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Az igazi evangélium,
A húsvéti iskolai szünetet tisi(ta levegőre
szomjasan kint töltöttem a methodista diakonissza
nővérek

budakeszi otthonában. A Illai zaklatott
világban II békének, II csendnek utolsó menedék-

helye ez, II szózados erdók szélen, fölötte

II

János

hegy királyi korona!! ragyogó homlokával s alatta
3 völgyben egy dolgos falu mindennapi életéveL
Itt fenn a hegyoldalban nincs súrges-forgás, csak
II madll.rak ebredezó füttye, II cinkek örök szava
szól bele a csendbe, s a nővérek szorgalmas
alakjai sietnek "égig neha az udvaron · olyan
:llázatosan, olyan egyS1.erüen, min'ha IleIll is a
fóldi lereket taposnIik. Kint fek szem fl. fedett
terrnszon takarókba burkoltan, mert még hüvős
az idő. S ahogy súvom az üde, tavaszi levegőt
s nezem a baruálló hegyek koszorúját, lelkemben
új szomju::ágok támadnak s új horizontok felé
nyilik ki a szemem.
Tilenkét növel' cl itt egyiitt, akiknek minde~ gO!IUjuk az, bogy szolgálatjára legyenek az
egeslseget kere sőknek s "kiknek nincs m:is ,'iga!;z\lk. ÖrÖ!.niik ebben az életben , min~ II!~ reg~el, ,este elenekelik gy ön:yörliséges szép énekeiket ~~ olva~hatj:ik a biMiájukat. Hogy a keresztény
~evekeny segnek mily csodás ldazata és szeretete
el ezekben flz egyszeni evangeliumi lelkek ben
azt ~sak ~z mOluJhatja el, aki valaha látta őket:
S m.!ko.r en mindezt szem lélem, feltámad bennem
a ke.rdes: hogyan lehetséges mindel ? Honnan
vettek hozzá az anyagi alapot, hogy . tudják mag~kat fenntartani? Hiszen l\. methodista misszió
ah'";> .három.......", 'IZeul'I
~
Magyarorszagon s ma liz
pre(~lkÍltotl állomást tart fenn il itt tizenkét dink?l\l.ssza ~llátúsÍlról gondoskodik. Bizonyosan kiilfoldl segllsé"'.
... 1 ak arom elhessegetul. a kmzó
.
gondolatot de nem I
.
u' t . '
.
IIIgy nyugtot. Egy régi mathoIS a Ismerősöm: ti. vezetöségnck egyik hölgy tagja

ter.
vern: kikérdezem, hogy sejtéseimről megbizonyo.
sodjak. Beszélgetni kezdUnk. ,.Önök kiilföld segit.
ségével tartjá.k fenn magukat? - - kérdem. _
,. Ma már teljesen a magunk erejéből. ~ - feleli. ~ Hogyall, annyi pénzalapjuk van? - ~ Csak egy
háromemeletes házunk Budapestell s ez a dia.konissza üdiiló, s fl. vidéken im 'lilllzul szolgáló
egészen egyszerü kis bilzak, amelyeknek jövedelmük nincs. - - S hogyan? e két intézmény segitségével, ezeknek jóvedeiméből II methodisták
kepesek n superintendenst, tíz lelkészt és tizenkét diakonissza növért eltartani ? - ,. Teljesell,
mert a hiányzó összegeket a lelkesedés, a bel ső
buzgósag pótolja! A vidéki tiz lelkész, akik közül egyik jogi doktor, havi száz pengó fizetést
kap a. központtól s ezt a gyíHekezetek adója pó.tolja ki. · feleli informátorolll .• 8 milyen nagyok
ezek fl. gyülekezetek? ~ Harminc-ötven lélek van
egy· egy belyen, ahol szlu:-kétszáz lélek él együtt
az lIlár ~ óriá s i " g.1 Lilftkezet. A kisebb gyiilekeze·
lek adója semmiesetre se tesz ki többet mint
ha.vi husz· harminc pengöt. E mellé a prédikntor
természetben kup bkást.·
E szavIlk után II vihar teljes eró\'e! tombolt a lelkemben. Azt hittem, hog,r a kért felvilhgositások után megn.)'ugszolll, de éppen az ellenkezöje törtél!t. ami e csendeS helyen ritbság.
Szemem előtt elviharzott a fintai francia ]lapok
alakja, akik minden nelkUl indulnnk ki II párizsi
külvilrosokhll. s ott új életet, llj hitet teremcenek
a proletárok filléreiból s ott állott szemem eMtt
egy szegényes magyar példa, amely minden Slegénysége mellett is roppantúl gllzdB~ nngyon
gazdüg, lllert az evangeliumnnk igazi szelleme
teszi keresztény KrőzusokkfL őket.
S azutlm egy új gondolatsor vihnrzott bennem végig. Sokat beszélnek róla, folyton emle·

getik. egyesek " ijesztéeiil, mAsok vigasztalásul.
Dc :\ hll'lLtaJos cgyhúzi főcmbcl'e1\ is mOlldogl1.tják. Mi lesz akkor, ha majd bekö\'ctkezik aT.
egyh!lz és állam szétv!llftsr:tása? Nekik a ](C1.űk
bell lesz lU: evangelium s az abból {akadó egyszerűség, szerénység, n!á~'ltoBsfLg. Sőt anyagilag
semminelllt'i zökkellót /lern fognak érc1.ni. De az
ilUami egyhbak, amelyek ezer sd,1!n] vallIlak az
Mlami pénzlárhoz és lIZ abból fakadó biztonsághOl k:lpcsoJm, 8 ahol tnUm éppen c1.él't - sok
esetben kevesebb az a biztonság amelylyet az igazi evangeJiumi szellem nyujt s amely
törhetetJcllcbb is, mert az lsten szamadásAra

van alapitva -

"

vajjon az al:ami egyházak mit

fognak csin:'llni'? Ket ilt van előttünk, melyiket
válasswk? i\'[i mellé {dlj unk ? Azt halljuk a tapasztaliaktól, hogy a. fóldőn a kereszténységet
csak tekintéllyel lehet képviselni, kUlönuen rá- sc
hederít senki! Igaz, ígaz, ceak tekintéllyel! S
hol \'!ln II tekintély? A tapasztnitak azt
mondjAk, hogy abban az anyagi ellátásban, amit
az állami tiszlviseló élvez a magasabb fizetési osztályokban. E nélkül a keresztéllY lelkész poziciójn értéktelen, mert nem érhet el a
társadalomban semmit. - J;'ázva. huztam magamra II takarókat, északi Szél sli vitett végig a
hegy oldalában. Önmagamba húzodtam, mint aki
valami súlyos felfedezésre jut, Fölfeder.tem, hogy
a tl\pasztaltak gondolkodása Jézus evangeliumának sirásója - bármennyll'e is tetszetős és kapós elsó hi.tsza.tra. Ezen bukott el mar oly sokszor az lrlgylésre méltó helyzetbe jutott egyház, S az utún hirtelen lelkemben világosság támadt,
felsll.abadulús következett. J;~el~ünt előttem a párizsi kis francia pap tö réktmy alakja, az udváron
a diakonissza növérek subantak vé"'!'"
o o> siettek
énekelni, az evangeliumot olvasni, az igaEi evan.
geliulllOt szegényen, szolgá.latrakészen. r,ent a faluhnn megkondultnk a barangok, S hirdették,
hogy feltllmadt az a Krisztus, akinek csak egy
gazdagsúga volt: Bzh'ének vére, amelyet szeretetből ontott il kereszten az emberekertaz igazi evtlngel~u~ért! S ezzel az egy tényével, örökkévaló
tekmtclyt szerzett magának mindenkor és minátül Ldsz16.
den nemzet előtt!

Szeresd és terJeszd az
UN/ TAR/US ÉRTES/TO
mer/ benne az unílárius
jövendőt szere/ed
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Hösök , emberek . ..
J. PRIESTLEY ( 1733 - 1804.)
{,ondonban, a nyolcmilliós fővaros egyik
legs1.ebb utcájf\ban (Kepl)!!1 Str.) a ~Nagybritállniai

és .Jrors7.ági
.
.
k

KémikuBOk E"','eslHete"
kö ZpOlll'"
~
II1tczetelle - kapubejárata fólött egy szobor áll
Nem azért IH~\'ezetes e s1.obor, mert a szobrász~
múvés;:et remeke, hanem azéit, mert akit áb r:\'zol unit árius volt. Priestley JÓzsef a XVIII. szÍl...
zad tudományos és vsllásos irodalmának hőse és
n.larti.rja \'?lt. A szige.torllzii.g és az uj viliig unitít~lUBa~. ez . e~be n márcl~S folyamán ünnepelték az
o szuJetesenek kétszar.as évfordulóját. IJondon
fölfigyelt reá most kéhz8.z év után is millt tudós
kémiku.sra, .de a batal.mas fó\'ár ossai versenyrekelt meg ket angol varos: Birmingham és Leeds.
Az egyi~ magának követelte Priestleyt, mint
egyetemenek tallárát s 1\ másik, mint legnépesebb
gyülekezetének a ]la.pját. HallLját mindkettö azzal
rótta le, bogy a legszebb teren szobrot Itllittatott
egykori tudós gyermekének. Az eID'ik talán azert.
mert jóvá akarta tenni a kétszáz evvel ezelőtt elkö:
vetett hibá.ját, mellyel vallásos mcggyózödéséért
elmozditotta a katedráról a tudós professzort, a
má.sik azért, mert igy tLkarta megköszönni az
Istennek, hogy Priestleyn keresztül megismeltette
vele az ull itúrizmus nagyszerú gondolatát. A
kétszázas e\'forduló azonban túlszárnyalta a három "áros falait és összedobbant belllle a két
világresz millden szabadon és felvilágosuHan gondolkodó gyermekének a szive, mert Pries'ley
munká i~, melyek átölelik a XVUI. szazad tudomá.nyos, filozófiai, történelmi, neveléstani, politikai, vallásos és teologiai irodalmánnk lII ezőit, ott
ma már mindenlü jól ismeri. I~s !IZ angol lélek
eljutott odáig, hogy az emberiség közös értékeinek elismerésében és megbecsülésében HIIemelkedik a felekezeti gondolkodás és zárkózottság korhadó korlátIIin. Priestley munkássága az
angol lélek fejlódéstörténetének éppen arra az
idejére esik, amikor a ldilöllböző szabadegJhá?ak
kialakulóban vannak és leszakadnak az államegyház t.estéről. Ez a fO[Jamat ott is hősöket
termelt és áldozatokat l.::i\'3nt. Közöttük is iUl
első helyen áll Priestley József, az angql refor·
mitció Servetója és Soeinusa egy személyben.
Apostoli lelkü tudós, akinek millt az egyik életrajzirója mondja, még a matel'ializlllusa is spiritnalis volt. Az igazságnak és a nemes emberi
érzUletnek es gondolkodásnak prófétája volt Ó, aki
azt mondotta magáról, hogy . igazsagolll érzetében
s lelkii.,meretem nyugalmaban ca.lálom meg mindig
a legjobb barátaimat, Ilkikben soba. se csalódom k,
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A kereszténység gondolatát vissia nknrta vinni
abba nz ősi egyszerűségbe, ahogy Jézus tanította
és ahogy az ő első követői hirde tték azt. Kortársai közli! kevesen értették meg s az üldözések elő l Amerikába vándorolt 170-l-ben, ahOl
még Hz évig hirdette az unitár i~ s vallás gondolatait s ihletett adott n XIX . század legnagyobb es~.!lleharcosainak Chanllingllek . és
Martinenunak. 'l'úl a tengereken ny, Ő em lek\innepén föliljjong a világ. Ho:r.zánk alig j ut
el II hir B Im ide is érkezik, nem tudjuk
mit kezdjü nk vele, mert nem ismerj ilk eléggé
annak a draga. isteni adománynak az értékét,
amit az unitárizmus rejt önmagában. Pedig örömhir, Evangélium nekünk minden ilyen emlékilnnep, mert II jövendő üzen és mosolyog benne.
'I'együk le egy pillanatra a vállainkra nehezedett
keresztet, öleljük magunkhoz s álljunk meg mellette, bogy új erót merit.'1ünlc az ösök öröksége·
nek megbeesülésére és szeretésére.
Az élet, a gondolkodas, a lélek fejlődése
mindig előre, -az egy igaz Iste n felé halad. Akik
sZÉLmszerüségük hiztos érzetében n1.t hiszik, hogy
mi a kevesek itt ebben a kicsiny hazában öh'en
ev nlatt megsemmisülünk, azok flem ismernek
minket és nem tudják, hogy nekiillk mcgv:i.ltó
erónk az evangelium, hogy mi nemcsak az
életbea s anllak győzelmében hiszünk, de hiszünk a feltámadásban i a?; u nitárus gondolat
diadajában. Jó egy-egy ilyen tengerentuli emlékUnnep, hogy erősödjék általa. a hitiin!, és az
Istenben bizó \'aIM-sos öntudatunk. 19y üzennek
a~ elmult századok nekiink.
Pel/u) [ stván.

A v ast.map l Is kol as o k k i r á ndulá sa máfus
21·én ltn Zugligtlbt, IIhol közösen foglál.: m~glllrlllnj
oz ulolsó vIIsarnapi isk Ol ai. A klrandulb tgész nIIpos
I~sz. Egyn~pj él~l~m és "iltllmospénz hOzlIndó. KérjUI.:
~ lobbmOdu &ZUlőkel, hogy gyermekeiknek IIdjllnak II
szl.lksl!gesnél vlIl~mivel löbb élelmel, hogy lesIvéri sze·
reieiben
vendl!gelhessek meg tá rsIli kIII. Az indu16s IInOI a helytől lesz, IIhol lll; Illető tanul6 egész
évben II vlI96rn~pi isko16tl6togaua. IndulaSlI követ k ező
Időpontblln: Csepel, R6kosPlllotll és Pestsztnllór inc 7
Orll, Ki spes t. Ujpest. Pesterzsl!bet rél 8 6 rll, BudIIpest
Telep _utclI, GyaH ut. Szi\.zlIdos ut, Szent Lanló ter Iéi
S ó rll BudIIpest Fehérv6ri Ul, Anitll ulca. "'edve ulCII
La los ulca, Koh6ry utCII. Gömb UtCII. ArcnIl UI. CsoMnc UtCII. R6kos UIC<I r~ggtl 8 órll . Találkod s a (Sl - ~s
vlllll~os) zugligelivég anombanll19órllk or. Akirándulb.
r~l delul.an fi órakor indulnak visszlI s a VIIS. isk. vezetők
vlSnaVI!lzi.K a gyennekekel liDDa IIZ iakollli központba.
IIhon nan ,ndu\rak. A k irllndu'6shoz szU!ők is CSOllokothall1l1k. A rend röl o 346. 16nos Z"lgmond cserkészUIIPII! gondosk odi k. A kedynményes vllllltnosicgyeket
II veu .Ök nek ki fogjuk oozlllnl II IIrTÓ' elszdtnolni
IlIrl0linllk.

A JÖVÖ UT JAIN.
HÁROMs zAZHATVANHAT
unitárius testverem tagadta me .... nl elmult tizenkét esztendő ala.tt önmagát és kötött egyházunk
k~rá~a, meg nem s.ztiletett gyermeke IC'ke üd~~,sse~~ t áruba boc~áJtva. megeg~·.e~ést,. rever~á l ist.
r,zenket es:r.tendŐ "laU evente tobb mUlt harminc
megcgyc7.ésen keresztül ves~tettilk el hiveinket
ugyanakkor, amilwr a nyereség rovatba ezze]
szem~.el~, 1l ~:Y :'l.llillll~yi idó alatt csak 4.6 j!~vunkra
megkot?tt reve rzahst helyezhetünk. Évi harmiuc
veszteseggel s7.emben alig évi négy nyereséget
tudunk felmutatni, ami egyáltalán nem szolgai
di csőségére a sokszor talán fele slegesen kihang_
sulyozott lllli,árius liberálizmusnak. Az emlitett
ti.1:e~két év alatt' házasságot k?tött völegények
k07.1I1 csak 12 talált mn.gának ullltárius élettársat
mig lOl7 völegény és 710 menyasszony kötött
vcgyesh{,zlIsso.got. A létrejött 1727 \'egye9húznsság Illegkötésekor 412 esetben köttetett megegyezés, ami fl. h!\zasságok2ö'S százalékának
felelmcg. 11:z IUl egyetlen örvendetes ndat-, mellyel
ilyenirányu statisztikai kutalásaink közeplltte ta'
Iálkozunk, mert az országos átlag 40 százalék
körül mozog s azt gyakran meg is haladja. Ebben
a tényben örvendetes bizonyságát látjuk annak,
hogy hiveink igen nagy része, még nbbnl1 az
esetben ili, ha veruresházassagot köt,llE"ru nkarja
qsei hitét megtagllt\ni, s nem ad revefZi\.list
Erdekesen sajnálatos adatkéntjE"gyezztik fe l, hogy
a megkölött 1799 baznsság közül, melyekben mi
unitáriusok érdekelve vagyunk esak 352 házassag
r~sze sült unitárius egyházi megáldúsban, 10%. A
reverzMisok ré vén elszenvedett veszteségiinket a
mértani haladvány alapjlUl mindenki kiszámithatja,
Vegyük tekintetbe azt,hogy nz fIttérés és kilérésarán,Yil. 1llilyen eredményt mut.tt l 020·1031 évek·
ben azn:r. mar tekintetbe vett tizellkét esztendő alatt.
Egyházunkba belépett 546 lélek, egyhfIzunkból
kitért 625 lélek. a tiszt.'\ veszteseg tehat 79 lélek.
'J'ekintetbe kel!' venniInk azonban még azt is,
hogy nz 1\)20'0.8 évek elején az :l.ttérők száma
küJónösen az izraelita felekezet részérő l a politikai
helyze t valószinU nyomása alatt a természetes·
nél sokkal magasa bb volt. Igya veszteség tulajdonképell meg Ilagyobbrn tehető.
Örvendetes térrykéllt állapitjuk meg, h?gy
12 év allltt egyhflzunk tagjai közli! csak 2 lelek
lett felek ezctenkivü!i , mig onnan eg.YházU1.lkba
belépeu 11 lélek, tiszta n'yere~ég\i !lk . 9 lelek.
Dacára a jelentéktelenneK lMszo klCSt ~ly ~zám
l1!1.k all a megg.l'őződés ünk, hogy az UOlt~lZ.I~US
vonzóerőt. tud gyakorolni a felekez etenk,vühek
táborára.. Itt iB munkába kellene állanunk. ,
VégUI vessUnk eitY pilJa'ntast n. sztiletes ~B
h;)láloz(13 adataira is. Az elmult 12 ev alatt I!Uletett li!78 g.l'ermek éli megbalt 12..12 hil'ünk,
ami nyel'eségkéllt Sli lelket mut,?-t fel. .Hn !1~O!I:
bun csuk !IZ elmult hat esztendo adatult vesszlik
figyelembe, akkor mM snjJ1;~!attal iI!!apitjuk mc~!
hogy II szUlotések Sl,{lIlla 004, a hflhilo3úso~e
5UJ, tehilt IIZ utolsó hat évet veve tekintetbe GO
U. f. XII . 6.
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lelkes természetes \'es7<t~égg:el 'ftl1hnk ~Jr.~mbeu.
8ajn:iJattal :iJlapitjuk mcg, .1.1OI;:Y ezen. Ido. aloatt
181 tö rvénytelen sziHr.tós lortent, ami 141. 11>k tehát orszt'lgos viszonylntllflll reánk ner:Yc
:18 II szomoro adatnak fele l meg. Eg)'ctlen. orv~ldetes jelenség csak nz, hog~ az..el.~o hat ev~e
esett II 181 törvénytelen s1.illetes kozul .131 SZ~·
l té 73~1 mi'" az utolsó hat évre csak 50 szuJeté: ~t esett. Igy tehi\t tnl lln az idó.k folYI\;:\'11 itt n~ég fokozottabb javulilsra szamlthntunl;.
A tizenkét év nln.tt ~zm~ tett 127~ gyel'luek

•

kö~ül

csak 831 lett az umt/mus egyhnz,

s~e rt.ar

tása szeriut megkeresztelve, avagy m ~S\l\llasu
keresztelő utúu nnyllkö nyveinkben feljegyezve.
Ez a tény azért rejt magftlJall . veszedelmet, mert
falulI lakó hivcinket gyermekeik vallására \"~~la~
kozóan II keresztelés s7.ertartnsa gyakrll~l eJti tevedésbe, amit fokoz II róm. hth. egyl~aznak nz
az ország törvenyeivel e ll en kező szokasa, hogy
az általa megkeresztelt l1;ye,rmekeket rom. kfl.tb .
,'alláshoz tartozóknak tekllltl.
UjQ'anezen idő alatt meghalt 12-42 hiviink
köziii /77 lett egyhÁzunk szertartása szerint eltenletve. ~ I egjeg.yezzük, hogy a. figy elemb ~. vett
idő alatt 555 unit ~l'i u s .~yermek ~ ett elsolzll,ell
urvacsor:\t ri. kOlltirmácJO szertartasfulfI k el "egzése u!ful.
Szomoru adatok, melyeket azert mondunk
el most a köri közgyliles elótt, hogy figyelmeztetókéut és intőjelként álljanak ott mindn.yájunk
szemei elótt. Tek intetbe kell venni még az~ is,
hogy hivein k közül 1172 lélek, !ti\'eink 18.7% él
tiz lelken aluli szórvány ban, másfelől pedig az
összes hivek -U % el II szabúJyszerüen megszervezett egyházi kereteken kivUli SZŐ f\·{ulyokban .
Adatok melyek azt a célt szolgalják, hogy mindenkit ró.döbbentsenek arra, hogy a jövőt csak
gyökeres reform okon keresztül tudjuk felépiteni.
Le kell számolllunk a hiboru előtt i állapotokkal,
melyek mi ndenben megfeleltek az akkori elet
követelményeinek s mely követelméuyeknek a
szolgálatot vegzők erejüket megiHlladó módon
tettek eleget, de mR az utolsó megil.llónál vagy unk,
ahol fel kell ehredlillnk s Illeg kell látnunk a
jelen élet parancsoló kényszel'UséggtJl cliktlllt követelményeit., s együttes erővel, az idős eb bek
bölcs tapasztnlatnilmk ' és a fÜ\.talok lell;esedésének egyilttes felhasználásával kezdj ill; Illeg ri.
szebb és diadalmns, kilzdel tllekkel övezett jövendő
épitését.

FerellCZ .,J6zsef.
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Az ' " U ni tárius 'E:rles itö" az él ni
aka ró unitári usok lapja, T estvé r ! higyj . küzdj, dolgozz, teremts magadba n és magad körü l uj éle l el !
U.

HITÉLEf.
A MI T E M P L O MIA.RAs UN K .
Lap.unk f. évi miuciusi számában : 1'eIllIIJomjimls " eimen egy ci kk jelent me~ dr. Csiki Gábor
bor tollából, amelyet elolvasva egy régi osztálytársa fordult hozzá levéllel. A levél annyira érdekes és an nyira aliltillu:lsz tja a szerkeszlónek
az unitárius sajto fOlltossilgáról vallott nézeteit,
hogy ime közöljiik dr. Csiki (jábor cikki róhoz
intézelt le\'elet egesz terjedelmében:
Ke<lves Bardlom f
Au hiszem. nem vund zokon _ bizonyol'lTa
hiszem -, hogy bll r41l megszólil4ssGI iUellek. Erre
reljogosil IIZ G lény. hogy el:ylln i4rtunk gimn li ziumb G
5 egyllll
is érett ségi zt ll nk. Husz eszlendő nagy idő.
Baráti érzéssel leUk meg 6 sziv avisszaemlékezésben.
És mos t bizonydra ké rded mllgadban. miért
irok. - hu sz év Ul ll n, hu sz évre visszaemh~kezve? Az
Unitári us {, rtesltiSbe n olvilslam sorGidal. melyek II
templomjlirtisról szól nII k. Ne félj 1 Ne m a kllrok vilalkoznL Az jutott az eszembe, mig so rGi dat olvastom.
hogy sokan vllgyunk, kik nem Igen járunk templomba.
de ilU hi szem. hogy ezek közölt kevés olylln aka d. ki
olvasni, elmélkedni ne szeretne. A IlInu\! ember filozófus
ember. Nem szereti mindig ugyanIIzon ~zavilkG I haUani,
Hll la dni sze re tne. emelkedni. Tudom én au is, hogy
uj at nem igen monc.lana k a bölcselkedők se .. De IIdnak
uj rormá ka!. milszárnyaknak érullnk. Az az ~rzesem.
hog ya lanul , unit árius ember mind ha ili k /I bölcselkedés. IIZ in tenzi,' elmélkedés relé. A IG nult unitárius em'
».er _ kisebb mérlékben a kevesbbé t/lnul l is - hogy
ugy mondj6m intenziv lelk i kényszert é rez 6Z uj, minél
szebb. iobb. tisz tább. helyeseb b lelki uI keres~sére.
EzI érezve IIZ Unitllri us ÉrtesiliS Jutott eszembe
Legyen ez a lap II nemes ind ul atta l előretllrő unitárius
lelkek találkozó helye. Legyen modern unilárius
templom. Ez nem krilikll, ez vágy, .. ez Jó ~zán~ék.
Ilyen go ndolG lrG ta[6n Er tes[ t őn k uj szelle me IS. ke~z
tetell. Meg 6k6 rjálo k bolyg6tni az ernyedl umtá rlus
lelri:eket. Il ye n megbolygatolI lélek /IZ uyém is. , Nem
gOlld o lk ozásmódom ban vllll~lam meg. h~nem eszrevettem, hogy sok un itárius töpreng II ~I S CsonkllOrtegyen ~l . templom az
szá80 n 15. ..,... Hál igen! Unitáriu s Erte~itő hogy leg yen hov a Jarnlok /Izokna.k
IIZ unitóriusokn6k', kik vlIgy mess ze vannak IIZ unitárius
kőlemp] o mokI Ól. vagy kikel uui nlriz mus uk inkllbb vo.nz
egy minden s z6máblln megululnl IIkaró ujslighoz, nunt
örökkön épU1 ő ben lévő templomh oz.
. '
'
Az Unilli rius Er lesitó ternplomllnll k épitese szepen
indul. Ugy lesz szép és m6gasan lIZ eg felé eme lkedő.
ha .sokan járulunk hozzd pénzzel cs .s7.eflelllllle!. A,Z
igehirdetőnek 61kBlmuzkOdni kell II korhoz .. />,~ lIZ. Uls<igol\'lISiis korsuk4t éiiUk. Helyes III untl.inus tge·
hirdetőknek III 6 Il:Irekv~ se, hogy hozd igyekszenek
férni 6 tem plomba nem jMók lelkéhez is. Helyesen
gondoi koz ó k III unitIIrilIS mG,"vetók, m időn n6gyon
fo nlos nak érzik Ertesi tőnk nlvóllin6 k minél rnGg<JslIbbrll
v61 6 emelését, Legyen is mozgó,szlirnYds. m~i6srlltlltŐ
lemplomm-', mdy mindenhovG eljulhGt, Hogy ez meglegyen, a kor szelleme kiv4nl6. A letutnyallGni 14tSZÓ

E ró 6b ..m ur. megujuló kereszrény lllellemre. uj, koru : megoldás! ho:6 hMgr" vlln IIzllk$ég. Mi ireu.Uk,
~~( r
TI'
k
·
k
IU)f!ya mi !wlI(llJllk ez az
h/Ing. II n CSII ralllm
mulik. hogy ugy mCgerulC C7.1 IIZ egé sz, k erc61, rény

KRÓNIKA.
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mi mcgérc7.zllk. SZlIb"drlllu,k
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ft

k crcslrény sze ll emeI ,,: ó l luhc1 6 b ... II11511161. NlIg y ke. y tn .g"·
I "I.,r VIl T EuróPIl• bereg le lke. t-1ula
ss•uk
re szl cn
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meg II mi o r vOsságu nk.,!, IIZ dő, emelkedő unlrárlus

lel kel.

S zueteUel
Dr. OLÁH ERNŐ orvos.

Ehhe? n levélhez mngynrázatot fűzni r~e~
kell, besr,él az nnpnill. vililgosabban ..~ ha. .1~lC.~IS
tessziik ey, csak azert mn , mert Jol eSik on:
Ilw'O"unk elé tartan i azt 11 rendkivüli .fontosságu
iga; sngot" hogy IIckiink ullitárillso~n.ak Itt Cs~nka
mngyurországon a lcytiibbet il s.aJ/oért kell a ldoz~
'!Illik. Ezt a nagy igazságot eddIg elmulasztottuk
követni és sajtónkat valósagos Hamup i pőke sorsúra kárhoztatluk. Pedig ma már nemcsak ujságlink kdleue lenni, hanem az unitárius igazságot
tárgyaló mz e tso l'o~atoknak , ho~ . igy .e~égjt~lik ki
nz unitarius ember és az c ~ zme)tlk mUlt erdeklódők lelki szükségleteit. A szerkesztő egy elő
terjesztése alapján már megkapta a megbizást a
meginditandó {fize/sorozat aflyyyi alapjai1wk felt:"trásill'a. A sorozat az Unit. Ertcsitő kiadó,slLban
az .. Unit. I~:r tesitő füzetei a eimen jelenne meg,
amint megvolnn hozzá az anyagi fed ezet. Ez
azonban jelenleg csak vágy és erős törek\'és. A
me""\·alÓsul;is
koraba csak akkor fog lépni, ami·
o
.
ko r lliveink megértik kérő szavulIkat, 110gy 1IIhibb mlls irányban legyenek szii kebb marktinkis
akár még egyházi természetü ndakozásnikat is
csoportositsák át, mert ma Csonkamagyarorszá·
gon elő unitáriusnak csak egy jelszavn lehet:
Még csak egy
• i1limlcl!t az u nitdrill-s saj/6ért!~
• •
megjegyzést kockáz!atunk meg a levéliróval
s.!cmben. A keresztény életben mindig elsőrangú
fontossagü marad a közös áldozat báza, a templom.
E?t a eajtó csak részben pótolhatja s csakis igehirdetői mivoltában. Azonbun mint az flldozatnak
(vagyis az imadsngnak) bemutató helyét, amelyben egy gyUlektlzet közösen JllUtatja be súvének
égő ál(lozatát Istennek, semmikepen sem pótol·
hatja a sajtó. ÉPllcn ezért az ujság :L modern
emller vallasos szükségleti;bcn is csak pótli;k, de
fL leglmtalnmsabb, legsegitöbb, n modem embert
leginkább kielégitő prófétai scgédesr.köv..
r. L.

·

•

•

Anyak és l ilnyak eimet! lIZ <ipriLi~i sz~mun k 
b.iln megleltm ci kkünkben slIjlóhiba maradI. A ~9. oldal
alulról I5z~mi !OIl 7. sor iban e mondas helyEI!: .A mU·
vel !s':g sohnem <iMon meg senkInek sem azzal. ho gy
kt ves." • tz olvasll ndó: A müvtl1 ség sollaeem !IrIOlt
.neg senkinek scm sua I, hogy sok. hanem legrelltbb
IInal, hOiY k tv':s.

Lelkészi jelentés.
A budape~ !I egyh~zközség f. ':v i m ~ rc:lu s 26·6n la'1011
k ö zgy(l1 ésén retolvllSlIl Józan l>likl ólI lelktsztl nök.

lsten kegyel meM] egy év iSl1lét clsuhant
fÓlÖltUnk. Öregebbek lettünk időben is. tapasz·
tnbtban is. Az időt igyekeztlInk felhasználni egy·
házi életUnk intenzívebbé tételére ; a tapasztaln·
tokat pedig oda állitjuk a közös munkll.bn, anyagi
és erkölcsi erdekeinknek fokozottabb szolgálatára.
8 ebben azoknak a. hitelödöknek II példáját kö·
vetjUk, akik az egyházért készek voltak ,r inden
áldozatrn.
Egy ilyen apostoli lelkületU Vi zérférfiuról
emlékezem születósének 2oo·ik évfordulója alkalmából (1733. 111. 13.) Dr. Joseph PrieJtley
volt II neve. Mint unitárius pap (Leeds, Birmingham) kitÍlnő szolgnlatoknt tett egyhll.zának ab ban
nz időben, amikor még körülötte többnyire az
orthodox felfogás volt az uralkodó. Filosofiávl\l és tudomanyos kisérletekkel is foglalkozott s
ezeknek eredményei annak idején Angliaban és
a l1111velt nyugaton ismerué tették az Ö nevet.
Az oxigén felfedezé se az ő nevéhez fÍlződik.
Vallási m eggyöződe se és politikai magatartáBa
mintt a. XVIII. század utolsó tizedeben Amerikába
kellett kivándorolnia, ab ol eS20méit 8zabadon hirdetllette s ottani egyházaink megnlapitásában
'tevékeny részt is vett. Példó.ja mindenfelé huzditólng hatott. A mai nemzedók is hMá~. ~e~~e 
lettel adózik emlékének. Aldott legyen kozottunk
is az Igaznak emlékezete .
fgchú'delésiinket súvesen ballgll.tt~ ~ gyUlekezet mine! a két templombnn. Azonklvül.9. v~.
rosi körzet~kben: VI. GÖmb·utca ~3. es X.
illI. Á. V. Telep. És Pestkörnyéken ; UJpes.t-R~
kospa lota-K ispest_Csepel- Pestszenterzse bet es
Pestszentlőrinc ; ahol a szolgálatot Barabás István,
dr. Csiki Gábor, Pethő lsh'án és Ferencz. Jó~sef
afiai végezték s hiveik körében ezenfellil pasztori munkát is \·égcztek, II szegényeket felkeresték ee támogatt:ik. örömmel j elent.em, hogy leg·
utó bb már Sashalom eB környéke IS belekapc!lolódol\; 1\ missiói láncba . Mult \'IlSÍlrnap o.tt ~a]"~
toU istentiszteleten mintegy 50·en .vett~k re~z
hiveink. Szolgált Ferencz József, a kantorJát l<Jss
Jakab ta nító afin. vMIalta.
A Zugló megszen'czese most van Olunká~a
veve. S talán· talán o. budai oldal is megtsJ,álJIl
'·'l" cn~JlC "/Ical!afl
o. mago. missionnriusM , a k· 1· ri. il·(w"",,
'
ót
meltnn kéJ"llCt cgy kisded toll,et a fóvárost ,

melyen egyelőre egy s,.;eróny imoh~ is megfelelne
II celuak,
J. tAvolabbi vidékből sikerlllt beknllcsolnunk
SOllfont es környékét. Most pedig folynlllntbnn
van Mezótur- KecskemCt es Békéscsaba m~g
lútogAfáSB, ahol átla,mi iskof.~b.al1, vagy t c~tv7r.
egJházak templommban ~,},UJtJlIk egybe . 11ive~.n
ket a lfieeió Háznak örvendt,tesen nekilendult
buzgalma folytán.
Egyháztársad:limi cgyesUleteink ~ulliusbalJ
együttes hajókirándulást rendeztek Visegrád ra,
ahol alkalmas helyen gyönyörU környezetben a
szabad ég alatt dr. Csiki Gábor aria tartott istentiszteletet. Úgy hallom, hogy az idén II vasar·
napi iskolilsok is májUSban ilyen módon óhajt jak
megtIIrtani záró üllnepélyükct fl budai hegyek
között. Sőt egy nyári konferencia-táborozás is
készill az egyetemi ifjak és felsőbb iskolások
számám a nngy Dun:~ mentében, Ilmelyen értékes előa(){,sok és naponkénti áhitat fogják mcgteremteni azt a légkört, amel)'re ifjaink nak uo mai
nehéz vi lúgban szükségük van.
Nagy ünnepeken az urvncsorávnl élók szá11m fi templomokpan 3·-100 köriiI
vhltakozik·
Un'acsorai ken.yf'ret és bort nem minden nlkalommai ajánlottak fel a hivek maguk; pedig
ennek az a rendje. Af idén már - úgy látszik
- javul a hel.yzet, mert Husvétra is, Pünkösdre
is megvan téve az ' ajánlat. Ujabban az urvacsomosztást Pestkörnyékére is kitel'jesztettiik:
Ujpest- Pcslszel!lerzstbel etc. (Urasztuliteritök.)
Kórházi betegeknek' többizben vittiink urvu·
,!sorát s ra. vallás vigasztalását l~ szenvedőkhóz
elj uttnh'fl, mi magunk is vigasztalódIUIlk, hogy
velük egyUtt hnthatósall imádkozhattun k a kegyelem Istenéhez.
Unitárius rendőr afiai - IlZ erkölcsi oktatással kapcsolatban - a satoros ünnepek előtt
kü lön res7.csültek az UriszentvacsQrnban 3 izben.
Azonki\'llt volt a bibliamagyarázattal kapcsolatos
tanitás. Kántori teendöket B(!rzó I.Jivius ömag)'hadbir6 volt szives ellátni. Itt emlitem meg, hogy
az erkölcsi oktatásnak 10 éven át fámdhalatltln
bm;gó intcz6je, (ll". P!~Ekás György rendÓrfÖtana.CSOII II Il)'ar folyaman mindnyujunk ó!!únte fájdalmára elhunyt. A sirnál megindult szivvel
bílCSuztuuam n lelkészi kar nevében. Özvegyének egyházunk neveben is resz"etiinket fejeztük
ki. ,1,1. erkölcsi oktntúa vezetésével most Szakály
l\~rol~' (ll. ker.) rendörtamlCSOS vun megbizva,
aIn II kitüzött órúkOIl magn is rendsztll'int me""jelenik. Bészwcvök szÍtma; "0-2-1.
'"
RórliólI·is l(Jl!tisztelcleiJlk utján - hu. ritkall
is - bekapcsolódunk I~ nagy lllagyar nemzcti

közvéleménybe s ha. nem is volt kifejezetten propaganda célzata. az egyes helybeli és vidéki IItÓnokok beszédének, azért a liallott jel ekből éa a.
k[lpott levelckból megallapithatjuk, hogy egyik
se tévesztette el hatasát s ebben II na.gy idegen.
ségben közelebbről megismertek mi nket. Közelebbi dátumok: április 30. es j unius 5. d. e. H ·Ei.
l!:zekre már mOf>t felhivom a. hivek és az erdek.
lődők fig'yclmét.
Ifjuságunk reszere (középiskolások IV-VIII.)
újabban II hó második vasárnapján d. c.lO órakor a
tanácsteremben rendes istentiszteletet tart, cscndes
órAk eimen, dr. Iván László hitoktató' lelkész
afj a. Az ifjuság súvesen vesz részt ezen a külön templomozúson, amely az ő igényeit inkftbb
kielégiti, mint a felnőttek gyülekezetében való
megjelenés.
Ifjúságunk lelki világának ápolására és fej·
leszt~sére az úhitat·napokat Husvét elött a. múlt
évbcn is megtat"tották Ilitoktató aHai s azon II
szülök közül is többen résztvettek. Az idén apri·
lis 3- -I lUlpjaim vnIlnak kilLízve. Az iskolai legföbb hatóságoktól ar, .engedélyt erre megkaptuk.
Ugyanezt a célt szolgálták azok abib·
li:1Í ór(,k és 5zeminariumi elóadások, amelyeket
dr. Iván IJászló aCia ujabban a gyülekezet felniitt
tagjai és az egyetemi ifjuság számára bevezetett..
V«scimapi jsJ.:olai ta?litás 1-1 bpesti és fl vidéki körzetbcn szép eredménnyel fol),t. Mint
minden önkéntesen vállalt munka, kibívja és
ébrell tartja a lelkesedést. Vezér/omil: f':vallg.
'I'örtélletek dr. Ivún László tollából. 'I'anitó és
tanitónö l~fiai többizben ertekezletet tartottak,
hogy a módszert egységesen megállapithassák s
megbeszéljék bizalmasan a tanitás közben szer·
zett tapasztalataikat. Ujabban \'olt egy min/ala-o
nilUs is az A.rénn-úti csoportban. Hollós)' Filep
Klára tartotta. A kollegák a tnnllás utan hosz·
szabb eszmecserét folytattak. Közel cbbről Kis·
pesten is lesz hasonló mintatanitás. Egy alkalommal Chann ing . szellemének hódolva, megismemi igyckeztek ennek a nagy tanitómesternek
életelveit a családi és egyházi nevelésre vonatkozóing. Egyhfl.zunk büszke lehet reá, hogy ilyen
lelkes tanitói glirrtája V ::I.I1. Hogyha ilsct ludnank
szervezni az iparostanoncok szamlÍra is, "égtel~
nül boldogok lennénk! Vállaljon mindcn preebl:
ter egy· egy ~Iloncot, hogy mentorII. le,,?,eu nekI
s ellássa könyv\'e~, jó tanáccsal; hogy 19y nz nl.
elhagyot~ árva l&lek ne essék oda marlllléklll
idegen érdekekllek. Ha egyszer II miénk, hát m:lrndjon is II miénk. IE tekintetben sok jót vlÍrok
II mult évbcn mcgalllkult ~Bö löni Farkas Sándor"
Iparosok és Kereskedők körétől, melynek alllpszabá·

Iyht a BelUgyminiszter úr jóvhhng.vta. Ha jól tudom,
éppen ma tartották elsó közgyillésüket ll. Miss1.ió
HU1.bar.. Bizonyára nekik is gondjuk Icsz rá, hogy
e1. Il regóta huzódó kérdés megoldatlanul ne
maradjon.
KOllfirm(Íció-iilll,,~pet tem lllomainkban felvMtvll. tartjuk a Püspöki Vizsghlós1.ék idevágó
rendelkezése szerint. Tavaly a ~h ssz i ó-Házbnn
folyt le a lélekemelő [innepely, nmelyre nz Ifjakat dr. Csiki Gábor illissiói lelkesz afia keszitette
elö. J{onfiwul.ltak: 36-an; ID fiu, 17 leány, akik_
nek ll. neveit, egyházunk föbb hitelveinek közlése
mellett egy .~ mléklapon · megöröki tettük. Az a
tervlInk, hogy lehetóleg egy Vademecwn-fel e konfirmációi Emlékköll.yvet adjunk ki amelynek a
meggT.erkesztésére dr. Csiki Qhbor aMt kértük
fel. A könyvecske eddig kéziratban bizollnyára
készen is van ; dé hogy hol és mikor talil.lunk
annak kinyomnt:\.sára fedeT.etet, nehóT. volna megmondani. A jelentkező növendékeket nz idén Barnbas Istvan afia fogja az Urnsztab\.hoz ver.etni.
(FolyI. köv.)

•

Egyház köri közgy ülés,
Amint lapunk előző számában közöltük (a
hiv. részben a meghivó is me"'jelenl) a Donn'l'iszamenti Unitárius Eg.vházkö; ep:.\'hazainnk vidéki es 11I:~lybeli képv iselői majns 14-én vasárnap
reggel (I órn~?r a Koháry utcai tanácsteremben
gylllekezn~k ossze, bogy e,l!'y esztendő mUllkaját
megbeszéljék s ti. jövőt elökészitsék.
.
A budap~sti egyházközség többi szervezetei
IS Ilzon ~llunklllkodnak , llOgy e baráti találkozót
f~lejthet~tlenné és lelkileg ga.zdll,l!gá te,Q'yék a
resztvevok szamára. A vidéki hivatfllos kikllldöttek elhelyezése a pesti egybaz költségén a London szMloditban történik.
A közgyülést megeló7.ő napon m{Ij ns 13-áu
B;ombat?~ délután 6 órai kezdettel fi Brassai
SaulUel Ifj. egyesület nag:ys7.abúsu erdél.yi estély t
remle1., amelyet vacsora követ. Erről hirt adunk
alábbi hireinkben , kérjük 1\ köqr.vúlés résztvevőit.,
hogy 01VllBS~k el fi~yelemmeJ. A vasárnapi tárgyalások .nyllván.os jel1egüek tévén , at:okImk meghal~ga_tásara pedlf!: budapesti h!v('illk figyeimét
hiVJuk fel. Valamint ana is kérjiik pesti hivein_
~et, hogy a május 14-én d. e. I I órllkor tartandó
nnelH!lyes I s tel~tiszteleten minél twgyobb szá m~an vegye!\C.k re.szt, hogy eT.zel is megmutassuk
az egyh~zl elet Iránti érdeklödésUnket s vidéki
testvéreltl~h.ez ..fUzödő meleg barMsilgullkat.
A k~rt koz!,!yülés lIr.nepségeinck programja
tebt't.t a. kovetkazó :
Majus 13. Szombat d. u . ű órakor ll. Brassai

S. _ffj. egyesUlet erdély i estje a Misszió H/l.r.ban
(IX. Rákos 11. 3.)
.
Május UI. sr.om.bat ~1. u. 8 órllkor s1.ekely_
mngytlr vacsora a ~hsszlo Ház cynleke1.eti tcr.
mében.
Majus 1-1 . vasárnap d. e. ti órakor. A köri
közgyUlés megnsitása. az egyházi Tanácsteremben (I\ohary 11 . -I. I. em.)
Majus ~4. vaSárnap d. e. II órakor IInnepél.yes Is~?ntt~zt~let a Ko.luiry utcai templomban.
Majd a kozgylllos foly tatasfI ugyancsak a temp_
lomban.
.
Majus 14. vasurnnp d. u. 1- 2 ÓUl. kör,t
ünnepi díszebéd a Magyar VilAg étteremhen (A lkotmány útCll és Vilmos cs. út snrok.)
.
A majus ~ 4-~n .tartandó _ünnepélyes Istenhsztel,etbez a d l s ~~rs eget _I!- ~4<>. J,ános ~sigmond
cserkeszcsapat la'Ja cl. h.crJuk hivei nket hogy
készüljenek erre ti ritka baráti talAlkozó~1l. igazi
unit?rius ö!~.tudaUal és lelkesedés s.e~. UgyfIllcsak
emlekeztetJuk a Magyarorsdgon elo egyházi tanácsosokat, hogy milldallnyian hivatalos tagj:li a
DUlla-Tiszamellti egyházkör közgyiiléSÓI\t1k.

A Brassa i S ámu el Unitárius Ifjúsági
E gyesUIet, ll. magyar unitárius eg.vhi(ztt'll'sadalmi
egyesliletek közremUködésevel I\Z Unitárius ~lisz·
szió Ház templomában (lX. Rákos u. 3) 1033.
május hó l3-án cl. 11. 6 órakor KuUureslélyt rendez. Az ünnepély celja az, hogy idózze a1. ösi
erdél.."i Ilnit:\.rius kollégiumok szenemét, II.ldozzon
a mult emléke előtt s a jelen meg-prolláltat:\.sai
között ifjui lelkesedéssel hozzájáruljon a jö~endö
épitéséhcz. Az iinnepélyre eg.."esliletünk lugjait,
minden unitát'ius testvérlInket, 1\ kollégiumok
régi llövemlókeit és az erdélyi szellem bflratait
szeretettel me~h( vja:lz Elnökség. Ar. iinnepély
mÍlsoran Pe thő latván lelkész imádl;oy,ik. dr. vitéz Nyiredy Géza mond megnyilót, Dr. Ferelll!z
József a. kolozsvári kollegium és dr. Elekes
Domokos fl. székelykeresztnri fógimnazium iskolafelUgyelö gondokai tartanak elóadí~st. Supka
Magda és Endre.)' Tamás 8zavalatai, KQDlját·
szeghy IJ!,jos és Nagy Sfltldor zeneszámai egésútik ki 1\ músort, melyet Ferenc», József úlr be.
Reményiink vnn arra, ho~ a músorunkon. sz~
repeini (og köllemcnyei felolvas8S8vnl Remenytk
Sandor; a ma élő legnagyobb erdél.yi költó. is.
Erre a ritka alkalomra külön !\!Ihivjék a lt1 vek
és ar. ifj us{lg figyeimét. Az ünnepélyt II Misszió
Ház sr.eretctvendégség termében bMMi tárenevaköveti. melyre jelenlkezni II Itllísorokkal
valas7.levelezólapoll, vagy tel ~ fo~lon
lehet máj. J l _ig. Gondosl;'odas torteni,
a rész tve vők olcsó úron erdélyi jellegU VfIkapjnuak. 'l'ckinteHel a befoglldóke]lesség
korl:\tolt voltAm kérjük IIZ előzetes jelentk~zé s
pontos betnrt:'lsát. Ha n jclentkezők sz~n.l.a IgeI!
nag.r, ll. vru:soni.t \'Illamelyik vendéglő klUolI termében rendezzük meg.
Az Unitá riu s Vacsora 1933. évi IIU'l jus
l3-án esto 8 ómkor a köri közgyüléssel kapcsolatban fog megtnrtatni.
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o l vaso ,aV •• 8 . Lnpllnk "ZCI/tny Olvns6inB k elm,zcu!:!U
kölClucllség ér il klh"C,kcu' ado!11dnl'ok v6Uorulk ,:"cg:
dr .'hit Nylr;:dy O ün·1 "engő (cgy olvlI$ó) dr. Simon

~li'h6ly Pál 200 pengó (mven ol\'nsó). Dr. Simon />lihóly
1'61 Ug\' v~d r"punk melegszl"U bnr611n kezdeményezlc il
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món)'ii"al gyakorlariJng mUlIlIlII be gondoln.ánllk ~e
mc""éll'er. A ml fElfogásunk sIcrin l
szokás II 10-

""nl

tenekel rcldicsirnl. Dc emellerr II rcu rnel1cll még se mehcrUnk cl szólIIltmul . Azér. nem. mcrr ebben II I<:ubcn
ml azr II gondolalol véljllk felfedezni. IIrni! elejéről fO~"1I
hllngsulyolunk. T . i . hogy IIZ unirlir ius 1I11jló ,enlilrlnsn
minden áldoZlIlOl meg érdemel. merl.!ll; unirdrius moz -

galom a sejlÓ erejével 1111 es n saj lÓ elhllnyllgolllsllvlIl
bukik. A re hörek\'1l uniu\rlus ele18kllr81 megnyilelkoz!Ísa
dr. Simon Nihllly Pili llgyvld Icsh'érün k lCue, ekil
éppen ezé rl mi. akik his~llnk az u nirArl us eJelben es
jö\'ö ben. igaz szereleuel kö Sl,ö ruUnk. Es köszönrjllk
rnindnzok,,1 II lesll'érek~l, nkik ehbe e nemes a kciób"
eddig is es ezul6n is b~klIpcsolódnnk I
Konfirmaelói ünnepély mIIju lI 25-én áldozócsU!örlö kön d. e. II órnkor lesz n Koháry utcII i lernplOlubon. A kOllli rmá lnndÓ növclldé kekel Barahás ISlvli n
lel kesz ' oglll n!szesireni elsll Ur l'ncsoráblln. Az ünepely l
megelőző előké~zi rés ápr . .50. máj. 7., Jol., 21-re e.só
\'aslirnllpokon délu lán 4 ó r8kor Will. E kkor jelentkezzenek a növend~kek II Kohll ry urclli lelkészi hil'aralb.:;n,
vagy a r8 n6csrercmben .

A mi zászlónk. N!\gy llZ öröm ll. János
Zsigmond cilerkös7.ek között. Készül :l U!"igy csapatz:\szló. MiI,\'clI régóta "ártu k s mosl. hogy utban
"an nu'lr felénk egyszerre áttüzesedik a lel kün k
mög a gOlldolalaf/\ is, \"ög"re lesz Ilekiillk is za9Zlónk. A János Zsigmond ci mere alatt az unitúrius
csapat monogram , a kis Erdély es regi ;\Iagyarorsz:ig eimerei fogjak ékesileni ezt a lIagyszerii
ajandékot., mellyel az Unit:i.rius Nószö"etseg mint
"ászIóanya ajúndékoz l::\ meg :1. csapatot. Ilyenkor
a hala erzese kel n szi\"linkböl. Szere t nők meg~öszöllni a jó Istennek, hogy ilyen :i.ldott lelkü
edes anyflkat adott nekUnk. De tudjuk, hogr lL
8zó\:al kifejezett köszönet most nem elég. Azaszió
ennel sokkal többre kötelez. Amikor először 50rakozll nk majd alatta, II zi'lszlószentelesen , előre
láthatólag jllnillS lS·ún délután a KoharY-lItcl\i
t.emlllomban igéretet tes1.link arra, hogya zászlóhoz nemcsak 11Iisége.sek maradnnk, de 'a kis
Erdel.y., .a z unitilritís ne\' és Nag.\'lUa ~yal"o!·szág
eszJ\~e~e nelllcSak gondolat, dc elért \'nlósi)g lesz
(l.1l1l eletlinkben .. A z:"ls:.dÓszentelésrŐI kiilön meghl\'ón fogttnk tújekozl:ltni mindenkit ,lki a mi
dolgaink ir{\I\t érdeklődik.
'
Husvéti ünne pelnken és IIZ llZE m egelőző
N."gypirllckcn IcmplO'llllink zsurollisig megtel!ek, am i II
h'I~lrl nllgyorlinyLi elrm!lyedcsél bizonyil;a. Url'tlcsoral
I'enek 11 Kohá ry uleai ICll1pltSmbnn 400-an, a I?ákos utcab<ln 2)0 Oli. l>eSluenlerulbclcn 4~en. PCSlszellllórinctn
.~8n, SashalOll1ball ::!6_8 n, De b reccnbe n 41i·en. Az
UT\·8csor .sho~ a kenyerel és a bori a Koháry ulcáben
Józan I>li klósni is dr. \"il~f Llitllr !lInos. 11 Rákos u
templomban TIInIhi l.alos nt ls Ve~ir Jlinos CS neje;
PUlucnlerlllébelcn Llksll~' D~n(>s: SllSh81mon Benkő

Józsefné. KOl mIl Lajosné és P ~ lI I'I,klólI is nl:le IIdományoz lá k. lSICn 61d6S11 \egyEn n lósz;vO ud8 kozó kon.
A rendörev.ngel1zAclO az 1932. é\" Oklóbtrl!_
ldl 193ö. ~pri1is!llg hez6rólllg ebben 8 lill évadban I
fotyl józan l'oliklós pUltpH k l \"lk~rlus vnl:l~sil'el. :
resztvevők szlImIl 20-211 voll. Nyo lc 'zbtn 18rtlllon imll
rnck. hiblillmll!1y8rdze r Es k~I ilben UrVIICSOf<l onMs:
A rcndörevIIlIgelizllciókon vendigkém minden izben
mcgjelenl dr. Szakály Kliroly rend6 T1anliesos. AI ápr.
2$-&11 lorion ulolsó i!1ehirdE ,i~en AgO$/on Jó~sef rcndÓT_
rólörzsllrmuler köszönlc meg Józan l'o1\klós vlkc1riusnak
IIZ eg~sz évi okia lás I.
R á d iÓs Iste ntisztelet 1'011 az credeli programtóJ ellliröl eg április 23-6n, alllelyen [Jllrfók Géza lelkisz
hirdeuc IIZ igél v~1óban ~ lElkek mél \'éig ha loll'o. Ih'en
beszedekel sokslor é s szil'uen cIhalIgniunk. Szerellll)k
a löbb, I'idéki Iclk~su is a roSdión ke rcszIlll hallani !
A leg kö~debbi rádiÓs Is tenliszIeleI ;unius II-en pllnkösd
het'ón 11 órll kor lesz, alllikor is IÓz811 Nikló s püsp.
vikári us beszel.
BIblIakörü nket május 4-ln ismét megkezdp.IIUk
Ezen II köri 11I!6lkozón Ujvdri LlI.nló fOlanácsos, egyhá t.i je gyző inditl'6nydrll II Ingok elh"Mrnwl k. bogy
He!ra; Ollspárról II Biblill első magyllr fordilój6ról.
ko lo zsvári leli-. és zről (XVI. száz nd) fog;6k II bibli,,körr elne ve zni. ErrőJ jelenlésl les znek a kebli tlln6csnllk
s kerik IIZ clneveds iU domdsuh'érdé l. A Hellai Gáspár
BibHllkör nyári szIlner urán okTóberben kezdi meg
ismél müködésel. A folyó esztendőben nyári szüne!
clön még május 18-án ils lunius l-én IlIrlunl;: bibliaköri óráT es!e ' , 1 órllkor a Koháry utcai lelkészi
i(odán.
•

Unitá r ius L elké szkör. Evekkel elóbb,
csak ilg".\', minden elókésziilés nélkti l megalakult a
lelkéSlIkör. Elhat{lroztuk, hogya to\':\bbi teendökre
vonatkozóan múskor határozunk. Eg.relór~ megelégedtii nk :l7.zlll, hogy ti. megalakulást bejelentjiik
:lZ eg-ybazi fóható ságn:lk. Azóta eg.\'re-masrn alaknhmk !l. kiilö n böző egyesliletek, körök, tarsulatok fll': unitárius hitélet fejl esztésére, a testvéries
összetartás fokozú sár!l..
•
Azt hisszük, hogy epen itt ~z ideje annak
is. hO"\, a lelk é~zkör is életre keljen, mert sok
olyan"'kérdést kellcne megoldani, alll~ a lelkésze.k
közös érdeke. S talan nem \'ohm krm'l m magan:lk az egyháznak sem, hn évenként egyszer-kétszet· a l,özös munlmmezőli ilz:lmlHl."cnIlÖk a le·
endóket..
Az UnitArIus Nöszövets é g közgyülése. A
I> llIgyllr Unilll ri us Nő k Szöve l~égc f. éd iiprilis r3-6n
II KobilrY-Ulcoi uniulrius Icm plo mba n év i rendes közgyUlés! tllrlorr, llrTIclyen II l~gok s t.ép számmal jelen~ek
meg. A ktlzgylllés ctóll józan Miklós l)UspUki I'fkárlU~
mondon áh ilO ros im ál. JÓlDn Mikló:me elnUk meleg hll_"~.U
megnyitója Ulán. Péterffy jlllilf tilkár Olvaslll relll!)zoI'elseg mull évi I11likődés erő l kiszilcU le h:nllsil. alllel>:
killönösen az u nilárius női larSltdlllomnak a jelenlegi
nehéz I'iszo nyok közön is hIlU!kolly. lillri t"lh le\'ékenrségél ismerlene. A Illrullmlls lilkllri jelenh~sből azonban
snj nlll .. ual 1I11opilollUk Illcg. hog)' még luindig \'Ilnn~k
olyan IIIgok, akik ill egylel II1d6sos mUkHdés~161 ld"ol
larlill k Illagukal. Ennek i11uS~l r6Ms6rll fölemlirillk, liogy
at Egylet 1111 belc!<, yzell rag/a körlll . '130 Ól.. tS8k 100

n1l1gliról, IDgdilllt pedig II mult esztendőre
mindtl~szc negyvenen Ilzetlek.
IJIIr<1IJ/b lstvlinné pinzt6rOs távonét~ben Po/glir
~largil legyző OIV/lSll1 rel" po!nz16rnoki jelenresr. A jelenles IIdll1~iból kiemcHUk. hogy II NŐslövels4:g 1932·
év i összes bevéTele 2401 P. vOIr. A su:génygondozó
lIlIIpr" 19M'!·ik évben 674 P. gyUl l.
I.. lI kbérscge lyl. éleimiszeri. ebédjegyei és koiSlpinzsegélyt 1932. évbe n 104 esetben iU11/1101l ~ Nőszöverség
" lIegélyeu:sre storult hitlestvéreknc k.
A gylllés II pénztárosi jelenlest tudonllj~ul verre
és pénztár09ntlk a felmenlest megadl/l.
E~utdn vitéz Nyiredy Güáne ismertetle a Nő!'Zö
velsig di lik~IIC50ra akcióilinak erednlény~t. 19.'i1-3:!.
évben 107 vacsorlivaban réizesUII 22 diák. 1117 P. értékben. .
Dr. Enyedy Róbertné. II l)erce!né K01.mll Flóra
leányegyeslllel betegség miatl tdvolle~ő vet.előie helyett J6un Vilma le6nyegyesUleli etnök 0lvas1ll fől CI1.
Egylel mul! évi mUKödeseről szóló jelenlés!. Örvende'
tesen veHe ludomásul II közgyilles. hogy II Ldnyegylet ez évbe n a Nószövelség kercIibe n önálló je\legli
egylHlwlrsadnlmi szer~ezet leli.
Az Ulé s egyébként o Nőszllvetség r~gi lisztikar61 eddigi lisltségében uira megv6lasztOIlIl.
Az liIé~1 dr. Csiki ,Oábor foh6 sza zárta be.
ndon

É~ dlró vl:tsgAk II hillani csoportokbnn lunlus

~Ietietr

Ar Igaz gató taná cs f. évi április 2t-én tartotttl
tvnegyedes rendes ülésél. Mikó Ferenc fögondnok h·
dnök! megnyitójában kegyeletes szavlIk kal emlékezeti
meg ólord~i Székely t-1ózes ny. föerdótftnácsos. ig. tan.
tag gyáSlOS elhunytáról. Ilkinek emlékét az Igazgató
tllnács [egyzőkönyvben örökitette meg. - józan Miklós
pUspökl vikáriusnak cH; elnöki Ul0n elin tézctt Ugyekre
vonMko~ó beielenlese ulán foglalkOZO!! oz 19l1zgató Tanács dr. lv~n Lászlónak II beimissziói t\lunko fokozott
beindit.isnra vonat kozó inditványával. Al. igllzgató tanIles
kim odOlIo. hogyabelmissziói munkn II vikárius
központi irányitása alá helyezteSIlék s ez Ugy céljllira
III UnitóriL\s Érlesitó használlasstk föl. A vik6riusnllk
II lelktszi nyugdijalapra. II közolapr/l es ti Dávid Ferenc
fll!éralap ra vonatkozó jelenlését "l IgLngató Tllnáes IUdomlisul vetre, ugyszin lén ludomásul verte dr. Csiki
G6bor missziói lelkésznek" "1isszió-H/lz 19~2. évi mUködéséTe vonatkozó jelentését is. Elfogadla a1.lgII~galó
Tanács a vik6riusnak II lelké:szi nyugdillllllp gyllrapilá1561 cél1.ó egyházi vonnlkozásban országo:s gyUjtés megindil/lsára vonatkozó iovasl/llát is, IImelyne k intézésére
IlZ egyhhkör ill. egyházközs~gek egyházi és világi
vezetőibOI klidOlendő biZ01lSáll'01 fog /IZ elnökség ki.kllldeni. t-1Hld foglillkozorr lll. Igazgató Tanács dr. Tóth
György ts dr. Ullaki Oez~nllk II tuberkulotikus és nemi
belegsigek kÖldető beielen thének tö rvényho zási UlOn
való s tabályozcbérll vonotko1.ó n1c morandumával .s e[hal6roua. hogy ~ZI cSIlIlakozás "égel! az összes hazai
egyh6zi halós6goknok megkUldi.

Ke bll T a nács Ülés a bLld~pesli egyh6zközségben 1116ius 26-<ln pénteken eSle 6 órakor leSt ~ Ta nács
teremben. Ezt megetőzÓleg m6jus 22-Én hérrOn d, u. 6
ó rak or II Hir é~ Nevelhllgyi Bitollsdg, mái us 24_Én
$zcrd6n d. u. 6 ór~kor " OazdoaÓlI'1 Bizo rr s"g tDrl Ulést.
/I, hivatalos meghivóra, mely lap unk hiv. részébcn van
kÖtt! lve. lelllivju k a kebli ta,,6c~o~ok ligyclmé l.

8--14: közliU f?g nllk megt/ITlalnL Az éVlÓr('o ill LlII~gl
[9Ienrr~ztelet !UntUII 1:I·4n CSlllürtükön dt!lelőrr 10 órakor
lest a Kohá ry ulc~i lemplombnn, P rédik61 Pelhő I , '
"" k
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KCTJll a lIzll .. kel lll, hogy vegyenek részi ftt évv t! I
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kircj ndulés. Unilhri u,;

a;" ~gyhálll:irsndalmi egyelli letek.
kel egyutt a;" ulén IS meg akarja ismételrti IL.
tavaly nagy sikerrel YisegrMra megrende?IJU kin\nd ll l~,s.á~. Az. idén A. kiriuHhllást eg,Yuoknpesolja
~:- .elso !fJcu~ágl k~nfcrenc i!\ z~l'óülln lJp ú lyé \' el cs
JlIlrus ho 2-an fOgja mcgtartam késöbb mc"lmtllrOJmndó és juniusi számunkban kö~lclldó h~lye;l.

Unita ri us Misszió Hcjzunk Diá kinter .
ncjtusé ba n felveteli kén'enJeket t~ 5zokll,," OS
kellékekkel rel ~zere l ve újonnan foly amodóknak is
legkésőbb jllnius hó l -ig kell benyujtani. A I)iak·
intern!\tusban kb, 15-20 unitárius fiut tudunk
elhelye7.lli, akik megfeleló felügyelet alatt unitilrius kömye7.etben késr-Ulhetnek dó fóiskolai tanulrnányaikrn. Bóvebb felvilágositással szolgM a

lell,eszi hi\'lItal.

B e n Riley arrgol 1;epdselö, unitárius hitrokonUllk látogatta meg i\lagyarofBzllgot. Hgyike
azoknak, akik az angol pal'iamentberr a békeszcrzMések l'eviziój:ínak sziikséges volta mellett
fogl altak AlIást. Európai tan u lmányutj:\n személyes
tnpasztalaH,knt ki,'{m gyújteni s dr. Csiki Gabor
lelkészünk utján réSzletes tájékoztaMst kapott az
erd é l.'J~ i helyzetról is.
Gyallay Domokos, mirll az erdelyi repruentlins irók egyike /I budapesli rádiób~n április 8'~n lel·
0lV6Sdsl tartolI.
P e thö István hitoktató lelkész le~tvérUnknek
kis fin s1.uletelt. A boldog család örllmeihu csatoljuk /I
mi örömUnkcl és igHZ szivből iövő ió k ivrin~ligainkHJ.
Kitünte t é sek a mIni s zterelnö ki 5aJt605%tályban. A kormányzó II minisuerelnök dőlerieszré·
sérc ldnei ola rákóczi l14kóczy Imre dr. miniszteri osztáJytonlÍcsosnak.a mlniszteretnökségi sajtöosJ161y hel)'ettes vnetőlének " miniszteri IlIn<lcsosi cimet. DilI/n Elek
dr. is mllgyarz.s6kodi PdJinr Ödön minisuerl tilkároknak a miniazleri ontálytanócsosi cimet IIdom~n)'ozta ,
EgyUrt örvendUnk II kllUrlIetellekkel 11 P/Jsinl Ödön
minIszteri osztálylDnács03 hirtestvérUnke t mele!:, sze reIelIel köszönt jUk.
Dr. Kiss Tamás kir 6!11lrnnyomdol igll1glltól.n
korn1~llyz6 II miniszterelnök dőteries~lé3 ére m. klr:
korm6nyrőtandcsoss d nevezte ki, HitleslvérUnknek, ~kt
lapunk Ugyeinek i~ bu~g6 barálja. meleg szi vve~ gratu '
lálunk.
BelgIumba n Vilvoordtban élő unltdrius luM!vérUr.k Hegyi 16nos leveler in lézell hozzónk, "melyben
megirill. hogy kinl Illi idegenben is hU~t!gesen , rdgftllZkodik IIZ unitáriU$ hitéhez s most 9zutelcn k'51~lInydl
unil dri us lelkész áll81 /lkllr[alllegkeresztcllctlli. Vllluwttunk neki a meglrtuk, hogy forduljon II BruxelJu-j Foyer
dc r Ame lelkészé hez ebbeli 8Z Ugyben II cgyszersntfnd
II l~punkat III megindltortuk eimére. P~ld<! t vchcu,e t~r.
helerten hlthUségérOI sok h ftz~nkfl8. akIIIz unUM","
ellyhdz ktlzvellen k'"~'~"~'.b~'~"~'~"'~"

________';:;

ll.
~ E. Xli. li.

"

I

Kérjak •
~lilldcn

há tr."kos a dók betlzeté.ét.

unit~rlu, őnerzeJlel gondolhnl ftrr~. hogy csc-

kel!' sz~munk cs s.~genységilnk dnclirft egyMzunk
eleddig ft ,-de lU~mben rilmlls1.rotr követelményeknek
meg rudotr releIni. A hivek egy rcsU II hllln'om 6 nyos
Irllrlus 61dozftrkészseg :nép példdjllkénr ncm csnk IIZ
Un
.
k'
adóJál rizelle be. hnnem 11 mi viszonyll!nk szer",r r~ \/I'
lel)'cs űsszeger junIIIott D .Kert· és .Erd6. IIClIÓrll.
Eztnkivül euk /IZ illdollltkés1. hivek on Jtilhllrók II
Plltron/lge· II .Csel készcsnpllt". k/lrilcsonyr". cserkesliol/ogó IIcliojóndl is. úgyhogy II nem fáetö MI·!)k lerher is becslllertel visel lék. A költségvclés Dzonbnn megkjv~nlll. hogy II nem fiUlő k is kezdjék meg IIlrtoz6suk
l e rov~sM. meri IIZ egyhIIz I'eze lősége nem "~llDlhDljll a
pllpok fizerésének lovllhbi csökkentését Ilk k o r . ~mikor
fizetőképes hiveink rendes egyhllzilldójuk/ll sem f izcl ik·
Al egyenlő és IIr~nyOs leherl'iselés cive /lIÓl csak
IIzok lehernek kivérelek. IIkik lenylcg szegények. Az
unllMius közvélemeny elvárja hogy II nem fizCIŐ hivek
II kÖlösség énelé lől dlh~llva u egyhdz( Icrhek hordozilsilblln most mllr önszilnlukból részi vesznek.

A "Keres ztén y Magvető" hátralékos elő
fizetö i szilTeskedj enek It kolozsvári atyafiak nemes törekvését részletfizetés UI.j án is támogatnL

Vidék.
Unitárius husvét Pestsz e nttÖrinee n. A
peslSttnllórinci uni/ilriu sok hus,'él keddj!!1 erdélyi szo'
kils szerin i meleg összeiöveielIel üllik meg. A kedves
milsorhlln biljos/ln szerepel lek II kis elemisTák. Ph'lnk
"Udi, Dénes Jlf1ia. Vámos 1I0nkll. Hegedüs EsZlike.
~I olnár Irénke. Fekele Ida és Len{n'eI Elemér 5z1l1'01aUrikkaJ. ~Ia&yon lelszcl1 SoÓ!I ICIl és Silndor Zollán
láncjel~nele lovil bb~ Soós Ica. Horá k Llljos és Vécscy
János Iilncszáma. Ügyes heg edlisz ~mmill !lzerepeltek
G01hárd Jőzsd és Berde Gélll. "leghlllÓ VOll az ősz
hajCi BakIlló b6csinak és feleségének láncsz6ma. A
regiidők emlék él idézlék vissza Bordócz Rózsi. Ágoston
Fer~nc szavalola és Bardócz Bélll énekszilmll. Vécsey
Cica megérlően k isérle zongora n III ének és l1!nc!lzá.
mo k al . Égeni AIIUlI szelleme!len konferáll.
A pe51szenJlőrinci hiveknek ez immár il rndsodik
lelIestjUk. Az első r karácsony harmlldnapján l arlonák.
Akkor is, mosl is a leglobb hongullllblln m1lradlllk
együl1 éjfélig. A kllrksonyi lelleslen a jelenlevők számIl
120, a mosll1nin 137 voll.
A husvéli linl1ep első napján IIZ Islenliszlelelen
79·en jelenlek meg és 45·cn vel1e k Urvllcsorál:
Szolnokon ápr . 9- 6 n . Kaposvárt ápr. 30-án
r"rl011 ISlenliszlelelekel lóun ~Iiklós pUspöki vlkarius,
:kl kO~ill. meghazudloló r~vékenységgel vesz résZI az
gyh6z1 elei f~radságos Irilnyililso mellel! II Inisllziós
l11ullk61>1I11 is. Az esperesi vizsg~llIlok végzé se ÓS II
I1l1vl debref:el1i ISlenli!lZleler ellillása lIlelle11 vol r i,jeje
a~rft : sogy . ezl II kél vidéki szórv~ny r relkeresse és
hiveink el IllIUkben Illegerősilse. "'unk~sdgilnak kövelku O ~l1omds~i : Sopron milj. 25. és Mlakole jun. II.
.

Szeg eden nagysikerU VIIIIrisos é'!l haufil1s es.
~dÖr~~~~ldfzell <IZ Oli/mi le<lny~gyhilZközség vezelősége
j
ere.nc ~s II Brll~SIIl ej:!ye~Ulelek OUlln; cso~~:~ 011 r:~ k~,..~eI71 ük ödé~e\' e1. Feren c l<1zsd lmdi~ és
e I - lo~ >11 1I'"~gynrá1.~11I ulftn dr. Gelel lózser
~J~~ilnll~~dC~'k!'YG".O!I" tIIelI IIZ ünnepélYI. melynek
.
I l u o r, lll. ilngol és ameriklll u ni.

i

,.

I~rizmus

II b~kerevlzló e16k ~"'ti l~l!tne k munk6j~blln
dr . vi réz Nyiredy Gün pedig: lit 611 kontglum eime~
1000rlO1lllk eIOIl,lásoknl. Gelel judll szép SZ~Vlllllla és II
venll~ \I' rel. dallird~ éneks zilmIIi Papp Fercnc karnn y
és Aroksulllilsi Jlinos ref. kilnlor 16mogSlda6vIIl , ell~k
feledhele l lenll~ ezl a szé pen sil.:erUh missziós munkAI
mcly dr. OyulllX "-011611 u'irUllvll iv al érJ végen. Az Un~
nel'ély ulllll s reStlvevők nllgy része b ariIIi aSZIIII me!leli Inllrsdl egyUu.
Sashalom közponri szórv6nyunkban meglnrlol_
luk /IZ d s~ u',vllcsorftoSUbsal ell'ybekilpCsol! ISlcnTiu_
1~lelÜ nkel lS. I er~nez 11ncf lelken lllral végze11 Isten_
liStlelelen 40 hivünk veli ré:!ln 5 26-II n réuesültek
ur~lIcsor~bn n . A legközelebbi lstenliszteleleI stinlén
urvncsorollosZlilssill egybekspcsolvlI jun. hó 6-én d. u.
4 ó' Pet hő Isrván l elkész 10g;1I lI1egl/lrlllni.
é$ Dévlilv6 nya ho!lSzu Idő uriln
először .~apnllk IIZ Unnepekr.e lelkészi szolg61alO1. A
II Unkősdl Unnep milsodnllPlán FerenCI !ó.,d lelkész
Benkc Gyulll lurkevei MAilr IlfiilvlIl egyUI! d. e_ ~Icző
ruron, d u. Oév<lvány6n hirdeli k /IZ igél és onz~ k ki
II szenr jegyekel . Hi ve i nk érdeklődése metlen szilmilUnk
m6svllllá!lu lesIvéreink megjel~nésére es ré ~zvélelére is.
M ezötur

B é késen máiu~ hó 7· én 1000rlolla meg IIZ el ső
IslenliS1.lelelel ferencz József lelkéu. IIhov~ béké!ll.
b éké!lcsllbolli és körn yékbeli hiveink gyiilekezlek össze
s ré:uesUllek ilZ Ur 1Iszl1llan<lk ~ldblliblln.
Böhönyei hi vei nk lelki gondoz6sál lov~bh loly10111111 n &yUlekezel m eg illllpilójll Bllflók Gézll polg~ r di
Ici ké sz. Ilki hiveil i dőről-időre megláloglllvlI. I!ltenliszleleler IIIri. klO!lzrjoll lll. url'acsor61 és gondoskodik II
növendékek h ilo krlll~silró l .
Györben egyik legs7.ebben gondozolI vidéki
8zórvtinytlll n folylllljll 11 rllissziós munkiii dr. C~i ki G6 bor mlij. 21 -e n. dr. Jos!lipovics ISl vilnné mun k áss~gávIII
megmulall/l. hogy "ildgi papj"ink munk áj~ban IISSZOnyIIink i s kivehelik a mllguk résu~ 1 és önzelle n m un ktival készilhelik elő 11 gylilekezel élelél.
Egri hiveink moS! szervezkednek ~ első Islent i!lZ1c1eliik~r IIZ Illengeden ref. lemplomban junius lI·en
f ogja meglartani dr. Csiki Gabor missliói lelkesz,
(Urva csoraoszlas.)
Sopronban II ref.lemplomban máju s 28·iln, lartjoll
meg a lill'lIszi Jsrenliszleleler UrvllcsorollOSZllisSlI1 Józlln
Miklós pilsptlki vikárius. A swmbalhdyi /livek i s CSIIIIllkozzllnnk. llmennyihen ezl megl ehelik.
Miskolcon /lZ evangélikus lempJomhnn IlIrl jun lus II ·é n UrvltcsorlloszlilsslIl egybekÖlön iSlenliSXlelelel józan 1'>Iiklós pü spöki vikárius. A körn yékbeli hivek
csallolI kOZlIl na k.
Gyulá n ápr. hó 3O·ra killl zölt IslenliszlelelUnk
/IZ Ereklyés O r szágzászló felszcnlelés mial! későbbi
idő"onlrll hlllll!luódol!.

Erdély.

•

Pál Fere nc oklándi lelkesz 4.6 évi huzgó és lel_
kiismereles lIwlgálal ulrin n1~jus Hől kezdődóleg nyugll '
lom bll "on uli. Az udvarhelyi egyhdzkllr esperesi lis~lél
is vlsefle s m inI esperes egyh6zkllré l il lel/nllgyobb
rendhen larlOl1l1 és a lörvényekel mindenki"el megrar;1111la. A jól megérdemelI nyugalomban jó eg.!Usége l és
ürl>mökben leljes boldog évekel kivilnunk .
János Zsigmond é letraJz _ Dr. Ferenczy GÜII
lógondnok IIdomany~ból IIZ Unit. Irod. TilrSllsdg 12ezer
lej (420 pengő) pálylldijll l liizö1! ki Iii nos Zsigmond el~6
er délyi és unirilrius fejedelell1 i!lelrlljz/lnok megirdsárll.
A pályázllrr/l csuplin kél IlIUllkll érkelcl1 be. IUllelyek
k tl zUI egyik '!leln érle el a kitllzőI! célr. blir III egyik

•

nllgyu-lIbósu, l elkiismereles munkll, de Ink6bb korH.1rlénel, mint él~lr ... jz. Szerzőle .szerllm6r'On~ Kilimán ,u ékelykcres tturi unltllriu Illmk. ilki munUt61!rt II p.61YII'
di jb6 1 :!ooo lei storglllomdijlll kaport. Szerctn tl nk klnYo'
mlll YII lIiIni és olvasni!

A Ke reszté ny M a gve t ö f. tvi 2. runlt .,6110I/llOS IlIrllllommill jeleni meg. VtJr; Albert: A lulllldlis uljll
dm2n ktsdll elmélkedésI. Dr. Varga BélI! lheo!. !/lntr
hin... ni '/lnulmlinylllbÓl közöl részletet. IImelybe," II dogmntik6nllk WeilIc /I hirtllnnllk II ludonll!nyOk blrodlllm.'iblln clfog1nll helyét fejtegeti. Dr .•Tdt" Oy~r~y ~nrln i
biró /I magyar unitórius egyhrizalkormllny klrellö~es~r61

hoz .,6z11l10 5 áuekinrésl bemull1lvlI, hogy II vl16glak,
hogy jLll0nllk fokoz.,roSlln mind nagyobb sz~ r ep~ez .IlZ
kor c,~k p~ pi igazgllllÍ' 11[1111 tluó erdé[yl . umlánus
~gy
.
~gyházbiln. Dr Boros György pUspök folyla1Ja IIZ uni_
láriuI sz~rrllrrti sokról irI érd~kei!l töneneli tllnulrnányát.
S vt gaJ 8tnczédi Pal SocinU3 fauslus oluz eredetU
[Ieng ytlországi nllgy unil6rius reform6 torról fr megeméketés!. A Ke reulény Ma gvető az unilliriu50k egyellen
Judom6nyos folyóiralll. Évi elófizelesi dijll 10' - pengő .
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MEGHIVO.
A bud a p esti u nitá ri us egyh ázközség I{cbli
Taná.csA. 19 33. május ~{;-án (I/éll/ck) d. u. G
6 rAkor a tanácsterembcn

évnegyedi ren des ülést
tart, melyre A. tagokat szeretettel meghivjuk.
Budapest, 1033. május 10.
Dr. Ko:ma JeM s. k.
Józa1l Miklós s. k.
g?ndnok.

Ielkhz-elnök.

'l'ARGYSORO\'.A'I': L Elnöki megnyitó. 2.
Jegyzókönyvhitelesitók. 3. Elnökileg e linté ~.ett és
folyó [igye k. 4. Nevelésügyi bizotts(lg jelentése
és az 1033- 34. évi hitoktatás Órabe08ztása. 5.
-Gazdasági bizottság jelentése és az 1033. évi
költségvetés reviúója. G. I\lüszaki bizottsag jelentése és !l. széklu\1. általános ja.vitása. 7. :.-Járóvizsgákra biztosok kiküldése. 8. Lelkészek ny.\.ri
Az "Unitárius Evangélium" ujonnan meginszabadsága. n. Adófelszólamló bizottsag jelentése.
dult és dr. K/55 Elek szerkesztésében m egle[enő egyházi
10. Péul'ltál'vizsgAló bizottsag jelentése. ll. Idő
közben erkező ligyek. 12. Inditvanyok - (irAsban
'] lIpunk k étezer példányban jelenIk meg. Ezzol az élre
tört. merI ekkorll példánysdmol egy unitárius lap sem
lud felmutatni.
lótordai Szé ke l y Mózes

I

ny.

fóerdötantiCMS, egyhhi la-

cs o s éleu!nek 73. évében áprili, 10-én BudaDei!llen elhuny l. 1860-blln szülelell VO rei!lpaTllkon. A selmecbánYlli
erdés leti és bánytlsuli Ilka d émia elvégzése UTán kUlönbÖ1Ó helyeken leliesilen s~olgálator mig vegre Déván
minI erd ö felUgyel ö mUködöll i!I innen vonulT nyugalomba
fótanácsoskénr . Devai tarló~kod á sll 1111111 a Hunyad - megyei magyarság egyik vezelője voll s lit uni lárius egyhh egyik legbuzgóbb hive. Egyhhills buzglllmának
eredmen ye voll II dévlli unitárius lednyegyh6z megszervezése és 1910-ben az országos Dávid Ferenc: emlékünnep élyek Dév6n. amely 11 kUlröld figyelOléT is 11 nagy
mag yllr reformátor relé fordilolIII 11 IIddi~ soha nem 16Ion s ztlmban vonZOlIII 11 négyszálados jubil eumra kUlföldi hiTltSlvé reinke1. "lint erdófelUgyelö sokIIt fáradozon 1l dévII; vtlrhegy bef6silástin. hogy 1l vlir környezele
melló legyen az örökké megsunteIt helyhez, ahol Jézus nak hibéges tanilvánY1l. Dlivid ferenc: Verl1lnuitltlgol
szenvedell. - Nyug1l10mb1lvonulásll urdn Bud1lpestre
költözöl! s il1 11l tevékeny résZI veli 1lZ egyhdzi élelben.
llrols ó url~ra is II budllpesli lemplomból indult (ez vo ll .
az ulolsó kiv6ns6g1l), ahol oly sokar imádkozol1 Js tenhez. egyh6z6érT és hllZ6i6érl. Áldá s emlékére t
poli· isk tanár élete
köv e ndi Gifl.1 Árp A.d
~o. évébtn hossz1ls
sun vedés ul~n t. tvi 6pr. 26-án elhunyl. Vele az unilárius
egyh áz egyik átdoza loll lelke IhoZOl1 az élők 1I0rából.
t>llnt kebllllln6csos 1l hi l és nevelésUiyi bizOlls6i előadól1l
volt budlIptSli egyhd7,köz.sigUnkben. E:gyhdzi lisztségé l
is uiyM1lUal 1l nemes nyug1l1omm1l1 és egyben meginialh1lt1lllan. kitartó f6rlldoz611s111 löllöne be, minI 1lhogy
11 h1l1610s 6gyon is nagy, nyugodl önur1lJomm1l1 kUzdö"
m~g megl6rlldv1l is a nehéz betegséggel. OlyIInnII k
is merlUk meg az i\erb en, min i lImUye n voll hIl16 1 ~ba n .
Bölc!!, nemu, kiegyenllu lyOIOI1, hivő léleknek. Áldás

I

eml~kérel

I

előre).

NB! 1933. V_ 2'2. (hétfij) (1. u. 6. Nevelésügyi bizottsag.
1933. V. 24. (szerda) d. u. 6. Gazda.sági bizottság.
Külön meghivót lIem küldünk.
Lel k észi ny u gdfjalapra adakoztak; özv.
L. dr. Srhulor Bnhizsné (férje emlékére) 50 P. ,
Klein Géza (h'm ya esküvójére) 50 ~., Kfein G éz~,
külön ndl)mány 20 P., Pápay Istvan kecskemet
10 p, JuH Károlyné 2 P. Szolnoki atyafiak
viragvasarnapi perselypénze : 5 .1'. l;'ogndjak .a
lIemesszivli adakozók az Igazgato 'ral1Í1cs hMa.s
köszönetét. Egyben mar jó előre fclhjvjuk 'l; f.lgyelm~t arril, . hogy e.rr_e a .s~e~t célra t~h~tsege
hez kepest mIIIden hllu. umtunus aty~n_kfm a~3kozzék. A nYI"gdíjall\ll vagyona ez l~? ~!- ~~mt
mintegy 30.000 P. amely egyelőre gyümolcsot:O!eg
vnn elhelyezve ; de legalább mé~ eg,r. ~n~Ylre
lenne szUségünk, hogy ~?tt eset~e.n nen1l ~eg,~·
.1íjat tudjunk adni a regl egyhazI .. 51.oJI;~kl.l.ak.
Ami _ mondanunk se kell - becsuletb~h kotelesség. 'l'iszteletteJ: ll. Nyugdíjalap keze16Je.
A g yüleke zeti terem fe l sz er ~ l é se. Az
UlIititrius Misszió Házban az elmult t.elen Ille~
rendezett három közös vllcsora. beveteléb~1 ~S
más gylijtöt~ Ildományokb~l ~ ~zeret~tv_~.lIde~s?~
terem fel szereJéaének kiegesz llesére a kovetker.Q
beszerzéseke' ejtetttik ~leg: 1f?O drb. 1.A.llostányt,
100 drb. borospohár, a;.> drb. u~eg, 14, "[r"b. drbs
asztalra \'aló aoros!:, 3 drb. sultestá , -'
.
hamu és 4 drb. fogpiszkálótartó i t!z~k~.t a beJlzerzéaeket egésJ:itették ki az ev6esz.kÖzokben. ~e~
terméllzetbeni lIdllkol'lások, m~lyeker\róga~IJ~. v
jólelkU adomé.nymlok: özv. VI.ola MI ~ S U~A~~ly·
Rend DomokollIlé, Putnoky Laszló, özv.,
.
Jánosné és társaik hálás kösz~n~tUllket. I,elszé~k
léaUnket továbhra is evöeszkozökkel BZ6retn
kiböviteni.
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