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"A nngyvilág, az él etisko lá" ,
Petöfi.

Ballag már a kis Diák, fel az iskolába.
Egyenk int és csoportosan mennek, hogy
megis merjék - ha még nem tudnák -

az ABC rejtelmeit. Sok szép
mese, sok igaz
,
va lóság

várja

őket.

Es

mindenekfölött

sok-sok meglepetés, amire nem is

szá-

mitottak.
Gondos sz ülői kéz vezeti őket és bizalomm al adja át legdrágább kincsét az
iskolának, hogya bennök rejlő jámbor
szándék ot fölébresztve és felfokozva, igyekezzék örök értékeket termelni az Anyasze ntegy ház es a Nemzet számára.
Imádkozni már mindannyian tudnak.
Azza l kezdik az e l ső leckét. S am ikor kibontják a piros-fehér-zöld lobogót, amely
lelkü k mélyén felgöngyölitve nyugodott, egy
hadsereg lesz belőlük; sze rte a Hazá ban
egy ellen állhatatlan tábor, ame ly a saját
ezeréves ho nát akarja meghódítani. Nem
fegyverrel, nelll vérontással, hanem verejw
tékkel, hűseggel és kitartó munkával s fő w
ként becsülettel. Ennek a lovagjai ők. Buksi
fejek; ti szta örömben ragyogó szemek;
já.tékra,
munkára, viaskodásra, rombolásra,
, . ,
ep It esre egyanin t kész kezek és lábak ;

öröm s hála tüzében dobogó szivek: halw
hatatlan lelkek: Jsten nek fiai!
Most van az ünnepélyes pillanat, ami w
kor az i.s kola, a magyar kultura fell egvára,
átveszi a mi gyermekeinket, fiainkat es
leányainkat, egy újabb eszt~ndőre a maga
sze retetteljes gondozásába. Erezzük a felelősség súly át mind a két oldalon. A család
is. Az iskola is.
A család ne rontsa le azt, am it az
iskola épit. Viszont az iskola is legyen
megértéssel a különböző családokbó], sze w'
gény, gazdag sorb ól kikerülő drága csemeték
iránt s ne a mód sz er mindenhatósága uralkodjék teremtő és átformáló studiumában,
hanem a Lélek szeretete .
T elje s bizalommal, kölcsö nösen együtt
munkálkodva, legyen az iskol a egy nagy
Család, amelyben a közös mennyei édes
Atya olta lma alatt testbenwlélekben erős
nemzedék növekedik a Jövő gazdag
az egész emberiség
igérete gyanánt számára. Nem hunok, góthok és nem gepidák, hanem tetőtőt.talpig magyarok. Az
.életiskolában" is mindig helytálló,. isten,
félő, edzett, munkás, becsületes, vlragos·
kedv Ű, józan magyaro k!
TiJriJck.
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A csajági harang

Engedelmesség
(SI. Catherine of Sie,,", l iJ47-1380.>

Soraiclból látom, hogy a te szived nyug-

talan. Bánt téged, hogy amiko,- hitc(l szeri~t
isteni sugallatra tíj útakon halad~z, tá~satd
,'éseeról cllenkc8éssel találkozol .. ]l tndcnkt azt
tartja, hogy ni1lcs i{la~ad .

.

.

Sajnállak téged, kedvesem. Mert ahg lnsec ,n, /togy ennél súlyosabb megpróbdltatás lenne

Augusztu s 8-án szép ünnepély keretében
adta át hnsznúlatra JÓ~a?t Miklós vikárius a
csajági hivek h al'angját. Nem mindennapi áldozatkészségröl tett tanubizonyságot 5 hiviink,
miko!' 1078 pengő költséggel harangot. szereztek.
j~ ppen 48 évig kellett várnunk az első
dunántúli harangl'a. 1889. augusztus 12-én alakult itt Polgárdi ban unitát'Íus gyü lekezet.

a világon, mint -mikor a saját lelkünk ÖSSZ~

iUközésbe jön önmagával. I sten ellen ttgyams
11em mer hadakozni, viszont I sten szolgainak
akaratát szivesen meglenne, bizva inkább azok
veeetésébe ~~

és világosságában, mint a maga
erejében. De mikor ez majdnem lehetetlen!
Mit mondjak neked ? Egysz(.rüen azt , amit
én tennék a te helyedben.
Elhatározásodban ne légy makacs. Böt ,

,

inkább fontold meg jól a dolgot, s ha csakugyan érzed, !wgy l sten akat· tőled valamit,
neki engedj és nem az embet'eknek!
Hogyha látod, hogya te atyádfiának lelke
veszélyben forog és módodban áll rajta se.giteni ,
ne Jmnyd bé a szemedet. hanem teljes buzga-

lommal tégy me.Q mindent az ó javára,. az
utolsó lehelletig. És ezenközben ?le tÖl'odj azzal,
hogy mire kötelezted ma.9adat, saját magaddal
vagy másokkal szemben hallgatást igét've nehogy késobb biinul rójják fel, hogy "hall
gattál, amikor sz6lnod kelle tt vol'n a."
Más elvet, más alapot ne1n ismerünk,
mit~t az I sten és embertársaink iránt való
szeretetet. Ebbol fakadnak , ezen nyugszanak
összes (öldi törekvéseink. Bármit is cseleked~
jfimk , ez legyen a zsinórmérték, nem pedig a
saját tetszésünk ! .1Ifegdönthetetlen fwndament.umumk: az istenfélelet)~ és a felebaráti szeretet.
Dolgozz hát serényen azon a 7ltunkamezón,
CL1l1elyre I sten elhivott. Ne sokat aggodalmas ·
kodjál a{ölött, amit ebben a levélben tanácsolta?, neked, hanem légy kitat·tó, amint illik a
m~ .re t~dtink1töz . Saját ?nagadm nem tekintve,
( él1ed és szolgáld az I stent, a közös mennyei
édes A.tyát., s azután ne tőrodj a mások Uéletével. Jézus Véldájaszer-int, bocsáss meg nél..-iek!
P. b.
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Terjesszük az unitáriu s gondolatot
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Ádúndról, Balatonknjárról, Balatonendl'édrOI, PoJgárdiból jöttek a hivek, hogy résztvegyenek az unitárius hitbuzgóságot ébresztO ünnepélyen,
Jóean Miklós vikill'iuS avató beszéde után
Bartók Géza körlelkész osztott úrvacsorát a
megj elcnteknek. A szent vendógségben 53 biv(ink vett részt.
A hamng á l'ához adakoztak: Németh
Lajos és neje 285.64, Bajnok Gyuláné 285.64,
~1ílgyaródi János és neje 213.nJ, Bajnok Gyula
198.nS, Kőmives József és csa ládja 63.98, Hollós i Vince ref. 25.- , ő z\'. Mihályka Lászlóné
5 pengöt.

t,ómivcs József helyot adott lld"firfan fi
hf11'ft ngnn k.
UI'ftsztali kancsót., tftnyért, pohnrat "ottok
I ómcth Lajos es uoje 34.- pengő értékben.
Mikor fl hrlrllJlg Illogs?ólal, nemcsak ll.
esujáginknak szóJ. Az egész Dunántúl unit.;'lr'iussáfr~nllk
lelkiismeretét ébr'eszlgeti, hi"ja
sZI\madásl'fl.
Bartók Géza.

érezluk nlngunknt, hogy nmgyarok \' Il
k
~Ir I '
"k él cti.ink mindon kcscrúség6t.
gyun .
ó o cJtcttu NI\g)'?knak és fontosnkn:lk óreztük magunkat
aklkr~ n~ Tsten, egy l1j honfoglu\{ls mogvált6
terhelt bizta. Knlloudhatatlanlll jó volt meg ~
t:.ml~sig feszü~t figye,lemmel flt"irrnsztaui Pi\ós
"égig hm'colOll1zt II mllli6 csillagszemü, csöndes
magyar ójsz:lkát s ujjongó örömmel imádkO'l.ni
a felkelő nap elst') sllgarainnk oltárféuyo mellett
a vMfokán. kicserélödött. zúszló abU, mert hnjnalra a Herszter genel'áhs zászlóját porig megaIá7.tuk és belyére a nagyságos f~edelem sziA nagy fejedelem zászlaja
neit t,üztük fl, régi falakra. Kuruc és labanc
alatt
a hajnal pírján cserkészekké változolt s együtt
A magyal' cserkészek táborozása ebben az tettünk fogadalmat a l'eúnk váró kemény hnl'esztendöbell kiemelkedett az eddigi megszokott cokban való összetartáSl'a, Ebben a számCldáslUlkkcrotböl, Cserkészövetséglink 25 éves jubileuma ban Sleretettel gondoltttlk a.rokra a esotlkaors..ragi
tÖl,ténelmi eseményekkel töltötte meg fl tábori ,mitárius fiúkra, akik nem cserkés..rek, vagy akik
élet romantikáját. A csonkaföldön megelevene- más csapatokat boldogitatUJk és bi..rOtly, sajtláltuk
dett az ezeréves mult s elvesztett és megnyert öket, hogy flÚICICtlck köző'Uiitlk , mert ére.rW~·, Iw91l
csntái"al ,'erte föl a magyal' e rdők csöndjét, sokat IJcszitettek eud a~ egyetlen éj,zakaval. Ped ig
hogy ifjúságunk lelkét fl mult szépségeivel for" ez csak a kezdet volt. A megelevenített. történelem hlirom héten keresztül szorosan fogta
I'HSSZ!\. hozz..'Í fl megalázott magyal' földhöz, A
n)'liron II magyul' cserkészek tÖI'ténehni tábo, egymáshoz szivünket, hozzánk kapcsolódott
rokba szállottak, bogy ezzel tegyenijk tanubi- H ollókö közsegnek palóc népe, megismel'tilk az
zonyságot nemzeti és faji öntudatuk tisztas6.gá" életüket és láttuk a magyal' falu szomol:ú sorról. A mi csapatunk, a 3-1.5. János Zsigmond stH. Oda nem hat et a főváros fénye, elhagyacs. cs. a budapesti belvÁ.t'Osi körzet többi csa- tott az ' fi nép, ősi kulturája, fé ltett népviselete
pataiml együtt Hollókö vára körül ütötte föl az egyetlen kincse, savanyú a kenyere, nehéz a
sáll'ait, ahol egykol' a nagyságos fejede lem, kiizdclme, szegény az élete - pedig vagy talán
Rákóczi Ferenc vivta kem6ny harcait bííséges éppen azél·t- mert magyal'. Elesett nép vagyunk
kuruc csapatai val a császárbű H aistor generá- mi, akik egymás elleni apró harcokra tékozol..
juk életertlnl,;'et és megaláztaíásun k sem fogott
lis labancai ellen.
Hollókö, ez a fekete sziklákból összeépített össze zavar'talan egységbe. hlég csak mi cserhatalmas rombolmnz a cserkészek jóvoltAból készek tudunk fölülemelkedn i a hétköznapi kicsiismét megielt a régi tÖl'ténelem édes- bils moz- nyes felfogáson, még csak mi tudjuk elfelejteni
gahnas életé\'el. Kemény kőszive az első kürt- egymás között, uogy kinek van 'szebb 1'Uhája,
szó parancsára bangosat dobbant. A várfokán el őkelőbb l'angjll , álUtsa, hogy ki melyik templomföllcngett o. labanc zl\szló. A magyar égen ki- ban imádja Istent, mindnyájunk Atyját, csak
gyultuk ft csi llagok s az éj féli kakasszó idején mi érezzük szentii I és igazán, hogy az-on II
ient a völgyben elsikoltotta magát Rákóczi ka- belyen, ahová Isten hivott bennünket, mflgyal'Ok
tonáinak riadó kürtje, s il'lli kezdett a tál'ogató vagyunk, fi bujdosó &.\k6czl bujdosó magYíH'jai,
és halálraszántan fakadt II hüscges kUl'ucok akik il. világlöl'téllelem útvesztöi között remegve
njkán az egymást biztató csatakiáltás: Rajta várjuk az elnémult túrogat6 panaszos hangját,
magyar, l'ajta! I Felejthetetlen éjszaka, ahogya hogy sil'ó akkordjai, kesergő dalai mellett életre
telihold sejtelmcs fénye mellett, az erdő renge- van\zsoluassuk mégegyszer a magyal' (idvössétegóben, a SŰ1'Ú bokl'ok és kiálló kőszirtek között get. Három hét alatt s'o kat tanultunk. Megt:.lnótna csendben kúszl(t k fia ink clöl-e, hogy meg- IlUlt.uk szeretni és becslllni azokat, akik ha
közfllitsék fi "áral 6s ott n meredek falnkon kevesen is, de ma még magyarok,
Szel'otni.és becsülni II magynr föld m!lg}'ar
vivják tn'!g egymással II lelidézelt ostl'om nehéz
harcát. Mintha nom is a XX. szQzadban éltünk népét, mert a kurué zászlót lnbancok logfenvolna. A diesö kuruckor szellome lebegett a fák nűbb szolgaságból ha védhetik, do for~ s2:creközött, az tüzesitette át izzó hazaszeretettcl a lemmol csak a mi fajtánk tud Jclkesedlll ,éretto.
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íelkü~ket ős azon nz egy éjsv,ak{\Il boldoglll\k

Több csapat cgyiltt tIt borozasEl. az Ólelmts7.el'
beszerzésének kisebb döccenői melloU, szcbbé
tette a tábori életet. Több fiú több mun kát,
több jókedvet jelent. Szebbok voltak II nupok
és az éjszakák, mel't verse nyeztü nk ?gY ~:l~sl\ l ,
féltettük egymástól táborunk csöndjót, örök ké
veszélyben ror'oglnk a ' zl\szlóiJlk, noh czeb.b volt
, éjszakai őrség. Ezok p ed ig II csorkeszé let
~:rt al'unyai, melyek {u'án edzM ik és szél~ül II
fiuk lelke, Mi az egy ik hadijátékban fl v{u'[oklÍról elhódíloUuk a 209-esek zászlóját. A b á l'om
utolsó ójszaka riadó készültségben, kettőzött
öl'séggel v é~tük s az ősz folyamán il. budai
begyekben egy uj.abb h adijáték keretében adllnk
a lkalm at cserkész testvél'eink nek, h ogya zászlój ukat visszaszerezzék - ha tudják. Az ol'szág
ped ig, ame lyet ott a lelkünkben mindennapi
munkánkkal, kőzös Istentiszteleteinkkel felép itettü nk, et'őS és sze nt nekü nk, mel't magyal'. Velü nk egJko t'ú unihÍl'ius fiú k, ezért az országél·t
jó dolog a J ános Zsigmond eserk észcsapat tagjai közé beállni, Most ujra k ezdjük fl munkát
fl Kohá t'y-utcai otthonunkba n, Titeket is vá t'unk,
Ha ti mégis el maradtok, vel etek .szegényebb
lesz ez a7. ország, szegényebb lesz a mi }j~gr
házunk is. A lelketek m jta.
J ó munkát I

P,tha István cs, parancsnok.

BESZÁMOLO
Nyaralásunk a magyarkuti
unitárius otthonban
nap melcgen sütött. Hekkenö h őség
volt, A levegö sem rebbent. Az egész tájon
néma esend lII'alkodott. A magyal'k uti megálló~
helyre berobogott a vonat. Nevető 81'cok és
kiváncsi szemek néztck ki a kocsi ablakain ,
Megérkeztünk új otthonunkba. Köröskörül el'döshegyes vidék torült el. Az egész túj EnIély
bérceihe7. hasonló, Mintha il. l-I fU'gita integetett
volna felénk, Szólni sem tudtunk, de szívünkben Dlcgszólalt valami csodálatos érzés, amit
~em lehot puszta Szóval kifejezn i, Igen _ Erdély
Jutott eszü nkbe, o. gyönyörü és mégis sil'almus
Erdély l
A

A s~~rongó érzést elűzte fi kicsiny gYel'~ekek csil lllgclö nevetése és vidám ugl'líndozása.
Szabadoknak él'eztük magunkat, Kikorliltünk . n
kor~os és. füstös Budapesll'GI. Boldogan sz ivtu k
fi ttszta frISS levegőt 8 eli ndu ltunk 1\ nyaraló
fe lé, Vezl:lUH nk csemlesen figyeltek bennünket
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65 öl'iihek, h ogy ml bolctogok és megelégedettek vagyunk.
1Icgél'keztü nk az n n it.\Joius nyaralóba, a
"Szentábl'ahámi Pihentl"-be. Otthonunkat Szentábl'llháril i Mihály volt unitáriu s püspökünkröl
nevezték ol s élet munkáját, mint eszményképet
állitották elénk. Em lék e örökké él szívünkben 1
Am ikor körülncztünk a táborban örömmel
áJl npitottllk meg, b ogy a keri tés mögött kicsiny
pa takocska folydogál. J{ I'Í stálytiszta v ize bű s itett
s szomj unkat a legen d(LSbirü hma forrás vize
oltotta. Azután fe lvontuk a magyar lobogót,
h add lengjen és hirdesse níagyar és székely
m ivoltunkat.
Napjaink elég gyorsan teltek . Az ut is
elk észü lt, mely a telep végén l evő két füzf{t
között a fü rdöhöz vezetett. Mindenki nagy buzgalommal dolgozott, h Ol'dtuk a köve ket kics inyek és nagyok egyaránt, éreztük, hogy mindnyájnn építünk s ezen keresztül az egyháznak
dolgozun k, mely áldozott él'ettünk, Boldogol.
voltunk, mert tudtuk, hogy valamit m i is kósz itettünk fi Szentábrahám i P i h enő n ek, melruz
u tódo knak is öl'öm ére szolgál. T estben és lélek ben e t'ősödtünk nyaralásun k a latt. Imádkoztunk
minden reggel és minden este, gyakt'an Szentábrahámi püspök imádságos könyvének érzéseivel.
.M indnyájan egy célért küzdöttünk a jézusi
szel'etet boldogitó erejéél't. Ezzel a hál'omhetes
nyumlással elértük azt, hogy valamennyire
ös's zehoztu k és barátságot teremtettünk azok
k özött, ak ik oly keveset érzik és t udják, hogy
ök unitiu'jusok. Megtanultuk azt is, hogy ön tudatos un itát'ius csak az lehet, aki Istent tiszteli
és felebal'í\tját szereti és megérti. Mi k icsinyek
is egyházunk pilléreit épitgettük s a jövendtlért
fáradoztunk.
JÍgQiton Rozália,

KRÓNIKA
Nyári konferenciánk
Az "Unitárius Kon!erenciás Tábo,.- czidc i
nyál'j konferenciáját el ső izben Íflltotta meg II
Szentábl'Uhámi Pibcn6n, Magyal'kuton, J unius
26-án indult cl a népes csoport a Nyuga ti
pályaudvm'ról és Magyal'kuL állomúson leszáll va
sietett a pi h en ő l'e, h ogy ott m egpihenve áhihlttal kezdje m eg a nyá d munkát, Az unitári us
és székely himnusz éneke, Szcntlíbrahámi l)iiSpökü n k imája és Ujvári László megnyitó be,széda
közben von ták fel j ó bn rntjuk Szék ely AJ'plhl

igflzgntÓ llr faHal ErdólybOl megmentett és nokünk njl\ndékozott mllgyll r nemzeti zászlót.
;\f{asnap ünnepi istentj~zteletet ta l'toHunk, A
boszolgá1ó lelkész dr, Csiki Gábor missziói lelkész volL TstontiszteJct uhin Fe,.etJct' JÓ1.sef központi missziói lelkés" emlék beszédet tar~ott ,SZCl.~t
fal.)]'n hámi Mihály piispökü nkrOI az II J61s1kerult
arcképe elOtt, mnelyet JÓ~8ef Dezső gyulni pol~;\r iiskolni rajztanár készitett és adományozott a
Szontábrnbl\mi pi henőnok, Hétf6n Feren cz J ózsef
I"övid áhitatn és Ujvfal"i Lászl6 megnyitója után Barabd$ [stván lelkész. C,alád ls egyháe" c. tartotteUiadt\st ismCttctve a"t fl nngy, lsten el őtt oly kedves,
Illunkát n mit n család az egyházért és IlZ egyház a családért m indnyájunk javMa kifejthet.
Az e l őadást élénk \rita követte. Másnap UjvMi
Ll\szló rövid ,1hitata és dl', Szabó E lek megnyitója után • C$alád ls flemu t - eimen b\l'tott el6adást dl', Dénes Tstv/ln iigyvéd. Nagyértékü cl 5aclás:'lban ismertette IlZ unihil'ius valMst mint
vlhí.1Xé['tékii erkölcsi tanitást. Délután ugyan Ő,
ismel'tette azt ft nemes keresztény fe lfogást.,
moly megnyilatkozik fl svéd ndórendszel'ben
amely az igazi ól'tóket l1dóztatjn meg és ezzel
életet és jólétet val'ázsol m inden kunyhóba és
minden palotába és új éleü'e ad leheMséget
ign r.st~gos anyagi elosztásIinál fo gva. Hákövetkező napon Fel'onoz J ózsef rövid áhitata és
Uj\'líri Ltlszló megnyitója után •.'lnya és gyermek"" eimen ÜH"tott anyai szivvel és kritikus
gondolkodl~ssal megirt előadást StokolaYflé Tompa
~r.Í1'la. Ezeket az cl6adl'soknt is élénk vita köveHe. Másnap ft BibJj{ll'ól tal'tott előadá s t Ujvá,.i
1,;'Iszló és délután a nemzeti himlll[sz és szózat
éneke, Szentábrahámi püspök ünk imája és
Ujvál'i László záró beszéde közben vonták be fl
zászlót azzal a tudaltal, bogy ismét egy lépéssel előbbl'c vitték fl konfel"encia Bemes ügyét.
Továbbra is jó munkát!
Ujvár?) László,

-

Vendégeink.
Az elmult nyál' folyamán többen megláto.
gattak az angol és az amerikai lI nihhiusok
közül, akiknek látogatása i kedves epizódot jelentettck nylÍri unitárius életünkben.
~Irs, Mattha K

St. John nz amol'ikni nő 

Szövetség külügyi bizottsl'lgának most visszllvonuló elnöknője imm,íl'on hatodszor kereste fel
h:~zánkat és látogl\tla meg unitárius gyülekezoIcm ket I1:I·délybcn és l3udapesten . A ·Misszió
Iláz templomában julius 25-én vett részt az
Istentiszteleten; ahol ugyl\nekko~ h onfilál'SIl, .A.

H , Robin,on plainfioldi Ibikész prédikált s besz~
débon a meg nom alkuvó igazság gondolntát
hirdette. Bobinson lelkész felcs{>g6vl'l egyUlt
másodszor tért viss1.a Bucll\pllstre, nhol fl taval v
nyáron több h ón npot töltött cl, betogségélJ61
gy6gyul ást keresve. Mrs, St. J ohn Szokobyn6
Tompa MlI.t1.a kiséretében meglátogatta pcslszentlől·inci templomunknt és Öl'Ömmc.\ szomlélte az un itárius élet uj erősségét. Robinson
lelk ész és felesége egyMzközségünk mngyllrkúti
b'bol'át látogatták meg, uhol fénykép ős film felvételeket készitettek nyal"8ló gyermekeinkrOl,
reméljük, hogy ozeket advent első vasfll'napjl\n
itthon is bemutntjnk a táborozók örömél'e,
Mrs. fl. Crabt,.ee az oxfol'di unih\ rius n6egylet elnöke K olllhy·utcai gyli lekezetHnk egyik
Istentisztelctén vett részt S eztköveWen Barabás Istvánné vezetésével megtek intette nóSzövetségi tennünk s1.ép népmüvészeti bm'endczé·
sét s melcgen é l'deklődött magyal'kúti tll.borozásunk dolgai fe löl, melynek céljaira 25 pengőt
ndom:hlyozott. ~h\sik anglia i látogatón k dl'. L.
Lilley: il loicesteri angol unihll'ius gyiilekezot
ol'gonistájs, neves zenetanár, aki öl'ömmel éS
él'deklődéssel tanu lmányozta llltlgyal' unitárius
ónekeskönyviinket.
Régi barátot üdvözöltíink ch-. J. H, Lothro p
brooklyni lelkész személyéllen, aki fe leségével,
fiáva l és gyülekezetének s . lelkészével látogatott
el hozzánk s préd iká.lt is a Missúó I-láz templomában . A s7.eged i egyetem ll. nnpokban <wafja
tiszteletbeli doktOl'ai közé, s crrő l az ün nepségről lapunk jövö számában külön is megemlékezünk_
Mr. Tb, G. Rees, !lZ Ulllcl'ikn i nöszövef.ség
most visszavonuló elnöknöje az elill ult VIlS~\I'~
nílpon részt vett Istentiszteletünkön, s délután
hosszasan beszélgetett nöszövetségíink több tog·
jával. Az oxfordi konferencia után ellá.togatott
ide és II prágai cseh unit,~riusok közé, hogy
lll11nkl'ss(igukkal közvetlenül is megismorked·
jék, millt{1Il nyolc hosszu esztend6n keresztül
állt az amerikai nőszövetség élén, mely évente
pénzbeli és természetben i adományokkal h'lmogatta eg'yht\z i munkánkat.
Vógczetiil, do nem ut.o lj(i.["fi megem lókezünk
a rról az nmel"ikai unihirius mémök nty/lnkfi,~
['ól, aki fl washingtoni unitál'ius gyü lekezot
hlgjlt s !lZ európai nagy n emzetközi kOllrerencián az alllel'ikai él'dekeket képv i selő delegáci6
vezotője, s akinok neve c sorok il"llsakOl' nem
jut eszünkbe. Budapeston osak azért sZilkitotta
mcg oz útját, mert az IllUerikai uniL.'ldusok
év könyvéb61 tudta, h ogy itt is élnok IInih'lt-itl-
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sok s rész.t o.klU't venni azok Iátentiszteletén iSi
Kórósüukre megigélte, hogy fi jövő vasárnap
a bucuresti unitárius gyülekezetben fog imádkozoi ErdélybOI odn beszárrnazott magyar unitárius véreinkkeJ. Az 6 cselekedete t\lljon példaadás és buzditás gyanánt mindazok el6tt, ak.ik
ritkán s osak hivM I'a jelennek meg az Urnak
házában.
.
És a vendégjárással kapcsolatban álljunk
meg egy gondolat mellott. Hiveink közül nagyon sokan eljönnek s örvendetesen tele van a
templom akkor, ha neves külföldi testvél'-Játogatók órkezósóről visznek hirt a levelez61apok.
Vajjon Isten csak akkor hivja imádkozni öket,
amikor él'zik, hogy velük együtt imádkoznak
II külföldi unitáriuBsng képvisel ői is? Gondolkozzunk egy kissé ezen a kérdésen befelénézö
szemlélödésse},
És avendéglátások tllpasztalataiból eredményként szürj ük le azt az igazságot, h ogy
kevosebb nagyvonaluságot és több alaposságot,
kevesebb látszatot, de sokkal Wbb őszintesége t
és belült'öl fakadó mélységet ópitsünk gyülekezetiink lelkében, s akkol' tele van a templom
minden vasárnapon, s nem kell sem adventben,
scm böjtben, sem az ünnepeken, sem vendégjáráskor biveinket és a tisztségeket viselöket
külön levelezölapokkal hivogatni, hanem azok
eljönnek majd minden egyes alkalommal, mert
szivük és lelkük él'zése ugy pal'anesolta. Ha
szükséges, nkkor a nyár vigassága után tartsunk mindnyájan búnblínatot s készülődjünk
gazdagabb és igazabb életünk megélésére.
Ferrmcz József.

BELMISSZIO
Aranyosrákosi Székely Sándor
egyházi vegyeskar
Megkeresem unitál'ills hivei nket s a csendesen munkálkodó egyházi vegyeskal'l'ól szólok
röviden, azórt, hogy akik még ncm vették vol na
észre és sok hÜ'detésünk ellenél'e som vették azt a
f{\I'adtságot, hogy megballgassanak, legalább igy
vegy~nek tudomást rólunk, Remélem, hogy aki
e sOI'Okal elolvassa s fi szivére tett kézzel még
a sOl'ok közé is belát, az ha nem is, mint dalos, dc legah\bb érdek lődésével p.zután H\mogalni fogja kicsiny táberunkat.
az egyh.\zi vegyeskarunk mult év márfÜUS bavában nlakuJl meg s azóta rendszeres
munkú,l végez, l~gy hóten két énekpróbát tarlva,
négy Kzólamra tanulga1ja az egyházi és világi

énekeinkett Mogalnklllásunk óta több, minl tiz
osetben szerepeltünk a nyilvánosság elött Szép
orkölesi sikerrel. Két önálló hangversenyt is
rendeztünk, moly alkalmakkor ~z unitárius hivek
érdeklödése nagyon csekély volt, Ennek ellenére scm riadlunk vissza s jó kedvvel énekelünk tovább. Meg akarjuk törni II közöny mú'rmár megvastagodott jegét.
Ezért kérem hiveinket, hogy jöjjenek közénk, Jöjjenek mindazok korkülönbség nólkül ,
kik sZCl'Ctnek énekelni, támogatn i és lelkesiteni ,
hogy egyházi ónekeinket a magas fokon álló
bitelveinkhoz méltóan ónekolbessük az Isten
házában, székely dalainkat pedig a magyal' óg
alatt. Sokat vesztettünk mi székelyek! Ha II
dalt is el veszitjük, mi lesz velünk ?
Egyházi vezetőségü n k fl legmesszebbmen6en támogatja énekkal'át; a szegényebb tagoknak villamosköltségeit mcgtóriti, ami elég nagy
anyagi áldozat s ezzol szomben kevés az erdeklödés.
A' nyál' olmtlit s munkába áll megint. ali
énekkar, E l ső összejövetelünk 1937. év október
3-án, vasárnap, a Koháry-utcai templomban
Istentisztelet után lesz, Unitárius hiveiilk, jm1.ek
minél többen imádkoz ni 1\ legszebb imádsággal,
a dallal.
Nagy Stitldor.

-

Egyletközi számadás
A májusi fé l'fikonfereneián, ahol oly sok
szép gondolat vetödött fel, mintha mindenki
magába szállva, jnvitani igyekezett volna helyzetünkön, felvetödött az is, mint biráIat, hogy
sok az egylot a mi szétszól'tságunkhoz és csokély létszámunkhoz képest. Ehhez, mint több
egylcti munkl\bnn l'Ósztvevő akarok hozzászólani
egynéhállY szóban, Egyleteinket mind ismel'em,
vagy úgy, hogy I'észtveszek lDlUlkássúgukban ,
vagy ügy, hogy lilJOcpélyükön résztveszek és
én l'észemről úgy él'zem, hogy mindegyikre
külön-külön szükség van. Az Unitál'ius Konferenciás tá.bor, a J ános Zsigmond cscl'készcsapat,
a Dávid Fer<lnc Egylet, a PerceIné Kozma
Flóra Leányegylet, a Brassai Sámuel ifjus.ígi
egyesület, a bölöni Farkas Sándor i~nros~k és
keresked6k köre, az AranyosrákosI Szokel):
SándO!' énekknl', egy se nélkülözhető egyháZI
életünkben, noru is emlitve a N6k szö\'etségél,
a mely mai szorvezottségében oly szükséges,
millt egy falat kenyór. Azonban ezoknek :lZ
egyesületek nek működését egy nagy cél szolgálatá.ba állitva együttesen munkth'fi vezetni és
arra il'ányitaui, hogy egymás mellett, egymás

•

1I11lnkój1\t flEl'yelemmcl kisórvc munkó.lkodjannk
ős IImi II legfontesllbb, hogy amikor nyilvános
S1.ol'ol'lóSRol rnllllkdjllknt bo nkfU'jd.k mlLtatni ős
rgyll ttul SOjiU nlapj uk jnVl\1'lI gyüjtőst is l'ondOZIlOk, bl~rJnily eimen is, nkkor ilgy osszák bo
II ST.oroJl I6siikol, hogy og-y ik inlózmóny tudomlíst vegyon II 1l1l1sik intb:mónynck Jcgnh'tbb
UudllJlCsti szorcp lésdrt'l l, MI'a törokedvo, hogy
unyugi si kcl'I'c is szflmit6 eJöndás havonta csnk
ogy legye n és 111. is loholt'lleg II hó olojén, Ezél't
kivánal.osnnk wl'lim:1m, hogyegyletei nk gyűlést
InrlSflllllk IL szezon IllcginduMsfL elt'ltt és azon
mcglfu'gynljl\k fl font elmondottakat és ezok
a lnpjl\n ICgf\lttbb ll. folyó óv végéig rendezendő
OIÖilc!llsoklll,
Volt mtu' cgyid6ben ilyen cgyletközi gyíi·
lés, l\kkol' flZ idCl nem kedvezett, jelonleg Ilzonbun úgy h\l.om II helyzetet, hogya hangulat,
!1\1(111 n swmorll ll1pI\sztll lntok révén, szinto nzt
mondhnt.m\m, szomjuhozzn ozt ilz egy letközi
inló1.ményl, mcly közös il'!\nyitó szel'vo Immo,
IIn kellő ol'óllyol és btpintattill mii ködi k, egyIelein k eddigi S1.Óp l1lullk:\jl\nak és ezáltHI Oz
ügyletek kiilön mllnkájn is inl onzivebb lenne és
meghezná nomes áldását az egész egyll1\zi
élei re is,
Alm k61'em egylotoink v01.otöil, hogy foglalkozzanak 1\ gondohtllu l és hn az iI'ánYHdó
vezetO cmburein kkol l\legl\lhlpodvn, a mcghh'ót
s1.étkiildjiik, sziveskcdjenck clf:\rndn i il közöS
megbeszélésre,

U. L.

ROvAs
Veszteségein k

,

,
•

•
•l'
·

I•

.

Az elml1 lt hotekben n hll.hU is siil'iin látognloll cl b'lbol'l111kba és alszó litott kÖI'ünkbClI
ol}'lI nokal, nkik va lamik ot, nz élen (dIoUnk. Az
elnl11h\sllk felott. él'1.ett Mnrttot ós gyl\SZt fl fehél'
pal);"I'R vetett foketo botíik nem tudják teljesen
kifejez ni, Még is megk isól'eljiik, hogy munkássllguknt n6111\ny \'Olh~Ssal Ulogl'lljzoljuk.
Ki"c6e6 Lástl6, a füzesgyarma ti llllihírills
gyiHeko1.ct nyugnloml.HL venu lt I cl k i pász t.o 1'1\
hunyt ol hirtelen és vltl'atlanu l 59 éves kOI'úball
lllljdllszoboszlón , ':11101 sulyos botegségére kercsett gyógyuh\st., alig, 25·(m, Fiatalon i!':merkudolt Illcg 111. unitúl'ius e\'llngóliulll igazságúV:11
s llZt. annyim megszol'otte, hegy anllak pahístes
szo l gl'l~u ős hirde tője kivl\nt. lunni. NóMny óv i
CI'dÓ~YI ,Iolkészi munkáju utnn 1\1\ fl füzesgyarmati flUtlll ~ii\okozot éléro, ahol től e, mint.

alföldi és holy i vis:mnyokBt jél il:lmert'l ombortOl
sokat VI\rtuu k, A vih\ghl\.bol'll é8 nz azt k ö votő
ol'szágl'omlás s?k szép 1örekvél:lébol\ öl is megflknd:\lyozta, I\..üzel nogyods;t,!\1.lIdon át pl\szloroJtn gyülekezetét, melyet II nehéz idökben
átmentoU és ulódjá.llllk .tlndott. Az utolsó néhány évet, nyll ~al ombl\l1 töltötte s s!\rsúgeli
mogflnyábun kereste lL gyé~yl1 l úst bctegségcl't',
mel y~.ö l most n;t, UI' nkfLl'lIta szerint pihonöre
tért.. Oz.vegyénok 1l:IS'Y gYI\szábnll űszillte mély
együttórzéssel osztozunk ,
Öt!), Dt;f'e$~ KárolYflé,

sz, Nomes IzabeJl n, fl
budapesti g,yiilokczet el/;ő Ilagsno"ű lllapité 101kész6nok fe lesége, 83 éves korl\.ban tórt mog
öl'ök pihon őjél'(:l szept, 5·6n, Nllgytohe1ségü férj e
melJett fl gyUlokozot 'ulnpitúsl'lll!\k munkájában
meloA' é l'deklCldóssel vett I'észt, s szivo és lelke
mindig vid!l mnn kósz voH II munka végz6sóI'e,
Valóban eJmondhnttuk l'ótn, ahogyan Bal'nbils
Istvl\.n joltemozto temetési boszédében, hog,,'
benne diosőséges volt II mlllandó és a mal'!ldnndó
OgyiU'!\nt. Helyo most li l'eson mnl'ud 1\ templom·
bnn cs nr,oknak fl sz ivében, Ilkik megszel'oltók,
s ílkik ismerték mosolygó tekintetét és mind ig
fÜ I'ge, munklíbflll soha ol nem fIll'ndó lényét.
Az élot nagy boldogsi\ggal, de sok megpl'óMItatássnl is meglátogatta, s mindent egyfol'llll~n,
bi1.ó lólokkel \'iselt ol. IDgyluizk özségünk és nöszövotségiink egy rorml\ n gyl~szoljl\ elhuny tá!,
akiben u do lgos erdélyi magylll' nngyasszoll}'
egYóll iségét láttuk Illegtestesü lvc. Emlókét kegyelettol Clrizziik.

Péter János, kulnposmcstcl', budapesti gyü'
Ickezetil nk presbiterc, vára.tJ" nIl1 5~ éves korábiHl
hunyt el szept. l -én. Azok közó tnrtozott, aki
egyháza iigyót, nelllésak il gyt11ésekon. de íl
tomplom IIHogiLlásábl\ll is sz h'én visoHe, Szcrón~',
do lolk os és buzgó s1.ókelr om bol' volt, aki a9.0kOIl n tÓI'okoll fúradozott, a hol Illunknalk alombez
jutott. A Bölöni ~'al'k t1s 81\n<lol'1'ól elnevezett
iplU'Oskörbell b\l1.g6 és bcrsn letes pénzhhos "011,
10lkesülI !:I.mogatta az elmlslt kun'lcsonykor is 1\
nösz(lvotség és II pestsze nt1őrinei gyü lekezet
mU llkl\ját, S nzon szorgoskodott, hogy faluj:iból,
Homol'ódt\lm:\sról els1.ukndt székely unihlrillso,
kat, hitükben és mag}llL l's:\gukball meger6silSC,
s e!!'yiko volt 111. almfisi tlllálkozók oszlopos
tllgjt;inllk, NClll régibún vl\lllsztottuk be gyiilekezet'ünk prcsbiterci közé, abol szintén sokat.
v;Írtunk munkltjától. Az Ur másképpen döntötl ,
és más fehldnt o!, bizott relí. Özvcgyónok és
gyermekeinek gyd.szábnll t'lsz in!oés igaz rcsz,
véLtel osztozunk.

ERDÉLY

-

Egy erdélyi konferencia képe
Rt!'v érdekesen forr'on~ó, ujjMl.laklllás. ~ü~

~lló u n it :\r'ius élet ifjus:lg-i k onfCl'cnClúJún

szObé n
. j ' d tt k'
vettünk reszt [I n:n\ ron. Egy kép raJzO o O· 'l
lelkünknek vnszn An abból fi sok szinböl, erőtel
jes vonásból, melyeket láttunk. Olyan V?lt ez fl
kép, mint city yihnl'7:ó tc~mészct. mmt CI!Y
háborgó ten~er, de !lZ ég alJnn máI' ott l~hetett
W ni fi felkel ő Ilap ii ranysug araiL Egy k lbon ta·
kOZ0 jövendő unitnr ius életet. Az el követ kezen dő
emb~r'öltő móltósngos nyugnlmú, höm pöl ygő
fo lyamának csobbnnlÍsa kihallatszott a viha r
szüneteiben. fo.'fi nthn cgy igéretet Miatt volna az
ember', Olya n vil~özölmtáni hangulat.ba éltü k
bel e mngunkllt. ÖnkéntelcmiiI is valami b ála:1dás érzete t Öl't fel lelkünkböl, midőn fe ltünt
előttü n k m: i/ jusál? álmá nnk szivlÍ l'ványa, n yen
e,c:yet ak m'ó kon forenciát talán még sohasem
láttu nk. Eg.,·otlen eél látszott lebeg ni mindenk i
elött , egyetlen vágy csil h'lllt meg mindenki szemébe n . .. látni el?y boldog, . na~y un itárius
jö\'endöt . A me!!próbáltah\sok sulya alatt minden e mbe rbő l Di\vid F erenc hm'cos katonája
lett. )'Jindmegan n)i egy acölos lelkú hós,
Otthon hatAlmas hul lámmal hömpölyög az
élet folya ma s c~ri k hullá m a m ásikat nyomj a,
valami örök tÖI'vónys1.el'ííség alapján, Erre enged
következtetn i minden, am it láttunk és h alloUtunk, V nlami nap-y hecsületesség h ull ámai ezek,
melyek m ind flZ életórt , a j öven d őért töm ek
előre, hogy utat vágjnnak maguk na k még a
sziklák között is, Kell ez az ut, ha nom aka rnak felsziv6dni az élet porábao, Minden elöac1ás,
amit J111lloltu nk egy' egy szellemi m eggyőződés
sel biró tnrsaság cél k i tűzése t tál'üt elén k, MagÍlbllsül'itctt e talá n h ossz ú hónapok tapasztalataiból lesziil't eszméket. Hallottu k az ifjuság
kivi\nságát, melyet F'ikkel' J ános tolmácsolt s
mel}"ben mun kaalkalmat -kért , hoO'y
e , az' ifJ'ús:lO'
.,
minden erejével dolgozh;'\ssék, Dr. Vat'ga Béla
pedig
az ifjúság teljes odaadását cs tehets(>O'ét
'
o
k. erte az eJZ}"h:'lz részére. E zért mondj uk, hogy
Ilyen el?yetakul'ó konferencián még sohasem
vettünk részt.
~I cggyözödés {ink sze d nt amig egyházi életünkben [IZ egoir,;ta törek vések százalékarányba n
IIcm lesznek túlsú lyban, arldig épül az egy ház,
df' ha egyéni érdekek diadalmasan ,"isz nek
rlöre embereket, abhól hilSz na inkább szál'm ozik az egyén nek , mint fl kö:tösségnek. Ez pedig

(lppon ugy nem kiv'l\natoB a j övöben, mint
ahogy nem volt az a multba n sem. Mi nem is
láttunk erre irlLnyuló törekvéseket s czél1. tetszett a nny ira a konferencia szelleme. N incsen
szebb és bizulomkeltöbb dolog, m int egy egyet
akUl'ó tá bor k li zdö fi ait látni fi gyOzelem s az
épí tés izzó tüzében. Búl'esnk cl tudnók hinteni a
maqjnt en nek az eszmének a mi földünk ben is.
KeTeki Gábor.

KÖNYVEK
nA halál szemüvegén át".u
Biró Lajos könyve.

A sz o rzŐ irása it máI' régóta számon tarljn.
az unitá rius közönség, Ez fi számontl\l'tás éppen
B il'ó Lajossal szemben m ind ig bizonyos igények
támasztását is jelentelte, Nekünk , olvasóinak
és néma hall gat óina k nagy örömü nk, ha ilyen
teki ntetben nem csak, hogy csalódás nem éd,
dc m inden mű ve a fej l6désne k egy-egy újabb
sza kas:lát j elöli. Ezzel a könyvével elért odfl,
ahov:!. m inden papnak el kellene érkeznie: a
transeendes világszemléletnek olyan átéléséh ez,
amely már szinte a fizikai valóság érzékeltetésóvel t.~rja föl ezeket fi titkokat.
A szerző fi m ély lelki élmény mellett eg,"
eg észen új elképzolóssel aj ándékozta meg olvasóit : a j óság os, szelid (ehtr_halál képzctével s
ezzel legalább olvasói lel kéből - örökt'e
szá műz te a félelmetes fek etc kaszás ijesztő
nlakját.
V ala hogy úgy érzem, hogy ez a könyv,
ill e tő leg a b e l ől e k isuglll'Zó h it forduló pontot
jelent :)z á lkel'esztónység életében . A kCl'csztény
egyházakn a k eddig éppen az volt ogy ik nagy
fogyntékosst\guk , hogya halál és az e~zel ösz~
'szefü ggO örökélet kérdésével nagyon. o.\'a tosa n
bánh1 k s papjaik a z Irás k ijelentésc It Ismétel"etve meg sem ki sél'elték eonc k a legnagyobb
kél'Clé'snek bővebb taglalását. A. k i saját IHetére
vonatkozóan végig gondolta már ezeket ,l nagy
probl émá kat - s ki ne próbiil kozott volna ~eg
ezzel ? - , az j ól tudj a, hogy éppcn ez a terulet
vo lt a lcgingoványosabb, ahonoan félel mes és
titok1.a tos érzésekkel vonult vissza, bizo nyosság
és megny ugvás nélkül. ~ !t\r pedig a keresztény
vallás ügye itt dő l ej és nem az egyMzak kü lsösé!{eiben. Téll,v az, hogy II kel'eszténynek
mondott emberek nagy többsége fö ldi életét
nem tudta - s tll h\n nem is nagyon akarta harmón iába hozn i IlZ örÖk61ottel. Ped ig az embe ..

('gész Ul!l.g':\hu-tks!\t cz bahhoZ7.i\ meg, Igllzi
H I R E K
kcrűsz túny ólctet esn k az örök61et 616hitÓ\fcl
lehet elklipzeln i.
Nos, Biró Lajos ezt n hitet osztja szét Az unitárius család.
kiJnyvóuen olynn vil:\gosslíggnl, iltl1eIyot eddig
R udapeslou CIIJ ll tóbbi M1mlJQkbiUI II k ii t;ctke~
!'i tk:\n tnpnsz tnlLllnk, Mindon lapjl\n és min den .lJk k6t imel.~ (iSD/U wlit/il'ills h (i~lIss/ly~ iaÜUClst19~'
mondllh\n ól'zik 1\ belső átólés molege, s fUll ikol' és résfJcs!1llck egyhd•• cíullislllm :
lll/rel, L(lsd 6 Cll .l!.'Jl/lcs E'dit tII/írc, 29 tt,
ldesszük a könyvet, az :lZ él'zésiink, hogy ez fi
blltlapcsli lakosok, (S.itullm), - .A[dlh~ KlIhl/{h~
lélek \'lllóuml n Krisztlls h\Mn:\1 iilt.
és Pélor Julia ,mijus 6-ch" - V/lrY/ly Zoltán és
Nflgy crt ékc II műnek, bogy nincs benno Klc'/lcjscl 1 'oré,jcl tIIdj"s 8-ci", - .NoslSle,' l$lv(H1
seunDi teológiai nllgyk ópli ség, I!'t'[\zi so k helyett és B e,.de Olya, U'llglI SDtIIS 8-ciII, - d,', ;:".fÍt, 1:.'rIlÓ
j(jsbaltilSs
ólwW fOlTást nyil. meg, mnclyben jól es ik Ulcg- és Babits Elvira, fl ll!}IISDtIlS 1 7 úti, J 6Dse{ és Csiki RSDlar, m'!lII Stlfll S /U;~(Í ", - 11"íSfJ
fiil'de lui és megedzeni lelk ünket.
SdllClor és T óth .l!.'luira, slepltJlllbcr li bl,
A télllaköl'Ilek p:\rucszéd fOl' májAbau villó
lj,lillirills IidsClsságbdt CI, klú;elkc6Ó !JYCf'IIIc],:ek
I:hgyah\sa újszerű és sokkal előuyösebb a pl'Ó- sciileUck; dr . Ss:ab6 l sl!)"11 és (i/'(let .l!.'rDsilbd
leáuga; Ilo,lCi, Ilee, 20 CiII, - dr , lJ/lr1f1/i FcrcllC
dikl\ei6s fOl'mi\m\1.
Bil'o Lajos eddigi mű ve i bon a lelkipásztor és Nagy lll<iria {i,, ; Ferc/lc, j cUI, 7-(m, - UomulJS
és II mű\'ész köriilboliil egyfol'll1l\ helyet fog lal- Sálulor és Audl'cis. Jlllilílmcl leúllyc,: J ll litilUl/I
jew, 9·én, - j(o&/Im Mi/ldly és KOllll6si Ucctlil~
tak el. Ebbe n IlZ új 1ll1ln kájlHmll a Kl'isztussal tiCl: Sdm1Qr, <ipr ih's l -im, - 1 ~lri JJéü, és (f-tjii"li.
járó pap beszél hozzt\nk a bit. IMgy el'ejp.vel ős J11!ilimla fiCl: (}gÖI'YY, cípI'i/.is 26·dl" - Jfcr/ICidi
II megélés bi zo nyosslÍgi\val. A kifejezés módja
Pál és Györfi J!wIlc, lCli"!jc, : Est lu, jlU/illS 3-/i",
-- LabanC.€! UI:6(, és Borbély A/HlIt fin: GéJ1t1 ,
II télUlÍ hoz ill őe n egyszerű és világos.
1\' ngy örömünk, hogy fl SzOI'ZŐ nnihll'ÍlIs JlmillS 6 dll, - 1)omb(l~ Sd /ulo" és SElÍStJ lfoli('
ltJlill!lc,: .J.:,'),.Isébct, tlllglfSDtllS 2·dl',
pap S meg nagyobb, h ogy könyvét b:\ rmilyon
OL VA SÓINKHOZ ! A nyt\l'i szüuot el..
fclekezetlwz hu'lozo omber sok lmszonufll 01\Hulhí.Vtll Uj 1'll itt. l\ lIl1nk olYHsóink elOtt , hog.r
VftSh utJll,
•
felvegy ük :lZ üs:szoköttetós és II hir:szolg:\lat
Ennyit. II I tliku~ kritikustól. e: l'dek lödéssel fOlluh\t mi ndazokkal , akiket ol'de kel HZ un itÜl'iu8
vMjuk a teológnso k bin\latAL
vih\g mozgl\lom s benne kicsiny egyluízu nk ügye.
Dr, Szabó I stvdn, ~legj ole n ésli n k azonban esak akkol' Z:lvlu'tillan .
hn anyagi i\lapj ilillk biztosit\'fi vallnak s ezól't
kÓl'jlik olVftSóink közül Olindttzokut, nkik előfi
Dr. Koncz János könyve
zotési lIijuk uelizctó:sóvcl bflll'lI1 6kblll1 vanuak,
A szemelyi kultusznak 110m v:lgyunk hogy azt az cgylulzkOzscg 30AOO sz;Ím ú csekk hivei, dc viszont jól eső öl'ömmel adunk bil,t sZI\mhíj:'I1't\ betizetni sziveskedjenok, s egyben II
,mól, ha csckélyszó'mu hiveink közii! fi nagyobb csekk há tlapján megje lölni, hogy II beküldött
nyilvánosság részérl'l dolgozó il'óink is akadnak, összeg ltlpunkm szóló e l őfi~OlÓ~Ó\. s:t.O lgÚJjil , ~ort
ellenkező esetben egyháZI aclobluJ könyvelt el
A könyvek a gondolatterIllelés mk tál'ili. I~s l\ pénztár s eZIí.ltlll késöbb, fóh'córtósek tzímlldezek a I'Ukhí.l'Ilk sokszo\' a gondolat öl'ökéleW':' hatnu k, Hisszük, hogy ml1lcloJl egye.\! 01\'l.Is611k
sögöt is biztositjá.k ; s egybel) Ilz h'ójllk hit'ne- sietn i fogelöfizetósi kötolezettségónek elogot ton n i,l
\'ét is, Dl', Koncz J l\ nos mAt' I'égen közéleti
Dr, Iván László lapunk szol'kcsztőjo
ember : II községi jegyzők, ol'szlÍgos ogycsli leté- űgés1.ségi úllilpotJ\~all I~ég nem kOvolkezett "bo
nek kiváló el nöke. A közigazgatás i irodalom- Ul'. (lZ öl'vendetos Jllv ul<1s, melyet vcJe ogyutL
ban is I'ége n tollforgató s a jcgyzöi kal'tmk minrlnYI\jan t'eméhink, Az idoi is kolai óv re is
sZI\IJudst'tO'ot két, I\cbli '1'alH\.csuukIÓI S ól':lit
valóban: t'C pl'ozcntativ ma n-je, JMost II sokal holyettes~ k fogjtík u;;, idei Ltmév ben ellátni.
támadott falu si jegyző munka- és felildatköl'ót
Dr, Kemény G á bor, laplL nk llI unkalt\t'b'u'ja az orszl\g közvéleményo elé: ÖnkOl'lm\nystÍlll\l, esnb\.djában öl'vendetos ~so m ó ll Y ,köve,tzat és közigllzgntás cimü könyvében, E kö nyv- kC:t.eLl be amiko1' lelÍllyn dl', h, omóny hatalm
I'ől I'ccensiot irn i e lup hasábjain ncm helyén- MzasstÍg~t kötött Ilavas Uélil rOvtil'ost könyt.t.\I'j
való, de annyit jelezhetünk, bogya nupi sajtó tiszttel aki ti 1'I'otosttl ns Szomlo IUlI l1kIlUil'S:l,
és fi szaksajtó részletes móltatúsbnn részesiti Szel'kc~ztősógíink is olSztoztk CSilli\di öröllIóoCl l,
Gyarm athy Ká lmán poslBzontcl'zsóboti
e~t .!\ nagYÓt'lékü könyvet. J~ n , aki a községi
kÖzlgazgatÓ.ssn l egy kor közvetl en kupcsoln.tbun bllzgó bivUnk családjában ÖI'VOll(\ulus osemélI,\'
következett be lUnikt)l' lutgUSZtHlS ~:.l-Ó II htll'{tIIottam, nl\gy él'deklMcssel Olvl\Btam végig ezt mad ik leánya 'b'olL kötött lu\za:ssl\gOl Németh
i\ tanul ságos köny vet és öl'ömmol gl'fitllli'i lun k
SI\.ndol'l'!\1. i\lind it III\rom leánYIt 1\.0111\1';)' utcai
s~erzőjé nek.
(t gy ,)
templomunk ban részesült ogybibi úldlísbnu,

u. e, XVl.
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Ór. Óomján Elek evangélikus püspök
bciktnUtsft és felszentelése Debrecenben folyt Ic,
szeptember 7-én, IlJlOl ~gyhúzunkatJó;:an Miklós
püspöki vikárius képVIselte.

Kereki Gábor az clmllltjuniusban Ko]ozsvált egyházi \'izsgtlló bizottsúgok e l őt~ a l.elkészkópcsitO vizsgát letette s ezzel az ullItál'lllS lelkészi okl evclct mcgszerezte. Vizsgájáho1. őszinte
szeretettel gl'ntuMluok s kivánjuk, bogy találja
me'" munkájl\bnn azokat llZ örömöket, melyek

szoigúlatát majdan ékcsitik.
Az őszi hálaad~s Unnep6!n, szeptember
26-án, \'asámapon templomainkban az UI' aszhltllt IDcgterHjük és arra az emlékezés áldott
jegyeit fi kenyel'ct és fl bort helyezzük. A szolgáló lel készek nevét a napilapok utján fogjuk
közrul'ró tétetni.
vitéz Gedóvéry Frigyesné sz. muzsnai
Úr'mössy Ilonka egyhó.zközségiinkpek egy szép
tC l'i tő t adományozott, melyet az UI' asztalán a
kon fhm{lCi6 alkalmával lehet h asználni. A doQ:1l\nyában édesanyja emlékezetét örökitette meg.
AlduzatkószségéllJ't fogadja hálás köszönetünket.

kiál1itAs il na~y.kö1:ön.ség á.hal szept. 25 6s
októbeJ' 2·j nllPJ lu között megtckinthetö és arra
felhivjuk hi veink szives figyelmet.
A Leyden International Bureau Oxfordban megta.:tott konferenciáján ft Brassai Egyesület képViseletében Bardócz Vilmos elnök és
Nagy S:índor vettek részt. A konferencia lsten ~
tiszteleten Ferenc; J ózsef lelkész imádkozott cs
prédikált és Nagy Sándor magyar egyházi éneket adott cUi. FertflCz József lelkész angliai
tfil"tózkodása alatt Londonban, Sbeffieldben és
L eícestcl'ben is prédikál t ottani unitál'ius templomain kban.
Perczelné Ko~n:aa Flóra Leápyegyletönk aug. 7-14. napJmn táborozott a magyar.
kúti un itlhills otthonban Varga Istvánné vezetésével. Tábol'O?ási beszámolójukat lapunk legközelebbi szárnáb ~ln közöljük. Leányegyletünk
minden csütöl"tökön délután összejövetelt tart
szépen berendezett ottbonában, v., Koháry utca
4. sz. alatt. Az ősz és a kezdödö rn unkaev jó
alkalom fl na, hogy azok is belépjenek a· tago.k
801'ába, akik ezt eddig elmulasztották,

Gyermeknyaraltatásban résztvett gyer'~
mekeink számál'ft egy teadélutánt rendezünk az
Uni!árius 1lisszió Há.z gyü lekezeti termében,
Ev angalical Alliance magyar tagozata ' szeptember hó 26-án, vasárnap délután 3' /t óraor'szágos ébl'edési cvangélizá16 konferenciát ren- kor'. ~linden gyel'mekat külön levelezőlapon is
dez szept. l ő-Hl napjain a zeneművészeti fő· ér'tesiWnk. A táboJ'Oz{isi csoportvezetöket is szíiskola kis hangverseny termébe n. Az el őadáso vesen látjuk és egybázk ö ~ségünk és llőszövet
kat az ango l egyházi élet neves elöadói tartják ségünk is jelen lesz az összejövetelen.
s azokat magyarul is tolmácso!ni fogják. Este
A Bethlen Gábor .szövets6fg rákospanyolc órakor díjtalan nyilvános üléseket tartanak. l ota i fiók ja ünnepéirén októbe!' 19·én d. c.
Vallásoktatésunk kezdetét vette a t:móv fél l:! ó]'akor a rákospalotai refol'lnátus kultur·
meginditásával, s szeptember l2-én évmegnyitó házban Józan Miklós püspöki \·ikál"Íus tart e16Isti.mtiszleletiinkct is megtartottuk Kohál'y-utcai acli\st, melyre az érdeklődőket meghi\'juk.
templomunkban, ahol el. alkalommal Petltfi
Oyermeknyaraltatásunk u magytukúti
Istvan valh\soktató lelkész bil'dette Isten igéjét.. Szentábrahámi Pih enőben a nyáron július 4-2ö.
Az l stentíszteloten r'észt vett dl', Bor06 Gyöl'gy napjain ' folyt Ic, Js ten segedelméböj minden baj
erdélyi unitál'ius püspök ú,' is, aki az Isten- nélkül. A tábol'bnn 29 gyermek, 18 fiú és 11
I isdelet végezté vel áldtisát adta tanuló fiatalleány nyal'Ult. A tábor m unkájának irányitáságunhn. 11 gyel'filckistentiszteleteket :1% siÍban Ferencz J ózsef lelkész segi tőtá!'sai voltak:
illábbi alkalmakkor tm'juk: d. e. !) Ól'UkOI', ok- RobQny1 Pir'oska, Nadler Alice, Holló~y.lf'ilep
lóbe/' 3. és 17, november 7. cs 21, december 19
Ktám Kálóczy E r'zsébet, Nagy Sándor cs Imreh
januá]' lG. és 30. február 13 és 27, mó.l'ci\l~ Déne~ fel váltva hossznbb-l'övidcbb ideig. A tábort
:!3 és 27, ápl'ilis 3, május l és 15 napjain; a a nyo.:·altat.ás folyamán mcghHogatt~. Jó~a?ll\1ik
\' allásoklató lelkészek által kibÍl'dctendő is- lós viknrius Keleme?! Béla egyházkozsegl gond·
kolákban,
n ok Barabd6 Istvá.nn é nagytiszteletü asszony,
Az oxfordi nemzntközi unitárius konfe- a N'ős%övetség képviseletében, ugyancsak több·
izben a 'M agyarkúton nyaraló özv; Rád1dy J.ár~ncián egyházunk képviseletében d\'. Csiki
nos né, nős zövetségi tagunk, - tovabbá. d~. !!1~S
c ~ábor, lelkész vett részt akinek It konfel'CDciá"ul szoló beszámolóját lupunk jöv ő számában E lok kolozsv{u'i teológiánk p.l·ofcssz ora, ak] 1'0 ."1<)
beszédében Erdély lelkét Idézte gyeJ'mekcrnk
fogjuk közölni .
el6tt, Antónya Klári erdélyi leányegyleti tag
Országos Gyermek és Csalédvédelmi több napot töltött el táb.OI·unkban S az u t?ls~
k.!állitbt I'ell(~ez ~ C~.aló.dvédtl Országos egye- na pokban felkorcsett R obmson AI~on. amel'lkar
!': ulet a vál'oshgetl MUCsíll'nokban. A rendező uniLhills lelkész és felesége, akr fenykél~ .. éS
('~yes.ület munkájába n Józan ~'iiklós püspöki
fi lmfelvételekot is készitett. melyet remé Juk,
VlkárH1S és <h,. a,laky Géza presbitcr afiai tevé- hogy a:-: ősz foJyí1lm~n Budapestcn is bemuwt~ e ny részt vcsznek. A kiállitáson egyházunk
hatunk. A tAb'ol' munkájáról szóló részJete~
IS r.é sz~ \'esz el s~s01'bnll is ifjusági, szociális és jelentés Kebli Tanlacsunk..?lé kerül. !--apunk mili
k\U'JtntlV mtJJl.kúj~1.t felölelő kiállitúsi anyaggal, számában azonban közö ljuk az egYIk nyaraMsj,1Cly,e t Ker~kl Gábor lelkész á ll it egybe. A ban résztvett növendóknok egyéni megfigyolé-Október 6·án a nemzeti ünnepen az összes
templomokban Istentiszteletet tartunk .

scit tflrlallluu:ó kis dolgozatflt, melyet a táborban
irt meg. A nyaraltatási akcióbau r~sztvett növendékek né\'sorn II k ö vetkező: a) /i.z,k: budo.·
Bostiek: Berde Károly, Birtalun János, B0ll!hér
Árp:\d, Ceglédi Albert, KOZlllil :\1ihály, L~rUlez
Miklós Póké rstván ' ·argn Dénes, pcstkörnyéIdek: 'Oál Csaba p'omáz, Gyarruaihy László,
Pestszenterzsébet: Kerekes )J ihály,. Kispest, Lő
rinczy Sándor, Budafok, Pá~.r ~zJlárd,.,.. Csepel,
Szász J 1\110 5 Sashalom vldőklek: J~olemen
Lász ló, Debr~een, ifj. S/iri Józ~ef, Füzesgyru'mat, Sznsz Já nos, Gyula, ~slgm9nd Barna,
Hencida, b) kányok: budapes~lek: Ago~ton R~
zAUa, Demeter Erzsébet, De~es Márla, Felr
Donka, Nagy Róza, Sebestyén Eva, SzOke .Marg it pestkörnyékiek : Barlll; Erzsébet, UJpest,
EI'dei Irén, Kispest, NándOri ~Iona. Rl.\kospalota,
Vndász Rózsika, Pestszent16rmc.
Vidék
Dunántulon a legutóbbi időben Bartók
Géza kÖl'lelkész Balatonendréden, Kaposváron
és Csajá"'on tartott Istentiszt(Jletet. Szeptember
hó folya~Jáll Sopronban és Adándon látogatja
meg tl szétszórt nyájat.
A dunapataji unitárius templom torony
.barang, harmónium ünnepélyes felszentelése október bó közepe fáján lesz.

Bölöni Farkas Sándor Iparos ts K~ 
reskedók Köre ezennel meghi\'ja tngjni t
H137. ?kt~ber h,ó 3~á n , vasá rn ap d. e, II órakor
HZ UmtArllls MISSZiÓ Ház gS i.i1ekezeti termében
(IX. Hligyes Endre-u. 3.) tartnll(tó ~vi rendst
közgylilt8wtJ , Tárgysorozat. : 1. Elnöki megLlyitó
2. A mult ülés jegyzökönyvének feloh'asó.sa é~
hitelesitése. 3. Jegyzökönyv hitelesitök kiküldése. 4. J elentés az egylet elmult óvi munkt\sságáról. 5. P énztárosi j'O Ientés. 6. Az e lle nőr
jelentése. 7. A számvi zsgAlóbizotts:ig jelentése.
8. A felmentvény megadása. 9. A jelen évi
tisztikar és ,'álasztmány lemondása. LO. Uj tisztikari és választmányi tagok választása. l l. .Az
uj elnök székfoglalója. 12. lnditványok irásbnn
e l őre beadandók. K özgyúlésünket megelOzöen
testületileg résztveszünk az Unitárius Mi sszió
Ház templomában tartandó Istentiszteleten ahol
a szolgálatot ez alkalommal dr. C.iJ..-i Gábol'
lelkész látja el. Kérjük tagjainkat, hogy minél
lIagyobb számban jelenjenek meg a közgyülésen és él'deklödésükkel vegyenek résztegyletünk
munkásságában. Szavfizati joggal csak azok II
tagjaink birnak, a kik cgyleti tagdij tartozásukat rendezték.
Budapest, 1937. szeptember 15.
Nagy jíron
S~ab6 DétltJ8
fő titkár.

elnök.

Lelkeszi nyugdijalapra f. óvi júniusjúlius és augusztus folya.mán a kövctkező keHalottaink.
gyes adományok folytak be: Bonczo. Ferenc,
Hegyi J óesefl1é sz. Balog Katalin böhönyei Hiiutler György és Klein Géza 20- 20, dr. Tóth
hitrokonunk kínos szenvedés után augusztus György 15.- , Kaáli Nagy Loránd I?ő l'sárk~ny
20-án elhunyt. Egyllilzunkhoz egész lelkével és Pápay Ist\'án Kecskemét 10-10.-, Yl.té~
ragaszkodott. )'Hnden Istentiszteletl'e átengedte Máthé Béla, Anghy Csaba Geyzáné, aJL'l1
lakását s a legnagyobb készséggel ül'itette ki Kovács József, Dimény Lajos és Lét-ily Gyula
tágas szobáját., hogy za\7artalan legye::! Isten- Szekszárd 5-5.-, Kádár Ferenc és B. Páli
tiszteletünk. Nyugodjék csendesen.
Mária 3-3.-, Tóth Mihály Vác 2.50, Győri
hiv6, Dimény Dénes, r.Jabancz Géza, Ferencz
Tg náeoQ és Liszkay L ászló 2-2.-, Csiki Pál,
HIVATALOS RÉSZ
Nagy Aron és Biró József Pápa 1-1 pengÖ1Fogadják a nemesszivú adflkozók egyházunk
Szám: 209-1937.
háMs köszönetét. Példájuk serkentsen másokat
Meghiv6.
is, hogy a mi kisded unitt\rius csaMdunkból no
A budapesti tmitdrtus egyhdtkötség K sbli maradjon senki, aki 1\ jövCS érdek.ében Illeg ne
TanaC8a 1937. szeptembel' hó 22-én (szerda.) hozta legyen 1\ maga á ldozat<~t. A gyüj~és az
d. u. fél 6 órakor a templomban
adott viszonyok között Dlár 11z éve folY ik. Az
év végén számszerűen közölni fogjuk, hogy
évnegyedl rendes ülést
tart. melyrea Tanács tagjait szeretettel meghivjuk. mennyi volt eZ alatt az idő alatt '.l kegy:es adományok összege. [d6közuen Délafrikából IS érkeBudapest, 1937. lX. 2.
zett 2 angol font adomány S60ke Ferenc afiától,
·dr. K ozma Jl!!tlÓ s. k.
Jóean M iklós s. k.
aki ott kapott munk:\t.Ez a megemlékezés a
gondnok.
lelkest-elnök.
világ másik sal'káról igen jól esett a mi sziT argy.orozat : l. Ima-bibliaolvasás. 2. E lnöki vünknek . Szives üdvözlettel
megnyitó. 3. J egyzökönyv hitelesitök. 4. ElnöBudapest, 1937. szeptember 3~ileg elintézett és fo lyó ügyek. 5. J elentés az
J6~an Mik16s,
Iskolai év beosztásáról. 6. Jelentés !lZ Unitárius
pUspöki vi kárius.
~yaraló nyári akcióiról. 7. Levéltári szoba IéteA Su:nlábrahámi Mihály plhe:nGrc: adakoztak
sltése. 8, _ Nevelésügyi bizottság jelentése. 9. ulabban
: hUtéffy Domokos 10.-, Rédige r ~ön Pécs
. Gazdasági bizottság jelentése. 10. Időközben 5.-, UjvAri Unió (j ul ius. auguu.tuna) 4.- . M! thé Kál·
érkező ügyek. ll. lndit'o'ányok (irásban-elöre). mAnne, Fodor Bela, dr_ T ibol{!y Bela, Tólh Mih!ly Vác.
Kad Ar Ferenc 2-2, Koródy Ján oS, vitéz Stinte Gábor
iNH! Nevelési Bizottság: IX. 15.
1.50- 1.50 Csiki Pát 1.- , 2 á rbo 10 f. leveleI61ap 20 f.
Gazda'ági
"
IX. 17. I d.u. fél &oralor 4~ drb. 8 'f.-ea levelető lap 3.60, kiegésdt~sül 1.20, össze-

I

I

t

.

Ddtumokat jegyenük fel a naptárunkba !

sen 38.- P. ; honiadva a junius hÓban köaöH 1.59.- P-t.
' egyuuesen 197._ pengő.
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Istentiszteleli sorrend
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S201CA1a\Ot' v"g"l

A) T e mplo m o kban :

V., Koháry-ulca 4. . . , I. ii. ll. d. e. II
'10. 24. ~ ~
o
o
fi. Ri[J!l E. lrt·B. I. IllmlóiÍl) 3. 17. d.e. 10
10.31. _ "
(R3kos-utca)
..
24.
•
•
o
•
•
S) KlSrze le kb e ':! : .
d. u. 4
3
X., MávAelep. Pnl.IIIIUI

•

•

•

•

• J

" .

•

•

17.
31

c) Pe slkö rn yéke n :
Cse pel _ Tem plom_ téri
polgári iskola • . ..
Kispert- Wekerl e-telep
II. Sz. elemi iskola .

17.

PeslszenlerzsébelEr~sébe l.u. el. iskola

10.

•

Barabás István
Józan Miklós
dr. Csiki Gábor
FerenCI József
Oálna Sándor

~

d r. Csiki Gábor
_ FerenCi: j ónef

•

o

Benedek Gyula

17: d.e. J I Ferencz József

24.

o

Pestszentlö rincUnitá rius templom.

d. II 4 Ferencz József
o
o

FerenCI József
Pethö István

o
o

HOll. d.e.ll
24. 31. • •

•
•
R.tkoG,palota-

P e thő
Pelhő

a kijelöli
d 6dnek. l
hogy ne
modnun k.
d . e.

Ha ima; vagy énekeskönyvre. vagy
bármilyen egyházi ·kiadványra van
szüksége. forduljon az

NB! Aláhuzolt dá lu mokon : UrvBcsoreosztds Templomi vegyes kar az énekpr6báka t ujbó l megk ezdi a
Koháry.utcai tanácsterem b en - Oyermekistentiszteletek

. Budapest,
V., K oháry-utca 4., I. em. Q.
Nyitva :
csOtrötökön 5 - 7, v a s árnap 12- 1.

BERDE LA JOS

•

unlté.rlus cIpés zme ster
Juté.nyosan vállal m Inden munk.*t

Budapest,
48.

Női

és férfi kalap nagy választékban
- modelek után alakitást olcsón
vállalok PÉTER JÁN OS
.

Villo, Baros s-utca 82. sz .
Unlt. rlus hIttestvére im támog atá. át k é re m I

Utánaküldés kizárva I
•
U j elm:

•

•

•

F elel as s z erkesztö és kiadó

Dr. Ivén László'

Szerkesztöség és kiadóhivatal :
Budapest, V ., K oháry-utca 4. Telefon 1-174-24.
~lő f i ze t és i d ij a negyedévenként megle l e nő

.M a i Füzetek- c. mellékl etlel
egylitt egy é,vre 4'- pen~ö, amely
bekUldh etö a 30.400 számu postalakar~kpénztá ri foly6sdmlAra - (csekktulajdonos: Uni tirius EgyMzközség,
BUdapest).
A lap tul ajdonosa a Budapesti Un itArius EgyhAzközség.
A .Hivatalos rész" c. rovat a MagyarorszA~i UnitAri us Egyház bArmelyik
szerve álta l bekUldOtt hIvatalos köz lemény! tarta lmazza

XVI. élt. 8·9. sz.

•
•

Budapest. 1937. aug.-szept hó

•

UNITARIUS IRATMISSZIÓHOZ

István
Islván

3. d. u. 4 Barabás Is tván
MÁV.- telep i is kola
Sashalom 3.
Kossut h-téri el. isk..
• • Kereki Gábor
Ujpest- Szt. Is tvá n·téri
3 1. •
polgár i iskola . . . .
• Barabás István
D) Vidé k e n :
Debrecen -Halva n-u. 24.
Unitárius imaház.
3. d.e.1O Józan Mi klós
·Oyula-Ref. templom.
24. d. e. j 1 dr. Csiki Gá bor
KecskemétEvang. templom . .
l l.
~
~ dr. Csiki GAbor
Szolnok-Rel. templom \ 17. " " \ Józan Miklós

•

•

NyoOlalott Mái~ Ernő klmyvnYOOldAjAban, Budape, t, VIII., József-utca 61 . _ Telefon: 1-39í!-,59.

