fel :,;wkkelltek, mint apróll yi 
kili csill!tgok, hogy azl!íu peruyc.kónt huUj~tllllk 
alá megin.t II WIdre, Ilre.ukor m: egét:;z vidé.k őr; 
U1indell köl"iiJöttii.llk, t,iindéri swp volt. Az emlő 

fúi mintha Istenről, lllcgé.l.'tésl'ől és szorc.tetről ue · 
sr.cltek \·olun. A levegő is mintha valami csodála
tos illlltlól lett volna tclít"e' és mi ilyenkor ott 
ültün.k ft tábortűz köriU elbájolva II látottaktól és 
hallottak tól, melyet iguzi magyal' sziv ből fakadó 
f'zeretet \·a.r.azsolt elénk, Cserkész dalnillk ÖSSZ(l
vegyülte.k az erdő sllsogasával, II úgy éreztük 
mintha lelkünk telítve loone a boldogság és öröm 
sr.ent áhitatával. Boldogság töltött el mirndauy
nyiunklLt. mCl1t tudatában VOltUltk annak, hogy 
tábortűzi ostélye.iuket lá.togató kÖzöllSégiirnk milld
,ltlllyiszor lélekben jelfriS6ülve. hitben megerÖDöd
\'C, szeretetben gWÁ\agodva távozott el. 

.E:lolmezésiink a beszerzés nehézségei dacára a 
Icgkictégítőbb "olt.. Halá,'ul és kösa.ö.nettel tarto
zunk Pakott Déues ópítósi vállalkozó és B ",l !". " " l ~ e 
UyCl"l mrc uraknak, kik váIlalkozásun.kat fclka-
roka, ~ legmesszebbmenő .szeretcttel és jóiudu
b~ttnl ta~ogattn.k beruli111.ket o.ttlétünk alatt. J Ó 
l'Oszt .l~~lk köszö.~ hctj.ü k táborunk. 1-3ikcres meg
re.ndezeset. FogadJuk tamogatásukért e hel Nj" 
csa t k . d yro IS 

: P~, UIl ... Ull.~ en egyes tagjának nzerotetét és 
h:l\~gt. Koszonetet kell mondjunk budapost· ' . 
tal'lllB egyhá"l,községiink yezetőinek. az 500 :.,..U,Ill .. 
kiutalt 'I' . .,,,1 go 
.,' ," scge ~:ert (lS mindazoknak az áldozatos 
J<l.l\U ;adakozoknak, kik anyagi támogatásukkal 
e~ösegll?tték cserké6z ifjaink. első erdélyi ik 
taborozasá.t. • s eros 

Erdőly ' reg~IlYes vidéke /,lok "SZőp kiránduló 
h~ly~l gazdagItotta if jaink látóköre"t O 
kCS7..C! k k 'k ' • reg cser-
, t'_l~n .. ere llur:.ut llégy napos kiránduláson 
~: ~ ~zt a Gy!lko.s-tó és Bókili>i-szoros vidé4 

l eu. Ol"é:!~k !közelébcn levő Medve és Jég bar-

t~:~:6C~o~~!~;a:ik~ Ci,f;u .6aro~ clncvcZÓ$ű 
t~U.ók fiainkal I g et 6zIIIlton bamulntba ej-

Felejthetetlen emlékekke l t 
~\~egguzdagodvn. Erdély levegÖjét~f~~~a,~ok'~IIl.l! 
..,., testbon .. "d lSS l1 Hl 
." ' megcr oso vo bontottunk tábort .' T . 
la-cn .~ lé~t.ünk. ViAA711 l~, kék Duna parljúr~,U IUS 

~tiikor r.a8zlonk utoljura hullott alá fi 
úr bócr61, ajkuuk e-"t rebegle" K.""," . "k magas 

• ZOIlJU noked 

F.l'dóly . n gOndViiso~.ö bten tel'emtŐ Cl'O~C folytÚ.ll 
Jloked Jutt~tott gyollYörű hegyeid. mudárdal t61 
hungo;;;. I'cJtelmcl fillS OgÓ e.rdők CSacsogó tak k 

"l l ""t O ' pa o ACJ c Ille+; ,r..6l1lOl, zondúi> leveg."d va,l""", " : . 
k

. . . . • y , agoa r c-
10 sr,lllJ}OUlJltlS csodalt. KÖs~.vnJ· ü.k 'N t" 
l" "Ilk ' "ll U.l:aJ}O,.t 

01'1"0 (ll C e", <L CS I ugokkal tO!eszórt ege' te 
'" l" lOk .... a r -m"",zc I CSOt It ozer sokasúgltt és k;~'" "'k " 

l k "" "é ~ZOl1JU a? 
Imi )CrO JO .. r.1 v ,t, .. II I"e lénk .,,, ... :, ,"" "lt l l .. .. ... "-eo' z.... S'l.Crc c -
uzon", 

KÖsr.vnüllk mindent. mit ;~kiillk juttattá.l! 
KÖ8zöujÜ.k HZ I sten gondviselő kezét el k 
". l l l ' ru yne ol'eJe"e II nyer apasztalatok. a feiedbetetI _ 

lOkk l l"k" "l enem o e' lIIarm aU{ o m (..'"SC1 esznek lelkü.ukuck _ 
lyeH .ken~,!lztii.1 kifo!"l(lúlhassa mindoli m~g~~. 
cserkos'l.bo l: az emberebu em bcrt., It ma gyul'abb 
luugyart! 

Szo/vu J.'ercllc 
lelkész, ~" lOs l ..." I 1 •• 

Két eljegyzés 

Két eljegyzési kártyát hoz.ott a. posta. Az 
c8"yiken á1'kosi Veress Éva és dl'. yel'séni é8 
kts-géseni Gegu s Imre, a másikon Zsak6 Li
via .és j)~. Vá~y}stván :szem,kli~kai orvos, je
lentik: e1Jcgyresükot. Mllldket Jcgycspál'bol a. 
leányok lIuitáriusok. S a két unitál'ius jegye::; 
egyaTá.nt régi és történelmi unitárius család 
leszármazottja. Az árkosi Vere..."Sek, torockói 
Zsakók és dálnoki Ál'kossyak (akik közül Zsa
kó Livia édesanyja származik) .egyházunk 
sok vihart lMott, de mégis dicsőséges történe· 
tében nemzedékről nemzedékre kitiintek egy
házszeretetükkc.l, áldozatos odaadásuk.kal, tör
hetetlen unitáriusságllkkal. Milyen jó lenne. 
ha lerünk engedné, kiragadni csak egy-egy 
nemzedék rt:örténetét e dicső multú családok 
életéből, megmuta.tni benne <IZt a sok drá.gu. 
gondot, meg ncm alkuvó ragaszkodást, tervez
gctést és alapvetést, a.mivel valósággal J.x:-Ie
építetlték családjuk és önmaguk mult ját és 
jövőjét ebbe .lZ egyházba, - és azt a meg
nyugvást, fe1emeltetést és megtartást, :unit az 
egyház adott őneklk, - s aztán átnyujta.ni az 
cgészet eljcgY7..ési ajándékul a fiatal jegye
seknek, hogy lás sák: és ére'".!Iz& önmagukbaf! 
is azt a családi tradiciót, melytől elszakadni 
nem lehet! 

Eljegyzésük előtt éppen egy évvel, min (~ 
a két leány itt állott eJőttiin.k, a Koháry-utcai 
templomban, 6 az ércttségi előtt v.allast tett 
unitáriu.s hiJt.éről s egyháza történe.lmérőL Egy
szen'c érettségiztck s most egyszcnc jegye
sedtek el, hogy az éJet érettségijél'C álljanak 
nemsokál'a. Imádkozni fogunk él'Ct.tiik, hogy II 

mi, egy igaz I..steni.ink áldja mcg és ,tartsa meg 
őket s vezc..."-SC hosszú és boldog IUlzusélet /'15-
vébe, szüleik ős egyhúzunk öl'ömél'o és büsz
keségére, Sz. I. S. 



A Magyar Hit 
, 
es Győzelem .. 

unnnepe 
Több mint 200 nékeJyföldi leány és legény 

felejtethetetlen taláJlcózója 

• 4 Dál'id F erenc b'f/ylclek kÖ7,pon!.i,1 ON>zágo. 
san Ulcg!.llrtnui rendelte fiókegycs iileteinek a 
MOflU"" H if é.~ Maoyar Győzelcnt iinner>ét. A hu· 
tllll ~st.i cgyh;Íz,köi'~ég Dávid P ercI/c Ifjúsági Egy
le/c - II székclyföld i legények és leimyok köre -
j .ilius hó 26-ím d. u. (j órakor az unitárius misszió 
húz templomflball vallásos és hazafias ünnepély 
keretében Jnillwg)' 200 székel)' leány és legény, 
Ylllamint igen 67,óP 6)',ámbau megjelent hi"ciuk 
olö!.ot rendezte mcg a ~fagya r hit és győzelem ün
nepét. Felej thetetlen élmény volt látni II leányok 
és legények arcát. hallani éneküket, midőn ma
gya!' hitiikrő [ és ~ mngyar győ)'A}!om iránt táp
lált lelket> rcmónyükl'ól tn.ll ubitZo nyságot tettek. 

A ,,'l'ebenned bi zt.unk eleitől fogva ... " c. éne
künk ősi dallama csendült fel elsőnek a gy ü leke
zet ajkán . . Maid imát mondott Kereki Git.bor val
l1í.stauító lelkés7 .. A -székely h imnusz éneklése 
megkapó ólmónyt jelent.eit. mini nlinden időben , 

úgy most. i.8. Lelkes megnyitót mondott Póké 
Dónes a Dá.vid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke, 
megemlékezyén magyar hazlíuk közelmultban 
történt teriileti gyarapodása i ról. valamint a rról, 
a számukra fc.lejthetetlen élm ényről, melybe.n a 
mag:rar hOlIvédség Es-zak-erdóly területére történt 
bc-vonullÍsakor részük ,·olt. SwreteUcl emlékezett 
meg Délerdóly ter iileten még ma is tőlün k elsza
kiLva. ólő test"éreinkről. űdyözölto a hazafias ün
nepély előad óit.: Rúz",-ány Mór .koloz.sv{lri lelkész 
CS D r. AbrudbdnJJ(1.i J ános teológiai akadémiai 
dékánt, a központ.i nit.\' id F erOIlC Egylet titká rát. 
"A ?IWfl.1J(1TSÓg a.z euró1Uú keresztes háborúban" 
címen cl őadást ~artott RúzmlÍny Mór lelkész, han
goztab'a, hogy a magyarság Európában hivatá
~át teljosíti, midőn a bolscv ista veszedelemmel 
smm bCll, sí'.öveLscgesei oi<ll.l láTl harcá.t vívja. Dl'. 
A/mu/bánua i, J ános (lók ÚTI " J(üfelességet.nk itI 
hOli" címcn tartott clől.Hhí súhan a hazai. belső 
ft·ont kölf'1essógc.iről szóloU., hangoí'-tah-a, hógy 
miIHlannyiunknak aí!.Ot~ a hclyen kell becsiilet.tcl 
ki i.z(!eniink, úldoznll llk é, .. hinniink. ahová a. ma.
grar haz.a paraHcsa {IiJítoU. H azafias \·erseket. 
mOtHlottak el lelkes érzelmekkel S6lal-vi Margit 
csehotfalvi. I'np, Jllci 6zékolys1..entmihá lyi leányok. 
\"alam in t Árko.~i ,JÓ1 .. ",01' kól'ispataki. V arga F I}
renc hőlöni ~ G(i{ Elek gycpesi legén:'t'ek. 

A lelkes hazafias ünncpély t F m·cI/Cz JÓ1.sef 
központi misw/,iói lelkész 8z[l\·lli zá.rI.ák he. me
lYf'kh()1\ a.z IIfI \"nl'hclYliz6ki Icgén)'ok és leányok 
s7 .. úmá ra. hOí'.olt iií'..cnctót t.ohm-"csolta. A magyal' 
H iszokegy és a Hi mnus1. elmon.dú .. r;a, illetve cl
t!nl1klóso után <.:Sak nem az el,:"csz gyülekezet eg')'iitt 
maradt, elhesz61gct\'o ~zékelyrölrJ.i cmlékeikrő\. 

(K. G.) 

Hirek 
Rlidiós Istentisztelet. le8z szel.lember '" .. II 

órakor ~ Koháry-utcai teml.lomhnn. Préd~~ál' 
Szent-lvanyl Sandor " ezetö lelkesz. . 

Hymen. Raffa,' Andr"" oki .. , .. , .. ....". gepeszmCl'-
nDk k!stverunk és Egerhúzy Ju li.... r "v· . 

.. . '" I au-
gusztus 8-áll polgál' i házasságot kötve e'",.ha', 
. ' l .. l 'b' '. ZI m:ga uas un res7..csiHtek a Calvin-téri 1't' -

formatus templomban. Egy régi unitárius ", . 
, '. c :; 

egy regl relol'matus CQalád leszál'mazobtai há-
zasodtak össze. ·A HaHajoknak neviik van az 
un.itárius történelemben, dc - az Egcrházya.k
nRk is, Még jól ~mlékszünk rá, hogy fl. román 
mcgs7 ... :,11lás első, legke.'5ervesebb korsza-
kába n az ifjú menyasszony édesat y-
jq, min t refo rmátus espel'es milyen test
véri egyetértésben éR minden felekezetieskc
dér:.'I!; féhetcvő, ken .. 'Sz.tény i s"eretetben mun
kálkodott együtt nóhai LŐI'illczy Dén.es tordai 
unihll'ius CSpCl'es a.tyánkfi ával u magyal'-ság 
oltal.mazásának és mcgtadásának terén. Mi 
unitáriusok mind(m olyan cselekedellet hálá
san jegyzilnk fel magunknak, amely a lelki 
kereszténység magaslataira emelkedve, félre
tesz minden sziíklátó;.m felckezetieskcdö sz(>m
pontot s a felebul'áti szeretettől árthatott J &..m
si magatartá&ívnl dolgozik együtt más ('gy
luh,ba. tartozó keresldény testvéreivel I sten 
orszá.gának építésében. A mi egy jga-z I ste·
nünk áldása legyen az ifjú páron! Sz. I . .s'. 

ERTESITES HÖDi\lEZöVASARRELYI HI
VEINK RESZÉRE. Hód.mezővasarhely, Szeged. 
Orosháza. Makó, Szentes. Csongrád és ezek kör
nyékén lakó unItarius test.vereioknek örömmel 
a dolIl tUfltára hogy 8. hódmezövásárhelyi lelké· , . 
szi hivatnInak t.elerollja vall. A telefon száma: 
350, A teJerollkönyv '!egújabb pótfüze.fébell: Bíró 
Lajos név alatt tn.hílható, mert. igy olcsóbb It te
lefolHJij, mintIm a hivatal nevére kértük volna. 
Kérem kedves ulliLlriuö testvéreimet. hogy ha 
sürgiís bejolenteni vlllójuk vall, fenti szamoll t..--ér
jék II hádmezövása rhely i lelkészi hivatalt, lehe
t.Oleg a délelőtti Ór:ikban. Szeretet.tel: Biró Lajos, 
hódmezövlts:irhel:d unitárius lelkész. 

JóZAN MIKLóS POSPÖK úR ÉS A .~Ö: 
TISZTEJ~ENDö ASSZONY tellllllOlllunk festes I 
kölisegeinek fedezésére 200 I)ellg~t a(!?IIl.~ny?z~k. 
lUidőn e helycn is lI yugt:izzuk cs koszolletunket 
fe jezzük ki, Ill eg ke ll 6mlékcZII Üllk It Fö!isdelell
dő PÜSI.ök Úr cgyházközségüuk irál!t .~,seltetett. 
szeretet.éről lj I st.en áld:isat. kérjük elet.ukre. An
nak reményében, hogy az Í1jjáalllkított tellllllom-

. b·d·kl han még !:lok alkalonulltll s:Ilolgalltllt RJ alll ·CI· 

"CS cklé~ ilijll hi vein ek. 

U. É. xXI. 8. " 



Lllllz:irt:lkor vesszUk 11_ sz~n1(lrf' l ~írt, . hogy 

G ., , I, y', Iuzcs ilY. roc rdotumlcsos aflll Ilug. . \'arm •. '" . é . 
14~e ll meghalt. Elejének iSJIlertc tt'iser e lU g V IS'iZ /l -

lerün k. .. I' " . t h;" Di Kiss iU. Ernő nb-il llkfmt. Il \OZl g azgn: I .. 
rósúg · kön )'v lúrosút. clöl é pl (' lésbctl része$ltct tck. 
Szcrctcttc.t gratulálunk. , .. . ... .. 

J . O"lSti kir. fŐlIIórnok nlyankfla,t Julius 
0 7.1111 • 1- M " 

hó l-c"cl Ill1iszuki tUII{HlS~"s.iL Iéy~cttok C?,_ ',. 11-
. k' lunácsos atyiillkfiu es n fotu;ztclcll do Pus -

SZ,1 I • . , "-1 oszto " k • ··",lllidJ'1I örölllcbc lI III l IS szere e ....., -
po III' "" . , ,' bl' :1 1:. zuuk s mindannyiuk e letero Is ten tO\1I )l , .1 ( , I 

slH kérj ii k. . .. t • 
P éterrh Gyula, 11)' , elemi Is kolai 19~zga O. Il 

t.orockói uuitilrius cgyhil zkÖl',ség énekvC7.erc, cg~
h{1 1.uuk eg yik legjelesebb kúntora, clhun~· t. ~ala~ 
lát Móni eg~'etClnes cgyhúwnk, os OS1.t07.lk h.al;a .. 
mal':l doUai búnatú ball, K ét fill · Péterffy ,~:[Jhal y 
tOI'clátfal "i lelk és." és PétcI'!f7/ Gyula. 6zekel.yk~
r es7.turi gilJlI1Ílziumi tllnár csa k a hataron tulrol 
siralhattúk el édosa pjuka1. 

dr. Gelel JÓ7,seF egyh úzi főgo ndnok, ko.tozs
"úri egyelemi profe.<lszo r, Nem2el ,~~v~lés c:. crd~
TIl M saj tópole1l1i:ít kidltolt IllUIu;:at Irt. Ko nyvc-
nek rqszlotes i;;lllertetéslire Yisszatér~nk.. . 

Lúrinczi László ~z6k cly k ercszturl vallaslImar 
részt Yclt a balatOll mClltén megtllrtott népnevel ő
q~zetőké l)7.ő ttlnfolnllllon. "Ej t~lIl fol yamokat a 57k· 

k (t;;főyúros minden ó"bell megrendezi, s az azokon 
\"aló rósz\'ótel minél több egyháú embcriinkre 
uézve has7.Ilo$ és s züksógoo. 

A nepi irók csopor tja il re formátus diák szö· 
wt<:ég halatonpal'ti te lcpón konfcrenciát rende
zett, melyen r&:zt yel.! Se/HJ F erenc kadácsi lel
kósztál'sunk is. F. konferencián a nél)] írók siir
g('Uék a XVI. l"zázad ma gyal' irochhni értéke i
nek újra. ki a dú_"' itt, kö,.ötliik Dávid F erenc és H el
la; GilSI)ilr munk úit is, 

Nl'ugt:izás. A L clkt'. !'.zi ).1 ~· ugdij;ntez"Ct janha 
július fo lYllmÍln M. alúhbi lUlomúnyok él'kc7.tek : 
llapp .Je nŐ rI p, "K . N. 20 p , dl'. Nagy Grula. ]00 
P .. ch-. G}':l1'rnalhy T~úszló 20 P .. Booen yő i Bc!'.c· 
!1~' Ö Zsdgll10ndné 2 P .. 1I1c7..ei I sb'Íln 2 P ., Uj\'il l' Y 
' 1~{lszló l P !'iQ fil. , H. VidI ) l ill'ia 1 P .. FCl'ctlcz 
19lLiwznó 1 P . 20 ril., dr. SUI'Úllr i Ede 10 P., til' . 
JI :dász Júno.." 10 r' .. I{lein Géza 10 P ., v. dr. Sz.in · 
te J ún&; 6 P .. Bartalis L Ús'l.ló 1 P . ö sszesen : 189 
II 70 ril1él·. Z"igmQud l)ólIztál'os. -
UNITÁRIUS ÉRTESíTŐ 

F e le lös szerkes~tö; Szent. lványl Sándor 
Felel6s kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
8l.1dapest, V ,. Koháry·utca 4: Telefon 117.529. 

Megjelenik minden hó 15-én. 
El6lizetési di j egy évre 4'- P. 

A. Iap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 

A lap e "ogad ••• elöfizeté sre kötelez. 

Istentiszteleti sorrend aug hónapban ' • • 

H O L [ !.I'l f lk I ~611 \ 
.. pon 61 tb ... SOOI,i.!"101 v.,. 1 

A) Templomokban: 
V., Koháry·utca 4, • • • R6, n . d . e. 9. Szenl. l ványi 5.indor -

o o 13. o o Szolga Ferenc 
o o 20. • o Kereki Gabor 
o o 20, 27, - d,e , ll Barabás [sll'án 

Misszió Ház 
IX., H ögyCB E.·u. 3. 6. d.e.l0 Kereki Gábor 

, . " 13. o Ferencz József o 

" " 
20, 27. o o dr. Csiki Gábo 

• o rr:- d. u. 6 Ferencz Józsel -
B) Körzetekben : 
MÁV-telepi prot, imaház 6. d. u. 4 . Kereki Gábor 

o o o 20. o 4 dr. Csiki Gabr 

c) Vidék : 
Debre!en 6. d. e, I O Ferencz József 

, , • , • - Alahu 7.ott d<tl.u mokon t11'VaCSoraosztas. 
Kovacs D01ll0kos nyúrú dg á lfnl"i lel kész szol· 

gúlt jú \. 26 ú n a ~liS8Zió H áz templomának sul· 
székén, 

Egl' házközscgünk anyaköll~' veiböl. K erc/íZ
!déliek: Barabáli Bert a ház.tartás i alkal mazott. 
u llit1lrius, László M ózes. I1o11ka P aula háztar · 
tási alkalmazott, uni tá rius, M ih ály. - Dr, Oyar. 
ma/hy László un itári us és Pa,pra[vy Margil r. 
kath., László. - K álmti!l J ános unitáriu s és Dögei 
Erzsébet re r .. László. _ lJorbély I st\'<Ín unit úrius 
és P el llcllá,z;, Rozá lia ref.. Magdolna. - Demeter 
Vas Ferenc és Fülöp J oláu unitáriusok .. F~'re"c. 
_ Nagy R 071dia gyúri munkilS uui tá r ius, Vero)];· 
kn Mária. - H orvdth Lajos 1'. kath. és Nauyobb 
h suzsil1llla Ilu ilál'ius, Márta GizeUa. - K epeli .Te
nő unibíriu.s és POf/cI ~ 1"{II'in r. kath, Sdra - Szeg
!ta['lni Istnin r. kfllh. és Tvnnics nona unitúriu s, 
L ászló JU iklós. _ Kuro.A"i, Zolt'im uuiLúdus CS Pill 
tér Juha l'. knlh .. Zoltán nevit g~·e l'me:két. - E.~
kd(o,w'k: P (1) Jenő székcsl"ő"úl'os i t isztviselő é.~ 
IIcj e, unit.ú t"imi, és Su /úcz Er'l..slihet. 1". kath, - IVf'f' 
!in József 6'/,l's , elemi is;"olai iga loglItó. l'. kath. cs 
Páli ~t{II'in lluitúl'Íus. _ Cl>ézá., Lajos llsztalru ~c
gcd és Demeter Judith, ullitú l'iulIok. - Istennek al , 
dÍlsa IC~7en az új>:úilö ttekt:'u é.s az új párok ou, 

-
Utánaküldés kizárva! 

Uj 
o 

elm: 

• 

Nyomaott Máte Ernő könyvnyúmdájában, Budapest. VIII .. lózsef-utca 61. _ Telefon: 1.3S2- !;o9, 
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