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HATÁRKÖVEK
Pouony: 1848.
egyH: Hh1énetében. Ezeken I helyeIren mondolll ki az ondgi{yűlb előbb Erdélyre, azu'án eg&;z
Magyaror5Úgra né.ne, hogy u unttt.lul val", beveti vallb (rece('ftQ religio).

Por és Hamu.
•

.1511 pur b chomuy \·o~ muc •• ,Halotti Bt:sUd.

Ket világjáró magyar baktat komoraD, sötéten L'lndon északnyugati városrészében, amelynek
Hampstead a neve. Lépieik zaját el nyeli az óriási kölengerböl fel-felcsapkodó mtly morajl.is, amely
0/)'30 mint egy halotti indulón.k bAnalas akkordja. Bánat az arcukon. Bánat a ulvUkben. L'!horRanlolt fejjel, egymás kOzOt! halkan beszélgetv,", mint az emmaus; úlon az a ké:t tanítvány, egyenesen oda tartanak, ahol azelőtt OrOm es l:\dvjóság fidvOzOJte őket a szentelt kll szllbön s ahol most
gyáué:s szomorúsá,il:uralkodik, mert a .Manor Lodge" szé:plelkCi lakój~az OrOk idvesség honába knltOzOtl.
Megé:rkeznck. Megállnak az ismerős kapu előtt. Elgondolkoznak .. . At egyik azt mondia,
mikOzben felsóhajt : Harminchárom évvel ezelőt! itt voll at én els6 boldog Karácsonyom. Az idegenbcn. A másik nt mondJa: Ötven évvel ezelőtt Iti találtam legtöbb, legmélyebb rokonszenvet
a magyar sors iránt. S az idők során két leányom is tanuságot tehet amellett, hogy ill mindig
ueret6 otthonra talállak. i!s ha mindazok, akik ebben a hajlékban szivesen látott vendégek voltak,
ebben a szent percben itt gyUlekeznének, légió volna a számuk. Mindezek helyett most nekünk
kell Erdély s Magyarorsulg nevében is néma ajakkal, de lángolÓ szivvel tolmác;olnunk a soha
nieg nem szlln6 hálát és kOszönetet a virágerdöveI boritott bus ravatal el611,
,
KöszöniUnk Téged, dicsőUlt Szellem I köszOntiInk hulló könnyeinkk el, öeken, a ~~Ltt,OgÓ
gyöngyuemeken keresztiil látunk Tégedet, mint viruló szépségG leányt, amint a bab,llonl VJ~k
meHelt helven évvel ezeh~tt drága jó Atyád társaságában meglátogatn minket, Akkor Li, mO,st LS
lantjainkal a fCidákra kelleti akaszlanunk, hogy honi nyelven ne zllngjenek. Akkor ls, most IS Te
megértelled és megérted, hogy mi fájt nekIInk. S elárvult szent ugyUnket, mint egy próléla nő ,
magadévá tetted, Hogyha örömIInIc volt, veiUnk örvendeztél. Hogyha bánaiunk volt, velünk szomorkodtál. S oh, hányszor vellél rés!t lelkes ünnepeinken 1 Amikor Budapesten le~pl o:mot s~entell1lnkó
egyllll imádkoztál vel link, A magyar nemzet ezeréves múltja odavonzolt a Mlltemum VJlágrasz~1
ünnepére. Kolozsvárt a muzsák csarnoka uj Köntösében Téged látott legszlvcsebben, S péva Vé ra
komor fenséii:ben egyIlIt áldozlál vel link annak a marék por és hamunak, amely ~ vJiág ~ n gy
tája felé szétszóralván, elvitte s mindenUvé elhintet1e az ~si szent hitet, .az lsten, aJéndé~át ábbra
Por és Hamu I, • , Nem és nenl I .ellet6 eszmévé finomul' B Te lénye~ IS, ~ogy ,0V
is OS52ckötő kapocs legyen távoli földrészek lakóinak családi tfizhelyei, egyházal és !SkOJ!1 dkllZ~~
Hitet, vigasztal;!'s!, nemes bátorsáiOl, erkölcsi épségét leh ellő könnr,veid továbbra LS ,v ~,or~Ód
fognak a magános szigetekre, bogy senki ne érezze magát arván, e hagyatva. " P<)SI~J
L55%1 l~
nem ér véget soha: Istennek angyalai szolgálnak Tenéked, azok lellek a Te pOStáS81d.,. BI
reménységgel vtssQk sirkllvedre:
.Luc)' M Tagar! volt, mig élt,
Aki im ill célj'hOZ ért . : ,"
$zerkuzt6.
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A mil a lélek mond . ..
(froblt1drorlOth Tagou . LX V.)
A It erár lomboló ~ih(J,ja .:sak akkor v,illk
. u -dl! 1'1':;'I)'es~t a hUjom n<itL'e, ;w/!)'hu magá,gak u hO/ólmk a bl'/scje is lIIigtellk v/uti ,~.be·
n d ló "il ..em zug, ' em lazoaf I'ihar módjara,
;~,:: feny t l1t!!. De t!llenuUllatatlartul (I Itnfter ftnrl,4!fe slllyí'SZ/{ u milga kiszemelt didozatát.
.
Ugy vagyunk vele mi [s, .hagy a .klvillf al
IJpk()(/O Iwllómlurlaszoktól II!kabb relt<!gürtk. Pe'
~~A.' al igazi vtszély 0·/ sct/el/kedik (1 hajé be/se-.
·iben is hiJ idijekorán isue nefll .vcsSZUk és ~I
~tfll adjl/k a p~ral/eo;qt, hQgy .mlndenki u Sli
va/tyukho.l0 . melltheW{eniil e/~~/yed~nk.
_
IgytktllÜnk hól a IIQ/..;I tIItr1dentkeluft a
Mlsó vh hofi taMtói mcgszaoodilall/, me/t magdi a /enger/ kl nem me liM/jOl(
. .
Eletiinkbm gá/ak, kOlsó akadJfyok mindIg
vollok. Ezutdll is les:nek De ez mind Iltl'} sld ·
ml1 honyba trÓS akaratt..rf i.> nyug()'1I I:Jll truttel
a be/só" gmakon és akudályokon diadalmaskoJP. b.
tunk.

jó tanácsai t továbbra ill igé nybe veh! ljOk,

au;.

da lma;! oszthatjuk I soh~ ki nem a lvó lelkesen
SéOl'k lÍuti tó l" nl!i ~ba n is mc!t és is mét meR&J6.
gy úlhat unk va lódI vagy kt pzcU b elcgsfgdnkbIH.
- Ki vánjuk e II 'Iyen is, hogy élele alkonJat
a ra nyona be a jó:;ágos isle ni G ,)ndv i s ~lés II Rdja
megérni e vei Un k egyUtt azt, am; min.Jnyijullltnat

legszentebb kl va.nSllsa a'va~ébren egyetlen
gondolat a - , ho~y Cl a n ~ mze l újbó! kiMmacI
s a mun ka és kua rlás, lü ré;~ ~S önmegtagad".
. név te len h ősc i, " is meg lo;,aa kOSlOllhili, ak ill:
z<lj nélkU l dolgoztak t! s d ::.lgoznak egy stebb él
boldogabb j uvendö cI6készitér.en.
~s most - ami kor a f. 1925. évben illMI
egy nalol)' magyar író cClllen,nariumál ünnepli .

Slerte.zÓrl magya r,;ág - a hivatalo" kerelmdlett
is, ne fcdcdkeallnk m~g fokai Mórról, aki a mi
UJJil.lrius jelszavunkat .Egy az lsten" egy balhalatlan mIlben örókítette: meg s ttlle az egéR
művelt viltigon népszerű vé még azok elölt i..
akik a mi löll! nel ml egl'hlzunkal s annak tgysteril kriSttusi eva ngeliu mái nem ismerik. Ezelőtt
kél évvel uJ;yanitt aidOlIunk Petőfi mu zsájAna k.
Állj unk fel hit most is egy pillanat ra az ö ikertes lv ér é n ~k m ~ gdi csőn u em l ék~ elölt s hódolatunk
és kegyeletes megemlékezésnn k szóljon egyulta!
Egy e sztendó vetése o • •
a magya r Oéniusz nak is, a mel y ilyen két tan90klö
Esptrt$l jtltntJ& 1925 jlll/u.J 5 tn 1'"1I:ugyarmatoll .
csillaggal ajándékozta meg a nemzetet Mlivetknek
Idp.l esperesi jelenlésemben első so rban nagy és elvitat hata tlan érté ke ~ n malCában van, de
mély sajnálallal eml[tem meg, hogy jó és rossz ki zárkóz halik el azok nak lelki ha tása e161 ? ídOkilell kipróbált köri felilgyelö gondnokunk, aki Höseik és ptidány képeik ne mzedékrö l- nemzed~k1e
\·e!!lnk \!gyUI! érezett ~ g')ndolkozott S egyházun k új ra éledne k III járnak-kelnek kozöUank, hitet
és hazil nk jadt célzó
i
munkánkban jó vigaHI é~ jóre menységet táp !alva s meg.:rösltve
tanáccsal és példaadással
és a hagyomá · miben nOn k és mjkOzöllO nk at osszetartozandósig
nyos hilhflségnek a mi
valóságos érzetét
megteslesulése vol t, dr. Haj6s
aHa _ öreg
Ha má r cen tenná riumrÓI van sz6. akko r meg
korára való te~ i n t e tte l _ lemondott állásá ról. kell emlékeznO nk arról a kiváló alkalomról is,
Ma már sa jnosan tapasztaljuk, hogy nincs közöt- am ely május közep ~ n Boslonban, június elején
tunk. Pedig ő is, biw ny ára, szfvve l-Iélek kel veU Londonban egy táborba gy üjtöue össze amerik,ú
volna részt a mai közgyülésonkkel kapcsolatos és angol les tvéreinket lút az Oceáno n. KOzponti
h!l~kemelő On nepségen ebben az egyszerii tem- székházuk mind a két helyen zás zlódiszt ill!ötl, a
plomban, allol a viJágh áoorúban elesett hősein k szél rózsa mind en irányti ból ezren és ezren Jöl1et,
eré nyeine k tildod nk. KözgylilésUn k megtalálja a hogy egyUII Unnep:ljék meg az Amelikai I 'mldm60ját an nak hogy a lemond Ol! kOri fei Ogyelő rius Társu/al és Q BrU is K a/flJ/di UnltdrJas
gond nok erdemeit Jegyzö könyveben mee-örökltse s Társulat 100 éves jubIleumát ; 1825 - 1925. Angol
k~rje réué re az egy házi föhatósái: IltJ;!.n azt a és amerik ai unitárt us testvérei nknek od.l.át minfegJ
lutUntetk l, amelyet kOzé rdellü mu nkájával ki érde- ezer kUlönálló, egy mástól leljesen fa;gd len gyÓIemel! ~ amely Ot továbbra is a mi Slereny kOrUnk- kezelU k va n. Olt nincs s~ pUspOk se, esperes,.
nek Jóaka ró ba rátai kilzöll meg fog ja larlani, nincs úgy nevezell dogmatikus: hitv,:lIás é~ ni ncsen
habár Slcmttyes sl.olgálalainak elO nyeit nem a mienkhez h lsonló egyháZI közIgugatás. De
elvezheljllk.
missziói és ilnvédelmi célokra mégis valami úton
~n őbe nn e, mi nt eJnOk társam ban, atyai szervezkedniök kellen s igy kelelkezeU az a kIK
jóbarátomat lisz teltem és szereltem. Ez az e lső ha talmas Társulat, amely a felvHágosúlt unilárius
helyen való megemlé kezés is an nak 8 jele,
hiteszmét a 810 erejével és a ny omtaIoli bd4
én nag)· rabecsUJtem és nagyrabecsUlöm az
h~talmávol s újabba n iga zá n bám ulatra méltó ét
puritán eg~énisé~é t. S aggódva nézek
erea mé nyes propagan d~ mu nkával lujcszli. v.ajjon ki fogja öl az egyhhkör ü kerUIt t
Az Unnepségre Ininket IS IlleghIvtak. É. megld.,..
ttntébcn méltóképpen köveI ni. De lsten
ták az erdélyie ket is. ErdélyI dr. Boros QyDrO
bllom benne, hogy az állata épilell alapon
lh ooJ. tanár, egy h.hi lanár afia kq,viseJte. M1I)'aI'-"
kllrUnk ét. az U. E. Ig. Tanács sz erre
országot pedig a vlclri us. Az !lnaepséget 'II r
egytnl egy házi lan;!.csosaink sor.1ba n
] őző!cg p! dig körOlbeHII 6 hé;ig ö t-hl aapl_
la lálni & ha nem is lesz személyesen
amerikai c~ e repréd ikátor jtirta be a tb;.."
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Al!ásáról végleg lemondva,
munkakörét az Unitárius
3.). Amig ott kUlon
a KohAryban tari

ellladbeka!

angol
pesten
menekIlIt
ifiainkat jó
amerikai és
NOnOvelségek
li $egitséggel is ellátja.
Videki missliói
sz(vesen vallalk!»ik S
abol eddig szerVelelt fdiáink vagy megfelelO Izá ·
illU csopor1jaink vannak, akik szolgálatait igénybe
6bajt)ik venni, szivesen lerA ndult mindig. TObb
belyen qyOttesen is szerepeitOnk. Legutóbb pedig
Debm:esJben május folyamán dr. Drummond
tUuú&ában olyan gyönyolfi és sikeres OSuejö'ftIcleket tartottak, ami magyar nemzeti szempont·
b6I la fi&yeimel érdemel. A sajtó útján is ő adott

ogy

,,"
napi kenyérre.
Újév körol ezt a munkát dr. DrUJnmond
afia 30 font sterling, az amerikai NószCvetség
pedig 100 dollár adománnyal támo~atta. S tovabbi
áldozatra is hajlandók, hogyha látják, ho!:y ez az
ő szivilk szerinti munka meghozza a maga gyUmölcsél. tn csak azl mondom: ismcljOk meg.
szeressOk és támogassu k a Mlss.ziÓ-Há~at, hogy
idővel egészen a miénk lehessen. M,g a Há:.
maga is a mi jogos tulajdonunk.
KOzOs Protestdns Segélyzö Bizottság IovabI)
folytatta a maga mfikOdésél. Svájcból é rkel~lt
központi segély t a megállapltott ku lcs szen ni
osztotta ki. Csak az iránt volt aggodalma, hogy
vajjon a többnyire presbyleriánus, tehát káJvini~ta
eredeti adományokból jultasson-e másoknak IS.
Illetve erre nézve jónak Játta magiiklól az adol,"ányozó lestOlelektöJ bővebb feJvilAgosliást. kérnI. A
válasz meg is jOtt. S ilyenformán az Idén már
kevesebb volt a fentartás nélkUl kiosztott seeélyOsszeg Mi mindössze 200 svájci Irankot kaptun k_
Ezt a ~idéki 7 hitoktatóink közölt fogjuk ec enlő
arányban szétosztani. jutván egy_egyre 400.000
korona honorárium, amit a mi. hálés kOsz(metUnk
és elismerésO nk mellett fogadlanak szivesen s .a
gondjaikra bizott serdülő ifjuságat todbbra IS
vl:zessék és támogassak a sajat jó u[vUk sugallata szerint.
' " f kol
Ugyanebbőt a forrásból 100 SV]CI ran
kaptunk al .Unltdriu$ Ertesifó' , lém.ogaIAs.6~a
olyan érdekO közlemenyekért. ame.yek Isnerlchk
és nyilvántartják a keresztény egyházak .nemz~l;
kőzi szövetségének nemes törekvéseit ~ vlJálll?ék.
érdekében. És ill relrain gyanánt hadd IsméleJJem.
ismerjilk meg. szeressOk és Iár~lOgassuk ea:.
.Unitárius Értet>itöt", hiszen ez a ml édes gy
mektlnk.
. k'vánom
Ezzel kapcsolatban hangsúlyW:11I J
•
hogy a felekezeti jó viszonyt i~ :- a ~r;::e:
rejlő öslerméuct uerint - ápolnI Ig)ekezt
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. yektdllnk. ~s pedig ntmcsak oli, ahol 05dOz~~ dasról volt il SlÓ, hanem minden téren. ahol
embertársainkkal a jó SOIS egybeho~on .. HCI~,·.g
nmAsuntal, dr. Csunoch fdnos OemmencraJli:1
'~ranymi~éjt: alkalmaból egyhhunk ne\lt. en o.dvOtOlrem. Mire ó slives hallgon "MasIotI; j,lvClllkre
ts munkAn~ra lsten áldásai kérle. Prc.restáns tábori püspOk, Soltt~z Eltmér barátunk ünnepélyes

,belklalastm, dec. 17. ,eszIveltem s at áldást a
löbllt prot pIIspökök ~orában egy k~"'lóan alkalLmu bib:iil ige aJakJdban Mlem IS megkapta.
pápán a duntinlúli ev. ref. püspök", dr, An/ul Oba
(lnn~pélyes

báklalasán Tanka Sándor (Gyór)
C'gyh. ,aMaos aWival együtt megjelentUnk s a maiyar unitárius egyház UdvOtletét lolmácsoUuk. S
eg} úUa] alkalmat adlunk arra is, hogy a menekült
hiveink elOIl lesIvériesen megnyito!! ref. lemplo+
moké,t háJás klJulJneltl mondjunk.
Egyháli főtanácson mullOsszel KOlozsvári
megjelen'em. A gyűlés legfobb 'árgya a belső
emben nyugdljinlezet új rendszabálya, amelybe
ntllUnk is valami úlon bele kelJ illeszkednU nk,
.ha nem akarjuk, hogy IJzv~gyeink es árváink
az u\cára jussanak. Ugyanakkor papszenleles
is voll. N,:~ünk két papunkal s~entell~k fel
ez alkalommal; ar. Csiki Odba, ~s Biró Laios
afiall Pályájokra és önzetlen műkOdésükre ill is
~sten IIIda6a1 kerjUk. Ki sem mondhalonI, mUyen
Jól eseti, hogy ezáltal mi is újból e!loglalhauuk
..megrUel/S heJyeinkel az erdélyi szenl gyülekezeiben
!JlQ'ane~ko.r volt a Ddl'ia Ferenc Egylel 40
hes jubileuma IS Kolozsvárt, amelyből a mi szerény egyhálkörUnk is kivette a maga részét. Óhaltandó volna, hogy a mi vidéki gyillekezeteink is
megSlelveaék a maguk fiókegyletél hilelveink
népsze. D.fltése és az unitárius öntudat er/Sshése
énlekélJf:n. A dolog mée: nem késő És mi Buda.
pestről szfvesen támogatnók a vjoéki fiókokat
megfdelO népies felolvasókról gondoskodv.irf
'
.
Orosfldz/ lanJIÓ! állás a beJterüleli állami
Iskolánál még mindég nincsen unitárius emberrel
betöltve s Igy az unitárius növendékek hitoktatá .
sára k~nytetenek vollunk ebben az iskolai évben
felkérnr at oUani ref. lelkész ural, aki ezt a megbiutást sz!vesen elválIaUa. Hálás köszönet érte
Dt~aVdlJyai híveink az iskolAI a csekél'
szá.mAra való tddnlettel nem ÓhajljAk ViSSZaálll~
:r~~ igyfi,a lelki gondozás terén csak beazolgáló
a ra vannak utalva.
,Itk m~r:ftt~?bóih,lveink ll: 'anyá' kedvezO fdtéteUI
a régi bérlőnek adtak ki A
~t~:~t~U~~~~t
jóv,"Hagytam E~yúltal az eddigi
ort MargIt úrnO önkénI
, . . f ern
t~ U0l:fála~lnak elismerése mdlelt, a hitoktatói
IUlei. enSI KAImán afiára ruháztam át
is m~!b tnfkl$k~l1YVl1"k. amely a haloIIi' énekeket
pehten ~ Q~lla, Eldé)yben megjelent. Budar n4Sznalatba IS vettUk Miut~n e
k
=~lIal .. ta m!nde~a~t kötelező, remél~m. ho nn:i _
bt:v egy~1flk IS Igyekezni fognak azt mfe';őbb
.\ae:;~ir::l eUJtal is javil&unk és lendIlsUnk
lun&ú b neh~énken, Imely vontatott, egy_

Cultus a fel:löházi nervezet lárg,.iban egy_
házunkat is m~.g~.:re"e ts bekérle az egytlánrnkn,
vonatkozó le,gulabb ada:okat Ennek alapj"n loegal remélbetlUk, h01!y a történelmi jusson minket
megillető képviselet az új törvénytervez~b61 sem
fog hiányozni.
Ugyancsak reményünk lehet alirant hogy
az Országos FöldbirtokrendezO Biróság m~nktla_
tai során egyházunk is megfelelO klJ~tpblrtokhoz
jul. Erre nézve ismételten benyujloll folyamOdVA_
nyunknak a kölcsönössé~ és viszonosság elvénél
fogva is meg kell, hogy lee:yen a kivánt eredmé.
nye. Bizalommal tekintünk hjt a jövőbe' mert
ulóvégre is a korminy és a nemzet euei csak
hon~rál.ni .fogja ~lt .az értékes 5tolgálaIQI, amelyet
a ml kICSIny uOllánus egyházun;'; végzett a hiboru l. tán akUlföld felvilágositása kOrnI.
Unitárius EgyMzi TiTktpet rajzolt és ajandékololt nekünk Székely János nyug. músuki
főtanácsos fJa. aki annak idején a~ erdélyieket is
egy ilyen sikerült térképp~l lepte meg. Fogadja
érte egyházunk hálás köszönetét. A t~(képet
Budapesten őrizzük a levéltárban.
Budapesti egyházközségünk által rendezetl
orszdgos gyujlis mé~ ugyan nem ~ródott le le{jesen, mert a gyúitOivek 2/3 része még mindig
künn van, mindazonállal a gyűjtés Igy is elég
szép eredményl mutar fel, amennyiben a 100
milliót meghaladja EbbOl 5 milliót maga lRbftcell, illetve ottani lelkes f[liánk ajándékozott. Az
egyes gyíijtők nevét és a bekuldö!l összegeket
az • U Ert.· ·ben nyugtáuuk. S külön is megköszönjUk. SzolgAIjon ez búzdllásuJ másoknak is I
Hangya SzlJ~etktztt alapitó levele értelmében, 10 millió értékú részvényt tett Je az .Unitárius lelkészi nyugdljintézet" javára. Ennek kamatait 5 éven , belül szabályszerüen igénybe kell
vennünk, különben visszaszáll a kegyes alapltó
testületre. ezzel különben külön pontozat alatt is
fogunk foglalkozni. Megjegyzéseimet akkorra lartom fenn
FDus8yatmalon az egyházkőzségnek lJz ....
Sarllózsefnt, ki egyetlen fiál a háborúban elvesztette, 12 hold {lJ/dei ajándékozQ:tt. Az erröl szólQ
ajándékowi szerződést jóváhlgy1am A Mnalat
Anyának az adomany~rt közegybázunk koszőne·
tél tolmácsottam. Itt is úgy emlftem fel az ő jó-tétemé"yél, mint kövelendi5 példái mindnyájunk
s~mára. Akinek van. adjon. Adjon hólzájánat.
adjon egyhbának, adjon a szegényeknek, meri
az ilyen önletlen átdozall~lel az igazi kl!resztény
élet fO jellemvonása. Amit mdsnllk ualdl, gazdagon mtgliral a saJdt szi~eabe(l.

•~éE.,.K.; Tanács·
~~~~,~
1924. !!.

~
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jelzem, hogy Méll..:.,
lárius püspök úr a
Kolozsvárt I. tv aug.
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t:$emlteni 9O-ik elelevet. EbbOl at alkalomból
m.gyarorstáil Hivei neveben is OdvOzOlni fogjuk.
nagy p.itri.rchánkra, nemes családjára, erdel)'i
haiinkra Istennek áldAdt, gy6gyItO kegyelm~t,
Egyházi népesedési kimullitás szerint, egyhhkörtlnkben a lelkek száma: 10.650.
Kereszteltek száma: 64 (42+22), konfirmál·
tak: 32 (17+15), egyházi .áldásban réSIesQlt: 2:.!
pár, elhunyt; 56 (36+20), áttért llOzz'nk: ] 2
(6+6), kitér!: 17 (12+5).
.
Kegyes adomán)'Ok összege meghBladJa az
5 miUiO koronál
Evi szAmadások adatai szerint:
Bevéle! :
337,644.353 korona.
Kiadás;
320,051.551.
Maradék:
16.692.792.
1ngO ts ingallan hozzávelOleg: 9-tO milliárd ami mind a mi nagy stegénys~gunket
muta'tja. Milyen jó volt, amikor c.;ak uázezreink
voltak. Akkor legalább tudtunk Orülni neki, hogy
VAn valamink.
IdőkOzben elhunyt egyházkOrUnknek egy
régi patronusa, szép tOrténeimi név viseiOie, a~i
nek egyik el6dje rOmai pápa vo.ll: Sze't..m{
Odescolchi Arthur Herczeg. A bpesll egyházkoz$égünknek az árvai kOzbirtokosságban ajándékOzási szerz6dés útján biztosItotta a reá esO részt
OrOk kepe-alapltvany eimén. S ezzel is belrta
nevét egyMzunk hkonyveibe. - Má.sik jóltevOnk,
aki mindnyajunk szivébe beirta a nevét, Miss
Lucy TagalI volt, aki Angliában a poslai missziót
J886 ban megszervezte s azt moslanaban b~k6vetkezel! hatalaig bAmulatos sikerrel és odaildással v~zelle. Nincs az Ot fOldrésznek az a pontja,
ahova az O vlgasztalO sorai el ne jutottak volna
a magános kutat6khoz, akik az Isteni keresték
Mi magyar tanulók az idegen lordOn, masodik
Anyánkat vesliteUQk el benne. Egyhézunk és
hazénk szeretetében nOll fel s vonzalmá! irántu nk
még a világhábort borzalmai kOzt is meglartolta •.
Emlékuk legyen áldott I Tisztelet adassék a hamvadó pornak, udv 11 megdicsllQlllelkek Viléganakl
Amen. Amen, Amen,
J. M.

Most jelent mea: I
Ot. Carpenlernek. a

világhiru tudósnak

Buddhizmus
és Keresztényséc
c. műve
Dr. Kiss Elek unit. teol. do!kán fo rditasában.
Kapható:

II ~

t udi um

OI

KOnyvesboltban
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Dr. W. H. Drummond m'lusl
IAtoa.t'sa.
Dr, W. H. Drummond ttilolil:atasa ntimunkra
minden alkalommal öröm és n) ereség nemcsak

egyh.1zunk, de u. egész magyar nem!et u:l.m~a
is. ,valahányszor kOzénk jGn, driga kincset,
lel kI erőt, egy szent blzlatást ho, námunkra .
JÖI'.ámadun~ élni Jogunk, meri eleseltSégllnkbe~
lsten s az 19auág stól meJlell Unk. S mikor kOrUnkbOJ elmegy, a nagy vitág előlt szósz616ja
lesz, amit ill látolI hAlIolI : prOh!táj~ egyházunk
és nemzetunk igazságának. :9 19 6ta UgyUnk
fárddhllallan apostolav:i. jegyezte el magál.
Az utols6 alkalommal m~i u s 9 én ~rke!ett
Budapestre, honnan dr. Csiki Gibor lelkész, dr.
Zsako Gyula és dr. Nyi 'edy Gé,a afiai kiséretében Ilonnal D~brtcenbe ulazott tovibo. Célja a
debreceni unitárius leanyegyMzkOzsCg meglátogalAss. voll, v.tlójab.tn azonban ego!.sl D ~bre«n
varOSl, WI az egesz Tist<l.nlul 'ériadalma, vallásfelekezeti kUIOnbség nélkul vendégének tel<inletle
az musz tris klllfIJJdi Játoga!ól. IO·én délelőtt fé{
12 6rara unitárius istentiszlelet volt prog ramon a
Kossuth-utcai ref. templombln, Ezl megeIO~öle"
3l0nban 1\ váro. i hatOság meghivására ~p e napra
eső juhkia1Jlitást tekintette meg illusztris vendéR'Unk. D. e. fél t 2 órara a Ko~suth-ulc.1i református templom teljesen bencpesUlt kOIOnM,ő fele·
kezeIU kOzOnséggel Az alkalmi imil és beszédet
dr Csi~i Glbor lelkész m::mdot!a, kinek val6ban
csaknem emberfOIOlli erOlesl ilkbe kerQlt, hogy
beszéd kOzb en rohamszerúen jelentkezO vakb~l
gOrc5eit nagyszámu hallg~tó~aga elölt lepleue é,s
a kiváló alkalomra szóló IgéLt elmondhassa. MI_
elOIl azonban czt tehelte volna, kén}'telen Voll
beszédét hamarabb befejezve a sz6slékel elhagy ni.
A szót dr William H. Drummond vette át s meghatO snvakkal mondotl és kért áldást a gyQle·
kezetre.
Istenlisz.tetet utan ulilársaival egyíltt a város
aUal a kiillltás és az O látogatása alkalmából
ren dezeit diszebédre voll hivatalos, Et ·kiv.á16 al-::
kalom voll arra, hogy a Tiszantúl vezető emlJerel
személyes ismeretséget köthessenek az elOkelő
vendéggel. Jól eseti haJlani az üdvOzlő fel köszöntőkre adoll válastáb6!. hogy nem~etünk, md.y
példátlanul álló vérvesztesége ~tán !s olyan klallitassal tud bizonyságot lennI ~Im 8,karásárOl,
mint amilyent Ilon a napon a Tluantul gazdatá rsadalma rendezetl, az ismtllalpra alt ! méltó
helyet fog biztos!lani magának az eu r6pal nemzele k sorába n.
Délután 4 6rára a vármea:reház dIsztermébe,!
a városi dalárda es dr. Dukó és ~\Tan~~ e~é~~
tanárok kOzremQkOdéséveJ Q]~ I ~=eazon minet
Társaság rendezet! nagygy S, ,-0;-0- d D ID'"
nagyobb kOzönség haltgalhassa végig .,~. ~m
mond besz&ljél. Delulán 4 órára 8 ~as kO%Sufolásig megtell. Ott vol t Debrecen vá~~ kOzOnsége vallbfelekezeli kQI~~~b~ 1~11~~~osi K
IOnböz" egyházak hivatalos " .. pVISC ,
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drm ej hatóságok. Szerenc~re et időre ~.
CSiki1ljdalmai is stanick annyira. hogy a gy •
lénn uintén rtszl veheteIt $ dr Drummond urat
lilvid besz~ keretében a közönségnek bemutat-

1919-ben, mint első kOlfOldi
JOU, hogya IOrttntekJŐI
meg I tegyen I·elenltsl ll.
a kUIOllbOzO kOl Oldi
rendktvUli

haua. Dr Drummond besztdének t,
rlZ)'al
az l
vo •
II

mit

tehetnek

/I

kalOnbOzO felekezetek kOzös

e~l:el a nemzetközi igazsllgszolgilJ1atás éa a béke

érdekében. Beszéde folyamán eR)' gyönyörO maar evangéliumo! mondplt, valóban méltót IfYU-

fl'keze1éhez. melynek soraiban római kathohkus,
relorm~lus és luteránus Jelkélizek egymás . mellett
!lIve hallgatlAk az unitárius 1~lk~ s zt . Szllll,ék meg

ebben a világban a fdekezeh Viszálykodás s ~z
eR"h.tUlk, ba valóban Kri~ztus hivei s az emhenség jÓltevői akhfnak lenm, ne azt néuék. hogy

II

Unnepség
Részt velt
i~:~ egyh.b pUspöi;n,;';~;ik~ élUkOn. Ferencz
Orömmel szemlélhette
a felekezeti egyetért~,
voll, nagy bajok idején
fiait és leányait.
Rövid tordai és torockói látogatb után dr.
Drummond Budapesten át visstatélt Londonba,
hogy résztvehessen a Britl es kOlfOldi Unitilrius
·fársulatok junius l-én kezdődŐ centennAriumán.

ml Voilanlja el öket egymástól, hanem keressék a kölcsönös megértés "" az egyOumunkálkod ~ s utját. Kalönbcn is azok a kU lönbségek,
amelyek esetleg elválasztanak, elenl ést ön kic si
nyek azokkal II nagy és Slent érdekekkel szemben, melyek minden egyház uámára közOsek.
Ne gyOnghsllk erőnket kicsiuyes felekuelieskedé- Körl közgyOlés FQzesgyarmaton,
se~kel, mprl hiszen ugy .111 a dolog, hogy csak
Két évvel ezelOtt Oléseztonk Fuzesgyara kO!OnbOző felekezetek kölcsOnös és egyiUles
munk ája lehet e~y nemzetet naggyá és boldoggá maton. Még virulnak kellemes emlékei annak a
gy Illésnek. melyen igazi vendégszeretetUnkről
fi telemlhet a nemzetek jóléiében is igazságot és
Mkesseget. Magyar k~önségnek felekezeti egyet- tettek tanuságot gyarmati hiveink s mosl újra
róluk irunk.
értesről tOb b iogJlal senki sem beszélhet, mint
Az idei kÖzl/.yUlésl ismét ott lartottuk II
dr. Drummond angol unitárius lelkész, ki 1919.·i
első erdélyi látogalása után mint az erdélyi r
füzesgyarmati ulIitárius közönség egyenes kivánkath., református, luteránus és un itárius egyházak ságára. És ha lehet fokozati külOnbségel ten1101Ik,
prófetája járla be a világol, hogy annak hgyelméi ennek a kOzgyOlésllek s az aztal kapcsólalos emAl erdélyi magyarság szomoru helyzetere feIhivja.
léktábla leleplezési Unnepélynek lelki hatása még
Egy nemzet stllya és értéke nem orSlJghatárainak feledhetetlenebbé teszi szdmukra - fUzesgyarmali
nagy kiterjedeUsegét61 fOgg, hallem attól, hogy testvéreinket.
milyen szellemi értéket képvisel és polgárai kOzOs
A vUágháboruban elesett hat Msi
megértésben mit és menllyit ludnak dolgozm önvan a füzesgyarmati unitárius
ma~uk és. az egész emberiség gazdasági és szltlEzeknek a vérhullott hOsOknek
leml Javamak gyarapodása!!r!. Az elesett kis nemzetek, ha lelkUk egységes maradt és meg nem Józsefné - aki egyetlen fiát veszilette odaállittalolt a lemplom falára. Julius 5-én
tort, lIagy dolgokat mú\'elnek még a világ előtt. emléktáblát
lepleztOk le. Ezérl menIUnk az idén is oda.
Kik jelen voltunk lélekben meggazdagodva
BaraMs Islván hódmezővásárhelyi lelkesz
távozhal1~nk lU emlékezetes gyúl~srOI.
MáJUS 12·é~ délul~n 6 Órakor Koháry-utcai tartott islentisztelelet. Máté 19. rész, J6 verse:
templomunkban 11Iusztns vendégUnk jelenlétében JÓ Mesler mil cselekedjem, h~ ö~k életel nyer·
OnnepelheUOk az Amenkai fi; Angol Unitárius hessek? volt beszédjéllek alapJa. Egy hires egyT!··ul a\ok slátévC'$ jubileumát. Az egyházkOzség házi szónok nerint sértés a papra, ha megdicsérik.
s ,\ N0510vel~ég és az Ifjüsági Egylet részérOl Nem eza szándékom. Deannyil meg kell mondanom,
elh8ngl0tl UdvOzletek után Dr. Drummond tartOlt hogy agyOlekezelnek _ amelyben az e&ész köz~16adá" az ~ngol umltlrizmus multjáról s egyben ség képviselve voll - s a velldégeknek is a pa·
poknak is köllnye hulott beszédje alatl.
Isnt~lellc.n blzto.sl1ot.ta népllnkl-t, hogy Anglia és
An'~rlkel unll.'lrlUS81 mlnch·égig OrOk IlCiségJo(el s
UtálIna JÓIalI vIkáriusunk mondott ünnepi
te~l~éll nerclI:llel fognak mellcuUnk illlalli. ht benédet, melyre ujra megindult a lelkek "rja.
cml!llllk meg azt is, hogy 11. dIszn Olln~pség Beszéde közben lehuloll a fekete lepel s elénk
kerel~bell dr. Csiki GAbor misuiói lelkész 1111rom csillogolt egy fekete táblán hat aral\llyal irt név ..•
egyh~lkOzségl gondnoktOl és negyvenkl!1 egyh!Ui hat 5l0moru bánatos neve annak a hat ifju matan.ác.~S\OI veli be hivallios eskOt s a világ uni- gyarnak, akinek neve m05t már: Volt.
Utnu.llinak 5z0vetsé/l.érc s az elhanglOI1 esküre
Kincses Kást.ló, helybeli lelkész vette at e:&"dht mcndva -:- az ünnepséget bezárta.
utAn a leleplezett és megkoszorüzoll emléltll.blAt.
""'JUI 14-tn dr. Csiki kisérttélkn mM a Majd B6Jinl ISIválI IZ egyik hősi halottnak .tm
kO\CIlIío.van .. t. ~endé~e volt II fál.ldhatlllnn ulas
ElSO ulJII ez voll Erdélybe alOta a 5Zomortl napok Ilacskája s:ta'lllll. Szász Ferenc szigOrl6 0lV0I
maga Irta ódAját uavalta nagy hal'"'!. ~ allt-
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n.p6lyt véri Nagy Márlon gyönyört! irredenla da-

lai ts • SWzat éneklése zárta be:'
AI ünnepély vé~e1tével kezdetét vette a közt')'Olb, Dimém' Mózes postafőlgazgatő nyito!lll
mej:!' a mo~t betegeskedése miatt á!1ásáről lek ö ·
szön t dr Ha iós Béla köri fe ' tlgyelll gondnok helyett - a gyUlésl Csak Ideiglenesen helyettesi
tet le, addig, amig az EgyM zi Ij.!algató Tan ács uj
felPgyelő gondnok válaSztása iránt intézked ik. A:t
esperesi jelentés ; iskolák ügye; belsőe mberi nyugd ij-ineézet megalapitása ; államsegély, svájc!i é~
Baldacsy segélyek felosltása, Missióháli Ugy!',
adopla'ás; ezek voilai( ft fontos~bb t.1rgywrma .
tok, amLlyre né:tvc sok (ld l'ŐS halározatot hOlOt!
a gyUlés.
Osi magyar szo k ,~s s; crint ebt:d várt a j.! yU
lés végtIl JÓ1all vik árius il kormánYlÓ IlfTa, Dimény MÓle~ főig IZ);laI6, a pIIspö k urra mondott
pohárköszön tö!. Mosl ped ig a vend égszereleté!t
j;zives látaserl tartO"1u nk még HállásadÓinknak.
Innen is kös zönj lIk n e~l k és I$tenre k áldádt kérjUk mindnyájukra.
Sum .

HIREK.
Budapesti egy hazkllzségü nk lelkészi hlva!alában julius l tö~ kezd l'entmcsakd. e 9 - 12/f,
hanem d u. 3-S-ig is hiv atalos órá t tar! unk_
Bejelenl~sek kel tehát délután is felkereshetik hi veink a jelzett időbe n II lelkészi hivatalt
12 éve , a lu ti gye r meknek nem szabad
szeszes Ih lt adni. A beilIgymi niszter rend ele tet
adoll ki , melybcll el rendeli , hogy 12 éven aluli
kiskotunak s~eszes Ita lt helyben való logylls~tfl s ra
kiszolgáltatni még ak ko r is ti los, ha másna k a
kisér\:tében Vil.ll. Az engedély~s, vagy meg bizott ja,
aki e tila lmat meg szegi, vagy kijátsza, kihágbt
kOvel el t/;s me~bilnt eti k , /I jogerős i!életet pedig
az illeltkes pémOgyigazgatód ggal i!'i közlik. A
rendeletet, mely 25-t/;n h! p: U élei De. kellő gonddal
és megfelelő szigo rral fogjá k végrehajtani.
Angol ,·endegelnk é rkeznek a hél folyamAn, azok közill, akik a prágai e gyház unnepéIyén részt vettek, junius 19 én, vasárnapi IstentiszteletiInkOn ré<zt veszne k. Ez alkalommal log.
Juk UdvOzölrti őket. Felhivjuk kedves hiveinket,
hogy ezen az Istentisztelelen minél nagyobb számmal Jelenjenek m~.
Jó:tan vikanusunk 111\',,1,. ..ég:oetl <'cllyéu·
Ol(irD iSk f.a a ... olllolr.i e u lr.Drgyfitball kapott aikIIt .
m"a:últ. A. id~n legkillObbilr. fia _ Gyurka - jó
.ilr.enel tCll" le .. kerelkcdelrui i~kol"i é'et1.>l6g1
<,iug~1. Gratnl~luuk Ó' ueki I~ _
"hitI id6n bQlitl
'llátt kr.·ánunk.
Nyugalma:tOU má". fObl",,~, pnrthi, i,od;lf,
altiuti '·agy ~1I.bcuctlói ,ítI'u ,·'Halll" .•~Id ilyen
fi\látt tud"", ul.. esketlJa megirni lapu"k kiadll·

hi valah\.n.k.

Nem az elejére t.ea.zük ezL a felhi .. 4tt
•• ÓTI. bollJ' a. t öbbi hi. kij.ölt t"l;in inkább ~lol .
.. a. •• 'k itt "l .. ",óio k. L-apunk juui",i ,d",:'.I);",

1

"gyalI" UrUlk Cl"''''adt eIMitetöi"lr.cl .. 'Ol II 6 .
ch'>'izeu.. elk üld.!M'e. Úgy UtJlI1r. h
)'
.. ,
ol
ták I f ' oV "e", ,oh n
vu
e a clhhd, t , vagy b" el"lusto\k
If
I.Qltelték. ~:~~rt jelolllk e.itnk új,,,. hollJ' .":~.;.;
Jutta","\:
·''' ndonklnok. "kit c.ak ill ot ,ax,...
. ogy a
l
.. - ~Ó,·
ap ~'''" """l... lR c. ó"ben milr t O,"'"·"·ó K·át
.
f· ·
'.ctctt k, a h'pra kijlcoönp(mzból és ~ •• ~be jutt ....
I "k . II ké~cdeJ n' el<lkna k. hogy" 1;'1' killtll'Reit a.
elór..elésckb61 kell fed axuL Tehf<t P'\.u t k6 rank

2"·",,

. Lcikéni vlzsgAt lettok júniUl
kclo.;.
~oh, theo!; ak",lémi"' kCII Biró I~~dk F11f(Jp ZOluj,t
lo'!csf UH /Ó, Kdddr t ajos, Lór/nezy GÜa . p,i
Dtnes erd"!yi, mCt~c magY"""ijdgi h:>llga lÓlr.
t?,~iI.~~.á ~zloiún.of Demeter bulg:l riai Imng"tó:
Ko.,,!.,k h,"'II",, : 1J!r6 hdk, K:id"r Lajo. ~. Pill
\)óne~ elhelye"é.t oycnü, MrmaL ]lcd ig n6'.l1e"1I1:
Fiilöp ZollJ\.nl. Jane.; 1,.;l.szlól ~a L6rille~)" Gédt
kUlfijldi tanulwánY"'t". küld ,,~ egyházi I6hMódg.
Úgy u új mu"k!Ullktll, m int a
181ell áldhát lr.étjUk.

I(wábl.>

tanulók,a

Egyhazi adót fhettek f. évi februar hltvába n : S:z.atltmári E. 400 ezer, dr. Schmerr S.
3~O ezer, Kovács f . n ~ 300 ezer, Gábor D -né
2 10 ezer, dr Hajós B., dr. Csongvay G .00-200
eIU, dr. Gollhárd K. 170 ezer, Hajós IIkey Zs.,
Csák1\.ny O.-né, Zollán E., Dertsi Z~., Derzsi J.
150- 150 elcr, Balogh S. 126 eler, Pap 1\\.,
Waslell 1- 120- !20 ezer, Gyarm ati M. 105 ezer,
özv. Cl erják P.·m\ Fll.zi J, Heu lle r F. 100-100
ezer, T óth A. 90 t zer, Zsigmond L, özv. Rend
O.-né 7~ - 75 ezer. Albert J.- Ilt/; 10 ezer, Gál G}·.,
Asz talos G. Ilé Baka A.. Lengyel J. 6"-00 ezer,
Lakatos J- né 45 ezer. Holfer F.· né, Pa li M . .3030 ezer, dr Kovál s Á. 25 eltr Bel10vá ry J.-nt!
20 ezer K-t. .
Ml1rci us hayab an: FOrst O. 300 ezer, Barlha
L., dr. Sze ntgyö rgyi F. 150--150 eze r. Csáka F.
170 ezer, P écs A-ne dr. Zsakó Gy., Pécsi A.,
Sajó A. 120-120 ezer, JukJ K . - n~ dr. Swmba(falvi Gy. 105-105 ezer, Pál M 10J ezer, Péler
1- tOO eze r. Szinte F. 8!1 ezer, dr Enyedi R.-né
15 ezer, Rcdi~er K., Somlyay Á, Elek es M 7e10 ezer. Gál M . Sinnky G., Gothá rd M. Botá r
J. 60-60 ezer Tóth S., H<.vr~lle k L., Hacld cr A_
SO- 50 ezer, Szabó J. 36 ezer, Jobb '" ·né 30
ezer K-át
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