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Cserkészfiaink
nagy szorga lommal készítik elő fl nyári fl3.gy túborozúsukat. Az év
végi cserkészm unkának koronflja 3. nagy tábor, amjkor elvfllik, hogy
jó munkát végzett-e 3. cserkész. Mert aki a táborban ügyetlen. hasznavehetetlen, aki nen1 elég leleményes, ncm elég gyors, nem elég rendes,
azt HIrsai lUJhaladják, föléje cmelkednek, Mr egy ideig igyekez nek
testvéri s~creteUel, cserkészban'ttsl'lggaJ segíteni rajta. Mert hiflba,
az élelrevalósflg mindenütt nagy lendítő erő, uz a escrkés~élet bcn is.
rts éppen cz fl nagy tábor hiva t ása, hogy t. i. a 'cserkés~ az önálló
életh~z szokjoll, az éJctrevalös:'ig nagy Wrvényét Illegtn nulja.
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A mi fiaink szivszorongva várják már fl napol. amikor te ljesen
fe lkészülve tllborh3 induljanak. De még addig sok probl~mál ke ll
rncgoldaniok. A csapat Szervező J3b:ottMgn jún ius 2-án tartolt üléseben vitatla mcg (I tt'lllOl'ozús lehetőségéne k felté te leit s bizony nem
kisebb szivszorongássaJ - mint a Ciüke - állapította nwg •• t\ogy
a nyagi léren a cs.'lpa t cJökészüJlsége nem kieJégítö. Mer t há r töbh szép
ünnepélyt rendezlek II fiu k s a leg nagyobb wka rékossággal lJI\ nlak
jiivcdclmcikkel, mégis úgyszólván a semmivel határos II rende lkezésükre álló alap. Fiain k között sok a meilckillt ~zülő gyermeke, sok a
kishivn l:J\nok és még egyszerű bb szfmnazás, ahol bizony örvendenek.
hll éppen a mimh::nunpira kerül, semhogy 3zl ti különben csek(-Iy
táboroz{lsi összeget egyszerre egy összegben e lő tudják lcremteni.
.l!:ppcn czert a Sze rvező Bizottság elhatározta, hogya fi ük álta l felajánlott táboroz{lsi összegek pótlására, egész. fél és negyedrészben
való segilkre szólitja fel tehetőse hb hIveinkel.
Ne sajnáljuk azt a néhány Hllért, am it a Szervező Bizotlsflg kér
tölünk. SzázS7.0rOS3n visszatérül az számunkra, abban a kemény,
3célos lélekben és testben, amely minden táborozásunk eredménye.
A mi 345. Já nos Zsigmond cserkészcsapatunk még fiat31, most tanul
j!lrni, most szer.d be 3Z életre szóló összes szükségleteit; sátraka t,
kii löllböző felsze reléseket. I!s 3nnak ellenére, hogy anyagiakban ilyen
gyenge lábon {III, mégis nevelésben, e rő ben , lélekben, fegyelembe n
első helyen van. Szeretném, ha látták volna ÖSS7.es barátaink, híveink,
hogya eserkésznapon, hogy vonultak fel a mi Ha ink az F. T. C.-pályán .
I [ogy hogy döngött ti föld kemény lepteik alatt, hogy milyen egyenesen, feszesen léptek I aki azt látta, az többé nem ketségeskedhetik
János Zsigmond apródjaiIlak jövője feWL Magya r sziv, székely
vér, unitárius elszántság és élniaka rás volt azoknak a fiukn3k a
lépte s minden mozd ulaiuk hitvallás magy3rságuk és unitáriusságuk mellett. Ezért a esapatért áldozni, amikor az ugyis esak
keveset kér, egy maroknyi szeretetet, egy esöpp megértést, egy
szemernyi jÓ3karatol, ezekért a derék fiúk ért l'lIdozni n3gy örülll és
igazi !tdki megnyugvás.
Kérjük olvasóinkat, b3rátainkat, híveinket, ne vegyék zokon,
h~gy most egyszer az árvalányhajas fiúk kopogtat nak ajtójukon.
I bsz ők oly ritkán jönnek, hisz ők minde nt, ha esak tudnak, maguk
teremtenek elő, hisz oly szerények még kérésiikbeu is és oly igénytelenek, nlinl az az árvalány haj, mely a k31apjuk meHé van tiizve. Il iveink,
harfIlaiuk, hallgassfltok nWI( ~ kérést, végezzetek jó munkfJ t t
-. il -
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Egyházi törvényeink
szélesebb körben való ismertetése.
Töbhszür velődött fel c go ndolat _ ötlelszcrüen, dc ne m olvastam erre kifej leszthelö megoldást sehol. A 1<. Magvető régebbi sz:\maiban önálló tanulmányokat köziillelll és tlz ugynevezell ,.Egyházi
Reformbizol tság" mu nkálalaiban is _ _ 37. 19 14-23. években tevékeny r61z t vettem. Sőt az t is meg merem ma mondani. hogyh:l
a kérdrsl nem fogtam vol na meg két kézzel és kellő szerénységgel
a háttérhen nem lörekedtcm volna mi nden hiuwgot legyezgelni
és n\i nden okC!s go ndola tot összehangolni, a nagy hühóból :lIlllyi
sc lelt volna valósággá, amen nyi szervezelÜnkbe átment. /l,z Ullilárius Iroda lmi Társaság munkája is éjl itő, az egyh:'!z szellemi életét
eróslW munka volt. Nekem c r':s;o;llen is mcg voll a magllm önlllló

•

,

UN IT ÁBJUS ~ RTE S ITO

fdrogás.a es végtl' lcnHI s..'l jm'llolll. hogy az id G it Y rövid idő nla lt az
rn fclrog:isoma l sokh:!1l igazo aa. de mi nd('ll viharl('s s7.e1\1~lyi krizlsl
e lhiró sz.::rkczet i crő van ('7. Irodalmi T:írsns,t'tgllnklJa n. Ennek a
mrgmnradl eleven er{jnek cgy resze rlr. Bor/,,!/y I slmil!. nki öscncrgii,.
pból cS:lpódott ki és \lllitil1'i us szempontból sajllálhatjnk, hogy cz
irodalmilag képze tt rs lerl11l'lcsre képes emberü nk. a .. kéve-vágók'·
sorá ból kidült. Egyénill'g . nCIll lmrmonizá ltunk, dc embo.!rsorski'nl

"rgt('1cnül f:ij lalolll czr, az embersorsot.
A IC :\Iagvclö lájékozlatás:in tili Tör"cnygyüjtl'ményelllct a
Sllj!J t kőll ségcmen épl)(,11 az'::rt adtam vol l ki. hogy egy házun k nlkotmfln yszcrctcterö] :l Ilagy unitMius köz önséget lajékozlHssam. A
lei fokozHlos rséseko r jelent volt. meg ~z ri l1Iunkú n t\s a k ésőn tl rk czl'll
vétel:ir:lk. :I ' hefekteÍl't t tőkémne k cS:lk a töredéket. jelentették.
Ezl l'su lla n a7.rJ·t h OZOlll fel, hogy áldozat. lll'lkül senki hasznosa l
nelll alko that. ~n szellemileg is es a nyag ilag is !mgy aldowtot hoztam.
Az unila ri us cgyMz szcrvezetét : törvénye ink ismertetését célozza
az :I mellvalós ul:\s a lan levő len 'cm is . hogy .\Ukó L ör inc EgyházjoglallU néhúny hd lIIulva lithogr:l phulva :I megrend ci ők kezéhez
jut. Ez - [lJllinl látni fogj!Jk - kerek 50 el) óta vaj ud ó t er\' l'gy házunkba n különbözö form á kba n.
Az Unitárius Egy ház tör"é nyei nek az iSlllcrtetését célozza a
budal}('sli unitarius l'gyhuzközség ügy rendje. :llllely éppen a tör"ényismerteles cl\lznluWII kész ül! oly sző"('g-ősszcálJi tá s h:l ll. amint
ezl Kovacs Jó:scf afia eln\gezte s amelyet - a megfelelő vn ltoztatúsokk:J I - az cgyMzközség közgyíílése l'1fogadolt. Ez n szabú lyzat, :I hiv3lalos úl. befejeztével lilhogra phúJva a hivek rendelkezésüe fog állani. Ind lt vflny te tetclt (lz iránI. hogy minde n preshiter
egy példá ny ba n köteles lesz megszcTCzlli! Term észetesen a vidrki
e kll~Zli i"k adm inisztr:Jt iójflf3 is megfel e lő v"ltoztaláss.'l1 _. az
Igazgató Tanacs is felhasználhatja. Ez azonban már nem a budapest i eklézsia dol ga .
Sok öttet hangzott el az ('gyházi Névt(,r tek inle td)o!ll is. Tell az
dso, HÓ [J mflsodik. l:'tHll' k a I.Hlvezelő rl'!szél. az egyház szerke zetet
alló törvények "úzlat a i~mertctpsét megirlmn és mo~ t folynak II
külöllbö1.o le~Hil et('k ös~zeiJtl ilásárrt vonatkozó adat.gy iljlések. Az
1!l:J2. l'!\'re ennek is kész kell len nie. El. fl Icrvem és ha srgitötfll'S.1im
nem lalIkadnak, ez i$ meglesz. Ezeke t táj r kozlalöul azer t mondotl:un
r t. hogy mi unilárillsok, fej lett kultClrigényei nkne k nll'gfcletÖCn.
sokul kövde tüllk, Ilclyes. Azonban 1I"1lI tálom ,1 rnunkáha való
fl. llásnak az L II kés7.s"g':t, mndy nélkül eredményt érn i 11('111 r,'hel!

U NITÁHI US

~HT ES fT Ű

é n a reform-gondollltok szcllőzlc tésf[ő l sc fo;\llem soha. A jó
gOlldol:IIOl kM "ol na megfojl.1ni; (IZ eg,:slsl'gtelcn gondola t IIZ élet
h.'ns~n\n úgy is pa rt ra dobolt éTttl-ktekn valamiv':' lesz. (Dr. T. Gy,)

Köri

közgyűlés.

J lIn ills 'I-cn F iizesgya rmnt rn. ehbe H ga7.dag békesmegyei nagy.
kÖlségbe gyii ltck össze egy húzai nk ké p v iselői és a belső em herek.
hogy :1 dUIl:t-tiszame nti egyházkör iigyeit ll11'gvitassák. 1\inrilts László
lelkesz vezetésével az egyl,ázközso;lg ké]Jvisel6i fogadiák és wzeUo;Ik
a vendégeket a szép lelkészi la kl).1. aho nn a n az l"lszállásolás a vcrnlég.
sZl"l"l" l ő hl\"('k háza iba llIegtiirténl. :\lflsll:lp (jú nius .1.) délelött!) órakor
istentisz telettel kezdődött a közgyíHés. anll'lyen imadkozotl dr. Csiki
G:\ bor missúói lelkész. prédikált BI ró Lajos hódnll'zővas.... rhclyi lel·
kész. Az (-nrke t Boros Aron vasárhelyi ,és 1\iss Dánielorosluhi taní tó
vezetté k , Az isten tiszteleten nagy szá mma l ve tlek rész t a gyarmati
h iVők is s a szél) kis templom meg lelL a hu zgólkodók se regével. Istent isztelet ut á n közgyíílés kövct ke?l'tt. Il melynek kie melkedő IJOn t jai
vol tak: dr. 1\o:ma György köri fe lügye lö-gondno k megnyitó IJesztIde
a Ursada lorn s !}enne a csa l~\ d jelenlegi válságáról li a kihontnkozfls
li tjánnk lehetőségeiről. Majd .IÓ:an :\Iik lós esperes jelentése kővet·
kezett nz elmult esz ten dőről, milc ly mindvcgig mozgalmas c~ ('SCnH~'
nyek hen gazdag ,"oll. T anügyi jelen tés u tán köve t kezett még az államsegély felosztása, a lelkészi nyugd íjala ll vagyonáról szóló jelent és,
lov:\hbá a jövö évi közgylilés helyé nek és idejé nek mcgilllal)HáS<l.
Jövó évre Budapesten I E bben fl llapodlu nk meg ~ egy indilványrn azt
is hatá roztuk, hogya nemzetközi v;ísár idején tartjuk s igy még
nngyoh b érdeklödésre számithntunk vidéki hiveink rcszérő l. A ktízgyCll é~t közebéd követte, amely nek elkészítésé hen ugyancsnk ki t.ettek
rnagukérl a füzesgyarmat i hive k . A közcl)éden résztvett az clőljárósftg
is, az egyclerlésről levén tanuságot. A közgymés mi nden resztvevőj e
elmon dhatja, hogy Füzesgya nlla ton nagyon jól érezte magal. amit
l(inCliell \...... szló lel kész s kedves fcl('sége buzgós;'lg:'lnak köszön helÜnk,
továbbá hi\"CiDk igazi magyaros vendégszere tetének.
- iI -
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!\mig az em beri lélek I~ten ulún vágya-

kozik _ mindig sziikség lesz il ll' lek szárnyait cmelgető, az é.rzéshul1á moknuk kifejezl!sl adó ima-gyüjteményekre: imakönyvek re.
Ne küu k cz idősz<'fi nl három szcrző imakönyve állana rendelkezésiinkre. hu :, szerzők és kiadók súly L hclyezllének arrn is, hogy az
imakönyvek kőnnyíís/.e rrel megszerezhetők legyenek. Gondolom,
hogy az imakönyvekn ek minden lelkészi hivata l bizomanyosa kellene
' hogy lllgyen, ('s a szerzök is súlyt kellene hogy hel yezzenek arra,
hogy min(kn egyes 11' lkészi hivataHm eljuttassa nak I- I imakönyvet
dadftsra ('S megfeki/.lf/ieI6 min/rínak.
A budapesti unitárius egyhúr.ktizség irafmissiója levelezések
után sc jut.ol L m egfe lelő sz,ímÍl imakőnyvhöz, már pedig a kinyom- '
tatolt inwkönyvek nem töltik he szerepöket, ha u kiadónál PQrosodnak. Imukönyveink: Dr: Boros: Szivemet hozzád emelem. S:enfríbrohámi- Cúfó .. Imak mindkét nembeli hivek rrszére. Vári Alberi ..
Im{,k. I\flpha!.ók ,]7. Iratmissió útjün (V., Koháry-utca 4.). A
sr.erzök figyelmet. felllivom, hogy siirgőse n gondoskodjanflk, hogy a
jelze tt. imakönyvckből mey/clclö $z(il1u! péld{Hlyok álljanak rendelkezésünkre Budapes tel!. SzükM;g van e7.ek re a könyvekre.
Dr, T. Gy.
Az ;'rlcsílü Ir!jkiizdch hi ~z;ímn szelltemJ)l'r l -én j,' lcnik nW!j.
Ke reszteles, esketés, temetés e!jY 1Hlllpal elöhb hejelentendö a
hi n Italos ór;ik alatt a lelkészi irod;íban, V. , Koluíry- utea .".
III \1ATAI.OS únAK: J. Ldk(>szi iroda _ hélközmlpokoll délelőtt
Itt- I, .lélill;ÍlI Ij - ;). Vasá rWllJ dl'lu!;in 12-1.
2. E!jyllázIWzsé!ji irod;1 - hétkiiw;IIJOkoll délclöll U- I , délul:ín
:I-r.. \o"as;irnap d él előtt. W-I.
3. ]'éu7.t;íri imík _ hét köw:ll'ukon .Iélelül t !J- 1. \ ' as;irmll) délelÖ li. !l -l.

Az e!JyIHizk ö7..sé!j kÖllyvtiira, V., Koháry-utca 4. , r. elll., nyitva
van: vasárnap 12-1, kedd délután 5-7 és csűtörtök délután 5-7
órák alatt.
A Níiszq\'C1sé!j értekczlele havonkint a második csűtörtöki napon
délutún 5 órnkor vnn, IX., lUkos-utca 3. sz. alatt.
A ]..I~ún~· clI)'esiiJ eL összejövetelét a hQnap 2. és lj . vasárnapján
délut:infél lj órakor tartja, V., K oMry-utca 4. sz. alatt fl tanács-

teremhen . .
Kf: IU OK oh'asóinklll, :;zh 'eskcdjellck
Il'Iké~7.i hi \'u lullloz lII u!jkiildulli.

l' j) lűlizc llÍsi dlja t
A KI /\I)ÓIII V,\Ti\I,.

II lj

II
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I.'l;mi nl"piskoJát:l közoktul{I< Gg)'i
miniszll"rium ~Z Ilg):nevezc t~ lorp~i.fko{(jk köz~ sorozt<l. A \(01'\'(>11)'
~rtl.'lm éhc n az 1I)'('n Iskoláki ul <l miniszl('rill m :IZ ál1nm !'oCg~ Jyt nit'g+
Yo nhaljll. A h ó(hn czőv;\súrhcJyi iskolM6J nwgvonta. Az cgyhill,kü7_~l.!(
:l IlWIIl! c r('j ~ hő l nem t udja az isko1{,L fcnntn rl nni . lskolújilról leh~t
Je kt'lIeU mondania. Jelenlegi lanflójút a minisztérium q:y ik "lIs"r.
hely i úllami iskolúnúl 1Ilklllrnazza.
A h 6drn~zöYásál'he!yi iskola 40 év ig rnüködött. ~ l eg n yit{, sa
kürül nnnak idején heves lml'cok rolytak. ~ lini sztcr i dö nt'·s \Hjltu
kapta meg a városi segélyt. ~ I os t miniszLl'ri dönlü úlrja he ka[Jujúl.
A vftsMhe lyi is kola .mlr az ötiidik. mlll'ly Csonka-:\ I<lgy<lrorsz{lgou
elt ünik a népncvclés leréröl.
Tak/h.,. J :íno;; a lyá nkfi;\t (Polgftrdi) fl kormú nyz6 ga7.dnsilgi
tanácsosi eimmel tün te tte ki. Odvilzöljiik kedves atyá nkriM!
).;:hI7";; K:;rolyné szül. Jónky I3rríd Katalin 61 éves konillan
hOSSZ Ít szenvedés ulún az Urban csendesen elhunyt. Temrt ésc jlinlus
l -én voll :'I Fa rknsrét i lemclö halollashúzából. ~ I ély vallúsos':rzésii.
hiísrges lcmplom hílogató. :'I i\'ősz őv c t.~ég n e k rlirndhallnll lngjn 1:'1\'0'
zolI cl kedves egyéniségével (l gyülekczel logjni sorából. Férje i·s
hnt gye rmek e gyászolja . Aldás és béke poraira !
.'alll\'eul Amir;;;; ny. is kol ui igazga t ólanit ó í7 cn's korflb:1n
Árkoso n meghalt. :'Ilájus 29-rll ll'menék cl nagy részv(>t mellell .
I{ivá ló népncvelö. e rős magynr vo ll. Legyen álma csendes l

ih,..

Fr kele G:;hu rn é sz. Balogi! :\nlln. néhai rögondno lalllk
özvegye életének i8. évéhen m{tjus 9· (~n elhúny\. Tl'mclésc mújus
29-tn vol t Kolozsvárott .. Pihenjen csendesl'n!
Elííjl'!lYl.ők u\jékozlul:bn. i\l ikú : Egyházjogfl lln k kéz!roti-sokszorosil ása a befejezéshez kÖzcledik ..... z ér([('klödök szivcs ho7.z("
júrlll1\sfit kérem. hogy cgyszcrusi Lés ok:\hól !ll egyes p':·ldflnyokal
1I05L<li ulán véLlel klildhessiik mcg. Alyafiságos liszlclcttcl dr. T61h (,!I.

A hinani \'i7.sIl,ík ünnep':lycs \Jerl'jl'zésc s egyúWtl nz iskolai
év bezflrása június 7.':n délu tún " ót';}kul' volt mintegy 120 nö\·elld,·k
jelenlétéheIl n I{ohary.u. templomban. Cgyanazon naiIon déklölt
12 óra kor igértlllile/i ünnepségct tn r t :~ 1oU sún tol n a Kohál'y~lI. tel11lllontba n. a hol az apródoka t fogadt{, k I)(~ n CSl'rkészcS3 j1at sr.árny:li :lIá.
i\ Z a llródok \'ezetői D':zlly Zoll:\n r<lj lmTilllcsnok ':'s l3ölön)' 0 .. 7.5Ő
h. Jj paroncsn ok. Az ig<'rdcl telt apródok "é"sorát itt kö~.öljii k ;
Andn\s Tihor, l3e1o\'OII')' IstV{III. I.! irn ta lnn Endre. esek L{,sr.ló.
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UNITÁRI US J;:nT ESITŰ
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l)i1;1, L~j os. E ndl'd G c~:l. Endr('j Talll:"'s. Gltnyovi l~ László, K!lIby
End!',", l ~l1li T;-llnús, I'; CtlH\ny i\liklös, LItSl\lú Jr'llos. Lf,z{II' Zoltán.

N:lgy Lajos,

Nagy S'lIldor. Nyire!ly Szabolcs. Tamús~y Aq)~d,

V:il':llly Tibor. l3izullk hCllm!lck!
J\

BUDM'ESTI Ul\' IT1\IIIUS IIIAT,\IISSZ IÓ !\LT/U TEIlJESZTETT
KI!\I)V /\NrOK .JEG\ZI:: KK
l. Bel!c:édi Pal.- J lit- és Er kö1csl'tHl .. .... ... .. ....... .

1·-_ II

2. Doros Gyüfgy.' Brnss:li Sámuel .. ................. .. . 10·- "
FcrcnCJ: József 90 eszt. jub .. .. ... ... ... .. .... . . -,,10 "
Amerikai Unitúrius '!'{II's. 100. t~V juh ..... .... . . ~" IO "
"
"
,,75. év juh . ... ... ... . - ·20
"
3. Holdr J . .- A vallúss7.ab. és Dávid F ... . ... ... .... .. . - ';\0 "
,I. esi/6 s. .- Bibliai UirléncLck .. . ........ ... ......... .
2·30
5. Csiki G. .- H iszek egy Istenben."""""", ." "", ,[._. ,
2·')0 P
G, Fcrencz~GdIJi- Vdri: l-l iLt'n ll"" ,. ", ... ....• ..... .
1·- ..
7. Perel/ c: J.: Unitárius Kúlé .. .. ... . ... .... " " . _.. .
8. Ferenc:~ "ríri: Unitfll'Íus I(is Tükör" _.. ,', ..... .. .
3·80 "
9. Gdl/i L: A jelenkor J é7.usa , , , . , , .... ... .. ..... ... . - '5() ..
10. Jakab E.: Dúvid Ferenc cml. . . .. ... .. ... .. • ', .... . - ,00 ,_
ll, KanyaJ'ó F. : Unitári us tör t. irús ... . ... ... ", . . . , .. - ·90 ,_
Unitúriusok l\lagyat'ol'szúgo n .. ... . , , . ... • , , . ... .
:;·80 "
12. Kiss E.; 13udhiznluS és kcrcs7.lénység , ... " • ... • ""
3,- "
,l-_o "
13. Kovdcs L.; A ker. fejl. törL.· ............... ..... .
14. lújváry L.: ",!iJJl'niullI ~S milI. .", .... .....• ....... - ,50 ..
15. J..iJril/c:y l..: i\lil'rl vagyok un itárius", ...... ,., .. . . --'IG. Mlirk evanyCiiumu ..... "", .... ,." .... ...... " .. . - ·10 ,.
1-I. IH (1'I'C e!l(mgl''/'UU/lU " ••••• " " . •••• " " , •.•••••..• " -_ .Ji) .,
[...
18. /ll/p Búcsi : Kis Bihlia .... """, ..... ",., .... .. ,
Hl. Pcrc:elné J(o:ma Flóra: Channing szelleme, , , ...... , , - '- ,.
20. S-l/l"'
" A II , P lvar,ltp
....
~e WHllyl.
........ """ .......... . -" 10.,
21. IJr. T611i György: Dúvid Ferenc cml. , ..... . ...... . . _ ·ÜO ..
22. Többcn; Vallás és ~zahads>Íg. , . ............ , , , .. .. . ,
1· 10 ..
VallfIs, hil és s~.aIJadsl'g , .... . .. .... ..•. "", .. [·50 "

..

.

23. Unilárius EnckcskÖllyu ..... , .............. • ..... , , .
2'1. Vurya B.; Ami örijkkévul6 Dávid 10'..... ... . ..... , ••
25. Vári A l beri : Berde 1'1167,(>$ "" ........ ....... .... , .
Keresztény Egyh{lz Történele .... ....... ", ... .

3,-

..

- '- ..

,

"1'1(<1." It·T., Uud' p""

J', I<I{Io ..,<tG: M'(lJ>ry l ,

