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Magyarországra nézve, h.O,;;gy;.._,,;;;;.;,;;,;,.;;.;,; bevett vaUAI (recepta religio). 

M ustármaa . 
• _ Minden ; de ha megnö, tere-
bélyes fa lesz Mat! XIII. 32. 

Urunk Jézus Krisztusnak az lsten országáról mondott szebbnél-szebb példázatai 
között ez a legkedvesebb. Nem is szorol bővebb magyarázatra. Beszél az maga
maga helyett. Minden szava, minden betOje elevenitő lél ek. A próféta szerint: 
.Példázatra nyitom meg ajkamat. Napfényre hozom, ami rejtve volt vílágkezdet óta". 

Hasonló a mennyország, Istennek országa, a mustármaghuz. Ott is van az 
ici-pici magocska a Krisztus tenyerében. Hogyha kitárná a tenyerét és a szelek 
szá~nyára bocsálaná, ki tudja: mi lenne a sorsa az élet vad zivatarában annak a 
p,cmke mustármagll.k? De neki gondja van rája. De neki célja van vele. Csontos 
tenyerében gyengéden takargatja: még a kóbor szellőtől is védi. Azután ujra meg 
ujra szeretetteljes mosollyal tekint reája és meg-meglegyinti szájának illatos lehelle
tével. Kiválasztja a legszentebb talajt: az emberi szivet, abba veti bele a picinke 
magot, a hit mustármagját, a jó remény fejében. . 

Elvetettehittel. Öntözgette hiven az ég harmatával. Simogatta lágyan lehalolva hozzá 
napsugár csókjával. És nagyra növelte keserO könnyek kOzt, szent vérét hullatva. '.' 

És megnött a kicsiny mustármag. Terebélyes nagy fa lett belöle. Neve.: 
Keresztény Anyaszentegyház. Nagy fa lett belőle. Rászállnak az ég madarail s fész· 
ket raknak ágaira. . 

A mi imádságos lelkeink ezek az égi madarak. Otthonos nyugalmat, e"yhet 
ád n~kOnk az ösi fészek, melyben az átvonuló vihar után ujra fel-felcsendOI a dal, 
dIcsöltve a mindenség Urát, az örOk Alkotót • . • . 

Amit otven évvel ezelött egy pár buzgó lélek itt, a Rákos futó homokjában 
etvetett tóremény fejében, az is mustármag volt. Minden magnál kIsebb. Elvetették 
Mtel. Öntölgették hiven az ég harmatával. Simogatták lágyan iehajolva hozzá nap
sug!r csókjával. És nagyra nOvelték keserG könnyek kOzt, véres verejtékkel .. . 

És megnőtt a kicsiny mustármag. Terebélyes nagy fa lett belöle. Neve: 
Budapesti Unitárius Egyházközség. Ami benne mulandó, hulló lomb és sárguló 'e~él : 
az emberi mG. - munka. Ami benne örök: az a - KrisztuSt'. Szerkeszto. 
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Szen/ek Egyessége. 
'(Charles Har!!rolle). . 

Islen l d2dban fl ml himnk t ... f(IVI'.' .. ~él!ljnk 
dnll'Oi"af fo~ff1/kOZ/lnk. M/llandti fó/d; ,;rdek flPln 
/djll le fl mi fil?yelmllnkel, omldón o::.okra una· 
dolllnk nklk mdr meRfulofJdk fl (lJ/dl. "dIvat $ 

,.!hlvotiak 'gy maJ!osobb sza/edlalro . Ul/V lefs7 /1t 
nI.kem. hOf!V (1 mai szenl nop?" mind iti V(fn~~n l: 
kifrl7llJUflnk. /If "onnok. akik "a/oh o ile/link 
"f1Viill imddkozfak. !If vannak aldk ppoz/. id;; /, 
ftfrodsdl!ot nem kimélIJI!. IfjlI i lelkesedésOk leg
ill llál _,unIt/lek (1 közös nUdtra. 

ls/en {(Iéjt . zsoltár' dallam nem c!.endfi/ 
ftibJuS. ajkl/kon Bordfsáeos feklnfelflk sem ktJszőnf 
immár (1 kanubon mink,", Nem c.<:oda. IjO szinfl' 
Inj (1 s2iv(jnk. ho!!U !tJhbé nem ldl hat juk őket . 
De amit a föld meg/Gond mltólllnk, nzt nH'/!' 
ndjn nekOnk fl ió.ltJ!ns ' il! , on/l1mr mi 1.<; n mi 
alvdinJ.hoz lakariUn/unk. 0 11 - Ábra/utm kphp
Ilben - n .<;zen/ek f/!yess(lqiben. az éló /stennel 
el!ybefn,.rva. ilnek o menhalfok {.<;. 

BontokOZ7unk kl hrf/ , .~zerf'lfe{m. bitr I'PV 
pillana/ro fl földi érdekek dll'lIo .~zlJ"'·/Jin!l(lból. 
é( ml'rI/ljfink ti oz 6rDkkévalósd" bolt/OlT S7('m
léleItbtn , ha mfl!okarunk szabadu lni a haMI f i · 
lelm!/ót Nioc~ halál annak. aki nem fl mónak 
H Tesltink ('IMr/od, dt. a lélek nem kó.~ /ol hoMU. 
Dermedö ketOnk :10 nem is ,1,7/' fl r('ri nyomnn 
bucsu · csókol , egymdsl szereló lelkei"k tJlelknni 
soha meO nem sziJnnek. 

III vannak .. Jlt vant/ak. akik valoha 111'

/iink emJlJtt Imddkoztak. Szentek f/JI/essél'/! -
Ile/ben "aid/ban : . P. h. 

--
lma. 

-
" " " ,-I h ',-I" .. " 1,;,..",1:1 "7 11 T . 1,?ItV ""Il<'fI .. 'nH'IIkc.lj(lm 
őneki? Ilyen iin!lH,~rde"kc7.fi t ud l('fm; K)' rikran "7. 
f'lIlhcr. "ki!. t" k('r\f'llrc "'l! lHl.!lonlat(xlm, " \.(1rerntl.~ 

kON\11:'ijftul nJknlt!Il I 
T)" o IlIlA'Y f,,-{,hnn nem fj!y WI~yllnk. ol. nlll r.nk I 

III 1I('1lI ra!!,,,1 m,w!i."al " l'iI:íg 1.a.ioll {, r j1\.. 6 perec"'. 
tW11 n('lll hai1f>dIl11k mnlnndó jo',kkal. fültli kin(l~ r" 

n('1ll v~I!.l'ik {'j!i"k"l llCrf'sfi Al.iviink. IV,(I rii~g"~ ·,.l" l' 
117.f'Ill"i"kl.t . kirfolvi wrl'kNl br n A7.cn l nrco(l»!. láLjuk. 
k('r('~1.t61ly Itn ll<l nla.lokknl olfo~ln l \';~ . h ivó A1.fwad:lt 
tln ll jllk: ",.l "rlI'k "n houJ,m. kik mc~r(IT(I(l t" l(lk. ('A 

('n m"Q'Il I'I1!::,la tlnk titeket. 1 .. T r,!::,,,,1 keresiink. "c\C'lI 
t !.r~nlk(H,ll1 nk ~ "T. "r:\hnn n hit (, ~ kror('_7.t~lly vaná.!! 
h;I·('i. .117.<,n l fi;vl na.k .T(,7." _ K riq7.ln~ lmlnm6nvf'n !'L k 
koV(' tfii vflftyu lIk. T\ö_7.önjiik nrkf'tl e p('rc ildvö~· 
"f'gi iirümf.t. <"Ill T ~ t cn ! 

K;; ~7.;;n.ii ik n('kcd lelki;nk .n/·lyf·MI. h('>jl'y ~7,nl 
p-:'i(lclu l. ki mint rt ~7.rn t fiiM ~fl rf.n,loKni. a m('.~7.(' tr ... 
\'(',lh61 iül! hM.':'; nk. (I ' ~<l imflllfWllXlm hornllmtllllk. 
!=idl.lnnnk r~"k"tv ,'nlt.1. ncm a~~n~7. t . m(' rt Hz('nt (ind 
hiz tnt{, !l l.nl·ajt halljuk. m('lvdmt ó kCV{'M !I~l'I.m" lani t · 
1·!.IIVHihnr. inth."t t : Vnlnl,,,1 ,krltrn l 'nl::'Y h ll rllHlI \ 
nl. ('II ,w"('lI1h .. " ('1::'~' hC,ll:rIiH ilk. klhnttrt r k \' 1\1::' 140k ('ll 
I'l! m in .l l' I' 'lfil::' \',-Ij!;lIi l::' 1' (' I .. ' .. k Ir!l7.rk . - l má<l l!á!!!l.ink· 
hnn i .. ,'1'1; ro <"Ikl;l l ! .... :nit kö"ctiiik. kineK lIzadnak 
' 1.(' li.l hal:,I I1111 ('Hitt ti .Q7.lelettr l mCi:'lm.j lnnk .. \ tni 
imánk _7.il'iiuk megli.7.Inlt (·r7l'.r. ker('Q7.f(·nyh('7. '~l! 
mintlrJl jf, pmherllC7. illő kegye!l 1I:0""ol:'l.tok, ('mlx-r
t(H~ninknnk mint önmllj!lmknak ~1.(' rc lllll(,. jóra bA 
q ~r'nl''' 1·,,1,', ~ 1.cnt "lllllt!i.rM.!i~. fl'lJr,,:!,ko1.{L..~:Jillk li;· 
r",lC'ltl\ l' ~ ml'd llmrr(·~('. m :';Mk"innk ki m ('\(\ m C'ghi,-r" 
lii ~ n. ('II rn ,,(!;hnr~:';t! .. q. ~l.e lll fi :!,1 "1(lt('llok (O~ Jl~I I1{ .... 
ittn:!k ki ;\,I'II·II(' . II :I. tC' lI(,vf'fl ('ic!li'iitk~('.- ;o.,'r,ld 
k""\'('~('n ('1, imf,l, (.11 foklM.nt<"lt tl\lilnk. ('!!yiil l im["I· 
k01.6 lZ:o'rrmckf1idlól. nh .zeT(>t t'i A1.('n t 1\.ty6.nk. M~'s 
jó f ql l'n iink. fiadnnk .T{>1.U8 K ri81.tu~nak J1cv(·I>en li;rc· 

11 .. lIn .. ,,('n k{'ril n'k:. 

" i "Iyánk I ... 
Hmlap('Bl. 1811i oklóll1'r 22 . 

• • 

7 erena. Jó,-se( 
IInIMrftJ .~ flilspiik. 

-,--

Otven év kr6nikája. 
• BmIéLr"1?UnLr T,Il!iekrel, 
!'chvtiflbfl' kli6ttekrel. 
Mal!yaroknak ,.Ieikre!. 
É!I aIoknak vilézt>t:"ekrel .. ." 

Bu.l"prllti unil{,riu~ c~yh:';7.kü1.~"~iink t ört('ncl:" 
h(,1\ ('~,. fll.\'an m(·rtföl(lk(lhő1. ju1otl nnk. :lUl!·I II IIwl l< 'II 
kÖ7.(;mhii~('n 1\('m hnlndh,lll1nk t'l. 1-;hll(1 " 1Il:'r t fiildk(l l", , .. 
1\. r6nHt i L ht'lii van bf'v"~v('. am"I."I",k "7..Lm~7.('ru 

(' rtl·k,,: Otv en . 
';:lly hii ',.kOzM ('!l' űnk. m in i. r;(,k."gyllfi'~ki'I1.qi,;:t. :o k,,· 

Iol.~v{~ ri unit!.ri11" a nv,,('gyh{\zhm. ,·~;, r tllkmvn. IRiG. 
II nllv('I, 1'1,, (1 n,q)j(~n ~,l nkl1H nWj! ;,1, Jo:. I,. Tall{"'~ 
rt 11 n I 1 R1r. j:\ n11flr r. .• flll ib"{Ill:l l..')'n!l "7."r l'''1,,,1I .:'_1hf~1 v 
alIQ, j{1I1. I~ l ~(\ dOl1l1nnk" ,·"It 11 :1 i fl . .T~n ' II t,,·jult.vrn'LI. 
n" z1!Ilvllln!I('."~. :. kill ('k II n""r "It vun a 1::Ol'lIh"if, r:oI 
f;\1iilt ' :t 1Il{;n-f,nv .. mlt:klrth]!Í.n. ( " B II I'. n ~ fl 1\ v'rnn · 
IIU I. :17. t'1~(I IiIkf.rrnl ,,~ 1 .. l ki"f'~7 1 Mrl! 1 f'1l'viitt he Illll 
iklltl va mimlny:'i.iun1r !l1.ivf·t ..... 1~1~r, p(.ndftrllok \·(,11. 
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UNITÁRIUS ~R lESITó • 
\' ,:, ~ II J ótscf. Vl!.ln;ozloH.ak e~enki\"ü l két. ~el.1 beli , 
uét:Y "id,;k! kabU t:~uác.sos t. b k6t cgybúdlt. . 

.Ja kau ~: I ck Mtal szerkesztett »I:: lu lékirnt« sten ot 
nkkM lIil'ein knek összes száma : ü6 volt. mJbó! hely-, . 
heli: 42. 

El őzmé ny e k 

.Amig nzoub:m idáil:' j_lItott~,:?k .• bitclódei~kuek 
k k 

'

'', ' , kellel t lekuzdcmok. h.evesen \ oUnk. 
~\lk·~o 1l [I( ,.. • l 
~'1lf!\'vb",1m ri~lIt\·i ~e ló k. ak ik a maJi'uk ~stem na
~\'(, ';l> áldow.tol ncm ig:cn h(lzhatta~. bar ,a bérces 
11;lzfi bM :H.öriiklüt t lelki bllzf!',h :\g" nundnY:\Jt~kat át
nWJ:" IHkttotta s "cliik kis tl:;ryh:'ll:unk mCJ;lllnpltM á nak 
nag~' munkájá t végre ,is diadal r:l. vitte. ~e~itctte őket 
lIZ Orslt'Ig"OS törvény IS. mcly az. 18 18 \' \'~ ,X,X. t. c. 
I. § _!ib..<Jl1. nl. erdélyi Uni6 ka pcsa n :'U: unlt~l.uS \·~1. 
IMI törn~nye~{, 1l bevet t nll1.~uak (rc{"ept:\ rcllgl?) upl· 
"fluiI Cl tla. s c!!"~·h!i 7.l1 okDnk is lll~d ta a. t öbbi e!D" 
M!:l kklll ~ 1.C'mh!lu azt az ep,)·CtljOg'US:\j:!'ot. :tmel)'e t 

l'reU1.-i te:.h·ércill k n tom ni 15G8.-i k i o\'~ zfl g'gyiilés " ég. 
t i!sc 'nitI pján mrl r több, mint. ::tOO \; " óta élveztek, 

Ett :\ i<>!!,ot nzouh""l\ ebben ti. hn zar(·s1.be n csnk 
il ~z:\rodsá_!!haro (:s a reá következet t gy:lszos abszolut 
korn .... lk l eza.jl~"<l. után \'(~hcttllk ig~llybe , amikor az 
18G8, hi XLIV, {-s LI II . t. c, " églegescu s1.a b..íJyotta 
a MngynrClrSz.'ig ~s Erd Ny közötti Uniót . s n. \'uUúsok 
l'g,\·l'nlós':g':nek ('s viszonosságá.nnk k~rd':s&bcn is ren· 
dot te remtett., 

E uuek kapcsán rnegszlmt a k ir, fók(l l'ln;í nyszrk 
f.rdHyben. és nz iU aU.--almazott unil{, rius e lllocrckel 
~tolgtilnttHC'I rt' B udnpcsten a 1,;iilönooz6 miu i!'ztéri
ulUokb..1. 1';Mkl'U pcdif!' más :\llmni h.h'atnlokbn 0>'1.
tották bt-. tnól-I!n 'c ilyenformán gJu.mpodolt a kis 
uni: tfl.r ius kolouirr.. amel)'nek lelki goudozll.!'ál az elsó 
időkben R u z O!! ti. n y Aron. CllltuS'mín iszleri ti t k{H 
\' flllnlta és v{1!czte az. első ke resztények h ite l'el és 
buu::6:!~(wa1 . Az ő h:'iz." .-olt (l. csek{>h - ",dum hh-ek 
találkozó h ... l ~'~. h a dolg3ikat 1ll ... !!beS7:(oh ·p tau:'icsko
tak : m gy i:it!'ues iud\lbttól " e~cHt>tI"e. imád ko ... tak 
~ 9 vacsorát "e tfek, l\l're~ztel~;:.i ntwakihl\"'Ílnkbcn nl. 
'lIső re.lj~·zes i!' nl: \'í. már 0.;hn1 G~'ula' fi:ír61 olll té
kez1k. a k it Tst t>n kt>!!'yrlm(>hi'il m(l~ t ;s {>I,; pii!'pökiink 
F e r e n cz J ózsef. nkkor koloz~ l' ád unitárius ann t· 
('gyMz\luk ('hő l'apjll hrt'~z t elt me~ HIIIlnpest l' ll 1~·G9 . 
junills H\.-~fl, Hu't~(In\' \rOll í'~ F('r~nC'z ,T6zs('f clro'jift. 
jArtak iskoláb.'l. kiilföidi ~yetemel\ i~ ~!.!,·iitt \'~Úak. 
! ~'ütt lí,t~II[lk IUl"!!: lft'j!'l-l ..... n LOl\(1(lt~b..1n tar to tt 
n:'~'l!)'iHésünkön flllJ::(l1 uniláril1~ t\'~h·(·rt'inket. Ez a 
tC~ii-l'-'l~i b..-lrM.[\~ elkis(' rtE' i'>kpt ,nl. c\:'-·.'''' ('le ten !i t . 
, zon~ á.ra t'Ulwk n hnrtlt~ii!.!llnk l!' 1'\>'7.e '-:u\ :\bba n. 
h""',> Buch""''<-t ',,' l 'o, o . o '.... • • l"" .\1\ \'1'( " yl t ('~""rC\l\k olyan m('lcl' 
~t<.kklőd,-,st t :\uIIsitothk elei tül r~, ..... 

Csaliidi kör~n " '-1!!~llle'\t n kere;;.z.t~I ési szer. 
tart:\s. &s azt. kö,,~tö kedl'lyes lakoma. S ehhi.'z 
(jjtiklik egy mfl.sik kedn~. cml"k, .-\z ..,1sü unitt.riu' 
i~tcutiu t {'let cml~k~, (Un~I~-et IIdmi n\ló jó 'l' ö r ö k 
Pál rcr. püspök " ('d~lmo ~latt lIuitt, rius t es t '-~'rE'iuk 
:I. K{U\'ill -l ~r i rcformfdus templomb.,1u la rtoth\k 18G9 
juniu" 1:1.-:\.11. ElIb!',1 n~ idöböl "l\ló az az ezü~t 
lIillikonl. amelyet "p l' ~ t i h i l r o k o u i .. (:\kkol' Pes t 
ln~ küllin ''finIS ,·,>It ) Ull ihUlCpi szónoknak. F en.-ucll 
~\:Z-"fnl':k aj:\u~ll'kozt:lk "(llt, s :lmd" d a mi szeretvo 

Utdt [G~ttorunk. etelőtt 10 íi \'\~e l. :\1. 6 40 öves 

püspöksége évfordulójAn. viuJ,a. ajfmdékozott. fl. buda.
pes ti a. gyházközséguok D. konfirmációi ur,.nC$orn-osztás 
céljaim. Ez az eziUit billikom. min t. drA~:~ ereklye, 
lllost is itt van a z Umsd:n.ltí.n, a UQut Szö"e t.l!':og 
kÖny" e. a z öreg Biblia fölött. A kör~je Szórt virá.!:::ak 
beszédes nyelve pedig azt h irdeti. h ogy az ... t üne
ményes a1:1k. all a r. apostoli lelkipá,sttar . aki 1869. 
ben kapta ezt a. kelyhet.. öt \'en éves g16riá.s püspök_ 
st'igfuek alkonyán. ma is ,'eJünk V3U. velünk együtt 
ad hAlát n miuden.hat6 Istennek a kC(l:yelem égi a já,n. 
d~kai6rt, a melyek mint soha el nem muló javak. éle. 
tu nkel mep"áldották és ~aw.ngitották. Ugy. hogy D. mi 
e~' igaz Tstenii!lk ' ir(m t érzett végtelen htí.lfl.va.l és 
f!'y e rmek i n}{u.,.'\lta.1 mondha t juk el a buda pesti egyh foz _ 
közst"g' öh'en éves munk1jAm "onatkozl.'\lva is : _A k i 
ke z dt e, az végez t e b e, ! 

El lehet képzelni. hogy egy·eJl'y ilyen apostoll 
I:H ogattís milyen jó hatással lehetett az nkkor i Buda· 
pest szórványra. melynek kebelében a h iveket a. test
yér-!l<I rÍl Iság ig-y is egybefii zte. őket. az idegen tenger
bell az elmer iil és től megmentette. Am lelki szeme ik 
{'l ő lt mcsszebbmcnó célok lebegtek. Első sorban egy 
ri6k-egyházközségi szer\'e1iet·. Azután n. rendes pa.pság. 
f: \'~il a. t emplom.\pités , .. 

lHJa le~'en az isteni Gondviselésnek éret te, etek 
a nagyr.tWrö tervek egy·egy l u strum folyamá.n n 
meg,'alósulás stádiumá ba. l éptek ; közben a lélek
~zám is eg~'re g yarapodot t ; augol és amerikai uni
tári II!!: test\' (' reink fi gy elme e!!,yetemes egyházunk 
f!'Md j:li mellett mireá nk bndapesti hitsorsosaik:ro is 
k iterjedt. s ók maguk surgették. hogy Budapesten 
a hi,'ck egybet~\T tá.s..'\ s a szabadeh'u unitárius e"an
g't'lium hirdet(>se " égett legalább egy missi6i állomist. 
kell létes it,eni. amelyik azutáu maga. köré: csoporto· 
s ít ja nemcsak a rón\rosball, hanem a. .. idéken élő 
hitrokonokat is. l 

Ter \'e ink kit'i t ... l{' re buzditólag hato tt angol.ame· 
r ikai t ('sh-érei llk szem ély es érdek lődése is . Rkik &-pt!e n ' 
Mrmall ti. bécsi vllágkiáJlitásr61 le.rándul tak Buda
pc!' t re ~ itt a .' ·cz ... t ókkE'l és az e rdN)'i Slát'tls kikiil· 
düH hit'a talos kl;p" isellii.-cJ 1813. juui\ls 15,.(\n fontos 
tanács kozást tn rtol t.-k. űrök eml{-kezet ok:\ért ide ik
ta tom neyeikel : }:d wa rd E vt'rett fhIe. bostoni hires 
pa p, :tkinek (ore.alak ja a z ottnni f!'Y önyörü park boko 
ra i ~s ,· i r':..trá~-... i között. mint n!f!'i ismeros. kÖSz.önt 
bl' llll iinkpi ; J a'h" Frettwl>lI. Rki J ókni CE2,l' az Isten ~ 
c, r~(-nyt>t a ngoIra Tordito tl.a s ügyünknek h~ta 
Il:l,)j:íie 1II"2: hitl bnr:'i tjl\ polt ; l\lill\! Eln ma South~'lck. 
nngol ir6nó. Akik mim! fogadkoztak. hogy haz.<\Jukba 
\'is <z..1Ít5 r\'e. itten i tap.1s lItalata ikr61 jeleDt~s t teszne~ 
II mozpllllat indita n:lk a Buda pes ten épitend6 nlll
tári ll!' templom ~~ a rE'ndes len..--ésll i állás ~rdekében, 

.\ heI\'xet t\.Zollb.1n még ro indig bizon)1alan ,-olt. 
F4!'y-kH illUkcil>Il , cJ.!'y-k~ t, i~óSz.1ki .Mis tent:iutele ten 
kivül ali~ tört ~nt ,':llami. anllben /I, JO"ő képe batá.
rl\wttnbb alakot öltött ,·oln ... , Mert b.-\r J akab Elek 
~ Z~rill t »a Bud,lpeStCIl iudult luozgalom E"g~sten ali 
At1:lu t i te~crcn t\llrt~ terjed t ki. forrtak {UI. elmék. 
r('UIé-lt minden .:!lIh.. de munl.."'ár.l. uem nyult ki kél. 
U'plli nelll ,·olta k k.\pesek a lábak. .. ny köriilm~nyek 
közöt t nem c~od:l, b3 olvkor a n~ lIid3t6. /I, ureg' 
hn.j tó Buzog{w.y is csüggedez.ni kelldett ;I lUlIlek a 

• 

• 

_______________0 
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4 UN IT~RIUS ERTESIT6 

('.~i;,L:g('dt hllu)..:ula t zlIIk II rrll j6~ ·h :~'i'l.n (i! /rort ot t bc~7/" 

dr'h,,!! ilycuforlllf,J} a doU. ki rcjc1.f· ~ t.; ,.rt~j1al ja, II(».(y 
:1 f/h·ftrnsi 1I Il iU.ri u.«ok öv('ik t ő l , hit rokonaik t61, egyi.!.. 
zuk ki;~ IKlntjfll(11 nH· llnyi r!.' ('J.~7."k:ld I.1k. mintha (l n '!,k 
(,s htJjrlo~6k ,'oJn{ulIIk rn ... ~wú l r'l'ol fijl,lön J Nincs ~y 
ki.!! hajJilk ~1 . .1mukra. " ]\{ll ~yhl'gyiilj(lnck. f'J.::" ).I másc.;ll 
lO7.CfClcU('! (.8 bhwl l1ln Q,," n,l.I ,·(,H~anak. C'..!yii t t imád
k(l1.1.:' II:,k, :. kij1.],idC'ltll('1.:: rlJf'n('bcn pgym(.st. gy(ul\ol it
\':l" Jw~crjis{-giik l)(,Il. - ami hlivrn kijut._ Tstcn t líl vi
A':lM:I. k/ln'c, m~iiJln nk igy - mOl\d(~ nemes l1hvcl 
_ kil.iil Il<'uniink !l7. ~yii v(.tll rt(,7.á~ {·T1.(..~fl. rt vlll1 (1J\ 
b'á nt i r:1:-:o1 ~ 7.k ...... lIiq. :11. .1 1)'11 ri II i I\q lli t rnkOlli kiSI telék 
!Ilw JlIlwl . 1:'1I1>:1l1k/-n l " Hr !<'cl jiik mög a7,t i9. h ogy 

nnit r. rin~nk \·:II:,Yullk. TI'g'.\' íi nk va lnm it !<aj:'i t lelkiiilk 
lI)'II!.(ldm:'i':·r1. lIi li ink R l'alltlQII/lk ('rll(.k r. h ('lll !« 

'1':1. II~. i'i~~.in t f' s~.(J 1Il('lYf'1l llIC'gin,l it ... tt.1 a jekn
!,'",ikd . m 1/11 I~ 1'1'1'('1 (,1 kl''/,dv ('l l('T>('!<!'n t - t rp('~ r('O d \ih h . 

" inni igy t'kczf' I.L ,nill,lr n Tc i l' '/, Cí..'Y 'I (~7. 6 piI1i9 'la l"Qj mlll1-
Id j:'i t.. Hi7.l a t,(,1a.~ hntnt f fO !! ,1' ') ] .1'.1 ,11 irkt..! i !! hcv iil (· t :i 
n t l'!Uikrif,nak 11 ll il t) ('R rI'll1t1llV() i ~. IlI/l ilt lCn g l'óf 
B(' t hl('n F úrl'n" I·nll,. ,, ~ " h:'id,nt,] i.'l ~rihh i1.hen 
' arlf)Lt ak (·r lckl'Y.k td 

IR7fi. illni!l~ 20.-{,n ,l n]ttn:r. l :'ik ki II hll (lrlllf'~ ti uni
Iti r iu9 f i(,k-('t.')",:',~kjiY .. Qrg 9Zl'I'\·I'1.rt i 91.1\h:'i,1\'lli t . Ki
lI)"'nI1 ... II(,k: " ng \' II hll(lllnr~ li 1Il1ittlriuQnk fi bk_cg,_. 
11l'izkiizQ('I!,,1 .1 Ja kitnnak, m('l v l'l k ... 11'l7. ~ v :'i r i nnw'l CA'U
htl1. h n1. I I ' r l (\)~ik : lll.'lini II flivfirnqhltn Q k;;1.('Ol i \'(Irmc
,n'('khrn 1nk(, (.q nl"\',;k hl·irl\lá,Q1\ filia] a k,)1ts(':rl'kh"1. 

iá rnl :'i llukn l k i;/'I"n l{, h il rnkr\l'l"k: al. f".!'vh fi z """n h' 
k(.t ~ 7.rr t ;lrt kiil.C'yiil" '" : ii ,' I'pi r1inl(·1.1·"{·1'1' kl'h11 tll
ntirQol \'t,]Il~7.I: rrn,k.~ 1 .... lk,~ .. ·,,1" a k,..IM.Q,'t,ri r lQ,; 
I'1I T1. nki kIltQ7."r 11. m. lal'a 'Q7:11 r.Q 1í~<;'I,('01 h d ;<;I .... n. 
li~7.I(l1r 1 1' 1 "Q "Tor.r! ll t ;kiil r ~(1~d (.~ t is1.1(·II"!'liia l 1\ 

ri 6k·c/!~' h{ll.I(J I kn p ; a la)!ok d ij:l ibl f(·tr·vcnk{·n l ri. 
zel ik. kih.gyiil(·~('n. ~1.a":'I I.I"Il("Ifl.~i l (l"kr, r I r, t il'.! it'kn. 

IN c 1I~.(ikKi·J!'CII. iuni nz r':~y11(,7,i r«('p\'ifl('I,; Tall(H'~ hM. 
f cHor jes7.t cm 10). 

'Ez "rl (·ko .Jll!. (·1I1iikl' J.(rM l{(' l hh'll ""Jt. !lki n 
ll il'"k Ő~7.illt" h:'um!Ji l'/I .q i ig-yiink 1lI1j.!.y k;",r.',l'rl 1l(·Ill. 
sokárn, ml"~h:ill , Dl' r,1. (·l h ' II (I I·()1.f, tr'p('Q 1l1:'lr !l1t'gt é
lele lt .. A'I, nlapitllk nClll rll ff' lhll7.d I11i'l ~~n l l101. t;-, ]( Ön
k('ny tt's ndom!i.llyn ik'l l n I{i) ".ö~ (.llt, rrn. ,\ r. 1 1!,; t :I,'ill ~ 
Státus i ll It kii1.p('Jl'l. l tlrh(,1 ('"i IOf) fr t. 9 .... J!(·Jy t utal t ki 
m(, r J R7G-lm.n ~ 1" ,.1. Il "iltlJ;i;11(, hor u M.('ff'n('~(· II (· n v"_ 
g(, if.: Mlnllfl (,;1 n llll')!k nt" ii I I Ir. 

Aln p it fok 11('1''''''1' 11 

A fi(lk- l'gyhú7.kii1.II(·J.( lInr.._ik 
vClIlIlIiik n ki\l'I' l kl'?t'I :"l ntoka t : 

1. lI (1jt,~ :IánOQ hrliig'ymn. (). tlln. 
2. " u7."J:'!,ny \rr.n. kiiwkl. min. t ilk(lr 
:l. :lnki. 1) [':I('k, "T~7.. al lr"f. lI t, rnr>k 
t 1' - 11 ·,/00 1" I'ó l ,, ~ . ,,,1 .... , .. . j ., ., 

fi :;l7./·k"lr ":II'k, lu 'lii(.'vm. fo,:.:-ahn. 
1\. H"'II'~ P t,l, kcrc~k. 'm i n, titk. 
7 G :',I .II·ull. ngJl'{'d 

)( O.,mi'" y \lik](,~ ",ill, d n. fog. 
~ I . "'·k.·\I. " ('r"l, . r, , p. Il, IllII). Illo: 

l /l. S't'kd)' G" ,: '.. ,. . '.1, m"flllJk Jlfll'. 

: ~, 1 ~(\'4Uf! 1 ~ 1 "'(11l ,,,'IIIKY. III. I'Z(l IJlt. 
, 'Il li .II'.1.,,,r Orl1.. 1('''1 laj"l r. 

l a. ~IL/.:Y GI'~." k"~ (Ik.l. m III. ~7.{tI!\ ' 

20 frl . 
1 r, fl'l 
12ff'l 

l ? t~' . 

12 f rl 

12 f rC 
J 2 rrC 
12 fr l. 
l:: fr t 

:1 f ,'!, 
fi r,·t. 

1 O fr~. 
J ri t 

, 

1>1. G 1'111. "1I"'I' t, hon .... m 
QSZlo l:t n . lzr,·t. 

Ir.. Ajt " i .I('1.~(' r. rl\'yh:hri 
IG. ,··ih·p I{{dm:',,) 'a M,e~)·e .. " .• 

... " 12frL 
17. W ('\)(' r S{' ndorn(· ~ 7.lil. Vcrene":' 

2 rrt 

' ·:~'.l"r 12 frt . 
IR. l':"TlIltlll sr"ld or 

ti rrt. 
l!!. TIIQ ~y 'IV·h . 9xgbin'I 'U,"almf,s 10frl, 
20. l\ot!n{IT , ,,1\'(111 iigY\'(',l BI[~' arl,,:,t r. r.t, 

2 1 llg. 0 ,1"1 _('I, lrh i A r i II u r tima!!;l' ~~!i~n 10(1 f 'I . 
22. '\ Iur:'m,·; Farka s S!lIlflol' ll. ii. 1'1. l iwll 2 frl . 
2:1. V('I\'I, ~:"')l11f'1 K"lo7.Q\·flr l'j:'iI1,I('khn Hl frt, 
2 I. 1,'1' Tf'nr1. .1 /'Zq('f k"I07.~,'!i. r ; l "'k/. ~7. a i. I fl r f'I 
2r.. I-Ili'. HI/lllls kÜ7.j'J.húl (1871:) lOOfrl. 
2(; . f.i7.(·k,·I,Y ~ I ihály t;\n!,r .\1 . ól'ár L:! frt. 
2 7. Nag,Y ]{ (i!'vl.y hirt ... k()s (VI·~7.,)T(·m n,) .iO rrl 

28. ) l fI( 1,,'· 1';(1111101' egy t. kijn~· v. U~1.t. n Ir I. 

2~ M ik(, H'·h bf~ nyaIiMY.t. ~h:',nya. r; ftl. 
ilO :Hcdő Alhert rürd l.i ,(\. J S frt. 
a l . Dr . 8clHlS ]{ f!rol .1' I'lU', fóon'OIl (; r.rl. 

18 hl. 

Rcv<' lcl _ :'ll rrl. 

Ki rulúll - 115 frl. iL. kl 

l\fara 'ltlk - :l:\r. rrl. 2r, kr. 

'l'ak:lrf.kp(·nzlflrhan :'12 1 f,'t. 

l«(ls7.pi·n7.1X'n l J rrt. 2,; kr. 

• R\1(lap('ll t rJl, I\ pr il ill !lAn 1877 . 

V('gh .T ('7,~r r 1<. k. p'-·1l7.t!,rnok. lI aj(,~ .1{ .. nM ~, k. 

~'Vyh(h ):.'ollullok. S"l'k('!y EI(Jk s. k. ü rmö-sy ) lik]{'lj 

1<. k. ;I ~1.ám ,'i7.~Jr(,J1Í hi?ott~[tg t llgjai. 

1\ köl'(: l kc1.ő (1 877) SZ{Hlladáll nd;llaibf,l kiC:l11d· 
jiik :t kiiv(J t kcző ,kcpl'fi1.('l<ikct: ~ ~ lill k i K(.fi)I~', 

m(·műk -.H {~l i II t GálM.JI·, {·gyl. l;u l:J.r. - (Ir. S 7. c
k c J y ];'crc llc, {~lI u.lH iigyéHz h, - S i ul Ó F CI'CIlCOf MZ. 

Icv óll;í r i !.lall!, - dr. 18z1 ay J ÓlIKd fogorvos, - S zokol y 
Vi kt o r. i ró (Ti nuye) - F C k C t. e Lajos, sclweci abd. 
1:1Idr. _ l\1 II l a t i 11 11 Z k Y Oyö r.L!,y ( Atif:\r) éJ< m:\80k . 

a kik űnk6n,Y tcs adom{~llya i kk(l 1 ('il il Icl ld h tl7.~ósfl.
g' lIk llak számokba n ki tlom fcjr1.11f'I,; kinüsoh'o1 ('1'_ 

I'<'i l.('vtc gy o.ru.pitoL1{tk it t-ry iilok(·zol a l1 ]J IJg i ('s c l' k01. 
c~ i lők6j{' L, 8 il IlW!<,kCZlklL ny(\mnkoll ]a ll lwd{ls n,~l· 
kU l olöl'c törvc, :~ I1~,, 1 ,'.~ all lf:l'ikai IJni ' (~l'i\l .~ 1.1 '81 1"-'· 

rd llk h ~lI h al/:os l (un"',({III(,~tl l'nl. Ic lh'lIh'" td t('k "j:Y 
pú r 6v l e rorg6.sl~ ri I;t t L HlIlln pell ten 0.7. n l1yac:gyhállkÖ1. 
s'-'):.'i Wf.(· r"C1.(' t, II ru", krqw~(llu rhllll {'gy r('II,\(>1< I{.:\

k('~7.i f, l1{'~ 1,('iktattI..QIH, I.;J,b,'n a nent 11I1I1Ik(,I,1I11 1<(\ ],1' 

d , ·" ,'111 fc1t"jLlll'tol k(·_~ l.~(·:.:W' 1. l('](' szind . is t ene s 
j.-, iIHIII]n 't ,, 1 II ynjtot rak "{,~(·llk('7.(· 1 rnV,I"i t"~ \'('re
ink i!< . . I (,J ('1fl 1(·ktz('llI. nmikor a mi ki .~ kl1nyhlollkl~! 
is bckoJ'lOf5tatot t !~ l onh i nni l {,rill ~ )!yii!rk(,1.d !11C'V

billon jll , milyen l11.iI'C,1{111 lldtunk, IlIIIiI ;.rlhat lunk l'rI'· 
a ~ :tellt c('lnl , 11 /'1<'1 t"d,·[~ (.~ IWIll l!/!Iltl<,I \''', Illojty t'l'Y
kor ('~v fiat:rl ('](' l ll(.k miud('J1 (,hn!l1. ",illd"/I i,rönl" l 
(." l'('w;-'nyH (':1 hiznny IIliurJ(·" kiiIlUy lllltl:d!,-:'lt ;~ .'rt'· 
a ":·lll~ fogn(Jk úldM.II; II I<lin.h'uh .. t(, i " \I'ni O"mln · 

I«· I(· .~ IIjjllHlllltWU,l 1I~(,rill l , 

Vil\.<Izul(' r vc I IHlj- ra . IIh("'II" 1I ~dilllitjuk t lllajtlr."· 
k('f>l'Il " b b"11 r~ hll?n r(·Hr; IJI'II ilY. (·hli IlIIi lfl,';lIQ ('~yh :"'.j 
~Zt ' n'('z('1 l ('l(i C im (·1.tIM. " '111'1 1'1 1"11 c '.!ylle nem kll]1· 
e~,,'u j : 1 1I~ [I n úl'ó BII.l d {II'~y "Iltal r. J·ml h. fö u r ilUS)'· 
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UNITÁRIUS ÉRTES1TÓ • 

Jd kii ;J,Ja,piLványhal. amolyct. (l hn ~..ai protestáns egy
!Jf.)';kcru!Olck jal';h:\ Lt.ltt, c;\ck kvzu u:/: uu itJi.riu$ok: tt 
is Q(l:tszámit.\'a .. ,\ hazai (s cn.l (· lyi ) protestá ns egyh á7-
kű r ii l ctck főHomhLf>kai "1I pii _~ pökc í IIHG. október 
nl..ún irI tik al(1 Budapeste II :lll IIJupitó okmányt. Erre 
m: :lHml(llJl r:' fc lj i;L~ ,hát J){ulicl Gf.bo r rögonulwk 
és F oroJlcz .J 6zóo r piis pük is, akiket :l7. árkosi 7.s~nat 
(1 87C. aug. :a.) c~ .. k Ul'. iW~·IIt. ~{~I.aS1.lott.. ~n~g 11l~:)': 
tOLt v('z,~rcillk gyaullUL az cp:yh.\1\1 és Vl);t.gl e lnokI 

8zékbe. 
I(apóra jött llZ :dkalom. A fiókcgyházkür.ség, éléll 

Hajós J állo~"al, tis1.Lolgctt ~ j,·öLisr. to 1C.lldő ~üspük 
urnál, ll!;:)!. i ~JUCtcltcn liu'l.ogany .\rOll e~ uCJo vcu
u{'gszcrc(.ő IJajJlll;a fogaOot t barMi s 1.eJ'ct.cttcl, ne
ULe ~ ::.: zivjósl'tggn.! kiterjcgz~vC :~LLlLt~k áloJá...-ltút. miad· 
"wkl'll, akik főpúsztol'unkku.1 9zűmélyc9cn 1~lilkoZll 

óhilj t ot.ta k. 
II J"i6kegyh(h.köY.~ég gOlluuokátwk Iclke~ ÜUl'Ö~ 

16 \)esy,r.d {· j C~(8); llH".1[)tlnhnf,ben közli:~ »I\el"esy.lén.y 
~hlgvt"l.':; .. lt>iG·iki i·vfo\y<l.lUa (J10 - :Hil lap). Sze
mllyi lIIotivlIlllaihl! eltekin tve, il7. CgCS1. cgy gyöuyörü 
hil\'nllom:í ~, mnl"lyiJö\ mi is idézzük a kövctkező so· 
rok:l l: »KöLt:lll~~l'gül1kl1ek tnt'ljuk Illllgöriz!Li SY.ent. 
ILitii nkct, IllIz)-(ÍI {'1$ ő~zintc jóakarat.t~Ll tfwuogo.t ni egy· 
h,ízu nk iig-yeil" 11 ana müködni, hogy unitfHiu9 h it.
\':LIl(I'iunk had nk {' jelent('keny I)Out.ján is t.crjedósL, 
b'Yarapod(i.~t. lIyerjen, ('s hi~ sza had ugy szóllanom, hi· 
nt!.v;! írel.7.ük nlag-nnkilt. ,Irra is. hOj!y az unilárisIlIu9 
türWneLm.ét. a LLlagyar állam e ki\'áló pont.ján mi kezd 
Juk lllég, " II,~ Isteu rú.scgit., meg is aJapitsuk ... 
• A püspök ur megköszöutc az üd\'özl~st . .Buzdi· 
toua a hivoket. a »t1ntori t ha.tatlan ki tartá sra., mcly 
Il lti l,\ riusok n,IK mindig egyiK (óoréuye volt.. o: 19ér t.e, 
hot;y lmrJ;l llé.ili luvei rll Kiváló gondju. les1. e1.után is ; 
r':1II011·0, Ilot;y nagyjelelltőség ii terveik Illég az ő [ó· 
pI~zLor~úga :Llatt., a1. Ö közre járulás6.\"aL weg\'alósul· 
hatnak. 

,\ 1. ezt kövotő bar[lt i eszmecserét megkoronázlu 
iL"/' .az ünnepi j,;tentis"/'t.clet.. amelyet hivei örömére 
Jo'eretlc"/, JÓ1.sof Jl Ü~llök ur 1876 okt. 22.·én a Deik· 
tüi e l·ang. iskolú.k dis )!Lel'mébell tartot t. A1. ekkor 
cll,a ngzotL imákat (:s beszédeket. a fi 6kegyházküzség 
k(ilün fiizet.bl:1L kiadta. Bbbő l lapunk elejón t:l.l(i.[ja 
3·t oll'asó H. megnyitó ImiL. Itt pedig had foglaljon 
In;lyet. a nngy cOllcepeióju bes"/'éduek alkalmnzá.so., 
bu"/'dilf, r('6'/;e il kövelkezűkhell : 

,. I\s itt nem lI"lula.sztha.lom el. ked\'es Atyámfiai, 
hogya 87.ont. l(!Oko s"/'iwail ne illkalma1.za.m legköze. 
l ebbrűl feleko'l.Cli úlláSpout.ullkra., és különösen a ti 
helyzeletekre, Im<l:IJl.est.i uu't,irius hiveim ! _ Az llni· 
lárillS hitWIJlás, üsszeha.sonlit,\'a más h it"all;Lsokkal, 
soba sem dicsekedhetett nagyszámu követökkel. Az a 
korszak, midőn Brd.:ilybcn a h6dit6 szónoklatu D1vid 
Fcréllc fe l1 ~pés~vcl és J ános Zsigmond kirá.lyi párt
fogásál'al többségre jutott., rövid ideig tartot t. A 

u.á7.uQuak a hit dolgáiJan "aló nel~ el(!g felvi'uL.gOsuit· 
b~n., vallásos féltókenykedl:s, 6 polit ikai okok, csak· 
l Lil U:ur c1knho,tást kczdett.<Jk gyakorohli e val lás le .. · 
JI',h·~"re, ' <. "1< . ,llIal"már (I. pusztulás, a v 'gmeg:semIllISu 'S 
~z,·l(· re j tl I'!, r \I al k. A politikai jog (.~ bofolyás [~ \'allást61 
lCIUlelel'.LCtv(,n, 8 Erd(!Jy fe jedelmei más vallá.suak 
(:v(:u, fOu raiull: 11l8~aukónt elp6.rtolt:l.k, mcrL világ 

, 
sze rint jobbnak t.a.lú.ltáll: a1.t hiuIli ,,, . "., . , . 

, .... IU a <dl ök la 
"''' '''~",Ul\,lll.. 1\ kO,:ulluliiztaly moly'" 

t , ' It kk '. ' ....... Or u, l:ot4C II ;.n ,a or IS mmt ,uost me", tk k .' ,gya. ozolt, mert 
·enyerc lut('hl:z volt. kőtve, S ;~ h l\·atah .. ka~ ~Lza rták 

:11. cb'YI:UelL egy l ~lcll vallói eiül. A '\(!11 U,,"t" " . . ....... .,. Nijze 
u. viszonyok nyol1lás[~ a.latt. súnt.(jo, föLdcsuraLvaJ l', 

egy \'alláua. Dávid b'ercne bebörlönö'/;l"",,, .,. ' ~t 
t r. • • " .. , ... 1. uni ' 
anus . nyáj m" \'erelés" v, lt n .. h. , ., .' . ..'" . . '-'" meg ogyatko-

~ .• mk IS, IUcg ncm törtünk. _ Maradott kettG-háro II 
akik nem fóltek a. J él:uS Ilevóoon egybcgyülni a:H~ 
(},'I, ő s"/'e ll cmél.ől lelkesiLtotve, vész és vihar köl'.~ mC!:'. 
tartottá~ számunkra. ezt a vallás t, molyet _ hála órette 
a g'ond\'lselésnok - immár büszkón vallliatuuk a lU;),' 

guukéllak, melyet most. már nyilván n" ""ld '" • 
'l'hh"" ."" dJlU oz, eg. 
a uo ouszégyono nulkul ·seuki, sót tán dics'" . 
Ukl ••• 

II. u Itlolldlmlom, hogy a müvelt világ rokonszenve 
~,gyelmé.l'e ?lél.tat és el.,smer(!sben rószesit, rOleg angol 
~s amel'lkal 11lt.l"Okonamk után, kik irodalmilag Il iu. 

c>:iellek elzár va ugy má.s IlOmzetektől, mint mi a~ 
clűttünk oly SZOIL ~~ súvünkuok oly drága. magyar 
uydv\'cl, melyo t. f(i.JdoJolu, még saját. ba~ánkbau selu 
tudt.lI~lk 1000 óv alat t. nólküJözhetotlell llé tenni. Vajba 
ez a 1c111mclő tudat és bát.oritó (apW;zlalás erőt Ó9 bá. 
tor::iágot öntene mindnyájunkba, hogy Jéws ti9zta 
e rkOlcstauá.n alapuló vaJlá.sunkhoz auuál lJagyobb ke. 
gyelettel ragaszkodjunk, azért tenni és áldozni kónek 
Icgyiin k, mint egy szent. üröksógért , melynek mi csak 
hilbizomá..nyosu.i (!s felelősek vagyunk órettc utódaink. 
uak, fclelö~ek u. tudománynak, melynek védő paizsa 
alat t áll, fele lősek a korszellewnek, mcly iut karjaira 
"ette, - dicsöittcssék lsten szent nevo óret te. 

Dc ön tsön en5t és bátorságot. c tudat legköze. 
lebiJröl a t.i lelketekbe, buda.pesti kedves hiveim , 
Ti igazáu alig vagytok kattcll·hárman .Budapest fő. 
város Ilagy Iléplcngeróbcu. Ez azouban .ne hangoljon 
Ic, Ile tegyen kishiWekk(!. JUSSOll eSl:etekbe J ézus 
bidaLÓ sz:wa : Val llhol kotton vllliY hárman egybe· 
gyiil tül, !lZ én !I0VOllllJCII , ott los1.ok éli közlet ek. 
l\legmoudlam: lilit t e!:!z II"/, ű IUlvélJen cgybegy iLhli? 
eWadtam : millIlII nyilatkozik nz ti jeleIlIHe ? - .Az 
ű ~z()1Jcmébcn \'iI.l.Ó élct.bcn. No féljetek, kedves hi· 
\'eim ! mert hu. J ów s swllome leLkcsit titeket., legye· 
tek bár kevescn, senki a ti koron6.tokat cl nem vc· 
heli. E szellemet ápoljátok azér t hiven magatok között 
megszüllés nélkül. mut:l.-;"álok meg, hogy li adllig is, 
mig tán egykoI' lsten segit8ógével egy szerény temp· 
lomocska jelezn,') it~ hazánk f{h':í.rosf~rnlJl is az uni· 
tárius hitet , ti h ivcn tudtok rllgn.szkodni 3hhoz a "al· • 
lá.shox, melyet. a tudomÁny rérfiai az Il~z "allásának 
moudanak, dc amelyet mi szi vii nkbcn vallunk, ~ élc· 
tiinkbcn (:~('lckedeleinkkcl biwnyitjllk meg. melynek 
mult ja szenvedésekben, jövOje rcmél1yekoon oly igen 
ga~dug I Igen, ked l'c8 Imllgu.tóim, mutassátok meg a 
U!s t "(!r·hitvall!L.suakmlk, hO!;y ti igazán Józus tani t· 
ványai vagytok, embcrlársaitokat, s ig!l (iket is c~ak 
szerc~ni tudjátok; illlI laS8átok meg, hogy az uni tárius 
vall~ al'. e'gy ls ten imádás, a~ emoorszeretet, a kö· 
t.clességénÓs, ;. hii lidbJiság, igaz testvériség, a. pol· 
gári cg)'cnh'í8óg, .:is nz alkotmállyos szabadság "0..1· 
lasa. Igy érez1.etok é.i c.~e l cked jetok 6S ' l;ljotek ti. en'C 
kér K ris~. tusban szorető fOpá.~ztorotok J Igy tartson. 
sególjen ós óJdjQn, igy szenteljen mcg OOIluotokCt 
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fl mi l~tclliink. A"Hm" 
Jo:V.CIl a:t cmlék(lltc l.., ~ lillllecpn ott volt. Tör~k ~5.1 

rd. jJ1islJök. Jók:l' .\l/;r, .szfl~1. I\áro~y, J~all~1 J\ lor, 
F~u k"s .Mzscf, Jú • .,(,c" AU}('rt és ma:ruk, akik saját 
hivcinkkcl ogyiit!. ('j)íilwk ;~ 8zcntbcs~édell s nem 
lehetetle!! J".'b"Y .JÓkai j\lóruau ekkor fog:UL~ mcg 
"ihigl,ití; ' rcg':nyélllJk nlapcszméjc, :ulIclY,et » hgy a1. 
I"tcnc eim lll:lt.~ fl. kövel,kezu t':\'ben fel 1$ dolgowt t. 

Uris1.CnLVacsort.,b.1.11 részesült ugyanekkor egykoru 
füJjcgyzés ~zcrjnt.; 31 férfi lis 10 n6. J\ üztii k.e~ árkosi 
székdy asszony is, aki hangos 91.6\'al ulcScrtc a z 
UraL, hogy (.ú.\·ol slI;ülüfüldól.úl itt. is hite szed ut álUo:./.

h:lwtt. (;1:1 imAd kozbatot.t. 

Anyu. eg yh áz 

.Az jtt gyujl.ot t tüz világit IUa. is kicsiny egyhá
zunk sorsa ~9 jövlíjo fe lett, áldúst hintve mindazokra., 
akik ennél a. tiiznél nemes1~k süt.kórewi llkMIWk, 
Ll~llelll amHl.k {tlJlllld6 t11.pláJásáhol'., ha. kell , szivük 
véróvcl i~ Loz1.ájúrul ni készek. 

A kÖvOLkcl'.ő három-négy év olatt még u. kolozsvá.r i 
pnpok hirdet.ték i dőközönként. Isten igéjH n gyülekezet
I)(m ; de o. h ivek slIivében oU volt n. vágy, hogy a. kicsiuU 
fi6 kcgyházn.t anyacgybázközsiiggé szer ve7.7.6k és maguk 
ós púrUogóik közütt elegendő alapot gyüjb ellek egy 
rendes lc1késú állá.:! fenntartására. Ezt 0.1. ügyet 
az 187!)-iki székelykereszturi zsiualoll járt angol tár
swati kiküldötwkkel is alaposa n .megbeslOólték. A 
IJÜspök ur i8 egyik levelet a másik u tán ir ta. Londonba. 
é8 1I0stollba., feltá.rva n. he1ll'.el.(lt., és a tewplomépités 
cszmóje mellett az á.lla lldó papság gyakorlati fontos
ságá.t. Igy érlelődött n. dolog évről-óvre, hónapról
hónapra, mignew az egykori Wvek szép álma llleg" a ló
sult, s az angolok éli aw erikaiak 100-100 fOllste rl ill g 
ÜSSt egbcll megigért évi lá.mogaLása, a h h'ek körében 
wegindiwtt fokozott gyiij t<!s, és erd<!lyi a tyánkfiai
ook soha el<!ggé mcg nem hálálha tó áld01.atkészséj;e 
lJl8,i nap ls íonnfl.llÓ allya.cgyM.zköz~égi szervezet, 
1881. á.prilia 11.-ón.:lZ R K. Tanác~ :Utal j6váhagyo~t 
ala.pon, megkezdte müködését. 

Együtt volt. u. ny{~j. 081~k pászt.orra vár t , ak inek 
8zu.vÚJ'a hnllgaLva, toljesit.he9so az ország főní..rosában 
szent hivatását. A püspök ur bölcsessége ki vá.lasz
w LLa. .:lZ alkalmas elubert. iD cl r z s i Károly, tordai 
unitárius tanár szcmélyóbcn, akinok kla.'.l.'.likns miivelt-
6ége és a. pályája ir!l.n t i szeretete, tál'satln.lmi esi-
9zolt.s6ga és külső megjelenése miud bizlosi lék volt 
a.r ra, llogy az uni tá.riusoknak sokszor kil,'unyolt, sok
szor [élroortett , do mi nden kU I ső a kad ály dacára 
feltörekvő eszméjét kiemel je az ismeretlenség homá.
lyából, hogy »& nép mely 8{\t~ t ségben jdr \'Illa, nagy 
IIng )' vilAg08SdgOt .c 

Derui 1\:6roly, :Jki1881 _ 18!)5 volt rendes lelk<!sze 
egyh6zközségiinknek, s a mellé Borakozó l.an((csta
I;okkal. mint igazi vi lt\gi papokkal ncmc~ "enlcny'" 
ke1tnz épitks h továbbrejle~"té9 munkijAb:lIl. 1881 ok
tóber 2-l\n ünnopi istrnliszt<'ieL kere tében fog-Ialh 
el lelk('szl áll t'tsM .. Jo:1. ru; ünnep is a De(,k- t {> r i 1':"ang. 
Iskoll'lk lliszlcrm(.l}CLl folyt le. Setlől kezd vc k(· the
t l'll kén~ itt gyimek op;ybc I~ hivck {'s {> relekl6dök 
egy-egy eseodes 6r1ra., loll ki pihenőre egész addig, 

amig sok-sok len'etgelés, m('g töb\.> aggodalom és 
kerell.·>! után '·~b l'e 181..,n ke~;yt.:lLU (: bŐI _ (:gy bujdo~ú 
nemzetnek bujdosó tagjai ide, ha~u.(:rkczhetliink 

I'bbe l~ l;)'ünyiiL'(i ki s l('mpl"ml . ..,. 1\7. uj 1('lk(,s1. 1,..,.1_ 

\'I'ZŐ :LlI llpid"u,ok k.,1.ütl k(!1.(lU: Ille;; a Lmdapehti h'\'('k 
kii7,ött. a magn c~1.m(·nyi hiwl.l;oI:\t.. ,.1\ f(!\:l\·.:lt" II('S7 ..... 

deL n Jliispük la rtolla, IIn' a (' ~o rán{LI ,\ I b e r t láuOll 

t.ordai pap 8tOlg{,ll, ·10 _ i.Q [('rfi, 2.; -:lQ IIV ' .lt. 
Ll r i~zen t.vacsorá.\'1'1. A7. ('15yh:hkii7.sl:<.; e hcsz ... (lekel 
nyOlJl l~ .. lá.:Ilmn i,i ri,ikitcttc meg. A helybeli és koIM~'I_ 

,'ári lu.pok le\'elez;)i rokonszenvesen nyila.tkozt:Lk s 
kiscbb-nub'Yobb cikkeket ,rl;lk u templ('lIIi iinnepr,;!. 
J elen \'olt. TrcforL Ágoston, "allás (,S közoktatásügyi 
mirlisz'e.. <!s á.llamtitk{tra Tanúky Gll(\eon, az c\'. 
re r. p(ispük (Török Pál ), rrg08tai hit\'alláso IC\k(:szek, 
n. gör. kath. espores stb. - Oi s1.ebúd a Jlung/.ri;t 
IIzállóban volt,c 

Ekkol' tújban 1\ buthpesti h ivek száma : 202; 
a hóelme~,öl'ás(L\'hclyi fiók-cgy há1.ban, mel [J 187!J-bcu 
ajakIIlL, a hi l'ek számo..: 24. J akab mek s1.erinl: 
,.Ebből kellet.t éló és láUmtó, életképes és te"('kt,,)' 
cgyháztcstiilet i szel'l'ct alkotni s mcgterell, teni, mely 
tudassa, hogy létez 68 é l II f,h6.rosban llIiLLt ömíllú 
erkölcsi test.iilet holyet kiv{m foglalni s kiildeU·~,; t 

teljesilelli akarja. « ' 

Az uj szervezettel kap<:solatball kibóriilt a kehli 
tnnács, Ues7,e rezt(·k a hi\'atal számára ... ziiks~gcs (101-
gokat, unlS7,lali kell ~ket. pecsHet, p<:r9cly t, keresd el,; 

• poharat stb. 

Az eddig Ii:olozsvárt anynkönY" czett kereHteJési, 
csketé8i~ ()s temel('si cseteket a J,'öt isdelellrlü Piispük 
ur n. kolozsvári ekl('z ~ ia LV. ez. allyaki.i/l~·v (·hől pon
tosan áLl'ezelle ef!'Y uj a uynkönyvbe, :lm('lyel ez 
alkalomból egyh(,zkö1.s(>~iinknek ndománYClzott... 1\ dr. 
Máté Sándor afia áHal :Ljfmdék07,OLt diszes köté~ (i 

Arnu)'l-könyvbe ia a J,'erencz ,József piispök ur neve 
és 10 frt, adománya \':l ll beir"o.. mrg 1876-1)61. 

Jakab Blekné (>~ leányai. Hajós R6za. nrl'fl.csorai 
aszln.1troko.rÓka.l, Dcr1.qi K{IL'l)I)'né urvrocsorai kellyérhell 
való l ányér~, 'roJkos SimOIl élJ neje a hölgykö7,önsóg S1.(] 
máro. val6 una.csom i kelyhet ajándékozolt. 

Kolozs\'fLrr61 énekeskönyl'et. kátó t , Unitárius Kis 
'l' iikört relldellek f hogy :J't~ n. lelkészi irod{~blUl min
denki megW.lálja. 

Az 1882-ik évi külls,~g\'eté s miiI' reá.lis alapokon 
n)'ugsúk : 

nevétel 39 JO rrt. 84 kr, 
Kiadá.s 3328 frt. !) I kr. 
Maradvány (U I ert. 90 kr, 

Ahpjaillk: a lolkészi alaJl, kepcváltsf'gi a lay . 
. . d l k , é"rol-{~l1a!ld6 alap. ekkor tá.JlXLn ' 111 II na' meg, 

í'vre gya1'apod,'u. biztos támpontot nynjt..1.lIak nz egy
házi szen 'czet !lek az öllállósúg relé. 

Az ulliUíriu s eilzmt'-k n('pszeriis itése ér<l ekN~n 
Derzsi l\án,ly. hil'citúl (,s llzl'LlIélyes b:lrtitaitól t.1r 

. "-' I " . -.. ·tI,r (" mogntva. megindiljlL .11. Untt"nll~ '"" ~ony\" .. 
\':'\II: , latOI. lImelynek Cl'Ij.'l. ki"!i 16hb angol 1II11t!,rlll ~ 
irodnlmi munkák !,tdolIt011{j~1I foa r.Wltcl.tse Jnll)!yar 

llyl'1I'rl', 1~hh61 u 8or(l?,:Jlh(,1 a:r; i(Mk rnlytlm(,n f. 
LXXI I. füze t jelent. ' 1II (l~, /I mind,' uii H ~1.;\'C~f'l1 fO::.1,1I
l!i.k, do kivál ~ uz lI uilll.rius körökben a " iel (·ken .'Izok 

• 
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(l mi I.iJcuiink. ,hlHlII'"' 
.. lotI. \'oJL Törők P ál 

.1-':lCU '1.2 éull,:.!a:zcu;s UUULoepl • • 
• _ ,.~ Jók" \lór ::i~" Károly, lklllag • .>\lor, 

r r, r·kPusJ><.>" ' , r ;t~\·~ 'AlliCrt ':-s mú.sok, akik saját 
.f-U ·:'8 .uz~, ' b q , • - u épültek U. ~:I;Cllt C ~ )\ ..,l e l~ " llell 
hiveiukkel egyI! ". ' ~ I óroa.~ ekkor Cog-.tnL meg 
Ic helctl"Il, 110j,')' JÓkai '. L'. 

' I' l " - """,,</'"yl-ilOk :\b. ..... S1.Ill ~ Jc, amelyet .... gy 37. 
,' , át:;' IIru . -o'" ,-- . d 1 t I 

. .-I" t' rt. kű\'clkezó évben fel IS o g 0 1.0 . 
Is l cnc CUlI ,U« ~ • 

Urincntvacsorfl.lXl.u l'éll1.esiilt Ilgy~l~ck.~or ~rykon~ 
fül "cgya.:-,s i!1.crin t ; 31 férfi és 10 nó. Ku~d,uk.Cb'Y úrko~ 1 
u':~cJY asszony il, aki hangos szó.val d,~sér~ ali: 
Ur.\t, 1l<l{,."Y 11\.1'01 iizülVföld l: től itt is lute szennt aIOO1.

hatott é8 imádkozhatott. 

Anya. eg yh á. z 

Az itt gyujtot.t tüz világi t ma ,is kicsi?y egybú,· 
zunk sorsa 6s jövője felett, {lldást luutve IUlDdallokrn., 
akiI.: ennél :~ tü~llél nemosak sii tkérezni a.kal'nak, 
ba llem annn.k óJla ndó LipJálás.ihoz, ha. ke ll, slIiviik 
vérével is hO~1.á.jál'Ului késllek. 

A következő három-négy év aln.t t ruég a kolollsvári 
papok hirdették időkőzőnk~nt I sten igéjét il gyülú~e~e t· 
ben . de a bivek szivében ot t volt:t v1o"'Y, hogy a klcsmy , . 
fiókegyhba.t a.nyaegybti1.községgG szen'ellllék t s mag uk 
és ~rtfogóik I,:Ötött elegendő alapot gyiijuenek egy 
rendes lelkészi ó,IlAa relllltart:jsá.ra. E1\t az ügyet 
az 1879-iki sz6kelykereszturi zsinaton járt angol til.r
sula t i k iküldöttekkel is a1a.posa n .megbes1\élt.ék. A 
puspök ur is egyik levele t a. ruMi l,: után ir ta. Londonba 
é8 .Bostonba, fe ltárva. a helyzetet, é9 a teUlplomépités 
eszméje mellett az ó,llandó papság gyakorlati fontos· 
ságát.. Igy érlelődö~t a. dolog én /il-évre, hÓllapról
hónapra, miguem az egykori hivek szép álma, megvaló-
8ult, s a1\ angolok 6s a merikaiak 100-1 00 ro ueterlin g 
összegben megigél' t évi lá.mogal.isa, a. hivek körében 
meginditott fokozott gyüj tés, 6s erdclyi a t!linkfi3 i· 
no.k soha eléggé meg nem hálál ha tó álclozatkészség-e 
mai nap is fennálló a nyaegyházkölIségi 97.er vezet , 
1881. á.prilis H.·én ;l.Z E. K. Ta.u!i.cs állal jóvi hagyolL 
alapon, megkezd te mÜkÖdését. 

Együtt vol t a. Ilyáj. Csak pó,sztorra. \'ár t , a kinek 
SZ:L\'lI.ra hallga tva, teljesithesse az o rszág fódl.rosában 
szent Ilivatását. A püspök ur bölcsess(ige k jvá.las :t.· 
totta. az alka.lmas ember\.. ~D c r z s i Károly, torda i 
unit4.rius ta.nár s'l.ernt'llyébcn, akinek klassi klls ruüvcH
sége b ll. pá.ly!J.ja. iránt i szeretete, t..-\ rsailll.lmi es i
szoltsága. és kiilső megjelenése mind bi7.cositék volt 
arra, hogy az unitáriusoknak sokszor kigunyolt, SOk. 
szor .. félreértett, de minden kiils6 akadály dacára 
íe~lörekvő eszméjét kiemelje ~z ismereUens(-g homá.. 
lyaból, hogy »a nép mely sötétségben jAr \·a la IIIlgy 
nagy világosságot.« • 

Densi itArol)' , (lki 188 1 - 18~5 volt rcnde~ lelk('s1.e 
egyházkQz~égünknek, li a mcllé somk01\ó tanácsta.
gokka). ~lnt ig:ui villigi P1ll'lOkkal nemes \.erscnYlo> 
keltaz éplUs é~ tovti.bbfejlesztks munkij!J.ban. Iila l ok
tóber 2-~n ünnepi , istentisztelet kerdébcn foglal h 
e1 lelk6szl. 6l16.sá.t. 1~1, az ünnep is a Deák-thi V," (Ulg. 

hkolá.k ~ 18tterm('bcll folyI.. le. S ettő l kezd"e k(.the_ 
t('nk(,nt ltt gyűltek egybe ll. hivek (·s (,nlekl&jök 
egy-egy csendet 6rl1.ra., lelki pihenőrQ egész addig, 

a.luig sok·sok I.cr>'ezgctéll, m('S tüll!.> agg odalom élJ 
kcrll~(' ~ utáu v('grc Istc ll kcgyelulé\.lől- t:gy lmj.Lo~ó 
uem:wclI\lk bujdosó tag ja i ide, h:u.a.(' rkr:zhettünk 
('IJ~ :l. gyölly'-',rii kiR templomh:\ . Az Ilj Irlk"slI k..,.t· 
\"'7.Ü :l1l"pi ' ·iumOk k(;lIött ke~.«tc meg a. hlldape~ ti lli\"ck 
kV1.ölt a mag:\ e~ lIm(·llyi hivtl.tal:lt. »A fela.\':.có h('_7.'·. 

det:l. piispök lart ()Cta, \J T\'ac~orá.nál .\Iber t láno.q 

t .. ,nhi pap szolg;d t, '10 - 1'00 f(-r ri , 2:> - 30 nr. (.Jt 

IIr i ... xentvaesOr{~\':IJ. :\1. (><o"Jh5.1.ki.izaég c \)es1.,>(leket 
nyomt tl.\ ii.soo ll örökitette meg .. \ helybeli és kol(>1_~ · 

I'úri lapok Ic\'clczüi rokoMzell\'esen nyilatkozta k II 

kisebb· nagyobb Ci kkckeL irtak a templomi iinnep r<;1. 
J el": ll \'OIL 'freforL Agoston, vallás ('s közOklo.tfl.3 iigyi 
minis1\le r (Js államü tkára Ta náky Gedeon, az. C". 
re f. püspök (Török PfLI), [Igost,l.i h itvo.llásu lclk(iszck, 
a. gör. kath. esperes s tb. - Dis~ebétl a. IIUllgál'i:l 
sz6.11ób:lIl vol t. « 

E kkor tá.jball a. budapesti hivek száma: 202; 
a h6dmcző"ásirhelyi [iók·egyházban, me!!! 181\I·bell 
ab kult, a hivek száma : 21. Jako.b _Elek szeri nt: 
»Ebből kellett úlli és lát.ho.tó, életképes és t e\"t'-kel'j 
l'é'yházles t iilet i szenet o.lkotni s mcgteremteni, mel ~' 
l udassa, hogy létez és él a. fö\"árosb.'l ll Ill ill~ vnálló 
I:rkölcsi testület helyeI.. kiván fogla lni s kiildetl,Q,' t 
kljesileni akarja..c ' 

Az nj ~'l.ervczetlel kapcsolatban kibó\'ü l t a kehli 
lallács. Reszerezt('k a. hivatal S7.ó,mára. Fziíks{>ges (101· 
gokat, nra9ztnli kelléket. pecsHet, persely t , ke resJ.tel,j 
poha rat stb. 

Az eddig Koloz'lvá.r t anyaki.illp ezel t keresztelí'si. 
esket.GSC (·s lemet(>si cseleket a F6t isd ele nrlG PiiSpíik 
ur a koloz'IV/i.ri ekl('uia. I V. ez. anynkön~'\"('ból PM 
tosan :J..tveze th! rgy uj allyakönyvbe, a melyet e70 
a.1kalomból egyhá7.kőzs(·giinknek aclomfm yozoU. A dr. 
],' á.té Sá.nrlor a.fia állal ajándékozott disze~ kiM-~ii 
AranYI-könyvbe is :I 1<'erencz J ózsef ptispök nr Ile,·e 
és 10 írt. adománya. van "oeir \'3. még 187G·b61. 

Jakab m ekné (>8 Je:mya i. Hajós Ró~a un·a.cgorni 
as7.1a.ltakaróka.t, Der1.~i K.'l.rol rné ur-vacsorai kenyérhez 
való tányér t, 'r clkes SimolI és neje a bölgyközönség sz;'· 
má.ra va16 url'a t;sorai kelyhet ajándékozott. 

l\ oloz$\>árrM énekeskönyve/" kálét , Unitárius Ki s 
Tüköl't rendeltek, hogy a~t a lelkészi irodában min· 

denki megtali lja . 
Az 1882·ik évi költst"gveté$ mtu reális a.lapokoll 

nyugszik: 
.Bevétel 39JO frl. 84 b. 

Kiadig 3328 frt. !) I kr. 
Maradvá,ny Gil frt. 90 kr. 

Ala.pjain k: :~ lelkészi alap, kepe,·áILÜgi alap . 
{.lIandÓ a lap. ekkor táj l):.~n ' induln3k meg, s é,·ro.'ll
('vre gyaral}O(lq biztos trlmponlol llyujt..1.nak az egy
Ilázi s1.erveze tnek az üuá lló ,(.g felé. 

Az ull itn rhl$ eszm('k Il (,pszeríisitése (irdekl'l)('n 
Ocrzsil\á. roly. h iveitől ': ;f személyes bar!i.t.a.itól tá.
mogal\'". meginditja ax Uni l!l r ius Kis Köny\·UlT e. 
vál1alatot. amelyILek céljn. ki\'á lóbh angol \l lIi t!,riu ~ 
irodalmi rnulIkúk átilolgol'l!'l!:~ (·lI átültetése mu .. rynr 
nyelvre. Ehh6l ti 8(\T('\1~1thó l az idők f,~I)"am{UI l. 
LXXII. fii l'.'OL jolon !, ~n('~, II lIlind('nürt ~X i H'''CII fOj.('llfU
ták, dc kiv61t (lZ uuit4r ius körükben 1:1. vid~ken azok 
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!,IS tIoLyáukíi:ü , a,k lk c~ak Il,~ynlk:i.ll jöhcLlck fd 
:~ lú l a.rollUa., lo0eY hitl'okvllaLkk:\t együtt. dlcsérJ<'';: 
nl Ur,,1,. 

JJ c r r. " L 1"U ... )1.}' Ill'lIll' .• ,\k 1wIYOcIl, ha ne m a "i 
d.·k,m js. :Ul uJ,'"lIan :iu ,' .,\)k kÜI'\!Wn végzet.t lcllol<'_z, 
fU llkciú).., !.,kcIH. ~'~kctc"ck ;'Lhal L1:óy~r.crü s:tc r~arla· 

suu k \'l't!3 1'~C kothell, :I:t c célra loulJ helyeIt áteng.,. 
dlllL klllunhü:tii ICLlll'lomvklxlll, ;U: ot.t. l'g:y"";;)ü!t 1I',gy 
kü~ólI~q~ kon 100.'11. LII l ud.'I\iitt l'okolls~cltv"'" ~brcS:1;lcl l 
:1.1 ulIu,uius l't;"yh:\:/: li ,Hln31.: cgys:r.cru hitdvd irj,nt. 

Newt lll':-'; tU<\ IS "ok:\n háhi.\",d emlegetik. lJiC:lckvc» 
udkul mondja'; maga .>gyik "vi jdClll<'sébcu : »lJgy 
la pa,.,.t'IIW-III, hogy lU'. \Il11tár ius "al1á.~mlk miudcnut t 
\':ulII:l k jÚo:lk:1 rói cS [);u~itai, bog-y az ullihlrius IHI
~ léltCICk ;j, JICIJl ullit:íriusok kÖ1.ö~L is hódil,lIl(\,k S Ja.s
snu ldllL ~I, ~zh..:kbc jUU\:Ik. .E missziűu(\k Ilagy ,\ ha
l;j.sa_ .!\lo::gis11Icrik {l1. Iwiuírins no\"ct, h ,lll jik h itch'e
lk,'t, oszlik (~ b,lh'ékl\l('óuy ~~ c\Jh~ lüL k,k lc, s a. régi 
i<.l\'gell~"g l'ukon~zl' ll\' I'~, ,11. egykori gyülület. kcr~s1.

tÚli)' luyafiui Szcrctet.tc \liíHm:ik.« 
Ugy:U\clluük a lIIis;:1.IÓUak cr .... '<iményü, ennek a z 

c,·ti1. ....... lm~k I"ulyam:ill öl. flÓkcgylllh (tlakulá'la. A h ód
mClú\ {I>;!lrhclY ll már cmlilellelll. 8orm. kö'"ctkczctt 
al'. \Jr,)~II:\ú, IIh'16be~tlyi, lX-"lgárdii és I' itouyai. 

.Ile Idkip:hr.t,'nul k,js. gyiilcke1.etuek legfőbb goud
jál. k"·l' .. ~zte ebben :11 idös~aku-lU, hogy Budapcstell 
(\lk:l11l1:;l~ belyen, :\ \landó tCluplomot 6s p.'l.pi lakot 8 
c~ctlcg iskoliít épiWlcllck. ile hogy fogj:luak hozzá ? 
lI i~K<!1I cl a I'állalkotiís I.lánndy stép <.'8 k .... 'Cscgtct6 
is . J .. erőiket 1l\"~"'Z(l tIlIhaladja... _\ z a 1 - 5000 a ngol 
rUll t lIem iíll olyan könnyii helyen. S n ekik 1ll~lIk
Imk is V311 cl .... --g guutljuk a. maguk otthoni kÖr<.'OOn,-
1':bbo..' lI a Slc lH dll:ll ko1.,'i.sl).11l ib'1lzi kegyuri ge81. l lIs, 
~:l l jött H·gilll .... giiukre Jludapo.'s t. 8z"'kcs íÖ\":Íros .• \ f6-
\"ro~ :ljáu(\,\kN.t.1 uckiink ci t. ;\ GOO u~'")'szögöluyi 
h' lk<,t itt:\ Koh:íry "S Alkotmány-lIce3- s.1 rk:JlI, 
;lIlwlyen I ~HO·ik <.'1· ŐH. ' re _ hossz:\-s tcrn!~getés III;in 
- ma i ... IMt .. )S. s~ilálu aI3kj~b..'l.u fe1<.' pült c~ a h:'orom
('11I"letcs bJrhiz II ocnne a ll.-ik cU\clel(~n e z a s1.éJl 
kis Icmlllom. amely egy idó 61.:\ ugy ,mesak sr.iikuek 
hl1on)'lll _ ki\":\It. u:\gy iilluqlcken- ti. hivek oc
f.~(\(t:h{II'3. A fi)\":h·ús lld tn II telkd 3G.000 frt. érték-
11('11. '1\ .'lnJlh,m ,IS i$k"h (',~l j:\il'3 :ld l". 1)c mi m,ti ::thk· 
i:\l~lII is C<ll k cl;~' jóntwii (>pi tt ctö céggel kötött szer· 
",i.V~ :lbpjan Indtuk II föl.ll)o~1 kiemelni cd .1 hatal
IIl:1~ tdektömbijt. .\ tdek:ljanfUknzá~ {'$ a. sltcrzödés
köt~~ kiiriil dr. flz,\k('ly Fcreu(' lI~h.1i goudnok ll fián:lk 
c1h·iilh('!t, llcn ~rdclllci HlI\U.1l.;:. A te rvet. P ch &\llm 
.mü(')l" ~"'t'tCIll.i truln.r k,~ ~7.i tdt ... ' chl"'ll :\ 11~'ugodt . lIemes 
<;t i1\1~b."\n. ;\\llC'ly a ~ltemnck Jól esik. II millduy!t.juuk 
1('lk'" flhit:\tr:l euwli. 1I " I~pl\<:h A és Fia; \'":\ lIa lkoz .... 
c~ sr.en .• '<I .... ,.n<'!! köle\cdc 111aj,!!ll. ,.hogy 'UOII terv 
!l7.t'fint. n m~h:llArotott a ll~3l!h('1 é" kij('lölt IUMon. 
IICW1j('tl mérnök I'llcn_' u 6 fcli"li!yl'let<! alatt. Budn-
1)('5.1 {;h·Aro~ [W'st; f<\~1j"' ll ek 10:-;0 Slt. I)ct~1éhell

(1031 - 103\1) h. r. 8r.. 31ah }e'·ő t elk,~n ~")' h áronl
I'I1\cll'I1'8 templomol ~S h,\rhfl'l!.(lt ,~ pit 3:!5.000 frt. -é rt 
"ly m6<\on, h(\\!"~' n1: IS.:10. n.w. l -ig- t('ljes<':n felépül
F'n. _h ~p\h\~; költ.éj.!ct 01: '~Jlittdó c~'g ('j~lu~ú. 
Illf'ly "I="~' le~,. törll'~tl\'('. hOIl"U :\1. 6pi H,<,tJ cf!'y báz
k,iM(~ _ n t <':Illjll('llll k i ,'H I'lt'wl _ 31. cg:t!~Z ~ (Ji",let 
ha,o.zn:Ual\ jogfil ISOO IIOV. t. kűltdöd6 s HI·IQ október 
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.\1. uj te mplom t('hit. át.'ldatott mapsztos ren
clcHc l ilsilnck. lk. c\<':int ..... n itt i~ CS-3k id,i~,.;lkonként 

'·oh rendc.~ '·:l.~arn:\pi iSl('ntisr.l.e1ct. Töbhn,'in' kH-
11<':lcuk ..... nt és a ~r..I(lro.~ iinnl'!"",k d~~ napján." 

'E7.en .1 lIi:\l\)"oll C$nk U~' l('hdctt ~cgifen i . h~!l 

lia n h itaktaiM renrisz{'f('~ ellá M.:<-, ill"(i(':'k-fbcn i. 3l 
cg~·h:hköUJf~ lelk'\Sli iíHásl l'~('n'C'z ; nmi p,'ir év 
n1\I\I·a c;;.,."\ kllgyall meg is tö rlhll, ,\ 1; 1$9 1-iki költ~ 

s{'g"dhbe a I'c~k11clk {'sz ,Id fiz('t...I . .. s 13kt~r dU\('1I 
1000 frt. 1'3n f l'l n'v l':. l~r~ n· !i;;:üre L~ ri nc~i 
Th\ncl'. Il&'hne-zŐ\·M:'i.rl u.'lyi ~. k lk,ISI ne,-c:z!el('1t, ki 
O '-eItcIII' egy dar;1bi j::" ön:mó.,n is nl e!!"~·há'lköZ$iIg 
ii{!~·eit. aluikor D (' r r. s i K:\roly IS~.3 u y:lTán 1I'm~1I' 

dolt áll:\~árbl ~8 ,'i~gz.1mC)l t. TIlrO.arn latin t:lu:\rnak. 
.\ 1. IS<'li>._ik iI"rc uól<:\ r.rlc<ih~t mM U irinct.i ;Jdtn ki. 
E bol'1l :IZ cll"yh:\7.kö~~~J!' m,I}Yf'1\ fáj l ~Ij."\ első rendes 
klb~~ 1t IIWk 1:\I'ozás:\t ;lrr,\! a 11011'I"ól. amelyet annyi 
dic~ó~""AAd (IS IiS7.t(,8 ,,1~1Zel l<lltött ,b~, Ti1.t'lln(gy 
,~\'i hu1.~'" ,IS Aldáso~ IllIHlk:i<a \p ~z l'flyh:'i7.ki;J.$~1; 
n1q:;-a13Jli1:'is~ kijrin SIt,'Tlll'It, \ '3.\ól.J.."\ 1\ .:Ml"iilhctctlen 
..... rcklllei t'l 'smcréilelil kehli ta.nAcsnnk, illet ve közgyli
ItIsiink Den<i K:\I"\'\l-lIal:: (\}Ch' fo~yt..1il! .... ,·i négy
~z:\7. rrt . -ol S1.."\ \·310tt. nW\! :Il; .:'i ll a.nd ti ~~-M.~i fi' 
Iclk .... ~~i nb p terh,~ rc. 3!"C'''k ,\p,ll a? ('~·h:'izköz'él! lan:'iC5-
fenlw ,",\~lPI" ('l ajr.'~liI~~d dkfe ·Htdk " fm t ' rICSz, 
l .... sI 1,,1t a~ E. K. 'J'a \lfl<""~II(l~. I,,'i"'~· lI~·\ljt:~hn z(\tt Id
kfu afi!\nak adj,"\ m~ a n"zjeletlw\j Idkpui cimcl_ 

K,I~.~hh n ,' r1..<i KA roIr. mint l<\fcbi lanAr. n'f.!· 
,"",nri,'ktb('n i~ m('j:'cm],\k('z.'lt ror ..... 'm <tc'n2left bu
oapt'sti I'ln'IIAdról g ifC\dalmi c,llt'KI'3 .. fk'rui Káf(ll~· 
alapildny;" ('imen ÓOI)() al'3n~· k"l"l,nM ~nd('lt. ::;,aj· 
nos. n ,·n~bfohorll fol)' I:'i1l ('hh," i~ "1,""\pl~C }.',tt. n..' 
ng\' hi~l!.('nl. ('rk;:;k~i k";!t'I.,~<,lc"nk volna ll'lO}'i.rI:'i.-:l1 
.ioia.iha "iSH.aállilnni. ill,'''·.' w,l(lfi~aJni s ('ul'! is nlf'#! 
l iHt>el ni a~ ., hl'n·anll:dallan "mUk.1t., 

,\ kik ,,!Ann kó,""tkrd.'k: Gfil ;Uikl"'· 4 .'vi 
«vi kö1..< .... t.,k-01 «" kJdIM.'lll ",un
már esak a..'II ('\óbb 1<!r.lktlH 11m-

.Jó.~:tn j\l ikl "'~ ~ i 
k4ss:'iguk lIor :'i.u, 
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!lZ at.yáukfjaj, akik c.sak lI.aöyntkau Jöhettek [('I 
a , <':h·á.ro.:sUa., hucY hitnlkvu,ukku.} .:gyutt; t.hc.,;.:irj,."" 

al Urat. 
DCI'l\ 6i [~,ln.oJ y ueme,ak lLclybell, hanem a vi

d,\kCll is, ali UJ"Jwall :iltl'l"ok k0r<:bcll v';gr.c t!, Idk(·~7.L 

fuukcivk, Ivkcul ""kct":"ck áUal CJ:>y.,;zerü $:tcr ~arl;~. 

!juuk V;·b:t,·~C kü:d./Cu, a:.!: c célra too\) helyen atcllgc
dC I ~ ku!uu!N:&ű t.cmplOlnokb:.lu, az oU o..-g)'lJo:gyÜl t u;'gy 
közőn,,'"g kön hCII, miudcuiitt I"okon,>zcuvct. '::bn::"z1t.:tt 
az unitariu" egyház;; aUllak cb'y.s~cni. hitclvd iránt. 
Nevet Jlll\g- lll:!. LS "okau hálával cm1ce;t:t,ik. llic"ekvc,. 
1I':lkiil lUundja ti Illag<l. egyik lo vi jdcul.(::;':Ucu: »Lgy 
w.Jla~~.tallttm, 1JO'é"Y :u unitá.rju~ valHs lla.k mindenutt 
"anuak jóa ka rói és baráta i, hugy az uuiW,riu" h it
,u ézctck ;t nem unitáL'iu~ok között is hMitauak s la,;
S(l llkinl. a s~ilckbe jutnak . . E Ul i~súóllak nagy u. hu.
t;J. ~a. ,\I cgismcrik :.17, IIJliltlrius nel'et , h:.lLljik hitclvc
ikeL, o~zlik o. txLh'élcmény és elöité l c~ k;j(te, s o. rég i 
idegellS\'g \"okol\~zenl'\"é, ;11. egykori gyülVlel. keresz
wny alyafiui ~zcreleLt.é I'áltuzik.c 

Ugyanclluck il udb~ziónak Cl"Cdmúllye, ennek az 
é\,tizcJuck folyamán üt fjÓkcgyh;h ttlakul[L~a.. A hót!
mczG\"á;;árhd)"l L Ill:!r ewli tel.tcm. Sorra következett 
nl'. or()~luízi, mezőberéuyi, pulgárdii és \'itonyai. 

ne Idkip:L"ztomak é~ gyülekezetnek legfúbb gond
já.t képezte ebben az időszakban, hogy Buda.pcsten 
alka.lnm" helyen, állandó templomot é~ pa.pi lakot s 
e~eUeg i~kolál. épitseuek. Dc hogy fogja.na k hozzá. ? 
l1i$ze!l ez a I-állalkozás Uárwe1y szóp és kecsegtető 
is, de erőiket messze tulhalad)a. _\ z a. 4 - 5000 a ugol 
f ... ut !Icm áll olyan könny ü belyen. S nekik maguk
Ilak is I·an elég gonujuk a. maguk otthoni körében.
El>btln a. szelll. vftllalko t:l.Sba u iga zi kegyuri gesztus
~al jőtl. scgiucgiinkre Buda\>csl. Székesfőváros . ..o\. fő
":lro~ :ljánd," kozta. nekunk ezt. a. 600 négyszögölnyi 
ldket itL a. I~oháry I!S ~\ Ikotmá ny-ucca sa rkán, 
amdyen 18flO·ik év ó~z ·· rc - hosszas le rvczget6s után 
_ lll rl is tartós, szilárd a lak jában fe lépült ez a h á rom
emeletes b~rház s benne [j, H .-ik emelete n ez no szép 
kis templom, rUlleIy egy iolö óta ugyll.ucsak szükoek 
hit-onyul - kivált nagy ünnepeken - a. hivek be
fngadá~ára. :\ fö,'áros adta () lelket 3G.000 f rt. érték
heli. '1\"!lllplom f.s iskolrl. ('(·ljaira ad ta . Dc mi mai alak
jában is e ~(}k egy jónevli 6pit.te tő eéggel kötölt szer
z{Id'·~ :l.lapjfm ludtuk II fGldhr.\ kiemelni ezt a halaI
mtI.!! lelektöulböt.. A tdekajánMkozf~ cS a szerződés 
kötés körül dr. Szckcly Ferenc néhai gondnok afiá.nak 
cl,;vülhetetlcn {'rdemei Ia.nna'-. A tervet P eh Samu 
_mücg)~tcm.i ta.ná.r k6~zitctt...> ebben a.. nyu~odt. nemes 
.,tilusb:m, amel\' a szemock ]61 esik. s mindnyá.junk 
lelkíit áhitatr:l. ·emeli. nolt~JXtcb A és Fiai vá l1alkoz"'l 
CPg szenőM8ile~ kötelezte magát, »hogy a.zon terv 
szerint, a meghat!'rozott anya~b61 és kijelölt m6don, 
lH"'C1.etl ml!ruök ellenórzó feHi~yelete alatt. Buda
p<'st. föviros pesti r~szt'nek 10SO sz. hetétl:hen
(1 031 - 10:3!)) h. r. 87.. alatt Icvő Lelkén cfry három
emeletes templnmot "'s b\·rh:l7.al ('pi t 325.000 frt .-ért 
nly módon. hO'~y az 1890. nov. l-ip; t('ljeseD felépül
jim. Af. !>pitf.si köll~(~i't a1. C-pittet!i c~'g előlegezi, 
m('ly ujO' 1es7. t l\fle~ztve, h~y .n épittcl.ö Cf!yház.. 
\tö>Z!l~-n templom ki\'He}('vel- a7. egé."z ,~p"lct 
bur-n61ati j08M. lS!)() nov. L kezdődő s 1 ~40 október 

• 

h6 31·éu vég:r.<SdG liO évre vá.lla.lkozóna'-
,·ti.llrlik ó' .. .. átengedi · . -uz Cl·g kutele~ :"LZ eg:t~z ('pülelct • k"k"· .. • 
Im"ználati évek aJatt júk'Lroon ta \,. .• 'uti)tl 
l I ' k . r .1IU 8 anna.k el 
I~' •.. ~ ... ·ur lIliudüllt o ly :íllapo tl>a. Vi~~1~" '·s hel;·re ~I 
ILIIl, falakat, ajtúkat tl\)hkok.,t .... l . 1 .t, 

festet . '" y ilLU( un njra. 
. ve, amint most át'·eslo i az épi t tetó eg)'h~ k · 

sL""guek tuJa.jdoná.ba boc~át.a~i.c a1. oz-

" A templom belsejének l el je~ fc1S:l:erelé~ét az ;'pit
tCl ... egyh:lz saját kij\t~"'g:é.. fogautUosi t ja.. 

(. ~. Yá~a.lkoz6 e(-g kötele1.ctt.s:·gének eleget tdt 
H rh,,,mnkat (os templolllunkat a. kik ·· t ~U .,' •. t u... Ll ure fel
("PL ~tle . Templomu nk iinm'\><:·lyes feb 7.eute!(,ge 1590 
okhlher 26.-áLL val6h3on 1I·lekemel6 vol ' 'v'\' ' I' .. .. ~.} L.Lgon eo 
(~sszes U~lt.;LrlII~Ok ürö~l-napja .. lelen mIt gr6f Qsáky 
k~1tn~Zml!lL :;7. l er. AnglLából a londoni társulat tit 
k.~ra., R:v. ,lIen nry J erson R kis(>ret(>hen .Miss Ta,,"'3.ri, 
)Ils~ Ihl! ... ~ egy fi a l.a l 7. ~ idó . tudells. mint tolmács. 
].; .<torok irója. is ott l'OIt., mint polg:ml i kispa.p. a.ki 
iH ro lelkes pr ineipálisúnnk, 1)cn~i tiá.rolynok sokat 
k;l~zi)nhel: A7. egés1. nagy !likernek perlig hir.onyim 
a. helybeli Iclk(·sz (·s d\;r(>k munka társai mel lett, IctT_ 
j .... hl:O"1n ;;r\"('!l()elt a. f6pr,~ztor, aki U·lekben most. is 
itt. \'!1Il kijzőttünk ál<1{I~rtt osztva az egé!'7. gyüleke, 
zetre. . 

_\ z nj templom tehM áJ.,1.da.to tt map:tI.!!z tos ren
d('\tet.fs~nek. ne clein tl·n it t i~ csak idü~ 7,a.konként 

volt rende'! w\.s:\.rnfl.pi istentisztelet. Többnyire kH· 
lwf e llként, (>s n .<!.tnN").'1 iinm'pek el ~i; naJljíLll. 

l~zen a. h iányon e~:lk II!!"Y leheleU. -"egileni. h·ogy 
ha. fl. h itokt:\tá.'1 rendszcl"('~ f'll(dá..".'I. (.rdek~bcn i • . 3-Z 
('1?yh(lZkii1.Stl~ lelk'·s1.i {,liás!· !;7.e1\·('7. ; ami pir é.., 
rnlll v;1 (""~akllgyan mrp; is w rt"ot, kt IRfl\-iki kö1t~ 
s'~l!veh;~be a ~e~(-dlel k,'sz (-I'i fi1.et.··. ' 8 lakl.>€r eimen 
1000 frt. van fch ·,;ve. Erre a. tisztre L 6rinc7.i 
n(>ne"". llr){lme7.óvá.~:l rhelyi s. l el k':'~ z ne,'eztete!t. ki 
() YC7.e!te egy d rlrabip: iiuállft:\1l is az op-yllá1okö7.sPg 
ii~,('it . amikor D e r 1. s i l\iroly 15fl 5 lly tLrfm lemon
dott 1Í1 llÍ~ :'ir(,I é~ Vi~ '1 Zalllent Tordá.r:\ hUn ta.llárnük. 
Az lR!).;.-ik évre 61.616 f.;rlc~ itút m(lr Lőrinc7.i ndla. J..-i. 
l':bben n7. egyh ~ízkijzs6!:!" rnN."en fijlalja első rllndes 
ielkf-sz;l\ek Uívoz1ísflt nrr61 n Ilelyr61, amelyet annyi 
rlicsl'is('ggel (·a !iazl el ,p)!"g-el töltött ,be. Ti7.ennég~' 
{.vi b\l7.~ó (·s áld:1~oa lllunk!v. íg-a. 117. e~yh:ízközs6g 
lllegala piUisn. köriiI szeT1.('lt. valóhan eU'vii lheleilen 
erd('mei t>l 'amer(iseiil. kehl il a.nicsunk, il le tv<'l kOf.gyü
léstin k Denii J\árolynak ,'Ictc fO!l:ytá i!l: évi utl!!"y
száz frt.·ol !<zn\'.1zott mf'!!" .11. »fil1andó eJtyháú és 
lelk";szi ala p terh6re. nrck(·p.'-t az ('j!yhá7.köz'új!." !.-"tn;lcS

te rme r,\~z(>re ol nj r('Qtps~el elk( e dHelff' ~ föJf 'r ;esz
Ipsl tett az E. K. Ta nft{'<ho7.. hOl!:Y nYUj!3lmzot' Icl
kpn nfiának ad ja mCJ!' a ti~7.teletheli lclkPHi cimet, 

J\ (>~őhl> Drr7.~ i K6 rolv. milli lordai !am'ir. ,.l>f
rendeletben is m('j!em l '<;k~7,(' lt forrón ~zere:tei' bu
dapi'sli e~yh:'lzár61 s irn<1almi cNokrn ,.Derzsi Kár"l~· 
alapitvány« C'im('n 5000 nral1)' korf\nál ~nddt. R.:l.J
nos a \"ilft""báboru foh·tán (-bhIiI is »,:>.1plrc klt. l)(' 

llJty· hiq7.('; f'rkmc~i ki;I( .. I('~~pj!iln.k 1'~lna id6j~rtá'-:l1 
jC>fZa.iba l·i~Q7~1.'i11ilaui. illctve vnk'rlzAfnL !/. czzcl l!/. mcp: 
ti s1.\.(>!ni aT. 1\ hCT\":ldhnlatlnn t!mlf>kM;. 

Akik ut6na kó\" .... tkrT.lck: Grd )Iikl"'~ 4 (.vi 
,TÓ7.nn Miklós ~7 {-vi k;;~(' nlckü (.~ kö~ha..~7.nll m.m

< .. m~ r csa.k a.f. elóbb Icmkoft fun-
k6.ss6guk sor ..... , "" 
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J1Huentumro épitc~lck. Ii:i-ki.~a. n~8.!a I~~~~t. SZ,::i: 
Ebben :n idő9~akoon, a Il}an .' 

. édlelkl'lsú lIlItIs szüne t,clé~ a la t.t. IS 111111-
IllILva, a ijcg I t I e I I órakor istentül ~ lclc t. 
den vasárnap vo ( . . . I • 

't os ünnepek má!lodl13JlJán se CI;YCI\ 
S hogy aSa or .'~ k Ik " l 1 'tó l.:oI07.9\'(,n thcológ,,,n (' u-
csu ln 'a atcrop oult\] . . .. t fo. b 
dötte a mag:). _Ia.uál'ait é~ ifjait ünnepI ko.:e .~ ~ c 
" ' ) rgy a rendes IeJkész nyugodtan Jarhatott 
I'cgaho . - lt· -t 

, 'dók', riliákl» \\rwwsorao~z C !is VI'ge • Ille) . 
k,a"l' .. \' 

csak ki kellett mennie. lll lól:l az eddIg: cm ,-
ug,.an f " g' mat 
tett. CiliáJis alakulatboz Dévaványa és uzes yll r 

i~ csatlakoJ tak. 

A Millcuium él'ében Erdélyböl sokan jöU~.k .. r~l , 
, ' k ti. kiá.l1itást S alig akadt ku;wluk hogy megn IZ . .' 

vtUlud, aki chuulaszt.oUa. volna. IUcgué7.nl ~ U)! lemp
lomunkat. S mindenki boldog volt, hogy Itt eszellt 
belyen "felüUk együtt illládko1:hat.ott.. Dc . .'·aI6ba n 
s1:creuosés volt a1~, aki 189G 8Z<:ptcmber cle]cn r~.l t 
, ehetett awn a Nemzetközi Vallásos Koufere llc lán, 
amelyen angol unitárius testvéreink is ,több [el ~l 
,asó\'aJ képvisellet.ték magukat. Az egész l\oufcrenct:l. 
anyaga. izléses kötetbeu nyomtat~ban .is .~egjelen~. 
S ~lk:tlmat .u yujtott arTa, hogy tivoh vI lagrészek

ben ie t udomást vegyenek mirólunk és a magyar 
nemletnek e1:eréves mult.járól, amelybe küzdehu e ivel 
és SIlcnvedéaeivel ugy kapc9016dik bele a magyar 
u..nitAriw egyház, mint a.u.nak szerves alkotó része. 

Ürmösi Ká roly rövid segédlelkésZ; uolgálat i ide· 
jének leteltével, Gál Miklós reudes lelkész a hit~kta\ói 
dijak kikötése mellett vállalta a teljes "slIástaOltást .1 
különböző iskolai c~oportokban é~ a7. irod.in . E1.t lIZ 

Aié.t a. lelkésE. teendökuek igy vettem át utána én 
is, amikor a kÖ"lbiwJomnak engedve, és az is tenség 
vezető kezében bizva, 1899 ok lÓher I t! 1! - lvrul'k" , 
kedves hiveimnek áldásától kisérve - elfoglalt aUl (')len 
a nép emeb ényen lelkészi áll~owat. 

Budapest, ahol az iskol1kat 20 éveu :'it szorgal
masa.n I1togattam, jó iskola volt számomra. I unen 
n!llottam ki. tanulm:'i.nyutaimm a külőnbözó orszá
gok főváro!!l.iba, ahol 1901 (Loudon), ' 1903 (Ams
terdam), 1905 {Genf}, 1901 (Boston-U.S.A.), 1910 
(Berlin), 1920 (Beatenberg), 1922 (Leyden), az ox
fordi theol6giAn S7.erzett angol ludoluáuyomnak min· 
dig jó hastn6.t. vettem s több izben eló..'Ldást. is tar
tottam. nyen természetű tanulmányut volt 192J-ben 
a má!Jodik amerikai utam, am ikor is kct hónap alatl 
61 kiilönbö~6 helyeu szólallam fel, prédikáltam es 
el6adást. tart-ottam. Ennek a munkának az áldásaiban 
mind nem lett volna. rés'loem, hogy h.1. megma radok 
wrock6i papnak az ,.Egy at Isten« hazá.jában, ahO"á 
különben az én súvem mindig visszavágyot t. 

Budapeati lelkipásztorkodisolu első idejhe <&ik 
itteni egybhközségünkben az egyháztár"adalIni mun
ka meginditása II bpest i Dhid Ferenc Egylet kere
tliben, amelynek első alapi tói közöt t olya.u nevek ~ze
repelnek, mint Ürmössy Miklós, Percclui! lio~ma 
}o'lóra. h KOl ma G)"ula., akikről illendőképen II kis 
egylet XXV. h ea jUbilenmán, f. évi november kö
zepén fogunk megeml(lke~ni. Itt is áldjuk 15ket. F.s 
áldjuk érettök ti. mindenható Lsteut, hogy neh~z 
időkben Oket állit-otta. ellll.ek !l. gyiileketc tJ. munkónak 

az élére, amely ugy az egylctnek., mint. at egyll:'!.z , 
nak sr.éles körőkben nagy clismer l":st és clégU:tclt 
szenett, 

) ')02 bell szerve'l.wtik az itleni li. irályhágón in neni 
eklézsi(lkból n. IX. uuitáriu!I ~yh:\zkör - ,.Dulla
tiszamenli egyh{izkör« cime ala.tt, 8 encl meglazul 
n()Uli lcg a1. a ka pocs, amely bennünket. a. kol07.S· 
dobokai egybázkörhöz csatolt. A budapesti lelkéSI. 
:Izóta ejtvllttl!.1 :17. ~2.\'házkömek ilii eS\lflrese s i~y 

világ előtt legalább lIt1!~yohh a tekintélye. Az igaz, 
hogy az irodai te.endók és utak is ehh ez mérteu 
megli Zll porod tak. 

J:: ~enközbeu egy életbe' ·á.gó monanat mutatko
zik a budapes ti egy,bfuközs(:g, mint bá~lula jdouOll éle· 
té ben. Az épittető céil - s:ljnos - idókÖ7.ben mc,:t:bu· 
kott. S igy az eugedményesekkcl megindulhatott. 
az egyezkedés a IlWr. haszouélver.cV:nek a meg\'á.llása 
iránt. S zer7.ódéses joga inkat II. hivatalos fórumok előtt. 

Dulovics Béla jogtauácsos ur védelmezte, aki f. kat. 
vallásu volt. ugyan, de egyházunk anyagi és erkölcsi 
ügyeit egészell 1918-ban bekö"etkezett haliláig Szl
vén visel lc. Az ö küzOOnjött.ével hosszas tárgplások 
utin s ikerült a. Ház haszonéh'ezetét, a1. egyhá.ú fő

Jlatósúg jóváhagyása mellett, tel jesen megl'áltauunk. 
J ókarba helyezesi költ.ségekkel együtt az egi:5~ 100 
ezer békebeli korouá.u.kba kerül t.; ami majdnem ösz
szes alapjainka t. igénybe vette; de ill. volt ellenértck 
gyanánt a bá1:l>érji.l \'edelenl, amelyet 190G-tól kezd,'e 
mi bevételeztüuk :l.Z ügyvéd urnak pontos számadási 
kimutatásai alapján. 

Angol és amerikai \'eudégek, hol egyesek, hol 
csoportosa n mindegyre fölkerestek bennünket. 1901 
szept. l-én harwincan vettek részt a D. F. E. weg
nyitó ülésén a templomban.· 1910·OOn egy száz tag~l 
álló csoport hódolt Kolozsvi;rt és DéváJ\ a marhr 
halált szenvedett püspök Dá.\'id I>~erenc négyszázad~9 
emlékének. Ezekkel itt , hazatérőben megünnepeltuk 
a uagy P arkcr 'rivadar születésének 100 éV~9 ,ror
dulóját. Kényelmükre külön kalauzt. adtunk. kl. S e!. 
láttuk öket mindeu jÓ,'al. A magyar állam ]ó"oltából 
k(iJőn vonatokon hordoztuk őket a da-,'issza. 

Ez a kólts% és a fáradtság a zonban kamatostIlI 
lIlegt~rült.; mert amikor a világháboru leza.i~á5a llt.án 
az azt kövctő forradalmak és igazságtalan bekék mm· 

. kct \'l·~kér wcgnyoUlori tottak, angol és amerikai .. u~i -
tárius ' testvéreink I'olta k az elsők - az elsők kozolt 
is első : a mi kedves Drummond barátunk (:s á.!<.!ott 
ldkii neje _ aki k segitségünkre jöttek. , \1; 15 a p:n-

ct ' o'--t amik· latukn~ kaptuk a z e lső szeretet-a ow ... ny ..... , 
ből lI\a~unkat és hivcink jórészét felru házha~tuk. Az 
ő ajáulatukra kaptuk azt a. jelentékeny pénzos$zeget, 
amellyel a lIáz után még Joinkét u:rhelő tarto~:s t 
az utolsó fill(;rig lefizelheÜük. Amikor o)J.~ U_I. 
jauuár lO-én nagy örömmel jelentettem jbcteg 
"oudnokunkuak, dr. Székely Ferencne k, e~~ 
~ondta rá; »most már nyj.lgodtan holok meg." 

Álli a nagyobb próba. még ezntán k~\'.~tkew~t . 
A péu:l.O leromlolt . "\ Iapjaink megdemm lsullek. S 
cgy szér uapon l !l23. szept. 3. c_ak a rra (:b~
dunk fel. a kauJ.a. üres ; nem tudjuk II p:q)p!n· 
kat fize tni. Ezen a b.1jon is ,;cgi!..:t!. a.z ,.~;.'!y
b.1denlanálii Alap« eszméje, amelye t. dr. Héder\'é.ry 
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B ngó aria ajáulott. él a d r. Nyi redy ·lélc or8Z"" 
gos gyiijtés, amely egyszáz milliót. megha.lndó ÖSt
n .. gct cl\.>d,wónyezett. 

H123-tól togv~ hi\'cinkre az egyházi adófizcl f~t. 

köteletóvó tettük, bi~ouyos enyhe kiro\'ás alapján ; 
de 11(\ nCIlI ,'ohm Itt. a. h5.zbérjö\'cdelcm, ebből 

ugyan nem lehelne az egyházi élet. zavartalan fol y ft 
sát biztos ita ui. 

A DiktatuM1 elvette tőlünk az - anyagot. 
De a lelket. nem vebettc el. Az unitárius l~leknek 

ez az egyház;ias buzg6sflga és áldozat kcsl.SL~e az, 
amire továbbra is bitl~~n ép iLhetünk a jü,'őre nézve, 
Csak tegye meg mindenki a kötelességJt a sa ját. jó 
szi,'ének sugallata szer int. 

1910 óta a templom alatti belyis~gben Dávid F e
renc H jusági Kör eimen találkozott időnkint az 
ifjuság a lelkész \'czet\!sc és felügyelete a latt. 1915 
613 ugyanezt ll. helyiseget. egyetemi hallgatóink szá
wára szerény ott.hOllul rendeztíik be, 

A ",'ilágháboru után meginduló egyleti mozgalom 
a rra késztette a. D, F, E. női válasZtl(llányat, hogy 
»Dnitá rius Nös:tó\'etségc eim alatt külön szen'ez
k(;djéJ;. S igy az angol é3 amerikai unitárius nős1.ö, 

,'euégek mentő akci6já ba belekapcsolódya, nagyobb 
te\"\:kenységet fejthessen ki, Nem yéletlen, hog:.' 
a v("ze tok közöt.t ismét taltllk02.llnk ;lZ 6si Buzogán~: 

nh ... el. amelynek a. kezdet-kezdet l1n eE"vhá2.llnk ala-o. 
pi tá.r.ában oly sokat kószö!lbettüllk, 

Elvesstettiik a ,ilágháborut. E lvesztet1iik Er
dely t, aki pedig dajkálkodó édes .Anyánk volt. 
Auhatt a lehetetlen hclyze tben, hogy egyházi fő

halt-'fágunkkal két hen át a l ig érí ntkezbeUülJk, 
SZl:nt1.kedni kellett ismét. S ~gy ,'ála.sztatolt meg 
a h6(1mtzövásárhelyi körigyiilésben J ózan :\Tikl6s el'<
pN~'~ nz adott helyzet ben . egyhili iigye ink legfőbb 

képnseleUre ebbeu a h..1zarészben, Tri a.noni :Magya r
orsz1gon, püspöki vikáriusuak, Ehh ez mérten egy uj 
harmadCob.-u szen 'ezet. is létesült k~söbb Unitá-ius 
Egyhá :t.i Igazgató Tanács eim alatt, amely tanacsnak 
és vezetőinek átruhá1:ott joghatósága megmenti a mi 
számunkra az igaú egyháú éle tnek a látsz:l.tat. CSOIl
kn. intézInény ez is, mint ahogy csonka a~ or:>zág is, 
amelybeu siu~'J6dünk; a~ eljöYl'ndó jobb kor remó
n~'(.lX'n do1gozunk és imádkozunk, 

l:rdH)" szomoru sorsa. ,miatt kelt utm hil'eink 
között s1:áz meg száz család, hogy itt keressen mag{t
nak uj oti honl Ezeknek a hiveknek a föl"árosla (lj; n 
vidéki g6cpontokba. "aló özönlése a. mi lé tsz:lmuukat 
is mcgdu~z.a.s'dotta, a teendőket növelte. Ezt nem ra
nauk('pen Inondjuk, Csak azért, hogy indokol juk a 
külön hitokta.t6 lelkészi állas betöltését 1920-b3n 
most ia d e rekasan w ültöd6 II i r ei Lajos lel kész 
sze l, ak i azon é ,· j l1 n iu8 6 ·li n köszön tött be, át is yct 
tc a I"allástanitást az öreg szolgától, Ilki már nem 
l-')'{}Zle tová bb tenni a szolg:ála inak ezt a n;szH, _hN1 
feh-á}I\'a pr~'(\ikálunk a tcmplomb.111 is, 

Süt egy id6 óta hárman is prMikáJgatnuk ; mert 
aZ erdHyi k'-·rdés megohlá.sa véget~ 1923 nyaran, angol 
es ~lInenkai te~t~éreink a I X, ker" Ráko~ ' ll. 3 , 8 Z, II 
egy h:'u-ometneletes bérb.hat vettek a m~uk ne\'ére, 
de ~. mi ja\'unkra, El. al. ugyne,'ezet t. » u ni táriua 
blissi6-11á z,c a melyben dr, O II i It i Gábor, Illissiólol-

9 

~éaz aJia lakik ; de akinek a meg~lü.ut. I "kG. ,,4-
Indolenciája folytán m -.... 'd' --- - ~bl\'a.tal , , c ... min 19 nem aikerijl' 
Jaim bil.Ott ifiakat. ' ~ II gond_ 
.... r a. t"nezett otthonba '- - t t t 
l-'eUIg- milyen Sl'.':'t> l "" t' epl I'ni, enn{', hog"ha. az itt bt: , , 
amerikai imahát~au is felcen"ü1" "·Plt\.'niI,; 

,. • ' " ne m:ír .11: égi d' L » .r ~ várunk nekünk a I t, ,t am : 
a ma z .- en", s »Isten áhhl m • 

gyart", és »lIo~zád nte.,'ek. I:;: h _ '" , ram, oZl.ád knzel .. 
" IIl ItUIlk t.1nlls!itrából "01, h l .. k- ~ , " n e yzetllnkbil l 

'l.)\'e,t ke1: tetést "onok le, ennek a hé os k ' . .-~' 
a wg;uaxa gyauáut, TestVéreim, "~'ln' ~1lIk;:iI~ 
akaru k "t o k .... I t'$ ballll , n , (,PI sun - minden esztend6be ' 'ro' 
templomot. Duda ..... !t II eg) II nl t,I.nU~ 

... ~ eu. a ntl'gl e"őt ""'dig m' \1 
ecclésVillkat bec " l '-k ",.~, Int - a ler-

<. su l U ' meg IgaZI érdeme sz{'rint. 

Jó~a n lMH/ós 

Első Istentiszteletek Budapesten. 
Amidőn ked,'cs budapesti I'gyházunk feul\;U!lsa _ 

nak ,rNszáza.d~,s évfordulóját kes1:ülünk ünuep{'\ai. jól_ 
e,~6 erté86el tol t e l az a ,tudat , hogy a kicsiny wus_ 
ta~ma~, am elyből ~z :11. Im már vi r;'ií!'1:ó és fat en ke, 
g) elml'ból folyton Izmosodó fa. sudárba sr.ökkcnt 
en szer{>ny szulöi h:u.amlxt,u vettetett el ' a? 

AMoit eml(.kü (des apám a kie@:'e1:és u1.:\n lS68-
ban I,lag)'ta o t t a. kol o:t.~,'ári koli1;~illmb.1ll lx>töltött 
t.:nszo:kct, hogy :u lljonnau mega!akult ,":\lia", es 
kozoktutásügyi mill iszte r iumbau tilkári állását. aJneh'
re 6 t. b r. .Eötvös József miniszter az uwt;i.rius eID:
~a1: ."c~e ~,öségéne~ ajánlatára. ~Ilel"ezte, elfoglaija, 
- ag) kltuntetés \Qlt ez, mert hiszen ezzel ü a. mi, 
nisl.to!riUlllban a 1: egyház ktip,'i'{'lüjc\'é I"alt: _ de 
a diesős~llek bizony árnyoldalai i.s \'oltak, Hinen el 
kellett szakadnin mindentől , ami gyermekkora óta 
ked\'cs volt szi vóuek, Ol~ kelle tt hagyni a kedve~ 

bérces $ziilófOldet, a. forrón szeretett Erdélyt., a ro
konoka t , jób.1ri tokat, kedves ismerúsöket-és el
helye1:kedni a kis családdal; édes anyámwal és kft 
piciny leán)'k:h-al, idősebb nö,'ércimmel a nagy, ri- . 
deg ,'árosbau, ebben a nagy báztengcrben, amelynek 
emclet{'s palotái ba !l sok-sok ember lakolt, dc mind 
idegen, akiknek még a magyar beszMe is oly szo
katla nul ha~gzott. akik lótnak-flItnak dolgaik utáu, 
de bizony I\em igen töródnek mrg a legkö~elebbi 

s1:omszédaikkal sem , - Es ot t kellett hagy ni a ked, 
ves meghitt templomot, ahol olyan jól esett al ősi 
egysu·rü m6doo, a rokon lelkekkel egyiiU, d icsérni 
az egy igaz Istent. Sok ,sok torony hirdette itt az 
Istell diesös(.og.tt , de egyik alól sem hangzott. ru i-i· 
merós szó, a jól ismer t Őnek. 

De aki az Isteut a Szl"eben hordja, U'illploUl 
nélkiil is megtal(~lja a heuá \'ezet~ utat. t s iinnep
nnpokon, a'mikor :I hét nchb munkájától megpihent. 
édes apám el,~h'ctte nt. öreg bibl;át , lllnga körC- IZ)'lij

tölte kicsiny esaládjr-'t s fdoh'asQt! nekik belüle, 
majd imádkozott. együtt. .. ellik és fcl hanglot t a 1$01, 

tár n. súilők ajkán, amelybe tétován prób{iJkoz \";), 
csengett bele :l gy ermekek \"ékoll)' llaugocská.ja, S 
együtt ,'oltak az Istennel és a vele ,'aló t{.r~n l kQ
dást61 felüdültek és má.r nem érezté!.: magukat el

b:JS1,a~ ..... ', .~ 

, 
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Budapest . .. " ' 
JovoJe-

Ez ala t t fl d m a.1ntt. nem akarok jó~l fl t oklJ:L me nni. 
.\l Mt. amikor :. IJUdapC~li IIUi t:'. ri ll ll ~·),:"yh:'i7.ki;7 .. ~(''': 
mcgal al',t;L@,lnak 51! lk ct' <l~ UllJ10pdJuk, egy -kót gOIl ' 
dolatot kidnok k irej ezésre jULtiltni C· lIllJíll ;Irról 
:I h i,"al :laról. mi t hi lc m 87.cr int I" t e ll ebben II v:\ . 
ro~ba lt . k18 cgrh:í7. l11\kra h i7. o tt. Egy pár tor l'ot ó lmj ' 
Illk 1.1w(tbhá isme rt et n i, melyet. mi , kik rt1. ~yh5,1. nnk 

(> r. id<Í-i1.l· ri n1. hh[J.1(I ~t.~ !ll.Olgái yag-y " nk, n1. elkövf'l 
k" zl'nd/i riO cs'l.lcn~ 1 1\ ~7.{ltn:'ira !<1. il' iillkl)f'tl J11f' lcngct ii u k. 

lia a rr(,l \':In 117.6. hOj.!y mibrn áll ny. II n i t ári ll ~ 

l~'híl1. ~;l j(110S" r(-]!\l lnta I"Illd''1)cs tcn, n kkor ('~~ak n ~t. 
IUOtulll:ltl) ' II: l '.'~y \ 'n !t ii lU I ~ Óli' ' radlC\ ólho~ i::i nUL 

j <.> le ll t ez fl trad ició ? Soha e~D' pi llana tra 110m sr.abail 
clf("lrjlfluilnk. l tOf{y h i h'n ll á ~lInk ~súil fH;;l ll je ól fl Z('p 
lütlí·ly"r <1.{lg. Anyrl ~~,",it c~yh(t r.l1 nk :l l'. l :JŐR· j ki tM
JI:\! Il ' d ll '~g) ~ l!o.;h ""1. aIJ ],<.> 1 " I"lJa " .Örtc lwl lll l II <) I' OY.I,)' 

t l'lI~é~ii !1;~.liiro1.atáhÓI, !lőtt ki. moly I I "i ll\g ii~81.0 P; {ti , 

b mnl k\>7.ott , kg<.>I~lIll ek iktll ll n. li;n'('nybf' n \"n l\i~ . 
S1~ l h1"ld r~ ~·h·(· 1 f>II II t ()ICr3I1ci!It , II kiil iiJl hü1.\) k l" rt'~l\' 
" ' lIy l'J(')hfly.ak I I'~tv(· ri {·q hllk('j('llek ('II kii~I;~ II\)1n k ,~ I
kfll!:'"fma k cgycllon fi", lti· t l"lf-l. Unitrl l"iu l:I v:d1:"il ullk . 
n:tk .Clty; k ICgJcll .. g~ tJt " ilO "b \'o nllS:t :IZ . lt u;.tY :om Ig 
lu ,"el ~l\ ~ Z lLflok r01r :UII:'1I1 a ntngllk m (> J!/-!yÓ1.fll l ó<,c 1111'1 . 
leu n. l Cf;:n: ,gyohh 'iMo1.:llok f, d ln is mi n/l i).:" ki tar. 
~ou n.k. n ~l,l l~ m~~ \' ;o ll (~~i, 1'(ouriU"rsai k tnl'I4:Y01, lld (' 
i" t •. I.~ m,n d lg . r', lIM.lc II Liwl.1clo thl1Ll tn rlnUá k . • \ l ('~
oCf'~ I Il{'M t (·fl. Il1i1. tC'1 nll' t Y:l11fi.!loll 1!l~l{y{)Z()(I(.Sii II k kt'1 
~1.tJmbf'lI, nllll milld" nikiinkn\'k 01 \' II1.1'1I l ('11 {Ily- , I, '"" k' . a ,.". 
<,'a lI~y \"!ulmtllnk. 111"1, 117.1 mi scm I H~:.dj \lk nWi!" 
m(,sflk l /,1 F1. 11. '('jl I - .. -

. . '.. J . eg?c cs um1.'TlUS J.jo ttd(\lnL 111 (\11. 
"l"e,II" ' ](>":~ '. . " . .. .. lll' ·,pl'l~ t.1'I1I)nk. nfivld !' l' rrllc Hl'. :\'/' b"lI 
~ ~lLlf't "tt . l ':rd('lynrn'!'J('ol I:t~~:lnk ll nt lIIt('n lflp:nn$.'y nbh 
(l,l\"~fiH(·II;f. rc. n r ('lc ·kl 1.' I i h(.kc' k 1:I1Ifl1,; ku ~ ri',l, l jf·,,(· : ~\'~, tla . 
1',1/'1'1 ":l n ' I ~ '1 .. -. . ' " ,ogy nl\1" <" p(o ll n 1'l' rClrn,Mll i~nkl\lIk 
I"~yl k . kl I'M/' Ilii ll piike 1rl1"J.:!111n p;! nt t n . 11\ i I\r1 ('u ip:lI'l. i 
I"' roll·ly, '- 'l\l·~_"" " , ---", I -

,,, To l'" :1111 . ny. lJl\it(~,· i ll mlU,h/,1. I':r. 
a yolnmi : yal1bi t ürelmel8óg. Ilyen ér t.clembcn whát. 

-

- num h ifJu: ~ UOyozt.ii k h itunket. egykor kolo~lYári 

\,.t l" . uak - U"I~ •• 'I .. UJIIII C .. T rUIIIl I I\·.II'I .. .. ' "1I l llll<J ' 
uo nk/' pc n egyct. jolent.. 'fa.IM Ichol a. villtgou. n~tl e. 

/llI uyi " ')(y<'II hf" .11 ~(' !{. mint. ('JX!n l':rd .·l u bc n, 11IU1{' rt.k 
'·"(llli . I. 'ku l , tll i'lyc kll()lI tI lI IlU , ~ w"gy ko.: l'()~1.l(,nu "u l. 
1;'. <1'1'1 ,'1.:.1.\'1,: rvm. kath. rer. 111 1.. (." u.ui tá,. iu.J! Í').(yarflut 
k"p\'i"l,IHl ""l l·s pedig nl115y ol\ bu~:;(, ~ Ig" k r~ltaJ , 
Il{· nrra Ih'lI\ igen tudok eMctel , hO];y ll. rolckc1.eti 
I.:lInl'·M \111:11 ,:1 il c~II I:\t\\.J; l n konwlyllhb haj l, okm.\ll t 
'11111 11, 1" ' '':.\' 11 ui r" 1\III Iou I ,·/I ·,lu' lI ~~ (:l h ll~a" t. ~)\ I lu l ' . 
"ollm, 1\ 1, p('dig ('pen (' rcll'> lyi l~ok:'t.H, Im).(y cgy llláa 
tt-IIIph,mú l ).,iik~öllü,f'n If'l''Il'f1 l ják I :~ rclrkl')\r l{'k 
,I k ,n ijoj CCI CrU<l o.l'I ' I.' II, kO/.Ua l, rvg r .. uJut. c Io llIaIIllI k 
~ ki;1.ÖS e r(;\'I,l i, cllIlgo7.fln k. A rclekc7.oU Mke (!9 ~le

n"c l m('V :1 lII Il It. \' ylX:1I ill, f őpwn.lorok C8(,k jáha n 
"y<'l"1. IlU, kifejeZŐI !:.. 

LI'!I,'ln('-r a hUllnpe6Li unilArillS Cfryh!l~ 8l.1rn6.r1l 
a1. ;ldoU l' i ,,~onylJk kiil.űtL II I, elkövclkeundö éI. t lZe. 
drk j;~(unrí l"n su·hh h il'a lll/lt. vl k(·p7.clni, min t !lzt. hOl:"Y 
l ,aJ I\: ,,, I!IU I. 111\'''U. ebbu l! a \'\l"zcuÚú I. L1'OIlI)1I11 (O_ 

tU ~('sz ors1 .. 'i(cbnn h ird ellR(' n 'rrnns il \'Alli~mllSt.,_ 

ami :11. adot! esetl){'n cgyenlt'i az UUltárjflmu~qal: 

lesl v('ri Hzcrc l ci a fe Je l)a ráw k kŐ7.Ó tt , me1t h i ~l'. m ind 
egy küúis ~orsnn,k "It.gyllnk r(·!l1.esei. S lt'hel n(·n k·(' 
I J:I~yo\)h ~:r."I~!i l n tnt ('gy nernz(' t llck (,s Cf.:"y ll('n IIla~ 

link a1. h t('lllli'k. m ini akkor, 1m mllldnyfLja n enll rk' 
a ll pikll~ II ni l ári\l~ i~ének "fd l/ nk h irtlN<iiv(' ? S ha. 
m(·j.{is lI(lk~ 1.'''" 1'(IlJdal ilIcluck II m('s: a. kerell~t('l1y 

IIf"'(' t_ iA n\('~ l ap:f1dják t ól iink. Le1k('sedl'II Í1nk('t. <.'7. 1Il(-~ 

U{' l}f·nit,,: ,. m (> rt '1ohn~rm 1I1111:1 k \ ':\n ig:U-A1. nki hfllll, 
h:\I}('1lL :Innak. n ki : ~ \'cLt lIf-relmeket l\ r i~zt Il9i hi re
le n'lInel h o r(lM,Zn.. 

E~y m!lSik gOJl(]olalnlll : Vala hol ('.'I"y.-:/:(' r 111.1. 
mond ottam, h ogy ami hitü nk eg y lel ki Atlanli,.. 
nl "l,. min ket. Angl bího7. éli Am('rik;i hol. r,i l.. 10: 1.1 ri 

lolki Atln nliaL m{'~ n. há.bor ú I'M v ih a ra. sem caiig
g e szlhrt.to cl Sőt , nrnikor r:\nk s7.nk::ult a l rgll~yohh 

c~apfL .. " amiko r me~:\l !idaUul\k Ő5 porb.1. fl u j Ua l hlllk. 
niikor 111-:,\' érc:.::tilk. hogy Ild1' a 7. egé", \·j] lÍg e l:L,{tyon 
(,~ ni ne~en s únki , nki m rgörl,ené i g:.,:~ 1\gl1nk S7 .. 1.W'iI,
u n it!l1' iu ~ llitilnk lelki AtI:lIIti Il1 .. ~ n indult:lk cl Anglia 
('s Am<'rika. riai és lányn.i. hogy h izt.''Il.'lR t . 87.enl h.'Í~ 

toriH"',,1 l,01.uu lak id(' egy d ('~eU. n" l>nek II n7.lfm 117.(" 
"7.(,lGid y;-.J\ j::ma k f1 7. li ignzcá.s:!t n::L k. Lc hc l,.e "lelJh 
relu{lat , mi nt n7., hog y e zt. :l lnl ki ka.pcs(lln lot kir('] (· 
I " d .hh m(-]yi t s iik. Mlíq iL~iik f>~ ;~ kii1.jfo f>rdek,~hen 

nŐllünk j'l.\t!tm gyiimülcsö7.t.C9Silk? I 
R !\ 1.I!t n m llg (' ~,1k eJ.,'Y Il!lf :'I7.6 t. h:'i7.ite r,'oinkrtl1. 

mrly (o kkel :l mfl~('I(lik !ín Iw fel fo n f>l'.iink. IW1.lur!o. 
m!l..~u rlol oj:(". h ogy :11. ut.óhh i n('!J,'Ín)' 87.0 rOIlCg(l tleJl 
e a1.l oIIM\ f(l lY!llll fm al. VnilfHiu~ h il'ek sy.!l.ma nemc~nk 
:~ rö"(trnAha n. lw nem ri vi,1(' ken il! ]cga 1:\ bh ill me,::-l t!i . 
romS7.M ,whrl(\tt. lio M . o s1.fl.m,::-ynrflj)ndrífl nem orMl)·j 
rg~' l,f'7.l1l1krfl jden t eno "n(o kony (\rő ~08 1. t ,()!ll·!o<et.. ,.:" 
tfJhan ül'l'ondClIiink koll ene . Az IIdot~ e.qolllUn nr.o l] hn u 
örÖlllfO nincs okunk. A 1I~!t1I1J('ynrnpOl!fL~ Cllnk r .. l:l . 
{ta tok :t t ró r!,uk: 'l\1.t, l,~y 1). Wbblot flzflmára uj 
f'p-yl, :h .i flU' fI 'CZf' t(·k("t l f> t eqjLqiink, :Jo;rrl(.1~· hl!l kil("l r· 
pmlctt Ilil'cink I'nllf, qns ~1.iikllll,c.::lf' l ei l . ~ I ~ uj "j llu.ny(,k 
l; 'iy.iHt j~ k i o !ÓIl; t~lIk, lll ort kJIlHllholl 1\7. u j ~" ~7. 1\ · 
rn llkrn. vnllhsil:l A' illf',tron kürnyflzf't.hcn, J u~ fili fl. Iw,n
zeclók nOI1l i8, do o. küvet.koző biztosan elv(!u egyhá!-
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Budapest . .. " . 
jOVole. 

C1.:l1:ltt a dUlalatllwm :Ikar"k j,í ~l~tnkh:l mClloi. 
.\1(>~I. ;lilii kor :l budar","1 Itllit:í.riU_~ t"!-')'l!{I?k(ir.,.'-g: 
1II(':';;I I: ljlltas:\nak 50 Ili: "Id uULlct-'djuk, egy -két gon
dol:ll ot ki,":ínok kifejezésre jUl111tni c,uplÍn arról 
II hi\'":\t:lsról, mit hilcm UNint l dteo ebben a va· 
rO!lb:l n, klll (>gyh:í:wnkr3 hirolt. Egy pár Icn"ctóhaj · 
tnk toyMJhá istnert('tni. 1I1('lyct mi. kik aT. t>!!ybfuonk 
hidii"z\'rinl, hh'al:'i..~'l!< "~.{llg:'~i ' ·:IJ,.''Y1H1k. :ll. elkövet
k"~.,·ndi; ,;O c~1.I(,1\(I<, ~:dLln:IlT' ,.ziviinkhcu mcknget ünk. 

lb arn'>' \'an 1'7.'), hO!!y miben ;,ill az lIuit[trilli' 
,~)"h:J7. -.ajtlloS' fclnd:lt;~ RlId:l pI'StCll. n.kkoT csak nt 
111 ('111(\11<110111: I"l/:Y"I\ hii ill I~ 0"1 tradlC'iÓlhoz ti IlllL 

jl'lc.n l ez :tlr:l chció? Soha cgy pill all:ltra !Icm szal):lo 
l'Hl'll'jtl'nünk. hOjty hH\'n11:'LSllnk .sziil t'íföldjc a szép 
Enh··!y"r"1.:;~ . AILY:L~Z\'IÚl·Kl'h!'f.unk ;'lZ HIGS.-iki tor

Stal O\ >i~''' ~.I;J ii!..,,,,,u l.; avl!" , a \'I l:~ ;;,ö n(,lLdnlL llU\'ellC' 
lC'SQ~~U h:\t:ho1.at:\hól. nőtl ki. mal,\" a ... Hág ö~sze~ fLl
lnmnl küziiU. leg('I.~,inck ikbt t:l. WTn~;nyb(> a. wLI!;t~
."1.ah:l (l,!~ t'h·(· t {,s n 10!(·r.1ncifLL 3. kiiliin1)i)ző kl'N'''1.' 
l\-ny t't:'~·ILá7.;lk ' estv"'ric~ hl'-k,\jhll'k ,"S kihö~ 11111l1k(ll
k,'d:i.'{I1l:lk egyetlen fiih,,'l(>I,'-t. Unitárius \';\I1:I>!llllk-
1L:,k ." tt,.lk h::J.! jd lq; 'C l'-' bcL,b \'<.\ I1.Lsa :L:':. 110;0' a ll. lg 
hl \'e l ~~Hzarlok f!'llyam:'!!\:\ mll~uk 1llC't!p'\Oözbrlé~e 1111'10 
II'It ;'l !(*,U?l!'ynhh 'fL,ldoutnk imn is -mindi~ l.ibr
'~ll3.k. (l.~'dL~ m~~ \·allá.~IL ht'lnfit(~r;;;lik Inc,*~.(j7.Ö<i(._ 
•• '\ ~~, mlt~" Lj:! . rolt H!cn I int('lelben tnr tot tál.::. -'l ett-
1)t'("l1h ,t fl! l L!O.1. l<'1pll'l ,-;'lHállos m~(!'\','i1:öd,.s(illkkd 
~7 ... 1I11)('Ilo :lmi mindf'nikiinkn{'k oh' ~1.1'I\lo (-" " h- ,I r.!, .... k . o . ".1' .... 
r_:l \ll-~' ' °i'trh (,t unk. iI:l tll.l mi 11'-11\ In ... >n<ljuk ln(" # 
'"ft.~l\k~úl. Et :l jl'lI('j:ttt'I{'1I l Lnilti rill~ jtomlol:o t o md~' 
pr~ld,lpl-::l. mi :lJlO~ I .... llIIlk, n :\vid F(!TCI\C n''''-' \X';I 
~~Uli:I~" : l·:rrl(·ly .... r 'tf'f.!('o1 l;'l .. sank~n l Js t<:>n l('!-~ ;'l~o .... i)h 
.l",q,,,, 1-:' rl' o " r pl,·);, 1. Ii 1>f·1.;p I.; ln"!!>.i k1l'< f"M]' (-",\ ",.~, .. 1' 1 , .. , .. o 

'.7. rt ,'aLI :17" h"'lY a.\\i\;; ,'·pl'l1 a 1'('rnrl11á l\L ~ .... knak 
• :.:~. ~ k . k h'{, \t, Jl;i~l)o;kl' 111 <'1[:\lIa p i I (lI i n . mi 1\<1.'n '1!l'7.i 
pnh,lvL' ~11Ill{'rl""ll \'nn ";'ll rl1 ni tl7. lJLliu\ri~mlhh('\.- J-:7. 
a. \';lL."\1ll\ : \·a.llAsi til rd llle&8óg, Ilyen érrelemben tebá t 

• 

- llcn, hiál>.'\ nevezték hitünlr.et egykor kolOWriri 
\.dlal!l.1ak. - UUlL .. LI.WU,. Ó" 'I'ramI1 1Vall'" wlI". \Ublj. 

J Ollk(-pcu egyet jelent. TaJ1n sehol a. világOQ niU09 
n1111y; " (-'g-~'CII há~a$!I~. miII\' épen _Erddybeno ' smerek 
.o.alá,lnkal, mdyekoon IIHud a. u(og-y kéTCl!Zl':Uy "al-
1;\. .. rl'ld, ~·z~·\' : r.HU. kalho r efo 11It. és unit;\rius Cityat'án\, 
k'·p,·u,t.'\I'c '-an és pedig nagyoll buzgó !..agok ált;\!o 
Ut! atm 'leUI igen tudok c:setct, hogy a. felekezeti 
k,~nlios \':!lnh;'l a c~aládb:'1\ komolyabb baj\' okotnit 
\ullla. \'a.:y a l ar" "daluL' .'1"1 111'11 ,""clhuz""" ~ZllOU 
nUlla. Az ,)o,'(\ig épen e.rd(·lyi s~ok1í.s, hOf!Y ~ylll~ 

l(·tll plt'lUl:
o
,1 kük~öl\ö~el\ 1!1.lCt';aljá.k s a f"le.kczclek 

,I k vzÖS céL ~ rd c li.c !)éu , ku~u,. I,rugr •• ulot C,.1Ual l1ak 
$ kiizö.~ ~rlh'('l il! dolgo7.nak. Á felekezeti b~ke és sze
n'le t mé:: u. 11) 11 11, c,'ben i:s, röpá.s7.lorok csókjában 
n yert ott kifejez~st.. 

Lelwtnú-e tt l>uda pesti unitá.rius egyM:t 8zimára 
'~7. :tdoLt viszonyok közöt t az elkövctkezemlő évt ize
tlck ~?ámú nl szebh hil·:t l!"st elk(·p2.el ni, miut :tzI.. bog:.
Ifa.JL\;,,,llll.1" 111\'ull • .::ul).::Jl a \Oc,.z..:ud,j \' aro~ba IL e~ 

az eg~9z orllz:\p:han hi rd esse ;'l Tr;'l,nsi l\'áni.smnSt.._ 

ami al. :l\lott oesel.l.ll!n cgyenlö a.z Unilárismussal: 
le~h" ' ri ~7.erc l et ri feleba rátok kÖ1.ö tt. mert llis7. minll 
('gy köz(i~ ~orstJ:l.k \'a.gynnk rrs1.esei. S tehetnénk-r 
11:ij!ynhh ,,~nl)tfll:1I01, ('gy llc1ll1,etnek es egy ben m<lg:\ 
uak :\7. ISI(-'nn('k. mini akkol', ha. mindn~· ,\jan e nnek' 
a tipiku" ullil,íriu.s i~éllek dl unk hirdetói\'~· ? S lLa. 

m(t-:i" !>ok"7.11r ":LlMal illelnek s I1ll'g :\ kcrc$7.tén~· 

ne\'('t il< mep;I,,~adj;\k t.6liiuk, Lelkcseil(·sünkel ez m(1;l 

U~ hl'nit,.a. nl('ft ~oha!'em :\\I nak I'an i~.<,\ aki h:\.n t~ 

hnlll'm annnk, aki ,\ vclt sf. relmcket Kris ztusi türe

lemmel hordt'l7.za. 

Egy m:íllik golltlo!<l lo m: Valahol egy~1.er aH 

mondoHnm, hogy a. mi h itünk egy lelki f\ t1nn'i~. 

nll'}J m i"ket An~li!ihoz é~ AllH~rikahoz rlh. E1.1 a 

lelk i o\ tb llt.is t m6g n háhor (, ' °ad ~ ih tl-rn sem ~üg
geszt1lejj(' ('1. ~őt, amikor r5.nk sz.:lkadt a. lf'gnagyt'\)b 
csa pM. ,lInikor megaláztat tunk és porba. slljtta.ttunk. 
ni ikor ilKI' érezliik. h o/-!y m;ír :11. egf:sz vi híg elagyolt 
~S nincsen senk i, aki me~hlcl16 ig:l1.ságllnk S1M'l.\'<'it,

unit:írin$ hiHink lelki ;\ tI3n li sz:m indultak cl Auglia 
(,~ Amerikn rini é~ lánya.i. hog)' hizt:l.t~t. s7.ent bú,
l ori1!\$1 honn.nak ide cg-y elc~etl n<'lJne);; s azt ,\1l nú-
8z616i\'1 ,o:\1ljnnak :l1. Ó igazqfl.goának. Lehet-c S1.~h\) 
feb,l:l!. m int n?" hogy ezt 3 l clki k:ipc5oJn.tot kir,V 
IO"{thh m{>]yil~iik. er(j~it~ük p-s a közjó érdekNJl'n 

népünk javira. ~yiímölcsöztcssiik? ! 

S n7.lfln m'~l! CS:lk ('J!y pár ~7.ÓI hátitcr\·einkn'íl. 
me1rekkel ll. misod ik 50 (-v fcl(' n ('zúnk, Köt.l udo
mMn ilok~. ht'lJl.')' az utóbbi n(·hán)' szeT('\lcsHlen 

(-'S'1.len<!,i ft'll ynm:'n (lZ UnitJ\rill~ \t il'ck s~'L.mn nenlc$ak 
:1 fö\OárM I):l~I, ha n('m :\ dd(-kell is Ic~lább is me~l,,\
rom~7.""ro7.ódoU, l b ('1. n "'7.i'tmt:.!:'°:lr:'lJ:ll"<láll nem l'rd,~lyi 
~oll!ltnllkr:L jl'll'lItcn(' ('r~l~kl'ny rrőI'ente<;~-et '";10 

Ihb..1n ö rwndcniink kelleneo AI! ;'l(lotl esci ben awn h.'ln 
örőmrc nincs ok unk, A ,.,.!tLnJ!Y;'lr:'ll)O(!:'is c~:1k f('la
dntt'k;'lj Tb rAnk: ·..17.t, hOj!'.'I' ;'l. lőhblt,t ~~runár:L n j 
l'{.r~' háti ~7.(-'T\'r7.~t ~ ,,,,t )r·1 e~ i ts;i 11 k, '}:f\I.~l.\'hI'iI k it('ll" 
I)('d<'lt lLí '°l'in k \'nll:'ioM !O.Riik~{1l'kli'it n~ uj ';lIl1ony .... 11: 
kö"ö t t b. k il'l;\Iot: ;U iik. m o'rt k illő l1h .... n ali uj mL 111111.· 
rilukrn ";'ll1!t~iln,q iill'~('n környu('U)('n . hB. fili: • nem
zedék D6Dl is, d o a. kővotke&1J biJ:W8ID ahh • 
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zunk stAwára. 
Enuek (~ llc],t-r. feladatnak a u.n .. ogoldtkiál...,n hi, 

m int egy kor H l!tul;' l'eslr cbJh, , /kö)!~,'.:; l'le lr,> h iv:i· 
~[l,h:l.ll> .dllwdkai és .lllg:ol lcsLn'Teink jiiU.d; lll';..'i I. 
,,{-gü l lLkkor, amikor UJJyagilag h,h(·lti\·;· t ,·U'-k. )w;.::-" 
HuJ:.pCSICII al'; .. Ullil{,rius :\!isili" 1I ';2«-at 1ll('g:~/.l·r. 

\'cJt)';űk. Al: uj fela.datok \:í'l jára, Bud'.pC:HCI\ IX k.., ... 
Rákos-u. :.I s;,:. alat t. llIiJliárdukat érv h:llalma.s ]Ia lvt[d 
\'~árullak II azt 'lJ.u lj\·cuciúw;l.l l[LLj;\k cl. 

Legközelebbi tervei nk jeleuleg c köriiI a. }1i"s iG 
lIáz körül ClSOPQl'lo:; uJnak. Egy uj tClllplumot. :lka ruuk 
eb be a házba beéIJlLcu" II IIzow>:Izédv" !'crületek hin.H 
számára, kik n. J~obáry.utca.i templomot má.r c~,lk a 
tál'olsÚg miaU SCul litog::\th"tják c1o.'g gyakrall ; kii
lümbcu is ez a k is templom annak idej('n e~ak l - 2 
ezer buda.pesti uuilárius cmbeL' stámár;), volt le rv E: zve. 
A nl::U lólekszúm a'l.Ollron 5000 köriil mozog. 

A 1\1i8sió .l:Jazbau a ttlwplomou kLlltll lfjLL.~aOl:i 
Otthou t kíllúnullk lé tesiteni , a súil6i háztó l elfizakadt 
IIzé tBz6rl a n , nagy nyolUortls{Lgbau élő ifjus,ígUllk szá· 
már:l., boi ;rteUl esak tiszlességes lakás ban, lW.Jl('m 
mcgfclt:ló U(l\'\~.lósbcn is részcslthctjük öke t. Igy re
Ulc·lj iik mcgval6sithal61luk azt a. r ':'gi tervel. h ogy 
iíj usúgunka\. szerVl:!s kapC.i!olat ba. ho~.zuk az _·\m o..: r ikai 
('s Angol Uuitárius Jfjusigi ]~gyesületekkel , amiuek 
:l.uyagi és erkölcsi huszna kiszá mithata tlan. 

Tisztá.ron vagyunk :l.zt.::ll , hogy azt a nag y fel n 
tlatot, amit az é let ma. cgyházuukra ró, a \'a..-.;árnilpi 
prédikációval egyedül megoldani nom lehet. -'\ :\Ii"."iit 
JliLZ keretein belül ezért in tcn:.o.:ivcbh egyház-társa
tlalrui élet s :.o.:en·ozésére keH \.örekednünk. :i.ll::..ndo 
Otthont kí"iulUUk bC'ono blZI O"'I ,l lIl 11 !\ (,,'zÖ'-I" 'H'g 
sZ:Lmárn, ahol e ,foly ton erősödJ egy háztán;adahni 
sz(' r l'iink, munkásságát ml~g halá.sosa bbá. h'he li i'<l 
azt. még johban kiszelcsithet.i. 
Legyetl itt a. N6s 1.ö ,'ct"i'gnck közponl i hc1yis'"g". 
honnan hivalalos ügyeit in tézhe t i, h nl A"yi il '· sckd 
kn lt urestélye kuL é,. a ~ /", j.!" n .\" c k ~" "Il\;i. ra !l7(>pN~'t

I'endégilégcket rendezhe t. :Jmint .'!zt a 1. Angol (,,, ,\ 111('
Tik:li társcgycsü\cte ik leszi '~. t gy (~p illle li ma jd ki 
n, ~lí~zvvotség a~.{\k.'!l , ' i t Los (,v,·'ri k:Jpc~()Ii\t() ktd is_ 
melyek :.L Szövelséget. !l kijzv~ c,'1 jct:yél!cll ;\.z Am!'1·;
b .; f,S ;)z Angol Nők Lif:/tj:',hoz fúzik. 

A Missió H;\.zbllll lcr l'ezzii k [lZ Ull it1iri<ls KultUr 
1\:1.')z i1\(,1 is. könyvl6.rr:l l. 01\'.'1"6 ~ 7.ob!11'a.l és. előad6 
t() rc tnmc\. hol id6I1k('u! cWad;Ísokat. rendczh('\iink 
oly:l1l kV7.miivelódési k'··rll("l'kn'i1. mely mincll":nkit k&
lclnil h dckol ('S amelyekk el r()~'I:l l kn7.Ui cl .. ,. <l ,' rl\'10 - " 
a mi c~yházunk hil·a lott. Enn('k a kas zinúuak" ke-
retHlCn CjQ' táborb.'! :Jk:Jrjuk f!yii j l()oi :lZ Ö~S7.('~ IIHI

!Y\'i\r unit{,rius férfiak:J!. Szene!'. k:lpc~ol a.tot :Jkanl1\k 
"-I('T(' Inleni kiiztiik (-s :JI .. \nu-rikai {lnit;lrius F ... ·rfiflk 
Li~dljn kih.iJ lt , mely m:\. 0I1aút. "ly f'·rfi"kat ."z:íml:'il 
t a!!"jai közöt!, kik ;l7. E!!)'''!lü!t Államok t,ir~a(lalm;, 
tn!lorn:'lnyM. ga1.dnsá~i _ sot pol itikfli (-1í'1'-'!wn iq I"e· 
zC'h", S7.('rOp<'1 lIí ~ 1.nek. E!!"~' il~-(,I\ kapc:-'<oIM d ,lnyp 
r(lnk n('zvC kis7.:'tmillmlnll:llI. 

A htl!l:\.I"I('~ 1 i LI II i I {~ri ll " ('f!)" 1 ,;'Z k,,~~{·~j:!:('l (1!)'rt( rf w' 
[\. )l i!<~i'" I1!t7. (:1:«la t;l 1" ~ 1. :J ,·id'·ki ":'Lr"'~okhall !'.z(.j· 
IIz6rtam élő h ívein k ~On dOZ{' 8~l i s, hogy őket ILj 
l\letkörülm6oyeink között is magn uhoz kijss ~j k _ . 

A »Missi6 Hbc va.n l1i\"al.l"3. mcgvnl6sJtnDI és 

-

Dr, C,fTi G.ibor 

Ferencz József unitárius püspök 
félszázados püspöki jubileuma. 
A 91 éves főpásztor most is oU áll egyháza 

élén. 
Az elszakitolt Erdély fővárosában, Kolozs. 

várott szeptember 19-én nagy ünnepségre ayülnek 
össze a magyar uniláriusok_ Félszázadosb évfor
dulójat fogják ünnepelni annak, hogy 50 évvel 
ezelöll a. há~omszékv~rmegyei Árkos községben 
tartott Z~lnatl fő t anáes I illés Kriza jánosnlk, a 
neves kolt6nek és népdalgyüjtónek püspöki örö· 
kébe választotta Ferencz józsefet. az akkor alig 
4 1 éves kolozsvári lelkésztanárt, az unitáriusok 
jelenlegi főpásztorát. 

Ez a fé lszázados jubileum nemcsak mint cgy 
nemes fő papi pályafutás kereUb51 ki magasló, 
szinte ritkaságszámba menő éleI rajzi mozza nat 
tarthat számot arra, hogy a krónikás a napi 
esemenyek sodrából kiemelje, de cmhtésre meltó 
azért i ~ . mert ez az esemény egyben a magyar 
un itá rius egyháztölténet egy jelentöségt~ljcs szaka
szának határállomását is jelzi. 

Ferencz józsef püspök személye a lefolyt 
emberöllö alatt elválaszthalallanul ös~zeforroll 
egyháza tör:énelével, mondhatn i : a~ ő ".emcsverelti 
eruréniségén keresztül ismerle es erlékdte a 
magya r I<özvélemény azt a zajlalan, de kuHurális 
eredményekben je lentős munkásságot, amelyet a 
kormányzata alatt álló egyház nemcsak egyháztár~ 
sadalmi téren. de mini a magyar ku ltura kelel! 
végvá rának egyik előTetó!! .ó rsz~m~ a nemze 1 

go ndolat fejlesztése körül IS klfclteU_ Ferencz 
József hosszu pályafutása alalt mindamellet~ soha
sem vol: u. n, egyházfejede lem a szóhasznalatnak 
wereven autokratikus értékelésre utaló értelmezés~ 
szerin I. A hivei részérő l élvezett egyházkormányzÓI 
tek intélye nem a püspöki jogkör llru j l~tI~ halalo~ 
talajából de a személyiségében rejlő k,való vezérl 
hivatottságának spontán elismeréséb61 f~kadt. . 

Erdélynek, a lelk iismereti szab3dsag kla;;szlp 

kus hazájának töriéneImi légkörében edzodötf 
egyénisége valamint eszmei elgondolásba n és 
szervezeti konstrukcióba n cgya rá~1 a nem.es érJe
lemben veli demokrácia <i lapelvelll f~ J épürl egy; 
házának tiszteletreméltó hagyományai annak ak 
élt:lprogram mnak az aposlo/tl:vá avatták, amelrn~ 
irányvonalát. a széles mez6kél átfogó e_gyh~z l I s 
társadalmi munka az elfogultság béKlyóitól men ei 
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mélYl hilszeretet és minde.ne~fel~t1 a felekezelk~zi 
béke istápolásának eszméje Jelz ik. 

Mozgalm:ls lörlénelmi eseményekkel átszőtt 
erroek- és ifjukora a magyar nemzet történelé

~~k a legválság~sabb korszakára esik. Mint 13 
é gyermek éh át a !:zabadség harc nagy esc · 
mVée~yeit. Zsenge korára való ~ekintellel katona 
ugyan nem !ehetelt, de -. ammt ezt a mult . év 
folyamán megjeleni memoárjában meg~.a~óan. Iqa 
le _ a lanitás szl.l netelven, hazatért szulofalujába, 
ahol a fegyverforgalásnak a serdűllehb diákokl61 
e/Jesel! tilkaiba avatja be a vel e: egykoru fal usi 
ifjakat. A község nagyobbrészt rom~ ~ lakossflga,nel!! 
nezte ezt jó szemmd s a gyerllleklfJunak az Ö~ l faJ ' 
gyillölel veslcdel mekel rejtegető köve!kezményei;elól 
nagybály jával egy tilt Agyagfa lv~ ra kell menekülnie. 

Mint 20 éves ifi u s mAns felszen'e lt pap ~s 
tanár az abszolulizlllus fojtogató karjai között 
seny~cd6 egyházának resz megbecsUJhetetlen szol
galatot. Oöllmgában, Berlinben és Londonban 
folytaiolI hosszabb lanul.mányulja alatt ped.ig: 
elárvult hazájának ugyél IS lelk~ en felkarolja. 
Londonb'm éJin lkezesl larl fenn Stemlhal lelkésszel, 
aki Kossuth megbizoUjaként beutazza Erdélyt, 
hogy az ottani viszonyokról tájékozódási szere zen , 
Párizsba n 5zemerével és 8Z emigr!ció többi tagjával 
lep összeköttetésbe. Erdély földjére visszatérve, a 
Bach-poHda ezl a lépést n)'omban számon is keri 
töle s cSlk hosszu laggatás ulán - amely főleg 
annak kideritésére irányul, vajjon lalálkozolt-e 
Londonban Kossuth Lajossal - engedték szabadon. 

E nagy idők egesl emberéleire kiható tanul
ságainak lenyügözö hatása alatt hirdelle és teltekkf l 
is dokumentálta Fenncz József, hogy csak a 
felekezeti egyenetlenség maradéktalan ki küszöbö
lésével, a nemzettársadalom összes elemeinek 
egybefogásával lehet és kell az ország jövőjét 
megalapozni. Ilyenirányu felszólalásai, beszédei 
többizben keltellek országszerte feltűnést. Igy 
többek között az 1876 május 14-en Kecskeméten 
lefolyt protestáns egyleti nagygyUlésen tartott elő
adása, amely az "Eletképek"-nek agyUlés lefolyá
sarói beszamoló ludósitása szerint .fellelkesitelle 
a kedélyeket, könnyeket csalt ki a szemekböl s 
végeztevel aggok és ifjak óriásiéljenzésben tl)rtek ki ." 

A nemzeti célok munkálása kOrUI kora ifju
ságátOI kezdve kifejtett értékes tevékenységét 
ismerve, a m3gyar államférfiak igyekeztek a jeles 
püspClköt az országos ilgyek ~zolgála!ának is meg
nyern~ .. M.int egyhazfö, bármennyire idegenkedett 
a polmkal élet nyers küzdelmeitől, nemzete érde
ken sltmelőtl tanva, Tisza Kálmán felkérésére 
elfogadla a loroczkói kerület képviselő - mandátumá! . 
K~söbb az abr.udbányai kerület ajánlja fel számára 
Tisza, czl az ajánlatot azonban elMritotta magától. 
A magyar fO rendiháznak azonban tagja voll az 
1918-as f?rradalom .kitöréséig s tagja egyben 
~nnak a bizottságnak IS, amely a felsőhh reform
lara vonalkozOlaK annakioején a javaslatot meg
leUe. A javaslat tárgyalásfwal kapcsolatosan tartott 
fclszÓlalásairÓI a sajtÓ is annakidején igen meleg 
hangon emlékezett meg . I::rtékes közéleti müködé
~tt IUlalma1va, a trón ke&ye is tObbizben sugárzott 

fel~. I. Ferencz József I:irályi tanácsosi ei mmel 
majd a .11. osz!A!yu vaskoronarenddel. 80 éve~ 
születés.1 évfordU lÓja. alkalmábÓl pediga Ferenc JÓzsef 
rend CS ill aggal ékesllell nagvketeSzljévet IUnlelte k-

Eg)' házszervező i és az unitárius egyház to:: 
ténetét. hitelveinek ismertetését és magyarázatAt 
felölelő gazda~ iroda lmi munkásságán kivül mara
dand~ ~rd eme, köz~ tartozik egyhé.za angol és 
amenkal kapcsolata ma k kiépitésc is. 

Ez az összeköttetés Erdély elszakitása óta 
egyetemes magyar vonatkol ásban is igen figye
lenrrel!lélló eredményekre velelett Emlékezetes 
ugyams, ho~ y 1919-ben, az erdélyi magyarság 
megpróbáltala~án ~ k I~gg.yászosabb napjaiban az 
angol és amcnkal unrtánus egyházi missziók ke
reslék f~1 el sŐül !degen uralom ~ Iá kerCI It hilles
testvér, tnkct, s hivták fel a helyszinén szerzett 
tapasztalatok alapjan megszerkeszteIt memorandu_ 
mokban a békét diktáló nagyhatalmak figyelm ét 
azokra a sére lmekrt', amelyet mag)'ar hilfelekeze 
tek, kül önösen a felekezeti oktatás szabá lyozása s 
az ő k e t létalapjukban megtámadó agrárreform so
rán szenvedtek. Köztudomású, hogy az erdélyi 
magya r pÜ' pökök az elszakítás időpontjától kezdve 
kUtönösen a felekezeti ok tatás kérdésével kapcso
latosan felmelült ügyekben együttesen járnak el, 
hog\' ennek a pUspl)kí kollégiumnak tapintatos és 
emelkedel! slellem li doyenje épp~n Ferencz József, 
az alig 80.000 lelket számláló kicsiny unilárius 
egyház főpásztora. S az agg főpásztor 91 év ler
hével CI v:llán ott áll rendületlenul továbbra is 
iskoláink javarészélől anyagi erejének forrasaitól 
meJ!;fosztott egyháza élén azon az őrhelyen, ahova 
őt 50 évvel ezelőtt hivei bizalma helyezle. Az 
ösi kolozsvári tem plomban tartandó ün .. epscgen 
011 lesznek hívei, a Székelyföld egyszerO haris
nyás fiai, ott lesz a csonka ország területére sza
kadt hivek képviselete is, akiket nemcsak a hittest
véri de az egyházhormányzali közösség szálai is 
fűznek az erdélyi anyasz€ntegyházhoz, képviselve 
lesz az angol és amerikai uni!árius egyház, de 
lélekben bizton 011 !{'sz az egységes magyarság 
is, hogy hálát adjon a mindenhatónak egy érté
kes magyar élet gazdag eredményeiérI. 

Nyiredy Géza dr. 

MEGHlVÓ. 
A bu dapt'!sti Unitá rins "~gyh,hházköz5ég, szervezkc· 
<l éséllok és tennáll!Í8áuak 50 éves fordul6ja em lé· 
kére, ,IZ uni lárius templomb;!n ( V. ker., Kohár)'-u. 
4.) 1926 87.eplCm ber 25 ·611 (RzOJllbaton) d. u. 6 
6rakor di szközg)'iilést tart, melyre Hi \'einket .iÍ~ 
J óakarói nk a t 8l':erete tlel ru egllh'j~1 a Gondllok8<1g. 
Buda (lC8t. 1926 8ZC(l t. 10. A c1i8ZközgyiiJés sorrendj~; 
1. Gyü lekozeti 6nok. 2. Bi bliaoh'Hs:b - .. ima. :1. 
Orgolla.ábránd . il. Elnöki IllcgllyilÓ. fi 01 ven é \' 
króniká ja. G. ÜdvÖ7.lotok. 7. ZJlr6ima. 8. H im uuu. 
Diszkö7.gyUlés után este 8 órakor a .Magyar Világ· éHe · 
rem Mi kerjébcn (V., Alkotmány-u. 31) dr. \V. H_ Ornm
mond és ncje társaságában szereh:lvend~8ség, melyre a 
résztvennI szándékozók szeptember 22-Ig . Ieveletőlapoll 
Jelentkezni sziveskedJenek E~y te rllék ára (IIaJtaI együll); 

4 pengő (50.000 korona). 
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Egy nagy unitárius 
Dr. Charles Will iam Eliot 1834 1926 

"' ' + 
Eg)' pw- Mn3ppal .. ~dött. jul. ... ·~n ünnepel_ 

t ~k meg ,\ merikliball 3" Egycsillt !llalllok: független
l!~1;tlll('k IJO.-ik ~TIONhtI6jái. Ezen :"I napon "clük 
ünucpt'ltek 51t1 les e ' -iJá.gon miudenütt, ahol az; a lkot· 
llu\U.'"OIlS:l.20t I:Irt jJl1;:: 117. :11\:ln1; 011(>1 hi71M aI3pj:in;lk 
Nem szab.,d \·~lt' t1eu$\<gu('k tekintenünk. banem in
kább is.ielli ir:\lIyitást k"U látlllluk nbban a ,orh'· 
uclmi t llnybeu. htW~· nköziH ti n~l!!J r\; rfi közü!. kiket 
Illiut Irgkh'áJóbb.'lkat, II S'lemítus akkor :17. uj alkClt
málw kidol!!ozt'istwal hizotr meg. hiirom J efierson
ual ':l t Hiiköll. Illlit!irills ember "oli. Unit;lrill~ em· 
ber ~zö\'egel. tc! meg a. hires .. Püggetleségi Kyilat,· 
koz.',I«-o!. melyet minI; e!:!y szent .:\[a~a Charta- t 
lllimhm hii :,unerikai pot!:!ári esnifId bibWija és illl3 ' 
kÜllFe mclletl óriJ. 150 esttend~"el ez{'~ótt., - ezidő, 

stt'rint - 3- ,'il;ig leghatalIll3;:abb cs leg~.l:'.dafPbb 

Walll(\. at Amerikai }~gyesült 11kunok Ílmdameu' 
IUlllflll:lk k.i,'\pih~ sébeu tu!:ljdonkéllClI :It lIuitarius ke
res r. t"uy \'all!l.s pölitibi jelentése ér\"t!uyesült,. Azóta 
is, mint hogyha Csak nent örök"",!! k"pen ,'ettek 
\"('Ilna óseiktól a \'I'tetést és :t jó pHd:ladist, az állam 
todbb épi t~!ének és szellemi imn=-'jltisának lllun, 

kú}Ab:m az unitti.ri\lsok mindig legelöl !já.rtak ug-y. 
hqry a nemr.rtuek :11. lIuittlrill,. c::r=-'h5.t :tdott aránylag 
a legtöbb \·et.érft~ rlit. \ ' et.etnek a közéletben. nemzet 
~m:1a.sági és szellemi, tudományos és UI Ú,'(iSÚ \'letében 
~-arálll 6~y, hoc:y mindezekre mar.'ld:llldron ráüt öt, 
ték l'nlláso5 hitük Wrlénelemfor má16 bélyegét. 

,,\. ,'ezérek ~'ik kh·!r.16 ainkj:'! alloit ki mrut 
n földön Hók sodból. a 9~ ~\'es Dr. Ch:Hle;; \VIlIiam 
Eliot. S;3mnel .l Eliot, .. r. Áme.rikai Unitárius Tár, 
"uint elnök~uek Mes ap}."\. ,-! miképen Deák Ference!. 
:I Illng)'nl' nemzet a n"l tisnelte meg. ho!!=-' ót a 
bnz., bölcsének nyih·tmitona. Dr. Cha.rles W , Eliot~ 

l't "\m{'riktlb:m Illt"g Hí!t~beu mindeuki az !r.llnffi Ipg. 
('Isö polgflrft.nak !:'\flott.a 

Eg)' emb(>r. ki éle t p..-\I~·tlj!H isteni kij{'1cntJs al:tp' 
jáu \'!ll asr.tott~ m{'g ~ e kijelentJ s alapj;'i.n telSes;
tette annak mindeu felad:ttal, F iuom érz'.'kke.1 ha.l. 
lott:\ meg M: égi slllmUatot.bogy nemzet .. nen>16je 
l~'gyen h ll!!:,' u.ol~lj."\ emb(>rtt'lNnit ég :lZ Istent. 
Kirnly lehl'let.t ,·aln...... nC<.~lkirnl~· "litty p<>tróleum 
kirtlly. hi~ten p..-\lytlja. k<"zdet~n nJ. iijl' k"mil..-us :'I 

kfllönootó ,·!r.llnl:ltokt ól fJnyi'sebbllJI f~II~·e.sebb 3jáll' 
latolml k:\)'Ott, de uem lett kidl=-', ~~ t a lrer~n ~·t'~ebb 

1'(\1itikai knri~rl (,\ merikn köw"te l "lIdonb.,n) i~ ';n' 
u .... uta.sitolta. mert érezte. h(>-Z)- neki ott '-:ln :\ hel=-·{'. 
boI ~. Ilag)·r.t hh'ah""ltt nemzet ",;áw.-ira keU \'{'zt: ... 
reket nt"'elni. lS f.\'es koráb.,n m.ár a H:\rvard e<~')'t'

l {'IU elnöke 1{'1t. Kodu:lk \'{'zNÓ r~rfiai kÖr.lll többen. 
lll';; hitrok(lu:\i : }:dw nro E,'erett H:\k Francis P tlork· 
ruan. R. \ V. 1~11"T~(In ii' cll{'n ... tJk, h~y ö 3. elnöki 
s-úkbe kerül jön. de m~'1: ~('nl h:\tr:\h mi>!!. mert 
hnllotta az ~i 'U<-""al}:ltot. b~>gy ut'k; <'p oH 'ro.ll a 
belye s ott lehet l~töhbel llemt .. t~rt é:; :u egéu 
enlberb~'rl" 

-10 évig \'alt n Banaro egyetem cluB!;:e (Reclo r 

1Jagnificlls) I Uogy er. mit jnlent. ahbor. előbb tudni 
kell, hogy mit, jelent a Hnn'ard I'gyetem ar. E~y ... 
sült AlInmoknak (os hogy mit jelent ma a~ Ej:!vesüll 
.\Unmok ereje (,S hatruma .... vil1i.j;!nak, F.redetil~ ezt 
az I'og-yetemet i9 a.z Unittl.riu~ alkotó er6 teremtette 
{,8 adta a tudominyo;o: \"i1~~nak. S lÚóta is _ bár u 
eg~'l'tem ti.z.t~ll llldom~nyo, (-mek ~z(ll~nt!iban !ill 
h :lz elnöki !'Il{,"lt6~:\; selumirJle feltételhez egyébbher. 
miut !zeUemi és erkoksi arr:,,'al~hot köwe 
nincs. - m~g- ' il ('m \"olt e~et r:\. hOT\"" a~ ~'eten, . . 
I'lnoke ne mindig unit.'\rhl~ I'mber lett \'olna, A Har' 
,'ard I'fyetewet :lz aml'rika i küztudat a nemzet a~'w'. 
1ej':'tll'k bh'}', I tt tenuett a~ a 8zellemi ('TÓ. ruel)' az 
ö~erdók "ad rengete!:"(,n át utal \'ágoit a mu\'elöd~s 
nek Bostoatól Sanfr.'lncisk6. ig. Cauadától M{'x i. 
cóig 8 lá.ngr.! gyu jtott. egy sz(>dületesen fe)lódö ifjú 
kultltr:.í.t, melyuek r.tgyo"':Is, ... ker.d már ,hnyékot "etni 
a vén Euröp!r.ra. EIInnk nr. egyetemnek Ynit -10 éven 
át ,·:tlÓ5f1g0S lelke Dl'. CIHlrles W, l~li o l. Ig:.' érthetö 
mE"g aZ az általánosna elismeri megállapi tás róla, 
h~' a törtéuelem !oIY:lmiu ke\"és ember gyakorolt 
llemzetéuek nIlturnlis fl'jlcXlt\s~re ol,. nn~' és oly ~1 , 

dásos hntás!. mint épen Dr Charles \V, Eliot. 
l ord Bryce. eryMzunk és fajunk lelkes bacitja. 

Andia eg=-'kori w nsbiuJttoni kÖl'ete. ki mag:t is az 
nuit!uills hit em1ój~n lápl!r.lkozoH, e!i!y alhlomm.,1 
('zt a. k ijelentést tette: ,.b:l l{'~l.nek m(-g az Uni6nak 
M!!T f~rriai. bir.on\·5.rn c~k :I je-lIf'm,-ontl.::ok rogják 
~k('i. u.'C\!'\'!r.. tenu'i. nmel~'ek _.\m{'rika legnagyobb 
M.n:lk. Dr: Chnrles \V. J:liotnak ~,.~nis~ben talál , 
hatók iel leeteljesebb mért,l.kben, 

Áddig. ~ig nz t"nitál'ins hit ilyen fé.rfiab~ 
uc\·el. nckünk !eUl u.a.tnd cs-üg~edni. kik az Atlann 
oceá.n innemó old31~n. Nünk. 

Dr. Csiki Gabor 

• 
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Egy nagy unitárius 
Dr. Charles William Eliat 1834- 1926 

i • 

Egy pAr hóna p p.1.1 c 7.eJ6t.t. jul. '1.·C' u iiunepel 
ték meg ~\mcri k6.ba.n a z E~ycsiilt Államok független. 
s(-g{> nck ISO.-il. {!vfordulójiU. Ezen :t. napon ycliik 
ünnepeltek széles c "ilágon mindenüt.t, a hol az alkot
máoyossÚJtot. t llr l j~ k az :í l\ :l mi ph' ! h i7. IOI' ab pjállak 
~em szabad \'(ol('tlclHlt'gnek tekintenünk, hanem ;:1-
kább isteni il'állyit.:\st. kell látnunk abb:1.II a. tört .. · 
IleIm i tényben. hogyaköztil ti nl'!!!] f('rH közii!. kiket 
miut. lcgki,·{uóbb..1kat., :L Szenflílls akkor a1. 1lj nlkot
mfi ny ki clolgo1.á.sáNnl bizott meg. három Jcffcrson
IwI llZ Hiikön, unittlrius ember V(llt. Unit[lrill ~ cm· 
ber Szö\tcIteztc mcg a hi res » Fiig:;tCllcség i N yíla t
kozat,«-ot, melyet mint e~y i'zcnt ~fa;n;'l. Charta- t. 
m inden il ii amer ikai J}olg6ri cs:t!fld bibliájn. (\s hun., 
köu)'\'e mellet t Óri ll , 150 eszteudővel ezel.őtt, - eúdő, 
s~eri!lt-a vi lág legll~jtallUiI~abb és \egg-azdng abb 
áU:m\a, :.z Amerikai Egyosül t. .-\llrl1uok fuudameu.· 
tumá1l3k ki'::' pitésében tulnjdonképen az uuil.árius ke· 
resztény vallás poJitikni jelenl.ése érvényesült, Azóta 
is. miut hogyho. e~ak szent örökség képen \"ették 
"ol!la 6seiktöl a vel.etést és a jó példoadást. az állom 
tO"ább épitésének ée nellemi irányitásának mun· 
kájában a7. unit.."triusok mindig legelöl (jártak ugy, 
hogy a nemzetnek :lZ llllilárius eA'yhh adott aráuyJ3.g 
a. legtöbb ,'ezérférfit. Vezetnek a. közéletben, Mmzet 
gazdasági és szellemi. tudom:ínyos (os mfin'.;:zi életében 
egyaránt ógy, llogy mindc7.ekre marndandóan ráiilöt· 
ték vallásos hitük történelemrormáló bélyegét. 

A vezérek ~yik ·kh'ál6 alakja állott ki most 
a. földö n élők sorib61, a !)2 ('ves Dr. Cllarle~ William 
Eliot, Sámuel A Eliot, az Amerikai Uuit{lrius Tár
sulat elnökének édes aria, Amiképen Deák P erencet, 
a. mogyar nemzet a~z<ll t'i81.tel t.e meg. hop;y őt ;). 
haza bölcsének nyilvánitolta, Dr. Cho.rle8 W , Eliot
ot Ameri kában még: ('letében min{lenki nl'. állam leg
első polgárán ak t:lrlottu 

Egy ember, ki életpályáját isteni kijelentés alap' 
ján váhsztot ta. meg és e kijelenws alapjá.n tel~esi 

te tte annak min(len feladat:í.t. Finom érzpkkel hal, 
lotta meg a7. égi sugallntot. hogy nem1.ete ncve1óje 
legyen és ugy szolgálja emberl5rsait és az lstent, 
Király lehetett volna. :le('lkirály vai!ll petr6leum 
király. hiszen pályá.j!~ kezdewn a1. if já kémikus II 

különböző váll<llntokt61 frnyesebb nél fényesebb aján
latokat.. knpott, dc nom lolt kirily, ~ót a ICJ!fényesebb 
politikni k:lriért.. (Ameri ka követe LnllOOnh<lll) i~ ,·i~7.· 

szautasitott.:l. mcrt érezle, h~y neki ott van a helye, 
hol egy nagyr;~ hivatolt nemzet st.álllára kell vC:té
rekel. nevelni. :~5 éves kOl"ib:ln már a Han'ard eg1'e
lem elnöke lett. Korinak \"ezető férfioi kÖzlil Whbell. 
m{og hit rokonai : EdW<lrd "[verett ITale, J~ rn ncis Park
man. R, W . l':mer~(\n i$ ellenezték. hogy ó a7. elnüki 
székbe kerü ljön, de még ~em h:'i.trál t mc~. merL 
ha l1oU:.1 az égi sugall :ü ot, hogy neki ép oU 'Van a 
nelye s ott tehet legt..öhbe t nemzetéért és az cg,;sz 

emberiség/o rt 
40 évig von uo Ho.t\'a,rd egyetem eluöke (Rector 

. 

Mag ni ficus) ! 1I0p,'y er. mit jelen~, a.hhoz el6bl.o tu~h\ i 

kell. hQKY mit jelent a H,m'ard egyetem az Egye
sült Aliamoknak ('$ I.t~y mit jeINIt ma nt r:~ycsül t 

Allamok ereje és Iwlalma a \"il:ígnak, F.r('dHilcg C1.t 
az egyetemet is az Unit1t.rius a.lkot6 erő te remtette 
~S adta a. tudom:'i.nyo~ \" il:'l(::'nak. S (l7.óta. i~_ bár az 
eg-yetem l is7.láu IIId('lmányo9 (irdek ~:tolp:álatában áll 
('S:lZ elnüki !n(-llő~ág @c mmifNe fc}tételhe7. em'ébbhez 
mint !'zellemi és erkiil('~i arr;l\·alós:ígho1. köh'c 
nine~. - m{>g 00 em "ölt ellet rf" ho::tJ a7. Cf!yetcm 
elnüke Ile mindig IInitárillll ember lett \"olna, A TIar
"<lrd egyetemet. :t.'l. alllerik:d kÜ'l.tuda t a nC1U7.et. ag)"'.e
lej':nek hívja. Itt termett. a'l. a S7.ellemi erő, lOl'l y az 
ü;;erdók , 'ad rengctef:"ún át ulat. vágott a. milvelódés 
nek 13ostontól Sanfraueiskó-ig:. C:llladától ) [exi· 
cóig" s lángr:\ gyujtOl t egy ~z6diile tcsell fe)lód.ó ifjú 
kult11fát. melynek ragY\)P/I~a. ke'l.o már áruYl>kot vetni 
n. I',~n ElIrópárn. I';nnck :"lZ e{fyetemnek \"olt. 40 é"ell 
át valósftgos lelke lk Chorlc!! W , T·: li(\t. Igy Í'1· t hető 

meg oz a~ áltaHíuosan elismert megtqlapi tá.s róla, 
hOg"y a történelem foly<lmáu kcv('s ember gyakorolt. 
nelllzetének kulturá.lis fejlóMsóre oly ntlfry' (,S oly ál
dásos hat:'ls!' mint (opeo. Dr Charles W. miot. 

Lord Bryee. e.2'yházunk és fajunk lelkes barátja, 
~\n!l"lia ejl"ykori wa~hio:t toni követe. ki maga is az 
uuiiáriu~ hit emlfijr;n tá.plálkozott. ~y alka lommal 
(,7ot a kijl'lenti·~t I ... Ue : »ha le~znek mf1! az Uniónak 
n<lj:!"y r,~ rfini . bizonyára. e~nk :1 jellem,'onások fogják 
(.ket Mj!!!)'Ú. lenni, amel~'ek c\merikn le~naf!yobb 
fi{lJlak, Dr, rh"rle~ W. Eliol!\:lk I'j!yr;oi~(ogébcn t.:ll:il, 

halók fel legtpljesebb mrrlkkben, 
.\ddk, amig :11. l' oitárius bit ilyen ferfiakat 

ne,'el. orkűnk sem s7.abad csüggedni. kik az Atlanti 
(lCe:í.n ioneo~i:í oldalán. {'lünk. 

Dr. Csiki Gábor 

Mit hisznek az unitáriusok? 
t. lt i;<1.U ll k "g.\' 1 ~ 1 (' IlIo" Il , uki t l'remtetle C'l.1 

:\ végtelen világot. s benne :1.1'. emheri~éf!et. l:: <lZ 
lsten egy ős osz6h:lt..a.ll'1ll, örőkké\"(l16 ,~('l~k ;h'nye
g"i'ben ős szem6ly,'hen I'/tV li)kMc ! c~ el'kolc:l e~O';;ég, 
akiben uines .'1011:1. 1':I..\lo1.tis, :lI'<lf!Y dHozu~n<l.k (Lr' 

nyéka.. Kir ... uÚve Illondja. !'ru nk ;IM.lls. 3'lli laoit6· 
n~e$leriink. :I~, ti Ilnl dL,'r.nya'llak mi~cl:u k,orb.'l.!l ,és 
minden n(.pek köúit l ; »Lcp:y{'tek t()kdete~er" . 111m! 
n. ti mennyei J\tytitok tiik ('let{'~, « O aclia a !lll n,apl 

".,. ~t O \"I~el keuveriiuket, ('J rll'l4;t1.11 fel o U1('ZU I 10nM • .-
" O 'r tOrt 'IZ lltb."\1l hii p-omlot :I'l. Pj!;1 madá.rrn. vcz"r I lj JI < "1 

blljdo~6nn.k, :Elő T~ten O, nki ,'éj:::le.lel~~ s.l'.~r~!eb.m' 
és ir"'nlmflo1l!il fo"',·:. m'-']! (lZ (~ ték"zll' fl.lll.lk meg' 
.." , " , 'ln -I; min, 

i)o(;~Ílt.· .. J:lő J~'en Ó '. akiben "s akI a ta e " 
deuek a. menUVCll és a földön. _ 

" " k l " ..... I 1-'](. G::ol. Bibliai id(·1.e 1 e': "y"" ::, é 

I
II 'JO J á.n IV "' l Jak. L 17. l [áté V. 4ö, :l(át 

, - , ' ',~ '., 'XtX - II) l. uk, XV 
\' 1. 11 . 2H-29 ;t.~ol' ( XX, ' ' •. ' 
11,..-:e, J 1\:01', VII I. ( .. l. .Iá.n. 1\ .. J6, , 

l•· , ." •••• ,kl I<l("nnck sZ<!ll t .. U'''zli l1k ,I "'l." ~ ~ r ~ "1. U. • ., _ • 
_ . I .. .,' ",, 1; k t·,nilólll"~ l.,,.un k 

r'. N' k" k te-,,/' runk ,.~ lll' c :l,I(' II . ' . 
h l--. ~ (' \ 111 " . 't 'öt! ' I , ',

o:s id \"e~a .... /tl·e \'CK,~ rI (i ka l:HI1.lInk. :\k, uz"r J ' _ 

l6gra. llOjry bl 'l.ouysflgot IlefD'('n a )'; i~ l z ~:í~~~. n~z .~ 
J>ziiletésc _ üröl.ll)l ir : el'angeliIllO II [" ld . )Ij'. ze. PeJ 
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Dl'k. [!lert li ::L bo\kl'u(~ rejedelme, Tiif\:(ln~ .. 1' ::L :ze
!'eId. m!'h'"e};: jl:'r:uu .. ..,., ma i~ mindn,·;'i~unka~ kott'
lu : ,.Sr .. ~~,1 :l t .' r r.1fI:\I htenefiE't t ... I,('~ "'ZI'"edlWl 
,}! mind,'u emlm"'. _ SZI'TI'<d fell'oomtod:lt: tll!Y ~int 

• , _ F;~ h f'(' ~,h~ u1"2 ","!! "l1 .. "·~!"Pln cl n('k l~C. 
m:l!Z;l"a . •. .• 
~: I .. t ro ~~ nt II II Ir :I j a ('~7.mb" d,,lp. 111,,1 \"\, t korpl,l' 

I stenhpz. :l~ ,~i _\t;-'a 1101. közelebb juthnhwk ; ~ :lZ 
O r31rl i lry'ennekei J,;[,zött, a h.·sjY~ri~(~ sz.ent jegyélx'll'. 
pJ>ilh .. ti';1r np"'7 .. ~I"" r " ' ·n .. m 7 .. np\: r" " ro,,"n r .. knplt 
(l r~t.'\dit. JI;l 1 á l a ,. <: !I i d O t a t t ,; t (' I e : i.l rók ,'(-r
tanu~. mel)'uek :í1<lru:t.ih .. 1n cs:.!k luok :l. b h'ó lelkek, 

:1 7.0 " ;17 i~ .. i t nnit ... ,l n w .lr r.,szt'~iihll'k. nkik m~1 21l k: 
is l lMC>lJó !ilrlO1:.'1tm. k''Szek. 

Bihli:J.i il1,~:Zf'tek; )rát:' x n. Ir. .. Ján. '-nl. 
JO. XIII. 13- \.;. X" III. :li . )mrk. III . 3~. Luk. 11: 
IQ-ll U-14. ' r:HjI. XX IT. é: i - 10. ~m rk. XII 
2!l _Fl1. Lnk. X :! i . r. Tim. I l. 5 .. Hn. -I. ·11 - 17. 
Lu\.;:. xxrn FI.t. XXIII . ,!fi. )fáV XXX V.:11. .Tán. X l \-:. 
r.. )Járk nil. 31 - :H. I Kor. X'-. :!O. F.E. fl. ' 5. Filil,.~. 

'r .,,-. • a . 
3. m~~lük :l S7.l'ulll'lket. I~tennek jóm "erjl. r!ő 

en'.i.:t. mplvnek ~~it~jI.!!"n~l hb·pn {.,. i!!'az:ln betölt· 
hl'l iilk I' f61(lon em!)f'ri hi,·~ti."unkn t t'" ist.eni kiildet{·
~iinkl't. "Ez 'n 5zl'nll ,'\"k. :ll irm7.~á.,! !"Ik('. ,·iláZ(l~ i tjl\ 

meg a. mi I;·~e$ ertelwiinket ; el': (L Szenth~lek . :l 

",." .... fe t 1",l1u> ti~,. tit·;'l "' P O' "'\ n'; u i"t' iinlr .. t m ;no<>n 
földi saJa.któl ; ez a Sr.entl{·lek. :!. ... i~tellfiÍl"ág Lelke. 
eró~ it i rtl "'" n mi tör~kpnv e mh .. rj nlr "'\ "" tllnknt. hn .. v 
:t. jób.1n AIIlI:!.tatos.:m UJt'gularadjunk. Ez a Lélek az 
Isten l'IjálldPka, épen u.1tv, m int a mi holdogító hitiiuk 
"q "' ....... "t'ó .. li fl ,:;~; ; n k i ... ",,,l"t' ''rt fii rni f>" "7.en"t'pdni. 
ul.'l\'lwk di:lIlalát. mimkn ;",Mf>~1ttal <>lOm(">1.(li tani st.ent 
köte\('~~~nk. 

Bibliai idf.zPI('k : .Tán. TI L :1.1. _ XIV. I G-
17. - 2r.. 2. Tiru. T. 7. Z ... id. T. !l. 2. Pét. I. 21. 
. Tán. TU . ~. E f. Il . fl. Luk. Y!. 22. ) [áté ),! . 10- 12. 
Z.sid. t. 14 

radunk. n yen módon \-1i.rjuk .. s remajiik 3 kien:;en_ 
telódést. melyet JczlU, a tui ua",")- .lles terúnk. a tc. 
koz l" fiu rő l ~7(,ló c yon"t'ö rii péld.b:ub'" 1 örökitell 
,\ z ő neU<'Illcbel\ .. s al: U ma\!Uszto~ példája nerint. 
mi il! kén ek Ya~.lllk meg~jtaui azoknak akik 
mi ('llellunk n'ikeztek. Ebben áll legköl:clebb az ('IU

beri ~'arló~:\g: az h.teni tokélete!~";ghez. 

Bibliai id (> zetek: 11át .. n. 12. 14-1:>. 
.13k. IT. i .. Tán. I. 3. nil. 7. lIárk. l. 4 _.>. Zsolt. 
CXL\". ~. Tit. lll. 5. C sel.\ l. 38. Luk. IX. J6. Ill. 
:1.-9. n . 31. .Tan. \"I ll . I l. I Kor. lll. 2:t VI. Ii . 

ti. 1Ii ;t ~úlk :\7. örök N ... t"'l. J.zt. 3Z uj eget ,,~ uj 
földet. a!lwlyl>en lakozik az i~z.;;!ig . .lzt 3 maga... ... "'\bb 
rpndii. t illl':tnlt .... :it ~ 7.el1 pm ;; 1t pl "tet. ..m plyre pz ll. 

r':;ldi ,·i!át:' c~ak elÖk':;~l':iilet. Ebben at. idon é-s téren 
fe1Ulclllelk«lő Helben cllfmnek a földi Yiláo;m3k bautó 
fonák,::ig:li. jl')\"á tNetnek anna.k igm..;:ágta\a us;'gui: 
:."Ikik n' lnek könnyhul1atfu;.~a1. ott a ra tnak nagy öröm
mel. Erre az életre ut;t.} bennnnket a uti \llunk Jézu~ 
Kr~ztu~lIak dic;;ó;;t:'f!'E'~E'n me2"Íutott ,röldi pályája . 
a.mel~·llek utóls6 stációja a kereszten minden hh·o 
l;erf>~7.t';rJ'\""fP ""7.'.1' 37.t j pl"nf i. ho~r 1l7. il!;37.i llt ('lI;1k 
" s iron túl kezdodik. :\ »('ons.mmuanhlm est .. (eh('. 
g'ft.tete t i ) II('m ;t. me{!'Ör\lS. 11. m~l!('mm isitö ,-éget 
jelenti. h3o'l('m ee:- ujabh. p~,. dic .• öbb lét ke-l':detCt. 
Ha fi '·cle halunk m~. I"ele rel is támadnIIk : »L~·{'< 
tek tökN('\pc ... k. mint a ti menll~·ei At)·Mok tökHetes. oo; 
.\ z i.ir(;k/·ll't il!"rete - itNe! é~ me~ny\l~ta tás . \;o;ras~ 

t :."lI:1 .. f.~ Iplki en'i :\ b h l'i ll'\eknek minden idóben. 
SQl.;kal hizf>n~-osabb. ,~h'i '·aM'ág. mint a perelll'k 
.... párh:!.k t (">' ·atúnó f1m "t'(>k ~lete. 

Bihliai idhet ek :· 2. P~t. III. 13- 14. 
b id. X r IT. 11. Cop!. I. 11. U. :!S. :! Kor. V. 1. 19. 
Z~olt . 126. Y. The.s I V. I G. )!áM V. ·IS. J:\u .XVI. 
2.>.1. Kor. X\' . ·l:~ - 41. XIIL 12.2. Kor, V. ~- 8. r t.s . 
40. G. 7. J. n. 

-
HIREK. 

Telefons zámunk : Lipót 974-24 
Istentiszt e leteink a fóváro~b8 n. Miuden 

"a~ :í rnap <1 . e. II ón,kor 3Z \., Ko h á ry- utcai 
t" lI1 plomblut. MilHlpu hó második "IIS:"IruapjÍlII d. 
u . 4 óra kM II II \'III.. Cs obánc-utcai elemi isko· 
l;íh;l\\ . L"l!kih:elpbbi hteutisztelet teh:U It Csobánc· 
II tdhlU okióbe r 10·én 1f>~J:. 

Esketést, k e resztelést. temetést egy nap· 
pill elól'b keU bej ei elIteni. I<:zt sllj:H érdekében 
mi!l (h'n~i 1:' rLSa szelll elÓlt. Hi"t'at"lo!l órák: délelőtt 
tl -1 2 ig, Mlut:íll S-5.ig. 

NÖSlövets ég-ünk IlIill(lell hó második csii· 
!örli,ikéli d~lul á u 5 órakor uutj:! iil é~cit!l lelkéni 
h i\·a !:· ]ban , ugyauakkor bibliaw;lgy:lrázat. 

Rend ó re ink részjl.rl' kiilijn IlItolltisztclclot 
!anunk minden hó harmad ik csiltörtükóu 68tc 6 
órakor. 

An gol IIych·!!lni !:ls ali idéll i8 folyik. A 
M i~ !'7.i6h,i.z egyik miu:dólI Illllllklíjn ez, amely ezért 
ingyE'ul's. A t:lnrolyllillon bárki !ré51t,-ehet. Jelent 
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nrk. mNt . ... 11 h"'k('~~"',C' r<"jNl .. lme. Tö~\:f'ny(' ti. ~z('-
, • ,. "~"" "':'I i~ mindlll'.lJunka t. ku!{'-n 'l d . nW \'n,'~ 1·lra •... '., 

, "., " '" r'~'uhr '.Icnr,i," t('IJ('s ~zl\'edh"'l 
f-Z: "1'1"'1"'~' ... ." •.. • 
. ' .' " " " :;1:Cr('~(I rcl('h:orátOO~It. ll!!" mmt 
,'~ mUl ... ,'1l ('fU. '1'. - . . . 

, fo' hf'('Q~Qq nWIl: ,,,,I,, ('n ... n~,(!."","rlnpk HIC, 
m:l !:!(l(al , - , . . I , •. .• , . ó, , " " ·, "l f'umf'n,'k{p. ml' n' ~'''' ... \'1' r. pl(' ~ mn .• 
,. I , .. 0:.-.; \1" 5 ' ]('17, köz ... khb juthatunk: 5 fU: 
~t('n 1('7.. • . ,-- , • 

O földi j!,'rflll('kci köúitt, ;'l. t(' .. tyí'rj~(·::r i'.7.cnt )cgy l'bcn'. 
"" i'hpr;;;"" n ...... 7 ... 1f'l:: rfil .Il"m7 .... 1Jókr" ol rupn n,-""",,k 
(lr_1.~l\t. 11:'11 á':' fo ~ fi l d ."I1.;l. t t (. t {"\ e : . őrök I '('r

t;'l.'\U~~I!. mclvnek íold:'i..,n..il'an c~ak 31.l)k :l b~yó lelkek. 
a~"1c: :17 iq';l7; t ;,,,i',,:\ nw,'" r('"z('~il1n('k, akIk ma,l!:n k 
is h:1 ~(InUi 1\1(1(\7.:1 1]";1 k('91Pk. 

Ribliai i . !,·, ~ pj(:k: .\T[,I'· XVI. IG .. l !in. Vil I. 
'Ill. xm. Cl _ I!;. XVIII . :li. )T(,rk. J[J. :n. L nk. ll: 
IQ _ ll. 1.1 _ 14 .\ r!of~ XXII . ::t7 - W. '\[(trk. X T! 
21'1 - .'11 Lnk. X 21. I. Tim. lT. lj .. Hn. V f. >11-17. 
Lu!;:. XX rJ1 .'11 XXtll -II,. ,T:íl~ xxxv. :l l. .Hn. XI\r.. 
r,. )rArk VITT, :11 _ :'l7. I KM. XV. :!O. TIr. 11. ' 1j. F ilin. 

. ''1' I!" " 
I... . 

3. lTi .. ~1nJ.; n $7.I'n lll' II>(' 1. T ~ t "nn('k j(ml Ye~('rl li 

('feF'1. m"h'nf'k ~P!!i t ~"''!t' ''('l !l j"rn "''1 111""-7.:10 h"lillt
Iwti ii k (' fólfliin r n!l'i"ri hh·nl.~snllk:l t ,~~ i~U>ni kiildetl
~ ii nkf>t F.7 ·n 5'7pnll,~lrk. :17. i !!':l7.~rl· kIk ... ,-il;'l'Zo~ i tj;l 

m..g a mi t\ :'~~e~ érlcl llHinkd ; e;r; a. Szentlél(:k. ;l 
,,,,.t>r"fet 1 .. 11 .. - li~7HH" .n" .... n .. ,.,.i"ii,,1...-.t m;nn"n 
földi srua.któl ; el a S~.en t](.Jek, n:~ i;;t enfiúság Ldkc. 
cró"iti m""" II mi l(irMC"nt" ('I"h"ri n1r"~,,tllll1rrlt. hn,!v 

n. jóban á llhatato."no mcg1ll'U"3.ujunk. El n L ,:kk nz 
rsten ajándPka. ~"Pf'n lI~t" . mint a mi hohlo~itó hitiink 
ó .. m .. ,., .... ';' Ii ..... llóQiink ;". m"l'!"órt tiirni {>q ... ,.pnvpdni. 
I'" h'n"k .Enclalftt rn itl<lPn :í l<lo:r.:l It :\1 t'lömoúHi3.ni :<:r.ent 
k"tt'I('<~~ nk. 

B i b I i :\ i UI ~ 7. P t (' le : .Tán. lTT. J t. - XIV. ] G • 
li . - 2r.. 2. Tim, T, 7. 2 " il1. r. 9.2. PH . I. 21. 
. lán. TU. R. F. f . n. R. Luk. VI. 22. W ltk V. 10-12. 
bid. T. H 

JI. TIi"z(lnk f'l!:v liü7,;;n~fo~l''1 kt'rt'''' :r.tfo uv :\1l"a"'zt'llt
t'1:y llt'l1.n!. aln"'~'hpn olthnn (·rzi m:l-g-át' min~]cn f.:lj 
(os minden f(' lpk(':r.I't. l~nnek :"Ir. :l nYa ~ ?entc!!vl1 () ? n;'\ k 
n I(l.!!jni az Ur .1t:w 'I Kri <:7.I,ust v<lll j,ik mc~t~röknek. 
CNjnk: (! föl,lii n I<I1('n nrs?[I!![mnk lericsr-U>~('. ..'~ 
n:r. emlwre"k t('~""'ri köú;<'1,~>:"f> I1f'k p~yt''''rtÍ> st' n ,,~ köl
;,önö .• 1111'j:!:1IP('~i'11 "'.('n n:Vll~\'{! h('k("~. munká.., boMo!! 
d,'I... V.hl,~n 

. .. . ,,'u nz nnya~r."n l N!:,·lltlzhnn nint',>c!1ek 
Ilr"k f •• ~r-"l~ak ; nint'q f>l~"\ f q ;lt ... l~6. lit milHlenki 
;lnnyil- ('T. nm"nn"it hu~!{. imr"ls,i\ta (O~ kitar tó mlln
~!ijn, hit('. TI·m:'lI\·('. ~~ (,Illod. ~:r.er('l~te álhl kif>r
("mel ma!![,nnk. Láthnló "'~'1'!' 7""l fl l!.tll:tla!\an T<.t€n
IIpk. "1cihPn '·Iüllk. mn?".!"lmk f;. ":I!!vnnk. 

nihli:~i id'~:r.I'\ ... k' Rom XII - I 'r · 111 I' ". O. . lm. 
"0 ~ 'r,t ~ . [ 11_19 P"nl "XV 1- 2.1.,,1;- X\'T1. 
• ,., -I. 1. 1 1111 If, I L Ilt::. XXII 21: .. ht:: v l !; 
l l. . r" 1 !\('r. XIII l -:t l:t .hk. J. r,. 2. 1\~r l ,r.I~~ 

'"I' ,.. lIi~~7nk 11 1>r1"iik hoe~i\nnlál. \mij'rl:) 
» . T I~lyft1\k._h:1ll i!t" im:,,'1ko:r.nnk: ,. 'r.~ 'lf'(',á~" m(''' 
a. Uli \·ótk'·inkt·, "" I .~ , . .-.' 
(lz t .,' ~ .... Il. nz Pgl Alya, nyuJ t J" uekunk 
I' a 1)o,,~. lIl a lo t , e:r.t II lelki lll f'.!!:k<j u nyebtJiilés t hO"1I 
Iti. (!lkü\N~t~ vÜkdnkd, k(:~rr(l köullyek kö;.o;ö tt' ő~7.i!l

l én lUe~hanJ nk " IHl lJl e~:Ik j a vulást igériink . hanem 
3. megismer t jt, (,s igaz úton á1 ll1ata to~an l)leglUa-

radunk. n yen m6don Y:'i.rjuk (,s remél jük a kj cllg:e,,~_ 

t<,lúdé~t, mely<,t J (·;r;us, a. lui nagy J l esl(:rünk , a. lé· 
ko:dó f lu Tói ",,{, ló cyön"örii 11éld ázatb,,,, Őrökitelt. 

,\;o; r. ~T.('lIpmí"x·n i's :'il. Ő m:'iga~1.to~ p.:1(láj •• szerint. 
Illi is k('''zek \';'\{:')'llIlk megbócs!íjtani azoknak. akik 
mi elIelIiink ,.(-tkeztek. ~;bbcn áH legközelebb a~ eln
l.-e ri ~}':'irl':, ~!íg az isteni tökr·'ew'Isf.g:hez. 

l~ihl i:l.i ifH:r.<·tek: liát(, VI. IZ. H-I:> 
.Jak. IV. i .. 1ún. I. a. VIII . 7 . .\Iárk. 1.1-5. 2 30It. 
('XLV. íI-. 'f it. Ill. 5. Cspl.1 l. 3<1,. Luk. IX . JS. III . 
:l- !l. VI. :1 1. :1:\n. \'ll!. IL I Kor. III . 2:\. VI. l i. 

IL lI i~ Qzllk flZ öl'ö k Nelet. '\7.t az uj eget és uj 
{ölnet , amelyben iakor.ik az igazság . . ht a magasabb 
r"mIii. t iM~ l n' t Ó" ÍIlsT.f>l1"m ii l t ól .. tet. ;'\mpl't're (Iz a 
!öld i \'i !!l~ c~flk {'lök,~~~ii\e t. Ebben il:r. id6n és téren 
feliilcnwlkNltI (·lr then c!tünnek rt. földi világnak bántó 
f lIuák ~l\!!f) i. j,)v(t.tH rt nr k an \lak igfl r-ságla la n~(lga i : 
"kik ,"{'t nrk könnyh\lllf'l.I:'\~Sill . ott ::trn.lna.k nagy öröm
me1. };ne ai I·letrp I1ta.1 benniinket. ;l Ini \lrllnk .Té?lL~ 

l\ ri.~ r- tll"nak (li csö~('~(I "pn mCj:!:Íutolt ,földi pályájn_ 
:ullc}YIl(:k uMIs6 stfu::i6ja a kereszten minden h ivő 
kN"q1.Irnvy" np:r."'" azt jl>]('nti. hoí!',r nz iga?; ut, r ,."k 
il <. íron lúl k(':r.(liklik. A ,.Con~llmm.antllm este (ch i· . 
~(z'('le't) n('ln a mezö rM. ;I. megsemm isitő \'ég"et 
klcnl i. lln nf'm ('I:y u jabh . .. z,· die~óhb lét kezdeU-t. 
lia ó ,,('le hnl unk mq:r. \'(' 1<, fel il' támadunk : » Le!!"\'Co 

" 
t ('k t(jk{>l c ' f> ~ (' k. m int ;'\ li menn yei M yátok tökélcles. '" 
.\ :r. ö riik(·lel i ~,\ r(' l e _ it.(·ld f .. mej!nyllg-tat is. \"ig-aM. 
tal:í . {. ~ h-Ik i er,,; 'l hh~ lPlelmek minden i<lőben. 

~,,\;bl bi1.OnyCl~ Ol bh. ,IIIS mlóq:'\.~. mini a percnek 
{>s p:iril na k t m':1 t finli :'\rny ('k Nek 

TI ihliai i dÍ'ZI't (' k : ' 2. P H, I H. 13- 1 L 
Z <;(I. xrn. 11. ('<Pl. I. ll. H. 2·<1,. 2: Kor. V. 1. 19. 
Z~nll. 12G. V. Thf"~ IV. 16. )(ité V. 1S. Ján .XV\. 
2.~.1.!\Clr. XV. 12 - H. XIII. 12.2. Ii:or,V.2- - 8. [ ;r;s . 
m~ 7 ~K 

HIREK. 
T elefonszámunk : Lipót 974- 24 

Istent iszteletein k a fövaro!lban. Milldell 
\"Mrirnap ll. c. II ó rakor :IZ V.. Koháry-utcai 
t"mplomb~!n. !\lin(1t'1I hó második YIl. !lárnapjli u d. 
u .. ~ omkor .1 H VII!., Csobánc-utcai elem i iako, 
l:íhnn. L"!!köz(:\pbbi ] ~tputis:delet tehát a Csobánc' 
Htc:H':ln ok tó ber IO·én Icu. 

ESI<etést, keresztelést, temetést egy nap' 
pal elóbb ke ll bejelent!.'llÍ. E:z t s::.j át érdekébeu 
mill(Jpnld tart~a SZ{'1lI elótt. Hi vata los órák: : délelótt 
!J- J 2 ilo:, déIut:'!n 3-'5·i1 . 

Nös? övetsé~ün k ruiu <1 e ll hó második esii· 
Wr.jjkén d~llIt:ín 5 órakor tart j a iiléseit a lelkészi 
h i "a 1;. I b:'I1, II l!y:Uln k k Ot biblia ru a,lt,. a r á za t. 

Rendöreink réSl!~ rc kii Iőu l!Jtentiazteletet 

t a rtunk minde n ho harmadik es ütörtöké ll este 6 
ór:. kor. 

Angol IIYCh' t111li t á s a~ id én is folyik . A 
~1i~8Zióh :í z {' j.!'yik mi ssziós Intlll k:íja ez, amely ezért 
ing)('/le~ . A tallfo ly!lmou bárki trésztvehet. JeleDti 



k(l~ai hi vll i :Ll lmn. V" l\o lu1ry,u toll 
V('lt' t ó dr. Ci'iki Gll. bor. 

LAkásváltoztatás ('!letőn .. ~y 
kt<ril uk jlrt ... ~i h~$ t IIZ \lj eim ről, hogy 
1081111 k(ldll~ .. i t h('jl~ilk. 

UNITARIUS - -
II lel. 

'l'nnfolyam ' 

ll' \·o l('l':ó· III pon 
h\p nll ka l pon 

Ha ct!Y családbAn bflt .. gilŐg, \"ll ,l!y ('g.l·őb 
hllj I:l.mud, IUl ,· n l llm(' I ~· c\lalád h lcjll kórh:i zi :1»0. 
his 11111 kNilt, housltllrlozói 1('I'ő lbon ,'[Ig)' t"l('fOllon 
őrlt"sih(lk II 1t' lk cln.i hi,': , I: llt MrM . hog"\" flllu'n n,'iri' 
Nón któl l elik, ('\nrhil~ilk 1 ('~ l i l(lll:i rlíjcla lln :1t Slcn
"Nil' t " :loI,'Ő rilnkuok. 

A vallásto"! oktatás ~Jwpto ll1 bor )6·:in Ill O,!!
k('zdöIHitl, IIbbnn II csoport h; 6rubllonl :\;;hnll. 
1I111í'I,\'btm Nlilig i~ \'011. Alt ó rar l'ncl oz; Hétfö 
cléluüíu Mt ;I- .\ .ig II V I II , DlIgouich ·ntcni (110m i 
iskol:íbnll. I"ó\ 5-G. i~ :1 X, ~lI:lhnd {)s · ut i pol,!!líri 
It':ill,dskolilbau, ll l. om, K ed d {l óhlllíu fM t~ -4,ig 
II VII I.. (l IIM,ut. 5 4, po ls::~ r i iskot;1hun, FM S--6,i,!!' 
al! 1. , X'lW,ntcai fl lom i iskot;íbnu. Szerda (kót lwton, 
k~u t ) P es tenséb t"tc ll M lnl:\11 9-:1,ig :Il! io; rzsóbel' 
nti filem; ;"k01l\bulI, 4 -S,ig Pest sz e ntl Ori nc l: l' , 
:l W lnssiril ' u t r!li űlf' m i ;skollibllll, !\:ön i. kf'zó szer, 
d li ll clétu l:íu 4 -5 ig Rá kosoalotá n, il Dobó'u tcai 
polS?:iri i ~ k ol:ibllu, CsUtör tök d élu llín fó l 3 - 4 ig 
ti \"II. , Bur..-sny·u tcfli 8 1l11mhillmblln, r&t 5-G iJ! 
II \"Il. Ar05mHH 95, lia, poIBAri Ic,IIl.l'iskohíb,lU. 
P en lek Mlnt:in fél :l - ·I-ig az l. kor, Attib·ul('ziI 
l-3. sz. gimllhiumhllu. fól 5-6 il! II IL l\Iedl'f" 
utcza; poli!;liri iilkohl.bull. S zom b a t d~lutiill ti -tHs:: 
lU: \", Knluiry' utClal .l. n, 1f'1I;:~l!z i hh' atlllban. A 
Iclk05szi hi\'lltal folhh'j:1 II niilókf't, (IO.A!",\" II kÖlijlt 
órllrt'lld uNinli !f',!::köz('lebb cSÓ .'soJlortba pOUlOSlIII 
kiildjék 1:\l1l1ló g,\'Nmekí"ikf'l, \'all:Ii! I:IIITII. 

Főtanács Kol ozsvárt. 1-.: hó UHu tarlj:1 
NMlyi ",!.!:yházllllk i(!('; fótnl1iicslÍI I\olozsnirt A 
N."ollll('s );:Orű!ClOu Iul kitt.'fjN1ő iiuueppI)"ess<'f!ot IId 
idoi f6 tanácsunluuk nz, ho~r ~'eron(' J{lzsef 91 Ó\'cs 
llilspükUUl piisJlökké lürlént dl:lszt:is:iuul;; 50 Ó\'O!; 
<,\"rordulójlÍ! is ilulI('plik (1'1.('11 II MI!\mícsou. Öröm . 
UllUOp €'lll llClIIcsnk III ~S~ rÓ(llí'<ltorllak - kit II j.:. 
h tun i1)'ulI ritka k('~}'olclllbulI r~!!!z('si!ott - hn nClll 
öröul eg:~'I\lhmnkl1nk is, II hllhirokoll innel\ éa. inl:l 
heg:yolr-u, ite\'. DrumU\ond 1I1ls::01 hiltí"st\"ériiuk 058 
fcles~t-:l'. uk ik II Uli \'on(h\~?{\in k islf'~n .. k: mOrL ott 
id6zlu,'k 1\0lOZll\'árt éli n1 nUj.{ollllllcrikui nuitlíriusok 
örölU · köSil!önt~8"' 1 \'illlik erl!<lh'j te~I\'~roiu kllllk: 

Az 50 éves budape st i egy h áz község is 
jubiIul. S~('pt 25'~1I elllo 6 órnkor adunk hál:lt lU; 
l'rllllk :Izért IlZ 50 (i\'~r l anlel)' nhut IUl,\' aeg,\'h;:iul\ 
fajlód ti tt, IIZ Iitl' ('u én'el c>zelótt Ul~~ 1'$:Ik bil'ó, 
r"U\~lJykl'(ló .INillf'-·('g)·hlil:, io'lh-üWitl nk " líllllUli 
~Iotiink elókt'lóil ~g:('i l t'8 :1 ICih· ~lr l'~yb:í:mkllt ii! 
lU('1!hh-tuk, h{l,!.!:Y \'oj:!ye uek résat ürÖmUll kbun. A 
mcghin;k 1Il(!lIett kcd\' l'ij hi\'l'iukot ('zIIlon is bh', 
juk, jöjjoll('k, 8 le~renok r.'8d\'lHői, mit'dll~':ijuuk 

ürö Ulón('k, i mlÍth!ligd lill Ii., 
Őszi !t ll laad ó iinllOJl<'l I:u tunk l!1it'JlI. 2ti·:ill 

~\'Iu:írmlp) II rClH1Cij ist .. nti~ ... hll.'t id~'j~:u. (\r\':I .... orll 
o!ll!th~al. A kou t'őr 11I\('\l l)o,k I.'gllllt:) obil lilol:\8l1. 
Alljuuk. hlÍh\t mC~~1 miu.lu)' ;ijllll. 

V é ndi t\ k o k lallUkoll,iHII iryillu('k tl l"I'1. 1t:','\lI 
KOIQu\'llrru, A régi iuté:tot , Öft)~ ó os ifjú fini ~píJ, 

~RTES ITO 
'5 

Ilok Ö8i110 II 81on vodő .:111 "\1< \'r",,," I '" 

" 

, ,,.. ... II .III"ra [81('11 
:IC Ja \'II\Q1. a :II .örOI{ iH:ík.ok. rŐ"i ',," " , .. JII IIZl\'ót ho ... , 
\'t~lU'1. tul :Í8 uk. b61 i!zernlNilkból úJ· "k . ,.., 

II ' ' ,·{'ru • rorr'í~' 
Ily J!llIak az II lly a n:'i lll :'irll, ' nl 

" ,Pa p i bcklS.szönt6, A Im dn i r l'rOTmlÍlll~ e " 
h,l7.köIII(I.~ te l k,t~zl :'i1l:1Slíb'l ~7.('", '2 Ó" "kl II '" "' k . · ·.· Illa!.il 
!l1'pna lI uypfl \ HOllónak hch 'j\bo { ' \! H 
BJ:'hlt II r, Ua\'!I~Z l.ánI6'l ih.,)(ik' 2000-, I" I l,a

rp:í1 , m ' cr iii <>lltta 
:I ~ lij l elk6~~, bf'k(juön l é~ót. N:IJO' Illllllk:lra hi\~ltol~ 
"a~ztor :1;<1 llJ 1"lkén, aki 11'10 ,'ilii J'ó ~ .' "'kk ' 
,' .. I-' \. I I I ~x.m" 1\, I~\,\ ,ts·~rJ!f' I I(', II kCilCtl l~S~o l, 1I\('j.{I' !l1\ :\1(1":1 1<,lwl . 
s~}1'~o l ; S~('Illttl.\'~ l/.:l'r('t arra , hOJ!;,\' !\pját küriiWle\6 
"I!.~rr.i ű l l\ok :1~ t lB~I !'lo t llok, nlé1tó nt6da {os hordo. 
LI'Ja IC9Z., ~~,!.!yldznnk IHW~b('l 1 Józan dk:hill8 U(kii, 
1iill .. tili: IfJIl Ieikósz I , Is l('t1 :11(U lIa lagyon lunn kl't , 
jliu , 

, Ifj lí ság l ' s tcntTs7.te let Budapest!'.n ~z('p t. 
26·li ll d . u, " órll kor 10llz nJ! ,~ , Kohlln ".ulczni 
INllplomb:l n, TillIlllóknllk köl Olo:tó II mogjel~ut's. 

Mo hács om lé ké ri1 IlU~ , 20 é n iilluepi Isten. 
I i ~z I Ille t II I Ili ri" It \l II k bnd:l p(>~ ti 10 nl p lom 111\ k brill. 
J ózau \"iklír;lI~ em!ékC:tf' t! Illf'!r e 1I:\pon lIem:teti 
r:ijd!llmnllk r(.l. I\I l'ly II moh:íClIi lUcZÓU "ziitetett 
IIwg - :1 jel"\I fiíjd ahn:l\! éle térő l 8 arról II boi. 
do).!nbh j\i\-('lIl\őról. :\mel,\" \'ár lJenniinket, (IIIIOI\" 
(ch'i rrad dnk nkkor, h:\ hl c..,bl'n bízó bittel blil;. 
b;Ín ó 1{>lekk",1 h:it:11 tOrtlitullk oeldigi t."1t'liinkn('\;: s 
t őrlI\' r (' \ ll' II U k II r:\ 1t:11 Ulllll k:1I k od II II k 1:: nZi'lIl'niil 
,,~yii1t II boldo~:lhb mngy:lr jön'ndó fclt:1IlHld ,báht 

M issió i ufak Okt(\ber3·~n D eh r eC'z e nbe n 
0'11 úr\'l)('sodl h f\'{,j l\kll('k dr, C6iki GábOr Illissiói 
]o:-lkJ';J2 l!otrnlis1:lo:-lt1t k('r('tébcn a KOIlS.lIh·lIt<"zai Tl'f. 
t<'lllpl ll mb:w, Okl úbf>r IQ Ón MISkQlczo n tart 1~lcn 
li~ :e tl'lctot Józan :\likl 6s pii~p\ild qldrius II I\un, 
IIh:I\1i ;íl1. iskol:lbllll d, ('. II órllkor, Ezt mf'~,'lózó, 
It'g hi\"(~;nk rént \'cUlIl('k :I,!.!: r\':lIl~('likus htcnlin · 
teleton, \"ijj:1:oul HZ lluillhillsok llT\'UCSOt:\ \'tltd":nel 
a z :tg(lU(l:í~ Du!\:r ik Lllj 08 m', {'sp"r,'!! mondj:1 Okt. 
17 jin, S7egeden Ilr. Csiki Gábor II rpf. temJ,It.'IIl · 
ban II lIg,"UIIÚ8I1k oki, 17·(\n P~c5 ett, JÓ1:1\1l Miklós 
\"ikárillil zllrl htí'ut;!l t lt'h'h' t II rd. 1l'llIplomb"ill : 
líTl·II{'l!Or:IOS .... I :i,,~a! milUlk (l t h .. I.1 PU. hl c-ntintl'lctl1k 

;\ll'jl\ d. o. 11 óra . 
EIOzetes j e lentés I A MafH'a r Protestá ns Nő k 

OrszÁgos S1.övetsége 1926, évi oklób", r havába." 
lIagybllnya i H o r /hy Miklósné, a ko rmányzó 1I",)e 
ÖfOnuW6ságu fö\'édösége mellet! tar tja me!! Il l.-ik 
o rszáROS nöi-munka k i 111iIá~áI. Kiállilás tl"lk "'1:ulla l 

is felölel i a szépmllvészet. iparmUvészel. /tazl- é,; 
népi pa r összes á~ai l , mel v~ k killOn kil'ön C$OPO~
losilva fogjá k bemutatni, h o!!}' mive!. fo~lal,~oz~k 
ma il magya r asszony? Mir~ for<ht)a IdeJt:! .es 
mennyire halldt izlésében, ludllsba~, il ner~zeht'S 
irAny fejlesz tésében ? fl kor~()bi, nl lnden var,lko
záson fclill sikerulI kiállilásllInkon szerzett tapasz
ta la tainkaI a legkéslsége$ebben boc:>á!ju k II ré;:zl 
venni kivá nók rendl'lkezcst' re, Kü10nn~ell azoknsk, 
k ik mun kájukal érlékesilen i is ó h ajtják, ~lel~li!e" 
IljánlJllk hogy ezir,int el Ile mulass7.1k, HIVIl,.Jlos 
ilclyiség"unk : BlldHpest, VII I.. ÜII!l i' II1 2-1., ~2:i11l 
ala ll van (lele fo n : József 15 1-6,), hol le \ _Iben 
bármikur, szt'mélyesen minden sze rd,\n II d él::lö tl 



16 ~ H'_ UNITÁRIUS ÉRTESITO 
~------~====:~~--------
órákban (IC-2 óráig) adunk felvilágo; ilást. Buda
pest, 1926 augusztus hó. Az elnOkse~ megbizá
ból : dr. Fáy Aladárné. özv. FAbry Edéné. dr. 
Okolicsanyi Zoltánné. Broschk6 Gusztáv Adolfné, 
özv.Doro,; Györgyné. Hubert Ottóné, özv. Som
bory Lajosné, dr. Scholt Oszkárné. Gergersen 
Lujza fölilkár. A Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége 
S1tŐ" Ú ts v,'lrr<ÍI.'w[olyaUl mü hclyét .• eddigi (f. Alkotás 
IIcen. :19. sz.) he!yis~gébül, VII. J 6zscf-\\cca. .jS. 57.. 
aJ(. helvczte át, }WI tömeg\'arrást kiad a. szövetség 
tagj;Jjll:lk. ,'agy lolkuszi hinLtalok ajánlatiml jelent.. 

kl':r.ók .sr.ám!l ro. 
M: uj múhelyhclyis('gben ti. SZŐI'Ó és ,'arró lan

folyrllnon ki ,' iiI, kiilón-kii1őn killirdctcndo idöközökben 
más női kfzimnllka és ipannii\'észeti tanfolyamokat 
is rcnde~ a sr.övet.ség. Hnnnia csipke\'erú, mii \' irág 
késr.it.ú. knl~l p\'arr6, s?ónycgszö\·ő, fehérnemii és fel· 
Sól'uh11':'IrI'(' t~)nrO I)' :IIllOk S7.CI·l'c?tctnck, kiváJó mil· 
vésznók és munkaerők \·e7.etésc mellett. A varr6i:tn
foly:lln, m('I~'re már most lellel jelentkezni, még sr.cp· 
lember hólx!n kezdődik. . 

.. \ P rotestá.ns Nöszövet.l!éj:!' r. cI' i október elején 
isnu~L meglartja s7.0kolt országos női-mnnka. l..-iálli· 
tását. A kiáUitásra. eHogadnak minden lehetséges Ilöi 
Ulunkát, képzómú "\:szeti miitárgyaknt. irodal mi mii
I'ekeL ipnrmüI'észeti, báúipari, hádartási t.ermékeket. 
Jelentkeani szeptember hónapban lehet a VIII. József
u . • t8. sz. ' :I. tanfolya m·rniihelyben. kedden d, e. és 
s1.ombaton d. u. ; vagy a NÓs'l.öl'e tség irodájában VIII. 
ül lői·ut, 21 sz. alatt szerdán d. e. 

A szovómiillely :1ruraktümit mcgtekintésre és be· 
d . .sádi~aik eszközlésére aj(Lnljuk a vásárló közön
s('p;nek. ) [ep:rendeléseket is ... áUa.1 a szövetség szak· 
osztály ve7.et6sége, 

Halottaink: 
I~özv. pAk~i Pákf'y (ajösné IszüL Fangh 

AutODlR szept. 2 ·an 63 éves korában Kolozsl'árt , 
.. ! ~ varg-yasi dr. Máté Sándor! uyug. egy 

konyl'tar ór, ango 30·áu 8 1 év(\s korában. Budapes· 
ten . 

aug. 

rius 

I Dr Pruzsinszky Pal! rel. nr ug. teol. tanár 
29,én 65 éves korá ban BIHlapesteu. 

székelyszentmib ályi Il1lilá-
. 65 éves korában meghalt. 

Szerette.) mellett (>2}' ek lét8ia siratj a, kedves sze· 
Hd paPJát, aki szi ... b61 tudott imádkozni. ' 

I Marossv Ferencz I ny. péntügyigazgató 
belyettes. miniszteri tanácsos folyó hó 18·án él· 
tőnek 65 'k b' . o . '1,. tasság:'mak. igaz boldogságban töltött 
~2 ' lk él'ében hirtelen csendesen elh unyt Szeged en. 
,egyen emlékiik áldott. 

...... oo. rdelós kialló: BIHÓ LUOS · .................. .. 
Prém János '~~~bÓ~~~t~~"l • • • • 

• • • 
• 
• • 

~1~~~fé~~\rnak a napi arnal olcsóbban vo\lIal : 
ruhavarrasI, fordításI, tíS7.titást sIt. • 

laUsa : Budapest VIII V· t 33 • .t Ig·u ca .87. 

: .......••...•••.•......•••......... 
: Két-, három- és négynyüstös : • • 
: székely házi szőttes: 
• • : asztalkendök, törOlközök, konyharuháJr ~ 
: stb. megrendelhetök : 

: De Mikló@ 
• • • • • 

hitrokonunkná! 
Lakás., ll. KER, TÖLGYFA· UT . ............................. , 
"STUDIUM 

KÖNYVESBOLT ~ 
Budapest. IV., Muzeum-kOrat 21. 8Z'-' ~\. 

Telefon: Nagyrészt erdélylekb6I T ~ 
186-87. a lakult uj vállalat lS. 
Szakmunkák, szépirodalmi, egyházi és ei,. 

,. -

tan könyvek ralltára Beszerez és szállil mL 
kapható kü1földi és beUöldi könyvet és folyóiratot. 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan elintéz l 

I 

BIRTALAN LAJOS 
I kárpitos és dlszitö 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58, 

Elvállal angol bőr-, szalon- és IUggönydisziléseket 
továbbá szabadon álló ottomán ebédlö-diványok, 
rugganyos ágybetélek, malracok, ablakro!ók készi· 
tbét és autók párnázásál a legiutanyosabb áro"!. 
Vidékiek soron kivül pontosan kiszolgáltatnak. Szt . 
nyegek, függönyök megó\ ás.U és n:olytalanitása 

véllalom. 

Kitüntetve 1903-bnn és 1925-ben. 

fORSZT ANTAL 
divat és orthoplid cipész 

B"cla.pest, X. Státaclos·u:t 2J Ia:ám. 
Ja\' itásokat pontosan készítek. Le\'élhí\'ásra 
lu;ouua l jövök. Bitrokonoknak jntá uyos áT. 

BERDE ~ftJOS 
cipészilzlete 

Budapest II. BatthY'ny·utca 48. szám. 

Férfl- és 
vállalok. 

, 

készitek. Javllás! Js 
sárclpök szakszerU 

• 
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