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DÉVA VÁRA
Valahol a ~raros partján, Kelet és
Nyugat határmesgyéjén, romjaiban is szép
bástyafaJaktól övezve emelkedik az ég felé
büszke Déva vára. .-\ századok lábai átgázolt.k fölötte; de a legendás képzelet újból
föl épiti, amint komor fenségében egykor az
egész vid ék fölött uralkodott. Maga a várhegy olyan , mint egy pyramis, amely még
az ős anyag méhéb6\ született. Amit rajta
emberi kéz alkotott, csak a koronát tette
rája ; de anélkül is királyi méltóság illetné
meg társai között, amelyek nek kebelében
csillogó csapáson drága arany
terem .
•
Hol az épitömester? Es hol vannak
társai , akik minden buzgó igyekezetük
mellett is addig nem tudtak bo ldogulni az
építés nehéz munkájában, amig egyiküknek
s éppen a mesternek fele ségét belé nem
falazták a merészen szökellő sziklafalak közé.
Munka és verejték, imádság és bosszú,
tétlen várakozás és rejtett büszkeség .. .
mind kevés volt ahhoz, hogy valóra váltsák
azt, amit akartak, lsten azt akarta, hogy
könI'ly- és vérpatak folyj on és a könny és
a vér, mint áldozat jegye, tartsa össze magas Déva várát időtlen időkig: ember alázata -:- lsten igazsága - lélek büszkesége.
Es állott a vár, mint tündöklő diadém
a hegy tetején? És védelmet nyL1j~ott az
ellenséges hadak támadása eJlen. Es makacsul szembeszállt az idők és évszakok
viharaival. Csarnokait és cel láit még a villám
se fenyegette s a mennydörgés robaj a sem
remegtette meg.

/

.Mégis mi dolog, hogy egy juniusi éjszakan, komor fellegek közt bujkáló hold~
su.g ár szelid fénye mellett, nagyot dörren
a s úlyos várkapu, amint kénytelen-kelletlen
bezárul egy fogolyként odahurcolt ősz-öreg
ember mögött,_ aId papi talárjában ide is
úgy lépett be, mintha templomba jött volna.
H a ő nem prédikálhat többé Hiveinek a
kolozsvári piaci nagytemplomban, majd
prédikálnak ezek a kövek - a romjaikban
is szép bástyafalak - az egész világnak ...
Hirdetik az igét, hogya világot teremtő-,
fenntartó és igazgató Isten csak egyetlenegy és örökkévaló és oszthatatlan, akit
egyedül illet meg a rajongásig és önfeláldozásig menő imádat és tisztelet. Ez a
próféta és zsoltáríró Istene. Ez az apostol
es evangélista Istene. Ez az Ur Jézus Krisztu s atyja és Istene. Ez mindnyájunk közös
mennyei édes Atyja, akinek nincs más törvénye, mint a Szeretet. Ez a törvény békitheti meg a bajbajutott embervilágot. Ez
gyógyithatja meg összes sebeinket. Ez vigasztalta meg a jövőbelátó magyar Reformátort is, akinek "börtönébő l szabadult sas
lelke" egy borongós novemberi estén Déva
várába ismét visszaszáll ...
Aho l egykor hitünkért mártirhalált szenvedett, márványba vésve áll a szent igaz.:
ság, amelyet viszhangoznak az eljövendo
századok felé a letünt kornak mohlepte
határköve: .. Csak Egy Az lsten. Amen.
H

Józan Mikl ós.

-

Am

azért, am i.q a javulás lm·t, seHA" el
AHITAT
lIe lIig!Jje magát, de ne ;s csüggedjell ; ttl ('rt
a csiiggetegsig 1Iem té,. őssze az alázatossággal.
Aki at' adott esetbelt kétsegbe esik . a.: csak
hiábavalQ gyött·eletlmek fesfSi ki a saját lelkét.
(Fr. Pénelotl, 1651-1; 15.)
Nem. tudni, hogy mi, a 'IIagyobb 1·es:edelem
L elJ"; fej16désffl1kel. 1His6fH 'igaJ101ja iabba,•. nm "hve : a .qyávastí.q, t:agy a biiszkeseg !
múlt ha 9yarl6ságlillkaf fHaglwk is belátJuk CS
H a mogbotlltllk is: ha elesfüik is . mitllliq
pedig allé/kM. "ogy o: végkép !e.slfjt~ ,,~ bell - csak arra legyen gondu nk . hogy fölemelked" ünket .•lLihelyt ll.s$revesss;iik a kisério mcsel- i i;'lk és I ste'l kegyelt1'téb6l forább haladjunk (1 .<1
kedéseit , leg!J.iillk 'l"(:sen és állj/m k ellene a go- élf' t. ősvényehl .
t/OSt' kivállsógl/ak; de lia mégis !tihát kijvcttüllk
H ibáinknak még az a lta&/Ia is lehet,
t'oltJa el. a t·tdejáró mt!galá:fatást " ordo_tElik,
hogy l eszállitj ák tul:ott. önbecsérzetiinket s elihu
ami" t fétfi/wJ! i llik, hös;es türelemmel.
Ha pedig eMre látt:a mégis biiuhe esül/k, ki pest lIlegerösitik [ ste" hen vetett gyer meki
vigyá$$/mk ncJwgy megbán/silk ar l sten lelkének bi20dalmlwkat.
sugallatát, amely folyton-folyvást úli és 6v a
Adjunk hálát a mindenT/aló I stennek. ha
t'eszély fól: mert ha elhatl!lagolj/lk, téM , hogy a~ erény 'l it já n egy pár Mp~sel akár a saját
teljesen eUlOllgat és magllllkra Mgy bennünket, igyekezetii nk folytán. akár a~ 6 kegyelméből
"ogy ha ·"em. 6tlgedelmcskedii llk ,tIcki.
e[öMre j uthatf lwk) tlem. lürödve a.z öns~erctct
JIeggotldolatlan és go"o~ tetlehlk éppen sziik látókörével. A,.- 1le ln számit. S~ót se",
ellg bállatot oko:mill 1stell stent lelkét/ek, de ét·demel. I sten csak (l$ért éruteti tJeliitlk 996t/ ee mind s6mmi. ahhoz képf$t, amikor '1II i ma- gesegü tlket, hogy nj erot az 6 I:égtelen jóságlw k sike/ek maradunk a_~ isteni, sl ózaltal szem- gából muithessüllk. & Öl/ként "'·/ettJdik, mi,nt
bell. amely szin ink mélyén, s:ihllele1l ssól 'm ,j- a lélek örök törvéllye,

"M ea cupIa"

l/Ouáll k.
ErHber-i ggarlóságbdl folyó hibáinkat /W II
igen teJletj li/.: jórá os által , Ita tlyllgtalaJ/kod.mk és gyijtijrjük magunkat ; elllmkezöleg. es
1így Uü~ik fel 1wkcm, mint ha a sajat biis..-k!'s{gü" k takargatni akan lá CI bf/ kás miatt morfandi,.ozó ss!gyell ét. 11yetl eset,ben legjobb, ha
nyiltan beismerjük a botlást és 1tyugodtatl v iseljük a t'tlejáró megalá..Jlatást.; mert /lggmlcsak fél&:eg dolog volt/a, ha tHi aUaná"k az
erdo f elöl.
H ibáitikat be kell ismt m ü"k. M eg kell
sir al mmk. Ószintén meg kell bánnunk. 1.'s pe.
d(V allélklil, hogy kiméletet, t:agy <
mentséget
kereStiénk H:ájllk. l sten s:int elött állj lmk t1leg
ugy, ami'it vagyunk, beismerve összes Min einket, keserliség és csüggedés ~rzete nélkül, bisl:a
~bban . "ogy Ó még ezt a nagy szégyenl, is
1atmnkra ford'itja.
flye,!forlHán 'nyerünk a kigyóbóf is ellen·
Sterl a ktgyó fll ards gy6ggitásá m .

-~. I s.tenb·t!

Csak ne essü nk kétségbe
soha. a 1Ót'Orlk felOl . Amikor már szá mot tlldlmk
ad"1 a saját 'h ibáinkról akkor már nem is va gy.mk. eltltt~ mtilt gO'I~ok. Akkor már f~1i9.
meddig a 1Ó ~ tra tértünk . K uelW 'lk tisztá t.
~dt"i. S tligastlaldstmkra legye'J tHomlva : am iKor ez bekJJ~'dkuik, akJ.·or már (I beteg maga
,"agát kezelt gy6gyitani.

"

E lmek f olytatJ "em lelleI n agyobb ls s:ell tebb kiilelesség t·eá" k tl ézre tIlilIt hogya betl 1/ihlk lerö lelki világosság ellen soha se vétkessü,il.· s bú,s uk sorslw kat és életihiket (lS
örökkévaló l sten veselö kezére.
P. b.
•

ISTEN ELÖTT
A hulló levelek próféciája.
•.. . minde n élet ol)'an, mict a fú és
3 Z embe rnek mi nden d icsősége, mint II
rünek \'iraga. Megsdrad a fii és virága
elhull : de az Úr beszéde megmarld
O rO k~é.
l. Péler l. 24-25.
&

-

Ugy lHnyilal ik: szü-ünkön nz apostol bils
s6bnjh\ sa, runint M na tos (Iszi dé lull\ n il haldokl6
természet csen djébe n szem léljük II sárguló levole k
hullását, ,-il·ág ok h en -nd:\sát ... istenem ! - sóhajt fel tlZ ember - hát ez a rét \To,lt oly::!n
ékes ? H ol most fon nyadt llvar közölt J,\runk, (\
letarolt m ezőkre lomhll nehéz köd ereszked ik s
zize26 kórókllt tépáz !lZ őszi s?éJ. ~ órun ber·
kek ben hulló levelok s uttogása h allszik csupAn
s egy-egy bús \-í1rjú k:trof51\sa, runiflt tO\-llszáll
az tSszi köd ben.
É rezzü k, h ogy nemsokl\ ra loru h n 6szi fe lh ők
fogják e1ta kilrni s zemün k cMl II kék e~ct. érezzük, b ogy siró boruInt lesz kisérője az elkOIt6zött nYl\rnnk, látj uk) hull fl virág szirma, látjuk,
megszt\ra d a . fü s ll% tSsznek szomorúsl\gz\ba n

ev

~szrovcsszük azt is, tlO gy egy
ver'cjtékcs
munkájában közelebb ól'tünk nu'll' mi is egy
JépéssuJ ahhoz n hatál'kőhöz, melyre az 6sz
mólnbús hangulata tereli I'á figyclmüllket. S
tudja Istcl1, J10gy van az, ami az embernek máskor nem jut nl'. eszébe, ilyenkor mindig cJökedi!. Ilyen kOI' ősszel, szépen, csendesen ráeszmél
IlZ cn~bcr urral bogy ő is csak olyan, mint a
természet . hogy élele n term észet életével rokon ,
hogy ifjuSl\g, szépség csak ideig való, a fé rfikor
nyara, kü zdelmes élele scm örökké tarló, mcr't
jőn a mcgfámdás, n lombhullás ideje, amikol'
utolér az 6sz, megcsap fl dér, erőt vesz sziven
és lel ken fi ffiulnnd óslÍg hangulata, érezzük, hogy
nekünk is szól a "memento mori" amit fi természet prédikál.
De az apostol lelkével jál'va a puszta mezőkön, a szem lélet szomorú tájál'61 feleme l kedünk agondolat napfényes biroda lmába. Szemünk
pusztulást lát, fl. lelkünk sajog, dc gondolatunk
életet ke res fl, baUdbnn is. A bit fényétől
kÖI'ülragyogva, a I'omok megelevenednek s bizalmunk fölta lálja itt is az életnek lelkét: az
[stent. itt is, mint mindenütt az örökélet szavával sz61 hozzánk az [stcn. Nézzétek I." lLt
hervadó határ, de amott máI' új vetés alá szántják fl rögöt. A levelek fáradtan hullanak a
fák a lá, de bolyükben ime, már új rügy szendm'cg á lmodva új tavaszról.
Jgen, :M egszárad a m, elhervad a virág,
poná lesz a test, de a muló mellett van mulhatatlan is. A fú, ha jön fl, tavasz ismét kisarjad, a vil'ág magvából új virág fakad, II gondolatokról, az eszm é nyekről, melyek a porsátol'ban
fakadta k, megmarad az, aminek a jövö hasznát
veheti, megmm'ad az Urnak beszéde az örök
isteni csirák, melyekből , mint összel ; bevetett
~!lráz~.ákb61 kisal'jad jövöre a rcményteljes élet
ude ~old vetése. - Nézd, minden, ami igazán
~.~ t hIvatásának maga helyett már ott hagyta a
jov6t, lUm't az élet örök, bár változásai átala~~lásai vannak, megnem semm i sülő. Az ősz,
UJ tavasz záloga, a jelen, ha hivatásodnak éltél
új jövO t.alaja.
'
Csak te volnál en:bel', aki csak a máért,
fl. mának élsz, csupán, kl nem hordozod szived ell,
IcJ.keden a Jö,vöt ? 'M crt ne felejtsd cl, hogy
Bunden. emben élet annyit él', amennyit a mában, a Jelenben a. jövö számára élt. Nem gondolsz arra, 'hogy egésr. óleted barázdahasogatás
maghintés ke:l, hogy legyen az örö kkéva lóság
szá~{\I"a s. ?-mit tc mu~kálsz a jelenben, azt
~~gJák a Jövöben aratm gyermekeid ezek a
JövendO örök tavaszok ?
'
.
Most, amikor az öszi lombhullás a muló
J av:~k hiábavalóságúra tereli rá. fi gyelmiinket,
vajJon ráesr,mélünk-e art'a, hogy nekünk nem
űZ(~k~t, hanem az örökkévalóság javait kell kcr ~s nunk, m~rt csak igy gyógyulhat meg c váls, ~o~kal km\ódó beteg Vill\g? Most, amikor az
~~tz"~\kY beszédes hangon prófótál, va.jjon megcl III -o e próféciát ?
Darkó B éla.

JÉZUS ASZTALÁNÁL
A kenyér dala.
•

. . . ~~ most elcsendesül mi nden 8 a teritett
a.sztal ~öl"U. 1 a kenyér dt\la zeng. Halkan, szehelcn SI l' föl az elsO akkordja: ..... Il lsten kl) t
vflgyok ... fsten szeretet ós én is az va ve ke
Nekem egyforma öröm, ha s7.egén.v nek, hagy~z~
dagnak ~Ie~ébe bekopogok , mert az én örömöm
él'dek nq,lkul Vflll S szomélyválogatast SOll"
.
. 1" ' d
'
•• nem
lsmel, . e<n mm ennRp föh\ldozom magam a ti
asztaImtokon ós azórt teszem ezt, hogy nektek
~ék~sségetek Icg-yen: Mert békesség az lsten 6s
en ~~ az vugyok. ~.. hllttam soha ne gyülöljétek,
ne uzzé~ek eg.~mást. A gazdag I stentő l jöttem
hogy ml~1dnynJatokat gazdaggá tegyelek s zú~
~ol~dn.sl.Uto kot kiengeszteljem. Jó az Isten és
?n IS JÓ vagyol5. S. azért vagyok, hogy ti is
.lók Ic~yetek. En ~lnde.~liitt jel en~évCí vagyok.
lsten IS ott van mmdcnutt s ha ti kizártok enge.m v~.lab?nnan, onnan el akm'játok üzni a
ffimdenutt Jel?nval6 Istent. lsten nagYj)n szemt
engem és é~ IS sze l'etem Istent, mCE't O 61'ettem
teremtett mmdent. Azél't siit fl nnp, azórt esik
az. esö, n~ért dalol a bnrázda fölött a madár,
azert alszI k télen fl természet, ar.ért van kikelet
azél't van Rmtás, bogy é n legyek, }:s én min~
den esztendőben azért leszek, hogy ti mind boldogok. lehessctek.
•
.ll;n vagyok [IZ élet . .. a ti életetek vagyok
Cll .•. és ha arra gondolok, hogy ti mit csinált ok itt a fö ldön velem, szerctnék visszamenekülni Istenhez Mert ti csak mohón, kapzsin
szerettek, dc nem tudtok, vagy nem akartok
megérteni engem. Kitesztek rt piacra és véres
versenyt futtok körülöttem, Égi szárnyaimat letapossátok a sárba, megkötöztök, ha!omraraktok,
bcfeketittek, sok helYI'öl elűztök. En öröm vagyok s ti szomol'úságot csináltok .belő l em. Nem
tÖl'ödtök azzal, hogy nckem is van szivem, hogy
én is él'zek s megaiázó rabsol'somban már majd
meghasad fl szivem.
Most itt vagyo k a szeretet asztalán. Meszszil'ől jöttem. Mert amióta Istentől elindultam.
bejMtam a t i földeteket és megborzadtam attól,
amit köztetek láttam ... Amikor még csak egy
szem búza voltam, boldogan pel'dültem bele a
f(>kete földbe egy szegény magyllr kórges tenyeréböJ.
Alvó szivemben fölmelegitettc az óletet a
föld s mil'o jött a tavasz, a zöld vetesben én
máI" kenyéröntudatnál voltam. A verő napfényben láttam mindent, ami kÖI'ülöttem töl'tént.
Mert mi is tudunk beszélni ... a zizegő szél
viszi egymáshoz lizcneteinket. Cgy tudtam meg,
hogy ti igazságtalanok vagytok velem sze!Dben
és egy más között is. r.,'logalázto k engem es ér-'
tem megalázzátok és fel magasztaljáto~ egymást.
Reám épittek mindent s beUHem akarjátok megvetni a világ fundamentumát. Beledobtilk fl gépek szivébe t ÖI,tok, zúztak ott engem s palotákat és gyárakat épittek reám. Sirtok .. . dol•

U•
•

g07,tok gyülölködtök; boldogok M szereoC'sétlc-

kULFÖLO

pedig én csnk kenyél' vngyok ... l~n nom "ll~yok
cél, csup:\n erő és út fl célhoz, hogy ~~a\'lhcs
selek mind benneteket, nholJllan én IS Jöttem ...
Tstcnhoz I POI'ból lettem, mint ti. Egy ;Ulyag~l
valók yngYlInk, h ogy jobban mcgél-thcssuk

Unitárius Nemzetközi
Kongresszus Oxfordban .

nek s~cgényck és gnzdngok vngy1.ok él'tem ...

cgym

4st .

.

JEs most in nen (l szüretet aszt:l.1á.I:6' h ivink
benneteket én fl kenyór, fl test.vél': JÖJJcJck közelebb hozzám, bék iiljctck ki velem. ~n. elfelejtem és mcgbocsMom mind nek tok, mmt eddig tettetek VCI?Dl, esnk ti is bOCSi\~~átok Il~cg
egym:lsnak, :lmlt értem tettetek. J ÖJJc!ck, kösstínk SZÖ\'ctsógct bék csségszCl'z6désl, II az ember és én a kenYél-. Engom :\ldáslln k tcnmltctl
lsten ne akarjátok, hogy átok leg:yek nektek .
,;;0 I{em nkm'ok fH'any, csillogó ezüst, dn\ga ékszer koldus bot, robogó vonnt, sZÍlguldó autó,
búgÓ !'opü l6gép, gyilkos fogyvel', mérges g;Í.z,
útszélen bcdült rozoga szekér, győ!I'o l m es adó,
nyöszö rgő sóhnj, duhaj mámpl', súj tásos (li~r.
ruha es tépett rongy lenni. Ertsetek meg! En
megelégszem, ha aZZI) lehetek, mivé Isten terom tett: nlinden embCl' asztalán III indonnnpi
kenyér. Velem ne :lkfLl'jatok egymás ellen csatflkat nyomi, egymás tól országokat elvenni,
Hagyjatok meg engem szelid l\ldozatnak, éhes
embC!'ek ajkán megbékél6, szent imádságnak",
Elhallgat a kcnyél' szent dala, , , Utolsó
akkordja szeliden hivó. A kenyér imádkozni
tanit. lmádkozzun k testvel'eim, Amen,
Pethö 18iván.

ESZMÉK VILAGA

Aratáskor.
A1\' aralást né.t'etn,
hallgatom a 1I6tát ,
amint s.t'éjjel omlik
a rl1íclo[ó s.t'élbfm,
At'atlytengCf' ring elOt/em,
beleriJlg a dalba,
Slthogva dól a sok kald8.e
a.e ölelő ka,..ba.
En is, én is b!i&a vagyok

egy ttagy

•

bűea.[öMö",

Ho.~dm

is egy OS1\' a,..at6
eyysnJr tudom, eljö",

•

De ~lIa;d, miko,.. engem is igy
átölel a karja,
Mlil-fl majd, mosolyog.e
•
mit/t
e lányok
pipacspiros arca?.,

•
Csáki Imr-e,

~~--

u, OC XVI, 11

A mult nyáron azt II k ilün tető megbizást
kaptam, hogy oz Unitárius és Más Szabadelvü
EgyMzak Nemzetközi l< ongl'esszusán Oxfordban augusztus hó 3-8 napokon egyházunkat
kcpvi sclj cm, Örömmel vállaltam II megbízást,
nemcsak fl7.Órt, mOl't tud tam, hogy !;ok rég i jú
bnráttnI lesz maj d alkalmam találkozni, hanem
azél·t is, mCI-t l'eméltem, hogy ott is szolgál·
hatoD1 azt a fe ladatot, mely állandóa n a szivemen van: egyhúzunk kü lfölcli kapcsolatainak
szC!'ves kiepitésót cs mcgel'l5sitését.
KOl'lLnknt nagyobb egységek kialakitásám
való tö!'ekvés és tömcgmozgnlmak szervezése
jellemzi. Mindenki igyekszi k tartozni valahová,
másokkal él'dekszövetségbe vagy eszme közösségbe lépni, mert e nélkül ma nz életben úrvónyesiiln i szinte lehetetl en és a magára hagyatottság él'zole különben is elcsüggesztő, Társadalmi alakulatok, politikai pártok, ső t sok esetben meg az egyes felekezetek is minél nagyobb
tömegek minél impozánsabb Jelvonult.'\hisá:\'al
igyekeznek befelé hivcikbe öntudatot verni,
kifelé ped ig erejüket és ignzságukat a \'iliig
el6tt megcsillogtatni. Uyen hatások kal mi nem
dolgozhatunk, ~Ii széles e világon mindenütt.
kisebbségben vagyunk, \,igasztalásun.k csak az
lehet, hogy az igazság nem mindig a többség
p{u'tján szokott lenni.
Legszomorubb azonban tfilán ebben a te·
kinletbell az egész világon a magyarországi
unitádusok helyz otképe, Alig vagyunk egy néhány ezren, ennek a nclu\ny ezer léleknek is
negyvenkét százaléka szétszórtan él fl csonka
ország ba n, olyan helyeken, ahol se unitál'ius
egyházközség, se u nitál'ius lelkipásztor nincs,
Vasámap megkondul a harang, de ez nem fiZ
II harangjuk, E lmennek a templomba, do ez
nem az 6 templomuk. A szeretetlenség sok helyen eretnekeknek nézi öket.. Csoda-e, ha ilyen
környezetben néha-néha megcsUggcd a lelkük
és árváknak érzik magukat 'il
Az oxfordi unitárius Nemzetközi Kongl'esszusl'ól hozott üzcnetem eJs6sol'bnl1 az én
szórványokban élö unitfu'ills testyél'oimnek szól :
akánnilyen kel-esen vagyu n k is, akármilyen
kegyetlenül szétszórt is fl sors, cgy nagy lolki
családnak vagyunk mi magya.r uoitáriusok :\
tagjai; Ar. il MI'omszt\z em bor, aki Oxford város

történelmi falai k özött auglIsztus h ó 3-8 napjain találkozott és ott az un itál'iusok büszkeségének plltinás épületében il Milnehester Collegeben hat napon fit reggolttH estig komoly tnm1cskozásoknt folytatott több mint huszmiHió
embert képv iselt huszonegy kül önböző orszllgból.
A mi igazsl\gunk szava még seh ol fl világon
olyan nagy megértésre nem ta lált, mint ezen a
nemzetközi fórumon.
]\. hatnapos konfcren oió,ró l szemléltető
riportot Ht most nem tudok fldni. Komoly vita
Íthgyává tétettek azok a nagy problémák, amelyek karunk vallási életét, kulturáját, t1~rsadalmi,
gazdaSági és politikai rendjét érintik. Altalánosságban azt lehetne mondani, h ogy il konferenoia
vezető gondolata a keresztény erkölcstan gyakOl'lati él'Ycnycs itésének sÜJ'getése yolt egy uj
és igazságosabb világrond kiépitóse ól'dekében.
Van-o még egy nép ezen a világon, amelynek
nagyobb érdeke fliz6dhetne az unitáriusok nemzetközi mun kt\jáboz, mint nekünk, akik jobb
j övő t csak az igazság diadalától ,·emélbctünk.
ÖZ'vcndetcs cseménye volt a kongrcsszusnak ll;':, hogy rt visszalépö Dl', Alf,'cd Hall helyére
Dl'. Louis C. Com ish- t az amol'i kai unitárius
egyhúz volt elnökét, a magyal' ügy régi harcosát választhattuk meg elnöknek, ak i szivós kitartással szolg.Hja az el nyomott magyal' kisebbség ügyét. E lnöki program bes;.:édébcll igéretet
teU, h ogy a h arcot uj állásába n som adja fel,
• h anem még fokowtt erőve l kivánja tovább folytatn L A tiszluj itás tuás Öl'öm et is hozott, egyházun k vezettijét, J ózan Miklós püspöki v ikáriust a végl'oh ajló bizottságba választották be.
Szivböl köszöntj ük e megtiszto l ő alkalomból.

Dr, CsiJ..-i Gábor.

JÖVŐ ÚTJAIN
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Erdélv tanit, int és kötelez.

•

Az ordélyi egyetemes unitár ius egy há z életébe ll végbement és végb emcnö egyházi megIljhód<Í.si tiil'ekvés('ket az itteni unitiiriu-:;ok állalábnn lIem nllgy figyelemm el kísérik, I gy
"3m <lZ, hogy II bu;.:gó h ivata los egyházi és vi lagi tisztséget vi se lő személyckcn kív li'l esuk
I)agyon kevesen lHdlotiuk és még kevesebben
~ud[-,ak valót eITől a törekvós ről. Ez is leg1.1)kahb csak pgy-egy h'órá.l megjt'gyzés ala.k .laban jutott ludolllií ,mkl'a, ;.lminl,1;: ki.i lÖnÖscll
I"ége ~.h csak ki s jű l l' ntő séget tulajd onítottak.
LŰb>1:ohhszöI' III 'lll hittek a. tÖI'l·kvé8 ercdméI~~ességéoo~l ,;:a gy It tréfás megjC'gyzésck mösolt nem lattl.lk meg azt a nagy, egyházun kat

18 a!,l.o nk .~öv§j6t öltető vagy haláliít jelc.ntö,
egoto (>ti Sllrgos megoldá.sm Vltn) kérdése.k .t
~lJnely?-k!l ek kt'l'Nlzliilv itelére e lÖrl'kvés wlió:
JH ban JnIOYUI.}gy e Ilagy és mint1<,n unitárius
~ mbe ,l:t .?I'deklo, SO l' fi ~é}'~és csi pk c.lűdő trMávnl
l1~.tézodott el hl llnlt~ll"ltlS em bel' között anélkul, hog:)' komol ya fl. t~rgynltak vagy beszéltek
volna rola, cgy-e~y ntka esetet kiVéve,
. i'. ~~ ..m.~r , bála. :fstcmnek, töbl)i!t hallunk iH
IS, k.n lonos.e~ ~, flat',lIabb .. D;mzed éktő l az erdélYi cgyhazl tOI'~kve~ekro l es nem h'Más formnban , hanem tRl'gYi.lagos a lapon b írMva f\
dolgokat, Osszehasonlitnnak, v itatko:.::nak t'óh
és terveznek a jövőre.
•
Beszélne], i'óJa, tehát az es?lYlc hód ít a törekvés él, ha. cgyelő,:e még csnk kovcsck' lelké·
b en is.
l1iröl beszélnek' A rról, hogy az erdélyi
fö ld, a z e L·délyi l evegő most is, .m int a történel em folynmú n mindíg, fiai , törekvéseivel, az
új , a jövőt jelentő n·únyok fel isme rése últnl
m egelőz te a világot. El.'dély lehetett nehéz válságos veszedelembe n és l'<lbf'. úghan , dc kitermelte magából mindíg uz öl'ökéletet jc.lentő és
megtcstcsítö eszméket, úgy v:l lli\si, m int nClllzeti tére.n és <,z eszmék lUunkálá(~ü l'n , fenntartn sá ra. és győr.clmél'c szült méltó és bátor fiakat s ha kc.llett m<Írt il'oknt is _
Egy h<lzi v onatkozús ban s;.:ól v:1 erd élyi. hit.testvéreink már régebb f el ismerlék n. fiatalabb
nemzedék kii'\önösen, dc mondhn.t:juk úgyis,
hogy nl. öregek n ngyl'é3ze a. finüllokkal együtt,
hogya mai élet lüktető üteme, ~zédi.il ct cs gyol'sas1.1ga , változntossilga és ren<lkívi.ili nehézsége i nwllett, ha. élni , fejlődni és fcnnmarn dni
nka.rna k , úgy va llúsi, mint raji alapon c$lk
egy cél lehet elöttünk és ez <lZ egyház jövője,
Ezelőtt mindennek meg kell bnjo ln ia, el kell
töl'piilnie Ill cgscmm isii lnie, vagy eltiinnie:
multbcli ~ngy vngy ki s egyedcknek, évszllzados csnlcídi IwgYOIlH1Dyoknnk és cln vult I'c.n~
szem ek cgyal'línt. A. felis merés mel!ett pcch g
vol t bátorsáO"uk öntudatuk és va llasos meggyő;.:ődésiik,
ezért, - a jövőért szcmbeszáll :iana k, Im kellett a multtll ll S, h1.1l'colva emb erfeletti küzdelemm el.
~ I i csonkn.lwznbeli ifjabh un it:írius nemzedék 's mondhatom ar. idősebbek közli l il sofigyeljiik erdélyi
kan ö römmel fi"'veltü k
hitt~::;tvércink jö~6.i iikért fo l)'I<I"ott !}emes töre kvéseit unniti is inkább, mert :I Z O mozga lmuk h ívhL rel és kell hogy még , :iobb;~n ·felh ív ji.l f'igyel miinkűt csonk nhnzabelJ ~gyha.zu nk 
ra. és iga ;.: uni t:íl'i uss:ígunkl'a, Itt k lscb~
llllgyobb
ettéré!';sel
egylu-í;.: i ~;.:e!~lpontbol
ugy;llWz ;i h('l yzcl min t Erdélybpn, ,~ot sok tekint C'tbell még slílymmbb nem lel,let ~ Il,ellle~
tÖ l'ekvé:st beh ulI y tszenuncl néznI, kl~SI~YC!'i
rOl5szakarn tú lo-itikfiv:d vllgy ké;.:I,>gY lll tesse!
elin tézni, _ hn.nom tnll\1l ni kt'l1 h(·ll)]p.
.
l~ l"dély tanít, épp p;.:ért mi cso n l~; dHI Zll b<,.I[
unitlÍl'iusok llkik II s;.:ékes f őv;íl ·O~ lorgnt:~g<1 '
hnn _ a ho l II 1Il'll1zetközi " Z('Jlt'lll e!r." l'<'. J OI.bun' hódít _ és 11 csonkl.lbnzlÍba ll szét.szort'lll
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élv(' mni egyházi szervezetii nk és munlHlnk
ll1cn'ct~ ki vngyunk tóve ;l. kond,'plI ~ztu.!ii sn~'lk
{>~ hnl<dunk, IHl nem tanulunk l!.ol'clclylol. l!..rdélv példáj.ín vegyük 667. l'e, hogy itt is nngy
"I.O;hIÍzi Illegújhódú.sra vlln szii~ség. és. exért
b,ítl":m kelJ c1olgozlll és Rxcmh('sz:.dllll mwdennel Hlni ennek útjlíblln úll. K iiJönöscn mi, if·
jub'b nemzedék, mert iL felelősséget is nagyohb
;nértókbcll m i viseljiik, S 11/1 nem akkor meg'
érd(>m cljiik öl sorsu nkat : "liX c lp usztul1íst",
mrdély minket nem mcgalkuv:í Sl"<l, nemtörű(1ömség re ős elpus:duhlfm.I 1nnít, int, dc leg,
főképen kötelez, hanem bri torsÍtgrl.l, munkár",
I.íldozah'u és életre. Ha mi csonkll hnzabcli uni1<Íriusok megértjük és mcgJSúv lcljiik Erd ('ly
tl.lnt.ísát, mni itt is a jövö záloga, és öregek
6s fiata lok egylll'ánt egyhúzunk jövöjéél·t és ezzel egyetemben ős i székely fajunké rt képesek
vagyullk emberfeletti <'ildozatot hozni és nUIIl k:H végezni, akkor az cgyhl.íz ós vele fajunk
élni fog.
/?elelős egyház/lnk jó"'vfíjéért 1/úntlen 'M liüírhl s e1/1be1", de leginkább a jövő 1/(!1/tzedéke,
([melyik most ne'rJf,tö1"ódömséYrJel} közönJl!Jel,
(jlbl'telt kézzel és megJmj tútl gerillccel nézi e{JyItú;::ullk pusztulását "égi, clavul,t 1"fmdszerévcl

és

esz1lléi've~

együtt,

!~ bl'cdj öntudatra

jövő

unitlíriu s ncmr.('déke, ];lsd meg i.l munkát, mn i ntd vúr, is merd
fel kötclu!;séged ós cselekedj. "Minden pe rc ké~ésl j (. I {, I~t, és veszteséget cgyltú:wnkrn és ra·
Junkrll nezvc.
I~I'dély utat mutatott,
.El'd6ly tnnít, int és köte lez !
Dr, Sz(tb6 Eid',

BESZÁMOLÓ
Nös2'övetségi hirek.

ki maga~ korát meghazudtoló készséggel vett
részt IUmden megmozdulásunkban, l sten őt
derült. lélekkel, bizakodó, re m é nyk edő szivvel
áldotta ll1~g késő öregségéig s aránylag rövid
és nem s~ l yos szenvedés utún szólitotta magához. Véghsztességén szövetségünk több tagjá~
val. kópvisel~ette magát. L egyen nyugovása
csendes, emleke kedves l
M int a szövetség életét mélyen órintö esemó nyről emlékezett meg II k özgyű lé s a rról
hogy 1936. november 12-é n biltok unkba vettük
a Pel'ezelné, Kozma F lóra Leányegyesülettel
közösen V. ker. Koháry-u. 4. sz. T. 7. sz. alatti
hely iségcL F. évi novembel' 1 .tő l kezdMőleg minden hétfőn munka d~lutánt (47 óra között)
tm'tunk, melyekre mtnden testvérünket kor- és
rangkülönbség nélkül ezcn az' uton is szeretettel hivunk, A készitett munkákat értékesitjük
céljai nk ra.
A szövel :;;ég fi ókjai nak a szól'ványok ban
való megszel'vezése fo lyik. A pestszentl örin cz i
fi ók 1937. január l - tő l a lrgszobb eredm énnye l
dolgozik.
A közcljö\'őlJen várható a kőbányai szÓrványban is a megalakulás.
A közgyűlés elé leljesztett jelentés adatai
m eg~ ,'dc~elnék, h.ogy azt egész tcrjedelmében
megIsmerJ e az ullItárius tÚi'sndu lom.
H asonló örömmel és megnyugvással vette
tudomásul a közgyűlés a Leányegylot munktlssl\gá ról szóló jelentést, mert a hallottak
I?indcn j elc nlé~őt m cggyőzle k arról , hogya
l.Joánycgylet mmden téren bevIlitotta a hozzáfíízött reményeket.
Részt vettünk a Gyerlllck védő Liga kétnapos tavaszi gyüjtésében. Az él·tékesitésre
kiadott tikettek árával együtt gyiijtésünk 188.9G
P -t. tett ki, Ezzel fl munkánk kal és áldozatunkkai 10 wlitárius gyermek nYUl'altntását biztosi ~
tottuk.

I{jt'tsdgvédö és segitö munkatlk {abb adatai:

I, 1936·ban egy esel'kósz(ink nya t'Ultahlst'i.. A Nöszövetség rendes évi közgyü lésót f,
ÓVI október 14-én tartotta. A kezdő imát Bara- , hoz 25 P -vel járultunk ;
1.)l1S István, fi befejoző imát F orencz József m OIl2. az IUnitárius Misszió Ház ifjainak d?t~a. J ?zan Miklósnó elnöki meg-nyitójában Nyil'ocly Gézáné sZOi'vez,~se útján - hetenként
l'ö~lden Ismer.tette a sr.övotség 1936/7. óvi mun- egy vaesol'lll adtunk, Osszesen : 36; abból fl
káJát é~ megjelölte azokat a teendőket, melyok vaCSOt'át lel'mészetben, 27 vacsol'át az crrc 1\
\\ kÖ7.eIJövObe~ a szövetsógl'o \':lnluk.
célra gyííjtött p,énzből: 178.60 P á llitott ki I~Z
A f.11egeJtett tisztujitás sO l'án a közgyíílés akció veze tőj e. Atlag 18-2O-all részesűllek egynagy sUJn~lattal .~~tto tudomásul Buzogány egy alka.!ommal vacsQl'ában .
An.':lának ),17. ulelnoki-, Pétorfi Juliának a fötit.3, Osszes ·isk. gycl'mekeink kartlcsonyk or
kó,lI- és [ olgál' i\'largitnak fi jegyzlH tisztsÓO"röl szoretet csomagot kaptak ;
történö lemondását. Míndhámmn évek ho;szú
4, a Konfcl"ellciiis tábol"iJl\Il egy Im\nyka
s,orán nagy .. szel'ctettol és hitbuzgóságga l szol- szövetségünk vendcgckónt voLt I'észt; ... ,
f'i.lták II S7.ovctség~t. Bíl"juk igél"eliikct hogy
5. a Szen tábi"tlhám i Pihenő nkCloJltllllk
emoncMsllk csuk tlSMség(iktöl -, do nem' fl sr.ö- Lngj ni nk útján 12 kiló lekvál"L, 18 kiló cukroL
vetséSW I való elvál:\suko.t. jelen ti s nem sz(ín- és 1 P -t (Cll ko/" megvlHlás) juttatLunk;
..
ne mcg továbbra IS a tOliik elvthható hűség
6. 1936. megvendógcltilk il Vllsál'lmpl 18k.
gel és szeretettel támogatni a szövetséget.
szegénysorsú tanulóit - 37-ben CI"I"O nem VOlL
.
Az elhangzott jelel1tésokblH közöljük nzo- :lIkalom.
kat II I'észleteket melyekl-ő l úgy "él'" k I
7, Nugyobb t:lllulJm\nyi .segéllyel segi~.el
't"'" '.
"
JU , lOgy
érdeklir IlZ. U nlnl'llIS
!!.I·!esitö kedves olvasóit.
tük ' ~ óven kel'csztii l egy fl:hsko lás testvél"lIu, • "-egyel~t.~?1 emlókoztül1k meg elhunyt ket - egy ével1 át kisebb scgéllyel szintén
kcd\es tcst\'el"lln kl'öl, özv. Um'zsy 1-i: !\I'oIYlukó l, egyet ;
1~,

u, e,

XV I. 11

8. Egyik elhunyt testvórilnk árvlijánnk
tanu lmá nyai befojoz téi~ - két tnnéven át öszszese n $52.60 P -t gy ii jtöttiink.
Sajnos - or15sen npodó jövedolmiink nem
engedi meg a szegónygondozlíslhlk Ilzt fi módját, molY I'c pedig - jobban talán, Ipint vnlahll
_ szükség lenne. Nyilvilntartott és ti scgélyezésl"c él'dlJlnes szegényeink az egész év tartama
nlntt - :lZ anyngink erejéig részesültek kisebb
pénzs~gélyben, karácsonykor I'Uhft-, pénz- 65
éje Imisze I'segél y ben.
A pénetári jelentés szerint: 1936-ban öSSzes
bevétel: 2392.68 P - kiadás: ugyanannyi, A
szegénygondozásJ'a gyíijtött kis könyvekben
(most mái' csnk 4-5 könyvön folyik a gyűjtés)
1J4.4-1 P , kiadás ugyflncnnyi.
A km'ácsonyi akció összes bevétele volt:
1,025,95 P. összcs kiadás: 1.088.3f) P - a deficit megtéritve a szövetség U)37, januál'i bevéleJeib15l.
1930-tól kezdve 111. amerikai segélyek 10
százIllékában ]'észesiilt fl szövetség. A közgy(íJés sajnMatta l vette tudomásul. hogy ezentúl i\
fcntje lzett intézmén,yes segély helyett szövetségü nk csak alkalmi segélyekben lesz rúsZQsithetl5.
r-.fint a legközelobbi teend őt, a' kaJ'áesonyi
akció elll készitését jelölte meg a közgyű l és,

•

A dunapataji templom javára rendezett
est ~októbe r 16.) szép OI'kölcsi és anyagi s iker'['el .lál't. A sze replők szép közönségben gyönyö rködbettek. - - ,"iszopt az l1oihÍ1'ius tlÍl'sadalom
kp;t uj szereplőt ..ismer't meg: dJ', Kendesy Pálnet, ;) d1lnapataJI egybázközség lel kes és áldozatos el15ljál"Ó munkását és kedves közvetlen
beszédén keresztül mfll,>'Út a gyülekezetet is és Rácz Tilda operaénekes n őt .
Kelemen Béla 20 P-ős és vitéz Kozma
György 10 P -ös adományával az eddig befolyt
jövedelem 200 P 50 fil l.
E lszámolásra kiadott műsol' van még künn
52 dar'ab,
*
. Postaköltség kimólése céljából ezen az úton
kel"em ke~dves Testvé]'einket. hogy sziveskcdjflnek t. a nHlsOI'okka! elszárnolni, hogy fl teljes
elsza.moh\s és nyJlvános nyuO'tázás megtörténhessek,
.,

•

, Tagjainkat kérjük, hogy havi ,qyt"déseülkre
~ml nd cn I~ónap m,ásod ik csütöl'Wkjén d. u, 5
omk?]". s~Ját helYls6giinkben) jöjjenek el - s
tagsagl dlJukat fizessék be.

B, r,-?lé,

H I R E K
.l s,tenti5zteleteink~1 K,ohíu'y utcai tem plo-

~unkb;ln ."asúl"nal~onkent cs az ünnepnapokon
]S'I re?9 el kllenc óra1- kezdette l titJ'1juk, Ennek a
vá toztat~snak fi róvón elértük azt, hogy II ma-

gyllr ]:ádló most mth havonta egyszer kapcsolja
lstentlszteleteinket.

~vkönyv~nk nyomds alatt van

azt 1
punk docembe rI szó m(wnl ea-v,"", ro . k
Qk"ld
'
Vé
"'k
h'
....,
gJU s7.ét
\I
OnT, ,rJu
Ivcinket, bogy előfizetési d': ..
kat rende;t,;t,ék, mOl't óvkönyvot C'Mí ,. kl.lal~
tudun~ kü ldeni , nkik clófizctősi diJ'J:all'tI",O I"ó"kk
ban IlInesenok,
I
ra II

, Duna-Tisz~.~e n ti unitárius cgyllá;t,köriink
éVI , rendes közgy,~lesél , dec. 8-1\n délelőtt ti7.
ó,rfll kezdettel f.fiJ'tJa Pe s!.s7.entlődncc n fl'
. fl '
!'IllS templomblIll, A;t, istnr;tisztelctcn JÓz~lnll~;~k.
lós és BRltó}< Géza végzIk II lelk észi 8zolgalatot Boros Aron hódmezövl\.sú]'hcly·, ktl'
I
..
u
A
~I'
r
n
orra
eg;v u "
gyu esre, clhiv)uk egyházi tanáesosfll ~lk fl~yelmét. , l~ hm:Lt.nli sziin napon sZf1kitsnnnk ma.. uknak Idot és vegyenek 1'6s7.t c há' .
életünk fontos dolgai megtJíl'gyah\sábu'n. gy ZI
Unitárius lelkészköri értekezletet tartunk
de~e~bel' !-~n d?!után 6 órakor az Unitáriu~
M IS~Z,'Ó f~az ll"OdáJlu,l, mclyn?k főMrA'ya az rgaz~at~ fml<l cs által .1lwaslattetcJJ'c IckiilClötl tanugyl re fOJ'I,~l l)]"obl~ Lmljll, Az él'tekezlctet követően ,a ~n:ulek.ezetl teremben este nyolc órnkol'
PI;~~bJtel'elllk es tnnácsosai~,k bcvonJÍsúvul cgyh;lZI társas vacsol'át rendewnk. melyre az érdekeltek figyeImét ezuton is felhivjllk,
Rádiós Istentiszteletünk volt a reformáció emléknapján okt. 31-én, amikOl' Barabás
I stván lelkész prédikált. A mag)'llJ' I'ádió megballgatta egyMzunk ké l'ésót és ' stent i sztelete ~
inknek reA'gel kilenc ól',ha áUett kezdete következtében igél'etct tett. hog,Y minden hónapban
egysze I', fi hónap első vas(u-nflpjún r'egg-el ki lenc
ól'akol' negyvenpel'ces idötartnlomra Budapest
I, adóállom{lson közvctiti Istentiszteletünket Az
első reggeli kileneórt\s kezdetli Istentiszteleten
hiveink e lég szép sZl\mmal gyü ltek egybe s '
nov, 14-én megtm'tflndó Istentiszteletünket II
rúdió mái' ujra kapcsoini fogja. A szolgá,latot
14-én dJ'. Csiki Gábor missziói lelk ész vcgzi.
Aranyosrákosi Székely Sándor templomi vegyes karunk péntekcn, nov. 12-én II
Misszió Ház templomában íinnepélyt rendezett,
unitárius énekeskönyvünk Székely Sá ndor pü spök által rendezett kindásán3k százesztendős
jubileuma IIHfalroábó l. Az ünnepély ismertetésére még visszatérünk,
Adventi Jsfentiszteleteinkef nov. 2S-án
megkezdjük és azoknt II négy kfll"úesoJly előtti
vastÍl'napon a ).fisszió 1Hz templomúboll délutá,~
6 órai kczdettel fogjuk mcgtar-tani. AdventI
Istentiszte leteink tárgya: .A lelki egyscg", az
efézusbeli gylilekozetllez irott pItli levél IV.
része 3-5 vc]'sei alupj lhl,
Halottak napján kogyelettel nldoztull.k
nagyja ink és jóltevl:link em lékezete előtt, s vl ~
nigot vittünk sirjaikr-a, J6ean ~\rikl ós lIle~l{Jto
gatta Perczelné Kozma Flóra sirj,it Buracskán, tI
Kc]'epesi tcmeHJbcn ped ig kegyelettel ndóztullk
gr. Batthyá?lyi n Ollll jóltev15nk sil'j:íntíl, ~b~.1 a
csorkés7.csapat és II Bmssai egyesiilet kllidottséggel kópv isoltctte magn!.
.
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A r eformltció e mlékthtnepélyén II pest.i IQrlY'endQnénk, hll m indon tei:ítvériin k jelén lehe.
Yigadóbnn II szokásos keretek között tartottá k tett volnn ezcn flZ ünnepélyen.
meg al': 'ünnepélyt. D,.. Tasnádi NaQ.1/ András
Dá vid Ferenc EgyletOnk. az idei évadelnöki mcgnyitój:l II felekezeti békesség szellemét idéztc. Az ünnepi előadást dyo Ré/Jhr [ ml'c ban első cstélyét okt. 22-ón tartotta meg fil
C,Il'yctcm i tanár tartotta, aki a h idat kereste, Unitárius 1:risszió H áz templomában, A !!yille:
ahol Krisztus Királyságában II protestánsok és kezet éneko után dr. Csiki Gábor lelkész imádkatolikusok c,!Z'.\' m:\srn találhntnak. A zán.zót, kozott, M, Baláu Ibolya, a m, kb'. Operaház
nnvid Ferenc Eayletiink elnöke, dr. bát·ó Da'1liel tagjn .~zép éMkével gyön'y?rködt(lt~tt.. Estélyü nk
Gábor tartotta, komoly gondolatokkal mél1atva elöadoJll, dr. Ferenczy Ge7.a erdelYl unitárius
az ünnepély jele n tőségót. - Szeretnénk, hogyha egyhózunk fögondnoka, ak i Ílnmú,ron husz eszII protestáns ö sszcfO~t1s szellemet., noosnk ezeken f!lnd eje áll Ort az egyház kormánYl'udja mellett.
Ertékes és szép e l őadását évköny"üokben
II szép, évente megismétlődő ünnepeken érczhetnénk, hanem az megn.yilatkoznll mindenütt

a magyar életben. s ne kellene az egyes,

sűrűn

ismétlődő

•

csetek folYllm:ín m indig azt éreznünk,
hogyamikol' ni ncsen szükség arra, hogya másik tábor fe ló bizonyságot tegyünk, akkol' ini nket a pl'otestántizmuson kivü lállónak, ellenségnek
tartanak. A t'efOl'máció igazi lelke az egyetőt'
tésbon, egymás megbecsülésében, neesak vnsát,nap, dc a munkallapokon is ny ilatkozzék meg
mlll' végl'e.
Refo rmé1ció emlékUnnepély október
3 1-én. Egyházunk ez évben is megtal'totta -a
l'cfol'máci6 emlekiinnepélyót, Minket ugyan nem
érint közvetlenül e nap es mégis ünneppé avattuk ezt :J napot : a mindig épités, az örök megujulás ünnepéve. Mert nem elég a testvériségnek, a szociális él'zésnck tlllandó hangoztatása,
h?gyh~ éppen a testvériség. a közösség érzése
rylÚllYZlk nálu nk és a kiilönbözö felekezeteknél.
Es nem elég a jelszavak és tennivalók állandó
hangoztatnsa, hogy ha hiányzik éppen a l egfontosab~: ~ tott, a cselekedet. A kereszténységet,
az unttánzmllst nem jelszavakban, hanem tettekben kell cini, hadd fakadjon áldás flZ élet
nyomában. "Ecclcs ia semper refol'mad debet. "
~cmesak az embert, hanem az egyházat is
t~~~and6an l'e~ol'mál ni k.ell, hogy a hit, a vall ás
~ulső megnYllvánulásfLlban és szervezetéhen is
elho~sen, Ez ~Z Ülll)ep az él nivágyás, fi tenniak?-rá~ megnYIlvánulásának volt az ünnepe. Az
\\nrtár'lzmus százndokon ket'esl.tül n k i se b bsé"'i~
~C.~ .. mclllízött és lemosolygott életet élte. J.Ia~ld
JÖjjün most oz elmél kedő unitár'izmus helyett a
~selc~v~ lln itá1'izrnus. Mert ime, bebizonyitotta
,~ mal elot, l,lOgy csak az az embel' és egybl\z
:lhet'",ameIYlk az 61et fOl'gatngában megtalálja
nm~a helyét, amelynek oreiben l üktető mu n'~h!\, tettr? smkuló életerő zsong, Az u~itál'iz
mu~ ,o.gyha7.zá alakllhisa óta mindig magyal'
e~.} h,íz volt, ~rUL':':rat' (öldön szatetett, m agyarul
&~~:' magY:1 l' lelkekböl tört fe l az élethimnu sz.
: ,7.< zado~ Vihara nem volt képes elnómitani ezt
,\~ . ~Ietlumnuszt. Ncm volt és nem is lesz szüks.~~U~\k soha ".ór'átömlcsztésrc, csa k a mi lelkunk~en .lobo/'nonuz élniakllt'ás, Ez az ünnep
~;z u,llrhil'llls.. magyal' öntudatnak volt az ébreszt..,ClöJ.O. Al':. unnep~l'yen Kerelci Gábor imádkozott.
Be\,el ~lárll'1 Dézn Annll orgouakiséretévcl énekS;" mot adott clö. Bened<Jk Gyula szavulata utún
J eiM I stv~n h\I'tolt mindonkit mogkapó beszédet. Az. unnepélyt Fere'ICz JÓ7.sef zárta be.
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telj es szövegében közöljük. 8upka Magda. eredeti művészi tehetségével adott el6 néhány költeményt, Gálna Sándol' ol'gonas7.ólója után J6zan
:\l ik lós egyleti diszelnök köszönte meg az előadó
nemes munkáját egysze rű szavakkal, melyekben
az unitfil'illS összetal1fis és az ősi föld szeretetc
tükröződött viss za, Sajnáljuk, hogy a szép ün nepélyen h iveink közü l csak kevesen vettek
részt. Az estély t követö tár'sas vacsorán dT. Gelei J ózsef, n szegedi tudományegyetem rektora,
ottani lennyegyh ázközségiink gondnoka köszöntötte et'dély i vendégünket s a betű erejéről és
hntalmál'ól mondott szép gondolatokat. Dr. Fer"mCZlI Géza. főgondnók köszön te meg az üdvözlést és llZ unit;\r'üls öntudnt ápolására hivta fel
mindnyájunk figyeimét.

O y ermeknyaralfatás unk gondolajátmindenütt ismertetjük. Nagy áldozatokra van szükscg, hogy a jövő nyáron két esoporban három
héti~ legalább 60-SO budapesti, pestkörnyéki
es vidcki gyet'meket nym'altassunk. Budapesti
egyházközségünk megkeresésél'e már válaszolt
a d ebl'eeelli lel-lTlyegyházközség, amelyik a jövő
nyár'oll egy fiu és egy leánygyermeket akar felküldeni, a szolnoki szól'\'ányban megkezdették
a ners ely pé n zgyűjtést, a h ó dmezővásá rhelyi gyii~
lekezet is foglalkozott mái' a gondolattal, s
pestköl'llyékón több helyen folyta4iák a megkezdett munkát. Kecskeméti szól'ványuuk már'
tavaly megkezdette ft gyljjtést és az idén fe l:
tétleniiI küld egy gyer'meket a táborba, H lIlm
akal'juk, hogy músutt is hasonló szol'goskodá~
foly ik, - Ferenuy István homokmégyi közsé~l
főjegyzö, unitáriuS testvcrünk résztvett a Dl\vJd
F el'ene Egylet vacsoráján, ahol Cl'losíilt gyeJ'meknyar'altató munkánk er'cdményeiJ'öl. yeh\j~n
Jotta, hogy öt"on kiló lisztet kíild saJ~.~ kol.tséc-én II táborozó gyermekek száml\ra JOv~. ov
julius folyamán. Nemes cselekede~c l..'1lalJon
követésl'c másoknál is. A tavalYJ t.áborozás
alkalmával fl legnagyobb segitséget azok a lekVÚI'OS ü\'egek nyujtották, melycke~. ~arabá$ Istvánné nagytiszteletű asszony g,Y,llJtött egybe ~
gyermekseregnek, melyet bödönJoben nllgyl'izcl"U
izÍÍ vegyes lekvál'rá kevel'~ össze, .~ [ost ~sszcl,
ft háziasszonyok I'cndezgchk kamrálkat, s lIyenkOtO szokták 'lekváros és izes üvegjeiket fcHI'I\ sokkfIl ellátni. Legyen ott minden kamr!\bIUl
egy üveg, amel.yik IlZ "Unitáriu, gyermeblyaralta/ág" fe li n\st krtpja, melyet II nyflrára meg·
örizíink, hogy gyermekeink.nek ndhassuk. - II
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nok ős Kereki, lh\bol' lolkész voltak 1\ tll\rnll
egyllC(llI itói s 1\ cSf\p nt. mindon egyt:lS t!\gjn Sikerrel IIl\i ködül t köZI'C II közönség ónlck löd6séul'k fe lkoltésében. J ó:sa U,Y ldn, Kolló Uyörgy BCrlcdek
Oynlu, De,.do h.:\I'oly, Oyörgy'J'illor, NY I:tdy n ézn
Nyiredy Szabolcs és az ifj. Petlu' 181"'I\n l'g'r ~
fOI'mt\n hozzl\jál'lllll\k II sikel'hoz I~ szépen ón e klő
cSilpllt.tal egyiill. Nag y SandOl' fuvoln8z:\mlti
1!ldntosab l) uni tárius nem zedéket nevol. L\ kl)- szcpcn szinoztók a melocl!·nnmti km; részeket lj
y.össégi tudlll , 1\ 1610k, llloly II gy üle keze te kbon lIZ ellhlc\ús soks7.0l' tsnlt könnret sze münk be. J\
szól, ébrcdm:ik fl sv.ivii khon, s 1\I (\oz !l~~lI1kklLl t:\bOl'uc8z:\moló iinnepóly l isztll jÖVC(\tJltllót ti
l o~.rii tl k ennek :I roly!lllllltnak é b I'C llt :II'I,Ot, :\ pojövő év i t;\boroz:'ls költségci l'c gyiijlöttók eO'y llf',
.A z ünnepélyt. szépen sikcl'iilt öl'egcsel'kész ilU\('lUi és szo lglíi.
A Dávid Fere nc E gylet r. hó 20-1\n estüly köveLIe. A széps7.:\1l111 közönség somibnn
lHl'lja mcg vallásos és hnzfI!hls csté lyót. :I \ 1isz- I'észt. vett II szcl·vcr,Öl.cstiil ei is d ,.. báró O/mid
sziós 11;11. Icm plollllí Ullll . <I X I I-lOgyci; l ~ nd rc - lL UI\uor elnök kel az élén. Az ünncpélyen meg3. volt H{tkos-u.) I~zc n az cs lólyoll olöml : dr. nyitÓL P e/hó Is!vún csapatplll'ancsllok zú'rs7.ú!
B or oss IJ:lsr, t6 hidtlpiró " b~qy,, {ü.politika i harcok cli'. /Ji/éiJ Nyiredy Géza s1.01'\'ezü l.e~Wlcti Ita'" Illona magyar liir I!4Ilyh o:lis~a:1i " . oimOIl. A mlisort. dott. A szópon sil;:cl'li lt ün nepé lyél't a °esupll l
ndn den egyes blgj:\t elis merés illeti.
míivészi sZI\ mok cgé~z lh k ki.
A Bölöni Farka s S c1ndor Iparosok ts
D iák vacsora-akció. Októbol' Imváb:1n
lIIogl.m tott közgyti lcsünk a tkldml\vlll elvl\ll alta m Kere s kedők Köre okt. 2-l-Cll b\l'tot\l ~ I'o n(\ kivli li közgy lilcsél. A gyííles in'ml fi tagok IlU!!)'
Nószö\'ctscgiin k rótit k:'! "i tisztscgét. Ugynll:lkko[' crd eklódést tnutat.tak cs rég nom látott sz:'lnl ~
l\t l\dlllJll D ilík- VHCSO['U a koiónk vcr,etését Ol'. ban jelentek meg. A llyUlést Nagy A I'OIl elnök.
Csiki GI\bornó nötestvó['ii nknck. Ne m tnu llls1.t- ny ito tln. Illeg, majd oeszúmolt a kül' mult Ó\' j
hatom cl az alki\hllnt, hogy mcJcg sZfimk kal llllln kl\sságl\ról. Beszámolój ábnn l'I\mutntolt. a lTa,
hállís köszönoto-\:nct rejezzcm ki mindazok na k II hogy menny i nehézséggel kell megkiizd{' nil'
a nll!lk, a ki \lZ egyesü le! vezetésót mllgt\ra \':\1lIenlCsszivii adomá nyo7.ókn nk, ak ik Icholt! vé tot- lal j n s éppen OZÖI't k Ő I'le il l.ngokl'l nk !lZ eg,vclék, bogy scgitségükkcl hat c\'cn kOl'csztill za- sület mnnk:\j u it'án ti rokozo tt él'dekl6dósét. es
val'lalanul rolylathatht
n öszö \'etsé~ ü n k ozen
Ii\mogatúslU, Majd a tisztikar lemond:\sa ub\n
,
karitativ mUl.lkl\ját. 1~ ['tesi tO n k feb l'uári SZlhlUív új lisz lik l\1'L " Il lasztolt 1\ gyű l és a, k ü vet ke z ők
személyében : tb. elnök : Na.qy A['on) elnök:
bllll relsorolt adom.\nyo kna k folytul :\Sl\ t alább
Pti1!!!! Lajos, alelnök : KovdC$ ;\lik lós és Birtal!lft
közöljük. 10'- PcngOs adOlm\nyt küldt ek. : lk
LlljOS, jegyző : Derei JJajos, pcnzb\l'Ilok : Nagy
!v(m Ll.\szló· J ózan J\ li kl6slIC, Bel'lin i ur, Bm'tha And r:\s, o ll o n ő I': Szabó Dónes ós Illyés $mdol',
Lajos, Dr. 1\.li kó I;'OI'ellonó, J\ likó (i Abum é, S'tOl'emgazda : Sca M S/indo['. - No\'otnbor 7-én
llll'lotta :IZ egyesülel 0ls6 \'I\lllszt mányi-ülésót ,
Pengós :1dOlm'lnyt Nöszövetsegüllk j uttatott, 5'mcl,ven tovább folytai.tflk il küzgyúlósclI rehnePe ngő s :1dOmi\nyt űr,v, Ny il'O Gózá nó, özv.
['ü lt kórdések meg bcszúlését. Legk özclobbi \' IÍTŰ I'ö k 1\:\lm{mné, Hódiger ]{ l'II'oly, ÖT. \' , A d o\\'
laszlnu\ny i ülés folyó hó :!1-én lesr" melyr.:: II
Viktorné, KO\'ács ]{ (dlm\nné, Kelemon Bélu, \'áll\S~ t nll\ n)' i tngo k ngyelmót (,7.111In l is felhivUj \'lÍ ry László. 4'- Po ngőt adomúllyozoLt Li'erencz j uk. ü l'ömme! al lapit ju k meg, hogy il k ÖI' ci ci!'
J ózsc!' és 4Ú dm'ab lOjllSt tel'mószotbon i adomá ny- egy I\ i hnlMk(ihöz ó['kezett , nlUly :t fOI'l'ongú
képen, D[·. Csi~j Gt\bol'llctól, J VHcson\t kaptunk cse lekvések idejét jelzi. Ne m SZl/und ennel fl
hahhkOuél megálla ni. ElOl'c ,kell menni II ~ze l'~
tCl'lnés7.ctben. Osszos pénzadomány egész ÓV['o \'ez kodés ÓS segité;; utjá n, Es Im \l Z II lolk esul7S'üO Pe ngő, Belo\'al'Y Istvl\nnénak és ŐZ " , dés és dolgozni "I\gyás, 9.ln ely megnyilalk ozott
Beoestyéll nének hálás köszönctü nket rejezz ük ki a két gy űl ése n tov!\bbm is lll ogmnrllcl! nkkor
szi\'cs fámdozásaikórt. S r,creteltel kérjü k hittest- telj es jogglll I'c-Illó.lhelj lik l hogy fi ~Ölölll li':ll'kus
vércinkct támogassúk ozután is (lJúszűvetségü ll - St\ndul' Ipll['osok cs Kel'cskodO k !\ ÖI'O lIItl~I\l'fl
fot; tuh\lni és egylH\z!,özscgiiu k üle t~ b o n Igell
ket ezen mun!;.(tjábull .
v itéz N}'irl!d,. Oeztiné,
jelent ékeny lI\ l'sadnlJlll tényez6vó VÜ ll k,
C serk~ szcsa p a tunk szép tábo['beszá mo ló
Űrmö ss y Zsigmond ull it:'lriUS tcstvefiink,
csapatünnepólyt rendezett nov. 7 - Óli éJ'dcklödö a ki hosszu óvcken ke['csr,tii l, mint iizlctvo.ECt.{1
n.I,lgy kö.zönség elOtt 11r, ]i;l'(lólyi jl'ódiak Egye- vezette Nugy ko v!'\csy :-' lilon k6 üzemót, Ö [~lí llóSl 
Sl/ Ieló duw.tcl'mébcn. Az ünncpélycn II pm':mtJS- to t lH Illugát és iizlelet ny itott, m c J .~'1·c h.[[·dotélIokság k6t élö kópben :l csapat életét mutatt" sü n k hivja fel !.ti vei n k figye imét. HII'd('tosc fe ltHl !; ta. hollókői uyári túbO['OZllst idózto s e~n' ad:ísükor öt. póltl:1ny bun fizeto tt cll) t:~pu lJk l'll,
rrdélYI ll\uol'ozt\st. hozott sr,omoin k 016. lÚ ho!!',)' tl zt mogkiildhess li k,. olyun . sZO~tJ n ysol'su
CZCl'év?s. llltlij'yitl' 1'101'5 szi m bolik llS gondollllúba un itt\ I'i IlS hi voinkn ek, ak lknok Jelon hel>lzc.l~
bcleál htJíl. a magyal' ilju t, mint II jCh'ondó Illeg- n om ongodi meg !I Z t, !.togy lu.pun knilk olt1fu~etlh
vált.ásánuk lClólómónyesöL l )elhö Is t ván plll'anl!S- tellessetHJk,
,'idókcn is szivcsou \'csszíik n lokvl\r lUogajtlnb\sokut 1\ lis;>;t gy(íj tésél, egy kiló cukrot. vagy
('lIr kilÓ s:r.nloIllHÜ, melyek mi nd h~:r.zn.jó.n d ll !lk
alll lOz, hogy ősszel pir'ospozsg':lS lLllIlI\n us gyerrtlukek ot h\tlm k Ilkiknek 6p lostóbu ll ott lobog
az un ihi l'ill s lóte k [I'ngj l'm llk fónyo és Cl'oj ?
muly szclllbcszn ll II ['CVCI'zlll isilcl!\s v cszo d clll\ ~ I
vo l és II kis cmbo l'ljn h\ nl:\ kból, e rőseb b és tm -
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Hőgycs

Endre-II. 3. sz. ulatti gyi! lekezeti te-

remben \'ü:,0810t tartnnak. A v ita tárgya:
Kelemen Béla t' c nd6r1őt.nnácsos bev ezető elő
adása nyomúll ftZ új egyházi t Öl'vénytcl'vezct és
Cgyh{lzi életiink id 6szcrű kérdései.

Pestvidék.
Az egy h á zi é letet ft szószéki és lelkipásztori gondozói mlUlka mell ett ft gyülekezeti
élet teszi teljessé. Ennek szép bizonyságát láttuk fl pcstszentU5rinci hivek életében, akik a
templom mcllctti gyülekezeti Mzal val óban ft
közösség életének központjává avatták. Nöszö·
vctscgünk amiko ]' délutánonként összegyül,
szorgal mas kézzel filggönyt varrogat a terem
disútósórc, s közben azon goodolkoznak, hogy
hogyan tudja fl közösség életét elevenné és tanuls{Lgossú tenni, Október hó el ső szombatjtm
kezdették meg e l ső mű so l'os családi cstélyük
mcgt:l l'táslÍt, ahol "Zgy láttam Erdélyt" eimen
háJ'om felolv asást hnllottunk: Pe/hö Ist vánné
tisztelendő asszonytól, Sz, lVeress J olán irónőtől
és Kereki Gábor Jel késztől. Mindlu\I'man az idei
elmult nyál'on sZCl'zett em lékeikböl gyüjtöt.tck
össze egy csokOl'ra valót s adták azt elő 'cO'y_
szel'ücll és közvctlenül, úgy, ahogy otthon i~ fl
testvér szo kott mt'S61ni a tcst\rél'llck, Csaki Imre
tanító vCl'Sciböl olvasott fel, melyek közül
"Amt..4skol''' c. szép versét lapunk mai számában közöljük, "cJ'seket szavalt ifj, Pe/hJ István
ős székely tÖI'tén etet adott elO Sala Domokos
er~~lyi ,~z,~lln~üvész, A szép számmal egybeg~' lll~, kOZOl,lSCg, sOt'Ó,ban néhány budapesti prcsbltel'Unket es llL\'linket is oU láttuk, Az ' ezután
mcgtartandó esté l ~'e kl-e fe lhivjllk hiveink figye lmét, Legközelebbi estólyt november H-én vasál'llap délután 6 órftkol' tal'tják,
'
V idék .

•

Kérelem D unán/ul uníláríusaihoz
Ez ,(.!v~~n na~yo~ sokan elfeledkeztek egyházi
adóJuk1ól. Mtndl(J kevesebben vannak, kik hitlmzgósá/Juk'I'óZ t,öbb-kevesebb adománttyal tanuságot tesznek , Pedig minden homokszem, minden t~qlad(trab épiti azt a lelki templomot,
m~ly~en a megoszthatatlan I stent olyan jól
eSIk tmádni, Mi nem áldozatokat kériink nún
terhes ,adókat kiVáJI,unk, de legalább az eg~üvé
ta1'toZ{(,S érz~ének bizonyságait szeretnók láttti
az~kban a1c~k unitárius nevet viselnek, EsöCS~~P?kkel ,1S s.mporodik (~ tenger j egy-egy
s~,kraval, ,1,~ tlOgyobb az 1(r oltárának szent
tuze, KerJlI~ szet'etettel, testvéries ,'okonérzéssel, hogy mU/deJ/ki, szive-lelke 8zeN' It emlékez-

zék fIIeg egyltázár6l.

nov. r;t~i~~~d~:st~~:lyen ,adve~tben, tehát
nup délután 5 Ól" k csonylg, mmden vasál'tartanak. A minde~ h~ e1ad~entl Istcn~is?teletet
Su vaSárnapJán OI'OS-

1u\zf\n 6s mlndon hó második "asál'napján Szc"
gedCt,1 tal'tani szokott Istentiszteletek az adventben IS I'endesen mcgtal'tatnak,
Dun a p a faj o n fl.. templom - tOl'ony _
bal:ang, - temetO, - hnrmonium és gyül~ke
zctl termek Jelszentel ése el~Tel,á fhaUJlag r. évi
no,,:ember h?_8-á ~ d, e" 12 orm kezdettel lesz,
A kIk ,az épltés költségClbcn hozzájárultak külön
megluvót kapnak,
Győ rb e n 14-én, d, e, 11 ól'akol' ul'vacsora_
osztassal egybekapcsolt Istentiszteletet tart
Józan Miklós püspöki vikál'ius,
'
N y ir egy h~ z ~n nov. 21-én Józan Miklós
Baj~n , nov. 21-én Ferencz J ózsef tattanak'
u rvacsol'aosztással egybekapcsol t Istentiszteletet
fi szokott h eJycken,
A szolnoki s z ó r v ~n y ban fl.. f, évben há~
l'OmS7,O I' tfi/'toU [stcntisztcletet Józan Miklós
püspök i vi kfu'ins, Ez alkalmakkal két növen ...
dék (J\'Ió.t'ton, Mat'git és Osváth Zsuzsa) konfi/'mtilt, egyháZI áldásban J'észesült esküvője alkalmából 'l'iboldi Tibol' testnevelési tanár és meny~Sszol!ya Németh Magda, Az okt, 17-én tartott
Istentiszteleten Ul'vaCSOl'át vevök száma: 27,
l st~ ntis~teleti ~clyi ségü l fi rer. templom szolgált,
amlél't IS a szo l'vAny hálával tartozik a I'efol'mátns gyülekezetnek, Az utolsó alkalommal öszszegyült perselypénz (11 P) tartalekolva n Szentábmhámi-pihenőben l eendő nyal'filtatási akció
rószél'c, - H itoktatásban részesülök száma a
foly ó tanévben: 7, hittanóra hetenként egy,
Ba rtók G6!1.a, dunáotuli körleikészülIk
okt. 10 én, Bal atonfőkajá l'on tm'tott rstenti sztcIctet, novembel: 14-6n ped ig Sopronban gyül
tötte össze fi kicsiny, de lelkes nyájat. Kaposváron nov, hó vége feló és nem sokkal azután
pedjg Szombathelyen gyüloek össze hiveink,
hogy hitük ősi szel'turtásai szorint imádkozzanak,
G yulai szól'ványunkbull okt. 24-éo urvacsoraqsztással egybekapcsolt Istentiszteletet tal'tott dT, Csiki Gábor, Az Isten tiszteleten szépszámmal részt vett hivek dél után összegyülekeztek, ahol a lelkész BibliaoJvasása után megbeszélgették a SZÓt'VállY ll/'Oblémáit, gondolkoztak azon, hogy ha l?hetséges, akkor biztosttsák
mi nden egyes család I'észé,'e az Un itát'ius ErtesiWt, mert ez a biztos kapocs il szétszól'tan éIó
hivek között, 11'oglalkoztak beszélgetéseik sOl'án
egyházunk nagy fájó kéJ'déseivel, s egymást
er6sitették a reverzális elleni harcra, Ezekre a
családias összejöveteJ ekre e ls ősorban is azokban a sZÓI'ványokban "an feltétlen szükség, ahol
sajnos másvallásfelekezet templomában tartjuk
Istentiszteletünket, s a venclógjogot tisztelve
nem tudunk olyan őszinték lenni, mint amenynyire azt szeretnénk,
Klllföld .

u nitdri z mu9á nak esertlé ~
nyeiről lapunk szűkl'eszabott terjedelme miaU
csak ritkán tudunk megemlékezni Olvasóink
A

na~ y v ilág

•

hnlloth~k Ill~t· HZ indini lflia~i ŐS .Tai"tia h~g.rck
között cili Jllndllhól. oktk ö.tvon évvel o;r,c~ötL

1887 szopt om be!' 1 ~:'1.1l {\~ak ' totl!\~ mcg tllll!!i.=:

dus 9grhtízunkul, Bmq KISS? I' ~-I AJo,~ ~czetésé
voJ. 01\'ono\'05 fcnll ti lh\suk JubIleum i, lInnop~é
ci t lOost nctlll'égibon t l\l'tották JOWflt v~roskágn n moly fi nl\~.r hegyok töv6ben feksz ik, ncm

n~~yll~
.d65 szókely KOl'ösi Osoma SándOl' lHlIltJ81 PIbennel.:. J elonleg az angol uniü\!'i usok t~i~~l?ga
l:\sával BaRr Mlll'gi t loJkésznlS végez kÖnIkben
missziói munk t\t. A félszázados.~vrol'dll l? a~knl
má ntl Illi is Szol'ctettel köszöntJll~ tá\roh világrészen dolgozó IInitál'ius testvéreinket.

Dllsson messze Dn rdjoclingllSl, ahol

I

Halottaink.

fl

I

.

Skáll Zoltán töt'ckvő fialnl bOl'Atunk 5.Z0p tombot' 7-én tél'! mog örök pihcnőjél'c, -, UJl.~ky
K lára tan á t'nő dl'. Ujlaky Géza pt'CsbltOl'Uuk
JeánYII aki tl'l~gikl1s kÖl'iiJm ónyck k~zött tanulIDán'vú'tján .Fil'onzébon Iwlt ol, oktobey. 31-én
tél't Inog örök pih cnO ll o!yóro, a Fllrkas l'etl temctő b e. - Az clllllllyta knnk csendes pihe.nést,.u
hátramnl"lld oltnknnk Ist.c rlt ő l vigasztfllódást kIván unk.
•

HIVATALOS RÉSZ
S z. 2iO-1937.

Meghiv6.
. A budal>esti unitdr·ilM eg yházközsé,q K ebli
T (ltIdcsa 198i . d ecember 3· án (pénteken) d. u. 5
ó rakor a tUIh"\cstcl'cmbcn
évnegyedi rendes ülést
tal'l, melyre fi Tanács tagjait szel'oteUel meghivjuk.

Budapest, I93i. november 15.
Józan Miklós sk,
Dr. K ozma JCIIO sk,
gondnok.

lelkész-elnök.

Tárgysorozat .' 1. lmn- bibliaolvllsás. 2 . E lnöki megnl' itó,. 3. J cgyzökö nyv - hitelesitők. 4.
Elnökileg elintézett és folyó ügyek. 5 . Folyópén ztári és nlapitvúl1yi költ ségvetés az U)38-ik
évre. G. Nevelésügyi bizottság je lentése. 7. C a7,dasági b i7.ottság je lentése. 8, Köny vtári h ivatalos ól'ák megváltodatása. 9. IdOközben ér kező
ügyek . 10. Tnd it"únyok (i l'ás ball -c1őre!)
NB! Nevelésügyi bizottság: X L 2!). (1Ieljö)
d. u. 5 órakor. Ga7,dasági bizottság:
XIl, 1. (szerda) d. u. 5 ómkor.
Évi rendes Közgy Qlésünket f. év i dec2mber 19-én (vasárll!lp) d. e, 9 órára fogjuk
egybchivn i fi temp lombo. o. rendes istentisztel ettel kapcsolatban. A közgyülés legföbb tárgya
az 10BB-iki Kölf séglJc t~s megáll apitása és a Kebli
T anács által lÍtutalandó ügy ek,
•

. -

Sz.

~15-- 1 937.

Meghlvó.
Duuat1s:ametlti Uni/árius EgyM:körii.'Ik u>:n.
deeembOl' 8-I\n (storddn) d. c. JO ól'fikor P est..szentlől'in ee n, az IInitál'ius tomplomblll\ (.A Hami

lakótelop)
évi rendes közgyOlést
ta rt, melYI'o flZ egyházközségek képv i selőit, bolsOembc r testvél'cin kct és 1\7, Igazgató Taná.es
t.agjait s7,el'ete1tol meghivjuk.
Budapest, 1931. november 15.
vi t ~z dr. Kocma G.vör9!J sk.
Józan .11ikl6s sk.
köri felilgyclö-gondnOkJ

esperes-p._v.

T árgy sorotat : 1. r$tentisdolet. 2. E lnöki

megnyitó, B.

•

Jogyzőköny v hitelesitők. 4.

Megbi7.ó
levelek. 5. Mogalnkul!\s. 6. Törvények és rendelotek. 7, Espel'osi jelen tés. S. Tnniigyi jelentés.
9. K IC. Tan. 1025-1931, si. loiru.ta s ezzel
kapcsolatban jelentés az l~gy hiÍzi Szel'vezet mai
állllsál'ól. 10. Szó.mndások: fl) Köznlap, b) Nyug•

dijall\p. 11. Allnmsegély kiosztása. 12. Idöközbon ól'kczö ügyek. ' 13. Ind itványok (it'ásbanelőre! ) 14. Jövő közgyülés helye és ideje.
NB! Akik közgyü lés(inkön l'óSzl\'cnni óhajtanak, ebbeli szá.ndékukat szives kedjenek f. évi
d ecember 3-ig b ejelenten i, hogy budapcs h szállás ukl-ól a 1lisszióház (fX. H ögyes Endre-ll. 3.)
útján gondoskodhassunk.
Kó',ebédre is ugyanitt lohet jelentkezni II
maga idejében ; vagy esetleg Pestsl entláritlCen,
Pethő István lelkész aHa eimén (Állami Lakó-

telep 125-2.)
Istentisztoleten imádkozi k JÖtan
MikJós
•
esperes, prédik!\l Bartók Géza lelkész, Enekvezél':
Boros Ál'on, hódmezővásárhelyi kl.\otol'.
•

Lelk'szl nyugdllalap ra szánt kegyes adományokat, egyházunk hAlás kös:aönetc melJelf, a k öv etkez ő
október ha vi tételekben nyugl.izzuk : Perselygyüjtés a
Misszióhár. tcmplomában iD'37 P. Hüulle r GyOrgy és özv.
MolnO$ Józsefn€! 10- 10 P. Ifj. dr. tlalász János 6'- P.
Bakk Istdnné 3'- P. özv. dr. Nyi ró Gézá né 2'- P. B.
PálI Mária, dr. Mikó Lojos és Fere,nczy J e nő (BoDyhád)
J- I P. Összese n : 44'~7 P. A többit pedig jó reménységgel várjuk, mi ni olyan Is tennek telnő áldozatot, amit minden un ilfi riullnak e rkölcsi kötelessége meghozni, még azoknak is, akik egyébként hivatalos járuléka ikkal a saját erdekükben tá mogatják az intézetet, Csak együUes aka rall~1
é rhetjük e l a kitúzöll p rogramm mBgvalósitUst, azt t, I.
hogy belátható idOn belil1 egfUIt legyen és ér téKálló vagyontárgyakban tegyen elhelyezvc az Unitárius Lelkészi
Ny ugdij[ntézet törzsvag~'ona: t OO.ooo . (EIlY.3zAzezer)
/Irany penll(J ... Méltó elismeréssel emelJ lik kl azoknak
nevét akik uiyazólvlm minden kimullItásban 011 vannak
kisebb-nagyobb adományaikkal.
Szives Udvözlettel
Budapest 1937. XI. 4.
j6ZIJn M,ik163
,
pUspökl \'Iki1 rJus .
U. E.

•
Islenllszlaleli sorrend 1937. decembe. hóban.
11I01rl1 !IIe'r 6001,'1."'1 ",.,.1
H o L
.... On ó, 'ban

~

Te mPlo mokbao :

Barabás Isldn
V., Koháry-utca 4. . . . 5. 19. d.e.9. józan
Miklós
II.IUl. • •
•
•

d. u.6. hózan Miklós
5. d. e. IQ efledek üyula
( [I. lifJu• hir," .•I. Il lsl/liUI)
25.
• • dr. Csiki Oabor
..
\.., (RakOS' ulca)
12.26. • • Ferencz józsef
•
• •
• • Pelhő Istvan
•
•
•
31. d. u. ti. dr. Csiki Gabor
31.

-

•

•

•

8) KGrute kben:
l~:' /'.Uv.- telep. 'rtl.l.l~iI

·

. . .
C) purkörnytken :

U3udafok - Ref.lcmplOm
\Ssepel-Templom.téri
polgári iskola ..••
~spert - Wekerle-telep
JI. sz. eJemi iskola .
\t estszenterzsébelErzsébet- u. el. iskola

•
•
PeslszentJörincUnitárius templom ..

•
•

•
•
•

•

RikospalolaMAV.-Ielepi iskola
SaslialomKosslllh-Ieri el. isk. ,

•

•

Ujpest - Szt. IstvAn· téri
poleari Isllola . . . •
D) Vld'ken:
Debrecen-Hatvan·u.24.
Unitá rius imaház ..
KecskemétEvang. temp.
Gyu la, ref. templom
DUllllpataj Unitárius templom

•

•

".

26.

d. uA Benedek Gyula
• • Ferencz józse!

25.

d. u.3 Kereki GAbor

12

-

Nb! A]{thuzoll dAlunlokon urvac.oraosztib. _ A
templom i vegyeskar az enekprÓbákal folytat ja s azokat
minden hétfOn és Izerdán este 7 óukor tartja a Kohtiry~
ulcai tanll c.sleremben. - Egyhhi adó beliaetését azért
szorgalmanuk, hogy vegsO eaetben ne kelljen hatósági
behajttishoz folyamodnunk. Peru.llIrOI: Zsi~mond L6rin c.
flivatalos órák : d. e. 9- 1.. d. u. 4- 6. Pénzbestedők :
pesti oldalon ! Lux Ernő, budai oldalon: Varga Jenő. KérjUk hiveinket fogadják ökel mCj!érlésset. Ugyanök lllvehe.
tik a lelkeszi nyugdijalapra Ii ~[d ö tt adomllnyokal is_ Ej!yhhközségUnk csekkszámláJAnak sdma: 30.400. _
Adventi IIhitatalnkat a Minzió Hb templomlIban tartjuk
nov. 28-tól kezdődően délután 6 órakor a kar4c sonyt megelOző nl:gy vasárnapon.

A belváros szivében találja meg

25. , d.e.l l Kereki GAbor
t~

d . uA Kereki G<ibor

t2.

d. uA Kereki Gabor
.
• • Ferencz józsef

25.

-

.

Pethő

Islván
25.26. • • Pethlt Jslván
t •. • • Benedek Qyula
31. d.u.6 Pethlt Isl vá n
5.12. d.e.ll

d.uA

••
26.

d.u.4 Benedek Gyula
d.uA Kereki Gabor

,

t9,

~,26_

-

19.
19

ésvn. s zon
IV., Petati SAndor.u _ 3, az udvarban
A legolcsóbb bev(ls{\.J·U. si for l'ás !
Hittestvér'einknek át'eng edmény t

Barabás Islván

5.

-

,

•

d.u.4 BarabAs Istvan

Ha ima. vagy énekeskönyvre. vagy
bárn;lilyen egyházi kiadványra van
szüksége, forduljon az

UNITARIUS IRATMISSZIÓHOZ
d.e. 1O dr. Csiki Gábor
d.e.11 dr. Csiki Gabor
• • Ferencz józsef

12.26. d.e.9 Barabas István
12.26. d.u.2 Barabb Istvan

Budapest,
V., Koháry-utca 4., I. em. 8.
Nyitva:
csütörtökön 5 - 7, vasárnap 12- 1.

Utánaküldés kizárval
•

Uj cim:

Alllpltó szerk esztő: J ó z a n M I k I ó s
Fel.las szerkesztö e. kiadó; F e rencz József
Szerkeslltö.eg és kiadóhivatal;
B u dIlDest, V_, K oh.ry-ulca 4. Tele fon 110~6!51.
~IOI ize Ihi dij a negyedévenként meg~
jelenő .M a i Füzetek- c melléktette1
etYün egy évre 4' - pengO amely

beküldhetO a 30.400 szarnú 'pos(ata~
karékpéntU,ri folyószámlára _ (csekktulajdonos: Umlárius Egyhhkö2.Ség.
BUdapeSI).
A lap tul ajdonosa a B~dapesti Unitárius Egyházközség_
A . HIVatalos réS'!.· c. ro.at a. Magyar~
Orszá@i Unillrius Egyház birmelyik
lzerve által bektlldOtl hivatalos kOz.leményt tart11mana

XVI • •,1. fl.

IZ.

BUdapest, 1937. Rovember hó

NyomaloU Mátt Ern6 kOnyvnyomdájában, Budapesi, VIII., jÓtlef~ulc. 61. _ Telefon; 1~392-59.

•

