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"J ó az Ur azoknak, akik várják 
ötet, a léleknek, mely keresi öt." 

Jer. sir. ll l. 25. 

J'asnaY<l Polyanában, a Tolsioj sz ülőföldjén a llapokbRn ünnepet ül az orosz világ. A 
Ilngy iró es emberbarát születésének száí\adik évfordulóján szobrot állitanak neki, hogy 
tisztes alakját hódolattal vegyék körül az egymásutíúl következő nemzedékek. Emlékére 
iskolát a lapitanal<. l\melyben az eszményiség kultuszát fogják tflnitani, az ő szellemében 
járva az Élet útain. l\'Iestel' és tal1ltvány ott bizonyára meg fogják egymást édeni, hiszen 
a szellem vi lágába n is "jobb adni, mint elfogadni." 
\ Kebryeletes érzések között csatlakozunk mi is az ünnep l ő sereghez, mert akit ott ma 

ünnepelnek, közel állott a mi szivünkhöz. Istenkereső lelke a XIX. század szellemi harcai
Iban kiküzdötte a maga számára azt a modem evangeliumot, amely az unitál'ius hitvallás
sal majdnem szól'ól-szóra megegyezik, Mi több, ezt ft modern evangeliumot a saját egyéni 
életében, il családi kÖl'ben és a társadalmi közösségben gyakorlati úton is megva lósitani 
törekedett, 

És ebben a hősi es küzedelemben mennyi kitadásl'a és prófétai elszántságra volt szük
sége! Hiszen eleinte azok sem értették meg, akik legközelebb állottak hozzája. Rej:élY volt 
előttük, hogy a született aristokl'ata miért s~áll le külsö formában és megjelenesben az 
egyszerü muzsikhoz, aki az ő farmján dolgozott s akit Ö, éppen ö óhajtott megtanitani a 
betüvetés mesterségére s vele együtt részt vevén a verejtékes munkában , a mun ka nemes
levele által fölemelte a munkatársat magához, emberSOI"ba, hogy eleget tegyen a krisztusi 
'i>arancsnak: "Szel'esd felebarátodat, mint tenmagadat!" 

És ezenközben a másik nagy parancsolatl'ól sem feledkezett meg: "Szel'esd nz Istent 
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teljes szívedből !" E zt Illutatj a az a buzgóság és áhítatos kötelességteljesítés , amellyel 
.Isten országc\t e földön kiépiteni igyekezett . K iépiteni önmagában, abban az imádságos 
lelkületben, Hmely kész a maga vélt igazságairól lemondan i, hogy l sten igazsága diadal
maskodjék, }(iépi ten i környzetében, amely mi ntegy magja az általa kontemplált eszmé
nyi világnak, amelyben testvérként szeretik és megbecsülik egymást az emberek, 

Csalódásai - ha voltak - egy percre se tántoritották el az egyenes utr61, amelyen 
elindult bensőséges, mély meggyőződéstöl és isteni hivatottságt61 vezereltetve, Ö is reszt 
aka rt venni ilZ emberi seg boldogitásának nagy munkájában, }(önyveiből is ez a meg"áltó 
szellem sugárzik felénk : a holt betükben - elevenitő lélek ... 

Bárcsak megertenők es magunkévá tennők ! Bá rcsak megeltené es magáévá tenné 
'HZ az ismeretlen bil'odalom, amely ma óriási kérdőj el gyanánt , mogorván terpeszkedik 
E urópa keleten s amelynek neve Szovj etoroszország ... 

Tolstoj szellemi hagyatéka - nem az erőszak . Tolstoj szellemi hagyatéka - a 
munka és a szeretet evangeliuma, E zé r t áldjuk mi is és imá nkba foglalj uk az ő emlékét. 

SzeJ·kesztö . 

•• 

, Uzenet.*) 
(L eo Tolsztoj.) 

N em tehetek rólc~. Ez az én hitvallásom. 
És én azt meg nem változt<tthatom, het ,nind
jch,t nem is tetszik valakinek, vagy éppen 
meubotrá11koznak ?'ujt' az embe,·ek. 

N ekem a sltját életemet kell folytatnom. S 
U{JY lehet nemsoká1'a szem.be kell nézne·m Q. 

halállal. Istentől jöttem: öhozzá térek vissza. 
Tehát az én hitvallásom nem. lehet más, nLint 
ami m.ost is megnyugtat és boldogit. 

N em. álli tom, hogy az én hitem csallu~tatlan, 
örök igazsag minden idők számára. De ugy 
él'zem, hogy aliu van ennél tisztább és villi,
gosabb, amely ·ugy kielégi ten e, mint ahogy ez 
kielégíti szívem 11ő vágyát s a k-utntó észnek 
követelményeit. 

Ha volna ilyen, kész vagyok (l zonnnl el.fo
yadni azt; rllert l sten nem kiván egyebet, csak 
{lZ igazsa go t. Á'm.de oda, ahonnan olyan ó1"iás i 
ld lá küzdelmek (i rán kiszabcLd1Ilta1l1, én sohn 
vissz<~ nt-m térhetek. Nem térhetek vissza, 
mint ahogya madá?- se btt.jhat megint be ct, 
tojásba, ahonll<tn I ste1!- után szá.rnY1'u kelt ... 

• Valas It a Sltt'nt Synodus kikÖltÖII Ílö ,' .tg2éllére. 

Cole,.idge szerint: " A ki jobbnn szereti a ke
I'esztény tunt, ?nint (l.Z iga.zscígot, az nemso
kÚ1'U oda jut, hogya sa.ját egyházát, vagy je
lekezetét több,'e becsüli, mint a keresztény
séget s végül is önönmagát logj<t, bálványozni: 
(t saját békességét helyezve ?nindenek fölé." 

t n éplJen az ellenkezö utCLt tetteIlL meg. 
tn eleinte a·z én orthodox hitem.et több" e be· 
csültem a lelki békességem.nél. Az-után jobban 
szm'ettem a ke1'eszténységet, -mint Ct saját egy
házamat, t s most - az igazságot szeretem. 
Jobban szeretem bárminél a világon. Ez az 
iguzság az én számo1n1"a ez idő szel"int egy a 
kereszténységgel, a hegyi beszéd egyszeri;' 
evangeliu11lával. 

Ez a b'isztusi t(L1~tétel (l.Z én. hitvallásom. 
Ragaszkod011L is hozzá teljes szivem böl és lel
kemből. Ugy tapasztalo11/., hogy ennek oltalm.ct 
alatt békében és boldogan élek .. ' Békében es 
boldogan közeledem az élet véuhatárához . . .. 

P. b. 

-----



UNI TÁ RI US f!.A TESI TO 

E lnöki Inegnyitó. 
TiHzI, Ir ko!'i /( ,jz/J/lilféHl 

Miko,. itt DclJt'('('Ulbcl1 előIizü t ' tn rtu nk ösz
Hzc.iIJvctell, elKr; kütl!lességilnknck ~al'tsu~ 
IIZl, hogy Si',nbtJ ,J6zsernek Cll1lék(~ elott, aki 
IlCIllCIi Hz iv(ovel, nagy mC.IoCé l'lö lel kfvcl éH ál
rlor.tt U<él5zséK'évcl IcheLövó tette inmházs"ett
tc léM8Cl kapcsolatos jttc~lj e l ső I<ö t: i kö.zgyUl~'
HUn kct: hajt/;uk meg ha lá nk nul< CH cllsmCI'C
s lirl knck zúsz hljál. 

J óltcvőnk rő l tortént megemléke"és után ke
~"yclclcs kölelcsségtelj es i ~s8el bcjelen.t ell1: 
pU s pö)ü iI11< nel{, 1,'cl'ell C Joz!:! rn ek rolyo éV I 

rcbt'uúr hó '1 9-éli történt },!YÚ8Z0S elhun y tát. 
MeglJuldog"ult Icl)d vezé~'Onk h(!s~,, ~t év~ize

dckell át volt az egész világ ullllartusamak 
cJ.CvcdO Ii piis pölw . megáldva nagy le lki és szel
ICI~'li ké pcsséR'ekke l, mély hitbeli mel!győződés
licl , em be rburáti sz ivvel. ki vú ló admi nisztrá
tori tehclséj.{joCcl, amely is teni adományokat, 
flln tdsúg-ot nem is nlcrvc szakadatla nul a r ra 
h ;H~Zllá l t fel, hOK,V nemz.elénck és egyházál1a l~ 
a le h eLő l egll a~y(Jbb szolgit lato lm t tehesse, Ez.
últa l nemcsak CKvhúzúL, lu\ne m e Sl.Omo r ll 
i<lt1kbcH az őszcs e rdélyi magya r CI{yhúz.uk é r
dekébt!n az a ll ~ol és ame r ika i hitrokonainl( 
al1.\'u).{ i és e r!{ölcsi támogatl\sával kifejtett 
LLvckcnységévcl a "/. ci-Cész mai-Cynrságol is rna~ 
/-fával szem ben Ől'i)[{ há lára kütc lc7,Le, 

Legyen nH}ü' IlCVU és IHtJ{yél'demU püs pö
k li II Imek cllllékc"/.ete it világ összes lm i tá r usa i 
elölt örök re áldott. 

A nagy veszteséggel kapcsolatba n v isz.o llt 
o rij ll1lllel jelen tem be azt, ho,",y a Lonlai zis na t 
fo lyó évi múj ll s 20 ,-án pi.is pöld{é dr, 801'os 
(;.völ·gyöt cgyhangulag vá lasztotta meg", 

VégiiI ii rö lll lllcl jelentem az.t is. hogy Ur~ 
m{Ul czy Nú ndor egyház un i, barátja, a " Pest i 
II id a p" roly6 év i május 2:l-i ki számáb~1Il 
"U lliLá l 'i tl so l~ " c im alatt vezé rci kket irt, mely
\)ell felsol'olja mindazokat a tevékenységel,et, 
melyeket a"/. Ol'SÚlg összeomlása úta a \'ilá~ 
unitú riu s'li l\az.ánl, érdekében 1,i fe.ite ttek. A 
rulso l"olL tényck és H"ok uól levont l<övcLl;:eztc
tése', ldválóall a llmlmasuk (!~'yh áz utlk ll1eg-is
me rteLésé l'c és jóh inlcvenck növelésére. E"él'L 
tarlom s·llikséJJc:'3IIC k. hogy II szóbnn levő cild(
röl c hel yen is mcgcmlékc"ztin k, 

'/' i.'tz- l dl kiil'i 1,'öz-Y!JiUé,~! 
SziilőWldjél'ől, El'délyböl az orszú~ össze

omlása uLtl n e1lildüzöL~ IIniLúl"ius csap~tt Dcb
I"i.:!ccnb\!n, e lHI ).:".Y rnH~yar VÚ l'osball ttdúlL me
llcdékhel,yel., n1c).(é lhdés t cs m iko r II l e~sz.i.i1\-

lSCKCSl;l bb' (ilctfc1LPtl'h'il bii'.lmtiLIIltR (· I~ö fel 
Hdalának Leki lltctlc. ho~y $(ondusko(\J('k lelki
!lzUkséKletell1ck kiclélo{iLéR~I'öl, mel't lillY 
é l' >"Le, hOt-!y c8nk ennek a lJlI'lokában 'est ki .. 
l?eS mc~vivl1i Hzt a h~l1'c?t, mel)" az on;zá~ 
Je lenIeK) SZQ IllQI'U hd yzetel>en, ugy az o ma
Kán, mint egy hil"/.i és nemzeti eletéhen I't:á i ~ 
vá l'akoz.ik, 

A mugasz tofl gondulatot LeLL és t.:z.l 18ten ál
dása kövelte, Az ij.(c LeHtLé lell tehát s iKY 
mosL mút" a ki/; unitá.rius csapatnak ninc. 
szUk séJ(e atTa, hog,V Ist entiszlelt::l lartásál'u 
más egyháznak szivességét, illetve templomát 
vcgy~ igénybe. 1\'1 nw!' 1110St II l11a~ul1k házi!
bun dicsérhcl ilik az Urat, lI f:;.\' «"'1'z.C'll1, kedves 
j{öl clensége : : ' li o üLilnl( ln It köri köz.gyi.ilés 
hálás köszört.:l..ét fcjez.i ki ~I hclyb:! U refor
mÍ\tll!-\ egyházhizsé~Hek :lzert a testvéri cse
le ltcdetért, hogy "ddig - az. iga"/.i l<eresztény 
vallás s ugallata sz( !'int - áte ngedte temp~ 
Iomá ', itteni un itáriLIs hittest vé reink lsten
ti az. te leté re, N agy megértés rő l és kri sz.tusi 
sz.e retct röl beszél cz. H lény s m i II felénk nyuj
tott j obbot <twl,kal az él'zésekkcl szori t juk 
meg, melyek méltók avelUnk s"emben L<lIl us i
toLt cselekedethez, Felette jól esettnek Unk a~ 
a szeretette lj es fogadtatás, melyben itt az 
llnitá r iusok l'ésl.Csültek, :felette jól cset t azért, 
1I1el't a templom nak átengedéBe olyan embe
rel(nek Isten hez. ],özelebb jutt<\tását jelen
tette aldk a legsulyosabb h rcsztet. a szülő
fö ld 'elvcsz. tésének é l'z.ését hordoz.ták s"iv ilk 
bCIl, akiknek tehát, min t bujdosó magyarok
tt:l ], igazán 1l:l.I.!"y sz.Uk ségük volt a rra, hogy 
templom ba n miné l kö"elebb é)'ezzék Ilmgukat 
tI 1\1 inde nhatóho", 

A tem plom átengedése nemesa l, va ll ási, ha
ncm ncmr.et tömö)'jtő, nemzetép i Lő cselekedeL 
is voll. Ha a r. Orsdlg min den községében, vá
I'osáb<lll minden fe lekezet előljárósága, _ 1; 1-
késze más fe lekezet ek kel szemben hasonlo er
zéscl.et tú plál na és ezeknek a" é rzések nek 
megrelelően is csclekd nék, ily módon megte
l'emtetnék a z. Il min di g hanuoztatott fe~ eke: 
z.eli békesség, :.t mcl.v egy tábo l'bnl1 egyes Itepe 
a h<\zá nak minden hliséges pOlgá!·á.t, fi~lt ; 
ezen a szi lárd ~da pon fe l leheLne e l~~ .tenr ~ 
magyar lelki integTi tást és er re ,<IZ elJovendo 
boldog N"lg.vmaJ.;"ya l'urszágoL, mig elleJl ?en e 
na~o' m:'I~O' t\l ' lelki egység né lklil C~~\k .. revete
g- li l. biz.onytal'IlHlI tekintheW~~ I~. a Jov~b~, ._ 

1~ ll llek az :tg-godalomnak ~ul(Jl~fvlf' I? , nUl.l~ 
UHn löbb he lyen Hdtak mar klre.lt!zest, kl-

, 

• I' " ' 1' k' ' " 6 k ' , ' I ' k'" ' .. lllg,"I"g"'nduok b(>SZélh.· uz l>ll ny l' " 7.C"" m. II', IIv~bL IIIgur.gat lia , umtur'I UI< ugy rar. ort ~ ~ v v 

1'JZ8, évlx!n Ouhn:>cculK' l\ tal'tuU körl közgyi.i1éfl alku llLlúvuJ. 

• 
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mondván a:r.t, hogy :Magyarországra káros a 
lakosság többféle vallásfelekezete. 

Unitárius hitvaJlásunkkal az a felfogás 
nemcsak, hogy nem egyezik meg, hanem azza t 
homlokegyenest ellenkezik, mert mi azt tart· 
juk hogy éppen a hit birodalma az, amiről az 
embereknek a legkülönfélébb felrogásuk és 
meggyőződés lik lehet. Hogy az unitál"iusok
nak az a felfogása fedi az életet, ennek tanu
bizonysága az a sok vallásfelekezet, ami a vi
lágon van. És ha, más országokban nincs ve
szély a lakosságnak több vallásfelekezethez 
való tartozandóság:.'\ban, akkol" ez a kérdés 
llem rejtegethet magában veszélyt Magyar
országra nézve sem. Ha minden fia az ország
nak belső megyőződéses tagja az ő egyházá
nak, ha az ő szivét HZ igazi krisztusi hit hatja 
át, ha lelkét a kel'esztényi szeretet táplálja, 
akkor lelkében, elméjében sohasem támadhat 
fel az az érzés, az a gondolat, hogy nemzeté
nek azon része ellen, amely ugyanazt az egy 
örök Istent más formában tiszteli és imádja, 
ellenséges érzéseket tápláljon, vagy pláne ell
nek kifejezést is adjon. 

Ha a szemnek jól esik a szinpompa, a lelki 
szemeket is gyönyörködteti a Mindenható 
által teremtett léleknek a hit terén is történő 
változatos megnyilatkozása. Én azt hiszem, 
nincs olyan unitárius, akinek aszóbanlévő 
kérdésről más felfogása, más meggyőződése 
lenne. 

Az unitárius embernek ez a meggyőződése 
egyidejü az unitárius vallással , mert hisz val 
lásalapitónknak, Dávid Ferencnek életében, 
Erdély földjén, unitárius fejedelem alatt ik
tatták törvénybe és pedig a világon először -
az unitárius va llással együtt - a hit- és lelki
ismereti szabadságot. 

önérzettel és büszkeséggel tölthet el mind
nyájunkat ez a tudat, de azért nem állit juk 
azt, hogy csak mi unitáriusok hirdetjük és 
munkálj uk a felekezeti békességet sőt ellen
kezően meg vagyunk győződve arr61, hogy az 
01'szá.g la~osságának tulnyomó nagy része, 
vagyIs majdnem az egész nemzet hasonló fel
fogásban van, azaz nem fogadja el azt a té
telt, hogy az országra káros a többféle vallás
felekezet. 

Ha elfogadnók a többféle vallásfelekezet 
káros voltának tanát ezzel destruálnók a . , 
nemzett szellemet. 

I-Ia ez a felfogás mégis gyökeret vert a 
nem~ei testében bizonyos tel'ületeken, min
d~n Igaz magyal' embernek arra kell töreked
me, hogy ez a mérgező kóranyag onnall eltá
volitiassék. 

Ehhez nem szükséges más, mint csak az, 
hogy e hOll n ak minden fia és lánya elsösorban 
magytll'llak és csak azután vallja magát va
lamelyilt egyházhoz tal'tozónak és azután cse-

I.ek:,elyék is enne~ megfelelően, nevezetesen be
csuljon meg mtnden magyal' értéket tartoz
zék az illető bá1'1nely vallásfelekezeth~z, 
_ ~b~n a mentalitás ban és érzésben fellehei 
ep ltem egy olyan magyar nemzeti kulturát 
mely tökéletesen összeolvaszt ja a honi lelke: 
~et egy ?Iy eg~séggé, m.ely eg~ség felépitheti 
es meg IS tudja taltalll az UJ Magyarorszá
got. 

A pogány magyarok álta l megszel'zett Ma. 
gyarországnak keresztényi szeretettel átita
tott honszel'eteten kelJ ujl'aépüJnie és fenn
maradn ia. 

Nem engedhet i meg a józan magyar több
ség, hogy fogyatékos lelkületü, önző emberek 
játékszere legyen a felekezeti békesség, 

Szomol'u, sőt katasztrófális volna keresz
tényhitünknek (lZ a megtorpanása, rneggyen
gülése, ,amely miatt 1)ULgasztos nemzeti cél
jainkat a felekezeti békétlenség folytán nem 
valósithatnók meg, sőt éppen ellenkezően, az 
egyházaknak az a feladatuk, ez a kötelessé
gük, hogy Isten országának terjesztése mel
lett, a sziveket, lelkeket megnernesitve, ke
resztényi szeretettel megtöItve, azokat - az 
egymással való n em es versenyben - előké
szitsék a nemzeti gondolatnak, érzésnek minél 
nagyobb mérvben való befogadására, munká
lására és a honfitársaknak kölcsönös megbe
csülésére ! 

Tisztelt kö,.i közgyiilés ! 
Ezek az érzések, gondolatok és vágyak kell, 

hogy foglalkoztassák most a lelkeinket ebben 
a nagy magyal' városban, melyet röviddel eze
lőtt látogatásával tisztelt meg hazánk legna
gyobb ·barátjának és lege-J'ösebb pártfogójá
nak, Rothel'mere lordnak fia, aki lelkében ma
radandó jó emlékekkel távozott a megcsonki
tott országból. Ezekböl az emlékek ből lUttal
mas erőt fog meriteni atyjával együtt Ma
gyal'ország él'dekében továbbra is kifejtendő 
küzdelemhez, mely küzdelem minden magyal' 
ember hite szerint - megfogja hozni orszá
gunk feltámadását. 

Ebben a boldog reményben a jelenlevők üd
vözlésével a kÖl'i közgyülést megnyitom és az 
elhangzottak alapján inditványozom, hogy 

1. Ferenc József volt püspökünk és Szabó 
József, Szabó Zsófia jóltevőink és ~zék:l~ 
Ferenc elsőgondnok Kovács József es LO!I 
Jenő emlékét jegyzőkönyvben örökitsük meg. 

2. az illetékes helybeli ref. egyháznak irás
ban köszönjük meg templomána,k, unitárius 
isteni tiszteletJ-e történt átengedeset, 

3. irásban üdvözöljük dl'. BoroS Györgyöt 
püspökké történt választása alkalmából, 
ugyancsak il'ásban köszönjük meg UI":nánc.zy 
Nánd01'llak .lZ unitáriusokra vonatkozolag Irt 
vezél'cikkét, 
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4. hazánk legnagyobb patronusát, Rother
mere lordot irásban a következőkben üdvö
zöljük: 

Viscount ROTHERMERE 
LONDON. 

Hotel Savoy. 
Dávid F erenc E rdélyben a XVI. században 

a hit és lelkiismereti szabadság hirdetésével 
és-diadalra juttatásával megalapitotta az un i
tári us vallást. 

A békeszerzödésekkel elpusztult Erdélyben, 
a szabadság, az emberi jog és több, mint 400 
éves kll ltura, csak egy maradt meg az em
berek lelkének mélyén. a j obb jövőben vetett 
hit. -

A siralmas á lla potok a lTa kényszeritették 

a megé~ J;etés !~é~k.~ l ~~radt magyarokat, hogy 
elh.a~·y~ak szulofoldJ uket. - Az elmenekült 
unt,tá rlUsok egy rés~e Debrecenben telepedett 
le ~s ott most maganak egy kis imaházat lé
tesItett. -

E nnek az imaháznak felszentelésével kap.. 
csola~osan Csonka-Magya rország unitáriusai 
a mal napon az emlitett városban talt ják évi 
rendes köri közgyülésüket. - Ebből az alka
lomból Lor~ságodat. !flin~ a magyar igazság 
hatalmas vedelmezoJét, tIsztelettel és szere
tettel .. üd vözlik és ~é~'ik a ~'[ i ndenhatót, áldja 
~~eg C!nt ~z emben .el ~~kor legvégsö határáig 
JO egeszseggel csa ladjanak, nemzetének örö
mére, javára és Magyarország igazságos 
ügyének szolgálatára. -

Debrecen, 1928. év i junius hó 7.-én. 

Esperesi jelentés, 
(1927- ról.) 

T iszielendö Egyltázköri Közgyülés! 
l sten kegyelméböl itt vagyunk Debrecen

ben, ahol hiveink 1921. évi Advent L vasár 
napján alakitották meg az unitárius leány
egyházközséget néhai Székely F erenc első 
gondnokunk buzgó vezetése mellett. Azóta 
nem egészen hét év telt el. S ime, a j ó igye
kezetnek. az egyetértö munkának megvan a 
gyümölcse. A mai szent napon nem csupán 
közgyülést tartunk itt a Duna-Tiszamenti 
egyházkörnek ezen a nevezetes örállornásán. 
hanem íelszentelni készülünk az ujonnan épi
tett imaházat is. Ez a két fontos közérdek 
gyüjtött egybe minket mostan Debrecen vá ro
sába, melynek vendégszeretetét élvezzük eb
ben az ülésteremben is. Mint a hogy hálás 
szívvel és testvéri lélekkel élveztük a helybeli 
~atalma~ refol"'.11átus egyház vendégszeretetét 
e~~en at, am.lkor Kossuth-utcai és Árpád
ten templom!,l.Ikban gyülttink egybe ünnepi 
alkalmakkor lstelltisztelettartás és urvacsora 
vétele végett. 

Most már van nekünk is a gyülekezet szá
mához képest szerény, de kedves otthonos 
imaházunk, amelyben a közös oltá ~'nál szive
sen látunk mindenkit, aki magát hívó keresz
ténynek; igaz magyarnak talt ja ; mert ná
lunk, unitáriusoknál, ez a kettő egyet jelent. 
Szerény imaházunk ott áll az ősi telken ame
lyet még a mult század 80-as éveiben '( Hat
van-u. 24.) debreceni Szabó József és nővére 
S%«b~ Zsófia ajándékoztak volt az unit.á rius 
egyhaznak. Néhai nemesszivti hagyományozó 

• Debrecenben tartott évi rendes közgyűlésen 1928. 
juniu, '1.4:n !e lolva!lla J ó", " Miklós. 

végr endeletében az Unitárius Egyház tulaj
donába adta át a szép fek·vésü házastelken 
felül az Ondódi Veréb dülőben levő 21 kat. 
holdat kitevő tanyabirtokot, amely a házzal 
együtt az itteni filia megalakulásáig a kolozs
vári egyházi főhatóság gondozása és felügye
lete a latt állott. Az ott kezelt idóközi jöve
delem - sajnos - a világhábn'ut követő 
anyagi romlás folytán értékét elveszitette ; s 
az ide kibuj dosott véreinknek mindent elölről 
kellett kezdeniök. A tökegyüjtést mindjárt a 
fi lia megalakulása kor megkezdettiik. Ebben jó 
példával járt elóI Székely Ferenc gondnok 
a fia , aki egy 10.000 koronás betéti könyvet 
aj ándékozott az egyháznak. S nemcsak ne
künk, hanem kereken az összes egyházakat itt 
Debrecenben hasonló szép adományokkal 
(5.000 5.000 K.) tisztelte meg. Beigazolva 
mintegy ezzel a nemes gesztussal azt is, hogy 
az unitárius egyház Debrecenben a felekezet
közi béke, a megértés, a lelki egység sym
boluma. 

Azok a koszoruk amelyeket tegnap dél
után a temetókertl~n :lZ Alapító es az elsö 
gondnok sirján elhelyeztüllk, nem ~up~n a 
kegyelet virágai, hanem egyuttal a ml mt:lye~ 
érzett hálánknak és szeretetünknek a Jelel. 
amellyel áldozni ki\'anunk az ö her.·ada~lan 
emlék lik nek. S nem felejtkezttink el ar~"01 a 
kedves barálunkról sem, "kinek ma tulaJdon
képpen itt. az élők és örvendezö.k sorában ~~
lene lennie. hogy lássa alkotásanak betetoz~ 
sét, :lZ uj imaházat, amelynek tervezeten 

• 
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111HjrlncIll !ryerll1 ck e~. . r:tj?n~:-{I~~;' ~ csii ngö~ t. 
i\ l e~koszonl zt\l k a /..Q/I Jcno SII'Jat IS. S a fns~ 
~en dombon,ló si rh<l'nt fölött (dd ~ imádságot 
lllu ndotLunl, .1 székely I hl.zám IS, HhOtllHlIl 
8z:hmllzott, S ,l bonnan magával hozta Á l'on 
csn ltHlj{lool ide ld <I nagy m:.tg.v;1.l' Alröldl'e fl 

yelesz iil etcU igHzi vn ll:\sos ollzgós<'igot s az 
emberszeretet szent cVl:Ingeliumát. Hinnem 
kell , hogy idveziilt Icike ~) dicsö.ség .honából 
a IllHi napon öl'ömmel és megelegeciessel te
kint II bevégzett míire, amely olyan közel fél'· 
kŐ7.ött m: Ö nemesen dobogó sz ivéhez. Minket 
pedig bi"l:1L. hogy ~lZ elődök nyomdokain ha
hld vH, csendben, 7.<l jullmllll épitgessUnk to
v,ibb alTa .. \ fundnmentullwfI, amelyet a szá· 
7.ndok vé rziv .. ltara i soha meg nem I'endi t et.t.ek 
s amely nlllj,W :-1 ]{ riszt.us, 

Az épités l'C vomltkozó lag itt részletek be 
ncm bocsát.kozhalom. A;.o;t. azonban mégis 
meg kcll említellcm, hogy Jiliánk Debrecen 
vú ros jóvolt{lból 2.000 P., a Cultus kOI'mán)'
tól 500 pengöt kapot.l segél,v gyanánt, Megta
kar it.ot. t. tökéjét H bpesti egyházközség egészi 
telle ki <l "Fentmtási Alapból" kölcsönvelt. 
20.000 p , kölcsön nel, mely összeg 10 év ~lh\lt 
lö rleszlendö, Azon ldvm egyes hiveink á ldo,mt
készsége teLLe lehetövé, hogy imaházunk ti 

Illa i napl'll ünnepi di szl öltsön magán\. E zek
ről fl filia maga fog beszámolni az "Unitá rius 
ÉrLesi l6ben," 

Az épilés jegyében indult meg ez évi j e
lentésem, Szel'et.lem volna ebben a hangnem
ben fo lytatni azt a bpesti Missió-H ázl'a vo
lInlkozólag. ~l hol igAzság szer int .1 Z elsö kala
pácsi.itésnel, már m.\jlls l -én el .kellett volna 
ha ngoznhL A lehetetlen lAkásv iszonyok és ir
g~llllat1a n ]'cllClclelek miatt azonban még m in
dIg csak állunk és vá rjuk a jóakanüot, holott 
lsten - ember lálja , hogy nekünk Budapes
ten cg", második imaházra okvetetlen szüksé
g iink \Inn. Budapest SzékesfövÍ\ros Tanácsa 
is belillln ezt s ill. építés és berendezés céljainl 
:3 eg-ymilsuláll követl,ező év re (1928-1930) 
é~'C ~~L,e 2,I,OnO p , összesen : 72.000 Pengő reJld
klyuh segél,\' kiutalásút helyezle kilálásba. A 
le l'v l(ész~n vú l'ja n. kiyitell. Az engedély meg
van, A pel~z megvan. esni, a ráció nincs meg, 
amely az ilyen rendki vüli és nemzetközi vo
~la t koz:\SIl eset ek ben lu lmenjen HZ ug.vneve
zclt ll11l'agn.l fus ha tá ra i II S honorálja an na k 
az, Amerikai Ti\l'su lallHlk :1 jóindula tM. ame
lYIk egy ilYen értékes m"II/ZI' ti ajándék·oi adott 
:~ ,l\1 :1!":')' 1I~ 'nf\k, - mint. :1 bpesti Unitá r ius 
1 ll sslO-lIa'/.. - A berendezés l'e szánt :ldomá
nynk - kiv:\ 1t n szeg-enyek \'észéről _ mind 
sU l'ubJx.n ől'i,~zllek dl", Csi1.-i Gábor. missiói 
IdkészUn ).. t'im~~I'c (Budapest IX, ker. Rákos
\lc(,:~ ;\.) . I\l:;i. abban II tekintetben is szivesen 
:'ld tehl llaj.(o~IÜ'i st, hogy ld mit :ldhnt és ildjon 
nwj.( n llwg-lt!\lli bL'I'''-'I\(I(!z~~i L:lrJ.!,\':lk, klenodiu-

moJ.: me llé, Rcmélem, hogy senki sem marad 
ki hí veink küz U! az adakOí:ók sOl'a iból; s re
mélcm. hogy még az összel ott. is lesz egy 
ilven szép és lélekemelő ünnepünk, mint ma 
itten Debl'l~cen vál'osában, 

A Missió-lIázzal kapcsolatos munkáról ta
va lyi jelentéscmben részletesen megemlékez_ 
tem. lt.t. csak fölemlitcll1, hogya programm_ 
sze l·ü m un ka zHvartalanul folyt az idén is 
tovább. S most anny ival könnyebben, miután 
a bpesti központban külön tanácslermet I'en
deí:t.ünk be a templom a latti 1. emeleti helyi
ségben, a hol az Ifjuság is folytathatja egyleti 
munlu\ssásrúl s ahol más egyháztársadalmi 
szerve i nl, is, minl il Nöszövetség s az ebből 
kirHj zoll " Leúnyegyesület" idől'ől- időre talál
kozn i szoktak. Miss ió-Ház vezetöje a végzett 
m unkáról l<tilön hav i jelent.ésekben számol be, 
amelyek eljulnAk Bostonba és Londonba és az 
J gaz~ató Tanács utján Kolozsvál'l'a is. Nekem 
kiváló Öl'ömemre szolgál, hogy missiói lelkész 
'lfiá nak v idéki útjait vele egyetértve meg
oszthalom. mini sz intén Buctapest is hálás 
lehel, hogya kon fi rmúló I fjak lelki vezetését 
ő vette át, mióta engemet ~l külföldi utak és 
,·epresentációs teendők nagyobb mértékben 
elfoglal nak. Itt jelentem azt is, - hálaérzet
tel a nl. kir. Kereskedelemügyi ) Ii niszter úr 
nagy jóindulata iránt -, hOg~7 az idén már II 

missiós lelkész is megkapla az állall1yasutak 
összes vOlU1laira az I. osztályu szabadjegyel 
s igy sZ:lbad3bban mozoghat s utiköltséggel 
sem :lZ eg~' es l liveket, sem a vidéki csopol'
tokat, sem il Missió- lI áz budget-jét nem ter
heli. - A l\fissió- II áz jelentékeny ruha és 
pénzbeli segélyt osztott ki a szegények között 
s a gondjaira bizott és cl B r:lssai Sámuel 
Ifj usági Egyesületben tömöriil t egyetemi 
Ifj ll ságnnl.; e rdeme szerinti tandij és tan
könyv-segé lyt utalt át s fedezte a peri feri á
kon (Pollgrácz-lelep - Múria Vcller ia-telep ) 
szel'(~llyen mel!\loll1116 két ideiglenes Jntel'ná
l usunk Iakbérél. Ha még hozzüteszem, hogy 
budapesti temp l omllnkb~1n il hó első vasár
napjH kifejezetlen az Hjuságnak V<lll sz~n: 
telve, <lmikor az istentisztelet ut<Í.n misszIOl 
kész afia ol lan<Í.cstcl'emben külön is foglal
kozi k velök s an.\'Hgi és erkölcsi kél'déseikbel~ 
jó tanáccsili szolglll, azL hiszem elfogadhato 
iiépet nyujtottam aiTól a 1ll11nk,lról. :lmely
j·ől :I lIagyyi!ilg édes keveset tud; de akkor 
bizonyára megtudlU\, hOgyJUl ez fl jóléti in
tézméllyiink nem volna, - A )rissió-llI\z 
iigycvel amel'ik:li körut:lll1 alnlt is fogJalkoz-
tillU s annak céljai és eddig eJért. el'ed1l1ényei 
inlnt ott:'lni Tá,·su latunk vezél·knn1 részéről 
meleg 61'd~klődJ~t tap:lsztnltnm. A megkezdE'tt 
Jl\"olllokon most nu'ir épitsiink tov:'ibb! 

~pitó lllllnldnk sikel'ót.;-l lelkiekl>ell e lőmoz
dít j,l Js IJi ztositj :1 :IZ az (!lég-gé nem méltányol-
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hnt6 tény. hogya f , iAk, év clej ét,öl kezdve a 
budapesti kijzségi jellegi,i iskolák bnn ta nuló 
unitÁl'ÍlIs gyermekek hittani oktatásá l'a Bu
jlllpcsL Szókcsfőv(u'os TanácsA egy öná lló hi t
oktató i állás java(!<\ImnzáRfü v(dl nltn magá l'n, 
Ezt ElZ I.\ ltást Jlt1W Ri Lász ló ok I. lelkész afiá
v:\1 Wltötllik be, akinek kész Ultsége és peda
gógilli é rzéke nekUnk haLMozott nye reséget 
jelcnt. 

Ugya nczt az c lő nyt jelCllti Ujévtöl kczdve 
I)('{hö ls tván, hitoktató-le lkész :\fi(l/Htk buzg(, 
lllunk61kodásn a bpcsti és könlyékbc li á ll ami 
iskolákbnn, Az ö fizetésé l'ő l a m, kir, 1Iltlls
kOl'mány gondoskodik, 

Ez n kéL derék kartársunk az iskolai cso
pOI'tok vezctése mc llett kötelességének bu'tjn , 
hogy II gOllcljaikra bizott I fjusl.\ggal II szoros 
érte lembcn vett tanításon kiv Ul is foglalkoz
zék, Az ősztől kczdve bei ndult és miiködik II 

nyá"; hónapokat kivéve, :lz lIgy ncvezett "V:l
sfl rnnpi Iskol n", amely havonta két t urnus
ban gylljti össze t..'Ululóinkat cxhortáció és 
ónckt.'lI1 itás végett a templomban, Kincvezte
tésOk alkalmával a csn ládok meglátogatását 
is figye lmökbe ajánloiiuk, 

A kél. uj munkae l'ő me llctt cddi g i hi tokta
tónknak alig nkMI egyéb Lecndője, mint a 
pásztol'i munka, Ilmelyet most már fokozot
tnbb mért ékben lehet és kell folyt.'\tnia, Egy 
olyan nagy v11J-osbnn, minI. Buda pest, igen 
sok fi karitativ munka s igy a fo lyó évben e 
sZeI'i nt tnAr mi is több gondot fordithaitunk 
a szegények istá llOlás1Í. l·n, kÓl'házi betegeknek 
is gyakrabban vihettUk a vigaszta lás gyó
gyitó b.'\lzsHmáts kezére járhattunk élZ á ll ást
ke rC8Ők egész rajánnk, akik kÖ7,Ul egy kis jó
i.nduhtLtal többeket sikertilt biztos ken yé rhez 
J lIltntn unk, Aki ezt a knlvll.l'iH-já rásL szemé
lyes l:\pasztaIHtb61 is mer i. az tudni fogja. 
hogy II Illai nehéz viszonyok közöLt mindenw 
kinek a kél'éséL momentftn teljesiteni nem 
lchet. De a l ehetőségig sohn senkit. ak i pál'i. 
rogÁs ra é rdemes, el ncm uLl\situnk, !fátm. 
volna meg, hogy il foglyokat is rnC"g-megláLo
garnsuk i dőnkint, Az uRynevezclt fogházmiss ió 
nem utolsó problémája fi mai bonyolu lt é lei
n k s uLóvégre az H rab is csak kiszabadu l va
la!""ikOl' s milyen jól es n k neki , hogyha II 

ml védel mUn k ala lt - bílneiL megbá.nvll, Is
tenével és az em be rckkel megbékélve _ ujm 
clroglalh!ltná hely L lll. egészséges nemzeti 
tá l'sl\dalomb!\ll. Rzt én nem fi konzulokt61 hl\· 
nel':" Kaját mngunkt61 v(, rom, S úgy hi s~em. 
1'7, 18 h(dáA mllnkamezö le87, Bir6 LA.j OS n ihI 
87.(UYl(U'II, aki cddig ill. Il sz ivével Kondolkozott 
{>s a kczóvel p.'ódikáll. 

Az uj munknel'ökkel knpcsolntban meg kell 
m~K emHlcnem, hOKY 1\0107.8vhl't li mult év 
noví>mhCI' ll-án uwwtt J"t)tI\IU\csll llkon Jw'tJrs; 
L(ls~ lfI. hlloktnt6 I clk~HzUnk ls fü lszentclte-

tc~l. A:; a ..'~Iclog emlékezetü, Roha cl nem fe
leJthcto fopaszlOl' adta rcája és társail'a ar. 
ál dást, aki azóta c lhivaLolL kÖ l'ünkb(il egy ma~ 
gMI,abp szo lgá latra, Az Ö távozása _ Erdély 
mal SZOIllOI'U helyzeté?cn - pótolhatatlan ürl 
hagyott maga ~I tán ugy az egyházi, mint a 
ll1agyar l~e':'H:.etl vagy m? ndjllk "nemzetiségi" 
életben. M I 18 mély fU\Jná lattal nélkUlözzük 
ilt, a hol minden kii róla beszél, al'. Ö alya i ta
n~csn i t. feddés~it és dOl'Kálásait, in telmeit és 
biztatását s mllldenek felelt azt II prófétai 
nemes lelkü letet, amell yel mindnyájunkat ma
gáv.\l " l.t~a~lott, IsLen iI'ánti mélYSéges hAlá
vn l á llapitjuk meg, hogy néhai püs pökünk 
Idlyéni F'l' , 'r.l1CZ József, vezél'i szerep"e volt 
hivl\lva, (~8 valóban az is voll. Az volt a t..'\
nál'i kaL hc(lI'án, a hol ft. számok tömkelegében 
is l'endszc,'L és örök igazságoL ta1{tlt. A szó. 
8r.éken, amelyet I'ugyogóvá letL az Ö utólér 
heLeUen varázslI ékesszólása, Az egyház ta
nácsában, aho l il higgadL gondolkozás mellett 
mé lységes lapaszta laLi bölcseség és nagyfoku 
IIlber isll1cl'et szabolI. irányt az Ö nyugodl. és 

tekintélyt p:\I'ancsoló itéletének, Az volt a 
Lúrsada lombnn és a különoozö felekezetek 
testvéri gy lilekezeLébcn, ahol az rsten és em
be rszc rete t magasztos lalapzaLán á ll va, az 
ö l'ök hal'llloniát kereste, Deo volente - ezt az 
ö rök hannoniát, - a f öld iség pOl'ától menten, 
mosL máI' cso l'bitatlanul fell..nláltH. Onnnn, a 
me lll1y fénykö rébőJ leki nt a lá most is miJ'cánk, 
az Ő el:i I'vulL ny:ijál'<l s á ldást hint - mint 
örökkévaló föpap, Melchized eknek rendje sze
rinL - e rre a szent gyülekezet re, ahol Róla 
kegyelettel em lékezünk s az uj imaházra, ahol 
á ldolt emlékét buzgó imá nkba foginijuk, 
ké rve h:.í.tra hngyoLL szereLtcire. 67 éven :il hü
ségcs é lettársára. a mindenhntó Istennek vi
~nsz ta ló kegyelmét. Amikol' meghalt, gyer
Illek-módl',l megkö nnyezili k, A részvét min
denfelől impozáns méretekben nyilvánult 
meg, Ilarl.lngjaink e lsh'atták. Temetése OIYIHl 
vo lL, m in t cgy fej ed elem dilldnllitja, Adja 
Is len , hogy imént meg"nlaszlott jogulódjá
bnn nki II 211-ik a Dávid PerCIIc pilspöki szé
ké~n. Il benne el pihent erkölcsi és szelle~ i 
en'jk új életre támadjAnak! ,. l\leglulit a kl
ddy"" . "tljen u kirá ly"" , Knl>~solj l.l k is 
mindjlu't egybe az e lhun.vt M sler mintl h6-. 
dolntunltnt6f; kegyeleilinkel ll Z utód, (II', Boro . ..; 
Cyül·gy. eddi.t!i cJ-I'yház i f6jegyz~ aOánnk 
ullil{\I 'ius piis pök ké töl't6nl IlIcgvn];\sztnt.ásn 
fe lett érzctL ösz inle Ö I 'öm~ .. zésilllkkel. Ez azt 
hi s'l.elll . nligllfl fogná bflll llllli /I Z <:lhullytl\les
le l' lllegdics6lil( á l'nynL S II IllIlI helyz.etbel~ 
ignzo ljll /I mi erdélyi AnynSzcntc.gyhazllnk 
il'á nt tílpl(lIt és rélLvc ÖI'zott 10;val1táslluknt. 
A I'. inditv(Ulyok so rá n, Illkn lnmnk \(.~Ild ennek 
kifej('zé~t ndnllllk cgy ilclvBzl6 ir 'l\t.bn n: mncl,v
Iyol eliSIll<lI'Ve rögonclnok aOíulltk hi vAtalos 
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éltesitését II tordai püspök választó zsinatról, 
'1 szavazás eredményel'öl, erdélyi testvel"eink
;lek sok szerencsét kívánunk az új regime
hej! s a megválasztott föpászLorr<l s munkás 
életére II mindenható Isten szent áldását 
kérjük. 

Az uj püspök nehéz időkben veszi át az 
Egyház kormállyz~sálHlk.. fele.lösség~elje~ 
gondjait; de bizonyara erot ment az I ste~1 
bölcsesség gyámol itása mellett azoknal, a V I 

lági papokna~.a tettre-ké,sz Szolg.á lat~ból , a k,ik 
véle megosztjak az egyhazkonnanyzas terhet. 
A lelkipásztori gárda, mely nz ö nevelése, .1 
Hivek serege, mely az Ő rokona, vagy szemé
lyes barátja, mindazzal bi zt.'l.tnak, hogy I llés 
palástja most is Elizeusra esett. S talán-talán 
az éjjeleinket virrasztássá változtato örö
kös bizonytalanság sulytoló ereje is csökken 
majd idővel, amilwl' jobban megértik egymást 
az egyik a másra utalt népek és nemzetek. -
Addig is őrizzük szivün k legmélyén azt a tör
ténelmi jelenetet, amely a mult őszi Főtaná
cson éppen d1·. 8 01'OS Cyörgy afiának elnök
lete alatt lejátszódott. Akkor ugyanis az egy
házunkat és iskolánkat végveszéllyel fenye
gető brutális hatalom rettentő elnyom[lsa 
ellen nem volt más menedék, mint az összes 
erők koncentrálása egy egységes gyujtópollt
ban. Nevezzük röviden áldozatnak. Az tör
tént, hogy jószántából minden pap, mester, 
tanár, tanitó és központi hivatalnok, a legki
sebbtől a legnagyobbig, az 1928. évr e felaján
lotta fizetésének 5-25 %-át a szent célra. 
Jlyenformán mi,ntegy két millió lei gy ül t 
egybe. S ezt a peldát nyomon követte a vilá
giak buzgolkodása is. A Bach-korszak óta 
al,ig volt il~en szép napja az Unitárius E gy
haznak, mlllt 1927. november 4-ike, amely 
n~pon hozott határozatot az Egyházi Főta
!~a~s nagy lelkesedéssel magáévá tette. Ez az 
ol'o~nap ,megaranyozta a mi néhai jó öreg 
patn~rchank alk.~)Ilyát. S biztató jel gyanánt 
sz.olg~lhat az utodnak, hogy ebből a nemze
dekboi se halt ki végkép a Bet'de Mózsa szel
leme. Budapest később 1000 pengőt szavazott 
~eg az egyházmentés céljaira, a Vicarius pe
dIg ott nyomban - a pillanat hatása alatt 
bgyancsak 1000 pengőt ajánlott fel. 

A ~1~" áldozatos épitön-:.esterehlk közi.il még 
valak~ lol !lleg kell emlekeznem, akit félig
meddl~ mar a mult évi köri gyi.ilésünkön el
llarentaltunk volt, aki csakugyan pár naJ) 
m.~l lva , 1 92~. j l1nil1S I S-án, itt hagyott ben
n~I ~t.ket" 9? ~v l~ek, bőséges tapasztalatait, egyt1azl bl!zgO~ag!lt es hazafias erényeit származ
at.~~. at n111'e~1~k dl'ága örökség gynnánt. Az 

;Inokl meg~~Ylto máI' mélt.at.tn az ő érdemeit. 
~mely.ek .elott. az emlékezet áldó világ{inál 
,11Ost IS tIsztelettel hajlunk meg kérve a nagy 
stent, hogy helyébe is adjon' mé ltó ut6d()t , 

aki az Ő llyomán buzgólkodva, virágoztassa 
fel vidéki g.vülekezeteinket s szerezzen elis
l1lE:: rtetést ar. u11itárius nevezetnek. A mi je-
1ől tü111;:, illetve választottunk olyan családból 
'Szánmlzik, amely már több neves i tót, lelki~ 
pásztort, pedagogust és közéleti munkást 
adott a nemzetnek. És ez a családi tradició 
1,ötelez, mint HZ igazi lelki nemesség állandó 
cl·iteriuma. Ebben bízva fogjul, a megejtett 
vMasztási el'cdményt az Igazgató Tanács ul
ján megerősitésre ajánlani. S egyuttal életére 
és munkájára, szeretteire és szent esküj ére 
az örökkévaló áldását kérj ük. S kérj ük őt, 
hogy az áldozat és épités jegyében munkál
kodjék velünk együtt. Bennünk mindig meg
értő munkatársakra talál, akik az ellenvéle
ményt t iszteletben tartjuk, hogyha annak for
rása a !.;özjót célzó, a békét kereső önzetlen 
al.;arat. 1\'[ j az ügy szeretetében mindenha ta~ 
lálkozni fogunk anélkül , hogy ut jaink keresz
teznék egymást. "Salus 1'eipubliccw sU1JrenUt 
le.l; . . :' !(ozma Cyörgy, kir. közjegyző bará
tunkkal, mint a hódmezővásárhelyi unitárius 
egyházközség gondnokával, már találkoztunk 
egy szomoruan ünnepélyes aktusnál, amiko!' 
az ottani unitárius temetöl.;el'tben (1928. V. 
17.) átvette megőrzés végett néhai Kovács 
József, köd felügyelő gondnokunk gyönyörü 
siremlékét, a lelkes felavató ünnepen. Utódja 
lett az egyházi gondnoki .székben; illő, hogy 
utódja legyen az egyházköl'i felügyelő gond
noki munkaköl'ben is. üdvözöljük mind a két 
minőségben s mondjuk azt, amit nekem mon~ 
dott a bpesti beköszöntőmön egyik kedves em
lék ü gondnokunk : "Facta loqlmntur . .. " 

Ha áldozatról van szó, akkor csak marad
junk Hódmezővásárhely t , ahol mult év Syl
vester estéjén kondult meg az uj harang, ame
lyet néhai kedves férje emlékére özv. Kov(ícs 
Józsefné szül. Czimmermann Anna urnő ön
tetett; s amely a hábonlba elv itt harang he
lyell ércnyelvével a békét hirdeti. Békét . .. 
lelki békét és megnvugvást az lsten szent 
aka ratában. A harang és felszerelés ért~ke ~z 
5000 Pengőt meghaladja ; de aranynal ~s 
ezüstnél drágább a jó sziv kenete, amely allMI 
becsesebbé teszi az áldozattételt. 

Füzesgyarmaton ugyanilyen módon. eg.y 
másod ik uj harang zeng hynullIst ottam 111-
veink áldoz<\U.észségél'ől. Az októbe 1'. 9 . .-én 
tartott harangszentelési ünnepen ünnePl dlszt 
öltött az egész gylilekezet s jól esett látnu nk, 
hogy elTe a kiváló alk.llomrll <lZ egyházi ép ii 
let.ek: templom, tOl'ony, iskol::l, parochi<l -
mind szépenjók:'l1'ba hoznttak. J lál<lS<lll kö
szönöm e hei};en 1:1 mag<ls Cultllskormány jó· 
t.ékony segitségéL 1.000 P. ol tem plonwa és 
1.000 P. az isl,oIÚnl. Melyhez jiu'uJ még <lZ <l 

kamatmentes 2J!OO P. kölcsön, amit öt év 
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a latt köteles fi l. ecclés ia letörleszten i Budapest 
Fcnla l'lási Alapj"inak. 

Az egyház i épületeket Polgárdin is ,'endbe
hozták hi veink a magtár értékesitése folytlin. 

Nagyobb javításl'a van szükség az épüle
tek kö,'m Hódmezővásárhelyen az ott ural
kodó L:.\lajv iz mi.att, <\mely ugyancsak emlé
keztet fl régi tófenéh e, amely valaha Szeged 
és Vásárhely között fi komp-köz lekedést lehe
tővé tette. 

Budapesten kényszer-renovátió elé áJlitott 
bennünket ezelőtt négy héttel az a szédületes 
orkán amel y székház unk disztornyát majd
nem l~döntöhe. Okvetlen meg kellett müsza
l, ilag vizsgáltatnunk s !negfelelő mÓ,don erö
s itenünk, nehogy a hatoság elrendelJ,e annak 
lebontását a közveszély miatt. Az egesz mun
kálat több, mint 3.000 pengőbe került. 

Áldozat j egyében buzgólkodva gyüjtöttünk 
az abrudbányai leégett tem plom javára: 1200 
Pengőt, mely az ottan i érték szerint körül
belül 36000 leu összegnek fel el meg. Ez által 
is tanujeIét ki vántuk adni annak, hogy baj ba 
jutott e rdélyi testvéreinkkel melegen rokon
szenvezünk s szomol"u sorsukban testvéri j ó
indulattalosztozunk. 

Gyüjtöttünk a Protestáns Mensa javára az 
itt rekedt, menekült diákok karácsonyfájára 
100 pengöt. Buda pesti egyházunk a Mensa 
részére 1928.-ik évre 300 P. vett fel a költség
vetésébe s azt a Mensa pénziárába be is fi
zeite .Ugyancsak 300 P . ajánlott fel a Vica
ri us két unitárius egyetemi hallgató fél ebéd 
kedvezményének biztos itására. 

Budapesti egyházunk, anyagi helyzetének 
javulása folytán, úgy érezte, hogy neki is 
tennie kell valamit a se rdiilö gyermekek nyár i 
üdülése érdekében. Elhatároztuk, hogy egye
lőre az idén legalább 40 unitárius fővárosi 
gyermeket (6-14 életkor) helyezünk el a Zsó
fia Cycrmekszanatorillln utján Balatonalmá
diban, julius hó folyamán. Egy gye rmek havi 
gondosáza 80, azaz N yolcvan pengőbe kerül. 
Uti költség oda-vissza: 7 pengő. Az ecclésia 
vállalt 10 gyermeket. A Missió-Ház tizet. A 
vicárius 10 S!yel"meket. Megértő hi vei nk lelkes 
adományából fedezzük a fennmaradó tizet. 
Utiköltséget s idönkinti látogatást a Nöszö
vetség vállalta magára, de hogy ennek a 
buzgó női gárdának a pénztárát fö löslegesen 
ne terheljük, ugyan kérem, hát nem kü1d
helné be mindenki , ak ihez körlevelem eljutott, 
legalább azt a csekély 7 pengő utiköltséget. 
En bizom hi veink szeretetreméltó lehajolásá
ban, amellyel észreveszik a szegény magyar 
gyermek elárvult sorsát s példát vesznek az 
ezer idegen ektő l , hogy mit tettek azok a mi 
éh:ző és rongyos ]lOl·ontyainkkal, amikor 01·
szagokon ken'!Szllil magukhoz fogadták, keb
lökre ölellék s azóta is á llandóan melegen é l'-

d.~klódn ek az Ö sors uk jnl nt. l\yen nevelö-sz.·· 
tokra van nekünk szükségi.ink id('haz(L Rem~ 
lem, I~ogy e';l,berb;:\I:áti felhivásom nem leend 
pusztaban l~laltó sz?zat. ":árom a lelkes visz
h~n,go~ s "aI'On: .. 8 "Jobb,:,odnak megnyila lko_ 
7;asat IS, hogy J.ovore meg 10-20 fi únk és le
a,nyunk -;- a m! magyar fiúnk, a mi magyar 
l,an:yl1l~k. - ,elvezhesse a magyar tenger 
~!dasalt. 1\'[egJ~g~'ze":l ' . hogy a legszegényebb
Jet maguk a f.~val:?s~. Isko~ák a kciójával kap
csolatban fogjak l1dultetm ezen a létszámon 
fel~l.. Ezek között t iz unitári us gyermeknek 
nyan ~di.iltetésé~ Beke M6zes fÖv. igazgató 
alla s~l ves ~ondJa tet,te lehetővé. A befolyt 
a domanyolo·ol s az egesz akció anyagi és er
kölcsi eredményéről az "Unitárius Értesitő"
ben fogunk beszámolni. 

ÉI'demes talá n megemlékeznem a mi kedves 
csa ládi lap llnkl"ól is , amely immáron lsten 
kegyelmébő l VII.. évfolyamába lépett s mint 
ilyen kor ill ik, belépett az élet iskolájába uj 
köntöst vett magál·a. Az egyetlen unitá;·ius 
püspök lUllálakor rendkiv üli számot adott. S 
közölte f. évi február i számában azt az érde
kes felolvasást., amelyet dr. Enyedy Róbertné, 
szül. Piinkösty Máda tanárnő tartott a Dávid 
Ferenc Egylet forumán. Ez a felolvasás azt 
a szerepet tá rgyaifa és mutatta ki pontról
pont ra világosull és szabatosan, amit az uni
táriusok szerte a világon s kivált Angliában 
és Amerikában vittek a magyar igazság fel 
deritésél'e s illetve a békerevizió szolgálatá
ban. E z a szám 2000 példányban j elent meg. 
Megk üldöttük eJőf i zeWink szerény táborán 
kivül m inden közéleti nagyságnak, képvise
lőknek és főrendek nek s általában mindenki
nek, ak irő! gondoltuk, hogy nem fogja egy
szerüen a j)Hpirkosárba dobn i. Akadt valaki~ 
aki onnan is kiemelte s a "Pesti Bi rIap" má .... 
jus 23-ik i vezércikkében olyan glóriát font 
az unitárius név köré, amely széles körökben 
mifelénk s sze retett egyházunk felé terelte a 
figyelmet . Ugy tudom, erre nézve is érkez~tt 
egy inditvány. Nem akarok hát annak elebe 
vágni ; csak egyszerüen kijelentem, ho'fY ezé!-t 
a baráti szívért érdemes volt 300 even at 
szenvedn i. Mi az unitárius hit igazságai ról 
eddig is le lkünk mélyén ,meg voltunk gy?
ződve s azokat soh,asem álhtottuk szembe ma
soknak a hit dolga iban vallott ti,sztel7:tre~él~ó 
elveivel. Ez az elismerés csak Ujabb osztom~es 
alTa, hogy rend ületlen ül kitar~su~lk -::- n3 111-
den poklokon kel·esztül - az oseJllk~?1 l"an~ 
mal·adt d nlga örökség mellett. S legyunk e~so 
sorban és mindenekfelett - magyar?k, a kik
nek nincs és nem lehet az emb~lTe! ~llInt !sten 
gyermekére nézve, magas1lb? Idealja, millt a 
költö j eligéje: "Sznbad hazaban szabad nép 
lak ile .. " l' t 

Ilyen szabad IUlZ:U és szabad népet at a III 



10 
UNITÁRIUS 1!:RTES ITI! 

ujra nem l'égiben Amel'ikában, a l~oss utl} za
rándok úttal kapcsolatban tett J n.tog~tasom 
során. Tudvalévő dolog, ~o~ csekelysegemet 
az a nagy megtiszteltetes erte. hogy hatc;>d
magammal én képviseltem .. a .. magY31' ~.rszag-

,"lés Felsöházát s amaz orohe emlekezetes 
~;á~'ciuS 15.-én a new-yorki Kossuth szoborra, 
lelkesítő beszéd ki séretében, én tettem I,e ~ 
Fe!söház koszoruját s adtam át az Amel:lkal 
Senatus elnökének Washington ban a ';II el· 
nökségünk üdvözlő ira.tá,t. A zarándokut fo
lyamán többször pl'~lkalt~m . M~gyal' test
véreink örömében teljes sZivve l-J elekkel ve~ 
tem részt. Ahol megfordultunk, az angol Uni

tárius egyházközségek vezetöi és tagjai ~l i.n
denőtt szives barátsággal fagadtak. KIvait 
Washingtonban William, Taft , volt kÖZtáll
sasági elnök fogadott .igen I.ekötelező .~z iv~s
séggel s adott. találkozot S1'Iu!h ~erem l as hly 
rokonunk akit a magyar penzugyek szana
Iása idejéből az egész ország ismer, a bostoni 
Unitárius Tá rsulat uj palotájában. Kossuth 
emlékének s a ha zafiság és emberiesség ügyé
nek szenteltük azt a két templomozást, amit 
New-Yorkban és Bostonban tartottunk. S 
akit igy megbecsültek és ma is megbecsü lnek 
a messze idegenben, hogy szobrot állitanak 
neki és hódolnak di cső em"lékének, arról nem 
felejtkezhetik el a saját hazája. Kossuth bu
dapesti szobrára az U nitárius Egyház nevé
ben koszorut helyeztünk. Érdemeinek tör
",'énybe iktatása alkalmával tartottam a Felső 
Házban első beszédemet. Ugyanekkor lett h i
vatalosan is nemzeti ünnep l\'lárcius 15.-e. Ezt 
az ünnepet az idén a Miniszterelnök Ur 700-
1928. sz. rendelete alapján, templomainkban 
is megtartottuk. 

Megtartottuk a "Hősök emlékét" a Pünkösd 
~Iötti vasá rnapon , május 20.-án. S szégyennel 
es haraggal gondoltunk junius 3.-án, a gyá-
szos békekötés évforduló)'án Trianonra , , 
a":leJJyel a j óságos isten i kegyelem a porig 
ala7.o~ bennünket s il·igy szomszéda inkat meg 
ne.m er,~emelt zsákmányhoz juttatta. Vaj jon 
ml~or JO el az az idő , amivel váltig biztatnak, 
a~Tll,k?r ~ magyar igazság napnál fényesebben 
kl~llagh~ s az osztó Igazság pártatla n itélő
szeke elott a mi ezeréves szent Hazánk visz
s:anyeri ősi )ogait s mesterséges határokon 
tul n~?morg~ magya r véreinket ujból testvél"Í 
ke~el u nkl:e ólelhetjük ?! Kérdőjel , amelYI·e 
meg a ml nagy patronusunk, a nemes Lo? d 
I?othernl€l·e, se tudna hatá rozott választ adn i. 
l ~a:a van neki: tÜrn ünk és vámunk kell, s 
fokent meHgfeszitett erővel dolgoznunk kell, 
hogy legyozve az idő és a természet s a vi
szon~'o~ mostohaságait talpig embel' módjára 
megal ijuk a helyünkel a népek és nemzetek 
nagy versenyébell. I nditványozni fogják, 
hog)' .\ Lonlot mai ülésünkböl magyar barát-

ságáer t melegen üdvözöljük. Én ehhez a szent 
szándék b oz öl·ömmel csatlakozom előre is s 
vállalom a közvetítés. há lás szerepét, hogy 
megköszönhessem neki azt a l eköte lező szi ves 
jóságot, amivel bennünket Husvétkor vendég
szerető hazánál fogadott, Nem csodálom hogy 
mi napában itt is megfot·dult fiát, E~mond 
H annSWQ1·th, angol képviselőt, olyan rajongó 
szeretettel fogadta a magyar nép, mintha 
ő lett volna a "Délibábok Hőse." Csak termé
szetes, hogy eléje én is ifjonti lelkesedéssel 
vezettem az erdélyi menekültek teki ntélyes 
küldöttségét a pesti Vigadóban ta r tott fogadó 
ünnepélyen, 

Angol és amerikai unitárius testvéreinkkel 
levelezés s a már vázolt személyes érintkezés 
utján fentartottuk a meghitt jó viszonyt, Kö
zülök is többen megfordultak nál unk a mult 
év folya mán s a D. F. E gy let és a Nőszövet
ség, egyházközségi gyülés, vagy igazgató Ta
nács keretében megill ető szives fogadtatásra 
ta láltak. Kü lön is ki kell emelnem dr. J ohn 
L ath1·op, bl"ooklyn i pa punk szerepét, aki tagja 
volt a nnak a felekezetközi kommissiónak, ame
lyi k a mult nyáron bejárta nemcsak Erdélyt, 
hanem az ugynevezet t Nagyrománia minden 
rég i és uj tartományát. S tapasztalataikról 
jegyzeteket készitve, egy terjedelmes memo
randumot dolgoztak ki, amelynek ci me : "Rou
mania Ten Y ean A f te?·." Tiz évvel a béke
kötés után . Még csak hirből ismerem a köny
vet. De aki szerkesztette, azt szin ről-szinre 
ismerem, S meg vagyok győződve róla, hogya 
világ előtt fe ltárja a szomoru valóságot , ame
lyet hazug propagandáva l eltakarni nem 
lehet. 

Csak a mi kedves öreg barátunk, d1', D 11lllv 
mond, nem volt mostanában minálunk. Any
nyi ra elfoglalta őt mostanában a Nemzetközi 
Va llásos Kongresszusok előkészitő és szervező 
munkája. Mégis P rágába n ,a mult összel ta
lálkoztunk vele s élvezettel hallgattuk beszé
dét az uj csehszlovák katholikus egyház temp
lomában, amelynek vezetöi, tartományi piis
pökei részt vettek a Kongresszus munkálatai
ba n. Nlostaná ban _ amint sajnálattal hallom 
_ betegeskedik. Felső-Olaszol'szágb~n pi.he!1 
és erőt gyüjt, hogy feleségével egyutt uJbó! 
kimehessen I ndiába ahol a Braluno Sama] 
( I'efol'mált hinduis~u s ) centennáriumát ün
neplik ottani hitl'okona ink, akikkel az ango
lok ele itől fogva élénk összekötteté.st ta,rto~tak 
fenn. Amerika i testvéreink szinten kepvlsel
tetik magukat a százéves fordulóII. l\fost.an{l
ban kaptam én is meghivót az ü,nneps~gre, 
de II nagy távolság és költség mmtt ,~ lt~hf! 
vállalkozhatom elTe a nagy útra. Egy kulfo ld l 
akadémitánk BaláztJ Fel'enc, földköl'(ili ut
jában ott is megfOl'd ult s nekünk egyelőre 
be kell ónJü nk ezzel az eleven kapocesll l. Pe-
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dig mennyil'e szerettem vol na a Szent földet 
is üLba ejteni, ha lehetett volna gondoln i elTe 
a jelen körülmények között. l ndi tványozni fo· 
gom 87,Onban, hogy indiai hitfeleinket level
ben üdvözölj iik s kél'jUk számuha továbbra 
is a z isteni szent segedelmet. 

üdvözöltem allnak idej én E gyházun k neve
hén a Budapesten ü lésezö P resbyteri Világ
t zövetséget, amelynek érdemleges tárgyalá
Sán azért nem lehettem ott, mert ugyanak
:'01" (szept. elején) volt a prága i kongres
sus IS. 

Betl/len Gábor Szövetség sorozatos előadá
sai a " Nemzeti Egység" üdvös eszméj ével 
foglalkoztak hónapokon keresztül különböző 
vonatkozásokban. Mind lelkes, szakavatott 
fé rfiak, akiknek e lőadását meghallgatni igaz i 
élvezet vol t. Eg.vik-másik e l őadás fo lytatások
bnn megjelent a " .Magya r Protestánsok 
La pja" c. het ilapban, amely ujabban gazdag 
és változatos tartalommal jelenik Illeg s itt
ott ha rcias húrokat penget , pedi g ká l' a rossz 
példaadást követ ni . Ha II szomszédban meg
huzzák a vészhal'angot, csak a nnál inkább kell 
készi.ilődni az oltáshoz és a robba nó a nyagok 
elt ávolitásához, hogy ha érhet is anyagi kál' 
itt-ott, de az e rkölcsi romlástól megóvjuk ma
gunkat. Egy-két hiria pi cikk nem fogj a a vált
ság és üdvösség dolgát megoldani. Ennek ti 
szövetségnek az é rdeme az, hogy a Reformá
ció ünnepét a budapesti protestánsok évek 
óta együtt ta rtják meg impozáns keret ek kö
zött a pesti Vigadóban s a tem plomokban is 
felváltva préd ikálnak. Az új elnök, g róf Beth
len Pál, neve kész biztositék, hogy a Szövet
ség egyszer kibon tott zászlaját kényelemsze
retet böl bevonni nem f ogja s közöttünk és ve
lünk is minden f ental'tás nélki.il ápolni fogj a 
az e rdélyi t estvér-barátságot , Erdély klasszi 
kus földjének szep virágát. 

Esperesi vizsgálat rendjén fel ekezeti isko
lá inkat meglátogattam. A tanulókat kikérdez
tem. A vezetéssel és a t anulók értelmes f elele
tével meg voltam elégedve. Mindezekről, va
lamint a csopor tos hi toktat ás ról a t anütryi 
jelentés fog beszámolni. 

Nyugdij -töl'vényünket az Igazgató Ta nács 
előkészitette s nmlt év december 28-án ta r
tott rendki vüli ülésében az előadói javasla t 
ban fogla lt módositásokkal megálla pitotta. Az 
igy megszerkesztett Nyugdijtöl'vény t udo
másvélel végett beterj esztetik a főhawsághoz. 
Bemutat j uk a Cultuskormányhoz is, onnan 
várva lelkész kal'unknak e rl'e az égető sebére 
enyhitö balzs~lmot, magya rul: rendes évi tá
mogatást ,miután a kolozsvári központba be
fizetett összes járlllékain k had ikölcsönjegyzés 
fo lytán odaveszlek s .lZ új szel'vezkedésbe m i 
mái' az uj ha lál'Ok miatt be nem kapcsolód
hallu nk. Ezen a ponton t ehát okveUeniil be 

ke~ 1 in~itan unk ,~z önállóságot ; mert gyerme
kemkrol. .merl ozvegyeinkröl van szó. akiket 
kold_ustan.s,zn~'ával a7; . . utf~len nem hagyha
tun~. Le~ke?zl NyugdlJmtezet bct éti könyven 
~~dlg I~l mdossze : 11.000 pengő van. Magja a 
~ovendon~k. ~hhez a szabályzat szerint járul
JO~ hozza nll ~lden ecclésia, nli nden lelkész es 
mmde!l egyh~ztag, - ~vi. adÓjához csatoljon 
~f}y:kc t ~)~n?ot meg kifejezetten a Nyugdij
Intezet CeIJal l ·.~ .- s akkol' remél hetőleg a ma
gyal" Állam Jomdulatu t ámogatása mellett 
éVl'ő l-év l'e mind biztatóbb lesz a mi helyze
tiink is . 

Szervezel i TÖl'vényü nknek a főgondnok he
Iyettesél'e ,az Igazgató Tanács világi el nö
kére vonalkozó szövegét az E. K. Tanács a 
Főtanács felhatalmazása alapján oda módo
s ította, hogy a főgondnok helyettesi állás be
~ö l ~ésén~1 !=,ál'mely ,itleni 1 9~zgató Tanács tag 
Jelol heto es megvalasztha to. E nnek a lapján 
tehát az ősz fol yamán ezt az á ll ást is be fog
j u k tölten i, t.ek i ntettel a n a, hogy változás 
eset én ez a világi elnöl.::ség felsőházi tagsággal 
is egybe van kötve. 

Orosházán a levila i állás betöl tése most van 
folyamatban. Jövőre máI' ő is itt lesz közlünk, 
hogy teljes legyen a létszám s az anyagi igaz
ságnak is e lég tétessék. 

:Min istel'elnök Ul' ö nagyméltóságá t 7 éves 
kOl'mányzásának betöltése alkalmából üdvözöl
tem ; mi re ő szives hangon vá laszolt. Mai gy ü
lésünkböl szintén i.id vözöltük. t:s üdvözöltlik 
a Kor mányzó Urat és a Cultuskormányt . 

Államsegély e imén <IZ 1927-28 ki ncstári év 
fol yamán az Un itál'i us Egyház kongruás lel
készei, családi pótlékokkal és kÓl'pótlékokkal 
egy ütt - ide szá mítva a most szétosztásra 
ke l'Ulö 4.000 pengőt is - összesen 17,029.60 
pengő segélyt élveztek. Ebben ?enne vannak 
az ép itkezési segélyek is. Remelem, hogy az 
::Í.\ talános I.::uJcs emell.:: edésével a kül önböző 
cimeken ka pa ndÓ áll<.lmsegély is növekedn! 
fog s j övől'e máJ' bőkezübb lehet az I ga.z~at,o 
Tanács a segélyek méltányos ell'endezesenel 
és kiosztásánál. 

Füzes gyarmaton a l el kész~ áll~s n: m kon~
r uas. Az ügyet az év folyaman vIzsgaita. fel~1 
a kikü ldött min. tanácsos; de - úgy .Ia~zlk 
_ a dolognak tárgyi akadálya v~ n, ami ~l'lIatt 
ottani lelkésziink rendes kongruat nen~. el,:ez~ 
het, t. i. az egyházközség a kong,r.ua-tol'\'en.' 
után keletkezett. 19y csak kegydlJat k.aphat . 
E zt aztlin nov. l .-től " kezdve fölellle l le~ 190 
pengőre havonta. Korpótlékkal és csal<l dl ~o.~ 
lékb l együtt: 158 pengő. Kapott ~zonkl\: lIl 
ugyancsak a feWlvizsgála t al kah~.la"a l Km
cses László lel kész afia 400 pen~ e.gys~el'~
mindenkol'l'<1 szóló segélyt. Ezt. a tOI' t.e~H~.tl .I!" 
ség kedvéérl jegyzem fe l s hog)' .~~tunJek. 
hog." az á lla m részé rő l megvan II JotnduJat, 
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hogr btd ilÍnkon scgits~l1 : dc II mni lu:' lyzd~ e l 
killck-killrk S1.1ílllOllltll kell s ~O'l\kO I·O II11 ~l. 
I\ttlig netH késő . II Inkn" é l,~SSlÍg lu'nll)' S1.l\ l>~I
Ifllit : Addig ny ujl ózz. llmlg ll , l/lklll'ó é r . Jo,. z 
illól ki,,~lcl lIélld ll mincl nYlíJunkllflli:. Nl'" 
kem is. 

Vi r.sgfllnl son' " Illcgl'dlllpil oll kegyes 11 (1(1-
tll!Í nyok öSSzege II mult. év folyflmilII n1. rJ.!'Y
lu\zkö,'bcn : 7/II IIA6 PCIlJ.:'Ö. 

NépesC'dés i kitllUlnllís sze rint ep:~' luhldl
l'illlkbcn II sonkz\orszn.g lmll II lcllH~h: sZlímn : 
lo.an . 

l{orcs7. tott cl\ szlÍmn : .I ~ , l';:onfi " l\'n\tl llk : ÚO. 
gJ.!'yhftzi áldftsllíln n~szcgillt : ~l(i p(\t', glhulIYL: 
(iG. Alt ér! hozzA nk: 10. J'::it é rl: 3 '1. 

t.v; Szflnuld l\sok MIII Il\ i szer int : 
J~ovétel 8 l,47 0.[j~ 
I( i:ldlts 7G,830.G2; 
1Iln ,'/lfl k II,GHn,90 

Inj.,"Ó és illj{/ILliln VlIgyOIl ; (bele rt.vc 1\ sfl r 
Uoj,(ÍII'cti cJfy luh i birtokut. is) mCI,rhnllldj l1 1\ 

nu'\i; fél millió pengŐI. 
snh\rlj !O'I\swnkr61 1111\ 1' mCJ(cml kczl cm, 

Dt) illő, hoj,(y egy-pti !' rokon lolkol, lll é).!.' 
inu\lIklm fOJ.(lillj unlt , mio lőt.t. h0581',II I'/I ny ult. 
jc1cnl éscmel befcjc1.nt\m, A I'ómni klÜholi1, us 

e~)' h l\ 1. rlipllJljl\ I\l1k . ({)', C/o' ('1' II0i'lI J {UlosnAk . ZI 
hi).:').:'IHIt IJllli l ilw snak ('$ bUks \'c\',é I'11ck ('\_ 
huny tn milll,ct is 1\11\,,(' 11'61 t- l'inLot.t, llldk llIett'
sZllkt.uk l1 !'1-zkli.'tlcl vonni kHI'HI :'1. 6 IH.' llles 
!\h'kj iil mfl).!'1I8 ]{ű1.jo.,d iÍ. lh\!lofl bnn. - A I'(.r. 
F:)':'ylub: f,{)uvc,n!jt3l\t'k \dili).:'; elnüke. {1 1'61 Ot:. 
{J/ ' I/ /dd .hh !'l-ot IS clt lh'ozott lW. óWk sOl'ílbií l. 
Szt' I'én;v kiil scjl~ II lnlL moleK sziv dobogot.t. ~ 
il'fl lly il ollll in lézhcl éscil AZ c~nrh,\zko l'm Í\ nv: 
1.1\8 nll$!'y llHLlI!;.{ljiÍ.VIIII, I,i ddy ; pnpSI\gllnk (lll;
I,cl() 111).:-jU, I,inek {>rcl enH .. i nelu tiinhulne.l, CI fl 

mll16 idő "(llt oziisnivHI. - Az ~VlHl ).:', 1':).:'\'111\
z:\1 is 1111).:')' vcs'l.k~ ,~).!' é l · I .~ d l'. MfI!~;:illlil.' 
l1; tI(ln: , vol\ ]JU'l.sonyi theo l. HI, /I(I, iJ.!I I \'.~nt.Ó · cl
hUIl ,\'tl\vnl. ~\ ves\'.tcg{o).:' sltlyJ\t (oI'lYl1.Hk mi is. 
III, ikkel tlcht'-'1. i d őkbel) fe).!'~' "c rl)<ln\ t sfl ).:"ot kii
töll s M t 1'1111 s ikrll 8zílllutl, n mi IU'Ot.cstl\ n8 
vé l'\ lI nltsrl~lItl l\ és \!e lcsziih·t ell, jO).!'lI nk \lédal· 
m~1.{>s6 I" e. A kri szllLs i kOI'cs\'.t ényséA'nQk i gnzi 
typUSL\. nld l>iblia fCJ1'<!iliISt\Vll l is IItnL nyit ott 
mn)t(11I11k 1\ hlI1hnlllt.1n ll sl\ ).:'l'lI . n(.~;wét nnkcl 
ill() 11 1:\II"1JIIII kifc,icztcm, Ahol lehel ot,t, S'l.C,1I1 -
lycsc ll is mCA'.iclcnvc ,tl\nu ~li).:·(lt. t eltem :\ '1, IIni . 
Ilil'i lls E;gyhftz ('gy{'lcm~s s'l,c llclnéllck Udvö
,d ili ig1W$l\ ~ll Il\c lh·lt. Ei'.1 l~szcl\l \\lOS\' is , 
l,ól've .iclc)II tésQnt IltdOll1l\s ltl "ét elét. Bék(l \1('

Iii nl" 
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eltiltotta a tmlitástóJ. Egynehány napi szü
net után mwnban Németh Ilonka .·ef. tani
tónő, min t helyettes ujm felvette a tanítás 
megszakadt fonalát és az esperesi vízsgáló
szék megállapitása szcl"Ínt is siken·el fejezte 
be a munkát. - Mindakét iskolában a tan
terv állami, fl tankönyvek mi niszterileg en
gedélyezettek. 

A többi kisebb unitár ius központok ban lel
kes hiveink, nagyl'észt tanárok és tanítók 
vá llal ták a vallás tanitást, akiket ezért az ön
zetlen igazán szép e,·edményes mun kássagért 
nemcsak a szülők, hanem minden un itárius 
ember köszönete és hálája megillet . Igy Deb
recenben Derzsi Kálmán nyug. isk. igazgató 
] 5, Pécsett Redigel' ödön gyógyszerész 10, 
Szolnokon Botár Imre tanár 8, Gyulán J ózsef 
Dezső tanaJ· 3, Szegeden d r. Borbély Ando]· 
egyet. taná rsegéd 15, P olgá rdiban Bartók 
Géza IcJl{ész 4, Ki spesten Péterffy Gyula 
tmtitó 23 és Budapesten Jancsi László és 
Pethő Istvan hitoktntó lelkészek és Bi ró Lajos 
lelkész 352 tanulót részesitettek va ll ástani ok
tatásban. Amint a nevekből is k itetszik Bu
dapesten 3-an tanitanak, akik köz ül kettő a 
főváros, illetve az állam által fizetett egyházi 
munkaerő. Ebben az évben tehát beteljesedett 

Budapest l"é~i vágya és reménye és az uj hit
o~tato, lelkesz testvérek munkája nyomán 
e J,e~l mbenY,esekbbd oktdaétá~ban van részük a fő
va!.o~. a sza a t er IYI gyermekeknek. 
. O!'ommel kezdtem jelentésemet és örömmel 
IS veg-Lem be. Mert az egyetlen rajtunk k· ·T 
o~okból eddi &: .sz?mo!·u helyről is az ~~~~ 
fenye kezd vJlag.tam abban a vikárius ur 
ál~al te~t hiv~ta.los lépésben, melynek ered
mel!yekepe,} ?SZlre a Kultuszkormány kine
vez I O,."oshazara az unitá rius tanitót aki ott 
felves,zl az, orosházai nyáj gondját is: Az 500 
ta~H, lo s,zama akkor 550-re emelkedik. Ki
cSllly szam ez az Egyházak számrengetegei_ 
ben, de nekünk mégis nagy érték nagy öröm s 
még nagyobb öl·öm lesz akkor, ha ennek a ki s 
t~knőnek, - amit Csonkamagyarországnak 
hJvnak ma, - ha ennek a kis teknőnek ma
gyar li sztjébel\ egy békességesebb és szel
lemibb életnek kicsiny kovásza lesz ez az 500 
unitárius gye rmek. 

Kérem jelentésem elfogadását 

Budapest, 1928. juni\ls hó 7.-én. 

Bú·ó Laj()l:; 

unitárius lelkész. 

Józan vikárius beszéde a felsőházban. 
(A felsőház na plójából.) 

Nagyméltóságu E lnök Ur l Mélyen t. Felső- látnoki tehetsége a legtöbbünk elől el volt 
ház! ( Halljuk! Halljuk!) Nekem a törvény zárva. 
betüjéhez kevés szavam lehet, miután én az Ha volt ak, vannak és lehetnek kifogások 
Evangéli um ala pján állok és ott is az Evan- a közélet porondján mindenki által biztosi
gé Iium szellemét kutatom. Engedtessék meg tolt jogai révén ez ellen a törvényjavaslat 
nekem, hogy ebben a törvény javaslatban és ell en is azok kellő csatarendben felsol'akoz
a nna k a la ptörvényében sz in tén a törvény szeJ- tattak Ú;t a mi lelki szemeink előtt s én, ami
Jemét vegyem vizsgálat alá. (Ha lljuk! H aIl- lwr a tö rvényjavaslat mellett fogla lok állás,t, 
jul{ l) és hálát mondjak annak az összeszede- egyultal hálásan ismerem el azok nak munk~
lőzködött Nemzetgyülésnek, amely annak ide- jál, akik azon a közbeeső nyolc éven keresztul 
jén formát akm'Í adni a nnak a feltörekvő ;lzok mellett a kiáltó példák mellett, ame~yek 
nemzeti akal'atnak, amely a világháboru, a itt felhozattak csendes, zajtalan munkaval ' 
forradalom és kommunizm us után lehetövé végeztek annyit, mint akármely bürója ennek 
akaJ'Ía tenni az á ll ami rendet, a közjólétet és a magyar á ll amnak. 
előrehaladást ebben az országban. Amiko,. te hát nyolc év munkájára ~kit~-

Az a laptöl·vénynek is, amint az előttem szóló tünk vissza, ne csupán azok~t hegye,:z ~k ~" 
igen t. fel sőházi tag barátom megmagyarázta, amelyek talán itt-ott emben g~a l'losagból, 
meg voltak a veleszületett gyengeségei, azok tévedésből, fé l reértésből, de semmi ese~re sem 
·t h,'ba'k amelyek a··t h,'s"en, ,n,'" de" egyes ,·oss··aka ",·ttból és gyülöletből le.t.tek .. be. 'Iktatva < ,< ( .... .. k lenl 
ilyen intézkedésben ab ovo bennfoglaltatnak. a Földrendező BiI·Óságnak aktal oze, lal k 
Hiszen a mulLat, a kese]·ü mul tat, mely a há- nézzük meg azokat a százezreket, amely~ 
t unk megett volt, ismet·tük, tudtuk, de a je- fel~onulnak mindenki előtt, az egész ol"S:~f 
lenben nehezen tudtunk eligazodni. Hiszen kö- szine előtt és azt mondják~ hog! a .?l~n a , 
J·ül voltunk z{u·VI.I minde n oldall·ól e llenséggel amely .·ájllk volt bizva, e'yegezte~ husegesei~ 
és ha a tükörbe néztünk, üdún s.aját magunk- és ha éppen a szentek tursaságaba ne~ t 
nak voltunk ellenségei azokba n a l,.örténelmi kllllOnizálhatjuk őket, mint gy~u·}6 embere, ~ i 
időkben, amelyekben a jövőbe bepillantásnak azér t el kell ismel'lli a verejteket, ame.) e 
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huJlnttak ,fl "ilTasztást, amelyet folytattak. a 
hozzáértést, :tmelyel lelkük legjaviiból <\dtak, 
il jog, fl jogbiztonság, II tekintély. az ember
becsiilés és a tulajdon szentségének megbe
csiilése terén. Azt hiszem, a mesgyén állva, 
11 magyar nemzetben nincsen senki sem, sem 
jobbágy - bocsánat a kifejezésért - ~em 
egyszerü ember, sem ezel'holdas gazda, akt ne 
mondhatná é lő tilalomfa gynnánt odaállva 
sHját mesgyéjére, hogy itt ez az enyém, a nap
sugiu', amely ezt II földet, ezt .a . rögöt süti az 
enyém, a kalász, amely ezen enk, a z enyém. 
Amikor mind ( zek igy állanak előttünk, hi
szem és remélem, hogy ll; már lefolytatott 
hosszas, sürü tanácskozások után ezzel II tör
venyjavaslattal szemben is megszünik az .a z 
igazán bántó és egyes ellenzéki hangu t. tag
társainkat olyan kifejezesekre ragadtató szó-
1<"'1111, amely ennek a Illngyas Háznak méltó
ságával uzt hiszem, legalább is ellenkezik. 
(Mozgás a jobb oldalon.) 

tn tehát azt ."'1 hangot akartam megütni ez 
allmlommal, amelynek uralkodnia kell az 
egesz magyal' közéJetben, mert itt még csak 
allegor'iaképen sem lehet boszorkánykonyhá
ról beszélni, itt még allegoriaképen sem lehet 
cezll l'izll1usról és gar,í.zdálkodásról beszélni. 
(l-Iadik János gróf: Pedig beszélni fogunk . 
dacá ra az ön álláspontjának, egészen nyugodt 
lehet! Semmi más, mint garázdálkodás! -
Ugy van! a jobbközépell. - Hadik János gr. 
Nagyon sajnálom, hogy a beszéd elejét nem 
Imllottam, mert különben megadnám a vá
laszt. ) 

A lörvé.n~' szelleméhez bátorkodtam hozzá
szóla ni , a tÖI'vény szellemében ped ig adva 
v:mllak mind azok a tényezők, a melyek lelke
!l ~et ezen .\ napon megnyialtkozásl'a késztet
t~k: Mel!valJom. hogy fel szólalásolll eredeti 
celJIl csak az volt , hogy itt a m. kir. kormány 
szine előtt s a nelllzet törvénvhozá sa elött ki
r~jezést adjak az unitárius ' egyház részéről 
hah\s k,öszön~tenll1ek azért , hogy a fö ldbir tok 
~'endezes ré"en a kics iny unitá.rius egyházat 
IS részeltették a ,' ikáriátus javá ra abbu n <l Z 

adományban, ,amely lehelövé teszi, hogy szi
ven~ su~al1atara hallgntva, a jÓlékonykodás 
terell ,:e.gezhessem a,zt .. a munkát, amely az 
Eva ngelium szellemeboi önként következik 
Ez anll~l in~á~b örö~.lÖnll": szolgál, mer t hi~ 
szep" mmt baro Vay oméitosága éri ntette, az 
u~o?al1mnokn~k. ug):ll~".ezett agrárreformja 
reven a z erdelYI umtarlyS egyház nemhogy 
kap~tt ,vol.na! han~n~ he~ezer holdat kitevő 
alapllvanyt birtokmtol teljesen megfosztatott. 

Ha ezt a két eljárást egymással szembeállil_ 
juk, azt hiszem nyilvánvalóvá lesz ennek a 
törvényhozásnak és cl m. kir. kormánynak 
fölén:,'e - ugyan nem szorult rá elTe a rneg
álla pitásra - azzal az eljárással szemben 
hogy minden igaz ok nélkül kifosztották nem~ 
csak az unitárius egyházat, hanem a többi 
történelmi egyházakat is a maguk alapitvány; 
birtokaibó1. Ha tehát időközben a hév esetleg 
elragadott volna és bátor voltam azok ellen 
a kifejezések ellen felszólalni, amelyek itt el
han$rZottak, ezt ne ugy méltoztnssék venni, 
minUm én az olimpuszról aka r tam volna be
szélni. Én csak a hegyibeszéd alapjára álltam, 
a hegyibeszédröl pedig, a zt hiszem mindnyá
junknak meg van a maga értékelése, a maga 
h itvallása. A hegyibeszéd ugyanis azt 
mondja: keressétek az lsten országát és an
nak igazságát és minden megadatik néktek. 
Meg bizony, meg il föld is és ll1ind~\zok az ál
dftsok, a melyek ezzel egybe vannak kötve. Én 
fl t eljes igazság érdekében ki vánt..1.1ll felszó
lulni. hogy a z Ofb-na k necsak a hibáit méltóz
tassék kutatni. hanem eli smerni azokat a szol
gáh"ltokat is, melyeket il magyar nemzeti köz
jólét javára hosszu esztendök ahltt ,'ég'l ett. 
Amikor pedig végleg kimulik, akkor csendes 
részvétet kérünk. (Derlilt.ség.) Remélem, 
hogy mi ndaz az ellenszenv, amely esetleg 
egyes körökben vele szemben megnyilvállul
ha tott, az elismerés ha ngj{tvá fog válni. EzL 
a IUlI1got óhaj tottam meg pendi teni. A tör
,'ényjnvaslatot elfogndom. (Helyeslés és t~ps 
a j obb és ba loldalon. Szónokot sz,i moSClIl ud
vözlik.) 

- -_ ..• ~, ---
IIIRE K . 

T .. leroll!.dmunk: LiPÓ1 974.21. 

. C~,-"kk ll!.P01 mellékelünk mai s~iimunkho:r:. s kérjük 
hl \'rlnket , hog)' ('!Jetleges adójukat. és elo!izetesi luh. 
rnl<-kaika t !I&i\' r!lkedjenek beküldeni. 

n ndkhüll ki.i&K)ü1és. A buda.pesti E gyhú.:r:.kö:r:.:;(lg 
es uton il! N'ndkhi.i.li kör.Krü!él<N' hh"ja meg rnind ... n 
tagjit f. hú 16'lln .\. e. könetlenu\ a& Is tenti,,:r:.tdet 
ut inra Mil 12 Úr'ra. 

\ '-O&Ia"Ulfli lirg)u : Keblitunti.clIi hutti.roult s fel. 
terj~Sl.th a pro:~b)'t eri \~l!i&'rn úgyé~n. 

• 

Külföld i ÖS~IÖndij . Nyil'\.--d ~' J cnó golldnokunk fia, 
Nyircd ~' Andor a berlini "Collégium Huogaricum"·oon 
teljes ö!<ztöndijut kapott. ~lid6n ehhez li t örvendet.es 
esemw\'hez gratulá.lunk :I j ó lsten gond\·j!«'lő SE'glt
ségét ker jük ifju testvérünk élclIJályájárs to

, 'ábbrn is. 

Vid';~d )lis.;i6. J orulI Miklós püsjwki vi kárius Del>
. ah- L- ! hó "-in ~nbt>n II Hatv!!.n ucra 24. ill. Im n:um.ll. _. 

d. e. 10 6 rakor htentb:teletet tnrtQtt. AI imaház 

fe!:iz('nl.(!lése oUl et lit első I:.tentistte let volt és kö

rülbelü l JOO-a.n \'(~ t tek rész.t lllon . 
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ihr;i h:llll\uhis. Okt61lcr hó 7.-é.n d. ~. 10 6rakor, 
Ikbreccnben 37; Ilj inmhlhbnn ( 1I11t.\':ln-u. 24. sz.) öS7.i 
h:\.!:l.ndó I st~ntisz td~t lesz, amcl}' l'e a köm)'éki hi\'cin
ket is mcghh'J'uk. Beszolg:'dó lel kész: dr. C"iki Gábor. 

t lnll:mdi tfjlls:igi l{'J1lf"rcnd:in d,,, Csikj Gábor b ... -
tcgsége miatt. nem vehetet.t tészt. Lelké!lzt:írsunk mi
előbbi felgy6gyu1:\ sMn és jó egészségéé,·t im{,dko
zunk :\ j6 Is tenhez. 

l\ibucsuzo '-;S bekösr.ijn t Ö FI Ódlll ~z~i \' ásii rhrlyell.N em 
tllindennllpi üllllel>C "olt II hód mczö"ás:írhelyi egy· 
házkör.ségnek :lUgusztus hó közepCn. A budape!it.i 
eg~'h:hközséggel történt Illegegrezé", al:l.l>j:ín n két 
eg~'h:lz lelkeszei közöt.t. CSére történt. Állás csere. 
llarnoos lsh 'áll eddigi hódmezővás:írhely i lelkész Bu
d:l.pest.re t:l\·ozott. Augusztuil hó 12.-én t:l.rtotta ki
bucsuz6 beszédjét II t em lllolllbnn, nlllclyct ez alka. 
lommai zsufolásig lllegWllölt a hivek és a z érdeklő
dök SCI-egc. A z unit:\rius egyh:iz gondnoka: Dr. 
Kozma Grörgy kir. közj'egyző a keblit..·\Il:í.cs tagjai 
mellett Hódmez6,':isflrhel~' egész társadalma részt 
\'ett a távozo lelkész bucsuj:ín. A ":lros kép,'iscleté
ben dr. 800s Istvá n polgármeste r jelent meg. A test
,'ér egyh:izak is képviSéh'e \·oltak. - Barab:ís István 
lelkész pedig, aki 22 éven át volt papja a z egyház
községnek elkezdte ;1 22 év f:í.jdalnms, f:i.mds.-'i.gos 
küzdehneinek történetét. A templom épités lelkes 
munk:l.ját. Az egyhnzközség sok gondj:inak hordo
Zlís:ít, a Tanácsközt{u'sasllg h6nn pjainnk szem'edé
sét,. .. :I kétségbcesésekct és a I·cménykedésekct . 
nmikbc bele kell f:íradni II Icgcl'Ösebb sÚ'·llek. .. 
mig eljutot.t "égre munkája el-edményes " égéhez, egy 
anyagilag felépitett eklézsiához. Egy unit.'irius :íIIo
máshoz. Ahonnan most uj munkának kell kiindulnia, 
gazdag terméSék felé a lelkek IfIlhatatlall mezőin. 

Sok lUemből csalt ki könnyeket a visszaemlékezés ... 
II gyermekek se reginek nevében egy kis szökc lán)'ka 
.adott virágcsokrot tl pap bácsinak és köszönte meg a 
gondozást. 

Augusztus 19.-én köszöntött be a z u j pap: Biró 
LaJbS budapesti lelkész. A püspöki , ' ikárius, _ maga 
m:í~utt lé\'én elfoglalva, Bambas Ist,'ánt biztu 
meg az uj Ilail beiktatásil"al, nki a pü spöki \'ikariu s 
kinevezése 1I111pján be. is ikt..'ltt~'\ uj állás:l.bu. Hosszu 
itteni lelkill:isztorkodisának tapaszt.:llntai alapján 
r.ljzolt.'l le szolgatársának az a1röldi nmgyar em!)(!r 
különös és n mienktol sok tekintetben elütő lelki fOI'
májánllk kÖI""\'onalait és (igyelmeztette a zokm a S:I

játossn.gokrn, amelyeket nem szn~ld elfeledni Ulmak, 
aki eredményes munkílt akur \·égczni. Azutún 3 hivek 
szeretetébe aj:inlotta az uj lelkillilsztort, :Ikit rdhi 
vott. bekö!!-zölltO beszédje megtnrt{,só.rn. A bckösZÖlltÓ 
nlapig6j'(! a Márk. JO. 45 \'erse volt: "Merl tl7. embe.·
nek fin ncm 37.ért jött, hog~' neki szolgáljan:lk, Im
nem hog)' ő !l7:olgfll jon é!l adja az Ő életét "álts:ígul 
110kakért." 

Suba1csb-OnnCIJ. O·Kéci!ke lelkes közönsége f . 
évi IIzc]Jtembcr 6-án. nz eg)'híl ~nk éli il'Odllhni köriik 
réll1\'étele lllelleu. emléktáblávu] jelölte Illeg a~t :1 

házat, ahol ' ubolcs"a Mih;'ly, o. költő élJ lelki.pásztol· 

boldog gyernlek és ifju Ii,\'eit. töltötte. Az Unnepély 
el.~ .~"ze a ref. templomban folyt le. ahol R a \ ' a S"Ii 

IlUs~k~ mondott. há~nad6 lillát, fölszentelve egyullal 
a kolt~ ne\'ét \",;;el.o helybeli dalegylet zászlajat. A 
m:hodlk rész .. II ilII lu!th'es kis h:ilunk" clött fd:illi 
t ~ tt. sátorban. llt is RII \' lIS:/; pü spök mondottu a z em
lckt.tíbl:\.t felavató "beszédet, t.Ol lll lícso\v:\ a M. Tud. 
Akadémia és u Kisfuludy Társashg s7.lves köszön_ 
té~ét a szil'e sr.erint \'aló költő előtt, akit az idegen 
hnt;í:<Qk nem tudtu k tősgyökeres mngyar mivoltá_ 
ból kiforgutni. t s itt mege"'edt az ü<h'özlések árja. 
1-~:tCk között a z Unitárius Eg)'hftz üdvözletel J ózan 
, ' ikárius tolmácsolta. Az ünnepelt meghllt"a mondott 
köszönetet, áldást kérve n g)'Ülekezetrc, áldást a te
lIletökertbc.n domboruló si rhantokra. A mngyar {alu 
:IZ Ó magyar fiát ebböl :IZ alkalomból diszpolgári ok
levéllel t iintette ki. A Ku!tuszminisztert dr. Tóth 
Ist"án, :iIlamtitkár képviselte. A szépen sikerült 
iilllle\)ct többszáz lerilékes bankett znrta be a hel,,
beli G:lZdaki:\rben. . 

Nöszö"clségülIk a nyá ri szünet után ismét meg
kezdte áld:isos mÜködését. Ug)', mint a multban ez
után is minden hó m:isodik csütörtökjén fogja tar
tani összejöveteleit u Eg)'házkötség Tan:lCstemlébcn 
(V. Koháry-u. 4. I. cm. 8.). Minden összejövetelen 
bibliamagyar:'i.zat van és a föbb pontok astocialis 
és mi ssziói teendök megbeszélése. A mult t.."lp..'lsztala_ 
tai és Ul. eddig végzett munka kezesség 11 jövcndö 
sikerei re. E z é\'ben :\ munkakörét ki fogja bövitcni 

• Il Noszövetség. A most. épii!ö I..cányegyesület tény
kedéseit is ellenőrzi cs támogatja :I t.anuloifjaink és 
;,;zegényeink segélyezésére hnngversen)'eket rendez. 
Unitárius asszon~'aink mindanll~' iall csatlakozzanak • • 

ehhez a nemes munkához és imádkozzunk a mun· 
ká juk si keréért. Istennek áldás.'l legyen nsszonyaink 
törekvésein. 

Pcrcze1nc Kozma Flóra Leá nycgyesiilctiink is Ujra 
munkához kezdett, 

A fil1t.:l1 Egyesület fil1tnlos erö,'el és lelkesedés
sel akm'ja 11 kebelében egységes munkára össze· 
g~. iljleni uniwrius le:ínpinkat. összejö\'etcleit min
d~n M 1. és lI1.-ik \' lIsárllallj:\'n t::utju d. u. fét " 
omkor a z Egyh:i7.község Tan:\.cstenllében (V. Koh~r>,
ucca 4. 1. em. S.). Ke<h'es Leányaink kérJ'e.tek rcSlt 
m;lg:ltoknak mind~!Ulyian nr; egrcsü1et. munk3jában. 
:\lint "ifjuság" :l jÖ"endó reménységei \-agytok le
gyetek szorgl.llnms épitói a jÖ\·end6töknek. A jö lsten 
meg fog áldani érte Ald.!'on iil meg. 

Dr. I)ru mmond és neje e h6 $.-:'in szállt:lk haj'óra, 
hogy II Nemzetközi Vallásos Kongresszus ne\'ében 
(id"özöljék Indi:lban a liber:ílis Hindu Eg)'há7.:H, 
(Hn\hmó SOIl1:1j), amely veliink t·okon. Ez :\ Ii~n~lis 
Egyház 1828-ban al:lkulL Illeg. ClI lCllttá b:Ul RaJah 
H:I;nm uhll tl Huy \·et.etése alatt il :IZ idők során élénk 
össt.eköttctést tm·tott felll1 angQI és amerikai hitrok~
nainkknt. akik ooa a saját missziollÁriusnikat is .ki: 
kiHdötték. Az iillueplés több htlmlJlig t:u1. mdy Ido 

'lik k " tük nlutt. nz összes gyült'kezeteket meglátoglltJ. • Ol 
:1 Habindr..ul:lth Tagore \'ilághirii iskoláját is. Lélek
ben velük ilimepliink. 
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Uhid Ft' fene Egyit>I clsJ vnlláso,. c"tél)'cn októ
oor 12.-én ]Jéntcken ("ste (> ó nLkor II templom ban, 
e!ülld{\st (:Irt. I)usúk L:.ljO": miskolci evang. C!lpcre!l, 
előre is (elhh'juk rá hh"cink figyelme t,. 

A I'rutt:'s liins l)hikuh'llzn R{H!:Jy-U. 28. S7.. alatt. 
ismét megkezdi :\tdf\sos miiködé:<ét. Oklólx! l' hú l.-én 
megtl)'jt ja knpuit :IZ egyetemi iCju:::ág szú mnrn. Kér
\'cnyeket meg ~zcpl. IG. -ig lehet beadni. Az elmult. 
b k 6'ben J58 IHiiknuk bizt.ositot.ta II nU j>! kos1.tjÍlt II 
mCIIs.'l ebtKil 4 lmitlírius \'olt. Szerencses \"isl:Ollyok 
folytán !Ilost olya.n llI1)'agi helyzetben \'un il i\lCllS3, 
hogr ez éne még CgY;lZC I' allnyi kedvezménye!! ebé
det tud adni. Egyetemi ifjaink figyelmébe aj{lIlljuk. 

A "lng)':\r !{t'fornHilus [,(' l kes7.c~~·esiih' l dr. BaJhl
I::i r Dezső ti"z:lIItuli l·eJ. püspök \·ezct(!"ével aug. 29 
és 30.-im tartotta orsz:\gos kongre<>szus:ít HOdmezö
\":ís.i.rhelyen. 18t (,11 :ildasa legyen lelkésztest.vereink 
egyesíile ti munkliján. 

40 én's jubileum . .-\ tiszai eV:Hlgélikus egyházkerü
let f. hó 5.-én tartotta rendes é\'i közgyü lését, mcly 
alkaloilImai ragaszkodó sze l"Ctettel ünnepelte Ge
duly Henriknek a csonkamagyul'Orsdgi legidősebb 

ev. püspöknek 40 hes lelkészi jubileumát. Ist ennek 
szeretete örködjék tonibb 11 főm'isztor munkás éle
tén. Az Unitarius Egyház ne\·ében a vikárius t á\'irat
ban üdvözölte. 

Ki,í llí tas, .-\ Magyar Protes táns Nők Országos Szö· 
vet;;cge f. é\· október h:n·ában t:u-tja meg V.-ik Or
sZ:lgos :\'őimunka Kialli tásÚt. A K.iállitil s feJöleli á 
szépmü\"észet, iparmü\"észet., luÍ7.i- és né[> lpa r összes 
:Igait , melyek külön-külön csoporlosih·a fogják be
mutani, hogy a ,magyar asszony" mennyire haladt 
izlésében, tud:í lffiban, mü\·észet ében. A kiállitást ez 
uton is az érdeklődök fig yelmébe aján ljuk. 

Erd~ly , A kolozsnlri és székelykereszturi unitn
I"ius főgimmiziumaink régi nyilnínossngi jogát a 
közoktatlisügyi minisztérium ujra megadta. )lint a 
két. intézetben szeptember 15.-én kezdődnek :l taní
tilsok. Sajnos szól t o"abb a z Erdélyböl jövö hir _ 
r~lekeze~i elemi iskoláink még mindig a bizon~' talnn 
\·nrakozas utján áUannk e kérdésben ... 

~3gYlljlaiak 1:ll lí lkozóju. NagYlljta községböl el
>lzarmnzottak Nugyajtán 1928 szepL IS. és lG.-:in 
tartják músodik barnti tnlálkoz"6jukat. Felhh.atllak 
nz th~~klödők és ~sztve.nni 6lmjtók, hogy cimiiket 
d.r. Lürll~CZ!' István Nag~'njta ( Aita Marc Romúnia) 
eimre Illlelobb beküldeni szíveshdJenek. 

U:ll ti~s Fer .. n~·z akudémita lelkésztá rsunk kiilCöldi 
t:mulr~lnny utj:íról huzuél·kezett él; Erdélyben Cog az 
r:g~·h:~~~.nk , uolg:ílat:íb:1 {,Unni. Midön őt a viSl:ont
. n~s otomeben tesh ·éri szeret ettel, köszölltjiik lst en 
ILldasflt ké rjük lelkészi lllunkiljlU':.I. 

há. Ii nllOlna ep ité~t 11 rx. náko~-u. 3. sz. alatti misszió 
, zb:m aug: hó (ol),t\]l\l!n megkezdték s u munka 
szépen !OI~'lk , a késO ö::!.:!zeJ mtu· be is fcjczödik. A 
\'fl r\'!I-\,urt .. oo·k h o o • 

• , m,IS I· uJIl-k 19)' lu!>sun nleg\·nlósul. A 
JO lsten legyen \'elünk UI; épitö mUl\k:lbnn. 

::)z('lllembo:' r lti ,·án (" /Isiu·nuli) d. e. II órakor hi-

k"la i é . megn yitó l ~tellti8z te l e t lesz a Koh.í. ry uccai 
tcmplomban. Iml!dkozik: Jltnesi László hitoktató tlll -. 
kész, be~zédet mond: Pethő István hitoktató 1 lk ', 
AI o It Od ecn. 

t sten tlszte (: en nlln en unitári us tanuló köteles 
megjelen]l i. 

. ~~~Jl t .~ ll1h~~ lü.-:ill (vns.:.:rnuP) u. e. 12 órakor rcnd
klvuh kozgyulése lesz az Egyházközségnek a T • 

'-- (V K h' • an cs-terem....,n . o :lf)'-U. 4.). 

Szeptember 23.·:ill (vasárnap) d. e. II órakor H • 

'" d'·· . I o I OS ZI I na o umU'llI stl'ntls:r.te et lesz, 3mely alkalo _ 
nHlI beszédet mond dr. Csiki Gábor missziói lelk,m 
, • B bO " cs Ul"\'ucsorut oszt ara as István lelkész . 

Szt'pt C'lnber 28.· :ill (péntek) d. u. 5 órakor Igazgató 
'runácsi iil ~s II tanncstcremben. Ennek egyik leb"Íon. 
tOllabb pontja II világi elnök \'á la!lztas lesz. 

$zeptcmbel" 30.-an d. e. II órakor Miskolcon az 
e\'angelikus teml>!omlxm Istenti szteletet tart J ózan 
:\liklós püspöki \·ika rius. 

Ah'a talos őrlik: délelött 9.-töl délután 3 .. ig. 

EsketéSI, keresztl'lést, te metest legalább egy nap\ml 
e lőbb kell bej"elenteni. Ezt saját érdekében mindenki 
ta l-tsa szem elót t. 

Lakas\'a ltoztatas esetén egy le\·elezölapon kérjük 
az értesitést az uj eimről, hog~' Inpunkat pontosan 
kézbesithe!!sük. 

Ha egy csaladban bett'gsig. \·ag)' egyéb baj támad, 
h,\ ,·alnmely család tagjn kórházi iipolás alá kerül, 
hozziitartozói IC\'élhen \'agy telefonon értesítsék a 
lelkészi hivatalt errol, hogy amennyire eronktöl telik, 
en yhit sük testi-lelki fájdalmát, szenvedö testvé.rünk
nek. 

Pénztá ri órak II budapesti lelkészi hivatalban d. e. 
9-től d. u. 3.-ig. Adót ,előfizetési, adomán}'""t atYeSZ 
Gal r.li klós pénzt.rtros. 

Hitokt a tási csoportok a z 1928/ 29 iskolai é,·b!'n. 
Hctrö: D. u. i3-!6-ig Arenn-ul 25. Polg . leányiskola. 

D. u. 3-5-ig VI\1. Dugonics-u. Elemi isk. 
D. u. 24-ig Kispest, Hungaria-ut 2. sz. Elemi isk. 
D. u. t5-6. Pestszentlórinci Wlassics-u. Elemi isk. 

Kedd: D. ll. t3--tG-ig I. Attila-u~ 1. Főgimn. 
D. u. t3-4-ig. 1. Váli-uti Elemi isk. 
D. u. 5-G-ig ll l. Oröm-u. Elemi isk. 

Szerdll : D. u. t3-tG-ig l l. Medve-u. 5. Polg. isk. 
D. u. 3--J-ig Rákospalota Dobó-u. 4. S2. Polg. isk. 

Csütörtök: D. u. 13-!G-ig. vn. Barcsai-u. Fög imn. 
• D. II. 3-S-ig . X.- Sz5.zarios-út. Polg.-Ie:lll)' iskola 
I~énte.k: O. u. !-3--!5-ig . VIII. üllői-út 54. Polg. isk. 

D. ti. 2-3-ig. -IX'- Gyáli-u. Elemi isk. 
D. u. 4-G-ig. Peste l"2sébet. Erzsébet-út. Elemi isk. 

Szombllt: D. u. 2-5-ig. v. Szemere-u. Elemi isk. 
D. u. 3-5-ig. VI. GÖmb.-u. Elemi isk . 
D. u. 5-G-ig. V. l\lark6_u. Berzsenyi D. Reulg inm. 
D. u. 5·7-ig. Kohál·Y-u. 4. 'Eg~·h:izi Tunáesterem. 

o 

HnloUnln k 
Nagy Petronellu. néhai Nngy L:ljos tanár (Kolols

"lír) h~iUlya 57 é\·es kor:\ban Bmlnpestcn elhunyt . 
Nyugalm:! leg)'ell csöndes, emléke :'ildutt! 

.~.;i z:l r M :i ~ton 7 hÓIl:lpl}s kor.íb:lII meghllll. Legyen 
csondes békc,,; piJlen~se ! 



Allvtlnylélró l. pma""I-. piklor- és Ira nszmisz- I Telefon •• ám: 205-34 

s.iólélrtlkol. négv-óS kél
kerekű kocsik"l. és Idjes 
IIljlilyllb,,"dllllt l ll 
tlllü!.iknl. 1~lnhonl6 tn1l:()nc~1. 
trlg.lc~\I~.lt. kAdnk,li. nsdllll
n~drt.'1. hnhí\I'Csli\dál, n~·dckt.'l é!' 
lIlimien t1pitkl'lCsi 1.1:'ll'rstAnwt 

pl\'lI1pl rnklilfn\1 s!,íllit 

Telefonszám: 205-34 

T<,ijH k"f\vhn· tltotknmr&., rltbzob"". HIrtio
,"l'~'. Ciodé'd.~I(INt·. mO.'lokon- iln-, \nstllo
~:ohnbt'",t"ndt.·,ft"!lt.k t~ t'tl\l'~ k('ll",k(\k 

Mlf\dt'nr~lt' ed~ny, konyhaszet. konyha
gtptlk. killönleseft fóz6- és siltenll!ny·keu.itts
h<'l vt'llö rukÓ7l'>k ÖIl-,zes hiltll!lriil~i cikkek 

Vas- és háztartási cikkek szak 
Buda pes t. IV, V'mház .. körút 6 .. sz'm. K6zpontl v'sArcsarnokkal 

A köwlcdö idenyrc való lekiniellel nagy nilaszlekunk van: Kerlieszközökben 
u. m. ásó. kapa. lapál. gereblve. locsolókannákban különféle kivitelben. 
Továbbá vannak l;igfurészek meiszó-. fünyiró- és sö"énynyiró ollók. Virág
cserepek. rózsofakurok. kerlibulorok slb - Árjegyzék ingyen és bérmenlve. 

Hilrokonoknak 5 

NIT 
lk \' '-'';'0' (' I' , 1 . . • ..... I .~ 'flt)' = ,,-r In Jl\l\\l~ (l1\\1"k\,,,,,t.' 
til". ~al 1\.,h"\)\' I\ : \\'l","fj l)(.ntll . . • 
l:btp h~ llto\\(,,.: l)avjl! t-\'I"U\" 

' , Ilf! \lbt-tt : Mii-rl VII">"l>" \'1\ \mitl\\"\U~ 
(.",tf, lo\'fllIf : \ jt'h'h\l;.,\1" J"'lIU~\ • 
\ li.rl \H ... rt : ni'rth' '1I.u., 

• 
t·'l"l't'l\t'l. JioI' .. I,r: l't'lilt\1'Iu>l l\.~\.t... , 

• 

l"'lw,'{!l -"lIh l'lIltu.rill~ Mt- ~~ N'\I.{'l!:Man lnli'lh 
"''''rU I"n"'rtl't~~\ . 

Ur .. l.:~I\... {;li.bt",: H.~~d, \'~O ~ttt;n\~'tl' i ~u;.t-anu" 

.:>0 

.30 

.30 

.211 
,i.1) 
,bO 

I. 

.. 
hltl'h·,,\;. I\l.lilt'rt.'t(\~\ • , . . ' m~\,~, $. 

~~NI' ... 

~I!L \ i!lg-i'-K,n Ih-,.: .\ l...~l'io'~ t.'ny ~"'fl' 
twtl'> • • • • • • • • • ... , .. "" 

n r. tk ...... , l;~.;r)l:Y: 1)1'. Hnl$",1i SJ.mu('! "l~h' ,~ 

PalI b~\· .. i: Kb Hiblin lRibH~ ti~rtt>ll('t~'k g'S'("l'-
11It'k.\'k ","nUlm . . . • • . • • I. 

\ uri \ 111\'1"1: K(,I"\'$ • .":~tt'k t.'I,)~~\'r h.t ~1l1U'k ()~~"ttt 
ttw\<J:NM~, imiik. ('hl\~lk .. M.;:o;'k) • , 4. 

\ ari \ IIx'rl: lIlIIlkon}"\' \"tÍ;s;&l.>l\kötésb\-tl . • . • ",-. 
\lissk(it(',,~t~ •. l'- -

,,~.'\'NWl' J{\J;!:í'! i'i.Isj)ti\;. n.t\'k.,!>t'. . . , ., .til 

t>~.:\. -a .\\lh.·\;. k~"t\l.tők ~. lIuiti\dul! l<,lk~i irodoiNIl 
(Y .. KI.b.ry.uh'll "".l \'id.'kr~ tOO(- vw>t:utij. 

" 
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