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Mostanában egyes egyházi férfi ak, az
események homlokt erében állva, fe lve tik és
tá rgyalják egyel őre csak írásban a
keresztény uni ó eszméjét. Ez nagyon szép
és dícséretes törekvés, bár a ki,indulási pont
maga nélkülözi a krisztusi a la pot.
Negativumra akarnak épí teni. Ha rcot
hirdetnek az istentelenség ellen, amely itt
is, ott is fel üti a fejét s kivá lt abban a
politikai rendszerben találja legfőbb támaszát,
amely fl véres és soha m egszű nni nem
akaró világháboru után átvette a n1indenható
muszka Cár egyed ura lmát. A harc - elismerem - jogosult, de el öbb tud nu nk kell,
hogy a bolseviz mu s is a maga nemében
valamelyes vallásos szí nezetet ölt magá ra.
Azé rt hangsulyozza az Embert, hogyadog mai
korl átok közé szo rított istenséget kiszabadítsa
azokból a ködös rég iókból, ahová a századok
folyamán jónak látták elrejteni, eleven műkö
dését és ható erejét tétlen ségre kárhoztatva.
De bánnint legyen is, ez a modern
vallási pán szláviz mu s csak kOl ső ellenség.
Nekünk, fe lvilágosu lt keresztényeknek, előbb
a belső ellenségekkel kell megküzdenOnk .
Azokkal, akik lágymelegen veszik vallási
kötelességeiket. Ak ik - ha már fizetnek a papra bízzák az imádkozást s ők mag uk
annak
szükségét nem érzik • fölemelő vol•
taban nem igen bizakodnak. Akik fölényes

mosollyal intéznek cl minden kérdést, amely
esetleg az ő lelki világukban is ott dereng,
Ezek ell en ke ll mcgfujni a harsonát.
Mert, amint a nagy magyar király mondotta:
a 8oknyelvi~ ors~ág e r ő t és hatalmat képvisel.
•
Eppen így a nsoknyelvü Anyaszentegyház is,
amely a me ggyőződés szentségével és áhítatával tudja éneke lni: nSzent vagy, Isten,
szent vagy!U "E rős várunk nekünk az
•
lsten !U _ "Teb enned bíztunk e l eitől fogva!"
--.:. "Egy Is tenün k ; egy magyar Hazán k! " ...
Ahol tiszta hittel, jó reménységgel és kölcsönös szeretettel így tudnak énekelni, az
e l ő tt a t emplo m elő tt minden igaz h ívő
megemelinti kal apját s közben maga is felfohászkodik, mert tudja, érzi, a lelke mélyén meg va n győződve arról, hogy "a
templomnál nagyobb vagyon itt· l . , .
" Keresztény Un iót" - amíg a templomot keblemben hordo m csak a korinthu si Hit - Rem bly - S~el'ettj t alapján tudok elképzelni. Ezt megérte m. Ezt gyakorolom. Ez t unokáimra is átörökítem . Symbolumait - keresz t ... csillag ... fóldgömb
képében - a legmagasabbra, a torony tetejére helyezem, de ott is csak úgy van
értelmük, hogyha vállamon is hordom, ott
ragyog a homlokomon is és ha mint
•
az lsten - karjaimmal átölelem az egesz
J ó.:m' .I1. fik!ós
Emberiséget.
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~gazolásAra, hogy szeretett professzorom fenti meg-

Jegyzésében az unitáriusokkal szemben nem volt
semmi barátságtalan indulat. SOl! ...
1I
"Munka és nyugalom.
,...
. . . ~z unitáriz~us ~int vallás, a kereszténység
(John Auslín, 1613-1009.)
leghsztabb formája, mmt egyház leggyar16bb az
Istenem, én mindenben a Te szent kezed ! összes keresztény egyházak között .· Ez először is

vonását látom:

minden ford ulatban a Te nevelő

eszközeidet
Te bölcsen igazgatod a Házal, melyet épitettél és kegyelmed bOI kielégiled minden s20kségílnket.
Korán ·reggel Te ébresztesz föl minket, s kiárasztod reánk a Te napod nak áldolt világát.
Munkára serkenlesz bennünket, hogy hiven
járjunk el napi d olgainkban , s betöltbessUk a szol gálatot, amelyet kijeJöltél a mi számunkra.
Fáradt testünknek Te adsz csöndes nyugodalmat, ha jő a! est; s szelid álomba ringatja
lelkünk~t atyai vigyázásod az éji homályban.
Testünk-lelkünk felUdul a boldog pihenésben
$ naponta megú jul és friss erőt nyer Hozzád vá~
gyódó szellemunk.
És ismét csak Te nyitod fej réveteg 8zemUnket, hogy talpra álljunk és hozzáfogjunk napi
kötelességei nk teljesítéséhez.
Igy rendezte el a Te bölcseséged a mi élettinket, hogy a munka mellett meg legyen kinekkinek a maga pihenője .
Munka után édes a nyu,alom: s ez a kettő
kölcsönösen váltakozva készit elő minket legszentebb feladatunkra.
Ettől függ a mi föld i boldogságunk. Ettől
függ Tenálad - az örök béke honában _ a mi
mennyei üdvösségünk.

MAI KÉRDÉSEK
Ujraszervezés.
....
",A.z unitárizmus, mint vallás, a keresztény- ség legllsztább formája , mint egyház leggyarlóbb
- ~z összes keresztény egyhár:ak között. I< Ezt a megJegyzést a kolozsvári egyetem kaledrájáról egyszer
egyik professzorom tette. Névleg nem volt unitárius.
Azt lehetne mondani, hogy felekezetek fölölt á lló
ke~es~tény lélek volt az öreg úr. Református és
um~á~lus Iheológusok és tanárjelöltek jártak fil ozóhat és pedagógiai előadásaira. Az előadásokon
gy9 nyOro. biblia magyarázatokat kaptunk . Most már
- anélkül , hogy theol6g iai tanáraim munkájának
értékét alább szállitanám, - bevallom, hogy uniU.~ius hitem ez~ken az előadásokon nyert igazán
St ltárd megerösltést. Talán ennyi is elég annak
XVI .

l egyhá~ köz~tt.

azt jelenti, hogy különbséget kel l tenni vallás és

A vall~ s Istennel V~I~ kapcsolatunk
érzete, ammi Schlelermacber kifeJezte, I stentől
való függesilnk érzete. Az egyház ezen érzés
ápolá~ra és er~sílésére szolgáló intézmény. Egyik
a másik nélkíll IS elképzelhető. Lehet valaki vallásos anél~U I is, hogy valamelyik felekezethez tartoznék, mmt a hogy lehetnek egyházak, amelyek
lsten által rendelt céljukat felejtve, hatalmi szervezelekké válnak, kül ső formaságokban élik ki
mag?kat : .kihull belől Uk a vallásos tartalom. Fonlossag tekmtetében természetesen a vallás áll elől.
Ez a cél. Az egyház csak eszkö z s értéke is csak
azon ford ul meg, hogy milyen eredménnyel szolgálja a célt , mennyire tudja a vallásos érz.ést az
emberek lelkében megerősiteni. Legjobb egyház az
az egyház, amely a legerősebb hitű és a Jegbec~íIIelesebb éleifi embereket neveli a hala és az
emberiség számára.
Ha egy intézmény céljának kellőképpen meg
nem felel, természetesen javitásra, reformálásra
szorul. A reformáció! is annakidején az egyház
javitás szüksége Izülte. Luther nem a katolikus
vallást, hanem a katholikus egyházat támqdta,
meri olyan hibákat vélt benne felfedezpi, melyek
nézete szerint lehetetlenné tették azt, hogy célját
kellő eredménnyel szolgálni tudja . . Úgy látta, hogy
az emberek vallásos érzésének megerősítésére,
mely erkölcsi életünket is megszabja, más eszkDzök használandÓk, mint amilyeneket az egyház
addig használt, sőt az egész egyház ujraszervezendÖ.
" Az unitárius vallás eszmeileg a legszebb,
öntudatos mGvelt emberhez csakis ez illik, az idők
is ezt igazolják; mi lehet az oka annak, hogy
gyakorlatilag még se terjed, hiveinek száma olyan
szánalmasan kevés ?" - kérdezte tőlem nemrégiben egy el ő kelö közéleti ember. Néletem szerint
ennek egyik oka az, hogy a vallás ma kUlOnösen
Magyarországon aem annyira az egyéni meggy ő
ződés , mint inkább családi tradiciÓ és más tekintetek dolga. Az emberek a felekezeti keretek közölt
való elhelyezkedésükben nem mindig meggyőlő
désüket követik, hanl!~m inkább szokásbÓl tartoznak egyik vagy másik felekezethez s maradnak
annak keretei között névleg még akkor is, amikor
egyéni meggyőződésükkel onnan rég kinötlek s
észszerútJen dogmáillemosolyogják. Meggyözlldé-
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sil k következmény~t azonban nem vonják Ic, mert
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komoly~n átérző lelkész kerüli az egyházi élethe,

_ amint mondani szokták, - vallási válIOltain ; ~[~e nnyl egyszerre talán sohasem volt. Úgy iátszik.
ma ncm diva!. Példa rá ép az én fcnlcmliteU ~ l~tI~a egy ,szent elégedetlenség hevitené őket és
barátom. M.eggyőződésében erOs un itári us, erőse bb · vIIagI társaIkat. FelIépésUk módja és eukö ·k

~melyekkel

reformterve iket végreakarják hai~:~i'
egyesek részéröl kritika tárgyAI képezheti. Lehet'
csen semmi köze és ncm lép be az unitárius egy- hogy egyes embereket és helyzeteket félre ismer~
házba, ahova lelkileg ta rtozi k, /Ilcrt hát ... A nek, - tévedni emberi dolog. Szándékuk azonban
magyarizat értelme az, hogy az iIIetönek családi , kéls~gkiv~1 ne~~s. é~ a j~szándék esetleges tévetársadalmi, sót hivatali és politikai kellemetIensé. déseIket IS rekllflkalm fogja majd. Olyan unitárius
gei származnának az egyház változl~tásból. Másik egyházat akarnak, amely célját, al unitárius vallast
oka annak, hogy az unitárius vallás gyakorlatilag az eddigieknél sikeresebben tudja szolgálni. S
kellöen nem terjed, bizonyos mértékig abban az ha vannak is, - amint valószinÍlen vannak _
intézményben található meg, amely az unitárius akik bizonyos aggodalom mal figyelik az es~m~
vallás erősi tésé re és terjesztésére van hivatva : az nyeket, ezek is meg fognak majd nyugodni, sőt
egy házban. Igy jövünk rá kolozsvári professzorom botdogok lesznek, ha a szándék tisztaságát és az
különös megjegyzésének az értelmére is: Az un i- a n.nak végrehajtásához szükséges erőt meglátlák.
tárizmus célja, ar: unitárius hit fön séges, a fönsé- Ml , csonkamagyarországi unitáriusok forditsuk
ges céll szolgáló eSlköz, az egy ház gyarló.
tek illtelUn ket ős hazánk, Erdély felé. Mondjunk az
LehefeUen néha nem érezni azt, hogy talá n, Cisi rögön élő testvéreinkért mindennap egy imádminden jó szándékunk mellett is, nem sáfárkod- ságot. S az áldozattal, mellyel nekik tartozunk
'
tunk elég sikeresen azzal az igazsággal, melyet adósok ne maradjunk!
Az ujraszervezés munkája azonban nem c su~
Isten hitünkben reánk bizott és amellyel világunkat üdvözíteni és boldogítani akarja. Ar. unitárius pán erdelyi jelenség, Az a merikai unitáriusok kövallás eszményi szép sége és tisztasága fe lelti lel · zött is már évekóta nagy lendülettel fo lyik. Egy
kesedésében Brassai Sámuel már a mult szazad· becslöbizollságot küldö!lek ki még 1984-ben a
ban a jö v ő vallásának nevezte el azt. Valljuk be, tényl eges helyzet és a tee ndők tanulmányoeásáro..
lIe lt\ lett belőle még a .. má "'-nak vallása sem. A hizotlság három évi kime ritO munkájának eredMiért? Ar. unitárius egyház, mint intézmény nem ményél . Az unitáriusok uj korszak elÖlI állanak~
tudla céljat, az unitárius vallást elég sikerrel szol- cimÍl 3440ld atas könyvben adták közre , A terjedelm es mú, a mely az amerikai unitárizmus keresztgátni.
Ha egy intézmény céljának kellőképpen meg met szetét adja, három n<lgy kérd~ ssel foglalkozik.
nem felel, természetesen javitásra szorul. Ebbő l az 1. Az unitárius vallás esz mei célkitüzéseit az uniegyedül helyes szemszögból kell megitéin i azt a tárÍll s egyház, mint in tézmény, ma milyen eredmozgalmat is, amely ma főkép Erdélyben és Ame- ménnyel szolgálja? 2. Hogyan lehetne az unitárius
rikában egyszerre jelentkezik és ujra akarja szer- egyház munkáját az unitáriu s vallás szolgálalában
vezni az unitárius egyházat; nálunk Csonka ·Ma- eredményesebbé tenni? 3. A várható eredmény
gyarországon pedig szi ntén egy házi életUnk átszer- arányban fog-e majd állani azzal az áldozattal,
vezése és kiépítése iránt való törekvésben nyilvá- amit ma érette hozni kell?
Chan ning, Emerson, Parker, Henry, W.
nul meg. Anélkül, hogy ezeket a mozgalmakat
ismertetni és biráini akarnám, csak lélektan i okokra Bellows és Thomas Starr King az unitárius vallás
kivántam inkább rámutatni, nehogy valaki azt, ami igazságait egykor az ujvilág lelkébe plántállák és
ezáltal annak szellemi és erkölcsi erejét csodálatos
ma kUlönösen erdélyi egyházunkban történik, _
a szellők szárnyán idehozott, sokszor ellenőrizhe módon megnövellék : elesett gya rmati sorsából
tetlen hirek alapján itélve, - egyesek okvetellen- felemelkedve, világbatalom lelt belőle. Az-amerikai
kedésének, vagy tekinlélyrom boló fo rradalmi játé- unitárizmus ma i vezérei ugyanezt szeretnék tenni.
kának minösílse. Az élet törvénye, a jobbatakarás Az eszközöket, a módokat és a lehető ségeket ke·
dOlgozik bennilk és érvényestil az erdélyi atyafiak resik. Ujra akarják szervezni az egyházat, me rt
amint mond ják - az idOk változtak s az
törekvéseiben is, mint minden reformmozgalomban.
Más kérdés természetesen s csak a jövő fogja uj id Ok uj módszerek alkalmazását követelik.
An nak az erkölcsi és anyagi támogatásm~gmutatn i, hogy becsilletlel engedelmeskednek-e _
nak az az értéke, melyet a magyar IIll itáriusok
mindenben az élet természetes törvényének.
Mindel\esetre bizlató az a körilimén)', hogy az ameri kai unitáriusok részéröl ép a le~nehelebb
ma Erdélyben annyi lelkes, tehetséges és hivatását id őbe n élveztek, fclm~rhetetlen. A teigázott magyar
taJá n mini sok unitárius pap. de azért még se
szak i! régi egyházáva l, melyhe! pedig lelkileg nin-

I

I
l

r

,.
!~

,

"

u.

e. XVI. "

39

killebbségek jajkiáltása is az ö lelkükben talált
leghamarabb visszhangot, - sajnos, sokkal hamarabb, mint a vérrokon magyar társadalom leikében. Biztató jelenség, hogy ·a fentnevezett becslő
bizottság azt javasolja, hogy az amerikai unitárius
egyház nemzetközi kapcsolatait fúzEe még az C!:d ·
digieknél is SEorosabbra. Ebből a célból megfelel ő
dofációval egy önálló tlg}'osztály feláll ítását kivánja.
A mi feladatunk lest majd, hogy magunkat az ök értékes barátságára még az eddigieknél is érdemesC!:bbekké tegyük s érdeklödéstlket és áldozatkészségüket
egyházunk és hazánk iránt még jobban felfokonuk.
SzervezkedOnk mi is, csonkamagyarországi
unitáriusok. Amint lapunk olvasói bizonyára tudják, közel két esztendő óta egy új egyházszervezeti törvényen dolgozunk. Ezt azonban mi csak
fájó kényszerűségből tesszük. Az a szomorú tény
tette ezt sztlkségessé, hogya román felekezeti
törvény az ősi erdélyi anyaegyházzal való szervezeti kapcsolatunkat erőszakosan megszOntetle: a
Kolozsváron székelő unitárius püspöknek és egyházi föhalóságnak megtiltotta, hogy Csonka-Magyarországon egyházi joghatóságot gyakorolhassanak. Igy nekünk, néhány er:ernyi csonkamagyarországi unitáriusnak, - bár szivUnk vérzik bele,
egyházi életünk önálló átszervezésére kellett gondolni. fUggellenOl attól, hogy hányan vagyunk, a
többi történelmi egyházakhoz hasonlóan , a mi ki s
egyházunk szervezetét ii minden vonatkozásban ki
kell építeni már csak azért is, nehogy a szektákhoz való hasonlóság látszatába essünk és nehogy
veszélyeztessük azt a jogol, amelyet a magyar
közjog az autonom s[ervezettel biró történelmi
egyházaknak biztosit. Különben eszmei célunkat,
az unitárius vallást se lehet megfele l ően szervezett
egyház nélkUl eredményesen szolgaini se itt, se
máshol. Nincs azonban olyan hatalom, amely az
erdélyi anyaegyhár:zal való lelki egy ségfinket valaha
gyöngHeni tudná, mert hiszen ezt vérUnk adottságával maga a mindenható lsten teremtette meg.
Kérem lapunk olvasóit, sziveskedjennek ekként
nézni a dolgokat. Hogy milyen szervezetet fog a
mi kis egyházunk kapni, az a jövö titka. Egyetemes egyházunk alkotmányos szerve lesz hivatva a
kérdésben dönteni.
Erdélyben, Amerikában és Csonka-MagyarorszáKon egyidOben szervezkednek az unitáriusok,
az élet törvénye, a jobbatakarás dolgozik benntlk.
Olyan unitárius egyházat akarnak, amely az unitárius vallás UdvöziiO örök igazságait az eddiginél
sikercsebben tudja terjeszteni és a müvelt világ
közkincsévé tenni.
Jószándékukat bizonyára lsten is megáldja.
C.ihi Gábor.

HŐSÖK, EMBEREK

.

A

tn~gtiszt el ő

felszólitc1st, hogy Tormay
Cecileről emlékezést iFjak az Unitárius Ét·tesiló számára, gondolkozás nélkül, ké3zséggel
vállaltam.
b'ni Róla, sokak számára tudoUá tenni
csak egy kiB hányadát annak a szeretetmk
"
,
hódolatnak, nagyrabeCBiilésnek, amit as O neve
lelkem mélyén jelent csábitó, ellenállhatatlan
vágyakosás volt. De mikor a papir fiJlé hajolva, ar·ra került a sor, hogy seavakba öntessék a gondolat és érzés, mely körülölelte az
Élőt és körüllengi ae immá,· Elköltö,öttet,
megtorpantam. Mit kereshet a magamfajta
szürke kis irás abban a diszes sorozatban, mely
hivatott lesB lemérni, hogy mit jelent Tormay
Cecile a 'I1lagym' irodalomban, a világirodalomban, a magyar történelemben ?
Hivatott nagyok fogják megállapitani,
hogy irodalmi alkotásai a tlet1ueti vagyon értékálló kincsei j hogya "Régi Há.", "Em berek
a Mvek között" , " Viaszfig'U1"ák" alakjai eljegyezték magukat tollán kereszttU a halhatat·
lansággal ; hogy tolla nyomán mesés sJ$6psigü
táj képek, gyönyör'j(, szobrok slülettek, finommüvii. csipkék szövődtek, nemes hú,·okon dalok
csendültek, feltántltak ' a lélek 1/télységei és
magasságai ; hogy keze nyomán életre kelt f i.",
fa, virág. megmozdulnak a képek, az öreg
butol'ok, ?H.inden, amire teremtó lelkinek sugam i rávetődnek. Hivatott nagyok fogj ák helyét
6s j elentóségét megállapitaní nemzeti életünkben i megállapitan'i, hogy a tö,·ékeny női testben nagy hadvuérek lelkesitő-, e rő t adó-, összetartást parancsoló akarat élt .. hogy zengzet~,
a hazaszeretet szent tüzében átforrósodott hmlOJa
1HessziszóIó volt. Táborba hivta a magyar
asszonyokat Ká"pátoktól a·z Adriáig s ert·e a
hangra felfigyeltek a paloták és a kunyh ók
lakói egyaránt .
É s mikor mindezt igy elgondoltam. mégsem tettem le a tollat, fJet" adtatlt- vissza a
megbizatást. H a nagYM $zeréttyct is, de. ~~éf!is
csak j ogcimet találtam an'a, hogy .a$ Umta;zus
Értesitóben áldozzak Torm.ay Cectle emlékenek.
Az ido nagy óram éroi e 1921. novembe,'
12. mutatia. B ódmeróváscirll ely 'lépe nagy
ü,mepre késziil : tJelldégiil vcí1 j a a MagYa?'
,Asszonyok ve.érít. És nagy itmtepre készül a.

1/.1titárius popi lak is, !ala,: k~$d vá r-ja a
t'álldor~títját j(Író 1/(1gy 1IIagyaJ' asszonyt.
.NOI;elllbe-r van, dc csak (lIlaptáJ' s-'ferillt.
Ra.qyog6 tavas~ a vaMságb(m . Virág és vi1'(Íg,
ttjjollgó öröm és 7elkesedés. Egy tmgy m(lg~ar
város és abban egy tmitál';us papi család selve~
lelke ölelkc;;ik a.; (5 ssauára, (lS 6 hi tében.Im üssse!ogu'I,k, ha llliek 'lI/{/..rad·ulIk, akkor
mindent ·visszaváltltat.u lIk!
EI'mulnak a$ 'ltlllteplátó napok. A ·ve.Jér
f01Jább 'viszi a zászlót városról -vál'osm , (al'u-róltanyára. Ahová megy, öröml'epe~ve várják, ~
honnan távozik sóhaitaltak /ttana; SZ(Jvatt

Agoston Gézá"éllak St'avajn keresdUl Mborá~
nak foga({(llmára "a [lÍ-lI,qot, mit T6lell vetW,.k
óJ";IJn'i, flesztelli (ogjllk U ! Lelkes. lIIc1erl tekin:
tele bi.tonuyol megpihe ,,' a (óméltóság'!Í, KorlIIányJJó l1 és .rli' vC1Jé,~. Bizo,~nyal tudl(,. hogy
a búcslf percében Magyarország Kormá~,yr6j(,
is emlékei1ik 191 9 vérzivataros novemherhJek

lIapjam, nt'ikor a ].[(lrJyaj· AsszQnyok
zászlaját ci Vérmezön meghajtotta eMtte s hi.
zonnyal hallja II zet/gó hal/got.- "Kato1lák!
1'estoérei.m! H(tinal VMi 1/W: 7'i hoztátok. .il
reménysfqet (él esztendó óta Horthy Jl fiklós1wk hivjcík MagYM·országon". Talán a blicslÍ,
percében 1IlOst is kéIJ(ogásm lendül Magym'ország f(ormányzójállak keze, mint akkor) a~on
a napon s talán igy blÍCSúlJik: én 'is emlékezem , fe ledhetetlen szép nap voU, kössönöln
Bajtá.rsam, I ste'l Velul!
l sten Ve/ed I nemzetem, mOlulja válassképpen a fávozó - éli lllár tudom, ne ( éljetek, mig O a~ Orálló a vártán j csak Ót
figyeljetek, Ot kövessétek j -ismeri (($ örvénye.
ket és biztos khzel viui lwj6tokat !
A kerepesi temeti) sokszo}" megszentelt
(öldje gazdagabb egy vi.rágerd6 alatt 1/·y/lgvó
sirJumttal: T ormay Cecile sirjlí·val. A$ cilmát
ör~ö vi?"ti{Jok között 'virrasztanak az Unitlirius
AssIJo//yok szerény vir áfJ ai is !
Barabás 18tvám,é.
rum a

idésik ihletett anxit pfóbdf:ják megrögziteni.
Emlékecik az ttllifár-illS papilak is. a bem/e
lakók ·js. Áhitattal olvassák a jellegzetes bet-ükkel 'rótt emlék.sorokat, melyekkel megajándékozta a liázi gazdát, a magya'j" 1igy szerkesatö
m'utlká.sát, alJ igaz m.agya·r embe·rt. 1;8 szól az
irás nemcsak nekünk a ftlegajál1dékozottalllwk,
l/(mem minden 'idök mindelJ ma,9yarjának.
(Bujdosó köny·v . ll. köt.et. A proletá,' d·ikta·
tura n(lpja'inkból, jlmius 29 -- 30.)
Es elteltek súlyos, nehéz esatendök a
nemzet és Tormay Cecile életében is. Sem a
költöllek, sem II vezér'lIek tlem engedtek pillenést. Nagy történelm'i, t.1·il6gia szerkeaetét és
1Il1usikáját hordozta lelkében. Jlfitulent meg
akart bmne rajzolni., festeni, kifaragni, megscnésiteni, amivel I ste/t, tn'int "kiildöUet" öt
is megajándékozta. D e a másik, a vezéri elltivCttás, sokszo-r letétette vele (t teremtö tollat
és rá iiUette ,·obo.Qó vOIHLloha, nízós szekerehe
Dr. Péterfy Aron
s üzte, hajtotta, hogy 1Jlwjen. MenJe ,~ és le1879- 1937.
!Jyen ébl'esztés, lázitás, hm'c, simog(,tá.s, békiUs, legyen éppen az, ami1'e 9yorsa.ft he vü.lö,
Atyja évek hosszú során át kántortan itó volt
de gyorsan csiiggedö (ajának, ezet· bilnnel és H omoródalmásoll , Igy fajának és egyházának törezer erénnyel ékes ne11lzeté1lek éppen szüksége hetetlen szeretetét már a sr:Ulci ház levegőjéve l
Vatt.

És Ó ment és tetjl'sitette a "küldött"
hivatását , bá,' ereje (ogyott, Mr szive Jlúml
lassabban vert. S minel fogytak a napok,

melyek megadattak, hogy lelke legdHlgúbb értékeiböl me.qalkossa élete (6 tmlvéllek. u tolsó
kötetét, a ., Fc1tér banílot··. De a fáTaclt sziv
me.qállott és örök pontot tett c~ ?'ev előtt, mely
{elé a "Fehér bat'át" igyekezett.
Tormay Cecile eljutott immár a tulsó
lJartm. TávozóbM~ lJihenöt tMt.ott az 11)a1"·
1Jtitvészeti Ml~ze um 7/(1tal1JUls csarnokában.
~f(luas tr6mlson, ci nemzet sze~lt leplével takartun (og acltct ci végtisztességén megjelent
'letl/zetet. Bizon.nyal Itolt szivén is IitJ"elJdült
az ör/)1Il nagymbecsiilt, hit, munkatct1"Sának,

szívta magába.
A gimnáziu m alsó osztá lyait a szekelykeresztur i a felsOket a kolozsvári un itárius gi mnáziumban
veg~zte. Itt helyben tanulta a jogot i$. Az ügyvédi
oklevél megsze rzése után Nyárádsr:erdán telepedett
le s folytatott ügyvéd i gyakorlatot. Itt is balt. meg,
aránylag elég fiata lon, 58 éves korában rÖVId, de
sulyos szenvedés után.
Ismert és népszeríi volt nemcsak lakóhelyén,
hanem egész Marosszék magyarsága elött. Mindenki,
akinek csak dolga akadt vele, tisztelte, megbecsíl Jte
és szerette a rokonszenves megjelenésú,. föltélle~
megbizható, szorgal mas, munkaszeretö, fl sztakezu
emberi s a segitésre mindég kész jó ba rátot.
De halála nemcsak a marosszeki magyarságra,
hanem kHIönösen a magyar unitáriu s egyházr~
jelent nagy veszteséget. Az unit.1 ri.tI~~k Egy ház!
FOtanácsának tagja I a marosköri unItanus egyházkörnek feIugyelO gond noka volt 10 éven keresztCII

u. e.

XVI.

.c

41

s \lagy \lelkiis rneretességgel és Ugy buzgósággal szol"álta egyháza érdekeit.
to
Halálát közelebbi hozzátartozói közill gyászolja
gyá mol nélkill maradt özvegye, Budapesten élő fia,
menye és unokája, továbbá édes-bátyja. Péterfy
Gyula nyugalmazott tanitó. s a budapesti unitárius
eklézsia kántora, testvéreI, Péterfy Lenke, özv.
Péterfy Lőrincné, ~éterfy G~bor, Péterfy Emma,
valamint több közeli és távoli rokon.
Temetése március IS-an folyt le nagy részvét mellett Nyárádszeredában.
t:rdemeil többen méltalták, az egyház és a
magyar társadalom részérOl.
M. A.

JÖVÖ UTJAIN
Lelki s2'ámadás.
Magyarkut, 1937. május 26-27.
A " Sztntábrahámi Pihetlö" az idei évben
megkezdi munkájál . A nyaralólelep elsősorban is
az ifjuság és a e'yermekek nevelésének a szolgálatában áll, de azt nagyrészben budapesti unitárius
egyházközségünk presbitériumának és közgyűlésé
nek bölcs és megfontolt előrelátása hozta Iéi re.
Igy egészen laláló dolog, hogy az első táborozást
ezen az uj unitárius elfoglalt földön azok tartsák
meg, akik annak létrehozásában öntudatlanul is a
legnagyobbat alkották.
1110 dolog az is, hogya honfoglalás perceit
a ~lki wimadás pillanatai szenteljék meg, melyen
részt fog ven ni csonkaországi lelkészi karunk is
teljes számban. mely aDU tán a férfi ak konferenciáját követő napon, leszfiri a lelki számadás ere d~
ményeil, saját szemüvegén keresztül is.
A másfélnapos találkozó ideiglenes prog.
ramját közöljük az alábbiakban:
Indulás Budapes1 ny ugati pályaudvarról,
amennyiben a majusi nyári menetrend változást
nem hoz; 26-án, s~erdán d. u. 2.17 perckor; ér~
kelés a magyarkuti állomásra (m. h.) d . u. 3.29
órakor.
D. u. 5. Zászlófelvonás és a tábor bejárása. Egyházi közének után bibliát olvas és imád.
k~zik : Pet/uj Istvan lelkész. .. L elki s~ámadás"
clmen megnyitó előadást tart J6um Miklós vikárius. • ,4 S.tetlldbrahdmi Pillen6 létesitése f.s r,,,deltdlse" eimen beszámolót mond: Kelttn.n Béla
a budapesti egyházközség gondnoka.
Este 8 óra. Vacsora. Közben Szentábrahámi
Mlhályarcképének leleplezése. Az arckép elött
.S~tnldbrahdmi Mihtily plldQQddsa" eimen emlékeztető l mond ; F erence J6zeef.
Május 27-én U. e. 9 Óra. Istentisztelet a telepen, ImádkOzik DQrt6k Géza, prédikál Barabás

István lelkész. Az énekel vezeti P~terfy Gyula
kantor, ny. igazgató. Elöadásl tart br. Daniel Gábor,
gondnok, a találkozó gondolatának felvetöje.
Délben ebéd, 12 órakor. Délután 4 6rakor
előadást tart: dr. vitéz Ko!ma György egyházköri
feHlgyelO gond nok. Utána megbeszélés. Egyháli!:i
közének után Bibliát olvas és imádkozik: Biró
lajos lelkész.
Este fél 7 órakor vacsora. Indulás haza este
8.44 órakor, érkezés Budapest ny. pályaudvarra
10.09 órakor. Menettérti jegy szemétyvonat III. o.
4.40 P. Féljegyek vagy csoportos kedvezmények
használhat6k. A táborban az étkezést, május 26
délutánjától - tea és vacsora és 27-én reggeli,
ebéd, tea és vacsora mindenk i 5 P. árban
kapja. lakást a táborban biztosítu nk a jelentkezöknek, de mindenki hozzon magáva l egy lepedöt
kis fejvánk ost és meleg pokrócot. A résztvevők
számát 30-ban állapitottuk meg. Nagyobbszámú
jelentkezés esetén lakást biztosítunk a tábor közelében fekvő turista menedékházban , ellátást a
táborban. Ebbe n az esetben a dij 80 fillérrel
drágább. 28· án, pénteken délelőtt a lelkészek tartanak találkozót. Éneklés után Bibliá! olvas és
imádkozik Dark6 Béla lelkész, a "Lelki &ámadd.
tamdsdgai - eimen összefoglaló! mond: Jó~ati Miklós vikárius, melyet megbeszélés kövel. Bezáró
Bibliaolvasást larl és imádságot mond: dr. Csiki
Gábor lelkész. Közebéd ulán a lelkészek délután
3.41 órakor vi sszautaznak Budapestre, ahová
délután 5.09 órakor érkeznek meg.
A Lelki számadásra a fentebb ismertetett
el őa d ó kat kérte fel az egyházközség vezetős ége,
ak ik közül többen má r igéretet teltek arra, hogy
a találkozón résztvesznek.
Nem akarunk másokat utánozni. Semmi titkos
dolgol nem akarunk ill megbeszélni , hanem befelé
nező szem mel lelk1 szdmadást ta rtu nk: a kötelességteljesilésröl. Hisszük. hogya természet közvetlen
közelében megoldódik a lelkünk, egymásra ta.lálunk, s harminca n, negyvenen az unitárius férfla~
közül komoly órákat fogunk eltörten i, melyek lelki
elmélyülését szépen fogják megkoronázni, a szép
erdőben tehelő séták és beszélgetések.
Jelentkezni lehet a táborvezetO F srtlll!Z József lelkésznél irásban vagy telefonon mielőbb,
de legké$öbb ~lájus 5 . i~. Lapunk májusi számában közöljük a jelentkezOk névsoráf, akiknt:k .részére, a rés zvételi a jelwtk'~~8 sorr,ndJében tudj uk
csak biztositani.
Alyafiságos Udvözlettel
Budapest, 1937.IV-t5.
R endezóstg.
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KOLFÖlD
Nem zetközi Unit árius
Konferen c ia
Az idei nyáron ill angliai

Oxfordban a

\r1.anchesler College vendégszere tő fa~ a i köz~tt , ,az
Arlosh Hallban lanácskozoak a nagyvilág umtan us
keresztény egyházai. Közvetlenül a gyakorlat i ke·
reszténység világmozgalmának ülései után €;yül
egybe az uni tárius vitágparla menl, hogy a világ
szükségleté ről : a s za bade l vű keresz tény ség ről beszélgesse n, ahogy azl a ~ os t . kezünkhöz el jutott

konferenciai meghí vó is hirdeti .

bllerllatiQtlal A.uociation for Liberal Christianity

and Religions F f'cedom, Augusztus 3-8.
A konferencia a körű nkben is jól ismert
elnök dr. Hall Alfréd megnyitó beszédével veszi
kezdetét. Az egész konferencia célja az, aho-

gyan azt a meghivó világosan leszögezi, hogy
össze függőe n

áJlapilassanak meg azok az alapelvek, melyek a társulat tagjait egybekapcsolják.
Ennek a célnak az érdekében állanak azok az
e lőadások, melyek köré a konferencia tárgyalási
anyaga kapcsolódik: I. :1 mi vallásos elhiuatdsunk.
2. .d mi tá,.,adalmi elhivGlásunk. 3. A seabadelvli.
kereszténység jövöj•. Az el ső téma elöadója dr. Kurt
Leese németországi egyetemi tanár, a másodiké
H. Barnes angol unitárius telkész, a harmadik bevezetOje dr. Fred
Eliot unitárius
lelkész, akit most jelöltek teljesen egyhano-úan az
Amerikai Unitá rius T ársulat elnöki tisztére~ A konfere~cia tárgyalási anyagát négy csoportba oszt~lI~k be; theológiai , egyházi, nevelésügyi és szoCláhs. Erre vonatkozóan a titkárság kérdöpontokat
bocsájtott ki. melyeket minden egyes tagszövetségnek megküldOttek. Egyházunk is feldolgozta a
kérdőíveket, dr. Csiki Gábor, Darkó Béla, Ferencz
J ó~sef és Peth~ 1~lvá~ lelkészei útján és Józan
MIklós püspökI vlkánus összefoglalÓ jelentésével
egytitt már elküldötte, hogy a vi lág minden tájékáról beérkező adalokkal összedoJgozhatóle hessen.
A konferencia egyik estéjén az összes egyházak képviselői rövid előadásba n beszámolnak
egyh~z u nk helyzetérő l és fontosabb problémáiról,
Pnnclpal H. J. WeartheralI az oxfordi Manchester
Colle~e dékánja Úrvacsorát oszt és az ünnepi
lstenhs~t elet ~zónoka dr. O. Proháczka, a cseh
nemzett egyhaz pátriárchája lesz. A konferencia
tartama alatt gyűlésezik a társulat közgy ű lése is
melyen az erdélyi unitárizmusnak kettő a csonka~
országinak egy szavazati joggal biró' delegátusa
vehet részt.
NéR:~teRl szer!nt itt, de általában az egész
ko.nferencI3 folyam an azon kelt fá radoznunk erdélyi és csonkaországi képviseloknek egyaránt' hogy
m~gdönlstik azt a rólunk elterjedt tévhitet' hogy
ml az angot·amerikai unilárizmusnak - ' s ezt
meg kell cselekedntink elsOsorban is theologiai
vonatkozásban , - egyházpolitikai uszály hordozói
vag~unk. Oda kell halnunk , hogy értékeinket ne
csa a multra vonatkozóan ismerjék el, abban ,

hogy m.egál!op!lják, hogy egyházunk a le r~ ibb
történeti u~ ltarlus egyház, hanem észreveg~ékg azl
az ev~~gél!umot , .n!elyel a mi vallásos hitünk ad
a mal Idflben. a vitae szabadelvű keresztényeinek.
A k?penhágal gy~[ésen és az arnhemi tbeologiai elO.
kész lt~ konferencIán elsOsorban is dr. Varga Béla
e ~dé l y l p üspök helyettes fojegyzőnk elöadá ·b
kIbontakozott .a ma élő unitárizmusának kere~~~é~~
és ma~yar saJáto~ értéke .. Ezt ápol ni és lovábbfej_
leszte m lesz a ml oxfordI konferenciai kutOnle es
fela~atu.n ~ .. - t S ezenfeltil még egy. A nem:etkÖZl u Ol I~n';ls életben az ~937-ik esztendö a nagy
őrváltás Ideje, elsosorban IS az amerikai unitárius
életben. Meg kell ragadnunk aJ: alkalmat arra is
hogy a ~ég.ebbi generá~ió felé jól kiépitett angoi
~s amen kal kapcsola.talnkat a fiatalabb és most
már vezetösze r~ ph ez. IU,ltatott harminc-negyvenéves
nemzedék fel~ IS klépltsük és megerösilstik De
ezenfelül ped ig elsősorban is egyoldalúságba ·való
esés etkertilése végett erősítsilk kapcsolatai nkat a
németUl és franciául beszélő világ sEabadelvű prote~ l á n tiz mu sa felé s ezek közt elsősorban
irány unkban nagy szereteltel érdeklOdést mutató
.
svájci és hollandi egy h á~ak irányában.
Az oxfordi konferen cia eddig felkért szerep·
l ői k~z~tt találjuk a konferencia egyik napján az
elnökl 11sztet ellátó d r. Varga Béla erdélyi püspökhelyettest és Szent- Iványi Sándor kolozsvári
Iheológiai tanárt, aki az egyik reggeli Istentiszteletet fogja ellátni.
Lcyden ln/et'"na/úmal BIl,.eau.

az

Julius 29-August/us 2.
A konferenciát megelőzően tartja meg tanácskozása il immáron hatodik nagygyülésén az
unitárius ifjúság nemzetközi szerve is . A konferencia lémája hasonlatos a szenior konferencia gondolatköréhez: A modern IJil dg uablld ktresdblYsége. Az egyes előadásokat felkért előadók tartják
meg, közötttik Prof. dr. L. J. van Holk, Leyden :
.Á.llásfoglalcisunk ct tradició kérdés~ben . Prof. R.
V. Holt, Oxford; ~A ktreseliny t/Jpautalai lorrd.at.- Rev. H. J. Héri ng: "A valMs9S jeUem tltllJelése.· Dr. F. Hnik, Prága: .. A t egyház, tnint II
szabad-kereszUnysíg esdÖZ6. ~ A tanácskofasokat
Rev. S. Ca rler angliai
unitárius lelkész, az
ifjúsagi szövetség elnöke vezeti. A , konferencia
fol.V amán gyülésezik a közgyülés is, melyen reméljük. hogya magyar unitárius fiata lság ~ kopenhágai konferencián elért szép eredményeihez hasonló sikert fog eJkönyvelhetni.
Az oxfordi ifjúsági konferencia e9 dig fel~ért
előadói között van E,.dö János lelkés2je.lölt,. akI .a~
egyik vitacsoport vezetésére nvert megblzatast~ I~l.
K9IJáes Lajos lelkés2jelölt, ak i az ifjúság s!o~láhs
kötelességeit tárgyaló albizottság magyar t~!!Ja és
F.renc:, József lelkész, aki az egyik reggel! Istentiszteletet tartja.
Intema/tOtlal Dnion of Liberal
Christiau WomttJ.
A tlell1utkiiú utlitárú,s nósúi".tség az oxfordi
konferencia ka pcsán augtmlus 3-án. dé!"tá~ közgyülélit tari, melyen a körUnkben ~s Jól Ismert
Rev. I~osa t i n d Lee vezetése alatt muködO szervezet mun kájáról ad nak beszámolót s az egyes tagti

U.

államok kikUldöttei ismertetik egyházunk nő szö ·
vetségeinek munkássá~áf. Örvendetes volna, ha
ezen a nagy találkozón a mi magyarországi uni·
fjri us nOszövefségilnk is képviseltefhelné magát,
hogy tájékozódjunk arról a munkáról, melyef má·
suli végeznek s ismertessOk azt a szerénység nélkol is nagy eredményt, melyet itthoni nószövetségi fáradozásaink eddig a karitativ és szociális
munka terén elértek.
Az 1!)37. évi unitárius világtalálkozó itt \'an
elOtHlnk. Néhány hónap' és újra együtt lesznek
azok. akik keresik a világ kibontakozásának uni·
tári us keresr:tény lehetőségeit. Azután elcsendesedik minden. hogy három évi pihenő után 1940.
nyarán ujra össtegyilljenek. Milyen szép volna,
ha erre a tanácskozásra, már itt Budapesten fogadnánk őket, testvéri szeretettel, s ez az unitárius
világtalálkozó milyen szép és méltó keretet adna
budapesti egyházközségOnk ötvenéves templomsunlelési jubileurnának. Reméljük, hogy Igazgató
Tanácsunk áprilisi gyülése foglalkozni fog ezzel
a már erdélyi testvéreink részéről is felvetett
Ferencz József.
nemes szép gondolattal.

Amerikai levél a pestszentlörinci
templomépitésröl
Az ame.ikai un itáriu s nöszövelség évnegye·
denként körlevélben tájékoztatja tagjait a kűlföldi
unitárius élet nevezetesebb eseményeiről. Az idei
februári számban beszámolnak egy Magyarországról érkezett levélrOI. melyben Szokolayné Tompa
Márta a pestszentlOrinci unitárius templom építésének hősi munkájáról ad beszámolót.
Az alábbiakban közöljük ed a levelet szabad
magyar forditásban: "Csodálatosan dolgozott ez a
nép lelkészével. mint elOmu nkással az élén. Egyott
dolgoztak és megvásároltak egy gyárépületet, le·
rombolták, hogya használható téglákat kiválasszák
és elszáll.it?ák egy másik régi épUletbez, mely rée;en muntclósraklár volt. Milyen csodálatos szim·
bólum. A régi municiós raktárépUlet megtisztult,
s~é.les ablakokat vágtak, melyek bebocsájtották a
vllagosságot, a tetőt lerombolták, hogy egy maga·
sabb telOt épithessenek a helyére.
Valóban csodálatos volt az a munka. mel}'et
nagy anyagi nehér:ségek között végeztek. Ma áll a
te!"~lo~ és melleUe a gyülekezeti Ház. Régi erdelYI shlusba~ .épült a templom , melyet kivülről
halvány~öld sz müre festeItek . A templom belseje
már majdnem .egészen kész van , de a gyülekezeti
te,rem és a. kIsebb !l0szövetségi gyülésterem még
nt~CS befejezve. mf!g a meszelésére sem jutott
mar f~dezet. ~ hiyek maguk keverték a malter!,
szolgaltak, mmt acsok és kőmivesek és mindent
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az unitárius gondolatot!
U.

megtette~ ,

hogy régi .ideálukat megvalósitva, haj!ékot épllsenek a régI esz mény tiszteletére : az egy
Igaz Istennek, a szeretet I stenén~k aki mindazoké
akik keresi k és szüksée;ét érzik. '
,
PethO István lelkész egészen berekedi azon
a napon, amikor templo munkat felszenteltük mert
egész éjjel a templom körüli kis kertet re~dezte
A kis templomot a $zék~ly hO$iik emlékezetére épi~
tettilk. G.yakran elmondják. hogy mi álomország
gyermekeI vagynnk. De az álmok a mi lelkünkön
lsten csókjai és ha elveszik tOl ünk, az élet csillaga
nem fog világitani többé.
Még nincsenek harangjaink, de lelkünk mélyén ünnepi harangok konganak lsten magaslatai
felé : uniMriu,ok va.qyunk. Még nincsen orgonánk
sem, de lelkünk mélyén csodálatos dallamok bug.
nak fel egy hatalmas orgonán, melynek akkordjai!
az örökkévaló lsten vésle be lelkünk mélyére:
scékelyek vagyunk. Ennek a templomnak nincsen
oltára, de minden köve egy élő oltárkő, maly fel·
irást visel : mindnyájan testvérek vagyunk. Add jó
Atránk, Istenünk, hogy minden magyar vágya ugy
tel]esülhessen , mint a mi unitárius festvéreinké. ~
Szokolayné a londoni Channing School
unitárius leánynevel ő intézet növendéke volt. aki
Peth ő István lelkész feleségével a pestszentJörinci
~yüleke2etben munkás és virágzó nószövetséget
hozolt létre.
Forditotta : Bedö Boriska.

BESZÁMOLÓ
Egyházközségünk közgyülése
A bndnpesti un itárius egJbézkönég 1937.

március 21·én tartotta b ~!amoló kÖ2g.y uléaét.
Reggel 10 órakor Bzépalámu közönség előtt tartoUa. meg a rádiós iatentiuttletet J ózan Miklós
pÜi!lpöki vikariu.. Az istentisz telet végeztével
Kelemen Béla vagyonkelel6 gondnOk lidvözölte a
szép sEámban megje lent hiveket. Józan Miklós
püspöki ,ikáriUR meleg slavak kiséretében adta
át Gyarmathy Móus fÖlrdö'anicso snak a tiszte·
letbeli keblitanácsosi d iazoklevelet, mellyel sz
egybá"köníg nevezettnek éttiEedeken á~ ~a:tó
bt\ munkássÁgát jutalmazta . Azután lelkes~1 JeleBtc~a.t olvast .. fel, amelyben beszá molt ~eszle
tesen az 1936, áv monkasságáról egyottal ~smer·
.tetve a jöv6 céljait. a jövő mn~ká8sagá' .IS. Az
elmult el' l@gfonlosabb eseruényenek az nj EgybáMlkotmányterv815et tAri'yalását taraj a, melyre
egybbnnkat a Jelenleei batárok ~egm:revedett:
sége kényllzeritette. Mindnyáj~n erezzu~. a :e~kl
egység cagrbi1atlan fenntart3.sának ~r:u~seget,
s1!li,Uok azt parancsolja, de a todbb el.D1a~BrAs
kéoJsr:eri\ bennünk., a megmozdu}illra e>i ez
kénY!I!:eriteUe az Igugató Ta~ácso', IS arra, bogy
a Törvenyteruzeteket elkésr:ltse es le1árgyalh88a. Ez a magnnna b~ya.oU9.g kötele~ bennünket arra, bogya r,égl alapon.. de. az U~ b~.Iy
r:etnek megfelelO törvenyekkel blzlosltauk eletunket abban II reményben, bogy ujra egyeeülbetünk
erdélyi hiveinkkel. A törvényjavselstokat sz egy·

bá~kÖZlégek

és ar; egyhhtör leU,rgyaUa és észrevételeit wegfieUe. Most ujra az Igallgalo Tanács
el6tt van vegleges szövegezésre, bogy azo"n 1\

legr6bb felligyeleli batósagullkboz jusson. Ez~.k .
nek a 'önellyokllek életbeléptetése éli e~en . tQrTények alapjáo való muukalkodáil. megllH.hlá ••
le8z a jövő Í'f legfontoaabb teendőJ •. Ezután beszámol az Istentiszteletek t!l.rtásáról, a~e11ek Óli
sziibáznnkoll és lJ. MislUiiób;'zOll kivül még
pestuentlOrinci uj templomunkban, a M.~T 1!lepl

közöl proteltánl im.baJbaD és Pestkornyekén
az egyes iak.lákbaa 6-1 helyen rolYIl"~ :versenyelve ft bu.r.:gtaágball. , A . távol~bbl vulek~t a
ruilsJ:ióa Dlak éli a rádiÓS 18'en'ISJit~letek . kapcsolják .. tÖllpontho!;. Mindenhova eljut ft . ,gaaztal.lI~ és lelki er6t nyujto UrYaCsora.
A déle16Ui rentie~ istentilzteleteken felül
Böjtbin é. Adventben délutáni áhitatot ~artunk,
mivel unitáriusuak és mag.rarn~a.~ len~l eg.,.~t
jelent a m l felfogásunk uermt. Zotkenes nel~ül
beleillik: egybáli mnnkánágunkba a márcIu!!
l S-iti október (j·iki ünnep, a bősók és az anyák
llapja' es mindelek koron.ja, a. fundamentum ,
Szen' Ilsván napja. G,ermekeink a bitoktatáson
kivül az hl1enűslteleteken vesInek rélZt es a
husvél el6Ui ábita' napokon, kisebb gyermekeink
meg .. gylrmekiBtentiutellteken az 12Jes csoportokban . E.után megemlékezik az évi jelentés
a. Unitárius Konferencias Tabot munkásságáról
és a Szentábrahámi Mibály Pihenöról, amely
Nógró.dver6cI mellett Magyar-Kuton létesült,
ahová gyermekeinket akarjuk lninlli nyaraltatlll
és abol a nyári konferenciát is akarjuk tartani.
Cserk:éslcsapatunk: munkája is epen ug, Bzolgálja nemze,ünket, mint a magyar nelDze$hez
oly közel áHó unitárius egybazunkat David
Fereno egyletünk: estélyei meg fŐvÍl.rosnnkban is
8lámoltevOk: és az aranyosrákosi Székely Sándor
enekkar kÜldTe a kelde' nebézségeivel es a távolság,al máriB sdp munkM fejtett ki az egybali és "fil.gi énekek m\\vés.i előad á s aval. A
Nóslöubég krisztusi ruunkajs, "Perczelné Kozma.
Flora. leányegyesüle\, a Brassai Sámuel ifjusági
e~yeliül.\,

a Bölöni Farkas Sándor iparosok es

kerested6k köre mind egybázunk erOsi$ésére
mil.lödllek. UuitariuB rend6rlillke' Józan Miklós

•

pÜlilpöki vikárins .... angéli.álja, a szoIváuJoka'
erősiti nemcsak a missziós ut, hanem a Dávid.
Ferenc Egylet ée NOBIÖ'letség vaudorgyúlései. A
dunapataji szórvány legifjabb hajtás" az unitárius egybaz fájának, Barabás ISlvau lelkész pásztorolja. Keres,'el\i1uk 48 bivOt (33 fiDt, 15 leanYI),
konfumáltunk 12 ifju' (5 fiut 7 leány'), estet'ünk 50 part, teme\tUnk 43-at (30 férfi, 13 06)
hOlzánk tért 63 (36 férfi 27 nó) t6lünk kitért (j
(4 . férfi 61j 2 nO). Lilekslám 2f>12. Elbunyt barátalDk : vitéz Felszeghy Janol UgyélUlségi elnök,
Pécs, dr. Hajós Bela ny . miniBzteri tanácsos
Budapest, Rend fl'ihamér fOállatorvos -Sárbogárd,
Szentkirályi Zoltán ny. honvéd huezár ezredes,
Gál Miklóii Ily. lelkés!.
A lelkésli jelentés ut6.n, mely a. lelki munkáról számolt be, Kelemetl Béla gondnok az
egybálk.özilág mult hi d,ró8~ámad"sát mutMtli

be rés.IllIges indokolásával éli javaslatteteleivel
A kÖlgyUlés Il~y .~z erkölcsi, mint anyagi besl á~
molást hális koszollettel veszi tudom&snl. A'l. után al egybázfenlltartási alap és a többi kisebb
Ilolap l'r~~I"~adáaát. te~jeu ~ ette a közgy Ulés elé,
amit ~ kOlgyulél slln ' ~.n ehsmeréséVtll rogadou
el, a JavasiaIokkai egyuU. Végül a Szen'é. bu~
h~mi Mihály Pibeuóről 8zamolt be és kérte a
kozgy\llés relhatalmazását iL beroll(lezés bcszerzé.s ere, amit .a kÖlgy\i.lés készséggel megadott.
Ve~ü1 .. kebh'anács egybarmadanak kisorsol".ara
került a sor.
A titkos valasztás alapjan teljesen egyhangu
vál1l.81tá8llal uf teblitanácsoBok lettek : Barthl\
Lajos , Belényessy Sándor, dr. Benclédi Lá5z1ó
dr .. Gál Jenő, ifj. Gotthird ZSigmond, Hegedus

SIIHnd,

Kereső

Józ8ef, Kisgyörgy Sándor Kovács

Kfilmún, vith Kozma l1'erenc, Molnár' János
Péter János, Subó Dénes és dr. Szabó István'.

SZERETETMUNKA
SzentAbrahAmi Mihály

pihenőn

júniuR 26· tól júlins l-ig tartandó nyari konferencián a BraSRai Sámuel irjú1!ági egyesület, a
Perczeine Kozma Flóra le"nyegyesUlet és az
aranyosrákosi Székely Sándor énekkar egyesület
tagjai megjelenhetélenek mlgkönnyi tése "fégett
jótékonycélu músoros es'élyt tartott az Uuitáriu8
Konferenciás Tábor a fentnevezett egyesületek
be"fOná.á.... l a MisBzióbáz-teJUplomában március
12-én. Szentá.brahámi MiMly nagy püspöküukr61
FerenCI JÓIsef kÖlponti lelkész emlékezett meg,
a. Megnyitó beuédet dr. Csiki Gabor missziói
lelkén s a ,áróbes.édet Bardócz Vilmos a BrQss&Í S ámael ifjúsági egyesület elnöke tartoaa,
bib lití t magyarázott Uj,ári László, sznal' Márkos Jau6 Yolkmár Bii lcs6dal-át es Hellse Praeludiumát o~gollán előadta Oátna Sándor lelkész,
Kádár : . OUhon, édes otthon - cimu dalt énekelte
Berei Mária , fuvolán Nagy Sandor, oI~on {\D
Gálna Sándor lelkész kisérte, BeethoveD IMen
dics6iége címii vallasos lÍuekét az aranyosrakosi
Székely Sándor énekkar adta elő . N ~gy S~n~
dor karnagy "feletésevel. Az UD:~t~.rlO~ Hlm'
nusZit és a Székely Himnuszt a kozonseg _ene ..
kelte. Az estély tiszta jövedelme 54 pengo 12
fillér, mely körül belül négy tag költsé~ét r.e.d~zl.
A nyári konferencia, amint emliteUük, J UOlUS
26-tol jCllius l.-ig van tervbe"t"éve. Ezt m.9$eI6z6leg 'ervbe va,n véve, ~ájus 26-28 napJaID eg~
férficsoport reszére ablta,napok .tartasa. A gyer
mekek nyaraltatásál júliu8 4.-en a Kobary-u.
templomunkban tartandó .~6~geli i~teDtisztelette~
veHük tervbe és tartana. JUIIUIiI 26 19 bUli ~y er .
mekkel megfeleló felügyelettel, va,1I8ser~olcsI
oktatáslal. Vidékről is több érdeklődes érkezett
_ Kecskemét, Füzesgyarmat. Debrecen - ahonnan II szülök saját kÖUBégUkre, vagy a ~.Ulek~
zet óbaj' nyaraló'elepünkre gyermeli.eket li.uldr.Ol •
A pihenó telkének rendezéBé', az épületek Ite I~~
rendbehozásM és a sztlkseges butorokka va o

u.

•

eH"áIJAt a. egykázkö.ség magina 'fáJlalta éB m.eg
ia iodull ebben ar; irll.nJball II munka. Da, mmt
emllteUiik már többe.ör, vlmonk olyan szUkeilglet j tárgyak, amelyeket 1\ nagy .töllönIJég kel~~ ~.e,
bogy magára vAlIaljon. A mal. I~pbau k?zoll
ehl.ámoh\a ilzcrint 104 P. áll " r:ldelg re,ndelkezéeUnkre. Lasun gyUl nek " peug6k. de meg mCBBl!le
'fagyunk aUól 81 öBlzegt61,.. hog, eI!M~8~8 n.k
oUboLtunkat láulóval, énekkoDyvekkel, bl~h.Ak
kal, hogy oUllonunka$ feldli11U.~e~ B lik nag~Jllm k.
tÖICUk a neU$ adó nagy' püspoklillk an~kepéve l
ÓIJ bibliai táblákkal és I\Z épületek falára all
épUleteknek nevet adó két ~lagyunk ~e!eivel.
:Bzért kérUnk mindenbt, - kUlonosen ,,"zokat, akik Iddig még nem adtak erre a célra .-:
bogy filléreikkel t:\mogassAk CI' a nemes c~l u
inlér.m ény', mely bi'fatva TaU egybll.lluokat fnla
erOvel elh\tni.

H I R E K
Biró Lajos lelkése le.tvérl4nk "A H al'á l
u,mii tJ' gó1l át ... " cimm tipr'lis 116 {oIYrJ",dn könyvel ad ki., mtlyben cVAngéliumi gO t,d~la
tok Alapjdn
olt/a'ó W ek ,,"mdra eg'l. htdat
kiván épittui, II liii hidj"t, melyen tltglgmenve
érteime"é válik .löltünk Q' cgész él,t, a seenvedélek
i" mdy. kd 6rt. l":led."n,. ldthmk. Ptld~" kQl, t~·rt 6rut,kkd m'ovilágdoU mwtlk_, moly mmdnvá,tmk
ltlk~ épül~,tt It olgcilja. R6,~l ettl ü mert tJt~,r6 maj~
megj.lené, "tcin térN"" tJlu ea. - Jügr. ndclheto
kmö pC1Ig6s árba1l rJ h6dmu óv,il4rhelyi unitárius

"ll'

ldkilei hivatal utj/ín.
N6szövetségOnk az idltn ls r~szt
vesz az Orszégoa GyermekvédG Liga
m~j . hó 7. 6!s 8-án me:gtartandó gytijr6
napjain. 5zövetstgUnk köti:lezte magát,

hogy szllz darab eiY pengel. jegyet elhe.
ly ez tagjai ts egyhebunk hivei között.

KérjUk Zlsszonytestvéreinket ~S mindazokat, akik tehetik, ho&,y a jeflyekd n6szö ..
vetstgUnknél váltsák meg. A Berlini
téren az ur.na védnökségét most is n6S7.ÖvetstgUnk vAlIaUa , kérjük asszony- és
leén ytestvéreinket, hogy jelentkezzenek az
urna mellefli szolgálatban való részvttelre a Koháry -u . lelkéezl hivatal telefonján

A Oyermekvéd6 liga az id~n
liz 8t.elltn y unitárius g yermek nyaraltat~ 
s6t teszi l ehdOvt, de ezt csak akkor vár' hat juk cl, ha a g yQjtts és jegyei helyezé!'
tertn együttes munkával ts áldozattal mind·
n yájan rltnt kérUnk.
A Brassai Sámuel Unitárius Ifjus ági
egyesUle:t folyó hó IG-án, pénteken dél után G
6mkor az Unitárius MisSl.i6 Ház templomában
(IX. Högyes Endre utca 3 volt Ró.kos utca) Brassai
Sámuel száz éves tanárságának emléket.etére (111_
nepi estel renpez, melyre unitáriu s testvéreinket
h minden é rd.eklődöt szeretettel me$h iv az Ebliikdg. Az ünnepi beszédet Jd.on MIklós püspök i
VIkArtUI tartja, BelépMij nincs. A perselyadQII1 t\nyak al erdélyi konf e n~ nc i a céljait szolgá lják.
1·l74· 24. -

A 345. sz. •16no. Z.lvmond " ését·
kész-csapat f. év május hó 6-án, áldozócsUlörtökön, este 6 órai kezdettel csapatünnepélyt rendez
az Erdélyi Férfi ak Egyesületében (VIII. Rákóczi· ül
15. II. em . 10.), melyre ezúton is meghivja az
Unitárius Értesitö olvasó táborat a csapa, parancsnoksága . Szavalatok, cserkéuszindarabok zeneszamak és eddig még nem hallott énekek' fogják
tarkitani a mOsort. A szUnetben hideg aSdal, kUrlöskalác s, a mű sor után lánc. - Kívánunk nekik
szép sikert és jó munkát!
A Protestáns Dlál,szövet!ég család és
ki sebbségvédelm i konferenciát rendezett az orszag
protestáns diákegyleteinek bevonasával. A megnyitó
ünnepi Olésen imadkozolt Józan Miklós püspöki
vikárius, beszédet mondottak dr. Kovács Sándor
t"vangélikus püspök és Eöttövényi Olivér dr. a
Külilgyi Társaság ügyvezetOje, Kósa István szövet;égi elnök. A záróbeszédet dr. báró Kass Albert
egyetemi tanár a szövetség tanárelnöke tartotta. A
konferencia so rán megtartatI e l őadások kÖlött
unitárius részrŐ l még szerepeltek Bardócz Vilmos
a Brassai egylet elnöke és Ferencz József lel kész.
A Bethlen Gábor Kör mó.rdus 4-én elöadási tartotl az ifjuság kérd éseiről. Az elöadó dr.
Csiki Gábor kormányfOtanácsos sorra vetle a legfont osabb kérdéseket és rámulatott a segités módjaira is. Kifejtette, hogy fe lekezeti ellentét mindenkor a hit és az az egy ht\ziaskodas öS$zetévesztéséböl stá rmazik. Ezen a sülyos és fonák helyzeten
csak egy üj szellemi légkö rb e~ fel n övő i fjt1sá~
segithet, akik már nem felekezell, hanem erköl CSI
alapon itélik meg a társadalmat. Arra va n sZilkség,
hogy a vallást, amit addig egyesek felhasz náltak
a magyarság szétválasztásé ra, végre magánüggyé
tegyék. Szükség van arrll is. hogy egységes célt
tüzzön maga elé és ennek érdekében egy séges~n
lepjen fö l. Meri am eddig ez meg nem törtéllIk
minden vonalon, add ig nem tud kell ő sullyal fellépni. A jövö szempontjából a felekezetek fölé emelkedő, erOs, magyar bitre van .szü kség. Beszéde
további részében kitért az elszaktfott területek magya rságá nak ngyére. Kijelentette, hogy az ?Iyan
sorsközösség, am; csa k n avakból áll, am Iért a
határon fúl a magyarok szenvednek, nem kell az
elst.3kitott magyarsagnak. A mai magyar t ársa da l ~m
túlságosa n fas ult ahhoz, hogy nagy tetlek~t. ~udJOII
végrehaj tani ennek érd ekében. Az egyesUlt IfJ~ s~gr~
vár a ft! ladat: a magyar célok szolgálatába al! lIalll
. mind en erőI. A nagysikerü elOadas végén elénk
vita keletkezett az ifj uság tényleges heJyzetéről és
feladatairól.
GÖllcn Sámue
Dávid F ~ r e m~ Ewy ll:f.Unk 41?rili:lTll tervel~tE

l

I!;:
1~lyc II kÖl. bcjÖIl a kadályok lIlIIlII ősmc marad el: inkllf~s
ICllln~ e hÓ folyaman körlevéll,lclI keresi t rgktOIU:nyábll D

a."ok[\1 akik é r dek lődés i muhlltak cp'h l un Ir Os I~ ~
unni ~ kéréssel, hog)' az évi mi nhnlt111 ~tt.t6e~~dnp~~i
<IiJJal l a m ogllu~k nlllllkasadj,!tlt. - Le~ I~ I ll1uokájlit 10.
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~elkt8zi nyugdijalapra

V 1 d . k.
Esperesi vizsgálatot tartotl J6r~" Miklós
esperes, püspöki vikárius, az elmult ,dó alatt
fii.e,gVGrmati egyházközségOnkben és debnce-ui
leányegyházközségü nkben. Előbbi helyen megJ,á-

fogatta egyetren felekezeti iskolánkat, mely Ktt!'caesn' Nagy Irén ta nitónÖ vezetése alatt most IS

szép sikerrel működik. Mindkét helyen tudomásul
vette ar: eklézsia erkölcsi és anyagi életéről sr;ól6

számadásokat és megelégedését fejezte ki a lapasztaltak felett. Legközelebb a. !!6dmeaövCÍl~rMlyi
anya és meeöberénvi leányeklézslamkban tartja meg
a szokásos tavaszi vizsgálatot.
Dunántulon az elmult időben Bartók Géza leikén Istentiszteletei larloll .. ár~ius 14-én Blihöny~l1, március 29-én C3l1j6flon, ahol . hivek nép számban Jelentek
mel: Legkö:elebb Zl1I6eeu"zee, Pic" és B61I1font!ndrt!
leSl.~eIN B6rl6k Béla lelkész misszi~i uJjana.k all0n.t ásal,
most folynak a le,.eluések .at Iste.flutelet Időpontjanak
meg.tllapilására.
Kaposváron .tprilis 25-én d. e. 11 órakor a ref.
tem plomban urvacsoraosdassal egybekapcsol I IstentislIteletell a 81olg81atol dr. elliki Gábor lelkész fogja ellátni.
Oy6rbt!n, m.t jus 30-án urvacsoraoulással egybekapCloU Isten.ti.zteleten a 8Iolgillatot J6zl1n Miklós püspöki
,'i,lI;arius végZI.
I k' br. WJIUUit:S GYUl' dr. ,.011 vallás_ Halotta n . _ és kOzoktatásUc:yi miniszter, a
fő rendihb és Felsőház voll elnöke, stb. 85 éves korában
mardu. 3O-án elhunyt. A magyar kullura nagy őrállója,
alci hOSSlU élele alatl sokal dolgozott hazája és nemzete
előhaladásáérl Áldassék emlékezete!
.
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HIVATALOS RÉSZ
Szám: 75-1937.

Meghlv6.
Un"cinu, Egyhtbi Igmgv.t6 TtJnlÍc.tu"k 1937.
április 30· án (pénteken) d. u. 5 órakor a tanácsteremben

évnegyedl rendes Qlést
tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk.
Bndapest, 1937. április 15.
J66an Mikl6s S. k.
. dr. Mik6 Ferenc s. k.
főc:ondnok-helyettes.

pUspöki vikárius.
Tárgy,oroea.t. 1. lma-bibliaolvasás. 2. El~
megnyitó. 3. Jegyzőkönyv hitelesitése. 4. El-

nöki
nökileg elintézett és folyó ügyek. 5. . Közalap '"
számad.ása. 6 .. Lelkészi Nyugdijalap számadása.
7. Dáytd F. Fillér-alap adósai. 8. Sárbogárdi birtok berbeadása. 9. ~emzetközi Vallásos Kongresszus-;-Oxford-képvlselet. 10. Állandó vegyes bi%ottság Jelentése. ll. Id őközben érkező ügyek. 12.
Jnditványok (irásban - előre).
NB! Állandó vegyes bizottság előkésEifO
ülése .I lelkészi irodán: 1937. ápr. 26-án (héttön)
d. u. 5 órakor.
Konfirmációi OnnepélyUnket májns hó
6-án, áldo.r:ócsi1\örtökön tanjnk, Kohá.ry-utcai
templomunkba.n. A gyermekeket Bara.bcú Istvá.n
lelkén késziti el6 úrvacsoravéteIr. 8 az oktatást
d~lu'ánonként 6 órakor a Koháry-utcai lelkószi
blvatalban vég~i.

f. évi március

folyaman a következO kegyes adományok érkezlek : Gyarmathy Mózes, Lázár József és Hiiutler
György 20-20 P. özv. Székely józsefné Fodo
Árpád és Bede-Fazekas Zsolt és testvérei (E~aran ar
sellye) 10-10 P. dr. Bognár Dénes és dr Sz'~t
jános 5-5 P. dr. 5zabadkay József (Hajd~bös~ör~
mény) 4.20 P. Péter János és Péter Sándor 4- 4
P. Albert. jánosné és Szabó Sámu!!1 (Gödöllő)
3-3 P. Id. Deá~ Farkas, Péterfy GyuJa és dr.
Péterfy G~ula (Klspe~t) 2-2 P. Cserei András
1.50 P. Pall Márla, ld . .'3édiger Béla és Borbély
Márion 1-1 P. Má.r~l ~si kegyes adományok
összege: 128.70 P. Ami Igen szép eredmény a
nehéz viszonyok között. Az adakozók fogadjAk
egyházunk hálás köszönetét azért, amit jó sdvvcl
~dtak. a szent cé!ra $ a~ért is, hogy szép példá~uk. blz.onyára masokat IS hasonló áldozatra fog
mdltam. Az .AranykiinYll"-nek még alig
10'I,-a telt meg az eddigi adakozók névsorával .
pedig ebbOl egyetlen egy jó unitáriusnak kimarad~
nia nem szal;lad.
Atyafiságos üdvözlettel
JÓza.n Miklós
Budapest. 1937. IV. 2.
lelkén-elnök
az Alap kelelóje.

A Brassai Sámuel Unitárius Ifjustigt
EgyesUlet által rendezett " Unitárius EstéJyekre'"
a következő feJUJfizetések érkeztek be: Bart ha
Lajo.s Bpest, dr. Schmer Sándor Bpest, 20-20
P. j ózan Miklós, Ujvári , László, dr. Szinte jános,
dr. Simon Mihály Pál, Blasnek Béla, Klein Géza,
dr. Irsai ErnO Bpest, Mátéffy Domokos RákosIiget,
dr. Májay Dezső Kaposvár, v. Kozma György
Hódmezővásárhely, Tanka Sándor Szombathely,
10-10 P. Harmo. Árpád Mályáslöld, SzombaIfalvi György 6'- P. dr. Benczédy László, v.
Kozma Ferenc, dr. Veress Gábor, Talisky László,
dr. Szabó István , György Vilmos, Kelemen Béla,
Szende Gyula, Ferencz józsef, Fábry Edéné, Rend
Aurél, v. dr. Gyulai Tibor Spest., v. Filep jÓzsef '
Baja, dr. Koncz jános Csepel, dr. Kovács Károly
Izsák, v. dr. Nyiredy Géza Spest, id. Rédiger Béla
Budatétény, Ozanich Gyula Pécs, Molnár jános
Csepel. Császár józsef Polgárdi, Abrudbányai R:
Odön Pécs b-5 P. Gyarmathy Mózes Bpest,
Bartók Géza Polgárdi, dr. Tiboldy Béla Bajna,
Fejér Domokos Rákospalota 4-4 P. László jános,
dr. báró Daniel Gábor, Borsosné Wendler Irma,
Sigmond Sándor, Árkosi Gvula, Jáky Nánd.or,
Hautler Ferenc, dr. Farczády GuO Spest. dr. Vajda
Ákos Sátoraljaujhely, Szőke Mózes Lenti 3-3 P.
Dimény Mózes, Gál Kálmán, v. dr. Lázár jáno~
Bpes! Kiss Mózes Pestszenterzsébet, dr. Bódl
jános' Komárctm, Péterffy Gyula Kispest, C!rrnössy
Lajos Sajószentpéter, Nagy jenO Salgótarján, dr.
Gyulai Zoltán Debrecen, józsef Dezső Gyula, dr.
Borbély András Zalaegerszeg, Csatkai jenő Sopron.
2-2 P. Tontsch Róbertné, dr. Fejér Józse.f,
Várady Béla Bpest 1-1 P. ErrOl a helyrOl IS
köszönetet mondunk aszives adományokért.
Budapest, 1937. április 1.
Maklay Lás~l6
Bard&. VilMOS
~nztá ros.
elnök.
U.
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B) Körzefekben:
. X., Máv.-telep. Pr,I.IIIUI
C)

.
PUlkörnytken:
"

"

~

Budafok - Ref. templom
Csepel-Templom-téri
polgári iskola . ' .•
Kispest- Wekerle-telep
II. sZ. elemi iskola .
PeslszenlerzsébetErzsébet-u. el. iskola

•

PestszentJőrinc 

9.
23.

-

Daa~~~~!~~

templom
Debrecen-Hatvan-u.24.

ft

ft

..

ft

~

•

..

~

•

Józan Miklós
Gfllna Sjndor
dr. Csiki Gábor
Ferenct. József
Kereki Gábor
dr. Csiki Gábor
Ferencz J6;j!sef

•

Kereki Gil.bor

23.

d. u. 4 Kereki Gábor

• •
•
.11
~

•

"
..

Ferencz József
Kereki Gábo!
Pethő 151ván
Pethő István
Pethő István

2.

d.uA Barabás István

17.

...

Kereki Gábor

30.

..

Barabas István

ft

23.

dr. Csiki Gábor

2.

Uo;",;"' "mplo...
Du",pataj-GyUl.k",';
terem . . . .

17.
-

Győr-Rel. templom

3ö.

Gyul.-R<f.I.mplom

~...

Misko1cEvang. templom

Barabás Istvan

16.

Unitérius templom ..

Máv.-telepi iskola. .
SashalomKossuth-téri el. isk.
Ujpest-Szl. István-téri
polgári iskola. . ..

~

d. u. 3 Ferencl. József

9.

•

•
•
Rákospalota -

..

ft

•

Női

-

és férfi kalap nagy választékban
modelek után alakitást olcsón

vállalok

PÉTER JÁNOS
VIII., Baross·utca 82. sz.

UntUI.tua ""Ue.tv6. el m 16mogat6a6t k6rem I

BERDE LAJOS
unlUl,lua clp40um.ate.
luUlnyo.an .... 11.1 min_
den munk6t

Budapest,
II., Batthány·utca 48.

Ha ima, vagy énekeskönyvre, vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége, forduljon az

UNITARI US I RATMI S•adZI OHOtZ

• •

17. . . . .

30.

NB I AláhlIzolI dálumokOR - ÚrvflCMrflo3z/á3, _ KonfirmAci6' flllncl'. mái';!s 6-ál) (Á hJ07.Ócslitörtök) d. e. II
órakor a Kohtl ~y-ulcal templomban. - Templomi vegyes.-kar énekpróbál h~/'őn ~6 C3Ullirllikön este 7 ó rakor a
tanács teremben. - El!yha~i és vi"~ f~rfiak egyUlles buzgólkodása mAJus 26-27-28. napjaIn Magyarkúti telepUnkön Nógrádveröce lIlelIeit. - E&Yhlhiadó befizet~6ét uért
szorgalmazruk, hogy ne kelljen V~1l6Ó e3fuben hatósági
behajlbhoz fol.yamodnunk a hátralékosokkal szemben .
Pénz.rdro3: ZSIgmond Lőrinc. P~nz.buzed(jk : Lux Ernő
és Varga Jenő afia.i. Ugyanok atvehelik a lelk~szi nyugdiílJ/apra szánt sZIves adományokat is. P ostatakarékpé:nz_
t:\ri c3ekk3zdm/6nk: 30.400.

Bu apes J
V., Koháry-utca 4., I. em. 8.

Ferencz József

N

csOtörtökön
Evang. isk. diSlterm:'~.,;23~,';:~~:;;J6~,~.~o~M~;~k~'6~S~!.,,;;;~;;;;~;;;;;;

Nyiregyháza-

y i t va:

5-71

Utánaküldés kizárva!
Uj cim:
•

Felel6s szerkeazUS 6s kiadó

-

Dr. Ivan Lészló.

SzerkesztO.ég 6s kiadóhivatal;
Budapest, V., Kohary-utca 4. Telefon '-174-24.
E 10 I ize té. i dij a negyedévenként megjelenö .. Mai Füzetek" c. meJlékleltel
együtt egy évre 4'- pen~ó, amely
beküldhetö a 30.400 számu postatakarékpé:nztári folr.6uámlára - (csekktulajdonos: Umhirius Egyházközség,
BUdapest).
A lap tulajdo{losa a Budapesti Unitárius Egyházközség.
A . Hivatalos rész" c. rovat a Magyarorszáci Unitárius Eiyház bármelyik
IIzerve által beküldött hivatalos közlemény! tartalmazza

•

XYI. áll. 4. IZ.

Budapest. 1937. április hó

Nyomatott Máté Ernő könyv nyomdájában, Budapell, VIII., Jóuef-ulca 61. _ Telefon; 1-392-5!.
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