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Jamboree! 
Egy SEÓ harsog a csonka H,l7,án kQfCBZtül. .. 

És egy idegen szóban mennyi ep, egészséges 
magyar gondolat.. .. Jnmboree! Vilagtáborozás ! 
A világ összes IIcmzeteinek cserkesz ifj usúga tá· 
borozásrn, nemes versenyre gyűl össze fL kis ma· 
gyar Hazában. Már julius elején megdobufLn a. 
magyar fóld szive és II dobbanása most riadó 
lesz. Himló, mel.}' végig harsan az egész vilúgon 
s óceanok tulsó partjairól elindul az ifj uság nep
vándorlilsa Gödöllő felő. Meg\'onaglik a k~re~z
ten a magyar föld és a ruúr benultuak gondolt 
karjait kiUlr):), hogy a sok szenvedéstő l vérző 

kebU:re ölelje ezt a boldog világot, hogy krisz
tUBi szegenységével vendégül fog:tdja a gazdag 
nem zetek gyermekeit. A bizonytalan jelen höl
csójéböl meg bizonytalanabb jövendó fe lé törte
tó nlllgyar ifjusúg lelkiereje kibontogatja omsz
lánkarmait, hogya szeretet és az evang~liull1i 
testvériség nevében sátortábort készitsen az egész 
vilúg jövendöjének. J nmboree! A közelgő évt ize
dek allamférfiainuk, diplomatúinak, lelkivezetői
nek, kuton:iinuk, szellemi és fizikai munlo:ásainak 
1;özös tilborozása a bé1;eség jegyében Oö!!öllőll. 
Jall\boree! Kót hétre a kis MagYllrorszltg ide
genfol'galmával fölülmulja az EgyesültálJamokat 
és II többi hatalmas or:lúlgokat. 

Jamboree! Nincs nyelv, mel.y kibeszólhetné, 
hog~ ,ebp~n az egy szóban mennyi a gondolat. 
A XX. szazad Illouem csodája mlósul meg bell
n: és :\ mag):ar ~serkcsz ifJusfig lelk i erejcll tör
tenelllll esemelluyé válik. Csoda, mert Magyaror
szág a hatalmas Amerika elől nyerte el a meg-
renuezcs""t '-:', , .. ,. , . . 
. .. ... . I~. or ene ml esemény. mert eppen 
,Ikkor harso!;Ja bele 4 vi lú'" szi\'óbe o. testvéri 
e~Y~ttdolg~'d,S megváltó ri~dóját , amikol' uo föld 
~lat ,1II a bl:ullllutlanság éli a féltékenység iS1WP
lában vergounek II kUlönböző nemzetek. 

Modern hadijáték lesz ez, amelyben ra. lélek 
és az ?let i~ar.i értékei fog nak megküzdeni, hogy 
meg.acelosodJanak benne és általa a jövendó igé
retel. Jamboree! Az arany és a rold piacitn a 
gyülölségig versenyző nemze tek gyermekeinek 
olimpiflsza a testvéri szeretet zászlója alatt a 
lélek értékeiért. S ebben a versenyben mi is 
részt veszUnk, mert ha szegelly és szomoru is 1\ 

jelen, mely OSzll\lyrészUnkül ji,tott, mi szebb és 
biztosabh jövöt akarunk. Régóta ",I.rjul.: ezt ar. 
időt. A cserkészotthollok testileg, lelkileg formál
jak a magyar ifjusflgot erre a nemcs versenyre. 
Izzik az eszme, tiizesiti a gyermeklelkeket és az 
élet pirja hlEsan visszaköltözik az arcunkra s ha 
még nem is vagy unk teljesen készen, augusz
tus .elsej ell, mikor fölharsog a riadó, indulunk. 
A nyugi szegénységünket lelkiink gazdagsága fogja 
ellensulyozni. Gödöllőn lehet hogy lesznek disze
szesebb rulJ:'~ba öltözött cserkészek, de a legjob
ban a magyar cserkész szeme fog csillogni. mert 
annyi bánatot, annyi gondot s akkol'l\ keresztet 
egyetlen nép gyermeke sem hordoz a lelkében, 
mint 1\ kis magya!' cserkész fiu. De nem is lesz 
ott egy lélekben sem imúdsilgosabb és szen tebb 
al:nrnt, min t az övében. 

Juni us folynmún (kb, 17.CII) ll. Mngyar Cser
készszövetség országos riadót rendez. A magyar 
n\dió szózatot klild e napon az egész nemzethez, 
Ahogy végig harsan a kis Hllzálmn fi J)fll'uncsszó, 
kitárulnak a cserkészotthoJlok kupui s II magyal' 
cserkészifjuslig elindul e IUllion meggyőzni és 
meghóditan i a magyar nemzetet. Ma még fl. meg
nem szU letett magyar jövendó töprengő tl\llit\'[~
nyai vagyunk. Za.jtulnllul tlolgozunk. De akkor 
IImjd pünkösd lesz és mi n leJkiinkbell izzó esz
me szolgálatiban l~ctel'ekké mngnszto9uhmk. É:iI 
Illég eg.}'Szcr ueteljesedik ilZ irús szava rujtu nk: 
.Almelkodnak vllh\ petiig mindnyájan és za\'ar 
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k Iván ' vli,','on mi baJl \"talának, egymásna ~ mom . 
nkaf ez lenni?" 
. Mi pedig tudni fogjuk, hogy ez a tettek, az 
a lkotások ideje, a: Jamborec: 

P~(I!iJ lstliá" lelkesz, cs. parancsnok, 

IFJUSAG .... 

UJ IFJUSÁOOT! 
(ffiusági konferenci!!.) 

Q. Speugler magyarra ~GéJl és ember~ ci
leforditoU müvebcn fájdalmaSan panaszko-

men .. lób 
d'k tirró! bogy II technikai kultum. osszcom an 

l az j'f,'uság lelke elfordult ettől a \TiláglÓl S van,_ . k 
többé mhr II g,ycrmekszobákbnll sem Játszana 
gellckkel, hfulcm egy egészen uj világ ~lóditja 
meg [IZ ifjuság szivét: egyrészt II tern~e.szelee 
élet musrésv,t II sejtelmes gondolatok vIlaga, l~ 
vall~S. A ftúkni és technikai felfedezések korn 
lejlirt 8 uj igazsagokként ott fénylik az emberi
ség horizontján, mint felkelő nap: az lsten, az 
Örökkéva lóság. 

Speugler, aki maga is fl régi jó idők éne
kese, természetesen mindezt Imgy lelki szomoru
s:i. ... gal hllapitja meg s mús gyógyszert nem tud 
aj~n laui erre a szomoruságra, mi nt a lemondó 
beletörődést a változhatatla111m. Az ifjuság azon
ban ei\akről I~ dol"'okröl egészen máSképen gon-o , 
dol kodik. Az iljusag öriH eunck a változásnak 8 
ugy lútj a, hogy nem bUSIlIlIi, hanem épen ujjon
gani kell ennek bekövetkeztén. A mai ifjuság 
beleunt a régi, eltinomodolt, materiális élveze
tekbe, il technika nyujtotta rnffinált kényelembe. 
Ezert 81)Ortol, ezért cserkeszked ik, ezért szereti 
a kemén,)' testi megerőltetéseket. 

Másreszt a szellem teren elfordul a mat 
ifjuság a humanizmus beteg es affektált világá. 
tól, tulságosan sel;élynek érzi li mindcnt egyen-
16!!i\Ö úlliberá.JizlllUs laposságát és keresi azokat 
3i\ örökkévaló szellemi értékeket, melyek az em
beri világot ~llleghaladják · és egy nagy hősi len
dületben igyeksz:k előre1örni Melé, aki a szel
lemi világ csucspontján illi: az b ten fele. 

'I'ehat [\7. uj elet kettős tengelye : egyrészt 
természeteseg a kiU5Ó dolgokban, masrészt hősies 
bar(: a lelki értékek meg"lllóeitásáél·t és tl.IAzatos 
3111.\"el6saz értékhierarchia magasInta: lsten előtt. 

S minde~zel a lelki problémával szorosan 
ö~szerugg Il.'l egész t!'m!lldalmi, gll7.dasági beren
dCi\kcdés problémája. A mai társadalom tal{m 
inkaub ollntlk nyonu\s:'lt éri\i ft vil llaim nehezedni, ., u. É. X II. 6-7. 

de ar. ifjuság lelke megérezte, hogy II gill';dll.sl\gi 
problémák megoldn,sa nemaliberalis-kapitalisztikml 
nemzetgazdasági elméletekben van, hanem egy 
egészen uj lelkiség kialakitásában, mely gyöke
sen át fogja alakítani a nemzeti gazdálkodáe 
máig uralkodó rendjét, amely az ifjus:1got ueeára 
dobja s igéreteknél egyebet adni szamara nem 
tud. Az ifjuság uj világot akar épiteni a gazda
sag terén s ezt uj all\pokf!~ fektetni ll. szellem 
" illlgában. Mert minden uj világ mélyéll alapjá
ban a vallás fekszik. 

Ezl az uj világot kell, hogy megkeresse és 
megtal:\lja az unitárius ifjuság is. Eltől IUgg 
egész jövendőnk itt ebben a hazábal], Ha ifj u
ságunk nem fogadja szivébe az uj idők szelle
mét, akkor ez azt jelenti, hog}' idő előlt elagott, 
elhervadt. S akkor más szellemi mozg!\l mak ifju
sága fogj a IIHlgvalósita ni mindazt, ami II mi kö
telességiink lett volna. 

Az ifjnsógi konferenci/mak épen al'. o. célja, 
hogy ezekre í~ nagy problémAkm eszméltesse rá 
fl, mi ifjllságunkfl.t. Önmagunk megtaláJásn akar 
lenni er: a találkozó, amelyet Dunabogdánybau 
juu. 25. ju lius 2-a közti héten rendezünk. A kon
ferencia tárgya lesz: hitelvi, történelmi és ak
tuális t{lfiladalmi kérdések, de minden kérdés a 
mának szemüvegén át nézve. Még a történelem 
is fl. mi ])roblé mainkon keresztül fog bennünket 
érdekelni. Vendógelőadóku l felkértiik egyhózullk 
legjobb előadóit s viszon1 reg'yll!í.zun~ l~ lkész7 i 
fogják tartuni a hitelvi és történelmI feJtege~e
seket. Az ifjusAgullkllak a prospektu st ős II Je
len tkezési Ia.pot kiküldöttük. Ha akadml ol~an 
érd eklődő aki résztven ni óhajt II konferencIán, 
de viszont jelentkezesi lapot nem kapott, kérjük 
tudassa Pell! ij István lelkésszel (L'\., nókos-u . ~.). 
Ug}'an ő szolgá l e.gyéb fe h>ihigosi tassal is. Er
deklódőket IllÍndenkor szívesen látunk a lAbor
ban s hacsak lehet csekély dij ellenében ellátn
sárói is gondoskodunk. A konferencián rész~ \>.evő 
fiat alemberek sátortáborban, II. leányok pedig IIZ 
átengedett ref. iskoJateremben helye7.kedne.k c.J. 

Az Örökkévaló Istcn, aki rólunk údfhg rs 
kegyelmesen gondoskodott., segitscn meg ,bellnün-
ket most is és adja az Ó országÍlnak előmene
telére e konferencia lélekben gnzd:rg lefolyását. 

[,;ti,~ [tísz16. 

Szeresd és lerjeszd az 
UN/TAR/US ÉRTES/TOr. 
merI benne az unitárius 
Jövendöl szere/ed. 
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A JÖVÖ UT JAIN. 
A Duna-Tisz_me nti Egyh. Zkör közgyOlése. 

t:I okott kereteiben turtotta meg egyház, 
körünk? immnron 31-ik kÖ1.gyUléset fi bllda~~st! 
egyhár.község t0Il1~I0m.a~nn. A ~egszokott k.ul~O 
keretek közül megJs uJ elet és uJ tartalom vilá,;,,' 
lott mindnyájunk felé. A közgJlilés a szellem ~S 

""y'g harcnnak SJlimbolizálása volt, azoke, 
nz. 'k"'tt k 'k II lelket nz anyag fe lett valol18. -, gyoz le e -
:~I:nek és minden harccal megbi rkozónak tfl.l'tják. 

Az elnöki mcgn,yittiban dr. vit éz Kozma 
György, kir. közjegyző , cgyhúzkőri f. Ü. gOI~(It\Ok 
feikes szavakkal veszi védelmébe II nemzeti gon
dolatot II állit ja mindnyiljunk lelki villlganuk fé
nyébe a mai megpróbáltatúsos .~d~k ~zel~t st.imbo
lumnképen. Józan ~liklós plispola Vikárius, ?spe
resi jelentcsében a tőle megszokott p~ll.tossa~gal 
és gondossággal számolt be a gondjaira bizott 
egyházJ.:ör egy eSlItendei küzdelmeiről. éi.! örömé
ről, S ad annak életéről egy kewk egeszet alkotó 
képet. Dr. Iván László terjesztette elő a tanügyi 
jelentest, melynek Budapest.re és a vidékre vona.t
kozó egyes adatai mindnyáj unkat örömmel tölte
nek el, de szomoru és lehangotó az a már több, 
mint egy éve felvetett gondolat mindezideig meg 
nem valósult volta, hogy vidéken szétszórta!. 
é!ö uuitárius gyermekeink, unitárius hitoktatás
ban részesüljenek. A jelentésnek ide vonatkozó 
inditvimyát a köri közgyíilés teljes egészében 
egyhanguan a magáévá tette s reméljük nem 
lesz magasabb akadálya anullk, hogy az összel 
meg\'alósulhasson. Az egyhazi államsegély ki
osztas!!. sajmi.lattal világított rÍl a teljes egység 
hi /myára, a Bu.ldácsy alapitvány régi sérelmUnket 
idézi fel evrél-évre, ll. számadások a köz es nyug
dijalapra vonatkozóan rendben levőknek találtat
tak , csak Bartók Géza lell(éSztársunk mutatott 
reá igen helyesen nz cgyháú n~' ugdijszabltlyzat 
ferdesegeire, amit a nyugdijalap gyaraJlitási~ra 
kikUldött bizottság lesz hivatv!\ revideúlni . Köz
igazgatási és legyeImi hirósngninkat megválasz
tottuk, s el,zel a kö.zgyU!ési tárgysorozat el is 
jutott utolsó sz{unához, az inditványoklwz. Dr. 
vitéz Nyiretly Gczn ige!! helyes szemszögből meg
látott gondolatát. hogy egyénileg reven;:álist adott 
hiveink semmiféle egyházi tiSzteletbeli áHnst ne 
tölthessenek be - presbiter, igazgató tanncsos, 
stb. - a kör.gyUlés egyhangu lelkesedéssel ter
jesztette fe! a felettes batósllgoklloll. dl', Iván 
Laszló indit\·ányát a világi prédikátori rend fel
állitá~ára vonatkozóan a. közgyű lés eh'etetle, de 
mngáévá teszi azt II másik gondolatot, hogy foly -

tOnosan puslltuló uniti~riusúgunk számbeli p6th\
!Iának clle Jl sulyozús{~r{~ szUksegilnk vlln a rm, hogy 
minden hozzánk őszinte meggyózö(h~sbúl áttérú 
testvériinket !:'zcn:ltetlel fogntljuk s ne zárjuk be 
elötlUk egyhállunk kapuit. Amerikai testvéreink 
egy ilyen hataroznt után, mely náluk természe
tesen nem irott malaszt mnradt, egy eS4endő 
ala.tt 5 szaznlékos gyarapodást könyve!tek el. E 
sorok irója által beadott inditvany, mely raámutat 
egyházunk szórvlmyvolttlfa, reszben nagy ellen
zesre, részben erős Ilártfogásra talált. A vitában 
minden magyl\rorszagi lelkész részt "ett, ami a.zt 
mutatja, hogya gondola.t mindnyajunk előtt egy
form ún fOntos. A gondolatot kisebb nagyobb 
módositasokkal jelenlegi formájúbnn mindnyájan 
megvalósitandónak tartották. A kivitel módozataira 
nézve eltértek a vélemények, részben n helyzet 
nelll ismerése, részben pedig az eddigi eg~'hliú 
fonm'l.l,hoz való luh'!ágos rugaszkodás miatt. Pedig 
a helyzet égetóen fontos. Egyházunk hiveinek 
4l százaléka él Szól'v{~n'yoan, egyházi állam-
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segélyünkhől ezekre semmit sem akar nz anya-
egyházkö~Begeket féltö konzervativizmus áldoZl!i, 
sőt volt olyan hang is, mely a hivek altal befi
zetett egyházi adónak, a hivek javára történő 
vissznfizetését, lelki szolgMatban vflló vissznaján
dékozásnt is kétségbe vonta. Az intlitvllnyt, mely 
I~ vidéki szórvúnygóellontoknuk leányegyluizköz
segekké való átszervezését tlizte ki egyhúzi élem nk 
feladatául, némi módositá.ssu l a közgyülés elvben 
egyhangunn elfogadta. A kör vezetőségére vár az 
a feladat , hogy az inditvá nyt minél sürgósebben 
fel terjessze a felettes hatósághoz, s nagyon ör
vendenénk, ha a tennivalókat uz őszi fokozottabb 
munkaidő beállta elútt villa men nyi lelkészlÚrsunk
kal egyiHtesen tulini'lllk megbeszélni, Külön él
ménye volt a közgyiHósnek dr. lI'im László 
lel1,észtflrsunk áltul tartott egyházi beszéd, mely 
tartalomban es előadásban egyaránt reámutatott 
mai eg,yhflr.i \iletünk ki nem teljesedett formaiffl, 
s il'únyt mutatott [~ jövendő 6pitéséhe:r.. Aki 
hallotta 6s atélto, az crzi é~ tudju, hogy ma itt 
mi a kötelességiiuk. 

Közgyliléalinket ll. szokúsos társas közebéd 
zárta be. Reméljlik, hogy il. beszámoló nem jelenti 
azt, hogy eg)' eSllteudllre IIlcguyugodtunk egyház
körUnk dolgainak intézéséuen, hanem csak el
inditója eg)' unitfl.rizm u8unkra nezve elindult igér6 
korszaknak. i\1i nem temetker.ui, hanem élni és 
Ójlitcui akarunk ! Perenc: J6:sef 

Olvassuk és terjesszük 
az Unitárius Értesitót ! 
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A ttlxaszi vir:igok lelke I!z:ill 'l mid feletl.;, 
. den " irH'" eg\" lelck teste és minden testboi 

mm ~ . ",. - " 
felkh":'mkozik II lélek. Sl:i.1I ~Z. illat II ... \"Lr~~al-
ról es hithalat l::m bar, - nH~glll lIlá~Jo.r.b~ eJ~1 II 
\"itágot. Illanói, ft:nstóJ. napsugár csokJatol , .\'Irá. 
gok 5zinetól mámoros :1 \Til:i~. Rovarok, mezke
resó lepkék és lIlézgyüjtó mchek zen!p'e-zug\'3, 
döngicselve. ki tudja milyen boldog éneket zilm 
mö!!uek. meri megnyilt a \-ilag keble és betelt:1 
fohi il vir:'lgok lelkével. Ez a Természet Pün
kÖ3dje. Ez 1\ fllk ell vinigok Lt!lekünnepe . . Hang
talanabb, mint :lZ embt:'reke és oszin l~bb, igazabb 
ünnep, mint az embereke ... 

Pünkösd. Lelekiinnep. Ki lálja ilyenkor ti. 

lelket. mely mint egy mindenrt! riiboruló amily· 
köd. -aranyporb:ul fti rösztia világot. Az a ugusz
tu~i ejszak:lk csillaghull:isa tünderi játék, de ha 
a Lelek kitöré::et laln:) az ember, beleszedlilne 
a fény tengerhe .. -\ virágok majusi nyilasa II Ter
meszet lelek napja. Fenn a fóld szinen csupa ki
uyilt kebel. csupa oszinte arc. A "jrágok nem 
hazudnak. Sötétvörös. VAgy vakitó fehér leg3'en 
bar a szine, megmuta tja, mert lelket muhltj:l. 
Kellemes_ vagy lIeO! kellemes illatat egyik sem 
tagadja és nem hazudik IIlsgara kölcsönkért 
kelle mességeket, mert a lelket adja. Ilyen vagyok 
Cram es nem jobb. li:mberek. hanyszor járjatok 
a súnes viragok réljeit és nem tanuljátok meg 
a legkisebb gyöngyvirligtól, hogy milyen fl Lélek 
ünnepe. Hol van a ti lelketek -? Ruhaitok szinen 
ki\'lil mi '-3n '-alami OIYfl.l1 bennetek, minek szine, 
11l.tása kellemes? ;\Iosolyog-e arcotok alatt a Lel
ketek is? \-an·e lelketek, emberek? Vagy a Lélek 
ünnepén is lelek nelkül éltek, jártok, ünnepeltek? 

• • 
flondol jalok a virágok űnnepere. Az apró 

\'inigmilg\'akra, amelJekbőI ti \'inigok fakadiUlok 
Cg ·a fak csuei!osodnak. .-\menllyi szine, amennyi 
aga ,:an a virágnak. az mind Olt hallgat ft mng 
beliIejeben. Senki sem tudja, senki sem látja, 
f'~at a jó lsten. Miról szó almokat a kicsinyke 
nrágmag '? '1'itkos sZl.'n ~ álmodasok ébredeznek 
beuue ar~~ .. .. h:;gy ei;.,-kor SZell " irag legyen, fl 

~óld.be kf·ruIJon . melp"n II halll aUI, Olt remegve 
~6.rJa ameleget, ItZ eSÓl, mel.}" megbontja testét, 
hog.." utat engl:djen a lelehirágnak. 

•• U. é . XII. 6.7. 

Mikor alkonyi csendben selMa indultok ~9 
felétek hozza köun:yü szárnyain az esti szellő a 
,'iragok lelkét,. flZ illatot, - gondoltok· e arra, 
ho.!;)' ez az illat \'lIlamikor csodás alom volt egy 
piein)'ke magban, mely lemondott önmag:u ól , 
arrÓ!. hogy mag legyen örökké, meghasadt, bogy 
mf'gszülethessék :\ lelke, az Mma: az illat. Boi· 
dog \·iragok. Pünkiisdi kinyilt, boldog lelkei 
Istennek. 

A lélekkeresó sorsa fl fól dön mindig ft Le· 
mondás ; utja: a Szeu,'edes. Meg kell hasadni a 
magnak, hogy virágga legyen. - Eit egyszer 
egJ' leimy. Szep volt és bol(19gan él~ !iziilei ol. 
dalán: sem gondja, sem ra.jdalma nem volt soha. 
Dalolt. é nekelt, mint egy boldog madár. Egyszer 
egy esten, amikor kigyul tak az égen a c~ill:\gok 

és a farad t fóld pihenésbe kezdett , n)'i tott abla· 
kim át éneket hallott a leány . Ftu ndt, de mele· 
gen csengő hallg cnekelt a dalbau. \" alami elmult, 
regi életről sir' a dal. Öreg hárfa kisérte dalia· 
mát. Talán egy vándor énekes, egy fajó szi\"ü 
ember ... ki tudja ki ,"olt az enekes. De sz!!p 
volt ll- dili , mint ft fak le\'eleillek rejtelmes suso
gása. f'clcsobogott benne a zöld erdők, nagy 
hegyek ezüstös patakja, hulló \' izg:yöI1gyök ör
vellclezó zenéje, szi"ek fajdahnas csalódása, só
" argó lelkek \'ág,yakoza!!a valami elérhetetlen 
után ... Olyan szomorn és még is bol(log, SZIvet
fogó vol t a dn l. ~legfogta a. leany szivet is. Ki
szaladt, megkeresni a. " andort. Eltünt, sebol llem 
tIlIilltil. Attól n naptól kezcl \'c szomoru lett a 
leány. Arcán her\' fldtak ft rózsák, ~ pedig tavasz 
,·olt. De szi,-e a dalra vágyott. Az ismeretlen és 
mégis olyan i s merős , régi es uj énekre. Egy lIa
Ilon aztá n otthagyott mindenl . A szep kastélYI, 
a jólétet, a biztos otthont, mert szivet elrabolta. 
a. dal, II szive I,yugnlma t eh'itte :IZ ének. Hl'L rfii t 
'-ett és elindult ő is énekelni az énekes nyomán, 
ft dal utan ... 

Él'ek su uant!l k felette, u!lja őszbe borult 
már. az arca megbarnul!. Az addig .nem ismert 
fájd!llma k, cS!llódások, szell\'e(lések rancokban 
felirtuk ne"üket arcár>! . Csak szemében lángolt 
a régi \·ágyakoz:'!.s tüze. Hosszu é vek utan egy
szer visszakerűl t az i smerős fal uba . Ismerős he
gyek, de ismeretlen an'ok. Eluagyott kas l e l~:a 
ablakúban idegen Umy a rcn. Sen kije, semmije 
nincs már. Alkonyodó estén nzonb311 , amikol' fel
gyultak nz égen fl clúttagok es pi henésbe ke7.dett 
fl told ... f:í.mdt keze II hárfához nyul s felhang
zik rajta ar. 1\ régi ének. Madárdal, galambbugás 
és vi rilgllyilás és \"i r:íghel"vadas, fi\j dnlom és 
öröm , Sl-o moru szép énekbe fonód ik .. . !lki ha llja, 
könny gyül II szemébe. Csak nz énekes nem sir • 



Az Ó szeme mgyog. Mindent elvesztett. dc meg
tnllllln II dtll t. Szen\'edeu , df' ml'gezUlelctt kobe
lóbérl fl I.,élek. Az az enek, limit ~I K7.cretet Islen 
dfllo l hen nllnk. Istennek 1('Ike betöltötte. 

• • • 
Az első tan itvanyok I)üukösdje is ig.\' );r.ii · 

letett meg. }\ z ó énekUket t'~y komoly kinily 
dnloltll : fl N/lz{lreti Kirúly. Re~zédcnél, ize éde
liehlJ II mél\nél, féJlye ragyogóbh a nlllHl íl1. Lehet- e 
élfelcdni nunl.lk, aki eg.\,szér meghallotla? Ök 
Hem ludt:ik elfeledni Jézus örökszé j' énekét a 
IJélQkr6r, nl, Istenról, az AI,yáról, ft. minden hlll ál-, 
hnn szebb világ1m nyiló Leleké l etről ... 1':9 utána 
mentek. Csnk Ugj', mint a Király, Halúsl.Ok vol
~nk, elhagyták [~mesterséget. H{lzuk volt, ott
hngytflk ... m:1jd gondoskodik nl. Ur kenyérről... 
erdö ~ rl1'yCkos {Igyat ad ... \Icgrogtn, börtönhe 

" , 
zárta lelküket ail ürök El et dll ln s II vágy meg-

• 
tallulni Jézus énekd. Az ü lell,ét megtalálni. 
E1,úrt ail /j utjára ke ll lépni s fl. s1,envedéslJen, 
fájdlllomual1 " v{ls.Yakozni II I,élekért. Ki tI lt lak hát 
hátra n, akik (\ tegnap még fél tek . . , u kcrtszt
hlllúlba vezető utra leptek és a hhall ail óráhan 
M'. Istennek IJelke betöltötte ól,et.,. Ncm réSze
gck \' lItp'unk, szónokolja I'éter. .. de Is tennek 
lelke beszél bennünk. ElhagyIlIIlk mindent, alll i 
eddig a miénk vol t, mert megtaláltuk azt, a mi 
még nem volt fl miénk, az Is tennek !,elkét. m
hllgJunk r6ldet, pénzt... ugyis ilt kelt Img)'nunk ... 
de magunkkal vis$zük II megtalált IJf' lket. Es [IZ 
emberel, gllnyolódtak : Bololltlok ezel.. De pün
kösd volt mégis. Akkor szül etett meg n l,éJek 
iinnepe. A Lelek virága l;inyilou bennük és le
parancsolta trónjáról a testet. \Iert ez igy megy. 
Aki Istennek Lel kere vagyik; csak lélekkel kap
csolódhatik IstenIlez. 'r ii~ cs:\k tűzze l eg}esül, de 
vízzel soha. 

• • • 
Ma ujra Piinkösd van. Istenról bugnak, Is

tennek I ,elkérő l a templomok orgom\i. Is tennek 
lelkéről zeng az Ige, templ omok szószekein cs 
virflgok IIjkán. De vajjon lelkek hutlgatják-e? 
Hol \'nn a IJclek il mi életli nkben ? 1·101 \'an a 
lélek hite, az Örök Eletben, lsten joságahan? 
Hol \annak a I,élek tettei, :ullel.\ek emberek 
lesh'éri szeretetéről beszél nek? I":S:I l ,é1ckii nnep :) 

Istennek lelke bennünk \ '1111. Olt szurlllyad 
éli ~Im~lik, mint a virágok II picinyke m:r glULII. 
Arrol szo álmokat, hogy egyszer cliHk eljö uz ideje 
a~ li v i rág~.asának. ÁlmOdik lIlcIkUnk SZÓ jl viU.g. 
rOI,. llllu::lybcn mint a tenger e~el'pjci, összeölel
k~?lk II Szeretet öléb(m minden em her. Álmodik 
linó!. hog.y egys.~er Idnyilik !'.iH él ni fog örökké. 

A völgyek oMhen, II fil).; ringo karján nyil-

nak fl \'irll!::,ok. 18tenl1~k l elk~ meghi ntette a e,t!:'y 
!>terre h:UlOrHloll !'.ill'tcrÓI mmrlcn rtI~'. Ill >t ).t, hOt!"v 
vi rúggá lc/!"ye ll . I~ng!'djétck ti ill t(l~tvi' rf' ml 'a 
test "úznban n.vilni lelketek \' irágjnt. p.~ ha 'va
lakit szeu \'edéa borit , - mint virág II !lirhnlmOl 
és lélekrlii bes7.cl megi !!, ne gUI1 yol61tjntok a 
szel1\'('dú~heH lelkfot n.\ila f:ztó fájdalommal es 
nc gOlldoljúlok , hogy ~ édes horrol réllzl'g ', mert . 
Islcunek I,elke heszél ajnkáról, Isteunck szuut 
1,1·lke, amely I\i töitetdt mjtn. IJiró 1>'jQ8 . 

KRÓNIKA. 

Lelkészi jelentés. 
A bud.wes li egyh~zkö~~ég r. évi március 26-611 rarlOIl 

közgyU lésén fclotvllSla Józa n MIklós lelk~s le t l1ij k . 
(~"'yl.lb.1 

HiloRlulas a bpesti és környékielemi-, pol
gári- és középiskolákban és lanitónöképzöllben 
rendesen folyt. MásodIdkész aHa és két rendes 
hitoktató és kel kiseg ítő hitoktató a Kebli Ta
nács által megállap itott beosztás szerint heti 59 
órán á t mintegy 430 iskolásgyermeket tanitottak 
az un itárius hitelvekre, megismertelve öket 
egyuttal sokat sze nvedett Anyaszen tegyházunk 
küzdelmes lllultjáva l és a létalapját képező er
kölcsi felfogással. Időnkinl a nevelésiigyi bizott
ság tagjai hnspitáJtak a hitJanórákon s ugyanök 
megjelentek az iskolai évet bezá ró esoportvizs
gákon is. Az eredményről szóló jelentés kedvező. ' 
Csak itt · ot! az énektanilás mutat fel némi hiányt; 
de ez később pótolható, ha már a szöveggel eb
ben a zsenge korban megismerkedtek. (Ba rilbis 
István 6 óra, Péterffy Gyula 3 óra, Imreh Ilona 
9 óra, Pethő Is lván 20 óra, dr. Iván László 
21 ó ra . 

Pelhö Jslvá n mult év junius vége felé meg
jött angliai lanulmányi sZilbadságáról. A man
ehesleri Un it árian College-ban töHöli iskolai év 
egy életre szóló tallulsa,!! az ifjunak, aki ezt mosl 
mind az egyház és il Ha za javára kivánja érlé 
kesitelli abban a vonatkozásban is, amelyet ez 
az év jelent az egész magyar világnak il nyár 
folyamán Gödöllőn tartandó J alnboree- val .kap
csola tban. A eserkén eknek ez il világraszóló ..-
nagy táborozása már nem az az . egyszerű kato
nás fegyele m és nemes szórakozás, mini a duna 
bogdán y;, szepezd i és hántai voltak a 345. sz. 
.,János Zsigmond" unitárius cserkészesapal szá
mára , hanem erő próbá ja az egész magyar cser
készclnek, amelyet a micinknek eddigi jó hi rne
vükre való tekintettel, becsülettel ki ke ll álJa-

• 



'k h' " ,R(lvi~/ó évében mcltnlut alhus" " 10-; o~y l"y - . 
suk a világnak, hogy kik vagyunk. mik vagyunk 
é hog ncm érdemeljük meg tn:\ a sorsot, ame· 

" 

'k" k Trianonban szánlak c világ elvakult ycl ne un 
hatalmasai. Az egyház meghoz minden álrlO1!atot, 
ami t őle telik ezekben a nehéz idökben. Les~ 
sátor, lesz diszes zászló, lesz jelentős ttírsadalnn 
támogatás és érdeklődés az egész vOnalon; de 
azután legyen fegyelem és kita r tás a csapatban 
is hogy mini "székely ~sapat.. illendőképen 
m'egállja a helyét apraja-nagyja, mint egyházunk 
nak egyik csalhalatlan büszke reménysége. 

Reformáció emtekünnopjcin d. e. 11 órakor 
a Rádióban éppen Pethö Isi ván afia beszélt a7. 

iskolai ifjuságnak itt s igy alkalma volt, hogy 
szívének melegé! és lelkének kincseit közölje 
velök ; amire a jövő Mmzedék ebben a mai 
zürzavaros életben u!!yancsak rcá van utalva. 

Hitoktatással kapcsolatban Illc):!emlitem mé!!, 
ho!!y az iskolai év ünnepélyes megnyitásáról és 
bezarásáról kellő időben intézkedtiink s azon 
növendékeink elé!! szép számmal jelentek meg. 
Tankönyvvel nlindenkit sikerü lt ellatnunk, egy
részt a rendelkezésre álló segélykönyvtár utján. 
Ami még- hiány is mielőbb pótolandó : az t. i., 
hogy minden tanul6nak a kezébe adjunk egy 
kis bibliál és egy énekeskönyveL Maecenásokra 
mostanában nem szamithatunk ; de egy-egy kis
biblia és énekeskönyv még a mai körülmények 
közön is csak kikerül mindenkitő l , ha komolyan 

, akarjuk s átérezzük, hogy kötelességet teljesi
tünk és jót teszünk a Krisztus cselédeivel. 

Nemzeti ünnepet megtartottuk : III. 15. 
Hősök Emléknapját szintén: V. utolsó vas. Nagy
pénteken a P assiót ismét felujitotluk. Közös Re
formáció ünnepet tartottunk a pesti Vigadóban 
protestáns testvéreinkkel : a záró beszédei dr. 
Tóth György curiai biró afia tartotta. Megjelent 
a "Ker. Magvető"·ben. 

Belsölipótvárosi ref. gyülekezet dr. Victor 
János, theol. tanárt Illegválaszlotta rendes lelké
szének s egyelöre a kölcsönösség elvénél fogva 
Koháry-utcai templomunkban (vasárnap d. e. 
l/t lO_ l/21 1) tartják az istentiszteletet. Ó'esztendő 
estéli istentiszteletünkön, mint házigazda, én is 
részt · vettem. 

I A szegény o lvasó jnv{U";\ báró dr. Dan iel 
G,lbol: egyhnl'.köts. gondnok 20 P-t (öt olvusó) 
l\d.?n~anyozotl. A nemes a1IomAn.\ t hálas:l.n kö
szouJUk s rPlllélj~k, hogy 1\7. eddigi példák köve
l ésr~ 11~HL~lluk . MLI]~ICII igyeke~etUlLk .unn irimyul, 
hOg) t7;t a? ull'yagll\kball nYII\'nll ulo elismerést 
sr.el1elluekkel VISl'.OllOZZU k . 

HIREK. 

Templom-renoválás és az adózás. 

Az egyházközseg székhú?:lnak rendes be\'é. 
telei :l. nagy adóz:ls folytán 1\ sziikseges karban
tnrlúsOLL kiv Ul nagyobb javitásokra nem elegen_ 
dők. A multban ml\sok voltak a szemelszcti es 
jövedel mi \·i szon~r ok. A háboru ezt is megvi\lto7.
t aHIl. 

A \'áltozott viszonyok mellett az ezclÖlt 43 
eV\'el épitctt g'yönyörii szekházl1nkoll olyan :\\'u
lások jelentkel'.llek, amelyeket halog:l.tni nll""yobb 
károsodás nelkUl nem lehet. ,... 

Gotiklls stil usu szep tem]llomhazunk fedél
l.ctÓnek htulog részeit az idő vas foga nagyon 
megl"OngMta. Ezek a biulog-fedesek 30·40 éltig 
Bzoktak t:lrtani. Ekkor jllvitnsra szoruluak. Első 
gondnoki jelentésemben reSzletesen reh mutattJ\ m 
azokra az elocl:'izhatntlan renováh\sokrn, amels ek 
Ill\gyobh összeget igényelnek, 

.-\ templom hó z fedélzeten kiviil igen kelle
metlen jelen8ég. ho~,\' az egész épület fala lit 
udvari reszen 2 méter magass:\gig vizes. A tnlaj
viz fel szivódása folytán fl, templom alatti föld
szin ti lakások is teljesen nedvesek. Ez a vizese
dés regebbi idóhen keletk ezett es állandóan tör 
fl, falon fölfel é. Egyes helyeken az 1. emeletet is 
megközelitette. Ezt most már okvetlen renovul
tntni ke ll. A sokfele szigetelési mod közül a leg
biztosabbnt kt::llene választanunk de ez na{:.yon 
költsegcs. Itt azon han fl, halogatús Ilagson vesze
delmes. Itt tenni kell . Az egyház vezetősége II 

muga. részéről mindent megtesz fl, szekház kar
bllntartására, de én szükségesnek tartom a hivek 
figyelmet is fölhil' lli erre a körlllményre, mert 
a. szekMz mindnyájunk: büszkesege. Ez azon han 
arra is kötelez, llagy nJinden unitárius teljesitse 
kötelességét: az évi rendes adóját fizesse be 
pontosan, hogy templomhlizunkat renovaltathas-
su k. (~Oy.) 

Lapunk kö vetke'z6 összevont száma 
szeptember l5· re jelenik meg. A n~gy nyári h~
napban ü unius- szeptember) esak osszevont sza
mokat adhatunk ki, mivel az anyagiak nem á~l
nak korlátlanul rendelkezeSiinkre, másrészt pedig 
a Ilyári bón~pokban hiv~illk jó re.sze elut~zik a 
fÓvároslJó1. Erpen ezért Jónak látjuk anyagi eró
inket II tiz llIunlmhónapm összevonni. 

Konfirmációi Unnt:pély volt miljus 25-én 
áldozócsütörtökön hudapesti templolllUnkbHn. A 
templom zsufolúsig megtelt ti. kOllfirmAndusok 
sr.iileivel rokonai,,:!1 és az erdeklŐdŐkkel. A kon
firmációi' s?ertnrtást Barabás lstváll lelkész "é
gezte, ab a szószeki szolgMat utfln a k{l.~éb6 1 
kikerdezte a növendékeket , majd Un'llesom.1 elő
készilö beszédet intézett hozzajuk. Buzdllotln 
az egyház leendő tngjJ\it., hogy sr.eressek VUIl(L
suka~t II templomot, amelyben ug-ynll lIr11ll.yat cs 
eziistöt nem le het !alalni, (Ie miudezeknél dr~
gil.bb:l.t, egy huráli jó szó t, egy meleg kézswr ~ · 
tt'lst s ezen fellil az örökkévaló Szeretet megnyI
latkozási\!, mely teljesen elegendő eg,}' egész élet-

, 



re. Ezeknt!\n kiosv,totta 87. Urvaesorai szentjegse
ket, nmcly"kbcn most réS7.esUHck eMs7ör a nö· 
vendékek. Kon /innM! az idén ncgyvcn hál'olll ifju, 
akiknek nÓVsora ll. követke7.ii: AIHIr:is Gizella, 
Balogh Dénes, Billo~h MnrA'it, ~fiZ'nll'yi Ida" B:l.t,v ~n. 
Ilona, Benkő ,\I'allkn, ReNtn l\urolv. BerPI Márla. 
Biró Endr'c. B01.óki I,ea. Böliini í'Joltáll. Biikkö;;.i 
l~r1.!<él,el. CssUh Pi roskn, Csoma IlOlm, Csucsi 
Júno!!. Dn lmaily Miklós, Demclrovies Dez~6 . Der
zs\' r,flll1.ló. ~(>ketc IIln, lj'en\'édi J Ó:7:ilef. f,'odor 
Afphd. FUzi Ghbor, G~I. Id"'; Gombos. Üdön. GOU' 
ham M:\rfn , Herez l\alman. I!<zlnl Domokos, 
MIlrosi péter, !\"ialko. r,ajOS. Mihál,v Judit. Nagy 
1101IR Pid Rózsi, Papp Kftroly. P[lf(litkn. Gi~elta, 
Sófal~'y Endre. Soós !\Iarj!it.. Szabó Bé18 , Sv,8bó 
Martn, S7.amnsi 8oó" AUil(\. Súmonidpsz IlOIl!l , 
Szőke Béla, Szőke Gergely, Zsnkó István. 

A z érettségiző fa n u ló k vallhslani vizsj!áia 
május 8·án volt. a. lalláesterf'mben .f.,rjriJl(·z Dénes 
igf17.j!ató, kebl i tn1ll1esos elnöklele alat!. Az idén 
tir.enlmt növendéket hocsRtoUunk s7.lIfn)'ra.abban 
a. szent reményben, llOgy tlZ életbe kilépők meg
ón:ik azokat II. s7.ent kapcsokat amelyek 61,et 
eddig is :l.Z unitárius evangéliulllhoz Hizték. A 
tizenhat növendék névsora a követkeJo:ő: Balogh 
Miklós. BU7.og-hny Elek, Hiiutlp.r Györg-y, Kaitli 
Nagy Zoltán, Kepes AItORtOtl. Ke pes Jenő , Mall
nó Katalin , Pálfv Miklós, R:(jeú Mária, Skall 
ZoJt/m, S7.egedy Len Márta és Ujlaki Veronika, 
j!imnnúnmi érett-sé,!!i vi7.sj!ára továbbá Gárdos 
Sándor. Llis7.ló Attila, lJnszló G.vörg)' és Ranzen
bofreT Henrik kereskedelmi érettségi vi7.sgitra áll
tak. Jó sikert kiván unk ! 

Vasárna pi iskola i be!l?iunoló érteke~o;Ielet 
tartottak a va!<lIrnlllli iskolai vemlők Imljufl 23·án 
a. lan~csleremben. Az értekezlet örvendetesen 
állapitotta meg, hogy vasárnaponként tan ulóink 
köúil kb. 220 vesz reszt II kulönböző iskol:\.kban 
tmlott j!.yermekistentiszleleteken, Az értekezlet 
ismét kibangsulyozta. hogy nálunk Magy!\rorszá
~on II vasarnapi iskola lIem hitoktatási pótlék. 
hanem valósn~os Istentiilztelet, me!.v a gyermeki 
lélekhez alkalmazkodik s éppen ezért al! ének és 
az i l1ládsd.q annak elmaradhatatlan része ...... bib
liai szövegek feldolgozásánál is n. tltrg-yi ismeret 
ml'llett és afólé emelkedve, a lelki buzditasok és 
ráhatások a. fontosak s é ppen ezért ugy a gyer
mek. mint fl. vezetó részéről folytonos tanus:\.g
tétel.re van szUksög a bibliai igB.zflágok mellett. 
Az ertekezlet tudomásul vette, holt Y fl. jÖvö esz
tendőben ószövetséj!! történetek és próféciák sze
repelnek a. g.vermekisten tisl'iteleti bU7.ditii.!'okball. 
A vezérkön:vvet ehhez huszonnégy ószövvetségi 
szöve~rés7. alapjim már Iván l,ászló dr. el is ké
s7.i tette. Sokszoroaitásáh07. a költsilgeket n. kebli 
Tanács me~zuvazta. 

A .... h~'r6 hlltan viu!!.'''.t "k~bJi t ~"ácl kiküldött 
biztolai ~I al. I!rdeklo5dö nülök idenloH~ben rnegbrtottuk. 
Evdró Istentisztele t luniu. IS.én d. e. 9 órakor, amelye" 
Pethő Il tdn hitoktató Iclk~n prédik.il. 

HeU.1 G,bpitról a XVI , uáza.d nagy biblialo.di!ó· 
járol, aki egyben IZ cllli kolouvAri unilArius lelkén volt. 
Mvediik el bibliaköriinket, amely nerény kezdetból kiin
dulva irum" mbodik évi munkbngát uri' le a budapesti 

unitári", egyház ke.c"n belill. A Kcbli T~náu n ,, [new. 
zht tudomhul "cUe , illy mostan tól kczd ve . Heltai Gi,_ 
pár Bibliokör" n~v.Hl fogunk u egyházi kihh,datban ne. 
.. ,pelhetni. A bibliakö . Iclki ve~e töie a~ elm"lt kH tod t n. 
dóben lopunk felelÖ • • zerktntó;e dr. lv'n Ul1.1ó volt. A 
tavaszi ';v.zakban ;unml l -én tarloUuk utolló osue\övete. 
liinket. Anyaro" ntinete! a kör múkódhe I ismH októ. 
berben kezd iilk meg. Erről m~g k,hlúnk .nn~k ideién hirt . 
Kériúk hiveinket. ifjulagunkat. hogy n biblia vilag. ir'nl 
" rdcklődjenek s jöjie"ek ősszel nlÍnél többen tsli önze. 
iö,"et~)cinkn:. 

P 6:0k?,d i ii n nepeinken templom.ink ismét m~gl~l. 
tek bu~lI.o hivekkel. -- A Koh;Íly-uteai templomb"n Uru. 
csorát veltek 240·en. A ke"yeret Józan Mikl61né púspöki 
vikáriusn~. a bort ÖZv. Upk .. y Arthurn~ adlAk. Pestuent
en$ébet~o Urvac&orit ,"eitek 40.en. A kenyeret Öt,,;;, Já_ 
nos. a bort Var~a ,\t,jzes adtlik. Iste" áldha I~gyen a ke. 
g)·e". "dakoz6kon: -:- Pii"k~sd második iinnepen Koháry. 
utcai tcmplomunl<bol Istenhntcletct közvetitett a magyar 
rádió. Ez alkalommal J ózan "'\ik!ós püsp. vikarius leitegctte 
nép beszedben " pünkösdi lelek ü~enetét. 

Zás zlóa v a tás. Nagy iinnepre készülnek a 
mi cserkészeink. 1933. ;unius IS-én, d. e. fél 11 
órakor fogják fölavatni a Koháry-utcai templom
ban az \1; csapalz{'szlójukal. A zászló szépségé· 
be n is fö lveszi a versenyt fl legnagyobb csapa
tok zászlóival, de az értékél sokra emeli az, hogy 
szerető, nemes gondolkodás\! hiveink összeadott 
fil\ereiból lelt ki. A NŐs7.öve!ség, mint üszlóa
nya vállalta ebben a nagy szegénységben a zászló 
költségeinek össze!,ly üjtéset. És a mi drága édes· 
anyáink munkáját most is áldas koronázta. mert 
a zászló már csaknem ké sz. A csapat az avatási 
ünnepel az összes Unitó.rius Társadalmi Egyesü
letek védnöksélo!e alaH rendezi. Avató beszédet 
Józan Miklós püspöki vicarius mond . Készülnek 
az es;!yesületek által adományozandó zaszlószala
gok is. Ezek közül aa első meg is érkezett már 
Angliából a 123. sz. manchesteri unitárius tesI
vércsapallóI. Vlban van felénk egy Erdélyből is. 
Emlékezzünk az idópontra! ' 1933. Junius 15. d. 
e. fél 11 ó rakor a Koháry-utca i templomunkban. 
Az egész unitárius társadalom föl~melő nagy ün, 
nepe lesz. Legyünk ott mindannyum. 

A május havi k ebH tanácsi ülésen be
számoltunk az áhitat napokról, a hillan csoportok 
ezévi munkájáról s a vizsgabiztosok is kijelöltet
tek s a vasárnapi iskola évzáró ünnepéről is 
megemlékc7.tiink. A lanitást Budápesten 17 cs.~
portban hcti 40 órában 345 lamllóval (I7~ fIU, 
166 leány) ti. környékcn 6 csoportba heh 16 
órában 110 lanulóval (63 fiu, 47 Jeán~l v,~g7.Í 5 
hitoktató s a vasárnapi iskolában körub.elul 2~O 
növendékkel 19 csoportvezelő. Ezek a f1d.eg~~a
mok is mulatják, hogy alapos mun~a .. folYIk l!ta
ink erkölcsi és vallási nevelése korul: Ul!y ~z 
oktatók, mint a biztosok derék mun~?)~na.k ~o
szönhet~ük, hogy szétszórtan lakó lflamka~ Ily 
szép eredménnyel oktathat juk, legyőzve a tavo[
sági nehézségeke!. A jövő tanévre néz;,e meg
állapitottuk az uj hitoktatási beosztást es ~ va
sárnapi iskola tanmcnetél. Ej!yuttal meJ!:emlekez
Wnk az idei konfirmáci6ról. KonHrmállak ~~.~n, 
24 liu és 19 leány. A konfirmáltak Umlan~s 
Konfirmációi Emlékkönyvet kaptak. &rabas 
István lelkész oktatta öket és vezetle az 



traszlnláhO% (:S II püspöki vikár ius áldotta meg 
, k . k" Vé"ül beszámoltunk arról II nagy 
.l!"ycrme cm ... "'k' . k 
I cl ... " ,d 'cn"',röl ame yc t c szem 
W T crcJu ''''' '., X 1-'1 . kifcilcnck ól norván yok ~ondozasáva . . av 

telep; szorván)', Kispest, P eslszcntcrzscbct, S~s
hnlom, Pes tszen t lőrinc. Csepel, Debrecen: Gyor, 
Nyíregy háza, Gyuln. Mezőlur, Dév,wánya, 
Kccskcmel, Békés, Eger, Békéscsnba, Rákos-

10" U,·pesl Gömb-ulcai S7.0rvány, Csepel, 
pa. • 'k ." á g Pestszentlőrinc. Mindellyl cgy. c~y II O~ S?, e, y-
őrhelye az tmitá rixm usnllk ahova az umtárnu ~gét 
, 'iszik ]p]készeink felke n,'sl-c a 200 rés7.lvcvov~l 
biró körzetet, de ugyanilyen. lelkesedéssel es 
késziiltsé.'!!!c1 a 10- 20, s6t annal kevesebb lélek
kel biró körzeteket is bizva Jézus it!érctébc n : 
Ahol ke lten ava)!y hárman egybe)!yiiltök az é n 

~c\'cmbcn én is közlclek va)!yok." Nótárius. 

Ga 2dasag l Ugyekkel ls fogl e lko2ott a 
ke bll t a noles. LcgclsösorbM lli iékotlll llll II megjelen_ 
Irkel. hogy nt rföirAn)'wrr; 

16 96.'i P,-ból ill el ső ncg)'hón/lpbn 211.612 P. 
folyi be és erre \'011 kl~dAs 21.93,5 P. 
f~le~legkénl mUlnfkolik . 3.1171 P. 
méG edd i!:, ki uinc>! fizelve . 2.7-14 P. 
lulaldonképeni mnradvAny 83:1 P. 

~legnyug\'lIsul veue ludom6sul, hogy n~gy erőfe
sziléssel. bölcs I~k~rékoskodllssnl és puriMn scHIIrko· , 
deissDI sikerülr !'lideig II penzUgyi egyen~ulyl fenn lDr
IDni. U/ból és ill is kér jUk hivcinkel DZ ... dÓk pon lOS 
fizCh!sére . Duk ... i Ta kllcs Ferenc nyug. m01;donyvcteló 
D Lelkészi nyugdil~l ... prn 200 P.- t. ~lisszi6 hllzra 100 P.-!. 
Köznlnprn 50 P..r, Te!ntllom Dlaprn 50 PA, Unif6rius Nő
szövelsegnek 50 P,-I és Perceinc Kozm ... fl6ra Le6ny
rg~'esU!clne l( 50 P.'I, ÖSsl.csen 300 P.-I kUldöll halál ... 
dő ll . Ez III áldozDrkészs ég kövelésre mélró. 

Templomh6zunkbDn levő I ... kcisoknál ujhól kérrek 
engedményeker és i ... vi I6sok ... l. A melu\n~'os bérér reIIe
s itI ls ... z cgyMz. de Du ... 1 D lul1. liszIa jövedeIméi 10-

• 
gy"'sz1jll . Ugyszinlén magD D hál is kövereli a iDvif6s1 
Legiobb VO IM egyalnpos renováláSI eS7. kö ~ö lni. de DZ 
20- 30.000 P. ös!>tcgbe kerU1nc. Egyelőre kis ebb javilÓ
~okQI eszközöl D vagyonkezelő gondnok előler:CljZlése 
1I11111j6n. Hogy hiveinknek fogDlmuk legyen erről közö
IUnk egy pár lélell : 

Ucc ... i párk6ny cSdlorná k 
P ... dl6s cs ... lorn6k • • • 

UdvDri ~b!akok má1.OIhft 
Kőlaragó munkák .. 

• 

összesen, 
llIi l okvellen lll el kell vegeuelni. 

311 P. 
21 4 P. 
142 P . 
134 P. 
827 P. 

~lér~ ~e vegyék híveink zokon, ha ... z IIdÓk pon
tOS bdt~erese! .eml~gcl j llk . Azzft l ép ugy HolgálJuk egy
l:álunk érdekeu. nunl II lelkiekben a templom I.tIOglllás. 
Egyh6zunkD l akkor slolg61iuk igau;n, h ... mcgjelenésllnk_ 
kt l. tnunk6nkkll l ~ s I>cnzllnkkel egy ... rt'inl rdmogll ljuk 
tgyh6zunkar. 

Jegyző. 

. Az Unitá rius Misszió Ház Bizottsága 
ut~~ktn me!!vála~zlo ll elnöke dr. Mikó Gábor 
e no ele alaU 1933. máj. 29-én bizottsá!li ülési 
iir~t~k '7el~\n ke!lYI!1ctes szavakkal parentálta 
e" l e Y ó7.es ny. rendörfólanácsos b iz tag 
a nti!. A lelkészi jelentések hü k,· ,., d·· " k ·· k' a m' '6" P II ,,, anna 

ISU I I es gondo"lÓ1 munkának, melye t a Misz-

szió Hb intézménye lclkészcln kerent ül a ma
gyar uniláriusság érdekében végez. Örömmel iii
lapitja me~ a bizottság, hoJly amerikai Uni tár iul 
Társuintunk n evében dr. Corn ish és dr. Dexiet 
hájas elismer éssel veszik tudomásul ilZ 1932. év
röl szóló ,ninden irányban kiterjedő reszletes és 
pontos jelen !ésünke!. A háZJlondnoki jelenlés szo_ 
1l10rUan világit rea az tiJtaltinos )!azdasági hely
zel me)!ra;zolása kapCsán a re ánk nehezedő le r_ 
hekre, melyek a pénzügy i gazdálkodás e.1é egyre 
nagyobb akadályokal lor nyositannk. Örömmel 
állapilhatja me~ a b izo llsá!!. ho~y az ömill6 h . 
lelkészi állás felállitasa mcnnyi re hathatósan nlU
lalla me)! a rn a~a érlékell az elmult esztendö 
folyamán S további e!!y evre - a gazdasági hely
zet kényszeri.iségei 'l1ia ll - egyelöre uj r a továb
bi egy évrc alkalmazza az á llás jelenlegi betöl
tőjét Ferencz JÓ7..sef lelkészI. Az inlernalusi je
lentések k apcsán örömmel álltlpilja meg azl, 
ho!:!y ifjuságunk egy resze komolyan k észülödik 
pályájára . de sajnálattal sröge"Zi le , ho!!y egyc
sek hosszu esztendők szeretetét és gondosk o dá_ 
sát elfelejtik. A kér esek sotán a b izotts á!! támo· 
!latla a cserkészcsapat és az if jusági konlercncia 
szervC7.őit. 

Brassai Sámuel Unita rius IfJusági Egye 
sOle tOnk 19M. m6j. 13-6n ~Z Unitárius Hisszió Ház 
remplomAban III erdélyi uniláirus kollégiumok szellemtI 
iden·e. erdélyi kulrureSlely l rendezel!. A lsulo! 6~ig meg
leli remptomban lelelcvenedell D mull. s <'IZ iskolák fiad
jDi közUI élelUnkbe stökön eimulI iljus6gunk. Perhő 

ISlv6n meghlllo l1 hangu imáin, hálnl'ldás VOll n ludomány 
Ininden gDzd(lg 1Ij ándékáérl. "legnyilói6bftll dr vl lü 
Ni'iredy Gézll 117. is\(olák megszenlel1 hDgyomány ... irD 
l'ilágilOl1 rd, s kÖSzölllölle vendégeinkel. kiknek sorá
ba n 011 voll prof. v ... n Holk. le~' de ni eg)'errml pro
feszszor, lit un(IArius keresz1l1nyt'k vi lágszövcr
sége főiirkári székében dr. Drummond uróda és vftn 
Leuween Iheol. akad. hallgal6. D Leydcn lnlernDlionftl 
Bureou rirkára. dr Boros Györgyné erdélyi pU~pök Unk 
feles ége, a székelykereszlurl es n kolozsvári iskolrik 
lelllgyelő goudoklli dr. Elekes Domokos és dr. fcrenez 
József, IIki k IDrlahnos elólldiisukbon redmuIDfflt k arrft. 
hogyalllagyar felekez el i iskol... Erdé lyben m .... IUnMr
VM és knlakomba. melyek egyedUfí menlsvli rDI a mp
g)'1IT ku1ruránllk. EgyMzi elt lU nk I'cztlŐt'mberei és II 
mDgya r proreSIAns 16rsadahnl szervek is kellőkepen 
képvisel1euék magukIIf . Endrey Tamds és Supkn "fllgd~ 
SZ",vlllllfllikon keresz /UI Erdél)' levegőjeI éreZlUk felénk 
áramlani. s ugyanel II félJő gondos kodás Modl kl II 
beleg Reményik S6ndor dllftl elkllldöl'l versekb61, me
lyek Biró Lalos e1óDdásábDn D mai erdélyi lt lek lUkIC
Iesél muralIlIk meg. Komj!llsztghy Llllos mllvészCllef 
elöadoll hegedUsz6m ... Nagy Sdndo r kísérelt"cl mlnd
nyájunkar gYÖllyürködleren. frrenc: Jóuef buárÓjribDn 
rc6mUlalOU az erdélyi i~kolák szellemére .!I hangsu
lyouft, hogy minden ~lklllom. I1Il1il(or ezt lőn alIzelIelII 
előll liurellJ Unk, Unn"per JelenI lSz6munkrD 

KUWn Unncpe vo ll oz cgybegyUlr kl.\ziSnségnck. 
hogy ezen ... napon Iwe meg első hivaralos 1~logal~sril 
v~ n Holk rDnár. a ni!mzeikölJ s~c rve zel fŐlirk á r ... , ilki 
dr. C:Jikl O.1bor álr<l' rolnuicsolr beszédében aZ unlló rlu5 
l.I:ssularlás ho I~[ekközösseg erl'jére mUlftlOIl rcif. 

Az Unuept lyr 16rsas V/lC30re kövelle, ahol II bir 



VAlIIlo! uton 1I!\'ollevő ifi. dr. ":olma Jenó elnök helye it 
fert",~z JÓt~1'f UdvÖlülte II \'endégeket. Dimény I>1l\zcs 
r. U gondnok lit ifjuSligrll Uriterre pohllr6 t dr. f erenCI: 
Jóucf dr. Boros Oyö!"1>'>' nr r6tisztclend6 IISSlOnyon ke
rC!ztUl (Il unitiir iu n6i munkdt köszönteue. miII nz il
J u~dg képYiselői a 5z"tht kUIUg)'i tl nöke cs Idnyegy
letUnk tagjll, Wa g ner ~llIrgi t ~ngol n)'c"'en köszön lőt 
t~k vlln Holk professzort, ilki meghaton Slll ,'ukkal kö
Slönte mtg al Unneptlretcst. 

A Bras •• 1 egyesOlet ~zemindriumi elwddsili 
~oroll1t6blln ,'lIn Hol k eg~' clemi tllntir 41 unitárius 
kcruzlfn)'ek ilius6g! mOIgalmaird l. vlln lee"·.!n 
theol. IlkIId. hll1lg1116 II hol!lInd modernis lll és 
remonstráns irjusiig mozgalmdt illmertelle f erencI J6 . 
Ultr 101 m6C50tásII mellett. Egyi k legközelebbi clőad!lllun k · 
ban jun. 23-6n ifj. Ürmösi 1\6roly az erdél)'i magyar 
ul iliir ius i[[uság lIel~'zelér61 log előad/hll larlllni tSle 8 

dra kor. 
t rdekes vendége \'olt ,. budapesti unil:iriul nóuó

vct$~gnek Czcrjik u tos orOl1 hadifogoly ncmél}'ébcn. 
euri'k tesh'érünk Lókod (Ud"arhely ,·m.J köuégböl ,'0_ 

nult be kalonának 1914-ben ; orosz h.lrct~ren fogs:l.lIb3 

csett, .l h,gságban megn6siilt, kis leanyol szülelel! S l1'OSt 
1<) é" ul'n niil6[iildjcnek Ileretele viSl;uhh·t.l. Sok nyo
morudgon ment k"renlii!. a stoviet tengernyi ueo\'cdé
,~n, mig végre 19 évi t6.vollét ulan sikerült B\ld~pesl", 
juln;.l, ahol a rcndóm!g ,Helvédelmi oszla lya a nónó"clség 
tondiaiba "jinlo\la_ S ' ·.lIÓban jó hcl~,... jiil!, meri Barabi..s 
lsh'ánné tiszt. asszony fár.>dsigol nem ismeri , amikor he
leken át iá rl3 D küliinbi)z6 halósoigoht, mig "egre ,ikerii I 
a Yend~g nám.irn roman utlev<l'lct uerezni, D szovjeth:l
ussdgot a m.lgyu hal6dgok elő tt yalóságos, európai há
uls4i!g1i \'i ltozl3Ini_ Egy boldog emberpar 81dja az ö jó 
nivél és buzgó lell<uedhél s egy ösi riighöz mcglért ue
kel)' im.idkozik ismét 19 év ulan.lz egyszerii kis sz~kcly 
ttmplomb3n. 

Idősebb egybú taj!ok lU' ifjUsági konferenchi.n. 
Az iljud.gi I<onferencia Idolyau iránt idősebb egyhbl3gok. 
kebH tanácsolok körében is hdcklödés rnut~lkozik . ami 
ncm is c.od:ihlra mHtó, hiuen ezek az clő~dhok eUll."H
telók lesznek minden unil&riusra néz\'e s ~z unitárius ön
tudat kial.lkul:isára naj!y belolyásl fognak gyakorolni ugy 
U öregek. mini .l lialalok lelkében. An,~nnyibcn az érdek
lődés még nÓ .. el<edn .. az idősebb korouhl.lyból, mindany
nyiuk ligyelmét I .. lhivill a konle..,neill vezel6sége UTol . 
hogy ellilbit napi egr penl!ó husz fillé rért minden reszt
"evönck biztositani tudunI< , \'iszonl bklisl Dunabogdány 
gudáin'l lehel bérelni . mivel ez II kön"g amugy il nyara_ 
16kl61 l:itogalott hely nép fekvhen,,1 fog\'a . Aktk csak 
rövidebb idöre (kb. 2-4 nnpra) .lkarnan ~ i iii n ni, szin"!n 
clGre ielcnl.s~k bl< s.d.ndékuhl Pelh6 Istvan hllokllltö lel_ 
kén nél (IX., Rál<os_ule~ 3), Hajók indulha Budapest Eöt
vös_l,;rról 8'30. \1 '00, 14-30. Dun.l~dlinyből 5-30. LI·15. 
19'25, 21'30. Menetidő liilld6 3',~ '; ra. lell'l" 21/t ó ra . :ll 
iituk"; ianlok",L 3 ó.a. 

Unitárius klr'ndUlast r4i'ndeZnek tU eg~· hii~ l "r
ndBLmi eiyellUlctek lullus hó 2-li n DunllbOgdlinyha. ln
duLb haióval III Eötvös térről 8 óra ,)0 perckor, 1~1\::n
ttsztelelet tnrl lót~n Miklós pU.:.pöki vik!lrlll s . 

Dr. St.bó Elek . Ko"end köZSl\l!bcn (Torda-Annyos 
\·m.ll~kó hi"ü.nk ~abó And.b liA!, Eh,kd f. hó I3-An '" 
,u~, m. k ... Ferenc J 6ud Tudományos Egyel"men 
..... tlik iogi dol<torri._ Jöv/j pilyán 801< sik .. rt h ncre,,~sél 
" i~ "'unk. 

As ornigo. t ... ulm .... ,.1 'Ie''''1Io1''-1Io ' 
illU : Kfp" Jcn6 '" köbiny. ; n:álgimnhill'" v..~y un,li riot 
dékc .. mathcmalil<ab3n mbodik leli <" _, , "k ",o. nO,'tn_ 

. ~ ,ert ""nunk· 
_ A fr61ekeuti ten: .... le lnereléu_ lU IIn'16nu. 

kOlOS vDc.orik . endc~&éI az ellYhbk6u~g "uet6s* 
k".demfcnyelte h a Missiohh ' u cI6.é,ivel ' " , I . o . len va 0_ 
s,lolID n,eg. A~ cgyhbk6u~, '·e.ut/hi" I. h I . .u y e ye. aru, 
hogy a I<ö.ö. "anorák mell.endczh l!nek IcheI6' ''lIci .. iö
" 6ben ked"cz6bbé "tIIjanak és ho" • 1,1. I" " d zert> U m,n C" 
,·onalkowm.n :ll . unitari~s uurényd,gnek mt>gfdtl6en 
ugyan, azonban" Jólesö k ... ánsi,hOt sZ3b" , " d k" 

v an min en 'I 
I<iclégilscnek, 

Uallárius templom. ;Dk isl<oliiink ~_ . , ,'" . ..' ~mu lpU' 
!el" .nknek. ugy,"n t;;n mmdcnféle .történelmi cmlfkdnkn"k 
képeit kezdette gy;iiteni k<:iny,·Mn'nk. amelyböl ~i!y so.o_ 
latQI szlindékszunk össle,; t!i talli h I<iadni. Ez~<1 fizct~ let _ 
~CI I<érjiik a l<edNs 01\'as61. hogy 3 nemes célt $lUlgi],'a, 
,I.yen lárgyu k~lX' kkel. le"clctGlapokk~1 konY"tinmhl mCi!
ajándékotni u l\·eskedié.k. End egyutta l a kc!lyu 3;:lndl:_ 
kozó nevét i$ mcgörGkili AranykGnyYiinkbcn. (Gm , Buda_ 
pest. V" Koh'ry-u. 4. U. I. cm.) 

Minden aDitanus von3tkOl.isu kÖny\'et. hi rbpi cik_ 
ket. - lökép erdé lyicket - (3mit uni lliriusok, "agy unilá_ 
riusok ról iriak), ugyuinlén a ké~ ir:ltoka l is ~yiiiti kön~'\'I~_ 
Tunk. Amelyeknek u h'cs bckii!désH kériük Unitárius 
KiinyYt4Tunk cimére : B'ld.lpcsl, V. ker. Kohliry_u. 4. n . 
I. emelel. 

Gyermckeiok r:iek vei!yünk emlékül énekeskönyve! 
[3'- P,) és imaköny,'et (l P. 40 1_löl - 9 P-ill_J. u 

Unil:lrius 1 .. I",isziÓ-nal Bp. V. Koháf}·-u. 4. sz. I. em. 
VD«y a LelUszi HivalalnaJ. 

A Protestáns Ors zágos Árvaegyl er 
74 ev ót:\ fejt ki g,yönyöril cmberbl\l'áti mlUlldt, 
nmid6n ren ntartja ~ Protcsttills Ors!á.gos An' n
hr\r.nt. Az rír \':'\egy letet 1\ világhaboru alntt Ilag,)' 
vesztesseg érte, tlOlikor 1,300.000 aranr koroml 
\'I!.gyom'tt teljesen h:Hlikölcsönbe fekteue s jgy 
akarla nemzeti kötelességnek is eleget lenni. A1.ó
tí~ teljesen fl protest.:ins társlltllllomro. tfUllllszko
dik e nemes inlézméllY . p, thi jlluius 13-lÍn ked
den orszagos gy iijtóunpot I'cudcz s most li li t ko
rik hogy ezen a napon ne leg.)'ell egy I'e fo r ma
tus, evangélikus és unitárius hivó scm, :l.ki nCIll 
siet segitségére e nemcs munkal \'t!gzö, jézusi 
szellenllól htitatott intéz ménynek. Adjunk, hog.r 
adhassan:l.k l 

Vidék. 

Bir6 Lalos hódn\ezŐ\'ns.1 rhcly i lelkcszíj~~ 
sulyos le rmCszetü va kbél müléten. me~1 k~reulul 
május 21-én. Mint az orvosok mc!!allap,toltak, csak 
e!!y fel napi kesedelem kellett \'olna .ahhoz, ho!! )' 
lelkésztársunk c földi tereket elhagyp. Dc sem
mi sem tÖrtcnik \'életlenül. Isten ugy akarta, 
hogy Biró Lajos lo\'ább is itt sz_olgái~~, m~ .. t 
rá ja a csonka haza u nitá riusainak IS s~uksé.!tu.k 
\'an. T\ldjuk, hOllY 6 .sokszor istnélelgeh a blbh
lijó.ból Pá( apostol mondását; "Nékem az élc! 
Krisztus és a meghaláS n)'ereség", de most Jn l 

mégis ön 'endezve mond juk, hogy az Istenben 
élö lelkek e földnek is nagy nyereséget jelenle
npk es ezzel a gondolattal kh'aO\lllk j6 cgészség~ 1 
kedves lelkésztáTsunknak. Egyébbként e $lU-

U. e. XII. 6-7. •• 



munkban hozzuk az. c.mberi lélek vágyódásnir61 
szóló szep clmélkedesel. 

A putuenllorincí hivek f. hó 6-6" e. te tartották 
u okho. cu ladi c<l jukd. ~ müsor kc reUbe" felléptek : 
Hegedü' Euti, V.:i.mos Róul éJ Ilonka, &tdocz Rózs I, Mol_ 
nj I ~ ke Egeni satik" Sándor Zoltán. Ágoston Fc"onc, 
• 'd' " T,' -ú Bo.WI .. 'István. Fekete Ida <is Sunt!yór. 

ar O,,""" '. H' 20 " ily; /obndk •. A musor ulán " Jóked" .. , mintegy I uny. 
táru,411 a ké. 6 órákig együtt ma rad i. .. . . 

Gyulai u6rványuowban Dr. C •• k, Gábor mISSZIÓ 
lelkéu máj"s 28·;1." tartott utvaclaráv.1 kapc.abloa ~s~cn' 
1;s.zI~lctl'l " ref. templomb~n.' m"ly alkalommal 21 h,vllnk 
"ctt u.v"csorál. Az urvacsorai kcny<: rcl h bori Szá~~ D~
",okos atyánkfia ad la. S ugyancsak ó Htt:.. vendég .. ! ko' 
riinkbcn oly ritkán me~fordul6 l.eJk~,z atyánkfi~1. I"ten _dl: 
dau. le~yen az áldoz:,t~~~ sz,veken ~.S jette,ken. Elozo 
n'p uli ór6.iban gyula, ,IJa,nk egybegyultck, hogy a SOó' 
Jzék h templom pad jai közötti t.ivoldgot egy kőzvetlen 
U zelsettel lelcserélv" biulmasabb.a ~ tri ntke~h,:ss"oek lel. 
készilkkel. Közének utdn Dr. w.k. Gábor 'mat mondott. 
maid megbeszélés form.iba~ el.l~tt.. nilkdJ!!s utbaigazitá· 
sokkal családalapítás dőtt a1l6 ,fJomkat S vi gul hangsulyoz
t., hoJly csak addig vagyunk j6 unit:iríusok,. mig s:,,".kely 
fa iisagunkat megőriuilk, mert ez az érds ösemk ., .. veben 
mir sz.iudok óta egybelorrt - Az ilj . mcgbesz ... lés mély 
hat" , !. s remelhetóleg maradand6 nyomokal hagyva kőzé. 
nekkel éri végei. J. D. 

N)'lreg)'bázáll május 21·én tarlott Istentiszteletei 
Juzn "'ikI6. püsp. vikárius, az cvan~, iskolök dinlermé· 
ben, Az Istenlí,ztdelen a keresdény testvériség ieléül r';szt 
vett P. " III!. János evang. föcspere. í, . Az Urvacsora szenl 
ieJlyében 34. en rbze"üllek. 

S opronba n miii 28-lin larlOl1 ISl e ntiszleletel Jó 
IllO Miklós pllsp. vikárius a ref. lemplomba n. Ez aIk cs· 
lommaI l2' en veuek Urvacs orolíl. 

Györbe n molíi. 21-én a rer. lemplomblln larrOI! 
I stentJs~lelelet dr. C~jki G6bor missz iói le lkész. Ez al· 
klllommlll 2S.an vetrek Ur\'cscsor6r. A hiveke t a missziói 
lelk ést özv. dr. los ipovich ISlvánné vuetesével lO eglolíto
gana. 

Unitári ,," lell!.e"z Egerben. Dr. C, iki Gábor lelkész 
nl egri reformálus egyházközség gondnoksli.gá t61 Oleghivást 
kapott . hoJly II hdybeli reformálul templomban illníus I I.én 
istentiszteletet tarlson. Szép példája ez annak, hoJly az 
egy hatinak g)'ennekei együtt imádkozhlllnak II hazáéri s 
h allgatha t;~k hlen sunt ígéiéil. Kell_e a keresztényegyhá. 
uk ef yclé rléléhez ennél ncbb példa? 

Erdé ly. 

A ~emzelköz i Unitá rius Tá rs ulat (Ut
~ech t) ~ótJtk~ra dr. van Holk egyetemi tanát' ma
JUs ,3 ... es 4-e.n .meglá.togatta ki sérőjével együtt 
erdc.IJ t tes t~el'~Jnket IS. Meghttogntták a buka
restI , 1I11gyaJtal, bölöni, brassói egyházközségein
keI, 1,0\·ábllá 'l'orditt, 'r ol'ockót, es körllyék'ét. Ko
IOt:;.ta1 '01l :~ . Ibeologiaj nkndéminval foglalkozott 
s et y lúadast tartott fl hollandiai bölcseleti 
:~l1i~~l és t.~ rsad? lmi mozga1m3król. Be!lzélt al'fói 
IL ' l. j~ .rcl,torehu sze ll e.lIlrő l , amely hivatva van 
L~.'l~l tal1l HZ ~gész ~' llag kepet. Egy harmad ik 

~!~.l~ús~an .P~(h~ l~ :" emzetközi 'I'úrsulat történe
" s töreh eSclt Ismertette. A :\'omzetközi 'fá.r 

su alnnk It"'" , ",. '. . ' . . r" . , I ~ Cfl II yl , millI nt l magyar unita
rlU!!ok tag);11 vag.'i unk. 

ban A S7.ék~ l '(ke resztur i gazdaSági is kolá -
. 1-1 tanulo je lentkezeu \' izsg:ira s bar le r. 

SZlgorllbbltll fol ylak a vizsgák 1,''''''e1len " g 
bukott CI Kitii ' , " ' II). ",gy sem . no erei ml:nttycl v;zsgholt l , je-

lesen 14. Az iskoUUlnk egyuázu nk ti ldozatkéaz.. 
sl:géból elsőrnngu mintagazdasaga Van. Az isko
lában a nyúr . ~ol yll lll lt.n ne!O: heles női gazdasági 
t~n~olylltll ny iItk meg ti. Ilepmti\'eltség terjeaz
tcsere. 

Az erdélyi egyetemes i fjusáll i szer ve . 
zet konfe r enciá ja augusztus végéu lesz Kö. 
~·e ndel.l . Szeretnők, ha a mi ifjusági szervezetünk 
IS .elktildhetué a maga kép\' iselet6t, aki már _ 
adja bJten - beszámolhatnu, a mi olső prubál. 
kOZaSUllk l'ól is. 

.. Ifju ~.ál:l i naJ:l . Sz~ntgeri cé n . A mOI'OSköri 
IfjusngJ k~)['ok. aprIl I.~ i:l9·a,~ Szentgericén köri 
k~llf,:re!lc~át es. házllP~fl klllllitást tHrtottak. A 
delelotti Istentiszteleti szolgíllatot Biró Izsák 
helybeli és OSOfl!JVay Lajos nyárAdszelltlaszlói 
lelkész lAlták el a zsufolasig meglelt ösi nagy 
t~m~lomba.n .. Dél~t:l.1l ra ,konferencIán Fii/iip Zol. 
tan. tklilndl es J.l/alM ZSIgmond nyárádszenImár. 
tOI1l lelkész tartottak konferencia beszédeket
Este ,a k u lturhá~uall mUsoros estHy volt, melyen 
dr. fi &renczy ZSigmond or;;z. gyülési képviselő 
beszél~. 

Az a ngolorsz ági leá ny-ösztöndijra 
egyik nt,ii t heolof:.'1ls is pályázott. Ürömmel jelent
jük ezt, mert végre· valahára el fogjuk émi, 
hogy az un illÍrius áldozatkésllsegböl lanuló lá
nYIIink \'isszatertük után valóbal\ foglalkozni fog· 
Ilak fl mi mozgalmulIk ügyeivel. Eddig ez telje
sen hiílllyzott, ezert állunk mindenütt oly elma
radtan a női szen'ezkedés teren. Adná lsten, 
bogy vegre itt is váltof.:uS állana be. 

S infa lva i szomoru eseményeket megren
dült szivvel olnlstnk mindannyian. A szörnyU 
pusztítás mintha a mi saját javainkat tette volna 
tönkre. A"kossy 'r amás lelkész egcszsége annyira 
megreudUlt, hogy KoiozsvArra szállitow\k kór
házua. Őszinte részvéttel ford ulunk az Ó beteg· 
ágya felé s azok felé a szomoru családok felé, 
akiknek életében egy uj sirhan! jelzi a sinfalvai 
veres napokat. 

A bukaresti unitárius egyház község pUn" 
kösdkor megalokulI. Az alllkuló kÖlgyUlés két gond
nokot, ker jegyZ(!1 és 24 tagból dJJ6 kebli rlllldcsot vd
la521011. Lőrinczy Dénes megbizolI lelkész Barlha !>lik, 
lós mérnökkel egyUJI vueti a nehéz és felelősséll leljes 
munkolíl. A bukarutí unild rrusok szIl mdra mdr lap is 
indulJ meg Unitá rius Hirnök eimen. Havonla egys1er 
Ilyole oldalnyi terjedelemben jelenik nyolcadrél " l"kb"n 
(mirll II mult eSUendőben az Unil . Érlesitő.) A Illpol 
szinrén a lelkesz szerkeszji . ÖrvendU nk ennek a azép 
lenduteletl rnunkdnllk •. 

A Kolozs vitri Irisz-t e le p e n üj templomoi 
cskllrnak építeni kolozsvdri hlnesrvéreink TllrküMY 56-
muel. az uj kolOISvdri gondnok közvacsor6j6n a hivek 
féló ra alan 20.000 leut (700 P .) csiánlonak rel az Li j lemp
lom épilé8ére. Ők 61doZlllkiszek, mert uegények l 

Homorodokllllndra Kelemen Imre lelkészt v6· 
laszloullk rntg II hivek egyhallguan. J.elkészIArsunknok, 
ilki II fiatal pllpi nemzedék buzgó tagja, jó rnunkAJ kí
v6nunk l 

A z a ra nYOSgyé resi unitAr iusok (kb. 12O·arr) 
elhllr6rou6k. hOIlY megalcskirjdk a lednyegyhlizköl~gd 

• 



d > .'y.',yMzhol cSftU"kozrllk. Elhlll<il'('lt.l lik. 
Sli lor "' u u • 

> " O,., 'pllenek " erre .. célr.! hel ner leu tVl hogy ImIlr. u • • 

adór .,6I1l1l/lIk. A nemes Ugy ,",zellelll l vezere lJende BtI .. 

mos' velZ"un lelkész. .. _ 
AlsÓJ.ral eln'h!lzköUligUnkw:n II thtol. 1!lusag 

jól sikerlllr vllllliso$ Unnepélyl rendezeIF. Az lInnepélyen 

d K' Elek IIlrloll eló .. diisl. II Iheololj'lIsok sU'lVallllk . 
r.IS$ . A'>"" 

s az llnnepelyr ktlzebéd drIll be. z e SZIgele ren 
murokn)'1 unJl6r iussll(:' vlIII6sos öntudatdr., nllgy hll!6s

slIl voll 1:7. II missziói UI. 
Slhar k6z$égben II l"koss6g kötI mozgalo", 

> d " ", •• 'z unirMius vallás berogllddsli r n. Az ujon-
IllU O>""k> 

O , , k 
'
z6m6r" RlÍzm6n Mór kolo7.$\I ri ". e esz nan nre . 

IlIrrollll meg az els6 IlIlenlis!!elerer. amikor IS 62·en ve l
lek UrvlIcsor./il. A szervezkedés lovlibb folyik. 

I > I f. évi mAjus II-én, 77 
Dukai Takaca Ferenc éves kor~ban e-l~unyl 

,c;elldömökön, ah"l mini nyug. mo~d"nylelvlgyhó. mm~e
ncktöl megbecsülve. elégedett SlcrehS élellAuAv~l, Vatany 
JuliannAval élt a Batthyány-utca 24. sz. a. családI házban. 
Innen kisérlük ki utolsó utjára a helybeli evang. egyház 
hiveinek h lelki vezetőinek testvéri együtléuhe mglletl 
május Il.án. tletébcn soks~or adta \3nujelét egyházu.nk 
irán t való rag8$~kodásnak. Kisebb-nagyobb adományaI a 
különbö~ö jótékony célokra mindig pontos~n megjöttek . 
Utolsó napjaiban pedig. feleséghel együtt, követendő pél. 
dát .dall mindnyAjunknak, hogy "hitbeli kőte lel<!geink. 
ről" el ne feledkezzünk. A sordhoz képest iejedeimi ado· 
m~nyl mág 6 maga adhatta posIára; 500 pengől, ame1~ 
ösueg a következő t"lelekbeo könyveltell el at adakol'o 
kivinságához képes!: Lelkes!:i nyugdijalapra 200 P. IX. 
ke r. Rákos-u teai imaház réuére 100 P. Közalapra SO P. 
Egybb fenlartili alapra SO P. Unitári"s NÖlZö"elseg 50 
P. Unitári"s Leállyegylet 50 P. Utolsó kivánsága az volt 
hogy unitárius pap temesse d. Ez megis történt. S igy aJ
kalmam volt az özvegynek személyesen is kifejezni egyhá· 
zunk h at intézmények hálás kÖszÖnetét. A uép ado· 
mányt a Kebli Tanács is méllányol6 dism.eréssel fogadta s 
a jogutód resdre "Emlékjapol" álli t ki. Aldot l az igazoak 
emlékezetel 

1
= .:...------'1 53 éves korában Kis· 

Ham Gyula beren t 933. május 
{,·án elhunyt. A megboldo~ul lban Józan Mik!ósné 
püsp. vikáriusné édesteslvérél gyászolja. Aldás 
-emlékére! 

HIVATALOS RÉSZ 
........ ioiiiio.oiiii 

MEGHIV6. 

Egyh ázi Ig a zgató Tanács unk 1!l33. 
junius l4. (sr.erdll.) d. u. (j órako\" a tat\úcstcrem\}en 

rendkivüli ülést 
tart, mel)'re :l. 'l'll.nacs tagjait 8zel"etcttelmeghivj uk. 

Budapest, 1933. junius l. 

-d r . Mikó F er e nc s. k. Józan Miklós s. k. 
fögoDdnokh~l\-"ottes. lltl6pökt vlkáriU$. 

T á rgy: A ~l i ssió Ház jogi és guzdM{lgi helyzete. 
N B. Állandó vcg,\lesbizottsllg: 1n33. j unius 12. 

(hótfó) delutin G óraKor a lel1tészi Ü·vdlÍ.n . 

Lelkészj nyugdijalapra ujn.hban ndlikoz
tak: Konfl,rmáló i~jak. ~.~j tése 'J:! P. 14 r. pili, 
dr. 2.,,,,hf C,yula (nebal Szeke1.v MÓzes emlékl:re), 
2.,ombolYfJY Sft.ndor (esklivő) 20- 20 P., dr. ólinfe 
János, dlO. dr. ?fiJerr}tf~y Hugóné 10-10 I). 
')tili/(! Gyula (es'küv6) 5 P. Ezenkiviil nyugtllzzuk 
a következő egyhazközsegek júrulókát: ~udll.pes t 
1000 P. (rolyó év L részlete), Debrecen:!OO P. 
(1929. 11.), Mezőber~ny 200 P. (1~13::!·ik ime): 
Mi ndezekért fogadják a neme~szivü adakoz6k és 
gyülekezetek hálás köszönetünket. 

Budapest, l'J33. j un ius 3. 

9/ n!JugdijD/ap keu/dje. 

A házme steri alias betöltését a presby. 
t eriu m az 6~zre halasztotta. Addig nl, e(ldigi vice 
végzi a. teendőket. 

, 
A Budapesti Unitárius Könyvt.il' unlté.rlusfolyo_ 
fratalnak Jeg yzéke. (Az évsz~mok \l16n iri .k" belü 
,nl ielenli. hogy: kölöll, - ~f' pedig : rUtöll lelles 
péld6ny.) T 

1.. Fölös ·példé.nyok, leMI ezekel cserébe ~d· 

juk <'I ll. al~1I felsorolt. n61unk hi6nyz6 számokeri: 
I. Keres lI:tény Magvetö (Kolozsv6r.) 

• <'I. Ie/jes tvfofynmok: 1861. k. 186,}. k. 1870. k. 
HI7 1. k. 18111. k. 1885. k. 1886. k. 1887. k. 188S. k, f. \ 889 
1;:. f. 1 8~ 0. k 1891. k. 1892. k. r. 1893. k. r. 1894. k. 'I 
1895. k. f 1896. k. f.1897 . k. f. 1898. k. 1899. k.l900 k. 1903. r. 
1910. r. 19 11 . f. 1912. r. t91,}. r. 1914. I. 1929. f. 
b., egres su/mck; lf,iO: I. 18n: lU. 11:'711: I . 1881: 
2, 3, 4. 1882: 4. 1887: I. 4, 6. 1M!;: I. 3, 4. ~, 6. 1889: 
5. 1890: 2, 3, 4, 6, 6. 189l:3, 5. 1892 : 6.1893: 1,2,4, 
1l, 6. 18911 : 3,5,6.1896: 2. 4, 1897: 2. 1898: 1, 4,6.6, 
1899: l. 3, 5, 6. 1900: 2, 4, 6. 1901: 1,2,3, II. 6. 1007 : 
I. 2, 6. 6.1908: l. 2, 3, 4. 6. t909: I. 4. 6. 6 1910: 1.2, 
4,5,6.1911: 1,2,3,6.1912: ~.3,4.5.:913: 1,2,3. 4, 
5. 1914: I. 3, 4, 5. 6. 192?: I, 2 

2. Unitárius Közlöny (Kolozsvár.) 
a. Ic/jes r!yfolyamok; 1889: k. 1891. k. 1896. k. 189l. k. 
189 •. k. 1893. k. 1899. k . i900. k. b. egyu s~ámok: 
1891: 2. 3. 6, 6.11. 1892 : 1-7.9-11. 1893: l - 9, ll, 
1894: 11, 12. 189~: l - II. 1896: 1- 3.6- 11. 1898: I_ 4, 
7-:2.1599: 1, 8, li, 7. ti. 10-12. 19(1(1: I , ll, 12. 1901: 
1-10.1904: l - 8, 12. 1905: 1.4.6.8.9, 11 .12. 1907: 
1-6, 9, 11. 1909: l. 2, ti, 12 . 

.5. UnitáriuS Erteslta (BudIIPesI.) 
a. le/je~ tvfo/yamok; 192~. k. r. 1923. f. 1926. r. 191!6. I. 
1927. r. 1928. f. 1929. r b. egyes szJmok: 1922 : 2,.5, 4, 
6, 7.1923: I-ti, ll, 12.1926: 2- I Z. 1926: 2-7, 9- 12, 
1927: 1- 4,6- 12. 1928: 1- 10, 12. 1929: 1- 10, 12-16, 

18-20. 1931: 1- 19. . 
ll. Hlánvzo példé.nyok, amelyekért ~serebe 

adiuk lll' I. ponl ll lll II felsorol! számoklIt : 
l. Keresztény Magvetö (KOlozsv6r.) 

II. egész évfofJ'fJm: 19 18. 19t9. 192<0. 1921. lm. 19i3. 
192-1. 19"26. 1926. 1927. 19~8. 19J0. 1931. b. egyes szá, 
mok: 19O1!: fl. 190.5 : l - 6. 1 9O~: 4. 19M: 4, 6. q6. . 1~: 
i, 2. 1916: I!. 4. 1918: 6. 19U: Z. 19N : .5. 6. 19 • .5.3 , 
1926: 6, 6. 19~7: 6. 6. 1928: 5, 6. 1930: 6. 193 1 : I. 

2 Unlt6rluS Közlönv (Kolozsv6r.) 
. 903 1906 19(18. 1910.·1\)1 ll . egé~z tyfo/ytl",: 1901!. l.· . (I 

19.52 .• jg b. egyes lJzámok: 1906: 5. 1908: I. 191~. 1 . 
19 11 : 1, 8-11. 19(2: l. 6, l i. 191 5 : 1_ 10. 12. 1 9~6'1~~: 
7-12. 1917: 1,3, li. 1918: 11. 12. 1919120: 6. 7,. . 

U.E. Xli. 6·7. " 
• 



4_ 7.1922; 2_1 ~.19'2ö; 1_3,11_ 10. 1924 ; ll. 6, 10-H!. 
1'1211; !l - 9. 12. 19l.'6; 2.6, 11. 1927: 2.4.6, 7. ll , H!. 
1 9~8: l.'. 8. 6- 8. 1929 : 2, J, 9, 10.1 2. 19J0 : ~-6, 10- 12, 
19~J: T, 7, 8, II , 12. 1 9~1.': I. 2, II- 7. 

J. Unltárlu. Er,esltö (Budnpul.) 
'10 I!ké$Z évfol)'lIm: 1924. 19JO, b. egyc" szamok; 1924. 

7. 19M): I . I- 20. 
4. Unlt ' rlus egyh'J: (Székclykc rcszrór.) 

t a, cvClfZ évIolylIm : 19M'lól 1 9~2·ig. 
~, egyhazt.,..adalom (DicsószenrIl16rlon.) 

ll. Cflé"% b ' lol)'lIm: 19 1 2-u~1 1932·hl . 
SzerelelIel kérjUk II Ked ve:'! OlvIIllÓI. hogy 11% III 

elrllnrcltII hi6n)okll ' II k6r cstre' . lIká r ilj6ndékkeppcn 
bekUldcni s~iv ('lfkedji k . hogy leljessé IchcssUk könyv· 
lárunknak legé rl~keschb nnyllg6r. uniHl rius roJyó irnll1in· 
kar. Ha valllki bővebb relvil6gosl.6l:u kivál!, készséggel 
adjuk az l meg Je,'éJben is: vagy llzóvll l csürörtökön 
:i- 7.ig es vllsdrnllp 12- Hg. (elm: Un itárius Könyv· 
leir, Budllpe:lt V. ke r. Kohdry·u. 4. sz. I. cm.) 

László Gyula 
~ij"F'·""·· 

Unitárius Iratml.Ú6nknál (Bp. V .. Koháry-u. 4. sz. 
I. ~m. (.ii t ű r l. 5- 7. lg ;!~ ,,~sMn"p . 12- I· ig .) kaphatók: 
:. In",könyvek nagy váluzI<.!kban. kötve; 2.20 P-hi] 8.10 
P. ig. 2" t>\ind'mIHe hilt~nkönyv . 3" Énekes könyv; 
köh'e J 1' •. 1.. Varga D: Ami örökkévaló Dávid Ferenc 
élehnih'cben: fülVe 30 lil l. 5 .. S~en t .lvanri S~ A nép ba
rátja Jü~ve 10 fill. Hit h ~rtdcm IillVe 50 fill. Az unitá
rizmus [~n)'el!e lüzve 50 fill. A~ unitrlrizmus fejl6dése füzve 
80 fill. Tcnuéncttudomány h valh;s 50. 6., Márk evan· 
~1iuma lüue 10 lill. 7 .. Pap D. : Dávid Ferenc éle trajza 
liiz".., 50 fill. 8 .. Unitárius Kis Könyvtá r , egyes füzetei 
10-50 fill. 9 .. Iván L: Verses imádsál!ok füzve 50 lill . 
10 .. Pap ruCI;: Kis Biblia. kötv.., 50 fil\. Il.. Varl!a-Vári 
-Gál: Három Icloh'3las az unitá rizmusr6J, füzve 80 lill. 
12 .. Űrmös i 1.: Az unitárius egyház rövid tö rténele. füzve 
1.- r . lJ •. Bi ró L , Virár!Ok. fűzve 2.- P. 14., Gal K.; 
Braua; Sámu~1. lüzve 2.20 P. 15 .. t>I:I$, különböző brt~ lmu 

uniláriul kö nyvek. 

D r. T I H A N Y I 
GY ÖRGY 

killdó: 

-NAGY 
ÁRON 

fogol'vOS relldeJöj e 
Blulapcst, VII ., 'l'ö· 
köly-ut O. szám II. 
emelet 1. Ren· 
del: 12-'fl:2 és 3-G 
ól'ilk alatt. - Uni· 
tárius betegeknek 
k e d " (l Z III Ó II y. 

berde lajos 
unllilrrlus clp~szmes tcr 

jutányosan vállal 
minden munkát 

Lakik: 11. , BaUhyúny-utca -18. 
Hó· és silrrclpő t ls kts~ll. 

• 

GHm "ml fmUPl 
Budapest, IX. kerület, 
!{etllcte-u. I J. szúm. 
Butor, epUlet és tiizifa 
úJ landónn raktáron. 
'l'elcfoll: -IJ.:?-!),!. 8Z. 

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 
SZERKI!:SZTÖStG!! ., 
KIAC6HIVATAlA 

l!!GJUr,4.NYOSSAII. 
BAN · F1!lV1!SZ 

• 

, .. József-urea 
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