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Aratás -
A megérett ,gabonát lcvágj<ik es a vágott rendek ott 

fekszenek a földön, szorgos munkás kezeket várva, 
amelyek összegyűjtsék és kévébe kössek az érett ka~ 
Iászú termést. Nincsen áldottabb munka, mj!lt a z ara
tás és kévekötés. Két dol got kell tudnia annak, a k i 
aratni akar és kévekötésre vállalkozik. Elöszőr is 
tudnia hl!, hogy mikor érkezik e l az ideje az aratásnak, 
mikor van olyan áll'apotban a termés. hogy szemvesz
teses: nélkül legyen vágható és tudn ia kell a keve
kötónek azt, hogy erösen kell megkötni a kévet , hogy 
az "élet". a kenyer á ldott magva együtt maradjon és 
szét ne szóródjék, kárba ne vesszen. Figyelem es lelki
ismcrele<,.,ég kell mindkét munka-művelethez (,os 37, a 
hivatás ludatbót fakadó szel'etet, a mely n elkül semmi
féle ja dol~"t nem le'he,t véghe;: vinni. Ennél al mun
kánál nem lehet számítgatni, hogy men.nyi időt töltöt
tem el véle, mennyi fáradozással jal', Ez a munka 
odaadást, egész emberséget k ivan amikor elérkezett 
ideje az aratásnak és a kévekölésnck. 

De nemcsak anyagi értelemben van ideje az aratás
nak és a kévekötésnek, hanem szellern i. lelki, erkölcsi 
értelemben is. 

A;: ember fejlődése rendJén gyakran él'kezett el 
olyan mesgye·hatá rokhoz, amelyeken belül egy-egy 
világkorsz.aknak időben megérett termése vár t a z ara 
tásra é.,c; a kévébe kötésre, Ezért a termésért is embe
rek sokasága hozott eléggé sohasem méltányolható 
áld o7..atokat. MilliéJk verejtéke;:tek, d olgQ;:tak, szenved
tek azért, hogy él'e'ttermékenyító eSzmék és gondolatok 
valósággá érlelödjenek és alkalmassá váljanak arra, 
hogy ,,8 mi mindennapi kenyeriink"-ké vál janak 
ilyen beérett termése életünknek a szocializmus és a 
béke, Egymástól eLválaszthatatlan ét·tékek együtt
ttatók!" Reánk mai emberekre vár enne~ a' te:.:mesnek 
~takarítása, ezen a sikon kelJ aratnunk és kévét köt
nünk. N:m könnyü munka, nem játékos feladat. Szent 
komolysaggal és nyílt becsületességgel kell odaálla
nunk azoknak sorába, .akik az életnek emez új ter
méséért dolgoznak. Nem tétlen szemlé15kre van szük
ség ma és nem is dicséTetmondókra hanem o lyan hi
vat~r'..:ett<'jl áthatot t emb~rekre, ~k.ik m egragad ják 
EI fehsmert alkalmat és cselekedetekkel tesznek b izony
ságOt hi~ükről. Oda kell á llanunk gylilekezeteink szine 
elé és bIzonyságot ken tennünk arról, hogy hivei va
gyunk a szocia lizrnusnak és harcosai a békének. És 
példát kelJ mutatnunk, hogy mikent kell cselekede
lékkel bizonyságot tennünk. Csak [gy válunk méltó 
képviselőivé Dávid Ferenc haladására ösztönző szelle
mének, Heltai Gáspár, Enyedi György, Szent-Ábra_ 
? ámi Mihá ly, Bölöni Farkas Sándor , Brassai Sámuel 
örökének. Csak Igy neve:1hetJük magunkat Emerson, 
Parker, Frankl in, Priestly, Rabl ndranath Tagore és a 
>ho:z.z.áju k hasonló igaz emberek testvére inek. Csak 
ebben az ($ctber! van jogunk hangoztatni , hogy mi va-

kévekötés 
gyunk letéteményesei azok szellemiségének, akik Gjor
dana Bruno, Husz János, Galilei, Serveto Mihály vagy 
CasteUio útját dárták és harcát vivtá'k a több igaz
ságért es a világosság diadaláért. Kell legyen ben
nünk ma olyan erkölcsi erő és bátorság, mint ami
lyen fkorunk nagy emberi s7.emélyiség:ében, az es7..mé
nyeink szerint i Jezus-arcú e mberben: Albert Schweit
zerben van, aki csak a minap írta, hogy szeretettel 
gondOl egyházunkru - és ez a szeretet súlyosan köte
lez! - Ihogy itthon népünk szolgálatciban és határain
kon t úl az embe r iség szalgalatában határozotlan és 
félreérthete tlenül állástfoglaljunk a ,béke mellett, küzd
jünk a tömegpttsztító fegyverekkel való kíserletek be
sziintetéséért , harcoljunk azért, hogy a világ sQTsúért 
felelös vezetöi az eröseknek, leiiljenek tárgyalni és 
békét teremteni. Meg kell ezt tennünk templomaink 
katedráin és t>ilágkongresszusunk fórumain. és mindeyt 
ul'lcalmán életünknek, amely a szolgálat számára adó
dik. At kell hasson m indnyájunkat a Brassai bácsi és 
Albert Schweitzer által jézusi hangsúllyal képviselt 
gondolat: ,.Az élettel szembeni feltétlen tisztelet elve"! 
Döntésre ke ll érleljük az emberek lelkét, hogy a józan 
emberi értelemnek, a romlaUan erkölcsi érzéiO'le..c és 
mindenekfölött a jézUSi szeretet parancsának engedel
meskedjenek, Ennek az igazságnak mezején is Cll'as
sunk f:s kössü1k erös kévébe a termést, hogya mi uni
tárius egyházunknak és a szabadelvű keresztények: 
világtáborának erkölcsi súlya, humanitás1.1l'lklnak e~e, 
a szet'etet és az igazság Istenébe vetett hitünknEU ha
talma is ott álljon az V. magyar békekongresszus kül
d ötlei mögött, akik Stockholmba utaznak a béke
világkongres.szusra, hogy kinyilvánítsák a vil~g népei
nek bekeakaratát, hogy !hitet tegyenek ama I~ai! ágak 
mellett amelyek zászlajára vannak írva a béke harco
sainak. 

A Szovjetunió kezdeményezései a világbéke m~~: 
remtésének feltételeire vonatkozóan, az az erkölcSI 
bátorság amellyel beszi.lntette a nukleáris fegyve~k: 
kel való kísérleteket tekintet nélkül arra, hogy a ~,Ö~bl 
nagyhatalom követi-e ezen a téren vagy sem, a ikJüJön
féle társadalmi rendszerek békés egymásmellett élésé
nek i!ondolata a békés és szabad versengés j7SY~ 
és sok más példamutató tény és cselekedet, mInket IS 
arra késztet, hogy ikJ!rlclés ~élloül és nyiltan hi.tet t;
gyünk amellett, hogy nún::lezek a gondol!ltok, Igazsa
gak és erkölcsi tbly"ek teljes összhangban .. állanak 
unitári7jmusunk és S7.abadelvü kereszténységunk cél
kitűzéseivel a keresztény Ihumanizmus általunk kép
viselt elveivel. Hissruk, hogy !l stockholmi békevilág
kongresszus nagys:zorü magv~tés lesz ismét, olyen mint 
Albert Schweitzer ooló! békeszózata is volt 8 n...a.g<l
nemében és ennek a magvetésllek lesz aratása és lesz 
kéveköt ';e is! R. Fifep Imre 

VNITARIUS eu:r l 



Az unitárius szórványok,ól 
A 

arországl helYzetünket tc.Jonlve ~önnyen azt 
~ hogy clteJu.ntve egy-1l.ét m~dbb 

~u:::t' ml wutánuaolt itt tuJaj~~~ 
(.'g)'el:.en 5ZÓ,:ánY ,..agyunk. ~~=:mk. ~.ynek 
19)' JI> "an. :'\.ncs olyan egJ háZ.)COZSége. iIlet .... e ki. 
De vom. ~ ... agy .eányegy If!&.' .... ..rut !s 

&ebb-nE<g)~c:'~!' lIiZC';W;W:=' á~J~'ar;k ~ányokat 
~·amutk. aAl.I'I eg ....... -~_'l"'isz.ak6zi vagy a Dunán-
járnak· mInt pl_ a u......... _ .. . .. ~. 
tUl- Utóob.Jlait konlJbelíiJ 5..0 lelket kitevo gyUJd...e-

l. t.óbb mil'It szArtíz }}e::ységben. városban-1aluban =:k. El. a szétszórtság rri!liK -ak a 1.elkipásZ~ 
. lent majdnem lekiiuthetetlen terheket ~ JStentlSZ 
]e, ....... a " ében es a csajádokkal valo kapcsolat te;eLCA szet y • . 
rendsz- ""--Hádban - de rovásóra megy a 

• .. ts uu......., .. .. 'ba ," kő össÉ gi szellem kialakulásának ls. ~ert ;113 va o 
Z; "ckötO k.ap0<:5 szerepet betöltő lelkész minden 

~:: e5szÓUiSa ét JX<si un:tMius atyafi ~hezm rendUl 
~ a sop;oni hivünk elhalál~a hirere. ~ vann~k 
g)ü1ekCZl.-ti vae)' vall3Eios életunkben az emhw,tt pel
dánál floomabb lelki mozzanatok, íl!"elyeJ; mInd el
zárva marétdnak ét SZÓrvány~letet. élo V3:lIasos embe
rek sz.ámára MiI~n !clemelo él'"2'.E:S látm Budapesten 
4O-{;:O konfirmáló unitárius ifjul, m iköz'uell.a gYü!(>~e. 
zet jelenlévő ft>lnóU tagjai legalább. ar:-,nyu'a, erosöd· 
nek ötudatukban, mint a vaJIástevo navendékek. A 
hitnek ezt a megerősödését s e"1. a lelki élményt mi· 
kor kaphatja meg a szekS"!!ordi 5-6 hiviink?! 

LelkésZi értekc:zleteinken újra és újra napirendre 
kerülnek e kérdések s ált.a.léban a srorványgandow 
problémái, Nem hiába, mert ba valahol ér.ényes, úgy 
a ml egy1lázunkban maradékt.alanul az, hogy ,.sak ~ 
aratni\'aló, de ke\'és a munkás," *Hiába mondaná bárkl, 
hogy sz,ámarányunkat tekintve sokkal több lel}c;eiz.ünk 
van, mnt bármelyik más történelmi egyházn.ak. mert 
viszont kö2:úlúk egyetlen lelkész sem utazik evente 
25-30 ezer ki.lomét.ert hivatása teljes'tere, swr ':ány· 
hi\'e:ncK lelki gondoniC'a érdekében, mig ,nálun.1t il)'en 
lelk;' lek is vannak. 

Em:'Het1 lelkészi konfe ellciainkon egymái t bátoritva 
és serkentve 06ztjuk meg tapa5zta1atainkat a jobb 
mlD'lka érde\tében és ha mégi,c; }tiányokat állap't..~ · 
tunk meg híveink vallásos életknek gya...1wrlásában. 
szomorúan kell leszögeznUnk., hogy nem mincieJ'.ben 
m i valO'unk a h 'básJ.k. 

Mcgítéllsem ncrinl a probll-ma kulcsa nemcsak a 
lelkészek ke'tkben van, A szOrványéletet éló unitárius 
em-be'nd: mélyebben vaJlásomak k~ lennie. m~nl a 
népes gyülekezet bármelyik tagjának, Az az unitárius 
öntudat, amel)" teljes megbecsiíJérst es tisrtcletet Kelt 
Füzesgyarmaton, "'evés Kec!keméten \'agy Pép~n 
Több lélek, erŐSC'bb hit kell, hogy fÜtse a szétswrtsá
g4ban élő hiveinknek a szivét, ha nem akarnak fel
sriv6dnJ, elkÖ7.Önyósödni. 

Hiába kesereg az az \Initárius szüló, akineK gyer
meke ta~ C'gyedi.ili un'tárius abban a kis köz:sé1ben., 
ahol lakik, hogy az. ó !iacskájának vagy leányánlit 
l60ha 6incs a'kalma hitt.m6rfua járni tis igy milyrn 
unitári~ válik .majd ~őle, Olyan lesz lbelólc, ami
lyen o ma'ga_ a szülő, Különösc., ilyen esetc'(ben 
\'egye az unitáT.ius szíilő azt a fáradtsáaot n'!3l!'áruI'}{. 
hogy ~hetsel!e ~)'..c-int maga oltsa -heleG gyellilekébc 
drága hltfu1knek Igazságait é ; tanításait. Ki tagadh- tnj 
a~\, tJogy ezt a feladatot báTki c1végezheti. Nemrég 
pécsen koofmnált C2Y <"~Ként el i'~" .z!tett aye llI,,:k, 
- és mc<>..gyöWlj{"isel álJitom, hogy pé!damutaJóan 
tudatosult benne az unitárizmus lénye<'~ ÉS szépsé~ 
me: édes1'llyja lelkes és buzg6 \lTutárius, ' 

Nln';s szórványprobl(-ma. ezt. merem állitani, csall 
e~~, hit vagy ~Itel'cnsé& öntud1it, vagy közöm, 
~.van, ez pec:lIg a fni 'killlin-külön egyéni pro'b-

Ami a szórványmiEszlOnkat illeU, hittel mondhatju'k 
'!.gym €lsnak: "'" lényeskedfók a ti világosságtok." A 
tlsztek .. rt,.'mé ltó és {>Óldá. .. életnél nem kell jobb bizo. 
ny1ték, argumentum; unitárius hitünk igaz"ága (.ol 
sz(-psége mellett, Bajar J ános 

t UNIT'.\RIUS eLET 

Levél dr. Schweitzer Alberttől 
az afTikai Lambarene-böl 

Kedves Föt.osz.te!endö Püspöki He1ynök. Or! 
D r. Schweitzer mcgb!zott, hogy újak önöknek és 

nevébe.. köszönjem meg mindkét levelét. Nagran 
sajnálja, hogy e~ levelükre, melyet 19M, júnilJ6. 
18 áh intéztek hozzá, amelyben elküldtek ny"'.Jatkoza
Nkat is, nem váJas-:olhatott korábban Nagy ér
deklOdéssel és figyeletT.mel olvasta aZDkat. O másod
sUJ:" is felemelte hangját az 0s1o--i rád-ón kG _ -itúl. 
hogy szünt 5~( be a nukleáris kísble-..e."<et, Az itteni 
hatalmas k6m.á.znak a vere1.é:se sok munkát ad neit i 
és nagy telelöszég.et ró rá. ezért bizony fáradt, E2ért 
kéri önöket, ennek tulajdonitsák, hogy nem tud saját· 
kez.üJeg írni. K öszöni a meleg 5Za\'akat es szívbőt 
jövö üdvözletüket, melyet az újévi leve]últbe!'l jut
tat~ ki!.ejczi-«re, Kérem, adja át az ó legjobb lóván
sag.ait és meleg üdvözletét a fögondnokoknak, a Hl
kárnak és a fÖjegyzónek , akik a levelet szin'é:rJ alá· 
írták. H ittestvéri üdvözlettel : Mu, Lotte Gerhold, 

A géppel írott angol nyelvü level vegi.n németül 
a következő sajátkezű sorokat írja a nagy humanista, 
orvos és tudós: 

A 'kezem nem engedi, hogy úgy irjak, ahogy s,re
retnék. de sulyt helyezek arra, hogy megmondjam 
önöknek: mennyire megindított levelük és hogy szere
tetLeI gondolok egyházukra, Schweitzer !..ambart>ne~ 

1958, május 23, Szlvelyes üd"özlettel: 
Albert SekweituT 

Lapunkban is megköszönjük a nagy hum.anista tudós 
hozzánk küldött meleg szavait s ii2enjiik, hogy a 
nukleáris fegyverekkel való kísérletezérek elleni küz
de:!Jr..ében s a békéél't \"aló hatcában mi magyar 
1mitáriusok melleÜe állunk.. Isten <ildá.s3t kerjük 
életére, 

TALALKOZÓ 
ÖtIienen'$ érettségi t.alcilkozó, A volt kolozsvári 

unitárius kollégiumban, ma Bra'SAAi Sámuel 7, sz.. 
kö7...epis:kola, ezelótl 50 évvel végzett djá.iook 1958 
június 29 én érett.-:-egi t.alálkozót tartottak, 

Az ötvenéves érettségi t.alálkozóo megjelentek: Dr, 
Kiss Elek unitárius püspök. dr, Káh4TU1 Ernő buka~ 
rwti orvos dr, Kohn HiHer kolozsvári egyet -:ru 
tanár Löri~czi Domokos ny, unitárius le'·kész, Lőrin· 
ezi Zoltán egyházi fószámvevő, Major DOmo,kos ny, 
jegyző, dr, Nemes Sándor nagyvál'2.di or vos. Id, Sebe 
Ferenc ny. unHárius lelkész, összesen nyolcan. 

A ta;áJ:k07.Dn, amely meghitt baráti kör~ ~jlo.~ 
lett, a véndi:ákok közül dr, K iss Elek püs;x>k udyo
zőlte az életben lévő két tanárukat: Kelemen LlJ?~,$t 
és SZenlm4Tt.oni K almánt, akik most, is alk?t.6 ere~ük 
birtokában jelentékeny irodalmi tevékenys~get fe]:
nek ki, V':sszapiDantá,sában rtmutatott arra, hogy 0;1-
lyen hat~mas átalakulások korszaka volt az elmult 
50 E5Ztcndó, " ' . 

A ta~álkozó lésztvevói megjelente., az ~ltanUS 
templomban tartott inentiszteleten, a?0l If)· Sebe 
Fer'!ne lelkész mondot! t2rtalmas I:eszwet. 

A vl'nrii6.kokat, volt tanárokat és ilj, ,~?e Fe:enc 
lelkÉsl.t dr, Kiss Elek püspók es ~'e. I,at:ák lakásu· 
kon \'endégül, kiknek szÍ\"es ven,d~tasa~ Kel€.~ 
I..a ' köszönte meg és a jövő é\', v,szontlatás rem:
ny~:"n buesúzott, Ezzel egyidőben Bud~peste.n, a 
Hőgyes EndTe utcai templomban ~n l~tenbszte
letcn jelen volt dr, Zsakó Gyula ~1O:házl lanac;ros ~Z~ 
Tetettcl gondolt la kolozsvári 5~ cve5;. talá,l,~ozon ~_ 
veU tanoraina és véndiáktársmra s ossz.'!]ott a Bud 
pesten lako Gyall av Domokos volt taná rával, a kolOZS
vári emlékek fejujhosára, 

Ugyatlazo1l napon a Bra&S3i ~ámuel , 7, sz, közép
iskolában hú.s.7..cvcs érettségi taJ,tukozó lS voll, 



Az evangélium fényénél .. . 
.. K érjetek és adatik Jliktek, ... l7leTt 
ak~ kb, mind kap ' Máté 7 T. 7-8. v. 

Isten áJdásáról. megs.z.ámlálhataUan adományáról 
beszél <l hh'ö lélek :'l érzi. hiszi és tudja, hogy ilyen
kor valamilyen nagy igazságot foglal szavakba é5 
juttat k-ü'ejezésre. Az Islennll. kit testi szemeinkkel 
nem láthatunk. állít juk hitünk erejével, hogy szün
telenül áld minket CS meg:tartó erejéból mindig csak 
ad nekünk. :\tindannyian teuni lelesn~k vesszük 
ennek a soha meg nem szűnő isteni ru.ddsn1& a léle
zéstt, lsten szent lényének ezt az állandó S7:táradás3t. 
gondviselésének napan.kénti megújulását. Még a gon
dolat is elnehezül. nem is beszé:\'e szívünk (I7és~ól, 
amikor Isten gondviselésének netaláni megszüné::!i:e 
fonnáIád ik \-a.lamiképen SZ3va:kba. Isten gondvu'e :é;e 
sohasem szlinik meg, - ezt érezxi.ik s am 'ó ta a ,rilág 
áll. tapasztaljuk. Felfogni azonban és megfu1:eni s a 
magunk szám:ira egészen nyih'ánvalóvá tenni azt, 
hogy a mi jó Atyánk mindig crok ad. mindig csak 
aId. a maga szent lényének erejé ... el állandóan fel
övez minket; ezt felfogni És megérte.'1i igen nehez. 
Sejteni. megérezni s mindennap megnyilvánuló jelen
létérő l ludomást Sl.etezni könnyu. De hogy lehet az, 
hog:" ez így van ?! Ez az az eset. runi..!.;.or l:::eteI;e.:.-ed:.k 
rajtunk. amit az úr Jéi:llS mondott : értvén nem ér
tünk. látván nfOm látunk és halh'An nem hallunk. 

Az emberröl például. akit valamennyire 'sme -ür>.k. 
elmondhatjuk. hogy mai mivoltában bizonyos do!gokat 
.ad a ,,·itagnak. má.so'kat pedig kap. Goethe is ffieg
látta ezt s azt mondja: "Az emberi élet az ada:; és 
elfo~adas met.am&fózi.."látban zajlik le." Testi tá,p~e
kun'kat. sót értelmi.szeUemi mivoltWlk rÉSZC!'e is sok 
mindmt. a küh'ilágból \'eSZünk. ~n az ú'on jutun. ..... 
hou..'Í ahhoz. amire fejlödesü:khöz szüksé;i'nk v~n. S 
etiJ.t31 fejlesztjük ki azt a képességünket is, hogr 
most már mi is adni tudjuk e.u:méi'tlm~ k. ér.~irik
nek. \-eg;.rl pedig szeretetünknek g,'Ümökseit . .Képes
SÉ'ge!n..'!( folyton nö\·ekednek azáltal. hogy hol ere.";
tünk a világból. hol ~ig mi adunk kömyez"!tú'tk. 
.nek. Igy les:riln..'-:: cselek\"Öke~en értelmes }·'rlyekké. 
m~d testi mind szellemi \"Onat,\:ozásba."1. tp't-.ni tud
juk az életet értelmünk: adottságaival s ket !kezünk 
munkájá\'aL E:záll<cl rnE"gterem bennünk az az f'~-e
temes erték. amelyet szeretetnek ne"·ezünk. A s 'ezc 
t('t. va~~ac~al éltetően hat mind magunkra. mind 
masokra. ng<>.m nyujt és felerr:el. A szeretö sz: ... ,ú 
e~bET~ v.:J.!1 . meg igaz±n a ké!;:~se5 ~rra hogy 
adjon onmagacol. adjnn a \'i-1á.."crnak. embertárs"lira.1t. 
Ime ISlen ~zerctete.'1ek. a.damá.nyozó és áldó creji:na. .. 
halván . .'" mB'S-"} az emberten. Azt a jót. ~mi ~z f"rl'lo...""e:'
~ \'an. próbáljuk meg merhetetlenül fe!.fQk.o::o:t rnér"
tékben meglátni ':Stenben. 

Test\·é",,:m! ha kerünk. van aki adjon Iffijne'<ünk 
s VM honnan ka9nunk. Efelől bizonyosak lel"-etünk, 
Ha C~~'I;>~"'ó életünk becsületes szandékú 6.~jtás3. 
f(.l~_ódik ~é~e, ~madságg3 megkapjuk azt. amit 
ktrünk ... Aki ker. mmd kap.'· Amen 

Bt>J1cze Mcirton 

.fJ-'Iweku.e1ei.nk éle1éMI. 
F'Ü'Z~gy~rma'~ ~g-yhá2kÖ'ZSegünk meleg. bensőséges . 

esa.ládias Jellegu ~epségnek volt a SZínhelye jlinlus 
2':?~. ,.E napon zaJ!ott le a szokiw'\<; évi esperesi 
VIZ1tá~lO. amelynek kerete~ Pethő István püspöki 
helynyk .. és Ferencz József fogondnok jelentek m az 
egyhazkozségben. A vizsgálószék örömmp.l sze~élt 
a tor0':J"-m:tgas nyárfák tövében fehér ruhába Ö}tözöt~ 
lelkésZI l~ást. amel~' akhill elhalad6knak is tud. 
tóra adta : lsmLt megmdult az élet és az építö munka 
a jobb sorsot érdemlő egyháZközségben 
lelkű , egyházunkat szerető és ,~"oko~Ó 
szonyok: Ungi Jánosné. Csák ~~ ~: 
mal, BökD Ján05né. Gacs§M . Kovács 
Béláné, Takács Károlyné, egy . gy 
alkalo."'l\mal orngadtak . lelküket fc " ~ 
a fa lra, ame!y most csillog. 

Bent az oudvaron is kép foga::!ta a \'lU-
gálószéket. orgonabokrokkal s:zqé 
1:rezett ame!}' Homoki Lajos gondnok 
atyiUlkfia a mindenki Margit nerlije sze~ 
érzéke . A kisebb méretuvé alakított 
udvar és a (Ilyen veteményes kert a lelkész 
éLniaka-ása. sári Laja;. Kovács Lajos 
Hegedüs Sándor és VelOS Fe: enc atyá.'l.'diai dicsé~ 
retes munkájának tanúbizonysága. 

A Ikh"ÜJról. megújitott le:.kés2i lakás Icelülro' Ls új 
képet mutat. A szobák ketfe'é \'<ilavHsa, Q falak és 
a IXldló fes tése, csinositása lakhatóvá tette a Mdt>gnek 
látszó épületet, amely így !kel!emes otthonává vált 
a le!készi c"aládnak. A tO!7'"..ác atep:tere. az épitóanyag 
behordása. Homoki Lajos.. K ovács Lajos es fla fárad
hatatlan munkájáról tanüskodlk. Az e5p?resi \i:z:s.
gálés:ze.1t. megá!1apít:isa: ,.szivünket Ölöm tölti el er.J\}'i 
örvendetes "'áltozás láttára", szép e::smer~ az eg». 
házköZ5ég !idei.. szor-ga.hn3s munkájának. 

A .... izsgá16szék alkalmával a templomi szolgálatot 
Pethő István püspöki helynök \-egezte. aki kÖ1'l3.yeket 
fakasztó beszroében újította fel al. egyházközség hivei
ben .az e2J' leL!....""! csahldha való tartozás tudatit . 
Istentislt 'et es az azt követő közgylTIés után a Vi:zs· 
gá:'ő:szék a gyl1"!.ekezet néhai !elke;rinek öz .... e~yét. öz .... . 
K mwcs I .. iszlÓnét látogatta meg. a.1Q 40 es:zte.",-d~i egy· 
házi tanitói-ne\'elöi szolgálat után most az egyhn· 
község jegyzői tisztel tölti be_ Ezután Hamoki Lajos 
gondnok és fe.'esige sz. Nagr :\Ia..-g' t hagJóorninyos 
szh·es-szeretetlel eb€d.en latta ,,-en1egül a Vizs7a'ó
sz€. ... et. A dévaványai társ-E:gy~:iz.t.;:öei:gból Peszt
t<ll1:szki Sándor gon<i.nok hozta el az ottani kevér 
számú unitariusok jókh'á!:S3gait. A !ü-~·nmgtj 
hivek szeretettel gondOlnak vjssza a \iz;sgálÓS2ék mun· 
k.ijára. amely hitü..tmek és unitárus éntu::btn1nnk 
rnogen3söd~t és elmé'yű~esét erec:lmá1yezte. De sre 
retettel gcndolna...1.;. !elkipáqtorukra Kelemen l\lt!"dt:-, a 
is, akimek nehány hánapos le'készi mun.' .. ája in'..e ele
tet és lendületet ,'itt a ro-"iilekezetbe. 

Unitárius búcsú Höd.m~rbdyea.. Június 28 
29 511 tartotta Peihó István piispöki helynök:1 s·C'ká.."03 
. .\'izi tációt'· a hódmi.>zó,<isfirhe!J.i tmitirius egyh:ízköz
!légben. Föjelc'ZÖ másirányú elfoglaHs2ga 'ffi!.att !.\1rkl&s 
Károly egyMzköri pénztáros alia "·olt a Fópásztor 
k i·"l etében. 2:8-án.. swmbaton délben az. állc-mk n 
dr. Jakab Je-nó lelkész €s Kcidár lsn-á-n gond:lok ro
gadták a ,,·izsgátós'Zék tagjait. A parokiá.n az egyház
község e!:nökségoé\'el együtt ebédeltek a vi.zs1.i!észék 
t V';"j majd ebed után- a ihh-atali vtzsgá'atot tart,.fták 
m:g: lIIrikoris kü:ön UJCgdicsérrék tiszte.leces ~ro.r 
Aran kántcc afiát. a'<i a ~ tee"1dóket ~'eg:tl 
az egyházközség1!Qt be. zú É'\.-ek óta pé/eMs rencf.cze 
~tettel. 

MtJsnap. \·;:s..: •• .l. .... p ~ már hat 6rak« h3D€,E; 
" oH a telki il Más a ,,"idé'<r61 érkezá h.J:r.:-.k:onok 
örömteljes: találkw "itál Gyutár6l )!akkó.!: Sxcgt'd
ról Q'o!hám 'kiXn.)"ékéról s u:fs"to:maIt f')""Ú tek. c e 
3 messzi kartlytHt wtitári"sai, hogy legalább e'lY .é\ .. ~n 
etPs,a unitárius templomban haUhaFák .Isten. I8fjéc. 
A ket napja. tartó so;'-adó eSD eU444 .,. lIS l'S"(al:iStig 
il Eg'.clt templomban Pe'hó tst".áD P"fl&í ~ 
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végczte II szószéki szolgálatot, s zcngett az ősi ?.soltAr : 
Tebenned bfztunk eleitöl fog:va." 

,. Istentisztelet utáni !közgyűlésen, az ú, n. k.1.nonllkus 
kéTdések kapcsán, örömmel állapí101ta meg II pÜ6pükl 
ihclynök UI'. (hogy Hódmewvásllrhclyen egyetlen a l
kalommal sem ma.radt cl II vasMnapi istentiszt.clet, 
mert .ha II lelkes;>; .hivat~1.1i cl!oglaltsága miatt tAvol 
js volt, helyctte minden alkalmnmal tisz 'e 'ctes Boros 
Aron megt.artotta a szolgálatot. Egy PErces ,néma fel
állással adó7.ott a közgyűlés dr. Qsvábh Gábor el
hunyt prcsblter aiia emlékének. majd. az új pr~ 
biterek: dr. Benczédi Ferenc, E:l'dős MIhály és Szé
kely Ferenc eskütételével ért véget II közgyűlés. 

Délben közel nyolcvan teriWkes s7.«etet\'endégOOgen 
vetlek ~'észt. az egyebegyűltek. Szeretetvendégség után 
II késő délutáni ór.\kig II vIdékiek vonatindulásáig 
atyafiságos lbe<;zélgetés alakult Ici püspöki he'ynök és 
a ~StZtvevők !között. Végezetül emlltsük meg azc-kat, 
akik időt, fáradtságot nem kimélve áldoutcs munk.á
val hozzájárultak a (nap sikeréhez. Bán Sándor ~~ Kl~ 
JÓ7.sef Jm?sbiterek az állomáson fogadták a vldéklrol 
érkewket Simonyi Ma és Sza~hmári Pál presbiterek 
llZ imaterom rendezését s a s:r.eretclvMolégség sok 
.tigyeImet kívánó elökészHésCt vé,geztéik példás cda
adással. Bányai Álbe:rt.né presbitCliJ1ő .gondoskodott 
bőségesen fl"issen sült. omlós kaIácsról, vidéki atyánk
fiai reggelijéhez. Kádár István gondnok adományozta 
az egL-.z SZCl'etetvendégs:éghez a kenyeret. Va jnai 
Stindor algondnok fe!csegével, a már emrtett 5Z3111-
mári Fill fel~<rével. Kencz János, özv. Szenti Sán
dormé es n h.arangozó háza~p:h' áldozatos munkájuk
kal tették felejthetetlenné a "bücsu" J'lap;át. 

A gyülekezeti közösségben élek ta lán el sem !kép-
7.elik. milyCrl lelket épftő, szívet emel ő .hat~sa V<lJ'!. 
a szórványban élő hivekre ill. ilyen ritka alkdom
.:nak, mi ker szemNyesen taláJkozhaLnak Ihittestvércik
kel. s az egyház vezetőivel. 

A debreceni cgyh:'izkö7ségbcn július 5-6. napjain 
végezte egyházt'pítö munkáját II vizsgáEsz.ék Itt ;J 

szokásos ünnepségeket m~ gazdagabb tartalommal 
töltötte meg az egyházközség életének k imagasl6 
eseménye, a lkoniilVnáció, amikor is (Ilégy Hjú test
vériink tett vallomást unitárius Jlitében való meg· 
crösödéséről és '8 konfirmáló ifjakkal együtt ÚrvaA&Q-
rát vl.lt az egész gyülekezet, amely ene az alkalomra 
szép számban sereglett ö$Ze nernc:;:al<; a városból, 
hanem a távoli S1.órványok!b61 is. A négy konfirmáló 
Uju vallástétele valósággal élmény volt az egés.:zgyü
lekezet számára. Püspöki hel;y.nököt a hódmC7.o",1sár· 
helyi gyülekeze~be lMiklós Károly köri pénztárnok , 
Deb-recenbe ,pedig Ferenc József főgond'1ok és ek. 
föjegyzöt helyetlCSítő minőségében dr. J akab Jenő 
lelkész lia k1~érték el A !kocsordi egyházkö7ségben 
június 2Q,-én tartott vi7Sgálatcn részt vett csp. püspökj 
helynökkel együtt dr. Gá1Ialvy István fógcndnok és 
Györfi István !.köztigyigazgató is. 

A budapesti egyházközségben július 11- 13. napjaln 
volt az esperesi vizsgálat. A Vi7.s.gálószék mun'kájában 
esp. püspöki helynök, mellett résztvettek a fógond
nokok is. Örömmel állapltotta. meg a. vizsgálészék, 
hogy az egyházkömég nagy igyekezettel fogott hoz?á 
és nagy részben már el is végezte a Nary I. utcai 
és a Hógyes Endre utcai gyülekezeti tellllek, a lel
~~_ irodák, valamint a l\'ragyaI'lkúton levő gyexULd.
udülo rendbchozását. Midőn előlött i ett-<me:'ésélnek 
kifejezést adott, l'amutatott anra, hogy (kü~ ('iI1ösen a 
Nagy I . utcai templom 'belsejének megujilását és 
ugyanott az orgon.::J. felállítását elsórendű egyMzkőz
ségl feladatként m'nden más kérdés elé kell ~ozni. 
A 13..;i istentiszteleten a szolgálatot Pethő István CS!). 
pO~ki helynök végezte. Istentisztelet után .mielŐtt 
~ SZO~ közgyülés kezdődött volna, mera-.ható kedves 
Unnepség ment vé~be a népes gyiile'kezetben. R. 'Fti1ep 
Imre lelkész a Vizsgálószéket üdvözölve meleg sza
vaklkal eml&ezett meg arról. h~ épen 30 esztendő. 
vel ezelőtt jülius 2-ik v.asámapján ugyan!l!bban a 
templomban tartotta egyÜlázi esküvójet .p üspökl hely
nök, IDTlikor a szolgálatot boldog omlékíi Józan M~klÓ9 
püspökünk végczte. Most a -30. évforduló napján ' oda 
hívta az Úraszta:la elé püspöki helynököt és élet~ 
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társát és 'll gyülekezettel cgyi.itt Im ádkozva ls ten áldá
sát okérte további é1etükrc, hogy vé~ezhessék ck. akik 
egykor ti pestszc.nUÖl'incl templomot mcgépltették. 
most m ár ezután az egész cgyhltzunkat épltő 6ldlis'lS 
munkájukat h055ZÜ évEken át. Amikor a Vi7..sgAló_ 
S7..ék Ibcsz.ámolt a Köz.gyiiJésnek az cgYhá7.kö .... ~gbcn 
végzett munkájáról, ·kős7'önctét nyilvánitottn ti gyüle
kezel lelkészénelt <az egy.há?Jközségi épületek mcgüjí
tásával kapcsol.atos~Jn végzett munkájáért, Györry 
~.s.tvá:n lelké"Z. pénztárnoknak az egyházközség anyagi 
ugyvItele terén kifejtett Iclküsm~etC6 munkájáért és 
a gyermek ist~!'ntiszteleti szolgálatok nagy fontosságu.. 
va1.Jás-erkölest nevelési szempontból nélkülöZhetetlen 
és. áldásos tevékenységéért, egyben rámutatott arra 
hogy .,z egyéni kezdeménYC'Zések mellett ink6bb ~ 
közösségi s7..e:l1em kialakítására fekt~sék a jövő~ 
a fŐSÚlyt, mer t a dOlgozó gyülekezet 13 legb.iz100.a):>b 
út a jövendó fclé. 

Ozv. Barabás Istvánné, budapesti egyházközsé
günk . néhai nagynevű lelkipásztorának özvcgye. gyer
meke'lVel egyetértésben az egyháZközség könyvtárának 
és irattárának ajánlotta fe l férje ,kéziralaiban hátlra
mal'adt egy-házi beszédeit. ci·kkeit tanulmánya :t vala
rni'J1t könyvbál'ának néhány egyházi vcnatkoz-ású da
rabját. 

Ferenc József e,gyházköri fögondnok a na-gytis.:zte
~etű asszony k €'résére az anyagot átJ1ézte, azt ,igen 
erlékcsnek találta :;: a maga részéről is kérte, hogy 
azt az egyházközség könyvtára részere adják át. 

ÖZv. Barabás Istvánné n.agytiszteletű asszony el
határw..ás:ának szívből ö.rvcndezÜnk. 

HALALozAs 
Dr. Zoványi .Jenö ny. egyetemi tanár, k iváló refor

mátus egyháztörténész életének 93-ik esztendejében 
Budapesten el.hunyt. A jeles, testi és szellemi fris
s.ességébcn pábriárka kort elért, tudós a !elv:i1ágoso
dott teológiai ,gond'olkodás egyik legkiemelkedól>b kép-
vise]öje volt. Felfogásáért gyakran került ellccnlétbe 
az ortodox irányzat ,'képv iselői vel. Zoványi prof<!S6W1' 
rendkíviili nwgbecsüléssel viseltetett Dávid Ferenc 
tÖrt€fle:mi jelentőségű szerepével és személyével S7.em
ben s egyházunknak is, haláláig, megértő barátja volt 
:E:.v-tizedekkel ezelőtt a Dávid Ferenc Egylet-ben tar
tott előadásaiban és a Keresztény Magvető hasabjp.in 
megjelent illagyérde!kű kÖ'lleményeiben többsz(ir tett 
erről tanuságot. 19!H-ben, Dávid .Ferenc halálának 
375 év€'S fordulója alkalmával jelent meg utoljára 
körünkben. azon a fogadásan, melyet az é\'forduló 
a!k:a':mából egyházunk adott unitárius és nem uni
tárius fZelrlélyiségek, Dávid Ferenc--szakértók, egy
háztörténészek, tudósok részvételével. Ez alkalommal 
koro t megcáfoló lendülettel elo.,dott felszólalása fi 
megjelentek nagy tetszéséve1 találkozott. EmlékeI 
~gyelettel őrizzük. 

H. Fejér Domokos ny. isk. igazgató, budapesti egy
hám<öZBégtink presbitere meghalt. ElgyJke volt a ~Ü
lekezet legrégibb és legbuzgóbb tagjainak. aki mm .... 
d ig cselekvően vett részt az egy.házkö-reg életébcrL 
Egyidó:ben a irAko:palot:ai $ZÓn-fu1ynak volt lelkes 
gondnoka. Áldás emlékére. ." . 

Szász Jánosné, debreceni lelkészünk hitvese, Julius 
13...an tragikus hirtelenséggel elhÚnyt . Férjének, val~
m int két kjs gyermekének: és szüleinek mély gyásza: 
ban résztvcvó léleklkel osztozunk Adjon lsten nékI 
csendes lJl;Yugodalmat. 
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Feh~ l6s szerkesztő é-.i kiadó; Petbo István. 
evi előfizetési dfja 12 forint. 

BudRpest, IX., H6gyes Endre utca 3. 
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