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S/CRED UNDSET -

Majd Boldizsár lömjénjC! foszolt.
En. árva nö, csak ci kemény
kormos fü s/jével esengheteh,
m ig a szélben fölfelé mén.

Menyhért eluifle szinaran ydl.
Az én aranyam a pára,
ha áluszik a Hold sugaran
s gyürűke nl szal! a hinárra .

Gáspár myrrhája ar~n y dobo z
mélyén volt. Jézusom , n~kem
csupán szivem borulhal eléd
s pár izehagyott emlékem.
Norvégból : Hajdu Hfnrik

"

Oszi zsoltár
-

ERIK AXEL IfARLFELDT -

Itt véres rózsaszál kon y ul felém,
ott suntcsigázta, karvasfag hurok.
En (ó zom e cson/kultusz éjjelén
s hült uiiaim mal szrve mig lurok.
Ki. ki l Jobb fönt egy umbriai ormon
az. ősz aranyszineibe lipornom,
nllg lenl a fényes úton a süket
ökrök la ssan cipelik terhüket.
Egy ember kisér. Tán csak nem Ferenc
kinek zugából dúlJan szök/em el?
•
Nem, több vagy, mert ahogy mellém teremsz
fejed körül üzóbban ég a jel.
'
"Quo v,adis?" - zsibbaszt aggódásom restre,
Ho va ,u/ok, ha kint talál az este?
arny úgy száll, minthogyha az eget
orom lepne be e hegysor megett.

tr

•

•

De ujra meglegyint egy drága szó
s egy kéz a csendes völgy mélyén lelesz ;
az ég a zárt aitók e,1ött is ó,
akármily vastag rajtuk a relesz, . ,
Mamdj velem, Mester, hadd nyuJ,ak er/ed!
Nem hervatag és kősiri kisérlel,
hanem ió lars , aki elembe hord
puha kenyeret és mézizü bori,
Csilla mos lelked nappal ugy haladt,
mini egy kusza és kósza jelenés,
hO<1y az est csipkebokra i a/alt
egy édes sóhajtásban .elenyéss~: . J
Ma Umbria mezőin sapadsz ko~de.
.. .
Csak halljalak. ha már nem latlak. tobbe,
csak hmgien rám. mihe,l y! karod lazul,
a szellő és az alkony es az ar.
•

,
,
j
j

A szürke menny felhője csupa bronz.
Nekem az ősz oly szép, akár a nyár árnyéka hűs letö módjára vonz.
amily nehéz iga görnyeszt le már.
De bármi vár e ről homályba bútlan,
uj Emmaus szegi keserves útam.
Hiába torpaszt meg tengernyi gát.
Te biztosan viszel fölöttük át.

Svédb<ll : Hajdu Hqnrik.

,

ISTEN ELÖTT.
Hiszem az örökéletetm.
"

A1aVigc : hIn. XVII. J. I. Itlu, III. 2.

H ilvt1\l~isul1k ulols6 tétclé hcz érl~cztíi nk . t:pcn
jókor, Il1cd öl nap nI\I~ va rcanl< vetni Na~yp~n~?~{
t1

halál '\ I'II)'ékál . .. Nehéz volt az ul ldUlg,

hi szen a lá th a tatla n Is tc ll tit okzatos fO llségé uél
kC7.dliik, a l. Ö egyszülött fiát kcrcsl íi!<, bonl~ "

gattu l( il szent lélek teremtő szflrnya il, Illeg/al "
zoltuk az anyaszentegyház szikla pilléreit és
röUcdtíik a bünbocsánal isten i mélységeit . • .
Nehéz volt a z liI idliig, dc bi1.tosan jöttlink.
mert hiliillkel sok helyii ll röpilctlc a tudásunk
is, s Igy cgy kétszárnytí óriás fölfelé . I~dés.c
gyöl1yörílclI "ezelctt a wltvall ás unk tétdelb,;,\ luépHcU gondolathull ámok , (első c Slksa it,l Vég.l ~ " .
IlanclI1 a kereszté n yI é leI és az Ish:mftu sagl

•

öntudat igazi próbapontjához csalt most é rkeztiink meg,
,
,, ' , ,Hi szem az örökéletet." , , . Megvonaghk
:I lelldin lt m iko r Cl. a va llomás végig dübö rög
be nniink. 'IH megtorpa n al. eddi~ biztosan jött
ember, Letörik a lelkéről a lud ás s zárnya s min l
a fé lszárnyu sa skese ly ü a s 7.iklacsÍlcll alalt meg r eme)! ti ~o nd o l atl61 : Hogy ro~ok é n fö l vergő dni
ti sötét völgy m élyé rő l a napsütéses tctöfokra?
lU a tudás má r semmit scm segit . , ' Mcrt ill
már mcnthe te tlen be tege it ha lálhö rgése, orvossúgsZllgU l(órházak 1(6r1ennei, halaltukat s irató ha1,[ltl golc csengésc és né ptelen tcm elők fejfacrd öi
Itözött @unk ... Szenved ö nyöszörgésck, halálhörgése k, zokogó könnyek , gyászruflák és sejle/m es Mleks u/mnások kísérleties, szomon; IIIU lsiluíjo melll!l/ haholázvo uigod CI halál ill , , •
és aki diadalm a s életörö mme ] jött is idáig, lega lább egy pillanatra elszomoro dik ill ...
Ezt a f6ko zló farsa1lgi IIw/alásl kell nekiinll
beluillesztel/iirdl hi/ uallás l/Tlh ulolsó fejezetébe .. ,
De hogyan.,. Hiszen e z lllind olyan kézzc l folJ haló r ealilás, mely szii nlclenül előttünk áll, Itét
szellliinltkel látiul{ és mc!.!d öbbcnéssel mOlldjult
rólu, hogy tl1djuk, Az örölddde( pedig csall legfenI/abb hisszUk, de se /llmi/lá!,etl nem lucIhalju li ,
Megállunk ill és ha llga tiuk a porladozó
csontok zörgését, II letö rö virágszirmo k Itlllos
rebcJ,!ését, a Icmelökertck sirha ntja fölött az
clmulá s s zcllöjénck mono Ion, cgy ha ngú zengését
és ll\e~l,érdezzük : Hút va n-c út innen tovúbb 1 , , '
1~lnek- e még a m á r kidöll lIc mzcclél,ek?
Ilt ha!.!yoll cl, de hol vall <1 7. é des u nyúlll, a
Ii<llll, II ~yerrnek cm , az apám, il hftvCSCIlI, akii
ill tem ettem el? ...
H iszem a z öri)hé/dl/I . , . Oh milyen könnyü
volt, amikor az iskolába n IlIc/.!hullIllad . .. Ncm
is gondoltál arra, hogy tényleg hiszcd -e csak a
lel mondott leckében e7.t is megvalloLl<ld . Hanem
most filii ide II t emelő kapuiába s Idáilsd végig
II halottak si riai fel ett. Mosl mondd Illeg, ho!1.y
tényl eg hiSl.ed-c 7 Ne nellcrn mond, lll er t é n ugy
ft. K olul ry - u l C/li II!JIII/IOlllhlln

b uthle k kOl,UI nl ulol3Ó.

lorloll

k O!1h: rcncl/l -

is t ud om, hogy e hll m!lltüt te ne m is élhetnel
va/oly öröld(é szere ncsé tle n lell11é1. De áll; :lZ4Hllb~
(I haldokló betf!g kínjának
iitemÚ,..! túl/coM 110 lállnl s elöt/e (e;ezd be n hituallásodat,
Fcszllsd Illeg mégegys'l.er, ha akarod tudásod Izmait, llIozlolósllsd a Ilondoll<odó agyréle_
geid roppant erejű katomíit s ha igy kÖlIn yebb rit! hed, mo"dd l/l, hagy liliI fudsz az öröhéllllröl.
De nc nekcm llIondd p. I, mert é n tudom, hogy te
a tudásodd1.l1 t<lg1.ld ó áll:i.spontra is á llhatsz, h,tnem tégy vallomást a szl vednck. IIlclybcl\ feJtve
őrzöd az elköltözött I~ edvc f! cid e ml él,ét és bellne
hordozod a sa ját Imldlod b(írwtos s ejlelme'" is,
Hiszem al. örök életet ." Vaijon té n yleg
hiszcm-c? Vagy c sak eliolladom-e hite met, mert
ncm merem mcgtagadni azt?
Hiszem az örok éle tet .. , Dc hogyan his7.em ? Vagy pedig tulsá~os1.ln nehéz el. a hit
nc kcm s melolelégszcm re jtelmes sejtclmeivcl é s
igaú loT'lalommal s oha sem tudnám mug/ölteTli
" ""tetIlet ? Mind o ly a n Itérd ések ezek, umelyek
U7. embert vagy az Istcn hc 'l c me ln, f,!I, vagy
lesodorjál{ az istellllé lküli élet e1hallyoll mélységeibe,
Neklink unilál'iusolmak valóban naj!yon nehéz al. örölt é let hite, m c rt a mi hitünket ncm
I(unasztja alá ;:\ lesti feltiunud.is szárnyaszegett
gondolaia . Mi nem d obha tjuk bele e hitlinkel a
purgatóriuIll tüzes kohújúba és ne m számitha tunk a Mcnny és Pokol vúlns zlóvfzére sc m, A mi
hitlilllmck nincsenek teolÓI!Í;ll dollmat{lmaszai.
A Illi örökélet hit tj nk ügy úll a halállmpujában ,
IIIcgfos:dva l'citö1töztelet! ruháj(tlól, mint a .. f~rd
J.!yötrelm eiben megnc lIlcsedcll, vag y aJH'ollgyolorl
tcstnélküli tiszla lélel" ahogy áll az ls ten szlne
elött,
,
. . ,
Talán épen ezért van az, hogy lill umlanus ok al. ö röké let hitíinket soha scm magyarázzuk.
Hiszen a lélck, a miko r az lsten elölt áll , eI Ol! lIlu l ajakán a beszéd, fölolvadnak benne a It?Udolalok és fenséges csodálat ihlete remeg ál rajta.
Nellünll ClZ örökélet fl e", jól sikeriil/ egyhád
dogma
melye t ,e iIlelI (agadIIi 6s
ui/allli
TII!TII ;wbnd, lIarwm egy rwgysuml isle"ter~.
m elybe bl!hdwI'cso/ódni és aZ! lIIegM,,~ suml 1,, ualás ullh, Ahogy az Evt\ nllé listu mond/,a: Az pcd:!! az örökélet , hogy lJIelli s rnerj c,~l c~, ~éllcd,. al.
e.l!ycdíil igaz Istent é s ak iI tc e llH1 ldoltel, a Jews
Krisztus i. A uéglelensiiglg (ölflJliiiuefö Melfof)'allla~
ez, ame lyet se'" e/veszite"i, sem meg,,)'ern:
60- 70 auag)' 80 esztendő (JInIl TIeTII lehel, lIle r
tcljcss~lo!:e az lsten tökélclc5 lI1e~is11leréséhe,z vun
Itötve, Isteni pedig csak akkor ISlIIerem telJesen,
mil<ol' mái' el6\1e illlol{ szlnr61-sdnrc.
E bbe n .\1, élclrolya rnlltbulI It test egészen
iclcll téktclel1né váli I, és csalt olya n szerepe vun,
lllin t a bö1cső lIck a Ilyennel! élclébcl~, Vé~, ~8
rinllut lllnlg IIIcgerősödiinl(, dc a 7.!an n11lCS lob é
8zli1ts~gi.i llk reá, Kicsin el, bizonyul és relcslcJtes
Icsz llIerl é le Hana a röld \;!örölI~yclböl Ir6doll,'"
II lé'lek pedig a földről Isi en hez közelebb. vát,!yl k.
A jó és a rossz harcn, a ióte tte K klhngyott
jutalma és a r09S1. cselekedetek ell(erült .b(iI\I~
tése, nem lehel a Illi híliinkllck végső bl1ony -

téka. Az örökélet útja ezeknél fenség<!sebh gr~:
nit kockákka! van kiraha, Lelkel,. csak 4!~)'e~ul
az. lsten lerttmlhe l , meri () eg)'edul O:, ak, ~ges'1.
l' ob
Jelf1k J!:s az Isten nem felesleges lelek tto'gla! bele c világba, hogy azokból
'?kye' k,n
SZ.l ra a t pa
k kk
I
I
itt a földön c nl berck legY~I·' 't a 'k a~lh sten lek"
soha többé vagy csak va aga vJ eru . essene
vissz a , g ,"y ,rir.igsziromból az anyagcsere utján
H°YIS
' t e n~,. mer..t a
bo"torján lehet, ~zt . ~o"k'lt
e e es~n .. er
vir~gna k és bOll<?rJ,,:~nak kozos a .~~ye~uk. ;
az egyik halba!
t . U"lt,lései a foldon. Hogy
lH
k'"1 a másikból meg esl.k''Im 6 I esz, ez t 'IS meg/! '~~n;' meri a halakból böségesen ~eremtctt az
r ~en 'hogy jusson belólük al. eszkimók ku ny·
h~iába és a királyok már,vany asztalára
egyaránt. Dc nem tudom felfogm azt, hogy az
lsten kisugároz zon n13gaból egy b~teg.es léleksugarat amely soha több, mi nt rablog)'llkos nem
lehet é~ ugyanakkor egy masikat annyira megerösítsen, hogy az a rosszat nündig elkerülhesse
s ez az ő egyedüli érdeme volna, melyért ő
gazdag jutalmat él,vez. míg a másik a po~l~k
tüzében szenved es ezzel végkép befelczodlk
mindkettő palyafutása. Nem aikotha lotl az egy-

Mn)'egü Islen önmagciból ilyen két oldalú embe,..
UI'/'
agoI .I ...
A nap és a föld között felhök vannak sokszor. ts a napból kiáradó sugarak útja a felhők
és a nap közötti távolságon tel jesen egyforma.
De milyen különböző ez az út a föld és ól fel hök által bezárt levegörétegben. Az egyik átragyog a felhöréseken és reámosolyog egy iskola
ud "arán boldogan játszó gyermek seregre vagy
besüt a kórterem ablakán a haldokló öreg sáppadt ,arcára. A másik napsugár nagyobb szögben mdult el .és megkerüli a felhöket a végtelen búzamezöket aranyoz be az arató emberek
gyönyörőségére. És vannak sugarak, mclyek
vi sszaverődnek a felhők feke te falár61 s ilyenkor a földön nagy területeken sok ember ázik,
sok. van, aki fázik, sok pedig az Istent káramolla, mert az idő kerestlűlhúzta a számításai t.
l/o1y van a lélek is. Az Isten közelében minden lélek mosolyog, ragyog és nem ismeri
a. gonosz/o Amikor az Istentől nagy távolsalo1ra kerülnek a lelkek, akkor sok közühik a
felhőkön törik meg, Igy van a jó és a gonosz.
Igy vannak at egészséges lelkü Istennel járó
emberek és gonost sterencsétlenek a földön . , .
Alilek .<;orsa azanban minden eselben csak
Istentől jönni és Jstenhez viSszamenni Az
ste~t soha el nem felejteni vagy az Istent til'bol
megIsmerni
E
',,
ma .... zt az. él<,;Holyamatot a tudásommal mei!á znl soha nem t d á
,.yar
" ut
."Jat
megrajzolni t.. .
.
u n m. F o"ld raJzt
tika szab'l' .orvenye~t a logi~a és ""a matcmaa biológi: t:~~a . be~el~~esttent, mei!nyilvanul ásit
tartanám m' t~el klzo~t elraktárotni, olyannak
kimerni. 'Me~~ aa r~a akI a tengerek vízeit akarna
határozhat'
'1~laz egészet sem meg nem
la, sem o nem {ogh"
E
k
lst<,;ntől k" nd ló IéI kf l
a .,a ,
nne az
eQy pa á ll . u t , e o yamatnak én pedig csak
r nyi a om)a vagyok. De érzem, hogy

?y:

beletartozom .. , és hiszem, hogy ni.ncseo anoyi
sze~vedés. bün, vagy j6csele.kedc.t, öröm, bbat,
h~lal, kopors6 b temetőkert, vagy anyagváltoZ.'lS, amely kiragadhatna ebből az élet folya'
maiból.
~ Nem tudom, hogy az Istentől hogy iutottam
a fold re, m~rt. a születés nagyszerü tilkából az
ember .tudasanak csak másoorendü, biológiai
szerep )ul.. t:s n~m tudhaton! ad sem, hogy az
I.st.~nhez mlko~ erkezcm vissza, mert a lelkem
utla~an a. halai oly k~~iny, parányi dolog, amely
csak a sz~ve~ dob~gasat, a vérem hringésél az
agyréteg~.ml :lettant folyamatát állíthatja meg.
.
A holcsont ~orsa külömben is csak addig
erdekel:. amig gyongeségemnél fogva hotol.á vagyok kotvc. De együgyü embernek tartanám a
merész pilótat, aki könnyü gépé\'el biztosan száguld az ..6ce~~ok fölött ~ közben amiatt aggódik,
hogy bolcsőJet nem Vihette magával menyeI
terhét csak nÖ\'elte volna.
'
"t:s ebben az lsten által beinditolt örök életfolyamat ban a ~.op~rsóm sem érdekel.,. Legfenllebb csak kosl-oneltel tartozom majd neki,
mert csak a nagy szerencsétlenségbe sodródott
ember.ek. átkozhat ják ~l a pillanatot, melyben az
első. lepest. megtanultak. Aki pedig diadalmasan
t~ SZI meg pályafutását, az örök hálával gondol
vIssza arra a nagyszerű erőre, mely utja elejé n
indította öt.
Hiszem az ötök életet, mert hiszek egy
[stenben . De al- életem kezdetét ép úgy, mint a
beteljesülését nem határo zhat om meg, mert az
Istent nem tudom fölfogni.
Mind a:, amit [s/enről, önmagamról s at
ör6 ~életröl tudok. csak annyi, hogy: az lsten
gyermeke vagyok. Ezt pedig tudom, mi!rt /alom, hogy mi emberek, mindannyian Oz Isten kezéb~n vagyunk. Az a kis töredék, amit a földi
é letben önmagunkr61szemlélhetünk olyan istenien
titokzatos, mcgrendítően szep és egyszerű, melyhez hasonlót az ember soha nem alkothatott.
Megcsodalj uk a sziiletést és megkönnyezzük
a halált. Szüleh~s előtt azonban nem tudunk beszélni, gondolkozni, örvendeni és szenvedni,
mint ahogy a halál után nem tudunk sírni és
könnyeket hullatni. Ez a kis éleHöredék a földön gyönyőrlien hirdeti. hogy; az lsten keze
van rajtunk, vagy nevezzétek h.irminek e szent
titkot, eJ;!yetlen bizonyosság, amely vég7.etesen
következik be az, ami ről az apostoli levél így
sz61: "Szeretteim l mosl Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivl
leszünk , de tud juk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz,
hasonlókká leszünk Ö hozzá, mert meg fogjúk
látni öt, úgy, amint van."
Ezt sem tudom elképzelni, hiába kérdened,
hogy az Istent hogyan láthatom meg, mert a
képzeletem erői megtömek a föld határain, az
óceánok tulsó partjain, a csillagok millió sorain,
de a napot scm tudnám megtagadni s akkor is
hinnék beDl'.e, ha egy reggel naptalan sötét maradna a máskor fényárban üszó glóriás kelet, . .
A z Isten rel~ ki tudná megszámlálni hány
tít vezet. A föld, ez a lélek öserd6je, anlcly tela

van millió emberek apró kis egyéni ösvényeivel,
Dem tud tájékoztatn i, meri az emberek ú tja
mind keresztül-kasul viszen rajta. Egymás mellett. Egymástól távol, egymás eJl~n, ..egyik a másikon keresztül igyekeznek a foldon az lsten
felé az emberek. De őserd ö sokezeréves sötét
dús koronáján egy lombtalan keresztfa elkorhadt törzsének résnyilásán beragyog egy istení
fényü, töretlen napsugár; az .emberi .életek ~en
geteg útve sztőjében az Ur Jezlls Knsztus veres
ösvén ye ez. Nf!m ar f!gyedül istf!ngyf!rmf!k imáda/ra meltó tűndökJese, elhhe feflen csodája f!Z,
hanf!m az egész f!mbf!riség számára az f!gyf!lIen
út am elyről biztosan fudjuk, hogy az Isfenhez
ve~ef. Azért az örökélef első tilka megismerni
az Or Jézus Krisztusi. Ne félj tőle,nem KeH
neked is keresztre fe szíttetni magadat, hog y
az ' Istent te is meglátha sd, A keresztfa elkorhadt már régen 2000 év óta sporait
sem találnád meg még ha meg is akarnál
halni rajta. Csak azt a parányi rést kell megtalálnod, amelyet az öserdő rengetegén maga
vágott és maga után hagyott .a kereszHa: Kriszfus nélkül leg fenneb b m egfej/he/ellen alom az
örökélei, vagy bárgy u gondolat, a mely egy ismeretlen pillanatban belehullott az első ember szívébe s azóta ott sajog minden emberi élet mélyén. Kínzó kétsége it híve n szen vedjük a bölcső t ől a k oporsóig, de tartalommal nem tudnók
megtölteni soha.
Krisztus nélkül velünk szülelelI üres igéret
az őrökélef, melyet a racionális gondolkodás úgy
oldolt meg, hogy néma gondolat jelként odavéste
a sirok köveire. A halottak már nem törődnek
vele. Az élők pedig, akik még testi szemeikkel
láthatják a sirokon e jelt ... gondoljanak felőle,
ami nekik tetszik.
A hif azonba n fölujjong. mikor e néma jel
mögötti titkot olvasni kezdi. Itt a földi téreken
kötnek és magukhoz láncolnak a görö ngyök,
amelyek en járunk és élünk. De önmagadat és
az életedet igazán csak úgy ismerheted meg, ha
belefürösztöd egész lényedet az evangéliumok
választó vizébe. És ebben a Krisztustengerben,
melynek ize és üdHő ere je a hegyenimádkozó
Jézus hulló könnye és a kereszten el folyt vére,
az evangéliumok választó ,'ízében a test és a
lélek egyszerre külön válik s mindkettő meg·
k apja igazi értelmét. A test lepereg a lélekrőL
Lemossa róla a mulandóság ízetlen víze és a
lélek isteni szikravi erő södik benne s megkezdi
diadalmas pályalutásat az őrök Isten áldott kö'
zelsége felé.
Krisztusi pedig hit nelkül sohe meg neri1
érthetnéd. Hogyan tud/la lnaf hál csak valamit
is az örökélelról, ha nem hinnel ? A tudasnak
az örökélethez semmi köze sincse n, me rt az
örökelet egyedül a hit dolga és a hít öröme.
Öh _ .. az nagyszerű, mikor mi tudha,tunk va.
lamit, de hinni valamit, mint szent bizonysagot ,
ez kizárólag a lélek szent gyönyörüsége, amelyen
az értelem leglennebb irigykedve fanyaran mosolyog.
En hiszem az örökélelet. S ez a hit fen-

séges nyugalom és mélys~ges tapasztalás nekem.
~.élia",és ért~lme minden gondolatomnak, arany~urdoJe az e r~ései mnek és örök lendítő ereje az
eletemnek. Hiszem az örökéletet mert ismerem
már Kri~~/u.~/. S ez a legnagyob'b ismeret, amit
most e foldon elbír a lelkem . De ez az ismeret
mindennél többet ér nekem, mert szent igérele
az ele/em beleljesülese, hogy egyszer az l s/enI
is megismerhetem.
Hiszem az örökéletet s megkönnyezem ha
koporsót vagy fri ssen hantolt sírokat látok mert
nem t udom, hogya 1i>lek, aki bennük b~ntotta
ki testetlen szárnyait vajjon ismerte-e Krisztust
~s viH-e magával csa~ egy parányi bizonyságot
IS, vagy csak akkor ebredt istentudaira , mikor
megdermedt benne a gondolkodó agya öntudata.
Hisze m az örökéletet, mint az Istentől ki·
indult s az Iste nhez visszatérő örök lelki folyamatol.
Hisze m az örök életet, mint az emberi lé·
lek d iad almas út ját az egyedül tökéletes lélek,
az örök Isten felé.
Hogy most sem a lelkemről, sem I s tenr ől,
a lelkek lelkérő l e hiteme n kivül nincsenek tengernyi bizonyosságaim, csak azért va n ez, mert
itt a földön még nem lett nyilvánvaló, hogy
mivé leszünk . Hiszen amíg a gyermek a bölcsőben fekszik nem tudjuk róla, hogy szilárd
jellem, vagy ingadozó erkölcs, hős vagy isten'
tagadó gyáva ember , szegé ny, gazdag, egészséges élet vagy beteges sze nvedés bontakozik
majd ki belőle.
K risz/us ú/ján azonban . var reánk a nagy
igére/: ha~onlókká leszünk Ő hozzá és megfogjuk lálni Ől, aminl van.
A h itetlen ember kajánul mosólyoghat erre:
Ugyan minek ábrándozni az Isten látásáró.l, I~i
szen azt sem t udom róla, hogy van· e egyaltalan
Isten. Elég nekem e nagyszerü földi világ gy~
nyörü lá ja. Itt va n az é n igazi hazám. Ezt. latom ebben benne élek ez az, amit most bIztosan' tudok. Minek áltat~ám magamat hiú ábrándokkal. H itetlen embernf!k bolondság és n~"!.
pro bléma az ő rök élet. De nem probléma a hwo
embf!rnek sem, mert érzi, hogy egész lényé v~1
benne él s nem tud megszabadulni szent htka.ltól. Rabja egy ha talmas lelki len~ü!e~~ek. e~
a földi éleIéi is az örökélel szemszógebol nez/.
Két kíilö m böző s egymással teljes.en ellentétes világ ez a földön . Mindketl ~ t embere~: az
Isten gyermekei lakják. Az e~YI ~~en ~nsztus
rabjai élnek, a másikat azok alkotJ~k, akJk maguk k észítik Krisztusna k a k eresztfa!.
..
Hiszem az örökélelel. E z a z a keskeny aJlo
a z un ilárizmusban , amelyen kereszlűl Krisztus
helyei követel magának a mi vallasunkban. Vallás unk többi területein szabadon járhatunk s
a lkothatunk magunk nak vallásos vi lágnézetek~t,
de erre a mer"dek sziklacs úcsra , Je h~tü~.k bh'
milyen okos unitáriusok, Krisztus nelkul .so .~
fel nem turistáskodhat juk magunkat. A. raclona
lis vatlás bölcselet, amely az el mult szazado~to.n
oly nagyszerü értelemmel töltöHc meg
u'd>~~
rizmust, iti magára hagyja a hiveit s a I I alt;
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csak magyarázni tudta Krisztust, de soha benne
. ne~ hitt. az értclmetlenü~. áll ~Z. örökéle~ kérdésével szemben II kescru csalodassal fo gja heismerni, hogy. nem is tudom mié rt lettem unitárius. Szegény okosko~ó, hffe~le,~ e~bereq, akiknek minden vaJlásossaga e s lma dsaga csak anynyit ért, h?gY,tudni aka rtá.k ve le. az Iste ni , ,a,z
.Ö egyszülolt liát, az. Úr Jezus ~nsztus.!,.~ sala!
lelküket é s e szent titokkal e!!y utt a z o rok életüket. Szegény jo unifáriusok, akiknek a vallás
nel1,l tudott több értelmet adni annál az egyszerű erkölcsi parancsolatnál, tégy jó t és kerüld
a gonoszt, mert ebben benne van maga a z üdvösség is . Úh nem tes tvérem! Elh,etlek Matuzsálem koráig is a földön s örökké csak jót lehettek, úgy is kevés lesz az, hogy csupán jó
cselekedettekkel hit nélkül e lérhessétek és megláthassátok az Istent. Az igazi vallásnak vanna'k
ezeknél miszlikusabb aktivitásai, melyeket egyedül a tiszta hit erejével lehet csak m egélni. Az
örÖkéletet nem lehe.t csak prédikálni és csupán
jó cselekedetekkel szol~álni, mert 31. örökélet
ennél nagyobb alázatosságot, mélyebb istentudalot, tőrhe(etlen s zent hilel követef magának az
embu ieiMből.
His zem az örökélelet. Hiszem. És nem is
akarok többe~ tudni róla . Elég nekem az, hogy
szenl bizon ysággal hiszem .
Testvéreim! Is mét ránk borul a csendes alkonyat. Sötét árnyai betöltik körülöttünk a
földnek minden kis zugát, amelyben reggel óta
mostanáig világosság ragyogott. Fekete arcot ölt
magára az éjszakába s zenderülő világ. Olyan
ez, mint mikor az élet alkonyán b eköszönt hozzánk sötét árnyaival a halál. De a felh ök fölött
a tisda égbolton csillagok ra ~y ogn a k s valahol
~ ~yu ~ati táj a.kon most is világít a nap, ez az
orok fe~y forra s , A csillagok is feléje fordulnak
s töle kapott fényükkel a sötét é jszakáb;.n Igy
ragyognak. Olyan ez a sok millió kis áttüzese~ett _boly~~, mint a .. hit bizonysága az örök~letrol. Knsztus felé néz s hol a tudás már
a~omra szenderült s behunytaa {áradt szemeit a
hit a s~tét éjszakában is fén ylik és világit.
t
MI nem tudunk e földőn többek lenni mint
a sötét éjszakában a napfelé lekintő bolyJtb csillagok. Esztelen bolygó, melyik nap nélkül önmaga .~k a rna világítani s így a kéklő égbolton
egyedul, elhagyottan sötéten maradna .
Ha te egyszer en gem az örökéle[röl kérdezné!, én tes tvére m neked egy másik kérdéssel
~~lelnek. Mondd csak a tc unitárius lelked val1.~~Zss ~ gáb~n v:-n-e annyi erö, amellyel Krisztu s
U nez~ cs Simon Péterrel vallomast tégy neki:
.. mt kl~ ez mehelnék? Örökéletnek beszéde
van
. e Ih·Ittem es
. megismertem
h g e nalad"'"
. c s en
o y te vagy a Krisztus, az élő l sten fia .
'
Peth ő István

Az Unitárius Értesitö célja:
unitárius ujjászületés !

KRÓNIKA.
Lelkészi jelentés.
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évi mUkOdésU nkröl, az egyhazközsé
a ~~~r~ ~lely7:ctéröl, erkölcsi viszonyai ról és szel1en~
cc ll. z seirol a köve t kezők b en óhajtok beszá
mo lll.
Az anyagit értem e l ső sorban. És ez nem
vé[etlen; .Illert a mai világban ,ezt a kérdést elh a llya~ol m nagy. hiba vol na. Az ősz folyamán minden hlVU!lk, akL a Ko.háry- utca környékén Jne _
fordult, .lalhalta, hogy dLsztornyai nkat ilz általán~s
renovalashoz szU kséges állványozás vette kö ül
ezzel .k apcS~latban 1llegujull az egész tetözet, rILIin~
amely egy Ilyen ~r~g~dö . háznál az épU[et többi
részé nek a t~ rtóss a gat LS bn tosltja. A további gyökere.s renovaláshoz szükséges költség a ' tervek
szennI 1,4-16,000 Pen gő köru[ van; ezt az öszsz eg~.t eleg kedveze>. feltételek mellett sikeriilt fölvennunk a Ne[!1zelt Takarékpénztár R. T.-tól, s
3-4 év alalt le IS törleszten ünk. A dologban az a
megnyugtató, hogy amig egyfel ő l a mi székháházUL ~ k nyugodta n várhatja meg az 50 éves j ubileuma! 1940. október 26 -án, másfel ő l a kilátásba
h71yezet! adómegtérité;; jelentékeny összeget iesz
kl ; anll esetleg a nu gyönyörU kis templomunk
belső renoválására ford ítható és forditandó mert
egy füst alalt ezt is e[ kell végezn ünk még 'az ídei
'
nyár folya mán.
A templom be l ső renoválásanak költsége a v!fágháboru.ban elesett H ősök emléktábfájával
együt! -:- Il1Lnt~gy 4-5000 Pe ngő! igenyel. Az
~lőb? L kölcsönboi fedezzük. Ezt azonban - ugy
Illenek -- hogy a rendes adózás pontos fejlesztése mellett az áldozatkész hivek buzgósága felemlse elő. Bud apesten és közvetlen környékén
lakó .2-3000 le[ket szám láló seregü nk, ha mindenkL csak 2 ( kett ő) Pengő! aján l fel erre a célra
_ a csecse mő t is ideértve - ezt még a mai
.válságos gazdasélgi helyzetben is megleheti ; mert
bár c[islllerj ük, hogya többi időbe n csakugyan
sok o[da lról van igénybe. véve a hivek á[dozatkeszsége, mégis mihclyt a tempfomról van szó,
fél re kell tenni minden zugoJÓdást. Al<ad ill még
olyan hivli nk [lC1ll egy, aki [O-20 szegény testvére
l!clyett is Illcg fogja fi zctni a fcjenkénti taksál.
ElL a magam reszéről 50 szegélly testvérem quotáját vállaloIll . S fe lh ivem jobbmódu presbyter fiait,
hogy ök is a szent ügy érdekében jó példával
járjanak elöl.
Az elődök nagy körilltekintéssel megépitették
a Jl Li szám un kra az unitárius hitigazságok ápolása
és terjesztCse végett ezt a fe llegvára!: áldj uk erte
kegyelettel az ö em[ékü ket; de a romladozó fala·
kat az idők során nekünk, a most élö nemzedéknek, kell kijuv Igatnunk, megmenlenünk a jövő
szfi mára.
Csak igy énekelhetjUk vidarn szivvel, vig
zengéssel ebben a templomban százados énekein.ket és zsoltárai nkat, amelyek köziJI ~ nlLllt_eszt~ndó
ben zordon fenségbeu o.: melkedett kl "Eros varunk

~===~'

u. e.
•

XIII. 4.
I

11
I

utlal az an nyira fo".tos diakoni ;1t is pótolja; s
IIngy reformátor szíllctcsél1ck 450-ik évfordulója n1 ~g egyel ő re pótoll1l IS kell. mert ezid ősze ri n t
al kalmából. Az ö vi téz k ed ő életét és mu nkáját mi egy vagy két kl11ön diakollllsnak, vagy diakonisis megfelelO kerelocll I1IcllaUuk a Dáv i ~1 FcrCllc sanak a beszervezésére az egyhazi mUllkaba a
Egylet fOrllll1:\ n, ahol a protestáns testvérISég és ri költségvetés (a rideg számok) nem nyujt atapot.
magya r sorsközösség, mi n,d ,a ~ll a i Ila? iglan igazi f\ Nő.szöve t ség ily ir.:i nyu 1l1UkOdéscröl nyomtatáskriszlusi szellemben Jut k,fcJczcsrc lllLudcn egyes ban IS beszamoll az Unitflrius t rtesitö lapjain,
alkalommal. IlyeIlnek képzcllclIl éli e l e it ől fogva ~~á ma dásá t fe1ill ~i zsgá l a t végett hClIlIltalla a Kebli
azt az cgyháztfirsa dal rni 1l11111 kásságot, amely az. I ;:1I1ácsnak. Az Jóvá is hagyatott. Ennek a közidén Kolozsvárott, az ösi anyaegylet kOzpontjábnn, gyn lésnek vnn fennt artva, hogy azért a valóban
alapitásának 50-i k évfordulój a! fogja IllcgU nncpeln i nCI11Zetmellt ö kari tativ munkáért, amelyet szerény
méltó fénnyel és IIlclcgséggcl. Ahonnan - ugy ~szközökke l a N öszövet s~g év rö l -év r~. az evangéhisze m Ill i se m hiányozhalu uk. A Dávid Fe- hum szel1cmében végez. Jegyzökönyv llcg mondjunk
rcnc Egylet bizonyara gondoskodni fog megfelelO köszönetet, kiemelve az elnökség mu nkaköréböl
kivált Barabás .István né nagytisztcleW asszony fáképvisclclröl.
Mint ahogy valamelyes alakban gondoskod- radhatatla n tevekenységét. O iSlllcri nlind en szeaz anyagi tálIlIIIk kell a magyarországi II l1i táriu s testvérek kép- gényU nket. Tudja, . h o ~ - mi faj.
mogatás mellé n ll nd ~ g csatol e~y pár jó szót,
viselctéröl azon a Nem zetközi Val lásos I<ongrcsz,
vagy ha kell : anyás Intcimet, al111 a sorstlldöZöttSZUSOI1 is, amely illéseit az idcII egyhazépitö és
ifjusági kérdések tárgyallísával <l ug. 14- 19 napjaill nek kész v i ~a sztal ás . Akárhányszor többet ér, mint
I<opcnhágába n (Dán ia) az ottani unitárius egyház- maga i~ pénzbeli segit ség. EzenfeHlI a Nöszövctközség templo mában tllrtja. A program befcjezté- ségnek cgyéni partfogo1tjai is vannak, a k i k ről egy
vel pedig a kongresszus tagjai részvéteiévci óhajtják vagy más alakba n egész évcn át gondoskodik.
felavatn i Luclavicébcn (Lengyelország) Soc inus hogy ak is fiut mcgmentse a zilllesztö családi
f'ausllIs I11 cgujHolt sircmlékét. Dávid Fe rcnc szel- környezettöl, vagy hogya diplomás if jut visszalemi örököseinek ill ik 011 is jelcn len niök ; hi szen terelje az ipari pályára, vagy hogy a mUvészi
a hitvilók. ideje lejárt s .1 k i engesz t e l őd és utja az életpálya teljes kibontakozását lehetövé tegye. S
egyetlen Járható ösvény a modern élct ulvesztöi- ebben a tekintetben jogga l számit ti lehetösebb
családok megértő egy iJttmHködésére ; lllert az ilyen
ben.
lIycn emel kcdcl! szcll cmbc n hirdctlil k a mult problémákat csak közös aka rattal és kölcsönös
év folyamán is Islenllck igéjét templ omain kba n és biza lOIllmai lehel megoldani.
a vasárnap délutáni SZCllt szolgalatokon a kOrzcInnen indult ki az él jóték0l3 lIur.sor lÍtlalrisi
tekben ~ .helycn, Pestkörnyékell 7 helye n és a akció is, amely vitéz dr, Nyi redy ézáné vezetése
~ávo l a bb l . vl ~lCke n pedig 18 helycl!, idő nkint meg!l1ellett 1.1 folyó iskolai évhe n is egy héten három
~ e l ell ve .111 ve ll~k .kör~be n .. Am i a hivek tem plomha
Izben meleg vncsorával látja el a Bra S5<1i Sámuel
Járó készség~l t Illeh, a 1111 nagyfoku szfttszórtságun k Ifj. Egyesuretnck a Misszió-Ház internátusúban lakó
lllellett nem Igen lehet panasz. Kivált a nagyilnne- tagjnit, akik közil1 különben 8- to rendszeri nt a
peken urvacsorával élők száma a lakóssághoz ké- Protestáns Menzán is kedvezményes ebédet élvez
pcst még mi ndig kedvezö arfmy t mutat. Karácsony- a gróf Bl.llthy.\ny 1I0na ,.Örök Alapitvá ny" jókor és. Husvétban 3- 400, Pll ukösdkor 250, voltából.
Szenh111hál ykor 150 lélek szokott urvacsonU venn i
. A NOszövetség vállalta ~l gö d ö ll ő i ViM.q~ohár~-tltc ai te!n~IOmunkba l~. 8 ehhez képest elég
számosan a MISZI.ó-l-Iáznat IS. Urvacsorai kcnyelet .rttlll uon:c-ra kész!llö 345. S1.. Jáuos Zsigmond
cserkéslcsa palunk remekbe késztlit zászlójának
és ~ort l~gtöb~nyH'e egyes buzgó hi vc ink szokták
felajanlam; Imért c helyen ls halás köszönetet zá.sz lóa nyai tisztét is. Hogy mennyi szeretettel és
mondu nk nekik s gondoskod un k arról hogy szent 11111y Iwgy áldozattal, azt szavakban és számokban
célra. lelt adományu k az " Aranykönyv"~bcll is meg- kifejezni alig lehet. De bilszkék is le hettek a kis
csapatra, IlI cly Pelhö István, hitoktató lelkész pn~
örökillessék.
ra ncsnoksága és a többi vezctök harmonikus egylltt. H i~eil.l k áldozatkészségét, már t. i. azokét, l11(1 ködése mellett, II pompásan IllegépitcIt ss:éke/!I
akIk mIlldig és mindenre tehetségUkhöz lllérten kOl/tt védö szárnyai alatt csa k dicsöséget és besöt .azon fellIl is, szivesen adakoznak a rendes egy~ ~~ Hl e t c t szerlelt az IInitll rius névnek, A nagyvilág
házI adózason kivHI, az .utóbbi időben szépen IfJlIs..1gállnk uemes versc nyébcn a mi fiaiIIk meggyarapodó egyháztársadal llll egyesU leteink fokolOtt állták a helyU kct. J(jvánatos volna, hogy ez az
m~rtékben veszik igénybe ; ugy, hogy ez az érde- e l ő k e l ő kll1ssz is, II nyári tá borozás rendjélI is,
kelleknek és az elörelátóknak fel is til Ilik Nem
lehct <l hurt a végsöig fesziteni. Ncm lehet k··.1 . ~n cg tal'th íl t .ó és Wkéletesi tllctö tegye n. IfjaiIlk illllell
1l1dllltak kl il nagy tá borba, istelltl sztetet után. Egy
hogy kUlönbOzö cimcken az egyh.1zi adó~v '~~~i vasama» pedig a táborball is egytItt VOlllll ll ve lük,
llleRhaladó összeg (egy másik 9 OOO Pengö) l,
pr6bara tegye a hiv~k tcherhiró képességeit. l~lc~" a. sza.bnd ég alatt, gyöllyOrll lOIll!Jsátor II rnyék,1 hill!,
végeredményében mIndenik ilven ·llükula" ,. k
g dlc,SÖlIvc ~tyá ink Istenét, aki ál dt\s.1t bizon nya l kiJo,.
I"
yan t ~rJesz t e n~1 a kcső ~H1 okákra is. E..:y-cgy angol
nemes
• k
a c.. Ja, hogy anllok támogatás" elöl eltilT IH~rokoll IS .volt il nagy táborban, nkikkd {\ cstl pa!
zur ozhatllk el.
' ro>
spvcs "<I ráll és hitrokoni érintkezést !/lrtott fenn.
Ki ne támogatná kész szivvol pl az Unil ár'
Ezek kedvéért a bibliai leckét nJlgolul is re/NOszövetség szegénygondozó akciÓját; <Imely 'e~~~ olvastuk,
(Folytaljuk.)
nek/Ink az lsten !" Luther M;\rlOI1 di:.dalllHIS cneke.
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Bölön ' Farkas S6ndor egyletünk
gondjai.
AT. unitárius iparosok es kereske'dók szer_
vezkedéset a szükség hozta Iéire. Sokak lelkében
egett a dgy a közös munka nillalilsiua, mely
lassan alakot, forront öltött és létrehozta az egyesületeI. Maga az egylet csak \'áz és üres keret,
melyet tarta lomm al és Jélekkel nekün k kell kitö]ten ünk. H08SZU es ték
v8!!árnap délelóUök
tan ácskozása előzte meg a mu nka megindnhis:at,
mely azon ball ma is, egy e s zten dő elmulta után
is, csak gyermekeipókben tud előrébb haladni.

es

Őszintén

keresve az okát szervezkedesü nk
etldigi eredményteJenségeinf:k megállapítj uk, hogy
cgyletüllk sorS8 részlH:II a mai altalános ga zd asagi heJyzettel , rész ben pedig az egyházzal van

HIREK.
•

Az unirárius csaliid
l':nitári1lS házQ$ságot kütWek r arga IAjo.
ér Kellermann JJagdolna {ebnlár "/ én. Bud4pest~_
P óld J ano, és Pál(ald Anna tmitáriu6 Mzassrigáb6t Irén tlet'ic kislá1ly uiileteH (ef,,-. 2.:l- an.
G'3.gyi 8ánd<n- Ú P rokop [ren unitárius háza ssagaból Ida ~iI. kisltiny 8zületett márcttu 5-én
Isten áldása ugyen a.: unitárilf8 családtm J
La punk első oldal á n ket "ern( közliink. Az egyik
Erik Axel Karl(t lcU költemén)"e. ui a s"edek egyik legnagyob b Iirikusa volt s akí a Nobel-díjat ís elnyerte . Sze-geny bányászcsalid bóllzP.rm:uott I ma r gimn:uísla koriban feJIedezte Petöfit I il. nagy magya r kö!lő nek rajon ~ia.
és fordít ója ,·olt. A másik költe mé ny a maí élö irók egyi~
legnagyobbíkának. a non'ég Sigrid Undset-ne k műve . aki
szintén Nobel-díja s. l>1indké t költemenyt Ha;du Henrik
tes tvé rün k, a ki való magyar nycl\'nl ii VéQ; forditolta ma·
gyarra s az ö szivessegéból közölhe ltük e köllemenyeket.
amelyek egy mOll készülö eszaki antológia ef\ekes d .uab~
jai. Ezulo n is halasan köszönj ük!

összeforrva. A gazd asag i helyzet nyomasztó su lyát
legjobban az önáll ó kisiparos és azok seg édjei
éreziék meg. Kevesebb a munkája, nagy a csa ládja, sulyos gon d nyomja a vállát, s ahelyett.
Az U nitárius É rte sít ő zárószámadása az
hogy nyomoruságábun lélekben közeledne egy há- 1933. évről. .Az Unitariu"S Értesítő fennállasa óta
zahoz, attól még e!)yre ehávolodi k, mert hely te- a mult e:, zt endöben el ső izben vált deficitment essé,
am it olvasóink meg ér tesen ~ k es jóakaratimak kölenü l iléli meg ann ak helyzetét és nem ismeri szönhetünk egyedü l. {(ötelessegünknek t3.rfj uk,
fel annak fonto sságát, bogy az egy ház az adót bogy oh 'asói nkat tajékozfass uk lapu nk an~'agi
nem hivei nyomaszt6 terhei emelésére, hanem ön - :Hlasáról, bogy ezálta l is ébren ta.ts uk érd eklő
maga és hivei fenn maradásának lehetósége érdeké- déSÜKet.
Az 1933. é v tolyaruim volt :
ben kéri. Mindenki , ak i cs!\k egy kis heosztassal
a) B.evétel :
él s nincsen az egész éven keresztU I munkanél1. Előfizetésekből
1881.20 p
kül, az rendezze ugy be életét, bogy az egyház·
2. Missz ió Hár. ndomanya
300.- p
nak járó é vi négy p e ngő adót megfizesse. De
3. Dr. Si mon)1. Pá l adománya 200,- p
megfizetheti negyedévi egy pengös részletekben
Össz.eseu: 2382.20 p
is. Ha adóját rendezi valaki, akkor teljesjogu
Ezz el sz em beli :
tagj a a közgy ülesn ek, résztvehet az egyhci2i élet
b) Kia dás:
irányitásában szavazatá:l keresztül s m egnyu o-o.
L A lap nyomda i e lőil Ilitása
doU lélekkel fog elj4rni a templomba , ahol m;gci mszalagozása , szétkül- .
.
dése és en nek postai költtalálja lelke békességét ős ny ugodalmát.
sége tíz al kalomma l :
17 13.62 p
Egyletü nk szeretettel hiv és vár minden
2. Me~i n dit a lldó fü zetes vá l·
unitari us iparos és ke r es k e d ő mestert és segédet.
lalat a lapjara tartal ékoltatott -186.38 p
Tavaszi közgy lilésünk lesz eröpl'óbája eddigi
2200.,- r
m~n~ an klla k . illi igyekszünk öumagunkat megA bevételek és kiadások közt m~ta~k~~Ó
~rosltv e . harcolni és küzdeni az egyb az s rajta
k~r~sztül a magyarság érdekeiért de ugyana kkor 18 l p 20 f összeget a budapesti egy ... azk~z,:eg
kerjük hive'lU'e
k t IS,
' hogy a men ny 'iben módju kban rutés, v il9.gitá~t telefondij és levélposü, ~Il~t.~~~
eimén a lapra forditott költsegek visszafe. rJ~e'~'k
áll , ak k~r pártolj~k az unitáriu s iparos munkáját, képen saját számlilj:\ javAra köny velte el. Jú. 9 u
a
vá.sárol}ák .az U~ltárius kereskedö cimj ál. Közös ol" asóinkaT, hogy e ~zep eredllleuy en felb uzdul ...." -.:
al.arattal es erovel építhetjük egy üt tesen a jö- még Il ag~'ob b erővel támogassák a sz~:keszt6:,\.
vendöt!
get és a kiadóh iva ta lt önzetlen mUll kó.J!lbao. Hls~
. B erde L ajos
CIJWsZnlCste r, egyleti elnök. amin t láthatjll.k, a htp szerkesztősége. es munk/),
túrsai teljesen ingyen dolgoz na k, ~o t. a .Illugqi!
zsebéből fedezne k olykor-olykor kisebb ~Iflda.sokat.,
Csak fi hagyornányos unitári us önfel aldozas ne.,.
mesitneli meg életünket!
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ismHdten oh"'fc'iink fi~lmlohr
,,;anljuk. .' la egyh.ui irodlllmunJ,. cgyi!.. I.. ~rdcl..es.,bb prob;ilkoU.slI eZ. lU: ifjuSlIlI!.I I",p. :>md~· az. ct;.:u IImt:lri u ~ l'"
n:Dd61 hOrdOU3 nl3pb;.,n. E1ófiz..,t~Sl ifll ct!up:in 2 p ... "g6
egy CH", Kérj"n c:!;ckh-t Pc/hó bh"int61 'lll0' F.,.r1'nc; Jt\.
u;cftól (LX •• Rü;os-u . J,I

A .. Ke nk iS tisi"

•

Az 1933. évröl szá molr b e a m ár cius i
k ebli ta n ács, mely :!1.erillt ~E ('gyh . \zköz~c~ tH:!verelel : eg."lHizi. :11101.),11] n~r (, P ;l..-{ (. ~ h.oh:lryut<lui templomb:\z ben':'eh'l 4G.:!Al P . 9
piJrselYPcUll'kbell 53"!. p a9
BIIlI.a p ~.;:. t szekrsfö·
\fMos segel,\'(' ::!.ll:!.> l>. t'lohzercsl dlJnk egxl'~l'~
té l I.&ll p :?o f. ~lissjóh:l ztól Ullif:\ritlS ErlC~;l

,r.

f.,

f őre

300 P. feuutorf:isi :llnpböl ::?OOO P. Öss!.csen
62.!O7 P 76 r, eI6irfHl~·1.Rt IH~fkilli bp "cfel IJ.O::!:4
p 19 f, :u fll1 ó b en~tcle k 17.5 1$ p ..Uj f, C~!\1l1f
88.115.,1. P 41 f. l\ itl d :l~:Ii: sy.f'mélvi killtl:\:wk
16..::-':.">9 p ~:! f, dologi ki:ld1Ísok ;) Ob~ p 5;) f,
előre nem \l\tott ki:HI:\sok l 007 P ~~ f, :ll:lpok
és adOllltlllvokra ".5.')7 ]l 10 f, i\l i:'lszióhúr. reiHI ..
ki \'iili se~EÍ\ve 4.500 P. l\oh:ll'Y' lIlcni templomhl\z
kindasai 37.50U P 87 f, Slö\'ctség.u tClli h:' l' 1'Il
előleg 10 P, pénztán egyen lcg beli zctve feuulnr ..
túsi :lla pm 3.0:? l r :!O f. pos t:l.tnkll re kpcll y.tt\ri
egyenleg 48 P 73 f, :\tfu :ó kiadáso l, ·li , ')I~ P
46 f. összesen 88.65-1 p 41 f.
Gróf B aflluíll.ll DOlla iil·tik lllctpill'(il/!/ berrlelei: t' j.u·enleg l U::l;I. Élvre ;)R.' P,' e \' i k i\mi\~
L I50 P, idő l,özi kl\llHlt 38 P 00 f, Össl'f'scn
L 77;:1, P 00 f. ~hböl I)roteii láns meJ1Zn rfl ;-)00 P,
tandijsegél.\'ek .1 00 p, kczelós kö!tséj!c 5 P OU f,
összesen 1355 P 00 f, ID3·t évre t tl7 P.
Gróf BaUhán!! (foIla alal) be,'élcfci: egyellIeg 1033. évre 137 P, e\'i kamat :::l.576 P, ilWközi kamat 42 P ~ 7 f, összesen ~.755 P H7 f,
Ebból f: zegénj' ta nu ló k kön)'veire l :?O P, Nöszö\'etseg segel)'ezésere 500 P, Cserkósz CSl1 p at sególye 375 P, tandíj segélyek ro ~50 P, I,ezeles i
költseg 5 p 87 f, összesen 1.2GO l> 87 f, 1\)3·1.
évre 1.505 P.
..
Eg y/uit fetmlarldsi ah'1J v(l9 yoJla kölcsön
osszc(!ekbcn 60.0:17 p Ol f, kész pónzben betóve
14.910 p, összesen 7-1,U57 p Ol f. Herce/,:
Odesealehi Art.lmr nhlP \'agyo na I.KGB P. DerzSi
Karoly alap 475 P. Sebestyén Arth ur alap ~7 P
15 f.

te mplom renov:\!ásávnl SZÓbf~ kerlll t
~ s : .lhatáro?-tntott a templom I'cl1 ov:'! lfl.sn. is. I!::-:;
IS tob~ ezer p·t Clmészt fel. Eg.v ['égebbi ke l)li
tanáCSI határozat !-Ir.erin t il. t.emplom I'CIIOV:'t IÍl sfl.~a.! , o!(I.tlndó meg a hös~k cmléktfl.l) h.lj l~ is. Ezt.
,L. kebh tan ács felcmiltette ez a lkalommal. A
luvek .ó.ldozatkészségótő l füs:g, hog\' CZ II llom cs
s?,imtlck 1lcstct öl tsön mi nt ln~\llJall a Díwid
F er~lIe cm~éktábl ll, fiIlÓI"l:n l>t~l1t adjunk a hősök
eml~ktllhláJ úm, mo ly IL te mplonl Jlli l~tt is CSILI,
fch er Ill ór~ány. lehet s hősein k is llH:gél'< lemlik,
h?gy az o vel"tanuságuko.t fcher míu ványtlLbll\
hirdesse.
.

A

A diak (:l n issza inlézm énnl,l el ujból foglalkozott a ke bit tt\WlCt!, ezt I\. gOll tlolatot Bnmlu\s
Is!.vó'n . lelk~sz vetet.lc fel el őszö r, Ilklwr I{o t oz~.
varra IS eljutott, mUlt cl\'i kérd Ós. Az CIHő kOI)..
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X III. 4
I

ferenc.i:\n dr, Rllyt't~y Rohert ne 1"I\nkö!tI \' ~h\ril\,
:\ \í':\n:n'g,v\l"

t'llllikll"-lj~ ft'\Qh'nl:i"SI\ 1\\\."h1ll\h.il

:U~ i(jus:'!;, 1lI01~RIIlI:ib:i fl'h'f:\lf u S IIlótli 1I11lllf'l'l1

llen 11m. ~h'gohl ,, !\ :lf.onh:1n I\l~~ 11m silll't'. Hhl ·
leg elfogl\ll1:\ II k('hli hUI:k:> 1\1 int~!-II\~\llr ~"I'1'
n'~é:wr. dc jd~lIk~ Illl.~g nem 111\\ \ \.">gl(l~ hM:\rOlmi. .\ legnl'hci:' Qh ii It,).;:\s Ilw~'{)hh\SI'. nt' 1\,

ilto llH'g kcJl, lWl!Y hort:\
égeto il1.11kscg " :\11 m.

:\

m \!~ohh\i>.t.

lllNt

A ke b1i ta nács eou házfivá vt\losztotln
~I!ithi.> (M7l1 Illt-rnö).;öt, nkl. miut ilr:: \ k~'lI1bl'r, Hilib
esethcn :\11011 tllll:\l'snt 1\ h~ Ill!llomhl\,..U:11 l':'l, :11:1_
pit " :1I1,\'i IÜI1. lInl elMor,lllló j:\\·ill\::.tlkm Ill'He. rl'm\>lji.lk. ho~y e , ill"tsl'st.'-n~ 1 m~& inll'nr,hl.lbh~11
belc.k:tpcsolúdlk ci!.\'I\t\r.lIllk dcll-h.... 1f t i~ IIh'l;jcg)'l'zzilk ('II il lklllOllllllUI, hOI;Y Ihlll!\111.':-\h'u 1\1':
egylu'l1ti tull\jdoukt.'jJcu II fI!gi tliakol1 l1 s, :lki t' lI
IIgy mint :\ preshylCr :If. l'gyhllr,kör.seg 8zdlt.'1II1
IIIlInk:\5:1 ~S 13nnCSilttójll.
Fnl uv égi Aran ke bli tan ácsos, nld hUilf.
é \'en l\ t volt ~IV. Cgy h l\" k öv.s~g jl't-: yr:ÓjQ ~8 Hlú\' töpu
Ó\' titCIJt:lI1 :\t:1 ll llC:: ti cgylu\1.n:d' :\htor.lI lkcsr. 11I~Jn,
tiszteletbel i kebli l aH:lC:iOS~ll ,'!\lllSv.tnSfl lIl1ml m:\.ból tlZ ifj Il Rt\~i konfcrt'lll'i:\ t ~)O I'- \'t'! s :1 ;1 1;),
sz. J :\uos Zsigmon d l,:s(' ..kt'SI"{'salll\to~ ~)O P-vl'i
ajúndókov. I:\ meg. A mll tlk:'~b :ln IliItött d el \I1:i n
,' i:>8z :l" o nlllv ,~ :l eseIHles ott hon ll!l, 1\ 1;\1,,(\(') Ó~
dolgozó i fJus:lgor 8-cgiti ene! 11. ~1Il>J) ijl's ,. ej.!~ul.
Et a ne mes Illllllk :\:;j nOmeg csclt\ke(\utc.. l:5 tcn
úldúSll legye n :IZ lIj,\ut I6kozó n ég fl n u~gll j!\ lId ~
kozott akOll.

A g uerOl ek is te nti sztel e ti c s opo r tvezel ~ k
azt il kéros t tcrjesv.H'llé k ZI l,l, l)]j tlltl:lI.'S chi,
ho!!.\' nr. edd igi ,':\sl\rnu pi isko lll d lHWCZl'1! cl!jl'lh:g hcl,Vl'tt fogadjl\ cl II gyermok iRlentisr.tt.'lt.lt
neve t.. J ollege mz\ r októllcrtól 1'~7. l h'u g.Yt\fU lukiHlc nli sz tc let, hiszOH fl. lIl oneto il· rCHd cs is lmltisz tele tlel egye n lő .
Áh itat napjai nk ró I öl'ömnHlI It:li lp:!\lt n II
koh li tll nnos azt I~ sze p sikOI't, II l11 it nr, illé n űl~r ~
ez nz ujnuh int ('1. lU énvlill k. lIi1 oltl:Hó Icll,(-ilzl' ink
folvft ltvlI hCS1.Ólte k UL,t:ó l, hogy f\ t o~t i Cl{ lolld
!l.zc II vcd ést I hog)' II a ~z II03 it hulj III, l': l' i ~z tI tk t IrII ni.
la tl itá!:ll\ hoz Cli pcldaadl\ll hoz hivcll II Illi Ud l' (\~aÓ
gUn k,'o. ~Ii , Il kik tudj uk, hogy 11 l-IlIollv\.'dl's tú'
liink !:iZz'I I'tll!lzik , kóU~zorcsútl l!I't'y,7.t1k tHdl ktléW~I ,
hogy 1I V. á ldott MC'8 tCl' póldfl.jllk6ut jó m fon li tIl uk
szollv ('( lc8ei uliot , A z i fju ~ílg IL 1'6tH',Ukl'O ]1110dllgOí;illi Cf! Ilp ai O['zóklwl II 11ml ll1l1 z0IL tmtlU\st flZ l\-

l'cteucl ca f i ~.v c h)llH II ~\ 1 l1nl lgldt ll H t ~ U lt.'~u l (l n t
f!z lilök ill vciIII. okul tz.tk II uzt hi!:lHZtl k lI() lillll \'1gasz tal /lst éli Uirelmct JL.Y()rlck II ILOlU l'Ii "lIl'ü lll
tuu i t{LEI bó l,

l(ö n yv lá r lll1lt l'ó l, " 'u lllliS8z ió nlo 'ÓI é~
Seg ély l<ö n y fá r u ll lo-ó l l e J k c~i t(j hl.lKZz'l Il1ohH In I"
tott, 1,(181. 16 (.~'y II I (~ kÖII,y vlfll'1I01., do 11 11\1{ ~o k lltt,ml
vulu VIL II , l<oll yv8ze:':rt' uyro VIIll ~w. lI li!:lt'K, IL 1\(.1
rCllztóu'y MII/-t\'otó Hl'UI ' Ieijes lUlIly l !,t'1Idlill,yhllll
Il liu t cúlazcrU tUUlI O 8 n I f~ tognló lc Hd wm Iti Iwv(:s. 'l\ölJ t) hUY.!;:Ólit\gOt Johellto id !'I lj iuul ; mort
meg(m hHnll , ugy 1\ I1UII,\''' tl\l' tl llut 1\ kU u,\' v tl\l"
!IOk, hogy pfl l'l.fOg(ISJII\ vt'gyók n hl\'uk,

Bor hély Pili OI',I!:OI1l\Ji\té k,

Si\lIllor 7,oltnn 81.1\11 1\Ini, nr, I{nrn m nll 1"(lr CIlC megnyitó ŐS dr, 81.lIbó
j,:le k bOI',I\ ró uOfl1.élloL Ifl.I'lotl llk, M: ch~nd olt költem é nyek kt\zll\ 117, ogyi klle!;: 1\ S1,er7.ője is kOIIfere ncifIs Ifj n , Mllkslly I,ászló volt, Borból,\'
Ando r : :17. Ifj\1!u\g kCII,ycro cs hite eimen I!ulolt.

,

fololvl\sflst. A :1~, ~40
é vesek g C \l~ rl\ciój l\ 1l 6 1 O 1l7. cgs cd\\Ii, lIk i ,)11:\él vezetes

és

1 I\ IIIJI s!\~os

fI\lo tt :l,.. lfJusl'lg somi bll, hogy \Ilullkfljl\\',\1öss1.ek öt.ő kll lloCS legyen 111. ifj uSf\A: Os 117. egyh{l7.lI\\k
idósebb tllgj/li kÖ7,ijU, Megérdemelne 1\1'1 ifj us:\g
is es ö ls, h ogyebbő l :\ koroszt:\lyb61 többon
vlIl1n\ko7.1.li unk erre M~ Illlill\t'ius missz iós fel:\,Inir!\' A7. eSlól,yen törtCll t fullllfi?elúsckel IU1Hlllk
k öv e l k ező 81.:\I\I:\b:\1I lIy UI1\1.1. u k. do mM iLt ki
kell , hogy emeljUk BolH.:z:\ ],'t.l I'O tl C fLfiM, uld il
mUso rt fi pc ngll vol \'ItI! Ottl\ lIl og.
A Mnjlyl\fo rllllil!1 U ult Ar hu 'El!ylub li!at.gRtó Taná _
Cin 1'ólh Gyur!!)' Ilr, hir, kudni hlro iudi l\'A nyll. r;, [lmJ!:lé..,~
1;,:lI c Uj/oki Gif:/! dr, kebl! I ~n(u:s o~ t\ U ~ 1 k.'l$l.ilu tl HJrv(: nyt.: r..,ctcICI "A ncn. l h C I CI!~l!lidf m..:.t!d Ött':sl'rlil, Ickih,d(:st': r('j l
cs kl'llcso ll\ l o~ in lézkctl 6S\l kr{\I" , A1, cl1y hh mi.lt!kc rts\": ti
Ilibbi c!!yh:$tu\ lis II1IlJ!k(\l tc n tön'éll )'lcl'vc'lCI m:\sulnh\t
l,u ,1l1 II kérc\cmnHoll,

A Perczein ó KozmA Fl óra L oánu egu1et
:\Jlrilis h;'\!1I "!laz\rlulp ll. U. fúl ti ÓI'f,kor fl i\IiSv.~! ió IblE ~yll l í!l~e~eti tCl'llIóbcn mUsorOS d óluh\HI
rCJlIlcEkUEItn 1\ II kII I, i:\ 11 i IAsan I lw IlC~ ln Ibll II . Amliso!'
:\m ilO flll ér1 bl!I Ó I)Ől lij !l ines. A j,ccl élycs délnlf\1lI
I:\nc követi.
NaO USIObás u cSQ l'k észe l6odá:;t Ilwt
, I ~IH)~

1,:)lgmolltl

i\!0Il1 1mIOI\ t~sto

II

Ci3ó1'kt\Sr.CS11llll l 111:\j US Ö' ~ lI
ómkOJ lit. ~Uj I~kt nll lcgylct~

USl\r.CS !('I'IIlCitlllll (Ny ug:" j p:\I.\'IHlll vl\ r Vl\C.t- llIi
oh!!11 II . Sr.I\1ll 1l !;-illl u). Enll il r. IInllepölyl'(} fd h i\'j ll l~ !,clh'ps Ol v:l sóinlmilk ~S 11 (,S:lp:~ I, mintlt'n

rigyolm61) tIIllU\! is i1lk:\\.Jb, mo.,'t, t\
most !1I \'I\llSM I 1l1111t' pcli ft}IIIl!\ II:\sl' uil k őt ö·

IJf\l'l\l.jt\tltlk
I,'SI\IIi\t

dlk

Ú" (Ol'I!II \Ój t\1, VogSII II!{ l'\! 8r.1 mi nd :\tI1\)dou
11 mi kl'i h ·\\S flui l\lnwk !\!Igy üröm6buII, ~"hQr
:\t:1 m\'~\' bi:JI ~11Öjc~.t\,1\I sr.Qlg:\1 1 \lengő és ÖO

\,':lú!'kcsr.olf honh:\11 ~S
POI\r.t:\rm\1.

h\lo!f , 1\\lI)hlll o
1\\I:\l\ m\ lljl\1I 1\

,
,

•

1\

il!.

clő-

A z unitári u s ifjuság! ko nfo r e nc iáso k
vnl h\sos OSIÓlijQ, Jól $ikl\rlllt " lllll\l\oS est.)l,,1
r~lItle."u 1\ kQ\\I~fl'lIt'ilts ifj us:\g II n t\kos-n tc'ni
' ?lIlplOIllIll\II, f. hó \i-I\n. Hnlll.lk 11.1\ Unlloll\' lyllok
kl'~Öil (\t1Ijll, "\)11, ~'lI,ti)I\,"ill\g lIktIrt lenni tImU,
hol;.\ nl 1I\\\11\m1S lIJu til\g ocll\mlóu foglnlkOtik
" !\IlI\S\~I,lk \;,~r\h"jH'h'l'l es iir.olp. Ini lIkllrlil I)
1l~'I\rl ItJui!Ag:\ l.:onfl'I'N10ll1 (lNjl\1 is, illlWI\I\yibt'l\
ti m\I~()rll\l,~\':I\h\!b\U hl\r~\\~l t jlh'c, I ~l m t:1 :1'" ifjui':a~ 1\ 1\:\ ML kOllft.'I'('I\l'11l ~tlhsl\~in(\k f"f1elt~Sl.\ro
ftlf,hljl\ , A m\lsor sr.cr~'IlIÖl nl\ml lU: ifj u:;:\g ilOr~\ból ktlf\\lwk 1-1. l'rmUSlIY M!\g\h ISk:1 ~Ih'k,
\ :Ill::! Ilona Sll\\'lllnl , Hurlltll.y Alllhn' rQIQh'~\i!i\S,

hOJ!y l:lmoll"ss:ll. azt a UlozJ!nlmn l
nmclynilk 1\ colil' nHl.I!YI.r lIIlnn,c t lesti 65 lelki ép~t':\te
é rd.kébcII rcndklyilli ild"ös ily é rtelmíl I{\nény hOl,lIsa
ÖrOn .. nc1 küz{)lhcljiik, holl'Y II Inol l!nlon... nk c rcdnll!n~'e h: tl
1I1l ll yihAn, ho.t!y:' bdiigymilli~l.t .:r n,,::gkUl dülle Ujl:.ki Chll dr,
tú n '6nytcr"'<llCI n~ Orwl!!o$ K(h,el!t:~nél!(jliy i Egycsii1cthu
l, rj(ynltb "'(:11.:11, EnnIik Au lh'l!n.::ri:ls l3h.otlsll..j!1I dr, NeubcT
Ede ugyu tilmi or\'Oltllull.r é~ dr, Ooro~ Gábor Oljh'etemi m.
tlln:lr u!nöklclc :.lat t h61 Illl!II 1("v~nydókéu.iI6bi;loltsá~1
killd öll ki, nmdynOlk logáSl, lIlIti:!. Ujlaki Oh:\ dr. A 101'\'(:nykl:ll.itllbi:coll,:I!! m:lr luhb iIIbl brtott és ron,tlheltllCI! :I
b;,: ml!ynlini~J;IQr I\uhnmnr;\bb llbb:u. ri helyzetben ku, hogy
II n cn\ il).:tq!s~i!d.c fulytono$; enlo11k;:d~se IIli:\\I is nnnyir:\
Slitk~el!e$ tGr\'t':nyjn\'ns lnlol :\l or$lll.i!i,f),iiI~s cU tcrjes:dhcti,
A killfGldi Alhl\"okn~k mAr rél!.'!!,' "an hllSonló Hin'eur c .

l S!a zgal ó Ta nács év"c~o·edi rendes ill~s~t
1fl3-1, Aprilis 24-cn (kedden) d. u 5 óra kor tarlJa

11 t!lmkskn':lI1bclI, Ttt l'g)'sornznt fi hh!ntalos r~szbc[\,

A koppenhágai kongress,zuss al ,cg,yidoiillcg c~Y l;it\ Il1 I:\s is rog 1ll\\kÖlll\I , ll lll clyl k rell,Y"
'l:epel:\JIJII, h\b1i\ó':!lI okbn l1 ~S t.~l'kópckbcH" vill:\1I,nnt
k l:\lIOI,I, kü l()' ,'ok bcn kiváuj:\ bl'll:tl l:l llll.:\ VIl!\~
II nit:irius l.'S s.r.I\b:ul cgylu\r.f\tni\k JC](~!I IC'gl
IllUuklljt\1. Kérj\\k lll ilHh\l~Ok!lt, :\kl~nek YIl If\ lIU!.r CII
kŐI), f,'uy kóp, fl'stllléuy " Iig.\', r:IJz VM:~ bl~t o:
ki'lb:\lI. hogy :u IIHlk ('gy IlI~ld:lIl,\':\t. csotle~ C~I\~
kölcsiillk,:p(J\l kllhlje l'1 bh'r'lIr:: JÓr.ser ,Ielk<!sr: f!!'
nH!\'I) (B pCSI~ IX" H:lkos' lI. H.), V:l\:Ulllllt flJ\ \1 1111,:lrir.n\Us t t:\rgYl\ló ~~ i\v.r.:\l kllJlC~ol:l'os. Hl1~. ÓI~
1Ill.,!ti\'1 cu t kiinS ,'eit, ,'fl::.,\' k illel " 1\ IIY:\ II. Kg", II :).r.u II k
i'1~Őr!lll!.!tltU\ fontoS erdek,', ho~,\' ~r:ekel . II ~cslté
,h~~ ~I ok\lnh!nlll lllok mind erói)cbbilll es ,'\I,:\gos!\bb:m megmul:Issz\k 1IH1l1k:\ss:\gIl UkAI us töre k·
\'éRd nkcl,
A Bethlen Gábor S zövetség tizéve,s
jubileum a, A 11I:1~\, :\r IlrolNHllIsok or$l:\~'1)s ~ij:
r.ös
esUlete. l~' iiel hh'lI O:\bor 8lih·,,!scJ.; f, 1t:\' 1
,\ , Jj ''1prIHs hó It)-\~n IM! o fln 'Üt,I"N! 1<'1I11!\11: :::\
nllm'lm:\hól jubileumi kli'.g,\'U1t':sth. J\ s..th't::l.Seg

"IZ'

..

~~-~
u, fi XII I.....

151' \'d ft)gll\l ko~t) If, ,\ t. tgnag:\tó '1"\-(\I\ :\~s l\ uitt.m ,1!:\g: j l\\';\ ::1:\I:H l'lr•..\g:\lH~\ Cl! !\Ji" lU' K 1\ , '1\111:\ \..'i!i~

ImI: f\lllcrjesl tdh' ,
Vidék

Unih'trius c soládies t p stslonth,'irlnccn ,
A !ll'i~ts llcH l ltirit ll'i SI Ol'\llí nyh:HI ~ltl hi\"l!.ink ~I ,
\\ tllb hi [.\11' 1;, fO ~,, : I l m\ n nl\jtsUnn l' llcl nk ~\l\"'1\I \\\~ ~
,':11 mllsnro:: Ih lll~Il~~n~k k~t'ct t.'b l!.lI llIt.'ghiu lmra l s~l }r(l S ~l! :lh\t l i c st ~ ~\·t.'kt.'t. ttlrt\J tlak, lI u,Wllt
lII :\~oll n:lpjá n ~ gt c h! jl\l $ikt.'l'\\I1 m\\$t)l'Os lh\\\ ~
1)l!lyl ri'lhll'p.tck ll " :\ I1:IIIH !tlkolcll'pi h\l lIlH'h~ 
lllUI, .\ milsor ~rd t!kt.'8scgl! l cll'ken Ir. Ihll\\}llt\l.Yckc.n mintHg 1\1 adj :1 lIll'g, hog,\' sl e l'cllcl nck
:\I ok :. k i~ t'lcmisl a I:Yl'rekek, :\ l, li'~ llh:: k oh\g

Ifj, J ozen Mikl 6s lIll'ru1ik 1000 dru, IlI\'C·
Icz61 npot nj l'lI1 dclaw,otL :I l\ olll\I',V, uteui !{'l1l1)loullI11\;ról kl'sv.iu:otl fé ll,\''' ~ p 0 1'6 1. A kl' uli l:l lIl\ l'$
hf\ ll\s kl):;v.ijnct ot fcjer.tc I:i !I r. nj ~\l1 d O k or. ón!l k , "
hl \'eket mOl-! fd k61'1. hog," \'l'gYl'1lt~ k t'v.l'I:b(i\ I~
le\'clcr.óh\pokból II1ll\l'l lijhhol, II y'C$ l'!l;olll agok lmn
k:lphalók !\ póll ztlÍrllo kmil ( I \ o h ~ir,\' , u , ,I. II.) 1
1'-6.1'1. A jövedole m elllj ll ti v. ifj u$i g s l'gé l ,n~r. t"í; ~
ol,\'ké l)C n, h og ,\' :\ jih 'clh' lclIl l'!-t,'! I'CSV.l' 1.\ IlIí ro ll1
hur. l'gyiit !cs fcnykuIJeuck kl:!sr. kiUthis:h l'eth.' 1.1I0k
CS en nek loljes jön~ tl el lll o q:t1\$1.e n ll !!: ifj ll st'lgó
lt.' nt h.l. AId l" ~S7. t \' CSZ c b b l' i~ II l' IIH.:R Il' l' v b e n . nr.
örök cmléklll, S7.crc1. h,ízlli nkról uS segit i ~\ r. if jns:\got IlO IIlr.ctllwnt() 1I1 11 111i:1'ljú hnll ,

i rj l1 t!:\~. ~S :1 illml',':\n y"" Ithht:lub 1 :1 ~ 1\1 t.'~,·:lt'1\1I1 ,
lb :I~lkll lo l\l ll\ :1 1 i.8 ig\' \' olt , It g-V i'ol'ltl:\n jOh'l'lö
~n~ st! d h:llgl\lIn k :1 kis t olt\ukos 1I\)l1 k \I, !\o\' n l.'S Anikó 1.." *.' de mil-tl:\k sl:\\':lII1\1 llil, !\tH':\C:\
l 1:1l' i hcjtuI 111.1 li I ~ k:\t . 1~!;I..'11i 8:\ ri 1,1\ I , II tll'l hh'J.
'1':1111:\;:: ifj. l-lIl.' ktt":\ IlWit. :\ !\\l l l ur c~.vI..':\\U lJt 1\11 \I,cd\'ch')i kl)t titt 1 ~ l.!clI l Attila
t5t\ ndlll' ZOIl :\n
t'I',I.'!'Clllé:sél, t.l"S hl. Hal'ttÓI!I II':IIIII\ S nnmy()t:!l'l l\t\l,1
,'itltilll tbll ni l, A ~ cSlóly hev I dl, \:~' 1 mM ! Il\t\l'
tdjt!:!.l'll Imöl'll'sr.ll'Ill..\ t\ sp.óI'v:\ny 1\ hlll'tHOlliUIll
blJ\'!\$t\rh\Slb'~11 killll'~Il I :lttl :!. I~I rIO"~$l i l" A bh'l' k
II 1. 0::(1 cs li on\ ldg v~)IIl\k t:'tot " Utt, 1,ö" ö::l..'tI foRV ~\ .::r. t,\'I' l\ l' l 011 hOli I'ÓI hO"O Il. l l t\l ,Yll lk Nil U la l'a
I!lhm\!., Ar. ili h\ n li 8 ~ ! l' ll'l ~' k mel lett cr.ck ll" l':!.ft:I",!.' k ,lI ll g,vunu :!.l!olgt\lJ t\k ti I:!lIu\'\'t\ lty t'!:(,\l *~ ~

cS

~U t1ck "llll !lk ul ~í :J:\ I ,

I K.. tl ll 1:\I'l utt Ih', Cl'llk,y
ku pCl:!o hl t o:!. i8h' nl i I:!~ ld Ol tJ 1,
is \ KV IJÍ\ l"tIll l\ l.IlHtuk, hHtJn II \t() 11I1l\/ot11l IÓ 1'1.' 1'. UHll plUlIl
igllr. ! ül'ü mHl l,1 Ilj :!. A ~ u llt\l,
cg.r m:ll:!wlk hfl,I t'~ I",ól'l' itl !" hOIlY lt1 ilot r~I'lll ll l, el
1I r. 11 1'II Sv. tlll:~ I\UI'II1, 0 1\1 1111 Í;ll'\ó ll 1:!r.lí nlbllU \'01l Il n1\.
111\1:1 H jú l:!. lll nnl'k, clltliJ lltlh nank, h t'~," :l mlúln
U,\, IIIIIII I:!r,U\'\':\ II,vgO llltnr.t\..t. 8 cr." d kllJ1I'l:!olu! bn ll
l:!.h' uti l:! ztohJl,ok VUntll1 lc u:!.llk Ill Ol:!t u\!'uk ugya

G u ulá n lluhu,
( h\ lJo r Il l'\' Hetl o r~ "!II
tn t'l,r l'o Bók ul:!csubl' l'ul
ti/."l1. II..' lol, \' é~N\ 1 "til,
d ŐfI !1l,: tl8(1:l.CgIJS t'l:!

!!r.OlT' ~ 7 ' o ll 1II' \' lIuSVI'th ' n l.

Erdé ly
f:: r d ll lo. ll. l,tll.lo lt l'l t lIt.'II, urol. /I u4 klllrk .. , ..., l lJd
1J"II A du ~ fll/ll",,,tl ll,,,,,,wk 10 " 1I1)() kLu . .. "",,,,1,,10,,,1
JJ
,h 'l CI , IIl. Wlló!><I !' Ih il , I,'" lUII S Io/III" u lt/ulI/ 1\ 810 .. " '1I!1~ ·
1I"hl ""..H k" u l lll t.!. 1\ ' l .. tO'IlI " .... k 'nn • " y ll jl~l " lI" uH , I
' \l ud Olf, I ht< IYOJlhU 4. HI uu~ o d ú hl"" '" g, nh,I,M,.1! kl'
I Ul 'I 'Jf lllulú hi lukl tll fl 100Ikó"" A, l" , ,,,t,, .. 1I IUIt I hO 111
" "Ilolll : Ihij .... /l1.ó 19j1l1ll1 lh,... ti IV " I h !III II 11l'" tI
1~ lIu~!1 lh ~ 1I IV. VIJ lJ I H.,,,,,, Inkul! u l"t " ". ' l tI . " ~,, 'lj,

,'lj.

künnlllk6 voll 73. A 11Inulók s~ülei közöl 57 volt sz~ke l y
Kcrcsdu ri h 109 más hdydgbcl i.
A be nnlakó növendékek uámnra az intézet konv iktus! tart lenn. A konv iKtus dija évi 5300 lei (185 Pl volt.
beleértve a tcnnészetbcn i járandósiigok értéké! is. & az
"
, f i o,'ohotoscn cseklIly,. de
még
ezt SCm tudja sok
·ossze
,
.
uékc\y diák megfizetni. amit b lZO,nY11 n, hogy konviktus;
él ké
z intézet 137.070 IClt (4797 Pl adolt a nescg Y PO'ó"k'" Ezenkivül kaptak a tanulók 93.000 Ici
gény t am..
Il
,
•
t 13255 Pl s más I'gyéb segelyekkd együtt
tan d 11$C " Y
.
•
"
2'4510 leit (8557 Pl élvez tek az mlezel rés1.érÖ1.
O!$Zesen ...
. t kinlVC a mostoha viszonyokat .. agyoD uép e red
A m' o
s at. ;"tezet élclreva, óság• t b'Ilonyi' t',a.
O>

, . ,

o

meny Szellemi eredmények: 16t vizsgázott tanuló közül
137 felsőbb outályba lépett (8So/0), 2 1 javitó vh:~gára utasittatott (13%) és 3 ismételni k_énytele~ (29/0). ErettséQ:ire
28 tanu ló jelentkezett s ebbol 20 allta meg a helyét
(71'4%). ami öSSl.ehasonlitva a többi kisebbségi iskolákkal.
nagyon szép eredmény.
Az "Orbán Balázs" önképzőkör három szakosztálylyal (vallbos. magyar, román irodalmi) szép eredménnyel
müködölt.
Külö n urvacsorai k e lybe k használatát. mint azt
je!enteltük, az egyházi fötanács a mult év őszé n engedélyezte. Az qngedéllyel elsőnek a bukaresti egyhbközség
él, amennyiben elhatározták 80 drb kis kehcLynek (40
köbcm.) késúltetését. Egy kis kehely ára (ezüst anyag, belül
aranyozva) 100 lei (3'SO Pl. Eddig a hivek 40 ezűs! kelybecskét ajánlottak meg.

..

! Ha~o tta ln k.1 Egy

h6nap alatt sok vC$ztesél1. ért ben.
nunke! stobbek kőzt pótolhatallannak hl.tsz6 [S.
TeI/monn Béla maTC. IO·én 39 éves korában Mis_
kolcon elhuny!. Béke poraira !
BardÓCI Pál márc. 11·én. 53 éves korában Cegléd
elhunyt. A ceglédi hiveinknek összetartója, szól'Vanygon~~
no"ka volt. Az ö munkásságának eredménye volt halala
elolt néhány héttel u. első unitárius Istentisztelet ebbe
alföldi nagyvárosba n. Áldozatos lelkének emléke éln' nt",
köz öttünk !
.
l
og
Bágyoni Bod6czy Gábor március 25 én 53 éves korib:'!.n Budapesten elhunyt, A X. kerületi máv. telep i szór\"ánygyülekez~tnek $zórványgondnoka, lelke vo lt. A budapesti egyházközs~t! presbitere. Hogy mit vesztett vele egy.
házunk, a rról a máv.telepi hivek tudnának beszélni. Mü_
ködese, lelkesedése. hite, mindene unitárius egyházáé volt.
Ö fáradozott azon, hogyamegalakult kis unitárius gyüle_
kezet állandó otthont talah a közös protestáns imahá2.ban.
S azóta is lolyton. folyvast az egyházi társadalmi élet Ici.
lesztésén fáradozol!. Mos\ munkáiá.t megszakitotta a halai .
de abban a reményben. hogy aki itt jó munkát vegzett,
az "ott" is folytatn i fOt!ja. Adia me g nek i a mi kegyelmes
Istenünk J
Galfaluy Lajos március 26·án 58 éves korában Budapeste n elhunyt. Áldas emlékére 1
Itt emlékezünk meg a János Zsigmond cserkészcsapat
nagy gyásdról is. Lurcza Sándor IS éves korában márc.
7·én néhány napi szenvedés után elhun yt. Benne a csapat
egy kedves, jóakaratú cserkészét veszitelte el. Az lsten.
adion neki boldog felébredést az 6 mennyei seregeiben I

,

Lelkénbeík t ató Bihar ban . A nemrég alakult bihari
egyházközségbe és a környékbeli szórványokba dr Boros
György püspök Komjci/szegi Gézát nevezte ki lellh~sznek.
A beiktatási űnnepály március I I -én folyt le. a püspököt
Rozmon Mór kolozsvári hitoktató· lelkész képviselte. A theo·
lógia képviseletében dr KiSI Elek jelent meg. Délután "alliisos ünnep ,"olt, amelyet az új egybaz első lelkészének
vezetésevel közgyűlés követett. Az egyház világi vezetői
Berecki Dániel gondnok és Zöld Istvan kántor. Az egyház.
község missziós kőnyvtárat sterzett. a theológia ifjusága
pedig szeretete jeiéül úrvacsorai kelyhet ajándékoz az ú j
gyülekezetnek.

Lelktszb eikt a tás Ab ásfa lvá n. Má.rciu ~
ll-én köszöntött be szép iinnel)ség keret.ében
Nagy Sándor lelkészjelölt mint Abásfalva uj lelkésze. Öt pesti h, hitoktatói müködésével kapesola.tban jól isme rjUk. A ueiktatfiSt Baldzs lhul"ás esperes vé.gezte, a plispöki kinevezést Bálint
Ödön egybázköri jegyző olvasta fel. Uj lelkész·
tarsnnknak I stentől megáldott munkát kivánunk!
S",öltes.est Maro5va.irbelyen. A harom magyar
felekezet lunitar;us, relormá.tus. katolikus) egyház társadalmi
egyesületei egyÜIt rendezték lebr. l·én a Transsylvánia
szinhhtermében kurturutélyiiket. A szereplök és a ren·
dezöség kivétel nélkül szllkely népviseletben ielentek meg.
Az estllly lZer<1-plöi : Dr. Ferenczy Zs i ~mond, Tóth Sá.ndor
karnagy, Szilveszter Eva, Va dady F. Karol y, Gálfah'i Ilona.
Gagyi Unió. Szilágyi !::rzs ébe t llnektanárnö ,"oltak. Végül
Berde Mliria <1-lI:y ielen<1-tét adta elő a műkedvelö ~árda.
Nagyuebe nben Kádár Lajos IcIkhz védnökség<1alatt me~alakult aZ iljusági egyesület egyenlőre huszonhét
taggal. Már meg is rendezték el$ö műsoros tcadélutanjukat.

Bibliai nap tár. Jézus a fc1támadisban megdicsőül\.
Lelki fénye beragyogja az emberiség világát s még azokra
is vetít sugarai ból. ak ik talán nevét sem hallották. A megdic sőült Emberfiát az utókor hálaja és sze retete a legszebb,
legra gyogóbb jc1 zökkel látta el s a képzelet gyönyörü képeivel vette körül. Szemléljük JézusI. lelki életünk fényforrását.
Április 19-2 1 Római levél 8. rés z 28-39. vers.
ÁpriliS 22-25. L Korinthusi levél I. rész 18-31. ve rs.
Április 26-28 Efeiusi levél 2. rhz. 13-22. vers.
Április 29, máj. 2. Kol osszéi levél 3. rész 1-11. vers
Máius 3-5. Zsi(! ó level 4, ré sz 14-16. vers.
Május 6-9. Zsidó levél S, rész.
Május 10-12. Apostolok cselekedetei t. r. 1·14. v.
Maius 13- 16. János jelenései 21. rész.
J\ lájus 13- 16. Jézus jelenései 21. rész.
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Unitá riu s Egy házi Igazgató ~a nácsunk
1934. aprilis 24.én (kedd e n) d. u. :>. órakor a
tanácsteremben
"I " t
évnegyedi r endes u es
..
tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel meghIvJuk.
Budapest, 193-1. ápr. 5. y '
~rklÓ$ $ . k.
'[ ',.0< r

$
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l II lM> .l.' ereI/c .
fögondnok-he!yCItCs.
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Tá r gysoroz.a t: I., ElnÖ:;e m:N~~lzejl é~
Jegyzökönyv hitelcsltés~. 3., Elnö l g
41

folyó ítgyek. 4., E. K Tan . leirala .. 5,., ~gy
házi álla msegély felosztása. ?, E.gyhazl birtok
bizottsag ujjászervczése. 7., Sza ma daso~: a., Közalap. b. , Lelkészi NyugdlJalap. C., DáVid Ferenc
Fillér-alap. 8., K.épviseJet a. kopen l!sgai kongreszSZUSOlI. 9 .• KépViselet a ZSinatJ Fotanácson. 10.,
Unitárius Misszió-Ház évi jelentése és 1933. évi
zárszámadása. 11., Időközben irkezö ügyek. 12.,
Inditványok nrásban .el?rt!.).
.
NB I Alla11d6 r egyes BIzottság eJökészltö
ülése: 193·.1, április ·20...1 n (péntek) d. u. 5 órakor, a lelkészi iródán.
ujabban a következö szivcs adományokat könyveltilk el: özv.
Schey Ern ő né (férje emlékére) 100 P. Mr. and.
Mrs. Lichtenauer New-York 15. Péterfy Gyula
Kispest és ÖT. Kisgyöl'gy Ferenc 10-10. Szolnoki
atyafiak perselygyUjtése D P. Unitárius rendő rök
"yüjtése 4.32 Istvánfi Sándor Keszthely Szőkefalvi
Muzsnai Zoltán és dr. Nagy Béla Szombathely
2-2. László Domokos 1.20 Sigmond Sándor,
özv. Móritz Ferencné és özv. dr. Binder' Emilné
l - l P. Fogadják buzgó atyánkfiai egyházunk hálás köszönetét. Példájuk szolgá ljon buzditásul a
többi teslvéreinkek is! ...
Budapest, 1934. április 6.
Józan Miklós
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