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ZSOLTÁR 
- THOMAS KINGO (1634-1703.) -

Ég veled, világ I 
Az undor agyara végkép kirág ! 
A legkinzóbb csapáso k alatt gyötrött 
kezekkel túrom már a drága gödröt, 
melyben megszünik átkozott tusád, 
csúfos hiuság I 

6, húség és hit I 
A szerencse játékszere vagy itt I 
Te szép kísertö, úgy kínálod kelyhed, 
hogy szám vad ízeivel el se telhet, 
de lelkem minden korty után kuszább 
bűnös hiuság I 

Ó, érzéki láz I 
Végső percemben is dühődtre ráz. 
Veszett tüze addig süt. mig loholva 
nem szédülök a sistergó pokolba, 
hol nem csiklandja az ember husát 
bárgyu hiuság. 

6, megyek, megyek! 
Többé nem csalnak kincsek és kegyek. 
Mihelyt a nagy kapu elébem tárul, 
emlékem is tűnjék el e határrul -
a béke csendje lebegjen fölém 
Ábrahám öl8n I 

Dánból: HAJDU HENRIK, 

MI MINDIG A PORBA TAPOSSUK EGYMÁST 
- JEPPE AAKJAER (1866-1930,) -

Ott áll egy torz fa az út, megett, 
mint holmi százgőbü fajta; 
nem fúrja át a gögös egei, 
örökre az uni gazban rekedt, 
mert tulkorán gázollak ra jta. 

Mi mindig a porba tapossuk egymást. 

Hány édes. dúslevü csíra megy 
otromba talp alatt tönkre I 
~a ~éh? föl is villódzik egy 
ercfenyu sziv, csillagtüzü jegy, 
a legtobb elapadt. gyönge. 

Mi mindig a porba tapossuk egymást. 

A vad csikaszra is Jes a vég : 
a tettektöl csak a rest fél. 
De hogy felelsz, ha az örök ég 
izzó haraggal rádsúti még: 
"Mit tettél. átkozott testvér 7" 

Mi mindig a porba tapossuk egym ást. 

A delelön ébredt kisgyerek 
repesve kapkod a mennyre; 
de hogyha egyszer e friss, kerek 
szempárba harc dühe sistereg. 
egy pászma lángtenger lenne. . 

Mi mindig a porba tapossuk egymast. 
Dánból : HAJDU HENRIK, 



ISTEN ELŐTT 

Az lsten és az ember harca 
KorszerU elmélkedés a theizmus 

és a humanizmus nagy kérdéséről 

< Az alcimben két latin szót olvashatunk, 
amelyet látva, sokan gondolkodnak igy maguk
ban: Semmi közöm ehhez az idegen furfangos
ságboz, el sem olvasom a cikket Akik igy g?n~ 
dolkodnak, azok igen nagyo~ tévednek. Mert ugy 
a humanizmus, mint a. tbeizmus a mindennapi 
élet részé vé vált s benne élünk e két nagy küz
ködő gondolatvilág harcában, ba akarjuk, ba nem, 
A humanizmust így fordithatnánk magyarra: 
emberbivés. Hit az emberben még akkor: ha a 
felsőbb hatalmak, a szellemi élet örök kezdete 
éF célja: lsten megszünt volna is létezni. Ne 
csóváljuk a fejünket. !\Tem véletlenül irtuk le e 
merész szavakat. A mai humanisták bátran állit
ják, hogy az ember nem sokat tud Istenről s 
eleddig csak egy kevéssé megalapozott szép álom 
volt lsten létének hite, mely az emberiség gyer
mekkorát bearanyozta. Ha most a ködfátyol szét
foszlik , ne foglalkozzunk többé Istennel, de ne is 
essünk kétségbe, higyjünk lsten nélkül is emberi 
hivatásunk magasságában, higyjünk az erkölcsi 
élet szépségében és minden erőnkkel és tehetsé
günkkel álljunk munkába, hogy (ha már az örök
élet hitét elveszi tettük) legalább ezt a földi életet 
tegyük igazabbá, nemesebbé, fenköltebbé. Szóval 
a humanisták úgy akarnak élni itt e földön "mintha li 
volna Isten, de erröl a magasabb valóságról soha 
nem beszélnek, mert nem tuduak mit kezdeni 
vele a mai modern életben. S föle~ nem tudnak 
mit kezdeni Istennel abban a világban, amelyben 
a humanizmus jelenti még a legnemesebb, leg. 
emberiesebb életszemléletet t. i. Amerikában. 

Ugyanis . az amerikai angol emberből a mult 
század folyam'án kiveszett a mélyebb valósá170k o , 
az élet titokzatos mélységei felé forduló u. n. 
~ metafizikai " ösztön, Az amerikai csak azt látja, 
~mi a siker:rel, a boldogulással, a hasznossággal 
összefygg, ezért az amerikai ember számára fő 
a társadalmi élét helyes elrendezése s ennek 
tudom~nya: a szociológia. A sajat lelke ia csak 
az élettani mü)\:ödés szempontjából érdekli, ezért 
lélektana tisztan élettani ' (biológiai pszichológia). 
Az , hogy a léleknek vagy n szellemnek mi az 
eredete, mi a rendeltetése, örök célja, az teljesen 
?ideg~n ha/?yja az amerikai embert. Ezen legfel
Jebb .mosolyogni tud s fölényesen lenezni az 
ilyen kérdésekkel foglalkozó európItira. Mert ó 
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mar "túl van az ilyesmiken" s öt már csak a 
kényelmes lakberendezések, az iskolai egészség
ügy vagy legfeljebb a társadalmi osztályok neve
lési és egyéb kérdései érdeklik, Ez a legnagyobb 
magasság, ahová egy ,.modern" amerikai elme 
felernelkedhetik.* De vajjon, ebben az életben 
nem tör fel soha a.z elhallgattatott mélyebb bang, 
az ember örök s6vargáaa az élet titkainak meg
ismerése után? De igen! - vannak odaM is 
hangok, ott is beszélnek "a vallásos érzés dina
mikájának kivánatosságáról-, ott is akarnának 
úgy élni "mintha volna Isten", csak éppen azt a 
kérdést nem tudják megoldani, hogy hogyan éljen 
úgy valaki, mÍlltha volna lsten, ha közben nincs 
meggyőződve lelke mélyéig, hogy valóban van 
Isten, : hogy valóban lsten járja át úgy a Ilagy
mindenség, mint az emberi . lélek" minden zugát, 
minden titkos rejtekét. Nem! - ezt a fából vas
karikát még az amerikai techuika leleményessége 
sem fogja soha sem feltalálni s éppen ezért az 
ameril:ai lélek legérdekesebb s legtöbb figyelemre
méltó mozgalma: a humanizmus sem tud igazi 
vallássá lenni, hanem megmarad álvallásnak, 
valláspótléknak, afféle modern, frissen csiszolt 
ócskavasnak, amelyből olyan sokfajt .. van a talmi 
értékek mai vásári piacán, mint igaz érték, drága 
arany, fényló ezüst kiállitva. 

De kérdezhetné valaki, mi közünk van 
nekünk unitáriusoknak ehhez a humanizmushoz 
és képviselőihez. Há.t bizony van közünk! Ugyanis 
amarikai unitárius egyháznnk néhány papja c3at
lakozott ehhez a mozgalomhoz, ami ugyan Ame
rikában nem feltúnő dolog, mert a többi keresz
tény egyházba is bevonult az amerikai ,. szellem, u 

Nem is tartanánk érdemesnek foglalkozni az 
egész dologgal, hiszen Amerika oly messze esik 
tól ünk, ha néhány külföldet járt lelkészünk útján 
mint szellemi dugárú meg nem ér~ezett volna. 
hozzánk is és irásbeli, egyházirodaimi megnyilat
kozásaival nem zavarná azt a kibontakozási, meg
újhodási vágyat, amely ma már egész egyházun
kat betölti. Sajnos, ez a humanista-amerikai 
fp-lfogás és modor éppen fi atalabb lelkészeinknél 
nyilatkozik mind bangosabb módon s azt akarja 
elhitetni a világgal, hogy a mélyen i stenhivő 
székely unitárius népnek éppen csak a humaniz
mus hiányzott, hogy megtalálja testi-lelki bol
dogságát. 

Ebben a zürzavarban, amely itt is, ott is 

--.'--;-A-, -amerikai sekélyes életszemléletnek legkitünöbb 
rövid leirását meg lehet találni a ~ Vigilia" 1935. évi har
madik kötetében a 115- 123. lapokon: ~A 1~lek szemlélete 
a pragmalizmus hazájában." Irla: ReménYl József (Cle
veland.) 
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kev.di a lelkek békességét !lleg~n.\l'arni, valósággal 
felUditóIeg hat az a könyv, amely egy fiat.al, kUl
fó/dön végzett unitárius lelkész: Fikker János 
tollAból jelent IDeg az utóbbi bett:kbeo. S. a~e~y
nek teljes dme Mr kissé hosszas, megls ld~lk
tatjnk: .• Az I stenről való felfogás ~Orull~ tll~O
mányos gondolkodásában." A könyv tlzenk~t feJe
zetból áll s ebből bérmat szentel a szerzo arra, 
hogy ismertesse fl, modern is tentagadás es a leg
újab b, istennélküli valIáep6tlék, ~Z u. n. h~ma
Ilizmus gondolatait és gondolkodóIt. Ezt a barom 
fejezetet elolvasn i felér egy kinos, lidécnyomá!1os 
nlommal, amelyből uincs felébredés. Ezt fejezik 
ki végeredményben a legragyogóbb tollli irói is 
az ateizmnsllak és Amerika legkiválóbb elméi, 
Dewey, Lippmann, Dietrich, Heese (e két utolsó 
a humanista mozgalom meginditói) könyveikben, 
irásaikban mind odajutnak, hogy vfl lami hiányzik 
az emberi életbő l , ha a valóságos, élő lsten gon· 
dolatiLt, létezésének megérzését kikapcsoljuk a 
lelki tapasztblatok világából. 

Ez után a. kétségbeejtően és keservesen 
érdekes rész utan tér át a szerző igazi cél jára: 
a tiszta modern tbeizmus gondolatviláganak kifej
tésére. S itt ebben a részben valóban épitő, iga
zan pompás munkát végez. Mi a theizmus ? -
kérdheti a hittudomanyi fogalmakban jaratlan 
olvasó. Az a hit, hogy cz a világ és benne az 
ember, egy végső, rejtelmes akaratban és ért e
lemben gyökeredzik: Istenben. Az Istennek fL 

megismerése az ember számára nem könny ü fel
adat, teljes egészében elérhete tlen, de még sem 
egészen lebetetIen. Lehet Isten ról tudást is sze
rezni, ba nem is olyat, amely teljesen fedné az 
ő személyet és mivo ltát. A léleknek vannak 
tapasztalatai (VIII. fejezet), amelyek nem merőben 
a képzeletből táplálkoznak ! {ls nem csupán iIlu
ziók, hanem a Valóságról adnak birt, amely a 
mindenség s igy a lélek mélyén is él és hat. 
Etek a belső tapasztalatok egyéb érvekkel kie
gészülve komoly és megrendithetetlell alapjat 
adják minden istenbiv6 theista istenismeretenek. 

Mintan a szerző megalapozta lsten létél:ek 
gondolatát, Mtér az utolsó nógy fejezetben fl Z 
Istenről Szóló ismeretek részletl:zésére. Ezeknek 
a fejeze teku: k legszebbike a kilencedik, amely az 
lsten és a világ viszonyával foglalkozik. Itt. tárul 
e l~nk . a sz~rzŐ?ek nagy erkölcsi komolysága, 
mel~scges hite es bátor, nyilt áll ásfogla.lása. Ezt 
a feJezetet olvasni kell, erról nem lebe t besr-á
molni. Annyi bizoIlyos, bogy a mai ember szÍ!
nalmas botorkálásá.ban, fi lozófiai- teológiai tudat
lanságában es elesettségében olyan ez ti. fejeze t, 
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nílntha söt~t éjszakába a villám fénye vHa.git 
be~e, anélkül, bogy elvenn6 a körülvevő tárgyak 
sej telmc8ségét. Az isteneszme a mag. gy" 

" k 'k ' l ongy· szeru ' I ·tJslá yoso(lottsagában, egy rendkiv ül 
találó hason lat fényében tündökölve úgy hat a k 
ebból a fejezetböl, mint a gondolat és ira:m~_ 
vészet egy remeke, amely ami unittnius irodal
munkban, gondolkodásunkban és hitünkben a 
maradandó szépségek közé sorozódik. 

Sokat lehetne még e könyvről irni, de ahe. 
lyett, hogy irnánk, inkahb azt tanácsoljuk min
denkinek, aki szereti a mély, gondolatkeltö olvas
mányokat, olvassa el ezt a könyvet. Útjelző ez 
amely századokra jelöli ki az unitárius theizmu~ 
útjat s megszabadit bennünket a kisérteties 
lidércálom nyomásatól, amelybe a bumanizmus 
kóros jelensége kezdett sodorni bennünket. 

Ha ulli~.árius egybázunk azt az utat választj a, 
amelyet e konyv tár fel az isteneszme keresésére, 
akkor megtalálja önmagát, megtalálja az evan
gelium istenét, Jézus Krisztus Atyját, a miszU
kusok, a próféták örök Szeretetét. Megtal:Uja az 
utat ft kibontakozásra, a megujhodásra és a meg. 
békélésre, mert "szívünk mindaddig nyugtalan; 
mig Téged meg nem talál " ób örök lsten, Atyja 
e világnak s a mi sóvárgó lelkeinknek. 

Ehhez a feltámadásboz, ehhez a megujbo
dáshoz segitsen bennünket a Mindenek Atyja, 
aki most tér vissza ft világba, hogy ismét. elfog
lalja. az 6t megillető helyet az emberi szivekben, 

Iván László. 

A JÖVÖ UTJAIN 

Körülállványozták 
II pcatszenUőrinci unitárius templomot és mire e 
sorokat a nyomda napvilágra hozza, a székely 
hősök emléke külsőleg is csaknem teljesen meg· 
kapja l~ méltó formáját. Ahelyett, bogy azt imám 
le most, hogy mindez bogyan lehetséges, új mér
nöki tervekről számolok be 8 küldöm el üzenet
képpen millden unitárius testvérü.nknek. ,A t~m
plom kül ső vakolásával IIem akarJ uk befeJezDl az 
é pitő mu nkM. Gyülekezeti termet épitiink a templom 
mellé, amelynek részbeni költségfedezés~!e .3Dgo 
pengő t kértünk a budapesti anyaegy bázkozs~glol . 
Va.nnak eszmék és vannak emberek, akik ba 
tah'l.lkozll ak, egymás rabjai lesznek. Mi kevesen, 
akik itt lak unk, úgy jll.rtunk most. Le8!ámoltu~k 
önmagull klml és lelkivilágonkknl s egy. s.~ep 
napOlI arra. ébredtünk, bogy végzetesen hlszu~k 
az unitárizmus megváltó küldetésébel!. ~~v~d. 
F'erenc szell eme a magyar keresztéJlYs~~ ~rt~
netében még bÚ8vétot nem ünnepelt, .punkosd!e 
sem vult. Az élet természetes melleteból pedig 

.9. 



@tt II két dunepet nem !ehet lár!,d.t ie~onc1ássnl 
és közömbös nemtörődömséggel kltoröhll. 

A szó egyenes ért~lmében még a.z ll:!Ii.!árius 
közösségnek is koldussl vagyunk, akIk orulhet: 
nének anDak is, hogy ma még vagy unk,. de. ":II 
hiszünk és ezért l1em tehetünk mást, ~lInt epl
tUnk. Hajlékot akarunk a t~mplo":l n~elle, ~m~ly
ben iJsszepstakzik a. mi kis ullltanus eletunk 
minden szépsége és ereje, amelyben fl. csa~é.dok 
őskeresztény módra szeretetvendégségre gyulnek 
és IIZ ifjúsá.g erói aZ egyh {~z oltárára vezetődnek 
le. Nem akarunk tengődDl, nem akarunk ~~ak 
épen lenni. Minden .v~~yutlk az, hogy élJ1t,~k 
maqyartin, bátra?!, um.taTIUS t,~6dra . Hogy keves 
a pénzünk az épitkezesre ? Hiszen fl. templomra 
is kevés volt s Iam egy bét mulva már csak a 
harn.ng fog bianyozni belő le! 

Igy leszünk a gyülekezeti teremmel .ts I 
Világért sem tudjuk bizo~Y?San ezt, .. de gyoz~
delmesen bizunk benne. Ezert rendez unk husvet 
els6 napján is este fél 8 órakor az álla mi telepi 
ku lturbázban műsoros cSl\h\di összejövetelt. Ezért 
vállaltak az egyhá.zközség kebli tanácsosai, bogy 
ugyanaz nap d. u. fél 5 órakor az itteni sport
palyán labdarugó mérkőzést jatszanak a. telep
gondnoksag tisztviselői vel. Ezért az unitá rius 
gondolatért történik közö ttünk minden, még ha 
sokan mosolyognának is rajta. Az unitárizmnst a. 
mi hitünk szerint jobb sorsra. szánta a jóságos 
lsten ezen a földön. Lebet-e szebb dolog annál. 
mintha egy kis közösség az lsten szándékainak 
alazatos és engedelmes szolgálataba áll? Ezt a. 
szolga.!a.tot pedig még messzebbről is lehet támo
gatni, mint amennyire te vagy tőlünk . unitárius 
testvérem. PalhO Is/ván. 

ERDÉLY 

Egy követendő erdélyi mozgalom 
mullja. jelene és jövője. 
. 

Az ember jar-kel a tordai főtéren és vásá
rolgath közben a régi üzletek között egy uj üz
letet pillant meg. Kirakatában öblös, szép cserép
edények, az egsik bödönben kivánatos, vastag 
tejfel, a. masikban 8zilvaiz, cseréptálakban jnh
toró, orda, sajt, vaj, méz, mogyoró, dióhéj, aszalt
!zilva. Egyszóval majdnem minden, amit az Ara
nyos völgye termel és eladni akar. 

A masik kirakat viszont azt tartalmazza . , 
amit enuek a népnek venni tanácsos : nemesitett 
vetOmagvakat, gyümölcsfakat ... 

Ez a jóforgalmu üzlet jelkép is egyben; az 
erd élyi magyar nép életrcvalósóganak jelképe. 

Az viszont egy fiatal un itá.rius papnak, 
Balázs FerettCliek az érdeme, hogy fL szétforgfl.
cso!odó, gyeuge, kiszolgáltatott kisgazdasúgokat 
elfltki!pes szövetkezetbe fogta össze. 

u, It XV. 4 

Az nt neblz volt idáig. A nebéZ8égekr6\ és 
küzdelmekről Balázs Ferene lenne hivatott be
szélni, de őt nem akarom zavarni, mert beleg. 
Igy uz Uzlet vezetője , Balázs Ferenc legjobb ba
rÁtja vázolja nekem az aranyosszéki terveket. 
Amii mond, nagyoll tanulságos, eppen ma , ami
kor az Alföld és a Dunantu l egészséges jövőjét 
is alulr61, a nép életerejének felébresztéséyel 
igyekeznek felépiteni. Lássuk tebát, hogyan igye
keznek ezt Erdélyben elérni : 

.. Ne hAny éve, bogy Bulaz8 Ferenc, a fiatal 
unitárius lelkész, vil ágkörüli ut járól hazaérkezett. 
Élményeiből a maga szamára azt a következte
tést vonta le, hogy megveti a lábát egy kicsiny 
erdélyi faluban és tapasztalatai alapjan , munka
ereje végsökig menő megfeszitésével uj életet 
teremt ti. faluban és a környékén. Igy lett Balázs 
Ferenc mészkői unitárius pap. 'l'ervének alap
gondolata. az volt, bogy Tordat S a várost három 
oldalról körülvevő falvakat, mint ki.ilön, egymásra 
utalt, zárt földrajzi, tá.rsadalmi, sót sok tekintet
ben néprajzi egységet tekinti s a vidék erőit 

szövetkezetben fogja össze. Öt szakosztály t ter
vezett: me%őgazdaságit, iparit, jogit, társadalmi t 
és müvelódésit. Az azóta eltelt nehány év meg
mutatta. hogy mit lebetett megvalósitani, mit 
kellett elhalasztani. Az elhalasztott tervekre ter
mészetesen szintén rá. fog kerülni a sor . 19y pél
dául eddig még nem sikerült az aranyosvidéki 
iparosokat öS!lzefognullk 8 nem felelt meg a 
mezőgazdasági osztály gazdasági,tanácsadója sem. 
De ez még csak jobban megerősí t abban az el
gondoli~sunkball, hogy a szöve tkezet vezetőit, -
igya gazdasagi szakembert js, - az aranyos
vidéki ifjakból valasszuk ki, mégpedig ugy, hogy 
a tehetséges diákokat tanittll.tjuk s a szövetkezet 
céljaira képeztet jük ki. Mert igy, mikor majd 
szakemberként térnek haza, meglesz az az elő

nyük, hogy i smerősök a vidék viszonyaival és 
lehetőségeivel. A jogi s.zskosztálynak az a célja, 
hogy a szövetkezet tagja i közköltségen taFtsanak 
maguknak egy jogtanáCllOst, aki tanac~okkal látja 

el a falus iakat. Példápl most is a román kOllver
ziós tör'fénynek a mezóga?dasági adóss,\gokrrr 
vonatkozó részé t kivonatoltuk, kinyomattuk és az 
egyszerU, érthető szavakkal kifejezett lényeget 
tartalmazó kivollatot kiosztottuk tagjaink között. 
A mUvelódési szakosztály gazdasÍlgi, orvosi és 
állatorvosi el6adasokat tartott a falukban, a tár
sadalmi szakosztály müködése pedig abban nyil
vánult, hogy Aranyosszék külön szövetkezeti or
vost kapott. A tagok havi tiz lejt, (harminc fil
lért) fizetnek, ezért az orvos köteles havontIl 
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végiglátogatni a tagokat és a betegeket ingyen 
gyógyitani, (de 11 gyógyszerköltség t~:~é3zeteBell 
II beteget terheli). A szakosztályok kozul legered
ményesebben eddig mégis II. gazdasági szakosz
tál.y müködött. melynek, ime, ez a saját üzlet
helyisége van. ~-'Olltos volt, az összetartás Il.öv~ 
rése céljából is, hogy a parasztoknak, a teJszo
vetkezetbe tömöritett tebéntartó gllzdaknak olyan 
kézzelfogható eredményt mutassunk fel, mely 
pénzt boz a bD.zhoz. Ozletünk egy éves .és már 
az elsó évben jelentős forgaimat bonyohtottunk 
le. Amellett ezt fL boltot a Tordára jövö falusiak 
szi nte otthonllkllak tart jak, ahol lerakodhatnak, 
megpihenbetnek s l ehetőleg minden ügyes-.bajos 
dolgukban tanácsot kapnak. Most különben eppen 
egy mezőgazdasági kiállitásra készillülIk, abol 
azt az njitást készülünk bevez~tnj, bogya nyer
tcsck nem péllzjlltalmat kapunk, hanem fajtiszta. 
növendék teIlj'észállatokat, melyeket majd a szö
vetkezet felügyelete mellett nevelnek fel. Azt 
reméljük, bogy ezzel többféle célt érünk el : ne
mesedik az állomány és a drága tenyészállatok 
hozzáértő gazdák gondozásába kerülnek. A kiálli
tást vig gazdanafJokkal kötjük egybe". 

~ Én teh:\I, - folytatja, - mindent elme
séJtem, amit röviden vázolni lehet, mégis nagyon 
sajnálom, bogy nem találkozott BalázB Ferenccel, 
aki a lelke az egész mozgfl.lomnak, - ahogy a 
nép tartja, valós:'lgos apostol. Ezért, ha már élő
szóval nem is, legalább irott szóval szóljon ma
gához Balázs Ferenc az Aranyosszét-i Tervek 
cimü füzetbe!1". 

Lapozgatok az Aranyosszéki Tervek- ben s a 
kis füzet meggyöződéstöl fütött sora; arra kény
szeritenek, hogy leirjam magamnak ... mások. 
Ilak ... mindenkinek, mit mond Balázs Ferenc, 
aki világkörüli utján az egész emberiség mind en
féle fajtá.já.t megi smerte, az emberek természeté
ről, a világ rendjéről és a mai körülmények kö
zöLt elérhető lehetóségekról : 

Szeretik azt hangoztatni, - kezdi B!\lázs 
Ferenc, - hog,y az emberiség ártatlan milliói 
egy kapzsi és gonosz kisebbség kizsákmányolása 
alat~ nyögnek. Ez a kisebbség, a tömegek bün
bakja , az emberek képzelete szerint mas és más: 
a kapitalistá.k, a hadiszergvártók, stb. Holott az 
ig~zság az, hogy a kisemberek épp olyan önzők, 
mmt a hatalmasok. Ezért az egész vilárrot meg
váltani semmiféle tervvel sem lehet. ~S ha le
hetne sem volna érdemes. Miért törjük magnnkat 
azért, bogy tisztább életre hozzuk azt, akit iga
zán boldoggá ugyis csak az alacsonyabb oszto· 

nak kielégitése tesz ? Ám teremtsUk meg a lehe
tőséget a~mak, hogy .a bolond világ oktalam~ágai 
elIelIére es mellette es közepében: a valóban 
többet é~ö ember számá.ra kiegyensulyozott, igaz
ságos, biztos alapu, b.Oldog élet kereteit megépit
besslik, hogy oda ffilOdenki , aki arra vágyódáflt 
és erőt érez, átmenthesse magá.t. Ez lebe\ ! ez 
érdemes !" 

De ezt a t isztább, magasabbrendU életet a 
l?egszokott élet keretei között kell megteremteni , 
mert "száz ember, vagy ezer ember megtebeti, 
bogyatöbbiektól külön vonulj on, minden köte
léket, amely őt az emberekhel: kapcsolta, elsza
kitson s az uj elveket uj környezetben, zavarta
lanul gyakorolja, de a legtöbb ember, még ha 
kész volna is val ami egyébre, kockázattal jaró 
jobbra, arra nem bajlandó, hogy faluját, városát, 

" rokonait, jóbarátait odahagyja. O azon a helyen 
akar maradni, abol született. S neki van igaza, 
lllert lassan fl, külön vonult csoport életébe is 
behatol a világ s az vagy felbomlik, vagy vissza· 
változik a közönséges társadalmi élet szinére. 
Nekünk tehát a megertóbb, tarsadalmiasabban 
gondolkozó emberek testvéri összefogását olyan 
múdon kell megvalósitanunk, hogy mindetlki a 
maga helyen maradhasson s a többi emberekkel 
való viszonya s az állami és egyházi intézme
nyekkel való viszonya ugyanaz maradhasson". -

De lehetséges ez?" Hiszen állandóan szt 
halljuk, bogy ez a jelenlegi társadalmi ren~szer 
teljesen téves, sót bünös s hogy jobb eletre 
csakis a rendszer gyökeres megváltoztatása ve

zethet. 
Ez az ellenvetés annak a tételnek gondol

kodás nélküli elfogadásan alapszik, hogy a je
lenlegi rendszer a. magántulajdon és II s~abad 
verseny. Az igazság ellenben az, bogya Jelen
legi rendszer ép pen ugy megengedi a magán, 
mint a közöS gazdaságot s hogy az érvé~yben 
levő nemzeti es nemzetközi törvények senkit ab
ban meg nem akadályoznak, hogy másokkal:. ~a 
bizonyos jogi formasagoknak eleget t~~z, . kozos 
gazdálkodást ne folytasson. A jelenlegi JOgI r:od-

k""J"" gyedUl maganak szer senkit arra, hogy 'u on, e . . " iti 
gazd álkodjék, nem kényszerit. Amire keny~zer .. 

" d k··.. é' termeszetu az embereket, az nun 'ozoss gl , 
dolog. llyen körüliliények között hel~telen es 
alaptalan az a félelem, hogy a jelenlegi rendIszer 
keretein belül a jobb sorsra méltó kiecbbsé.g ~ yal! 

. .' '" sem probalhat, 
életrendszert klalaklt.3111 .~eb a állit-
amely öt lényegesen es gyokeresen talpr 
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MOlt már a-z a kerdés, hogy 8. mngállgaz
daság, vagy fl. közös gazdáJkod:\s n helyescbb? 
HrN vonatkozólag llzt irj a Balhzs [i'erene: 

. 1~1l a magaUl reszeről tutlománytalauuak 
tllrtom t\zt fl. fölfogást, hogy bo. a magáll, vagy 
a közös gazdálkodás bizonyos terlil eteken ~lelyes, 
ugy 87. mind cn terliJetel~ aJ~ahlHlzl\ndó IS, .. A,z 
elfóJe egyformúsitas, az elet Ilyen IcegySv.eruBI
tése erőszakos hamisitás". 

A magá ntulajdon es fl. közösségi mu nka 
egészséges egyeslilését mutntj1\ az a rendszer, 
amely szerint a mészkói unitárius egyházközség 
tagjai cg,y bizonyos "Hur kalyuk" llevíi d\i!ót, 
amcly az egyház tul ajdonat képczte eR képezi, 
maguk között egycnlően felosz tva haszon bér eIllek 
már szinte 150 éve, Minden család jogot forroM 
a terlilct egy reszéhez. De 8r.t nem Hiri, hogy 
m:'Lsllllk több JUSSOD, miut magának. E két tel'
mészetes érzésből kialakult iL fejlődés mai foká
nak legtökéletesebb rend szere : mind en család, ha 
jogi l(lg nem is, de tónylegesen magánt ulaj donn
képpen használ e~y pár nyil földet és mimlen
család birtoka egyenlő " . 

Fontos, hogy s közösségért vnló munkát ne 
felUlról erőszakolják ft népre , ha nem II nép saját 
belátásából térjen erre az ulm, Mert: ~a túrsn
dalOli belátás nélkül k ikén,Yszeritctt térsadnJmi 
élet izetlen kenyér". 

Ezért a legmcgfelelöbb a szövetkezeti forma 
és főleg a. vidékfejlesztö szö\'etkezet. Mert: 

. Ha az emberek attól még mind ig távol 
állnak, hogy az egész emberiséggel együtt érez. 
zenek, ncm is beszélve a vil agmin<1enségr61 , sz 
már elmondható, hogy egy kis csoport, egy vi
dék élete közel áll hozzáj uk. E szövetkezések 
tehát kettős célt kell, bogy kövessenek : biztos i
talliok kell elsősorban az egyének egye nlö jogM 
a földhöz és a munkaboz. Másodsorban pcdig 
- 8 ez a cél hasonlóké}>pen fo ntos, _ a vidé
ket, vagy valamely rajta élő kisebb közösséget 
ugy kell tekilltelliök, mint tarsadalmi egységet s 
nUlIak egyetemes fejleBzlésóért mindent mer>' kell 
tenl\iök ~, 1:0 

De legmegszivlehmd6bb Balázs Ferenc irá
annak utolsó mondata: 

1/ 'l'öllink fligg mindon " . 

&. Weress Jolan, 

Terjesszük 
az unitárius gondolatot! 

MAI KÉRDÉSEK -
Kell-e a külön kehely? 

ezen no cimen illditotlllk meg azt a széles
köni nyomozást, ~mely hivatva v~n vil ~go~sá~ot 
deriteni arra a kerdésre, bogy ml a ml hlvemk 
véleménye fi külön kehely beveze téséról. Azon
ban minél tovflbb folyik II puhatolódzás, mind 
lIyilvá nval6 l:lb lesz, hogy hiveink nem óhajtannk 
eltérni JI. közös kelyhes gyakorlattól, legal6.bb is 
JI. hozzá.nk beklildött irások ezt mutatjá k, 
Mai számunkban három ilyen megnyilatkozást 
közlünk, egyet telj es eredetiben, a másik kettőt 
bő kivOllnlbnn. 

])". Szabó i stván postnf6tiszt, II budapest i 
eg,yhbköz8ég kebli t.a nácsosa ezt irja ft kiiJön 
kelyhesek erveiról és terveiről : 

,,'l'eljesen indokolt a kivAllsá.g, ha a kérdést 
az orvos vagy a fejlelt higiénia, SZ~m7J01~/jdból nézem, 
Ha egy orvos csak nagyjában vógiggondolja II 

fertözés u tján le betséges megbetegedéseket, akkor 
e lismerem, elméletben igaza vau, ha itt bizonyos 
'!legelőzö intézkedésekre gondol. EI tudom kép
zelni, hogy egyes embereket, é ppen fi közös 
urvlll csora vétel tart vissza ilyenkor a templomban 
való megjelelLéstöl. 

Mi a helyzet ezzel szemben a valóságban ? 
CsalÍLdom tagjaival együtt több évtizedes 

tapasztalat alapján nyugodtan á.l1ithatom, hog)' II 
közös urvncsora vételnek sohn , egyetleu alkalommal 
sem tapasztalha ttuk semmiféle testi vonatko
zás" hiLtrá nyl\t. 

Az együvétartozásllak,!~ közös hitn ek olyan 
fenséges jelképe az egy kelyelyböl való részese
dés, hogy e nuek megváltoztat{~sa később károsan 
éreztetn é hatását, különösen lelkiekben. A legál
dottabb és a legegys.zerilbben mcgteritett nrasz
talAboz is betolakodnék ft szegeDI és gazdag 
kiegye ulithetetlen foga lma s bizony nem egy 
ember lelkében keltene ol,)'an érzéseket, amelyek 
akaratlanul is megzavnrnák a azt lelki békessé~ 
get, amelyet a földön egyediil csa k az nraszta
lanA I találbatunk meg. 

És még egyet, ami szerintem a legfouto
sabb: Szent meggyőződésem , hogyha valaki va· 
lóba n lelki szomjúságtól kényszeritve, Istenben 
való erős hittel és J ézus iránti nagy szeretette l 
közeledik az urasztalához s az emlékeztet ő jele
ket olyan gycrmeki al ázattal fogadja, mintha 
magától az utolsó vacsora slerzőjétól, J éz ustól 
venné, akkor ez az ember teljesen nyugodt lellet 
afelö l, hogy kára nem származik bel61c . 

Ne több kehellyel, hanem több hittel szoreI
jOk fel magunka t" ... 

Gdl $yulR. ballkaltiszt testverlink levo lében 
megdöbbenésének ad kifejezést nz III'vncsorai 
SZCllt szertnrtás kiszolgáltnh\snblU\ felmerii lt tervek 
mint.t. Hivatkozik a szellti rás rn, omelybell tlZ 
urvacsora szerez1etéséllek törtéIletüből azt lehet 
kiolvasni, hogy J ézus egy kehelyből osztoth~ ki 
" mcgAIdott bort (Ib vévé II a poharat és hAh\
kat aclvAu, ad (~ nekik és iv!\no.k abból t/Iindnyá-
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jan. Márk. 14. r. 23.) A szentirásnak lehetnek 
részei, amelyek kritikára szorulnak, de a.z nrva
csora IcirAsa Hem tartozik ezek közé, annyira 
kétségen felUl áll ez a rész. Ha pedig i~y áll a 
dolog, akkor azt a történeti tényt, hogy Jézus is 
egy kehely ből , mint a vele kötött szent lelki 
szerződ és jelképéböl osztotta az urvacsorát, 
megváltoztatni nem szabad. As egy kehely 
a tejjes testvériséget jelenti ugy egymás 
között, mint magával Jézus Kriss!u8sal. "Aki a 
közösséget (testvériséget) megbontja és megta
gadja, az fi. főt tagadja meg: Jézus Krisztust ... 
Az emberiségnek ez a legnagyobb szelleme egy 
pohárból ivott a szegény halásrokkal, hogy a 
testvériséget jelezze előttük. Hogy tehetjük tehát 
mi, hog.v Jézusnál többnek képzeljük magunkat, 
amikor ezt a szent szertartást testvéries jellegé
höl kivetkőztetni akarjnk. 

A fertőzésre vonatkozóan azon a vélemé
nyen van, hogy . százszor fontosabb lelki kincse
ket gyUjteni, mim holmi állitólagos megbelege
désI ö! rettegni. Azt még hallani sem lehetett 
soha, hogy valaki az urvacsora vételtől lett 
volna beteggé. A betegségeket más körül
méu.vek közt szerzik az emberek, nem nrvaesora
vétellel .• En a testvériség, a közösség, törhetetlen 
hive marado ka fejezi be testvérünk levelét telje
sen a közös kehely mellett nyilvánit:ván akaratát 
és véleményét. 

A harmadik hozzászóló egy Erdélyból a 
távoli Belgiumba szakadt székely munkástestvé
rünk Hegyi János. Levelében azt irja, hogy szo
rnorusággal gondOl arra messzi bujdosásában, 
hogy legszentebb szertartásunk: az urvacsora
osztás miként je lett vita, tárgyává. Nem tartja 
helyesnek fi. vitát elhuzni, nehogy pártoskodás 
legyen belóle. ~Ebból nem lesz - ne féljen a 
mi kedves testvérünk! szerk.) Véleménye szerint 
~ 8Z egy kebelytól való vétel testvériesebb és 
több szeretettel, bizalommal, megérteni akarással 
és nem különbségtevéssel van tele.· Mivel az Úr 
Jézus is igy cselekedett, azért is - ez a szokás 
helyesebb. S falun, a.hol kevesen vannak s isme
rik egymást az emberek, nem is szabad ezeR a 
szo~á90n változtatni . Falon mindenki egészséges 
és Igy semmi akadálya 8 régi szoká!:mak. Azon
ban v:árosokban , ahol a hivek száma nagy, egymást 
nem. Ismerik s több a betegség, be lehetne ve
z~t~l a. külön kelyhet is. Már csa.k azért is, hogy 
~\~elet" alá ne issenek azok, akik 8 közös kehely 
miatt tartózkodnának az nrvacsoravételtől. 

A bacillusokra, a fertőzésre nézve beküldött 
egy ny~mtatásb8n is megjelent orvosi véleményt, 
ame~y?ol . megtudjuk, hogy a legtöbb bacillus il 
leghlglemkusabb helyiségben a mai élet bál vá
ny~ban. a f~rdószobában van.' Ennek egy gramm
nYI vakolataban több mint hatszázezer baktérium 
tartózkodik. Fertőtlenitett poharakon két órai 
h~aználat ut~u , miközben elmostak 8 poharakat, 
hetezer bakteriumot ta,lé.lt, még pedig különböző 
betegségek haktérinmait találta meg a pontos 
górcsövi vizsgálat. 

b·an s~~~l ~t~~n a" r~r~~iÖb;et::~::iájU. ~árosOk-
azér~ Hegyi tesvétUnk u. Városokb~nm~ l ralun" 
találj a. ';l ,külön kehely bevezetését. A \~~s~:~ 
heszerzesevel kapcsolatban nagyon érdek y . 
~ . tárgytól e.lUtó tervet is vet rel e be:s, bar 
IrJa, hogy mIllden hivőre vettessék kfYegy ·kü7.~t 
u:. n .. kultu~.z~dó. Ebből szerezze be az e báon 

kozseg a kulón kelyheket De mivel ez .z~ zu-y . ,. h I .. osszeg 
o IS. m~g !ogJ~ a adm a. szükségletet, a fenn
~arado . resz a~ oregek gyámolitására forditta _ 
sek .. Meg pedIg .. ~e~yven százalékban az ör: 
lelkes~ek ny~~d~Jmt~zete Javára, 60°/o-ot edig 
ugy kiván gyumolc30ztetDl, hogy idővel tuX·u ~ 
feláll ita.ni e~y ullit.á~i~s aggmenházat, hogy aJzo~_ 
n~k a szegeny uOltanusoknak, akik a mai nehéz 
viszonyok n;tostohasága, sorscsapásai stb. kÖvet
keztében ahg ~épe8ek a mindel!:uapi ,sz~raz kenye
ret. ~egker~snl .... legalább oregseglik napjaira 
h.alle~ot ~lztos~tsDnk. Igy jutunk egy vagy két 
lepcsovel IS f~IJebb. Igy mutatja meg nekünk az 
ur~acsora eden:ve, merre van a krisztusi szeretet 
fele vezető ut. Igy tudnak nemcsak önmagukon 
hanem masokon is segiteni. ' 

Igy irja a mi sokat küzdö, hazájától messze 
~zakadt _ kedv~s magyar, székely testvérünk az 
Idegeubol. S bl.zony ez utóbbi ind,itványa ugy 
h~t?tt rá?k, mmtha egyenesen a saját szivünk 
verevel Irta volna le azokat a sorokat. Mennyit 
is tünődtünk az utóbbi idöben, miközben a nyo
moruság árja fejU nkig csapkod, hogy eló·bb· 
utóbb szükség lesz erre ft! otthonra, hacsak nem 
akarunk a szeretetlenség, a bÚllöS nemtörődöm
ség sötét bünébe esni. 

Majd vis5zatérünk még erre az inditványra. 
Nem hagyjuk elaludni! Most azonban összefog
lalva a fentebbieket .• ismét sulyos szavak estek 
a mérlegbe a közös kehely javára. Csak folytas
suk tovább a gondolkodást és ne csináljunk sem
mit sem elbamarkodvn., mert az ilyenből helyre- ' 
hozhatatlan károk származnak. Kérjük a tovabbi 
hozzászólásokat! 

IRODALOM 

Hajdu Henrik két versforditása. 
Jelen számunk olvasóit kedves és ritka 

meglepetésben reazesitettük, amiko.r a dá~ .!íra 
két remekét a kiváló Hajdu Henrik testveru~k 
forditásában a cimoldalon lekötöltük. Az egyik 
vers : a .Zsoltár" cimü Thomas Kingo tizen?ete
dik századbeli dán püspök mlÍve s ez. eloször 
lapunk basábjaio jelenik meg, a második ver~: 
"Mi mindig a porba tapossuk egymást ~ egy ~emr~ 
meghalt modern dán lírikus Jeppe J"iakJaer .k~Jte~e: 
nye, amely a nemsokára megjelenó. 8~?1ldmav bTa 
cimú versköte'bő l van veve. Ezt a kotetet, amely 
negyvenöt északi költötől száz hat verset tartal: 
maz Hajdu Henrik legszebb ajándekképpen tes,ZI 
a magyar irodalom asztalára abból .801', alkalom boi, 
bogy immár harminc éve szoJgAlJ8 tollával az 
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~északi népek irodIlImanak a magyar mú'velOdés 
hll~jába való atültetésé~lek s~e~t üg)Iét.. " _ 

A könyvben az eszaki lim remekel szere 
pelnek s a negyvellöt Ilrikus k?zlil Il~olc N?bel

,dijas, Szinte h,ihetet.lcniil hallgzl~, a~~l ~kor_ har?,n~ 
olyan kis nép Irodalmáró~ van szo, akiknek e~,vu~ 
tes lélekszáJ11il. alig én el~ a magyarság lelek-

-számát. , 
. ' Ezt II nagyszerü északi irodalmat harnllM 
éVd szolgálja HajdH HC1~rik, ~k.inek 1~06. ~l~rc. 
IG .án jelent meg az elso fordlIufIa az e~zald Iro

' dalombóL Azóta tolla alól kikerült a teljes Ibsen
'forditás , egy sereg Sigrid ~ll dse.t-reg~DY.' ~ová~bá 
L>ontoppidull és más nagy északi regel1~'lro nllIV~, 
összesen negyvenhárom kötet, maga egy kiS 
könyvtár. 

I Itt emlitjiik meg azt is, hogy március 31·en 
il székesfőváros népru üvel ési bizottsága a svéd 
követ védnökségével ,egy na'gyszabású své~ ?s.tet 
reHdezett a Vigadóban, amely.?-D az UlUtanus 

• Erte"sitóben először megjelent "úszi zsoJtar" cimú 
!ülrlfeldt·verset egy unitárius múvésznő T. Mátray 
Er,:si szavalta, egy unitárius iró Hajeiu Henrik 
forditásabsn. Ritka találkozasa a szépnek, a jónak, 
a szellemi magasrelld11 ségllek ! 

Harminc év mesgJ'éjén megragadjuk az a lkal
. Illat, bogy II mi szerény ba ngunkkal is az üdvöz

lók soraba álljunk s meleg bariLti kézfogásulIkat 
kü ldjük annak II testvérnek, a ki igazi unitárius 
önfeláldozással, idealizll1ussal, törhetethm hittel 
ali a magyar müvelódés szolgálatában s aki a 
legragyogóbb mestermÍlvek fordi/ásával tette gaz

· d!Lg~á népünk, Ilelllzetünk érzés és gondolatvilúgát. 

lsten áldja meg Hajdu Henrik munkásságát 
toví~bbra is, li tegye lehetöve szá mára, hogy ma
{D'3r olvasóközönségüllket ezut áll is megajálldé
kozhussa olyan remekmüvekkel) mint amilyeneket 
most teU ajálldékképpell unitárius testvérei asz
\ahira. 

'EGYRŐL-MÁSRÓL 

. Unitárius nagyságok uccái 
Budapesten 

(I. ker.: Brassai Sámuel-u, XI. ker. ; David Ferenc.u.) 

Az ?~s.zág f~v~rosábal\ lal.:ó, vagy ott meg
forduló lm,emk kozul talán kevesen vették éstre 
hogy ~ székesf?Váro~i Közmullkó.k rl'anácsa, egy~ 
házunk .. egy .rege~bl kérésének részben helyet 
adva, k,et ~ddlg nev telen uccat Brassai Sámuelről 
es Dávid hrencröl nevezett el. 
.. A Brassai Sámuel·ueca. a Csörsz-uccát köti 
ossze . a ~enkjn!\ JAnos-uccii.val, de ma meg csak 
a:~ ~tob.bl ucca felól közelithetó meg Azegészen 
I"ov!d kiS ·<b ' I ., . ..uccu. a.n uo I egy régi kuria, s vele szem-
ben felepult egy modern bervilla, Az ucca másik 
~It~ ~li ál~ serén:xen f?lyik égy hatalmas gyáriizern 
cpuletell~k épltke?-ese. Ennek befejezése utan az 
nccl!. CSorsz-utcal olda la is meguyilik. Déltájban 

• 

jártunk arra, amikor az épitkezésnél dolgozó 
munkások, akik között Bak a fóvárosi, de még 
több II vidéki , éppe n ebédidejükben pihentek. 
Megkérdeztern őket, bogy vajjon tudják·e, kicsoda . 
volt az a férfi, akiról ezt az uccát elnevezték, 
ahol most heteken keresztül dolgoztak. li'eleletet 
adni természetesen egyikiik sem tudott, de az 
a bölcs magyar , aki azt mondotta, ~ bogy biztosan 
valami nagy tudós fér fiúról nevezték el" kÖrllI
beIül eltaláita az igazságot. 

A Dávid Ferenc·ucca egészen közel van a 
Horthy Miklós·körtérbez. A Lenke-uta.t köti Össze 
a Szent Imre berceg ut jával, s közben átszeli a 
Diószegi-utat. Az ucca II Lenke-uti oldalon már 
teljesen ki van épülve, szép kövezettel van bur
kolva járda.ja és útteste egyaránt. Két oldalon 
sorra iskolaépületek vonulnak végig, s ott egy 
székesfővárosi ele mi és ovóda között egy rÓlhai 
katolikus ovódát is találunk. A másik oldalon 
pedig a Lenke úti városi bázak Dyúlnak be egé
szen messzire, s azok komor barna tömbje sze
gélyezi az uccát. A Szent Imre herceg útja felöl 
Illeg re-udezetlelí az úttest" az egyik oldalon ar.ou
ban mp'r néhány nagyOll ~zép modern vill1~ épült, 
mig a másik oldalon a főváros rendezett be első
sorban berházaiban lakó gyermekek kényelmére 
egy modern fclsze relésii játszóteret. Az ucca porá
bau gyermekek labdáztak, amikor fényképfelvé
telt késziteHem Dávid Ferenc uccájáróL Körém 
sereglettek az apró emberkék és megkérdcr.tem 
tőliil.: is, hogy tudnak· e valamit arról a Dávid 

' Ferencről, akinek nevet itt nap-nap után olvas
gatják és ismétlik beszéd közben. [,'eleletet adni 
egyikük ~em tudott, mig az eg,Yik kis okos meg
szó lalt, mondván: " bácsi kérem, mi még csa~ 
elemist.ák vagyunk, s ilyent pedig csak a polgárt 
iskolában tanitanak. Ir Az életben is hanyall van
nak", akik már kijárták a polgári iskolát s mind
azt, amit azután a magyar élet iskolája jelente.tt 
és még sincsen fogalmuk arról, hogy ki volt es 
mit tallitott a magyar un itárius reformMor : Dávid 
Ferenc. 

Ezeknek a setáknak a kapcsán egy gondolat 
érlelődött meg bennem, melyet Józan Mik lós 
vikár ius úrnak egyik régebbi jelentése ébresztett 
fel, amelyben bejelentett e az egyik ismeretlen 
uceának Dávid Ferencről való elnevezését B jelen
téséhez odafüzi, bogy milyen nagy örömiinkre 
szolgálna, ha a budai bivek részére óppen ebben 
az uecában épithetnénk egy kis unitárius ~e m
plomot. Ha templom épitésére egyelőre szegeny
ségünk miatt lIem iB gondolbatunk, vatlásalapitó 
vértanú püspökünk emlékezete előtt bód o lhatulI~ 
azzal, hogy a Dávid Ferenc-uecai székesfővárosI 
elemi iskola tornatermébell már az idei tavIISZ 
folyamán tartunk egy ullitÍlrius istentisztelet.?t, 
s ~ZOI~ remélhetőleg nemcsak. hiveiuk, ?e a Iwr
nyek erdeklödö lakói előtt IS elmondjuk, hogy 
mit tett az egyetemes kereszténység erde kében 
az ti. Dávid Il'ercnc akinek nevét az n ccl\el rtC~ 
vezéat hordozó egy;zerú táblák hirdetik. 

Ferellce J6zsef, 
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• 
Dávid Ferenc egyleti vándo rgyüléscek 
HódmczOvásárhelyen és ,sashalo mban 

A Dávid Ferenc Egylet uj Icndnletlel fogolt 
alapsznoályokollll foglüll cél ja illCl k szolgálatá,hoz. 
Munkájn eddig ~órész l CSIl~ BU,dal)Cstre s.zo(ltko
zoli . Az utóbbi Időbe li il vIdéki helyeken IS nagy
sikerU v/lllásos és haznfias ilnnepségeket rend l:l
zeit. AzI hogy az egylet vidéki munkája il helyi 
eg)'házi élet fellend itesc tek intetében me nnyire cr
tékes, sellllni sem bixonyilja jobban, mi ni az, hogy 
il debreceni és Hlzesgyarmali hivek !IIár sürgetik 
II náluk karácsony elölI reudezetl tlnnepségek meg
iF-tIIétlését. 

Az utóbbi időbeli HódmczövásárheJyen foly
lalta vándorgyilléseinek so rozatát il Dávid Ferenc 
Egy let, ahol márci us 29-én a zsufol~si~ mcgtel ~ 
templomba n d. e. 9 órakor Jó:: rJ1l Miklós püspök L 
vikárius tartotl istentiszteletet, melynek során tlhi
tatos magasságba emelte a llivek Jeikét. Az isten
tiszteletei követóen a teHlplomban tartottu k Illeg 
az egylet vlndorgyiilését. A bevezetó ének uta n 
ti,.. Csiki Gábor lelkész mondott megkapó imad
s..igot. 1),.. br. 1)a,licl Gábor egyleti el nök meg
nyitójában ismertette a Dávid Fereno Egylet tör
ténetél, eddigi munkásságat és a vándorgylllések 
~gyházi és hazafias szellem O fonlossagál. B oros 
Aroll hódmezövflsárhelyi és lútgy Sáildor budapesti 
k:\l1torok énekszámaikka\ gazdagitották a lll lisort. 
D r. Oe/ei József szegedi cgyetemi tanár, ottani 
leányegyhazközségiink gondnoka tartott magasszin
vOIlal u, dc a közönség minden rétegét érdeklő 
szép és Mvczetes előadási, . Az örökélet cgy ter
mészetbuvár szemében" eimmel, aki a tudós ku
tató gazdag tapaszt:>latának anyagá bó\ színesen vi
lágitotta meg az örökélet és a hallhatatla nság nagy 
problémáit. Dr. l:itéz Kozma György közjegyzö, 
hódll.lczóvásarhelyi gyülekezelilnk gondnoka zá r
s~avaba n köszönetet mondott a megjelcntek I1IlIn
kasságáérl s üdvözölte az egy letel, mely bát ran 
és ö.ntudalosa ll tesz bizonyságot névadó apostola, 
DáVid Ferenc hite mellett. IlIessc <l köszönet Bú'ó 
Lajos lelkészi, aki híveivel cgyütt meleg szeretet
I~I f~gadla be az .egylet szerepióit. Az iillllepsegen 
hwclllk mellett szamos másvall ásu érdek lódő is 
részt veli, akiknek sorában 011 voll a város pol
gármestere, clr. ElUlrcy Béla és I0lln Béla ország
gyUlési képviselő. Vasárnap délben az í1nuepély 
szereplői cs a megh ivott vendégek dr. vitéz Kozma 
G~örgy házának vollak szívesen látott vendégei, 
Img a szereplök elszállilsolásáról is uniláriu s vcn
dégszeretettel él hivek gondoskod tak. 

Sashalomb~n meg~aL'lott vá ndorgyíllésünk az 
első pes l körny~~, pr6balkozás, melyet rem élj ilk, 
hogya közel Jovöben követni fog él pesls7.cn!lörinci 
CS pestsze~\terzs.ébet i kir{lIldulás is. Az ün nepélyt 
mcgelóző I stentlszt~le!en I!'crellrz József prédikál! 
és osztott urvacsorJt az cgybescrcgletl híveknek. 
Az Unnepélyc n, melyet a SCh usllcr vendéglö killön 
termében tartottunk Illeg, szeretetvendégség kerc-

teben mintegy 12.0'011 jelentek Illeg kö öttUk 
köz~ég má~vlllláslL lakós..'li közU1 is ' sOka~ élilkö a 
az evangéliku s lelkésszel é!> a hel beli ' s . I! 
alakulatok elnökeivel Megny·,tÓ)·'I.I. y D' 'lékel:'j 

I t · . • .. van . tmb"l Mó-
zes n . nrgllaváral]a SZékely község birá'a a'köz 
öShaz:\ró! és az egybekapcsoló U:lekrOI Jm lékcz~l~ 
Illeg. 1h a.s& Magda peslszenterzsébeti és P'k j II 
bu~ape~lL-nllívtelcp.i unitárius növellclékeil~ k 6 PUlt .~ 
t:\nus költők vCr!iClböl szavaJtak nagy tetszis m~L 
1~1t. Ugyan~sak . e~!s~ner~s! amtott cgy kis sze kel 
Ic:lnyka, ~ .. ony(t'/. E~lke LS szavalatával. Két előa: 
dónk kÖll1t az eg~,k S. N <lgy László kolOzs\iári 
szer~eszlő , egyhflz\ tanácsos Erdély lelkéról szó
loti es azt hangoztatta, hogy az otthoni föld né. 
pével szemben sze.ll.t kötelcsségeink va nnak. Pelluj 
István. lelkész leblhncselö elöadasában a InCtJ' 

csonkltott országról és jézus szh'éllek négy e\' a~
géli umár61 beszelt s megfagyott gyertyalángok 
h~l~etl buzgó és érző szivet hirdetett. Dr. dlé.: 
1\ y lredy Géza egyleti alelnök zftrszav,1ban hálas 
köszönctet I ~londott él szereplökllek, valnminl mind
azoknak, akLk a szeretetvendégség rClldczésc köri\! 
tevékenykedtek és fáradoztak. 

A sasha!mi ~leret~t vendégség megrendezc_ 
sében özv. Pali MLklósne, Dalles Zoltánné és {\\a
da rász Albertné hivei nk vctték ki ,\z oroszlánreszt 
akik nélkiil él szép erkölcsi és anyagi siker el sen; 
kél?zelhetö. A szeretetvendégség nsztalá nak meg
fen téséhez : özv. Bodóczy Gáborné, Bodócz}' 
j ózsefné, Budai Mihályné, Oancs Zoltánné Oüsi 
Lajosn~, Oál Zsigmondné, Ki ss jakabné, M;darász 
Albertné, Nagy Bálintné és Pál1 Miklósné jámI tak 
hozza adományaikka l. Az eslélyllek o kész kiadá
sokon feHlI maradt tisz ta jövedel méből az egylet 
25 pengő! az 111litit rius nőszövetség, 10 pengőt II 

pestszentló rinci unitárius templom részé re ado
mányozott . 

H I R E K 

Aszépségtől 
és ac iga.as(igtól meghalun álloUullk ki11.I/ ltolt rddiólIk 
mellett fll drcius 29-én, awikor /Janl úris Istl'án 'el
kés; hirdet/e a= ·igét Koháry"utcai tflmplolllf~lI~~ól . 
R égóta "árillk att fl, tisüa és (oJlkó'l~ Itfl'/ /~ "III S 
ha1l90t, amelyet " Cin lehcl iissZ('léve~te1lt !c""I1~lyen 
más ihmcpi srótaltal, s amely a,mal érdekfc~:!l fóbb, 
amlál tllCf/ rclI<litöbb $ lCPlyi(qii:;.öbb, t,~('r~ t~IJese" és 
tiikéletes(.'u M.t ( lS Ullitárius le1k(,t' (oJe:, kr, amely 
eeyar(Í.ul megua n aD cgys~cr,1 lIa1Js:;.á~lI osba.n 
hacsak homalyosan .js - 6s ,a:1 cyyctollu l alla rOll1l 
aC' ih,ludat lel/ III(H/(l sabb (okat'{l emeikedec. 

Nos md-rcius 2fJ-éu e,t h tpttlj; s csé1·t fl/WY' 
a mi óHjmiillk s e:ért fej lJr.úik ki iiriimii llket a.'~.'/I/
"auosság elött 1$. De ·/mÍ!ó,·t is phi lii·"k. J1I~.q(lIl(l.-
1útolluk s ·'II ,·.qá!l(7)~IIHlti(lk" "dd~óllO:'l!latók I/:t':::': 
lIogIl a~ tmitánus 1'leJllrdetés fl lltlflt!1 Cf/ywl lJ $ _ _ 

"o,üilon vau bá.P'llIeiy fc/ekoz.et i.(]t""rde~tsc! ,'r1~, . 0$4' 
ilyau ritka alkalmcll.:kor, mmt Cl ,v:.s(lrllapl tolt. 
crübBII lisdascigban, scépst,f/b6t1 IIIl/9CfSabbut: St;~ 
"yal, ;lI int eu éfJnek k ir cilyi. madara, a 1U1Y A 11 :: ) 

U. 



k4seáU sas. Sm'essl~k a magassdgokat, szere8sii~ <!.Z 
. az szépstgeket, a.melyek fenn ragyognak az OTok 
~, Tdborhegyén s legyümk hálásak az lstewne.k az. 
at eUemiilt pillanatokért, amelyekben euangelmmt. 
sz~ll valláslmk öriik titkai lebbennek fel s6vdrg6 
stemlInk eZött! 

A budapesti unitárius egyházközség 
1935 évről szóló szellemi és anyagi besz~moló 
közgyűlését 1936, márcins 22-én tart~tta, Az}st~n: 
tisztelet után, amelyen J6zan M1k16s ~us~okl 
vikárius birdette az igét, ugyancsak a vlkfl:.rlUs, 
mint budapesti egybázközségUnk első lelkésze 
részletes jelentésben ismertette a mult. évet, egy
úUal ezzel progra:mmot adva a. továb~l mu~kára, 
Az 1936. évi zaroszámadást Laszl6 Jano~ tiszte
letbeli kebli tallácsofl ismertette. (MegjeleIIt plt 

zarószámadás lapunk mult bavi számában.) A 
kisebb alapok szárnadasát K elemen B éla vagyo~
kezelő gondnok ismertette. (Megjelent az errol 
s7.616 zárószámadAsok lapunk mult bavi számában}. 
A közlZJúlés a jeleIltéseket tudomasnl vette es 
elfogadta. 

A kebli tanács egyharmadí:\nak kisor
sohbí:\vaJ újból három évre me,rvaJasztattak: 
Borbély Albert, Csiki Pál, Györffi István,. I~re~ 
Sándor Lórincz Dénes, Péterffy Gyula, dr. Stmandi 
'l'amas' dr. Szinte János, dr. Ujlak i Géza. Uj kebli 
tanacs~80k lettek: ifj. Józan Miklós, dr. Mikó 
Lajos, Nagy Áron, dr. L, Sándor Jenő és Sigmulld 
Sándor. A régi tagokban régi kipróbált erőket 
kaptunk s az új tagokban friss erőt, Reméljük, 
hogy a munka !Szépsége S az ünnepélyes eskü 
felkelti a vágyat az Ur szőlőjében való á.ldásos 
tevékenységre. 

A. Szentí:\brahámi pihenőnek ajándé
kozta a budapesti egyhazközség a herceg Odes
calcbi alapot és a Sebestyén Artnr alapot, a 
belllgyminiszteriumból kaptunk 1000 P. segélyt 
8 ugyanilyen ö!lszegröl szóló kérésünk fekszik a 
8zekesfővnrosnál. Az eddigi gyújtés eredménye 
1230 P. A telket az emlitett alap terhére a 
gondnoksag már meg is vette. A munkát meg 
akarjuk kezdeni, mihelyt az idő alkalmas lesz rá. 
Sokan voltak, kik hangoztattak, hogy segítenek 
o. pihenő felépitésében, ha megindul ft. munka. 
A nemsokara meginduló épitkezésnél várjuk az 
i,géretek beváltását, a segitséget. Sokan voltak 
es vunne.k, akik a megindulás percétől kezdve 
!cgitették filléreikkel és pengőikkel az alap növe~ 
k~dését. mert bittek abban, hogy meg lesz a 
pIhenő. Most várjuk azokat. akik eddeig kétsé
geskedtek, hogy jőjjenek ök is segitségünkre. 

Az Unitárius Nöszövefség azzal a ké~ 
relemmel fordul az Unitárius Ertesitö sorain 
ker~sz,tUl, at unitárius társadalomhoz, legyen 
8egltslJ~ére a~b~lI, h.ogy az Országos Gyermek
védő .Llga f. e~ ... máJUS h6 7·ik és 8-ik napján 
mcgejteudO gyujtése kapcsán vállalt. kötelezett
ségének megfelelhessen. Ebből az alkalomból 
ked~es testvéreinknek sl!:ives tudomására I1djuk 
1\ k~vetkel!:óket,: a) Szövetség:ünk elvállalta a Liga 
fOntjeltett gyUjt6 napjain a 1}5. számu, a Berlini-

, 

téren töláltitandó urna védnökségét, b) 100 drb 
1 pengős tikett eladását. Ennek a szolgálatnak 
révén a Liga viszont biztosit ja 10-12 unitarius 
gyermek három hétre terjedő nyaraltatásat. -
KerésUnk tehát a következő; a) szövetségünk 
tagjai a föntnevezet napokon két-két órára vál
lalj ák az urna mellett a felügyeletet, h) leány
egyletUnknek erre e c,élra id,öt, s~akitani ~ndó 
tagjai az urna körzeteben mmel t~b~en segl.tse· 
nek az utcai gyUjtésben, c) testveremk 80 Liga· 
nak szánt adomanyt a Nószövetség nrnájánál 
(Berlini· tér) adják le, vagy vaIts~k. meg ~ Nő
szövetség tagjainál vagy a. lelkéSZI lrodárl tikett
jüket. Ezt az áldozatot azzal a gondolattal kér
jük testvérei nktől , bogy mikor a Liga egyetemes 
gyermek mentő céljait szolgáljuk munkankkal és 
áldozatunkkal, ugyanakkor néhiny gyermekünk
nek bárom beti üdülését biztosit juk. 

Teaestély a Székely Hősök Temploma 
javára. Az Unitárius Nőszövetség március 19-én 
a missióMz gyülekezeti termében teaestélyt ren
dezett a pestszentlörinci "székely hősök temploma~ 
javára, A teajegyek árából, felülfizetésekböl és a 
nöszövetség hölgyeinek önkéntes bozzájárulásai
ból 156 P 50 fillér gyUlt ÖSS1.e. Ezt a tekintélyes 
összeget a templom caillárának beIJzerzésére ado
mányozza a nőszövetseg egyhangu határozata : 
,.Sugározza a csillár lsten felé a hálás gyermeki 
szeretetet, a templom látogatói felé a testvéri 
összetartás szen t érzését I" 

A nőszövetség ezutoll mond köszönetet 
mindazoknak, aki bozzájárulásukkúl lehetóvé 
tették a szép anyagi eredményt. 

A János Zsigmond cserkészcsapat f. 
évi m{~jus 3·án, vasárnap csapatünnepélyt ren
dez. Műsoros meghivót küld a csapat, de már 
most felhivjuk olvasóink figyelmet erre az ünne
pélyre, amelyen apródok, cserkészek és öregek 
érdekes músorszámokkal fognak szerepelni. lit 
említjük meg, hogy sok nehézséget leküzdve, 
szépen dolgozik a csapat. A karácsonyi jótett 
héten végzett munkát azép emléklappal jutal
mazta. a szövetség. A legutóbb lefolyt örsvezetöi 
tanfolyamon négy cserkészünk vett részt, akik 
szorgalmnkkal és ' kitartó munkájukkal ft. közel 
száz tag között az elsők között voltak s mind a 
négyen dicséretben ré~zesültek. Nézzük és hall
gassuk meg ifjainkat, bogy mit tudnak, támogas
snk őket anyagilag és erkölcsileg ,egyarál~t, hisz 
övék a. jövő. Tehat május 3-án mmdannYl31l ott 
leszünk az Erdélyi }l~érfiak Egyesiliete helyiségé
ben (VII. Rákóczi-ut 15). 

Bölöni Farkas Sándor iparosok és 
kereskedők köre márc. 29-én turtotta Illeg 
rendes évi tisztujitó kö:tgyillését. A közgylih~s 
tudomásul vette a jelentéseket, melyek beszá .. 
moltak arról a csendes tevékenységről , 
mely az egyleti munkát jellemezte. Ezek között 
alső hf'.lyen ali a karácsonyi karitativ teVékeny: 
ség, amikor az egyleti tagok a nöszövetségl 
szegénygondozás céljaira, önadóztalással h~tven 
peng6t gyUjtöttek össze. Az egylet munkájának 



szép meg:bec3lilését ,Iátt,nk .. az e!.v b~zközség re~zé
:,ól, amikor a leglltobbl,kozgyulesen Szabó Dcnes 
kereskedő mellé Nagy .. Lron asztalosmester hivUn
ket is fi presbitérinm tagja i közzé válasz\otta. Az 
elmult egyleti év pénzt-ári mérlege nem fi legjobb 
S igy erről a belyről is kérjük n tagokat., tagdijaik 
miuél pontosabb befizetésére. A megej t~tt válasz
tások eredményeképekn elnök: Nagy Aron aszta
losmester , keh'Ji tanácsos, alelnökök: Birtalan 
Lajos kárpitos mester és ..Beteg:, Gdbo?' fe~tómes
ter tHkár; SsaM 'Dénes kereskedő, kebh tana

.cs~s, pénztáros: Péter Jdnos kalaposmester, ház:' 
nagy : Szabó Sdndor, j egyző: Berde Géza. A 
választmány tagjai; Birtalan János, Pálffy Lajos, 

-illyés Sándor, Szakadi János. Kozma. István, Kozma. 
István, Kozma. Mihály, Nagy Andras, Bodor Sá.n
dor, Dimény Dénes, Bodor József .. Kalmá.n Mó
zes, Ábrányi János, Kolb Antal és Nagy Gyula. 
A számvizsgáló bizottság tagjai: Bardócz Tamas, 
Szakács Janos, Kovács Miklós, - Az egylet 
tagjai remélik, hogy két eddigi elnöke: Berde 
Lnjos és S oncza 'Ferenc a. jövöben is minden 
eddigi tapasztalatuk kal az egyleti munka t á mo
-gatasára foguak állani. A tagok remélik, .hogy 
'közülök többen a m egn.lakult uni tá rius dalárda. 

11agjai sorsban is szép munkasságot fognak ki
<fejteni. 
, Megalakult a budapesti templomi ve
.gyeskar. 1o'1 árci~s 22-én tartotta alakuJógyúlését 
~az A.ranyosrákoSt Székely Sándor unitá rius tem
'P1omi vegyeskar, mely Naqy Sándor karnagy 
vezetése alatt múködik. A nIegalakult vegyeskar 
JÓza.n Jli,klós püspöki vikáriust diszelnökévé és 
dr. vitéz Nyiredi Géza minisz,teri titkárt a kar 
~lnökévé vala~.ztotta. Örömmel közöljük, hogy az 
e!1ek~ar próbalt rendszeresen tartja minden hét
fon es szerdán az esti órákban a Koháry-uteai 
tanács~ere":lb~n. A bnsveti ün"epen templomaink
ban He.gem .A~on !10zsanna kántateját eneklik el 
lsten , dlcsó3ege~e es a~ is!enHsztelet szépségének 
emelcsér e . Tovabbra IS Sikert és kitartást k iv á 
nunk. •. ujabb tagokat 8ziv~sen lát sz enekkar 
vezetoJe. 

. Biblia órákat tar.tunk március eleje 61n a Misszió 
Hazban, amelynek keretem belUl minden második kedden 
eS~b;' ~r~kor a.z egyház és állam kérdéseit vizsgáljuk meg 
~á.1 lal Igék ~'.llágámil. Az idei tavaSlOn még ápr. 28. 
h' 1.,12. é~ maj. 26 .. tartunk összejöveteleket melyekre a 

lve et sZIvesen látjUk. ' 

k Dl~~lnte:rná!usi felvé te li kérések a nyári hóna
~ ra áp~lhs h? 30-lg, az 1936-37 iskolai évre vonalko
Bi:~tfedlg mál~s hó ló-ig adandók be a Misszió Ház 
biZOtl:::á~~a\fl~ezve a lelkészi irodára (Rákos-u. 3.) A 
folylató s .IÓ t~~uló .és tényleges tanulmán}'okat 
gylllás air:eteml és IOlskolal hallgatók kérésél veszi tár-

3.) a V~~~~ílgl~f·~~a án a Misszi? ':lázban (IX. Rákos-u. 
rendelkezésere n~gy~ s néháék rrP1g 111 lar tozkodó hh'eink 
ket, hogy jó előre ·en m rS e áron. Kérjük az igénylö
megfelelő 'dO I lezzek.levé.lben szándékukat hogy a 

I re a szobát biztosi tani tudjuk. ' 

Oálfalv"y Zoltánt l k város polgármestere gyak apu~k munkatársát a székesfó
állapitjuk meg hogy lfiabborno a nevezte ki. Örömmel 
tagia.IC:vbe étkezeIt. lilen _~:it·edékünk ~gyik tehetséges 
·továbbra is egyházunk és I, g,,,. munkálában s legyen 

pun Utgó munkatársa. 

Adománya sugtny ol asó á 19nac~né lap:,nk rendes elöfitetOi~ egy ~~e '1ára
. teren.cz 

vára 4 P-t fizetett be lapunk é á a g ny o vasó la
luk az uj olvasó szamara a I!po~z~ r baéb"Ur ,megindito t_ 
manyi köszönjUk ! nev cn IS az ado-

)utalmazzuk m~g ez t t t 
ne csak dicsérő szóval hanem v v g ~ Ry~rmekelnket 
Ajánlun~ olyan jUlalmaí amely g~~~~III~~Yfnk C~I~kkel is. 
emlék, lótékony céll is szol ál és nen e n n~ IS kedves 
tárcáját ! ulyosan. vegyiink gké cs la l terheIT meg senki 
szetös i)oritékba téve adjuk bitoktft~~a~ (il 8 f) és . tct
vagy: Agoston Józséf: Heltai Gasp/lr él~~e nr klo~ztasra, 
(ára 30 1.), Ferencz lózsel : A ma 'a . /I s. m\l~ á~sága 
és E~llékezés nagyapamról (mindkgillöO~~l 1,1 umtánusok 
Petho Istvan két egyMzi beszéde (ára n30 f) rÁ 20- 20 I.), 
zsef: Hódmezővásárhely története (ára 50 fi .gO_stf~ Jó
ket vegyünk és adjuk át hitoktatóinknak Ka h~~u u.zele_ 
t árba~, a konferencia pénztárnokánal, a 'Ielk~szi ja ~~nyv. 
pénztarnoknál. ro n a 

H o I 

A., Templomokban: 
V., Koháry-u.4. 

" " 
" " 

IX. , 'Rákos-u. 3. 

" . 
• • • B., körzetekb~n: 

ll, Gi.\-I. il. tltli i!t 
X., 1.1. f.·lt~ P Pti!. ill~Í! 

• • 
C ., Pes tkörnyiken: 
Csepel-Templomtéri 

polgári iskola. 
Kispest- Wekerletelep 

ll. sz. el. isk. 
Psrterzsébet - Erzsébet 

utca el. isk. 
Psztlórinc-ÁIJ. telep 

Unitárius templom 

" . 
• • 

Rákospalota·Mav. -telepi 
iskola 

Ujpest-Szenl ls tván-téri 
polgAri iskola 

O., Vld~ken: 
Baja-Ref. templom 
Debrecen- Hatvan-u. 

Uuitárius Imaház 
Györ-I~ef. templom 
Kecskemét- Ref.lempl. 
Miskolc - Ev. tem plom 

JO. 
3. 
24. 

17. 

17. 

3. 

24. 

24. 

3. 
17. 
10. 
T 

,. I 

CI" C. 

• • 
" . 

Barabás István 
Józan !\liklós 

Barabás- Ó" '" 
dr. Csiki 

Ferencz József 
Csiki-Ferencz 

~ fere ncz József 

d. u. Ferencz József 

ferencz József 

e. Pethő Islván 
Pethő István 
Pethö Istvan 

d. u. 4 Barabás István 

• • Barabás István 

Józan Miklós 

hózan Miklós 
artók Géla 

• " 
dr. Csiki 

• • Fcrencz József 

NB! Aláhuzott dátumokon: UrVilCSOriJOSzléÍS. -
Május 17-en délelött fél 10 órakor a Koháry-utcai templom
ban az iskolasok felsó tagozata (lV.- VIlI. o.) számára 
kUlijn ifjusligi istentisztele/. - Konfirmáci6i oklatás 
minden vasárnap déle l őtt tO-12 a Missziót:áz templomá
ban. Ugyanott ünnepélyes első Urvacsorilvéfel, melyhez 
a SzUlOk és mentoTok is csallakozhatnak Áldozócsütörtökön 
(V. 21.) délelőtt 10 órakor. - Csoporl vizsgtik al egyes 
iskolákban május 25-30 délUlán 4-6, a kiJdildölt biztosok 
jelenlétében. I"kolai évzár6-ünnep PUnkösd másodnapján 
délután 4 ó rakor a Koháry-utcai tCl1Iplo:nban. - Anyák 
napja: május IO-én az összes templomokban. - tlóstik 
napj(l: május 21-én ar; összes templomokban. - Vasárnapi 
iskolások évzáró-kirándulása Zugligeibe: május 24-én a 
kiadandó menctrend szerinI. - Brassai Sámuel Jrjusági 
Egyosület XV. éves jubileumi ünnepe aMisszióházban 
május közepc táján, a Nemzetközi Vásár idején. - eg~h~zi 
ild6 fizclesét csak azért szorgalmazzuk, hog)' ne kelljen 
vigsó esetben a hatósági behajláshOZ folyamod nunk. 
Pénztáros: Zsigmond Lörinc, hiv. órák: d. e. 9--1 d. u. 4-7 

U . É . XV. 4 
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Vidék. 
Dunántuli hiveink fi gyelmébe! Mili t 

mar közöltük II duntlntúli hivek egy korábbi 
püspöki rend~let 8 fL Jeg,u tóbbi ig~zl;tatótal!ác.~ i 
el rendezés értelmében teljesen és kl \'etel nelkul 
a dunAnllUi körlelkészség batáskörébe tartoznak. 
Éppen ezért II dunánt illi körlelkész arra kér min
den Dunánltil lakó unitáriust, hogy nevét, cimet, 
polgári áJlá!át egy le\'elez~ lapon. vele közöl.n~ 
sziveskedjék, mert csak Igy tudja a dunántuh 
bi~eket s7.Ambaveuni s veltik az érintkezést fenn
tartani. Kérjük továbbá, bogy a. dunániuli kör
lelkészsrg felt'tllitásu.ról szóló örv~lldete~ hirt l.ap~nk 
olvasói adják tovább azoknnk IS, akik U~I!ár ~~S 
lapot nem olvasnuk. Bartók Géza dunanluh kor
lelkész eim e : Polgárdi (Fejer m.) 

Ádándon hus\'~l másodnapján, Balafonfókajáron 
ped jg virágvasárnapján l artoU Istentiszteletet dunán\uli 
köt lelkészünk BtJrlók Gha, aki az elmult hetekben böhö
nyei hiveink körében megfordulv3 egy kis ujs~ülötlel ke
reszteli meg. A tarasz fOlyamán pedig majdnem minden 
eg}'es dunántuli sZón,ánygocponlot felkeres s arra kéri 
szélszórlan lakó dunánIuli hiveinkel, hogy ne\'üket eimiIk
kel egyUtt kÖ2öljék vele, mert még soka.n vannak, akik 
nincsenek az egyházi családkönyvben fels(lrolva. 

Pestsunler zsé b ell s2óryányunkban lakó hiveink 
elhatározták, hogy április hó utolsó vasárnapján, rendes 
istentiszleletükel köve tően szereletvendegseget rendeznek, 
melynek müsora Osszeállitását a Dávid Ferenc Egylet vál 
lalja, hogy igy lovább folytassa megkezdett pestkörnyéki 
vandorgyüléseinek soroutál. Reméljük. hogy a kicsiny 
szórvciny minden egyes tagja lelkesen fogja támogaIn i 
azokat a fialal leányOkat, akik a rendezés munkájának 
terh!!:1 magukra vállalJák. 

• • • I Halá lozás I Köki::fsi Sil:mond Dezső a 12. 
~. ";;=-:,;;:=-",,.1_ honved ~alogezred szazadosa, a 

II. OSZt. ezlist vuezseg. érem lulBjdonosa a harctt!:fen szer 
zell betegség következtében 37 é\'es korában március 12-én 
Nyiregyházán elhunyt. Az Orökké\'aló adjon az elhunytnak 
boldog felvirradási I 

Felelős s zerkes ztö é s kiadó: Dr. · lvan László 

Szerkesztőség és 

A jap tulajdonosa a Unitárius EgyM zközség. 
A .Hi~ata lo~ r~sz." c. rovat a Magyar
OrSZa!;1 Umhin us E&:yház bármelyik 

szerve aJtai beküldött hivatalos közlemény t tartalmazza 

XV. éif. 4. sz. Budapest, t936. április hé 

H áztartásban, vagy I;lyermek ek mellé ajánlunk 
tizenöt éves, ee:észseges munkabíró leányI. j6 bánásmódot 
és 15 P. havi Mri szeretnénk bbtosirani szAmára. Érdek
lődök forduljanak Barablts Istvánné lelkésznéhez. (V. Ko
háry-ulca 4.) 

Kölle rOgé p vevői keresünk egy jó ka rban lévő 
2OO·as költető gép sdmflra. (KUhne léle). Érdeklődni le
het a tulajdonosná] : Tarcsafalvy Pál PeSlnentlörinc Da-
rányi-u. 39 sz. ' 

KlW6zködést csukott és nyitOlI kocsival rnegbiz_ 
hatóan b olcsón dUal Kolozsi Károly, Sumpf Lajos üzlet
vezetője (VII. Dob utca 10. fldsz. I i. Telefon 396-24.) 

HIVATALOS RÉSZ 
Meghivó. Szám: 77-1936. 

Unildrius Egyházi Igu.zgató Tanácsunk 1936. 
évi április 24-én (pénteken) d. U. 5 órakor a tanacs
teremben év.n~gyedi r e ndes ülés t tart., melyre 
a Tanács tagjait szeretettel mef!hivjuk. 

Budapest, 1936. aprilis 10. 
dr . .l11ikó Ferenc s. k. Józan Miklós s. k. 

fögondnokhelyeUes. püspöki vikbius. 
T á r gysoroza t: 1. Elnöki megnyitó. 2. 

Jegyzókönyv hitelesitése. 3. Elnökileg elintézett 
és folyó ügyek. 4. Közalap számadása. 5. Lel
készi nyugdijalap számadasa. 6. Dávid Ferenc 
Fill'ralap Ezámadása. 7. Birtokbizotfság jelentése. 
8. Szervezőbizottság jelentése. O. Kö.zponti misz
szió i lelkészi állás szervezése. 10. Missió·Ház 
jelentése 1935-ról. 11. Időközben érkezó ilgyek. 
12. Inditvánjok (irásban - eIóre). 

NB ! Állandó Vegyes Bizottsag elókészitó 
ülése; 1936. április 20. (hétfő) d. u. 5 órakor a 
lelkészi irodán. - Külön meghivót nem küldünk . 
,Jegyezze fel mindenki a dátumot a kézi naptárában. 

NBI Március h ó b an a "Lel készi nyugdlj
alapra" és a "Szentábrahámi p lhenöre" befolyt 
adomány o k at - helys züke mlatt - a köv etk ez6 
szé.munkban nyugtá zzuk , 

UtánaküldéS kizárva . 

UJ eim: 
~j l 

I ) -n -n6"ne k, 

• 

Nyoma\olt Máté Ernő kOn)'vnyomdajában, Budapest, Vili., JÓZlef-ulca 61. _ Telefon 4·61·81. 
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