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Két .(jajó
" Ime, az Isten neked Il)ándékon adta
nünd azokal, akik te véled hajókáznak."
Ap. Csel. XXVII. 24.

.

Szelek szárnyán az egyik hajó hat nap alatt átvitt az Uj világba. A másik pedig Isten
ke~yelméből hat nap alatt szerencsésen haza hozott. A "Fehér Csillag" jegyében indultunk el a hosszú zarándokútra, hogy az ezeréves magyal' Nemzet képviseletében hódoljunk a new-yor ki Kossuth-szobornál a nagy hazafi és világpolgár halhatatlan emlékének.
Ez a csillag ott tündökölt éjjel-nappal az "Olympic" és a "Majestic" ál'bocán, hogy könyörületl'e birja testvéreit az ég boltozatán azok iránt, akik a végtelen vizek kénye-kedvére
bizták törékeny sajkájukat. És ott volt - nappal felhő, éjjel tüzoszlop képében - az isteni kegyelem is, hogyahullámvölgyekben ide-oda hányt-vetett hajót biztos révpartra
vezérelje. Az elemek nagyszerü színjátéka mellett ilyenformán alkonyattal ki-ki nyugodtan hajtotta fejét csendes pihenőre. És ha ringott is a szegényes nyoszolya, félálomban
úgy képzeltem, mintha gyermek volnék ujra, s édes Anyám gondviselő keze ringatná a
bölcsőt s altató nótával, halk fohászkodással imigy biztatgatna: " Ime, az Isten néked
ajímdékon adta mind azokat ,akik te véled hajókáznak."
Ilyen bízó kedélyben, lelkes hangulatban csendült fel a reggeli imádság künn a fedélzeten, ahol apró csoportokba verődve mindenki megtalálta a maga jó barátját. S akik
azelőtt sohase látták egymást s talán ezentúl se igen fognak ismét találkozni, a közös
sors és közös cél magasztos érzetében szívvel lélekkel egybeforrtak. Az övék lett
a legszebb ajándék, amelyet boldogan cseréltek ki egymás között, hogy a tovatünő percek között megragadják az örökkévalót
és elidegenithetetlenül
magukévá tegyék a legszentebb kincset: a barátságot. Magunkkal vittük és magunkkal hoztuk, mint fé nyes talizmánt, amelynek büvős ereje megszabaditott az apró gondoktól és a
nagy veszedelmektől.
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S a kikötőben itt is, ott is vár t a jó barát, aldt az Isten szintén ajá ndékon ad~tt minekünk. Egy hatalmas testvér-nemzet hálája es szeretete az iránt a Hős iránt, aki legszebb
győze lm eit békés eszközökkel a ratta. Aki, megmutatta á r va Nemzetének, hogy az ö
számára a csillagos lobogó nem halotti lepel, hanem az új élet és feltámadás krisztusi
palástja.
Érc-ajkával most is ezt prédikálta nekünk a Kossuth-szobor. S a lelkes ünnepségek
zaj ából, az új magyar honfogla lás csatakürtjéböl ez a mennyei kijelentés árad szerte-szét.
örömnek és lelkesedésnek mámoritó szózata, amelynek csodatévő ereje lecsillapitja a
háborgó indulatokat egy nagy testvér i lán c a tyafiságos kötelékében egyesiti a nagy
világ idegen tájain elszór t magya rokat, mint egy élő és ur alkodó Nemzet tagjait. úgy
tetszik nekem, mintha még most is ott volnék a szabad Amerika földjén s ünnepi diszmenetben m inden ütt ott haladna előttün k, m int az ör ök magya r eszményiség drága symboluma : Kossuth Lajos. Amig Ő, a nagy számüzött, halad az élen, szivében ezeréves
romolhatatlan tenger-ki ncseivel, szemében a diadalmas Jövö megváltó igéretével, addig
ni ncs ok unk csüggedezni. A szomoru jelen kalvaria-út j á n keserű-könnyeket h ullatva menjünk bár előre, némán vezekelve, m int egy ór iási zar á ndok-csapat: sor sunk nem lehet
más, min t hogy küzdve-küzdjünk és hogy b izva-bizzunk, mert két nagy csatahajó hadakozik a mi igazaink mellett. Ott láttam ő k et a nagy a ngol hadik ikötő kapujában , Az egyik.
nek a neve: " Idő" , a másiké pedig: " Lelkiismeret",
Ezt a két hajót is összes f egyverzetével ajándékon adta nékem a mindenható Isten,
Áldassék érte az ő szent neve, Mindör ökké. Ámen.
Szerk esztő .

Jövő

élet

Benjamin Jowett, 1817- 1893.)
Nem á rt. ha olykor·olykor elgondoljuk azo·
kat a módokat, amelyek alatt a halhatatlanság eszméje lelki szemeink előtt t e rmésze·
rüen kibontakozik. Annyi bizonyos, hogy az
idvezüIt lélek számunkra nem ölt vala mely
é rzéke lh ető a lakot. Nem is volna
értelme,
hogy látható képet rajzoljunk róla. F élig
madá r, félig emberi ábrázat: csak túlha jt ott
s ymboium volna. Az angyali sereg l\tiltonnál
ör ök harmoniában zengi a mindenha tó Is t en
dicséretét. Ez valóba n gy ön y örű kép. D e csak
a költő és a festőművész fa ntáziá ját foglal.
koztatja. A keblünkben honoló Ist enországának szemléltetésére már nem alkalmas.
Az idve'Lült lélek nincsen helyhez kötve.
Nem mondh'a tj uk, hogy - itt, vagy ott la kik.
Ezen a földön, vagy <l másvilágon. És ott folytatja tovább a maga hivatását. Amikor földi
sátorházunk elbomol, micsoda u j hajlék fo·
gadhatna bé benniinket ? Az idvezült l él ekről
má r csak az eszmék ,'ilágána k k ö lt ő i nyelvén
beszélhetünk.
, ElsőriOyba n azt mondhat j uk, hogy pih e nőre
tel've, nllnden földi fájdalomtól megszabadult.
~a~ ment. ,,"'eltalálta igazi otthonát, a hol vi·
lagl ~ondok t öbbé nem 7.t'l.v:trják .
M.asodszor megemlékezünk róla. Felu jitj uk
a~~ az id őt , ami kor mint Is tennek gyermeke.
hl! volt önnmg-.'tho7, és alázatosan végezte n
Illmdennalli élet l'obotJ'át· önzetlenül világi
h'IUsag
. ra nem t ekintve. "Amikor sugárzó és

tis zta "olt a szem, és tiszta és világos volt az
ö egész t est e is. Amikor tündökölt <lZ elme,
és bepillantott az Is te n világkol'mányzó böl·
cseségének tit kaiba.
H<ll'madszol' ugy gondolunk rája, mint akit
magával ragadott és boldogitott az Ist en imádata és az em ber szer et ete, az a véghetetlen
szere tet , amely az ö szent aka ratá nak enge·
delmeskedik, azt hajtja végre a mennyei zarándokut glóriás l é pcső f9k a in . És mégis el
kell ismernünk, hogy ezek azok a dolgok, 'lm elyeket szem nem látott, fül nem haJlott,
é rtelem meg nem foghat . Ki vül es nek az em·
beri é rzékek határa in.
Végül, am i sa ját egyéni életünkben is Iehet ett - és miér t ne! _ egy·egy olya n ~I .
dog itó pillanat am ikor véges "oltunkon feIuIemelkedve, lel':'iztuk magunk ról a föld iség p~.
r át diadalmasan átél'eztük magaS<1.bb elhl v'l~sun k szentségét . Igy átsze llem~lve, ,~ ~',rá
lett fö löttünk és minden cselekedetunk fo lott
az lsten a ka rata és mi t eljes lelki közösségbe
Jéptünl{ Vele s egy időre bár, de fog va huto!t
és kielégitett bennünket az isteni I~IZS.'Í.~ es
Szel'etet teljessége. Ilyen átszellemult pillanatba n mondhatá vala Kl'isztus is a szent
igéket: "Én őbe nnök és Te énbennem, hogy
legye nek tökélet esek mind egyet embe."
Ilyen kegyelmi tényekben j uthat az e m ~ l·
legközelebb il j övő élet és II halhatatlnnsag
magasztos eszméjéhez,
1'. b,
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Emlékezés Perczel né Kozma Flórára
-

Kedves Lányok!
Nem is képzelitek,

milyen

nagy örömet

okoz nekünk valamen nyiü n knek, akik lélekben
össze vagyunk [ on'va unitárius egyházunkka i, a ti új egyesliléstelc

Nagy bizalommal tekintü nk müködéstek
elé. mert tudjuk, hogy. jó munkát akartok
végezni, amelyből magatokra, ember-testvéreitekre, szeretett egyházunkra és szegény
magyar hazánkl'a sok és nagy haszon fog háromolni, ha kitartóan haladtok azon az úton,
amelyen elindulta tok.
Ha jó munkát akarunk végezni, ugyebár a
jó l sten segítségét szoktuk kérni, mint azt az
el őbb a missziós lelkész , úr szép szavai nyomán meg is cselekedtük, - s a jó Isten nem
is vonja meg segítségét se nkitől , aki hittel
imádkozik hozzá, - l'o'lilyen módon j ut hozzánk az isteni segedelem? - A hivő lélekbe a
fohász után jóleső megnyugvás ér zése költözik, új erővel fogunk a munkához, nem kételkedve egy pillanatra sem annak sikerében.
A lélek megacélozódik és elég erőt érez minden akadály leküzdésére: hiszen velünk van
az lsten! Am akárm ilyen erős is bennünk a
jóra való akarat, sokszo r ingadozunk és nem
tudj uk, melyik az az út, amelyen legbiztosabban juthatunk el a célhoz, amelyet magunk elé
tüztiink, - Az isteni gondviselés ilyenkor
semhagy cserben, útm utatókat, példaképeket
állit elénk, akik ragyogó szövétnekként világitják be az utat, amelyet járnunk kell, ha
méltók akarunk lenni a jóságos mennyei
Atyához, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket - és az ú r J ézushoz, akinek ragyogó példá j a oly ,fenségesen
világit felén k az Evangeliolll örök szépségü
lapjairól.
Mi, unitárius nők , különösen szerencséseknek vallhatj uk magunkat e tekintetben, mert
a Go~dvi selés igazán bőkezüen bánt velünk,
megaJandékozva bennünket egy olyan vezetővel , akinek lelkében ott élt a Kri sztus és aki
ennél fogva eggyé tette magában mindazon
erényeket, amelyek szii kségesek ahhoz, hogy
az l sten országának jó munkásai lehessü nk,
Ez a női eszménykép akit - bár müködése
messze túlterjedt egyház unk keretein _ bü szkén mondhatjuk a magunkénak - Pel'czel
Ferencné Kozma F lóra , Ar cképét a mai ünnepélyes alkalomra idehelyeztük, hogy akik nem
is ismert étek vagy gyel'mekésszel nem tudtá~k ,f elfogni az ő lelkének nagyságát, gyönyorkódhessetek nemes vonásaiban, szelid
szemének lelkes tekintetében, egész előke l ő
• A Leányegyesület alakuló ülésén felo lvasta: Buzogá ny Anna röv. tanárnő,
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lényében, mig és egy pál· szóval ipurkodom
elétek varázsolni az ö nagy és fenkölt lelkét
amelyet annyira csodáltam cs olyan nag y o~
szerettem.
_
~em . szándékozolU
r endszeres életrajzát
a~.llI, hIszen ~':ldom, h~g y az iskolában úgyis
kIjut va~y klJytott ~oven mindnyájatoknak
az életr8Jzokbol. Az o harmonikus. Szép életéből csak azokat a vonásokat fogom kiemelni
amelyek az ő szép lelkére különösen világot.
vetnek, 1864-ben született a fehérmegyei Baracskán ,az ősi kúriában, ahol édes anyjának bölcsője is r ingott, ahol leányai ma is élnek s
ahol minden tárgy egy a szó legteljesebb értelmében "nemes" család ős i tradicióiról beszél. Atyja Kozma Ferenc, a magyar lótenyésztés megteremtője, akinek emlékezetét
nemrég ünnepelték országszerte, Édes anyj a
Domokos Judit , megtestesülése a régi magyar
nagyasszonynak , - A kis F lóra, szüleinek
egyetlen gyer meke, szemefénye volt nemcsak
a sz ü lő i háznak, hanem az egész kiterjedt ro-konságnak , Szépsége, kedveltsége, ragyogó
szelleme, előkelő szárm azása, a jólét, amelyben nevelkedett, mind arra predesztinálták,
hogy a t á rsa ságnak tündöklő csillaga legyen.
öt azonban ez nem elégitette ki. Nem szerette
a hiu ragyogást, a f ény iizést, fi külsőségek
ben való hivalkodást. Lelke mélyebb tartalom ra vágyott. Már ekkor szeretett komoly
olvasmányokba mélyedni - és már ekkor felébredt szer etete és érdek l ődése a biblia iránt,
amelyet - kü lönösen az evangeliuIllokat csodá latosan is meit. - Amidő n 1884-ben a
Perczel Ferenc felesége lett, példaképévé vált
a gondos, családjának élő családanyának.
Gyermekeit fé l tő gonddal nevelte, családjának
jó létéről gondoskodott, - de nem tartozott
azok közé, akiket a kics inyes családi gondok,
a jól elvégzett házi munka Idelégit, Fenkölt
lelke nlind magasabbra szárnya lt és mohón
ragadott meg minden a lka lmat, hogy magát
J:épezhesse, hogy lelkének Isten fe lé törtető
útját egyengethesse, - Igy jutott el Kozma
Fló"a az ős i dunántúli kálvinista család leánya
a mi kis gyülekezetünkbe is, ahol akkoJ"iban fi
budapesti unitárius egyházközség első lelkésze. Derzsi Károly, tartotta az ő csodálatos
J)l'édi lHlcióit. Eljött először kiváncsiságból . s
amit itt hallott, a nnyira meg!·agadta lelket,
hogy mind gyakoribb hallgatója le:t, KülönÖSl?n lelki szükségletté vá lt számara a D,
beszédeinek hallgatása, amikor az első nagy
megpróbáltatás é lte: amikor fon'ón szeretett
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édes atyját veszi tette el. Ettől kez?ve ren?. • lálogaióJ'a lett istentiszteletemknek es
szel e
.
, . i ' rt f ' .. I
1893.bun forma szermt. a,t IS e
erJe~e
" it aid előzőleg katholikus volt. Attert
,
'd' ből k ~" I S~". •k·ny.'."
.cgyu
I egbe n sőbb meggyözó es ... .'
e
'.
és érdek nélkül, - s ez oro~. dlc~osege a ml
egyszerü vallásunknalc - Busz k 7k lehett~k,
leányok unitárius voltotok ra, amikor egy Ily
kiváló lélek ezt. tartotta legmegfelelőbbnek az
lsten felé való emeJkedésre!
Azonban Perczelné nagy lelke sokkal tágabb
látókörü sokkal krisztusibb volt, hogysem
kicsinyes' elfogu ltság~al ,elzár k9zott, ~olna
más vallások 'igazság~ , elől. ,Az o val.lasanak
középpontjában a Kri sztu s allt s ami annak
tanitásaival és példaadásával meegye-tett, azt
elfogadta és magáévá tette, H acsak ~ehette,
meghallgatott minden nevezetesebb hlts~óno.
kot bármely felekezethez tartozott IS, A
katholikusok nagy püspökének , a nem l'ég ei~
hunyl Pl'ohászka Ottokárnak, kevés oly m~g
é rtő és lelkes hallgatója és olvasója volt, mlOt
épen Pel'czel né, AIdatlannak tartotta a külön·
böző vallásokhoz tartozó magyarok széthúzását és lelkes hirdetője volt II keresztény fele·
kezetek békés együttm un kálkodásának, külö·
nösen, am ikor a háború és az utána következő
megpl'óbállatások oly válságossá tették nem·
.zelünk helyzetét, - E helyen is, mint a Dávid
Fere nc Egyesület e! nöknője, több izben, de
máshol is , ahol csak alkalma nyilt, szóban
és irásban kért, könyöl'gött, hogy "értsük meg
egymást, ne azt nézzük, a mi elválaszt, hanem
ami összekupcsol mindnyájunkat, akik Krisz·
tu s követői n ek vall juk magunkat!"
Szelili, Krisztusi lelke általában a béke esz·
méjcért rujongott, Nem tal-totta Kri sztus
tanitványaihoz méltónak és a 20, század ma·
gas kullurájilval összeegyeztetönek, hogya
nemzetek közötti vitás ké l'désekben fegyverek
és dUl'va erőszak döntsenek, Még jóval a vilaghábol'ú kitörése előtt belépett II Béke Egye·
sű l ctbe s annak egyik vezetőjévé és legfőbb
s~ós1.óI 6jává lett, Ezen egyesület. céljául tűzt.e
kl azt, hogy a nemzetek l<özöt.ti ellentéteket
ne fegyve ....el döntsék el hn nem nemzetköz i
'
vu. Iasztot.l bil'óságok it.életére
bizzák. Ezt a
tÖl'ek-.:ést. ~!iI'det.i a hágai békcpalot.a. Sajnos,
nem ~ l kel'U!t. e lelkes béke·apost.oloknak meg.
akadalyoZnl a bOl'zalmas vilúghábol'lI kitöré·
~át.. ~S e, hábo .·u és az utána ki.ivet.ke-;;ö nagy
öHsze0'!1 las ~Ia.t.l mu\'atta meg PCI·czelné azl,
hOKY Ő a kn lSzt.us i béke hive ugyan de nem
,,1)~lcif!H\'a", akí a béke kedvéérl eltü;'né:'l ha·
záJit\' e,.'l méltat.hm ságo\" Hm::aszeretö magym'
Icik e d énk érdeklödéssel ki sór\'e a h{.bOl·u
h'folyá8út, ahol lehetett, segitett és e.'ején
f ellll (lldo~,ott II hálJon. okozta liok nyomol'ú.
~ág ('nylHtésc érdekében. Pedig akkOl' múr

ö~.v~gyi sorban, ~zükebb

ut;'yngi viszonYOtt
kozott élt, - Krisztusnak hú tanilványa az .
önmegtagadásban és kel·eszt-hordozásban,
Leküzd i törékeny testének pihenés utáni vágyát, hogy ember t estvél'einek szolgálatot t e•
hessen, Megtagad önmagát.ÓI mi ndent amit
csak nélkülözhet, hogy másnak adhasson.
Soha őt drága, fényüzö ruhában nem látta
senki akkor sem, mikOr igaz{m lehette volna
de mennyi méltóság, mennyi valódi előketi
ség ömlött el egyszerü ruhába öltözött egész
a lak ján, igénytelen hajviseletén,
Csakis a krisztusi lélek tő l való áthatott.
ságból fakadhatott az is, hogy Ő , aki jólét.
ben, előkelő környezetben nevelkedett, együtt
tudott ér ezn i a szegényekkel, elhagyatottak.
kal, a test.ileg lelkileg né l kűlözökkel. Akik
valam ikOl· az ő szolgálatában állottak, akár a
pesti háztartásban, akár Baracs ká n, sokat
tudnának mesélni arról a valóban humánus,
szel·etetteljes bánásmód ról, amelyben ot.t ré·
szök volt, - Az igazi szociálizmus , úgy ahogy
Jézus t.anitotta , hogy l sten nek mind gyermekei, tehát tes tvérek vagyunk, a Per czelné
nagy egyéniségében teljes mérlékben kifeje·
zésre j ut. Nem t udta megérten i azokat az
asszonyokat, nkik, me őket jó sors uk ked·
vezőbb h ely~tbe juttatta, mert nekik na·
gyobb an'yag~ jólét és szellemi kil,épzés j utott
osztályl'őszül, visszaélnek ezzel és embe rtestvérhez nem méltó módon kezelik alkalma·
zotia ikat.. Ö valóbon a családhoz tal'tozóknak
tek intette őket és nemcsak megfelel ő elbA·
násukl'ól gondoskodott, hanem al'l'ól is, hOgy ,
lelkük müve l ődjék, hogy vH lIásos kötelezeltségeiknek eleget tegyenek, szabad idej ükben
ill ő szó rakozásban legyen I'M1.iik, nekik meg·
felel ő muJatságbn is elj uss<\nak Mlu\. A
háború alatt, amikOl' a tömegesen Pesll'e ér·"
I,ező szé kely cse l édleányokal. i <lő n ké n t össze·
gy üj lötlük' és foglalkoztu nk~ vélük, P-né voll
II lelke ezek nek az ö,')_~zejöveteJekJlck, szere·
t.ettel beszélget.ett a leányokkal, jelolvasoll
nekik, megvenclégelté őket.,
fl'
Részt. vett. nzokban a mozgalmakban is,
amelyek II züllésnek ind uló vagy a züllés yeszélyének kitett fiatal le{myol, megmc~t~se
él'dekében indu llak meg. Sok g{mes, kritika
él'lc de ő nem törődött vele, hnhtdt :.t maga
Ú t j á'n , amely n Kri sztus lábnyom:.ti~ ~~zetetl.
Mi lw ,' 1{,Ua, hogy az egyesü le.te.k utJ an ne l~1
leh el.. a üíl·sadalom nagy baJHll ~lrVOSOh~ .I ,
uzoldlOZ csatlakozott, ul,H: válaszlóJogot ko·
veleitek a nők szám{u'u, ublJól indul va ki, ho~y
a ~l.tI:ldot és a nőt illető ké l'désekhez II nok
jobban hozzá ludnak szóltln i. Oe finom }élll::é.
nek minden idegsz{da ellene mondotllllul'IllaS,
az utcitkon szónok ló, tünlető, fé .·fiasan vj ~el 
kcdö fcmini sl:\kmlk és igaz/in csak msszaku·
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ratu beállitás azonosíthatta őt ezekkel. Perczelné magn volt a megtestesült nőiesség,
egész l ényé bő l csak úgy sugárzott a finom
n ő i es báj.
Végtelen szerény volt. Nagyon sokan ismerték SS nagyrabecsülték kiváló képességeit,
a neve országszerte ismert volt, cikkeit a legnagyobb lapok is örömmel közölték. Mégi s
akárhányszor tanuja voltam, amikor nyilvános szereplés előtt kétségek szállták meg:
vajjon helyénvaló-e, hogy szólj on, vajjon jó
lesz-e, amit mond. Csak ilyen szerénységgel
és csak az ő rendkivül finom tapintatával sikerült megnyernie azokat Js, .akik eleinte elfogultak voltak vele szemben.
Az ő egyénisége annyira kimagaslott az
átlag fölött, hogy észre kellett. őt venni .nag~
szerénysége ellenél'e is. S amikor a KarolYI
forradalom idej én a magyar nők összefogn~
a vallás és haza védelmében az uralkodó destruktiv irányzat ellen: - ott látj uk Perczelnét vezető helyen a Mansz alapi tói között.
De mégis csak a mienk volt ö itt érezte
magát itthon s megható hüséggel l'agaszko.dott egyházához. tiete valósággal összeforrott
az egyház életével ' s annak minde!} nevezetesebb mozzanatát ott disziti a Perc~eJné csodálatos megjelenése, az ö ihletett szavai, amelyekben csak úgy szórta lelkének gazdag kincseit.
.,
Az igazi vallásosságnak fokmérője az, hogy
hogyan viseli el az ember az I stentől rámért
csapásokat. Könnyű az Isten diCsősitésér~
himnuszokat zengeni, amikor jólétben, boldogságban élü nk szeretteink körében. D,e ami-

,

ko!, az .úr súj~.. ~ezét érezzük, amikor egy
mas után veSZItjuk el azokat, akik szivünk_
nek drágák, akkor, csak az igazán hivö lélek
tudja megadással mondani Jóbbal: "Az Úr
adta, az Úr elvette, áldott legyen érte az ö
szent neve !" - Én láttam Perczelnét jó édesanyja váratlan elvesztésekor, láttam forrón
szeretett férje ravatalánál és láttam amikor
egyik leányát ifjusága virágjában ;zólito~ta
magához az Úr. Érzékeny lelke kimondhatatlanul szen,:,edett e csapások alatt, de erős hite
meg nem mgott, hanem csak megacélozódott
a szenvedések tüzében. Könnyei fátyolán keresztül ott ragyogott az örök élet erős hite
és harmonikus lelke megnyugvást talált a
Krisztus keresztjének tövében.
És most, hogy az ő tiszta nemes lelke is
visszaszállt teremtőjéhez s drága porait a
baracskai családi kripta őrzi, - nekünk sem
szabad az ő elvesztéséért zúgolodnunk. Ehelyett adjunk hálát az isteni gondviselésnek,
amiért őt nekünk adta. Én azt szeretném, ha
ti, unitárius magyar leányok mind őt tüznétek
ideálul magatok elé .; iparkodnátok úgy élni
és olyanok lenni, mint amilyen ö volt . Akkor
jó kezekbe volna letéve kicsiny egyházunk
sorsa, me!'t az egyháznak erős hitü, cselekvésre kész asszonyokra és leányokra igen
nagy szüksége van, hogy sok és nehéz feladatát megoldhassa. Akkor bizalommal tekinthetnék a magyal' feltámadás elé. Akkor
válnék igazán valóra a bibliai mondás, amelylyel nagyasszonyun k a földi l éttől elbucsuzott: "Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az úrnak dolgait t"

./1.: én bánatos s:erelmellJ
•
(HIJsvéti
agenda)

•.. .40 J ézus a sztala .. ~ Nyolc éve, hogy elöS7.ör
ettem kenyc ret róla .. s csak az ötödik éve, hogy
is merem.
Az élet asztala .. ! Amikor koníirmáltam virágkoszorut kö töttem rea. .. Piros virág. . . f ehér
virág. . . zöld levél. . . harmatos
rózsaszálak . . .
virágillat. . . s ak kor a lelkem is szirom lcvél volt. a
vad virágok között... .
Má r az ölödik évc ... egys zer... egy tcmctésen ...
fekete gya szteritőt kötöttem reá .. Szomoru .. söUit..
bánatos volt a teritő .. és nem látszott rajta \'iI'úgIc\'éJ.. A lelkem f:ijtlalmasan vonaglott. végig felette ..
S irtam .. -es akkor megismertem ez a sztalt .. !
Alóta! még sokuor "ittem virágot reá .. Azóta!
még sokszor voltam éhes a kcnyerére .. A7.óta ;!Qks zor vagyódtarn a lelkemnek gyermekes, mohó v:ígyaivul, hogy ott állhassak mcllette .. hogy elmondhassak egy-egy rövid imádságot.. Azóta soks~o r
vártam a Szeretet-ünnepét .. m:i.skor a Szentlélek

diadulnápját.. máskor a feltámadá s emlékét. .. vártam, hogy hogy közelebb lehessek a Jézus aSltal~
hoz .. Azóta láttam fehéren ezt az asztalt... feher
templomban fekc te ruhás emberek állották körül..
-es azót a . . . megérlelödött a lelkemben elIllek al asztalnak bánatos szerelmc ..
. .. S most ! a fe lt..i.madás ünllepén ... \oirág helyett ...
fckete teritö helyctt elhoztam a szivemben ezt a bánatos szerelmet. . .
-es most! ujra _ mégegySlel' simi szeretnék ez
asztal mellcU.! Simi.. igazán .. lokogva ... bánatosan ... könnyesen sirni. _
. .. Szeretnék koporsót kés ziteni és eltemetni ben.ne
minden bÜnömet... minden gonosxságomal. .. mm·
den g),öngeségemet.. belezámám. . a könn.~·eimmel
lepecsételném ... és a fcttá"?adás öröm~~'e t orven ~e.
nék, hogy si rhuttam u te metcsemen a S3Jat kOllorsom
felctt. Szeretném eh,iratni a hitetlenségemet.. . és szeret-
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nék a zokogásommal hitd könyörögni a Mindenható
lsten jóságos szi\'éböl. Szeretném elsiratni a szeretetlenségemet.; . il szere~n"m .. sirva szeretném megtanulni a Jézus lelk~böl
II tiszt~ s::eretetet. Szeretnék oltilr tüzet gyujtani ez a sztal mellett
a szentlélek tüzéböl. .. és elégetném benne minden
érzésemet, mely idenehezedik II sZÍ\'em és ez a sztal
közé. -...
Sirni szeretnék .. sirni oly t.iszta könnyeket, melyek
szivárvlinyszinre oszlamlnuk a J ézus szivének melegségétől és levetilenek ide a földre az Istenországának alapszineit. .. az imádságot .. és.. az imádságot.
Simi szeretnék ... simi oly hangos zokogással, hogy
a halottak mind fölébredjenek ... Ma a feltámadá s
ünnepén Ielzokognám a sirbatemetett jóságot.. a
keresztrefeszített igazságot. _ a kövel lepecsételt szeretetet ... A .könnyeimmel fölmelengetném a megfagyott hitet... vi ssza sirnám a régi boldogságunkat. .. és az elveszi tett imádságainkat. Szeretnék összeroskadni a Jezus keresztje alatt és
fájdalma s szenvedéseimben, kinos, gyötrelmes könynyeimmel lemosni róla a piros vércseppeket.
Szeretnék kercszteket készíteni es szeretném felfesziteni azokra ma II I cltUtnadás ünnepén a gyülöletet ... II gonoszságot... a bosszut ... a haragot . ..
és a szivtelenséget. Szeretnék próféta lenni, hogy jövendőt tudnék mondani, hogy megmondanám az embereknek, hogy ne
ig)' épitsék a jövendőt, mert csak egyedül a j·ó I sten
neven épül fel az egyetlen helyes élet. Szeretnék madár lenni. .. es megtanitani az embereket bünbúnó énekeket énekelni .. . Szeretnék virág lenni ... virág az Istenorszagból. .
és kinyiIni mind itt a földön az ember f;zivekben. -

Szeretnék napsugár lenni és szeretném ~vi1ágitani.
az életünket a boldog élet imádsagos, édes melegségé.ve). Szeretnék élet lenni. .. és megtanitalli az embereket.
élni. Szeretnek Jézusnak ~gy asztalt készíteni, mely
gyögyitó ételt és italt adlla minden beteg lélek szanuha. Szeretnék simi. .. simi, hogy velem sirjon minden
t.cstverem ... s a könnyeinkkel fÖláztatn ók az élet ünkre
nehezedetl szomoruságot,
ÍIi.jdalmat és ke~.. ,
,
ruseget. . Sze retnék könnyezö szemekkel összeroskadni . és.
zokog ó lélekkel ez a sztalra borulni. .. Szeretnék jobb
lenni. . . Szeretnék tisztábban szeretn!... Szeretnék
mélyebben hinni. .. Szeretnék Istennek tetszöbben
élni . . . . s ha így nem lehet. . . . akb r . . .. inkább
szeretnék a Ieltámadás napjá.n meghalni és ujra ~
születni ... Szeretnék imádkozni .... _
Szívemnek ezt II simi szerető, bánatos szerelmét
hoztam most a Jézus asztalához ...
Ti mit hoztatok Testvéreim?!
Jézus kéri a ti sziveteket is - ugy mint az enyémet. .. mutassátok. '. ti mit hozta t ok?! ...
... Ha \'annak könnyeitek ... IlU vannak fájdalmailok. .. ha van szomorusagotok.. . örömötök is ha
vall ... ha lenne néktek is ilyen bánatos sze relmetek ...
Hozzátok ... hozzátok ... ide a z élet asztalához.!
Jézus kéri az életeteket. .. Ile sajnáljátok. .. odaa dni... ö a jó Istnehez viszen minden szívet... és
minden életet .. ,
Az Ö nevében szeretnék imádkozni. . .
. .. Imádkozunk .. . !!
P et hő István

.Jl. világ vaUásainak története
Szimonidesz Lajos könyve I. JI. k. Bp. 1927
Szimonidesz La jos neve nem ismeretlen a fogóbb, jelentősebb mií: a világ valJásaina k
magyar vallás i irodalom történetében. öt év- történetét írja le. Uttörö munka ez a mi irovel ezelőtt irta meg Jézus élete c. könyvét, dalmunkban, mert - eltekintve Zoványi Jenő
melyben okos mérlegeléssel tekint át a nagy T heologia i [s mere~ k Tára c. müvétöl. mely
p"oblém{lll és észreveszi, hogy nem a részle- tulajdonképen a Holtzmann.féle "Lex icon
t4:k~e~l való elmerülés, hanem Jézus egész ta- fül' Theologie und Kirchenwesen" átdolgo~lt a s:-\I~ ák áttekintése, logikus jellegének mega~lapl tasa vezet a titok mego ldiisához. SzimoIl1d~sz ~neglátja é s megláttntja Kl'isztusban
élZ Iga z} próf étát, a nagy költöt, a nagy em~rb.al:Rto.t s I.nindenek felelt a nagy vallása~~Jlltot es k e t ségtelenül közelebb hoz bennunk~! Jézushoz, a szenvedő e m berh ez.
. 19 .. (-~en a Bened e k Mar cell szer kesztette
I~'odalml Lexiko nban ösk ereszténv Iroda lom
elmen irt S zimo nidesz melyreható timulm.\nyt
~,elyben ~angsulyozza , h ogya ke l'esztén y:
s ég '."'. é losz6 és II szem é lyiség h atása á lta l
akar ja :.l sziveket m egh ódita n i.
~ Most I~,egjclenl k ét kötetes munkáj.ll nemcl;ak l C'·Jed elmé ben. de cé lkitüzés ében is ál-

z.isa _

magyar nyelven még nem jelent meg

ily összefogla ló theologiai munka. Szimonidesz Lajos a Cod ex iu ds Canonic in kh'~l . a
jel entősebb müvek egés z soro zatát hasznalja
fOlTások gyanán t ( S t muss müvét Jézus életéről a tride n t i zsinat c.lltechismus át, .n Ge nfbe~ 1654-ben kiadott Corpus et synt agnia
Con fessio num fid e it, Ha rnack, Delitzsch,
Bossuet tanulmányait, a magyar irók közül
Masznvik Zsilinszky György J á n os monografiáit és 'tanulmány~it s tb.) s így, biztos kalauzkenL v ezet át bennünket a politeizmus vih'igáMI az egyi s tenhivés világába. A valllis kelelkezeseről s zóló isme"elekben teljesen tájékozódva é s tájékoztatva mutat jn ki, h ogy az
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istenek világa látszólagos deriije dacára sem
volt teljesen csendes és derlilt világ, másrészt
biztos megitéléssel méri ezt a terjeszkedést.
mely a Kcreszténység és izlám sorsát megalapozta. Atvezet benniinket a szerző a primitiv, a kultur - és a világvallások világán,
éreztetve, hogya világvallások nemcsak s iker.
de tartalom és érték tekintetében is a többi
va llások föl é nÖtlek. Ez a könyv szerzője vallomása szerint nem keresi a titkok titkát és
nem tekinti hivatásának, hogya vallások m úló
és megujuló formáiba n a lényeget kutassa és
feltárja. "Azt tartja kitüzött céljának, hogy
a vallások gazdag és szines világát szemléletesen Jeirja és megfelelő képekkel, hű illusztrációkkai támogassa" Indrá nak - irja a
szerző - tökéletlen és bizarr szobrai vannak,
ezek mellett a hit mégis azt tartja róla, hogy
összeszoritott markában ugy, ahogy van, elfér
és kel"ing az egész világ. Ez az, amit sohasem
szabad elfeledni senkinek, aki a vallások emlékeivel foglalkozik".
Nyugodt lélekkel megállapithatjuk, hogya
szerző nem feledkezik meg erről és így nem
csupán szemléletes leirásokat ad, hanem a
vallások Iényegét is sikerül neki az objektiv
leü·ásokon át éreztetni. Megláttatja a jó és
rossz örök küzdelmét, ér ezteti, hogya kereszténységen kivül s előtte is találkozunk már
az erkölcsi élet megnyqatkozásaival ("Gondolkozz, beszélj, cselekedj helyesen" - A hivő
előtt kiszélesedő Csinvat hid beretva élüvé
vékonyodik a hitetlen és gonosz ember előtt"
- ilyeneket olvashatunk Zaratustra tanaiban) , megmutatja a kereszténység forrásait,
megviIágitja erkölcsi és kult urális jelentősé
gét.
A második kötetet a zsidóság és kereszténység vallásának szenteli a sze rző. Sokat
foglalkozik a zsidóság Messiás hitével, a jó
és rossz örök küzdelmének már a perzsáknál is feltalálható dualismusával s így annál
jobban megvilág itja Jézus fe llépését, aki
szemben állott a hiveket elnyomoritó dog.
matiku.s vallásossággal és mindent megbocsátó rokonszenvvel állott a szegények és bünösök mellé. .Tézus nem kitaposott utakon
járt, nem rágódott a hagyományokon az élet
nag.~ kérdése in e~ megoldására törek~zik. Igy
keru! szembe Mozessel, az irott törvényekkel
a dogmatikus hagyományokkal ; J ézus nem ~
holt betiíre hallgat, de lelkiis merete szavára
ne~ a bibliában olvas, de az Élet könyvében:
SZlmonidesz abban látja Jézus el·edetiségét
- s ez egyben a sze rző felfogásának eredetiségét is bizonyit ja - hogy egy deduktiven
gondolkodó vallásos világban egye~egyedül ő
az egyetlen induktiv módon gondolkodó".
A Jézus fellépését követö évszázadok rajza,
a refOlmáció elözményeinek ismertetése Luthe!·, Kálvin s más reformátorok jelle~zése
erosen próbára teszik a theologiai írók erejét.
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~a~~ elmél yedé~ mellett mégis nagy objekt1vltns kell ~o~z~~ hogy az író el ne lévedjen,
meg n~, szed~ IJ o n fi nagyon is komplik:ll

mentahtast vlsszatlikröző századok és v·,I'~
né ze t e k u'tvesz ,"'éb
.~J
en. Szimonidesz Lajos ,\gderekasan megoldja ezt fi feladatol cos s"ne '
' td.
Inl
e I. l
sd
u 10 , u. Ja elénk vetiteni a vallási eszmek harcatól hangos századokat a fejlőd·
f?kozat~iban .vi1ágitv~n meg az el~z~kadó v:l~
lasok lenyeget s az o keresztény egyházh
való ha~onlóságukat vagy különbözőségÜk~t.
Sok é~·tekes lapo,t szentel a szerző az unitárizmus. Is me:t ~t!sen e k. A ~ze ntháromság dogmatikus hitetol a reformatorok még nem szakadtak el. A humanisztikus felfogás kezdi ki
~~ sze nth ~ro~ sá~ dogmáját S a bibliai ,·adikahz~? s kepvlse~OI .(Servet, Gentilis példái mutatjak) az arlamzmus és a ntitri nitárizmus
suly.o,s vá~ja a!á .. esnek s ~em egyszer megkapjak buntetesuket a maglyát. Igy szorul
keletre az antitrinitárius gondolat s így talál
menedéket és ápolást Lengyelországban és
Erdélyben. Leho Sozzi ni . Faustó Sozzi ni
Blan drata György, Dávid Fe renc eszméivel ~
magyar unitariusok sorsával tárgyilagos~n
foglalkozik a szerző, kiemelve Szentábra hámi
Mihálynak, a magyar unitárius egyház legkiválóbb dogmatikusának nevét is. hangsuIyozza, hogy a magyar unitáriu s egyházat
csak a messzirő! ité J ők tarthatják "teologiai
akadémiának", mert a valóság az, hogy a magyar népben va nnak erős gyökerei. Az unitarizmusnak a Királyhágon innen való terjedésérő l sem feledkezik meg s ebből arra következtet a sze rző, hogy "az unitá rizmus nak
dogmatikailag leegyszerüsitett kereszténysége nemcsak a müveltebbeknek felel meg
jobban, hanem ól bibliás nép józan gondolkodásának is visszha ngot tudott ke lteni.~'
Ha még megemlitjük, hogya legujabb vallási irányzatokról, a Barátok Társaságáról
(Cociety of Friends) Fox György, Penn Vilmos tanairól, a Kvéker felekezet jelentőségé
rő l is megemlékezik a szerző, akkor sem adtunk egyebet, mint egy hatalmas munkának
rövid, összetömöritett vázlatát. Ez az ismertetés semm iképsem akarja fölöslegessé tenni
Szimonidesz könyve elolvasását, ellen kezőleg:
a mű alapos olvasására és tanu lmá nyozására
szer etné felhivni a vallás világa iránt érdeklődők figyelmét. Szimonidesz müvéből az irásra szolgá ló források felhasználásából ugyan
sejteni lehet, hogy a szerző liberális felfogásu
teológus, de ez a liberalizmus sohasem Sél:ro
más világnézet vallóira sem. Épen az az erdeme hogy nagy, összefoglaló ivelésb~n mutatja be a vallások tÖl·ténetét s érezteti , hogy
a kü lönféle vallások nem egyebek, mint megismerésre. igazságra, boldogsl'Í.gra tÖl"ekvő
em bel" egy és öl·ök küzdelmének más-más
formai.
Dr. Kemény Gábor.
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Tel€'fonszámunk: Lipót 9;4-24.
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_ Mit .ér a legszebb
'
gondolat es mit a legegyüttérzobb ngasztalas.. ha
öl töztetjük hang és hetü testekbe. hogy elJutnem
.
, 'I kh
hasson minden bana tos szh'bez és szomjas e e' ez.
Kérjük az anyagi segitsiget a bet ükhöz. hogy leirt sza,-ainkon at lelkeink találkozzana k. _ Az elő
fizetest kéri az Un itárius Értesitö KiadÓhh-atala.
Istentiszteletek a fó\'arosban és környékén minden \'asarnap délelött II órakor az V. Kohary-uccai
templomban minden hó masodik vasárnapján dél·
után 4 órakor a VIII. Csobáne-uccai elemi iskolában
és minden hó utls6 \'asámapján délelótt II órakor
Pestszendórincen aKulturházban.
TanulóiCjuságunk számara minden hó második \'asárnapján az elemistak és a középiskolák 1-4-ik oszt.
minden hó utolsó \'asárnapján pedig az V_V1lI.
oszt. és iparostanoneok szamára istentiszteletet tart
Jancsi L3.szló lelkész a templomban . .-\z istentisztelet ideje: reggel 9 óra. Megjelenés kötelezó.
Esketést, ke resztelést, t emetést egy nappal elóbb
kell bejelenteni, Ezt saját érdekében mindenki tartsa szem előtt. Hivatalos órák: délelótt 9-tól délután 3 óráig.
Lak;is\'áhozás esetén egy levelezőlapon kérjük az
értesitést az uj eimről. hogy lapunkat pontosan kézbesithessiik,
Ha egy családban betegség, vagy egyéb baj tamad, ha valamely család tagja kórházi ápolás alá
kerű l , hozzátartozói levélben vagy telefonon értesitsék a lelkészi hh'atalt errol. hogy amenn);'re erőnk
tól telik, enyhitsilk testi-lelki fájtialmát. szenvedő
testvérünknek.
Rendör istentiszteleteinket J ózan Miklós püspöki
vikárius. a rendörök evangelizátora minden hó harmadik csütörtökén este 6 órakor tartja rendörhi \'einkkel az Ur szine elött.
Pénztári órák a budapesti lelkészi hivatalban d. e.
9-~1 . ci u, 3-ig. Adót, elófizetést, adOmányt át....esz
Gal :\1iklós pénztáros.
:~ Dá"id Ferenez Eg)'lel évzáró közgyűlést tart
;:al Uli 1O-in (csütörtök) d. u. " órakor a lelkészi
vatalban, Elnöki rötitkári és pénztari jelentések
{o~ beuámolni a mult é\' eredményeiről köztyUIQ utan ki ri.ndulis a Yargitszig(:tre a Xőszövet-
Wcgel f'gyutt.

:f:.RTESITO

)iagypénteken. Jézu.!! Krisztus szem'edéseinek és
halálának fájdalmas emlékünnepén - otthoni, ösi
szokás szerint - n kínszenvedés történetét a "Passiö"·t énekelte zsulolásig megtelt templomunkban
az erre az a.:lkalomra szervezett énekkar. A hivek
hala söhajtásait fejezzük ki itt köszönetképen a fáradozók-nak és közremüködóknek azzal a kéressel ,
hogy ne varjanak a jÖ\'ó nagypéntekig hanem elóbb
is - gyakrabban is segitsék Istentiszteleteink ahitatos hangulatat az elmélyedéshez egy-egy betanult
szép egyhazi énekkel.
Hus"et-ü nnepe igazim a reltámadás ünnepévé magasztosult. Véget érni nem akaró tömegben keresték
fel a hh-ek a templomot, ugy, hogy a három ur.acsora osztó Istentiszteleten összesen: 660-an vettek
részt az "Emlékezet Asztalá"-nak vendégségében. A
ken)'eret és bort Ács Ferencz es családja adományozta, amit ez uton is halás szin'el köszönünk. Isten
aldja meg öket_

A "Keresztény Magvető" a magyar unitárius \ilág eg);k legértékesebb egyházi folyóirata a 60-ik é\rfolyamába lépett. Ez alkalommal laptárs unkat, - szí vünk testvérétmeleg szeretettel üdvözöljük és útegyengetó,
vi lágositó munkájára Istennek áldását kérjük.
Április l-én (\'irá"'asarnap) Dr. Csiki Gahar
missiói lelkész Debreezenben osztott un-acsorát a
Kossuth utczai ref, templomban. Ez az Istentisztelet
bücsúzás is \"olt az épen jubilaló rer. templomtól,
mert ezutáni Istentiszteleteinket Debreczenben a köti
közgyiilés alkalmával íelszentelendö uj imahazban
fogjuk tariani.
Ten'hel'ett missziós útak: apr. 22-én (vasamap)
Szegeden élő hiveinknek szolgál Dr. Csiki Gábor
missziói lelkész a szegedi ref. templomban. Pécsre
pedig maius ZO-an (vasárnap) J ózan Miklós püspöki
vikárius látogat el és ún'acsorat oszt pécsi és kö rnyékbeli hiveinknek.
Az Unitárius Egyhazi Igazgatö Tanács 1928. ápr.
26-án (csütörtök) d. u. 5 órakor a tanacsteremben
rendes ülést tart a következö tárg)'sorozattal:
l.) Folyó ügyek. 2.) Elnökileg elint.ezett ügyek, 3. )
jelentések. 4.) államsegély felOSztása. 5.) Báró Baldács)' alapitvány osztaléka. 6.) Lelkészi Nyugdij
szabál)''Zat végleges szövege. - Inditványok.

Esperesi l-1zitáciök : április 23-án Hoomezovásar·
helyen április 30-án Dehreczenben, május 2-án
Füzesgyanuaton, május 6-án Polgárdiban tart. es peresi vizsgálatot J ózan esperes. püspöki vikárius.
A Konfirmálás nyih'ános ÜlInepsége, a koníinnál·

taknak az első úrvacsorában \"aló részesitése áldozócsütörtökön, május 17-én d. e. 11 6rakor történik
meg a templomban. Elötte \"aló napon május 16-án
surdin d. u. 4 órakor általános kikérdez~1 leu. Ezen
a kikérdezésen a vidékTÓl jövő konfirmálóknak is
meg kell jeleniök.
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Kiirt k1'7.lj:yUI"flilnk r(' II 7.I(JV· /!, hlv:llulolJ program JIll U~ (J,dt/mu l'! P.rt.... itl. juniuf'. i 111,ámu rugia kö -

!'.ülul. ElüTI' IIy,QnUnn hlrliJ (.. !juk nt. l, hOlY az idei
kóri k; '1.gyU I (l~ J)"hr<'clwnJ,,""1 1("111., Jurliu lf 7·(on (Úr
ImpJlírl ), ah'JI ilY. Idén é Jl ult irmdu'ozunkul I. fel s zr·nt ... IJUk. lIlfI~nul ', JuniulI ~-!i ll (kNlv(:1.... Id li eiIWtén)
klrl.nduló /! 1.·,..1. It lI urt"bf'l!:Ynl, IIhol éW'/I nk kor Unn<"
p('ly'·. I"VUH rf'! vonulílll III INU:.
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L.·!o nY"K y,," iiI(-! II ta vn ll7. br>úlltával lalálknd.II l17.n lJadllllll tartju. 1... ·~kü 1.f'lebb ápr. 2!J-én d.

ti. :! {,rak.,r wtfllkol\lllik li lcmJllom (Ípül(:UK:1l lJ CJllnun
lllllulnuk "j:ty iiH ki II 1I1.lIlm .Um.

JÓ WII vikf,riU M úr', Am<'riklli útjából áprili s l l-én
( 1:11."1'\11"11) P ll ll' I",WII f;" gr>d cJmévd fl r.f're rrcIléJ'ICn haza
ét'kezdt. Milllli6H /UIH'rikai utján:lk rnunklJfáról I~

punk jilv(~ /< zúrnlÍlmll kllz li I.o l'!f:/.{Imolój á t.
Htl tK lá luKUlá". A:/. Unitári ulI NŐBzöVctseg tagjt,i
éli Ilirú LIIjUlI Ir lké" z mln(l"1l hóten flé nt ckéll dél1, I/ltL II kMh:IZi httf'){('kc L 1:'ILognlj ák. Ezen az uton
ill k(.l'ik, hUKY mind<'ll unlt{n,j U!\ cRalád j{·lcntJo!e li!!,
hu ho:/.)'.{(w,rt uzói köt,ü! va lak i kót'll úz ban fck ;;1.ik,
hoUY f,·lkl'l'ololhcII!\ék és 8w lUflJhuslw,n1lk azzal , ami re
"ZUk~KI' VUil. II hetcgtl{'k.
,\ " IMh len Gá lHl r S'l.övet~lj:" ]927- ]928 cd eJöttd(l fll!(I r'):l./ltánnk ut ulKlí I'ltilltlál'ú t tartotta mt"g ápr.
17-én 1)1', N('mé nyi ]mre' n yu g. :Htamtitkár az cgynéK r" vl\l" 1l('\' c1ÓII c imml"l. A nagy cri!"klődé ftsc l
hn llg HlI' U ('loatlíllllllll I'gyelü rc bezÍlrult :l {l'lnh'Uf::<,
cikluII, :Imit lL jüvii I'IZl'zonb8 n fclujilanak.
Az Ullíl ;íriU II lliis liÖk választás kérdésénC:!
alig
v/'l'I·l nk {·It·tél)('n. A ,,1\ i It·sz? 1I 0gy lesz '1 Mint leRz
k é nJé~k tl:/.Íllai I':/.(!r /I:/.i ni.lre " zövik a lehewflég!'k
van i 1. ~lltvllnb IJUn \'itlltOt.L k~rJ6 !1 ma erdélyi testvú .. wút. A ROk f{;leliégból II kö\'ctk('zö p ontok lát....
s1.l\nnk bizt.oflllkllrtk, MájuR 20-án pü s rlÖkválas zt.Ó
z"lnat IN.:/. 'l'UI'(IUIl, Ehitt(' való Iltq}()1l Fe rencz J óII ( ' IIMmi jlJ IJU lIllökUnk emlékére' ünne pély Ic~ z.
I<:nJ(lyböl \'!'ll kom(1)' hiradÍl~ok IIh1llj'im a"piispök..égn' kél k(lm,)]y jelölt lllrthat. szíu nol. Ill(>tvc k~tti'i
kÖlIUl a" ('gyik. Dr, Boross (rYÖ,'g y I'!gyhúzi f(ij"gyzij
l\!l dr, ]{iSH l':lI'k l N, luginl ilékÍlI), Or. 1~l,!rO!l3 Gyö l'gy
pli ~pi;k FllU';' (,,(· t(; 1I (I.·, l<i!lFl li:lek d ókán IClloC HZ cgyh.hi j'tiJ('lr~mj. li a mú' ki viilröl táma d ó uk:ulály !leJll
Ulkiizik 1.1 kérdf'1 Hyl'n ml.'goldúsú nak _ valószi n iileg
így is l ('fI:/.,
I'a llcs(' r~ '. Székl'!lyudvurhclyi és kol ozs i egyház kö z~\gci n k

;l1I]lot escréltck. Udvarhc l}'r e Ki ss S{tndo r
kol o1-!!i 1(·l k(;!'z I\oloz flra [lNIig llüJöni Villllos kö t-::öntött he.
A l\1 aKY:lro r!l7.li~l IJ ll it ~í riu8 I.cUCCSZf;k Ny ugdij inthc ti·_ II{·k II kövctker.ü ud olllányokat kaptuk: Dr.
lI éd(' r.'úry Hugó JO p "
Dr, Nagy Béln és Pál
I~e re n cz 8-g p" Sajó Antalné 7 p" Belledékfi f ;lekné
5 1\, nr. T ólh J Ó:/.llOf <1 P., .Ió!.fln M" Balogh ?Ihirton,
Kori(\ll G)'ü rgy né, De r zsi Zs uz j,ik u , Der zsi Julia és
"~lek\'1I !\1 úria 2-2 P-t, KÜ II"őnjlik ~ s sze retettel v{Lr~
juk IL ril ló rekot is, mClt ezekből k(! J] cgy!;;r;cr _ vala,nlkor lI yu ijlJij ~1.IIi n ffir;l!J:yurOfl'l ziigi Iclk6s;.:('ket,. "·"
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Mí" k"l c élj vidéki un lt'rIU I5<.K áprilia hU If,-tn lartott.ák a lavll":I.! I ntlftW ]elUk"t az ~'vangeliku.
I.Pml)l(l mhan. J ózttn Miki"'. :lU ])Öki vikA riu_ ume rikal
utjlL után II fúradalmakat. még ki t,tom pihf:nv~
J4 -én Mi.kolera ér1l"1.l'tt. A IJályaudvar!Jn RaJá!. .
li'ero::nc dr. Stalll' i1l Bé]a fog adták II m"]"g . ,.eretett.el

üdv(;zó lt,ék. Va l!lirnalJ d. f', 10 órakor ke:tdödött az
evangelik ullOk Is tl'nti!l1.lelet.e. DUMúk Lajllll ev, lel.
kéF!. m ... legf'n űdv(;"ölte J ózan püspöki vikariust s az
evangelikus hí veket i8 felkérte , hogy az unitáriuJ;
I,;t.entíllztclelet iti hal1gu lIsig m!'g. Józan i\1i1l1ílll a!.
U r a Hztala elütt agendajálmn magas röptü sziv hu
s"óI" hm\:ofiall érzésl!l'l !\zólotl a templomot megtölti.>
un itá riul! éli (,vulI:;cliku!I hivekhez, kiemt::!vt az a merika i l.arú n,lokllts által elért sikereket. Az ngenun
utáll az ullitftri usoknak úrvacsorát Ollztott,
Az a melcg cs megórtő RZf'retet, mellyd a két
vall:"/I felfl k('~,e t Mis kolcon egymás iránt viseltetik
IIzolg{lljOIl Iléltlaad úflk ónt mús hc-Iyeken ia a kü!ün !.>ö1.Ő vaHft'lfclck"z ctRk közült.
Nya rallllt:iai ukclónk !IllÓl) ~ ik(;rrel kecsegtet. i\lindCIl nup ór k('1.n l·k m ~gajál\lá!lok. Kérjük is azokat ,
akik fc lhivii t;t kUl)Uik a ró!!z\'él.elre, sziveskedjenek
m ielöbb véla!\z tadni, Ilphogy e miatt :oz akció késedelmet IIze n vC'djen,
A 1L':ínycgycsiilct havonta ké t szel' tart ő!<szejön>
!.cIt. fi w n áCSleremoon, l\lintle n hó el ső ésharmadik
,,:~_ úrnapján délu t á n fé l <\ omkor.
CH(' kk U nkőn,

amelyne k szÍlmu 30.400, csak egyházi a d ót és az c l'tellitő á rát lehet beküldeni, Búrmilyen mÍlscé lu ki.llde mc n yt post.autal\'Ún yon kérünk
An/{ol (ITIi k. JJétfön d, u. ó 7-ig. kczdÖdneJ:;. ;L l
egyhúú l:múcste rc mUeIl V. Kohári-ucCII 4, L e melet
8, (11 templom a la tt.)i\1i nden hó uto lS() péntekjén
.t.!Í r saigás.
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Paj) :iÓ1.t;cfné s zli!. Orbán .Juliu (de Szckelydel't s )
~8 ÓV/'II k " l'úban

1928 múrc. 10-én Bud3pesten,

~~úI;Z KÚ UlU(' ] (kadlícsi ) múv, mühel)li nyugdi jas

fi l {,vc!; k () ráhan m:í l'c7.. 14-én Rúkofipulotán,

If' , C'icw'ry Á q ):id (kolozsvári) 24 cves oT\'osnöv(.lldl:k. má rc. 27-élI HuduJ}Cslű ll és

GI'Í].:'c r GY UI:L nyu g. !;zÍl!.:ldos 30 éves kor:íb;m "pr.
l-én BudapesteJl meghalt.

.,

Hckesgég len gjen "irj a ik f elett .

Özv. Hegyi Lajosné hitrokonunknál
VII . Almá88y-ulca 8, földsz , ,7. ajló szép
ti.zlo szoba 2 ur részére kiadó:
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Telefon.",ám: 5-34

Kádakat , puttonyokat,
mezőgazdasági .zerazámokat, tragacsokat,
kocsirészeket készftQnk.
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Telefonszám: 5-34 /BUDAPEST, v, K Á LMÁN-UTCA 12.

sz.

Telje. konyha-, élé,ka mru-, clő8zo b ts -, fürd6nobta-, c~ e!édBZO btl ·. mosókonyha -, v8s81ós : o b8ber e nde~ ése k t. egyes kellé kek

Vas- és háztartási cikkek":'szaküzlete
Budapest, IV, Vámház .. körút 6. szám. K6zpontl v6.s'rcsarnokkal szemben

A közel edő idényre való tekintettel nagy választékunk van : Kertieszközökben
u. m. ásó, kapa , la pát, ge re blye, locsolóka nná kban' különféle kivitelben.
Továbbá vanna k á gfürészek m etsző· , fünyiró· és sövénynyiró oUók. Virág·
cserepek, rózsafa ka rók, kerlibutorok stb . Árjegyzék ingyen és bérmenlve·
Hilrokonoknak 5 kedvezmény.

II r. Ve rlk nyi Gyö r gy: Krb:o, J ános emlékezete
Ilr. Gül Keh' Rl cn : Péterfi Dénes . . .
(;agY \lY IMnc!! : Dávid I''(-rene . . . .
Vári Albe rt: Miért vagyok én unitárius .
(;áUi I..i r inc: : A jelenkor J t\:r.usa
•
\' á ri Albe rt: Berde Mó:r.sn
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