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A harmincasok
Mu lI11g'y di\'ntbflll VIlII IlZ if!usilg, róla besl':élnck úton· útfélen. Mi most megsem ennek a

divatrak ulwrllllk hódolni, nmidőn

It

I11tl{D'ILT uni-

Iflriu s egyhilz ószillő harminc, Ilfgyvelleseir6!
megemlékezünk. InkAbb sajtó ti~ztU1Jket akarjuk
uetöHeni, amikor It történelem hú szOlgr..j:lkcllt
fel akarjuk jegyezni Ilzt IlZ évekre menő küzdelmet, Il melyet a mi . ifju ~ nemzedékUnk önmaga\'al !~ jöveudóért viv. A negyedik, sőt itt-ott már
ötödik évtizedé be lépett fi atnij aink hamarabb ébredtek ön fll llgu km és köteleeségeikre, mint
ebbeli az orszllgbnll tLltalé.bll n történt. Az unitárius lélek egy fájdulmns megpróbúh atils következtében hamamblJ ébredt ólomsulyú álmnból,
lUint II tö bbiek lelke, Megj:lrta ez az ifjuság t\
harctereket S irtóz ~l t os tapasztalatokat h ozott on,
nan. Látta fl gyúlölet orká nját s Szeret et re \' a,
gyoU. Hi\'ta II hazája s hnh\lhörgés es sirulom
fogatlta s7.étdult honábull, Menekült ön maga. el ől
s ellenségei elől s kereSI!.l II S7.eretctet . VI!IIIf\'ert
fa!evé!kéllt orszáp;utak kÓborlója, vagonok Inkója,
!\ !óvárosi irollAk MliI~ k ere!lúje lett be lőle. S mindenlilt k crcst~ II Szeretetet. S végre sy.étdult
eszményelikel, fagyos, didergő lélekkel itt-ott bejutott egy'ep;y á\lllsbn, de közlJcu végleg, teljeSen
hecsukódotl mögötte II f:;zel'et c t kapujn .
Igy élt, egy dnmlJig önmllgának ez IUl ifjusag, nzt hivfm, hogy elég lesz önmagának. Neki
mar !lillCI! senkihez selllmi köze . lia hnzAt veszlett, tm elmnrndtnk mögötte IL fenyőfAs kis erdélyi
templomkertek, hn elhngyt n öt ta lAn IlZ örökkévaló lsten is, mit keressen ó ar; emberek tArsa·
s9.gb.ban, 111, at)'ufink kö rében, a teswéri szent
azere~et lángoló oItárnnnI. Igy gondolkozott a
harmlll(.!\sok nemzedéke s egy nu~y, g)'óg)'itba-
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poslacsekkszámlálára.

tat laJllluk vélt sebet hordozott szivehen, amelyet
fl. legnagyobb
ellenség, II lligyőzlletetlellnek
I!i.tsr.ó szeretetl enség iitött rajta. S ar. évek teltek,
az egyedüllét mind 1I)'onmszt6bbil villt, a vissza,húzódils y.sibbn~zt ó szere kezdte erejét vesúleni
s az ébredezó lélek lwzdte a régi kapcsolatokat
keresn i. Mint Ádúmot egykoron II f.erellltés hajnalán, úgy most új életre szólitotla egy Kéz a
mi harmincé\'es ifju nkat is. S csodak csodája. ez
fil'J.tal un itárius illU is n u~t keresi önmagát, II ismét
keresi a Szeretetet. Ennek a keresésnek bizonyitéka az, hogy mind nagyobb és nagyo bb elól'el
szed i össze ft vele egykorunkat, fe lkeresi, mint
egy apostol. n. még szullnyadozókat s aki eddig
mnga is a mélyen alvók VAgy az önmagukba
visszllvonu ltak tnborAba. tartozott, most ballgos
szavu ébresdó\'é, zengő órnllóvá leszen, a ki
messzire kiált ja IlZ unitáriusok városába; .Már
nem soká;g tart II Z éjszaka, ~
A legutóbb ez az élJredezó, kicsiny sereg
bekiildötte a. Illaga. kéll\'iselöit a budapesti unitáriu9 eg)' bázközscg kebli tanncsnba is, .-\zt kerdezték ekkor főlük 111, illetékesek : i\lit akurtok ti,
kik eddig távol voltatok. S azt felel (é ~ a m~st
lJeél'kezettek : Mi dolgozn i akarunk, ugy mint
valaha réges-r égen at.J áink dolgoztllk. ~~i rlol~ozni
akarunk úgy, miut egykoron IIzok, akik ~~~ud~u
szenv edést ethordoztak, mer t nlllguk folott es
maguk között érezlék [l látbatatlan isteni szelle~
met: n Szeretet et. Ez " 8zerelet \'olt /lZ, nml
éVSZOZlldokoll át cllodát múvelt és fellta r to U~ .DZ
evangeliuIlI erejének eddig legnagyobb cso~nJ.at:
nz unitárius közösseget. l!zt f~ Szereletet, akarJu,k:
önmagunkban újra kifejleszteni, ezt !lkarJuk,cg,}bnzuu kbun ismét uralkodó Eszruévé emelm. Ez
U tilII 1\ csillag utAn akarunk jarni, mint egy~oron
nz fl. barom keleti ki rAly, akiknek rokonaI \ ' ft,-

gy unk II 1!~lUn gkcrc8cilbell, NOij, hat Ile BggótljOn
senki, Ilki Jóakarattl emlJer, Ne nggódjon senki,
nki hisz abIJalI, hogy az új nem:r.ed'ék csak azt
keresi, amit l~tyili elvesdellek : a testvéri szent
szeretetet, Legyen vége llr. önzésnek, u fcltékeny-

kedcsnek 9 az ebból folyó minden IlJ omorliságnak, ~zt akarja 111ft. miruleuUtt az egész világ
ifjusága. Az unit árius egyház \'ihun'ert, megfárad t
harmi ncas nemzedéke ugynnetre \'ág~ ódik. Igazi
békerp., amel.ret a mult nem tud megadni, igazi
Szeretetre, lImelyet élők és holtak eddig megtagad lak. A vih'lg- legullfP'OlJb biLtngudásAt: a sze·
retetlen seget, at. önzc:>t akarja II mai fiatlll ~ág
megszüntettli C3:L Hitbe, IIZ Evangéliumba, fl
Szeretetbe vissza vezetni. Ez történik mcg ott i!!,
ahol e világ bölcsei é ~ farizeusai II fej üket rázzák , Ez ma az ifjuság lángoló evangéliuma, még
ha II hiVatniosa k kélelkednének is benne, Ob Ile
adja nz Illten, hogy II kétkedés sötét ej8zaki~ja
megfeküdj e n1, unitári us lelkeket. Ifjak, őszülő
fejű harminc és negyven éves ifj uság, II Szeretet
nevebell, lsten nevébell előre!
I ván Lászlé,

Nyolcvan ev
Dr. B oro!! Gyiirgy tmitárius püspök április
19·én töl/ötte be éleUnek nyolclJanadik esztelIdejét.
.4. 1lfJgyhélre való tekintet/el cl neveze/es évfordul6
m,egiinnepfése április f!4 ·re maradt, Ekkor fejezUk
ht cl test véregyhdzak és az erdélyi társadalmi egye!We/ek szcretetüket és tiszteletüket az Imi/árius
prj.Bzt?rok lelki vezére iránt, A katoliku.! egyhtiz
világ' gOlldnoksága 11lczédy-Jocksma7U1 Odön L'e·

zetésévtl ,tisz.lel,qett, az_unitárius egy}zúz kiildöUségét
Szent· hany t J6tsef fogoJldnok ve:ette. Az erdélyi
irodalmi T ársasdg ,!~l)ébe'l Walter Gyula mondai!
kösújnlöbeszédet.

A z iümcpJ6k seregMzu mi is a magunk szerény hagjall eS,atlakotullk. P i'i.s}Jdk DTtttikl!an mi a
(áradhatattan lr6t, az ImiMr im ujsugirás lelkesiilt
barátját l!itju,k és iidL'őz,iiljiik, Amikor még a sajt6
nagy ha/almat az e,9yhan életben fel SCln ismcrték
B oross Oyiiry!! a, fiatal theologiai tunch t./lat ra~
9n~0/t ~8 n~e.t,mdl/oaa az
UllitárilLS mizlöny!, az
elso ~tmtárms ?lél)lapot. Azóta u lol/at Ic ncm tet/e
s ,udJa Jstetl, lI o.l/Y m~g 80káirl forgassa, Ez a mi
kil·(hlSá91~l!k, ez a m~ r eménységünk,
, ~it:e tle 'Tés~ét az iilmeplésb61 a magyarországi
s~Jtó ts, ~)Icleg clkkek~en emlékezvén m eg
tiszta,
Uirtblelmwé l',ált alakJár61. Sajuo8 egyik budapesti
lapt~r8lmk Ci kke nyomáti a bukar esti U1Ilt:ersul
!1(ly.o8 támadá~okban részesit~l/ e az ösz piispököt.
Am~ allnál fáJdalma sabb, tIlwel az Univt!Ysultlak
t lt.'rII, 1.'olt ~le9 az .a1ll:pja a t~madásra, de v iszont
p.~h IIl:P/arstUlk 1$ Jobban Vlyyázlzatna, }zogy a mai
(eJetet.e.} ér~ ~lIi toft világbcuI, lI ogya1l fogalmaz mcg
1.'alanu!. 1ftsum ma még a fehérre ü fe ketét mOIldU/lak, lI ál "lflg , ha fl l ehé rllck mi adutik olyan
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árny a/at ot, amelyet ór o',hmtl fe stc nek át azok, aH ,.·
?Ick érdekébcn dll, " lef/sötétcbb feketé re,
~l z ii1tlltJprontás IUl'lyjait. bármily balJó slalua?1 :1igtak is bele a boldori vl8szae mlékl'zés kardba,
felejtslik el. S 1,iqYJiik, hogy aeok siiket (Ii/ekre
találnak az illclékesck kör~bfm i s. M i c.ak " fetlki;/ten derüs han.10kat (Ikarjuk liliI/ani, amelyek
egyöntetiic11 m Olutják: A mi öriikkéV'lló TS/llnünk
tar/sa mcg és 6Zercnc nagyoll QU pász/onmk"t és
patriarehtblkat; dr, B oross r.y örg yőt.

ERDÉLY.
A főtanác s is m ét 4Zlh a l aszto tl a az egyházi alk o tm ányreform tár gyalását.
Minden unitárius elött ismeretes, hogy egy11Ilzunk ége tően fontos kérdésének, az alkotmányreformnak lctárgyalás,ira hivták össze a mult év
öszen a székelykereszturi zsinatol. Ez a zsinat
szomoru emlékezetű marad mindörökre, mivel
se mmit sem végezhetett az uj lelkészek felszente lésén kivül. A román hatóságok a zsinati tárgyalasokal egyszeruen betiltották, Ezekután folyó éVi
március 31-ére gyUlt össze a fötanács Kolozsvár t
azzal a céHai, hogy az összel le nem tárgyalt
alkotmányreformot most tető alá hozza, Sajnos ez
ismét elmaradt, miutáh a főtanác;; őszre halasztot!!!
a reformta rgyalásokal.
Emellett volt néhány vigasztaló mozzanat is
a főtanács tflrgysorozatában, a hangulat pedig,
amely a lelkéS1,sereg szivét betöltötte - amint azt
Kolozsvárról hallj uk - egyenesen fe l emelő volt.
Ugy látszik hosszu aléltságából mégis csak felébred
az evangelium szelleme ugy erdélyi , mini magyarországi egyházainkban ,
A fő tan á c s megnyitás a
és a pü spöki jelenlés.
t-. főtanácsol március 3L,én, vasárnap reggel
g órakor nyitotta Illeg a kolozsvári kollégiu m disztermében dr , F erC1!Ct!l G(>za fógondnok, Megemlékezett a csapásokról, amelyek az egyházat érték,
minI pl. a névelemzés, a székelyföldi e rősza kos
téritések és sinfalvi események, Megnyitója ut,ín
Gvid6 Béla esperes, Imávnl vezette be a tárgyalásoka!.
Dr. B oros Oyiirgy püspöki jelentésében felsorolta egy év történetét. A székelykereszturi zsi nat
feloszla tásAt, a David Ferenc Egylet jllbilrllmi közgyülésének betiltását s azutan kül ön böző lelkészi,
tanári és tanitó kinevezcsekeI.
A püspöki jelentés után az egész főtanács a
templomba vonul!, ahol Pál [)~lIe! alsósiménfalvi
lelkész mondotl ünnepi beszédeI.

Az.

E. K. Ta nács jele ntése

és az. á lla msegé ly.
Islcnliszlclcl \'cgl.'1.tévcl tová lJlI folyi ti o iszteremben ti tüni\cskozlls. J)r. MikI! Ui ,.;"/: egyházi
'itkllr az E. 1<. '1'IWtiCS egyévi mtlködcséröl lett
jelenlest. I~gyi k fölOrcJ;vcsC 3Z erdélyi egyháznak,
ho)::}' lelkészei szlI mIIrtI az ,illami scgi lségct, az u. n.
kOllgrut'il és korpóHékol kieszközölle olyan mérlekben, amint azt 11 mbbi egyházak is kapják. Ezen

a téren az unitárius egyház lclkészei vannak a legsnnyarubb helyzetben, mivel a kormányzat ar. ó

kongruájuk,ll csökkentette a legnagyobb mértékben.
I<evésbé Wrtént cz a többi lIl:lgyar fclck ezelcknél ,
mcgkcvcsbó a szász papok nál és alig

<I

romAn

papságnál. Mosl végre ti i\'\agyar Pári kOzbenjfmi.f!ára az unitárius lelkészek kongruáját (ilIIami segé-

Iyét) az eddigillek kétszeresére emelll!k, de cblJ6l
170lo.ot levolll1ak azon a ci men, hogya lelkésznek
V,II1 parochiá lis jövedelme is. Közismert dolog,
hogy oly minimális voll az uni hiri us lelkészek
államsegélye (havi 20- 40 pengő), hogy ennek
megkétszerezése is ~sa k .ura jó, hogy ne kelljen
ruha vagy cipő nélkill járn ia az Ur felkent szolgájának.
Az egyh ázi birfokcsonkok
egyesilése.
ÁpriliS I.-én Pllk$(1 J.:fUlrc jószágfelUgyelöségi
elnök terjesztette be jelentését és azt ti nagyjelentőség!! ja\'aslalfl t, hogya megmaradt néMny hold nyi
birtokcsonkot és ;1 legutóbb vissztlitéll 100 holdat
egy helyre központosits;\k, még pedig KoI07.SV1'r
környékére. Igy a birtok kezelése kevesebbe keri1l
és jobbun jövedel mez. ÜrmiJ"s,y J6~siJ.f a nyugdijintézet mcgcsappant jövcdclmérő l IcU jelentést és
jcwaslatot az egyházközségek álial fize tend ő járulékok
s40rgal mazasára.

Dr. Va rga Béla f6 j ee-yz6
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elégié t eit ka p. •
Ezu tán következel! a fő tanács egyik Icgnehetebb pontj/l11ak tárgyalása, amely zl~rl ajtók mögött
Folyt Ic. Dr. rnrgfl mIII egyhi\.zi föjegyzö ugyanis
dr. Stelltil'áll/Ji Jó:St/ fögol1dnokkal való nézeteltérés miatt tisztségéről lemondott. A főtanács
a legteljesebb bizall11wól biztositolla a lemondoU
főjegyzőt s kérle állásának ujbÓI való elfoglalására.
A f őta ná cs határozata a legteljesebb elégtétel volt
a főjegyz ő i palástnak, amelynek ncmességéhez, ht1l'cgéhez ~s fen kö tl s~géhe1. nem is férhet soha szó.
I3zt jegyezze meg lII<1gt\nak mindenki , aká,. fent.
akár lent.
Szem él yi Ugy e k.
A teologiai akadémiák Oresedésbcn l évő egyháztörténelmi tanSléket nem töltötte be a fő t anács,

mivel arra p. \.lyazat nem volt hirdetve. Az E K T II.
- a szabályzat figyelmen kiviil ha.yáslloVat ':'" . an, c
Irt l "
3gyaor_
a I eo Ogl3t tanszékre hirdetett píly1'lzato, A I l .
f'Igyel meztette nz ' E I,.' T . , eoegla
igazga
s.
ga
-. . 3n. eloot az
,. .
l
a alluMm,
de eredmény nolkUl . 1\ ' 00'
,
., l\ fö' an'•ICII
c kcrdés~.ltn a leoloS.iai. i~a7.g<llÓS,:'lg álláspontjál
fogad ta cl s a korábbl IdeIglenes állapot lenlar~
tása rnellell döntöt\.

. 'ó,

jogtanácsosi megbizatás ideje lejárván , erre
a IIszlsé~re (ir. Fa::clu.11J Jáilos Ugyvédet választotta
meg a fo lanács. BÚ'laMi Put lelkész a koloz' 'á .
Fő '
á'
.,\rt
g~nlll , z~llm .vallástanára letl, a székelykereszturi
föglllHláz1UfIi Igazgatójavá pedi!! BoroJ JCIIÓ lanár
vftlaszta toll.
.

A

Két uj misszió i
közpo nt.
Ün" iislJY J6t.~r pUspöki titkár a tanUgyi je.
jelltésben rámulatott azokra a keserves vcsztességekre. amelyek az egyh/Izai a szórványok terjedése
miatt él"ik. Éppen ezerl indil\'anyozta, hogy két
szórv.~nygondoző misst:iós lelkészscg állittassék fel:
az egyik Erdövictékcn Barót központtal, amasik
a M ezőségen M~obatld községben. A főlanac s a
javaslatot a legteljesebb helyesléssel elfogadta.
A r efor m elhalaszlása.

Az

~id(j elöre hal (t{l oltságá1"a~

való tekintettel
a főt anács az al kotmányrefo rm lárgyaldsát elhalasztalla. Igy mondja ;lZ egyik hirforrds. A maslk szerint az K K. Tanács és a reform érdekében kikUI·
dütt főtanácsasi bizottság azt a jelentést tettc a fő
t.111ácsnak, hogya rcforllljavaslat még nem kész (1)
és kéri tárgyalásának elhalaszt6.stit. A főta nács a
hivatalos elöter(esztést nem fogadta el, hanem ezzel
szemben dr. Kiss Elek teologiai tanár javaslatát
tette magáévá, amely szerint az eddigi szllk körü
bizottságo! ki kell bOvileni egy nagy reformbizollsággá, flmelyben minden egyházi intézmény képviselve legyen. E nagy reformbizollsag: állal szerkesztell javaslatot pedig még 19;35. évben al öszi
fő t an ács nléscn első tárgysorozati pontként Je kell
tárgyaln i.
A fölamics tanácsko:tásai április 2-án a késö
éjszakai órákban végzödtek. Adja lsten, hogy 3 Z
ill megnyilatkozó, de még gyermekcipökbcn ji\ró
szellem, az evangéliumi ébredés szellemc tov.~bb
terjedjcn s eljöjjön a reggel, amikor UdvözöhetJí~k
a népi ölltlldutrajlllas. a jézusi szo!gálalkéS"l:~ég.cs
önfclóldozás boldogun kelO nnpjál. Az ell)kcszltO
JlIullklihoz, a fftmdslghoz, a kercszUlOrdozáshoz.
a benső gyötrelmekhez és a killsó si~erekhez kUldjUk !izivUnk mélyérol jövO jÓkiyt"\uatnmkat és . kstveri k~ztloriMsunkat.
(ll}.
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JÖVŐ UT JAIN.
A mi Olthonunk .

Egy kicsiny angol faJu: Grcal If1/cklollJ határában áll az angol unitflriusok gyerm eknyaraló
telepe; fl, falu most tava sz kezd etén csendes és
hangtalan, alig 70 ember lakja, dc lavlIsztól őszig
hangos il gyermekkacagastól, éneklésröl, hogy cstére elcsendesedjcn minden, s az elsőrettdő hálóIcrmckböt il hálatelt gyermekszív imádsága száli ·
jon fel il minden imádságot meghallgató örök

Istenhez.
A magyar unitárius SeClllábrahami Pi/lcIlQrC

gondolok, amikor bebarangololl1 .lZ! il sok kincsei

és értékel, amil áldozatos szivek segitségével , évtizedek hosszu munkája emelt, hogy te stvérein, az
apró gyerme ktő l elkezdve il (cl [Jól! emberig, il

szeretet örök parancsára hall/.(alva, segítsen .
Öreg ószhaju hetvenesztendön felUli ember
a község kedves kis unitárius templomának lel w
késze: Peach Károly, néhányezer angol unitárius
gyermek szereteIt Károly bácsija, aki mar több,
mini harminc esztendö óta vi~eli szivén a nya w
ralótelep gondját, s végzi azok sok áldozatot és
fáradtsagot igén~'lő gondnoki munkájM. Ebben a
faluban óriási unitárius érték gyült össze. Elöször
felépUlt a fából ég vasbordalemezbö] készitell s csak
nyáron használható gyermeknyaralótelep, mely két·
két rés7.Te oszlolt hatalmas hálótermcivel ötven fiu
és ötven leánygyermek, s tiz felnőt! ki sérő bcfow
gadusára alkalmasak. A két hálóterem között fog~
lal helyet ar. étkezö, mely egy ben esős idöben
!átszóterm{l] is szolgál, bár az elm ult évben egy
Jólel ktl adakozó egy különálló nagy játsz6termet
épitletelt. Az ebédlö mögöt! van a konyha, s mellelte a személyzeti lakás, kissé távolabb, eg)' különálló kis házban a telepfelUgyelö lakása, s ott
egy külön szoba is, melyben az esetleg megbetegedett gyennekeket lehet clkülöniteni. Hatalmas
egészen az erdó széléig elhuzódó já!éktér teszi
igazán idefIlissá ezt " nagyszerííen berendezett s
nJinuen sZUkséges belső kel lékkel felsze reli nyarelótelepel.
A lIyaralótelep mellett még két köböl épült
s tél-nyári pihenésre egyformán alkalmas épUlettel rendelkeznek, melyek a közseg másik szélén a
tem plom tulsó oldalán feküsznek. Az egyik n ői a
másik fé rfi nyaraló otthon. Mindkl!tlö 30.30 vendég hefogudására alkalmas, s modernill van berende4ve. Ehhez haoonlókról mi még jó hosszu
év~kig nem is álmodhatuuk. Egészséges jó levegO]1! hl'lyell közel a nagy iparvárosokhoz, dc bent
11 hegyek közölt fek!;zi k ez a nyararótelep, mell'

egyszerre szraz gyermek nyaraltatás!ra alkalma ~·
BlacklJOO/btlfl a tengerparton van egy masik
olIholI, mely beteg gyermekek nyara1tatására alkahnas, dc melynek kórhAz épü lete alkalmas arra ,
hogy 011 télen-nyaron tarlÓzkodhassanak. Majd ha
évek munkájával elvégezIük a nyaralótc1ep IeIállitását, akkor gondOlhatunk arra, hogy egy ká ilIetve léglaépilletet elllelhessünk, mely árvaház és
aggmenház céljait is szolgálhatja.
tS ne gondolja senki sem, meséli Pe«ch lelkész, hogya kezdet kezdetén pénzünk volt. Csak
a hit égelle a lelkíl nkel, amikor láttuk a nagyvárosok gyárkéménytöl megfcrtözőtl levegőjében
nyáron sinylödö gyermekeinket, s az akarat legyözte a szeretet jegyében az elébünk tornyosuló
akadályokat, s ma ott tartunk, hogy a beteg gyermekek otthona kivételével minden intézményünk
!tépes arra, hogy önmagát a csekély nyaralási jarulékból fentartsa. A vasárnapi iskolások. kora
össze l fill érekként megkezdik a kb. \o pengő
egyhetes nyaralás és utiköllség összegyüjtését, s
igy az a nyár elejére a hitoktatóknál felgyarapodva
rendelkezésre áll.
A. Mi Ottho'wink a cime annak a kis kiadvanynak, melyet évente egyszer-kétszer elkütdenek
a gyermekeknek és a nyaralótelep barátainak, hogy
a nyáron szőlt barátS<ig szalait tovabb erösitgessék. Az angol unitárius nyaralótelepek gondnoklelkéBze szeretettel küldi üdvözletét s velünk egyiHt
imádkozik, hogy valahol a Duna mellett mar az
idei nyáron megkezdhessük az első kapavágast, a
mi ot/honunk : a Szen/ábrahámi Pihe11ö felépítéséhez.
Fereucz József.
(Oxford, 1935. a prilis)

KRÓNIKA.
Józan Miklós püspöki vikárius lelké szi jelentése a budapesti eg y ~
házköz.ség egy esztendejéről.
Április 14-én tartotta a budapesti unit. egyházközség rendes évi közgyUlését, amelyen meghallgatta első lelkészének Józa n Miklós pUsptlki
vikáriusnak a beszámolóját' az elmult ev eseményeiről és a jövendó lerveirőJ. A lelkészi beszá w
moló bő tartalmat és kiemelked ő részleteit iti közöljUk.
Az elso lelkész megemlékezel! az elmult év
nagy alkotásáról: a Koháry-utcai templomház teljes megujitásáróL Hátra van még, hogya templomot magát is rendbehozza a hivek közössége, ha
előbb nem 1940. október 26-r,l, amikor a templom
felszentelésének ötvenéves fordul ója lesz. Akkor uj
orgona, központi Intés es a templomhoz i ll ő vllá-

j:!:it.ís kell, h<?@' 'ogadja az unnepló g~' ntekeze!et.
Addig is l1yillt~l1i kell, a I~nzt e nagy c~1 érdl'kéhen. Józan Miklós Vlkdrnls 100 r.· t ajánlotI ft!!
11 célr,1.
. .
Az Uni tárius Misszióhnz ilmel'lkOI ülmogaMsa
a jövőben IIlegkisehbcd tlCtik, vagy. talán cl is maradh<ll s ezérl a hivek Mmogatns.1ra von sZUkség.
hogy intézményeink fellnlaradhassanak.
A pes tszen !lőrinci hivek megérlették az i dő k
sznvál és ]>dhO Isl/'áll vezetése atat~ nagy áldozntkészséggel nemsokára templ~mép l léshc fogunk ,
Nemes vll/lnlkoznsnkban segitse /'ikct nz Urnak
icIke az ősi székely hiJbuzgóság, amelyet ,n
örllkkévaló hegyek közil! hoztak magukkal. Kohán'-utcai templomunk évekcn át lalta
velldégUl a belső terézvárosi ref. gyUlekezetd. Mosl
<I ref. egyhá" snját imatermet rendezet! be magánnk, Akadémia-utca 3. szam alatL Az lillnepélyes
f\!lava/ason egyMzunk is képviseltette magát ebryiJIt
örvendve :IZ örvender.6 ref. gyilJekezettel.
A konfirmáció rendjében változás történik,
mivel a növendékek életkora eddig igen alacsony
volt ahhoz. hogy a konfirmációt kellőleg megérthessék. Lehetőleg a 17. élelévbcn kell a kOllfirn!:'lciót elvégezni, amikor már teljes komolysággal
vesznek részt a növendékek ebben az egész életre
kihntó szertartásban. A konfirmáeiós növendékek
lelki tinJogatás.ira a Dávid Ferenc Egylet dr. CsikI
(,'d~or tollából egy ~ Ullitlirius }{al:J.ttzt" ad ki,
amelyet minden növendék ajándékképen fog kapni
a jövő évtől kezdve.
A kebli tanácsosi I ; sztsé~ről emlékezvén Illeg
köbe vésendő szavakat mond a lelkészi jelentés.
~ Mar egyszer II mi egyházunkban is el kelt jönnie annak a korsznknak, amikor a presbiterség
nem lires eim, vagy kiváltság, mely az ckklér.sia
szitkebb tanácsában való részvételre jogot ad, hanem egy szenteli kötelezettség. amely minden
irányban kiterjedő, meteg érdeklődés t kivlUl az
egyciiektől, hogy a közjót, az anyaszen tegyház
ügyét papok és világiak egymast megértő szereteue~ és odaadó lélekkel szolgálhassák . " Jó példával Járnak elöl azok az önkéntes lelki vezetök aliik
kis gyermekeink számara a fövflros és kör;lyéke
husz helyén u. n. gyermckistentiszteleteket tartanak.
Az. ifjuság megsegitésére szolgál a Batthyány
örökalapllvány kIlmataiból támogatott protestáns
menza és az unitárius társadalom adakozásából
fentartolt esti vacsoraakció, melyet !!i/éz dr. Nyi,·cdy Gézáné szorgalmaz fáradha tlltlanul.
.A Perczelné Kozma Flóra LeánycgycsUlet
velelesétöl dr. f:lI!lcrly R.6bert,/.é Pii'lkiisUty Mdria
il r. megvált. A lelkész· elnök e szavakkal veli IlU~s ut az e~JesUlet első lelki vl!zetöjótől: ~ Mi tudjuk és mmdnyájan készséggel elismerjUk azt az
eredményes lllunkflt, melyet az ullit:'lrius lelUlytgyestilet körében nagy riÍtermetségget' és hivat;\sérzel~el. vegzett s e helyről is hiztosíthatjuk, hogy
~:kl sl,nes kOzöltUnk, aki ne fájó szivvellatta volna
. Ozásal a munkaközosségböl, amellyel s!ivbenlélek?en egybdorrt. · Másfelól Orömmel i1dvOzölte
:iZ uJ vezetót l'ar.lJ!l Tstvánw! sz. 1)au81X?rll ;lfl.iria
~z~l1lélyéb.en .. lgy 'IZ egyesUlct tovább fOlytathatja
a Jövőre IS kiható áldásos mUködését.

i\ cse rkés ~c~apJ t Slotgálatairól is me em lé-

kezett a lelkéSZI Jelenlés, A. nyári konfcren~át Ok
IMtá.k .vel,ldégill a s~t ortáhorban . hód t11ezövásár_
l.lelYI hlvemk látoglltasti val megkezdték 11 vidéki
szulg:llatot S általában cserkészfiaink lIlindenUtl ott
vannak, ahol segiteni kell. ~ A Szer vező Bizottsá._
nak s egész egyh,\zu llknJk nagy öröme t(!lhct1k
ebben az egészséges alakulatbJII, amelynek nevelő
hatás.! frltétlcnill meg fog tcl szeni 1IZ utánunk következő nemzedé kbcn.~

Az unitárius rcndörOk erkölCsi oktatlIsa 1I1 inden hónapban egy alkalommal tovább folyt. 1<\1r;ic ~o nyk o r és husvétkor ilnl1epélyes Urvacsoraosz_
t á~ IS voll számukra a templomban, Az ének vezetést
n~mdell alkalommal clr. Bar;;ó .f.A/ii(/s őrna gy- h ad 
bIró látta cl önzetlen lelkesedóssel. A lelh élet
ébresztése .minden helyen lolyik. A hetegek icIkeresése naplrenden van , A haztarlási ,llkalmalOtlak
gondozási!! a Nőszovel sél! vallatta magára. A Nő
szöve~ségnek a szegény~ondo7.ás terén kifejtett
lIIunkaiisftga az evangélium és az egyházközség
szem pont jából felbec ~UI.hetetlen értéket jelent. Megemlékezett a lelkéSZI Jelentés a tl'!.rsadalmi téren
szér> mnnkásságot kifejtő BölÖni Farkas Sándor
egyesUlelröl és az ifjusúgnak Brassai 'dámuel eoyesülelérÖI.
ö
A könyvtár cs az irat misszió müködéserő l
szólva megemlitettc a lelkész-elnök a kél legujabb
gyarapodast : egy l80:I-ból származó "Unitárius
vallástételt"·t, amely /{.-iss Mózcs ny. iskolaigazgató ajandéka és cgy 1663-b61 szarm(lzó Bihtiál ,
amely vétel utján kerU It a kÖlly\'!arba.
A lelkészi jelentes vcgill a személyi valtozá·
sokat em liteHe meg. Dr. 'l'ótJ~ Gyiirgy vagyonke·
zelői tisztségéről lemondott, de mint örököS tb.
gondnok foglalta el éppen ezen a közgy(l]escn a
megillet ő helyét. [,'iirsl Odön hosszas betegségére
való tekintettel távozott arról a helyről , ahol mini
pénzUgyi szakértő sok jó lanaccsal szolgálta az
egyház ugye!. Gyurma/hy Mózes a szövetseguteai
ház gondozása körül szerzetl elévmhctellen érdemeket .
A lelkészi jelentés végül az év folyamán elhalt egy háztagoktól vett búcsúl:t meghatódottság
hangján.
.
A közn"yülés befolyásáról, amelynek kereteben a jelent~s el hangzott, l:tpunk hirei közöli van
tudósitns.

IFJUSÁG.
A h armadik n yári kon fe r encia.
(1935. Junlus

2~- 30.)

Lclki szemeink {·Iőtt!~ zöM lomlJkorou{ls
fák áTll\'ék:'illilU készli] m M:~ s!~(orrl~bo r. ~a ~a
hol 1\ [)unll partjlhl II tavaszi Ezélbel! muzsIkai:
nak R régi kedves emlékek. Vi\gyuk es remé l~yek
dobban nak öss?e :l szivIInkben mikor egy uJ:'IlJb
1I)'flri konferenciúra gondolunk.
.
Ali ütö gyor8l\n to\' !~ SZ{ltl, a tavasz érke1.eeo
magával hor.z!\ a7. iskol/Ii óv bcfejoJ:cdct. Meg kell

kezdjHk II készU16dés gond terhes m~nkt\j.~t. J,uniul! 23- 80 IUlpjai t iamét egylitt fOgj Ilk toltem II

DUlla par!ján . Eg)' cszlcudó Ic~org6sll alatt, most
ruM bizonyOSll1l tudj uk, vngyomlag . sllegén~ebbek
lettünk. De gru:dagodrunk az e8z~ekbc;ll, t l8ztultak II gondolatok, kislnkulta,k !~ velemenyok, 8UIyosbodtsk II problémllk, melyliJtek II kételyek.
II még történ t vlllnmi. Sorompóba állott ~gy~f' zunk hnrmadik generációja, el': a teIfgerny, gyotfejemben ncé/azva edződött nemzedck, amelynek
helyén mindezideig roppan t, ür tA!O]I~oU. Az ifjúsag éi az öregebb ~Jemz.cd~k lelk) vIlágat ö~sze
kötő arllnybid élctprllérel kmfllclkl dtek II szethuzAs és 8 nemtörooő:tlseg m élységé bő l s munkllraszomjnsa,n késziiJnck elfoglalni az a lko l á~ok t e re ~
az ők et m egillető hel)'Ukel. A harmadJk Jly án
konferencilInk kel! magával hoznia
vJliami
felemelóen szépet, ami eddig hiányzott unitárius közösségUIlk életéből. Itt fog talalkozn i az
ifjusBg a közvetleniiI előttejáró nemzedékkel,
hogy a megbeszélések légkörében, IIZ evangelium
gondolatain fakadó mllguk bnszállások áhilatában
ugy össr:enöjjön ez a két nemzedék, hogy ullitarius életiinkböl örök re kikliszöbölje az apák és a
fiak léle kromhoJó harcát. A harmadik konferencia
végre a megbékélés tábora lesz_ Megérkeúk benne
a fe loldódások és a ki engesztelőd és e k ideje s ott
ft Duna partján rA fogunk lépni nz ujjászü letés
utjára. Régen várjuk már ezt az időt il most
amikor áldó su~ara i t előnk b e vet i ti, megerő sö di k
lelklinkben az e l hat~irozás; ha az lsten megsegit
ott leszünk a harmadik nyilri konferencian. Mosi
nem maradun k el s ha ne hezebb is a résztvétel
előfeltételei.nek megteremtése, mégis elmegyünk,
mert tanubJzonyságot akar unk tenni arról, hogy
gondterbes fi atalságun k é leterőit nem szertelen
kilengések lázadozó szalmalállgtüzein aknriuk eIhamvasztnni, hanem öntudatos, épitő míitl'lrius
vállalkozások szolgálatára fogjuk szentelni. A kii,!,etkező na.pokban Elzétküldjiik l\ meghivókaf, a
Jelel~tkezé81 lapokat. Akkor megjelöljük a liouferenCJQ. helyet i.B, közölj lik fl. teljes programot is.
~108t es~k az ld~.IJOntot, junius 23- 30 napjait
Jegyezzük meg Jol, mer~ ene az időre egykor
~ég boldogan fogunk vIsszaemlékezIli. A harmadIk .ko nferencia hiv és vár. Hivó szavára mindnyAJl1l1 elmegyünk ! n
" - I t .
../;-C...IO s v«n.

Az igazságkeresés utain.
T AztlJiltem , bogy az ifj~ság feljajdutasa, amelyet
a • ö~öd cst és telteket" CJmü cikkben tolmácsoltam, ~lsszhang nélkül. marad, mint mindig. Most
nem Igy tö~ é nt. Pedig eit eddig sokSzor beváll
recepl nek bJzonyult. Nem is venni észre ezeket
pan~szo.kat, legfeljebb egy-egy beszamolón vissza~
ula~l~all1,. ha éppen nem tetszőt találtak mOndani
~Zt Ifjak es nyomban me~ny uglatni önön lIlag una, mgy . ez nem úgy van, hanein ellenkez6 lcg.
k A..e 19an ág kerest~e ttrdekébcli kénytelen vagyo most még elmondani egyet-mást.
Az apákat és fiúkat senki sem akarja e
~éssa~ ~zembef1llilan!, kmönösejl nem al, jfjtiS~~~
a III gIs sokszor kIséri ennek a látszata, annak

..

oka legtöbbször az ifj(lság jogos éli korszer(í követelményeinek el nem ismerése épen az al)ak
r~szérö1. Már a hangot is bántónak bl!lyegzik, ha
ő szin té n megmond ja az ifjllsflg, amit érez, és kulönösen nem tetsző dolog az, ba meri kérni aZI ,
ami pedig lsten l!s ember elő tt jogosan megilletné.
A mai ifjúság kényelmes állapotat ne irigyc1je
senki, mert aki ezt teszi, az nem ismeri az ifjúság
mai nehéz helyzetét és még kevésbé gyötrő lelki
életét, hane m úgy gondolja, de jó lenne mégegyszer fiatalnak lenni, mini az 1880_ 1890_cs években és mindent ~ ligy ~ még egyszer újból csinál ni. Volt akko r is n ehé~ség egy ifjú életében, de
az a gyermekjátékok Jfchézségeivel volt rokon és
nem a kétségbeeséssel határos, mint ma.
Hogy a mai ifjú ság minden remény és jövö
nélkül is igy tud dolgOZni, csodálatra méltó
állapitotta meg lIem egy nagy emberünk.
Az igazság keresése ma nem szép és érz(;]·
gös mondatokat követel, hanem száraz, rideg és
magától beszélö tények kutatásilt. Ezérl is használták edd ig az ifjuság feljajdulásaira az észre
nem veves jól beváll receptjét, mert beláttak, hogy
az ifjúság érveit, amelyeket !Így országos, mi,.t
egyházi vistollylalban felh ozott, megdönteni úgy·
sem t1,ldják s igy jobb azt észre sem venni.
Örömmel üdvözöljük az igazságkeresés ba j_
nokait, akik szakitottak a régi rendszerrel. Mi szivesetl lesszilk érveinket ismét a mérlegre, amelyeket még té nyekkel nem tudol! senki mcgdönteni,
hogy lássuk, ki mil. lett, ki mit és hol mulasztolI.
Döntsön a tények sulya az igazság mérlegén, ne
pedig a szavak ékessége.
Most csak az a kérdés, lesz-e mindent Jeküzdö elszántság és akarat ahhoz, hogy ha ismétellen megmulatjuk a kézzelfogható és napoM is
világosabb hiányokat, - amelyeket anélkül is
mindenkinlIk ismern ie kell, aki az ifjúság őszinte
barátja _o, hogy ezek a hiányok és JIlulasztások
pótolhassanak.
Mi szeretnénk hinni ebben az új akaratban,
meri ligy gondoljuk, hogy akkor ebből csak jó és
hasznos tettek születnének mind két részről. Az
igazság nyomában pedig öröm, béke, boldogság
és JIlegért~s támad na, mini eddig mindig.
Dr. SzClM Elek.

Krisztus a magyar költészetben.
Nagyon j ól si kerü lt vallásos· mUvé8zcti C8tély t rendezett ft Brassa i Sá muel ifjusági egy esület máj us 4 én a rákos· Dtcn i misszióhilzban. Az
estély Pelhíj lslván imájával k ezdődött suUlIla
dT. Szabó Elek egyesületi ehlök nyito!.ta meg azf.
Az eetély közpol! lját Seimo'lidest JJajrJStJak, ft kiváló egy hnzi irónak és tudósnak elóadá!Ul képez te
. Az evftngeliumok szépségei ée a legujubb l{risztus-költeszet " eimen. Al, ujezovetségllek két esz
tétikai mozzanata "tul. Az egyik Jézus nugy terméBzetszeretete és példázatainak mel.y költóisége,
a másik PAl apostol cvangeli umíull\k drá mniaságll.
Ami Kriezl uSnuk a költészetben "aló Jl1(>gjclené-

/Iét illoti, megemJilette lUI eJÓfldó, hogy az egesz
,'h'l 0/1 milld nagyobb költők fogtntkoznak Kdsz·

; ':9 ~l':emélyi9égének szépségével. A magyar köl·
lészct!Jen " 70_es éveki~ sehol sem találkoz un k
J étnssnl. Csnk !l. sdzad "égén VArad}! Antal és
Ábrnnyi Emil "isúk!Je II k~ltészctbe fenkölt
nlnkjÁt. Végiii II XX. sZÁzn.d Jel~e.hozzn ~ le~nn
gyohb mngynr ,,~ Jl é.SOS költot, I~ hnsztus-költesz'lt
legmélyebb ké pv I se lőjét Ad.y r~ n d rét.
A nngy fetszéssel fogadott e l őa d ás után
KOIl/ics BNlo szinrniivész a. magyar rndióbnn az
erdélyi irók és költók tolmÁcsa Bznvtl.lt néh:í ny
szép 'vallásos köJteme!:!yt Mi,qra!L. Jótsefnek .. m~g
Brassób:UI megjelent k ötetéből. A ,'ersek, kozt uk
egy Jézus·ver;. ékes bizonyitékai voltak nnli3k,
hogy a XX. század sZ~llvedelycs és ny u gt~hm
gondoJkodnsa milye n melyen ..n.. va ll ~so s ~,:guJho
dús \'ágyaból tapláJkozik. S orok blzol~.y!tck.a {UJ nak. hogy az ember m inden időbe n es IDmden
helye n lsten utn n törekszik, meg ha az eg,vhó.zak
net;l is litik rn II. hivatalos bél,yegzőt II mél,)'scgból feltörő örök Krisztus·szerelemre. Az elóadó
mii\'csz sok tapsot kapott.
I~e kete Lajos é3 Nag,)' Sándor egy dali t és
egy -vallásos éneket Sim6 .ilfriria énekelte egyszerüen és kedvesen . A bezáró szót dr. Szabö Elek
mondta felhiva ll. közö nség fi~yelm ét a t~vabhi
estelyek látogatására. Az unitarius közönség figyelmét e rről a b ely ről is ezekre !IZ ('slélyek re
kivánjuk irnllJitnll i, annal is inkAbb, mi vel lilás
vallás u érdeklődók nng}'oll szép szúm mnl jelentek
meg, mig nz nni táriu sok - kevés kivétellel csnk ifjusngukat küld ték el erre fl valóball értékes lalMkozóra. A legközelebbi estély e %ellenka démia nagyte rmében leSI: j uni us 6-án este fél 6
órakor II legkiválóbb magynr miivészek fellép téyel.

Az unitárius ifjuság nemzetközi
konferenciája Svájcban .
A világ unit:\ri us ifjusál1"l'l.llak egyetemes

szef\'e7.ete lL L. I. B. Ez II sze~vezet, miII t é.ltaI~~an !IZ unitárius nemzetközi szervek, Hollan.
ch.abol Utrechból igazJtatja az összes ifjusági kérilesektt. A L. i. B.-nek egyik főtörekvl!s e, ho,z'y
117. u !l il llri~s \'ilág ifjnsngi vez etőit egy· egy n.vári
konfe~el\~lilll egsmással megis mertesse s ezálla l
az uml{mus e\'angelillmot az ifju szivekben meger?sitse. Ebben az é"ben Iltlgusztus 12_17 nap.
Jam fog .a konfereneia lefolyni Arce.qtlo-ban,
olasz SV8Jcnnk egyik legszebb helyén közel Lu.
f!:nUOho~, a Vi\{l!!hirü tóparti nya;a lóhely he7<.
Areegno a S" ájci Z\\·ingli· Bund nyari konfereneia
helye, ahol fu.hátak alla1l!lk a konferoucias ifjuság be~ogadáBására. A. Zwingli· Bund meghi\'Ílsára
r?ll.dezl ft L. I. B. nz unitlLrius ifjusng konferenoláJát Arceglloba.n. V,ljjon mi mugyar llnituriu-

s?k m ikor IIlrtunk 011, ho!!:y 1\ mi Szenl ó.brahám;
pIhenúnkbe hivbil tjuk kUl fó ldi te!Hv~reinket konferenciAm ? !
A prog:rnm a követ kező: all,'l'W1I", 1 ~. élJ a
delegátusok Udvözlése és a ko nferencia megnyih\sm.

AlIgH S~t1l8 18- lh, az amerikai ilj us{lg

visl'lőjének felolvasása ~ A modem

k~p_

kultllra be-

folyása. :lz ifjusnp:ra « ei mmel.
A u gu$ztus / '/'&1 Lörine?:,X. Dénes hukl\teali
u.nit. lelkész fe lolvllsása ~ T!; kin t ~ly és vallásmm mel.
Allgusztus f:1 - éll dr . C. J. Bleeker (HolInn_
dia) ta rt elóftliá.st . A kereszténység örök érlék ei ~ 
ről.

A11,UUUtUS

16-án kirá ndulás, augusztus H-én

Zwingli . Bul~d ~ópviselüje érte~ezik "Az ifjuság
es az egyhá7. clmmel. Este 8 omkor zsróisteutisztelete t tart H. Stewart Carter lell; éSil (Anglia .)
A besz\!d I~rgya .. lstenors7.ága."
Az előadások angol nyelven ta rtaInak és
németre fordít tat na.k. Az öt nap egc!!z kö1t!!é!!:e
1 ~.50 holland for in t (hiv. árfolyamon kb. ~n P.)
Az ifjusngi kon ferellciát követő napokon
Bernben Svájc fővn rosaban unitárius teologiai
ta nfol}'fltll tarln!ik, am elyre az ifjusagi kOllfetencia. résztve vő i t is meghivta a tanfolyam vezetosége. Aki ebben a tllrgyban bővebb felvilá!!ositast kiván, forduljon lapnnkhoz, ahol angol n~..elvii
prospeklu sok knphntók. Kivánaira post6 n is küldjük teljesen ingyen.

l.'

-K Ö NYVEK.

Helta i Gás pár élete és munkássága .
[fia : Ágoston József, Budapest. 1935.
A szerzo kiadása (Unitárius Keresz-

tc!nység c. soroza! l. sdm) 32 tap·

Egy B1.erén.y kis füze t fekszik előttIink,
amelynek :\ jelentős ége mégis nagy. Maga a a.r:erz6
jelöli meg a fü zetsorout célját e sza.vakkal : ",elérkezett az idő, hogy fl magya rhoni unililrizmus
kilepj en I\Z ismeretlenség homlIlya ból s bossz~s
tétlenlleg u tfm a eselekvés mezejére, n nagy n)"l l·
vánossng elé lépjel1."
Ezt ft célt nkarja elérni a szerző azzal, hogy
XVI. század l1UÍláriz ru usanak David Ferenc mellett fl második legnugyobb propagatorilt: Heltai
Gáspárt és munkásságát ismer teti. Te~~i ezt ~
viden egyszeriien, inkabb ft tények ereJe\'eJ, mUlt
he ny; dicshimnuszok kal hatva. Leszáruitva. egyket elirAst, amelybeu inkább a s.r:er.r:ó vélem etly~t,
mint tö rténeti té nyt tMunk, a kis mu nka ej fo~n
érni n célj M, hatni és éblesJdeni fo~:t fellor~
u nit:\rillS nemzedékek körében. 1I.Ieg fOgJft. mutattll
számukra, hogy uz w lÍlárizmus csak otyan lendülettel, Olyll ll lelkCJsedtssel é~ olyan h'lzas mUII-

kAlkodfl9911.! lehel fentnrlani , mint am ily!'n Heltai
GAspfu-e volt. Hz n Ilrédikátor. biIJlin(ordiló, meseiró, nye lvművé8z, ve rselő, történész, nyomdást
és mcg nem tudom mic8oda, örök péhbjn marad
az unitári us sukoldnlusflgll3k és éln inkarnsnak.
Nem fogja r09sw éven venni tölUnk a szerző ,
hl\ az Ó sokoJdalusflJ,:'A t és lelke!!edé8ét Helta i
GáSII!lr ihJetésének tulnjdoniljuk. A flh:elet a saját költségén adta ki, a maga szerény fi'letésé ból
tengernyi gondja kör.epette. Ezzel ar. egyéni, nemes mozdll lntlal eléje kerü lt hivatalos közO Ieteknek, amelyek intése Il,}'omán ind ul halnnk csak el
l\zon az uton , /Imely egyedül vezet nz unitáriUlI
lélek felé bresztésóhez.
A füzet Ara 30 fill ér. Az ehból befolyó tiszta
jövedelem a Szentilbrahámi pihen őé.

"Hi szem az ö r ö ké letet."
Irla: Pethő Islván. Bud~pesl, 1935.
Ágoston József kiadása (Unitárius Keres7.t(:llység c. sorOzat 2. száma) 32 I.
Kél egyhAzi beszédet tartalmaz Cl'. fl füzet.
MinIlakettő fo rdulatot jelző az unihi rins egyházi
életben, mert az evangéliumi ujjászUletésBel van
kapcsolat ban. Az els/í beszéd cime az unitárius
hitvallás hatodik és llt.lfejezö tétele : . Hiszem aT.
örökóletel.· Rgy konferencia beszéllsoro?at utolí!ó
darahja ez, amely már egyszer lapunkban is megjelent. Ha most Aqos/on J6zsef I(ebli tanácsos
ugy érezte, hogy ezt ujból ki kell adnia, a nn ak
IlA!!Y oka van. A hivő lélek ös7.tönöl!ségével rájött arn , ho~y fl XIX. sza.z<td Urel! keresztén.ység:óvel szemben fl met afizikai mélységekben gyökereúk nz evangélium igazi tarifIlma fl az e mheri élet i~lIZi értelm e. A ." örökélet sz6les látóköre a hivő lelket mélyebb nézéslléZ, sóvllrgó
tllvolbalátashoz Bzoktatjfl . S ezállal az egész éle·
tet kiemeli fl mának szük világából és homályos
ködéből a romolhatntlnnsilg napfényes tájaira.
A7. igazi evangéliumi ember "a földi életét is az
ö rij ké~e t szemsl:ögéblll néÚ." Ez a mondat a besr.Cd nnf!.Y i: l n\l~ny i.ll1 ek fövi cl és mély fogl!\lata.
A fllz et mllsodik retlze ,,3. betemetett l\Utak~
ról $zól, amelyet a prédikátor akar ismet lüásatlli
&11 ifjabb unitári us nemzedekkel. A vl\Uásl megujhodni akará!! dllbörög: minden sorAban II ezert
erdekes J.okumentu",fl. marad annak, bog-y egykor llli ly nagy testi.-Ielki hareok árán kellett ali
eml.ll~r iseg nek B igy !lZ uuitárir.musnnk is ujból
viSSmh\lá.lni ali elfelejtett ev!\ugéli umhoz.
A ket hest.Mel Inrtnlnmzó fUzelet Agoston
J6fM( kebli t nult.cllOS lidIa ki nagy áldOlmtkeszségJ.:el. Ára 30 fill ér. Jövedelme II Ilestst.entlörinei unitárius lemlllom épitéllének jövedelmé\
ezolgMja.
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RádIós iSlentls1.'telet leu. iunius

2-~n, vM~rnap

d. c. II óra 15 perckor Koháry utcai templomunkból. Pré.dikál jó?IW Miklós pU~pökl yill:i'lrius. Szétszórtan élö hi_

veink lil!yehnél kiilönösképen relhivjuk erre a kitllnö alka_
lomra, amikor Ismét bekapc!Olódhatnak az unitárius lesi;
véri közösségbe.
A b udapest i unitá r ius egy h ázközSéI!'
áprilisl4-én tartotta rendes beszámoló és választó
közgyUlését. ,\ közgyUlést istentisztelet vezetle be,
melyen résztvettek a közgyülésre megielentek. Ez
a közgyUlés azzal emelkedet! ki a többi közgyillé.
sek közül, hogy ez alkalommal három gond nokunk
szólalt fel egy eszmét, egy vezérgondolatot adva
a hallgatóság lelkébe.
Dr. bÍlró Dá'liel Gábor, e lnökl ő gondnok
megnyitójában felhivta a megjelenteket. hogy megjelenésükkel, munkájukkal és áldozalkészségükkel
szolgálják egyhazunk ügyél.
Kelemen Béla vagyonkezelő gondnok beköszö ntőj ében fel szólilolta hiveinket, hogy legyünk
öntudatos uniláriusok és lépjünk a cselekvő unitarizmus szolgálatába.
Dr. T6th György ti szteletheli gondnokká választása alkalmából szólított fel mindenkit arra,
hogy vigyük bele az egyh{lZi életbe, még a gazdasági kérdésekbe is a lelkel.
Ha megfontolj uk ezeket a felszólításokat és
igyekezünk követni, vagyis megjelenésünkkel, munkánkkal és áldozatkészségUnkkel ugy az egYházat,
mi ni társadalmi íntézményUnket támogatjuk és
belevisszük nemcsak az egyhár,i életbe, hanem
magánéletu nkbe is még az anya,a:iak intézésénél is
azl, hogya lélek vezessen bennHnket, akkor egyházunkat örök idők re megerösithetjük: A cselekvő
unitárizmu st fel kell támasztanunk tespedlségéböl ;
meri a cselekvés szelleme van hivatva nemcsak az
unitárius vallási megerő s iteni , de magát a vallás
és lelkiismeretszabadságot, tovabbá a vallási Hlrelmességcl s a tiszta ('gy Istcn hilet diadalra juttatni
és a vallásos életbe belcvinni ; éltető elemmé tenni
a nemzeti és családi érzést a szabadság szellemében. Ez a mi hivatásunk, erre hivotl et tslen nevé·
ben a mi Dávid Ferencünk és azt a maga idejé·
ben erős hitlel és áldozattal cselekedte is.
J6ean Miklós lelkész elnök terjesztette elő
áprilisi közgyűlésen az 1934. évrő l besz{ulloló jelentésót. A jelelltés teljes I~gészébe n ismerteti a mult év
egész egyházi életét és egyl1lta l kijelöli az ulat is
a tovább haladásra. A jele n lé~ tartaImát lapunk1>a11 közöljük.
Keleme'l Béla vagyonkezelő gondnok ismer·
tette az fLpr ilisi közgyUlésen az 1934. évi zarósz(ulladásokat. Ez megjelent lapunk mult havi számA·
ban. VégU1 a kebli tanács álta! állel! nélJál1y llgyel
ismerleIle.
Az úpri lisi közgyU léscl1 lemondoU az e~ész lisztikar és a. közgyiilés litkos választfIs utján mcgválasztolla : dr. K Ot. ma Jenőt és báró dr. 1)d"id
Gáborl gondnokul, Ujvári l~ász Jót jegyzöíIJ, Zsigt/lOIld Lő rince! pénztárnokul, hliuM Gyulát könyv.
tárnokul. A kebli lanács egyharmada sorsolás aJíl
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uloH és sziri!cn titkos vál asztás Ut j'Hl mcgvl\laszatta k : A"OS/Oll Józecf, Ba1'afJuIl Árun . vité,z dr. IAúár
j ánOs, VitéZ dr. NI/irc(ly Géz?, H.Miyrr K:\ro ly,
dr. 8111101t MIhály ,'ál cs dr. Z.sflkú Andor, mint
voU tagjai il kchli IaIl9.csnak és uJon~liln Il1 cgválaszt~
la\lak: B orbély Andor, dr. /}1Ir1l!JY f erenc, dr. G(Úpar Mózes, Gyurl/la/hy Is tván, Hegediis fjzilárd
(egy évre), dr. Ko rO/lku János, dr. Stctllkinilyi
Andor és d r. l'ereS$ PaJ. ri. fegyelmi bir6s:'!.gol is
ujból mcgv{l.Iasz1oUa és pedig a ~iróság rendes
tagjai vfi : dr. Z.sakó A l ~(.t Orl .. és vl tez d r. Dázcír
)311051, póttagjarv;\, d r. K h9yorgy Sándort és dr.

Mózes!.
A kl,lbli tanácsi lagságrój korukra való tekinlellei lemondott a ke bli tanács két buzgó tagja,
Pi;rst Ödön és Uya rmalhy Mózes. Munkásságukkal
egylláwnkhoz való huségílkkel és áldozatkczsegükkel dicsö emléket -á llitotlak m,1guknak az egyház
iö rté n et~bc n . Emlék ükel lllcg fogjuk őrizn i és lelkiismeretes munkájuk példa képíll ál l clOttü nk.
D r. Tóth György vo lt vagyonlu!! zelő
gondnokot az aprilis 14-en tartolt közgy üleí>
erdemei eli smerésétil, tiszteletheli gOlldnokka válas1.tolla. Az ó nevóhez fil ző d ik cgy házUllk megerő söd ése, anyagi lII eg s zil lÍl'd u l áSt~ , ll. Biltthi1.lIyi
ala]l rtludezQse és templom hAzunk mcgujitása.
EgyMzi intézményeink is llllgyOIl sokat köszönbemek az ú tllnflcs ninak és áldoz!l.l keszségénck.
Eg,} hllngu megválllsztasa s ll. szlves fogadlatás
talluJa an nnk, hogy h iveink iB á térzi k azt, llOgy
dr. 'l'6/h György IlUgJ'OIl so kat te tt cgyházullkért.
A Duna· Tisza m enti Unitárius Egyházkö r közgyütése junius ~O · a n csülö r Jö k őn
d. e. fl óra kor k ezdőd i k a hódmez ővása rh elyi
egy házközség templomá ban, Az egyhilzközségek
k lk ű l d öttjei idejéhen keszlilj enek fel a találkozóra.
Teljesen önálló szervezetet kap a
ma~ya ro rs zági unitáriu s egyház. Az Jgazgato 'rilllÍlcs aprilis hó 26·tUl reudkl\'UIi ülést ,art~~I , .amelyen ll. pestszentlórincz! leányegb'hl'lzkozseg u~ UlJllom é pl lés i , a hódmezú\'ás:i.rbeIYl egy~~zkö zseg segclyezési ügyévd éa az unitilrius
~~J ~ k elb ~ lyez és ének kérdésével foglalkozott, Az
ule.s egyi k _, legfontosabh tárgya uo Magyarországi
UllItim us Egyhaz s:!:ervczeti kerdóso volt,
. 1{öztUU?lllÍlSÍI , hogya Illllgynrországí egyhAzresz a trlanoui békeparancs után is !:Izervczeti
e~ysé gben kivAnt maradni tlZ ősi erdélyi unitáflUS egyhÍlzzal és igy is rendezkfJdett be fentart~án il. lörvimyalkotaslJan, igazga ti\sban és lJirásko(lI'1.sbnn ~ l egfe l ső b b fokolI az egysége ~. Azonban tlZ lU28. (!vi romÍln kultusz törvény 8. cikke
ezt l\ Bzen'es egy ü lt lllűköd és t lehetetlellné tette
n~ert ~illl~n~otta!. hogy n romÍluia i egy h:\.zak ha~
toságall\ak Jogkorc ue m tef,'cdbHt t ul a. román
álla
' Igy a kényszerhelyzet parancsolja,
I III , eru.. ,etulI,
lOg~ ll. . eil~nk amag~a rorszAgi unitárius egy ház a
Sul) oll IdOk ellllulllug megalkossa önálló szerve~!lé.ne_k lörvéuyot 8 llUlIak értelmélJen bCl'elldez~J ck. Egyházunk ezt abbn l\ nz eros bitben teS~ I , .hogy ez l~ bereudezkedés csak idei!Jlencs s :\
foldl h 8.talrr~ak alt l~1 IIH:gVOllt határok és :\ szu~Ollyok a verB(!gi kötelékeket a bitegyscgét S az
IStenadta lelki kapcsolatokat' megszUlltetni nem
Uci'''llIir

képesel.. Az Igll1:gató 'I\l.Ill1.cs !~
,
n:nyLl,IfVeZtlt clkciizitcgere c!,;y b' !;1.llr,vezetl lörki, ILllltlly mUködés6L múrl/l meg~:;I~~~~~ ~~h~u
. A Jí1 nos Z s ig m o nd cserk t:n ;cs·., ~ ~;_
11~gJ a.. Pet/ItJ i stván 1)l\rallC~nok vezet ' . . P61I • •
slkeru l~ klrllud ulll.st tett lIódmezúvasa
Jol
Sze~edre 1\ hus~óti Ulmc,pek. 1~lkl\llllil~~l.e ),~e }~
pat a vÍlsárhelYI volt \UlIláfl US iskola te c, IL
elö~d ílst rendezett, amely ez nlkalom ma{llle~~n
~aslg megtelt érdeklődő \'6.síi.rbelyi hivelllk~!~1 O~
. uk ~t a cS.ILI.~d ok nagy Bzeretet11l1 vetlek körUt!~azl t.eswefl hangulnllJllII löJtheuék II felt{lIualh:
~nlleret. A. 8zegt;ldl kir:'t.ndulas crtekes iSlllcrch:k_
k e~ gyar!\ pltotta acsaput t:lgJninak hOllismeretl:t
s , l.~~ _ , nll~~deuekbell 1I11'gfclctt egy Jól ~zervezeU
e"el ko.:szklr,mdulas küvclclmenl einek """ s ,
'
eVOUIL
ru "llli en esztcll{'"o Jen legnli\ub . l'gy ilyen
ki
rá d ~
klS. Jó IllunkM !
1\ II
Az ,unitá ri u s ifj':l5á.g di s~nangve rseny e .
A . B~as~al tlá muel Ul1ltfln\J ~ Iflusági EgyeSület (
éVI J~IlI\US hó 6-á n, délután fél G Órai kezdellel ~
lll. kir.. OPC r<l~lfI},. a /ll . kir. Nemzeli Szín ház és a
Zellelll lll'é~zetl F Ő i s ko la Ill Hvészcillek kUzrcmUköJé:;év.cl 1\ ZCnel!lílvészeti Főis k ol a nagytermében
jótcko.nycélu dlsz ha.llgverseny t. rendez, Illclyl'c az
egyeSIll et fövMnökel t, vednökelt éS barátait szeretellel és tiszteIctlel czutOIl is mcghí vja. Jegyek az
cgyesiilet clnöks(!genél és mindkét lelkészi irodában május 20 tól kaphatók,

cb::t

. .A h ál~. hangj an . Józall Miklós püspöki
Vik árIUS II k o v c tkező levelet kll lJta :
CP"fldrd, 1935. mdjuJ 1.
'}rIdllóJtiCOJ éJ j6liJz/ehmdó CVikd,,'uJ CZ/rIJm'

6cyide)iifeg cJelclcllJpon b,flzcl/em a reJtem"
1932. tfobell OilJcadijrlJ k6fcJ6/1zdlf fJ1'7O 'P.
9ldftb Jlfooel kdJ!6/1dm a IlerrU!J kiJllg1'liJJ.
6f6hh megfiaelnl JehogyJem Jud/nm, hiJ!en dlIdJhlJl1 cJak lehrudr 1· IQ! oagyok. nddlg kap/nm
lJ, meg ncm íJ fizdtfJ/. 9<6J!óIl6m /ooIJhb<i II
liirchm!J o,IUJkoufJI (J.
W/pói IiJtfelflHel
tJJr. q)1ö 8njOJ
b. MjJdj~!JM.

J ózan Mik:lós püspöki vikári us Inpullk hoz intézett
soraiban a köve t k ezők e t irja; ~ N ngy öröme \'olt
111. en lelkemnok a mina p, nOlilwr a posta err.t a
levelet kézbesitette. Azt hiszl}lll ehhez nem kell
bővebb magyarázat. Csak n1Jt óhlLj.tall{ull,. hogy
mások is, akik lmsonJó helyzetben vl2:sgadIJ, "agy
eg,Ycb ei mell egylul zullk jótéteméuyót élveztek,
ilyen meg ható módon teljesi lcllék kötelességliket,
hogy ti megt ól'ilett kölcsönt looább tJ dhtlJJllk mnJ
suik6fk6d6nflk :~ Arr. l hisszUk, bogy ez a . ki3,JtÓ
szó visszhungra fog találni n hh'ő ullltárlUS
lelke kben.
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megköSlÖn\'~n II beléje helyczeU

biz.111n~t .. ti szti kar nc-

\'~befl lemondotl. Az uj tiutikar II következőkben alakuU Illeg. - Elnök leli Bancu. ferenc ; alelnökök, Sukács János, BIrIalan Lojos; pt'nztárOl!:, Bar~ócz TamIls ;
su,n1vizsi!Mók: lJyés Sándor. Pálffy laJos; titkár: Darkó
Bela $. lelkésI, gazda: Subó SAndor ; válau l 111~nyi lagok;
BirIala" János Nagy Gyula, Subó Dénes, Berde Géza,
Nagy Aron, Siékely Jjnol, Nagy Arptld, Ko~*cs Miklós,
BelegI! Gábor, Kolb Antal, Nagy Antal, Szokot]j jános. A,z

ujra \'álaszlotl elnök el foglalva helyét :n cgkös~6nte a. bl-

zahtlat. El:ycJö re más programot ncm adott, nun! az 'parosok és ke reskedők inlcnzivebb bevonását az egyesület
eleMbe. EnélkUl _ ug)'Olond - nem lehelnek az cgyesíllelnck 6ikcrei. Ahho~ , hogy :lZ egyesll!et ereuml!nycs

munkát tIldjon kifejteni, nemcsak jó \'e2ető~egrc, dc tCUrc
kész áldozatos tagokra vall szüksege. Felhivta a tagok
figye'lmél a templomJá.togatásra. a.mely nélkll! nem fejlőd
hetik öntudatos ,·alJ.1s1 élet. A közgyillés nemcsak a buzditó be~zMeknél marad\. Elhatározta, hogy ujból fu;szegyüjti :l Szé tszóródott tai!~kat és. ujabb till;ok~ill . fogja
emelni a létsÚmo \. Alegblzla a tItkárt az unltánus Ip;lrosok és keresked ök névsorának at összeállilásá\'al, hogy
at egyesület minél hamarabb munkához láthasson.
Szereletvendegség. A sashalmi, rákOSszenlmihál)'i
és mátyásföldi unitáriusok a Cinkotainilg)·itce vepdéglő
kerti paviUonjában majus 30-án d. u. 5 órakor szeretetvendégsége t rendeznek, amelyre budapesti és környéki
híveinket is meghivják. Tea ára 110 fHler. Közlekedes a
Keleti pályaudvartól a Hév. villamossal Cinkolai nagyitcei
állomásig.
Beimissziós est il Bethlen Gábor Körben.
Május J·án érdekes tartalmu es lélyl rende zell az e<>yetemi l,allgalók Bethlen Gábor Kö re. Oó'f7czy Samll einök
előadta, hogy miért van szükség ilyell tárgYli estélyekre.
A mai élei 1111ságosao gyakorlatias. llZ embert vissza kelJ
\"ezetnilnk a nemes gonIlojatok és érzések világába. Ezeknek kincscslláza II szentir;ls. Utána Oedó Boriska unitárius
s.le!k~sz tartotl .eJ~ dás.t ezen a cnnen: . Hogyan oh'assuk
a Blblt~1 1" ABl blta kezbevélelén él mindenekelőtt tisztában kell lenni atzal, hogy., s!entkónyv isteni kinyila1koztatás, de egyben ember~ mü. Ez a kellösség nyomja rá
bélyeget az egész szenh rasra. Ar. ószö\'c tség és az újszövetség egyes. könyvem és képei!l mutatta pc, hogy tulaj.
don~~pen nnl)'en lélekkel és nulycn gondoJkoclá~sal kell
a BIbilat olvasni, ha azt akarjuk elérni. hogy ne a dogmák
élettelen halmaza, hanem \'alóban életllll k é1ö könyve lehessen. Az elóad6shoz a kör tagja i reszé ről többen honá8zól1ak s Ddsó problémáikat s ké lclycikel lárlak az előadó
aié, aki mindenre nagy szabalossággal felel i meg.
A.nyák Unneptlye volt a r.ikos- ulcai templOmun kban máluS 12-én a rendes isten tiszlelet ntán. A gyermek~kböl álló énekkart Nagy Sándor vezelte, a Bakács.téri
tntlanl CSOport 1anulói szaval tak s ez a lkal Ommal szerepeit elöször a gyermekekb-ól álló sZ3valókÓTlIs. Az ünnep~ly fogadalomlételtel és a himr,usz eléneklésével végző
dőIt.

.A Oye rmek véd6 Li ga gylljltstbcn Nószovetscglluk 11 r~sdvett a Berlini-téren felállitott urnánál Kár
hogy gye~mekeink nem vetlek rés~t keltő Il1Ód OIl a g).üjtés~
llen. I\. tlckct-eladh szép erednH~nnyel Járt.
Pekele Imre s7.ázados-aHlodbitlost á prilis 27-én a
Kormányzó őrn agy-ha~bizIOssá léptette eli}. Meleg szivvel
gratlll~lnnk és továbbI Jó munk~t kivánunk.
. Al öregdlák' alálkozóróJ részletes beszámolót
eu.k JO~'ö sl.ámunkban tudun!.: hozni lapunk kicsi re szabo lt terl~delme s az igy minduntalan bekűvetkezi} hely_
s1ilke mlan. Olvasóink szivl'S elné~és~ 1 k~rjOk 1
A NOs~ijvelstg" közi'yUli!s~rO I hel)'szükc mian
~wlt~n . c$ll.lr.. a következő SÚmllnkball tudunk bescimolni
.
l\ddlg II kérjIlk ked~es n60l\'asőink szi ves türelmé t.
.

. A . Ktvektll~"M az unitirius ifjlli~g lapja Ev;
e!ölltet~1e mi ndössze 2 r. Ma~yarOr82á~1 sze rkeútöje
elM. tatdn. MegrendelllelÖ a lelkl!sli luvatalban, vagy
jvMI Unió sdn\fötanácsosnál.
11Iba IVI11:lr ás. Lapunk ál1rill8i ad.méban a hlrro
\'allJan l1erepel a budapesti egy házközség 1934: é\·i dr:

'u

sdm adása.

A kiadások rovatban ilyen eim is szerepelt

~Uni l. Ertesit/) fizetésre'" EZI helyeien is olvasandó: Unit.

Ertesit6 Hlzeteire. Minden felre~ rtes etkerlllésc vége tl 15métellen le kell szögeznünk, hogy lapunk etöálllt;l;s~ért
~ak a nyomdhak fizetünk. A szerkesztö és a munkal;!;r_
sak leljesen ingyen, puszta lelkescdésböl h MdolalkészségbOI végetnek minden munkát.
AKalvlneum

fillinrernátllS (ilajdllbönörmén)')
teljes IIzet~scs h~ly re felvesz bármely vallásu középiskolaI
tanulót, akI a haiullböszörményi rel. S"CSkay gimn;hiumban kivánja folytatni tanulmányait. Az év; ellátási fötvé_
teli, orvosi stb. dij ~55 pengő, amely negy rész letben fizetendő. Bővebb felvili\gositast kiill.! a Katvinelll1l fluintcrnátus igngatósága. Hajllub öszörl11éoy.

Erdély.
Az Unitarius Irodalmi Tarsaság március 30-án tartotta évj rendes közgy űlését Kolozsvárt clr. Ferenczy Géza e!nöklete"el. Megn.}itójá bnll megemlékezett arról a pompás munkáról,
amelyet a tár!lll.ság túgjai kifejtel1ek az unitárius
mult felderitése körűl. S to\"abbi kitartásra lmzdito Lt az irodalom támogatása terén 8 legnagyobb
feladatnak e terén a társaság lapjának a Keresztény .Vugvt.lollck feltlartását jelólte meg. E1, ;\
lap ma az unitárins tudomá nyosság fellegvára 8
cllIlck kiadása 40 ezer leit (14.00 P.) emészt fel
evente. Ez cS~lk fokozott áldozatkészsóggel történbetik! S. Nagy László fóti tkft.ri, Fúrt Albert
alel nök szer k esztői, l1adházy Sándor pÓII.I:tárosi
jelentése után több irodalmi kérdeshen dÖl1oot ~ ll.
közgyülés. A tagválasztas során l evelező tagnak
választották dr . Iván Ldszwt, rendes tagnak Fikkcr J á110St, EI. mlÍvészeti osztIIly tagjáol KOlldcsy
PIÜt.

A Dávid Ferenc Egylet erdélyi szerve·
y,eteinek 50 é\'es j ubileumi közgytilése március
30-án volt I<olozsvarott. Az ülést ZOl/Ú11 Sandor
lelkész im/wal nyitott meg, !l.zotaJl (lr. Bo)"os$
György püspök, Ul'. egyesület lb. elt,öke tllrtoU
eló!l.,lást EI. D. J70. K jövő feludatairól. Benuhli
Pál erre lll'. alkalomra egy kötetben megirta az
egsesület tö rténetet s ezt ismertette rövidlln
összefoglalva. ' Puksa Endréné magánfillekszámo·
kat, az egyesület dalardája pedig karéneket adott
e lŐ. Vegül következe tt az ünneplő egYElsűle t üd vözl ése fl. társegyesü letek reszeről.
Jakab Elek tlet raj zának megirására az Unit
Irod. Tár~aság pályázatot hirdet. A munka 3- 5 iv terjedeJmíl lehet, 1936. j~nius !-ig adandó be gépirással és
jeligevel S. Nagy László fötilkárhoz (Cluj, Ca lea Alaréchal
Foch 43.). A pályad ij 5000 Lei.

Külföld .
A nyári te:ologiai tanfolyam programm jiümn változás állott be. A Bembe felkért el őa
dók közül dr. \'all Holk es dr. Sehjelderup IteIyé~ prof. dr. Karl Be/h, a bécsi egyetem tunArli
az ausztriui sZdbadelvü protestantizmus egyetlelI
kép"iselője, a neves pszichológus, és }folt Ray'
mont az oxford i Manchester College történelmi
elóadója, az angol unitárizll1\1s és szociiIIig
munka legnevesel.lb ismerőj e fogja elfogiahJi.
Rajtuk kcrcdztUl csak erősödött :\ Ilrogrn.m m.

tanfolyam ideje, aug. HJ-3 L
pellgO.

i\

Napi ellátás kIJ. B

•

Adoremu s. Ezzel

lI\lin Cllnmd jtóleut
Illeg II nCII\!'Jctkö:d unit{lriu!I énehcskön.Y" 50 oldalo n. A könyv célja lIZ, hogy tl l1em~e~közi u.~ i
i'

t lnius kouferench\ko n ennek 8Z énekelt clI ",kel Jek
11 jclen lévók. Minden nemzet. képviselve_ val.\ az

enekek közl " ffi ngyar Ulutftrmsokat az ,)9. enek
kép viseli: '_'J'óged ker~sl l·k könnJeil!'ben~ ....
Angol nycl \'lI szövegforlhlást\ J ózau JlIlk16s p.~sp.
,-ikMiustól ~ zhrmo:r:ik. Jó '"01na, ha énekeskony·
vlinket néhany szebb dallammal . és forditással
gazdagithatnók azok helyet~ az enekek helyett,

amelrek mindenféle fo~rAsbol Származnak, cSl:'k
éppeil az unitMizm u5tOl állanak távol. Most Itt
a kitűnő alkalom!

Anlo'

Sze m elvé nyes Bi b li a :
testvérein.k sok uni.
táriusnak II kivánságát való8110tl k meg. amikor. olya~
Bibliat adtak ki, an\ely csak azt tartalmaua,' anll a mal
embert is érdekli, vagyis azt, ami örök értékU. Elhagyták
a kor sallangjait és a s!'lk magyarállI tra SlOrllló, ma már
nehezen érthető részleteket. A teologus ez t a Bibliat soha
sem fogja hagználni. de a nag)'közönség vallásos ;\hilalának szolj:!álatában sok eredményt muta that még fcl. Mi
mikor adjuk ki legalább az evangeliumokat !?
H l
I k
ÖIV. árkosi dr. Barabás Istvá nn é
a o rra n
Sz. Pál Oir.ella, a sepsiszen tgyörgyi unitárius nöegylet elllökc má rcius hó 26-án Gyö rber~ elhunyt. Vele egy mclegsúvil nagyaSSl.Ony thOlOtt az
élók sorából, aki a családi éle t áldOllltos kö telességein
!.:iv!ll egyházát. is fáradha t a ~lall.mllnkflYal szolgáll~. Temetését Józan Miklós püsp. \'lk~TI\lS vé~ezte márcIUS 28·áll.
Cscg'u y Lds zló a kaposvári s~órványgyülekezet
gOlldnOka Kaposvárott 73 eves korában április 8-án elhunyt. Az örökkévaló lsten fogadja be az örök dicsö ~gbe az elhuaylak lelkeit.
S zcr k cS'lfő\ ü ze nef. II J. Vilvoorde. Levelét megkaptuk! ennek érleimébcn eimét kijavitottuk. Panaszai
bizony minket is szil'en talállak. Szomoru az, hogy nem
tudunk egrmásra találni mi kevésslllmu magyar ok. De
hiszen ez 19)' I'olt, egész történelmünkben. S mindig volt
menekl'és a ~)'áSlOS követkctmények a161. Mert I'oltak
f1~h~nyafl , akik jóban és rosStban , hiien J.:itartoltak ncmzeti eszményeink mellett. A rosst gyümölcs úgy is lehull
ala ról, dt a megmaraljt jónak allnal felségesebb at ize.
Ez .vigaszlalja Önt js. Es még egY. Olvasgassa a~ el'an~ehumot s uokat at iratokal, amelyeket innen is onnan
IS. unítar!us forrhokb61 kap. Tegyük meg, limit tehelÜnk
s a tObbit bízzuk II. gondviselő lslenre. Jó mu nkát kivá·
nunk!

I

I

HIVATALOS

at ~rvc "ybe" levő ;;I dók u .~s I; cr d ~ n belUI töube~ él . I
lékeny le lkerekileSI kelleti ,·ég~ ln U nk . " ol i e' ~ I II' ~n'
80 pen~öt l~.rc, ;;I 15() pengőt 600-ra, 3 ~o I~Y o~
509-ra. elllelHik. dc ~Z azon va gyono, hiveink n~\ Ir:t el:
akik hteth etnek s hiSSZUk, hO,)· li ze ln"k l. A
"
.
7
.
ane
z , " }cn nag)' O u e11lel/!$ ellen lel s~Ola ll I 1.ny
ó
Il!mláwkat t~rl:yal ó .bllO ll~á;;IÓI közelebbra\ r~sil~tees Stei:
vlláj!:osltást log kapm, s hl s~7l1k hogy ennek ~t l
l
adó\at jó szivvel me!: is fi ze li. '
v ec ut n
Nagyobb adóli zetöink zömc 8-20 en lj t
meg róva cs lia tekintetbe vcsszUk. haJi e~ atr.;;,~ e van
~t több ré.szl~tben ;:0. fizethető, au hi55!1lk, hOh ~ ~e~
kivánunk hl vclll ktöl túlzott áld ol !llot. Tu djuk, h y 'i~iYeink
aldOlatk~~ségc egyh;\.zlltrsadal llll szervein k r~s~rÖI mi nduntala.n ,geny be I'ét,ctik, dc a tény at, hOj!y e yhhunk
anyagi létének al apja mér,is c~ ak az eg yhbi a:tó és i
ezt kell elsösorban lerónl,lnk.
gy
hivo, buzgó és áldolatkesz un itárillsok
voltak s akk or lIem len sok a negyedév;

,"ó ó,,-,-

,ol-

'"

"

Meghívó.

RÉSZ

Egyházi adózás .

•

u. e.

XI\!. 5

"

1'dr!lysoro.mt: l. EJnijl.i IIlCgll.\'itÓ. :!. Jef1S?'oköu\'\' hitele sílők kikUld,·s~. 3 Elnöki1cg clinf~ZN I ' és folyó Ugyek ...t EskUlctd: ? ~ell!nt (!s ti.
konfirmlÍclól'ól. ti, Jelelll cs :\1. C\'Zfll'O \'I1.$gfl kfÓl.
7. [,elkészek nyMi sZll lmd s:'~!I. 8. NcvclcsUgyi
bizwság jelentése. 9. MUeza!.:i lJizottsl'lg jo]e!~lése.
.10. GlIztlll.shgi lJizott,,:'tg jelel1lCi3~. lJ . ldoku1.bcn

c rk ező 1I~\'ek. J:.!. lndit\TÍlII,yok (m't;;ban - .'Iöre.)
NB j ~t.l\'elesügyi bizousitg: VI. 11. (kedd)

d. u . .) órakor. Gllz{hll',ngi bi1.0tt~:\g:
\'1, l:!. (s::crda) d. u. [:. órakor. Killöll

mcghh'ót lUHI! kliJdllnk.
lelkész i Nyugd ija lapr a flpr!tis hó fol.y~
mAn ndukozluk II kö"e tke ~6 buzgo nl:rAnkful.l:

Szóke .\Iőzes Lemi (Zll la lll.) 30 p" dr. Székely
Ákos Marnmro,,;;ziget:!O P., Klein Géza 10 P.,
.Pllpp J cnó és BOllczn ~'erelLc 5·;) P., 'J'ól 11 Mi·
húl.y Vác ::I P., G~leh)i.ng Hóbcrt 2 I~. , üS id .

"cmberre) 40-40 I.t, 8 0t;\d)' 110"3 (m6rci usra), Zapome
Git~lla (!iplIIisra) ~30 H, PM lst\' ~n ~S Ncmes 1\1:Irl3o
(milldkenő április':!'), B~rkl Lrh (lebruMra), Gdsp6r Nusi .
Gáspár Ilona (mmdkcttö m .... rclusra_~prllisrll) FarCl6dy
ZS"l t (fcbr,,~rra~, ilj. G~tlal~y ISI,·án' G61lah'y Oha (Csaba)
Berde 1(lIwl)', I :II Erlllébl.'l (mindkcnö 1II:lrciusra) DemeIc r ESllcr (illllu . . r.lebru:lrrn) 20-20 fol, 1('lI1plonrh~t leve.
IczOlnpl\rt 70 f·l konlcrclldás le~eluÖ lnp~rt 30 l-t dr
1\'lIn UnIó fIlzelei~rt 1.20- p · t, Pet'" Islvlln 1I1'lIai . GAs:
pAr IlItCL~rt 30 f'l kiel:~S1.it~sllL 1.20 P-t Osncsen 118 p
hozz1l1Hh'a a '.'1~1t I!Óna!Jbnn elsd.!I1olt 632 P-t, el(yUII
810 P al cddl)!1 g)'Olt~ S( nk. Igen k~rjllk azokat, akik oem
~(lakoztak eddig. ~aGY 31 igert részlC1eiket nr ég lIe'n li.
tCllék be, ui\'eskedjenek- bcfl~etni' Inert Stere hL~ llk a tel ket tcgnlább még a lI}'dron, I'agy rIL~1: elÖblJ megl'cllni. At
alap jÖl'cde lm ~L biztositJa at is. oki tcmptOlllhbullk k~pi\t
IIIcg\'cszi. 10 drb. 70 f! ~ drb 40 f. eg)' .Irb. 9 f. _.\ jó.
kcdl11 adnkozót neret1 n1. lsten.·

Istentiszleleti sorrend 1935.

juniu s hóban,

Deák fo'urkns l p, rog.l dJák 1\ IlCIlICSSZ1VU ndfl.kozók egyh{azunk halas köszönetet s péllh\jllk

szolgáljon buzdiui.sul összes hiveinknel, a cS?II~a
HILzabnll ... Kérjük :\ szegen,\'llsszony ket fIllerJét és a jómót!u llk szivszcrinti adomful,Ynit; de
"-z egyMzi HelÓ 10 sZHzuli!kAr, mint cg!le/emes te·
herviselest, miuden körülmen)'ck között,
Hitrokoni SZL\·es ildvözleltel
JÓEan Miklós
püspöki \'ikárius
az. alap kezelője

A Brassa i 5~á m ue l Unitár ius Ifjusági
Egyes ülel folyószám lá jára aprilis hónapban a
következö védnöki adományok folytak be:
Ferencz József lelkész (Oxford) 10 P, Farkas
Zsigmond tanító 3 P, Uzoni János poslafelUgyelö 2 P
és vitéz Molm'lr l..aszló örnag~ l P.
Az egyesUlet elnöksége hálás szi\'\'cl mond
köszönetct mindazoknak, kik nclomanyaikknl hozzájárultak az egyesillet céljai nak mcgvalósitás.lhoz,
szegény főiskolai tagjaink segél,rezéséhcz.
A Sunráb r ahán:- I pi he nOre adakoztak; dr. Si·
111011 Mihldy P~I, Vaj·da Akos tO-1O p· t, Ürmössy K.... lm .... n
(Salltótarj·.... n) 6 p·t, 'app J enő, S1.~ kely Sándor, Sigmond
SlInuor (cbruár mlirciusra), l'it61. Filep József, Özy. (Ir.
JOSiIlOI'lch I s tyálln~, B. 81. dr. Hajós Béla, Fekete Imre
~-!") P·I, Csákány Dá\'idné, G)'anua thy [s""~n (~prili5·má 
jusra) Remi Au rél 4 - ~ p·t, Cs. 1\. (Körmend) 3.00 P-I,
P~terlfy Gyul:l, dr.
Pélerlf)' Gyula,
Péterffy J enő
~nindhárom április·jullius ra) dr. Zsakó Ist\' .... II, Biró ISIván,
Szentil'Anyi ISII·án, fejér Domokos, 80ncza Ferenc, Szőke
Mózes 3·3 P-I, 1\\01nA: Mik lós (október·janu .... rra), D. Bődi
J1In05, Kiss Mózes, I!urján Fercll c, (11. részlet), Ferenczy
ZO lt 31l (Ujkéc~ke), ROboll~i Piroska, László I~nos, dr.
Lhtló JA1I05, Gyunnnlhy Endre, ÖZI·, Nyirő G dnl!, Öl\'.
IlaTlnos Janosll é, Farkas Zsigmond (Törtel). Zsigll\ond
lőrinc, Kercke~ Ilona (julius_áprilisra), Barabás Aron,
Pelhő tstvan, Ujl'ári Uszló (mindkellő márciusra) 2-2 p·t
Bozóky Lea (április.augusztu sra) 1.50 P, JÓlsef János,
Or. Alltonya SAnllor, Borbély PAl, Ur. Ad!\m Zoltá n. KisI:I·Ő!gy B~ta, II rgedlls Szilárd, Bodócy SAndor és Lajos,
l ÖTlIIC.l j·erenc?, dr. qyarm:\thy L4S1.ló, dr. Korollki J. . IIOS,
dr. KTIl1;l. K....!m41l (m1l1<1 IIp rlli,ra). PeldIllIUl 14nos (m~r
cLus·á plIlIs), 1-111( 1) Ferenc Kádár Fe renc Úadó S4muel
N)·cmecz. 9ruldn~, Ai!(Isto:n JOuel, Keleme n l e Llő, Sf:ök~
Atilla (áp!lh~·mtlusl, WeIsz Ihol)" (február-márdusra) Ujht"l.y Só6s AItlIa (m4rciu!>--ápriIlS) Zukó teslvérek (milrCLusr.) 1- 1 P·I, SZenltl)·Orl:)i Ferenc (februilr.m6jusra)
lj() l-t: Aml r4 5 Tioo r (fehru~r.~p ril isral Surllll)'i Péte r
(rn~ rcrus ra) 00·00 ' .1. Konn Ju di t, Izsó LI~m (Apri _
lisra) Bartalis tcslI'~rek (mArciusrn) &1-60 l-t, Kepes Adám,
Kepe5 Andrh, (6Ilrilis-májusra), MeUinl(e r E rzs~bet (már.
I:ius-'prilisr.) SOlllog)"1 I r~llke, Mil:ray Daniel (oklÓbe r·no·
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