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Feleléis

A kenyérillatu <,c sók.

'1,.
- .,

plisjJök nev ezte igy a.zt a esók ot, amit ósz kor

édesapa és édesa n,ya iskohiba. induló gye rm~ke orcájára.
csók azt az aggodó szel'etetet jelellti, amely a gyermek
il?;

Ez

ft

j övendö sO l'siu'u. go ndol , neki palyat nyi tni , őt di plol1lához j utta,tlli töreksz ik, szóval ke nyeret akar biztositani s7iá mára.. Ezért
a jövendó kenyere rt töri meg a. sz ülő ft maga kell;rerét s gyakran
nem is töri, ha.nem egészen oclíl.adj:\ fl. magaét, megvo nja szája tól
s gye nn eké nek adjn. A kenyéren t.ul a-ztan a kenyérülat ibolya·
szin tavlattá széles UI , am elyben a reménység him ezi sz inesl'e fL
fiu és leány bo ldogságat, a hatalolll, karri er , szer encse úlomképeit.
Hú sz eszte llCló tel t el azóta, hogy Prohit3zk,\ cikkét meg·
irta. ~Ii min den tö rté nt hú s? év tdalt Csoll kanw gyarországon !
~'ht a diplomahoz képzelt ken.vér a legtöb bször köve válik a
szülö és gy,ermeke kezében. El mú lta,k azok u szép ülők, am ikor
a képzettség s a.z aITó l szóló okJerél azollllul állást i s j eJenter,tek.
A sok fárad s,íggal és költségge l megszen,:ett diplonm Si':nz eset·
böJ kilencvenkilen c esetben cSf\k a belépö·J· eo\, a meo-alázó
kilin·
0 0
o
cseles, cl. hiába.való zörgetés, fL demoraJizúló kil:.i.tústl:1 1<lnság kinzó
kamrájába .
. . . Aze l't ,IZ iskolák at meg llyilják ma is szep tember el ső
ll~pj n iball. A kii3 tás kák megtelll eli: méregdraga könyvekkel, és
1.,onnyÚztatta kenyérrel. A szUlői csók mellő l uzoub<1 1l ::t kellyérlllatOI, il. reményt, a biztató hi tet el fujja HZ eszét\'C5ztett \""ilág·
~'á~Sl~~ forgószele. Pedig az áldott jó lsten ma is megteriti vil úgot
n.tero llszt.dát az enÚJCr sziml\ra. A lI1 egsy,.·tm r{dh:.~tittlltll buzaszemekell is éppen ugy ott I'.q;yog II .\Iegvúltó képe, mi:i.t a bék!:'
boldog éveiben .
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Azt iizelli n uuzflsze lll ek lüi sztlHI- kepe a Kri sz tus nevére eskü *
vő keresztélly vilúg n l~ k: Adjatok vissza 1\ szUlói csó khoz a kenyérillatot ! Siessetek, mert mlu' ur. n,p:'ü:kul ke rül tek szemhe a fiak
a kenyér IU\rc{\bn n. Ha. azt v1\lIjátok , hogy álla mn ak , t lLI'sad:Llom lll~ k a lapja. IL család, védj étek azt m inde n eBzköí'izel. A minden
szeut eszmélly ellen törő bolsevik i kOllllllunizmus ráz za a kapuknt, nyom áball II Nihil, !~ Semm i, ll. Min dcn mind cgy, 1\ Csüggedé8 vére beivel.
Ezeket elh fLJlgiütü.tni, láncra verni csu.k ílz evangélium
sze llemével lehet. Nem a Jmr!~!Ltláb oll, nem lL gazdasági szerzódéseJwll, nem IL kínosan megbllzott vámhl\tal'okon fordul Illeg lL
világ sorsa, IH~lIc m azo n lL kicsinynek III.tsz6 nagy dolgo n, hogy
Bzeptember beu köriillengi·e a s zülői csókot a Icenyérillat s a mi

vele egy -

•

a hit, a remény, a bizalom!
Cs i csergő fecske rajk"éllt indul a gyel'lllek"sereg az i s kolá.b t~.
Ártatll1.ll sz ivébe n a fészelm:t!,::{Ls még 1Iem sejtett, lebi rh atlülan
ösztönével.
ár év multán kenyérér t, egy tfd p!Liatuyi fö ld ért, az
élete t j e l e ntő napsugll.l'ért Ilyujt,ja Jwz ~ t azok felé, akik erósek s
fi llapfény en áll hatnak. Sors uk S eZ7.el együtt az ör egek ny ugal.
ma is lur,ün dől el - megértette !OL kel'eszténj1vih'Lg :l. buzaszem
Krisztus· képé nek üzenetét és a mind ell ll:~pi kenyérért mondott
im ájM)an mindell lI ap minden em ber mind en kire tud·e gondo lIIi
vagy csak magára?
Szóm: 360- 1932.

MEG HI

vO.

A blldapesti unitárius egylufzközséll Kebli Tim Acsa.
ber 23.·ón (pén tek) d. u. fi óra k or a lanácsleremben

1 9~2 ,

szeptem-

évnegyed i rendes ülést
l arl, mel yr e II Ta nc1cs IlIgillit szer etelIel meghiv juk .
Budapest, 1931 szeplemben J-én.
dr. Kozma Jen6 s. k,
Józan Miklós s. k.
go ndnok.
lelkész·elnök.
Targysorozat: 1., E ln/j ki meg ny itó . 2., Jellyz6kö n yv h ilelesilők
kikUIdése. J .. el nUkileg elinté zett és fol yó Ugyek . 4., Péllll óroS ielentése
II félévi zárllllról. ll, E. K. Tan, 629- 1932. sz. i ntezk edése, 6., Hlloklllllls
beosztósn lIZ 1932·ljö i sk o l a év re . 7., Jelenlés II " János Zsigmo nd': cserktSZCSllpll l t6borozásá rÓl. 8., Okml'inyok killd6sll a Sr.övelség-ulClll ~I Az 
zal knpcsollltblln. 9., Vegyes 8 izollság jegyzőkönyve II M. H: u.gyebe n.
10. , GlIZdllS6gi bizoll:,ág _ MUszaki bizolIsáll _ NevelésUgy l blZOllsl'i1l
jelentése. 11., e. K. T lIn. 1042- 1932. sz. intézkedese. 12., I dő k özbe n é rkező
ügyek. 13., Indilv6ny ok (irásblln eIOl'e).
Szepl. 19. (hélfő) cl. u. tS: l'I it és NevelésUgyi bizOlIság.
Szepl. 21. (szerda) d. u. ll: Ollzdas6g i bizolls6g.
Szep l. 22. (csUI.) d. u. 6: Gondnok I értekezlet.
Na I - KUl/J n megh i vót nem kUldUnk. Kézi nllPlárukbllll II dálumoklll hivei nk 8zi vesk edjenek e l őjegyezni,
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Hirek Erdélyböl
F öpászlorunk amnylakodalma. Dr. B oros György unitárius
>ii spök és ll eje augusztus 8-án tartották ,-~ralJyhtkodalm u kat Ko:ozsvárott. Az Isten megtal'tó kegyelméből örvendező házaspart
:lZ unitáriu s eg.Yház , Kol ozsvár
és Erdély magyar társadalma
naO'y szeretettel vette körül fl. ritka évfordulón és jókivá~at~úval halmozta el. A magyarországi unitáriusság is tisztelettel küldi szerencse és áldás kivanságát fl. püspöki rezidencia tisztes házaspál'jának és jó szivvel kéri r áj uk és szeretteikre iste nllek megsze nteló ítldását.
.
K ét unitáátts vit.!lásu képviselő jutott be a közelebbről megtartott választásokon II bukuresti parlamentbe. Az egyik Dr. Ab7"(ulbányai Ede ) aki már volt képviselő) a másik Dr. Gdl Miklós
'rordaarallYos vármegyéből.
A székelykereszlu1"i unitárius főgimnázium érettségiző tann lói
az idén Brassóban állottak vizsgára. A Székely K ó'zélet vármegyei
magyar ujság hiradása szerint a vizsgára j E:lentkezett tanulók
mi ndanny ian átmentek a vizsgáll.
A székelyl;:el'esz~uri unitárius fögill1názium fe l ső tagozatát
a magyar társadalom tartja fe nIl. Akik áldozatot hoztak ezért
az intézetért, megnyugvással vl~hetnek tudomást a szép e redm é n y ről.

székelykereszluá gazdpsági iskola

e lső évéről

az Un itárius
Közlöny ad beszámolót juniusi számában . A tudósitás sr.erint
az első év s7.ep eredménnyel végződött. Ezt az iskolát az erdélyi Magyar Unitárius Egy iláz tart,j a feJlll. A tanárok Mgy része
unitárius. Sajnos az ign.zgató más vallá:: u. Az idp.n nyit,j ák meg
fl. második évfolyamot. A hasznosnak igérkező intézet miiködése
elé egy h:\Ziuni, vezetősége billakodó reméuységgel tekint.
A

. A székclykc resztt~1'i Dalos ünnepen, a mit május 17-én bHtottak

a Nyikó- I{Uküllö és Homoród vidék u lli táriu sai, fé nyesen sikerült.
A versenyen mintegy 700 unitáriu s székely ifju vett res7it. A
magyar nemzeti szempontból is jelelltös kulturá.lis megmozdul as
fó leleven itö ha,tással volt az unitárius egyhá7ii életre is. A kiizdelmes életet élö erd élyi testvéreink is bizonyit,ják, hogy l,t pitlma. tehet alatt nö.
.

A székelyl,:creszlu1"i unitárius cgyhdzkó'}' julius 8-án tiLltotta. éVI
rendes I,ör,gyül esét Kadácsball. A lemondott bánj Dun,ie! l~(tjos
helyébe
köd fclül~yelö rron dllokká Péterf), Albert volt vezelő
. ,
Jarásbirót, esperessé f útl01U' !;'erencet firto sm artonosi , 1.:. j egyzővé P Ctll Zsigmond énlftki lelkipásztort válasz tott{~k.
~

~
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János Zsigmond
cserkészei junius 25.-én kezdették llleg Ilyári táborukat s julius
23.-án Isten segedelmével szerencsésen befejezték.
JUllius 25.-e boro ngos nyári nap volt. Korán rflggel esett
az eső, amikor a. fi uk gyors leptekke l siettek Koháry-utcai otthonuk felé, !l.kOllu a n reggel 6 órakor Istentiszteletre vonultak fel
fl, templomba. Józan 11fiklós vikárius ur bucsuztatta őket, lelkiikre
kötve l sten s a haza szeretetét. Az Istentisztel eten résztvett
már Pethő István vaJlástanár is, miután előző nap Angliából meg. érkezett, de a csap:\tot még nem vezethette a tábo rhely re ,
hanem helyettese Csucsy László vállalta a táborozás lefoly tata.sát. Kelelllöldön csatla kozott az éneklő, j ó kedvtöl duzzadó csapathoz I ván László sze rv ező bizottsagi tag, aki szintén jelen
volt az egész táborozá.soJl.
Kisbérre megérkezve László Gergely menesbirtoki főszám
vevő afia fogadott bennünket s készségesen gondoskodott róla,
hogy a menesbirtok által átengedett kocsik s más szivességek
rendelkezésünkre álljanak. Az ő nagy érdeklődésének sokat köszönhe ttünk, yala mint nagyoll halása!.": vagyunk azért a nagyszerü
megértésért és támogatásért, amelyet a llléuesgazdasag részéről
illetve allnak képviselóitől Thaly Dezso öméItóságától és Hensch
Béla fóintéző urtól élveztünk.
Kisbérról az ut Hánta és Bakonyszombathely határáig , ahol
a taborbelyünk volt kb. 10-12 km. volt A fiuk lobogó
•
lel keEedéssel tették meg ezt az utat, elói il zaszlókkal hangosan
~nekel ve s a falu népét ., Adjon Isten jó lllunkat"-tal köszöntve.
A sátrak még aznap álltak s a fiuk az igaz ak álmat aludták hennük. Másnap a nyugalom napja: tábori [stentisztelet a patak
mellett, az erdők alatt, ahol szállt az ének: " Mennyben laKó én
Istenem!" Valóba n közel volt az Ur, már nem csupán lelki, de
térbeli közelségben. Emberektöl távol , a roppant magány ban
lsten kezének érintését éreztiilc :Még egy vasárnap tartottunk tábori Istentiszteletet, s ké t izben pedig Hanta község evangélikus
templomát kerestük fel a keresztény testvériség szeut j egyében.
A következő hétköznapok a nagy munka napjai voltak, mert a
tibort be kellett fej ezni , fel kellett disziteni. A zászlól'udnt is fel-

SZABÓ JÓZSEF
... nlt.6l'l .... mDb ... tor· •• • peclal antlkb... tor-asztalos

BUDAPEST, I V •• F .E :nENCZ JÓZSEp· RAh.""PART 10. sz.
TELKFON II rvó: A OT. 887-8-'

13.

SZ~I11 ,

lInU~rhl8 E rt c:\ltö

~,

nll ilol.f r\k It fiu k, r~ l r l""u 111, l lll.t\~(·r Mll gJ IU'O rHl,l\~ kIlIH; Vf\ 1 H 1111kor

fol1'6ppOIII, mM n ~1\Rl, l ó. luílnUl (ono k"lll úk :
Sr.óljol1 It kUI'I . fOuII !olJogjoll
A O,y~"o lolll .1 011
Dladll.lm ,I Ór. II f:! lInkór'l,
Ncld g,~r t'hmi Iwlll
Milyol1 E1r.Óp Ó!:l lólOlW/lI ol6 volt lll 111 dm! "oKgo l (Hi IlH f.\l, 1\1111

,

kol' n fiuk di sr. bo UIWr. vo 1l 6gyMzij~ h O Il ú,lIli'!.l, lelll'l\l 1\ \",I\H~ló r' u.1
torot (I< ri :m ,I:\II OH torot) EI l<iivOLkozuU f ~ \mtt.ogó VU I'JJ II 'yH~f l
vak uL{ut a CHC llfl cH im a, I~ lIillllilOl vfl.liÍl,fI , lil ium I)f'tll/ot l" t/mlll lll
luu'sogfH:I kör.opCLIO l'I 'ggol n ?'1\tw,ló f IVO ldlftfl, ('HtU pOlIig I I I I\~ u
gl'tl ÓSO. Azok I~ !'SQllfIOH ll'Iugll kbll n('\'.óijok pUI'C!~\I. voltl~I" ,'I', utóbhl
pC11i g f~ II ároIII sz i Illi j lj I v ÓIl y II olc II i II I 11I,lu l,j It fLr. j II tl'KU I' MI ~gy I ~ I '() I'Hl,{I,I.t f !l
lett r ~ z {Irhóe löv ő től !!.IIlmk eHIICfu\ig, A'" o~ ti "'{t~ l, l ó l ov(l Il {Ui</1i' k l)~ 1l1
IdllöllöaOIl felujt.hototl olI m~ ny, nAto, mikor I'othö !'fl liVhlll" "Jl~Ir (d'Ó I
Imza tél,t pMunCf;lloliM f'ogllfitn I 'stvÓ!'1 m u I 6Hf:lO I I ~ (J I:" LI) I~t ,l~ 1i tl ti'Ull ulll .
kor Jór.n. n Miklós viklL,'i tl R III' I IÍtOgllU~ Ell l l ll lcnll l ll'lvl~II í) Ik o fli t6 ." t:t ti hl'
Hzédet tUl'l.o tt n fi llldlOi'i, Kót 1IIILij Il llnL! Olllllud H~I I\ t.6n vo ll Olil!
beszéd IL r.lLsr. lól von (If:! idej é n.
A tILhOl' alig vo lt m őg k HZ, llulikOI' I ~ Cfll ~Jl I~ L IMogn,t{lii/u'IL
e lő kelő

vCIHlégllnk ól'kezott : /)r , / )a'l)J} An/rtl Ily , r'db~ll l tltldll' III"
a Magyu,r CScr I\Óf;xr;zövctBég o r fl X(Lg"OB clllölcO tuldllLol.to nH;g r ~
l áhorl:, dr', J(of:lch J3éh~ gazd, f'fll.itk t'~ r' őR Wi, HZ, IlIId f ~ p1) li tl · I ~ z ~
torcita gimII ázi um kily,olllCH 1:Íl,I)()I'OZÓ t;;jh jlILt{UlILk f'(l li Azf.(J IOIIlIIi
paI'l\JI(,flll ok!'L kiaó,'ctóhclt. l ~ t~r.i

lI a~'y Jol k(:F!Qrl óHflol. Ól! Cf!j'I'ltÚHz-

testvér i s"etettel fogadtuk Iln,óltós(,g>lt ŐS Idsú" ,lól, 1l"'ó1lóRl'K'1
nr. élel mezést Idc l égi l ŐIIHk tfdhltn f:I e/nwk julÓlll IL (~f.U~ p l lt IlIcg-

hiváRi\t az ogysr.c l'il e h 6c1l1e~ ol if:! rogadl. : ~ (hl dlhWl"ij, 1li l'Óij (:ijll
tlí':u.), A vidám hallgllln,t.I)lUl (Jilcő lt,ött .; b 'fl n t/ti l , Q fil)!'O!i ÍI'óJIt
Illllta.ttfl. bú ti. fúl voJltJlt t..:8u.p atnl: ar. O l'fir.:~g:<HI I':llfillc 1II' / jJ~I( , f -Ih l
vrlll fig:ye l rnét alTa, hogya fi lii, :tlllU,d, a HO lm t. I'I U," vm lutl" ál dft Ll.
ItIltg:y:~1' haí':a./'éf:!xIH.:k I~ (i rd, amely nr, () Hzlvú hez i ~ Idiwl ldl,
II'úIPjth élcth:/I vol l ll'" a, tld (dlwr,{IH, :ufl Qlyb/;IJ ,,,'délyí /111 1, flzf vH
dohLu./lt í)aazé SIr. lj (, ,,,,fj c ~ o rldJfI%. llkkol : llZ () /'f:lZ/Ig'OA 1 ~ IJtilldl"1.
Jt:gyhár.i eJll ökijnk K ar. o/'flxngoli cll rHkll ulc I nto"lltí~H{UI kivII I
ti. kővotk oí':ő hiv. HZuHlúlyok lfltOK'f\tflr~(Lt úl vl;r.UII, : /J(J,r{,btfli
még
,
Ar(m, IJimény I. AljIJS, "e!/~di;1I I lIl/)(ím, flr. N,,;,'r:dl/ {I /<f" Hí':f'I'V.
Hi r.(Jtu~ltgi ta.g nfÍlt (~ '" " b 'lmre .JÓZSIJ( Mi ~fi xl6 ll /tzi H, JI:II,f;ftz Ilflu ,
Nagyoll jól eac tt !fÜI/UIII" hog y It rnlJUfJligazdl1 t(;l'IlIot(jII t/dlO!'Oy,{1
ha.l'lmuli k C8<l. 1)IÜ : :~ IHlth~I)HH tí 20li, Kl.. H, t, /.d,tllf (1,ijI,/'J,l)f:fr.(:HU
pat f'flti':lztIJII;l fd6 pS~/'IUlCHII(J kl'tt (lH t ifJy.tnít 1H llr lviJzO ll ml,tll l, t(t.!JO
runk I,an , ((gy a lk aIOJ/J/wd uo ealJ.pM iH látl/g:lr.tÚHt ton, fU/lit lil l

•
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is hasonlóval viszonoztullk S amely látogatás s portmérközéssel
volt egybekötve. V,l lóbau il. cserkésztestvél'isAg jegyében folyt le
Illinden megmozdulúsutlk s hú lát adunk az Istennek, ha lábunk
lI.)'o miUl uo barátság jó illatu vin'tgai ny ilnak ki il. testvél'csapatok
virágos kert,jében.
Est i tá bortüzeinlmél az iele i tit.borozásl1 nk na\ sokkal ke ve·
sebb közöJlsegü nk volt, mint ta,valy Szepezden. Ennek oka a
nagy távo lság s il. m u nkaidő vo lt. Egyik este rés ztvet rilbortüzlill kön J ózan Mikló ő m é l tósága dr. Tw"csdnyi iigyvéd urral és
kedves Kisbéri l'okonaival egyiitt. Egy más alkalomm al ped ig
Jlensch B éla fóilltézó ur tekintette meg kedve s családjiwal cser·
]..:észei nk esti vidám s komoly mulatságát.
A csapat napi munkája a készülődé s j egyében folyt le,
mint aho~y a.z egész tábor egy célt tar tott S7.p.ll1e előtt : előké 
szii1 lJ i a gödöllői nemzetköz i találkozóra : a J"amborcc- ra. A fi uk
tamil tak, képez·ték lll agukat, fegye lem ben előre haladtak, ugya
kü l sőben mint a belsőben . S luindenben része volt CSlIcsy Ldszló
parancs nokhelyettes segitötársainak, aderék segédtiszteknek és Őrs
v eze tőkIlek. Azt meg sem kell emlitenem, hogy a komoly munka.
mellett mennyi volt a humor, hisz ez egészen ter mészetes. De
a vidámság mindig meggon dolt volt, amint a cserkész hez, Istennek dalos szivü kis l ov~l.gjai h oz illik. E b bő l a hu mor ból sziiletett
meg néhá.ny n óta is, a melyet szivbó l fujtak ft. fiu k, hisz az ó
sajftt költészeUi kröl volt szó.
Halás szivvel ford u ltunk jótevöinkhöz egy-e,gy cser készlevelező J apon köszönve meg áldott jótékonj'ságukat, amellyel lehetövé lették, h ogy felsz el'e lésünket kiegészitbetliik s néhány menek Ult vogy teljesen szegény cser kész t táboroÚl~ i dijkedvezményben l'észesithettullk : Hálából id eik tatj uk neveiket, kö szönetet mondva a nagy Ily ilvánossúg előtt is: Hajk Imre 50 P., dl'. báró Daniel
•
•
Gá.bor, dl'. Dalma dy Zoltán, dr. Havas Béla, dl'. Kozm a J eJJ o,
dr. Simon Mihaly Pá! 30-30 P., Pál István cse d.ész 30 .P., dr.
Nyiredi Géza és neje 25 P., Dimény Móz es, Kele men Béla, Kl ein
Geza, Lengyel MenyhértIle 20-20 P., B.·ne Segesviu·.y Izabell a,
Biró János, dr. Bródy Lás~ló , Imreh Józsefné, dr. 1,,:1.11 IJlÍszló ,
Jan csi MihaIy, Józan Mik lós és neje, Ligeti Sándor. dl.. Máj :.~y
Dezső Péterffy Gyu la, Sch,,·immel' Imre , dr. Szi ute Jállos es
neje 15- 1:) P., D imc lly I.,ajos, özv. l-h~d el'v:"lI'y Hugóllé, aj tai
J(o\, (\cs J ózsef, dl'. tró til György 10-10 P. , BOIll!za F'el'e nc, d~.
G.\' ulay T ibo!', HauUel' F'erenc, dr. Jrsai Emő, dr. Nyiredi Jello,
RedigeI' ÖdÖIl , Selley Emő, dl'. Sc h mer Sánd or, dr. ZS!\l.:ó An dor
~·B P., DiJ,s Lajosné, F'crcncz J ózsef, Gábor An tal, Gyarn Jat hy
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Mózes .5-5 P., Xyiredy 'zaboJcs apród·szinelóadasból 5 P., Lörincz
Denes, dr. s.zabó Gyula 1 ·1 P., Szende Gyula 3 P., lrMy Ervin,
özv. Rend Domokosn é 2·2 P.
A gyűjtést a budapesti nnitit.rios egy b3z köz.ség ioditotta so
folytatta Je, bogy a csapat nyári Uiborozá.;;:át biztosítsa. KíjS7.öOjüL: az· egybáz. község nemes bnzgolkodá aat. Ezen kivül az Lnit.
)fi.sszióbá r. l OO-P.·ós adományt tett. következő hiveink pedig ter·
mé!z-etben segitettek: Kincses László lel1i:ész afl8. füzeggyarma{i
bh'eink közt gyüjtört
kg. le\'estésztát {; kg . s-zaJoonát l kg.
Ezarazkolb3:::zt. Lá;;:zló Gergely afLa l zs.ak burgonyát. Molnár
Miklóroé urnó l cserkészingei, 1 pár cipót,
zaoo Dénes afIa
3 kg. juhtúrót adomanyozotr.

Az idei tabomnkat lsten .egil5ége\·el befejeztük. Juli1l3 23án szombakm délotan -I ora kor volt az ukJIsó á hitat, amelset
e sorok irója tartott, u tána a zaszlólevonáEa. A Kriza János
tér a zászlóroddal és az országtérképpel magas fakeritésseJ körül\'é\"e ott maradt. T-ábla hirdeti, bogy ott iáborozolt a János Z-~g
mond unitárius c.~erkés-ze.;:apa _ áz árkok, a tüzbelyek. a hidak
(melyek Berde ~fóz~áróJ, 'zentábrahámiróJ. és a zékeJy Sándor·
ról voJtak eJnevezve) betemettettek. De él utanunk a jól v'égzett
munka emJéke s a .uereteL amellyel mindenkihez közeledtünk,
kivel csak érintkezhetünk. Délben 1 órakor érkeztünk Pestre, s
daJos ba ngulatban \"onnltnnk be a városon k~resztü.l, az Ország·
záEZIó elótt tiszteleg_e otthonunkba. S azuta n a fiuk e!széledtek
a vilá\( uegy taja fele.
Erezzük. hogy Ismét egy Jépe55.l közeledtü nk kitüzött ceJjaink felé. De mo;t elóuönk egy nagy feladat mered. á jÖ\'ó
é\'"i Jamboreen kell megállnunk a bel.fÜnket. zell emileg és anyagilag. Különő5en ez utóbb~ hogy 5ikerül. ez meg a jövő titka.
De biznnk az I.3tenben , aki segit ott, ahol segitségre van szül.ség. Övé legyen a dic.'<i.eg s bala a jól sikerült k;.heri tabor' rt ls.
[ ,;án Ltúdd.

Unitárius katonáink lelki gondozása
A hOD\'édefmi minisztérium pályázatot hirdet a protestáns
!e)~és~ek á~mán'yáball egy református lelkészi álwra. A pá1'yá~
zah hn-detmeny egyi.k része kőzelról érdekel m inket.

.

.Rtl mondja a hirdetmény: A pályázók figyelme killön feJ-

hivatik arra, hogy a hOD\'éd.ségnél alkal mazott protestáns lelkész
a refor:nátu.s. e\'angélHrus és unitárius egyéneLet egyaránt leJki·
gondozasban larl-orik részesiteni.
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K ö" et.kozik-e e bb ő l fl Z, hogy U?; lI1li t!\ rins kato na far(O:ik
ed !\ lelkigondozfts I, s61, ('.<.Ink n.t igeny bevclIui ? A pJ'ot. ka t.onai
eg,ylHl.z sznbnl,yn,i sl,erillt till'tozik. Azt még meg lehet érteni) hOl:ry
~ Iiskolcon ,flZ Ullit ~\.ri\l.s katon,\t, rar. vagy \'J\ltg. lelkész gondoz:i\.,
mer t ott IImoS UJllh\n ll s lelklptlSl'<to r. De ho!!y Bnrh'l,pesten, ahol
"annak unitárius lelkipftsztorak és templomok 1 miúr t fm'fo!; ik fl. 'Z
unitárius ka.tallll I' t'. v/Igy C\!I\Ug. j st,enf.iszt eleten j e len lenni _
ezt IleIll ért.jtik.

•

A presbitérium ülése .
A bnd apes t,j nnitil l'in s egy lulzközség presbitériu ma 1932.
JUH . .t3AlII délután () őr"i kezrleUel tartoUa meg il. Kolll\ry-n.
temp lombnIl évn egyedi rende s Hl ás' t•. Az Ulésell .T6sa u ~'.I iklós

lelkész

es

Dr . . lJ fikó Gábor t,tL go ndn ok elnölüiltek. A presbit.erek
sz ' p szfimn gyiilekezete jele.nl étében békességes hangon l ' őm
nhüt folyt Je fi, gyiilés.
A jelentések III g h nll~n.tási\ után nz l1jonnan válnszto t)
presbitereket: vi téz J) r. Nyired!l Gézát,. D,.. Sil1lOll Mihály Pál t
Dr. ZsaktJ Andort és S;abó D nest és HZ új pénztárost : Zsigmond
LÓI"incet és fL kön)lvtnrost: Lris.cló Gy nlát es ket.fette föl fl presbitérium.
A Misszió Hitz jogi helyze tének t.isztá znsn ügyébe n il közös
bizot,tsflglJft egyházközség részé ről bi7.0ttsftg kiildet.ett ki.
Egyházfütkki\ Dr. Gál Jenőt. Dr . . V
J ikó Lajost, Dr. K elemen
Bélflt és Ld.s.:l.ó Domokost v!\.lnsz lottftk meg. A \lflSnrnapi iskolft bn járó növend ékeket luw ontf\. legnh\bb kéts;wri megjelenésre
kötelezte a presbit érinm.
A debreceni leányegy házk özségnek engedély adnt.ott arm
hogy fennálló kö!csönét . \'i 2000 p. törlesztés helyett évi 1000.
pengó\1el telj esitohesse.
Dr. l'6f" Györg\' gondnok nnk Ro misszionált t.eriiletekről befolyt, összegek hoyMordif,ú::m t:irgp\bn ll b i\ dotl indihanyát - mint
amely il. köri közg'ylilés IH\tnskö rébe tt\ftozik - :l p"es bi térium levette fl. llf\.pirenrlrö l.
Az unitilrins rendól'ök nek olcsó e(T\'lltlzi
imtokknl leend ő
o ..
elh\tástit megszf\.\!i\z tl\k.
.
Az egj' lul..zközségi Ug.n endet, sokszorositvf\, minden presbiter
megknpja IlZ elö,'\lIifllsi költség megtéritése elle nében.
.. '
A Nőszö\' tsé!! 193 L é \ -j s7.!l mnd úsilt elfogndtu. Il gyules ...
A presbitérillnl II cserkészcsa,pi\.t részére 250 pengó 1;:01csön t, m eg'SZ<l YSl ZOt.t. 'j'udomns ul vette n péJlz~úros . \'lÍ.ltoz,íssi'l~
kapcsola tos intézkedéseket és ll- Koháry-éli SlIbvE:ltseg-u. házak
kezelésére vOlu\f,k ozó illléz kedéseket..

BERDE L AJOS
u n lt6rlus c:lp es z me. te r Jut6nyo_n v6ual minden munk't

,
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Nöszövetség hirei:

LMaganoS, rncgbir.h lltó 116, lehet idősebh is - t:\karit{\sé rt
lakást kaphat 3,7.OJllla l mug{Ulos nó mellett.
2. Magános, I11cghjy,ható n6, Ia.kást ÚS vidamelyes bért kl\p.
hat takaritasért, fiatal - egész Jl ap házol! kivU I elfoglalt hazas·
párnái októberrc.

testvérünk részére kérUnk hasz nált pap2 drll. lepedőt.
lal/y t huzaUa.I, csetleg
Időse bb 87.eglÍlly

A nagymértékbIJn megcsappant adakozás miatt - kényte lenek vagyunk a. N6szövets ~g tagj!\it fclkérui, hogy hátralékos

tagsági dijukat befizetni sziveskedjenek.

' Unitárius Diákmenzát.
Szeptember ujra megérkezett. ~Icgjött veje cbryUtt a gOlld
és a féltó aggodalom is. Aggódva a jövö unitáriu s vezetóiért,
akik most még a fóiskolákon igyekeznek megtahiJni az életre
vezető utat. Aki rajtuk segit, az az egyházat épiti. Aki nekik ad ,
ar. önmagának és gyermekeinek adakozik.
Az Un itárius Misszió Ház Diákinte rnátusálmn lakó fói skolások részél'e a tavalyi elmult isko lai év folyamáu 8 Magyar Ulli.
tárius Nők Szövetsége egy vacsoráztatási akciót vezetett lJe vitez
~j'iredy Gézáné lelkes és önzetlen vezetése mellett, melynek
segitségéböl kb. ::!O-j2 unitárius fi>isko lás kapott hetenként háromszor meleg, izletes, szereletteljes gondoskodással megf6zött vacso·
rát. Októbertöl jUlIillSig tartotta vacsoráztatilsi !~I\Ció és összesell
lOB vacsorában részesUItek fiaink. Azok a kevclick, akik egy-egy
ilyen vacsorát megtekilltettek, mcgérezhették, hogy mit jelent fiuink !Számára ez a. IJeimlitott vacsoraakció. l~s át.ól·ezheti mind(,,!lIki,
aki nkár diakkol'ábnll, akár nlil!WemÜ megp l·óbáJtatásllak az idején napouta csa k ~gyszer jutott meleg 6telhcz. Hogy uo rCl1detleli táplálkozás az egészsegre és a tanulmányi el őmenetelre
mennyire káros , azt mindellk J ugyis tudja.
Az elmu lt iskolai év l'olyamán II Protestáns Dhi.kmellzáll ebédelt
nyolc unitárius ifju. Az általuk igéllybe vett cbédek ára fejéb(,,!1I
a bpcsti egyhazközség ButthiUlyi Ilona alapja :)()(J, az Unitárius
Misszió lUz l51·óO, az UJlitál'ius Nők Szövetl~égc 114) összesell
P. 7;J!)'OO fizetett ki. A Ilyole résztvevő kür,Ul egyothm egy von
teljese n ingyeues, ~killek egy iskolai évi elJédje fejébe n 19~·80 1'.

•
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vétetett igénybe, :~ többi hét ar. egész étkezési idő folya.mán napi
negyven fillért fizetett II sajMjhból; az igy kilizetett összeg
majdnem megközeliti n GOO pen gőt.
Az elébb el m on cl otbkl\t, egy bevetve, megn.lIapitjuk , hogy fói aIwlai 1,Ul.tlgatósúgunJ.: szociális gondozásának ez az úga a.z elmult

isko lai évben ~t n6s zövetség i akción kereszt.ü l 1080 P,- be, a Prot.estáns Dihkmenz!'i.n keresztü l 7G5'60-be !;:erUl t.
H[~

segitésl'c sr.ánt összegeket magunk haszm\l nánk fel és
az Unitárius Misszió Ház sr.eretetvendégség te rmében beinditan6k
ZI.

egyelőre

j;:isél'letképcn uni táriu s föisko lásaink részére a Di{"kmenzát, akkor az uni titl'tus l:\rsadaJolll egy olyan jótéteményt cselekedne, mely hir,ollny:\m megte l'eJllu é ::L ll1H.gn gyU möl cseit. Minden
fiu fl. legszerényebb szt\ rnithl szer in t is e ll,ölt étkezé sre, reggeli
ebéd, vll.csoram havi 35-40 pellgöt. Mal'lllost társadalmi segitséggel ki tudnánk vinni azt, hogy egy unito.1'ius fiu , ha.vi 25
pengóért meleg, izletes sze rény étkezéshez jusson. Ma u racioutl.liznlásnak korában ne segitsünk músokat, ne a Protestáns Diákmenzát t ..\mognssuk, ha.ne m azt az uni tarius fiata.lságot, a mely ik
Im megérzi azt, hogy szeretettel és szivvel foglalkoz nak vele,
bizonnyára. inkfl.bb ar, egy ház mellett fog é rezn i, mint azok az
unitl~rius fiatalok , fddket tám ogiltott ugyan ar. egyház kiiJönféle
intézményein keresztlil, de akik ne m Impták meg !~Z édesanya
szerető meleg s imoga.tását, amit itt v:í..rtnk, s a mi t mint hazátl!~n ok annyira kerestek, és érzésben ma a.nnyil'iL elt:\volodtak tóIUnk. Ha. igy segitünk , b\moga.tásnn k igazi segitség lesz. Nem
pedig látszat. Mert nyolc e mber megsegitése nem lehet az egyház
•
feladata. Es az sem. hogy egyetlen ember tc1.lIlogatÍlsa majdnem
feleméssze az egész tiullogatásra szánt összegnek 25 °/o-I\t.
Kérem a Nószövetsóget, hogy első gyiilésén az édesanya
féltő gondoskOdá,siwal foglldkozzék er,ze l It kérdéssel. És azt)
Il.mit a. tav:Lly be illd itot,t.{~kl szélesitsék ki sllel'etettel és JÓSággA l.
Az egyház vezetősége és lUlJl ak intézmé nyei pedig iL támogatasl'l.l.
s:r.ftnt összegek kel jöjjenek a bei nclit:\udó ~L1\Ció tl\ m ogn.t{~S{Ll'a.
Ferencz József•
•

•

•

• s _.

EgyhazközségUnk a dófizetö tagjait szereteftel é •
bizalommal kéri az elöljáróság, sziveskedjenek hátraJé
kait rendezni. Az egyházközség alig k épes köt'elezeUségeinel{ eleget tenni. Feltéllen rá van utalva a hivek adófillérei re. Senki se vál'jon külön int ést, felszolitásl, mert
a szorgalm azás is telemes költségbe kerUI.
p

•
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H I R E K.
• Az U"it á r i u ~ É rt es i tő·- ~ II ':Illi nllptól kczd\'e tov6bbi 300 olyan
unitlirius h i vün~ fogla megk.apm. ~~Ik e~dlg ~em tartozt.lIk a lap o lvasói
köze. A régi nevst?rt ugya ms revlZI~ ale .\"euuk s n~eg~lIap i~o~l uk. hogy
abbdf számoslln huinyoznek olyanok. akIk 'u egyhaz üg}'el adni való
erdeklódésükke l m~lta !1 I~rlh at~ ak számo! arr!' .. h?gy e. Iap oh'as ói legyenek. A lap olvaSÓI U] nevsorana k megallaDlll'lsanál flgyelemmel \'oltun k
lIrra. hog}' lI zok köze belekerül;e"ek eg:yreszl azok, akiknek lI nYlIgi
ereje megengedi, hogy az évi -I pengő el6rizclesi dijat megfiulhesse.k.
másreszt azok II szegenyemberek is, akik bar nem mdnak fizetni. dc
a szü lóffildr61 hozol! hitbeliragaszkodiisuk s az egyház üp-yei iránI ve ló
erdek lődés ük révén értesül"i kivannek egyházunk eleJét ilkt6 mOzzlIn atokról. Különös tekinteue! volmnk, a r ra hogy azok a szülök. kiknek
iskolábajáró gyerme keik vannak, a lapot, akar fiz eInek. akar nem, jövőben
megkapjak Arra kérjük azon kedves oh'asói nkat. akik első izben kepi';k
e lapOl, fogad jak es olvassak azt olyan szeretelIel. minövcl küld jük.
H isszük, hogy az olvllsó k u j ni bor a, a régivel egyesülve. a lap fentatlásá hoz szükseges anyagi eszközöket megteremti , s 6 t még többet is remel ünk
es ez az eg}'házközseg azon regi iilmanak beteljesede:se \'olna. ho{!'v minden
unitá rius hh' ünk egyula i II lllp olvilsója is lehessen. Adja az ls ten. hogy
nemsoká ra ugy legyen!
László János tb. presbiter.
Dr. Bá r ó Dá niel G á bor egyházközségünk gondnoka 200 P.- adomanyt tell a Janos Zsigmond cserkés zeslIpal javá ra. A nemes adományt
II csapat II legnagyobb háhh'cl fo glldta. Sok hasonló szép lellei a
cserkészet minden igaz bara.ljálól ! ! !
Pethő

Is tván hitoktató lelkipásztor
junius végen haza érke::ell angliai
tanulmány ulláról. Szerete"el üdvözöljük .
F e r e n.::z IÓ l set lelkészielölt iu nius
hó folyamán a kolozsvári unitárius
Theológiai Akadé mia n jó eredm é nnyel
lelkeszkepe$itó vizsgát tett. A l'o 1isszió
Bizonsag a N isszió i Házbl!l h. lel ·
kesznek hivla meg. Sze rete"el üd vözöljük n budapesti lelkipásztori ka r
uj laglét és mun kájara lsten á ldása t
kériük.
.Ilona napjá n_i! bpest i egy h i!izköz~
seg kegyeletes érzésekkel emlékezel!
legnagyobb ;óltevőiérő l, gróf BlllfhJ'ány Ilonáról. A Kerepesi temet őben
l e.vő mlluzoleumban nyugvó porai rn
loza". ~. vikárius hely ezell egy szép
mezei \!Irág csok rot.
Is kolai é vmegnyitó Is tent isztelel
II. Ko há ry-utclI! templomban 1932 Slel) lembe; ) 8.-6 n (vasá rn apJ d. e. II ó rü~okr.. 1 redl ká! : Pe..th6 Is'ván hitoklülóel e~z. !'1egLele nes összes bpesli n ö~
vendekeln kre kö t elező.

~fiskolci

s zórvá n yban lakó hiveinknek urvacsorát oszt az ottani evangélikUS tem plomba n 1932. sz.eptember
IS. (vaséirnaD) d. e. józan 1>tiklós.
Pusk ás
G)'örgy
rendőrfó llI nlÍ csos a rendőrségi órszemél~' zel valláser kölcsi Oklillóiának vezet6je aug.
l S.-an elhunyt, Tiz évi müködese lIllIII
II valláserkölcsi ;?lel fe jlesztese tere n
maradandó e rlc kii munkát végzeu.
Legyen alma csendes!
Brocsk ó La jos, n Protestans O rSz.ágos Árva htiz igar:gal6ja augusztus
b·án megh alt. Ölver: nyolc év ig dol gazolt lll. án' á k nevelese és gon ,lozása len~ n . /'olind ig sze.retellel es adandó krisztusi lélekkel. Intezelének
il it1'lilÍt alkalomadtán a mi nr"áin k
e1ólI is ked\'es e1ö z.eke n yséy~ el n}' i ~
tolla meg. Az .árvak nlyiá llok" adjon
az égi Alya csendes nyugvásl.
A 345. Já n os Zsigm o nd cserkes z·
CSllpU I sz ....plcmber ff.·cn vas á r na p
kezd i meg ősz i munk ája l. Ebben az
e\'be n nng)' munka \lar a cSll pa t
minden Iugj.;ra. merI a végzeL! munk ll
alapián fog ki válogalód ni az 1'1 kis
sereg, dmely az 19M. évi gödöll ő i
Jll mboreen ft nemzete k nagy tá rsll ság riba n ft mag}'ftr uniuirius szint rogfll
kép\!ise!n i. Ugy ,udj uk , hog}' az e v
e teie n nllgyob b SZl'lbrisu ilnn epélyl
rendeznek ts eLt még IIZ ev kt)zbcn
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több t\asofJló fI...'>S'ia II.Ővotll.1.1.. Erő.,~vt'
ilS 8Z...~ ~ltcrxk~ lliV<UlW,1l :.o e:!;yben
ftimviult r.wu.n.k: oh' ~I..'il. I:t:,y 11
~r"'i:Sl.c:!jJpatQt Ö~ 1<1':0

ro

O.t.Olt mer-rcllDeo t .... mQS<lssc.i!t trllinl"-Io:. h.<.~Y a.
)dlUOOrC(WJ :s.uk v"-rt:.I:. ~O
>:rkl.Uo..:~i

,s,ikcr kdl Iti r:nunkát!

Lapun fe-ldős ..,zcrbuulilfnck
IS! mult cvbeu megidt'llr munkajdrol
tA (ltl8zrillu~ lnUu.ld1..!) d Uldg:yilr

ru
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