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Az életakarat nagy példája
HozzÁ. vflSSllnk 9z0 k\'II, hogy erdélyi test\'e-

rei nk felöl csak rosv. hireket halljunk. A h€'lyzet
odn!lt vl\lóbon sul}'os. Sulyosn bb talfm , mint
nllog)' nun ak kepo II hirek ~ ljt\ 1I ide vet ódik. SÖ!? t
j öven d őt jÓSOlgilflll\k nemelyemberek: ha soklug
igy Inri, 1\ magyar étetnek CS kuUurAtlak meg

cssk u nyOllla scm mnrad Illcg Erd élyben. t il
ebben t\ jóslásbllll - hil la h;tenek - nem hiszek,
A magyar élet erő Erdél)' 6si földjén sokkal szi\'ósabb. mint sem :lll me-g lehelne foj l/mi , Az erúS
1l)'omAs csak az életakaralOt tesz i ösztöll szerü!pg
még erősebbé és ellcnAllóbbÍL,
A ma~' R rs.ág részén~ !, hi\'atalosak és nwgll.n)·osok részé ről is, i\zonball ideM éli több érdeklódést ueretl:ék latni az erdél)' i mtl gynr testvérek
életküzdelmei irAn!. Ne felejt sük cl, nckik mnr
az is erőt jelent, ha küzdelmeiket e rd e klődéssel
figyeljUk és napi imfulsltgunkbulI ró lu k megemlékezünk. Ök ezt üSztöI\szerü1rg megérzik és ez
nz érzIis erejUket fok oz7.a. De mintha mi nrlósnk
marndnl\nk iralltuk \ aló ta rt01.RSlIllk letörlesztésén\. Az nr(lIlylngos jobb sors mini Im megrontott
volnn közUHlnk sok nkn!. Mcg nz erdélyi atya·
fiak közlI! is idct\t sokrm cll.üzümbü.ijdtck, !lZ
t\1dolt szülOfölti képe lelklikbclI lni!sn nkint kezd
clmosódni és II fajtestvcrek jujkiAltn~ Íl vlI l szemt.en mintha sokan SUkele k nmrndn{l1lnk. Élik II
~ Ilguk Ins!lllki nt elpestiesedO élelüket. A llIugyflr
In~adl1 l o mh tll\ pedig több szó esik Arról, hogy
lilit csillA! Hit ler Némctorilzngb,ul ft zsidókkAl ,
"agy hogy mi lesz Abclilzinin sorSII, mint !\TrÓl,
hogy ~lt eIIinAIlInk othu\ t II mi f~jtestv6reinkkel
és 1111 leSI nt t!Hlólyi fold soriUl, Lehetnck, nk ik
azt mO:ldjtak II. IMstllt cSAL Adja Iiltcn , ugylegyclI!
Jilcm nkttrOIll mo~t Erdél)'bcn l\\IIrad I~st-

vereink szomoru sorsát eCiletelni. InkAbb eg)'
olyn n hir:ult\ssnl szeretnék élni , I1mi sulyos körülmények közöt unitArius testvéreink komoly é.Jetakn.rI\tt\t bizonyiljn.
Mihelyt nyil \'nn\'uló lett !IZ, hogy mug,\'ur
ember szlum\ ra Erd élSbell ti sztvi se l ői pt\lyrm,
közhi\'atn.lokb!\ 11 boldogul t\si lehetőség nincs es
igy hi\'eillkn ck galcli\s:'lgi ])f\I,Yt\n kell életlehetóséget keresIliök, eg,yhl\zllllk Székel,Ykereszturoll
gazdnsAgi fiu-i skolflt szerVE'zet. Az unit6riusok
regen ig arról voltnk Ile,'ezetesek, hogy nt élet_
követelményeit mindig felismerték él! minden
jÓblIII elöl j:\rtl\k. Ez történt loost is. A székelykereszturi gazdasAgi i51.:o11\ sikerét selllmi sem
bizonyitjn jobbnn, mint llZ a téns, bogy IIl I\r IIZ
el ső eszetelldóben ol)'nn sokun jelenkeztek fó! vételre, - felekezetklllöubscg lIóJkii l - hogy mindenki sznmnm nz ignzgntós!lg helyet sem tudott
bizlositnni. Az eredmóny az, hog)' 1\ Szekelyfól,\Ön ma m ~r so kk t~1 intenzi\'ebb grlZdAlko(!t\s
folyik, mint II lUultblllt. Régebben ~ székel,\' kisbirtokos, hllnégy- öt fi tl volt, cSllk egyet tnrtott ot!hon hnrisn,yfls gnzdAlIl\k. Egyet esetleg még iUl\Snak adott , hogy i])uros legyen belőle. :\ többit
IlzQnbnn gimllAziumba klllclle li leU belöllik "lISUhIB, POBIl\3, Innit ó, InnM. PI\II, \'IIS," kurini biN.
Enllck fl lehe tősége mri m:\r lIlf'gszilllt. A fiugyermekek is csnl.:Jt9111 mind OdllhuM Iluu'nduuk
II
nólu\ny holdny i kav icsos földü n. Ht\rOI1l910rnégyszer IIIUll'it keH lehl\t IlUI abból r\ SO \'~I~Y
földből kivl!nni, mi nt régen kellell. Il:rre hllutj8
meg II székelyekcl 1\ keres!turi uuili\riulI gll!1I11súgi fiu iskoll\. Igy Illokból II jó r:l l'al~ ~zé~ely
fiukból, nki k most mM !lem lohelnek birAk, nllomftsfönökök \'ugy IIűlltllgyigl\ r.: glltók, le:unek OkO,9
gazdAk ösi fOldün, rnju uk éil l'gyltAl unk e~őils"gel.
i\1 indnzok, nkik fl székelykereszturi g:u:dllSASti iskolll ,ter\'6t IUlllnk i!!ejlm u:i,'Ukön I11l'len-

geUck 8 :Iunak megv:llósitásáll fárauo)\tak,
most örömmel láthatják, hogy fáradozásuk nem
volt hiabavaló. ~e m ze d ékek számára hozzn mllg a
maga dn\ga gyümölcsét. Hála erdélyi. e~SI~ázunk
\.ezetóségenek, mely megértette flZ Idok Jeiét s
hála II kerefizturi RI,ynfialnlllk , akiknek segitségcvel uz igazgatóság az intézetet "ulóu!\.1l minta.szerű gazdasági sZllkiskoh\vi tud~a fe.Jl e~zlenl .
A lelkesedés amellyel a kereszturI Ulutánusok,
bimtalosak 'éS nem hivatalosak, a ga1.dasági
iskola elért sikereiről és jö \'e ll dő terveiról beszélIlek valóball megbaló. Igy csuk az beszéltwt s
olJ~n áldozatokat, mint ök, csak 111. hozhat, aid
szive szent ügyévé tett egy szép feladatot.
De nem csak II fiuk gazdasági kiké p1.esc röl
történt gondoskodás f{ereszlUron. A fiu iskola
mellett minden nyárou a ]{lllyok részére ölhetes
hazlartási é~ gazdasági tanfolyamot relldeznek.
Nem csak amolyan fóző iskola ez, amilyent más
helyen is eleget lehet talaIni. A kertészkedés,
baromfi teuyésztés, tej termelés, méhészet, sertés_
hizlalás stb. egyszóval a b6.ztartás minden ügyességére megtanitják ott lányainkat. Vezetőnójük,
aki Kecskeméten is tanult, valoságos mfl\'észe
szép hiY3tá~án8k. A leányok rend re beosztva o.
konybiln minden nap leviz3gázllak. C~alád{ommal
együtt részt vettem egy hétfői ebéd eo. A "izsgilzó lefl(JJok sikere szenzó.ciós volt. A tanfolyam
résztvevői és vendégei nagyszerü burgooyalevest,
spárga. módra készitett zöldbabot felsó.!·szelet
feltéttel és csöröget kaptak, ami személyenként
bő ndagolással pontosan kiszámitva 6 lejbe azaz
18-20 fillérIle ker ült. Vegyük számitásoa, hogy
oU Il Z árak lényegesen alacsonyabbak, millt Budapeslen, de az eredmény igy is rueglepö. Csak
igy lehet megérteni, bogy egy öthetea tanfolyam
egy lánynak, lakást es teljes ellátást beleértve,
kb. 16 pengőbe kerül. Ez azonban csak egy példa
arra, hogy mi Illinden jóra tllIlithafják meg
olt fl jövö hazi'lsszonyait.
Nem szeretem a sokszor rOSSz ul értelmezet
"uemokratikus" szót a lkalmazni. Ezért a tanfo·
lyam szellemét testvériesnek nevezem . Egyszerú
falus i székely gazdák es uri családok leanyai
egymas mellett ültek az iskola padjáb,lIl, együtt
gyomláltnk, ka paltak, e nekeitek, föztek, mosogattak 8 szöttek egy eletreszólö barátsllgot. Amint
vasarnal' délelött ősi székely gunyáj ukban kettős
sorban II templomba vonultnk és ott ő~i zsoltárainkllt énekelték, könny tolult szemembe s
szívemben felsóhaj tottam : lsten áld meg ezt a.
nellet I
"liIyen szép lenne, hu ti. jövő uyári tali fo ly8 1llrt\ u mi budallesti lelt.llyuínk közU I i3 Jemen-
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nének egy nélu'myan. Öt hét ttlatt sok hasznos
dolgot tanulnának, unitnri\lS szilkely levegőt súvnállak, kellemesen n)'aralnának ott ahol a Gagyi
patak a KUkUlIóbe ömlik s egy életreszóló harátbarátságot köthellléllek a SzékclyJöld lányaival.
Jó voluu ez már csak azert is. nehogy itt egész"n
elppslieseujenek. Mi csollkamagyo.rországi unitá_
riusok caak addig élünk s mások részéről ia
addig erd emitilIk megbecsülest, nmig lelkUnkön
megmarsdnnk a Székely föl d unitárizmusállak ősi
IIzép vonllsai. Eletszükség tebát itt a mi
sZÍlmunkra, hogy nz ósi fö lddel és unnak lIépe\'el eleven kapcsolatot tartsunk.
Ez II néhány sor nem adott szakszerü
ismertetést a székelykeresztur; gazdnEági fiu iskoláról és fl. nyári nöi tanfolyamokról. Nem is ez
volt a céloIll. Ehhez szakember kellene. C:!ak
Erdély fel b, II Székelsföld felé akartam fordita ni
olvasóink lekintetét. A bels zet képe odaát sötét,
de IIcm reménytelen: testv éreink életnl\arata
nem tört meg. Ismétlem; életküzdelmünkben már
az II tudat is nagy eröt ad nekik, hogyha mi
naponta reájuk godolunk s imádságainkban róluk
is megemlé kezünk. A hithú mohamedá n, barho\' n
sodorja a sors, mindenünnen Mekka felé fordui"a
mondjo. el napi imitd ~ agat. Minden unit:\rius
s zékely ember forduljon imadsága\'al l!rdely felé!
Dr. Csiki Gcibor.
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Ime. az áldozat.
Urt is soko.t beszélnek az tmitárius áldozatkészségröl. D e illkább a sajdi 4rdekek szo/gálata
mn lI(lIJirem[ell. R égente keJ;esebbct bcsdltek róla,
de az u n itári!u áldozatkészség bdmlllalra méll6 voll .
A ?lapokban o/ea sltlk egy porladó sz.iNlek gyl-mán/ba eéshe/ö ó'rök érle{mü szév $zaJ;(u t egy alapiló levélbe1!. '.Jl1lrányi F arka s Sámlor ezekkel. I~
sorokkal lelt ezer (orúltos alapi/vlinyl /I kolozSL'an
1tnitárius papllceeld in tézett Iéi:
~ Me.fJemldla!Z!;én arról, hogy egykor, mjl!~
s:egélly súiló /,; elhagyott !!y~rm ek~, .. mtrmyt
kii.:delem, nyomor és "élkuloJés kozolt tMIIIItam a1lJ1 yi/ 19, ame,my it t.a/I!lItM~. és hogy
el"e'~ ke vés /arndásainmak 1S alapJa i " ekem
örökké ked L'es emlékii kolozsvári. tlllil? riu s ~~ié
gitf.munkban t lyertem, ezen most emlitelt foU/ko·
lállkban alapi/várlyt teszek egy oly(ln t:agy~
talan , szegérly tluitc.írius 'ifjl' rész?,e, . (Ih a
Ie/kéUl pályára késziih·bl ,. a Mk~J' ~tlgorl.a
tot nemesak le/elle de a hlie vués, Qkira loklwl
kezébeu, készül ekÍúsiáj ába pályáját s az t iefet

megkezd/mi.
Hogy tehát egy ilye/!,

lit

Metbe milldm

anyagi. segetielem flt/kül hUIJQ ifju leikésZflek

Iw:dct tu:llé:ségcit le.1alább 'lémilcg megkéi1lY'Iyi/sem, /(j()() frt.-ot, irvall cgye~cr {od1l1Jlyi
tllapi/uálly/ lestek, hogy atllwk é!'i ka ma/jából
steIIt láva/dsd/loz els6 !ziiksigletét: p«lcistjál,
biblidját ~ imakih'YL·ét bcszeru!JeSS(J.
Ke~'és, igaz, mert t/em bllsdsjih'edelmeim fefcslegéb61, lla71cm tisdl-1SC16i csekély fízeiésem s
fflcí,melllli mlmkáuágoltmak cgy f1egycd százait
alaU megtakarilo/t s lircgségemrc {ilre /elt filfértiMl gyiilt liuze s -igy mÚldelle ae aldo·
z6/lak d6 cgyhcj:am, vallásom iránti L'égfelen
szere/;/emb6l kedveSt", örömmel hotom meg
4/((0;:a/om abba,. a reméllybell, /Uzal az unitári,lS "il/el, !wgy tán le,wl8k magasabb állásli
telielosebb hi/rokol/aim kiiditt, akik " löbb6l
t~bbct dldo:c'á ll lMldámal kiire/lli fogják. c
II

II suretelrol, a ragaszkoddsról, az odaadó
á!tloz1.lkészségról aligh" irtak szebb sorokal. De
még a szavakllál is szebben ha?lgti k a tett, amelynck mását ma hiába kereSIlók a kf:so ulloklÍk kötő·u.
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KRÓNIKA.
Hall Alfréd látogatása

, •

-

A Nemzetközi Ullitarius Szövetség elnöke

Hall Alfr~d nngollelkt'!sz közel három hetes erddyi
és ffi llgyarorszRgi körulj&. utan viss7.l\utazott hnzajába. U"jábaD megfl.llt Hollandiában, ahol Ulrecht
ben a limulat központi iroJAja székhelyen megbizói Elnöki Tunácsa elölt számolt be ulja eredmén~·eir61. Erdélyben több mint húsz gyülekezetet
látogatott mcg, a két vasárnapon Toroc~ón és
Kolozsvárt zsufolt templomokban hirdette az igét
s tele volt a templom mindazokon a vidéki helye, ken, ahol körulja alkltlmávnl megfordult, Különös gondot fordilott azoknak 1\ székelyföldi Homo.
ródmellti unitáriUf! egyházközségckuek II meglátogatására, ahol a romún hatóságok támogntasá·
\'al az orhodQx görög keleti egyház javára eró·
szak03 téritési kisérletek fol~' nak, mel~' nek ezi.
deig mintegy kétszáz unil8.rius lélek esett {\ldo·
zalu\.
. Buda~ esteu a Misszió Hhnak volt vendége
8 Itt prédikált vasárnap, szeptember hó 15-en
Józ(m Mikl6, püspöki vikáciuf! alkal mi imM.
S{\~át követően. B:szédét, amelsun hitvallást tett
a ~ilago~ szerteszét élő mintegy hú ~z millió unitánus es szabadelYU keresztény teltvériessege
_~~.Ilett, 8 a mai fo rgatagoB időben uz eszme
orok hŐB ét Dávid Ferencet állitotta eazménykepiil
h 1~lg!\~Ói aié, akivel meg mint idellapja térden
~I.O kl~ ~:ermek iamerkedeu meg a most az 6
ep9 CöldJer61 visszatérve boldogan tesz bitval-

IlIst u;o; ö hiléról, -

dr. C,ih Gdllor tolmácaoltn.

A prédikúció :IZ ialeni gondviselés utja it tHnito1ta
ml'gkapó:lII szép hasonintokkal, II m,Li mOilern
ember lelki élete problem/Ii alapj t'IIL __ Ezt köve.
tően reszt veU a Koháry utcai templomban turtott
évmegnyitó ifjuaégi istentiszteleten, ahol aT. hdll
L'bzló lelkesz préllikúclójn után szólott az ifJ Us{lghoz és áldotta m~g óket. - Itt hlrlózkotlÍl~!\
folyum:m tisztel~ó látogatást tett dr. Mik6 f'ert1!c
egyházi fógondnokhelyettesnél, Szombaton délutan JÓzall _llildós plispöki vikáriu:l h{[zállltk vcndége, nki\'el eg.\ ugyanazon intézelb{ II tanultuk.
mig v u~árnnp délben clr. báró Dat/lel Gábor o.
bud "pesti gsülckezet gOlldoka látta vendégü\.
Urjának je le ntő séget étezzük, de azt mel.
tatni most nem tud juk. Végzett mu káról az
allbliai napisajtó is m~gl'mlékczett, csak sajnos,
bogya. pontatlan slljlóirodai jelentések miatt o.z
311go1 sajl,ó eJfogultságr61 ismert refze jelentéseit
bizonyos lartÓzkodássn.1 fOgIldt Il.
J e h~lltéBéllek örömét még érep,z\l1; s elvégzett munkájára pedig Istell AMasát kivánj ul;,

I

Fere/let Jótsef.

A JÖVÖ UTJAIN.
Épül a pes!szentl6rinci uniláriu.s

temp lom.
.Isten neVebcu kczd~m el
•
O segitsen kegyel mével.·
Ezzel a fohásszal kezdődölt Pcsl!.zelltlóriIlC('1I flz a kÖllllyekig megható szép illlllepség,
melynek kcret~ben J6zan Mik/ó8 piispöki \'ikfl.rillS
fl kil\solt fund !l mcntumb ll döntötte az ullihirius
templom alapkövét. Hit\.bn\'a!ó vobla mil.dt'u kisérletezés, mert !lern lehetne leim i ut, hogy mit
éreztünk akkor, Iunikor fl lIugy kő lewhant a
mélységbe es fölhangz ott utána Ullitárius életUuk
ar:\ny jelmondata: Egy /lZ Isteu l Ml!g kell /lZOllban állnunk egy pi!lullutra ellllél a szeglclkónél,
mert ulIitltriu:l templomot m l~ nagyOll mhezen
ehet épiteui. Mi, akik itt lakuuk PestszellllóJiu&
c'~n, mint nz itteni leállyegyb(lzközseg tagjai,
Illttuk azokut a nugy erófesllilesekct, muJyel,kel
a IIngyszámu és gazdag test"érftlekezelek ével,en
keresztül épitették és épilik templomai kal. I~t
mindig nebezen szUletett meg egy lslen háza,
mcrt a hOlllokbl1n mélyen kell fundamentulllot
ásni. Ez a körülöUünk fo lytatott bnre éplJCn ugy
el is \'eheUe vol 1111. a kedl'Unket nz épitéstöJ, mint
ahogy reákény!!zeritett arrIl, hogy mi ia épit:l~Dk"
Unitarius önludatunk, millt élő lelkiismeret e\'ck
óla bajt 8züntelenUl, nem enged pibenui, amig

u. e.
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hl'. .egy lsten- dicsősége be nem teljesedik raj.
tunk. RalJjlli lettünk nl'. unitnrius éJninkacáanak 9

CBak nl'. Istenben vetett hitünk cllJ biti szent rabstigunkat. Hiúság, önzés, dicsöség keresés itt
sikerre nem szflm ithaf, mert II mi szegénységUnk
tisztább talaj 811nAI, mintho2Y az ilyen gnzok
kisarjadhstnának benne. Nagy megalAzkodas imád-

ságos karjai bontakoznak ki az épUJli körvonalaklIÓl. E~yedUt n reménységünk e rősödik nap-nap

utlln, hogy az lsten m/'gáldja az alázatos szent
törekvéseket.

UUi!lIriUB templomot épit Unk ft . székely hS8Ök
emUktre", ae II beteljcstiléstlil még beláthatatlan
messzeségben vngyullk. A leányegyházközség
tagjai minden szabad idejüket oU töltik II munkások közötl. JeJszavunk, hogy amit mi dolgozunk,
azétt Ilcm kelJ pénzt kiadni. Minden fIld arabnak
öt\'cndllnk, mert jó érezni, bogy aual is előbbre
vagyunk. Igy akarjuk végig vezekelni ezt az építő
munké.t, igy all8rjuk hordozni minden gondját,
hogy megszentelódjellek 1\ falak ball még a homok
szemek il.
Az unitarius társadalom tagjai többen
segitettek már adomhnyaikkal. Azollb:m kiapadt
már az áldozatforrás. Hosszu hónalJok óla csak
a saját rillérüuket gyüjtögetjük, mert n leányegyházközség hivei még lIem ráradtak hele az
adakozásba, Az utóbbi időben sokan kérdezték,
hogy: mi \'all azul a szentlőrinci templommal í'
lI'ölépült már? Kérdezték azok, akik áldoztak
már erre a templomra és arok is kérdezték, aJ.:ik
m~g eddig tltm ve/tik ki a "és:iiltel egy templomtpités 'nagy gondjáb6l. Nagyot dobbnn a szivünk
mikor a sok kérdésre megüzellbetjük, hogy most
már épül. Megkudtük mi is, mint a többi testvér
felekezetek b8 befejezzük mi is. Egyszerre lIem
tudunk csodákat mUvelni , csak lég){lról téglára
haladunk lassan, hiszen nl ig tudjuk előte remteni
uz előbbrehaluuús a nyagi feltételeit.. Hetven szegény CSalád nem vihet gsors Otemben egy ilyen
nagy ~ereszte t , legfeullebb VOII&zolhaljll utolsó
er6feazltéssel öB~zeroskudásig. És ba megállunk
nMm egy-egy pllla.natra, milluig arra gondolunk
hogy 1\ .bozzánk közel, vugy távol élő unitáriu~
testvérelllk
litérzik-c ti font.88 1'gAt enne k il. nagy
f I
e ~1.6sségnek, amelyet Illi llluguukra veltünk.
ValJ.~n tnrtOIt-e múr minden unitárius testverünk
~elkllSm:relvi~l!gálatO\ egy ~pUló tcoIDplolll felett,
gy amlllt illi tartottunk ~ Ugy gondoljuk nlinden
ker~~ felesleges volna, Illett aki nek II szive elér
!\ n~1 ,rette ntő eröfc8zit ~sUllkig , aIIIllIk n segitő
karJ Il IS lllegtulAI b ~ lInUnkel.
Peth() l.lvátl.

HŐSÖK, EMBEREK.
Manly Hudson
at,.nklla a P ........ n' P.t.r Tudom.n, ell,.t.... dindokto ••.

AZOKnak az előkelő kU!fljldi tudosókllak a
sorában, akiket a Pázmány Péter T udomány
Egyetem háromszáz éves jubileuma alkalmából
diszdokto ri oklevéllel tüntetett ki, ott van MaJlly
Hudso'l atyánkfia is, aki az unitárius alapitásu
hires Harvard Egyetemen II nemzetközi jog pro.
feasora. Manly Hudsoll aránylag még fiatalember,
de a nemzetközi jogtudomány egyik legnagyobb
tekintélye már régóta. Nagy tudll.sát már sok
esetben "eUék igénybe a lIemzetközi biráskodások Boran és az egyes nemzetek között támadt
ellentétek eloszlatás" érdekében. Sokun k elött
emlékezetes még az az elszan' erőfeszités, melyet
a par!zai béketárgyalások Boran 6, mint az Egye·
sOJt. Allamok képviselője, Csaknem magára. bagyatva, Erdély balkll.llizálása ellen az elltente
hatalmakkal szemben kifejtett. Mikor mindeu nemes erófeszitését elgancsoHák, arra törekedett,
bogy legalll.bb az ugy nevezett párizsi egyezméIlyeknek a béke okmállyba való becikkelyezésevel szerezzen az elszakitott magyar kiaebbségeklIek nemzetközi jogvédelmet. Ezek az egyezmenyek, miket az ő fárado.til.sára a nagyhatalmak
is garantáltak, még valamelyes életlehetóséget
biztositanának az elszakitott magyarságnak el
egészen a székely autonómia keretéig, ha azokat
betartanák illetve HomAniával betartatllák. Manly
Hudson a párizsi egyezményeket a nag,Yhatalmak
becsületilgyének millősiti. Vell\uk egyiltt 6 is azt
tartja, hogy miudazért, ami ma a megsza.lIott terUlet ek magyarsúg4val történik, lIem csnk az it·
lelÖ hatalmaskodó kormányok, de az entellt<l államok kormányai is felelósek.
Mint tiszta IAtásu ember azonhan meglátta
!l. hibAt bennünk magyarokblln ia. Néhány évvel
ezelÖU., mikor a hires Hurv8rd Egyetem kluhjó.ban n. magyAr kisebbségek sorsáról beszélgettünk,
azt mondotta nekem, hogya történtekért !lCIllC:3ak a llagy elltente vugy u kis elltente, de II
Illugyarok is felelősek. Ha nem engedték volna
a magyarok - mondotta clr. Hudson bogy
egy !lehány politikai kalandor a Jegválsílgoaubb
időben, mikor a nemzetek sorslI volt kockám
téve, Magyarorezágoll forradalmat 8y.itsOIl, haJll'1II
odn A,Holtak VOlllll RZ {jsi batárol.:ra, Magyarorsz8g
lIem Jutott volna jelenlegi aorsitra.
MiJ)'ell szilp InlAlkozAs", IIZ eseményeknek I
A katoli kus eretlctu budnpesti Pilzmillly ('eler
TudomAny I~gyetcm harolllszftzéves évfordulójAn

lIi~ zdoktorávh

vhlns:dja IIZ unit lLrius ulupitlLBU áttéréeek nem aUyllgla!! é r dekből történtek haIlnr,ard Egyetem nemzetközi jog profesBzorát, nem Jézu!! emberi l1ugYlu'1g{lIlnk m('glsmeréll~ von~
ukit az ignzBftgszeretet II mugyl\r Ugy mellé zolla II kitérteket az un it/l rlull \'allnll köteléké he.
'l'ermészetesen új fIIlnsroglullulI1k uHm nem
Amtott.
~rd e keB, hogya vilAg mJÍsik URgy nemzetmarndtnk el II szenvedósek lIem. Minden gúny es
köri jOI;JÍszn, II lwgy hirU c!l mln idgei egyetem gYlilölct 81. övék vol t II töhl/i felekezetek r eszé l ő1.
Ilro(oBszorll is uuilAriul'. ~lil1d n. kelleu !IZ unitlL- A sze n ved éBe k ből kijutott a ré~ z llk bőv.e n , de
ri u ~ ullyuszentegyház lelki emlőJ éból BúvtAk ma- azért nem c~\lggedtek el. Biztak a jövOhen s
•
blrlák II harcot! A'Il elsO átterOk mind, az lI!földi
gukba fU! iguzsllgezeretetet.
Dr. Csiki Gábor mngyart jellemző vilflgos é rtel m ű, szsbadaág.
szerető s természetes é!lzjárMíl emberek voll Ilk.
Ók tudatos célszertiséggel indultak el a1':on nB
A MULT.
uton, melyet az Ur keze !IzlLmukra. kijelölt és
verhetetlen bátorsnggal védelmezték új hitvaJh'l_
Képek
sukat. Rzek a. harcosok személ.ven kiut: ld. Sr.ametz
And rás !3zÍlcsmesfer és fla ifj. Bz"metz A.nd rás
a h ód n1 ez6v~sár h e lyi unitárius egy házvégrehajtó. Megyelkn. Llljos cBir.mBdil\mester {os
község fél száza dos tö rt é netéb ő l.
Meg)'elkn. József sznbómester (E.., utóbbiak eBZ~
A hódme2ővA s nrhelyi unitArius egshAv.I;öz- méj e volt l\Z unit árius \lallasra való I'tttéréB.) Fi·
ség egy fólszAzn(hbl ez e l ő tt nem volt több, miII t gura Dániel esizmadiameBter, Benc1.ur IstvAn ti~
egy kis viragmng. mcly B B1.ép mngynr nlföldi márm cster, Horému8Z AlldrAs csirr, mndinmester ell
rónasl'tgoll mcgfogamzott, kisfIrjadt és a mit sem Herman Béla városi hivl\tahlOk es a fe lsorolt ak
sejtő szemek csod:'i1kozasora virft gzásnak indult.
csaladlngjni voltak. Az egy lu\?közseg elnöksége
A (el sége~ lsten aka rutn \'o lt ez, aki mindellható a következőképen nIakult : ld . SZIl melz András
kezével irla n rÓllRel1g közepébe: unitúrius szel· gondnok, Benczur István pónzllLros és Herm l\ll
lern, unitorius egyhAz.
Béla jegyzó. Vóglil ide sznmithatjuk Nngy 'l'a... -... 1879. esz tend ő tavaszán k ezdődöt t a. mag mást iB, aki csendes munkatárs" volt 8Zunit:'lrius
gyökeret verni, akkor Ireg nem unitárius súvek magl·etésnek.
•
Az e l ő ző u n i~ ft r i uso k kötelező adófizetés'
mélyén. E~y
nchnny
csall\d,
kb.
tizennégy
lélek
Ii>pett ki az eVBI1t:;élik us egyház ból. Ok tizc"né~ l1em teljesilettek. Önként Iljnnlottllk fel évenkint
gyen lettek az els05 tnnit\'ányok, hoR'Y nemsokára fize teu dó oly összegeket, melyek soksrr,or anyngi
virl1gjaí legyenek annak 8Z ullilArius )(erlnek. helyzetüket kimeritéssel fenyegette. De ók ezzel
amelyben eladdig csnk egy szal nyilott szerényen mi L sem t ö rődtek, kötelezettségeit mindenki telél> magarahagyottall . Ugyan is ebben n nagy 81- jesítette. Ezzel pedig nemcsnk azt bizonyitotlál.",
fóhli városban csulIl'In csak egy született unita- hogy lelkesedés\lk nj vallúB uk iránt határtalan,
rius lélek élt: kövendi Nagy Tam ás polgári iskCllai hane m megdöntötték f1zt II koholt vll.dat is, hogy
tanár személyében, aki Erdélyból került· ide, hogy ól, IIZ adófizetés elő l menekültek a7i unitflrius
itt lsten akaratát betöltse és megvesse az egyhnz ba. Nem "oh igaz, mert IlZ első kit értek
unitárius egyhoz alapját. A kitértek mind tallt\es- jóval fóbh ónkénles tJ dól jiuf/ok. m(n' ,u o/hlJllyoll
talallul állolIak, nmikor is öS.l.tönszcril1cg hozza (!1l!1bd~ukhun IOlj03(follck. Különben is néhai nfl~y
~olyamod tak tanó.csot kérni , nmit sz\vesen Illeg püspökUnk, l?erencz J ózse f is szigoruán nwgtil·
IS adott. Tő l e ismerték meg [lZ BlsO hivek ah tottn, hogy oly l\nt vegyenek fel az cgyházbn, nlii
unitárius hitnézehlkel, melynek egyszerit lélek. lIem aknrt adó t fizetni eJhngyott egyházáball.
emelö tanai annyira megnyerték tetszcsUket, hogy Ezt" n tilalmnt II veze tők nem lépték át lIohn!
felkérték, hogy az unitárius ~ gyh {lz kölelEikélJe Erre ll11nden szóm'l l meggyőzőbben beszél vugy o~
való belépésüket támogassa. A tannC9ndás !assuu- nuk, templo muk, tem efójUk, lakolhi k és fö ldjei~,
ként úgy foly tatódott, hogy n ki l é pő k sorbul! hozzá melynek minden ré~zet, minden clnrnbkhj'" II lu·
fordultak , hogy valIfIsunkról ismereteket szerezze- vek ad ták ÖSS1.e Aldoy.atkészségbOl. L?bben az
nek . Az új hilhirtleléB Ilyomán n kilépeUck 1879. időben n legtöbbe' II Benc?ur, a kót Megyelk~,
I!.~rilill ~4 én II kolozsvnri unitárius egyházközség fo l?igura és a Szamatz cSlIlMok hldoztnk, kik
kott lékebe beléptek. A hivek szl\nm még IIbbun közel 800 fori ntot adtak kölcsön 81. eg)' háJmnk
az évbel~ annyira felsza llorodott, hoSY nemsokára s e kölcsönt n legtöbben sohasem követeltók \'issEII.
1880. május l7-én turtotln az első .nJ llvnmegall\pltoUllk a liókegyhflzközséget. NiIID' dolog
volt ez még az akkori időkbell. Mert ezek az nos isten ti3zteltl!ct %IlY BtJj03 kolol!:svim 8spe•

.

i ~ te n 'iBz te l et hire Bzenr-l'leióS?,inn hn. nwn l,
8 111. é r de k lőd ő k S2f1 m n óril\ai volf. Ar, is l cn!i ~z

töbhct I1Z IIl1i t úri tls ('gy hllz Ilgyei6rt, mert re rormittus spgéd·lclk"lIl lévén, "m iliti megfos,.,tattl,k
lelelet II helybeli ])oJgAri iH l..olfl I1ng}" ('rml-ben p1pi jollegctól. Pa).:son ha.lt meg IIJhngyoU!\II,
tartottAk meg, II hovll nz "nleklónók bt· scm r"rl (·k. szegényen, mindenki Altal elfeledve, esupán 1\
A termet q-nk6 %renc 1\ lcgrlllgj'obb PZiVN!ség- hÓllml'zöv(19l!.rhelyi unitiuiusok lelkében él még
gcl bocsf>j tOItIl nz unirhriusok rendelkczéFcre, ma ifi f' llllékezete.
A hivek ,,?,Amn állandóan 81.3porodott s ez~rt
Ilmiért k ésőbb II v:\rosi köv.g úlóS('n megl.!J tilt a
blljn 1\ reforml'llus és eVllngél ikus Jl!I pokknl. E Der1si blllátt!l, h o~y rcnd.:s és Allundó 1I0~Mlel.
nemes tett 1\ városi kOzgpilépen oJ.\, f,' lek(>?'eli készt kell tartani lU: új állomnson. ISRC, ·bllll AZ
harcot idézett elö, hogy majdrH' ru 1\ k Cllyer/~ b e e l ·'ő sűgé lll elkósz néhny Aj1 3,v Janos, k61!6bh ho.
kerUlt neki. A testvérfele kczelel( leIkószei mi nd JllDl'ód'llrnafli pu p. Ó róla ml-g ma is hallani soellenezték 1\ tenlm ilyell célr.1 vllló átA dását. A k!lt II régi örego kt ől. Az li cgyéni8l!ge is Tlllgyban
gytilésen mM-már les7.llvnztAk n1. igazga.tó eljA- hozzftjarult ahhoz, hogy egyházunk nz allöldOn
rását, mikor 111. unitáriuBokullk ,·ftrnllan ul 81.6- gyökeret verjen. 1&.'l L ben megny ilt nz unitfl.riusok
S?'Ó IÓj8 nkad t, Ilk i rómni kaloli kus létére párlját elem i illkolhja 70 tl\llulóvnl. A hivek "z!l mR ekfogtn. 01. un illl riusoknak, 8 Imtflrowlt IllIngull je- kor mflr 527. 1893 ban a régi epUletet lehontotlentelle ki, hogy az unitflri us v!lIlAs II legtisztább tak és 1\ Wlns ieh u. 14. sz. tll~tt hel)'éhe uj hll1.llt
és legérfhetöbb vallás és omberiossr,:: tekilltefé- épitet tek, Ekkor mM 6rill9i volt" hivek lelkeból helyell (10101: I~ terf'!ll I'l.tn d{u$ll. E1. Hr. (>TIlher sedése ílj egyházuk irán t. Pénzt l!8 mn8 ér:é·
pedig néhai <](oolfcJ 8ÓlJa( téglagy{utulajdonos kes .ndomnnyl nem snj náHak, csa kh ogy c~yhfL
volt, akinek ZHlve azóta n rll.uy lJ o lű kk cl \'Dn be- y.ukat virágzónH k lássak. Az ndflkozók kör.ölt a
i rva az II l]i tári 1.mllS tiirténetébo. 'J'o HE', j óaka ru I ÍI , lf'gjeJeseh helr. kik npm Sl\jT1a lt nk se mm i laradsamegértó szelleme örök nyomott hng~' ott mi nden got. egyMzukért : Tóth ISh'!m, Zsoldos l ~ l\tAn,
unif{z riu9 emlékezetében. Ar. e l ső i~te n li9zte l e t Ouly6s János és Báufl Máté ki ~gnzd á k . A lel kel!
tnbOfUnk 6k voltuk a ve1.erei. 1'ermészlltesell n.
cgyst:ezű, l é l eke m el ő komoly v,, ]lúsos s7.e rt llrt{z~a
annyi ra lellyUgöde a hallgAlósAgot s annyira If'gtöbbct a gondokból, sze nvedésből, úldozntokból
sz iven fog tu, hog.y egy pAr hónllpru abelépeltek Kovács JÓ1.8cf gyáros vi.elle, nk i az IIll i'nrius
Azáma megkéfszerezódöH. Erre a bclépé9re ujabb hitet Isno. junim:r hó 21·én velte fe l. Nek i oz
•
ff.' leke?'eti \' ilIongá. ok kö \'etk(' r.t{, k, ri mel ye k fl t: U II (- óvi adomallya ez évben is JÓVAl meglmladtn HZ
fádus vallás e l p ll s7.titá~ára ir{' ll)'ultak, tie a Id3r1cd 1500 fnrintoL Ufá l1 !~ következ lek sorrend ben m('g
rlr. Ormos J enli, Szatmári Péter és Acél Lujzn,
f'gyhft z győzte II hllrcot renllUl ctlcnlll!
{,apunk szű kr e szabot! koretei kör.t nem nkik mnr lll kü!tözlek tUlüu k Isten hez, !IZ iirök
tudjuk nyomon követni a nll!;y kUzlleJ met, hanf'm bl!ke hazftjáhn.
Uj korHzakot ny itott meg az egyhfl.zi élelben
eBnk a IlRgy vonásoku.t rujzolj uk !llf'g. 1882. évben fl fió kegyhf,znt a bud,) pesti eg:ylu\7.hoz C,I \· CfJnrnhdJ 9J/od/l lelkész, ki InOi). december 17 éli
toljAk, s igy az <Der ul <](dro!y hud upesti lt'lké;::z fog lnllll cl lelkészi Alla!:M. Az 6 idl..lje az építke·
gondozasa alá került . Ez volt 1\ Il>gnagyobb sze- zések kora volt, Nagy lendületlel fogo tt nz ('IU'rene3éje az eg)hn.zköz-égne k. DenIli I\flroly éJli. háy. nz il!kolll és pn piln k fc)ópitósóllcz, melyet
tette ki uz egy h;'lz nln pjfll. Az Ö bl..lSlédcire oly lOOG· bnn adnnk At rendeltlltésének. A másik IlIlg,y
sob n jcleulkl..lztek fel vételre, hogy emin1t komo- építkezés u cSUCIIives gót·stil ushull épü lt H7.ép
Iyan aggódui kezdtek n reform{ltuiI cgy h{lzbnll, templom volt, amely 1910 h CII (')llllt fel s J9 12.
A kit,örtek t. i. a legtöbben II rdormátus Pgy_ beu IIz e n tc l tű fel [l z&fényes IinneJlség koreté uoll
házboI ~erUltek ki. Derzsi prédikációi oly Illtll('gek, JI'c:rellC1. Józ8e f IJiil!piik. BarnbftB Jatvfl n scgitóe lr~gA~oak <:8 mf'ggyózöek VOll nk, hogy nz uui- IflrSlli itt is J<ovfles JÓ1.st'f és IU'je Cimmcrmull
tUrIUS ,st('UIiH.leletek emiatt állll lldóulI z ~ lIfoHuk Anllll "ottuk, akik nr. {,ldozrltok oro.~z l (. n részét
\·oHuk. D.:rzei t hZ lsten rendcHe od'a, lIl4' rt má r viselték. Hol lenno mindez nft luk nélkU l I
lf!8.l ben l(i8 lélekre ugrik fe l II hivek száma..
A gyöuyüril ivben fej lőd ó l'gyMz élei ében
r~H:or már az unitáriusok OlItH ' II tumudh oly lIel1lsokArn jolelllke7.1ek R nehéz nRJJok i8. A nllgy
hevell, hl)gy II termet sem kapj/tk Ill('g istenfisz. vilAgégés, II rom{m mllg8zAJlás és forrudnlmnk
l.t:I?t ci:ljurnlübbi:. 1884_ uu g ll s~.tu sflhlln illlaházl.t Ilwguknsztottflk az cgy hnzat ft·j lúdóscoon. A rl!gi
eluh:llck u. hiVek. Itt tnrloltll D, r?,l1i !lloet múr hnrH/lgot II h(tboJ'u Sorá n a IUl d ~ elcg ul vitt(" mlljd
ren~ Bze resen II z iSl(m tis~.lel eteI, hel) cl tciICk éul több l1u gyoblJ kM is érte [\ )1; l'gyhhznt. 1~ :.! 7. ju·
I)('t!'g KQkBzor 9fngy $tdfllf illkolui igJlzgldÓ Vé- Ilius 1/:l·{Ul IIZ egy ház jótt:vöjo I{ov«cs JózHuf Il j·
gezte IIZt. Nugy Blllin t ignzgató IIZI'uverll'lt IlII'g. Itöl!ö1.ött IIZ e lők sorúból. A foleségll kövel! o ('gy
res. ,h;
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év leteltével 1028. julius 20·An. F.zek a Rulyog
cs ,p:\sok mcgrcrlllitetlck nz cgyh{lz beh ó életét,
ll. hivek kezdte!i c~Uggc d ni.
Az az Os!!zelarll'lll,
amely oly lIuggyA. tette IlZ egyházat a \'elette
fclstÍi1.lIdorr kcre ~ ztUl, bomludozou. Dc szere nc!~re
nem tartott ez a jelenseg sokó. Bekö\"etl;!'lltE'k a
fellelldülcs napjai i~!
Az éven kint megtarlott e~pe res ,' ik{lriu~i
látogatások hatAsa alatt a hi " ek lassan-lassan
vis;:zanyerték bizalm ukat Is tenbe n es önmag u k·
ban. De iga?nll c~ak akko I iba n ébred t ujra IlZ
elet nz egrhÁz kebelében, amikor CfJir6 8~os
lelkes" allt 1028. Il ugu sz tus l!) en a hivek elen'.
Biró Lajos beköljzönte~c\'(d ujra "irngzásnak in·
dult ell II szel' kis eg}·hflz. A csügged ő k uj reményt IlJertek. A harang hj,'ó s7.:wara ujból Ill"g-

telik a templom. A pnp imrl/llio?ik s mikor hirdeti
az igét, sokan vanunk más felekezetüek is, al.ik
hallgarj:'lk, Az I·tcn ujra beépiti If mplomát :l Z
unitllrius hivek 5zivt.'l)(', hogy ('g~ hflzuk mi .:Jig
meglegyen, Clji'1l es viruljon ~o ká ll. törhek!lr n
unitárius hi~ es 8zen.! tet jeg}ébcn,
Jdlen adja, hogy igy leg}"en!
'figosIon 86uf.'{

melyet Vál!altun~, de remeljOk, a jó lsten segitség~ve l C7. évben 15 mc..,;kezdheljnk október közepén
dIákvacsora akciórrka1.
f olyó h i márciu,; számunkban ködlit clsdmoli.
sunk lolyta tádt Hutta! közöl!llk: Tcrm~lZelben i vaa;orát
adom~n}'oz és készitett 26 diák rhL~re négy alka_
lommal (! r, Mikó ferencn!!. Két esrére dr. Csiky GlIborné
Egy alkill~mmal Bara~s I5tv~nné és özv. Aflow Vlkrorné:
8 I. pa radicsomol adom~nyozott BNei B~ rt a és v.Nyiredy
Gédné. 3-4 kg. hu,t Boncu Ferenc, 2 kg. fii~tö!t hust
vitéz dr. Nyiredy Gézáné.
Pén~bcli adományok érkeztek: viCh. KO:l.ma ferer.cné
30 P, Unit. Mi ~'zió Hh 30 P, II cjt)'i O)'ulotné l~ P. 10
P-ós adom~n) l kaptunk a követk ezők rhz~ről: Kis Irén
és JoMn, Unit. Nőszöl'erség, Brassai &,:y!ct, f erenCl József,
- Űrmössy Gy ula 8 P, Veress Pálné 7 P, - 5 p'ös ad c_
lnán)'ok: Özv. Nyi ró Ohám~, d r. Bennéd; Lászlóné, Kovács KMnrárl11t!:, Török Ká lmánné, Kelemen Bélll.. Dimeny
Mózesne, Belm'ál)' Is lván ~ é, Heder-ál y llugóll~, dr. DuruCY
Ferenc. Dr. Báró Daniel Ofr bor 4 P. Pelcr!!y O)'ula 2 p,
Március hóig befo!}'t 2'J3 P, jnn. kötepéig 178 P, öS5tcscn
47 1 P. pénzadomtny. 102 estén tCllldlUnk 26 diák részére
Kios z t ~sra kerU It 2652 adag vac ~ora. Ebből 18 estén k3p.
lunk tcrm~szelbcni vacsorál, 114 ('S1~n 1\ befolyt 471 ]>·böl
;\Jlilol! uk e!ö a vacsora kö llségeket. A II{me,slivü adonrányoz6~nak hálás köszőnetünkcl !cjeailk ki.
vltez Nyindy Oililm!.

KÖNYVEK.

IFJusAG.
Beszámol6 az Unltá.rlus N6szövetség
diákvacsora akci6jár61.
Itt az ősz ujra! A megkezdett munkának, uj
reménységek nek ideje. A mi diákjaink is várják,
hogy vajjon Unitár ius 1\ószovetségOnk megkezdi· e
diákvacsora akcióját. Nrgy ev mun kája van mögötrunk, lelkes, nemesszi\'ü, adakozó hi\'e 'nk s _
gitségéve1. Nagy, kimondhatatlan nagy veszlesébel
kell azonban pótOlnunk, ki tudja mennyire fog
sikerUIni? Örökre eltávozott a mi jó Berta ncnink
soraink közül, aki a legOI feláldozóbb, legfáradhalatlunabb édesanyja \'011 a mi diákjaink nak. Soha
ncm lankadó odaadással, nemes szi\'ének egész
meh'gévcl veli reszt ő a mi munkánkban. Emlékét
hálás kegyeleHel őrizzOk sziveinkben .
Nagyon kérjük ullit<\rius testvéreinket, akik a
mult e sztendőkben olyan lelkl-s lámogatóink vol·
lak munkánkban, segi tsenek minket \'zután is,
hogy vacsoraakei6nkat minden fennakadás nelkül
fenntarlhassuk, Nemcsak adakozó hivekre, hanem
Szorgos háziassl0nyi munkáskezekre is nagy szUkségUnk van, KérjUk, aki teheli, jelentse be segit~get legközelebbi összejöveleHlnk alkalmával.
(Minden Ioó második C$ütOrtökjén d, u. 5 órakor
IX., Rtúos-u, 3.), I~ Yrö l ·évre nehezebb a munka

Érte :< it ~.s és fE'lhivá s a nKoI0 7.svá ri Kolleg ium Törlénde ~ cimU n' unk~ tc't rgyában.
At unitárius egy hh kebel fbl'n nallY escnrén)'nl'k
kt'l! tekintenül k, hogy tordai ~S kere5tlúri i~kcUink 10rt~nele ulán, dr. Gál Kl'lcmcn ny. is k. igazga tó ;lldozalO5
és kita rl6 mU!lkAi~nak édckes !;)' ümöl~eként mCl-'ielcnt:
.A Kolozsl'il ri Koll égium Törlénete ( 1568 . 19(0).
Az ('l ő fizcrések gyújtéseko r Ml ivryi lerjedcl mii e8Y
kötetes Tnllukáról I'ol r szó s most k~t nskos kökt: az
első !ti8 oldal , a m~sodi l: 580 oldal teljedel emben lekuik
elölHlnk Al llnir;lrillsok nagyon mCIl k('l1, Mgy becsüljék
az uni!~ ril1s munkákat, mert ICI'cl!árunk és kolléJ;iumi
könyl'l:iraink rele I'annak kialla!lan khi ratokkaL Már pedil!'
a nyomtat01l könyv a szellem harcosa. Mim!1 több umMrius könyv jelenik Uleg a könyvpiacon, az unitllrius szellem
tcrjcMs('crt, annál több harco~unk le51.
Meg kell becsQljUk az unil~rius !Hunk~k81, merl.nagyon kevesen I'álasztódllak ki köZ{llUnk olyanok, aklk a
kikyvirás Ilehéz munkájM dJlaljhk.
Ih l!, ölizetökn~k !11 e!; ~ II~~öllj Uk, hogya munka megjeh nbét c1ömozdilcll ák é$ f~lkérjUk, hogy /I frf~·lisri bi"li/aIban {et'r5 p.!!dánJ IlkIII 4llen"i sú" cskrdJcnrk.
kl előfizelés ~~(Ij1Öi magul( is kéusé~escn váUal!:!k,
ho!;y ami", az ,:! öj~gy ~és~o r .tldozalküz JlirrO~?na~nka t é.~
baráta inkat fölkeres ték, U!;Y mos r II pélll;tnyok3t IS lu !rokol I
s~erereltcl átadj:!k.
kál
A magya rországi ll) 1iJ' öb;lolrd~ dicséreres mun ' .
végzetr mive! Csonka.Ala/i:~aror$z;igon ~dw;tl több elÓ~ .
zelöt n~'crr meg e nagyjelcnt öi t,,1 muuka t1lmogal.:l5"r3 s
hitrokonaink á!dozatos lélekről rettek bizon)·:\.1gcl.
I\Z ér<1cklödők figyelmé\ fe lhiv]n", hogy II nagyér-

•

I~~ il nlllllk~I:I
lagO!llln i~ 'mr~

lelkészi hi,'alalbal1 (V" Kohllr)'-lI. 4,) II1ÓIchel rcndelni,

.\ kél k/B eles 11\11111.:3 h1 töl! pé lulln)'lIhl~k dra a s~ál_
Iir~si l.:öI 1 5~g!:e l eiyill! II (lilenegy) P. i\ kOIOlI ~hlál1yok
:Im: 18 p;:n~ö.
A munka irodalmi l11éllalllsa a mi c rle5il(jnknck ls
ke(]"\'~ köl\'lc$~égc és örO]1IC Icu,
(I, ffy.l

HIREK.

Az

1I17iláJillS

család

. Iz tlllitcirillS cSlIltid m eg' idill/othni

I'tgt'(If/1

ma IIZ IIl1t//i/ius !/olldolllll/ak, R llj il/k tpiil (el a

maqyar wli/lirills C!)y,H:; jiil'cmlOje. 'J'ii rd cdlliif!l..
kcll arra, l,ogy "lill/U Sl/imosabban fI}!jclld: be II
fis; I/, II /liM n tl ! élt/ért l iirdö Iti rSlldalot/l sc)ICk som iba.
Uja bb/u. a A'örr(kcúj teljesell 101ildrius hdmsSlíg kiiU3Ck tiirli Il lek:
Bodót zy $ti1!dol' és f{lI s~d/' SI/roUa wlildlills
IlIiz(lssdgol kii/iil/ ck (11I!J1I8Zlus I (}'óll Bud«pt!sfett.

J)u/'kó

B~la fii~C89y(l1

maIi. ulliMrim ldkós;;

ls O!llllay ,Tallkl, atl!J'/S:flIS Il- bl tis:h. ll11il(171l1S
/1I;:as8d(101 kiRiill8~ Na!Jyajtdll. :I templomi s:ertarldst nyllfay .IrlJád kOl"07!di fclk~sc, a tl/e7my'

asstollY b/UNja

I '~ge:tc,

8 0l"os Slimfor, a magyar lai fA'cr eskeddmi hif'alal ti/kdra és Gum/lll Rnchrl tis: la mlilliriu$
lldtUSslÍ.lJot kö/öUck mtglls:fus {!f)-él, A·olo:snírOIl,
Az eg,ylldá s!c,tnrfdst dr, })oros Cyörgy 1milár·i1lS
II/hp;j" l"Ófju le.

Pe·jr Samlor és BIa/mt G/lbrielfa /U!:tISS/l.ql'
B!lda1JCsfc11 suptember hó /O-én ti·st{(l l I nii/irius
hdz!lSS/ítl.Q/Í nil/otoll.

Da'liel és Jfegedii s Margi t unitárius hd..
zas8ágot hjUitlck stc]Jtember j ·/·élt lNitC4tlyarm/l(OtI,
St~11 l,tlddjllk talliljO'l sch,klUU 1Iemes IIldll:lÍsra. Tslfm áldúsa legye" ae: tU/itárius csalddolI !
B ,ícs i.

Fize tés i (elszólilás l kUldHlnk szót o]vu sóin k
közu! azoknak. akik vlIgy egy Vll/!'y löbb év óta
t!lftoznuk az ~Iófizclési dijjal. Rddig mM többen
fIgye lemre meltntték felhi\'Mml1kflt II btkll ldték 1IZ
évi" pengt'it. De még: mindig sokan vallIInk akik
lar!OzlU\k. Pedig ha IIcm ka1lulIk petu:t, I~punk
t!.JrJedellllót ellő 1; k Cll teni kell, Ez t II kurj ti k cl kerU Ini
s .czért , kérjU~ !lf1.trnlékos elöllz otői nket, hogy
IllIIllJl eloblJ küldjek he ezt II csekély öss"eget.
R.tdló s Istentis ztelet lest Ko háry-u tca i IClllplomuokOóI ok tóber llAo dtlelöH I ' ómkor, Prédiká'

Fcrencz Jóucl misuiói h, telk~sl.

Rd orm i\ei ós Em lékünn ep, Az Orullyos Bethlen
OMlOr SlOvet8~g miodeo (!vhen a ~\ugya r Kálvin Szövel_
ség, :Il Orsdgos Luther SZ(jI'ctség. a D.1vl(' Perenc Egylet é~ al. Or8lAgos Magyar OillkslövclSl'g knucmUkűd~_
~~vcl Cl. übell is megrend czi oklóher hó :!t · lm a,les ti
Vigadó ICflu cibe ll, II Ochk _l~ rj, a S!ll~gyl l)e1s(j-t~rl ~S a
ltAkos· ulcal templomokban ~ RcfoTII!hció~ EllIléklhllll'pct
M, Un l1cp~I)'c kclI IlrokSl4ns egyhIiti és vlli\gi kil'IIIÓBlfgllillk
SzÓlalnak IcI.

. f? ~ ro ~ m áci Ó 5 e mli!künn e p lesz a n\kosulC:1I mlssllóh . . t templomában október :il-én este
'It 7 órakor. I\z estélyi a harmine(,'vesck és a konfercnci"'so~ C(!yUUcs Unnepi vaesor,~ja kövcti a
gyil1~kc leh tcremben, A vacsora ára 011. ifj u sá~n ak
30 hllér, a kt're ső knek 50 fill ér. A vncsora jOvedl' lme a Szentábrahámi pihenOé.
Dá vid Fe re nc arca a szell e mtudományi
lelekt .. n IUkre be n e. tanulmány, In ]>unk azer.
kesr.~ öj\Ílwk ,1 (, ~\ljolJlI irr.s~ klliOn lcll.VO l1l lltlu \n
megJelent. 'lct'Jcdolme G4 old nl, l\ rl~ l I)engó.
IÚ1!)lmIÓ nr. unité rius irntmissziónál toválJlJn n
hmlnpesti lelkészi hivntnlbnn. Akik,;ck I~ szerzó
jó re mén'y~églte l postán megkllldelli szi\'eskedjenek 111. crteJfl.ró cj.!.~ Jl~ng6t l~ mellékelt esekl.;]llpol1
II
budl1peslt IInltf\flU S egylu'lzköuérr eimére
(30.400 sz.) bekllldeni ,
..

A ha rm incasok tá rs a sága oklÓber 7-én
ismét m e~kezdte öszi összejö\'eteleit s foiyiaini
fogja e~ész télen <'It minden hónap elsO hétft'i jcn.
Első alkalommal il me~heszé lé s tárgyn volt: mit
láttam a nyáron Erdel yben ? Nallol'/s::ky K ár olll
orvoslanhallgató il székelyke reszturi konferenciát
ismerlette kimerilöen, továbbá a bukaresti unitárius
lelkészseg nagy és nehéz munk"'já ra hi\'ln fel a
jelenlevők fil! yelmét. B/l I"abcis [sl!'/Ín lelkész élve·
zctes elöadásbrlll fc~ I l' lIe mct! a képet, amelyel
tizenhét esztendő ulán tátott. Sok s10moru lIIomen!tlmot emlitett meg, dc clOad ..... ának alaphilngia
mégis egy nagy és derUs bizakodás voll ,' az t. i"
hOl!ya székely népeI nem törheti Illeg az uj uralom,
millt !Ihog,\' évszázadokon fi l ne 11 sikernIl ez még
senkinek scm. A nagy tetszéssel fogad(\1t elt'iadás
111"' 11 Oyllrmnlhy I stu/ÍfI lerjl'sz telt clii néhány in ·
ditváuyl a szervezkedés ujból való felvétele tárgyában.
A g y e rm e kis te ntiszte le te k októbe r W-án ,
vasárnap a fOvárosban cs környéken megkezd' dtek, A szillök knldjék gyermekeiket ezekre a meg'
szenteli alkatrnakra, ahol él gyermekek lelke ti
vasárnap csendjél>en az ég felé emelkedik, ls/cn·
felé szárnyal. Az islentisztelcteket vi'gzO .vezetO
testvérek " önzetlen mUl1k"'ja egyházunknak és a
szUl ő knek legmelegebb elismerését és szeretetét érdemli ki ,

F ere ncz Józse f pü s pö k sznletés{'l1ek 8Zlíz
óves é\,rordulój ll nlknlmábóll1Qvombor 15·(m lIi81:ülést lurt a Dh'ifl ],'crene Egylet 111. ilsszcs Ull!thrius intózmóu}'ck bevollásévnl, 1':llIöki me)tn,)'ttót tart tl r. bárÓ I) fmicl Olibor elnök, nnnel)i beszedet mOl1l1 J ót(m Miklós piis])öki \'ik:irins,
imádkozik "'erOIlC J6:se( miss)':iós lelkész. I';zcn·
kt\'li1 m!lvellzi 1I1,(,mok el?ó8zit ik ki II mU80rl.
Erre I\Z Unuepólyrc má r e lőre felhivjuk kedveli
ol vMóinl.: figyclrn él.
A bu dapesI t ullllárl u!' egy h lhk6ut'1( kl:b tl
l a ruicsn k~ri II 1n:l!:y nror5l~l!i hil'ckel, hogy ~lIckC8 knll)'"
villik 21'1 éllck ~ lIe k hOl'lIlPdik ve rss~a k~1 . 11Z ullil:1rill ~
hillllllls~l" n I'~& i S1.(h' ~g&cl vllló énckl~lI véi:o tl j:l\, It~~k ki

k t.lvctkc~ö k~llell: .l>!:y fstCIIUnk, egy !IIng~llr h~dllk Álftd

mcg e h01l1
U.

I ~t cn,

jó i\ 1)'dllk

I-

HIIIIII I Olhp<1 r élele til munk~ sdgll cimll lilt elnek Ágos toD J ó~sef keblitanácsos álla l tJ rh~n t áldozatkéu k l3 d h~ért köszönc t'" fcjezle ki a kebl i tanác! abbÓl
al alka lnmból, hogy cbből 240 1~lddnyt ndomán}ozoU az
uni'árius irall11isuiónak a Szc n'db rahAmi pi henő céljaira.
I{c(I\'cs o h'35óin k ugy kO\·clllClik tdd ou l kt~ z lesl l·értln ket,
ha a kOlöuben is rcndkil·ül érdckem fII fetel mcgvcszik 30
f. árban 9 eIZe l egyUtt segitik a Szenlá br:t hám i pilH.'nO
felépilésél,

részi veli a n'Cll ta rto ll első c rdél)"i eJtyl eli kongrC5SZllsdn
Ismertcl tc a mull ta pasztalatait s a nehéls~gekct, melyek
Budape, len u cg)"lc l munkaja clé Mrulnak. Az cgyle t
november h6 folyamán né hai Ferencz J6zsef ptlspllk cl
~\·Cl sLtIle tési és ja nulh h6 lotl'alnan J>erCleln~ K~zn~~
Flóra halá la tlzéves ~vlord nlóia atkaimából állJoz emléke_
zelUk etOIt. Az el()"esOlc t elhaMrozta , hog~' fcbn,ari C1I lél e
bel'é tel ét a Szcntábrahámi P ihenö mcgsegi t ~é re a~~ nlj8
icI. Ferenc z jóuc f etOterjeszti a pém.M.ri leleIlIüt, lIIely
Olblfll olvIIs6s és Imill gyUlés el n k kezde , é n. A szc ri nt a rend es bev~ t cle k és 3. kiad hok költségvetés&ze_
ni en feltetik egy mj s t, a mit nem kis SOl ba.. al 111111",16
kebJi tanIles méJtán)"olla B Szcnrá brah ~ mi unitárius iljusági k o nlercnc i~s lAbornak azl a ke résé t, hogy au a régi lag gya r~[JO{jh " jilv~ra lelr et irn i. Dr. ür mössy G)'ula tb.
vallásos szokAst, mely sze rint gyUl ésein kcl biblia olva- eln ök ulabb la- I!"! pengO! alt omá n)'aival gya rapito lla az
d ssal és imával kezdItIk meg, ujra éleibe léptess!i k. S ál131a lé tesi' elt ata pokal, melyek ér té ke ma ü rmöSSy Mik_
ennc k egyönt etü éle tbe lépletésére fel ké rle az igazgalÓ lós eml.! kal a pban 398 ~6 P. Simén Domo kos emlékalapbJ n
11 6.62 P. ,\z cgy let, am int az a p~m.tA ri jelenthböl kiHi_
lanácso t, mini az unitáriusság vezetö tes W le t ~ t s az összes
nik, s ze rény kör!llm~ n yc k közölt még a karit a tiv munka
e~let e k flnOkségé!.
segítésére is tud csek ~ty á ldozato t hOlnl. Ujvllry lászló
A külön ke hd ynek a z urvacso ra a lka lmából való ell e nő r i jelen tése e lOte rjes zh!se ulan a kO~g~' ú l~s a lisztikar
élet be léptctésf.\t Szint én el vben elfogadt" a budapesti eg}'rószé re a fe lmen tvé ny! megadta. A~ intlil ványok SOrán
házköuég kebli lan acsa de - mil·cl az óvintézked~s t gész .!!jvdry Ubz/ó javaslatá ra elhatá rozza, hogya JÖI'Qbe n
\'all.1sközönségiinkel erdekli - a kö zgy Ulés elé fogja te rnagyo bb sul yl helyez arra, hogy ugy at előad ások ba n
jeszteni vég leges tJintéz és ,'égeI!. A konferenciás tá bo r a
mint a kisérO mÚSQrllan - egyháti éne kek, zenesz~mok
hivek cgyéni óhajával összhangba kil'áuja hozlli e kérését f.\s szav alnlOk - az erd élyi ~S u nitár ius szeHem erő telj e 
s ezért második ünnepre kil'ánja a kOl önkehely bcvezetésé t. sebb kifejezésI nyerjen. FerenC! József Java s lat ára ped ig
A kelyh ek az egyház tulajd onát kf l)Czi k, a hi ve k a haszelhatá rOzta, hogy mjr az ŐSz folyamán ujra meg kez di ,,{nál atért megváltás i d íja t fizelnénck egy Öss'u~&ben elöre, dék; vdndorgy OlilJeif, melynck során elsO alkaloIll mai
hogy igy a beszerzés költsége ne terhelje a z egyház tu IsáDebrecen és FUzesgyar ma t környék e unilA rius hi vei !elkegosa n igény be veli pénztára t. Arra kell töre kedn ll nk, hogy
resésé t veu i prog ram mba. - Az egyleti liszII kart és v~
az egészségi kOI·etelmények á lta l ránk kölelezett ujitás
laszlmá nyt telj cs egészébe n lapun k k ő,'el kező SZámAban
mia!! ne I·eszitsen IInn epél}·ességéböl ez az évszázados
fogjuk is me rte tni. Az egyle t jegyzőkÖn\· I'i köszönetenek
•
uerlart .1s.
kifejezéso mellett elfoga dja özv. Szint e Gáborné és D~a k
A Szentábrahámi pih e n ő c eljám telek· Farkasnénak a válasz lluányi tagMg ró l való lemon dásai!.
vásárlásra kérte fel II konferenciás tábor n. kebli A vála sztmá ny kilé pö tagj ait mind \'isS7.aválautolla és
tamlc5ot. A kebli tamics a tábor kérését és eddigi Ilzok mcll é uj tago kul oda beválaszlotta; Gya rnrathy Ilona,
IllUllk:\ssa.gt\t méltányolva elhatározta, hogy egy ik dr. Halás z János "é, d r. Konc z Lajos né, T ö rs n~ MMral
alapja terhére meg"eszi a lelket s cllnek eJiu te- Erzs i, Varga Is tvánné, dr .Gáspár Mózes, Gyarrnath y fs ll'án,
Kovács t(;llrnán, dr. Veress Pá l ~S \Veress Ákos a fia it.
zé se~ a gOltdnokságra bizta. A telekvásárlás ügye

a l ehető legjobb kezekbe van Ictéve. l"elkérjlik
ol\'8sóiuknt, hogy meltáoyolva!lz egyházközség
áldozatkészségét továbbra is hUséggel llIdozzoll
erre n llemes célra, hogy a már eddig gylijtölt
~O.17 P-~el ~ a késóbb gyüj telldö . összeggel felep lt b es8 ~~ es berelldezhessük ft pih enőt. Különösen felhl\'Jllk azokat, akik cdd ig Ilem aldotlak
erre a .célra és. a kik megnj tUl lo!t ll.k fill éreiket ,
de eddig még nem leljesitetl ék \'I.gy csak részben teljesitették igéreteikIlI.
'
.
GIbsan Paul, a c3mbrktge i ~a ngl i k á n teolo.!:iai
mthet dé kánja, ak i néhaoy napig Buda peste n tart ózk odott
s itt Ferenc~ Józse l lelk ~Sz tlnk vend ége voll, tIleglekintelte
az Uni tilri us Mi sszió Ház te mplO mát és inh!zmé nreit. Meg.
~tlé5e h baráldga jeié ül , a Inl sszióhhi diá k va csora ak ció javAra harminc pengől ad omáO)"OLol1. Köszö ne t é rette!

•

A Dávid Fc re nc Egyle' ezé vi rendes l! özgyülésN
okt6ber hó 7-é n ta rtotta mcg. A meg n}' itó imádS<igOI dr.
Csi k i Odbor Icl~ész mondot ta. Az el nöki megnyi tóban d r .
br. D4n(el 0 6bor elnök emlékezeti az egyle t halottjáTól
f'atu\'él!,i Áron tb. etn ökrOI s 3E e rdély i DIII·id Fe r~ ne Egy_
letek na!;:)' sike rrcl megt artoU Otvenéve s jubile umi ünn ep.
s~l:e\röl. Dr C~iki Gábo r titkllri jelenlésében 1'lI zo lla ar.
~g~le ll élet elmult idcjét, is merle " c n mcgtulto!l ílllllc péyekct 6 vholla az egylet m ési r~ lly" mU ll kh ságát, rnellyel

A Bölöni Farkas Sando r Iparosok Il s Keru ked Ok Kör~ o któ be r hó 6-án válasz tmá nyi Illést ta rlott,
Boncza Ferencz elnökle te a laU. Megt:hg}·aIUk at egylel i
őszi munka prog ra mmOI és fel kérlék Fere ntzJóuef lelkés~l,
hogy o któbe r hó !7-én d. e. tO ó rako r ke zdődő isten liszlelctet I! ö\'e tőcn a tX. Rá kos- u. 3. szám a lá hlvja eg)·tle
az cgyleti 'anokat és tl rdek lMő k e t egy érle ke zletre, amely_
nek targya az egyle ti é le t ujjászen·ezese és az ősz i munkaprogramm beálli tása. ErrOl a h el yről ls vá runk erre az
é rtekezlet re mind en un itáriu s ipartal és kercskedele nlmel
foglal kOzó a tyánkf iát.
Dr. Gyulay Zoltá n szegedi eg}'c temi magánlanárj
a d ebrcI;eni Tisza Istvá n tudo nHlnyegye" ,m fizl k~MlIszékére
rk. nyi lvános taná rrá nel'ezte ki a KormányzÓ. Ó.;:!n te
ö römme l gra tulá lunk s lovábbi SI · P s ike reke t Id~ánunk.
Tanulményüt BulgárIá b a n . A~ a"tJrdn.If.\I$Zigct
lsenilllis népe : n bolg:h ok ismerték lelicgelsőnek, hog)· a
mai ifj usti.Q: le.lj:nngyobb betegségc a mnnkahiány. S en nel!:
gyóg)"l lás.1ra Ok álli 'otlák fel legham ara bb az u. Il. lII ~ n ka
tá boro kat. Sőt é vekk el eze lli ll k/ltelezO\·é teU ék e~1 l11,"d.'n
Hju ra. Pompás gond olatu ka! Illa már a németek IS áh·C~ lék
s ok tó ber 1.-101 kc zd\'e éle tbe lépeIt Né met or.lzllgban IS a
ktJI clező IIIurrkas zolgá lal. 1\ III ullkaJá bo rok szervezetél 6s1
hel) Ukön t3ulgMIAbnn kelJ ta nul ll1 ányow i. Errc 1·lllJa lkozOIl
a • Tunrl Szövetség « nreg bi zásAb 61 dr. S zabó Elek . Il

u. e.
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Ilr~ssai S. ifj. e.l;)"esUlct elnöke. Te ljes e~y hónapo t t1Il! öH

kint B~ t.l;ári.:l.ban s el.alaH alaposan mC.I;ismerte ezt a na gysze ru inlhm~nyt. Tapuztnlatniról n)'iI~ános beszálnolót
tart a . Turul. SZÖ\·c t.>~gben H reiU~l lli lehel, ho.l;)' \'~grc a
mi ifjuságullknak is kinyilik n s zeme s teljes erej~böl. csn t~
lakozik a nlunkatáhor-rnOlgal omhoz s az államt ól klv ~nnl
fogja a munka táborokban való kötelező r~Slvé!elt. A magyar ftlemelkedtsnc k eg~'ik leh{' t ö~ég c ny,I nék m{'g ebb{'n.
Ki"! pe s levele z6111plalnkra je;mondataink nyomá sa t a ,\\Mhé nyomda készitelle d ijmentesen. Am ikor ... zért
köszöne tet mond n Slcnlábrahámi pihenő, egyb en felhivja
ke dves 01l'a5óink fiJ;yehl1l!! "rre a szé p IC\'elezől ap soro7.3tra. Ké t feHrAsul , lIusz váUoul ban kapható drb.-kénl
!;$ekNy 8 fArt. Ugyszin! i n ka phatók lH~ g templolllhhunkról kénl lett Ic elezölapjaink is nil1tén S fArt.lla~ználju k
leveh'zéseinknél a Szentábrahámi ké pesl a pokat. A tiszta
hUzol! a Szel11ábra hárni pihenő cél ját szolgá lj a.
A mag . aro r uágl u nlrári u sok r ö vid tö r ténete.
FcrenczJózsef missziós lel kéH az Unitárius Közlö ny-b e a
nlagya rorszálti unitárius élclről egy érdekl.'s cikke! irt . A
magyar ország i uni láriu sok' cimnlel. Ebblll a(~rd,'kes közIcményböl kUl ön Ic n)'011ln:o t k~5ziHc t clt s ebből 50 pNdall}'! ajand~kolO lI II Szentábrahámi pihenő c~ljaira 20 t-es
árban va ló árusitIl ssai. Lclk ~szh!sh'I!r Ul1k á\(tozatk~H ~~gé l
anal Mláljuk Ill eg, Im a fU ~ ... tekct vilsároljuk, seg it jük II pi_
henőt fedé l alá jutni tn iközbcn érdekes olvasmanyt V('szU nk.

H e lyrelg a zlt6s La pun k Jelen évfolya mánllk 8-9.
s dm ~b an (nugu n tu s - szeptcmbcr) megjelen t .Az Erdélyi
D. F. E. Ifjusa~i Slcrvczete Székelykereszturon rende zte
meg s zukA sos Ovi k onfc renciáj~ t · c. Cik k bdejezö ré szé·
ben a cikkiró azt irta, hogya IIlagyarországi u nitárius ifjudght Rajcly M~r iJ és Gimes Mik lós képy ise lt e. Ezzel
szemben a Brassai Sámuel ifjlld~i el!yesUlcl n k~velkcző
helyrcigazitó pótlás közlésé t ké ri : .A nHIg)'ll ro r$z!lgi urtit.iril_s iljudgot, mint az előző években, ug)' az idé n is
hivatalosan a Brassai Sámuel Uni t ~rius Ifjuság i Egyesiil et
kCtlVi ~elleltc ~spcdig NanOl'(31.ky Kuro/y egycsUI('ti alelnök Yezc l ~shl.'1 L6ri/lcz Pill és NIJCY Sándor egyesü·
leli lago kka l.·
A .képvisel ni" szón ~k ncmcsak ez a 1Ii1'ala10s é rlelme Yan. A cik k hó arra a mA si k jelentésre gondolt.
Eg)'éb kOnl sennni baj s incs I

ÉV k ö n yv, 19 36. év r e. Kal1 p ró Q"za
Rt, {.!cd ~ ijl1~' vt árt\o k mili' t el j ~sl; 1l e l őké sz itette az
1~3ű évi "Évkön,\v·.et S fcl is k.é rte ll. budap~sLi
eg" házközség clllökség:ét, hogy néWilse flt l\ közh! mé!w ekct ~ ~1l 1H~ mb e r ~jikPl. Az . 1~\'köny\'~ teljesen u!.me r te~l a m ug:yu rorsz~gi II n ithr i u ~ éle tel,
e~Cnkl\'\1l vulh\, os hHznfius és sr.órakoztntó·lárgJu
CI ~k~,kt. t.. tHrtalm:l!l . ~I."/I t . mi!rBól.elten ll.llll.pitja
meg n kiadó. Olvasóin k flgycl mét felhi\'juk már
1Il08t llZ ok tó bcruell megjelenO évkönYlmJ.
. Ad o m á n yok a PesIS:tCnt!öl inccn épll1ö lI ni.
I,m.us .Iemplomn a kÜVl!lkezö eimmel kOldend ők:
UntlárluS E~yház~özség, Peslszenttőrine Állami
lakóle!ep \.25. ajtó 2.
'
A z O r sl.llgo 5 Magvar P ro 'estén li D lA k .
al.&vet•• g, mint n ma~lr prOI C!tt.n~ egyetemi (:15 löIskolai k~/pnntja, 11Ial a Hr~l5,el lordul a lársac.lalom tehetOlebbldhu, hogy aklut'k IIIw.:!6r... ;/I11lruklorril. liIk6rril, Irodlll'IJN \'311 uükfégc, forduljoll bj ~J lom(lal a

U.

sz6vetsél(hez, ;ltncly nek st!lmos fOiskolh és Y~gzett bg la
örö mmel fogadja a legcse kélyebb munkaalkalma\ is. _
Ikj clen tések: O: sdgos Mag}'ar P rOles láns O i !l~szövet~ég
IX., Kné7.ils-u. 2: Telcfo n 877- (,2. " u. 'l - 4 óTa közötl.

Vid é.k.

. Polzá rdi gyiilekezeliink lemplomliban 310
ŐSZI há hlndáa ünllepén II~C p uám mal su egleuck
{'gylJe hh'cink, s qJt1r1ók (jríl"le lkész nugy örömére
:o::.:olgnl t, hogy a bd)'bel il'k mellett ott lt'tthaltn
Áuauu, C"Jajág, B Ill\tollfóknjá r él! BJII\tonendréd
l;özsegeklJlil ujubb.lI1 hozzll.uk ll.ttért hivcinket is.
P é c s i hi \'cinkct tlovl'lll!.ttJ r hó folyll1\1lÍ.n hi..
10g:U lj:1 Ul l'g: qJtlrlók (j(fM II\Jlgártli !elkts2, aki az
e bé:ll. óu n{m luli miss1iós lerll let pllszlora s nki
mi udeu en'jével igyekszik II hiVek lelki életének
ilr()ln~ál"fl. Nl1gy szlik sége volna aZOnban arra
hogy ll unll.ntuh hiveink mindctl cimet és Cilll Vá l~
tozlbt kÖ/. öljt'tlC k vl'l(>, ami Ilugybllll m , "·köll n ~· i ·
ten é munknjM.
o
Böh ö nyei leflll,Ycgyhúzközsügiinl, hivt"i Lez
6v folyamftu múr k6t izben lMogMtfl mcg CfJI'Jl/ók
(jlfttJ r olgárdi lelkész, aki december folynmún
ujm felkeresi ól;et, bog.y uz uri szent vucson'\bul\
a karácsouyi lin nepek ll lklllmúvul is rCs?csi thesse
bivcit. Eunek t\ kis Hl ig 30 lel kes g,y ii lel,c7.elnek
a hivei önmuguk nwgndózlatúBából fedezik a
hosszu utazassnl jfi ró eteg tekintélyes ut.ikö ltseg"t. Mindcn reméuy mcgvan nrranez\'e, IIOg,y
biz lliommnl nez7.ii. k e ki s gylilekezet tovnbbi
fejlódése e lé.
Ádá nd so mogymegylIi, blllntonmellék i közséA !leve eddig ismeretten vott be~zántotónk so·
rából. November hó folyamán C"fJnrlck 9!ltJ lelkószünk ebben 1\ k i~ községhen ehj:"7.ör fogja
hirdetni nz unit:iriUll hi lignz;sllg tl rftga vi rbgait.
U.)"OIl nlk al makkor milld ig öröm töhi el 1\ lelkiill'
kct., ön'endünk II hivekkd és a l elkipá ~zlorral ,
akik lIlul1kássllguk er, dmcn,Yet Illljhk ml'gkoro·
lI.:\zvn ebbe n I\Z i ~tc ll !isztl;l\ e lb ell.
K a p osváron ok tóber hó 13·:\n tarLott
1."IE' tlLisztdeLet 'lJnrlók 91lt1 polgi\ rdi lelkész :lfin,
ahol a helybeli ős környékbeli hivek szépszú mmal
g"J ülLek össz.e ő s I"cszesli1tck az Ul'vacsorll.bull.
Füzesgyarmaf ról ölvendtlleB hireket h.. l~
lunk. Az i ~ kolui év az egyetl en unitári us eletlu
1l (' p i~~;o I A lmn, anunk lli WJló tanitónlijf', Kiw!sr$w),
Nt/gy JoliÍ" vczcté ~ e nJMt ujra kezdetóL. \'eUe. ~
tanulók IHszámlI, !~ körLtl meuyul.hez kCJlcst kl·
elégitc'i. D ((I'kó Béltt lelkész nugysikeril okIÓ~.cr
6-i cmlél:linllcjlél.'l't rl'ndczett es feleségévol cgyutt
II te mplomi istentisztl'lelc kre bevozette .az J!I1~ k
lésnek bllrJllóniUIlUlll11 való kisérését, nllu t hu'elllk
eddi;; hosszu idOn keresztill nem gYllkoro!tak.

Dévavá nyán <])nrkd %fft1 lelkesz .milllJen
hó utolfló vusárn upj nll rcudszer('sctl V\\gZL a ~zol·
~fllatot. Qktól.lcr hó utolsó \'llsl'l t"I! !lJljAn ucl utUIl
:-3 órai kezdettel tarl jll meg IIZ istélltiszteletet ti
me1..óturi d é l e lőt li 81.OI$"'ulr,1 vnló tol, intett .. !. Rz
olkulommu! az egyhtizl IJeszede t qrrellc! 8olJ,r
lelkész mondja.

,
MeJ:6lurl slórványun kll t cgyhbunk Igugató
Tanácsa a füzesgyarmati lelkéH terIIletének jelölle ~ ~
kOlveIlen kOrnyckével cgyUU. Ennek a te rlIletnek hivei
oda tart oznak adózni és onnan nvernek gondozást is. A
füzesgyarmati egyházközség uj fiatallelkésze Oarkó Béla
o któber hó 27·én. d. e. 9. ó rakor, az ujráro5i állami
elemi iSkOlában larlja meg urv~csorao u tással egybekapcsoll /Iszi hAlaadó islentiszteletet Ferenct József lelkésszel
egyUtI. Eum az istentiszteleten \'eszi els/lízben használatba
a szórl'ány Oy6nllyösi József, pusztabAnrévei állami lanitó és felcs~ge állal adománrozoll nrvacsorai kegysze reket FclhívJuk híveinket, hogy ezcn az istcntiszlelcten a
környékbcHekkel egyUtt, minél nagyobb számmal vegyenek
részt.
Miskolcon, szeptember 22-~n tartott istentisz teleten prédikált Krwócs Lajos. ágendat mondott Fer/mcz
j6zsef. Tizenhalan járultak az
aszIala ~lé, . majdnem
mind miskOlciak, mert li távolabbI környék hIveI közlil sokat nélkU!ödünk ez alkalommal. Megható volt figyelni azt
a gondo.;k()dóst, amellyel két elhalt unitá riu s hivUnk özvegye; (jzv. Lssz/ó Mikl6sné és özv. Tellm lfnn Bélóné
körü lvette a szolgáló lelkészeket. A szórváoygondnoki teend/lket Lbzl6j6zsef látia el sok buzgósággal. A szolgáló
leikészek végiglMogall.1k összes miskolci híveinket, s igye·
kHtek a felme rült kérdéseket rendezni. r-legoldásra várna
a hiloklatás ké rdése is, Tanácsolták, hogya kOl1firmációs
korba kerU!ö gyermeke ket, ha arr~ mód vall, hozzák fel s
járultassák az Ur asztalához a budapesti gyermekekkel
együtt. - Az istentiszteletet az evangéliknsok vendégszeretettel átengedett templomában tarlolták, ahol a kántori
szolgálatot az evangélikus énekvezér végezte testvéri
szeretettel.

ll.r

Kecskeméten, október hó 13-áll tar1oH.1k meg
híveink szokásos őszi istentiszleletUket, ahol az igét dr.
ClJiki QiJbor lelkész hirdette. Az istentistIelet előkészítése
.körül P. Buzogény UJjos fejlett ki nagy buzgóságot.

• • •
H a l o t t a i n k.

születet! KoSZtetzky Allna nyug.
ni
,
szeptembe r 19-én 76
éve; ko rában Kolozsl'áron elhun yt. Vaska Oéza szerkesztő
az édesallyját gyászolja az elhun ytban. Legyen pihenése
csendes!

[IJ.~.~.~'EA~N~'~N~':"]1

Akik ismerté k, azok mindnyájan
szo)retlék _ éz egyházunk tagjai közlil öregek é~ fialalok,
ll!rfiak és asszonyok, aki k valaha is az UnitArílIs MiSSziós
H~z templomában, egy gy[i1~sen avagy összejöve telen megfordultak, mindnyájan ismerték. JÓs.1g6t és é rték ét sokan
csak most vették észre, amikor elment és illhagyott millket.
Élete egysterU voll, a munka és a becsUletesség harm6níkus kapcsolatából álloll. És ezen leHlI eghz szivével és
egbz lelkével édesany,," is vott, aki nehéz IOrsbal1 szenvedésben és önmegtagadáson keresztIlL is gyermekeket nevelt. Az édesanya emlékét becsülte meg az Unitárius N/Iszövetség, amikor legszebb álma, gye rmekei további iskolbtatása el/lsegítésére egy gyámszlll/li társaságot ala kitottak , akik ön kénle! mel;ad6ztaUls formáji ban gondoskodnak az árván mand t kél gye rmek is kol:!zlat6sáról és neveHctésérOI. _ A két eyermek már megfelel ő környeze Iben
van elhelyezve Nőszö" et iiégün k vMőllz.árnYl1 i alatt. - Azo·
.kal, akik emlékezet~nek áldozni a~arnak, arra kérjük, hogy

t4mogan~k A gy~mlltalől U.rsasa, ",
f 1'1
.
v.

,
me ) re vonmtkOtó
e 1'.' agosltht kéu8éggel megad, mindkét Lel ké1l zi hIvatal _
és lusson. euük~ ll, hogy két aru gyer nlek 1!lc t~t6pé~~ segltve elö, egy igazi ~esanya leliidOlolt ttete ilmM
(fJ.)
seglllk megl'alós ulása lelé.
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RÉS

Sz. 301-1935.

Meghivó.
Uni/drius Egyházi Igazgal6 l'a1ldesunk I~l"lli.
október hó 25·én (pblWk) délután 5 órakor a
lelkészi irodán

évnegyedi rendes ülést
tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk_
BUUa!lcst, \935. októbcr 8.
dr . .ilIlkó Ferc'lc s. k.
J6zan Mikld$ s . k.
fögondnok helyeItek.

p!lspö~i

vikárius.

'l'árgysorozat: !. Elnöki megnyitó. 2. Jegyző
könyv hitelesitése. 3. Elnökiteg elintézett és folyó·
Ugyek. 4. Évkönyv kiadása. 5. E. K. Tan.57<l.-1935.
sz. leirata Baldácsy-ügyben. 6. U. P. 8 11.- 1935.
sz. átirata papjelöltek ügyében. 7. Jll,-foku fegyelmi
bi róság itélete. 8. Pestszentlörinci templom épit.
kezése. n. 1935- 36. kincstári évre államsegély.
10. Birtokbizollság jelentese. 11. Nyugdijbizollsag
jelentése. 12. Ferencz József h. JelkéslO beadványa.
13. Szervezőbizottság jelentése. 14, I dőközben
érkező ügyek. 15. lnditványok (irásban - előre).
NB! Állandó vegyes bizottság illése 1935.
október 2 1·én (/iélfö) délután 5 órakor. - Külön
meghivót ncm kUldOnk; a naptárban mindenki
jegyezze fel a dát~mokat.
Lelkészi NyugdlJalapra ujabban a k/lvetkező
kegyes adoményol: é rkeztek dr. Irsai Ernő 15 P., Mik·
lósy Ferencn~ (férje omlékére) 14 p 50 f., dr. lIegedIls Loránt
vitéz Kozma ferenc IQ-JO P., dr. Bognár Dénes 5 P..
Ujváry Uszló 2 P 50 1., Csatkai Jen/l (Sopron) és .Tóth
Mihály (Vác) 2-2 P., dr. Polgár Imre, HegedU, SZilárd,
Sigmolld Séndo r, Gál Mihály és Benczédi Dániel (Kispes t)
I _ I P. E~ekel az önkén tes adományokat egyházun.k nevében hál~s köszönettel nyugtazoll1. Ezenkivül SzentmIhálynapi perselygyüjtésllnk is elég szép öss zege t eredménye·
zett. befolyt a Koháry-utcai templomba n 22 p 76 r., I
Rák~s_utcai temp lomban; 22 P 18 I. - Kérünk és unszolunk mindenkit a cson ka oTli z.1gban, hogy aki még erre
a nemes célra nem adolt volna, adjon a sai" u lvének
s ugatlala szerint, ha keveset is, de adjon ; mert en:' ~e
tlibb szllksége nincs az uniU rius egyházn~.k .. - _ A a.:,'
"I
,
N" ,gd"bIIOtt~g v~, e
kezcl ésé t most mM egy kl enc agu
. h
az utOl1Ó
át. A bizotts~gnak . aE a legf~b~ Ir;~a~yilVO:::oUAg ellilt
fillért is megbecsUl,e, s arról Idon 111
is elszámoljon.
Szivu üdvözlettel
fóz/tn Mik16l1,
Budapes', t935. október 8.
,,/JspfJkl ,·,'·.irlu~ .
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A Szenl6 brllhll ml plhe ll tl r. "iI~kol lllk: B. B.
10 I•••. Ujv_ri l!Inló (jllli\l!_ ok. ób(lr r~) l:! P- I., Rl'dige r
ödöll (II. réulel) !l P-I., Kn llo~i Euler (l!~4 . juliuslÓI
1006 februMiJl) 4 P-l.. Orruöu)' K~II1I1\n, P/!te,ly Jenő.
I'tlnl}' OI'lIla, dr. PéterI)' O)'ula (milld III 116rmnll jutius
!\teplemb('rn') :t-:t 1'••.• llu rjl\1l Ferenc (V I. r~uh::ll, P6ll~i
J~h'~ 1I Kecl!kc11ll'. 2- 2 P_I .. Schnekler Ilona l P-I, Neme~
MArin (Juuu ~-ueple m betrt') ii(! ' · t.• !l7 drb. l el'cletőlap a
81.- 4 P.!\ti 1.. FerenCI JÓl:st'l: II mnl:)'/lTonlAgi uniláriusok clnlB liIu,.b(\1 4 pl'l.lflll~' ~ :20 I. SO f., AgOi lon Jóuef:
Ilellal OAsPll r tltlc é~ mlll1~hsll):n clmU IiW:lllt'\l 13 példAn)' :\ xl f. 3 P. 00 f. kicjll'lIlitésill 14 f. eID'IUI M P. a
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sd mAl!'! mUldcn hó II l'adr\lapJ:ln délc:löll '1, 10 Ó t~kor
kUlőn ifi,l~tlgl i:Jt.·nli~%/e/el a Koh~ ry-11,cal tcm~IOnlban.
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