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Az Unitárius Nöszövetség Szózata
az unitárius társadalomhoz a közelgö karácsony alkalmáb61
egyházunk segitő kezének is resze van - tehát
áldozzanak: luil.ából. E szá.madás során sokan
lesznek, kik ha elköltör.öu kedveseikre emlékeznek, meg kell állapitaniok, hogy azzal a hil és
magunkat.
áldozatos szeret ettel, mint ők, nem ragaszkodnak
Mint egyetlen hivatalos és hivatásos szerve egyházuk in tézményeihez, ezek aJdozzanak most,
egyházunk gyermek- és szegénygondozásimak, l\egyeletes emlékezésböl. Végül - IRtennek hála,
nem könny(i a feladatunk, A nehéz időI;: termé- sokan lesznek, a kik már számitják, hogy S7.eret8zetszerüleg növelik a. gondozásra 8zor ul6k és teiknek mi sok jóval és s7.éppel kedveskedjellek,
ezek áldozzanak: lsten iranti hálából, hogy van
l\pasztják az adakozók számát.
miből adniok és van ak iknek örömijt szerezhetnek
,~leg kell vallanonk, bogy nem egyszer vagyunk úp:y. hogy azt kell mondanunk: lsten akkor, mikor sok sr.egény hittestvérnek csak az
csodája., hogy még mindig helyt tudunk allani, az öröm és segitség fog j utni, amit mi juttathatunk.
Ma nlinden egyház hivei áldoznuk egyhogyha szükösen is és tudunk adni, segiteni ott,
ahol arra feltétlenül szükség van, Meg kell val- másért, nekünk is il.ldoznullk kell, ha cIni
lanunk alit is, hogy általában elég magunkra- akarunk!
hagyottan kell megküzdenüuk a szegénYi!ég okozta
Karácsonyi akciónk sorfm az idén is bajok árjával, mert 60l<ulI nincsenek közöttünk , Isten segitségével és tesh'éreillk megmol':dulásáakiknek pedig közöttünk kellene állani. Most, a val, Koháry-utcai templomunkban karácsonyfát
szent ünnep küszöbén, el ső sorban hozzáj ul;: in- szálldékozun k állitani, mely alkalommal iskolás
tézzük sorainkat, A szeretet ünnepe sokra köte- gyermekeink között cukornemlit, esetleg játékot,
lez bennünket - csak úgy tudunk megfelelni, könyvet osztunk (ha t. i . o. gyúj!éa folyamfln kaha segitő kezüket azok is felénk nyújtják, kik punk), szegénysorsú test\'éreinknek élelmiszert és
sem b.ldozatl,al, sem munkával nincsenek közöt- pénzt (husnemúre és tlizelőre) s használt tubatünk az év folyamán, Most ezektél is kérjük és nemüt - ha sikerill ilyet kapnunk - óbajtunk
várjuk a megmozdult1st. Adjon mindenki, a sok- jnttatni.
.
ból többet, a kevésuöl valamit!
Az a nyagiakat mindehhez a deeemb~ r :.,.,
Ha Testvéreink lelki számvetést csinálnak hangverseny jö ved e lméből és a. karácsonyI koza.dakozásból gondoljuk megszerezni.
fU. ünnepre kesz\Höben, ki fog derülni, hogy sokan
Ezért _ ezen a.z. úton is - kérjük testvév~ntlak: kiket az adakozásm ali erkölcsi törvény
kot~leZl egyhatunkkal, valhisunkkal szemben, mert reinket, hogy bangversenyilnkön minel. na.gJ'olJb
a tisztes pozíció elnyerésében" melyet élvel'lnek, számban vegyenek reszt s ft december' kölcseg-

Karácsony küszöbén úgy érezzük, jogunk
is, kötelességünk is a belú szárnyán felkeresni
szerte a hazában testvéreinket 8Eo knak nevében,
kiknek oltalmazására, gyámolitásAra elköteleztük

' tésUk tételei köze ikta9sák ~e az Unitárius
~~szövetség ka.rácsonyi akeiój6.t IS.
.'
Várjuk" Szeretet Fejedelmének 8zUletese
na 'at azzal a megnyugtató tudattal . ~ ogy ~~ I\
doitJllllk azokra, kik 3Z 6 szívé bez oly I~el\ kozel
álloUsk : II gyermekekre és a 9 zegén~ e k ~e.
Minde n n e mű adomanyt az Ufl1 tiLrlU~
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A békesség és szeretet Fej ed e l lll é lle ~ nevében vagy unk hittestvéri köszöntéssel es bizakodó
j ó reménységge l.
sz Unitárius NŐilzö v e tség nev ében :
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S irok köz ött . ..
Ternttökertjeil1k néma, hal'Ali csmdjét, k liliifWS embercsoportok keru/ék fel a napokban.

Yi,.ligcsol.Tokkal kezeikben, elkomolyult tekintet/d botorkál/ak a bemohosult sirok között , hogy
virágot lIelyettenek a fdfrissilelt sirhalmokra, hog y
ftlidkeék elköltÖ2ölt kedveseik cmléJret, hogy dbeBzlilgessenek hangtalan beszélgeldssel azokkal, akik
dmel/tek ...
.

Egy évbm egyszer - mil yetl n agy lelküek
18 vugymlk mi élök! Életiinkböl egy buborékol a
halot/aknak is jut/alunk, az élet zsibongó áradatát
egy vercre kiizéjiik vi8sziik, hogy a.!ilá" fázásan
összebujva siessünk feledni. - D e hát khet- e feledni ~ Lehet-c az emlékek elöl ellH,jlli ? Nem markolnak-e szivii7lkbe talán akkor a leg~ösebbell, midein azl hittük, hogy a legtávolabb vagyun k lcilük ?

'0'

u. é,

jük a minde n "'''l)~ élet ki~ si1lyes gondjait, ~ ,'
lelkülik telvt van a m zdtnak emUkeivel.
De ha a mul/nak jelentéktelen escmmyeit i,
oly széppé {ormáJj2 emlékezetünk, vajjrm nem uázszorta, ezerszerte jobban emMkuetiinkbe kapcsolódnak a mul/ nak azok az eseményei, melyek stiviinkÖ'l ij/öttek mély sebet ; és Ila a semmiségek emléke
szebb világba tudja varázsolni II jele'l pillall(llait,
nem sokkal to'bbet érnek azok M emlékek, melyek
kedvesei"k sirjából (ak4d nak ? Amint erek multtá
váltomak, to'bbé tiMI égetik lelkünket, hanem ép
gazdagollká teszik annak tartalmát Ezért t~riink
oly gyöngéd szeretettel vissza fájda lmaink emUké.
hez• mert azok to'bbé nem fjjdalmak, ltatif'm éktiin ket guzdagi/6 értékek.
illilyen ;6, hogy m inden évben legalább egy
n ap elzarándoko/halunk egy kedves sirhufomhoz,
amely ko'ré a mIdinak annyi kedves szél) emléke,
keserve, búnata fon1dik, M intha mindallllyian
megszépiilllénk, megjobbulnúnk s (IZ emlékek :,atása
alalt m in tha valami édes megnyugvás költöznék
sziviinkbe, A ngolhonban az a szokás, hogy múww
év novemberében, annak egyik napján (nov, 11.)
két percre megáll minden forgalo m, ~áUa1la~ a
gépek, megsziinik a munka az élet mmden terI/letéli s az eg~sz orsuig sziue egy imádságban forr
össse, Ezzel fejezi ki. kegyeletél mindell angoi, elköltözött kedutse irant, Nálunk a halottak ?lapja
az amelyen csaknem minden élönek a temetöbe
vi;z az u tja! H alot/ak n!l,pjának nCL'l1zik e lWpot,
holott az éMk napja az, inkább millt bármelyik,
hisz az egym ásItIán sorakozó évek végtelens~gébe 1'
ez az egyetlen ?Iap, amelye" igazán, öszilltén szemhetlkii"k klJdveseink arcával! d z egyetlen tktp ez ,
amelym a jiildi élet area találkozik a tuls6 élet
lélek- arcával ,
. .. Utbatt hazafelé sie/ci párokkal tald/kozom,
amint virágcsokrokat visznek övéik sírjára, Hir,telen valami nagy szomorlls<ig száll a szivemhe, alllmt
siet6 lép/dket eblézem, Vannak sirok, a"ovd ~8 évltek eg yetlen lIal)jdn sem tudWil. clld/ogillni, :nert
az élet kO"riilméliyei me,llakaddl!lo!:llak ,bel/uc, 1 'avol~
ság , .. Orszá,r;/i atdr " , Ullevél ". V1Zltm ", Csa
gondolatban, csak a köl/ck el szdllldlk oda.'
~ Valahol messze,
Jfa laliOl régc",
JIegástak egy BÍrt
Temetö szélen.
Fája elfol'ippedt,
HalltJa behorpadl,
Ki 1Iyllgszik ot/a",
A zt /JI. tII do m csak,
}i " l tudom csak.
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re alszol OUa/I,
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:12 otthoni szoba mennyezetéig éró kll.rilesonyfát

Anyám! ...

Kietlel~

gOlld ki/zi,
Si r;ár éjszaká" ,
jla éllem sorát
Megluínyom· /'etem:
H ej att a sírt be
Meg is könnyezem

B e megkii lmyelem. ·
Darkó Bela.

FiiztS9yarmat.
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FERENCZ JÓZSEF
SZÁZ ESZTENDEJE.
Emlékezés Nagyapámr61
A csókfalvi zsinatról szokták mondogatni,
bogy ez volt az utolsó nagy unitárius zsinat,
ahol a régi békebeli vihig fényéb e n tündökölt
minden. Erre az időre nyulnak vissza első emlékeim. Már öszhaju, de kékszemúen molyosgós
öreg ember volt, amint édesapám házától elindult
a dicsöszentmarloni templomba, egyik unok ájút
esketni. Sáros es esős idő volt· s engem II kis
apro gyermeket odahaza. hagytak. NagyOll el
voltam keseredve, hogy nem lehettem ott a templomban, ahol ékesel\ beszélő szep szavával
- ahogyan el<uondották - mindenkit megrikatott.
A. világháborll alat·, mint kis elemista
Kolozs\' 8.rt vakáci6ztam. Ilyenkor elvitt magával
néha sétálni a fŐlérre, ahol rendesen a Mátyás
kiraly Bzobra körül szeretett jarkálni, avagy ki a
sétatér arllyas fái alá, a tóban uszkáló hattyukat
etetni. A hábQruból nekem csak az ágyiikat és
a menetelő katonákat mutaUa meg, annak rémségé~, borzalmat elhallgatta, arrói sobasem mesélt.
Errő l az időről csak szép és tiszta emlékeim
vannak, boldog és bUszke volta m ~agyapámra ,
akit Kolozsvárt sétálás közbeu minden ember
tisztelettel süvegelt meg.
Azon az őSzön kerU ltem fel az unitArius
kollégiumba Kolozsvárra, amelyiken a vilagháboru
befej ezódött. EltOl az i dötől kezdve, tiz soha el
lIem felejthető és meg nem hálál ható esztendót töltöttem el a hó.záball. Karácsoll,ym már
olyan zavaros lett a világ körülöttü nk, hogy
engem a kis elsO gimnazistát nem engedtek haza
a karácsonyi vakáeióra. Szivemben nagy volt II
liZOmOrú.slÍ,g, mert tudtam, hogy nelkülözni focom

a g~ertyák csillogasát, a játékok örömet. az ott~
b~ nmkkal való t~I.31koz!Í.3t . Igy törtent, hogy kamcsony l!ZombatJ~m együtt üldögeltünk a Kossuth
Lajos utcai p{lspöki lakás ablakll.ban s II Szomoruan szálltlogaló hópelyhek szélkergette jMéktól
kiserve csendesen szemléitUk a bevonuló román
csa.patokat, akik kardcsapás nélkül foglaltAk el
a kincses várost, Erdely fővilro sM. Amikor ll.
csapatok bevonultak s a fótérről elhaUatszott at
eljenzésnek és lelkesedésnek idegen, ismeretlen
nyelve n hozznnk szú r ődó lármája, csendesen
vigasztalni kezdett, hogy ne bánkodjak az elmaradt karácsonyfa és játékOk miatt, mert a mlli
napon sokkal nagyobb dolog történt: grdély
elveszett ...
Közvetlen közeleben elve, gyermekszemmel
is m ~ gfigyelbett em a kialakuló önálló erdél:yi
élet körvonalait, melynek klllönösell egyházi vonat.
kozinmiba n kezdettől fogva vezetö szerepet vitt.
Láttam , a mint Bo református püspök, fl. gyulafehérvari róma i katolikus püs pök és az evangélikusok
főpapja eljö nnek az ullilarius püspök h!\zaba,
hogy együtt, egy szivvel és közös akarattal, a
megmaradni akaró erdélyi elet utjil.t egyengessék.
Emlekszem , hogy milyen szelid nyugalommal
beszélt marcona vad katonákkal, akik beköltözköd tek lakasa. szobáiba S egyszerú élele megszo·
kott rendj ében zavarták meg. Keser űen mesélte
el, hogy internálták s néha még megszokott
miJlden napi sétájáról is le kellett mondania. A
megprobáItatás es keser úség napjaiban is akad t
néha öröm is számára, a mikor ebédnél, vagy
vacsoránál elmesélte, hogy itt szelltelltek fel új
templomot, vagy a másik faluban is mcgnyllt
egy új iskola, bogy mi ndkettő a magyar kullum
végvára és őrállója legyen. Szinte megfiatalodott
s arcán az öröm pirja világitott, amikor ar. elsó
angol és a.merikai testvéri ktildö u ségeket üdvözölve, falszazados egyházi testvérkapcsolatokat
erősítő munkájának egyik legszebb eredményé',
mcgkoronúz{~sát látta. N}'ugat fiai elzaránd okoHa.k
hozzá , dc benne nemcsak Kelet öreg emberet
.
.
liltták, hanem a bölcs és megfontolt SZivet IS,
akinek t·anacsát kikerhették.
Már elvégeztem 1\ negyed ik gimnáziumot
és konfirmalta m a kolozsvári lisi templomban,
amikor konfi rmálasra nagyupam és édesapám
közös ujándékaképen egy régi családi eZ~i:jt órát
ka ptam, l\iIlzal a kötelezettseggel, hogya nyar fo lya·
mlul otthon _ bár nem vOI!lHII rossz tanuló egy nsztalosmester mellett inuskodjam. A szet1e~
ké pzése mellett gondot kell fordi lanunk a testi
XIV. 1.
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mai mo<lern é.letben t:\h\n nem {u t eID' piilanntf'll
fcl\'iIlantnlli a tisv.tn és bensőséges csaiMi élet
közöt! s('lllmi külön bségei Ilem nkarl ismerni ii kel)ól 8~m.
ElbunylM me gelőző rövid, de rájtlalmas
ebben ft szellemben nel"ell mindll)'ftjunkat.
L'gyt\nezen a nyArou egy hirlell!l\ jött ;;zi\"- beteggege idején soh:lsem pnnaszkotlott, pedig
rohnm ,-égzeit t\ilasAból kilett cdl'~l\pt\llIm81 tudtuk, hogy sokat szen\·ed. Lelke nz öutudnlos
s ftUlikor kihUlt IesIét felkisé.r tllk n blIzsoll- hit t!zercletue oh,tldt békessegeben Illegns ugodvll
g!lrdl te m etőben levő sirhelyre, akkor magáho~ "flr~t\. :\ 1. ehUIlIt\s Ilcrceit. Hittel teljes alázat élt
ölelt s ezt mondotta: eddig csn k lIugynpád " 01, lelkében, amikor az utolsó ujeszlelldö Udvözlése
talll, de nlosl edesapÍld helyeu, édesapUd is alktllm:\"nl igy s2ólt mUllkat:\rsaihoz: en már elfáleszek, csak unoksm \'oHM, de most· fiam is rildt/IIII, de ti dolgozzatok tovább ; - il szeretet
leullL Ezt sem tudom soha ('Ifelejteni, :\Idjll igazi jézusi tellye iilt meg sápadt homlokt't.n,
nmikor élete utolsó delutánjfln g)'crmekeit és
meg nz 1~ l en eretle.
•
'l'llIáll Sl.elid örömei SZllrel.tem neki, nmikor unokAit a szeretet mindent lebiró és mindenen
győze d elmeskedő erejére figye lmeztette. A bitófil étetlscgi letetele ulso II teologh\ra iratkozfam
be ItulUlm:io)'sim folytatására. Megfontolt komoly bell megbókcIt ember szeretetben gazdag élele
sZ:lVskkal többször Figyel mez tetett II lelkészi maradt mcg lelkünkben, utolsó Uzenetkéut.
p:\IYll szépségeire, de foll'ton lIlúgismétJódó IleheliEgy \'as:\rnapi bl\j nalon szállott el lelke s
ségeire. Egy t:\po.sztah\lokbllll gnl!:dag élet dr:\ga l\k kor lehelte 112 utolsókat, amikor a kolol!:s \'ári
kincsei köv.UI mesélt el nClu\nyal, /ullclyekre való fŐleri , eg~' koroll unitArius templom tOtll,Ytl.uak
viSSlaemléke2és eletbeind ulAsom idej":n Ilem eg.'!'- h l~ral1gjtl II hnjllnl beköszöutéset hirdette m é.l~' en
szer adott e rőt és buzditást kilnrtllsrd. Ebból ~ kongó h:mgj:\\'111. A bnt3ugok s2Arnyau Istenhez
időből \'aló egy mili<ik kedves emlékem is. Meg
szállott lelke, hozzá uMI hó.ládutos .fmlékezesem
nyolcadikos gimnazista korombull, regi szokás is, Ilzert ti Nagyapacrt, nki mint püspök es mirH
szerint én is legflcióbo. kesziilrem s erre lU alka· IIngyapJ is, egyformán tudott. igazi ember leoni .. .
lomm irtam egy beszédet. Megm utattum neki,
FereJl/!: J O!u f.
elolv8sia s szulalI szép csendesen vidszadtll .
Nem mondotta, hogy 1U0ndjhlll el, de azt sem,
hogy ne próbMkoF.Z1I1ll " ele. Megjegyzese csak
annyi volt, hogy: fogsz lIIujd egykoron még tI!
is jó predik:lciól. is irni. Azó ta tudom es érzem,
A jövö Dávid Ference (' )
hogy milyen nagy dolog 1\ szószéken az emberek
Mil jt'len! Dávid Ferenc, ez a tizenhatodik
elölt, néha aknratukkal es törek\'esei kkel szemben hlell l>zolgtijakellt flV. Ó sv.n\'ftuak tolmácsa szúzadbeli emuer minekünk, a huszadik szazad
szenvedő embereiuek? Tud-e még wa is valamit
lelll11.
Élele utolsó heiben Ilagy ünneplésben \lolt mondani nekünk, kik oly soka! próbáltunk s oly
resT.e öt\'eoens püspöki S20lgálalll és kilencven. sokban csalódtunk? Az a meggyőződésüuk, hogy
eS2tendös születese é" rordulóin. Akkor mondott a körillöt!Unk szétbomló világba csak az evangéuép sza"ai éppen ugy \'iss211csengenek :!Okllk lium, még I)edig a david-ferenci szellemben ujjalelkében, mint flzok a bölcs iuldmek melyeket éledt evangélium fog új értelmet, lij érlékcszmén)'t
hlllillu előtt bárom bónappal felszentelt ;i.~t8 1 Iel ki hozni. Úgy érezl.Uk, hogy Dávid Ferenc elő k épe
~nsztorok hor. intézett. Két "ágya volt ebben 8Z az eljövcndő vallásos embernek, akinek elméje
ul őben: szeretett "oloa el.!:nruudokohli még egy- fejlctt , de azcrl szive nem hogy hüvöscb!>en do
szer Árkosm, ahol püspökké, őrMló\':\ \':\lasztottu bogna, de annal forróbb, annal hevesebb.
- egyb:'lza és fe ljönoi még egyszt:r ide Budapestre
Még egyszer kérdezzük .- mi D:h 'id Ferenc
:ln.~el~'nek unitárius elete pU~pöksége idejél;
slokkent \'irt\gba s melyuek miuden mOl.ZUllats értéke a multban és a jövőben? ..1:, hogy kiM k.l 1
e":Sbdorrt lelke munk6jlwnl. Csollltörcse nzon- it,tdlektu$(hlnk {tjlett t;ildgké~t dl meg dljfi,/n cl
bnn megaktldhl~'ozta mindkettő keregztUh'itelébeu. hi/llek {o!liilröl s:arma:ó $ugalluta. Azt a tiSl.HI,
Me~eg és sr.eretetteljes \'olt flZ II cSlIlátli ünnep, egysl.crti világképet, amely az övé voll, forróv:!
nmlkor feleségével, boldogult l1ugynllyúmmnl egyiitt
(.) RéstiCI h':ln I.:lsxló musi l1It.'gJcleut t an llln,~I1}':I
eltö!USu hllt":lnötesztelldös hl\r.llilsági évfordu lóból: .DAvid Fcrt.'l1t arca :l uc!lel1\lndol1l~n}'i r<!lck t~n
Jukl'lt - gyémáutlakodnlmukat - Oltók meg. A tU\.:n:'bcn.
~
Ug'ye~s(.gek megtan ulAst\m IB, .lIIert fl kctt ~ I'gSiHI
lesli II teljes. emberi. A fizil;:u és tuellellll munka

HÖSÖK, EMBEREK.
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IzzitoHa és l.1ng'oló islenszereteUé változialla a hirrs t ll d óso~ n t , llnpokat. hllamfélnnk at nevelt
szenUélck al:lhlllló Wze. IHllely neki nagy mérték- vol na. Anni\llIlkt\bb meg kell beceU1nUuk a IllllgJat
ben adatolt S ezá ltal létrejött I'gy szin lézis. amely Iml1urhnnk ezt .~l e~o~~i\s fell egvfu i\t. II melJr61
p(Í,.jdl ,.ilki/j a II kcrcsetétlll /{j,·/;hl elcml!cn. Ugya nis m o~~ II ~ zcrzó ~ I t e h.!~ lorténelmi rorr i\sok, iskollll
a keresztény Tilágban látunk forró lelkeket, ezek évkotl\ \'ek alllPJIl1I hl i!nő kepat :ulolt.
azonban :\vult és elfogad hatatlan világképpel renVan vahl:ni tragikus abban, hogy a madelkeznek, amely nem egyszer az ev" ngélinm gon- gyarsflg akkor fedezi fe l ig!!.zi Mgy értékeit ,llllli.
dolatvilágával ellen kezik. S látunk okos, kimiiveIt kor Rzok nngy veszélybe kerU Inek II s1.i nte fllló.
ernbcrföket, akik felismerik az evangélium igazi hogy pusztulásba mennek. Abban a nagy b első
vi lágképét, dc teljesen hiányzik baUililk az isteni meghaaon lhsban, am ely ma ll l', erdélyi unitflrius
lélek harmata. A jöv ő vallásos embere egyik Illon súveket .betölti , hll tulmM! v é dőbesz éd eza könyv,
scm fog tudni járn i. A j övő embere az evangélium amely mmdennól hanp:osnbball harsogja: Ne b!\ntsd
utan fog nyulni, :\hon nan Jézus egyszeri! világképe l\, kolozsvflri kolJégiumot! S valóbll1l ol\'asfls
és forró istenszeretete (hite) sugá rzik feléje. A jövő közben érezzUk, el1 el1t\l1hntntlan e rővel lopót!úk
a MIIItra nllltat, a lIlullbnn megjelent nagyszeríi IeikUnkbe uz nz érzés, hog'y a magyar unit fl rius
lélekre, akinek hilc abszolut tökéletes voll, világ- egyhflz azonos a koIOzs \' i\ri kollégiu mmal II II
képe pedig, ha nelll is tökéletes, dc egyslenisé- kollégium 31.01108 az egyhAz lelkóvel. Moga II
gél'cJ irányt mutató ! A j öv ő vallásos embere szá- s ze rző is teljesen ehben II meggyüzödóllbell i rti~
mára cd a.:: cllang8i1w l i c.qysun isl,qet és hi/meleg- meg ezt fl, nngyezaln\sú n\Ullkat s ez meglfltszik
sérret !'ijitotta fel összekapcsolva egy személyben 8 1.011 ill, hogy a kollégium törl cnctével phrhuzaDhvid Ferenc. Ez az ö!<szekapcsolfls, ez a szintézis mosall Ilf, cgyluí.1. törtéllcte, még pedig annak
a modern hivö vágya , amelynek ma még lit jában be lső , 8zellemtörténe1e is e könyvben megirva
állanak az összes törtóneti egyháza!{ a maguk za· található. Az els6 kötet 425 oldala ezt a történetet
varos és fejlellen világképével. Másrészt pedig út- foglalja mngáball aitól az id6ponltól, hogy II kojában állanak az u. n. . feJviJágosodtak -, akik lozsv:\ri város i iskola unitárius jellegilvé vált
világképUk józa nságfll hideg zu hany ként öntik nya- (1568) egószen nddig, mig n jelen SZhZ3d elején
kába az lsten forró szerelmére áhitozó, fölfelé len- fl. negyedik, aznz a mil i !lnp hasznhit kollégium
felópiil t. Háro m ktiló n böző épUletben folyt ez i dő
dülö vallásos lelkeknek.
A modern ember lltjáb:\1l 011 áll : Jézus és nlnU n taniths; de a szellem egy volt : a tiszta,
az ö hüséges, egyszeri! kö ve tője : Dávid Ferenc. eg,yistenhh'6 kereszténys6f,!'11ek, vllgyis Jezus evall·
Nem álliljuk és nem is állithatjuk, hogy a j övőt gélillmil.lmk szolg:\lnttl.. Hogy ezért mily SZIlIl\'eDávid Ferenc fogja formálni, mert az emberi tör- dések, megpróbM tatnsok elviseU:sere volt kepes
ténelem sorsa lsten kezében "an. De azt sejtjük, az n szellemi kör, mely ti. kollégiumból veUe
azt érezzilk, sok·sok b izo n y ságt é te l ből kiolvashat- táplhlékát, az valóban a csoda\'al hatúro~ . ~Ia is
juk, hogy a jö vőnek prófétája, isteni kUldöttje, ki csnk n lu\lll. és a. mélységes tisztelet hangjhn lehet
ismét vértanúságban vérzik el. dávid-ferenci tipus S7.Ólni azokról", férfiIlkrói, "kik itt tallulva, fák· •
lesz. Egy ember, egy hOs, aki a modern cm_ber I yavi v ő i és )(ereBZtbordozói lettek n jcw Si \'81·
..
világképe alapján szeret, forrón szeret s vállalja a IAsnnk és II. magyar Ill lÍ velódésnel;.
A történelem lell'lrgyalfl.sn uthn !IZ elsó ko~
keresztet, mert másképen szeretn i, vagy másképen
tet vége és II mhsodik kötet 363 lapja 111. iskola
gondolkodni nem tud és nem is akar.
belső szerve7.<ltét tárg'ynlj a négy részbell. Az els6
rész (V.) megie.mertet nz iakohl igllzgntn.siwal, !l
KÖNYVEK.
hUlárké pzéssei, n közt!lllitók intézméllye\'cl, s6t
mivel n kollégi umból szál'mnztll k!lz cg)'hhz pBSZA kolozsvári unitárius k ollégium tomi. nlelkés1.kópzólIscl il'! . Azut!\n talfl ljuk (IV. L)
11 kollégium bel ső tllll ulmánl'i azerl'e~etét s anna~
története (1568 - 1900)
történetet (l legrégibb t!lllulm!\IIYI .re.~,dsze~~ó
Irta ; dr. G á l K e l e m e n . L!)J~ I. kölel 568 1., ll. k. 5!)2 I.
torVéu,}lg.
Nem emlékezUuk rá, hogy mngyar irodal- kezdve eg~sz n l'. 18$3. óvi közepiskoh"
'fiJl~S
' il g Önte\·é·
Nem
fetedkezclt
mcg
II
szerló
117.
l
~
mUlIkban magyar mi! vetMósi i n té z m ényről ilyen
hatalmas monográfia jelent \'ohm meg. Iga", hogy kenysógéről : IUl önképzésrel selll. Ar, . tI1.t~rnfltus ~
alig van olyan intézményUllk, nmely megszakitás ról !lzólő rész (VII.) lJojli lluntMt nJ'lI~ t II ~gl
nélkUl négy-öt éVIl1.hzadoll keresztül lIf1gy hiril dir,kélet mil min (oledÓsbe lI1ellŐ ,·oJtelllle.,be.
Hogyan turtotthk fenll lI111gukat II di1\ kok. KI és
ver.et ők mellett ugyancsak nogyhini, 'őt vilúg-

--

II,

mi volt :\ fönök, EUI csklltltsték, II plngn stb.
Illl'gnnnyi croekes kérdés, :unclJ ro <'Sak n régi
i~kola i fcljeE!."tesek mdm\k felelni s erdckrs viInget deríteni. A régi iskola IUl önnlló élet., :lZ
öntc\'ukell'ység \'~Ilós:\gos ne\'el6 iskoláj:l volt. Az
cgeS7. idiOJs reudlllrlnsll\'al

fogllllkoEik

1\

VIII.

réu. amely mintegy l";cgészitöje az cl6bbillek.
A runsodik kölet két utolsó rejezete az igazgatók. iilen'c :1 tanArok életmjdt adja történelmi
sorrendben. Ha El!t 1\ nénort :\IuenUk. akkor

látjuk csak igathll, hogy mil)' óris~i szerepe volt
ti kolozsdri iskolt\usk nt: uoil:íriu8 egyhb lörléneh~beu. Hiszen alig "au pliSIlÖküllk, nki nem
flZ iskola igazgatói ""gY Innt'tri s1.ékilból került
Illagas meltóSl\gAb:l. Itt , ettek nlngukba 1\2t f\
stellemel, :lmellyel :lZ egsluu lmjójftl. mint kitúnó kormányosok vezették annyi "észes tengerúr:l mlAs köteJlette!
Er. II kóL hatalmas kötel isme! bizollys:'lgot
telt arról, hogy egyh:hunk törtenelmét kutatni,
nagyoll Mh\s felattflt. Meg akkor is, ba annak
csak egy sr.eletet, egy iskol:'llJ!lh nyi!lIlkozó történelmi ~zellemet \!etiljük tlZ OI V:1SÓ szeme ele.
Azo\.: [1 reszek, amelyek flZ iskola belső e.letével
foglalkoznak, :lZ adnlok roppant 10megenel fognl,
\Icm halnak \'onzóiHg fl, Iflikus olvflsóm. csu pún
II smkemberre. De :\1111:\1 erdekesebbek :lzok ft
reszek, ahol az iskola történetében az egesz egsMz törtenete nyilatkozik meg nz oh'asó előtt.
Ezek n reszek mutatják meg II nlti nagy értékét
egesz \'f\\I:\.sközönségünk előtt s ezek alkotják
egssz('rsmilld nllgy Ilropagati\' értékét is. ~'\ ert :1
nni kétségtelenül es akaratlnnul is egy nagy
.OmUo pro Collegio." S legyen is az s mar:ldjoll
is az s a történetir:is mlÍ"é:zetének fenkölt IH1I1gjim hirdesse, hOg)' II magyar unitárius eg)' ltáznak
szüksége vnn, örökre szüksege \'811 :\ kolozs"ari
unitárius kollegiumrn.
Szeged a régi magyar irodalomban
Kiadt a és saj tó a14 rendetle: Bakó Laszló. 124 1.
(Magyar Irodalmi Rilkas4gok XXXIV. kötete)

,
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Erdekell kiserlet ez a kis munk:!. Az:\z
!\Iap~ondolil tll. hogS egy \':\ros meunyire Ilyomja
ra belyegét lll'. egyetemes szellemre, "tlgS milyen
vOlltl\koZ3Sb;lll ali f.>.f;y III'!p irodalmi stb. megnYlll\tkoEJ\sai\'1\1. Rz :\ kis kötet csak a regi I1W.·
~' :lr irodalom termékf.>.it ndja, nmenll.'l·ibell azok
\' onRlkodsbllll VI\IIIll\k Szegeddel. Szegedi Kis
IstvAn, Szegedi Gergely köll emén.'i~i\·el, illetve
E~olt:\rro nl i t t\i!l\ivl\I , Szegedi Lürinc "Theophf\nill.·
elm'" moralis komédi:\ja\':d. 'rinódi Sebestyt":n,

Tnr Benedek és DUgOlliclI AmirAs mílveinek néhl'lny kisehb sr.emeh'éllyével tnh\lkor.llllk még II
kötet It\pjain. J::rdekel!. hogy ll. XVI. !!'7.lhadban
Szeged uinet 8 prote!!tantir.mus ntljl\ Illes 1\ ma.
f!.'l'llf irodalorull!\ll. ElIllek relledesé\'el jó l![Qlgn.
ll\to~ teU n szegedi egyetemi hl1l'gatók Bethlen
Gábor köre. A kirAlyi mllg.Vl\r egyetemi uIomda
szi!p ki:\l1itásJ\bsn megjelent munka 1\r8 l P. W I.

IFJUSÁG.
Egy év ifjusi!lgi munki!lja.
A "Bmss:\i St\muel Unitárius Irjusági Eg.\'e·

siilet" HI35. október hó 15·én Illrtottn rendkivüli
tisztujiló kÖ1-gyillé2Ct. At. t ~34 - 1l)3;}. iskolai e\'
egyesiileti mU!lkr\jnról óz"bd el,,! dr. eg)'esületi
(:lnök számolt be. Felsoroltl\ azolmt n nmnk!kl\t
és eredmény'eket., 8melyeket ugy kulturt\lis, mint az
al1y~gi1\k gynrnpitt\sn terél1 kifejtett. és el is ért
nz egyes(l\ct elnöksége. l\uJtun\Jis téren kirejtett
munknssúg eredménye fl Zeneakadémián rendezett Brasslli· dis1-IHlllgverseny. Az egyesület hel.rségeibeu rendezett kl1lturelóadAs és kulturdélutfl'
110k, nmelyek mintl a hazafias és IlnitArius gondolal
terj esztői ,"oJtak. Az összes unitárius egyesületekkel a legharmonikusabb eg,)'üttmükiSdést fejtette
ki IlZ egyesület. A misslió-bizoUst'lgban ismét el·
foghtha bel.rét az egJesület kikiildöuje. aminek
hiliny:'l.t több il\'ell t\.t nélkülözte az ifjns:ig.
AnY8"i
téren is elérte 8Z e",·t!sület:\
lehető
.0
~
legnagyobb eredményt, amit csak e nehéz gnzdasági \'iszonyok között el lehetett érni. 50ö P-t
segel)'ezés, 160 p·t köl csön cimén adott, forditott
!l r:luoruló tagoknak. Fedezte az é" i kiadttsokai
es arm is nagy sulyt helyezett, hogy 8 pénr.tárt
tekintélyes összeggel ~djtl t\t az uj tisztik:lnll\k,
ezáltal Illunkt\j:'lbau IleIll gátolvn, hanem segitve
legyen a még nag,yobl.l és szebll eredmények el·
érésének érdekellcn. Ezut án töl.lb hoz!dszó\hs
hangv.~tt el , minnannyian kivétel lIélkiU elismerték :lZ elnökseg n:\gy és sikeres évi nUlllkAsság.:\t.
Az elnök megköszön te tiszttarsaillflk, \' IlIl\ullnt
külön tul :llelnöknek Od'h'ldó ffiunkAssl\gM. Az
egyesiileti wgok tBllIog:ltAsAc.rt szintén köszönetet
mondott és kértl} öket, hogy :lZ uj elnököl ~S
• tiszlik:u:\t :~ jövőben még jobban tárnog:1ss.l\ k
munkájukban, illert HAltal ugy 1\ halt'in:lk, nunl
:11. eg,) ht\zn:\k, \':\Iallliut tlZ ullitArins eszl1len~~
lesv.lI~k segitói. rüutnn q;,./'flflCt 8d~.Jl.1I1lisSZ1Ól
lelkész korelnöklésé\'cl 80r kert!!t :lZ J!l35-3U·
iskol:li éwe nIJ elnök, \':Ilrllllint tiulikarnll:lk rutgv{Uasz'tasam. A körgyülés blulmR\'td ujból lU";

~ Iőzö evi ell1tikti t tislitelte meg

c5ló'th6 e H: dr.

.!I r:cmcl,rr bcn. t'gY\'l!zet6 elnök Icll : c.'i/JfnIDt' B tJiOS.
"Ielnök : ?:(lh/fdf JI Cfihof. föt itki\r : 9ttJ 91. er",l.
liUdr : l'DtJ,jÓCI cv,ímru, pellztAroil: 8d.u16 <;J/ffl(1.
~1I l' nór : ifi. wiki Q.i h . A " t\ blu tós le:rojl!lSIl
nh\n IUl ujból meg\':ilnsziot' ~gse s Ul eti elnök rö,
viden ismerlette célkiHl r:est'iI. lIme l,}'ek most is
IlgSlltuu:ok lesznek, milli n mnlUJlU1 " oltnk, Mindig és mindent filI eg.,\'esil lett\rl, nz unitt\rillS ifj usl\gé.rt ug)'. hogy 1\ InH:!lunk cs tU! cgyh{umnk nll k
is SEolgf&ljn ung.y és szent eéljnit. Ezut !\n Ulcgkőuön l e II kör.gyiilés ismételt megliszleJö bit alm:\t és II kOzgyülés F ere nCI József lelkén imRjá\'u l \'eget ért.

Ifjusági klubdélutánok.
A Bra sslli SáUlUel Unill\ rius Ifjusngi EgycsUle' 1111 idén is lllcgrelHtezi IX , l~ákos · \I tcll. 3,
Sl!t'l tu llJnUi belyiscge.iben :I. t twal ~' i év"el heillditolt s igy mar szokásos klubdélutl\nj nH. :\luci....
lU: utlitAri us ifjusl'lg hnrMi össtej ö\'etelót jelenti
lIIimien het sze.nl:l deJur:\ njt\n, Szeretnénk, hogy
:121011 ll' utOll, tlmelyen tan ll,\' e.liudult ullk, lll:
idé.n meg to\'ább hal:idhassunk lU': lIuitt\ rius gOIldolnt :\poUIst\ul\k jegJébclI. Klub,déllltánjsillkQu
n re:!! t \'c\-"k u ómkoE!\s:\rll IlI ne és \'igsli,g:. buffef,
snkk, domino, bridge, ping,pong Ali rendelkezcsre,
de 1'1ckclIki\'Ul komoly probltim:\k U1egb e sz ch.~sl· ,
\'nl!\m int cJÓlult'lsok is mUsorOn n erepclnok, Kln bdélll tAnjninkon \':l.ló róst,\'íHel teljosen dijtllhlll,
tlZ cg,ycsillet blu Mi otthoulIlII \' Ar minde.n lIuit.'\tim;
h\ u~, t os fi ut kedves szüleikkel, b:\rMni kk nl cgyU lt,
hog)' li t: \\lIit:\ riIlS érzés és gOllllolnt (lten megnyih·t\lIulásfl elU'ü\'ótartoznsuuk:it Illeg erőse bbe
tegye,
Meghh'ó\ személyes " Rg,\' l evel el,őlapon er '
k~ze lt kcri!s.re !!.li\'eseu knltl 1\ BraSStli SiUuuel
irj u ~t\gi eg.re.slllel
é:ln6kJ."gD,

H I R E K.
, Hiicl,b61 adluk ki hlPunk jelc n U RIIlI\t. S
IllI lesli meg deceIl\b er~ll? MindnEOknt n luilmleko ~okil t . fl kik mM 6\'ek óta szin'scn fO!l;lI.djM.
el IRpu,nk!l.l. kl'rjiik, bogy jöjjenl'k scgitsi!gUukre
s kUldJi!k be egy e\'i elófiZilltS dijt\I, Kr: ncm
!iok, de nekUnk minden!
Igal.gatóln nácsunk oklóller :.~~ 't': lIl!1rtoU :l
re,m!es . ó\' I~eBl' ed i ülése.I, ~el\ Jkml MiklóS IIUSpöki " .kArtus Ilnlottn me~ ~U: :\ ll\olóji\t tU e\IIÖ~i~l!g elintét.l!tt UgYi;'król. A jeJll.ulé\'iÍk M gy
tirllnlLuel \'cu 6.k IlIdOIl1l\SIII II Jl ~St,.Zl'lI l löri n ci

len.lplom lipilkezósóuek nlf'giuduh\ si\t /-Il ti du n:\.tttilh I.:il rlelklislis~ IIl1lgnlt\pozasAholi eltmgedhctet-

I~n VIIsuli j~g)' er,llekében tett elnöki le~!I{'keL.
\ !llóbnll lItött il tl ze nk e~,tedik om , hogy 1\ nunt\nlul .v ó~ re v:\I"lu\", kozmegllyugvbn\ eröt~1 'u
pAs~lon l1l~nkn Ain \'éles~eJr,;. B{'ml'ljUk. ho . Jer,
cöndei!ell lj!,\' lesz. l'~"tm eSllk szen 'uta 1\1 ,'.
tete~' egy kilt po nli Il~issziós körlelkesz !Itiasa ~fs_
~,z, 19;u gaI6t!\nt\cs kimondta" 110S,... !\ pUspöki
\ I~ á nt\t u s hoz ~Ilkséges eID' Irodn\'l'zetö lelkén
nkl eg~' s l:el'$lIl lUd ft. hflroru vitlékl (u. m. !I. du~
ufl ntnh, . h~ d m ezlh'il 8t\rh i' lyi és fUzUl;VLlrmRII)
cl!y~nz k öJlscge k lwz lIe llem OSJltoll sl!or\'Rnyok
I"lkl g~n d ott\s6t \lt\:g:zne , vügyis ft bud!\pes\i
fln.rn- es 1\ debrecelll leanyegyhru. ttón'nnynit
p:\sztorolná. AZ,ep::\'bár. k ö1t ség \'i~ t t\:se nz ilt!\tgtltótan:\~s ren ~ e l e l e bO l mát 1\ jö,'ó en i'! tekintetbe
\'(~,S;E ' !\I! ~J hel.r zetet s bellllit jn 1\ közp<lnli mis.tSZIOS lelkest fi zetését. Az uj lel k t\:~z ~ fl Mis:ti6hilz fe rmeszelbeni hlkAs5!1.1 ta mogatjll, de keupem:fizelést nem \'IIlIn!. Kagv crdeklt'idéssel ne.zilnk mind!\nllyillll a li nj á.llomns s :mnnk betöIt ője fele, Kelem i'n SHn ig, 11I.1l!\cso>i jelent~t
teH nz n. II , szcrwl,ObitoUStlg ruunknlalnirÓI. Et
!\ hi~?tISB~ 1\ mng,\'nrorsJ ági e~yhaz I\lkolluállyáli nk uS3lc-lrAsA\':11 fog hllkozlk es ulllmk ja\'ilOIt
:llnkbn n történeudó tön 'cns urore emelescre lesz;
j!\\'tlslntot egy ktis6blli igi\tgfltótllu:\csi U1eilUl"k.
A r dormáció e.mlckün nepé n delelti ll 1\
teljescn lU ~ gt el , I\ohar.r-mcai templomullkb:1II
rnt!ióköz\'e lité:;sel F(.T~k·':; J ót:;ef mi:;uiói h, lel·
ke SI!< hirdette RI iget, A vigadói l\ 88y g,rüle~en
ug,\'tlncs~\k
h:lllntltl slI fI ,-M ftZ ifjUliág ne \'~beu,
R:\kos utcnl lemplomunk ball este voa re rormAciói ilnnellél.\' . umel,Yen Kol"ics lü\jos imúdkbloU
ilo megnyitó be ~a~det ó'ord(J~ Jl'eress Alios mondou, " Am ikor millllellki lu\botul Otl, Dávid h'ereuc
1\ bnkcert klil.dön" er. " 011 bes.s"-' d ~na k nla pgolldolnhl, l Thi uR d,., [ni,~ Lilsllö IrutOl! fdo h':m\.st
~k ó tMJ e rcfonm\ cio" e imen flzl fejtl'geh'cn, hogy
:1 pAli gondohltm UIlllüstkodó Lutbi'r ,l\::\h'ini r t.'for máció mellatt meg eg,,\' mo.r:gllom ujJol! li' II
XYl . i t:\t adb:m : II liSllt:l. jeansi e\'3.ngl'li umi go~ 
cloln to\ u im elNrt' hh'o ll uitAri!IUUS 8t',n'C!o MIMly é::; I)s\'id Ferenc f ogshuURS:lblUl, A 1I11i~or
m ú \'e~z i szt'uuflit KiiUö lrenke (:01:\\'1\19\) C$ lia,
mfisi Arp.:\tI thegedü) . Bodócty Lnjo~ e~ ólonbi
\\'e res.s Akos (milldake uö orgomlll) ~lol~:\llldt"k,
Az ilnll tlp c.~~! t fl g,rUleketet i tert"'lIIbf'1I ~~t' re t~t
,·endegs.ég kih'eUc, nmeh'd ti konfereuc.uu IfJuSt\!! rendel et!. A !sufo JAsig IlleglelI 1i'1"\'lllbi'1l
P r!"lhö 1:;1\':\11 mondott lilikes be ~ zett {1t n .~ICJlt
I\bmh:\mi I)ihcnö" cdj:liról cs :1 kon rerellci:~s irjuság hitebrcill!tó tÖl'í'k \'t!Si' lrol,
Fc r encz JÓ7.scf emléke. Nslt,\la'\ü neha'
pUspökiink slUll!II!SeJli'k ebbi'u tU i'~J:ii'~ld\'be.JI
voh ,;r.A..tl.dik \wfo rduluja , E rről IllIllSk 't!t'JCJI lapu nkh;U\ Illeg ill eml: kelliint;-. ~Io>ll p'-'tllg ebbt'l~
ti uiimb:m III tlllOkM ;;:.ól:\""IIII);
ml'g. hOj:t,\
momlj:1 el UIlI' t'l rn lekeit lIí1g,.\':lllj:!\-aI kt& I)C ~ otat.
bt\ll, NO\'lHUbo.r J.'l·i'-n Koh:UJ' \llCIU lemplolluml:\.)IUl II cilouk:\ors..:\gi \lniIMiu::. i'g)'hil. h~~:'.ős<'ge~
h~ P Ihl\\CI){>I \'beu mllh,\keaell lll"!: IIf!ohlll 1I:Ig}'lIe\'U pU ;>pijk~r61. A gy ll l ilk~l!l' t':lle)1) ulllUF(f'ffi(:
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lelké~"

inli'ldkozoU. AIl elnöld
m('gnyitót Ollró DAniel Gnllor Ilr. 'L lUHhIIH~s H
t"t\'hl\.d:ö p,s~g gowl nokn l! :\ 1)(\\'111 ,,'ercI'O ltl!~'e
sUlet elnöke mondottll. ,1 2 Unnf'pi beszélle!, Józan
Miklós IlU"IJöki ,'ikIIriul! InrloUII . Beszódében!\
IlIIllg!l!Ósflg lelki 81,Cml'i elő rajzolt:1 :u:oknt II
nngy c\'llugólium i él'lűkrke l , nult'lyckkcl ls len
cgyiuh:uuknt ],'ercncr. JÓJ:scf püspökben l11f'gujAndékoztu. AJ! Unnepély IIlti ...óni ar.nmnit L. Brr! /iuy

1';:l\Ió nl! opcmbáz lugjn (ének) és ":~s mdrk!J
Miklós (sznvubl) SIIolJtfltlutl fik. Az Uunepély dr.
Csiki GAbor sznvnivnl és HIl unilMins himnusz

clénekleshcl ért
lI~g'y

\' é~e l .

K özös adventi áhitat 1\ I\n rflcsony előtti
Vil SÚfnnpOll fl. U. 6 ómkor fl Missúóhnz

lem plolUúbnu. Soroz:ltol! elönllksok it _ CJI'inl!Jtfllk~
c[~ó IIÓSJ t etejéről
f'
követ k!'.zó sorrendben:
d!'.oember Hin Józ!ln Mikló!", december S-An dr.
Csiki Gábor. december Hi-én Pethő IstvAn, decemher ::!:!-en l~erellez Jór.sef. Kér jlik hivci nkpf,
ho!!" tlZ clókósziileti fllk!llmnlmt Imszll!\ljflk fe.! ti
gyUlekezeli élet bensósl!góllek hpoli\sóra.
NÓ:izövctség ha ngve rseny e dece mbe r
7·ón, szombaton este 6 órakor a Misszióhóz
lemlllomflbflll. Mnsormcgvflllás dijn 'l pengő ti
kfldcllon.ri akció jrl.\'flrn.
Az Unitár ius ~1isszió H ál. Bi zottsága
legut óbb Illl'g!nrtoLt é\'lIf'fU'cdi nl ésébf'll örömmel
ilc[vözölte felgyóg,)'ult elnökét d,. CJllikó 9.1'OOr
korm :\ u)'főlnll{lCsos t, :Iki ujra buzgósáJ!.gal ős
odnnclflssal \'otlo At zu elnöksóget. N\egkös1.öllte
itZ ol mult tllcs .ita befolvt :\dOUlfluyokat, kör,öttlik
dll/, <Vio/n CJlMdoo/lJ. Qombw ~dlJn mul) 81.éll
horgolt Ilrns.r:tlll i teritó :ljándókflt 'l'ndomh SIlI
vette n jelentóseket ill eli ntézte nz inl ernM lIsi fel vúlclukel. Keg)'e[ettel omlékezMt meg !~ Missr,ió
mz scgédlll\z'felllgyelój uról. q)oroi tJJctldról s 01hnlllroztn. hog)' ft gyermekeket gondozó tflrSllsAgot renduerCSCII thmog!\lni fogj :~. A bizottshg
ot\'.ell. I)Cn~ó s/:'gél.vuell rcstcsitotte !\ IlestStentlő r mOt épUlú templomot.
A harmi ncévesek tábora november .J-én
inr/otta rendes havi össr.ejö \'eteI6t 1\ Kohhry-utcni
tcmplo1llhúr.lJnll. Pc/hd Istyan Udvöz!ö i!~avni IIt :\1I
d,'. S~lIb6 Ist\':\1I l)lul"pOSli keblil!\ll:\esos tnrtott
olóndhs~ ord~lyi uljnuak tnpasztn!lIlniról. Ar.: e16[t(It"st "tt ~, kÖ\'clte. Mnsod ik elÓl,dó Ke/omcn Béh,
lJu~lallestt gondnok voU, nki il esollkaorszngi tlnitnrms t!g,,,lu\r.: törvólI'yeit irja öSSte s önti llj for~"n~HI, amely, hll :lll II. n. sten'ot ó bi1.ottst\g és
~~ .lgR.r.ll:tI~Ó tum\cs eIrojtntljll. kis eg,vhÁt uuk uj
~ kot.m!\I~" a IOllt. Az !Ilkotlm\u.Yter\'ozetet lIf1j,U'
c~dok lötléssol fognd tll il harminozIS túIJor s mnris
~Indln ~1~nulmnu,Yotf\\! \'é '~í!tt c~,\'e\! 11Igjninflk, Az
fé~1 kerMsbclI nUlldcdlU,it vólemt!uyt nell\ nril\' 111111atOlt 1l1!\rl'iIl\k nr. idő rö\' id ~ége milltt scm
~'P'ségcII Alhl.,s fogllllfls csnk n deee1l1lJur fl-i Ulés~
30 \'nrhatÓ. 1':PI~\!n .er.ért II thllol\'('r.etóség kóri II
40 O!!es unzlz\rms fó.rfitlkllt, hogS erre nJ:
~'~~rtl It..l) u stnmmnl jijjjenck el. mert mOlli nr.
I~lu\l Jövőjéről, mOlulhn!lI{mk életéről \'un szó
ecemoer n-en hétfón este I/.S órnkor iI~!l1! ;
hllldko.r:ó 1\ holu'!.r,\' ntcai tnuAcllterombo!\. ~ I

. ~ e m e k a lá.!1d ~ kol kapott a budflpl.'s li
IItl1tt\nlls egyMzko1.scg Plilji ,Ioh'm i fj " hivólól
t\~ ur\'t1cRorai kcgysr.crck fel s ő boteritésére k é~
!!7,ltCtt Sfljt\t kc7,o nt llnkt\já\' fll egy miivésr.ies tnkorÓt. Ar. :Ijflndék IInTlt'pi bemull\lnsa éli hasp.nfl[atO!l .V;I~Ó n\l\'ll\s:\ Józan Miklós piispüki vikúrillll
1'r.IIV!lZ klsórC'I éocII nr. ósf:i hi\lnndó ünnellen törlé!I I .. lsten lIldllsa legyen ti szép mUnknn l>s kéul töJcn.
Bölöni f'1!lfklli5 Slindo r 'J)llrosok h Kcruklli _
dGk Kö r e Ok tóber h6 2().~" meg tnrtolt ~rteket.ltl e !lenl
hO~l n űssze n reméli Ilngyu!lIl1u htl\1g3Iós.1got. 1\ mecl!'_
Ii.'nt~k lel kél ö römmel IOltőlle el Ke/cmrn BrHIf "ag)'on-

kl'lelö gonlluok icltnl~ le, Ilki Itluólal~s.1b3.n rtámulllto1t
:urn. hogy egyházunk 80~uo r nélkUlőli ipnrn5 fs kereskedő t:lrMdnhuunk e rősebb rés7.\'ételet egyházi Nl'liIn~bcn
Ennek elősegithe ~S cl őkéuitesc cln'ik legs ~ebb febltMa
lU egyesllh:tuc~, Illel)' most IIssu'irla a hi\·tket s 3Tm
,·1\1I01ko:'01l,

ho!!.y \'dlnsztm!lD)'i ht!!!"i ré"~n nokal uemét

l)'cscn o UhOllukbnu ls fcl~cri.'si. M. ér teknIclen, melyen
lJo/lcIlJ "','rene elnIl köl I. Berde Laj03 tb. elnök Js Slabd
O;:'nc3 \·.11nntllt:lnyi tng. eTt ~kes felsl óJlllásaikban sijf~et
ték a mun~a lo":lbbi 101)'13I:1s:l.1. - Al. cg)'le l lIovcmber
bó 17-1'11. d,'1c/6fta IUkos-u. f'lfI/J/om i3frmi3Zfl11tfCt
kl:il' Cltitll l,tlll/szlrlllln)' j iJIé31 /{Irt , mel)'Te erről n helyrol
is lelhivjuk II hi" ck fi~)'elmé1. _ HMralékOJ Ingdijak a
IcIkeszi irodha is belizc!hetök.

Társas- vacsorát rendeznek nz unitárius
ipnros és kereskedő testvéreink dvcrmbor hó 7-dn,
szomb1\ton este S ömkor 1\ lló szij vel~óJ!.:i luuzgver·
sen)'t köve tőon, IX., Rákos-ulca 3. sz. nlatt a miszsúóhf!.r.:i g,YliIeker.eli teremben. E vncsom eólj a
fili
cgo"\:lslileti
tngok
bnrflti
tnlMkozójn,
cie ezenfellil kn rilnti\' célt is stolgáJ, meri 11llll11k
thizta jövedelmél, - í\hOgyfll1 nz! 111\'fll.\' is tettek nz Uni/odus Nősr.ö \'e tsej! n e k aj:\lIljflk fel "
ktmícJoTl!J( S!ViPn!Jllondo!lfJ célj!1 im. ;.. \incic.uki t szi\'e~
llen hivllak ós vnrnak erre II lalft.lko;~órn, s az
I\lt megelór.ó htuzgversellyre.
.. A magyar unitárius értelmiség tecndől a b clmisszió terén ' ci mmel tllrt el őndás t
Kelemen néJ!\ relulOrfólnnflesos. budapesti gondnok lill Orlu~flgos Bethlen GAbor Szövelség nngy·
t.ermé ben d(>ccmber l ~- en csiltörtök déiutAn ű
ór.'tkor (1.'\. HAkos-ulc:\ 3., földszint. UnitArius
Missziólu\r. élliilela.) Az crd(>kes elóndnsrn múr
mOst felhi\'juk hivaink és kiilönöse.n :\ 30-JO
e\'esek IfIborAllak fi~.V elmét ! Belépú dij nincs.
Ifj uségi téli k onfer encia . Ali ifjusi\,lri
konr~cnci"sok bir.oltsA!.':fI november S'RtI I:lrlolt
lilést li elhnl:\ro.r:ln, bo!!)' uz ifjusA,iti téli koufoóenciM fl, JÖvő év j'\ulIih :!-.J tlallj1"in meg~n·
der.i. Erre II Inlfllkozót'1\ mnr most felhi\'jllk IfJuS!\guuk s Ilr. érdeklődök fig,}'l'lmé!.
Mikuh1s d élutánI rentlfll :UI unitArius
misslliöhfu!i gsermekistenlislleleti csoport rl eeem·
ber hó (j .fm, pónt ekoll délutútl ·1 órni ker.dellcl"
mis$zió hfl l i gyilleker:uli teremben. A mll80rt osollor tn~tc lőjllk ~njc e!J 911drt:1 hel:lnitAsfl.b~\1\ ll eso·
Ilort g\'ermokei lIEolgAltltljz\k. Más c~ollorlok
~yerllltlkeil és sr.Ulc.'Iit ill sr.h'eStm lAt jAk eltY cseue
tunm. A csollorl\'c.r:elókot kórjUk, hog.l· hh'jAk fel
n gyermekek tlg:yehl1él erre II ked\'cs d~\lulz\ur/l,

kovács Lajos lolkéstjclölt egy hóllnpot

töltött el körUnl;ueu, II holyuen és vidéken tijub
alkalOlll mnl scgitscgünkre volt II sz?lgt\1nlok el" egzcséucn. M o~ t elindul t, bog.y IIJnI egy esztenddg ColJhlSSI\ I n~ u.hm\nYlli~ 1\ frnncill StrtlSbourgbnn, melyhez lill IS sok sl k e r~ és lsten 1\1dl\sM kivAnjuk.
Ktsmdrky I'Uk lós, aid jele$ e redm~D nyel végezte
el a kolou,'ilri lcologidl. n ~hálly lIónapos tanuhnáu)'u lrn
BudapesIre e rke1.eU $ ill nere lellel kIlpcsolódoll bele
egyhlizi éleHIn kben s i tt le~c r~ly.amán több S1.ÓS1.~ k tl nk.r_ó~
is halli:alni fogjuk préd lkacLOl1. Szeretettel köszönIJuk
körünkben.
A kolozsvári unitárius kOI~egium för ~
Itnete c, kétkőte t es munka kephnto .:\ uudllpes~1
lelkészi hiv8lalb!ln II P-ér t . Po:;tán ~llldv e 12 I..
J\'l cgre n delhető Ic\'elezö Japoll s nz összeg befl:
zethet ő a budapesti egy h:\tközség 30.400 számu

postac se kkszlllllh\jAn.
Dávid Fere nc a rca a szellem tudomány i
lélektan tükrében c. tmlUlnu\ ny felelős szerkesztonk tollából kaplu\1Ó a lelkcHzi irodán és az
irutmisszióllál. Ára l pellgó.
Évkö nyv 1936, évre. Kan r aró Géza segédkönyv.
l;irnok mllr nromds alll ad ta IlZ 1936. tvl ElTkön)·Y,::!. E hó·
nap I'~g~n mllr SIet is kU ldi. Az él'kön)' " tdjék01.t3lja a ~
oll'asól az un itdrius hltrentlsze rr61, a csonkam agya ror:sZdgL
egyhdz fejl 6désé ről, intézmenyeink fejl6déséröl. Azon kil'ül
sok ha~zno5 lu(lnil'alól, költellleny l és szórakoz taló oll'as·
mdnyl lartalmaz. Dolgor.tak az. 6 'könyvben : Józan Mikl ós
püspll ki vikar iUi, Barabás IsMin lelkcu, ferf:nc1. József
misszióhItzi h.lelk és z, dr. Iv!tn U S1.1Ó es Pethö ]s \I'án hil+
oktató lelkeu ek, 8utogány Anna, Simon)'i Györgyike,
Hol\ós)' fil ep Klára,Vass Ilonk a, Péte rff)' Tamás, Bonoa ferenc es Ujl'ári Unió. Olvasoink fig)'ehué:be ajdnljuk az Ev.
könyl'els kérj!!k, hogy ne sajnáljanak c1.erl il szép ki dlli ldsu
~ondosiln ússzdllilo tt ~vkön)'l'ért I P dral, hanem küldjék
be az éVkoo)"' hő1. csatol t csekk en eg)'hl\zunk pen1.lárába.

es

A konfere ncIa, lébor inth6 b iz. oUsái'B elhaUroz ta, hog)' a Kél'c kö tés·t a jÖI'ő é vbe n ls J}!rtfogdsdba
veszi uzai indOkoll'a, hogy ez a lap egyedüli Ifjlisági lapunk
lelki kapcsu nk Erdell)'cl. Elhalároztuk, hogy uo·
kat, akik elóli1.cleseikct az 1935. évben bekü1dötltk, ici ke·
ressUk felhil'dssal, lIogy a jövO évre k !!ldi~k be IlZ elólize·
tesi dijat, egyúttal ök, 11\inl ei Ofize tők , továbbra is kapják
a lapOl. Akik eddig nem fizették be a 2 P elóiize tesi dijat,
azok IörOlletnck a;: elófizctOk kö z!l1 s réullkrc a lap kUl·
<lesei beszUnte tj!!k. FeikerjUk olvasóinkat, hogy akik akar_
j~k Ertlellyel II kapcsolntol li e rdeklődnek U l. ifjuság moz·
galma ir~nt, Ilzenenek elő a K ~vek ölesre. E!öli1.eMsl
elfogad Uldri LanlO pén1.l.1ruok V. Kohá r)'-u. 4. II. lelkeszi
iroda, islelltisztelcl elOtt es ul.1n.

es

Vidék.
Vándorgyü\ésekd rende z. a Dávid
Ferenc Egy let Ilovemuer bó to lln D!lbrecenben es deCt:illuer h ó l · cII li'Uzesgynrmntoll. "Illltl·
két helyen II megnyitót blird Daniel GAbor egy·

leli elnök m ondja. Az clö:ulást Dcurecenben K oI:lic. l\lI.Iwilu tauár IlIrtjl\ : KOiiSII II es I\Z uuill\r itmus eimen, l<' Iit:esgy:\tIIlu.toll (Ir. Cs iki. G:\bor

-

Ici kest: b~sv.él : A templom ~1I nt isiwin eimen
A .megllyltóbull és 1\ millllks\ hely en Kcsm:i-k);
~!Ik!ós ~.ltul St!\\'alt (JOZI\II Miklós: Dlivl\ I'~rl!.
cmlll) kulteméuyell k~ rc a7.llI t hódolunk egyieiUnk
nevét adó. \'t\lh".saln pltó pUsptikUnk emlt.'ke1.cte
elö ~ t. Az Ü.'lU~l)l.l ly e ket . mindkét helyen s.ylilel;.e.
zelt cnek es IIlIII vezah be. Dcurecenbcn narkó
Béla filze sgynrmnti le lkész, FUtesg,YMlllatol1 "~e.
rell Ct J ó~se r Illondallnk inu\dst\got. A l cneszámo.
ka' bel)' 1 slereplők l:\tjl\k Ilmjd el s nzokról bes1;ámolóllkbnn mnjll killőn megemlékezünk. Mmd.
ket belyen " vilndorgyiilcst rendes lstantisz1elet
tartAsával !s egybekallcsoljuk. Blldllpes!i hi\'einket, valnmmt nzoknt, akik Dubreceu és Füzes.
~' a.rmnt környé,kén luknak e rről ll. h el~' ről is fcl
hIVJ uk, hogy millél nngyobb @z/unbfl\\ jelenjenek
m eg ezen 1\ bensöseges, hitet ébresztő, szeretetet
ápoló es mégis bnrá.lillll meleg tnll\lkozAsokoll.
Ez az elsö alkalom, hogy az egsle! nllg~' obbnró.
nyu vftndorgyUhis p rogrn mmot dolgor:olt ki s nagyoll óhnjt!\nAnk , hogy minden tekintetben meltók lehessünk eg,\'letiink trlldieióihoz és Dávid
FerenC szelleme őrök s6gch e ~.
Szombathely nl1!thrius gyülekezetet októ-

ber :!7-éll kereste fel J deal! tl'\!klós pUspóki Vi.
kflrillS, bogy istentisztelet tl\rtnsl\ fllIa\ hitében
erősitse n mng.}'"r unitárizlllus legny ug!\tibb vegvárát. Itt a hivek pAsztorollt.sllt . dl'. T /mIm Dez ső
főorvos végzi sok buzgÓSlt.ggl\1. Az istentiszteletet
üllllepi ebed követte, amelyen / clsóbiiki dr. N agy
Béla Dl'. relldörfötl\uncsos emlékezetes szep SZII" akb!\1l üdvözölte J ózlIn M klós vikáriust és Ictt
biwllysAgot II szo mbl\thel.yi unitftriusok törhetetlen hit erő!. A többck köd ezeket mondolln :
.Kötelességünk, hog." ez alkn lommal is ünnepélyesen megfogadjuk, hogy bennünket senl higy
fuvolaszó sem IlZ elcmek bósz tombolása, scm
vas sem' arany nem tudnak eltériteni 8Uól 3l
uniiArius vnllfisuuktól, amelyet !luIlak nlegalapi·
tójn mártir hallllnval szentelt meg; s amel.\' \'ul·
lásnak az aran~' tolltl J ók:li Mór . li:gy ~z Istcncimli regilllyében örök emléket e l~lC~t es " l.hnglelkű Kossuth Lajos, kinek II zsel1láhtúsát vllt\grészek ismerték el, nzt mondotta, hogy . et .~ ~1I! 
lás a jövő vulh\sa. · A szép tnlfllko.zó hire orom·
mel tölti el miudl\lIuyi unk lelkel.
Szegeden 1\ Bethlen Gubor ~2.ö \'ets~~ fi_
ókjll. Ilol'cmber hó 3-án 1\ reformá~ ló emleklh~
nepél.yen b e llsó~ége" lInnepet rendezelt. Megllyttót vi /h H-uba!l BerlahUl esperes, Zf)rszót dr:
Illyés '1'l\'IlIllIr kir, UA'yész mOlldottn, Hi>; Uunepl
beszédet dr. Csiki GlIbor lelkész t:u to tta. Az
egész iinnepély azok közé a kev~sszál11u megemhikezések közé tnrtozott, ahol v:11.óbnn egyU~t
és testvéries ICI ekkel, egymás érl ~ ke l megbecsUIcse\'el emlékeltel:.
Egyházi ünnepélye k Füzesgya:rmaton.
Felekezeti iskolflllk október iH- é n eg.r Igen l7.~1!
iskolai ünnepely kerclcbcn Mllozoll 1\ refor~l ,c!O
emlékének, nbol 9. gyülekezet f:; IIIŐII 1 1l~~1 I ~
jelen voltak. Megnyilót mondott ",1I1c~es né • Il~
lrén lnnitónó. A lkal mi énekeket és "oneke' adu
II .

eló II növendékek. A Imp j el e n t 6s é~ét es ,történetét is mertette Dorkó Béln hl'lybeh !elkcsr:.. Az
tiu nepé ly t bez!lrta J{ incses né Nagy _Ir~~ tntll lonÖ,
felhi\'lt\ II fi gye lmet ~ novem ber l n. un.ncpél,Yre,
melyet fl. templomban rendeztek m~g I/ertan uhaIá.lt hal t n n~ pUs pökUn knc,k DAl/Id r.'erencnek
halála é\'fo rdulójn alkftJmAbol.
FU'I":sgya r maIOn Dark6 Béla lelkész cl\'égezle a
hivek uj tll ru köny\'clését s lIrömmel ?na pil ~ aljuk meg, a
gyüle kezc t lagjainak lélekszáma az 19::10. én népszáml1Jás
óta ;iJland6 s ma a szeghal nuak ka l egyilIt 190 lelke t sz;\ m ~
lál. Jelenleg mi nteg)' 95 es;Jlád al kotja 1\, füzesgyarma tI
l'g}'h:izküuége t, akikne k egyharmadát az UI I.elk,ész ,már
meglátoga tt a s reméli. hogy kar.i csonyu ~efelezl a hl\'ek
lálogalás~t. A tem plomban be\'ezCllék az uJ éne kek lanulása t s erre a célra a hil'l.'k mflr 25 drb. uj énekeskön)'vet
szerezlek be. A lelkész ál\'ette az iskolában a hilla n oklatásá t s most inditja be az iskolából kiker ül! 14- 20 éves
ifjak eg}'esületél.
Mezó lu ri st ón'ányunkat most vette gond-

KIs pulI BZÓTv!r.nyunk Illyei B \'elUk egylilt sokan
budapestiek is, aggodalomma t hatrot1 ák, 1I0gy gond ozójuk
Püerly O)'ula ny. igu galó g)'engl!lkedik. Az clsö kis pesti
istentiszte leten egyU ttes lélekkel imádkoztunk m ielőbbi
gyógy ul.1sáé rl. November h6 t1·én a szÓ rv:!.ny a d , u. 14
órakor kezdOdő istentin.eleten Dávi d Ferenc emlékezetét
rogja idézni,
P CSlszenlc ru ibel1 HÓn':!.nyunk szep su mmal
kezdette meg az Osd istentisz teletek la togat:!.s:i.t. Mindnyáj unk nagy lIrömére, szolgAII. hogy nyári pi henője uUn
K i5/J Mózes ny. igazgató, II sz!!,,'An}' szereteU es tisztelt
Mozsi lJtJe~lja - jó egészsegben a regi buzgósággal es
áldozatai szeretette l pAsztorolja kits iny ny.ját az Ur
dicsOség~re,

C sepelen a kis szórvAny tagjai minden egyes alkal ommal szép számmal jönnek Ossze a l isten tiszteletre,
A meghil'ás kiadásait a szórl'i ny lelkes gondnoka M omar
János fede zi s a befol}'ó pe rselyp~ ntl mintjen egyes alkalommal összegyiijlik, hogy aw n mielObb eg)' ke lyhet I'as ~rolja na k lirvllc50raoszl!Jssal egy bekapcsolt istent isztelejaiba D ark6 Béla ftizesgyarnHlti [elkes? :I Z októ ber te ik számara, lsten se2itse öket m ielőbb ten ii k megval ósulása felé.
hó 27-en megtartott istentisztelet a[knlmúvn1. A
Budafok o n n református te mplomban december
hels beli és körn yé kb eli hil/ek adója kell, hogy hó t5,én u rvJ csoraosztással egybekapcsOl! istenliszteletet
fedez ze a jÖ \Tőb e n n. besr.olgAló lelkész u tazási tart Fer,mez / 625ef lelkész, mely re mar jó elOre felhil'juk
kiadft.sait. Ugyanekkor vettuk elő sz ö r haszn ál atba hive ink lig}'elmét. A meghil'óban - .:I hive k ~s lelkes
ar.t a kell'het, m e ly et OyöU9!1iisi J ózsef pusz t:l- sz6f1'anygondnokuk, M ózcs 13/1'6n ki \'ánságához kepes!
brl1 mh 'ei tanitó és felesége adományozot t a ma- közölni fogjuk a budafo ki és környekbeli hiyek n~vsor!J t
lakasdnl ükkel egyU It, mert a legutóbbi is tentiszteleten fel g,v:uországi u llitá.rillS rgy húznnk egy keresztelési.
mr riilt annak vflgya, hogy a hive k egymást is fel keressék
pohárral es urvacsorai tAnyérrnl együtt, A kegy_ és az össze1a rtozás érzh el'el erósitsék r gy mást.

szerek a fiiz esgyarmati egy h:b:kö1.seg gondOt3Sa
abU :\llanuk s azokat n mezöluri szór vány isten·
tiszteletein fogják használni. A szaz pengó értékü
szep es nemes ndományért, m e l.y egyhátszeretetról, ragaszkodásról és igazi unitárius Aldotatkészsegról tesz tanubizonyságol, erról a h elyről is

hálás köszönetet mondunk. Az urastta lára a keuyere! és bort JAndo r-y lfoll'.l t a n itón ő adomúnyozta,
a k ántori szolgálatot B t'li ke GYI/la tsm) r "egez le,
Dtva \'á nya l leányrgyhhközsl\gU nkben Dark6 Béla
az uj lel kész elvégezte a hi vek anrakOny \"(~lcsé l es a csaIAd kön)'v ujbóli felfektetésct, Ennek alapján örömmel allapitott~k m~g" hogy az összei rt 53 1~le k meghaladja az
állami statIsz tika állal jelze tt :::6 unitárius lelket. Ehhez
a~,onba n még az Js kell, hogy I'ala rn cun}i dél'al'á nyai hi.
\'unk l'al6ban önt uda tos unitfl ri ussá vállozzek CS .:I tem plOm
JAtogat :\.s~ va l. és a Icrhckbcn l'al6 áldozatos hordozas5a l
mutassa meg hi t~ne k erejét.
,

•

Zalaege r s zegen no\', l7·én dr, Csiki Gábor lelkész lar t istentisl teletel urvacso raosz tással egybekapc50lva.
Hely beli ~s környék beli hi l'ein k eg ybeg)'üjtését a \.:icsin)'
nyáj buzgó pásztora dr , B orbély András korháú on 'Os
tesll'ériink vegzi. a t61e má r régóta ismert agilitéssal és
nagy szeretettel.
G ytir b en egy melegszil'll asszon)' \'égzi a szón 'án}'"
gondoz6 i munkát jo~ip'J[ficlmé Ncmt!/h Irml1 taná rnő
szemelyébe n, nki az édesanya szeretel(! t minden egyes hivUn kre kiterjeszti, A Slolg!Jla tol november 17·én Józan
Miklós pilspöki I'ikarius lát ja el, 1lr\'acso raosz tássa l egybekapcsolva ,
Sas ha lomban decl.'l11 ber hó 8·án d, u. 4 órai kezdettel prédikál és Osd IlIl'acso rát il Kossuth utcai elemi
iskola lantermé ben FcrcflC:L József lelkész. Err e az alkalom ra szeretette l hivjuk és vAl'juk hiveinkel. Kérünk mindenk it, llog)' Il!g)'en segítségün kre a Sa311nlom , /oIdt)'iisföld es Ra kosS2en /mihAI)' községckbeu éJ'; hil'elnk ÖSZszei r(is~ban és l1leglátogatás!Jban,

8,a!al SZÓlI'áuygYil Lekezetll nk helybeli es környek-

beh, tagl,al november eLsO vad rn apján im Adkoztak rgy iil1,
amI kor IS az Ur as~taldh oz is járultak, Jllel)' re a kenyeret
es a b~rl Lo~ t1t(UJ j tJnOlSnt adományozta, a szolgál6 lelkCsz I',ttz FI/tp j óuc! alezredes házána k 1'011 szil'esen
lA tolt \'endege, 12 lélck réslesUlI cz al kalom mal urvacso_
rába n.
Nyl r eiyh,hán nOl'ember 116 24· ~n prM ikill és oszt
un',a~orát ~duJ n Mik l6/J vi ká rius, A hel} beli es környekbeh hl\'ck Ilg)'elrn(!t mAr jó elő re is felh!l'juk errc az
alkalomra, Az IstentiSz.elet az el'angéllkus iskola <.tiszter.
mében delelőlt 10 órakor kezdOdik,

U.

K ü lföld.

Az Unitáriu s Ke r eszté nye k Nemzetk özi Tá rs ula ta az 103li. é v folyn m án a hollandiai Arnhembcn, j ul. :"18. - aug, 3. napjain relldezi m eg tanu lmá nyi konfere nei/l,ját "fl szabade lv ü ke resztenység te r ve i és kilátásai· eim ~Il\tt,
E zen fl tanulmányi ko nfe reuci{m c sa k meg h l\"otlak vesznek r e szt , de szil/esen latj Ak :u: érdekl ődő ket. A m egh ivottak cllAtásMól es elszAllt\so-IflsÍlról fl h olland iA i t est vere k gOlJdoskodna k. A

iSer rollel kéri IUl egye!> egsblh i kÖ"I)()lltOU.t,
h~'i II mtghi \'oltak utiköll:l~gáhea jaruljt\llsk
ho"'. A nem~c(kösi tt\f~u l&t januar m1\sodik
,.Il5Arnllpjat - te~t,..,!riseg \':tSfttl1l\pjRMk - ki·
\"lutill. lekinicIIi. amikor III OSilZCS.'\fto!!U ~ II bafAlSag kHejeúsare !\% elnök áUa] m !~i rt ima
felolvlI~isét l..-érik, :t par:ielyg: 'Uj~st pedig " t:\r-

suli" ja\'MII.

• • •

IH llto lfalnk I Otl-.

d~oni

Jllno S4ndormj

um.

n

é\'~i

b lb:tn'(/f /, 'j O.J!lp4r Áino!!l SotékelywlJoboson

korib3n elhun)'l. Eni61'itl i!.k nllgy rwwé le me!1ell le mettek
el. Benne, l.bzló G/ U!3. eg)'hhi kOnyl'14ros Myó!!&t gy.tSl.oljL Sl enlj brahdm{ és jtkabh!d JfJI<.tbhlxr S.J'nu ny.
hon\'édsdudos, :J Ferenc Jóud rend lo ug. ker~lj éne k
tul.lljdolll)S3 október hó ! I· ~ hoi$US uen l'edés utá l!
el hunyt Vl1j d<l Slindor ny. fö nloldonY'luel6 élel ~nek 59
e l'ében október I-'-en Győrben elhunyt.
ISlen adjo n a z elk611melteknek ö rök boldo~1got I

IVATA LOS

R ÉS Z

1\1eghivó.

S :. ::!ro - 1935.
..( budapesti tlJJildnus egyhdd:örsig KebliTall!iua 1935. th'i decembe.r hó 2·:\n (h ~llö'l)

délutún ' t6 ór>.lkor II

l!lllt\c~teremban

(I. emelet)

évnegyed i r e ndes Ul ést
tnft , mcl.rre presby te r :Ifizlit :3teretettel m ,ghivj uk .
Budapest, 1935. nov. 7.
dr . K Olma J all ó s. k.

J ó:all Miklds s. k.

cg)'hiti go ndnok.

lelk~u-eln6k.

Td. rgyso ro: at : 1. Elnöki megns ito. ~. J egy z? köny~' hitelesitók kiküldésc. 3. Elnökileg elintezett es folyó ügyek. 4. ~ e\·e l esUg}' i hilOttSAg
jeicIIIese. 5, 1936 ·ik evi köhs égel6irímYllnt. 6.

Gazdtlstl.gi biwttgsg jelentése. 7. Idöközben é rke ző
Ugyek. 7. Inditvallyok (irásbnll - elő re).
NB! Ne\"elesUg,ri bitous t\g: 1I0 V . 25. ( hét fő)
d ~ luthn ' IG órakor. Gazdils:'lgi bitousit.g: 1l0Y.
:!/ . (n.crd.~) delu.Hul 1,,6 ?fakor. !\illön meghivót
ncm klildunk. M1Ilden nfla jegyezzc fel a datu.
moknt 1\ ua)ltAr:'lbnn.

Meg hi vÓ.

•

A blld?pcsti unilárius ~lyll(iddj:s~g 1935.
d;cember l ö>:én (\'lIsarnnp) délelőtt II ómkor "
Kohll.r.'·-utcIH te mplomban tartj"

év i re ndes k Öl.gy Ulésél
melyre gylllekezctllnk
Steretcttel mcghi \'j uk.

Ö 3 Bte~ !Itlóti'.clö hlgjil.it

BUlIIlIIeB!, 1035. no\'. 15.
d t. ?;'o,"'n 8QI/(j S. k .
9ó~"/1 911/HáJ
el!.J'h47.l 1I0ndn ok.

S.

klk~1I1. ~Innk.

k.

Le lk éni n yug dijala pra befolyt "dolIla.
IlJok: !I\OOr(il.I\·i Márko!! Lllju Debrel"ell "p'
~
,
, .. JII.
' k'
em)t! -ere la.- l, Ssoluo};i persel)1penr: 6.- p
~ebre~1i ~erseIJP~nz 5.- P, Péter Jáuos ed
on. JoslpovlChné Németn Irma, Gl'M il.- ;) P
dr. Hosszú ZoUAn 3.- P, Bartha. Laios es MOlns.;
János (Csepsi) :!-::! P., Cst\ka JA.nos, PeSlujbety
L - P, F'ogallj:\k :~ buzgó ntya6. l~k egyhMullk
hál:\s kös~önetét. P~ld:\jok iilolgAljOIl bur:di' i\sul
m:\sokna k is. A közelg<i karocsollj'i izent Unllepek
3ll."nlm(u:ól akfisszullk le e-g'y-e~y csillogó di:ut a
kar!1csony({nól !I adótillir ruakjablu\ teg.yUk oda.
a. közös oltárra, amelyen at: evangélium Stolgái
éleSEteUék 1\ mi s.r.:Amullkm II Stent IUleL Ne
legJeLl egyetlen unitárius bitbú lélek ebben II ha,-sball, aki Ile járulua bO!l:í ennek III lllnpnak
ti gyampilasaboz. fIolllelynek 10 é \'en belUl el kcll
érnie :\ 100,000 pellg1.k HII 151ell is ílg:,' akll.rjll.
itt is be fog Vt\Jlli !lZ ősi moUó : Ita kksi1IY l!:erT't
s!aporDdik . .. • AI)'afist'tgos indulattal k';'r, utlslOI,

siirget mindenkit !~ megaJakult Ny ugdijbit:oU..'l "g
nevében is - szives lid\·ö.llleltel :
Bu.i!lpest , 1935. Xl. 7.
8óuUI '.)VkI&

-

ri",..! ,
~~, oik.fn u.

A Sunlábr ll h 4 m i plheno;n;: ad!kollnk ; OrmOssy
Kdlmdn (111 . .!S IV. részlel) 6 P_I, !~édiger ÓdOn (III. renlet), B. B. ~ -!'j 1)-1. Ourjan rCf'l:l1c (VII. ~s \'lU. n\$z1~IJ,
Ujvári LáSzló (nol·ember. decemberre) 4--4 P-I, ld. P.!INffy
G)'u!a. Uj. <Ir. P~lerffy Gyula, P.!tedl~' Jen 6 (októbt!r, d.....
cemberrc) Uil'~ri László , Csegez)' Árpád 3-3 1'· 1, U. L ,
Irsay les tvé:rek (41Irilis. nu\jusr.t) 2- 2 1'-1. IloItIk)' Len
(stepte mbcr, dcccnlberre) l P 20 f_ l, Jáky Nánclorn~ I )J_I,
Znpomel Gir;ell!l (nolltcmbcr. oklóberrt) 00 l-t. Nenu';;!
M~ riQ (október. nOI·emben ...') ;&o i- I. Andr~s G,lelI" ()~nu
~ rrD), KCjles Álldnl, I\epes .\nd rds (julius.,.) ~'I)-~)I.l f-t,
lieltai Gdspar élete é.. 11Iunk4sdga dmll lIIIcIII61 2 I~I 
d:lny II ÖO. össl:csen 60 t, Fe~nc JÓ~ef. .\ rn~'1IfOrsúl:i
unil:l riusok d,nll lillelb61 7 ptida n)' il 20 f, I I.' 40 f. 10
drb. konfc rcncill~ !e.'elelől al) 06 f. képes te"elcIIIlJl'ból I
drb . IS f. ~ drl... il. tO I, ÖS$~~cn 5 l' 40 f, 1/3 drb. Il
S f, Osnesen 9 P 04 f, Idcl:~~d lésill !12 I, eg}ilU tl4 p, n
IHtlll h Óll3p\)a.n eln.Amoll IO:JO P-\'cl egyiilt t~ P. Kcr .....
k it~tlk ki m{n~l elöMl 1500 P-ro. ,\ jókcd\'!1 ~d~ k<).lÓI
"ereI! III IS11!n 1

Sxcnuibrllh á ml unitárius Iflu! ágl konfercm;:lás

lábor október 31-en tarialla a reform~ció ünnep alkalma_
ból tea eSlélyé!. A tea est ~I)'en
42 drb. 50 f.-es tea jegr.b61
21.- p
34 drb. ~ f.-es (iijusagi) tea jeg~böl 10.20 J>
,
y tete tt be, azonkivül felülfilettek és pedig

ISI"lisrtelell .o"ond 1935. december hóban,
H o I

)I.lylk

ll.ly

•• pOD

6r1iban

2.- P
Z!JiRmond Lőrinc
-.50 P
3.- I
klllön adag cu korból begyült
persclyp!nz
",,,;:;;;~

A.t Templomokban:

V., KoM.Ty-u.4.

•
•

•
•

J. Ii. !i. d. c.1 1 Barabás István
~

31.

d. u. G Barab,ts [stván

i. I!. ~l( e. J,I
29.(R) lot. It-II

Józan Miklós
j1tan ,.,m.Jós
I. d. C.IO Józan Miklós
IX. iUkOS-u: 3. (IJulfi~jJl
. ••
I. !! ..ft • • dr. Csiki Gábo
31. d. u. 6. dr. Csiki Gábor
•
•
15.26. d. c.IQ FerencI JÓzse!
•

•
•

•

8., kö rzeTekb en :
'ill-•. it. Ilfll lll.
X., l J. r -Iti" 'Ill. II.UI

n..

•

o

•

o

C., PeSTkörnyéken :

Csepel-Templomtéri
polgári iskola.
Kispcst-Wekcrlelclcp
IL sz. ej. isk.

Psucrzsébet -Erzsébet
utca ej. isk.
o

.0

Ps~tlörinc-All.

29.

,.
I.

15.
;(6.

"

•

d. u. 4.
•

o

•

•

o

o

Kés!lH'lrkyMik16s

Barabás IstvJm
Pcll10 István
KésmárkyMiklós

Fercncz Józse~

,.

d.e.ll

15.

d. u. 4. dr. Csiki Gábor

S.

•

o

•

o

-25.

-.50 P

NXlJn Al i kt Ósn~
8lJI/IJ István

felelleZ Jóuef

dr. Csiki Gábo
FerenCI József

telep
Pel hő Islvan
8. 25. d. e.1l
Kulturlll'lz
Rákospalota·,\lá\' .-Ielepi
24. d. u. 4. Barabas Is tván
iskola
Ujpest-Szcnt I stváll-l~ri
polgári iskola
23. o o Barabás Islván
D" Vidéken :
Budafok-Re!. templom
15. d. u. 3. Ferenc~ Józse!
Debre~n-Hatvan-II. 24.
Unitárius Imahh
I. d. e.!O Ferenc~ Jó~sef
26. .. • dr. Csiki Gábor
o
•
DéWII'án)'a-Unitá rius
26. d. e.9
Darkó Béla
imaház
Füzesgyarmat-Unit.
25.
Darkó B~la
templom
• •
Mezölur- Ujvárosi
áll. elemi iskola
22.
Darkó Béla
•
o
Sashalom- Kossuth-Iéri
áll. elemi Iskola
8. cl. 11.4 Ferencz József

erre kiadh a meghi\'ók
p
6.40 P

Együtt: 41.22 P
A mult Slám unkban kÖlött hiány
154.26 P
A jelenlegi hiány: 113.04 ]l
Ujb61 fe\kérjük azokal, akik résztvettek a konferencian, de nem járultak a költségekhez, hugy járuljanak utólag
honá fillé reikkel, esetleg pengOlkkel és azokal. akik a
konfe renciára eddig nem adakoztak, hogy adakozzanak erre
a célra s ezzel segilsék letörleszteni hátral~kukat.

A Bethlen Gábor Kör IIS'lIÚJiIÓ kÖ'li'yílll!se.
A pro tes lárl$ el1ye!emi és lőiskolai hal1l;al~k ~~.lhlcn Gábor
Köre ok tóber 28-an este tilrtolla ez éVL 115zlullló kö~gyii 
lésé t, Kn ézits-utcai diszes. új helyiségeiben, amelyeket a
különböző fakultásokr61 ösuese regle tt tagok zsufolásig
meg löll öltek. A ritka tlrdeklödéssel vár t közgyiilésen megjelentek: Dr. Torday at!z~ J6no.s ügyvéd, a Bethlen
Gáko r Kör Szcnior:itusanak elnöke, tovabbá az Országos
MagyOl r P rotestáns Diákszövetség, 3 Magyar Kemzeli DiAkszövetség, a HungariOl és a Melhosz, végül a test\'éregyesülelek elnökei, illetve \'eze löi köz{\] szamosan. A nagy
telS1.tls5et fogadott besz.'Lmolók után, n kölgy(ilés a folyó
tOln l!YTe a következő tisztIkart \'álaszlot ta: Ol)l1cüS6muel
el:1ök, Steiner Ujjas társelnök, l!lJlogh (Mnrl,o,: belmiszisziós- Szik~zay Ba.skay Andr6!J ,rodalml-, Bö{i)nf Andr6s
segél):Ugyi-, Szöllő!Jsy .AryiJd penzü~i-! ViJrocz}' l!Jtv~n
társadami- Dcbreczem Arplid sportul!.Y1 aleln6k6k, KI!J!J
L6szló f6t'itkár, dr. Lli3zló C.sllblJ főjeg)'zö, Be/el OrullJ
főpénztAros dr . BllriJfh KiJroly ellenőr, akikre a Kör
35 ~\'es fe~m't.násanak jubileuma folytán fokozottan nehéz
feladatok megoldása r~r.

Női és férfikalap nagy választék-

ban -

NB! Alahuzotl dálIImokon UrVlJC3QrlI03z/áS. Isk olások feteő tagozata (IV. - VIll. o.) számára t"inden hó
ll. vasárnapján délelőtt '1, 10 óra ko r külön ifju.s/Jgi is/en_
li.sz/elet a Koháry_utcai lemplomban. _ December 1.,8.,
15. és 22. napjain délutá:: 6 óra kor közős ~dl'enti lihitot a
Missz.ióhál templomában : sorozatos előadásoka ./I1illlylink
első négy tétele röl. December 15-iki istentisztelet utan
déli 12 órakor evi rende3 közgrü1és az 1936. évre szóló
köllségtl6i r.ln)·zat megállapitása véget!. - RiJdiw i.slcnIi.szlelct de<:en'ber 29-én délelött 11 óra 15 perckor. _
EgyMEi ének próba mimlen kedden délután 6 ó rakor a
Misszióház temploma ban. (IX., Rakos-ul<;a 3) - Egyhá~i
adÓ I lehel fizetni V, Ko Mry-utca 4. szám ala1ii lelkészi
hi~atalban hétk öznap délelőtt 9 ó rától l-ig és délu tán
4 ó rától 7-ig, \'aSÍlrnapokon az istentisztelet elótt és ulan ;
p enztAros Zsigmond Lőrinc,
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