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A vallási türelem Erdélyben·.
A Protestáns Szemle f. évi Aprili s-juniusi
(üzeteiben több, fi gy elemre méltó tanulmány jelen\ meg u "vallási türelem Erdély- és Magyar.
országon ~ eimmel. Céljuk az, hogy be~izo~lyits~k
aun ak fl. történetszeroléletllek Il nakrOJllSztlkns es
hibás voltát, a mely az erdélyi va llnsi türelmesség értéket le a karja 8zil.llitnlli. Mint egyi k taIlulmany irója, Asztalos Mik lós, mondja : "Ez az
elvi vita a magyar protesta ntizmus szamAra
exisrencinlisan fontos, mert olyan történeti értékeit veszélyezteti ei a kifogásolt történetszemlélet, amely értékek a harcos b tolicizmussal szemben erdélj,j és magyar fól dön immá r negyedik
évszázada erkölcsi plaszt biztositanak fL protestantizmusllak. ~
Bár fL kérdésben, r ef. és kath . testvéreinket
megel ő z ve , Szekfü Gyul a miivélle k megjelenése
után azonnal, már e zelőtt öt év vel, O{L\' id Ferenc jubilaris ünnepségü nkkel kapcsolatban véleményünket nyilv:\nitottuk(-), e tanulm ányban kifejtettekhez vol na még most is egy-k ót ho!:zntenni ,'alónk. Ugyanis azt IMjuk fl. Prot. Szemlénen megjelent cikkekb61, bogy még mind ig van
hiMs felfogás e kérdésben. Arról 'nem is beszél.
ve, bogy a reform alus irók saj nosan mellOzik Dávid
{ferenc nézeteit, Erdély o r szággy üh~s i végzéseit
is tévesen magyarázzák egy-két esetben.
Szerinte m leg feltii n6bb a tévedése Szekfünek s az őt követö Török Pálnak az 1564-i erdélyi o rs zággy ű lé s vallasügyi végzésének magy!l_
rázatil.ró!. A törvény magyar fo rditasba n igy szól :
• ~lli ve l a kolozs vllTi (t. i. a magyar reform .) es a
szebeni (szász evang.) oklézsiák SU!lerintelldense i és papjai közt a vallás és kölcsönösen nl'.
urvacsora kiszolgilltatasa ügyébeo eddigelé kU(.) Botar l. A \'aUass zabadság cs ' Dávid Ferenc,
Budllpes t, 1929. tanulmányban.

Iö nbözö viták , vetélkedések, küzdelmek és bitfelfogások voltak: a z egyenetlenseg megszüntetése, mi ndkét rész lelkiismerete megnyugtatása
s a lakosok békéj e végett uzt végezték, hogy
jövőb en szabad legyen mindkét félnek akar a
kolozsvári, ak:'\ r a szebeni vallást és hitfelfogást
követni. Ugy azonban, hogyha wllumely királyi
vagy m ezőváros és falu pa pja tl. kolozsvári eklézsia vallását és bitfelfogásat prédik:\lni s a népet
erő sza k ka l arra kény szeriteni akarná, azt ne tehesse, de bilrmill ó vallást a kar követn i valamely
királyi ,'agy mező v áros és fa.1u, olyan yallnsu
préd ikátort tartb assOll, a más vallásut pedig elmozd it hass3. Ez ta rtassék meg a ~ z ebe n i eklé.l'!siak kebelében is. Aki pedig a szebeni vagy
kolozs,' ari eklézsia hitfelfogásá hoz akar csatlakozni vagy urvacsorat aszerint venni, a subeIt;.
eklézsia swperintendtJllSi keriiletében lcrö faluból
tl! ehcssel ~ át a !.;Ol03svli" i hill;alfáshoe tartató faluba
a p aphot uruaCSora vétel r;~geU, ellent nem itllván
senki akadályoznsa , nehez telése, gUlly ja vagy
nevetese sem ....)
Sze kfll szerint") e törvény azt jelent.i, hogy
a község h atározzl~ meg, hogy mil)'en vallást
követ de a kisebbseg csak ugy· követ heti vall ását., ha kiüálldorol. Török Pál ped ig: ielézvén e
törvényt , I.-ihagyja a. törvény nebány sr.~"~.t : ad
parocbu m co mmunicandi grati:t. Ezek J1eU;:~I, h~~
e szava kat kihagyju k, lehet kivándorlást ertem,
de miu tá n e szavak a tön ' énybell bent vanuak,
máskép a törvény nem ér te lm ez h ető , min t ugy,
bogya vallasi kisebbség tagj ai átmehe/ llel.; tj~Ta ·
../IOZ. .NJIlCs
csora vétel végett a szomszéd fa Ill, papJQ
szó kivá udorl nsról banem istentiszteletre Járásról. NafPy J' eleutó~égii e törvén)', mert nemcsak
o
b cl mCfPvlla községnek
adju meg a. VIl II'li" S sza"
o.
lasztásának jogllt, hanem a kisebbségnek SIg)'
.) Erdé lyi Orsz. gy mési EIll1tJ.:e J.: II. kölct 231. Iap.
..) Ma gyar Tört éllei IV. kÖlel 270. Iap.

:I~ egyé/Ulek is. Hogy ezt" jogot később ~S gy"-

korolták !\ kísebbségek Erdél.r ben, azt epel! fl,
kntolikusok példtij lwal fogom bebízon.yitani, illetve
egy katolil.;us történetírÓval , Biró V~ncel p.iarista
történet.iró írja·), hogy II ko lozs vá~l katol:kusok
(miután a város többsége .unitárius volt) ~ l o!lO S
torm, a szekel.yudvarbelylek lletblellfalvarn, a
nagyváradi.'lk .(a bol ~. refo~mátu~o k \loltak ,többsé~bell) Adorjanba Jartak Istentiszteletre. rebát
nem kellett ki\fAndorolniok (mint Szek fü állit ja),
Iakóbelyiikön maradh attak, istentiszteletre átjurtak egy masik, közeli faluba.
Ezek lé"yek, amelyek megfellebbezbetetlenek. A tö rvényeket pedig hagyjuk meg teljes
szö\'egüli:ben, ne esonkitsuk meg azokat, mert
akkor értéktelenekké val nak.
A templom. kérdésbeu is mindig csak az 1564.
januári határozatot emlegetik, amely egy templomra, a karánsebesire nézve elrendeli, hogy a templomban egyik nap a katolikusok, masik nap az
evangéliu m vallói tartsanak iste ntiszteletet. 80kkal belyesebb volna az 1563. juniusi orsz. gyül.
végzéseit idézni, amely Ilem egy templomra, banem az egész székelyföldre vonaikozik. Ennek értelmében azokban a székely köziiégekheu , abol
két pap és csak egy templom van, mikor az
egyik fél megkezdte istentiszteletét, a másik várja meg, ne akadályozza, mig el 11em végzi ; azután kezdje meg a mnslk az istentiszteletet.··) Ez
a törTény természetesen csak a. katolikusokra
8 lutheranusok'l'a értendő, lllert 1563-ban csak e
kettő volt bevett vallas fE~lekez et; de később
közös templombasznalatot találunk a reformá.tusok es unitari usok között is.
A városokban pedig, ahol több templom
volt, még könnyebben megkezdődhetett a két felekezetre való berendezkedés. Például Marosvás~rhelye.lI, abol a krónikás Borsos Sebestyén szertnt :\ fel város uuitárius lett, a masik fele reformatus.
. Szerintem ezek a ,TallAsügyi törvények épen
azert fontosak, mert az életben felmerült problem.~kat s~abalyo zzák. Még pedig, amint látjuk
a tlfrel~m Jegyében. E~ért becses emlékei a XVI.
századi Erdély vallási szabadelvüséll'ének
. . ~tiért nem ismerik el ezt eg;es történetIrÓlIlk ?
.. ~ol~tt a némel tiirlénetirás kevésbbé izabadelvu torvenyröl elismeri, hogy az a tolerancia
kezdet.e ~oll Az augsburgi vall ásbéke (1555)
ugyams kimondotta, hogy a vá r osokba n mind. ) Erd. MUleum 1929. é\i 26? lap
•• ) E. O. E. 11. 218. 1.
. - _.
•
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két felekezet (kath. és lutb.) békésen és nyu odtali maradjon, a polgarok e~ik rés~e II m6.g~kat
vallásában nyugod ta.n meghagyja. E törv'
_
' K'. B ran d ~" ), a.k'-l a német törtenenyrol
:u t mon dJI\
f ._
közül legujabban fogl alkozott II reformació \Iro;
val : nA szabad és birod al mi v{\rosoknak ordd"
e~ze1
c~y e 19 az. egesz n'y~gaton ha lla tla n j ó aján_
d(~koz tfl.tott ; Itt keresztul leh etett vinni ami
reformáció vihar,liban fej lődésre nem Jutbat
békés versenyet a felekezetek nek, kicserélé~ét
kettős szellemi kulturanak" .
Az erdelyi törvény ne mcsak a varosokball
hanem a fa,I",.kban is megadj a az együttélés le~
het?s~~é~. E~ ez nem volna türelem ? Ha a nyugati tortenehrás ezt annak nevezi, ragaszkoduak
hozzá. mi is, küiölIösen azért ie, mert a következő: 156B és 1571-i törvények meg erősiti k az
1564·j törvényt. Megerő siti k és bő ve b b en értelmezik. Ujból a községre bízzak kizarólag, horry
milyen prédikátort akar t.artani. • A prédi kátor~k
az evangeliumot prédikálják, hirdessék, ki ki az
ö értel me szerint és· az község, ha venni akarja,
jó, ha nem, senki kényszeritéssel ne kényszeritse
az ő lelke azon meg lIem Ilyugod\'án, de oly
prédikatort tarthasson , az, kinck t!\nitasa Ó nékie
tetszik. Mert a hit Istennek ajándéka, ez ballásbóllészön, mely hallas Istennek igéje által vagyon ~ . Az 1571-i pedig igy szól:
. Isten igéj e
mindenütt szabadon prédikaltassék, a.. c01tfessióért senki 1II.eg ne ba"tassék, se prédikátor se hall·
gatók. ~ Milyen magasztahlsball részesülne ez a
törvén)', ha valamely nyugateurópai ország tud na
ilyet felmutatni vagy c sak· hozza hasonló L ?
Nál unk meg azt mondja még Biró '·encel· · )
is, aki egyébkent m egértőb be n méltatj a. e törvényeket, mint 8zekfii Gyula, hogy az 1571-j II
vallásszabadságot kimondó határozat a vallási felvilágosodá s világra ssóló dicsösége azonban egye/Öte
hiá tlyOS, mert a kat. papság kiutasitAsávaj a katoJikusokflt Erdély nagy részén kibalásra kár~oz~
tatta. Hát valóban, az 15G6 ·i törvéuy naz papal
tudollu\nyhoz ragaszkodó egyházi személyeket
Öfelsége birodalmá.ból mindenünnen kiigazitotta....
Ez II törvény mind enesetre csorbát ütött a türel~
mességen, de hat az öt f>.vvel a 71-i hatarozat
elatt történt B annak szépségét lIem homá.lyosithatja el. Egyébként sem csupán a papokra támaszkodbatik az egy ház. A világi katolikusokat
soba senki sem üldözte: BMhory István, Kristóf,
Forgách Ferenc Erdély f6emberei voltak, tagjai

t:

.) Ole deu lsche Refo n nalion c. mül'e (megjeleni
1927-ben) 34!). lapián .
..) Al erdclyi fejedelmi hatalom fejlódése 45. t.

tI. János királyi tnnncHlt.nuk. Ifogy

lit\lolikusok
in\nt kellő tlirch!nll11el volluk Erd él.)'bcl1, legfőbb
bizo nyitók szerin tem IIZ II tClly. !'ogy a tuluyom6lag pyofcstáll s ":ydély II. JÍlII OS (vagy IÜlOgy nev/'wi 81.okták : János V,8igrnond) hal á la utá n a
k,(lo[ihts JJlil hQyy l vlL!aszlOtlll fejedelemmé 3Z
IIl1it.f!riu s Búkessel s1.embcH. Nem It " Idlnsi szelllpOJlt, hallC m II politik!~i, (l. IIcmzcti volt ar. irányadó It v(t/aszIÍlskor. gz t 1\ tény t csak nkkal' értékcllwtjUk kellöképclI , ha tudj uk, hog)' mas or8zflgo li buJI 1 )\ időbcll mClllIl ' rnl domiu á lt II vu llAsi
szc lllflCJJI~ l~ Il'ó nbetöltéslwr. (londo/junk pl. fran eillorsz/'gl'll, ahol a Valois csala d kihttltával II jogos i~ó l1l\ycl r e ndelkező Bourbon HéU.rik hugelt o ttt~ létóre Ill ily hosszu kiizdelmel, veres habomkM vivott s végiiI is e:mk ug,\' nyerhette cl a
tront, hogy aLtórt II fran ci a nóp töblJs(ogt:Jlek, a
katolik usolnlllk II mJh'l sú m. Kzr.ol szc mueu ' uz
c"d~I'l i. WrcllJltJsség1W/': l,ctSt'Sle leu jele, h o~y itt n
pro/c8/ci1lS többség mes"álasztott egy kato lik us fe jedclmt:t, 11;1.1 a főbeuj áró j cleuscgct nem lllCIt;\nyolják tö l'lónet iróiuk. Ped ig jel e ntő se bb do log il
tolcra1tcill teren BMhol'y fejedelemm é n'llaszt:'tsa ,
mi nt a. lIlul1uyit le\'oll él'ték é ból lIe h:'1I1Y papllo l;:
uz ()l's1.ngból való kiutasít !'I:!l\. /,,'z a. l'cUasztás Ictle
lclielikt:, hOf!,Y n:;, II j fejedel em segith essell bitsol'·
fL.

Bosa in EI a mitI' m egle vő tiirclm ct urÖsi l,hcsse iránYI !I,uan, klilöllÖSCII papok (jczs uit{~k ) uuhozatnln
:\11al.

Il ogy il,YCII közszellem alakult ki Erd ély ben
két évtized alntt , hogy II pol i lilwi szempon t volt

döntö II fej edelel1l,':\IIIS1. tásko l' fl, lll'lll II vallftsi
(mint máshol,) a" tagflc\hatnthlll kö"etke:;,menye
J I\1 10S i'tsigmond céltudatos cgy hiIZI)oliti l,újá.nak s
Imlh:i.lat!aa ó1'(lcmc neki s lIIuuku túrs:\i nuk, el:: ; ósorUllll I)cdig Dáv id tl'e I'ClI ClIek.
B oMl' bnre.
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ll:\"k köszöulött 1\1, ÖS1.. SlI rJ,!u1!mk 1\ fl\levet ck s
laSSan-ll\lISllll hullani is kczdenek. Minden elmulik, csak cgy
m;Ira!.l örökrc \'1\1I01.l\lIan ; I ~ I C II !I a7. Ó u a\'u 1\7
li!leklx:n. 11.7. öS1.1 napsugar 11IItkul6 enekc mcHcU
jön mcg S7.ivUnkbCI1 a diadalmml eleinek,
ürOk igenek lo\yton erősöd " dllUnn1ll is.
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E R D É LY,
A SZékelykere s zturi zsinat
b e t i ltása ,
. Unitáriu s egyhtiwn knak legföbb törvényhozó
teshlletc az (!.fJyh!~ti főtanác,. Ez minden év öszén
(il' összc Kolozsvaron_ Az egyll<'Iz; fötanacsot min_
den ncgycelik évhen val amely vidéki nagyobb egyház.községben szOk~ák erdélyi testvéreink meglarIMI s ekkor tört émk milleIig az uj lelkészek fel szcn~~lése .is. Szóval a főtanács külsőségei ilyenkor unnepclyesebbck, sok cnleklóctö gyUl egybe
Illessze földről, régen 1<itott is m erősö k, barátok köszöntik egy má st alyafis.ígos szeretettel. Ez a négy
évenként összeillö ünnepelyes főtanács a zsi1lClt.
A vilaghliboru kitörése óta csak egy zsinatot lar.
totl az egyház : 1928-l)all T orc\án, amikor Boros
O!Jó'l'lJ!J eJr.-1 választották meg pilspökké. A nehéz
iel ök II Cnt igen voltak alkal masak zsi nattartásra.
Ar. idén sze ptcmber 2-ám mégis csa k összehivla
;'J püspök a zsi natot Szckelykercszturra . Ennek a
nagyjclcntöségn cseménynek az oka az voll, hogy
nz un itárius egyházi alkotmány sok tekintetben
elavl1lt s főké p a főta n áesi szervezet annyira konzervativ jcllcgii. hogy többé Jlem illik bcle a mai
id öldJc. Al unil ~iri ll s magyar nóp vezetöi belátták )
hogy m: ul\it{tri~l s cgy hllz kOl'llu\nyzasának (I népen
kell <l l:tpulni a s a nemes, kcreszléllY dcmokrácia
felé ak,:tr!á k az első lépést meglenni , amikor uj
edko/I/lCí/I!lt " kaTlak adni a..:: t!l!Illtbwk. Valóban
cz olyan IOrh.'lIell11 i pill<tnat Ictt volna egyházu nk
életébell, amely megérdemli a legteljesebb ftgyelmct és a legnagyobb i.lrmepclyességeL A lelkek
e l ő is ké!>l.ílltt!k a nagy lI apokra s Ill cssze földről
sercgle ttek (17. egy h,hi t"n,ícsosOk és il nép egyszerll fi "i, hogy tanui legyenck a fon los cseménylIek.

Mi lldez "7.011ba1l lIli\s kép [öd én\. A román
közig<tzgattu. minden ala p nélkU l heleszólt az ~Itli
t.'triusok ilnllepébe s egy lolvonással szolllorusagra
v;i ltozt:l tla il lclkesedtst, az örömcl. Szeptember
l _én alsi nat IllcgnyitásÍlI mcgel őzö napon tartoIlttk Illeg :l1, összegyillckczclt lelkészek az ll ...11:
klkf.~t kiiri kó':;f/yiilhl. Az"z, hogy c_sa k l~rlOIt<lk
\/ulnH mert a <fl' ilIés megnyílása ut:\ n megjelent a
,
eo
. . .
'
k ··lte hoO'y
tercmben il csen d ő rség PM,HtCSHOk,1 s öZtJ., .'"
Udvíl rh dy vMmeoyc prefek tu sa (föisp.1 n) ű l -_1~3-"
Z'"'.
,.t
é ' bcHlO'ymlllls
sz rcmlc1clével il sZlguranc,.rII S.I
"'.
. ,.
k . lden gytllését és
tcn'c hivatkozva az umt,lrtl1 S0 Ulu
ilt1 l1epélyét SzékclykercszltlfOtl hctiltj:t.
nr Horos Oyii"YII pilspök IIZ általános I1Icg\,
,
.
I
llZ egy h/Z
Ilöbbenesben röglOlI intézkcdet! , IOgy
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• . vcze tő'l II t' ....
.... anak
Kolozsvárra, ahol a román
vilam
'
király es konminya eppen 1,1rlózkodo~t, . .h~gy a
. . tertOl 'i'l rendelet mcgscnllnl slleset eszbclilg)'I1lIl11S Z
M"

•

közöljék ki. A világi vezcl('k hlaba tettek me~ a

. 'Icm sikeríHt nekik
tat
nagyll.

scm

a

kormany

' f l"
l'"
I
képv{selőivel sem a sziguranea ~eze~ e ugye ?Jeve
érintkezésbe lépniilk. Vasántap eSlig vartak ,Szekel)'-

kereszturoll a zsina t tagjai a gyüléscngedelyre, ekkor azonban már nyilvánvalóvá lelt, hogy a J{o-

lozsv.irra kiildötl bizottság fáradozása hiábavaló:
a zsinatol el kell halaszia:li.
A szomor LI eseme ny rő l az crdclyi unitarius
egyház elnöksége a követ kező hivatalos r,yiJalko-

zatot adta ki :
_ Az unitárius egyház zsinati fótanácsát
szepl~mbe r l - 5-ig lerjedö napokra szalxilyszerUen hivták össze. Mint hogy a bclügy miniszteriul1mak 7664- 192 2. sz. rendelete a törvényesen
elismert egyházak részére álta lános engedélyt ad
alkotmányos gyüleseik Illcgtartásara, 12 év óta az
volt a gyakorlat, hogya fötanácsi ID'ülések megtartására az egyház veze tő sége speciális engedélyt
sohasem kért, hanem a fent emlitett generális engedélyre való hivatkozássa l a főt a n ácsi gyii lések
helyél es idejét tudomásulvétel végett e l őzet esen
bejelentetle a helyi halóságoknak. Ugya nez az eljár.is kö\'eltetell az idén is. A helyi hatóságok lát hatólag a bejelentés! és ezzel kapcsolatosan a
gyilles összehivását rendben lev6nek tekinteiték.
Erre vall az a körülmény is, hogy augusztus 3 1-en
a székelykereszturi fős zo l gabi ró és az ud varhelymegyei cselldörszázad parancsnoka Katol1a Fere,!c
kereszturi köri esperestöl és dr . ..lbr"d bcinyay E de
köri felügyelő gondnok és ud\'arhelymegyei képviselőlől egy nyilatkozalot kértek, amelyben ne\'ezettek becsületszavukkal garantálják, hogy a zsi nati
főtanács tárgysorozatában reviziónista. vagy mas
állal~lellenes i r~n YII kérdések nem fog nak tárgyaltatm. Ezen nyilatkozat kiállitása után a csendőr
százados kijelentehe, hogy az állam érdekeinek
sérlése nel kül teljes szabadsággal megt.uthatjuk a
gyméseinket. - 3 1-én dél után fél 6 Óras vonallal
é~~ezett meg Székelykereszlurra dr. Boros György
puspök ur, akit impozáns tömeg' és a helyi fuvós
zenekar fogadott . A fogadtatásnál az első üdvözlő
szónoklatot a vármegyei prefektus képviseletében
egy közigazgatási tisztviselő mondotta. Ezt követték a szokásos egyhá7i üd\'özlések. A menet élén
IOv~s. bandéril~m I~aladt s amidŐn a püspök ur
fehlragozotl tuntóJa az első diadatkapuhoz érkezett
Szék~~}'kereszlur regáti származásu primárja mon~
?ott u?vözl6 beszédei a heJyi hatóság ne\'ében. Az
Impozans szép és meleg fogadtatás an nál kedve-

U.

zóbb halást gy~~O~Oll a ke~élyekre, mert nyilvánval6
voll, hogy az umtan us egyhaz ilnnepében az állami ha,
tósagok is jóakaralu érdeklödéssel vesznek részt.
Annal m eglep őbb és lesuj lóbb hatásl gyakorolt
az egész Erdélyból gyiile k ező egyházi ve zetŐk re
az a szeptember l-én délután 4 órakor elterjedt
hi r, hogya zsinatol magát és a vele kapcsola_
tos egy htiztársadalnu és egyébb ünnepséoekei a
hatóság betiltotta . A tömeg ezt a hi rI hi h~tellen
nek es elképzelhetetlennek tartotta mindaddig,
a mig a járás i fószolgabiró és a csend őrszázados
a magukhoz keretett egyházköri vezetők és dr.
Abrudbdnyay ede képv i sel ő jelenlétében kihirdette
az udvarhelymegyzi prefektus 61- 193-1. sz. rendeletét s a sziguranca vezerigazgatóság irásbeli
és a belügym iszter szóbeli rendeletére hivatkozva
mi nden gyül ésezést és ünneplést betiltott azzal,
hogy ezek meglartására engedély nem kéretett.
Szivfacsaró látvany voll nézn i az áhitatosan, meleg szivvel egybegyült hivóseregnek megdöbbent
leha ngoltsagát és néma szétoszlását, akiknek ez
a meleg nagy ünnepe igy megsemmisült. A szétkergeteit un itárius zsi natnak egyetlen
egy pontja valósul! csak meg Székelykereszturon.
Szeptem ber 2-án, vasárnap délelő tt 10 órakqr a
zsufolásig meglöltött tem plomban az ünnepi istentisztelet keretében szentelle fel clr. Bo-ros György
püspök azt a huszon nyolc Fiatal lelkészi, akik az
utolsó pa pszentelés ( 1927. nov.) óta rendes álJásokba kineveztettek. Közöttük voll Pethó Istnt"
hitoktató lelkész testvérünk is.
A kereszthordozás jelei között kapták meg a
pil:.pöktól az o rd ináció!. Tudjuk, hog)' a kereszthordozás lesz ifju testvereink etele, hisz ez mag)'ar sors, unitárius sors. Oe bizzu nk benne, hogy
most is lesz üdve a keresztnek és a sZOlnoru emI~kezetes lIap ugy fog él ni lelkílkben, mint amely
azért adatott, hogy erő, kita rtás, biza lom és mélységes hit fakadjon be l őle.

IFJUSÁG.
Konferencia N6grádveröcén
J uni us 24, lól juli us l- ig tartottAk az ullitari us ifj us:', g i szen 'ezetek közös kon (erenciajukat Nógradveröcé n. A fint.alemberek !\ DUfll\ mel,
le tti sátortá borban , it. leanyok a ref. iskola termében voltak elhelyez\'e, mig a kon (. ellk\llli.sok
a szi \'ességböl ntengedett reforruutus templomban
tartattak meg, ~tinden reggel áhitaL \'CleUe be s

nnpol, mel)'et teljesen (i;lI!'Idsl'Ig, beszed, orgoun)
3Z ifjak lt\lf fl,k el nRgy bnzgósnggal, Az :.\ oil:\t
után epe/hd 9~1r}(i" \', h clye t te~ 6n ek elnöklele
mellett a kö\'etkezó előa dó k tnrtotlllk lllt>g eló·
:ldé.sllikat : epglbd !st\'!l.II , c5:nbó b,h ·é.n, 91rgrlJJj
Jótsef, dr, 90dn L:\sEló, dr. oillfr, 9ryir~dy Géza es
dr. Vuplrn GC28,

Dél után i s1.nb!l.dtéri elöadók ,"ol lak: CXdlóc:y
E rzscbet, Bd,sr,/ó GSUI B. A delur~\ lI oko ll rendszeres biblllkör: megbeszélések foly ta k. a melyeket:
CUjDdty 1.. :\51.ló sz:\mfóta nácsos és óufnlb6 Vil ma
theologus \·er,etlek.
Az egyes elóndasok sok vitára adtak al kar
Illat., mig ,'olt OI)'iUl is, a melyet az ifju sö,g re~zé ról kitörő lelkesedés fogadott. ~lindv égig a
legnagyobb érdeklőd és mutatkozott 1\ konferellci,j Dl.Ullk:\j[l ir{\1It.,
Esténként tAbOl'tUz zárta be n. napot, ameI)'el.:ell nz ifjuság szerepelt költe ményekkel, énekkel, pom pns kis székely jelenetekkel.
A tabor juli us l ·én délutún zárult be azznl,
hog)' [jóuJn c;rI;k16~ püspök vikó.rius a ref. teruplomuiUl a konferenciai rész t\' e v ő k sznmftrll. zÁró
Istentis.zteletet tartott. Hész t\'eUek ezen a rer.
közseg hivei is es bizony ll. gy iil ekezet meg is
könnyeze az ige szépségét.
Itt emli tj ük meg, hogya tá bor r esz vevői
(aki k mindegy betvenen, lIyolcva nan voltak) elhatarozták, bogy minden erejii kkel arril törekszenek, hogya konferencia végleges elbelyezese
céljából kb, l - 2 boldu)' i terü letet szereznek. A
terület megszcnesére sajá t maguk megadóztatá.·
sával alapot gy űj te n e k s ala p szá.múra jövó minden ad nkoz:lst hnlt\ s sz ivvel megköszölI nek. Az
n. céljuk fl. konferenciásolma k, hogy fL biztos földalap birtokt\bun megoldják az iskolás fiuk és
leányok nyamltll.tilsM is. Egyszóval a két hold
föld fl, magyarországi unit!t riu sok testi-lelki iidül6
telepe lenBe. Egy a mol)' au nyug:tI. ~m f\ s hely , ahol
az ég és a fóld ta l nlko z u ó k :~ csendne k perceiben. ,Segitse az lsten konferenciás ifja inkat nagy
es nemes törekvcsii k megvalósitásáblUl!

Cserkészek nyári
nagytáborozása
Cserkészeink az iden j uli us ..J·töl jul. 27·ig
billafUreden az allami erdóbi rtokon táboroztak,
Julius 5-én reggel 86t(lll 9rlilr fó~ püspöki vikll.ri us
tarto t ~ a csapl1t számum Istentiszteletet s utúno,
indult cl q>clb6 9"I/Jtfll parane;ll\ok vezetésevel a
harminc €öböl álló tábori csapat, lelkes ének 97,0-

val El killlr.ütt cél (ele. A thbor tiStljei :c,lJc,u 8&e/d
és vándor CZo/llin voltA k.
A fl\~o ~ nel.re egyike volt IUr, orS!J\g legszebb pOllIJ!mmk . 1I 1l1t~iE\l'\, S töI ...IY\"mlő
k'o' zl'llen
,
,
egy e:iellde~ kis li81.1I\9 jéghideg rorrhssnl , I~t
volt haram hQIi~ tUI uni tárius cserkestfiuk boldog
otthona, Innen mdultl\k kir{uutu!nsokm :1 Iillnftiredi uagysz;\lIóhoz, gö römbölyi 'l'l\jloleAr!\. II diós.
g.\'ori \'!\sgyflrba slh. sth. Roht láttuk , sokut 1..'1.nulfl~k II fi uk s :lili i l~ ró. még jobtJ1\n megszeret.
hettck ?zt a szegt!u)' csonka kh~ 1)lllgyar hi\,.;\!.
Egy sze p ny:\ri nnpon 8óum CJllikfÓJ l)i.isjlöki "i.
ki\d,Us \'.?lt 1\ tahor vendl!ge a cSilpa tnak lH\g:,'
lel ki U rom ~ re, A Sze nTező Bizottsl\g ne\'cbell
qJnrttbtf" 9ran:1 lelkeszi l,urb6] qorenc! 8d!.Saf
h\toga tt :~ meg 1\ fi ukl\ t, Szél) emlekekkal tért
haza fL csn pat j ulius 28-án 65 mhsn:\Jl n vasarnapi Istentiszteleten mondott 1l!\IM lI Z l\:gi At.y á1\:lk ti. jól végzett. 1II1mkhert, A szc ple ml:lcr l G-fm
l;:er. d ódő uj cserkés7. lllullk:\1 is áldja meg :l. jó
!dten ,!

Leyden International Bureau
ifjusági konferenciája.
(Koppell hágil, 19i11. augusztus 12-H .)
Az unitárius és szabadciv il keresztény ifjuság központi szerve a Leydell International Bureau
által megrendezett tanácskozásokat egy kéthetes
theologia i továbbkép7ö tanfolya m és egy dá niai
tenO'erparri diáktábor vezeile be. Ezeknek eredméf,ye és munkája, l.\Ozzájáru lt ahhoz,. hogy egyes
resztve\'ök mcgtalal )ák nzl a baráil légkört és
hangulatot, mely il köZÖS kérdések megoldásához és II feladatok vállal:'tsához elvezet,
A konferencia aug, 12- 14. napján zajloW I.c.
12-en este nyitja Illcg közös sze.rctetvcndégseg
utáll il kon ferenc iái az iroda vezetőle dr. Bleeker
lelkesz ilct"özö lve il megjelent kb. ?O fi atal.t, akik
hét ország kilenc ifjusági csoport ját képVIS~lték,
A mcg llyi ló ulá n az egyes cs?portok vezetö I. rövid elöad;isllil l1 angol nyelve n IS!llcrtett~ k a~ ~ I.t a
luk k'!pviscll mozgalm akat, Az erdélYi 1111Itan us
fiali.\ls.:\g neveben l,ürr"c!J!I (lé~a. cgy,cte~n es ,szervezeti cln ök és a magyarorszagl umtánu s hata,lság nevében pedIg F U BII C! J ózsef tartott bes.wmol61.
l\ konferencia I.:\rgya: . A fia lalság helyzete
és fcladilti\~ d lllen voll 111eO'szövegezve, mel~ largykörrJ I, BJ I.izs Ferc II I.: mc~zköi IcIkész, M ISS RamOllil tlawyer canc!, theol. és I\k Soulhwort ~r11:
Tika i deleg,t'Itusok larlotla~ clöa(~ást. ~ ,I.:C~llId<1to~:
éleikereső fi atalsáO'hall
látják a JÖVő
1.: l'ltOlt, il tUl"
o
'J'" A t~k kOZl1
zolt tra llscendens b:; immanens VI <lgu.,,",ze 1.:
f ]'
a szeretetben egyesiU ö és Jé~lIs utján I stel~a e e
siető fiat;11 az igazi eszmén)'l éle!, h?flIOZÓJ's' ~
szeretettel teljes fiatalság 1I1cgtalálp .11. élet ~~
ciális fcladata it és megérzi az U11lvcrzu~u , ~gys~:
ges voltát S a nagy mindenségbcn mcglalnlja s

u. e.
,
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'át feladatát is. A hozzaszólások értékes gondola-

1>:.

' okkal egeszilették ki a vitát.
B/ed'er a. ~em
zetkOzi iroda elnöke a .. Ley~em NemzetközI ]r~a
multja' jelene es jövöje- clmen fa~?tt ~Iö~dast ,
melyben ismertette a mozgalom el~ltunk ]s ]s~e
reles multjál, jelen helyzelét és reamulalotl a. J ~
\'endö feladataira , melyet a mozg~lom reorgamzalásában és szélesebb nemzetközI alapokra fektetésében jelölt meg. A hozz:;3sz6lások urán, _k i k~l
döH reorgániucios ~izott~g a. ~zervezet c]mét a
jövőre a kö\'etkezökepen allaplt.Ja meg: L~y~ e n
International Bureau, an Inlemahonal ASSOCiation
of free Christian Youth G roups. Intézőszerve egy
tanács. amely a következőke pen alakult meg: elnök: Rev. Stuart-Carter (Anglia), titkár: siud.
theol. Héring (Hollandia). pénztáros: dr. Bleeker
(Hollandia). T:3nacstagok: _,\~r. Southwo~h (Amerika), .Miss Kirkegaard (Dama). dr. Novak (Csehország), Lő ri nczy Dénes (Erdély). A tanácstagok
agyüléseken helyeHeseik ut jan is képviseltethelik
magukat és az erdélyi ifjuság helyettese és megbizottja a magyarországi ifjuság soraiból is kikemille!. Minden ország ifjusági mozgalma le,-elezö
titkárokkal segíti elő az egységes munkát és a
megjelenő negyedévi énesiiő anyaga összeállitását.
.Magyar részről erre Ferencz József és dr. Ivan
László kérenek fel. A konferenciák alkalmaval a
nagygyüléseken minden ország fiatalsága egy szavazati joggal birva. intézi végső fokon a ném zetközi szervezet ügyeit. Magyarország tagdija egy
eyre 5. hollan i forint kb. 15-20 P .
Keveset "égeztiink, de barátokat és ;smeTÖsökeí szereztünk, akik unilárizmusunknak és
magyarságunknak mindig megértő es jóakaratu
támogatói lesznek. A jövő s különösen az uj el nök agililása fogja a munka szélesebb eredményeit a lefektetett ösvényeken megmutatni.

Fere'lu J 6zsef.

KÖNYVEK.
Szertartások és vallási szokások az
unitárius egyházban.
Irta : dr. Boros Gyiirgy 120 lap'
Kolozsvár 1932.
. Két év előtti jelzéssel, de voltaképen ebhen
az evben a nyár elején jeleni meg dr. Boros
G.yörgy püspök könyve, amely az unitárius egyhaz ban gyakorolt szertartások fejlödésenek történetét tartalmazza. Ezi a fontos történeti mun~ál
tulajdonképen a gyakorlati szükség hozla Iéire.
. agyon sok szó esik a mai nap az Istentiszteletünk reformjáról s éppen itt Budapesten látunk
egy ma már évekre kiterj edő kisérletet e reformok irányában.
.. ~ könyv é rdekes bepillantást nyujt a régi
umtárlus Istentiszteletbe, amely sokkal gazdagabb
82
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volt a for mákban, amennyiben egész aXVIIJ_ századig a hivek serege tevékenyen is részt vett az
u. n. felelgető éneklésben (antifoniákban) es lelkésszel együtt imádkozott hangos szóval. Mennyi_
vel szegényesebb a mai forma, amely a felvilagosodas korának mindent ellaposit6, minden méIyebb lelki meg mozdulást nélkül öző terméke. Ha
e könyvet elolvassuk, felsóhajfunk : csak jöjjön az
a reform, jöjjön Ismét a kö zösségből , a gyülekezetből fe lszakadó buzgóságnak kifejezése a jövö
unitárius Istentiszteletében.
A könyv kapható az unitárius Iralterjesztónél.

Kis Biblia.
Ina: Pap Bcicsi

96 lap.

Budapest, 1934., II. kiadá~.
Ezelőtt tiz évvel jelent

meg a kis munka
első kiadásaban azzal a rendeltetéssel , hogy elemi
iskolai tanulóink számára az 6 és újtestamentum!
történetek tanitásanál vezerfonallegyen. Azokban a
nehéz idókben J 6:an Jfik16s püsp_ vikárius áldozatkészsége tette lehe tővé, hogy tanulóink nem
maradtak könyv nélkül s bizon." most is csak az
ö áldozatos segilsége jelenttefle meg a második
kiadást.
A nehezebb részek átdolgoztattak, a nyomás,
a papir elsórendü, s külsőleg is teljesen megfelelő
a könyv kiállitása. Az ó és uj testamentumi tőné
neteken kivül tartalmazza a leghasználtabb énekeinket, zsoltáraill kat.

Mit olvassunk?
Unitárius embernek e lsőrendn kötelessége
ismerni vallása irodalmát és elsősorban azokat a
lapokat, amelyek az egyházi élettel foglalkoznak.
Röviden itt isme rtetjük egyházunkban megje lené
folyóiratokat es ujságokat :
l) Keresztény Magvelö, az un itárius ~u 
mányosság kéthavonként megjelenO folyóirata. CIkkei a bölcselet, egyháztörlénelem, egy~ázjog. nev:léstudomány stb. köréból vannak veve. Ma mar
66. évfol~amáball jár. Kiadja az Unitá rius Irodalmi Társaság. Szerkesztője Fari AlbeYt theol. dékán. Evi elófizetése 8.- Pengő.
2) Unitárius Közlöny, a Dávid Ferenc
Egylet lapja. Megjelenik havonta egyszer. J\1egis:
merhetö belőle erdélyi testvéreink egyháztársadalm]
élete. Az egyházi élet bö krón ikáján kivül érdekes kisebb cikkek, novellák, népies ismertetesek
foglalnak benne helyet. 44. évfolyamában jár. Kiadja a Dávid Ferenc Egylet. Szerkeszti Szent-ha. .

fI!l i

Scílldor theol. tanar. Elöfizelése egész évrc 3

pengő.

3) Unitáriu s Szósztk , a legjobb egyházi
beszédek ti legszebb imák. szertartási agendák
gyujteménye. J\·'egjclel~ ik negyedévenként.
~v
fo lyamában jár. Kia~Ja .az Egye':-Illes ~ 1~lIar~us
Lelkészkör. Szerkeszh: S/gm olld J OEsef. Elofrzetese

2:.

3P. 50 f.
4) Unitárius Egyház. a legnépesebb unitárius vidéknck. a székelyke reszturi egyhitzkörnek
havi tapja . Foglalkozik az összes egyházi kérdésekke/ sajá tos szempontból. Ez a szempont az er6\'cJ teli székely unitárius öntudat. 27 évfolyamában
v.ln. I<iadja a székelykereszturi lelkészkör. Szerkeszti Ülö Lajos kereszturi lelkész. E l őfizetési á ra

3P.50f.
5) Unitáriu s Evangelium. a magya r unitá riu s mcguj hodás bajnoka. F6 gondját a népre
vel i, a nép öntudat ra éb resztése és evangelizálása
állal akar uj életet, uj szelle mei teremteni egyházunkban. Második évfolyamat járja még csak, de
sok széP. rcménnyel biztal. Szerkeszti Dr. Kiss
Elek theol. tanár. A legolc~óbb egyházi lap. E16fizetése l P. 50 f.

6. Kévekötés, az erdélyi és a magyarországi unitárius ifjusági mozgalmakhak bátor hangu ,
harcos havi folyóirala. Cikkei nagyrészt ifjusági
irók tollából jelen nek meg. Tartalmaz egyházi, vallasos és szépirodalmi közleményeket. Ma a legerő 
teljesebben küzd az unitárius
megujhodásérl.
Hangja a jövö gondjait és reményeit fejezi ki.
Szeptemberben lép hetedik évfolyamába. Kiadja
az ifjusági kÖTÖk egyetemes szervezete. Szerkeszt ője Fikker Jti1WS kövendi lelkész. Előfizetési ára

2

pengő.

7. Ezeken kivül vannak még helyi jeltegii
egyházközségi hiradók : Bukarestben (Uni tárius
Hirnök), Brassóban. Kövcnden.
Felsorolt lapok mind mcgrendelhetök lapunk
kiadóhivatal ában (Bp. V., Koháry utca 4.

Magyar Ut
Ezen a. ci men jelenik meg a. Soli Deo Glor ia
S7,ö\"et~eg lallja havonta. ket szer. Harmadik évfoJyam á ullk első száma. szept. l·én jelent meg.
Cikkirói Makkai Sanclor püspök Pap Béla szerk~sz~ö, Fó,~y(ld Dezsö, J 1daís; TJaszló, JfeslcI"
~lIkl os. Onnau Imre stb. Cikkei"cl, kepeivel olyan
hangot üt meg es olyan Szint mutat, amely
egyedül képes szegény szerencsetl en nemzetün-

ket ,még meg~elltcni. Ha n. _Magyar Ut" progralllJa . megvalosul, o.kkor elmond hat juk, hogy
hála neked [stenilnk! mert mégis CS!lk rMekintettél egy veszni induló. büneiben meg:\talkc._
dott szomoru nemzetre! De addig meg sok ifjú
kÖIIIl}'nek kell kihullnia, . sok ifju izomlIsk kell
megfe szii1nie és saj:ltmagunkon kell vegrehajtani
azt a lel ki revi7.iót, amely nelkül csak hangos
iflketapuffo~ {ls a mi üres szalmali1.ng ünnepi
szavahisunk. A snrkant}' u pellgetésllek, a henye
tetlenségnek , a cimekben való dobzódásnak
vége kell, hogy legyen . lm azt akarjuk, hogy
jöjjön fL nU\~yar feltámadfl.s. Ezt hirdeti a Ma/!:ynr ut s ezórt szi vünkre öleljük s azt kiáltjuk
feleje: Előre testvér t !l te utad a mi utunk!
J arjunk egyii.tt s é pitsiik az evangelinm rn alapozott szebb m ngyar jövőt! A Inp előfizetési
ára egy évre G pengő. Kiadóhivatal: IX., Üllői
u t 9_b.
c.

HÁT IGY?
A táltos gyülekezete.
E~en a
•

cimen ir a ug. 18-i számában a

~Re -

formatus E let" c. laptársunk arról a férfiuról
"ak i mint fót últos bukkant fe l a nyilvánossag
előtt - abból !lZ alk!llomból, hogy ~ 8Z ősmagyar
pogán)!st'lg hh'ei ismet szervezkedn i kezdenek."
Nekünk semmi köziink nem volna az egész hiradasboz sem a. főtáltos ilyen vagy amolyan megítéléséhez, ha. Inptársunk ncm fiizllé hozzá a követke ző soroka t; ~ Egy beteg korszak beteg világában hóditIHlot, csak IllfJgyarkodó fráz:s~k ~s
nemz€'. ti eskcdő jclszavnkkat kevert, zavaros es Pflmitiv tételeivel ez a mozgalom. Pedig hódít. ~ I eg
az ugy nevezett intelligencia köreibcn is. Kiterj.edt
missziói munk:\t inditott meg a vidéken s Erdelyben, ahol a táltos beszámolója szerint, klUönösen
fi?, unitá r iuso k között fogndlil. megért.és a moz(.í\.lom kiküldötteit. "
..
Ez utóbbi sorok közlése kár volt. Kár meg ba
ri. táltos beszámolójt\. nlllpjllll történik is. Hiszen
gyan usitás vall mögötte : IIZ unitúriusokat ~ legkönnyebb J ezus !\ris:-duSlól Kopp:luyhoz vIss.zavezetni! Nem, kedves hlptestvériink ! Az UlJlt~
rinsok kereszt.ények, fiZ áldott Mester követŐI,
Ilki k a töliik telhetó buzgósággal imádkoznak a
~lindenek Atyjaho?,. A magyar történeIcm itél?et
igy vagy IUlJUgy Koppnnyról, de az unittÍflUs
,
vull:'!!! és allllak hivei ve I e szem bel cs""k ezt
mondhatjAk ; Nem! Soha!
U.

~-

Koppanytomya és az unitárius egyház.
Körelebbról löbb8t.ör oh'!H!hst~uk ~ ~l~pi.ls.
ó"-ru:lR\"Rf ,' ali ÁS "lss!:sMhtMSr:\
pokbMl. hGg.\" sz - . ~
.
b "
tórek"ó egyenek \"!'I I:Ulli killönl~~~s.eget ~ s.J '"fu
i"-Ientis!teletet I;:i~nllsk t~r':llll tnltosok ~S bon~k uerepeJtetesé-rel. Xekiink erre lIelU IS lp.llne
semmifeJe megjeg:VEesiink. Eunek ~ SOkrlt.'1 slel~- '·n"...ti.l. ".,"'án
eIT'l"
kl ~11ges
,'eri et! Of:.!.....
~
'"
eo. eg'l
, dl"eJl
•
sem nem jnvir.. .Ad flzonban. hogy
sem ne '" ro
. ..
•
unitárius eg.vhs!nak \"8131111 koze ,"0Ina. :l fó es
oz
"
sltáltosokhol.
tagadjuk. A k'eresdenyseg
Ilng,y

;t.

esaládjáb..'In kertünk helyet magunknak s nen~
~9gyunk hajlandók rokoni ks pcsolntokat kE'feSD!

Koppány tornya köriil .
Ezt s zért emlitjük meg, mert azt OIVflstllk,
hogy \"nhuni ts1tosi tis;zTseget ~llitArius lelkeslj
tölt be. I\ötelessegilnk kijelentem, hog.v erre II
szerepre ull itarins lelkesz lIelU ' TAlla lkol!ott. Ha
,Tolns olyan több felekezetet l.Jiter, lll égg,,"özódést,
I;enyé
, rken'selet megpróbált tálto::m Koppány tor
,

uyanak,!ll! ma mar semm i esetre sem lehet tagja
egy b:'l.zuII kn aK.
A:r: unitárius kereszténység !l Ma::t.ytlfOk lstenet a maga templomában is megtnlnlja.
Spect!ltor.

HIREK.

Az unitárius család.
Kiss Sándor tn. kir. honvéd hadna.QY és Zdch
Kidra auglLSzt1/.S 22-én Btldapestett tmitdrius IHi:assagot kiitöttd:.
Dr. Szabó I stvan presb iter és Omer Er:sébet li.!zta unitd~ilts hcéasJágáb6l augu.sztus 7-6n
8 !lda prslen egy kis fili sziilCteU, af...... a. keresztségbe't a r,Meló tlevet kapta.
'1'amási Mi/Hi/y és 1'6tll Mária tfllitcÍl'ius
h.aeas$(~~áb6t au.?us:t us .j-CJt Buda1)€stcn egy kis
fm mlle/elt ah a keres;tségbeu a .llilldly ' IeVet.
kapta.
l stcll cildMa le.'lycll tu ti ttitárius családon! .
. A budapesti unitáriu s egyházközség
kebh tanácsa juniu s lÓ'6n Iflrtot! illéseben öröm-

mel velt~ !U~olllusul , hog)' Pestszcnt!ől'inc oly
szépen fCJlodlk, hog,\' mAr l!!mploms7.erzesre is gOIldol. A templomul s1.olgáló hlln mi hhóháznt mM
megkapták és kaptak még munkllsegelyt is. l!.:'gani
Ján os szorván)' !!ondnok már 8 templom tervét
i~ elké~zittette. Pestszellllörillccn ugy latszik n.
h\\'ck es a vezetők e~.v m ásl'l\ tal áltak s közös
:\ldoJ!l\tkészséggel vis1:ik elMe ennek a szepen fejlőd ő és gyarapodó SzótTány unk az ligyét. Isten
segitse munkO.jukban !
84

u.

t
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Toné"nylló liilcnllulc.h:1 U.tpl ~\~r 16-:in .....
;;,Jm.'p d. e. 11 ÓnJ..-ur leg, ll; KohAl')·ut\::l.i letn plomlun.

l>titli\\;il

Blfr"b<b JSlI'JI1.

Amerikai unitá rius testvéreink láloga _
tc1sa . A lIem~ell;:ör.i unitárius nn~yg,."iil6~el bp.
C'sollltb:\1\ flmetiklli ulli!;\riu:; e!t.vhiu!.Illlk ~s nő.
:;r:ö" etsegilnk szúmos tí\J,:::jl\ jött ,,{ 'lhln)p:\h!\
éHikön II mindny:\julll;: álml jól ismed, dr. Corfllsh
elnökkel .. de dr. De.l:tcr. tlr. JAI 'll. d.r. SlIotr.
d r . J oy es -'If·s. Recs es .1/,.$. Sf. .Tohn is jelen
,'oltnk mz\sokka.l egSiiit. :\kik kötill Budapeste!
is meglátogatti\ hiv:\taloS!\1I dr. Ch . Joy lelke.s,1
az flinerikni nnit:\rius t:\r:ml:\t iig:,)' \·or.etó elnöke
:\ki elsőilben keresett fel bennillll"ef. :\1t'!!hHo:
gl\tt~l fI~ eg,\'h azkötsegf't. ahol .TÓ!ttll Jfik[(is ,'i.
k:\ri lls fo~dt;' és hossl!u idOt 'öltött :lt Unitlt t ius :\Iissr..ió H{\f;b:Ul , ll1e~\'ilsgh.lla iHu",k iig,"me netet., s résr;letesen tfljékozlí\ltn mflgM - il l
eddig végr.eft. nmnka eredm éu.\"eiröl Í's !l jÖ\' Ó
t erve iről. Igen IHl!;.\' mcgelej!cdésscl szólott fl
tapIlSzltl.lfltokról- Örvend fUlllllk , hogy l\P. unit :\·
ri us i~e Illll már sze rteStet :l! e~C:sr. orsz:lgbflll
megtnlnltn. ft. szet Szórt osontokAt s remcn~llH fejezte ki , bog." il mtllt kom~ ervl\h\:ii Jlluukájn:mk
befejezése utan il jövOépitcs llZ uniT{nills miszsliói munka Illfis ik nagy fehulala is megoldAst
fog nyerni. Dr. SllOW, n. ehicngói Iheologi!\i nk!\démi a dekhlljn és MTS. -'[artha St. John l:\toga·
tAsa és res ~vétele két tstcntis!telelilnkon il I;e~i
bflr:\rs!\g és szeret.et relujit:~s{Ulnk sr.~p iinnell'i=é·
gel voll ak. Nol'. Sna,,.. im:\c1kov.ot.t, templomunkban M1·S. St. Jaim pedig szerelott el s"ólott. Il
l1'yerekekheJ! és szegények hoz, ilki l\nek resr.lÍrc

hossVou es.ztendők ót:\ g~'lijli s1:f'rctet!lrlomt\n~'fliL
nmeribi uuitá rius test\,ereinknek. Dl'. S,IOI/' !IJ!
ign"sAg .vrs. St. Jolm a S1:erclet lelkét hoztz\~
lll!l!!ukknl, s hissziik, bogy e kctló lsten f::OIulvl '
seJó oltnluH\ :\lntt

dogabb

jö\'ő

el\'e:r.:érQI egy sr.ehb es lIol-

felé.

Kcbll Tanácsülés lesz Sl,CI)tcmber htl\'!\bll/1 budAp{'sti cgyhnzközsi!gilllkbcn. A hil'lltnlos r~sl. Tnrinlm!ltt<t tt7.
crTe " onntkozó Hl cghivót.
Őszi

há laadó IInncpllnk szcptember 23.-:1 n .,·a·

,
'"
stirn:lll lesl. Az 1i>lcnttszlclcl
(.
C.
. ó. ".;," ,. kÖl.\''''II~.
ses' pT~d i kflT J6zan Mildós. Urvncsod t OSli IJl1r.,Ms
, . Al Ums:Llalár:l a kenyerel JdZllfl ,." I",.
' :a \.)QII
IS TVÓI1
• OSI1C, •
C napOn
d.
Der zs)' Zsu zsauna a d 0 111 • nyOl.:I. Un"lIl1ClHtk
N'
.
c. 10 órnkor :I Misszió l11\z 'trmplomdb:lll I)T&lIlo\1 dr.
Csiki Odbor

cs

Ur vllc50r:\1 O~z l l~cl'i!m'z JÓ7~d.

A NőszöveIség el~ó ősz i ÖSS7,ojö\'clel{'
október 2-nil cs ütörtökön /1. II . fi ól'llkor } ~il)l
mii,sz ióhó.z ftyüleker,oli termélJon, A Nőszü\ ets í::
elnöksé!:!e kó'ri :lZ ulli ti\rius ~ISflV.O IlYO":\t.. ho~n'
jelenjenek mee teljes ~7.I\mb:l11 II V, Ó~7.1 lIlIIIlkII '
rend mcgbeszÓlésé re.
A gy .:rmek ISfen,lsztelel1 ("llsflnUllli iSIIiTIl\ i) . L~O
I>oTtok junius '7-én rendc:!:tek kölÖS .kirllmlul:1lil n Zug·

é:!

ligctbe. Kint a SZl\bndban n. istcnlin,(!I/!le t R./fezl Mdrfu

Mlssúóhhi Ctloporll'cleTö 'nrlotta, kcdl'C8 mesél l1I(1n-

dolt B (trllblffJ ISf"ónm! lelkéuué, II ID'crnlt'kCkkCI \':110

1.1.l«!kOkal reude:>.!c Peter Jlllill óvónl} il ,ésepeli Csoport
vczefőJe. A legjol)\) h,Ulglllalbun éli szép Id ő ben folyt le
, d '" "y~ri kl rándull1s (}oldog emlékekel hagyva
a
C~:leh,
,
gycrlllckck Jctkében. A s7.cgcnysorsu gyermekek a Nöszö\'cts<:gnck vollak a veudég!!!.

A Brassa i S ámuel Ifjuság i Eg ye sület
'Illius 22-én tarlolta az 1934-.35 .!skO l ~i évre
~zóJÓ Hsztujitó közgyüJésé'; A közgyulés tisztele tbeli cJnökké választotta l'crwc:; -!óz~ef [,cikészt,
.d ligi ifjusflgi el nököt. A rendes hszll kar Igy ala~ult Illeg: elnök dr. Szabó Elek, ogyvezelö elnök
dr Karl/mán )r'crcflc, alelnök Nanovfszky Károly,
fOÚtkár Holl6ss.'l[f'jlep f(Lára , titkár .iJlaksay Lászl6,
pénztáros Barl6k (léza, jegyző Farkas FercJlc,
háznagy 1'anu Géza. Számvizsgáló bizottság tagjai
teltek; l.öritlcz Pál, M át/Ifj Kátml.ill , l!agy M6~es.
Az egyesület uj tisztikarának cél ja az ullltári us gondolat terjesztése és ,1 nemzeti érzes ~po 
lása a rendelkezésre álló keretek közl. Erre folcg
11 re n deze n dő előadások, un nepélyek stb. álta.1 Iö~
fekszik Az uj tis7.tikar akciót indit abb? ~ ~ CCI.b?I,
hogy az egycsLilct kOrcll kivU I álló ullI la n us IfJuságo! oda beszervezzc. Nagyo n jól tud ja az elnökség, hogy cz csak egy egyesuI~ t i J u eguj h.~dás alapjan lehetséges, éppen ezért rnl n ~e n cr~Jcvc! azon
vall, hogy az egyházi és ne mzet! !neguJhódas gondolatába belekapcsolódva lll un kal j a egy egészségesebb, vallásosabb és magyarabb nemzedék nevelését.

A B ö lö ni Farkas Sánd or Iparosok
é s Keres k e d ö k Kö re a Misszió Házban f. évi
jun. 24-cn, ta rtotta meg második évi rendes. ItözgyüJésél. A tisztu jitásnál egyhangulag meg valaszloUák a követ k ezőket:' Örökös diszelnök Dr. Csiki Gdbo,. ko r mflllyfőta n acsos a Misszió Ház lelkésze, disztag dr. Ujlalty Oé:m ügyvéd, tb. főtit
kár Ferencz József, tb. elnök BerJe. Lajos. Elnök:
Boncza Ferencz , alelnökök Nagy Mon és Pálffy
.
Lajos, fötitkár - jegyzö: Hakk János, pénzta ros:
Bardóc z Tamás, ellenőr: Nagy András, gazda ;
Szabó Sándor. Választmányi tagok: Szabó József,
Szakács Ján os, Szokody János, Kovács M iklós,
Kol b Anlal, Borbély István, Bi rtalan Jáno!', Móritz
Albert, DCl11ctrovics Zsigmond, Betegh Gábor,
Illyés Sá ndor, Németh Gyula; póttagok: Csiki
Mihály, Czi nnay György, Nagy Gyula. Szám vizsgáló bizoltsftg: elnöke Szabó Dénes, tagj ai : Jáky
Béla és Szőke Ferencz.

PerceI né Kozm a F ló r a L eányegylet
az öSz folyamán ismét megtartja re ndes összejöveteleit minden hónap e lsó és harmadik vasárnapján délutan rél 4 Órakor. Legközelebbi
elsö .őszi találkozó szept.

lG·lLn

lesz

fl.

Ko h áry

utcaI tanácsteremben (I cm,) Ai'i elnö kség k éri
az

ódesanyikat, hogy kU ldjék el konfirmált lá-

nylliknt

II

leánycsyesUlethe.

Sz Ill ők

flgyc hntbc! 345. sz. J:\nos Zsigmond
cscrkt!szcsapa lunk 87.cl)tembcr hav:\han ismét megke7.di
nép 1I11I11\1:\)lI t, az unit:\rius iD'ermekcknek istenfélelcmrc
és hazaszerete ire \'al ó Ilevclését. A csapatnak van (a:t;
öregrajon kivm) nagy fiu és apród raja. Az apródok
kOzUl 1\10SI az Öss1.el több min i ti7. gye rmek a nagy fiu

csOportba ke rU\. A csapat pa rl\llcsnoksaga an.al a kérés_
sel fo~dul a kisebb (8- 12 éves) gyermekek 87.lI\öi hc7.,
hogy uass:\k be liaikat a7. apródrajba, hogy mA r korAn
megkc7.dödhessék a gyermekek ClSerkés~szel1emben való
nevelése. Me rt iga7.án jó cserkész azokból lesz, akik
ko ra gyermeksC!gUktöl fogva eblx!l1 a testet-lelket lelUdilö s7.ép nevelC!sben részesülnek. Jelen tke7.ni lehet vas:\rnap delel őltUn kt!n l a csapat Koháry-utcai otthonAban.
Pelh ő ISIvá n I t. t ~ zenl e l ts e . KÖ7.el hC!t esztendeig kelleti Pethő Istv:\n hi toktató lelkt!S7. tes tvérünknek
az ün nepélyes, ke7.loJtC! tellel történö papi felszentelésre
vá rakoznia. A hosszu időnek oka az volt, hogy het esztendő elöli volt az ul olsó papS1.entelés Kolozsvárt. 1927
nove mberében még Ferencz jdzsef püspök végezte
nagy betegen. Mivel Pethő IstvAn 19i?8. januarjAban került végleges állásba (addig s. IclkC!sz volt S7.abedon)
é!i mivel a7. uni tárius egyhflz csak végleges :\\lAsban lévő
kinevezett pat)jait s7.cnteli fel, ezert egés7.en a mai napig
111rlódott lelkészteslvérünk fels7.enlelésc. Mos t, hogy szept.
2~A n Székelyke reszt uTon
részesült e szé p és lelket e m elő szertartashan, testvéri S7.eretettel köszö ntjük és az
örök kévaló ls ten áldását és s7.e rctetét kivanju k tovAbbi
mu nk:\já ra.

Fere n cz József lelkész reszt veti a Ufe and Work
és World Alliance prolestáns vil:\gmo~golmak tanácsülésen
FanO szigeten a magyar proteslánti7.mus képviseletében.
Az érdekes gyulések ről, melyek az egyház és az állam
nagy problémájával foglalk01. tak, a napilapok is beszámol~
tak. Egyik legközelebbi számunkban mi is hozunk egy isme rtetés t, mely czt a ké rdést fogjt! megtárgyalni.
A k o n fe ren clás l e vel ező lap o kb ól még 800 drb.
fennmaradt. Ebbő l a levelezőlapból befolyó összeg a kon~
fe rencia testület fö ldszerzési akcióját, vagyis a ~Sze nl
ábrahá m i p i h e n ő' " szolgálja. Mivel a cél az, hogy a le~
ve lezólapot pénzzé tegyük, ezérl a konferenciások elhatár01.tAk, hogy 10 drb.-kCn l csomagolva 10 fillérért adnak
cgy csomilgol. Figyelmébe aj:\nljuk czt olvasóinknak, mivel ugyanannyiba kerutnek a forgalomban levő bélyegn él~
kUli le\'ele r.ü lapok is. Emellett egy jó Ugyet támogat, akI
ilycn konferenci:\s üres levclezölapo t v:\s:\rol. Kaphatók 10es esomagol:\sban a lelkészi irodAI!.

D r. CsI ki O áb o r lelkész szepl. \(j- :\II kUl földi uljáról hazalcrve Is lentiszleletel lart a Misszióhá7. tempio·
m:\ban és d. u. 4. órako r a Máv tclepi kápOlnába n.
F~ ren c7. József killföldi utja előtt ~zept. 30-án
d . c. tO órako r s~o tg:\1 az Uni1:lrius Misszióh:lz tempio·
mában.

Vlléza vafás. Szőke Lajos pos taaltiszt afi:\!, aki a
vil:\gllaboruban, mint hu~z:\rtizedes szolgált, a h:lbo.ubf~n
zerzctl érdemeiért a kormányzó, millt a Vitéti Sté~ é ;
:apit:\lIya jUllius 3-:\n országos IInnepség keretében VI t lZ
avalla. Vi/cz Szőke Ltljos aliának gratuhil unk t
Ké relem. A budapesti unit:\rius egyházkö~ség elnöksége és kebli tan:\csa arra ké ri hiveinke~, hO~:;
Icslcges, egyh:\zi énekeskönyvciket lIevük bClrás áVil
cs:\ssAk a Koh:\ry- utcai temp lom haszn:\latára.

Pé n zbeszed ő, ak i

fi.

hátrn lékoS .. egY b ~::-

beszedesét ,'lll1ulná, f\~ egyházkoz3ég
készi irodájába.n jelentkezhetlk.

atlÓk

U.

--

-

•

társulal alcl nöke. El ő bb a knlföld unilárittsail keV idék
resle fel ~ 1I1,a.jd erd~!y i leslvérei nknéllclt Ifll ogalást.
Autó a z ige hird e tés 5zol g:álalában . ISolozsvar, I orda, l orockó, Nagy-Enyed, SZébcn
Lapunkban sokszor szóvfttctHlk egy házI bcrclldcz- l·ognrnS, li végfll Brassó városo~ unitárius egyház:
kcdéslink neh ézkességét és kcscdcll1!csségél. Annál községel fogadták vendégUI a kiváló cgyhCIzi férnagyobb örölllmel kell vc~nUnk ~ turI, hogy H ód:~ filiI. !Jmssól)(m prédikált is cs kilarl{lsrn buzditolla
az. ottal,l i hivekel, nehogy lCl11plolllépilésllk betillflsa
Il1czövásárhely lel készc Btrd ~1{'J08 il közlekedésI
nnalt lulUklJeu IIlcgfogyaikol,zanak. Az Islenli szlc_
nehézségek Ick ílzdésér~ llil!;'y !lldOZlIlkészséggcl még lIdóssag1óJ scm nadva VISS;'<1 - eg~ lIaszIláII ICI utilII J(or/ács Lajos brassói lelkesz Ul! vözöltc ólz
egy h ázk~z ség Hevében. Dr. Joy még uehány háautót veli amellyel a vásárhelYI ta l1y<1V1lágot é~
romszéki egyházaI teki nteti meg: s nzu láu 13ukaroppa Jlt /;agy tJ1iss~j ój. tcrUlc tét járja. A vástlrhe,lyl
missziói tcrll1cl halaral : Szeged, Oroshftza, Békes- reslbc utazott Lapcdatu romau vallaSllg:yi minisz_
csaba, Gyula, Békés . Ezt pedig csak a lcgllagy~bb terhez: f):: Cjl, JO!! lelkéSZi az uuilárius egyház
nehézségek közl lehetet! pasztoroJ ni. Mosl lchetovc Képesl tö I a l~a cs a t l sz t clcl~li tagjának választOlta
válik, hogy egy vasárnapon 90 ~ilórnélcrcs _ kör- Illeg az egy haz érdekében kifejtcll sok fáracl ozasáéri.
zetben "égy ludyen tarthat Islenhszleletct. Ehhez
Az e l ső unitá rius cse r készt tá bor E r járul még a hétköznapokon a hitoklalás, amelyel
az anyaegyházol1 kivül is kell végezni. Azt tudtuk, d ély b en . Mini már jelclltelttlk ti kOlOzsvári unitáhOgy a kato1ik.u~ egyház már a rcplllögép~t beá.l- ri us, kolt.cgi~lIl1 diákjaiból I11cgalnkll1t az clső erlilolla a misszió i mun kába, de hogya ml egyha- délyI uudárms cscrkészcsapat. Vezetőilik !.jUI·iIlCllI
zunk is eljutott az lsten dk:söségérc (és ne m em- !?o~Mn ~o l: n a l a ll(\ r. Az idén II Y"I'OI1 junius 26-IÓl
beri fitoglatasra) sza nt aluóig, ezl csakugyan il jllI I U ~ 12-lg megre/l deztek első l1yári nagyl,lborurnegujhódás első jelekénl kell elkönyvelllilnk, Igaz, kat Farn os? 11 dr, Sz..Cllt. l lldn!{i József egy házi fő
hogy egye l ő re, csupan egy alighogy élni tudó, gondnok Imtokán. l:.gy óriáSI t ölgyerdő kis ti sztászegény papnak keservesen, dc mégis boldoga lI sa li voJ,1 a láborhely (I I(alotaslcg vadvirágos, 11'<1105 VIdéke, fele lI. Hét sáturball uyerl c l hclyezé~ 1
fél reteU fil léreiböl.
a l áb?~, allll nagyoll ~zé p eredmény. A táborI kuBék és csa ba i hi veiIlkIlek szeptember 2-án lozsv<l n ~ezetöcJllberelllk sorri! látog<lttflk meg s
Biró Lajos vásárhel.yi lelkés?: tnrtott istenL i i:lz t~  kolozsvári lelkószcink a kirá nduló szUJőknc k !' <I
letet. Ez "limlommal ;\ hivek sz6rváusszel'\'czct- cserkészek nek közös sza badl~ri ISICl lti sztclcleket
be tömörü ltek s megvhlfl.sztotl:\k cli:I() 8zórváns - tarlOUnk,
gondIIokukat Benedek AmoM Il y. p. Ü. tanácSos
A Dá vid Feren c Eg yl et réJs7.<izad os
szemelyéhen. li: n~ptól fogva B'6J,éHCS!~h:'~n I'enufIzeres 8zórványgoJLJ lozás folyik; 1\ ijzórvl\uy l'lócl- jUb! leum a. g rd.é ly beu I,~ By.,ókolykere!il,t urm ügymez6vasnrhely lelkészi területéhe? tal·tozik.
behtvott, de IJcttllott r,fillmtl iilóiliiel kllpesoJaltJlI11
tartOLta vohm meg ll. DAvid 1!'cl'ollC I';gylot öl
6ui há la adó Is te: ntlSllclele k a vásá rh elyeI Veltt:ilzte IHIő .i fenll!\lI :'~SI ~ ,~l ktl.lnmbo l 1I 11111..·pi tliR?Idkhzstl( terUIeItn. Szeptember 23 .fm v:lsflrnar d, C' gyiHé..set. A lmtlapesti egylet, mely töl>b, HIIIII
9 órakor Hódonezövásárhdyen a lem plomba n Jslenli!!~.tele l harnll ll C e szte ndő s mu llm loki ut vit:t 8Z I~ clkUldöt~S Urvacsoraoszlás.
te kÓpVH:1616jét (ll'. Csiki O/ifJor' Jelkés? s1.em6Iy(·Oklöber 7- ~n d. c. I I órakor Oroshá7.ftn ól Vi)röS1l ~ 1I ~ ILI'. egylet el utlke d l'. /I,.. !)(wid (MűvI' tu·
nlarly ulcai iSkOlában : d. u. 4 órakor B (:k(:se~;ab tLU és d. u.
VIruti utOtl is kifejezte jókivlll1 snsuit. llom cljli li,
MI ti órakor Gyulan hálaadó Istentisziele i CS Urvacsorahog'y Icg ldjr,olobb Illegó ltöhh os tl lll bOrlhh körlll OSzlás.
menyek ){Öl,ö tt gyllJhotl1ol. öSflze ÖI.VUlt llf:lZLCIIf16
Október l4-cn dl!li 12 orakor Szegeden a rc! teltlplornba~l hAlaadó JslenliSlJelel és U]'va csora os1. t :'l~.
helyi I~~~~~~nv~g~flyeken ól IIzolgálalol IJIró LlIjos vásflr-

I ti Or. O~leI József egyetemi tanárnak IIzegedi leány-

egy I 7,unk gOnonokának le:\nyal Klárát julius I-éu fe l es~
"Oül vcl1e Kiss Tiharnl!r szegedI vallfl8ok l ~ló ref Jelkl!8~
rahrh\lunk I
'
.
..

Erdély

Dr. Boros O yö rlY
',' .
egészSége hel reálll
~ ~ li ll! MIU ~ pIIspök
fenn jár. Székel kc/ .ma lIl ar ISlIlét JÓ erőhCIl
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az amerikai III1i1árill S

!:IzlÍ.mau {\s(umk m egejtcflól·c.

I "l a Jo lfo ln k. I özv. NRgy UJrllleUI/! 57.111.

Tóth
Eszler ~Ie l ~ n c k 73. cv~bcn [u ui us W. ~ rr Cscl1eJcn ('lhuII)'I.
l)"rnlJd" I.lIio~ !!z~kclykcrCS1.1 uri unJtfl rhuJ fllgilluulzinlll
ny. Inm1rn l!letcnek 64. cv~lJcn jmr/us :t!i-cn $zl!kelykeresz turO Il elhunyl. !19 éven kcreB1WI nevelle lluritfll1,
nemes lelk~vel n Szckelyf1)jcl urll"ynr "Jusfl":\! Islen ~s
hnz:un.erelelre. iri. f)urullJ' FCl'r'fII' ny. fllfar ullém.l. 11l1l'l."IllÓ (!Ictcnck 7'1. l!vcbcu [ulhril I:Hlu lIudujlcilh::u elhuny!.
I~ elll()'el C I/!III1!r (o l e l ~uek ~'. cvéhcn jul/uB ti-ilu (lIvid
RZeIlVt;dct:j ulllll IcIkél vlaszu nd tn CUi AlyJlluuk, 'I'eroml(\jcnek. Az örUkóJul ICnycStlóijC rtlQynaloll fel ll~. (lI nllkl'l(t
K Uzé l, l ~ kohb 1_ ~ányl n l~ r' lI d I1l 8

nyJtJk mC" j(,CIIlemberhen IlroleaMull letlnyok I\/lIuuhn u $c,1I I)eo
OIorlli iI,.ljve l ll~g 81e fve7.i:~l!ben. M. elllltflM !Illu IlImlnln
HO. I'cnHŐ. Éntekl(utnl lehel IX., 1)lIIjl_nl :t!\. I. clU('lcl
lJ. Telefon : H!J-2~~. AjtlnlJuk villl!kl leHIvércInk IJIIYcIm~lJe I

Kinek van meg ' Egy OSLIr.tk postahi'\*llalnok melegtn hddd6dik a m!grar u.all.iri~U5 ~ránt.. A_ lengye l
- ..
~ t neme: köoY"ekböl InhmMn Ismen. :'züksége
unllanunu::.
~_
cl· k - ,a
_..
F
" JÓLSef püspök nallelny l"U -at I"ra: UniV..... IU eren
• k' - J
"__ a.
KlIfr:chiynu$. A szerkeszto "'" a ap oh'asóit.
14r13<.'<'U
•
•
....... kő
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,.
hogy sv\-eskedjenek utinanez;~1 a . . _'
n~'\'el .
zl t:S
ha megWá.lnák,
ót érte511em.
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RÉSZ

HIVATALOS
A hitoktatás

rendjét az 193-1-3-5. tanevre a kö,etkez6kepen
állapitoUa meg a keblitanacs :

a) Budapesten
I. Attila-utca 1. állami reálgimnázium kedd
délután 2-5. (Petb6 Ist\ian). L FehervAri-ut 10.
polgári iskola héifö délutan 3--l (Barabás István). II. Medve-utca 5. polgiui iskola szerda délután 2-5. (Iván László dr.). UL Laj os-utca L

polgari iskol"

kedd

délután

1. 2

3- 1 2 5.

(Iván

László dr.). 1\-. Cukor-utcai elemi lea.nyiskola
szerda délutan 3-6. lBarabás István). V. Szeluere-utca 3. elemi iskol n szombat délutan 2-5.
(Iván Lil.szló dr.). \'. Koháry-utca. 4. egyházi tanacsterem kedd délután 5-7. (C:iak középiskolák:
V-VIII. o. és felső ker. isk. tanulói számára
Iván László dr.). Y. KobAry-utca -:l. lelkészi hivatal szombat délután 5-7. (I ván L ászló dr.).
\'1. Gömb-utca 53. elemi fjuiskola péntek délután 2-5. (lvan LfLsz ló dr.). VII. Barcsay- utca 5.
á[]~mi fóg iIl?názium csütö!tök délután 1/~3-1/25 .
(1~ta~ L~szlo dr.). yU. Arana-ut 2-5. polgári iskola.
hetfo clelután :l-o. (Ivan Laszló dr.) v n . Teleputca 32. elemi iskola kedd dél lJ tan 3-5. (Barab~ .~st.~'án) .. VI!!. Dngonics-utca 17. elemi iskola
c8utortok delutan 4-6. ( Pethő István). IX. B,1.kács-tér 12. elemi_ iskol.a. szerda délután
(Pethő Ist~au).. IX . '!yah-ut 25. elemi iskola
szombat del utan. ~-Ö). (Pethő István).
SzAzados-u~ 6. pol~árl_ Iskola csütörtö:'; délután 2-4.
(Petho István). X. Szen t László-tér l
ol "
leanyiskola péntek délután 2-5. (Peth6 I~tvi~)~

2-5.

x..

b) Pes t vidéki város ok
d 'l e,epel :' Templ~mtéri. polgári iskola szombat
e.ut{lI\ 1-2. (Peth.o. Istvan). Kispest-: Huu<1'ária~~l. ILr sz. áll. elemi Iskola péntek délutan 0') - o'
( l etet y G
l ) D '
.
áll el .. y? a. ~~ ~.ts~~nterzsébet.- Erzsébet-uti
' eml IskOla Cllutorlok dél utan ') 5 (I
l
II oua ) P~t 8ze U"
Q _
"'--.
mre l
h étfő' délután 1~ ortne: - lIoi-uti áll. elemi iskola
5 . W,ethö Istvá n) . Rákospalota.Máv. telepi
(Imreh Ilona) 'se ~m\ Iskola kedd délután 2-5.
iskola szerda' dél~t:~o3: ~{OS~~th-téri áll. elemi
szentmlbillsi es mll.tyásm~: (1\.lssl .Jakab. Ráko8Ujpest: Szt. lst"án-t' . o I tanu ok .számAra is) .
·tek délután 9 _ 5 (le" hl. sz. J>olg{m iskola pen. mre Ilona).
-

8.1I-t

..
Minden ~\Iluló jelentkeuek 1\ lakA~á hoz. l~
kozelebb e.só Cfloportb:m.
-~
É .. ~egnyitó i$_tentiszteleL. S~ptembet lti.an
d. e. II omkor 1\ I\.olury-utct\l templomban .
Budapest, 1934. supr . 10-~n.
J6.:an -'[ikld! 8. k .
lelkesz. elnök.

Sz_ 220 -1934_

~1eghivó .

. A budapesti. twit!irü" egylHü.kii.:ség KebU
Tanat"SG 1924. szeptember ;') I-én (pbltek ) d u
l t6 órakor a tanácsteremben
. .
évn egyed i rendes Ulést
tart, melyre a lanacstagokat szeretettel meghivjuk.
Budapest, 193-t szept. 1dr. Ko.;m(l Jen4 s. k.
Jó:an JlikM! S. k.
gondnok.
lelkész-elnök.

. T rirg!lsor-o.: at: I., Elnöki megnyitó. 2., JegyzŐkönyv.hltele.snésére 3 tag kiküldese. 3., ElnökiI~g e!l11 tez~tt es_ folyó ügyek. 4:., Mil szaki bizottsag Jelentese. !l., Nevelésügyi bizottsácr jelctése
6.,. G azda~ági bizottság jelentése. 7., j elen tés ~
_Ja~os ZSigmond:' cserkészcsapat nyári táboro~~s.aról. 8., Jele ntes az Ifju ság nyári konfercnciáJarol. 9. , ~zé.kesf~város rendkivüli segélye _ átutalva a MJssló- Haznak. 10., I dőkÖZökben é rkező
ügyek. lL Ind itványok.
NB! a. , Nevelésügyi bizottság: szeptember
17. (hétfö) d. ll. fél 6. b. , Gazdasági bizottság:
szeptember 19. (s-!erda) d. Ii. fél 6.
Külön meghivót nem küldünk. Sziveskedjék
mindenki a naptárban clőjegyeZlli a dátumokat.
Lelkészi n y ugdijalapra ujabb:lll adakoztak a következő buzgó atyánkfiai: vitéz Kozma
Ferenc altábornagy 20 P. vitéz dr. Nyiredy Géza
(fia keresztelöjé!l), Birtala n Lajos (fia esk ü vőjén),
Bartha Lajos és !<Iein Géza IQ - IO P. Máté
Ernő (Kis Biblia kiadásakor) 6 P. özv. dr: Héderváry
Hugóné, Romeiserné Segesvá ry Izabella, Sinczky
Géza - Keszthely, - dr. Szinte János és Bajcsi
Istvánné - Szigetmonostor - 5-5 P. Pápai István - Kecskemét 2 P. Pécsi Albert, dr. .Fejes
József, özv. Sigmond Károlyné és Kri za Aglles
l - I P. Ez idei konfirmáló Ifjak gyüjtése: 35 P.
65 f. Ez a lista azt mutalja, hogy az áldozatkészség hiveinkben megvan. Es most itt az ideje, hogy
a szazak és ezerek is megmutassák, hogy elöttilk
nem közömbös lelkipásztorai knak jöve nd ő sorsa.
Utóvégre mindent az államtól nem várhatunk.
Ósai hálaad6 ünncIJ1'inkön, szeptembor 23-li'l, milld
a két lCrltpl{) mbau gyiijtcni fog/mk a lell.<észi nyugdijalap j avára. Mindenki adjon lega lább 1 pengő l
a perselybe erre a célra. És szivlelje meg a mi
kebelbeli ügyünket az egyház i adó bcfizetésénél is ;
adjon mindenki legalább lOQ/o-ot a rendes évi járulékon felOl a nyugdi ja lap javára.
A nyugdijalap összege 1934. julius l-én :
mintegy 35.000 Pcngő . Ezt kclJ nekün k belátható
idő n bclül 100.000 Peng6re fclemel nünk, hog )'

u. é . XIII.

8- 9

.,

adandó eselben legyen mihez. n~'uID,!n~, ha ~' 
kel papi Ol.vegynek tis-ztes .meg:elhe1e5et kell ~Jd
,,_ ·,anunk A nemes
lallandóan lebegjen
uu.hJSI.
. ' be
16'
leltd szemeink e}órL Iste." ne\ e n - e re.
Halás k6s:löneneJ es sle.rt'tetfel
_ •
Budapest. 1934. szepl. 1.
Jó:a,." J/.ld
__
lelkesz.~n

az Alap kUdóje.
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Budn.pest. IX . kerület.
Remete·u. ll. s.zam
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Telefon: 4.1-2-5. !' SJ'.:.
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