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Ferencz József
1835- 1928.
Augusztus 9.-én mult száz esztendeje annak,

akkor pappá szentelték s a kolozsvári egyházközség
hogy Alpareten (Szolnok- Doboka vm.) megszu- segédlelkésze lett. Kél év mulva ku\foldi tanulmány_
leletI az unitárius egyháznak egyik legtöbbet em- útra ment s egy évet töltött Göttingenben és fél
Jegetell vezéregyénisége. akinek hire-neve átszállt ével Berlinben az egyetemen. A negyedik félévben
hazája határain s tiszteltté tette nemes egyéniségét" bejárta Hollandiál, Belgiumot s Franciaországon
es azt az ügyel, amelyet képviseli idegen nemze- keresztül Angliába ment, ahol ultöróje telt Buzolek fini elóll is. Még elOttünk áll sziktr, egyenes gány Áron barátjával és lanulólársával az angolalakja, amely beszéd közben óriásira nőtt s mini magyar unilárius kapcsolatoknak. Hazatérte ulán a
valami izmos, sudár torony rendaJetleniH mutatott kolozsvári egyházközség másodlelkésze és a gimaz erkölcsi eszmenyek ragyogó. csillagos egere. názium számtantanára lett. Jell emző a későbbi nagy
Ferencz József alakjában egyUtI volt mindaz, amit logikájú, világos gondolkodású egyházi vezető
az uj-kor gondolkodása, erkölcsi érzése önmagából. emberre!
mint legnemesebbe! kitermel! s ha a kanti erkölcs1861 -ben Kriza János pUspökké választásatannak kánoni szentjei volnának, úgy ö az elsők kor Ferencz József lett a kolozsvári egyház első
kötött tarthatna igényt az avatásra. Kétségtelen, lelkésze és a gimnázium vallAslanára. Ekkor irta
hogy ma mar ezen a kanti világon s ennek erté- meg (1864) Unitárius Káté c. müvét, amelyet mai
kelcsmódjlm hil vagyunk. Megvállozott a kor szel- napig az unitárius hit egyik alapvető iratának tarleme, hidegen hagy bennl.lnk~t a kanti etika, új tunk s amely irat első izben foglalta össze tételes
tüzek gyujtják lelkünket, új fények világositják meg rendszerbe a dávidferenci unitárius teológia addig
utunkat. Ferencz József is történelemmé vált, noha szétszórt elemeit. Ez a káté f.'gészen csendben
csak hét éve fekszik a kolozsvári temető egyik sir- jeleni meg, noha nagy és merész tett volt. Ugyani.s
jában. De olyan történelem az ö élete, amely örökre az unitárius gondolkodás háromszáz éven keresztul
tanit s a valtozó korok valtozó izlésén, észjárásán, csaj< allegorikus, palástolt kifejezésekkel tudta ma~
érlékeszményein Iül is egy váltOzhatatlan örök igaz- gát közölni a külvilággal s csak a Szentábr~há.m l
ságot szemléltet, azt az igazságot, hogy aki igye- féle nyelven tudta megszólaItatni az örök umtá:lUs
kezett koranak eszményeit teljesen betölteni, az jó igazságokat. Most végre a háromszázados üldözémunkat végzett, mert a fölötte álló és a lelkiisme- sek lecsitultak s ezt a szélcsendes idöl használta
retében megszólaló, örök-egy parancsszónak enge- fel Ferencz József, hogy nyill szavakkal, eg~enes,
delmeskedett s ez a legemberibb és egyszersmind tiszta gondolatokka l fejezze ki azt az ő kálél~ban,
amit minden unitáriu s mindig hitt,:de amelyet II~ell
a legistenesebb tevékenység ezen a világon. )
Ferencz József u~y
Változatos és eseményekben gazdag gy€fmek- nyillan kimondani nem mert.
°
O
d oe hogy DáVid
kor utan, amelynek történetét meg is irta .Emlé- látta, hogy most végre Itt az l el '.
keimbO'" c. füzetében, húsz esztendős koraban Ferenc szelleme elfogtalja az őt meg.ttetö ~elyét s
végezte el n kolozsvari unitárius főiskolát s ugyan- ezért irta meg kátéját, később UnitArius HIttan c.
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könyvé!. Az unitárius mult nll~ys~gál13~: s~~psé.
gének l>crT1ulntásara pedig UmtárLUs 1"'5.1 Uk~~
eimen az unitárius gondoint történelét és Je,icn!':
foglalta össze. Ezekkel a munkákkal fclbccslllhc~

lellen szolgálatot lett egyházának és ncmz.etene~,
mert czenhiJ mindenki az ö adósa voll, aki valla·
sunka! a nyomtatott betu utján akarta me~ismern.L
Azonhan ö nemcsak maga iri, hanem masokat IS
irasra bnzdilott. Igy egész Icrebelycs fftvá nött nz
az irodalom. amclyll').k magját ö Ultc\le el s melyet
buzgó kezekkel O öntölöU, gyenge pa,lán ta .korába~.
A kiegyezés után tlJ mfiködésl terhic! nyilt

meg

II

tevékeny kolozsvári pap el őtt, A magyar

alföldre s föleg Budapestre több unitárius család
költözött Erdélyböl. A nyáj phztor után kiáltott
s igy ' tartotta 1.%9·ben Ferencz József az első
unitárius istentiszteletei a magyar fővárosban. Utána

•

hosszú sora következett a hasonló alkalmaknak,
amig végUI buzgolkodása nyomán 1881~bcn Buda~
pesten Onál1ó egyházközség alakult s a lelkészi
állomásra nz unitarius 1110zgal maknak egyik nagyszerU s máig is alig meUanyolt kitiinő szervező
erejét: Der:si Károlyi, a pompás szónokot es kinllivelt emberfő t nevezle ki. !<:zzel a választással
Ferencz József életének egyik legsi kerUltcbb míivét
hozta Iéire. Az ezulttn meginduló alföldi unitárius
élet ennek legfőbb bizonyitéka.
Amikor a b\ldapesti anyaegyházközség meg·
alakult, feren cz József már felmről nézte es intézte
egyház..l iigyei!. Kriza János halálakor, 1876·ban
az árkosi zsinat pUspökké választolla s ezzel ötven
c\'re az ö kezébe teile le az egyház vezetését.
Ih az ötven év a mag}'ar unihi rius egyház
boldog, csendes félszázada voU, amelyet folytonos
erőgyn jtes es anyagi gyarapodás jellemzelt. Csak
az utolsó évek voltak nagy megrázkódtatással te~
litve. dc ezekben az időkben is, a nagy viharokban
is Ferencz József <111011, mint egy óriási tölgy,
amelyet a viharok téráznak, de kidönteni nem tudnak. Kimondlmtallan szerencse egyházunkra, hogy
azokban al időkben a ki1cncvenéves törhetetlen
aggastyán allolt a s:.ckér rudjAnA\. Ekkor már neve
fogalom volt: a hUsegé, a ha jlilhatal1ausagé, a
becsUleté, . az odn~dó hité. Ilyennek ismerték meg
honfitársaI ~s nz Idegenek, akik csod(Jlnlial jöttek
messze földről , hogy li'lssák öl es szavait hallhassak
Utolsó beszCclét nyilvtl1losnn 19~7. november 6.• áll
tnrtotta a kolozsvári templomban az ifjú papok
felszentelésekor. Testileg megtOrve egy nagy karos~
SIékben Ulve mondta azokat a szavakat, amelyek
vIlAgosabbak, fényesebbek vallak minden más be.
Sz.éU n~1 és lelkesilObbek minden mis szónoklatná!.
Kllenc\'enkél é\'nck minden bölcsesége es a kort
IIIcgha:r.udlol6 örök szellemi frissesége szólt azokból
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a felejlhelellen szavakb61, amelyek nlinlegy ulols6
jelképei voltak hetven esztendő eg ~sz lelki munkásságának.
Alig méltányolták eddig, pedig tény, hogy
Ferencz József telle meg az első lépéseket abban
az irányban, hogy a világ unitáriussagll. egyetlen
szellemi tábOrba szerveziessék. Ma már megszokoll
dolog, hogy az összes unitárius nemzeti egyhoizak
közöS talál kozóra gyUl nek negy évenként a vilag
valamelyik nagy városában. De arról alig emlékeznek meg, hogy az inditAst ehhez Ferencz József
gondolatától kapt<l.k. aki 1896·ban Budapesten az
akkori lelkész Gát .lL ikl6. segilségével megrendezte
az elsö nemzetközi unitárius konferenciát s ezzel
utat mutatolI az egész világra kiterjedö egyetemes
unitárius közszellem megvalósitása felé .
Szellemi épségét, fri sseségét életének utolsó
napjáig megtartotta, bizonyitva ezzel, hogy a szel ~
lem fUggcUen a t esttől, amely lehet törékeny, mint
az övé volt, dc a lélek töretlen és olthatatlan, mert
~gi Hiz táplálja azt. A szikra, amf.ll}'et 'l'etemtője
belé adot!, 19:::!8. február Hl· én lobb:tnt utolsót s
vele szegényebb Ict! nemcsak az unitárius egyház,
hanem az egész magyar nemzeti élet.
Eletének l11é!talói ma mM lemeTik történel mi
alakját s a kritika bonckésével kutatják lelki adottságait. Kétségtelen, hogy korának csodás, szép
alakja volt s ha ma már bizonyos hiányokat fe~
deznek is fel abban az ötven esztendOben, amely·
ben O vezelle az egyház hajójat, elmondhatjuk
billran, hog)' a hiányokérI nem ö, hanem kora
felelős. Legutóbb megáltapitották (I), hogy Ferencz
József is ugy járt, 'mint Goethe bUveszinasa; a
feJidézetl szellemeket nem tudta megfékezni. Mik
voltak e fel idézell szellemek? A iiszta IInitári~mus?
A dávidferC\lCi gondolaf ? Ezek árthattak vol na ne~
kUnk ? Aligha. Azok a S7.ellemek, amelye!< nekiink
sokat ártallak. nem Ferencz József pUspöki pálcá·
janak a szolgálói voltak. Azok a féktelen indi v;,
dualizmusnak, a fölenyes Jlihilizmusnak betolako·
dó, arcátlan ördegeiként iflncoltAk körUI szellemi
élelUnket s ejlellek foglyul tlllz6 reforrnereink ktizill
egyet·egyel. Hogy ez a veszely rllnk jö tt, ezért
nem vonható Illa kérdő re Ferencz Jó<!sef szelleme.
Ezért inkább a XIX. század féktelenségé! és hitetlenséget kell feielOssé tenni. Inkább az a csoda,
hogy annyi kisértés e~ csábilás között Fcrenez
József megörizte a töretlen, egész evangéliumol s
káléját, ma a változotl viszonyok között ép oly
nyugodt lélekkel lehel minden hivO kezébe adni,
mint magAt az evangéliumos konyvd. Ez nagy
, Gil Kele'nen: Fcrtnu Jóm! haa)·omiD)'.I. Ker.

"tag\'ct6 1935. évf. S fIllei.

szó, IllCr! orról tesz llizonys:\got, hogy Fcrencz
József a XIX. század hitctlcnségének ziva tarában
is megmaradi egészcn hivönek, egciizen eva ngéliumos leleknek és mint ilyen szinröl-szinrc latla,
amcnnyire ember láthatja, az örök Igazságot. Es
ez voll és ez mar,1d minden nél nagyobb tette,
mi ndennél maradandóbb ér!eke.
l veill T.ds!l~.
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Emlékezés
Mit jc/mt cmléh!zni ? l~iss:alordlClJli a jelenbOl abba a multba, amcly so1msem halványul cl,
meTt s:illét és f.!nyd/ a 8$eTclellJJI. kapja. f{(itrallézni
(lbb(l a. liikőrbc, eWlcly a lélek sl/garait !'ed viss: a·
MegáUatli az efhatároU dolgok kóelitt s kitárul11i a
L'égtelellbe. - il szép emlék a szere/ct ösziró:sáj a. . .
11 leme/öb c)l cgy kcdl'es sir mellett állok.
A mel'),c fordi/o m /ekül/elemet, mindffiiitl korldl,
éles haicirvMal. 11 /(myllg vó 1111pol a ho)'izollt laktlrja cl s tu élet tlag yszerii miszlériullla a siTokba
tOTkollik ... F ájó t w fJt /Jált ki beliilem ez a s~a ka 
tiatlan gli/Ms. D e tlcm is lehet másMp, mcrt hiszeu
a1lyag-sI:cmmel " Ó'cm a= a)lyagot, ezek lH!dig egymásért VI'IIUl!1k Ils kö=ó's a tó·rvblyiik.
EltllCllekiilök im lc l~ az emlékek uilágcíba. Mi ll t
lriss iide, IlCIrmatos virdgo k hajolllak {olém CI (lrdga
emlékek. S tu élet miJUltm s.illében pomllá!6 emlékvirágok kö:iil fel-feleselldiil egy eúist c5etlgellytt
lágy tlltcsikája : egy sÚJke(iirllí. boldog .qyermek
édes kacagása. _. .
li llok és hallgalom. at emlékek beszédét:
" Ld/od te szcgdny, verg9tlQ embeT, aki lelkedben hordr):ol minket, amikor mt!g valóságok 'voltunk.
tili emel /iink fel légeli {l f't'a CI hegyre, amely ről sze(o/djél. S amiko)'
legmeill meg/riOlaUdk ll .. igéret
•
•
jobban clbcíJo/t a lci/vány, akkor szólt Cl: l 'r: .i.lJe.qmulattam lIeked CI boldogság honát, de /c oda ' IClII
meILe/sz be. Mcgjeletl/tk " lcí.!6hatlÍron u siitét tragédi ák vészes (elhó; s pu,: /i!6 j égl'cr és iik lc/a f'olla
liilldéroTszág tllÜldm vjnígát.
Most lellt eUlasz a vii!gyben s a. véglclo.1I 1dju·it
keresel!. K,vés CI (ény' bizony/alml vagy. Figyelj
reJlik s aszerint cselekettj:; Te már láttad egyszer
boldogsdgod or' =Úgeit s tlem lép/lel/él be, most
Idgyjcd azt, amit ' Will ld/u) akkor meg/a/tUod és
meg/ar/lia/od a; elues:elt tiilldérorslCigol.
Szere.d o..:: éle/et s akkor majd a.:: alkoJlyat
Ukjén ,zillC' 'zirmainkkal beborihmk té,ll ed S 'ICm
la ld cyyedii l. .. ~
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Hall Alfréd
~~ _~ Imu l t _Ilynron a kOllenhágn.i világkon_

ferenc mn ossi:eg)' ulckezett unitári us és mns hasoló
gondolkodás u keresztenyek IIZ clkö"ctker.end6
hinom évre Hall Al(f'étl allglift i unitá, ius lelkél!.tt
választották meg II Nem1.etközi T ársulat elnökévé.
Az elsö es zt endő munk nj !~ az ujjnsr.ervezes h
ulepités volt.. Az örökké flMal elnök-lelkhz a1.onban most ,'égre ,~gi n \gyát IMja megvalósulva,
amikor ell:\togatbtL t n. legős ibb unitárius egyhnt
utódai :lZ erdély i csonkslllagyarhoni unitnriusok
közé. Néhány na pot fog kétizben is körünkbct\
tö lteni , a hol egyházunk ve z et ő i v e l fog megbeszél ések e ~ foly ta tn i és szep'cmber \lÓ 15-én d. e. 10
ór i~k or misszióhazi tomplonlllllk szószóké nek lesz
szivesen fogndo tt vendcgprédiki\tora.
lüll Jelkósz mint fiatal ember nemet földön
fol)' ta tt!\ teolog iai tan ulm:'l1lyait ős ll. IlIf\Jlehesteri
egyetemen s1.erezte Illeg ll. mllgasabb leologini
ludomú.nyos fokozatot. Hossz\! éveken át az
anglia i llnitáriusok több fonto s gylilekezetének
volt a szó igazi értelmében vett lelk illhsztora !
nemr..!gibclI 1032 és 1!)34 között ped ig két évre
is vissza\'úlasztva ar. u nitárius egy hfu: elnöki
tisztét töltötte be, mely megfelel a mi plispöki
rncltósagunknuk. Irodalmi témn is sokat dolgozott.
Me 3terc és tanára J\hrLineau J akab szellemében
a lélek pa pja s könyvei mtt is keresett és olvasott IIH1 nkák. I~gyi k ne mrégiben megjelent munk:\j:\t, meguj hodás feJe töró angol uniLhrir.mus
kátéj ának ta r tj i~k, mely dr. Kiss Elek teologiai
hUlar unk forclitnsá ban mllgyarul is olvlIsbató :
Egy UnitA rius Hitv iJága cimcn.
Most, mint ll. Nemzctközi 'l'hrsulat elnöke
u:1 rhti h\toga tnsra. jött cl mihozzhnk és megy el
erdélyi testvéreink közze. Hissr.iik, hog~ le~ke
erejével meg fOgj ,I mut!~tni, hogy nr. ulllt~flU~
hit t üzének a z egész világon szátszórt sr.tlm'u
egy szivvci cs cgy lé~ek kol langolnu.k s thv~,I S;~
g okon ittvil hgitva a lut crejóvel AZ IgI1ZSB~ eS
szeretet örök mécseseit tt'lplhlva veliink örvendeznek és velünk szenvednek.
Hozta (:!lten kÖl'ünkben éH vezerelje ft'l.rndsagos mu nkája végzésében .

FCf'CtI(~ J Ól!e(

_=''''="11,_,",11"'_''''= ..rJ._..u,_...U
...=<I.
Küzdjünk az unitárius
megujhodásért I
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ERDÉiiiiL..
Y..
"- - H iffd nvlzsg'a 5zókcfal"á n.
&\' i SIl\b!Ub !\gOIll t!gsr.l"z~ t s l!iJlóflllum blUl

lölrlit!em csaiMi és b!ll'Ati kiir!JE'II. O :llIoui Inr-

16lkodbo!1l ideje filIU mindIg ung", lelki ~1 1lIt'
U,\'l!tll, ha f'gySlerll, fellt'rr!' me~Eelt lemplollluuk.
bln lUl'gjel('uhelel:, Amikor álicjlem il 1{'ItIJlloill
klJuiibat - sajnos I'&,\ ri' rilkAl:tb;1I1 h'helemej.:Jszerre korilh'''SEnek n g,\ermekkori ~S Ifj lIkori
ernlk-kek. Eml~SJ;e m lU! {'Isó \'l\sfmUlpra, :\mikor
tdessp.,l~ rn ke,en(og\'l\ \'{'ZI!INt ('hhe II t . . . mplombn.

A kUruslII\k m iml('1I um.rerllyi 1H.'ly" gyNmek
koromnflk l'gr-eg)' fejactN h\rj a {'I~m , ' . A f~r
fl~k p!uhorablu oU l!lto m ö~l'imnck 11I~I'ycl. liliieIsei ií3JUI6 f"jjeJ cn is elfoglnltam, Mult cs jelun
ölelkeLIlek lelkemben eECII n u:e.nt hel~ l' n,
Ebb(>.u RE e \' heu nz ('diligi nél is több elmt' u,rem
volL Jllllius IG-9n l\ l emj)lomb!\Il !Intott hiUnll\'iEsgim VOItRUl jelel!.
TJbb mini bllu uoiM,rius gyorlUek \'iESb-AEOU, E E takillteIyes u!\m, figJelembe \'t'\' 6 1\11,
hogy S,tőb.fllh'", 1\ kiiknllöi egyhbkürnck ('&,rik
legkisebb egyhb koEsl'ge, Ac utóbbi ón'kb~\ :\1:011bsn 8zAmuIlk sxéJ)cll iill\110rodik,
A hiltllll\'ifltga ~\Uyagu Ogh\l~'o nk óu~ ugynlllu~
\'ol~ miul rége.n, A kUlsős óg sem \'Ahozoll. De
ugy erellem, megn\lto25ol' n l é !l.'i~g , E~ek 1\ g)'~r
m eki lelke.k 61öbb \'alóltAgunk IUdJl\k nEokat I\~
örük igauagolml, nwel)'l'kot j) bibli!\ból tllllllhlllk,
mi nt mi IlunRkidejen. Más :1 h~.!l.kör, nmelybt!lI
fel nőne k, II cbbon a \'nltozo tl \' il6gltall \' III11If1k
OISRII ellentelek és lelki h!\ldoiok, :Imel~' ekel lu !\r
R gyermeki 1~l ek i:l megl!rell, Etek küllU <'Mik
e~'et ílmlitílk : eEek !\Il II nllt\rills gYil.l'mOkt'k I\E
ollnmi illkoh\bun Ill inden Il\ui l:\8i IIl\pOU kelsl . r
Illondjdk el romanul , keres!l!\'ctesiml II mltuYI\IIkot. A IiUlul~k ÜllllUl:'I!Jnllu l i~ IIll:'gtrzik, ilog,')'
"a\láBuk tsmlnsa al 6 u:Anmkrn mil,\'l'n fontos
és , lIa~ob.b kor ban leljesen otón: ik, hogy 6k lU!
UIIIII\rIll!l 1);l\ul'l gokknl Muek, \'"gS IUlhmk,
Afl eredmény uagyOIl SIICp \'ole, 1111Ii M II \'IIS
Gergely IlnptNt \'erUnk Cr,lume, AI Okll\IÓII U'l! fl
tnnul 6kOn c~'rorm~n meglalStOH, hogy kOIllOI}'í\1I
fogIlIk fel h l \' I\I&~uknt.
Lelkemlten örökké 61ni fog nl I\E l'rlll'iI,
1\11\1)1)' az UlIlICIJóly vIigen elfogoIt. A lallulók II
gyUleke!:cll el egyllll ahitntoslIlI éUl'kl'h ';k III ősi
UOltfl.rl : Er6s ,'árunI.: IItlkllnk III 1 ~li!n , " Bl\ lr,lIl,
i recllcn iu:nllt nil enek nl I~gl'k Ur!\hol, II SI,I.
I~ekben k\llöniiil f6u)' t!gen 8 Rlcmbcu II saO>l&\'I:kel 1\ f!~lról DII,'id I,\~rt'nc flllll u';;('Mu 1\ll\kJII
JllII,gni:lodolt 1\ gye.rmekok f(>J o fillt\, _ mmtlm ki ,

..

u l!.
•
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1\~' nj tQU k!\rj.h 'nl hiutenó 1'1 nt1gol ~1Ol\;b8 R relSI uton 1i'lkukbe, II l\Iinlll/\ mOlltl~ \'01111\ : Ne
fdj kics.in.,\' !>Nt'g, 1.;i.i\'~!:Iii el\~em ' nkkor Sl'.m •

Imrd, iI,'m n I:elolti keltó~ h reut nem f og gYőli!;delmci;kNlni mj lltl , , .
Dr, S:abó I$It'!bl,

Az Erd é lyi D . F. E . Ifjusági Szervezete
Székelykereszturon rendezte meg
s zokasos é vi konferenclaJAt
j\la;), jUlilU i-én tI& Ősi sdkeiykereUHlri
Il.'mplomblloll i" len llllzlelellel vette ke,tdelCI RI
erdélyi unH:'Irin.lI ,~fjl\l!Ag s:t.okflsos e\'i konferenc.illja,
A hél Il:IPOI 11:110116 progfllllll1l il !;.yakorlll li ilel
IC"g~ge t 6ltb kerd t\selltöl merul!t~ e u\rgynt; ig.\'t'ke.
Eelt kituilt II\láhn !\ ,·"lIas segllsege\'e1II IU IU elet
zUn:al"llfl'lb61 t'gy Jobb ci ignI/lbb eruélyi lIuitArius
Netre. J)oblli J$II-dn: Ifjsung ne \'e lése fl g,\'t'rruekkort61, J.örlnrli ZOlItiII .' A C3... rk~Slel. UlIU! ifjU.
sf1gi neveló, Lllhirsi S.irltlor: •..I,z ifju,ág és eg,\'há,i 6lmUnk , Rrad ,ldfl~': AE ifJmng ei! IE ~I_
holJelkt'des kc rd clc, SImt Il j ),ilUd; AE HJu~l\g
es s ,'ullns, dr. PllrJ.m &ifldor: Nipegcullegüg..r.
S(I!lY E,drt' : M odero gnldulkodt.s ,es,ftz ifJi!l!:tg,.
Oyfllloy P"pP J)omon! li t!,' Let\nl'lfjusllg 1'8 :l
ht\ziip!\ r eimen l:lflOl1ak {'IÓadOi OI>.ilI, ELenkl\'üI
sport, kimndu h\~ és mils UÓrskOlasi lehetös('g
INl e kelll'messe és h!lsr.uos~A II konferenci:li idot.
AE ó~ i SlékclS örükse-ghell 11I'~1I. RI irJil~'\g lsten
1l€l\'é,\, ('1 njkAn keaileue es f('jl:'Jlte bt' lUuulmjtlt i
fl r{'~!: ..1i flhitalt ől nr. e~tet i biblitUllsgYlU'II.J11lig
soknk- SJlnmnm IlIh'il nehéJ cs hOSSliU \'olt RI út,
d6 egJbrll rem ellJkeltő és billatti. hogy In~i!l\I\
k('ont 8.1 unila rius ifjlloi:lg n're\'tl vllhli: :\1 n.t. eleligllllsag, hogy ;Il O ,elett! és jÖ\·öj ..., _u..!~.ri!! ,mitn

embt.'rl\t'k,

ll g,.\'l ~,

mUlt lIl' mENIs,(>gl r,eunek öSSle

küh'e ti nll hhsal. Istl.'.llne1 alm \"l'IS.,Y meg_
htllni: mis li ' üfl tuunkrn nincs,
n! ~~ kOllftlfCIll'is l!lhlU ('gy fOlll o! forduló
pontol l og jt'lClui 1\& ifjll3t\g He(e~eu: ('gS uj ~IN
h~lt\rkö v l'l, RIll t'Ij'CII IUl IUM 111 IfjlUi\!; IUcllud
lelkeben II roltlön, :1 lel:\gndlmllllhlll \'aló"Sl~>{)k
göroU'''sös tallIojAn hR bdui fog II fili u, II uul' rcl(l,
1\1 erd~l.ri m~\g:,\'lIrsálf IUl'g )U('glllllmdl \' ''g\'ors,
r+.b n. ,..I, ki,. t'r.I~lyi !tckel)' IRh'lIo" \'~rSf.erU re.hér~
1Ill'Y.1'1I tl'lIlplomaban IÜrlcnik Illeg mt,jd s IllIgy
InltllkOEAs _ i11llldÓIl nl ifJI\Mlg kei N f('lg ISll'tI
bAIObllol\ fl' ketgi':S l"'- Il,p'rU Ilcppul . ,. Ebból tl k';.·
fogM,ból, - hlell el~1I tei.'lldó SlC.ut fJg,!\th\l~m :
bOI stUllIlik Illeg 1IH\)tl !ll 1\ n \rm \':\rlllJ el\l;,'I,\'1
ll uill\rillS (>Il'i es jö\'cndO,
AI HI;)S-iki irjl'u!r.gi kOllfcrt"ncitl t.'g)' másik
IIng", j elcnl óspge III \'rdi!ly lekra U, hog.,\' II mll!;.raror~dgl II ni lA~i u s ifJ lts:\got "lI/-l:rt'. Mng,,\':I:orszt\goll SlU!e l<'ti tfj:t k kt'Il\'I~l'ItÓ~, l .;vu}/ Jl~ú~.
és Oil/l~i! Mll/u.t 11 1Ii!l.s.rllfflru Agl U1l1lllrlllS IfjUs:'!g k"II \'ise.INebt'1I l\! erd ó~\' iek i'li"IIIt'..re~~~ tI:!
köll"önös Sll'rNetól éNI (llll e ll~k ki. :\Iija nl ldti'lI,
hog,\, :'I jotkll kbo hulIolI jO tllll,!p ',,"al ,I~ ,lják r JUllolni II IUtl8.raroruagi lIUilt\rIUS 1,'lkl\'llt\g II~I!\·
Jhbu, ho);.\, hOlU!n muj(1 nw!; ilt is n kin\1\1 i.-'I'l't1mí!u}' t és t l'rm ~s l. Eg,rbcu kÍl'!'Ul!llOS Ii!Ul1l', hog.\'
II jU\'óben 1\ m!I.!:..wlI'(lm!\gi IfJli$l\g mindi!ll 1I1"~ ·
lommai kti ll\'ist'lItl tn é umgt~t M!I8JarorslAgoll u uIMola uni tt\rlnll ifjll kknl iel
(~)
, 'AU

A kU lönkelyhes urvac50r aoszttls bevezetését kéri az ifju ~ág nyári
konferenciája
J uniu! utolsó hetében tartottak meg a maKy arorszagi unitárius ifjusági ~zer\'eze te k közös
konfercllci:'ijukat DUllabogd ányban. A Duna partjhn cserké!!zeink vertek téllOrt, amelyben az if_
jabb és öregebb (mert néhanyan ilS enek is voltak) fér/Ink tah\.ltftk száHhst, mig a Icanyokat a
hel,rbeli ref. egyhhzközség iskola ttlrme thUa vendégü!. Plmgf1r Béla rcf. lelkész és a presbitérium
testvéri szeretettel engetlték át a templomot is a
konfercnci ai előaú ás ok és a bezáró istentisztelet
céljairn.
A konferencia e l ső elóadója BaJ"flbú.s tstvan
lelkész volt. "Hogyan {,lInnk " ci met adta elóadáslumk s ebben vntóhan IlZ egyház legége tőbb
kérdéseivel foghllkozott. I(ét ilyen probléma van,
amely minden
unitariust mélyen kell , hogy fog,
l:lIkoztasSOJl. EgSik a hitelvi, másIk fl szervezeti.
A hitelvek terén a XIX. század fol ~a m á n igen
radikálisok lettünk nem egyszer az evangel ium
rovására, vis~ont :lZ egyházszervezet terén olyan
maradiság Jellemzi egyházunkat, amely csa k a.
római egyház maradiságavnl (na pnpni konúsz·
tóriummal -) mérhetó össze. Különösen hangzik,
de éppen ezt az idejét mult, II hivők tevékenységére mit sem adó központi u ervezetet akarják
egyesek" magyarorsdgi ré s ~e k <: n végleg megerósiteni. Erdélyben mozgalom indult meg abban
az ilányban , bogy n hi vek ij ntev~ k en ysége a
központi szerve7.etbe is bevonuljon, de ez még .
messze \'an a teljes s ik ertől. Szervezeti reformokra V8n szükség, állapított a meg az elöaúó,
mig hi telvi téren a jézusi evangelium uj útélésérc és hirdet ésére. Véget kell vetn i a szertelellségeknek, a folytonos értelmetlen uj itaniakarásuak .
Másnap Maksa y IJnstló fő isk . hallgató ismertette a holland unitúrius irju\;t\g: progru lllj6.t,
amely ezt ft cimet viseli: nlfjuS{lg szemben ft
világgal" (Youth fa cins: Lhe world .) Ez ft. program
annyira lelken fogta II konferencilIs tábort, ho~y
a délelöttőn kivül még három délután telt elloek
:negvitatásávaL
A harmadik eh~adást (hjfl ffilafhy István
lap;;zerkesztö tartotta .sJlort és n vallás· eimmel.
A keltő kO:di ]lárhuzamot, II sportnak vallásos,
azaz szcllemies vonatkozásait rlljzolta meg ugy
az ókorban, mint a mai na pokban.
Negyedik Ilapon ólordai ll'eress A ko$ gé,

~.éa; m~mök ~f1rloUa előadását " 1\ gép és :\ vallas . ~ I"zo n )l\ r ó !. I!?t II mIIi nap annyira en lpkfeszl t ~ ké r d~e t uflgy il g~e l!s éggt l világította meg
s ug) nl', eloadllshnn , mmt n1. azt követ ő t, ' _
d. e mes VI,'b
II !I ll IIrrll nl'. ered ményre ju10lt az'J'
i f"
Juság,
hogy korán tsem ll. gépben vnn a bib
mint azt sokfelé hirdetik, hanem f\ gép birtok::
eábllll : III emberben. lh~ egy vnllasoaabb világrend , egy vallásosabb tnrsadalml rend követke_
zík, akkor II gep áld hs~á lepz, mig mo. Alok
Ezze teszi, ,. vallástalan, önző ember. Az elöa~
dásbau nagyOlL sokat u)'ert IlZ idei konferencia
ezt mindnyájan éreztük.
'
~ I ásnll p (vciu....[,úszló dr. elöad{u:a következett ~ a z irjusflg jÖ\'ój e é8 il lO unitárizmus 80rsa"
eimen. Elő ad ó !lzt fejtegette, hogy 111, uj kor II
valhi sos világszellem jegyében fog ujjászületni s
az ifju ~ {l g jö.,.őjé t ugy ~zell elll i , mint an~' agi térell a vn.llfLsblm megujho(lott társndalmi szellem
fogja meghatározni. A"/' uj vallásossag azonhull
nem lehet idejét mu lt úogmák ismételgetése,
{,satII g kagylóhéjnk zörgetcse, umint ezt ma
uton· utfél cn te!!!:lk, h,lIl em ar, eg:S BzerO, jé1.Usi
szellem felfedezése, a szeretet nugy paranc$ának
betöltése. Ez fili ti li Abszolutu m, amely előtt
minden elj iiv end ő kor meghajol. S h:l az uuitáriz[\)us ezt hinleti, ezt terjeszti, ugy hite meg
fog va lósulni a mill iók élelébeu, noha táo nem
is nevezik majd nevén ali anJil.t, ki létrehozta
anny i üldöztetés, szeuvedes kÖ7.t a gyermeket,
az uj jezusi szt'llemet.
Hatodik na pon dr. Veress Ptit egyet. m.
tanM tartott érde kes és mélyrehatÓ kultnrtörténeti elóll dást két erdélyi magynr csillagról : a
Bolyaiakró!. Sorsuk örök példája ft mngyar sorsnak : keresés, !:ngv fel fedezés és nagy fél rei,,mertetés.
JuniUii 30 án \'!lsurnup délután Pealó István
hitokt ató lelkéS"z, a konferenciás tábol" lelk i vezetőj e tartott bf! zúró istcnli ~ ztelet et a telll lllom·
bau. Erre II"/' a]J((IIOlllm fl. helybeli reform átusokkal egylitt teljesen mcglelt a templom. Ali igehirdető nrról a határtIlItI l! h itről beszélt, amelyből egyed\i! sr.ülethe! ik meg miuden e. \' ilá~on :
vetés és arnt{ls, anyai szeretet cs testt· lelki M·
dozat, uj világ épités és nlÍndcnilnk odaadása az
uj és mH:! örök jézusi igazságokért.
A l:Ótkör,uu pOk délutánjain 811 irjuság vetette fel sZll badon problémáit. KUlön II leányok
szhmára lcflllyór!l is volt, amelyet Pethő Istv~n
es Ivim IAIszl6 vezettek. A kOv.ös órRkon pe~lg
~ ' I ,,'relcst 8 ,·ezet.ő hoz.
szabadon te, letet t b ar
Hgy ilyen alkal~m nJ:ll velődlHl rcl a ~ÖlOS kó~·
belv
hasz n!\l:ltn uz urvuCSorll-oiOzlás alknlmáb .
,

u. e.
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Az ifju8ógnsk egy nagy réstO helye?kedeU IIna
alJ t'llllIsJlontm, hogy kérni fogja, húgy lugalább
llmlCllck masodnnpjAn külön ke lybes urvaCsoraosztás vezettcssék' be egyl<nMfe Rudnp~sten. A
külön kelyhek nem lehotnek mag~ntul?Jdonba?,
hanem csakis az egyházi azer/arlAsl edeny.e~ te-

szet képezhetik. Ilyen értelemben. fog az IfJusA~
fordulnI.
b d esti kebli tl1o Acshoz emtéklrattn\
Iluap
. . . . 30A
- II
A J'ól sikerült érleker.let t:sgJlll J01lmB
.
k'
Iste indultak el II fővárosba hajÓn,. mIg cser '8Bzeink mAsnap lAbor bontás ut án erkezlek meg
otthonukbs.

A Jáno. Zsigmond cserkészcsapat
nyá ri táb o ro zás a
J ulius hónapban tartotla bárom heles nyári
nagy IAborát cserkcszcsapatullk hallmine tagból
álló csoportja ft Bakony és Védes ht>gység határvonnIához l;özel II kisbéri állami urnda;olll terilletén fekvő Nlldnsd pusztán. Mar másodizben
keresték fel cser.kószeink ezt II gyönyörli vidéket,
amelyet ugyan 11.1. idén az ori'l·:ágos szárazság
alllposan tönkretett, de azért még igy is szep és
eredményes három betet töltöttek testvéries
szellemben c!lnkéS7.eink az erdők csöndjében.
Pdhö lItUá1l paranclOllok, O&lIl:S' László és IVf1'~s
_Úos tislitelcen kiviil cserkészeinkkel táborozott
dr. Vert88 Pál egyel. m. tanár, a szervezőbizott
ság bgja is. A fiuknak lelki vezetése tehat jó
kezekben volt. A természet áldásait pedig nyujtoUa II jó lsten bőségesen. Egyik fi u igy tett
vallomást a nagy tábor áldlu!airól : . Most tudom
ceak, mit jelent a cserkész életében II nyári taborozás." A ver:etők srámára ezek a megnyilatkozások II legfeledbetellenebbek és ezek egyetlen
juh.lmai Bok·sok fáradozAsuknak.
A gazdasági válság Ilzonban éreztette a
batását a ",boron ie. Elmaradtak IlZ idén a sr.ütói
látogatasok és a S tervező testlilet h\togatásai .
Pedig a cserkeszffiunka olyan, hogy az megél'demli a legnagyobb figyelmet s még az áldozatot is. 'l'udju~, hogy napról'l\upra fogy II pénz,
de azert ilyen boldog lalalkozóra sietn i kell,
meg anyagi veBzteség árlLn is.
A most meginduló tanévben ujult e rővel
IMnak cserkeszeink lI1 unkbhoz s itt is felhi\'jllk
a I!zülők ligyelrnét arra, hogy ndják ~yermekei
ket " Jáuos ;l,sigmolld cS<lrkészcsopat köt<llékébe,
ahol jó map;yart éö jó unitnriust nevelnek belőlük.
T&glelvetel van mind<ln \'3s6.rnnp, al. i:stentisztele\ elött éB után a Koháry-utcai cS<lrkészotlhonban. }.' elvételUket kérhetik mh vallásu tanulók
is, lU~r 8 ' ves kortól kezd\·c.

Ugyanitt hivjuk lel felnőtt ifjaink figyeimét
nJ: öreg c~erkész munkilra. Az öreg caerkészek
lS évnél idősebb ifjak, akik u. testvéries cserkész
szellemet önmagukban és társaikbSlI fLpoljak. A
mi öreg cllerkészeiuk főleg vizi Bporttnl Coglnlkoznak B eddig négy csóllakjuk van a Dunán.
Akik érdeklődnek e ezép éB nemes mun ka ir/mt.,
felvételüket kérbetik az öreg cserkészmozgalomba
ugyancsak a Cent emlitett időben.
A szervezés és tovlLbbépités mnnkája szeptemberben a csapat nIt.! újra megkezdődik. A jó
munkáról és a Bdp eredményrő
l kezeskedik
•
nemcsak a parancsnokslig, hanem maga a szervező testület is, amelynek a bizottsága dr . bárd
Daniel Gcíbor elnökkel az eién ugyancsak sokat
fáradozik a cserkész munka továbblenditése érdekében.

KÜLFÖLD.

-,----

ARC EG NO.
A villlg unitárius ifjúsága: együtlmunkll.lkodásában a sviljci arcegnoi konferencia megállóhelyet jelentett, ahol az ujjászervezett alakulat
számuaqette egy el mult eszte ndő munkateljesitmenyél. A szamadás után a megkezdett uton
kivánja tovább folytatni a magvetést.
A konferencián mintegy hatvan résztve\'ö
vett részt, elsősorban angol és bollandus kik UldŐttek. De jól eBet t látni, hogy a tavalyi év folyamán bekapcBolMott mindegyik csoport legalább
egy-egy képviselővel részt vett l\ szövetség mUIl·
kájáblln. Elsőizbell vett réezt II konferencián a
svájci Ilzabadelvü protestáns ifjúsagi "szerver:et a
Zwingli· Bund, melynek pom pásan felszerelt táborhelyén tartotthk meg az Uléseke!. Erről a taborhel,rról , mely lJ. létesitendó Szenlábrahami ribe~ó
mintájlllll is szolgálhat egy mús alkalommal majd
részletesebben kivánunk szólni.
Előadást tartottak : Car/er angliai, dr. Bleeker
hollandus, dr. Novtik cseh, Kaiser svlLjci és L6ntlcay Dénes erdélyi unitárius lelkész. Az élőadá
dások, melyeket töbIJ alkalommal egészen nivós
vita követett, a mai lIlodern élet és vallási kórdédések aktuális problómáit bonco!gattilk latenorsz,lg8o mielőbbi megvalósitilsa szemszögébő l . Jell ellll':ő volt orre ll " \alálkozásra is, mint minden
gyülésre, ahol unitárius és szabadolviI kercsr.lények jÖlJnek össze, hogy a nézetek gyakrall s.r;emben Al[oUak egymásBai, s 1\ keresztény szabadság (unitárizlllus) tnborán belill is van jobb és
baloldal, de a döntő mélységIl kérdésekben meg'fUn a'/; ecység, amely erőt ad II közös munka

további \'nlllll:\snra, Jl'e rcl1c~ Jór.sef felhivta 1\
konfercllciu (igyl-Imót n löblli ifjúeflgi Ilrot estflns
vil:\.gszerl'\'et vllló kaJ)csolat mielőbbi fell'Ctelere
és IUl 19&;, évre terl'ezeU ifjus:\gi viliigkonferencia
gondolntAbl~ való b l l llb ]lc~olól l flsrn , A s1.lIbndeldl Illozgnlomllllk helye és ~zereJ)e kl.'ll, hogy leg.)·cn IUl egJcte mes k{lresztóny, u. n, ökumenikus
vili'lgl11o~ga l o nl bn ll , mely né Ik Ille szel; ény és cson kl\
mamr!. Itt és minden he lyen 1\ kOV:\8)': Bzcrepét
kell blltöltenünk.
A konfercnci(I\'lll kflJ)csolntos hivlltalol! meg·
beszólésekre al'l nlabbinkbull tel!1.ek neh:'!.ny últah\nosérdckU megjegyzést. A Bulletin konferl.'llci/\
sdmll köti i !I tngegyesületek S1.ellemi életét me~
rlljzoló cikkeket nemet és angol nyeh'cl1. Az erdel,y i ifjúságról Ijörinczy Oeu , 1\ Illllgynrhoniról
(I'erencz József tollából. A hil'at!l los b e.!!~hmolók
sod n ismertettelll nzt a Illunkfll, IlH·I)'et eg)'l's
egyicteink II~ elmult év alHtt vég('ztek, melynek
elso fe le, 117. :\llgolnyeh' 11 hivatalos köu~'olllutos
l:özlöuJ'Ukben múr Illeg is jelenI. 'l'o vábbi\. resz~
lelesen vhl,olf llm , hogy fl, dnnabogdAnyi nyhri
konferellcinnkon dr. I,'aber "Yo uth furiug thc
Worr' - ciolli könyve utolsó fejczeté, III itl \!hIlZ:l ti
mi kouferenciAs ifjlls6gunli: is foglulk ozoH, s lll('gkértek nrril, hogy fl, vita eredményet foglaljuk
össze lllpjuk részére. Nagy örömmel fogadtflli: dr.
[vAu li m,ló lelkésziink üd\'ö~lelót, aki már IO:!3bnn hollandiai Sleenbeu részt vett /\ legelső ilycujelJegU tll1:Ukozásou, s aki i\ jelenlegi pónztúros·
sal dr, Bleekerrel együtt egyi ke l\ Lill legöregebb ~ lap itó lngjninak.
A konferencia örömmel vette tudom8sll l,
hogy a Le~'d cn lnternational Bureau elnöke Car/cr
londoni lelkesz az elmult tavasszal meglatogatlll
~\ Z amerikai unitúrius és ulli\'erzulista ifjus:'lgi
e,!tyletekct, mely uljt'lnak eredményeképen u7.ok
az nmerikni unitárius tll.rsu laltat cJ.!yiHt meghil'thk az LIB·', hogy jövő év i kOllfcrcnciájukut ott
tllrtsM(; hogyho. Ima egy lll. összes tllgegycsületeket ~Rlóball re prezenláló cso portot tud uak tudlink ösazegyüjtcni, abban az esetben ök a két·
hetes nfll erikni tartózkodás l;öltsegeit Illllgukm
vallnljflk. A konf!~ re l\eil\ örönlllllll fogUlI!a ezt n
megh ivnst es öröm md fogudh\ 1\ mi 1Il,lgya r lIlughiYÍl.sunkat is, amelyet l\ nemzetközi konferenCl:\
Hut!a\)csten vall) tartá!;!! ccljAból iulóZlünk ho1.hoz..:áj uk, Végleges (Iöntés cbben !IZ lIgyben IICIl!
h01.Qlt 1\ konferencia. r~z t 1\Z elniikség rogjn meghOzni n tél folyam{UI Jlleglllrlul1tló 11IclléuCI1. Abhan IIZ "~elben, Ilii. :l~ :lmerik{li Cl!oportot nem
sikerit! mOllt iislI'le howi, ulJhlln uz cscthn lIriimmel l(óllLUlnck urra, hogy valUllk ulD'Un llolgozzanak éil örvendezzcnek
tiZlll1t I ~ lv !t.n hete ban az
,

e ljövendő

InnG. el' i nynr:\.n, - II ha nkkor lIem

akkor nelu'lIIy él'ycl kó ~ohben. '
.. IWenben ig~retet nyertUnk ( 'tlr h'r lelkes"
elnok!öl IIrrané~ve" hogy amennyiben egesz8l'gi
Alln]lotll mt>gengedl, nkkor mar II jövő óv elejón
továbh fogjll folytatni IMogaló kömliát, melyullk
sorhn l\ cseh, az erdélyi és a budnllUsti unit l\riu ~
1I\0zgnhu!\1:at l,eresn6 fel. EbbolI a~ esetben remeljUk, hogy IlI!h Jii yŐ evi tHi koufllrencitlllkon
velIIul: (>gyUtt Ulllnkhlkodhntik.
A fenti neh?my gondolnt kÓ[lcztc annnk !~
Ilmnl.::hnnk tartlIImM, melyet 111. elmult nynrlln
Arcegno festői o.lrclej6bell fekvő, IlIllukasltolgilhlttlll
megepitett tllborufln vegezlUnk,
FeretlC~ J6lS~ r.

KÖNYVEK.
Világosság felé • ..
Kolouvdr 22-\ I.
Ej:!yházi irodalmIlnkban elcg gyakori a uesztdek nyomlatásban való kiadása, söt egyik
folyóiratunk, az Unilárius Szósz~k cSllkis ezzel
foglalkozik. S mégis a:d kell mondamIllk, hogy
nagy ritkaság olyan beszédeket ol \'asni, tnint
amilyenek ebben a kötetben jelentek m~g. Az
utóbbi idők ueszMeinek nagy hiánya volt n tartalmi lIresség. A XIX. század 1;zofizmusa, es"mé~
nyekbcn való szegénysége Cs főleg az cYangeJiumtól vató cltál/olódása erösen rányomta bólyegét
az unitárius szószék re is. Az ev,lngeliullli szeIIcm
hiányát puszta szóáradilltal, fel1cngös: dc tartalmatlan szóla mokka l s itl,ol! esztétikai szépscgekkel pról>..'ilták papjaink pótolni. Feledvén, hogy a
temptomi szós!ck nem a nyegle szofisták, nem is
a magállfilozofusok, dc még csak az élveteg ~S%
téták helye scm, hanem kizárólag:1Z evange/mlll
hirdetésének helye, ahonnan lélek beszel a lélekhez s az örök isteni igazságok fénye vi lágit UlCg
IllindeJl kérdést.
Ezt az igazs;ígot fedczte fel ujuól Szent:
Iványi Sándor is. S azáltal, hogy ebben az llJ
szcllellluen ifi beszédeit kinyomat!'a, nagy szolg,ílatol tetl ugy a jelen, mint il jOvö papi nemzcdCknek, dc ugY'lIlakkor nagy öröme! szerLe!t. il
h ivő k seregénck is, akik valóban ilZ cvangehulII
örOk igazságainak a modern éleIre IInló alkatmazását kapják e bCszCJekhen. Er;! .1 ~Ote tct nem
ullalmas asitjs kOzucn fogja félrctCtHn ilZ 0IYIl~Ó,
ha;lcn: ugy hogr folyton és folyton yiss..:atér
,
hozza,
merI" ugy érzi, hog)' 110ft,, l,eszéltek . és
l'YY beszéltek, nhog]'.lIl O azl egyszeruen és 111111gosalI értb~t i. Ehhcz az érLéshcz mlg)'blHl hÓ2ll\~
Irt":

S1.CI1I.I\'~I1)' i

Sándor,· IU35.

jArul az ls, hogy mindig a mai ember lelki probrémáiból indul ki 3Z írÓ, Amikor a szem'cdést
elemzi (1mil. cL'a,lg. 8ttfl!;edak rttlmcíra) vagyamikor az igazság és szenvedés viszonyát mutatja be
(ktrt$tlény s:abad.dg), olyan hurokal pendít meg,
amelyek a mi idegeinkre vannak feszítve. A .ke-

reszténység és a szocializmus " továbbá

~az

irgal-

mas szamaritánus és a vá/ság'"

cim(lekben társadalmi problémákat világit meg az evangelium fé-

nyével, kOIönösen a szociaJizmu sról mondolt beszéde megkap6. A .futkosó kereszténysége-ben
pedig olyan lárgyhol'l nyu j, amelyet minden unitá.
riusnak szem előlt kell tartani. Nem fulkosJisra ,

kapkodásra, cselekvés-hajhászásra ahogya

szerző

n~vezj

•

Ugynök-vallásosságra , rikkancs-kcresdénységre van szHkségOnk, hanem befelé néz6, Istent
kereső evangeJiumi unitáriZlllusra.
Hasonló eszmékben gazdag a . karácsony Jézus nélkUl ?" c.
beszéd is.
Huszonkét váJtozatosnál változatosabb beszéd
teszi gazdaggá ezt a könyvet, l amelyet örö mmel
ajánlunk minden SZépe TI és jóért, s főleg az evangeliumért lelkesedő unitárius kezébe. Minden beszédet nem ismerlelheWnk S hiába is ismertelné-nk.
Azokal olvasni kell s beléjílk kell mélyedni. A
kötet ára 3 P. 50 fillér. Kapható az unitárius irat_
missziónál.

Utazá. Észak Amerikában
•

Bölöni Farkas ~ndo r .tIIal, 1834. Harmadik válIolatlan,
belUhU kiadás 1935. }(olo~sv.tr 168 J.

A XIX. száud egyik legsikeresebb könyve
volt ez. Széchenyi gróf, a legnagyobb magyar
nagy lelkesedéssel olvasta. " Hatása honosinkra kimondhatatlan" - irta róla s valóban e könyv
nyomán kezdeti a magyar értelmiség felsőbb rétege beletanuini a .. nyugati demokráciába ot . Az
amerikani zmusnak, az ujkor legkifejezőbb szellemé_
nek h i rdetője ez a könyv s a legcsodálatosabb a
~ologban az, hogy a szellemi világ másik végéről
mdult el ennek az uj vi lágnak felfedezljje. Mint a
kani.csonyi csudára ébredt ámuló gyermek, ugy
állt meg Bölöni Farkas Sándor is az uj szel1em
elölt s nagy lelkesedéssel hozla haza ajándekba nemzelének ruind.azt, amit olt kapott. Elég volt egy
egész századIg nemzetunknek lelki táplálékul a
könyvben megénekel! uj eposz. Ma azonban más
világ jár s a könyv kezd törlénelemmé válni. Bö.
lö~i Fa rkas Sándor egycnisége a kezesség, hogy
mmdenkor a legtisztább és legnemesebb történelmi
emlékeink közé fog tartozni s kö nyve mindenkor
Széchenyi Hitele mellett fog állni. Illenék is, hogy
aual együtt emlegessilk. Az egykoruak ezt nagyon

áterezték. l ,egalább ls az Akadémia 200 aranya
és Szckesfcjérvár arany-toll ajándéka erre mutat.
A könyv elé dr. Kiss Elek teol. tanár irt előszót.
Kapható egyszerU kiadásban l P. 50 1.. ért, famen.
tes papiros 3 P. ~ f.-érl.

BELMISSZiÓ.
Aratási hálaünnepély
.
"A {ö~fl megadta az ö gyümölcsét, megáld
mm ket az Ur, :\ mi Istenünk. · A fö ltl megadta a
legdrágabb gyümölcsét n. buz:lszemet ... buzaszemen keresztül lsten kiildi üll:enetét az embernek, ~e m b er, aki futsz, fáradsz, éjjelt napplllá
teszel ére ttem, tudo(\·o nzt, hogy én a jó Istentói
jövök?" Jövök, mint az ö végtelen szeretetének
ej:[y kis darabja, hogy megel égedést, boldogs~ot.
hitet és bizalmat hozzlIk 1\ te hazadba ... Tudod-e:
hogy én nemcsak tehozzád jövök! Az ell Uram
minden A:yermekéhe.z küldött, azokhoz, akik gyárakban, irodákban , erdőn- mező n dolgoznnk, hop:y
a szeretet es testvérisé!!: csiniját 01l88m bele
minden emberbe. Azert jöttem , ho.l!'y bevonulva
minden ember életébe, gondolattá. vérré, és életté
váljak ott s testemen keresztliI be\'onuljon az
ember életébe nz Isten-szeretct, hogy az űzzön
ki OMRn minden nyomorusáltot, szenvedést, egy_
mást megnemértést és gyűl öletet. Ezert jöttem
bozzád és !lern szed, hogy engem R haszon tárgyavá téJrY; kazánok filtésere használj fel, \'agy
a tengerbe önts, mialatt a világ minden ré5.zén
ember milliók éheznek és pusztulnak el ... Azert
küldött az lsten , hogy megtcremtsem az összeköt6 hidat az lsten és az ember, az ég és a föld
között.
Ezekkel a gondolatokkal rendezte meg az
unitárius misszió ház július 2B-án vn!!árnap délelótt az istentisztelettel e~ybekötött aratási bálaünnepélyt. Prédikált ifj. Kovács Lajos lelkészjelölt., istentisztelet ulán hegedü szólót ndoU elő
Ma/kó Pal, szavalt Fekete Ida _. _ Az ünllepélyt
bezárta Erdl'i János h. let kész. Az üUllepélyt délután a M. Á. v. telepén megismételték_

Missziós ünnepély Debrecenben
Az Unitárius Misszió IUl'. augusztus hó
ll -én Debrecenben, az imahazlJluI egy istentisztelettel egybekötött jól sikerült missziós ünnepélyt
rendezett. Az ünnepély rendezésében segedkeztek
a debreceni lly ári egyetem unitárius letkész cs
zenetaná.r hallgatói, valamint De,-::sy K álmdll ny.
igazgató. Az istentiszteletcll :\ szolgálatot: ifj ·
Kovács Lajos és ifj_ Lii,-itlczy IJh&e$ bukaresti
lelkész, a kálltori tecndőket pedig ifj. Pl:ter((u
Gyula székelykereszturi zenetanár látta el. A.
kis missúós lInnepélyell azéI' 8zllIUil hallgatóság
vett részt i ez az erdélyi es mugynrországi unitárius lelki találkozás II megujulás hite éli remenyc jegyében folyt Ic.

Ar. UIIIleJléJy egyulIal IIU~ttó "R111 sr. ~ Rdo~~
ILI tg,pk tlcbreccni egJetemi IlIudnmk ft m llg,}' l\r
IH'OleetlÍus uelle.mbl.'! nelll m éltó unitftrh!s ellenes
LltOhRnisMII és c'::hmlOS elő:,d fulnn, ,I, I\' flnll tos
1'olnll hogy !ll ilyen összejUvelelek mmcl gyl\kf'lblltl~l ' artamMmk ft (onIO$ végvAtnkon,
(~j,)

... A. KolouV4rl UnitArlu , Kollt.iflum
Tö rlénete- c_ nagys7.abisu mllnkn két köte tben
1~OO olll",lol1 "r. Gdt Kele me,. ny, igalgl\ló tollÁból
megjelent, hlllefletéaére, Rmill\ hlhe l ki fUluIIlt
lérOl . A Illuukot, min' I,renner M lkló ~ ifja a
~. H.' ?a.II, nagy ar.enzaeiój" vol\ al erdl!lyi
lroddhm életnek, A n.ö ára 1:1 pengő,

U rvacsor ai isl cntisz.ldel lesz Il.!e ll~ mbl! r

HIREK.

~ . ·én,
ősz i

\'I\SRrUl\p minden templomulIkban Ac
hál1ll\dó linncpro kÓil7.UljUnk b u z~ó 11.'11::\

H ei Vfel il'~ dttls. l l\llu n k . f. ~vi ~lII\lll$i .u:lm~b:\II
t lldósil~~ lel~1I 1 Illeg II kolozs.v:ll'l !aVagZI fOIIl:l~ C$ U.I~$fO l,
1I111el)'d,: Cil)lk lI1fclC1CI ~txn (. ur, \~nf$lI , l~la ~6J~~~Ö
cl~gl~tclt Ii ~p' c,mübcn) II kolozs\':l n E, K. Ta n:lcs kll::Ili lan; \'1I1ÓI' I~ld ll S Ctl kö zölte IÓZ3.11 Miklós pUspiiki \'i-

érzésekkel,

k:lrnl5U1.
"
b' , "
1\ kli,uitds iii)' hallgzik : ~Föt an:lcs te JU I~a nl..
1I)'il\'i1nlti-l ug)' u r. ~ze~ t : I~3I1yi Jozsd !6gomlnOk, min t dr.
V,uga B~la tvjCg)'lŐ altal If!lnl ~S il fö]cil.)'lÖ lcnlond:!s:i t
ncm fogJdja CI. '_~ '6
Igy nn Ct 3 fötan~l'$i ieg)'l. . . kO~p'~, A. uJ""gu
:llonb;!.n u,)' lI~z i II dolgo t, ;1.h(1)' nek, l:Um megadalOlI.
Et cn \'111tllllntni 31i{; tehc t I

A f6városl 45 putköt nytfkl kötntekben 11.1:
islcntiHtdetek ok lÓber ha\'Aball ism~1 tIleaindulnak. Krfe
\'OO;1.tk01Ó ösud11ilb lap unk utol56 oldalAit tal.tlhaló,
Kiserjék vid~ki hívdnk is fi{;)·clctllmCI,

Az el őfize t és i d ijak B Urgős bekU ldését
kórjUk, merI, kUlönben arról keU gondolkoznullk,
hogy lapunk terjedeimet. megszükilsU k, nllli II h11)
Iussu de bizlos elson'ndAs:\ho! v{'t:et. Hogy cr;
mit f~g jelenteni 1\ s,tétsr.óelllU élő magynrorilZ.ngi
unillui ussflgm, amelynek soknor egyetlen össze·
küló kapcsa 8 mi lapunk, :ueól jobb nem heszélni.
Si(!ssen tch:ít mindenki IUI1I)"i\'nl, nmc.llnyi\"cllud,
hlllUllk rögtöni t:ímogat:\sAm. Ezt Ulcni s!6retettel
1\

Kiadóhimtal.

Angol vendég- lelkész p r éd ikációja II
Missz ió Házba n• •Hfrcd lIrdl. :lZ augol lIUil:lriusok egyi k \'czeló papja szeptembe.r lJó 15,-én,
\'asartut.p d élel őH 10 órakor II misslióhflz tem Illo·
máb411 (IX" HI\ kos- ulca 3.) angol nyelvU istenli~zteleiet II.\Ct. A beszed et m tlg~' arul tolmáosolják,
Dávid Fer e n c a r ca a szellel11lu doOlányi
lélektan tükrében cilllen fog sr:eptemberben
megjelenui {'gy négy inc (6-t oldal) terj e dő tauulm t'lU)'O Ul, amelyben D {w id }i'l'.renc vnliásos egyelIisegét igyekslem Illegraj tol Ili flIlIlAl n \"i16goss>lg,n61 , amelyet II Icgujtlllll kutatilsokon nyugvó u. II.
szellelllllldonu\nYI leleklnu gyujtOlt, Az ored mó·
IIsck sok tekintotllcll teljes ellentétbell fi lhulIlk nt
egcilt eddigi fe.lroga!snl. 811])ell ezért hiu{'m, hogy
II kis lllWlkn lrrJekellli fOgja köz,önségünket, nUlla l
is inkább, mor' Dá\' id Ferene alakja egyike II
legi!glltóbb:almsk nemcsak a magy ar , de az
egyetemes szellemi ele t tereli is. A flI lel fut\. l P.
Kerem mind1lJ:oktU, akiknek megrendo.léil nelkUl
IS megkUldöru, sl.h-eskedjenek ez~ a c ..ekely
ö9!~eget. ö mellekelt p oslm bdit610-11\110n elkül(\elll. 1\ mzet mcgkUldbá\ abban 1\ r ellléllyben
\·égtc Ul, bogy l\!; ill etőket t\ kérdóiI érdek li, viszont
er: a CdekMy össteg csak aTm 8z,0IgM, bogy II
~1~' om.d(\t.ki tile lhe ssc lII, A Hl r;el kallbt\IÓ lesz afi
lrl~IIlJ I S8lIÓI\III is, Hiyeinkn!] k Ó8 oh'usóinkllBk
sIwe. HUllogatfuu\1 kervu és ,'iu\'li IllIUlIdok hiv
h!iltvóri Ud\,\jz,lcUel
Iván L,btló,

-

KebUlanács Ulés ICSll6v'1'tIsi eiyh4tk Öu~1I6nkbcl!,
Me{;hh'ót ~s tArg)'50routol 3 hi\'alal05 ri$lben Uldli:'k
meg :l lan:\csosok.

t:;vmCi lt \'ltó ISlcnllslIclet lest tanuló ifjl1ságunk
szám'ra ucptembcr l!)-! n \ll.s.tnlap d. e, II ór~kor :I
KOháry-utcai tcmplomban. Erre az alh lomnl ugy lanulóirills.~l:unk.t, milli II uill.lkel $~etctettel hivjuk,
A h tloklRt lh l csopo r tok bcoUlttdt me21~161ha l
juk l!. Iap h1l'at310s rbt.\bcn. 1\ mult ~\'ilöl csak 3nn)·iban
tér el, holl)' l!. Stemete utcai csoport hltoklat~sa uentu\
kedden .:Ielutttn 2- 5·ig fog tarlalni, mig a La jos ult:lban
Slom\>;lton u, \I, 3- 'i,!1-ig len II taniUl,

A dunabogdán yi nyá r i konferencia lelkileg mini az erről slóló tudó~it(\s mutatja - jól !iketilll,
an)"3gi1ag uonba n - I~k i ntetlel az idei d ri{;as!lgt., ~,ellycl
s.zemben :l ~ ~Ic!mel~s dijál n~m e11leltilk.\5 tekin tettel
3rTIl, hog)' mul t 6'ben több 3tlom:irl)' érkezett be ~ konferencia c.\lj!ra - Hb pcngon f~hl1i hi ~n)' nlutatko~lk ; et!
:l hiAn)'t mivel a uOks4!ges élehniuer t kililetm ~ Gte
less~gO nknek Inrio ttuk - a Slent j,bra h ~mi pihen6 :alapMI'
fedel tük eg)"előre, Tintclettel kérjük hi\·cinkct ~s Jób~r~
laink3t, hog)' u idei ny.tri konferencia célj:in éi It hihy
csüll:kent~sé re adakolni u i,'eskedjcntk a JO,..fOO u . egyhhkOliéili

poillbelizet6lapon.

S:r:en ldbrahdmi plhen6 alapg)"ullpiltidl1l ds!·
rolt unk 500 dib \'iri.g:os, izléses, bajos le\·e1c~ö l. pol, 20
f;!Je slCbbllN szcbb \'i rág mintákkal 6, ura r'n)·on13~ tuk
ötök jcI11lt>ndatunk:al: Er/)' lU Ijrcn, A hir lU I:Jlcn 6Jiln déke, K.\rjük eilvM'lunk t:all'j:lit ~S jÓb.tr.i.!~ it , h~ elek~
kel a Icvel~ ~6Ia llok kal bOl1yolLIS!tk le lel'delciclkel. Ug)
szin t~ 11I ~g 300 d:traooll felül áll II köl!lnscg rendelkclo!sé re II Kohár)' uh.'a i tt!mplo m id~scs levelc~ö1ap képe,
C·'k'" ti f.\\rt ttrnsitjuk darabonként lelken! lrod il.nk ban,
~" " , istcn liu lcl~1 e16tt, vagy u,. n a ".. ,nfer~ntia p.\n tKaphaló
U, rán :1.1,

Lö,ln ~'ly Dénu bukem!i n,i$UiÓilt:J~tu, aki .~1

..
.
. .li'
'fjllS3go! k~p."
arct.'gnÓi konferenci:l.n ;ta ~rdél)'l unll lilla I
.
UJ
&eJ le es L'o,'Jc~ L/J/os akldémita.lc lkéuJdtll!, a~ I al t ln:.. I
..
, . fak lIsagon a ....
hben a Ilrubourgi cro·ttemcII ttolog'"
\I \'ollak il ~)'lIr
c.~cHer cn IhOOlolk~ fokou tol n~'erte d~ 1 k sL;vesen
fol)";!.n111n :I Mil!olti~ 1'1;\'1 h,>ll1ploma IlÓOl',C~CIJe. ~utll! U,
,
., ~
' dikj\!orok il Jen ·e ,~
h\IOU \'cnMllcl, .\ \'C" ... ~·lIpn: . . .
.. u er,tél)'i
unil~ ri"$ I~lilk sOkféle vírAl;,l 1I)',lll~ku"k n"~I:kelet IIg\.cndcJ;lek ti stlllOIOI<l leIoi \'itt~k ~lgSta ti II)
ja in~k ki kél,

A reverzális e li t n szólnU fel n 8:\rosJ)ataki
re fornl l\tus Ul1Ilepi hÖlen 11 etessy I{Almíln dr.
kec~kenll'lf; lelkész es ké rte, hogy . lIlindllllek fdett
töröljék ki htiZ: IS3ágjogUllklJól 1\ r evendllis t - . ~Ii
örömmel fogadjuk és szivvlll_Jólekk el jlArtoljllk
indit\'Ally.11, szivünk szerint szólot.t n lI!1gytis~te ·
letü u r, csa~ egyet ké rünk reform átus testvé relJlktól hogy m é r példa uc1:is ul is, ne kivAnj á k a mi
hi\:ein ktő l bironyos esetekben 8 hAzassflgköteseklIel n rever1.fllist "Amit akartok - igl' s ról Jézus
kö zös m es te rlink hogy az emberek vel'lte k
c~el'!kedjetek, ti is az' csele kedjétek m ásokka!'''
Un ll~ rlus

tvkönyv fog megjelenni stepte mberben
1936 é\'i naptárral' egyMzLlnk és intézm~nycink ismertet~
seh'el, szépirodahni résszel. Elöre is felllívjuk hívei nk és
jóbarataink szives figyeIméi és nagybecsü pártfogásukba
ajánljuk ezl 11 jó szándéku ki s~rle t ezésl, :wu)'ival is inkább, mivel ez az első lépés, hogy végre kil épjün k elz1r·
kozoHságunkból, amit legtöbben és pedig a IcghangQssabba k nem lIzerénységnek, hanem tehe Uenségnek hi rdetnek.
Or, László Oyula. A budapes ti Pázmány Péter
Tudományegyetem egyházi künyvt;!rosu nk fiát, ifj. Us zló
OyuUt az ó-kcresztény-régészel I Argykő r böl f. évi jnnius
hó 22·én .SIIIIIIIIII cum I{JI/de" avaUa dokt or rá. Ouinie
szivvel gratLllálunk és további jó munkát kivánunk l

Vidék.

A füzesgyar mali lelkész.

Kincses IJászló
nyugalomba vonujásA va i megüresedett Füzes·
gyarmat- D évaványa túrsegy hAzközseglJc ll. hivek
egyhaDgu m egnyi lntkozl1sll a lapjim JÓZ1I!) Miklós
plispöki " ika rius ])arkó B éla ok le \'eles lelkész Jelöltet nevezte ki rend es lelkésznek. Dlt rkó Béla
üunepelyes beiktatá.sa augusztus 4· én dclelótt
lIIent vcgbe a. fílzesgyll.rmfl.ti unitárius t em plom ba.n, ~ne lye t a lJivek és é rd >;lk l6dók serege á hllatos
buzgosággul tÖJtölt m eg.

A gyülekezet éneke u tun J ózan Miklós viká rius
fdo!\'!lst!l 1\ pii,spö ki . r endelvény t s aUllak a lapj á n
lellllvta az uJ lelkesz l be köszöntő beszét1éllek
m7gta~t ~SIlm ..': .~zépen k.id olgozott ünnepi l!Oszét!
nll~tlveglg lekototte ,a gyülekezet figy eimét. UtáJla
a v t k~r lu s adOlt [I, belktatá!J keretében h ivatalos é~
baráti utmutatást:l lel ké szi hivalalna k a krisz tusi
szolgálat jegyeben leendő betöltésére, _

.

A.

te,m plom,i .ünne pélyt, melyen dév:wflllyai,
karcagi, turkevel es debreceni hivei uk is képvis~.lve voltak, szeretetvendégség módjára köze béd
kove,tt e, melyet a gyü lekezet asszonyai állitottak
elő es szolgnItak I"el a leányegyesü le t tagjaival
sz~rete t tel púru sult jÓizlessel és a1doz!lUnl. A köz.
ebeden ott volt a kö.zséj:§ ke p \'ise letebe n ll. jegyző,
~ reL egyház ké pvlselelcben a go ndnok és a
káp lán, a f. kat, egyház kcp viseletélJen II plébfl.nos
Sz.á.mos poh~rköszöl\tő haugzott eL Az elsőt J óza,;
MI.klólI vlk /mus mOl\d~a MagyarOrszág korm ány .
z?Jára, - A munka es meger tés jegyében ezzel
uJ kOrilzak kezdődik agyUlekezet étetében, Adja
lijten, hogy ugy legyen I

Egye/lclI lapunk az Unitárius crtesi!ö I
Ezt fenn kell tartanunk I
'

'-9

Kü(föl d .
World Alliance és ute nnd Wo rk vihlg51ervek
,1~ta l cgybel,li~olt protesl~ns ne>H1,ctkö1i i!i1!s~gi konleren _
culu, n sV~ICI ChamlJyb an réHt vett unil~ ri\1 S r~szé ról
FCl'.:nc~ /óz:Jeflelkés1,llnk is, nki n bn~ ró alkalmával
istentisztel etet is tarlott. A l an~<.:Skoz:' sok lolylm:'n a
magyar pro testáns ifjus:'g kíkiildötlei: dr. Somru E/cmér
és Muk{JJ' Mi/(IO!J 'negbids:iból Fel';:f/cz jó zsef emelte
fel 3 szavát a kisebbségi sze rződések be ne m tarl:is:inak
i ga1.S ~l!.l alanSilgai ellen s kérte II konfe rencia lagjni t, hog)'
a meg~ rtöbb ~S egym~s uljá! keres{\ liatnlság tal ~lia mcg
atl II lélckutat, mely a náz~ r~ t i meslcr lábain~1 t cslv~rt
ko\'Acsol a többségi i!s kisebbségi, at orlllodo)l. i!s a pro-testáns lialaIság !oraiból.
A Ne mzetközi Jóbatálság Egyházak Világ.
s .L översélle etidci svájci ~il;\gkonfercnci:ij~n n\in lcgy 150
klkllldült veli részt :15 európai és lent:crtüli állam proles.
láus és orlhodo)l. kereszlény egyhhi képl'iselet~ben, 1\
kOnferencia nagy tért szen le1t II kisebbségi ké rdes tárgyalásának. Magyar s1.ak ~rtók~nt dr. Boér Elek közigazgatási bi ró, a reform41us cgyház kti lpohtikai iil.1lkértöje tar_
tCitt elöadiist, melyben isrn~rl e lle a kisebbségck egyre
gye ngUl ö hely ze l ~t. A konferencia tagjai uagy megértéssel fogadl Ak a jelentést, s kill önösen Bokkcl' 1'1111
LJoS$c hoilamliai Ugy\'~d n ö, kisebbségi szak~rtö nagy tudásu
eJ,:)adása lllán elha tározJák, hogy nz összes érdekelt korm!myokat megkeresi k, hogyakeresz tén)' l~'ck sza\':lra
figyehnezteh'e kfrjék a kisebbségi hel)'ut javili!s.1t és enyhités~t. (I, gy01ésekcn és tanácskozásnkou cgyll.áwnk réué ről Fcrencz Joz sr.f lelkész veti részI.
A

.'

Ha lálozás

.

I Dr.
I'ómosi F{Jrkas Oyula n)'. k. itélütáblai bi ró julius 21-en Budapeslen el-

Ihu nyt. Az egyl1.1zi szerlarlás a kerepesi·uli

temetőben

volt,
ah onnau Izsá kra szM li totl il k. Grúr!}' JrJ~sf':! hirlnpi ró, II
régi Magyarország egyi k jóncI'ü jlublicbtája f. évi ~ngusz
tus 9.-fn 72 éves korában Budapesten elhunyt. I(obil /f,,"'!
Kc/cmrn Jenö lll. kir, föe n.lol11érnl.\k, alli:usztus 26-~n 44
él'es korában Győrben elh unyt. Az Űr(\kké l'llló lsten adjon
az elköl1Üzötleknek boldog életet az ö orgdg~ban I

.'
Az 1936.

.

szökóévrc m egjelenik október
hó folyamán az elsó csonknllHlgyarorslági Ullit !iritl~
nnptflr . É\'könyv" eimmel. lSlerkeslItösége : \ ' ..
Ko hnry- utca ..J , L S. Ugyani tt a ngol levelezót és
hirdetósek g,}' üj tésébe n jártas fé rfi! (nó t) keresnek.
Jelentkez n i lll be t 'CSli törtök d él ut án -I. -i) és
vasárnap délelőtt 10 - 11 óra k özött. (I\anyaró.)
Unltárfus Irll lmls szló ll k (BudaJl~ s t, V. kerlllet
Koháry-u, 4. sz. I. em. 8, sz.) szeretettel k~1i minduokal,
akik onnan hitelre vagy albizományba könyveket kaptak
~$ azokért még tar toz:'snk van, hogy slirge tési költség
kimél~ 6e szempontjából sziveskedjenek a h.1 t ra lé~os öu·
snget f , évi ok,lóber hó r-ig okvetlen beküldenI, - a
kÖnyvekkel egyidciüleg mcgkUldötl csekkel. (C$e kksdmunk: 4.529.)
Kévekölts, az ifll~ ilg lapja au!: uszl usi számmal beleje;o;te VII. évloJyamát, V~nnak e lap elöfi:aCl6i között,
kik eddig nem fizetté k be 2 P eJöfizc lésl dijal. TiszlCltttel
kérjUk 8ziveskedjenek 30 400 szá mu egylulizkOzségi befizelő
13pon min IIéi e lőbb befizetni, hog)' elszámolhassunk II
Kévekötés kiadÓhivatal:mll. Egyulai kérjük hh'einket, hogy
minél számosabban fi~.essenek elő a Jövű évre erre nJ
cgye(tUI.'I.lló unil ~rius ifjusági lnpra, clöfizetéseket elfolIa(t é~ Erdélybe tovább juttat a konlcréncia pénz lárnoka
IStCnti,zlelel előll és ulán a lelkésú irodában,

A~

Ornlill'05 Mall'ya r P roIUIJ!i n! D IJ!ik5~lJvet_
51fl. mint a magyar pro le'StáQs cgretemf és főiskolai egy esületek kv~ponlj3 . 3~z a ! a k~rt!uel fordu ! a protestán s társad~Jom te hető5e bbjelhe~, hogr amennrf ben nevef(jre.ln~'ruk_
IOrr" .';rkilrrlJ, lrodls/ilr" vagy bárm il),en más ha sonl ó munI:aerő r e I'ol n ~ UilkségG k, ford uljanak biza lomma l a srt'h'et_
séghez, am elynek sdmos főis kolás és diplomás t,l{lia örömmel fogad ná a l egs~er e nyEbb munkaal ka lm at 15. (B ei elenté5e k ; O. AI. P. D. Sz. IX. Rá kos- u. 3. - Tele fon : 87-7.62.
d. u. 2-3 köt ött).

HIVATALOS

RÉS

Sza.m: 213-W&;.

M eghivó,
A budaptsti tmitárúLS tg yhtú/,;özség Kf!bl ~
T amfcsa 1935. szeptem ber 20-án (pén /ek) délutan
.1/! 6 órakor a templomblln

évn egyed i r endes illést
lart, melyre a Tamics tagjait szeretettel meghivjuk.
Budapest. 1935. szeptember l.
.dr. Kozma Je" ö s. k.
J 6:an MiH6, S. k.
egyházi gondnok.

lelkész-e lnök.

Tárgysoron t : L Elnöki megnyitó. 2. J egyző
könyvhitelesit6k. 3. Jelentés az elnökileg elintézett
és folyó üg}'ekrö1. 4. Egyhazi pénztár elsMélévi
jelentése. 5. Lel készi értekezletról szóló jelentés.
6. Ne\'elésügyi bizottság jelentése. 7. Gazdasági
Bizottsúg jelentése. R Jelentés az ifj uság nyári ,
konferenciajáról. 9. Jelentes a cserkészcsapat
nyári tJiborozas:lról. 10. J elentés az 1935.-36.
iskolai év megnyitásaról. ll. Folyó e vi és hátra·
léli:os egyház i adók szorgalmazasa. 12. Id ő közben
érkező ügyek. 13. Inditványok (irásban - el őre!)
Nb ! Nevelési bizottság: szeptember lG.- im
(h~t fö) délután 1,,6 órakor.
Gazdasági bizottsag : szeptember I R -án
(szerda) délután '/t 6 órakor.
.
Külön meghivót nem küldünk. Fenti dátumokat
jegyezzük elő a uaptarhan .
•

Hitoktatási csoportbeosztIls.
a) Budape ste n
I. Att il a· utca l. áHami reálgi mnhium kedd d~l
után 2-5. (Peth!) Ish'án).
1. Fehérvári·ul 10. pOlgári is kola hétfő d ~l után
3- 4. (Barabás Is tván).
ll. Medve·utca 5. poJgiri iskola 5terda délután
2-5. (ll'án Lastló dr.)
'111. Lajos-utca l. polgAri iskola Sl.ombat délu tán
3 - '/. 5. (l\'án Lhtló dr.).
IV. Cukor· utcai elemi leányiskola ue rda d éluhln
3-6. (Barabh I ~tvjn).
V. Szemere_utca 3. elemi is kola kedd d~lut;i112-5.
(Ivjn Uszló dr,)
V. KoMry-utca 4. egyhjzi tanicsterem kedd dél ut.1n 5 - 7. (Csak kOzépfskolik V-VIII. o. !s
felső ker. isk. tanulói szárnira. lvin I.ászlód r.)
lVI. GOmb-u tca 53. elemi fiuiskola péntek délután
2-5. (Iván Lászl ó dr.)

VII. Bncsa)'-utci 5.•ma mi lő,; • .
mn l ium CSli t6rlllk
d él ~ . '
V
~t n ,3- ' ..5. (.lv.;!,n U nl6 dr.)
ll . AI~ .. a-ut 25. polgán Iskol. héUó dél
(Idn U szló dr.)
uU n 2-5.
VJI. Tcle p- utca 32. Elemi Iskol a ked d d~l uU 3
,
(Bar3~ás fSIl"án).
n -5.
\ lll. DugOni cs-utca r •. elemi iskOla CSü törtOk d~
után 4 -6. (P ethö l st~!n).
lIX. Bakács·t ~r 12. e lemi Iskola Szerda dél ti
(Pe t hő ISh 'á n).
u n 2-5.
IX. G)'áli· ut 25. el em i iskolano mbatdéluta 3-:;
(Pethő Islván).
n
•
X. Sdzados-ut 6. po.lgári Is kol a esiltörtök délután
2- 4. (Pet hő Ist'fan).
X. S ~t. U SllÓ- lér I. poleári leányis kola péntek
délután 2-5. (Pethő ISldn).
b) P estvld 6 k l v a ro s okbiln

Cupel : Tem ploml~ri iskola Szombat délut.1n l - 2
(Pethő Is tván).
.
Kis pest : Hungária_uti ll. St. ;ill. ele mi iskola pén tek d~I u tán 2-5. (Pélerfy Gyul a).
P es tszen teruébe t : Ensébe t-uti áll. el emi iskol a
csütörtök dél után 2-5. (Imreh Ilona).
Pes tsze nl h5rlnc ; ünői _ uli áll. elemi iskola bélfő
d él után 2- 5. (P!lhö István).
JlJ!ikospa lo la ; Máv. telepi áll. elemi iSkola kedd
d élután 2-5. (I mreh Ilon a).
Uj pest : Szt Jsl ván-Iéri I. n. polgári iskola pénlek
délutá n 2-5. (Imreh Ilon a).
A !anulók nem fel téllen ül tartozn ak abban a kerilleti
csoportban hito ktatásra jelentket ni, a ho! iskoláj uk van,
hanem eltöl eltérőleg válaSIlthatják a lakás u k h oz Jell'k6 aelebb ell6 hitoktatás i csopo rlot is.
Budapes t, 1%5. szeptember havában.
Józa n Mi kl ós s. k.
lelkés>;·el nOk,
püskőki vikárius.
Lelk és zi Nyugdl)a lapra a nyár folyamán adakOllak a kö velketö buagó atyánkfiai; Klein Géza 10.- P,
dr. Bellcze USll ó, vitéz KOl ma FercRc, dr. Zsakó Andor,
vitéz Málé Béla, léta)' Gyula Szekstárd és KaJi k István
Csurgó 5- 5 P. ajlai Kovács Józs ef és Pápay Is tván Kecskemét 4- 4 Pengő. Ujvlu}' Uni ó 2 P 50 f. Fodo r Béla
2.- P. Csiky Pál 1.- P. Ágoston József - .30 fillér. Fogadják a' neme9szi'fü adako zók egyháJunk hálá$ kÖ!zOneté t:
példll.juk buzdi tson másokat is hasonló áldoza tra. Et enkiliU
jóleső ö römmel nyugláuuk II Slshalmi Ünnep ( 1935. V. 30.'
tiszta jövedelmét, IImelret _ 63 P 88 I. - a rendezók
9lintén a Nyu&dijalap gyarapitására 5W1lak. Ezt a dicsé·
retes törekvést ajánljuk összes hiveinknek ml!fl'értő jóindu1111ába annyiva! is inkább, miután II fözesgyarmati Jel kesz
afiának 1935. julius l -én történ t n}'ugalomba vonullka a
Nyugdijalap kamatait most má r állandóan igénybe veSLi.Az Igatgato Tanács által a nyugdiiszabál~at értelmében
megalakitoll nyugdfjbizolllllg az alap gyarapl t;lsa é rdekéoe."
köaelebb ről felh! d s t fog kibocsájtani. Aján!~m eZI ..clö~e IS
kun hfveinknek szives figyelmébe. - HItrokonI s"ve,
Qd 'fO~lellel :
Budapest, 1935. Slept.mber I.
j6z"n Miklw

1~/1t1s~ _cln/J1t
.~ ,A I~ /(urI6/e.

Su:nUibrahll m l pJ h ~ n Ore ujabban auakoztak: dr.
Jakab Zoltán 20 P-Ot, B. S. 7 p·Ot, Barabas ISII'án, dr:
Ikncz~dy Lajos, KO"dc! Jónef l'eSlszcntensébet, .Brassal
Jfjusagi egyesillet, ur. Szinte János ~-~ P-öt, Burlltn Ferenc (tV-V. réulet) 4 P·OI, Török Kálm6nn~, Ormöss}',
Kálmán, Orrr.Ö$Sy Kálmán SllgOtarján, U. L 3- 3 p·öt
Totik Uszló református tanitó Győrság, Szőke Gergely,
Lórincz. Pál 2-2 P-őt, M.l1ász Ernő I P-öt, iskolas gyermekek kOdll: tX., Bakács!!!ri c$oport 7 P 20 l-t, feke te
Enstbet ! P 10 I-I, SzOke 1\Uila, Izsó Li"ia {jllnius juliusra}
Th!nts leányok (majusra), Hcgedüs Helga (február no,'em berre) I_I P_I, Berti Iré n (márciuS juniusra) 80 f-t, András Tibor (május juniuSIa), Berde Kdroly (április májusra)
40-40 fi-I, Székely Gábo r, Gálszécs Gastton (ápri lisra) 20
f-t, konferenciás testvéreink kOzm Máthé Kálmán 20 f-t,
Borbély ISl\'án 10 f-t, hajójegy belize téseken fennmaradt
ősszeg ek : Kerekes Ilona, Szőke Mária 35- 35 f-t. P~ter
j ulia 10 f-t, jóua Gyula, Subó Erzsébet 5-5 fo', képesJ~pokból 1 drb A 2(} f, ~ drb á \o f. 50 1., 126 drb á 8 f.
10 P 08 f. kiegi!szitésHIl72 r, összesen 102 P a junillsi számban elsd.molt 874 P-vel egyIlU 976 P. Ke rckitstik ki minél
rövidebb idO alalt 1000 P-re. A jókedvü adakozókat szereti
az lsten.

-

Könyvek kötését
a legegY8lerlibblol a legdiszesebb ki\'iteJben, jutá11\' 08 Arban
l .

TICHY REZS

ti o I

A., Templo mokb an:

V., Koháry-uA.
••
IX .. Rákos-u. 3. {IIIIllíUli
••
.,
6 ., körzetekben ;
fl .. "1\-1. il. IltlilIt
X., 1.1. L'l/II, rltl. IIIkiJ

•

•

C., Pesrkörnytken:
Csepel- Templotl1t~ ri
polg~ri iskola.
Kispest-Wekerletelep
II. sz. el. isk.
Pszterzsébet-Erzsébet
utca el. isk.

•

•

l 11. !l. d. e. 11 Barabás ISI\'an
20.3 1. • •
J113n Miklós
6 . 20. d. e. l0 Ferenc~ József
13. • •
Galna Sándor
27. 31. • • dr. Csiki Gabo
\1. u. 4. Barabis István
6.
ferenet József
• •
20.
• • dr. Csiki Gábo

"

13. d.e.1 1 ferenC! Jóner
20. d. u. 4. Ferencz jÓl.sef

13.
21.

•
•

• Ferenn Józse]
• dr. Csiki Gábo

PszIlOri nc-ÁIJ. telep
IS.27 .d.e.l l
Pethő [stv~n
Ku!turhlh
Rákospalota·Máv Aelepi
6.
iskola
d II. 4 Barab<1s István
Ujpest-Slen t István-té t i
27.
polgilri iskola
• • Barabh Ish'án
O ., Vldtken:
Debrecen-Hatvan-u.24.
a d.e.IO j ózan Mik lós
Unitárius Imaház
d.e.11 dr. Csiki Gábo
Kecskemét-Re!. templom ii
I~
Szol nok-Rel. templo m
• • Józan Mikl ós
Szombathely-E\·ang.
templo m
27. d. e. 10 Jónn Miklós

-

könyvkötő

IX,. Mária Valéria_telep
61 {359 b.
Levelezőlap

1.lenllszl.I.I! .""nd 1935. októb er hóban,

bivásra jövök.

NB I Aláhuzolt dátumokon őszi hálaadás alkalmából
llrv6csorlJosz/;§s. Október 6. Nemzer; lJnnrp. Októbe r 3 1. Reformdció ünnepe a tanuló ifjuság számára.Iskolások felső tagozata (lV.- VII I. o.) szimára minden hó
II. vlJ$drnlJpj6n délelőtt '1. 10 ó rak o r klillin islenlilJz/e/el
a Koháry-utcai temglomban. - Egyháti énekpróba minden
kedden délután 6 rakor I Misszi óhát templ omában (IX.,
Rákos-utca 3.) _ Egyházi adót lehet fizetni at istentisztelet
előlt és utan a Kohary_utcAban: pénztáros Zsigmond lőrinc.
Pénzbeszedő a pesti oldalon: lux Ernő, a budai Oldalon:
VaTia Jenő. - Persillypénz al ószi hálaadás alkalmából.
(IX. 29.) a Lelkészi nyuidijlJ/lJP javár8 .

D r. T I H A N Y I
GYÖR GY

~
unl\*rlus clp6szm.ster

jutányosan vál lal
minden munkát
Lakik : II., 6atl hy6nyl·utca 48,

Hó· és .Arclpöt ls k é szit.
Mltlt-n)'omdil, 611dopUI, VIII .. Jóud-ulea 61

