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A SZENTLŐRINCI
HARl\'IO NIUl\'I.
Pestszentlörinc a fővárosnak egyik roha mosan fejlődő elóvárosa, ahol sok kis jövede l mű
ember, állami és fővárosi tisztviselő , altiszt es
lalán még több egyszerű munkásember talál olt:
honi, az élet zivatarai elől menedéket. A ml
elárvult magyar sorsunkban, az üldözésnek , hányattatásnak kese rves napjaiban sok erdélyi unitárius menekült keresett itt üj hazát s áthozva
szivében atyái Istenéi, már korán megkezdte
tiszteletét s al első volt a pestkörnyéki városok
közül, ahol rendszeres Istentisztelet tartás kezdő
dött. A gyülekezet helye az állami telep ku!türháza volt , ahol egy szívességből átengedett harmónium kísérete meHett tartotta az egyszerű,
de lélekemelő Istentiszteletet a szentlőrinczi hí.
vek beszolgáló papja.
Egy él've) ezelőtt azonban a harmóni umot
a tulaidonosai másho vá rendelték s ettől az idótől fogva nagy csorbát szenvedett a hivek szép
éneklése. Jó darabig instanciáztak, kopogtatlak
segítségért, hogy harmóniumot tudíanak venni,
de mikor lálták, hogy lsten után csak önmagukban bizhatnak. elhatározták, hogy szegényes életüket még szegényebbé tcszik; hogyannál gazdagabbak lehessenek lelkiekben s megadóztatva
önmagukat csináltattak egy szép ha rmóniumot s
okt. 29-én ékes szép éneklésben dicsérlék az
Urat, szeretcttel és büszkeséggel nézve az üj
hangszert, mely Istenországa építésének egyik
legnemesebb eszköze.
Ez a harm6n iumavatá~ ügy világit bele II
mi mai felhős egyházi életünkbe, mint hajnalhasadás a sötét éjszakába. Ekesen szóló bizonyíték ez amellett, hogy lemondással sem mit el

nem érhelünk, de kitartó, hősies lelkesedéssel, a
hivekkel való állandó foglalkozással, az oda adó
ső t önfeláldozó gondoskodással minden szivel :
még a leghidegebbet, a legközönségesebbet is
megnyithatjuk, amint ez oly szépen sike rült a;szentlőrinci fáradhatatlan papnak és gondnoknak. De
más igazságról is szól a szentlőrinci ha rmonium
szép zengő hangja. Azt harsogja azoknak a fülébe,
akik jó fizetésük és biztos megélhetésük ellenné re is vagy semmivel, vagy csak néhány pengő
adóval járulnak hozzá az egyházi élet fenntar tásához, hogy az ilyen egyháztagok nagyon de nagyon gyenge unitáriusokk s Istennek igazi, kedves gyermekei azok, akik szájuklól vonlak meg
a falatot, hogy az Ö nagy nevét méltón tisz telhessék.
Oh ha ez a szellem ebben a mai keserves
magunkramaradottságunkban erő re kapna, ha ez
a lélek tő lt ené be e kis egyháznak hatezerkétszáz hívét, akko r nekünk nem kellene aggodnun k a jövön k miatt. Az ujjászülelésnek nagy
gondolala, a feltörekvő hitnek, az egetvh'ó lstenszertelnek halalmas érzelme mini valami szélvihar, mint valami roppant lüz emésztené meg a
kételkedőket, a hitetleneket. Sötét éjszakán kban,
nagy megpróbáltatásainkba n halljuk-halljuk a
szentlő rinci llurmonium szavát, amint folyton
er6södve m int valami orgona züg bele csontjainkba , agyunkba és Szívünkbe: Te unilárius te~l
vérem ha nem állsz be hozzám sípnak vagy blllentyü nek, elveszel, elpuszt ul~z min de n ki től elhagyatva. De ha csak egy hangomjis visszl'i~ngra
talál lel kedben, éls:t, üjra élsz, felemelkea:sz
megszentelő d sz, mert ez az lsten akarata tevele,d.
Hallod-e barátom, én édes unitá rius testvérem,
a szen tlő rinci harmonium hatalmasan zengő szó,
zalát 1
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A reformáció ünnl'pi évfordulóján, az imént
az egyházf6k és kitüD6ségek magasan szárnyaló,
bölcs igéi elhangzottak s mi ujból átérezzük e
napnak az egész emberiségre vonatkozó lörté·
nelmi súlyát. horderejét, jelenlőségét és lényeget,
mert a reformáció történelmi távlatban viugálva,
az egen: világon nemcsak az egyházi, kulturalis,
hanem a politikai élelben is újilásl. megújhódásl, a kor szellemének egészséges átalakítását
és céltudatos kiépítését jelentette.
A mai evoluci6nális, nagy i dőkben éppen
ugy, mini a történelem legsivárabb korszakában,
az egyház JéJekídomJt6 ereje s ezáltal az egyén,
társadalom, nemzet lelkületére, az államok kul!úrájára, politikai alkotmányára való átformáló

isteni elhív.llását, melynek gyakorláslinál és
celtudatos veze té .~énél reformátorai szivéből ..
ból kivirágzott kr/sz/us; Szerl!/et s mártíromSá;'ikból fak~?t.. ál~ozato~ lemondás, egyházaink r:~
szére a 7 oro~kel)aló:'ag útját jelző irányUl
_ MI pedig, ~élye:l tisztelt ünnepi közönsé
ez Iránylú által Jelzett f1lgÖS útakon görny dt g,
haladva, ha kilépünk nehár." perc mulva ~ e."
Inn \
az. .I'
e u.'J.•..
n UIbl
ó - a szomoruan
reánk boruló'
eSlllagta!an magyar éjbe. emelkedjünk lel lélek:
ben az Idők folyamán már -már eszménnyé finom.~lt nagy reform átorokhoz s az ö apostoli lelkukbe n fogant s évszázadok óla. átvilágitó hi/sugarak hadd melegitsék át és hevitsék a - I
.• nag
·.ban már-már megdermleen
ko r z.od
r on SIV
dkeblemket és Szivünkben az örök élei és azt ek~
e~észHő örök igazság érzetét újból felgyúitva, ~
hdsugarak vezessenek minket egy szebb jobb'
boldogabb magyar jö."ö .elé!'!
•
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dr. vitéz Kozma György
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hatása elvitathatatlan,
Az egyháznak hatalmas összekötő ereje: a
hit, amely Dávid Ferenc szerint: _ "Istennek
. JáDO~ Zsígmond erdélyi fejedelem életét
ajándéka" - s amellyél _ a názáreti Jézus út- és jellemrajzát megírta Szentmártoni Kálmán keján haladva _ a reformátorok ajándékozták meg resztúri h . igazgató. A munka az Unit Irodalmi
Társaság pályázatán díjat nyert s most mint a
újból az emberiséget.
E hit tartalmat, életet adott az elárvult ki- 1.'ársaság. kiad~ánya fog karácsonyra megjelenni
szikkadt emberi lelkeknek s azokat céltudat~san tizenhat IV teqedelemben, a fejedelem arcképészépre:. jóra, nemesre nevelte s a hétköznapias- v~l és cimerével. Ez az első alkalom, hogy egys~g sz~.r~~ porából kiemelve, a fenköltség érze- hazunk nagy védője és törvényes jogainak tőr·
tev~l toltoUe be, _ lélekidomItó erejénél fogva vénybeiktatója kilép a mult ködös homályából és
pedIg, az élei gyarló küzdelmeivel szemben is k özönségünk ismeretvilágában helyet kér. Bizony
megacélozta.
nagyon ránk fér, hogy multunk nagy szellemei_ . ~1a, e tör~énelmi nagy idökben, a nemzeti vel megismerkedjünk, mert minden nagy gondooneeluságok hajnalhasadásakor nem a reformáció lat akkor lesz öntudatossá, ha a multját jól isnégy évszázados fénysugarai 'yillannak-e át a meri. A munka el őfizetési ára 4 pengő. Előfize
kődpárás láthatáron 1
tési íveket számos példányban küldte szét Fe. Nem a régi hit mlgújhódua ébredezik-I! az renez József missziói h. lelkész, akihez minden
új flataf lelkl!kbt>n? Nem er ihleti-e ml!g ma a megrendelés és pénz kü ld endő. Meg lehet elő 
tömegmilliókaf is?
fizetésben rendelni lelkészi hivalalunkban is a
Az a. hit, amely.a szeretet örök, kiapadha- pénztárosnál kitett előfizetési íven, vagy pedig az
taU~n .lorrasábÓI, az Ur Jézus Krisztus szivéből Unit. Iratmisszió vezetőjénél (V., Koháry-u. 4.)
~~~arzlk .. ki s amely immár közel kétezer éve .
Csiki Gábor dr. kormányfőtaná csos . Az
lal"Ja e foldön kálváriáját, amelynek hiányában
nemcsa~ az e~yház, de az állam is mulandó, Unitárius Misszió ház vezető lelkészét; dr. Csiki
akár mIDt a sivatag lutóhomokjába felépített ha. Gábort a kormányzó a magvar k orm ányelőter
talmas kőpiramis.
jesztésére m. kir. kormányfőtanácstossá nevezte
E lombhullató szomorú ősú nap Dáuid
Ferencnek, a négy évszázados hit és lelkiimeret ki. A magas helyről jővő kitüntetést közéleti
izab~dság fenkölt lelkü apostolának és gróf Tisza érdemeiért és az a ngol-szász államokban összes/va.nnak, évszázadunk egyik legnagyobb ma. kötő munkáért nyerte el a kitüntetett, akinek
gt~klának mártir halálát hlvja emlékezetünkbe
öröméhez mi is ~ mint jó magyarok kik a
I neki nagy emberi lelkében lakozó törhetet~
y keresztényi hi/e és az őrök igazság Trianoni láncok béklyóiban nyögünk - szívesen
t:\ m1é
o'hr th ~tatlan vallása, a reformáció méltó csatlakozunk azzal a reménységgel, hogy ez a
apo eozlsa.
munka nem fogja hatását veszteni s édes hazánk
ne él A reform.áeió mai magasztos egyházi ün- ismét megtalálja helyét a nap alatl.
pr~te Yt~tanublzonysága annak, hogy a három
Csiki Gábor d r. kitüntetése alkaln;lából a
d kk s s testvér egyház mil is, mint évszáza- Misszió Ház templomában nov. 9-én dJszgy(i]és
? al ~z~16tt vallásban és benső érzésben e •
h~':~l~;,~eben, ~int a gránitszikla, szilárd és t~~ volt s azt vacsora követte a Misszió Ház szerebe itt e f " I,::~glngathatatlanul és tökéletesen tölti tetvendégség termében. Erről a következŐ száo n az u r Jézus Krisdustól származó munkban hOzunk hirt.
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~z á.lJami adó után erre kötelezettek. leheletlen

A JÖVÖ UTJAIN.
JELENÜNK ÉS JÖVÓNK.
Az Unitárius t:rlcslt6 tlugusztus-Stcptemberhavi számába n megjeleni lelkes fclhfvást n Debrecenben létesitendó rendes lelkészi állásra vonatkol:óan minden unitárius hitrokon készséggel
teszi magáévá. Ha élni, fejl6dni , növekedni akarunk, mási nem tehetünk, mini sza porItjuk az
őrállók számát és lehetőleg minden központra

álIfIunk hivatásos

képviselői, igehi rdetői,

ki éb-

ren tudja lartani azt a szent tüzel, amit magun-

kal hoztunk a vallásszabadsag honából. Igaz
lelki örömmel vennók mindnyájan tudomasul,
hogy uj vérkeringés indul meg egyházunkban.
700 unitárius lélek összeolvadása, cgyhti.zközségbe
való lömőrülése a magyarországi unitárius meg-

ujh6dást nagy eredményckkl>\ szolgli.lhatná. Ennek n gondolatnnk nem szabad elaludnia, A
meg'valósnás nem leheletlen, ha minden erőn kkel,
minden tehelségünkke!, lelkesedésünkkel akarjuk.
Egy egén országrész unitáriusaina k készítenenk
egy lelki tüzhelyet, ahonnan mindenki elvihetne
egy-eQ:y parazsat otthonába,
Ereznünk kell, hogy a jövő unitárius egyluhának mi rakjuk le az alapjál ebben a csonka
hazában, de mi is ássuk meg a sIrjál, ha szervezetlenségünkkel, lágy melegségtinkkel fel nem
hagyunk. A hivek lelki gondozásában bizonyos
rendnek, tervszerüségnek kell érvényesülnie,
meri különben ismétlödni fognak azok a szomorú
esetek, hogy a par évig fennálló filiák elenyésznek.
Ereznie kell minden szétszórtan lakó hivünknek, hogy az ő sorsa, körülményei érdeklik
az egyház vezetőit s legahibb a lelkipásztorokon
át olyan szoros érintkezést tarthnt. fenn hitrokonaival, amiből legalább erkölcsi haszna származik. A nagyobb családhoz való far/ozcis erzes"
1"lkgftj az cildozatkeszsegg/, a gyakoribb ü lnfkezes szorosabba lüzi a hifrokoni kölelrikgt.
Ha nem vetünk, nem aratunk. A lélek
szántóföldjét éppen úg y kell munkálni, mint a
löldm!ves szokta. Az egy· két évben végzett szántb után kevesel teremne a föld is.
Lehet, hogy volnának olyan hiveink is, akik
mindjárt az első hivó szót nem értenék meg, de
a nagy többség lelki örömmel venné, ha egyegy ünnepen az ő lelkében is megcsendülheInének a mi lsteoünk jóságát hirdető hnraogok.
A szellemi kincsek birtokában nem megoldllatatlan az. anyagi kérdés sem. Al. egyházi
adózást nem lehet, nem szabad mindenkinek
tetszésére bizni. Végre kelJ hajtatni azoknál. akik

hogy az eredmény ne lenne megfelelö. "Nem lizetünk" j,/szóvol n,m Ifhff egyhdzaf lenn/arlonl.
Nf [egy," unifcirius sfnki ozér/, mert gz: a Irgalcsóbb. Akik pgdig s:iuuel-lt!Iekkff b dldozalk~S%
séggd készfk {fnnlortoni o: egyhózaf, azoknak
adjunk mfg minden lfhefö gon do uisi,
Hisszük, hogy elszórtan élö hiveink ls igazat adnak nekünk abban, hogy az unitárius öntudat nevelésében a hozzájuk közelebB lakó, ve'
lük gyakran érintkező lelkész megtalálná áldásos
munkdja eredményél. Hisszük, hogy az un itárius
ifjúság nevelésében, hitoktatásában is jö"öre kiható lenne, ha lelkészeivel személyes érintkezésben is szlvhatná magába hitünk igazságait.
Sok felnöU unitárius if junk van, aki soha
nem is látta a saját lelkészét és unitárius Istentiszteleten nem vett részt. Hogy várjunk azoktól
épltö munkdt a jövőben?
A debreceni kőrlelkészség felálUtása ége·
!5en szükséges. De szükséges az ország másik
részén, a Dunántúlon is a cura pastoralis iiltenzívebb gyakorlása. Hivatalosan az összes hivek
ez orsl-..ágrészen Polgárdihoz tartoznak, de épp'en
Polgárdiról gondozhatók legnehezebben, azért e
reszen minden jóakarat mellett is számtalanszor
megtörlénik, hogy hiveink évekig nem veheinek
részt unitárius istentiszteleten. Mindig több a
kárunkra kötött reverzilis, mind jobban idegenednek el tölőnk még azok is, aki k drága emlékeket öriznek azokból a fehérre meszelt Kis
templomoItból, ahol elsö imádságukat tanulták,
Mind többen vannak azok a múkedvelll
unitáriusok, akik soha semmiféle terhet nem
vállalnak II bizonyos szervezet hiányában nem is
tudják, hogy melyik lelkész gondozasa alá tartoznának.
A DunántÚlon már egyszer kibontott unitárius lobogót pedig behajt:lOunk nem szabad. A
megkezdett munkát nem lehet abbahagyni.
Polgárdi életképtelen, de a föbbi keues"bb
Ielehszcimmal biró {alvakkal együll gondoskod.
ható uolna Budapes/dH. Mint a Dunántúl körlelkésze állandó összeköttetést tarthatna fenn az
összes hivekkel az a lelkész, aki a buda i részen
lakva kellő vasuti összeköttetés folytán lálog atná
a szétszórtan lakó hiveinket.
A kérdés nem megoldhatatlan, mert II polgárdi államsegélynek l!. budai része~ ~akó JeIkész részére való biztosUása a pén'tUgyl hatóságok részéről sem volna kivihetetlen, mert nem
jelentene uja bb megterhelést.
.
i!rezzük, hogy ma szükségünk "an mmdcn
lehetőt elkövetni egyházunk fennmaraqÁslI, me!!-

•

érösödése bi:l:lositására. € rezzük, hogy eljött az
idö, mikor fel kell hivnunk hiveinket. Mutasd
meg a te hitedet cselekedeteidből. Mutasd me!.!,
hogy unitárius vagy ncm kényszer bő l, ncm törvény szerint, hanem lelked, szived sze rint való
áldozatból.
:ts eljöt! az idö, hogy csak azokal suimoluk hiueink közé, akik nemcsak törvény s:;erint,
hanem érzésben, tettekben is IInitáriusak.
S mig "a jelennek búját édesitvén " egy
erős, életképes egyházról álmodozunk, olvassuk
" A budapesti egyházköuég gazdasági célkitüzési"
olm a latt, hogy papváltozás esetén "a szomorúságot jel entő leépités gondolata feltétlenül elő 
térbe fog kerülni u
A legnagyobb Jélekszámmal és vagyont érő
ingatla nokkal rendelkező egyházközség leépít.
Mi lesz akkor al; egészen vagyontalan és nagyon csekély létszámú gyülekel;ete kke l 7
Lehet-e reményünk arra , hogy megerősö
dünk 1 Ha tovább is késlekeJünk, egészen bizonyos, hogyelsorvadunk.
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy az unitárius hileszme győzni fog rajtunk kivül is l Nekünk a csonkaországi unitáriusoknak nem megtartani, hanem megnagyobbltani kötelességünk a
boldogabb idő k ben is legkisebb egy ház kört. Ez
a kö r ma sokka l többet képvisel, mint húsz évvel
ezelő tt , Helyettesít egy egyházat.
i!:pllsük ki azok a t az állomásokat, amelyek
új unitári us életet jelentenek I
A kivitel nem leheletlen, ho akarjuk!
SfX'c/ator.
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Biblia i n a p tá r ,
Jhus nületolsének emlékünnepe felé kö~eledünk
Jhul nü lethét megelö~ö hoSlzu heuedek hangulat.inak
h üdYvbbának emltkét idhi fel az al idő.zak, ami t ugy
neveznek: ~dvcnt {adventu s Domini .., az Úr eljövetele).
Igyekenünk a vá.rakozó korok sej tclmes. nehéz érzésvi[á_
gá ba bcleélll i magunkat S igy olvasni az 6szövetségi pro_
léciakat. Jhus iövctclének elöh!rnökei t :
nov . 16, - 18. Énaiá. 40 r. 1-11 v.
nov, 19.-22. Ézsailis 42 r. t - t O v.
nov. :l3.-25. Éz'aih 4.4 r. 2 1- 28 v,
nov. 26.-29. Éuaih 55 r.
nov. 3O.-dec. 2. Ézsaiás 58 r.
d~c .

dec.

dec.
d~c.

3.- 6.
1._ 9.
10._ 1l.
14._ 16.
11.-20.

baiás 65 r. 11-25 v.
Ézsaiás 63 r. 15- 19 v.
baiás 66 r. 1_ 4 v.
Ézsaiás 35 r.
Ézsai ... 11 r. 1- 9 Y.

dec.
dec. 21.- 23. Ézsaih 9 r. 2- 7 v.
Khzü1iün k 'ne ~tint,,1t énc lm ckhl JÜUI 8züldhéméltó mcgünncplé lére. A ldki "r~;\.ck"t váltsuk j6 c.clekcd etc k b~ n valóra I

u.

IFJUSÁG
Két e sztendő mérlege,
Álljun k Illeg egy pillanatra ebben il. nagy ~lctroha _
na~ban \\5 egys1.erU S~3Yakkal hadd jegyezzUk föl az uni_
[arIUs 1\\le~ kalcnd~riumAnil.k lapjaira il. mi ,söndn ~vfor_
dulónk z3Jtalan Unncp~t is. Kél es,. t endővel ezelőlt a noszövetség egy Ik tlIésé n lelkes unitárius székl!\y asuo
s7.Ív~böl szn kadt ki il. gondolat: ru>rllWJljuk "i44l/J n. :\{.
I1i2s!I./1 srM6f ollboll dld,,1I m~'~8~1 erdJlyMI /d~sl/Jlcl1dl d/djnink dideri! 1f191~iNI. Az erd~lyi székely ösök nemes hag).o_
lIlén)'3: Ilunden. ~I d_ozatot meghozni II tanuló székely liu
érdekében. RégL Idok kedves képe rlli ~ott föl annak a lelkes uni!arills asszonytestvé riinknek a lelkcben amikor II
diakvacsora akció gondolatát a kivitel mai' formijiban
föl~·et(!tte. Kolouvirolt, Kereszturon, alig VOlt hajdan unitiT\US család, ah~1 e.gy-két kosztos kis diák csi~m'csk;\ia
ebéd és va'50ra \dcJ~n be nem kQCogotl VOlna a meghitt,
I'endéglató há z küszÖ~n. Istenem I Milyen boldogsAg is
vol t al I AhOl :I ,saládba n több gyerrnek volt, 011 egy ki s
diáknak mindig nkad t porciója, ahol még egy senl volt,
hát o tt a1.tán még inkább kedvébcn jártak II kis vCnI.légnek. hisz II jó Istc n kiildöl1e öt valaki helyett, aki ugyis
olyan nagyon-nagyon hiauywtt a kedves ,salAd asztala
meMI.
Ezeknek a kedves családi hag)·om~nyoknak n)'omin
indult el II mi dilfkOlJCJOr(J (JkcI6,.,1c ;s a maga hóditó utjára t
A fővárosi viszonYOk természe tescn utját szegték annak,
hogy ezt a gondo latol a maga hajdam patriarchalis formájaban valósithassuk meg. Unitárius asszonytesh·éreink
azonban módo t találtak arra, hogy diák fiaink a gondoskodó anyai sziv rIlclegé l is érc zhessék. Maguk látogatnak
el a Rákos utcai szere tetvendégség term ébe, hogy az édesanya sze rctetél'cl készithessenek meleg vacsorM vcndégdiákjaiknak. Most, hogy két csz t endő for(hII6j~hoz crkeztUnk, ugy gondolj uk e mellett az évforduló mcUctl ncm
mehetilnk cl szótalanul. Mennyi aggódalom, töprcngés az
elindu[asnM, mennyi hi t, bizalom, boldog öröm az elcrt
eredmény, a ncm vart sike r, a valóra vál! remény be teljeseMsén. Mi uni tárius asszonyok, mindannyian éreuük,
hogy ezzel a rno"'-galommal nem a tesIet, de azt a h/DÓ,
uniltlriu3 '~/Ic~/ juttatunk meleg táplá.léklwz, amelyik az ös i
székely unitárius eréuyek kincseskamrája kell, hogy maradjon, iti az alfmdi homok I'ilágában is. ErcuUk azt is,
hogy az aldoza tta!, amit az unitárius társadal om az elmult
két esztendő alatt ebben a I·onatkozásban is hozott. ml
bi06, bünlcodd uni/d,iu3 nnytlk '.I/ú"k gludng"bbnlc . A mi
mozga lmu\\k a tulnyomórészben kll1.cJlOszt ~ l rbell t~rsaLlal
munk legválságosabb óráiban kelt életre, s talán épen
azért \'eH diadalt minden akadályon, (Ilert mindcn t cstV~
rünk lelkének mélyéu, o tt izzik látha tallan betükkel a nag)'
memento: Un/M r/UJ ~/91 ...... dld"zl1/os ~M I - Az elmult két
esztendő eredményei lelbátoritanak bennünket arra, hog}·
bizzunk a harmadik és az utánna követke ző eszt cndők
bi~tos sikerében is.
c
.
Az akció r~sz1etmuukája ról az Uni t ~rins Ertes\tll
febr l50i számában számoltunk be utoljtira. 1!X12-3J.i k
évb~n 1(X1 d:ákva,sora kCS1.iilt. Egy-egy I·acsoran 25 Lti:lk
veti részt. Fcbr. l-ig beszámoltunk a nemcsszivU adnko,.ők l\évsor~Yal. Fcbr. l-tm a köv. adományok érkc7.lck a
n()sz{)vctség di~kva, so ra akci ójára , vitéz Kowln FerCllc\;é
50 P, Unit. ~Iis,. ió Haz 36 P, Józan Miklósné 30 JI,
ter/ly G)'ulliné 20 P, lukó Andorné :.Kl r, Il Ci.\'i O)·LlIA"~

1'":

10 P, dr. IvAn UoszI Ó lD P, ISI11 erello.-n adakozó 10 P.
Oim,',II)' M61.es n ~ 6 P, öz v. Nyiredy J e l~{'In~ 5 P, Üzv.
Arlo\\' VI~torné !'l P. Török Kálmánn é 5 I , I éch 1\ladárn~
5 P, R~kócz)' IJI! I~né 5 1'. össl,esc~ 201 P. TerrnészetlJ.eni
"~csor~t mtom~n)"oztak hLl~lonö1 d,ák részér.c Mronl atkaIOIllI11~I : dr. Mik6 fe rencné, ÖI V. dr. Nylrö Gé7.áné és
dr. Bencu'di Uostlóné, Szabó Dénesnt-. ~ét diákvacsorát
adonláll)"ozoll : dr. KOIlCl Lajosné. Eg)" d l~kvac.sorát : Buzogány Anna. ,tr. Csiki Gábo.rné, dr. Molcs:! ny' Gyuláné,
Barabás ISII",1nné és I'itél Nyl rcd)" Géd né.
Az 1932-33-ik évbell 2625 adag kerüli kiosztásra,
melynek érlé te Slcrenyell számitva t ~lD P. Két .é~' ala.~t
5325 adag di1lk"acsorát osztollun k kl, értéke körül~el~1
2100 P. A ,'acsora késziléshez a gálfogyaszth t a M~ SS'Ó
lUz áldozatk"szsége rel'én kapluk. A I·acsor:l.k eikészItése
körül kifejtcll buzgós:\gukt:rt Szilágyi Uoszlóné, Varga Istdnné és Belol'tiT! 1511'411n é lagM rsuu kat illeti köszöllel.
U~Wszin tél1 Berci B('rt1ll, ak i a NöszöI'etségnek Ilagy segit~gére l'OIt llehét munkájá!)., .
Oklóbe r IS·én kezdiIlk meg u év i munkánkat az
altibb felsorolt ne l11esszil'U :ulomány07.ók segitségével :
br, DánielOllbor 30 P, Uni t. Missió Hh 20 P, vitéz Kozma
Fcrcncné 10 P, Dr. Mikó OtiboTllC 10 P, J óz~ n MiklÓ$né
10 P. Rend Domokos né 5 fl és ÖZ I'. Ari olI' Vikl 0WC 5 p,
Természe tbeni vacso rá t adomány07.tak 22 ditik részére:
Dr. Mik ó Fere ncné és vitél. Ny ircdy ü~zfir1é. László Domoko! 2 nyula t és Nad ányi h a l kereskedő halat julIaloU
diákjainknak. _ ~ A jÓsl.il'il adakozó t szereli az Ur!"
vHéz Nyiredy Gézáné

maga keresése !I7. egyc~ll lé sben. 1\ v~tvc l e1t I11l1n~Al>3n
(A z iljlls~ gi 111olgalom a jeleliben. LörillCly GhMól) mind_
azok, miket görnyed ten vnjo:)" ell}'ene~ vállnl ma!:i\n ho.d a
mag)"arorszi\gi iljus.1g ls, bármely felckczcthe z tarlou .on is.
De Erd élyben még olt van a killCbbségi sors nehéz_
ségei kOzöl1 megőrzendő fajis~g kérdése is. A mll l:ya r szó,
magya r kultura ápoli\sa, . len lllar!;\.s.1 és eTÖsitese. A leg_
több eröt, fáradt ságot ki VlIlló IIcmzeti misszió, am in ke.
resztíll él. fc jlódik és halad al II nitáriznms. Ma!!)'ar c'lIber
magya. szó"al hird('\i az i~~t. Es c Id rom a tiszla egy
ls ten ~ivésben ')11113tja clOntik az utat a jövo lel~, hol
"alan1Lkor vezet nlök kell.
A leladatokkal \'aló bAlor sZ<'mbenhh t, küzden i
akarást 8 a maguk feladatai közölt is Ielén k forduló 51.eretetUket láttuk. TaMn !;I jt egy kicsit, hogy széthuz;!st is
láttunk, dc oz o tt is ma m!!r muló jelenségnek 16tszik.
Khöbbi időkre kihat ó kAros ha ti\sM tatán illetéktelenek
is I'agyunk hangoztatnI.
Az egész konferenCia előad!!saiv al és vitllival a kul!Uralis felkészUlIség jegyét viselte 1I1ag~n. A szelle mi vezetés később se m fog szégyen t vallani s épen ezérl a kOnferenci~kon n~g)'obb figye lmet kc!ten e tauusitani a f~lvak
fiatals~gával sze mben.
A jövóbe vetell bi1.1os hillel, itthon is mcgszivletendó t3nfLcsOkkal, TI kUzdö, de rUg~C7.Ó ~Ie l látásával
gazdagodtunk a sze ntivánlD borlalvi kOllferencilln. F~radQ
zasaikra eredményességet kivánunk !
Sz. I. J.

Az erdélyi ifjusági konferencia .

t-!indlllo k. IIkik nincsen~k szo,os kapcsolaiban
az unittlrius iljudg rtl re kvéllei vel és munkáj6vDI S C8a k
t: IlI p hutlbjairól is merik DZ ifjll~!!g élet~ •. bizonY!! ' 1I
j6 1eső érzéssel vdlék lu do m!! s ul MnDk ide jen II dunabogdtln)'i ko nferenci!!r61 közölt btsz!!molór. De lellet.
Ilogy azó la el is felejtkulek róla. Pedig II konferencia
több voU min t eg y slIbionos iflusdgi megmozdultls is
l1em is fejuődön be 011 a Duna partjjn. A konferencia
eszmeköré ben ui pe rspe klivák nyiltok az ifius~g elón
s egyönteIU elhal6rozáasal lo ga d t ~ k II résztvevó k, hogy
810,OSIlIl hozd kapcsOlódna k tg) h6z i életUn khöz s IInnak kiipilésé böl részr kémek maguknak. Az tln ludarrll ib re dés nem is hllgyjll tovább térlen ségben a: embe r'.
fenséges nyugr lllallsággal Uz i, sarkalja mindig uj mu nkáro, uj felIIdIllok mtg oldlSslSn . Ez II lilkll Mnak, hogy
a kon lerencia ilfus~gll Dunobogd 6nyblln nem fejezte be
II munk ál. On cSllk ráe sz mélr, de ezutlln IIka,j/! megé lni
hivM6sá t. Akkor elhal 6rozto 8 oz6tll hU segesen gyokorollll III inren zi vebb templo.nbajdrdsl. Havonla kerszer
összejön II Koháry ucc6bon s res tUfelileg vesz rés zr az
i " rentisztel~len és uMnD kUIIJs megb eszélés kererébell
foglalkozik IIZ egyházi éle r kérd ésc ive l. Ezekcn II kéthetenként megulul6 kon lerencili ko n vcll'ldrt k fel a köver kezO problénulk. Miérl ncm tudja megoldan l egy házunk \'eze tó sége Budapesten az oly ~geró~n sUrgös
di/!konisSla kérdés t ? At anyllll'i (elh:telek h/lInya nem
lehet ele g indok c ké rdés c!napOMsdrll Hiheterlell, hogy
tarSlldlllml Ul0n ne lehdne megtercmlc nl az /lny/lgi bazisr. bármityen sug~nyek is vagyun k. ~ I ik épen lehelne
/I kUlIöldi és /IZ u M lyl un ir6rills if(ustlG'glll s kapcsolatol
felvenni. ébrenlarrllni ~a kimélyi renl? HogyAn leherne II
csonh hazo unilárlus ill udg iit megszc, vun l fS a konferenci/l gondo lo tkU .~hú ho zz ii Hlzni? Hogyon ,ke llem:
o harmlllC f!Vesek generációjAI IIZ egyhdzunk verkerjn'
go! sébe bdelill lanl. hogy t!sslckt!IÓ kopoCS ItG'yen IIZ

A mi szemünk mindig 011 van azOknál, kik Dávid
Ferenc földjén lengetik tellgern~i küzdelmek közepelle az
uni tárizmus dulaj.il.
A nehhségek feUorn)"osuláSa az, ami künfeni lani l
s a küzdelem, ami megerösit.
Ez, ami l mi, az ill eni porszemnyi ul1itá rius ifju ság,
az erdélyi marokn)'i161 a KOkös-Szentivánlaborlah' i
(Háromszék-vm.) konf('r('nd~ 1I megtanul hall un k.
Nem elöszilr jirt mtir lent a mi figyeló uemlink
lilni és tanulni 3Z erdélyi konferendtikOI1, hiszen ez már
a hatodik n)'ári knnferel1ciája \'011 a D,II-id Ferenc Egylet
Körei Egyetemes SZef\·ezetCnek. A lelkész, a tanitó, az
egyetemi hallgató, 3Z iparos, kereskedő és a gazdaiijak,
leányok, kéz kezet fogó, f6radt s~got és akadályt nem ismerő kÜl.dclme ez a kélszeres kisebbségi sors akad~lyai
között 37. egy Istenben vete tt erős hil alapján a magy arságér!. a magya r nél'ért, a lI18g)'ar kulluráéri.
Augusztus 24-töl 27-ig Ht ki s s1,ékely falu tárt a
fel l'c ndcgszerelÓ kapuit a kol ozsv~ri. aranYOSI'idé ki, székelylöldi s a bé rcek legtál'olabbi 5arkaib61 lalálkozóra,
szinte tragi kus talAlkozórn g)"iilö lia talsllg előtt.
Az ~Ie t gerince t ~s 10kol;ltos kUzdel me t kivánó mai
napjai sze l11bc;\nil OI1~k 3Z erdél~i ifjuságunka t is 1\ nagy
kérdésekkel és a nagy feladatokkal. Ha. "an fokozoll abb
mérték, \Igy az az Ollan; helyzetben a magyarországival
szemben Icnll'l1 és kimu lalhat{>,
Az ifju t~lek nagy tant.CSIlIlansága, az elébe nbö
nehéz napok et6tt a mindennapi kell}'ér küzdelmének szürke
csataterén : a megélhelés (.Szöl·etkezeti ké rd~s ' c. előadás
Benedek Gáborl 61) al egym~sra hahn ozódö "iI~gnézelek_
ben a tam\cstalandg s ft lél ek mN)'é rőt fakadó lsten keresés (.Unitárius hit, öntudat és jövönk" LOrinczy Dénesiöl)
az iljus!g individualizmusAból kollektivizmus felé VlVÖ ön-

Ifjusági téli konferencia.
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egyh6zunk ve,el(isege ~5 az ifjusól1 köz/:W. A gnzd .. "ógi
nehizs~l?eink

irjl/sáll' azl,

me!leIJ sokkal nnlHObb b'lnak ItIrjll u

hogy

ln

unil6rius köz~h~rb(il

hi6n y~ik lJ,t

Igill; ... "lIti505 hir te il riszt" önrudlllossóg. PedIg hll
nélkül remi!nylelen es meddő ma minden I:Utdcltm.

ml sem engedUnk napirendrŐl leve"ni, lImiIi mind mei
nem. val.ó.ulnak. N,agy feledIItOk, nebéz problem6 k. de
a m. hllUnk Ic erőatldik. És ki vlillalkozhatna arra
hogy föhortózraua i l l ifjuII6g lötekv~aeit. hOJy hll mi
m6r hlszUnll.
CP~Ib6 'J.s/O<In,

H éli' /I inzd .. sllgi ts vagyoni kérdéseinket lIem
ludjuk megoldani, hll nem hiszUnk nDk Il\egfl ldhllltisóbnn Az uniMrius öntudal I'rósijdése fokoz od ts sike-

re.sebbé Irnne IIZ egyhiizi adÓZÓ'" tpllugy

minI n rem-

plombnJ<'ir6ar, ViMgp robhim6k koh óJáblln izzik IIZ emberiség s ezekben IIZ időkben Jllngyos hllU, félig meleg
IIldozlIlkészségU és közömbös önJudnlOssllgu hivekkel

nem lehel rg)'h61111 f('"rlfarlllni, mig kevé ll!:n! lehet

Jö-

vendől ~pjleni.

Leguróbb okl. 31-tn esre él Mfs,nió H6z lemplomában is gyLllekezeli IHmrben gVUII össze a l;onfe-

ren eia ifjl/sága, Örvendeles jelenség voll, hogy ez alkalommal a régi tagok mellell már uj tagokal is lálhallunk, de aa/nos csak lit ifjabb koroulályból. A harmincas generáció a sztlkUldöll meghlvóklll langl'OS
unilárluss6ggo1 fogadla. OH \'011 ktl z1l1rUnk Kolozsvárról
Oyalloy Pap Domokos. egykori lanárunk. aki reámula/OU arra, hogy ók 011 hon elveszirell~k a harmincasokll!
és lóJUnk kérik 5zámon Ókel. A vidéki sz6rvá nyok ifiu5igA/ - mondOl/a - ahova 5zemelyeaen nehét eljutni,
levélben ker~ s5U k meg és hivjuk c5allakozotsra azl minél n~luebb körben ludjuk lerjenleni II megmozdulá51,
ann61 egészségesebb lesz és bizIosabb jövendől iger,
t;lbiJl4fOlhilc ~611 /~II konf~"nciil m~;r~nd~ibll il Icn f4c.5lnyi
Mlc6ci4 ,o/y"m4n, amikor az eddigi p robl~ma körUnk~1
ki fogjuk bővl1eni a közepiskolás ifjuság inluzi\'ebb
vallásos nevelésenek kerdéseveJ , mer/ a serdUJö ifjuslÍ'
gOI nem lehel es nem is 5ubed ml!lg Arah gyni, hogy
leglöbbnör a véJellen uJjAn hpjon a nehéz kérdésekben felviMgosil6sl. Napirendre hozzuk avallAsos önHIdai ápolásril és stakszerU elóad6sok ul án meg akarjuk
viIaini és iam rni II Z unil6rius hil vil6gAI. A leli kon ferenciákra föl !:Ikar;uk hozni il vid~ki azórv6nyok unillÍtiue IfjudglÍnak egy-egy kepvlselőjél s erre Igyekszünk
anyag! fedeztlel bizlosilani, Összeköllel~~t kueSlünk
már i l l erdélyi ifjuság hiviltalolllep/6nak , a ~ Kévekötésu.
nek c szerkellllőllégéve1. A lapOl mllgunk közön igye ks zUnk ler/eUleni s te/lunk kivUI h iveinkből más e16fi~etőkel is neretni. Ez ifiusl!gi lllpot az illeni es Ollani
rf/US6g gondolatának és probh!m6inek sz6cllövéve tesz~lUk s minI közölIUnk élő kapCllor I'IzereteUel föl karol·
JUk, A lIorllin kb6l m6r kin611, de az egyházi eleibe ntig
b~ n~m kapCllol6doll hille5lv~reinket ~zentélyesen ~kar
~uk fö,lkeresnl rövid időn belUJ es IgyekllzUnk őket is
IntenZIv munkára serkenreni. KUlönös gondot igyekazUn k fordirani ~ velUnk egykorI/ ipllros éli kereskedő
~lIgy munk611 ifjuság megsurvnellére, Befe ekorjuk
IlluzIeni őket is ebbe c gondolarkörbe ~s munkaközösségbe. h ~gy d konferenciavil6ga egysiges és egé5za~iU unl16rrua rl!rsadalmal bizrosilllon II jövőre.
f Ihl . \'id~ki lelkésuinkel és sz6rvliny gondozóinkat
e vluk /I körUkben élő unir6rius ifjulIliII' mielőbbi
megszervezésere ., k
k
k
' ... ze IIZ0 il gondotIIfok b k~rdeIIC , mdyek II dunaboij:dlinyi ko " reren cián ~s az IIzutAni
ml egbtlld"O~aelnken fogllllkouall6k ~s foglalkozlarJák ma
II a ZI a -~ un'", nUll
.
r ur. akik okt lll-én esre II
/I Ml$szló 11dzbajl
'
.
gyUhek ö
e tgy Igen kedvu rcacSlely keretében
kel nt sne. zek aIo k a gondolatok, IImelyek minm enll'ednck ré!ltnll~gben pihenni és amelyeke!

·f'

fialál.
l'árom a Haldlt .. ,
A Nagy KaszMt ... a Rémet.
J'árom, hogyan fO.9 II fo'MrrJl elvinni'
Olel, fojtogat, szit.:tI/.Szur, vagy éget?'.. ,
Vagy, - drága testvérként
Csendbe" simogatja
J éggé fagy6 kezeimet!?
Várom a Halált , CI. Nagy Bir6/
Ki jőn, fe/ei/cm tőn;ényt iiini. '
H alkan, szelulen fOif 'e a hémgja mcqstólitatri
Vagy Biinröl, - RosseJ'ól, - ElveSz/eit
'
'b'/e/röl fog t'át/akat felém diirijglli!?,.
Vagy mellém iil, - mini "ég meghalt
Aldott jó anyam tette:
Farad! fejern.et az iiiébe /Jette
8 szememröl a kiinnyet, lelkern.n;L CI b'lut
Rgy forró csókkol letöriilte? , , .
Vdrom a [{alált, a titkos I smC'l'ellC'll/., .
Kirol értelmem nem tt,d semmit.
De SÚVC'lrl, - Hitem a1myit mégis sejdit,
Hogy ncm gonosz és nem kegyetlen,
Mer/ jó A/yánk küldi. ,.

A Szen;let1sletl.
S nehéz l~'lelet, Keresz/et ... kihinyü~'é enyhit...
J.l likor szobámba oson labnjjhegym
8 é" be/umyt szemekkel az agyon fekszem ...
Behlmyt seemekkel és bezárt ajakkal
M02d"1,,tlan, gyönyörrel hallgatom
- Mint foMre hullott érelt 8ziilló'gerezd. Atnú ahaldl, - ágyam szélére fllL'c
Mesélni kezd,
ifj mcsébe log. Róla"1 beszél. Ele/emről, mely most l/IeselJé lelt.
Ajkam szélere mosoly szalad fel,
- Mú,t hc,qyl'e a gyermek, - és figyel ...
S ?lagy cselIdbeII, figyelve hallgatom én, a J{o~
Haldl tIIcséjét ... "ólatll .. . igy kezdi:
Valahol . .. egyszer volt . . .
BIRÓ LAJOS.

Az Unitárius É/1esi/ő
a m egujhodást akaró
unitáriusok /apja I

KRÓNIKA
H armonium avatás pestszentlörlncen.
\ Budll]lest környéki g1.órványok között
idóre,:dlJen II legels!) \'olt II pcstszenllórinci. Az
"dó "~I "p;oubRI! meg nem ker.ességo Hr, életreIrei
"'k"'"
\'nJÓsngn ak. Most II pests1.Cn!lÓrIllCI
Illye n1." 111

aJwrásllnk olyan biztató tanujelet ndták, amely
lu~ tO\'lIlIum is erősödik, nem le ~ z Ichlltetlell II
'"s,dik és Hagy.obbik csoda scm, hogy egykor

Illu

templomot

i~

''<

épit 1Ill'lgfuJak e szu!"v"ny.

A

II

ese-

mények \'hriltlan fordulata folyt fIll köriilbe]ól egy
ev\'cl ezelőtt hflrlnonium Ilélkiil mnNldtuuk. A
szép tagas klllturházbaO siv ár, mnjdll cnl, I.~han
goló volt az islentiszteleHillk. A rendel~e7.esunkre
!illó r.ongora seho!;.y sem tudta pótolni II llarmo-

niumot. Mintha II zsolt:'lrainkból kiesett volna az
áhitat. 'l'udtuk, hogy rövidesen tenni kí')1 "ah~
mit. de a szegé nységünk olpn Iwgy volt, hogy
slIinlc féltünk II ki vitel gondolal!\tól. Az őszi
húl:wdó istenliszteletlin kön egyszerre fölfakadt II
hil'ek lelkéből az öntudatra ébredés: Ha sehollnan sem kapunk segitséget, megértink mi még
annyit, mint egy harmonium. lillenlisztelet utan
g)'Ulé~sé a[ukullunk s egyhangulug elhatároztuk,
hogy:~ következő istentiszteletre hnrmolliumol
veszünk. l :'geni .János szorvány gondnokunkk:\I
megkezdlük a munkát. H:'lzrol bAzra menve fölkcresliik HZ összes hiveinket. IJeirh atatlau sze·
retetlel s :IZ ligy iránt tanusitott megérléssel fo·
gadtuk mindenütt. Három hót ala!.t annyi megajalllást kaptunk, hogy Czirmay Györ!JY Ilispesli
unitári us te~tvérlillknél megrenclelhettünk eg}'
400 pellgős harmoniumot, mell' ö sszegből ő 20
pengőt howijilrulils cimen leeugedelt. Megkapóan
szép volt az az aggodalom, amellyel II hivei nk ez
idő alatt kérdezgettek egymástól: vajjon öS ~1.e
gyül·e fL szükséges összeg? E~ összegyiilt. Okt.
29·re a Iuuffionillm is elkészült, hogy ünllepélyes
Istentisztdeten Dr, Csiki Gábor missziói lell!ész
fólavathatta s átadhatta nekiink, mint a mi lI)!gódásunk, hitünk, öl~tudatos ullilúriussúgullk es Mdmmtkészséglillk drág!~ g) ümölc5ét. Egy nyolc
regiszteres, kétjiLtéko9 kis hUl'lllonium milyen parátl) i dolog fL 1H\,n' vilá" mét'ctei és e8emén~'ei"
o
o
hel'. kepest. De fL lelke, la ~JI'.elle me s az élet,
ami eletre teremtette, IisJI'.tcletre és elismerésre
méltó. 1 ~33 okt. 2~. ötökké emlékezetes HUp
marad :~ Szen tlőrinci unitllriml szorv{llIY életében.
Igazi lilluepnap volt ez, amelyet mi nem tudullk
elfélejt.eni. 'l'elt ház volt !ll, istenliszteleten. Jól
ellett hallani azokat az üdvözlő lIorokat., mel!yekkol ez alkalomból a föpásztor örvt'lldező szerete-

tével kl:\szöntüu.e II sr.ÓI'I'I~nybl\ll élő híveit. Ugy.
szintén felejtlwtellenek volink ,.jM~ dr. Nyil'l'dy
Oéza I!zil'bm jövő I!ZIWHi, melyek kel tolm ll(' ~ oltll
111. Iga1:gHtó 'I'nnács Ildvö7.letet. A Ilnp hefej f'1.é_
séUI este sr.őkely családi estet tnrtoltunk II loul·
lnrh:'lzuull, melynek mlisorlÍn az isloolfl!l gyerme.
kek sr.avHlatokkul és énel;s1.:'u1\oloka l sZl:repellek.
Szabó Odborné ez. 6tordni Veress JolRII 1~ • HUI·monium"·l'ól tllrlott e1Őadllst. MlIl!or nUm!~ hIvek
u. k éső eati órál;ig egyiitt mara.dtak.
I{ülön 1\C1! megemlékezn link J)amo/(o8 Alhert
hittestvértinkról, n.ki fl. hnrllloniumhor. ~z Rmtahló.t
készitett s II szórványnnk njand6kor.ta. A fal!zohraszmlh'észet n'meke c szep izlóssel \'iraragolt
tábla ,. aranyozott unitnrius cimerrel. Dis1.e lehet·
ne hit.rmelyik templomunknnk, A harmoliium
költségeit t1 I,ö\'etk('ző HdomanJokból redeztlik:
Dl'. Csiki Gábor, Pethő l:!tvlHl, I'IH11k M odC9~, t ,
SZl~b6 JÓzsef Cll Szőke G.yöl'gy ~O 20 P, Bokol'
Mihfi.ly, Kovácil András és l\Ioln{u' Istvl\n 1.")- 15
P, özv. Ambrus SÚll doJ'lle, l3aknló Simon, BI~
log h MárlOl1, Dfllllokos Alber t, Di m6n.v lmjos,
~:gel\i János, ~'ábiálL Dénes, Felek)' Gábor, Kom·
lóssy Oyula, Kovács JeIlÖ, I{ovucs Zoltán, Lukács li'eJ'encné, Ilőrinczy Allwrt, Marossy András,
Szabó Gáborné, Székely Domokos 10-10 ll,
Bardóc1: 'l'umá~ 6 P, B,\rtltn Sándor, Ber talan
Albert, Boross Pál, Czirmay György, Hegye!lJl)'
Test.vérek, Kel ekei! Ferenc, Ilengyel Józ~ef, Ló·
rinc?y Anllfl, MáJ'ton Géza, M(m~áJ'os János,
Nagy I.Jajos, Pejdl li'ercncllé, Pétcrn'y Gyulll,
Siegel Károly, SimonfTy András, Szilveszter 11:1Il!.zsné és VUdllS Endre {i-5 P, Batsik Alfonz,
Bálint Sándor, Hegeilüs Szilhrd, Mol llár Pal, vitéz Sl1abó l,'(lrenc 4 - 4 P, Kocsis Józ~efnc és
Vámos Józsefné 2- 2 P, M:i.lhé l{{tlmAn és MAthé
Géza l - l P. A fUl~zellte[é~i üUllcpél}'en elir·
muy Gy. harmollÍ um ké::zitó hit!el!tvérüllk föJajánlotta, hogy !~ 11I\TmonillmhoT. egy m egfelelő
széket is fog kéS1:itcni. E helyen is kÖszÖllöm II
le!l!escdést és uz á! d ozntl:c~zséget. A jó [slen
Il'dj!~ nwg CS legye IOV11lJbrn. is g,yli mülosör.6vé o
iI~ól'válly b lln II hivek [eIkében elő ölltudILt09 vallásossngot..
Pel/Ifj "slt'IÍ '~
szórványgoU(/OlÓ lelkész,

Sz.at _há a yl Sáad or kotouy;!ri telk~.. ,,~y li ..".
am"rikai lanulm6nylltj<irót haza~rkczclt • rn~lt'"al ho~otl
lok ~rtékn anj/ol milyct ~ thcolo~i"i könyvtá r "'ma,,,.
Sz"nl_lv,"yi lclk~.. kint 16lcklani tanuln,'nyokat lotylal oll
I maii, n f. lanol> .. lól k,,~dvc akolonvári theologiui .. kad~ 
mi6.nkon lélek t"ni elóndboknl is log tar\nn;, mi"t m.~''' 
tanár. Üd .. üzöliUk "hocn" szép úi hiva tá.bnn I .ok ;11"1
ldki erlldm~nyl kr"ánunk.
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EGYRÖL-MÁSRÓL __
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A lelkek adminisztrálasa és az ad6zás
Az egyházak a lelki élei ne v elői és irányItói : a lelkel kell tehát az egyházban cls.ósorban
admillislrá lni. Az irodába n létes[lell n Yilvántartások és lajstromok mind. csak eszközök_ arra!
hogy az összes hivek lelklgondozá s ~. a. fovárosl
sdtszórfsagban rendszeresen keresziul vihető legyen. Ma már eljutott~nk oda, hogy ,a hivek
összclrása lehetövé teszI a papok család. látogatását. Ez egyházi nyelven a : cura pas toralis. A

hitoktatás, vasárnapi tanllás és minden lelki-gondozas a papok dolga.
Ahol a papok a hívekkc! való lelki kapcsolalol meg tudják teremieni. ott az egy~ázért
va16 áldozás örömteljes mo u:anat. A folyó év
az unitárius hivek áldozatkészségének emlékezetes esztc ndeje marad. A cserkész· zászló, a jamboree, ifjúsági conrerencia és ti 40 é ves ü nnepély
mind fényes bizonyságát adták annak, hogy az
erdélyi áldozatos unitárius lélck tiszteletreméltó,
szép cselekcdeteket vitt véghez.
Ezek bizonyosságai annak, hogy p apjaink
ti hivekkel lelki conlactusban vanna k. Azonban
az ada kozó k névsora azl is mutatja. hoJty egyesek - cl ek a szabályt erős itő ki vé telek - elég
számosan vannak, akik, bár le hetnék, az adako zásoknál kimaradnak, sót c gyht'izi adój ukat
sem fizetik. Az egyenl ő és arányos teher viselés
erkölcsileg kötelez. SenKi sem engedheti meg
magának, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben helyette a többi hivek viseljék az egyház
terhét. A múltban ez me nl, de ma már nem
megy I A múlt ban a budapcsh cklézsia volt az
frg)'frtlen, amely adóját a hive k áldozatkészségére
bizta és a közigazgatási beha jtást nem vette
igénybe. Ma már ez nem megy, me rt a terhek
me gn ő Hek és a fizetni tudók terhé t nem lehet
á lhá rllani az úgy is mindig áldozó hh·ekre. Az
unitá rius so rs -közösség az unitárius terhek közös
viselésére kötelez.
A presbyterium felha ta lma zást adott a három év ó ta hát ralékos adók behajtására. Sajnos,
oly ne vekkel találkozunk, amelyeknek viselöi az
cgyház iótéteményeit egykor bő~égl! se n élvezték.
A lelkészi iroda az egyházi felszólftások sorozatát teljesen eredménytelenül kimerltctte. Az
ulols6 lé pés e l őlt hiveink lelkiismeretére apellálunk. Fizessék meg hátralékukal.
Az el!:yházi tör vény a gondnok kötelességeként megszabja (12l. pont) : Gondoskodik,
ho~y az ~g)'1lS eg)'hchtagok által fizetendő frgyházi
és I.skolal adók a pén ztá rba . . . a rendes idöben
bef~ze lte ssenek és szüksé g esetén a politikai hatósagok segélyének il!énybe vé telével bfrhajfassanak, ~lletö leg beszolgAltassanak.
Ml a Icikeket kivániuk elsösorban gondozni,
d.~ a hol ez . nem has znál és nem s egit, o U a
to r vé ny e relC fOj! érvényesi\lni. Ezt az utat a
komoly unitárius közvélemén y is helyeselni fogja
és ebben támogatásu nkra Icsz I Dr. Tóth Gy.
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Az egyházban minden

fisZfs~g

kIlUnteté$.

Noblesse-oblige. A régi jó világban nobile
olficiumnak - ne mesi kötelességnek mondották.
Az egyén adolt disz t az állásnak. Ma az állás
után várnak dlszt a z egyesek.
Az egyházban a legkisebb állás is dlszt jeleni, mert a Krisztusi szeretet gyako rlati megval6sl!ását szolgália.
Az egyházfi - tiszleletremélt6vá lesz, ha
hivatását s lillyal blr6an tölti be. Más az cgyh.izfi
feladata a váro si eklézsiában és más falun. A
városi presbyter fel adata nem a bban jelentkezik,
ho.l!y ha ra ngozzon, hanem , hogy az egyházközség
s zelle mi é lelé t nö velje.
A refo rma!us egyházi tö rvé ny szer int : a z
e gyházfi1lk k ötfrlfrsségfrit s hivataloskodásuk idejét a presb yterium h~táro zz a meg.
A budapesti unitárius ekléuia a presbyteriumba be nem jutott értékes tagjai t akké nt kivánja s zóho z jullatni II presbyteriumban, hogya
pénzügyi, mé rn öki, jogi s más szakszerü ké rdések ellátására e gyes kiváló tagiait felkéri s ekként módot is nyújt arra, hogy a ki váló szolgálatok a legközelebb presbyte rséggel ho noráltass anak .
Ezt s zükségesnek tartottam publikálni, mert
egyesek fé lreér te tték azt a kitüntetés t, hogy frgyházfinak választa tta k meg.
Mi szerete ttel a karjuk egyes hIveinke t az
egyház feladataiba n való fárado zás ra beka pcsolni
s ez a szet e let mindent megéri, minde nt megbo·
csát, még a fé lreértést is.
Dr. T. Gy.
;
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Kereszté ny Magvell!. A cime! soknn hntloUák
lIivei nk közli1, azonba n anna k multj!!t és célkitiltését ne~1
ismerik, pedig c folyói rat tartaimát minden öntudatos umtAriusnak állandóan olvasnia kellene. E csonka orstág te_
rüle tén, ahol oly szétszórtan élünk, hogy csak a rendki~üli
IInnepsegek hoznak össze, e folyóirat volrla az igaz:~ sz~l
lemi kapocs, ha az arra erkölcsileg köt:!ezetl. U~ltár1l1S
hil'cink ez! megrendel n!!k. Unitárius hivemk. akIk Igényesebb folyóiratot óhajtanak ah'asni, a Keresztény Magl:etö-I
rendcljék meg. Unitárius ügyet lámogalnak, de valÓjában
önmagokllak uni tárius szellemi kincseI szereznek. Dr. TÓI)1
György az illcni gM.dasági viszonyokra t e k i~ltetl el a~ U~ 1.
Társaságnál kereszUU \'i tle, hogy a folYóIra t előfIzetcse
1934. I. I - t ő l CsonkamagyarországolI 8 pengő lest. A S7.erkesztóség az előfizetők számának gyarapodását várja eulil
a kedvezm~nyes elhAllás tól. Az előfizetés: Orsz:lgoo Központi Hitclintézct Bpest: Kereszteny Magvető Kolozsv:lr
betétsz:ámlára l>cnzesutall"ánnyal, ,·agy csekklapon eszközölhető.

A Bölöni Farkas Sándor IllnrOsok és
Kereskcdók J{ore f. hó 26-an este 8 órll kor IX.
Búkos- II. 3. s zám Ala tt a Missiohá" s~erctet '·CIIdégség termébC'1l vacsorá t rendez, mel.y re czuton
is tis ztoleIte l megh ivju fl tes tvér egyestHcleket.
Jelentkczésckc t f. hó ~2· ig kérj Uk n fe nti eimen
fl lelkészi hil' ut lll ba.

-

gyen elég idejük mindent rendbe hozni s a szÚkö l kö?ökne~ kiosztani.. Ne várjuk a karácsonyt,
mert l it a hIdeg s addig még sokat kell lázni
különösen a kicsinyeknek. Kétszer ad, aki
gyorsan ad!

Köszönelnyilvánilás.
A blldapes/i. tmitá '.~'4$.. J;.9!f"<!t.'diz'ég

tö/isz ',

tclendo JÓtal~ Mtklós puspoh Vlcur lllS u r lelkész~
slolgcUa/t:Íllak 1Ie!!y'-'~fI ~.t'? évfortlll,lója (I/kalmfí~ó~
illeg/ar/oli ün1lep,' kQz,Qyu!tS .?{{•.~lm(d)ól az Egy'~azt
F 6IUlldsdg, II föllszte/end,Q ,Pllspok 11~, II méllós(lq.o~
(agol/dllak llrak,

II

lef)lo!J!a~, (I,.adémw,

kolozsl'un
cgyluékiiró'~: ,
II

lis stdkelykeresztll:i (ögymll(lsiumok, lU,
ae esperes és kön felügyeli) gondnok tl rak, az umIcirilM eg!l!löz!.:özségek részb"öl joU fidv~'z~ésekért és
jó J.:i~·cill{ltokért hdlás !.:iisző/wtét 1Iywátlttja.
E lelemel6 diszkijzgyiilésel~ at összes magyar
lIIlitáriut hivek lelki egysége 11yillltkozott meg ct
diszes és ti. fcn-dros 'Iagysulyu egybleinek meg/-isz'
le/6 jelulléte által emelt iill1lcpelletésben.
At' e.gyh6tközség meleg köszölwUt 71yilvállitja
lIIilldazok1wk, aHk e.z iimwpély szép relUljél siker6i és fényét bdnnily csekély jóitt(l.lIlflilal, közremiik&léssel ée tevékenységgel bitlosif(mi stivesek volta~"

Alyajisdgos iidvijz/elfcl:
Budapest, 1933. 1/OV. 8.
BARAB.·(S I STvA.v DR. TÓ1'H On'jROY.
gOl/dnok.
lelkész.

K6sz6netnyilv*nU.s. Kedves híveinkn ek és minden jóakaró barátunknak, akik
negyvené ~ es szolgálati jubileumomra, érdemen felül, elhalmozlak szives figyelmökkel.
ajándéktárgyakkal, s s zóval és írasba n közel s tá~ olból kifejezést adtak unitárius egyh ázunkkal szemben is együUérzésüknek, magam és enyéim nevében há lás k öszönetet
mondok.
Budapest, 1933 nov. 3.
J ózan Miklós
lelUtz_elD ök
pü.pöki vi k á riul
l

l

Nagy a nyomor! Vészszirénát szeretnénk
használni, hogy felébresszük azoknak a lelket
a~i~. ~é.~ alus.znak s nem veszik észre, hog;
ko~uloHuk mIly borzasztó rendet vág a Nyomor,
~ J~lennek l~gnagyobb Réme. Türheljük , ha
Igazt .. kerentenyek vagy un k, hogy vic yorogva
nemunkbe neVessenek ellenségeink s ké rdezzék:
hol a~ a nagy testvériség, amelyet a ti Mesteretek hIrdetett 1 Elviselheljük-e, hogy neküok le~yen be l evő lalatunk s ugyanakkor hiUestvérel~.~oagyobb nélkülözések közt éhezoek?
z. etluk, hogy míg nekünk van rendes ruhán k
addig felebarátaink, nagyok és apró gyermekek
rongYlokban jár janak körÜlöuünk. Nem I Nem!
Nem . ezerszer nem! Nem vagyuok még annyi ra
nyom~ru1tak, legieljebb csak nemtör ő döm köz~mb~.sck. De ezek nem maradhatunk. Keressunk OSSle otthon mindent, használt és javltasra
képe~. ruhát h cipöt és gyorsan adjuk oda a
Nőszovetségoek, hogy buzgó asszonyainknak le-
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Az

Ig8ZCaló T anács

I. hi október 27.-~ n Mlkó

Ferenc fögOildnok h. elnöklésével ~vncgycdi rendes ülést
tartoll. Mikó Fe renc elnöki megilyitása során rend kivlll
~ele~ szavak~al eml~kezell meg Józa n Miklós püspöki
vlká rll,lS 40 ÓVI lelkéSZI jubllcumá(ÓI. Az elnöki uton elintézett ilgyek is mertetése után foglalkozott nz Igazgató Tanács a fü zesgyarmati egyházközség kölcsö nügyéve l, a köti
közgyillésnek a reverzálisok ügyében tö rt ént MI~sfoglalásá_
val és h i tva!l á~unk egységes szövegének mega!lapitAsával.
A Missi6-Ház jelentése és a templomház gene rális javíthi
ügyének tárgyalása után elfogad ta az üMs B.uabAs lStdnna k a ~ M iatyán k · egységes szövegének megállapitása és
Nyiredy G é1.á.nak at Igazga tó Tanács kiegészilésc iránt
elöteljesztell indi tványait, s elhatározta, hogy azokat n
E. K. Ta nácshoz terjeszti iel.
A kebH ta nács os a zt m egelőzőleg' ft e-8zda.sági b lzomág Qktóber 30-án tárgyalta a tem plomház
tatarozásá nak üg)'ét. A beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbbat kiv ~ la szlva, akik ellen megbizhatóság szem pon tjából kifogás nem lehel, a renoválásl a legszükségesebbre
szorí tva, a tatarozásra 14.1XX1 P hitelkeretre van szükség,
Ez t az összegel az egyházközség kölcsönnel kell, hogy
fedez7.e. Tekinlellei arra , hogya javitások jó része .sürgős
és leginkább u., hogy mos t egy rövid ideig még igénybevehelö a modernizálási ad6kl'dl'ezméIlY, kénytelen at egyhá zközség ajavitásokai el\'égeztetni.
Ujból kénytelenek vagyunk figyelmezlelni egyházlagjain ka t és olvasóin kat, hogy az egyhhzal szemben val6
kötelességüknek igyekezzenek pénzbelileg is elege t lenni,
meri ar. egyhM. fennm3rallásáert és zökkenés nélkUli nmnkásságMrt mindnyájan egyenlően felelősek vagy mik.

K ebl! r a Dács iilés lesz dece mber l -é n budapes t
egyházközségünkben. Ezt megelőzöleg november utol.ó
napjaib~n bitoUsági ülések. A hiv~lalos ré,.be n közölI
meghIvóra felhlvjuk a kebli tanacsosok figyelm".
A reform áció üa ae pét méltó keretek köd Ull e mtg
budapesti egyhbkötlégünk. A koháry-utcai uufolbig me gtelt templombln délelőtt II órakor \'ol t Istentiulelet.
melyen Bartók Cha polgárdi lelkész mondolt sdp. költó
lendületű beszédet. Este 7 órakor a vigadóí ünnepe n uni_
tárius eQyhbunkat dr. Kozma György köri I. ü. gon dnok
képviselte, akinek be$ztde lapunk más helyé n olvu ható.
Ugyancsak u tc 6 órakor volt a Misszió Házban az érdeklödök uámára egy Ünilepély. melyen Pe/h ó b"'," imádkozott és F.renn Józsel Iartott a protestan tizmus mai leladatairó l felolvasást. A Misszió bbl ü nnep~lyt a duna boi'
dány i iljusági kon lere nciáso k teaestje kövelte. amely eD
Maksoy Lbd6 tartott beszámolót a jelenkor hiv6 iO ndol kodóiról es Ir6iról. A leaeJt~lyen több felnólalh volt,
a",ely nek keret~ben a karácsonyi uünetben tartan dó téli
konferencia Jehc t61égcit ~S annak birgykörét b<!no!lték mell
u ifjak.
A HeU.1 Gás pár biblIakör november 23-án bdecembcr 7_é n tartja öuzc jöveteleit pontoun el te h ~ t órakor
a Koháry-utc ai lelkészi irodán. A bib!iakö r t3gj3;nak fi!!'Y el ",ét felhIvjuk a lapunkban közölt bibliai naptán ....

Az Ünll 6r1 u8 N48 z11 ve',, ~ W hireI. Dec. első fe.
Jébe n, karácsonyi segéJyelésUnk lavára mIlsoros estl!ilyl
rendHUnk, Ull'ly re m:lr e~uUol feJ hivjuk kedves atyánkfíainak szíves figyetmét

rius lutherröl tartand6 ellSadása fog áliani Az
én: ks~á m okat Jakab Iré n éne kmű v hz n 6 fog ja
ellatm. A többi kisérő szám is a legjobb művé_
szi kezekbe .'an letéve.

Kérjük az Unit:lríus Nős!l.lvetség tagjait, hogy hátralékos tagdiJukat megfizctni sziveskedjenek, nem különben! hogy IlasznAl t cipő, ruhancmüvc l, melegtakaróval
siessenek szegényeink megsegitésére.

Br~ssai Sámuel Ifjusági E ttye smetünk
évmegnylló el ső ünnepélyét nov. hó 4·én este
tartotta meg, ahol bár sajnos kevesen, de annál
lelkesebben lettek fogadást az egyesületi go nd
la.~ további ápolása melle tt. Az új tisztikar: el~
n?k:
c:kJ6u
G~.I, ü. v. elnök: Szent.lványi
J ozse , a e no: onczi Sámuel föl itká,· Ből" .
An.drás, t! t~ár:" HolIósy Filep' Klára, 'jegy:;~
R ~ICZY Ma:,a, ko nyvtár?s.: Malutay László. ház.
nagy: Bedo Adám, a regl szellemben kivánja tovább vezetni az i dősebbek támogatása és tagjai
lelkes munkássága mellett az egyesületet. Erről
a. helyről is kérnek mindenk it, hogy régi tartoza~a t , ha részletekbe n is törlessze, hogy most
masokon segithessenek.

•

•

Ogyes, szorgalmas, jómagaviselo1U leányka részére
gyermekek melh!, vagy kisebb háztartásban helyet ke rc·
siluk - szen!ny dijazá~, dc jó bánásmód ellenében.

•

Kérjük lagjainkat, hogya Hellai O. bibliakör áhitatain minél nagyobb Hámban megjeleuni slÍveskedjenek.
E II' Y h it z i·é n e k g ya k o r/ 6 si órákat tartunk
minden szombaton d. u. 6 órakor a Koháry-u. tanács·
terl11llnkbl'lI. Kérjük keuI'es HII'einket: nöket, férfiakat,
Idöseket, !lirfiakat jegyezzék be az idöpontot naptArukba !
Jöjjenek cl mindig _ mik or idejilk engedi - hogy dicsli r·
juk az Ura t szép éllekszÓban. Jöjjenek cl sajat maguk
gyönyörilség~re, dc még iukó!}!} O'tOIl nemes célért, hogy
is tentiszteletIinket az egy!llles ének szépségévelemeljilk s
áhi tafullkat fokouuk. Tem plomunk körze!éhen lakó lanuló
ifjainkat a szlilök és a hitok!alók utján is felhivjuk ; Jöjjenek I - Az ének az áhilatos sziv egyik legszebb megnyil·
vánulása. SzereSSlInk énekelni. Kapcsolódjunk be az o:gyilt·
tes enek felemelő, lelket gyönyörködle t ő s lsten magasztaló
dicsői tésébe.

Közös adventi áhitatot tartunk Rá kos·u .
templomunkban , d. u. 6. ó rai kezdettel, amik or
is az egységes sorre ndre való tekintettel a Kohiry-u. templomban nem lesz templomozás. Az
elmélkedés tárgya: Jezus személyisége: nov.
26. J ézus személyi9ége a családban - dr. Csiki
Gábor. Dec. 3. J ézus személyisége a társadalomban - Ferencz J ózsef. Dec. 10. Jézus személyi.
sége a gyülekezetben - J ózan Miklós. Dec. 17.
Jézus személyisége a nemzeti életben - P ethö
István. Minde n hfviin ket, a ki szeretettel és alázaHal ~árja lelkében a megszületö Krisztust, a ki
kellökepen akar elökészülni a ka rácsony i szere tet befogadására, hívunk és várunk.

,F."" ,

A Bölö ni Fa r kas S á ndor Iparosok ~S Kereskedök Köre f. hó 19-Cll d. e. ID órakor IX, R3~ os-u . sdii\
alatt tagértekczletet tarI. Iparos és l<ercs kedö tesIvéreinket
kerjilk, s zi vcskedjellck 37.0lI mindannyinIl megje leIIni.
Bölöni Farkas Sá ndor Keres kedök é. Iparo.ok
Köre legköz"lebbi választmányi ülését a hó utolsó vasár.
napján tartja a Rákos· lI. templomod ,$ után. Il órakQr,
ahQI a tagQk valamennyien rhz t vuznek az lsten lisdelclen
$ csak azu!án kezdik meg tanács kozhaikat.
Unit aTÍus Kalonatiu tj etnkk et még nepI. hó 27·en
ér!ekezletet tartottunk. Az Unitárius Mi uiiö Ház Bizottsaga
h az Iga~gat 6 Taoács is foglalkozott a felmerüll megoldásra váró kérdésekkel I nokat dJ!lcQe~ m gfogaln,azásra
a minisztériumba való felterjesztés elótt egy bizotld.gnak
kiadta. Legközelebb újra részletesebben fogunk eud a~
égetően fontQs kérdé ssel foglalkozni.
Vitéz Kozm a Fe re nC lüzérsélti .azemlélll hi"iinket a
kormányzó m. kír. hon vé d altábornaggyá nevezte kí. Am;dőn ö röm mel gralulálunk a nagy kilüntctéshez legnagyobb
s,ereteltel köszö ntjük, mini minden e~yhbi tórehésiin k
!ámogatójál s kérjük, hogy nagy elfoglaltsága dacára továbbra
is maradjon meg dljaink hiiségcs munkásának.
Un itá r ius n a p tá r. 1934. évi Unilárius Naptárunk
f. ~vi novembe r l-só uHpJaiba n gazdag ~art~lomn~al.llle~.
jelenI. Szórványban, szé tszórtan élő 1II\11áTlIIS luvemk IS
vegyék tudomásul s e~y Icv. lapon tegyék Illeg relldclésilke!. (Uni!. /ratll1isszló, V. Koháry·u. 4.)

Az Unitárius Misszió Ház Bizottsága
okt. h ~ 18-án megtartott ülésében fogla lkozott a
folyó ugy~ k melletl az internát usi felvételek kér?ésével. Uj tagokul megválasztotta : Dimény LalOS, dr. Gyulay Tibor, d r. Putnoky László és dr.
Veress Pál af~ait. Megköszöni a kö nyva;ánd ékok,,:t, foglalkOZIk a katonák ügyében végzett miszsz~ós .munkával, s örömmel regisztr ilja a vidéki
mISS7.IÓS munka újabb e redményeit. Az oxfor.di
~~n~.hester College· nak dr. DrumnlOnd útján
khu ldo tt megkeresésére elhatározza , hogy jelenlegi
.. lelkés.zét Ferenc J ózsefet angliai tanulmán yutra fogja ~ü1de.ni , azzal a kőtelezettséggel , hogy
tapasztalaltIil vIsszaérkezése u tán is jelenlegi
mu nka helyen hasznosítsa.

Kispesti szór ványunk okt6ber l S·én 3Z
Istentisztelet végeztével gyűlést tartott, amely al·
kalommal kegyele tes érzésekkel emlékezett ~'eg
néhai Gál Árpád polgári iskolai tan~r ról, a~1 a
szór ván y elsö gondnoka volt. A sz6 rv ánygyul~s
egyhangúlag Szilagyi Tomas állami iskolai tanIlot
választotta meg új szórványgondnokává. Az. egy·
ház új munkását szeretettel köszöntjük s kiván·
juk, hogy vigye elő ,e azt a szent ügyel, amelyre
a hfve k bizalmából elhiva lást nyert.

~''Yid Ferenc E ilylet felolvasó estélyét
az I~e n I S megkezdi nov. t7·én d. u. 6 órakor .
A7. un ncpély kÖZéppontjában Józan Miklós viká.

Su ugyl Atill a, a ki spest uórványgondnokunk Szi·
lágy i Tamás állami lanrtó lia. a Jöuel müeilyetemcn gI:.
piszmérnöki oklevelel szenelt. Kedvu . tyánk fí dnak ~al~·
mini az órvendull éduapionak lI.. inl~n ilralu"lunk .

.
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HIVATALOS

UI t Ilológlal h. lan6 •. Az.E..K. Tan~cs Vári Albert kollegiumi vallástamirt, ki eddig IS kapcsolatban volt
a teol. akadérllilival, az 1933-34. la~évre II. leol. tanárnak
vidasdotta és a teol. i~azgat óság Javaslatára részére a
gyakorlati teol. szakcsoport tárgyalnak erőadásál osztotta ki.

Sz. 315-1033. Meghlvó. A bllda]/flli "ni.
tanUI egyházköuég l<ebH Tan&c.<u lOaa. c.ecember

Theololl iai . k.d ' mU.akoD. Kolondrl az első év_
folyamra ~'ralkozott 11'1 hallC.tó; • ~.hodik évf~l!a~oa
hirom, a harmadikon nyolc. a neCyed,ken h.t. az otöd,ken
öt tanul. Adja "ttn, hogy mindannyian helyet kapjanak
btenorl"Ca naCy munldj'nak véCzést~n.
Koloudri f~imnhiumunkba 178 tanuló, a u"kelykerentúriba 171 tanuló IralkoyO lt be. A kerenlúri taoulók
,"ma az al,ó onLilyokban emelkedő ir'nyú.

Ocilfalvl Sam u kereszturi főgimn. derék és agilis
igazgatója E. K. Tanácsnak bejelentette, ezen ál!.1sáról
való lemondásál s betegség okán, min t tanár, 10 hónapi
szabadságot kért. E. K. Tanács, mérlegelve a körülményeket, ar. igazgatói lemondAst tudomásul vette S elöterjeszMst lesz az EgyhiIti fö t an~csnak az igazga tói .iHás betöltésére. Addig is Szentm ártoni Kálmán tanárt bida
meg az igazgatói teendők végzésével.
Ny uga lma:tások. E. K. T. szeptember 22-én tartott ülés~ben Kádá r Lajos abhfalvi lelkésznek 44 szolgálati évvel és ütö Béla alsórákosi lelkésznek 46 szolgálati
évvel nyugdíjba bocsájtésát - hUséges szolgálatuk elisme-Tése mellett - 1934. január l-ével kezdödöleg kimondoHa.
A Sztkltlykltrc n luro n larto ll nöi gazdasági és
háztarthi tanfolyamon réut vett 59 hallgató közül 32 uni "rius, 17 református, 5 r. kath., 3 ág. ev. és 2 izr. vall!su volt. Vidék szerint 25 székelykereszturi, 14 udvarhelymegyei, 20 mb megyebeli. A~ általános érdeklődésre
és haunoságra való tekintettel a tanfolyam rendezése a
jövö nyár folyamán is tervbe van véve.

vikárius és
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október 9.-én 71 éves korában
I
Józan Miklós püsp.
a sógorukat gyászolják. Áldás poraira !

Kalácska ZsuBudapesten elhunyt. A megboldogultball Bodoczy Gábor presbiterünk
felesége édesanyját gyAnolja. Áldh poraira I
st.

RÉSZ

l ·én (péntek) dHutAn fél () órakor a Innileilterem_
ben tvneg:y~i rendes Ulést tnrt., melyre a
Tanács HlgJl\.t 8ze re~ettel meghívjuk. Budapest.
1933. november 15. J6tan Miklós s. k. lelkéez:
elnök, dr. Kozma .T~m6 I. k. egyhnti gondnok.
. Tárgysoroza t: 1. Elnöki megnyitó. 2. JegYltókönyvhitelesitők kiküldé!le. 3. Elnökileg elintézett és
folyóügyek 4. 1934-ik é.i költsegelóirimyzat: v.
Kobáry· ut ca 4. és VII., Sr.övetség-utcll. 18. Ss.
Házak. Egybbfentartási Alap, Herceg OdeBcalchi
Artlmr alap, Sebestyén Artb.ur alap, Gróf Batthy.
any Ilona örökalapitvány, Gróf Batthyány Ilona.
alap, D erzsy Károly alap. 5. Nevelésügyi Bizottság.jelentóse. 6. GazdaBAgi Bizottság jelentése.
7. AHalános felbivás ti. Lelkészi Ny ugdijintéz6t
gyarapitAsAra. 8. Időközben érkező Ugyek. 9. lll·
ditványok (itbban előre). NB! November 27·én
délután fél G NevelésUgyi Bizottság. November
29·én fé l 6 Gazdasagi Bizottság. KözgyUlésOn.
ket 1933. december 17-én (vasárnap) déli 126rdra
a te mplomba súntéll egybehivj uk. Legfőb b targya: az 1934. évi költségvetés megállapítása és
a székbáz általános renoválásának hely benbagyása.
Erre külön is jó előre felhivjuk az adózó llivek
szives figyeimét. Szavazati jogo. cilak annak vaD,
akinek hátraléko. /linee s folyó évi tartozását is
rendezte. Budapest, 1933. november 15. JÓ8an
Mikl6s s. k. lelkész-elnök, dr. Kozma Jeno , . k.
egyházi gondnok.
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kir. tanfelUgyelö nov. 9.-~n 73
·éves kor~6antludapesten elhunyt. A megboldogult egyházunk Igazgató Tanácsának tagja volt s néhány évvel eze.
lőtt pedig nagy buzgalommal vezette mint budapesli kebl i
tanácsos a lIit és nevelésügyi bi zottságo\. Emléke legyen
.áldott s végzett munkája feledIletetlen I

Könyvek kötését
a legegyszer libbl61 a .Iegdiazeseb kivi telben, Jutányos árban vállal

••

Nagy szükSégünk van
az On előfize/ésére is!
Kérjük küldje be
minél hamarabb! !

TICHY REZSO
könyvkötő

IX ,. Mária Valéria-telep
6.1f3S9b.
Levelezőlap hivAsxa jövök.
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