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Forr a vi ••• 
Nyár folyamán ismét egy baljóslatú 

üstökös jelent meg az ég boltozatán, valahol 
a göncölszekér rúdja közelében, Akik tudós 
felkészültséggel kutatták és távcsövön át 
figyelemmel kisérték kimért pályáját, ame
lyen halálos pontossággal - ime! meg
jelent, azok csak rendet és törvényszerűséget 
látnak benne és ezekben a külső jelekben 
is csak csodálni és imádni tudják az isteni ., 
Gondviselést. Az O nagysága és szeretete 
nyilatkozik meg a természet ezer változa
tában és harmónikus együttműködésében .. . 
Csak semmi kapkodás, semmi szeszély, 
semmi széthúzás; mert cz már a mi fö ldi 
világunk jellemző vonása. Amit az Isten 
jókedvében teremtett, mi azt sz ilaj kedv
teléssel és ellenséges indulattal szétrombolni , 
megsemmisiteni igyekezünk. Hiába moso
lyog reánk az ősz i verőfény , mi azt fanyar 
áb rázattal homályba boritani, eltorzitani ké
szülünk, Azt, ami állandó és uralkodó jelen
ség mibennünk és körülöttünk, mint a fel
sőbbrendű elhivatásnak szentsége, erőszak
kal levonjuk a föld gőzkörébe, a látszat 
folyton vá ltozó és megtévesztő birodalmába, 
reáboritva - olcsó kifogás gyanánt - a 
mulandóság koldusrongyait. 

Mi lenne itt, künn és benn, fönt és 
alant, ha mind valamennyien olyan ponto
sak volnánk, mint az a baljóslatú üstökös 
az ég boltozatán! Ha olyan engedelmesek 
~~nnénk az isteni szózatnak, amely szépre, 
Jora, színtiszta igazra és nemesre szólit 
mindannyiunkat az ébredő lelkiismeretben! 

Akkor nem kellene babonás félelemmel 

tovább plántálnunk a néphit gyermekes 
fantáziáját az üstökös felől , amely - úgy 
vél ik - már előre jelzi a kitörni készülő 
háboru s bonyodalmakat. Harc és háború 
van itt bőven anélkül is, mert a faj i és 
gazdasági érdekhálózat hatalmába keritette 
az egész világot: BeIIum omnium contra 
omnes - F orr a világ és elszakadva 
Teremtőjétől, önönmagának és egyik a más
nak megrontására tör, A ti sztes munka és 
becsületes hit mintha elvesztette volna a 
ve lejáró örök értéknek nemes valutáját. 
Kinek higyjür.lk, ha magunkban se hihetünk? 
Ki uralkodjék fe lettünk, ha már a jóságos 
lsten levette a kezét · mirólunk? 

Ki itt az Úr? - Kri sztus vagy Béliál?! 
j ózan Miklós, 

ÁHITAT 

Isteni Szózal. 
(Thomas á Kempis, 1879-1471.) 

I zrael n6pe a ssent ltaidankorban igy ssólt 
M ózeshez: "Szólj millOzza?Jk Temagad és mi 
meghallgatiuk, valamit 11lOtldasz: az (; r pedig 
ne sBóliolJ miveUink. mert akkOl' meghalunk". 

K érlek Uram ne tudd fel nekik ; mert é,~ 
ugyan Sál1luel prófétával alásatosan . és oszin
tén igy esedezem: "Szóli. Uram, sz6lj i mert 
jól hallia a Te szolgád". 

Nincs szükségem 11ékem se M ózesre, sem 
a többi prófétákra. Csak Te, olt Uram, légy 
velem és sz6li hozzám' Te aki közölted (, Te 
lelkedet a prótétákkal~ MfiYt Te flélkülök is 
mindenre megtanithatsz engemet; mig ok Nálad 
nélkül mitsem érnek. 

----------_._-~~----



Ok emelt lIatl!J()n- hirdeU/;. (JI ffJ6t; de 6l6- ... "I)ld;U1j ~,t\U 'lü.n'-iil.·.·'Ü I·~ji, ~ ~OWuoUi~~ 
Iciket csak Te adJUlfsJ az fl beszédl1kbe. pl'obl é:Dli~ ~~~ltI . megolddtl~ ~ é:omlá" 6s uH,.\ 

"{ , 'd' k' 1 d zet problcnHlJ<l lS . 
.L1J.-arm l Iltn Sl!epetl ulla tlua lS, nem ft - . L , "1. \ k'k k" ' " kk" 

" . '" I: {' 'I' l T7' rT C~ Ou ) (' 11 , ;~ -I' 'OZ\lgYr I!l- foglalkozbak 
j ok a szf.vun"et allgmgy/lJ am, ta ..f.e, umm, a. csn.la.dot , i.I U\!lllzetet sz.crt,'!t,.llék megmenteni; 
néma maradse. . . .. , . hol o~~ ezek lL ,Il Cmzot. és l5SaJ,-lc\m:entőU eJső>:o~~ 

Ók a belül lInaáJak, de l e 1Ilcmelented bau onmilg.t1K!~t k~llcnc 1J}(:~gl~ml{$ék> az 1.11 61 '-~ 
ma/ak igazi értelmét: ök a titkol.;, tilkával di- )'cngeteg kiC.s lU.ye~1 ko~latl elóílelet1 ~zellv('dó

ektdnek de Te Umm feltárod a lepecsitelt I):ek, ~tb. nlo1, amet~'ek g llzshan tal'lJúk egyé-
cs . ' ' . ' Olséget, t<ze ll~ mét. 
dtHgok /~le"~lt~~étl \, "k Mi .. lZ egyéni éld é.rtelme és célja ' Minden-

Ok kath o t:e"~u1i' a Te parancsolataidat, ki! ,aki " cgy ki ssé " t?0~,dolkOl;i.~" nl'l!lett, hOb'1' 
tk To adst lIeku1ik segedelmet, hogy azokat ll1\ert l S WlIl n ioldoll, reuJon a lT<l, hog" t\ 

meg is. 'tarl,hassllk. boi doys,ágot ~CI"Osi. ... Sz~gény cm bel', és gazi:lag 
Ok megmutatják az titat, de Te adsz eröt, , em.b~r Pgylll'<lJlt jJ loldon cl boldogsagot (ízi és 

hony azon Tehozzád juthassunk. hü]t]:1,... 
;I ~ 0° "_. Hogy:11l akarJa a legtobb (Hllbcr <lZ eg véni 

Uk b,eél/k a kulso liegyesség!J.el, de Te, éld céljnt, <l boldogsiigot elérni ' Ub")', llo""y 
U1'am, me/ységes bölcseseggel iamtod és meg- gondolkozás nélkü l é li <lZ élet mindenollpi éle. 
vilagositod a mi sziviinket. tét. Az emberek többsége nz é let ig:1zi értelme 

Ök őnUJznek de Te, Umm, adod a és célja. felöl nem gondolkozik Ezélot az Élet 
gyampodást. ' l én~r~g:s és I,él~yegtelen, .?rökkéyH~~\ ,vag:yi~ úl-

Az ö szav k lJUsztában kiálló szó de Te l:~ndo es elmulo, e l szal1.l(~,o dolgai kozott klllon~-
II , O'""' seget nem tesz. A legtobb ember :l boldog:;a.-

U:am, megmagyamzol és fölfeJtesz nei"unk g~lt az elmúló, el!'zn lndó, va"'yis \Oúltozó, azaz 
1/il7ldeneket. • lényegtelen dolgokhoz köti. A z.t h iszi, hogy :lZ 

Igy hát Mózesre nincs többé szüksé.qem. élet értelme és célja az örömök hnjszolúsa, 
Csak Te szólj velem oh l sten egyediilvaló szenvedél yek kielégítése, wl.gyongyiljtés, 3ze
örök Iga~ság! 1/,ehogy 'elmuljak é; hiába, éltem l'c lem, szórako::1Í,s, stb. S az embCl:e~ nagy' 

, " ." ,része nem veszI esz re, hogy ezek mulo dolgok, 
lé~yen,. mmt ,akt e~nészt~ tus helyett beé;t csa- amelyek ~lhagyj1Ík az embert. és nmelyeknek 
lóka (enysugarral 1S. 1'Iehogy kárhoztatasomra Hz elvesztese, vag y <lZ elmaradasa csuk szomo
szolgáljon , hogy hallottam ugyan az I STENI r úságot 15.3 szenvedést okoz. Nem veszik észre, 
SZÓZATOT, de azt 1lem teljesitettem j hogy ezek az eln~ú l? dolgok az B1etn~k, ,v;l~- i ~ 
megismertem de nem becsültem meg o elltittem :lz Is!~nnek cl foldon esak . meg~y ll vanllhlS \ 

."", ' J, form~lI, amelyeket fel lehet es fel IS kell hnsz-
de nem h?Vettem, azt. , ná lni, d e nem s"abacl hozzáta.pacln i. Nem sza -

Szóla, Umm, szólJ; mert jól hallja a Te bad ezekb ez a múló c1olgokhoz -görcsösen ra,
szolgád; hiszen Tenálad van az ö,..ökéletnek gnszkodni s <.l boldogságot czektől várni, mert 
beszéde. csak kötöttséget, J'<lbságot és végeredményben 

Szólj hozzám, Umm! Mert ebben Va1! az 
én lelkemnek egyetlen vigasz(,. Hadd forditsa 
ióm a Te szent igéd az én gyat"ló e/etemet! 
llJiért is legyen (I Te nagy nevednek őrők 
dicsoség, tisztesség és hálaadás! Ámen. 

p, b. 

ESZMÉK VILÁGA 

Család és nemzet 
. .r\ család és fl nemzet egyénekből ülL A csn· 

lad ,es nemzet problémáj'l nem nuis, millt az 
el:,'1'on pl·oblémája. H;:\ az eO'ves c"'vének ·t ma
guk ,egyéni problémáját megoldji~, ezzel <auto
nl:1t ~~~.sfll~ megolcljúk :1 csnlácl és nemzet prob
lémaJat IS. , ~ines kiilön csa lúd i és nemzeli 
l)J'o~lénH). )ll~~l<ín a család és II uClmr,ct a'l, 
<'g'yenekell éplllt fcl , egyéni J)l'oblél11<l V:tll o S 
lllCl:t az eg~"f's ('I:-~'ének <l magllk ezemyi kötött
~(>Ket. korllltozoÜsúgút, elöítél('tél. stb .. vugvis 
ti mtl,!-.'1Ik l·t:~·éni problémáit IWIll s ietnek meg-

!'zenvcdést okozll:1k. 
Az út ne egyén és így az emberi ség bol 

dogságá hoz: <lZ egy Élet, vagyis az ~gy IstelJ 
értelmének és céljának az egyén, <!lt,al vala 
megértése. Ugy gondolom, e7. az uOItanus val-
l<l s magasztos tanítása. is. . 

Egy Élet van. Ez az egy Blet. az I sten, 
v<lgyis <lZ Igazság, rrökéletes és végtelen, Az 
embereknck l1zt kell megérten iök, hogy CZ ll)', 
cgy Élet vagyis egy I sten van milldel}kl~n. 
A gonosztevőben épp úgy, mint a I(,~~lsztllbb 
emberben. ) I indcn lén y és tárgy n vJiagcpy?· 
lemben ennek az e"'Y :€Ietnek csak megnyilva
nulási formája, S ~ lényeges pedig nem a f91"
ma, hanem az Blet, . <lZ I sten, a~ Igll zsag, 
vagyis a Tökéletesség. Telüit mert minden em
bel'beu ugya naz HZ egy Élot, eg~ I sten ,V~l~ , ll" 
cmberek n" egy I sten gyermekei, vngyls l est
vérek. 

"Melyek az cg~"t É let, HZ egy I sten megérté
sének a következményei t 

l\fiutlin mi embe,:ek Vlllml1ennyien az egy 
l~ l etnek, vng)' Istcnnek eSll~" klil önböző for
mni wl"'yunk dl' vll lmncnnylllnkb('n ugyarlllz .' , 



• 

:12 cg~' lt Jc t, J1l tcn V:1Jl, így minden oJ ytm A'o n
dol:l t. (.t'z~s. VIl,a'y cs('!ckcd('t, nm('!·y ('ml)edii r 
~ia " k.'t t. sétli . ii fi é~ mt~;:d'll r(Y.< í'ja. IWlllcs;,k :t 

'J'oo;;tv{> r itn!ff'L blíll l jil, Ilen l(~Sllk a ' l'p~ l vőnH'k 
o ko;r, SZl"llvc·/l I;>:i'. h.ttlC'1ll m l' r! Ul-!'yi'lJ1<l y.o n I' I!)' 

B/ct. J t<f('ll Vim h('ll lliill k. Rzt i ~ ~él·ti. {l 1lll1lk is 
~(';cnV(,(1('.'1t oko"" aki (>111 ' II 'rllír~iit hiÍllt ja. Ez{>n 
i i!az;;lí~'II <í J t'Og' ;l1 Inn ilothík :1 ;-' plllhC'ri ségf'I a 
\. i ,.í;..:- 11Il;::ry t a n í t ó i. III i II t B \I dd li ól K ri !'Ill, Lu st : ll'1"a 

.. !így ('lj, vll,!!y is li!!y ,!rOl](lo lkoZJI, Őr!')';;': 6~ cw'
Ic krdjM, llogy PJJll)c rt;:in;:ldIl ak útjáha még ('gy 
sza lm:lf.lz;íl:li SC' tégy." 

Miért. él n7. cml)('risé;r s7.örnyll kMos:r.hnn, 
háhoru~koil;ísl);l n és miéd ~zcn Y('d .mnyit? 

a zért. mert hi;ínvzi k h('lől (' llZ J!:lct. ar. TIi
h'lI. ;nui az Igazság' lI1('gérté::>f'. Az embc/"i:'lég 
Hlt""ohh 1·63Z0 eS:lk !'ohan Il Z .€Iot formá i. fl. 

00 

vn:ryo ll . az élvezet, It fény és pompn. megsy.Or
zl~8e uilín, amC'!.\'('k, min i vnlami köcl képl'k ('fr)'
~z<,r ('l!ii lllJ('k. dc Il<,m gondolkozik ilY. JÍ1 I<,t 131"
h'!mvlI (>s célj,ín. Tgy O<'!ll kl\pC's llwgértcni é~ 
mi rHIl'lllwpi mctél){' n 1Iu'.rJva7ó",'Íül1Ii az egy 
81l't. <lZ et;y I stl'1l jel('ntösl\,!::"ét. Gondolkoziís 
1Il-l kiil hisz c~y lstcn lX'll, ;lki az l~gben Vllll, 
mNt így lanífol.t:ík, v:t~y így olv:lsla. D e nl'1ll 
édi lIl<'g, hog")' <lZ egy Tsten ö I)('lllle Ó3 cmh('I·
t:í/"~aib;lIl is ugyanaz é li megv.lll . Az ('mbe l"e k 
löbh::;égéhen 1I Y. ('gy 1:;lot, :lZ cg.\' I sten értelmé
lH'k és j<,j<,ntöségének a megértése !tdyctt. a 
'tit fogini hely<,t, A hit pedig, megértés riel kiil 
<';..:-y mankó. Aki CSon k hiszi HZ cgy 1~ l ct(\t, a.z 
Tst('nt, de 110m {orti lIleg ilnnak csek'kedetoit 
lllúlClennapi BI <,tébell, nem nz <'gy F.1<,t. nem 
:Uo: f'gy Isten. vilg~·is az Tgm~Ritg és n 'Piikél('teíol
s{>~ inínyítjn. hanem nw nkón jár. M~lsok vé-
1(,lIlényl' ir:ínyítja:lz ilyen emher escl('kcdctrit. 

Mi 11Z <'gy l~ l et, :lZ, eKY btr n lllogé ,'tésónC'k 
az esr,közC'1 

A t:lpa !<ztnJiui és <lY. intclli;.rcncia. Az intdl i
,!!encia nem j('Jent ('!;"y('t:lZ ét"telmi k('lnett, ég
~rl , fl t ll dományo$;$;ü~gn l , v;lg.V a bÍl'sndnlmi 
IIgyC'síol6~gel és j:íl'tasságg-al. A'I. in tcll igellci:ít 
IMIl lC'h('t könyvC'kböl Ill(\!rtanul ni scm préd i
";Í(;iókhól. Az igm:i inl(,líig('nciát' rt tnp:lsztn
la ~ ~s 11 szeDv('d{os .. í.l"lÍ1l (;ze/"zi meg mindenki. 
T,;ltJuk, ho~y diplomál': , képz('tl értC'Jmíí C'mb('-
1·(~~ .~~;.ött h .1IlC' ltIl}'i It szélhúmos, n. c!<HJ6 és rt 
hunozo vagyIS II tu<lnHan emhe/·. A z in telli 
~r n("in. <lZ frlef,' 1I!1If' ].- h~ a, R::;í/"nel.- ('(J?J!onlUt 
kimiiV('I(~ét :i f' lenti. midőn R('1ll I1Z · Pl' tC'If'Ill, 
~('m ;). szív kiiHin-kiilön 1lC'nJ, J.;'I.:lIarl nnli: e l Ő r'C. 
vnlty n C>1ll mnl'adllnk hMI''', Ir:l nem It<lrmoll i ~ 
kmmn, f'gym;í íol m"l1 plt haladnnk. Az frtelem
n.,,!; és. n szivncl,; CL ltarmOlti6jl~ az igazi 'intel
lJf/"l1cw. 
, na valllkil1('k cl Itolldolkoz;hi,í.t, n7. él' z~s('it 
~'s.a. {::~ ~h·k('(l('l('it az ó, Z és :l RÚV hannoni it.ia 
II"1.1nyli.ll1. nkkol" ('scl('kfw,ik i n! f'lli"e'!l>l emh('l"
~!f'7.,m(>lti);~n ~s akk~r h a];~cl az ~gy "'€ le.t. n7. e,l.{y 

r;; lf. n mf'~úrt(JSf' fele. 'Pf' h1\l, akr OH'g nk:trjll (.1'_ 
t,('!ll m ... l, !rogy Pgy I1Z l;:Ic,t, ~gy a'l. Tsh 'n, ";lJ.{v is 
I~r vn lamcnnyi('n '1'C'Rlv(.l'C'k vagyun k e~Y1ll5s
fl .ll. <Jnnak. az éJ·t(,lmét. és a ~zívét eO'y formán 
6s hUI"Olon lku :mn kell kim üvel nic, hogy minden 

c.~ ~' C'kcd('tC' nz é rtelmével és a ~7.ívév('1 hnr 10-
JlI ll hnn legyen ' II 

?On 1"0 ,,~z('l('tt n.z egy l sten, az ('~y r<:let 
Illeg Il('!ll (' d('iK" 

Ana. ho~y :1Z (\m hC' l"isó" lIZ ('j.:"v T:-Ift'n . 
(Igy g](>,j ,mikén t "a16 imádns:ít éi ti~zt(' I (~~ 
ta rtotta h'ny('g('~!l('k , IIhelyctt, hog)' az ('gy T~_ 
{('nnck, IlZ C'~y l~lr·tn('k. v3gy i ~ II t('st.vér:i,<;{>~_ 
Il('k ml"g"rf' lclo !llnrlon élt és cSf'.'ekcd"tt volnll . 

N('m nz cgy TRtent, a7. egy l:;lctct t.utolt,ík 
fO llto~n;lk. hnn('m ml. Il JTól a:l kotott h itűt. "En
l1(>k ~öV(' tk,('zt(·hűn ) üil önllözli Ilitek, wt1hí.s~k, 
C',!::"yha:-n'l k • es, S:7.('k.ta~. k!,letk.cJltek, nlllC' lyck a 
mnguk ~zmllar:t klsu]l.l.btottak az ('O'\' Tstent ... , 

"
'1 t t A k foolf''''- ,ol" <'gy ~ c' : . 11I:l ,!W - • o O~!a~n. ~z(>ri n t :.l7, T$;_ 

tenL n. Vc~telent dogmakha. foglalták korlátok 
köz~ S7.0 I;ították. E z áltnl pedig ('Io~eellázl;lk 
az C'g".V l'; l('lct, az cgy I~tcnt. s nki nom lí .... v 
díc~{>rtc 11 '1. T~ i ('nt, vngy nf'lll lí,!!\t imádta. mi~it 
ii k. 'lzt kikö%ösíf:<>tték. Vn~yi s éket v<,r'l('k cm
hel· I~S C'm hel". tf'stvér és testvér közé. Az <'.gy 
I r·d'Cll A"Y('I 'mehi t fl. formá k miatt .';7.<'m he ;'\ l1 í
tottit k C'g~'miissnl, t(,íol tvéJ· &.:; tN>tvér közé elvá
ln.sztó vOlln lat htlztRk. Az € Iet, aZ I stell m('O'_ 
ny il vií nnhi s i fOl·má jn lett a lénycA', <lZ egy T91';i, 
az egy l sten lwlyett. 

Az f'!n' F.1C't, az egy l sten, vngyi~ ,~ tCRt
vé r'iség nlf';:r nC'm (. I,tése a.z cml)~ I'ek lH1gvl-éSZ\~t 
fllr i 'l.(,ll !':~á trtte és hel ytelen utnkon j <Í rókká. 
Tg('n ~ok ('mbcl" lf'borul :tz egv T5t(,11 (' lött. nki 
:tY. l~c:ben van. E z kcnyclmc.< mert flZ éO'hen 
levő TstrJ) hivol vn n. Dc nem látja Illf'~ u:r~':l n
Il",t :lZ I stent az ('mhel·bí"",áh.1n, mert rz kÖ7,C'1 
V:lll é~ (,Illlc>k C'mh(' rt;ír~ában vnló m(,'!!:Játá~a. 
l,én vclmrtlf' ll . F.z6t't embo l" hí.J"~(ít éJ1nNI~f!..Y l it
Illndjn IlZ égbel i Isten imádÍlsn után. mint ha 
nhhan az htcn llem Inkoznék és minthn nem 
voln a. testvéJ·e. 

Az egy E let, nz (!ogy I sten, vHA'yiíol it 'PeRt
vél· iRé,!!: mC'!r ncm .?l'té'R<' nz okn nnn:1k. ho.!!'" ,~ 
!<'gtöbb cml)C' !" ('~ C'lcked ctéb('n 11 tökél('to',;ség és 
t isy.tllR.-ig helyét. Il. kapz~ i !':ág. aZ il'így;:;é~. ny. 
Ön7.é" és vagyon hllrác~olÍ15 fo,!!"lal ia ('1. 'M;ÍJ" 
pedig ilZ ef.,"'Y l ;: If'L vngyis II t('~stVél·is{>c: meg 
n('m értéfiének okúhó l sZ:l rmazo hC'lrtf'!f'n csc-
1l'k('rlC'tC'k nf'Jl}, egyebek, mint ilZ C'iv l~letnf'k. 
11.70 l -;: tf'nnrk , :1.m i I\Z I ,!::"nzsá,!!' 6~ n. 'Pi:i'k(.J('tesség 
mC'geRúl"ol;íS/I é;:; f'!út:nhÍRa. Fl m(' r t mind(,1l ('01 -

hC't"!)l' Il , tC'IHí t II 11 C')yt('leniil ('~e lckvőkb('n iR 
ll~ynrl;l7. az f'JrV T~t(' n vnn. a hf'l}'t('}pll cí'l('}ek('
(lpt n yomit.hir n"'jil ní ~zenvC'clés '6pp lÍ,!!'v éri őt is, 
m int azt, akivel !<zf'mhen helyf('JC'niil cseJ('ke
dC'tt. 

Mi I('h,it :lZ pgv"n R /l7, f'gvén('k héil álló 
cSl11iidok C>S 1t (,IlI'1.d hol d ow~;í,!rlÍmtk az litTn' • 

A tnp;lJ.;z la l:ísok, ~zf'n vp(léRC'k ~ ;1, tl/dns 
,íl"itn SZf'r'z('U tlu'ohté$. )(<'g6rtf'lli 117.1, }IO:r:,:, 
l'1!" IIZ l;;lt.t, vn~yis ('gy flZ TRtcn. M('Ul'rtoJl1 
azt, hogy \U~y;lnaz ;17. ('~ TstC'll . vnlt~' f: lrt villl 
mill(}C'1l ('mherhC'll. ~zpg(.nyh('n és .!!:1z~'lI.ubaJJ, 
go II 0<;7. tevő h" II és t i ~y.ta, Pill herbt' II C'g\'Il]";l II t. 'PC'
hiJt m('g'éd l'lIi nzt .. hogy nú ncl cn (' r ~~ hfl~·. 1~~ (';!y 
fl lC'tn('k, il Z ('gy Tstenn('k c~nk kiilonbozo h:1 .1-
t<1sn, for mája, vt1,f,.'yis egYIlk ős h'stvÓJ'űk VI I-

u. e. XVl. 10 



gvnnk. 'MC'g(it'lC'ni, }I~~Y nlin~len iit~. melyet 
"illbcl'liil'f.;unkl'n Illcl'uuk, mlndc-n szenvedés, 
Ill11Clrct ('Ill hcrlÍLI'S:Li n knlt k okO~lln,k, mr. ~gy J~
IL'Il, 65 n7. [-d cs tes tvél' ellen mtczctt utÓ3 . cs 
okmr.ott ~zcnV(ldés. S mert egyek Vftgy~~llk . miH: 
dcn'ii'tés és nlindcn szcnvcd?s n. bC~!lnnk ,lcv? 
c y I stent, egy E'.:l ctet, vagYIS bcnnnukct 1,5 é!. 
lmert nz emberek többsége ezt "em t1t(lJa cs 

, , érli ezé"t követnek cl üH((tflansógll],:,lIÓl 
1/e l • I' - " I' 
L~ megórtés hi<ínyabol hely tc cn cs gonosz. csc' 
I('kcdctckct. E:r.é"t WIllom én Il,zt.,.bog:r. a hely
tel en és gonosz eselckedet~k elko,:etOlt nem
csnk mcgtorlás tlt.ján kc~l bü.ntetn~, hnnc~ fi 
hld,í s, a. megértés hozzll scgJtése <lltn! ?Z on
kéntcs, helyes cselekedetekre k~n vezetn I. . 

Mit jelent nz egy Élet, az egy I sten .. ;ragy~s 
<l,j', iga,d testvél'i.ség megértése az embenseg sza-
mám' ' _ 

Azt, llOgy @ em!Jer minden gondolatat, 
núnc1en ér zés'ét és mlllden cselekedetét, a nl11J 
minden 1Jc;-cébe11 ' és órájában {Igy fogja irányí
tnni, hogy szeme eliítt flllnnc1?nn ,lZ egy p;let, 
az egy Isten , nz űl'ökkévlllósag, ~z Igazsag! a 
Tökéletesség lf'hegjen. A megél'to ember DW :!:

den cseJ('kcdeténél azt fogja szem előtt tm·t!:ln1: 
hogy valamennyien egyek vngyunk., Kcrn!m 
fo" minden olvlln cselekvést, amely embel'tar
sii~ak, vagyi s 'testvérének az útjá~l1 egy sza} 
mas7.á.lat is tenne keresztbe, Vngyls megvalo
sulna nz egy :Elet törv6nye, nz igazi tcstvél'i ség, 
mneh 'et a legtöbb ember cS::lk jels7.ónak hasz
nál, csak a sí'AÍján hord, de nem él i. 

A megértés nrra képesíti nz embert, hogy 
gondolat é:; érzés világából , valnmint cseleke
deteibő l fokozatosan, de biztosan kikiiszöbölje 
<lZ önzést, az il'ígységet. a ka lJílsi ságot, amelyek 
mll s7.öl'n'yíí I'nb~7.o l gr .. ságban tartják nz embert 
és :lZ En háttérbe szorításával a testvéri'3ég 
jegyében ti sztán 'és önzetlenül gondolkozzék, 
érezzen és cs('lekeCljék, 11z ilyen egyén erős, 
hatalmas és 1)01(}og. A' megértö egyén tiszta és 
önzet.len cselekedetei ('mbel'tál':;ainnk példa.
képül fog sr.olgální. Minden b(,$7.6d helyett a 
cselekedet fogja követésre b írni a.z embereket. 

A mai cSfl lác1 és ' nemzet a 7.tít'7.11VarOS, káo
tikus, Illeg nem él'tő egyének tömegéből áll, 
R mert :lZ (>~yén t.udllthmságából és meg nem 
édks(>ből sok sz('nvedés hárul nz egyénre, í,gy 
ti családok és a llf'm7.et él ete is k{iotikus, zűr
zavaros és Rzenvedésteljes. 

A mngynr ifjak és limyok zÖme az egy I sten 
L.'S t~stvéri ség megél,tése hiányában nem tud 
cRaladot nlnpítnni. A már meglevő családok 
le::!töhhjéhí'1l egyenctlensé,g, széthílí'Ál..<l dú l, a 
1l{,Ill7.et súlyos szenvedések és megpróbáltatá
sok alatt nyög, 

.Politikusok, (>J.rvházak. ta nárok és ümítók 
f~hs~n(,l·té~ a esnlád, rt nemzet viil ságát. 0 3a
Indvl.·delml és nemzetvédelmi intézkedéseket 
8- iil'gptnck ('$ tesznek. 
" Nf'm VPRzik azonban észre, hogy 11 esnlád 
es 1l('lllzet sz~nv(',lé$énck és hajain:lk gyökere 
a,nnak " JlH'A'l'rtésnük a hiún)';I , hogy egy a.z 
l<:let, ef,"Y nr. I -sten s hogya henniink lévö egy 

U, 

Istennél fogva. testvérf'k vagyunk. Testvéri ség 
helyett. nk i bírja-mlll'ja olv uralkodik, A test· 
Vél' mf'g]'nbolj~ II testvé rt, i; <'zért a minden
napi kenyérél't is vlldáll atokhoz hasonló közel
harc [ol yik, Tehiit a Csonknhaza határain be
liiI is (,~y kell berendezni a társadalmat ('8 az 
állami életet, hogy ne legyenek édes testvérek 
és mostohn testvérek, hanem csak testvérek , 

Nem veszik észre ~s nem akarják megérteni, 
hogy az I sten bölcsesége fi földet, ezt a terített 
as zta lt, nemcsak egyesek s7.ámára adta, hanem 
mindenki s7..iimára, aki dolgozni akar és dol
g07.oi tud. 

A család és n emzet v&1elmét hirdetők nem 
ves7.ik észre, hogy nz egy :ml et. az e[ry I sten, 
va/'J'yi s a testvé.'i ség törvényével ellenkezik nl'., 
hogy egyesek nl'. I sten adta földi javnkból olv 
nngy dm'abot kanyarítsanak le a maguk szá
mára , :lmely őket és hozzá tartozó lesz<Írma
zottnit évszázadokra biztosítják, míg testvéreik 
7.ömét cílii. ltfll ÖI'Öl{ szegénységre és a Gze~ény
ség,gel járó szenvedések tömegél'e kárho,,' 
tat ják. 

Pedig csnk egy pillantás CsonkaJwzánk 
t<Írsndalmi , gnzdasági berendczkeclésére. ele
gendő volna annak meglátás.lrn , hogy a 10.000 
számm menő é!'i házllSodni ncm tudó áll áGnél~ 
kiili fiain}c és lányai nk, munka nélkiil lévő 
fö!'(lmunkásaink nem az isteni Igazság é~ böl
cseség h iányából nyomorognak, hanem az Isteni 
törvényeket meg nem értő és mellöző emberek 
önzéséböl és knp7.sisá.gából. 

Az J'3t~n megndt." minden ember számárn. 
" ki meg szü!etik II két do1.t:.!os kezet, az értelmet 
és m cgadtn a munkn színterét, n földet. Ha 
tehát nz emberek 100,ooo-i mé,g- sem tudnnk .íJ
lá shoz é~ munkfÍboz jutni, a hiba nz eID' I stent, 
nl. egy Eletet, a testvériséget meg nem értö elll
berek által teremtett társadnimi és gazdasfÍgi 
uOl'<,ndezésben vnn. 

Mi nz ig(lzi l.tja a család és nemzet véde
lemnek' 

Erőtel je:; csnlárloknt "és el'ötelj es nemzetet 
csak dolgozó és e l'őtcljcs ej!vének Hlkothat.nak 
Er.órt minden embernek, aki me1l'ér tette, hOlrY 
mit jelent az egy Élet, flZ e{!:Y I sten, fl. tf'~t
vóri séll'. megalkuviis nólkiil és hátrnn 11:1I'c01nl:l 
és kiizdenie kell minden ignr.ságtalansHg ell(,ll, 
nmeIv heleiitkör.ik nz egy I sten, nz e~y F:I~t , 
vagyi s :lZ Ill'azság örök tÖl'vényóbe. H~reolllw 
és kiizdeni c kell nlinden j""nzsÍlgtn lnl1~ag c11í'1l. 
nmelv testvér és testvér ~köí'..ött kiiliinbRégf't 
< , - " 
tesz és egy ik testvért fl. más ik rOva R:tI'a .~ní'.!!
károsítj;]. Aki megértette az egy ÉI~t tOl'vé
nyét és azt, ho,g-y valamennyien t03f;,,~rek ~ll
gYlIllk. nem alkudhatik meA' ezzel ar. Ig':l í'..s.~~
gal. Nem nlkudh ntik mf'1l' sc~ azért, hogy Cl' 

vénycsiiljön, hogy álláshoz ll,lsson , ho~y V.I 

g')'ont szel'<'zzen. ]\'fcrt ha. nz Ilyen. emh:'" nz 
érvénves liJéséé"t me./!f11ku~zik :17. Iga7.Rll'!!J!111; 
nlegn lku~íli k megg'"őzödói-1óvf'1. ~ henn{l~n ~O7. {1 
e,;;y I stent. egy 'Élí'tet, .. U7. OI'okkóvt1 1o~nf~t 
árulja cl, S mert II lf'gtohb ember elo~!t!~J.l 
meggyő7.ődését 65 az6rt, hogy érvéllyesuIJo,n, 
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Ill cgtflgll(lja n. bcnnc levő belso,l ,nngo!, nz cg:( 
lslplll ('zé.-t h:llm! olyun lassu lépésekkel eiu 
il lIíl'~:ldaloUl és II nemzet I cj Jödésc, erősödése. 

Az igm:ságlalullság e llen scm fegyverrel, 
"'cm :0\ crősznk bi'irmely fonnájáv.d haTcolni 
l1ell1 lehei. Csnk i:; lL mcgél,tésscl. Csukis llnnak 
:1 IllCgél' tésévcl, hogy egyek vagyunk és mi!l. 
den ig;lzs<Íglatnll81íg mindenkinek cgy fol'mllll 
szcnvl'dést okoz. A hnnícsolónnk, a kapzs~ak, 
II nagy vng-yonoknt gyiijtöknck, l'nbszoIgl'\13agot 
ad. Ezek fogl yni ;lZ összchll nícsolt vngyolllH:k. 
AJI:lllt!úan I'csí\ kctn ck, hogy mcgtllrtllaSS;lk 
kincseiket, vagyoIlukat. Egész él~t~i k ,cgy,8:t.ú
' ·Ollf •• j ..: ('lY)' félelem hog)' cJ veszi t i k JIl Vll I kn t. 

",' ~ , <:> , ••• 
A nincslclpnck, n. szcgé~y~k, t~ ].n~'ak~ol _V11~() 
kitn:.;zítoUs;Í<r a. nyomontsag kmJntt, 6IJk a.t cs 
e fcl etti k('se~lí s(ogiikbeu le lküket és éd:e lmííkct 
n !tn mg és II gyí~lölct. t.ölt.i cl,.n~o~k:~1 s~e~nb~n, 
;1ki k öket. a Ille"ulhetus leITetosegeböl ktzarlnk. 
Az l sten tö rvé~Yl.inck , a tcstvériség llH'gt<lg<l
dásána.k ll. következménye egy .íllandó t.ársn
dal mi és szociáli s fcsz iill s{>g. mncly for l' llc1nlmi 
kiw bbluuísokb'Ul jelentkel'.ik, s ann y i vélt és 
szomorlÍ s(tgot okol'. llZ cmberi ségnek. 

E:t.ér'l. <17. igazi es.tJ{id· Ó3 nemzetvédc.l em 
3nll nk :1 megó l'l,ó~c, hogy ('gy I sten gyermekei, 
vagy is testvé rek vngy unk , E:d: a te:.;l.véri.:.ége{' 
pedig ke r('szt,iil ke ll vinni üí rsa da lm i, gazd;l 
sági és Ílll:uni bCt'cndezked..Qsü nkbcll is. 

Dlmes I stvá'Jt d1', 

BESZÁMOLÓ 

Doktorrá avatás a szegedi 
egyetemen 

-
rröt'lénelmi mult jához méltó esemény szín

helye voll. szeptem ber 14-én a szegedi l!'cl'ene 
J(,zsef rJ' ndományegyetcm nuhija . A mugym 
cmber lCl'lnészeléhez tartoúk U7.~ hogy 1l('1ll 

!ll:H'ud adósa sen kIIlek, aki vele szemben jó
Indulatot mutat. Háláját mindenkivel szemben 
illően lerója. Igy tett II szegedi egyetem is. A 
lC'gnngyobbat adta, amit ndh utolt, tt:t.oknuk, 
akik n magyar kisebb36gek védel mé t'c keltek 
é~ Ilelllzetiink igazságának szolgá latába líllot. 
tnk, I ,:r I 
, Az, hogya r ektori szék bon I sten jóvoltából 
\lpp egy uuihhius em ber, dl', Gelei J-ózs('f ü lt, 
unitárius e~yhiizlörténolmiink szempont.jilból 
marad cmlekczetcs, Az a. tény pedi g, hogy 1\r. 
a,;,a~ás szcrta l'hisút, mint a filozóf iui ka l' dé
~nnJH, cgy Szent 'Benedek rendi barát végezte 
C!i annak módja, uhogy:m a :-.t végezte a ma· 
;.ryUI' tÖl'ténclcm la p jára kívl.ínkozik. Á S7..cnt 
B(mcdck-t~ndi barát lelk i emelkedeltsége, 
~clly~I _ Il:Llllt ft filozófiai . kul' e7.idei dékánjll 
.1Z unlta l'LtlS lelkésl'. dí Sl'.d oktol'l'<l avatás:lt a 
8z(-'gc~1 1 egyetemen most ,végezte, ; 11. igaz ke
l'e8zl.\·ny, tcstvórszC I·e!.ct rc és a jó hnza ri sl.lgl'n 
"?OkU I:i1.CJl példiit a z egész nH'l.gyar tÚI'sndal olll
Jhl . 

Az I1vatásoll fi kormányt. Filici SZIí.nlhó 

gndrc.cl!'. m,iu. l:llliic.'ios, fl kiiliigymi nls7.lél'in_ 
IllOt baro V~l1~llI Lajos követségi tnníH'so:; n 
n3ugY:0- L'O,I:8::ng,l l~ n ,iuÍ1' i tl s egyházat :I őzn n l.iik
los pll spokl v ika nt/ s képvi selte, 

Sok szó csett, mát· flrról, hogy vujjon Oli 
l ehe~ :lY:. ~~;t annnk, .. hogy n kii'lföld vezt'lö (-' 01-
berCi kOZllI egy rc tohben ,:,zúllnnk sí kl':t 111. ('1-
nyomott nutgyat' .. ki sebbségűk érclekéhen a áll 
~~ak :l mngynl' ugy s:r.olg:íl:tl.ib:-t. Az :-tvnt:í l'i 
unncpón tlll'tOtt I?e:-;zéc~éh('n dl'. Lnthl'Op czl i ~ 
mugmondtll_ Az Iga l'.sugos Tí'l teube v<,lett hite 
indította cselekvés re. T..Iehewtlcn _ mondotta 
- hogy vn.l:1k i, aki öszintén hi s;' ar. ignzságos 

• 

Dr, JOHN H. LATHROP, 
amerikai unitárius Je lkesz 

I '3tenben, az erőszakknl eln yolllotta~, jnjkic}l
túsia lIlC"" Ili.' hallju és a Dwgym' ugy segd
ségéL'C ncos iesscn, A hívő embe r ezt belső lelki 
kényszerből , kategorikus impcrlltiv ltSt'll cse
lekszi. Beszédjét, lllelyben a vall/i s s:r.cl'ep!'nek 
fonto3súgát fcj tegette nz egyetem és tt t,I,Ll·.~n.
da lom érdekében n népes közönség s a kozon
ség sorában szerl'.etesek, kntol ikus, refo l'mátt~s, 
luthCl'lí nus 6s unitárius lelkészek hlpsoltak 
meg ujj ongó örömme!. rl ' isztclete jeléül}l 7. olö
kelő közönség fel;ílilí,~sa l üdvözölte II szonok?/' 
Mi volt II nngy hatás titkolT Egyszerl1! MI~l
dcnki meg~rc~te, 1,lOgy e~y l!zIsten, egY. ;L h~~, 
egy a. WIllII ti IS mllldellk l SZivében, cSllk a ki
fejezés i fOl'mák, riltlsok és egylt/hmk, molyck 
lényegében nem fontosa k, ki.ilönbö1.Ilck cgy
múst61. l~gy előkelő közéleti f6rfiíl ült ~(i1.cll·tll 
ben, F clükcmtél'c nézve rómui btoltkus. 1.\ Z 
u uitál'i us lelkésy. beszédének huhí sa l1ln.tt 
könny tolult szemébe. ' 
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Az Ilvutlíi' iiJ11lC'p(.n n. mngylll' llf:lfl7.Úllyok 
11I'''t'bcll q.:')' 1'6~~llU~Okl'Ot és egy bil[)ÓI' koszo
rút ny ujl.olta k IH dl'. Jft1hropnnk.,.A ~i<okl'()t 
II:íl:1 jl'li'li l m~t'l'I. ho~y Z III ,LwskYllL', I \O"~1I111 
I!:mirb síd/ít II hrookJyni IIn}tlÍJ'ius h'!lwtol!I'1l 
J"""l,(.](,l,h'! '·'0Ild o;.:7.1I; a bnhe!" ko~;.'.ol'lIl. :lZl'rl, .. ~ ~ ., . 
hogy v ig-yc md IlIHg'avnl es 1t~'I):t';':~l' :~ f:;1 1T,I: • 

Az l:"tol miigiiH l"'gy mt.'glmt u,todcn<:t hm·,,!
d ik nw:;. Kossuth JlOIjo:mllk,}III!tllt. tlldJ~kt.It!. 
rom nűv(.!'í' volt: Z\llawskync, ho"suth bnllh:!, 
~ l l\Szl':;nr il' t\ J\: OHsllt ll %-:I I,7."llnl1:l, J:utlk:iYIH" 
1..: 0" .... 11111 I ,uj:.:;!. A .... z:lbll(lsll~h arc utan :IZ ?SZ~ 
,.:ík kOrlwíuy ijk,,1 i~ iildi~7:iíb~' ~·ogt;l . ~1f'~zl~lIYI; 
Ilí-t biidiinhl' is vI' h'Up. \ lklol'l:1 '1lIgo l kll'ldYl1l' 
kijzbl'I(opPf; ~I'(, nzonb:lrt 18:);3-\),)n l11egkl,tfYI-1-
h -t;: tlpld'k pS l'II,!.:'I'd{'lyl ka pl ak nrJ"a, hogy l·dl·>;
a nyjuklwl I',!.:"yiilt !'zlÍmílziilt f! v~riik , l,o '~~I !h 
Ln,ins ulliJl 1 ~U'II(,!';S\, ItPk. ;~k l yk\-í J\II~'.111l1);1 
v/ÍI'ta. l ~ dl's/lIlYJ tlk ;lzonhan IIlkozl)(,l1 , Brll!'zcl
b\'1I nH',L{lwlt. N;l~y vi!'zOJl"I.!!~:íl5()k ut,iín .i~do~.í 
ki a hÍlt"O lll lIíív{'1' v{>~r'(' J\nll'l' lkaha. Ml' ...... ;d l'ny l
n{- il1 C'~y hórt;'p mul v:1, IS~';'j jttliw.; !!)-l'n lu,t.'g-
1';1 11 . N (''''~' riíl gYC'1'111C'],:I' m:lrncll. 11:111';1. /1'1111<1 
IL n(',LrYI'~' vit{>ziii han'olln!; az ;llllC'l' ikai 1)01-
<r;) ,'hlÍhOl"lthn n. II /írom ], ih:iiliik (' ] ('~C'H. II IH'

;Yl'd i k ('z 1'('1 I('~ i ra II !-{ I·n. ('illI' 1 k l,d pI t. Z II ] a \y~ k y n II 
!(o!'i"!uth IO} rn1Ii :\ I :-IGO ;i líl1 i ll ~ hó 29-~n Italt, nlC'g 
BrookIYI,h;ln . A hl'ool\:l y lli IlnitlÍrilH !clllelö-
1)('11 V;lll C'1t ('111<'1 VC'. ']'l'nwt és(' :l l ka hn;l v:li a 
.l?yÍlSZi'l;W l'I :t1"1 i\~ t. , cl .1'. La t h!'o P 1.'1 (id j e, H o.~)í' I). 
I.ongf(>llow IIntl;lI'lIl~ 1(']kP~z, a l\:lg)' kolto. 
H l'nry IJonA" f{,ttow fi "l-!'C' végl'zt(,. Betí'~sl-g-(l 
ic1oj{'1I mHg-i\ a Ilagy ki.i ltö i ~ gyakmn mC'g-I:í
f ogait". 'P('nwt('~l-n azon ban már 1lC'1ll tudoU 
lllC'gjl'lcnni . A gy:íszr8C't :l1kaltll1íl':I aZOnb.illl 
e~)' Tl)rg-haló V(lI'RC' 1. il"!, :lIlwl~·('t a ravat:l\ nwl-
1('1t 1'í'lolvm,tak. Síl'kövén czt :\ fí'línlst 1:1 -
látt,lIll ;m j.{o l n)'C'l ven : " YÍlndor, !tn Jll:ljcl hn zll
\(.1':':1., m ikor Mag-yaror8zÍlg- ,;;znhnd II':':z, v idd 
ponlim 1lll\9"addnl, nwd II Rzí vC'lTt mindí~ ott 
van.u - .,Allílot1:ík s/':í mií zött tá l'sn i, kik 
{'1('16bí'n SZl' I ·( ,tl~ I " II;t l(ll ií hnn gyús/'olj;ík ." 

A dl':íglLporok m('g mindíg II brook lyni uni 
liil' illi' lp1ltrliíl)í'll van nnk. A l(l't'(' I)(·~ i - tcnlPlö 
](o~~lIlh ntauzOI(IUl1l1ílm kí"\':.ínko;!,n.tk. A Ri l.'rn 
acid t;.! i~ ;1 brook lyni Itn illí riu~ok Jl il'o~ - r(lhl~r 
"i nigol ltintC'lH'k z{i1d 1(',,(011('1. I~?' i~ f'j.!'yik (11'
(h-lili' I.l:tlh l'op han"il unknak. ldl n ~z(',1.{l'd i egYi'· 
1(lnl sZfopll 'ntbl'l' hó H ·{-n 1Il<,'ghal'ó iil1ll{'J):o;é;.!l'k 
kl.'n·t('bell 1I\'nloll d íi"!zdoklol'ní. 

Dr. Csiki Gcíbo1". 

KÜLFÖLD 

Oxfordi ifjusági konferencia 
' .. A teyrl(,1/ l Jl/f'rI/(dio)/al 11Io'(,(lI/ folró (.v 
.Iu1m.s .i!l-IIU~"lsZItIP. :.!. IlHpj:tin tnl'lotta nz 
11111-'1IUI Oxfon!1mn, anng" lH'IHz('tki)zi konf". 
1"'lwtiít 1lH'g-ó·!t'ízn"1l lIZ llni1:íri ut:l il'jíLl-:11 ... \'illÍ'~
Imll f 1'1'('11(' ill)íL l , IUl' l H'1l 1\ \" olt· 1I1'1II'Z('t k t'P v is7--
1f'INWIl ;1 vtlllr kitI3 nhii'l.{í l·t'~zt';l"ül kliz('1 k(.l· 
":!wznu gyiiltCK Ö~f.ize. 

U. e. >. VI. lU 

A M(mclt ('.~le1" Col1cfJc Ilzép dísz1.(,l'!ní', ft?, 

Al"l oslt j I.an volt a t.Hnácskozásűk flzí nll('l y ~
ilwlyhez :lZ int.ézí't. szép kl·l·tjC, 1.\ )\ oxfordi 
cgyct.ctIli ",íl'O!; r:Lgyopó !.;zépljógc nyujlott mi ll_ 
den Ick int.cLlwll lIIélto k ..... rc'jet. A szép és (>rd('
IWf; "lii;llliíso k küziiI nl\'g('llllítjiik Ward '1II1t.
ri l",; kongrcg11l;;on: .I;:.: la Iclkll':iZ : " A ken'Hz-
" " ," JJ " " .J"J" 1'1 ten Y8cg c IlVlI!'iI a V I ag 10Z, :w t oxfo rdi 

egyelcm; t,már : ,,~z:lbalil'1víí kcrcsztény \'al. 
I;hűssbgunk f OtTlílSn i", dr. 11U11. ll oll" Icydéni 
l'gYIlit'IUi lanitt': ,,\ ':íllozú t'l'kölc:;ök", lll'. Hu ri 
h\.' I'llI t'kD'I'1.cmi lan:-"': "Az \'gy!Lúz éS:lz iillam" 
l' lő:altí :.:a it A bl'ke pl'oblí'miiit. Jl erscy :tInel'i 
kai kongl'\'g:ll'ionalisla L'i"! McLachlan angol 
unit Íll'iu:-I Idk(-lSz I" l'jh'gdték. Az irjÍl~úg i SZ\'I'
VéZI'í jö"őjét !.;"írgy; dú p roblém;íkat dr. /lalf 
),izüvdségi ('Illiik, I/{-(·,.illlj holland L'eIlJOIlS1rúIIS 
é::; IJr ifJl/tI1I/ alll el"i kai unit;íriu :-i lelkész i),illlél'
t.elt é k. 

A va~;_rn:lJl dl'lul;íl1i iinlH' pi islcntiszlelci,0n 
;l ~zo lg;Hal oL "'l:I'GIIC~ .J ó::sc! 111,D'C:-li i lct.i tb. 1.+ 
Hök JAltlL C'I. No{m Nándor p\.!dig II ll(,l\'Izclküzi 
lLl1il:íriu i"! í'Ilí'I' I'!' kön yvb(' 1"t,lvett. cgyct.1I'1l 111;.1-

gY;! I' L'nekiiJlh'L: 1I'1.'í'gwl k('l"o:-;l('k kÖllnyci 11l
helL" adt.a elő. 

A kongresszus l'lhat :.íl"ozla, hogy jövöévi 
1.:1n,íclSkoúsa il. AI:tgyal'or'sz:"t-b0 n Indja. l mpo
nilló vol t, hogy :'1 két. bcérkc/'ctL lUeghívús .kii
zii l a m;lgya r!, fogadt.:.""Lk cl J00 szav;l,zatt;tl 
5-10 sz:waZ:1t ellenében. M égi!:; lekinlel.t.d a 
Nemzetközi '! ';irsul nt Ill:í s e lgondol.ísai ra és 
t.erveit·c, mel yek :.t ' jövii évben Hollandi:.íball 
kiVl,íll;j;ík egy bcgyii";j tcni a vil:.íg utl it;írius fia
talság:H, magYILI·o ll.:ií'.:ígi I;Uog:1túsukat későbbi 
i elő po II l ra. h:.ll:.!::;z to lt:.í k. 

A tilSzíújít:í sok 801"Íl I\ eln ök: Carlel' angol 
llllitÍlri uslclkész, litkú.r J-leet ill(j holland I"e· 
1I1011s tr:"i1l 5 lelkész lett A szövetségi folyói ra t 
sze rkesztöje pedig köriinkben is nwgfonl ult 
McI.achla·1I :wgol uniliil"ius lelkó3/,. A négy
tngí. elnöki 1:1Il:ícs lagjaifr'e /"ellcz Józi'('f, !.J~
'lvis ,Hllcr ik:ü UJ)itlíl'i ll ~, e ll ce/hmn angol UIU!:!
rill s, ll?'. Novák cselt lIel1lzeti eg'y lüi zi Iclk(-s)\~k 
leitek. 

Akonferenciil ll f-;z{lmo!; magy:tl' tluil:íriui' 
kikiildi.itt; ilS n~l;zLvctt, E: rdély i t.cst,,~rci nk ki,· 
ziil jC'len volt.ak: Csi fó N. Lílsz ló, JCőv{u'i J n.. 
bb 1 (' lkó~z(' k, )~ rdö J :_ no", Nagy Zo ~l ii l .l . 1(,1 · 
ké87.j('lölt ek, IJedő 1301'i5k:l, SziÍUtllO ,' dma 
ungli:\! tanulm:íuytdon levő lelkészek c,; :l~ 
ugya nott I.::muló K iss Viol ka. A tnagY;~.l"Or8í'~}gl 
ti II i Ui riussiíg \'Í'széről :I B I':lsStú E gycsulet kt'p
v itlc l('tébcll Bnt'dóc... Vilmos el nök éi' N;t~.r 
1:Mndor. 

A kon fpI'CI,lci[~\'a 1 ka pe",ol:l tosan I,;gy('n sz:~ 
hHd mC' .... C'm1ítcniink :lZ Illílbhillknt. l!.Iz ;1 ,!()'u
I('s vldt';r)llIl a b:JriitslÍ~ l>S I~ szel"etet j~g)'Hk'n 
rolyt If'. A z egyl':'I kikiihlöltt:k ltelllt'::ak . a hp
li7.Í' I g"( lh~~('k . hnn('!ll ;l !.íl·PO\:,I'!:l>:?k 801';111 IS rl'l
t.N "'" 1lH',L{llt'<'i"! iilé;;;t t'rd(,lllfo o,,?-lIl l ejSt'ggl'! num
tlo!llÍk pl \·f!f'Il1(.llyiikl·! (..<: allll!;foglalll.'<ukal 
IlH~" Oh-:l..1I !ll'ohl\tl'll líkb;1I1 i~. m<>I Yf'k lH'k l"t'/\'('
tíos(,!m 'f'A"yItlÍl~ ('rz(·kl'nYi'(.gj.II~·k m\~~;",~rI(.s~ pI; 
kcdil~ij(oJ'c az i dŐSi:'bhCOk konll'renCHlJ:L fUZJlI 



\ 

~?{)koIL M in t kiil;in t>r(l f' kNI,<l('W'! {o H :17, ir.i(l sií~ 
I!lt'~h('(·~i ir é,::éL jC'lL'nlG dolJ.{ot ru(,~ k('11 ('Ill líb·· 
nii ltk :1 )1; 1, IL Il-l1yl, Ilogy dr. tJOn 1I0f! .. "úivt'\ 
_,,{o ,-i 1I 1I' lnii", l:í,l v;1 ('zl ;17. ig-IIi':,ín h/II'lit.i (os 
c'ís;' ill!.C hnn~ol, indíl,tfllvlL ér('7.h' HlIlg:ít. nrJ'll , 
Ilo;.;'.v :OW Iw t, II ji 1'0 h 1 é iti ii kl II , iliI' I Y (' k "I 11)\ ii r,'w·k 
Iw ufl 'I'cncitijll. i ~ c:<lIk Zlír t. iill's l)!'1I !ílrgrn I1 , n:t. 
if.ilí~ .. íg clnliki I;Ul1ícs:íll iSI!l('1'l C':;;H('. 

Jl: Illlényckh(' 1l él:i laplll:izfillll toklmll UI(>~/-:,az
d:l!;odva, ;17.7.11 1 ;L Illcg'lI y llg lnló PS 1\· l t' "H' I?~!,
zt's 'w l 1('I'W nk hm~;I, hogy ey. n halnl llla s 11 .)11 -
1'(' 1'1';; lJizonys:íg:lt ad in ;lIl1Hlk, ho!;)' :1 ll1incll'll -
1l1lpi HlIiirku "on,dokoll 1'(·liih'!lwlk\·dve, b(·I,l's
s{'ghen egYI11~H Ill ctl{·U, valmui kiiy,ii,,,. 1"'I:-:í\lIh
rl'mlii eél hozo tt minket. Ö1'iSZí'. ' l' udatl1bHll v()l ~ 
tutlk a nrwk, ho).!y Jnnjd~ n !;ni II't'lziink , I,1i~vH t VIl 
IlIT;1 ho'~" c llIwk a nl<l l )';ur)';;I\'II I'O:-\ vdll).!nnk 

,b. I " 1 ' 11 " sok:-:zíníí ' Il'l'u lnbí t '-'1.(') 110.: t O:-: I'lllll' l'h' J )t' "a rIL-
lI,:-:ol jllk, \'nl(,hllll IlH~gknpú múr! Ol1 Ictliink hi
ZOIl\'Slí "ot arról, Ilogy az ö~:-:lI,f'rogii s hall , ft :-tzi)
vIllkc)';é";: ben rt',ilik ,IZ f'rti, 6:-: Iln üs:-:zpl'og'un k, 
$z('n:f.iiik é~ nwgér1.j iik f'gY lwí sl" :Ikkol' tIldjuk 
t"'m k t''';lz.í n nl. I sI"1l akarat;ít nHlldoí ln i (is a li, 
Ö 0 " " I ' f"I I" orslmg,d, Ppl CUI (',:('11 fL {} ( 011. 

]J"rrlfÍ('z l' il'll/o,'1, 

LEÁNYEGYLETI MUNKA 

Magyarkuli emlékeim 

A hajó l a~síl"a s".cli a DUlla hllllúmnil, fi 
~y(·llllCll,tcl, hogy ulunk 'cé lj:í ho)'; érLünk., 

Mindenütt ;jóked v uralkodik, dc mégis :Ulli
kor o'3zéj:jel néúink, cgy pillana.ll'll l·liil n vi
d:í ml;úg, szol'on~{H3 s mégis gylinyüdi ól'zé$ 
\'l'$Z r<\,jhm k erőt. '~ I i n I ha. otl hOll j:í m úk, ?Il i 11 t 
ha I{llhatatlan titlws alkotó el'ő s"ép J~r(J{'ly~ 
onn,úgunk 'cgy darahkiijiít heIYN\!c volna :Ala
gyal"kútra .. A nagy hegy, mik('nl a .Elargi! ;!, 
íilmos cgykcc1vííS('ggC'1 néz Ic a. l:íbÍl nül gyors 
iitemben élő falul'sk!Íru, K i.-idil vad l'egényei=! 
hegyek emelik mugn,m.l. kl 'Okot, mintl l;l. félÜ;n 
l'igy('l l1 ék kcdvesiikcL: a, fa ut, S titbo l'unknt,;l.'I. 
unitárius nY:Ll'nlóL A kil'i patnk, Illi ut öh'lő kar 
fo l y~logút tábol"llnk mellett, s c'snci'iOhrva, mC!iúl 
II illi hU7.;ínkl"ól, a mi viirunkt-úl éti 117. olt folyó 
munk,iról. 

A napi I)!"ognunmun.kban, mintha mimlíg 
oH éltünk volna, mintIlU esnk hoss7.ÍI tiLvo ii éi 
után tél'tunk vol na vissza, oly hnnllu' bcleilles,,
kC'c1ti i nk, 

:M ~tn kúnk f (\1 ii'd ít~ Ó3 8zc~'cl"He1jcs vol t. 
" Ahnc1('n J'eggel rllcső~ég<'s rén nyel köriii 
~I v,czclt ncm"cti lobogóval, lL ITi HZ('kf'gy hang
,lill mcll ~~t (\Illclhdett, a 1ll;lg:li;ha, hogy hir
(I,~ !;~e ll. !;oUít Inaf,')'nI' (\ji'il-:akullass:m-lai'iS<Hl ;íl · 
tOl"O I~Uj ll llls \l gíi l' k~\'éit, 8 jc:lt ad jon II napi 
ml l llk,an~ mc~kczclés (' l'e, 
, ,K~!", l1,l,Y tahOl'u nkha n nyii'/,sgl; ék·t folyt. 
~,I'IClott :loIHldvvp\ v('~f''/,ttik 1\ rnindll11 uy illnkm 
IfH'l.tott munkút. }Ol :tid ('hll(1 utlin holtro'" <:l':P-

/"(, f'tt(',I, ]{ f''/,d tiink a 1,:gk{'c!\l'l's"hh II11pi I"t~,:u 
dőnkhoz, nl': lII'Hszln l i tCl"ítö k(is"í téI;Ó!JC1., Belé. 

hfm(")';l iik I'lll,'i vilnlc ('H !'Ií':/.h IY!-I(orril nk ,nln I 
~ 'k'l I I ' ,I" "'11 ~'I"ZI' '~', ' IOg"Y" l,,~ l,l,'lH.]d, I'lk(~y.iil , hi n ll'HM' Hl': 
t'KY":-:IIIt'~b (' t Ol ) I ~~ I'll l t lall yok ull il:íl'i\ I ~ , :-t"{'k,'\ ' 
1"lk6I, " [ llltt'gy 11 ~y,'11111·"ttl'lK .. I:it'M'I ;II I('I' I ) "11 .. I ' " , I {)~y 
" KY"~l1 urQ VP '. "Zt' rd.) H'l.ív v,11 (' I'! 1{'I,'ld(,'1 !i)I; 
IIPI , .Il1hh IIHllllott v{'g,';.o.!lI'tliIlIL 

1~~ Ii ' 1',,1(. "Í'llíl gn tl llllk 1l;1 za',,,, 1',"" ,<,·, ·' 
I "I I "1 k ' I ' , 1\ ISI rO wim ,. d)1l II'!Z l1 mdulva s'/, ívtu k " ,., .. , , I' 

I
.... _", ll , . 

III a.z ude IL'VC'!Wl. 
VaCKora IItÍl U t'lk(o:;'/,j! ('ltii k 11 l:ihOl"tiiz ,\ 

" ,I,aj(\ ' ~~lI,l tll('~gy IlJlv:~ I(ii ri i lii lt.iik, t'I,t\"lluí" ki): 
". ,H kltlsc r(ollllk ~()tldo l n l aill lmt, ' I\'\'\'('z""tt ii k 
II 11I0,K I Ol~g I ÍI ~! ln lnll :l11 ji)""II~líH, nl (, ly""I:,I:íll, 
- , I ~ I t.lIdp t' lm'e, II;,l -:- }'!ty r!o l(·I, holdog, II 
'l1a~ d~,nal,: S"OI!\OJ"1I us f:. l\' a\' I«H", l\ l :rjrl 1('l kt'H 
vt''/,donk , a, n,lI kl'dyl'H é~ , !)li l~,d :lnllyitl ll k iill.;tl 
S"\' I't'\ l'lt i\1:lna n{'"I1\ ~ gyonyodl g it:'u' jMt'klll 
Ir nllgatt u k, - ('dt~s -hll ~ !'"ókcly lIót iikat éne
kl'lvl', 

C('lun k:tl t' I('I, t ii k, Nynral:íRuu k ~zóI"Hkozii l; 
(00.; nlllnkll kiiú>t.! !.t,ILt·1. SZ" I'('t<,t 11l'l1l1codot,t az 
t';':;{'~)'; bíhorhlln, A szt'n'It'ln'1i'l 11 1l1!)Rtolriik ~;( )I' _' 
Sli " sinyliidik, dn mi {< .. ('"Wk fl ~z('r ('t.l'tl'l " A 
IlIí'g ti :-:"tílú, IllP/-t],Ol'S{l tú, tl i4:-O"l'ii l(·lő (.~ 1'l'lvllleW 
S1.l' l"clt,t«l, :ln\("ly(\t ,J{>ws p(ild:í1.ott. A ki'I 'CSZ
l(.ny R"I' I'{'jpl , nll·ly(·t l "tNI ndolt II vil lí .rlwk 
k ' .. I ' " '-, n , ' a l'H('sony C,Il-;Z;) W,FUI,,~ a s"(' I'f' IClcl, a Iml"iltsii . 
g'ot Ílpolvn, na pi munk/ínk b('I' ( 'j(,z t~s!lkol' il1\:íd· 
kO,,{. lIl lk, ]nllítll,o"t lln k ('I; szűrl'tí·tlt·1 t{'lliik nil'" 
oly ,o.;"ép kölel f'i4i'iégiinkf' t., de 1l1('g tl'!;s"iik akk 07, 
is, Ira. I"ek('t(' Il's? ki'nYC'rlinl, (,s lWIn 11' 0;: 7. ii n
n('pl i; r ulr :tnk. Tm11ds:ígunkkal (0:<. Inllllk:ínk
kal fl'lgylljtjuk iL nllg'Y mngya r 1f'I"f'k("1'I lobog6 
ki(','(ih tii:t.('kl't, ('~I lr at:l1mas W1.ten,!!C' r rl" s 
('hhí;1 n lá nghól jutblhlllk ;lzo!.:lIa l" IIkiknf'k 
njkii ll C' lroly toWik ,'I rn:lgynr II(J l a:-:"ót, nkiknc l, 
m('g im::íd kozn i f;('111 s"a hntl m;It-,"J'lIl"ul. l~'/,z(' 1 n 
UiZZt'1 iizenjii'k Iwkilc 'P i, nk ik oH:I papíl'l'oll 
gyo].;on ll1('gvonl Ir :lUí rokon b~" vlÍ ,'j:ítok" n\ll
gyll!' fc ll.ímndii"t, 11C' Yl'!;1.ítsé!pk t'l Iritrtek"l, 
1'('ln r ny::ég(·tl'ket II i'iz<,bb, a bol.logll hh m;lg-y.ll' 
jöV!'nd6hC'lI, hi,,;z('1l mi , nki k ill IIllu'adlunk ,I 
llWg-í..'SOll kított lrallÍrokllJl Iwliil, inllí d ::;,í ~l1l1k
knl (os gy('n!-:"f' !>f'ziin!.: rnllnl;:;íjlív,tl , (h· n:lg,\' 
SZt' I'(' klt,'1 úrtl'leI, 'iK kiizdiink , ,<: kii%lkni t'o· 
~\lnk d,H'O!.; nlwl'attll l, a IHl ,!Q' 1'("1{:ínwdlír-; 1"( .. '

Il'l (, II y(·ben , 

ERDÉLY 

Kadács két templomot épit 
• 

Á 7. Unit;'iJ- iu~ 1;: I,t.('~ ítií r, (·v i :1. /o.'1.ií,míh'HI 
" I\-,,(],Íl'sh(l l 11-',,(0.1 {>rk(''/,etl '' cí ll'lln('1 ki,..; hír- jI'" 
1('111 111<'1-:', A lt·v{>l kndlíe:-:i t('sh 'úl'f' i nkut'k a,,~ :l 
k(.rr's61 l'olll1:í('so ll;l, (,I ~ősol'lmH onlWIl ('1::';<::11"-

1)1;I'l.Olt, llty,í nkl' i:l ilro'l. Il o '~r;) II {o,'6111 hll -*-
' I " 1 '°' 11 " 1 1" Ila1111da l. ;III all a]l{lf m il I('"ó ki s (/I I at'SI IIW III " 

ÍJ.i.i n I t' p í I óső 1 It'll .'I ' 'gí b,:{ogi i I, I't' :jii.i j ,·n c' k, " 
N"l'p tí"1111JI. ,'I)l'IJ v"nd{>g-iink voJf II klltlltl'SI 

('~yhlízk(ill,s/.).! h'lkloK'/,(': Löriní..'1. i r,ft ~'/, /!'I, Ilki l~f'· 
júvel és szli/ei"eI PÚ l,' hetet töltött OlY. Ol'SZUgt 



, 
kii1l\n l~; r.{i 1tf' lyíl in. ~v.flmOl'lí \,(.I"I1('H r~\ l ,\'t: nl 
il \tt;.:'\'~ I,· II J.f\ li1'i I' !l V.1 1 1~ii l !lhl l (\' lIllIk I, " " ~I,, ~·. 
1\ :ul:l\'-'" hl.1 !O v.; 11'1 1111 p:t.1 t t " :0:1 \'1' riii l k kl I PI \ "~O.Fl: 
ulil , :-<1. \'111. I!! \~ Il i!>kllti~r.h,h·liillk;.;1\ I ~·!k \':-;~ I 
:<1.nh:::íltliot ,.,Iír,-,'I I It:-=. k" ",'';7.I,·II;1 1\ 1,-",t<1', '\ \ 11;17-
tl'llIiltllllllílllltl. l\ l itu l kt'l all.:ll lolII II .!\':<t""" . 
~:r.i\, , 'k k;lutI't q , dt' f.'h'III1'I ,' I:diillwi':op ~·Il l! . 
., , ' 11 ' 1 ' k ' ti 1111'1 " '11 k:u[m'1'oi ("$ II III II 'Il II 11,"1 " 1111\,'11 L It ' 

\·\,,,i,, tiillh',Ll.':<I'1I .;\,11'1111''' lI H'tr· 
l 1plk,t:-; y. 1 ..... h "\ I'ii'ttkltil Itldlltlk III!':,!'. III)~,\' II 

1.,lh'l' 1I11'h'\'1 Iwdii t,:,.:i Ip:::t\'l-I·,·ink 111:1I'(llwYI :-l , ', 

,\'I!\' ~':iII;dl: k,·jI(i .... N ,'UH· ... llk I': i ,k:hh'i" 1':i ,1.!II:t. 
It:i' )'j lllwl k,·· ... v. iillh'k lijl':lIt pit ,'lIi. h:1I1l'1lI \' I ·t·.1I~k l 'l 
r~.1 iil It Ili Iti li It Imm II al r I \~I:I k il Iw.lii N ~II-!"~' k;1I I :~~'~. 
111111 1,, \·,1, l!l:li h"1I ll"Hl I~\'t':: fl' llt lnll; l::n \ I1n· 
Ih'pl,'j 1tolllpltll1ll1k IIh'~lijit;i'::lihl\í\ i ~. . 

11\'lIw:'1.lIIíl iu l. 1'1. :11 1;-111 111;11 ;11'1'11 li': . \\(ll-!"Y 
tull11lil':-;lllj l1k ' Iwrhi,·~ i nl\':ínkfi:ti I,'~t" t~ri kii· 
::1.iill l'IN "1~lIkho ll , :I kik il'l't~plomni k :'pit t"':,; t""\'1I 
hU 1. /.!'tl ::1.1\"'1'1 d,~ 1. t. ,,1Í1I:d lak. N(-v:,;ol'lt k It:: a tl ll
Itt:í;\"/Iik II 1' ;;"I·\ kl'1.,lk: ~ I IÍ I Mfy 1)01111)"0:-: 

100 'r'. C::u lak 1<'1 'I'I'lh' li'IIII'It"::l' 1t'lIn\::z i ::'w l
~!lilld:illlLk 11I1'r"lilll~:,;~, mi lli ~1\,,~,. 'n!'1. ,I ÚZ1'lI' f 
klk~:: ., IltlOltut ll\' ll: L) ,I'. U vl1 r1 l Z~U 1.Sllt ltl:l 
:! 1'. I "'bit'~" Isi\'lilltl \; Hl 1'. ' Hm'I,d i:: .U\\)< ('$ 
l' ::1I1:ídjll'IO· ]'. n illlt"ny 1 1lI.i\)~ l U I '. L:h:zlíl .J:í· 
I Hl~ :.! P. !',iv/id IJ:i :-l:f.lCI :.! l'. Nn.l!'~·n {' t\ 1 :II'() ~i 
ZSIl 1~~111lIla :!,;IO l '. l\a1-!Y 1,:l jlli'l :.!.30 1'. ii1.\': 
Hadlth ,1:illO::l"" ;1 l'. K1.:III1Y I.Ja iO:> lh \ 1I1al'o:l1 . " . 
1Il.,:1 :1 I '. Nil!!." .\ . :.! l'. Ik HIIl'l)(>ly Andl'll:l 
I P .. l lll.nhl\ n nlllll\w< :1, 8úfah'i Hnl:iz:,;ní' IH'· • 
"1\ 1'1' 1 I'. 1 ,\,III~ I'n {' U'Illh:ít'cl l' l:il'i:l j l' . Ij't'h{>r 
1''t'I 'I'IH', ol llollh:inl ~1. fia :J P. (~oll hlínl 1.:1-
j\l:l ;1 l' . l \,ul ak "\'1'1'11(' (n{'hai) !-!,yii,il\':l~': (':':11-
tilI. 1'\'1'1'11\';1 1'. (;'lllh:,,',1 J'tÚltl'1'l a C~II I :lk 
~ l:il'l:1 rl~t'jt' ;, 1'. U:i llol' n\~1lt':':lH', ~lal'twi BOI'· 
Il/iI:1 1.:.0 1'. U:'i htll' ~I illii"', ~i kltldi tI.;IO r .... l k 
l '~iki U:ihtll, WO II'i (;~ l' ) : A ~ I i:.:~?iúlhíz !t'1ll 
!llomlih:1Il tudol! :':1.\'pl. W· i ii:dt'ldi:.:)o\I,' lt't \IPI'· 

N'tY\lttnzt' 1;1 l'. ()~~ 1.I\~ t' lI : :!Oi P. 
.~ 1.\~kl\ll t. akik kt'it h 'mplolllllk \~ ril(.$NI('Il 

~,:.ulm':lt h'~"' (.I'I,inkl,t ~ \':.t"ít\'ni 6h/ljljlík, kii?:i il 
,Ink, 1~Il:c:~f ,II ki:.:kIHbil':li imn lHÍ1. ja "il. \'11 B1.1í~1 1 
nr!omanynlkal: :\1:1I 'o~~\' F\'I'\'IH' \-) \1(1;1])\\'<1 X .. 
l \illJ.l'l;:i\:~ il l 11; ll: :t \~II . I. \'111, :J I. ( lI i,,:)I:II : 
1 1fIllHI~II~~' 111111.): :1 1\:1~'y klHilí{'i'li II'tlll'l0 1l\ ;jn
\'1~1'II t-1v:mlnknl: Hllda!i:.: .\ko:,1 HlI(b p('~ I ,)\ I " .. 
Ht\lI~' ll, :! I :t ll. ·1. \'Íml'l' ~ 1.iw:lk ,'\\j " lll'k pljnl 
In!1I1 . • \ z IlIlűlII:ínyl1 k ll l 1t'lk'~ :l1.i l1 i"III:1I11 I1 k i!li 
~ll\' l'B\'ll kil 1. \'t~til i. 

HIREK 

u, l XVI, 10 

A I fllll'lfrl' i !l,~ tr/esiM, lIIe;lI n clIof1knurudgi 
Imitd",'us$(;!! r!l!Icllt'1I r cuducrcs(' 1I tll t!Jjt!ltJfl~ sajM_ 
It't'JIJ ~).·(J. (I ,q(l lmd t>él" lIlblytl!/il ,'dtlilrílilwl;, ryyhfÚ_ 
~l)ilil és j J l'li/krrc::cl ""III.I.·jillkll(Jk S#ÓCS!)l'(! (lho', ~. 
!I.d mol u Ilk. (~Nld iy .w!/cetl 11m "kl; tik J,; iC!I;:'!I t s tlagy 
r rcllm c,'!lCl ró1, ,~ 111101 IIlIlt (lk(lrIHI.I.~ 1I11e/ll tt.; (ct. 
mllll/,;"k t'It'I:qdsNu:~. A 1,'lcló,~ slrcrkeslll,; SlCttU!l!'6' 
lH: tI türfc,JI !',illo:llís )jem jdillln (I ftl}J irlíuy6,;ak 
mrgt'(iflo~d.sdll ,It, lel'l/ItlSJ:rlr,~ (I . j bogy tII;lIIltll cmbe r 
fclNi.slllcl't:lrrr Iwlf!/flhm kcrr::i a IIIl'goldcísok (dé 
cr~rM fIlat . 

1~(IJllwk lJ1'Ogt'lJllljfl ii lllllngdb/m fl/lclI I'all, d,"" .. k/rCIII U/'Hlk(.It(r,~a illk f.~ oll'llsóillk sdt'cS /it 
1IIt'!/hM Itilllo!lfllfÍSlíI . Fer('lIu JÓtSt1(. 

Rádió közvetitI október h ó 3 1-én 
délelOIl ItIcg rar tandó I:; le nli sz lcle lliokel ft 

Koháf)'· ut cni templo mbó l. A szolg á la tot 
B a r ft b éi s Is lvá n lelkész lá tj a e l. Az ls te n· 
ti:~zlc l e tel a l11a~n' 8 r R ildió B udalH!st II . 
é'tllomésol1 k cr entUI kötvctili. 

I s t~nfi s1. t e lctlhlk Id Ó'pOnl\' t\t , a Ko/ui,,,
,,'rai IOrll11lolllb:m (lCl"lótl ,9 (Ulam' órdtJfm lilIIlVi, 
loti /I mcg n lt'gul6bbi rtlt!dkidUi Kabl' 1'tl/llics 
Ilo Ili r om I II , l"dokold,~db{m tnCfldU/1 JI i/olta. hog!l e::: . .' . 
~ Idd"O tll R l(Hudó1fj,íSdgflllÁ' és II sú,lciJm ek t,gy. 
ard"t nlklllttl/lSalJll, .Vol'(~mb". hó d sö rns/Í! IHlI1dIÓI. 
f,o,·t'mÖllr i , tül J .. t1:.d/'iJ md,. I d~lf!lóU kl'Ii!1/c Ó'llA'or 
ktw l jiik lsfe.ll/isc lde/iiIl4·d . 

O lvasóinkhoz! l.laJl lWk lII(Ji s:dmdho:. 
".'"da:.ok tlOk, akiknck c1ó,i,t1Use lej drt, rgy postao 
taJmri!kll tln:tdri b~fileUsi lapol km/liink 'aunl a 
~:árh stl, hog" s!iI'cd'((ljf.'fIiw Jldfrnltlkos eli/in::tdgj 
dij,.lnt bt1h'iltlimi. Csak {l kkor tudjuk Im itarilIS 
mfSJ:16f mtwklf ukat t:ll'tgt'nli, ha milldtltl olnuóuk 
il'metltmiU Mllto)at Uirtkt'lseiIl4'oou. 

Dun n lH1 faJ kis lI uU:\riusg,riilekm:olc tlll'g
imliló l\l d nr.:,tk~szs~.I!gc l (os igllzi sr. ivbéli lmy.
!!<ist\.,1!'fr:\1 ~ piii lelllp lotll:\t! é,s gyiilekczoti tQl'llIct. 
A szép kts $zt'lkely ~t l \USH tcmp lomllilk nelll 
kisobb hh'llt.\s jnt nszMI.rt'rsziil! mint :l Dl11m
'I'islll köz\~n sug,\rozni I\Z lIuilthizmu$tlflk és 
Il:l'fló l\'tlck s1.cll oll1 ól. ~1.ö\,(ltsógii tlk kedves CI'" 
köh's ;' köll\l!'8Sl\!!t~tlck őrz i. hog:r II lernplolllópilts 
1{,81 \!él'f'kc\ - szet'~ny :1t1)'flgi eN:'jólOl toll Ocn -: 
1:\llIog'lIl:ii>!I, itgy ~olldol vl\ll, ho,[:r)' tU: tHI,, 'ng'1 
Sl';' ii$6c I!H hll ll' jele lC~Y('lI ti IrsÍ\'ól'i t'lsszcllll'
tO~\S ~I'l~SÖIICk . 1';hhOl ' ti cólhól r. hó Hl·án, 
l:izom\}aloll ilt\lllh\n (j ("'tli k~lrle1te l Irlllplollli· 
estol rendel iln k 1\ oluh')' - II t ll!I i 1('1111'10111\1 h k lm II. 
A ho!éllOjrg'yill is SZOlb'f1\J ó lIlIisor tini : .I 1': 
KtlJlhaló il Nt'lszh\'ctsés: tngjílillt\l

j 
il. lelkésIt 

iront\n ŐS tlS {'st kQl dotrll II h('t ySIUlen, .:\1 
Ullit:\I'ins 1::rlesit6 k('(h'('s Oh':lS(m Ü'stn~ri S!.lH'C
tellcl hivjuk és 'I\rjuk {>bblH II I IlIklIlomhlil. 

Oye rmckistcnlis'l.telctcinkcf okMbi'r l} lÍ 
8- lhl kt'ldl'lhik lI\eg ~S .h~l l!S ~k'lébO I ~'C1t l'Öntl 
QIItH~ l kl'(h\s('k l(lsm(ll;. na Idill b,tenltsddl'tí'k 
1J\r1!'\'tli. th{'rnh'\"i$tl'llIi:,;zll'll'll'l IlS :llltbbi Ill'
In'k~'n I:H'lilllk, s :I,'O\..l1l1k n'It:'I~S~l'tl \'iM~ i tesi · 
,;\\l't:1in\.. \..Ol iil IIJ: kll\n i~ őn.'l llllud jt'letllhl h'k 
1\ í'sllllnrh t'lr:t1lnk : r. . \ 1Ii11HI. ~illltl!\zi\Uu : I' i:-.'
b!lh\l"$ ,h'ISdnt\ f's.i1d 1'::':l ll'r, II. .\l rth'L'-U. 1'\11-
~"l\ri iskol,, : dr. Z'S. I\.. Ő _\Il thmll\ \'1. OthllU· tI, 



elomi iako/n: Dorzs i 1~i1i, VII I. Dugonics· u. 
olollli isk oln : BOllodok G,fUItI gyukodó 10Ikés1.
lI{ivondók. X. Szent I ,ils~ló· tól·, polg:\ri iskola : 
I Jjvf'lI'Y 1,:isz/6, X. SZfl Zlldo!:HI. polgfll'j is ko ln; 
1\ Móc~y I~n:sóucl, X IV. A I'ÓIIIHL polgl\1'i is koht : 
Nitdlor Alico, X IV. TololH I. olomi isko lo : Hond 
Dőnes, - pOSlköl'tlyókún, Kisposton : Pétorffy 
Oylllll, l 'oslszonlOl'zs6bolon: IUlI'oh IJonka, RA
kuspulolflll: CSll kn DOl\Sö. - I\ él'jilk fl ijzillOkot, 
hogy tizennógy 6von aluli gyol'lllokcikot., akik n 
nagy hívo/súg minLt nom tudnak oljutni tom-

\
)IOJlmink bll, killdjók ol 11 gYOI'ffiokistontiszto
otl'O, nhol im!\,dkozni 6s Is tollttisztolni tnnit-

juk Oket. ' 
E rtesltjUk és mr.cn IlZ uton is meghívjuk 

lngjllinkat és fl ': N6$t:ó'vetség munk/ljlL iránt 
órdok (öd6 tcstvél'éinkct l'endes óvi közgyű lé
siinkre, melyet f. h ó 14-~tl d. ll, 5 ól'nkol' lat,
tunk uz ah\bbi b\t'gysol'oznttnl: L lmu,~. Elnök i 
megnyitó. B. 'l'itkl\H jelentés. 4. Pónztnrlloki 
jolentés. 5, Bosz(uu616 II Pcrcclnó l(ozma Flól'l\ 
Lel\nyogycsülot H.l3/J. évi műküdés l"l'lH . 6. Tiszt
ujil:'is. 7. Ij;sctloges inditványok. 8, Zál'Ó ima. 
Snjnt helyiségünkben : V. Kolu\I'Y- U. 4. II. 
lópcsö. r. Cili. A kÖl.gy(íJcst megol6z61eg 4 ól'a
kOI' vr\lllszlmányi íi l é~t lat'tunk. 

E rtesirjUk tflgjainkfll, h ogya. m tilt évben 
bevezot.ett nlltnkadélutánoknt ebbon nz esr.ten
dőbon is megllll"t.juk és pedig tlouembe,. S-tel l 
kezd.llclöI.?S mindon 1 \~tf6n d. Il . 4 ÓI'l\tól, Sit ját 
helytségun kben (V. Kolu1 I'Y- u. 4. IT. l épcső , I. 
omelet 7,) A Nőszöve\8óg elnöksége, 

, Re ndki v Uli k ebli tanácsot tMtottunk 
okt.1 be!' 8-lí n, me lyet [ll nevclósiigy i és fl gnzda
~ l'gl btZOttsl'g egy üttes iilése előzött meg. Kót 
lontos h\ l'gynt utlllt · ido' It rendes Kobl i 'J.'unties 
gyiilés rész letes megtú\'gyahís(Lt'a és állás fogla 
h\ il ru, A gy (ilés Imh\l'Oznlf\ a ll1pjn n a templo
mok közelében le"6 gy,ermokistentisztoloti cso
pOl'lokat bcs~í.intettiik JI és alm köteleztlik a 
templomok köl"tlyékén ilkó kis gyenllekeket is 
I~o~y II l 'etlCl e~. l.stcnW:lilteletoi nkctl vegyenek 
t ösz!.!. ah~v~, sZl,Jie lk kel pgyiitt e l tudnak j önn i. 
A h .. ebh .lanacs tO\'I\bbt\ fo ntos htlhít'ozatot 
h,ozott, ullukol" lII' nL kötelez i II kÜ1.épl'oku isko
la~ fe lső oszlt\lyltiba jÚt"9 növendé kekot, h ogy 
mind elI v.nsnmnpon vegyenek részt fl. lakásu k
I~oz legközelebb esö templomban II rendes Is ten
tiszteleten. -- A. valllisoktntó lelkészeket fcl
hatalmad!L a h .cbli 'L'ant' cs, hogy az egyes 
~sotek et hgyclombevóve, mindig e lőzetesen ad
Janak felmentóst a templom lá tognhísa alól II 

~~()~'enclékeknek. A s~ül ö kot ll/t'I'1l kéri II bUIl\us
u l~.s, hogy megértéssel fogadják ozt ar. intézke
dést, t.He ly vallásos nevolésül1k ohnélyitésót és 
llZ l1nt.t .. \~·tl1S ön~"dat erősilésct sr.o lglil ja. _ A 
l.,.mácsulcs mlÍ,stk túr'gya il kán tori állós mog
~~elkvozése. ~\ vllgyonkoze l ő gondnok jSlllet'icLtc 
.I ~O . lit az összege ket, melyek jelenle ene II 

~~lt~'ll~IIHLsznál hlL tók. A Keb li 'J'IIUÓC: olvileg 
ll;' l mcgsztlrv~r.ése mellett foglult t\1 1 {I~ I. 
l y~~I~ln 1.11ogkot'eSl Ilzokat ll. l"olTnsokat is , nto~ 
ezcn l{I I~! re II célra .s?gé lyt re,mélhoL. A kórdést 

. gYlllá80k befeJezése 'illan tilzi tl lLpirendre, , 

. Pelhlv'&,, ! Kedves Unitnri us 'l't'stvérC'm I 
BtzalommAI felkértek, hogy lépj be '1'0 is II 
Tl al'gitllvlÍr'ulja . , 1 ~ l kélH'S Rzékl' ly I(/lz!!!'>" köte
lékébo. Az CI'dl!l y , Ic kel Dávid Fen'tlc szclleme 
ter'emtctle ~nc~, o lélek mentői közir! tehát 
egyetlen \Ilutn,',usnnk som szabad hiányozn i A 
kü'zdolmes, de lélekenlOlö multunk kötele;' bcn
niirlket fl hit és lelkiisme reti sznblld s{IR bölc'&')
j őne k, IlZ QI'délyi szellemnek , lé leknek védol
m?t'e és Erdó~yben sze~lVedö véreink segitéső I'o . 
MikOr ,erd~.IYI tcstvól'~lllk .!' scpsiszenlgyöt'gyi 
nngygy tllésukOn - mt'Jdclluke t kocká~ tutVl~ - ar. 
elnyomók kal szomben bát ,'lIn tiltakol.tn.k vóreink 
pusztitl\sa ellon, nekünk itt é l ők nek Icqelcmibb 
köteless~~i i n~, h.?gy lega lJ'Lb.b . egy eseké·ly.\I<lo
znttal m l IS stessu nk nemzeti ügyü nk vódol mél'o. 
Ezél'L ~ét'ünk, l~ogy ~gy házunk le lki és vih~gi 
vczetölIlck póld,íJó.t kövotve, - do n lelkiismel'ot 
megnyllgtall~st\ra is, - lépj be Tc is községünk 
kötolékéb!), HZ egyediili .nagy .sz~ kelyk özösségbe 
és ho~d adn. magndchtl ISllIerÖSOIdet az együttes 
n omes munkál'll. és óv i csekély két pengós ,\I(]o
zlltm. Ha vnlaki nem k!lpott volna szomély
szel'inti meghivót, tegye meg, hogy anólkiil is 
forduljon h!l1.zl\nk. Legyen ez lL néhány SOl' az 
UnitlÍl'ius I!:I·tesitö olvasói számára II 'Ieg mele
gebb hivlÍs. Uj hclyiségiink eimo: VII., KÓI'oly 
kin\ly-út J. I. 7, Telefon: 1-3-tO-6H. 'I'estvél"i 
üdvözlettel: Dimélly Mózes, közsóg i biró 
ny . póstafőignzgl\tó, ' 

Dávid Ferenc egy ldUnk er.év i első fel
ol vnsó (ilésót októbel' hó 22-6n, p6nteken délutím 
6 ól'lli kezdettel tartja I\Z Unib'trius Misszió I:11\r. 
túmploml\ball IX. H /jgy es Ij;nd l·c-tL. 3. sz. Illatt. 
Az estély cWndója dl'. .Pereltl.:z. y Géza cgy h:'1zi 
fOgondnok ,nki: " Unitá riilS Il'odulmunk Kórdései
ei men talt e lőadást. li'elh ivjuk elTe lI ivoink 
figyeImét. 

Sza bad.egy (>temi e/Oadé1s okat l'endoz a 
budapesti tlldomlínyogy otem és II fövn r'osi nép
llliívelósi bizottság s er.cknek soníban vo. II 1'Is i 
kórdéseket is tMgyll1 nak. Rgy-egy problómát 
egy kiLtolikllS és egy protcsttl ns előadó tárgynl 
t i;.:; cWlldt\solt kcrosr.W I. A tuvuly i év ben Szab6 
" m e t'o f. espcros volt a ])l"otCS1l\ lIs e lőadó, HZ 
id é tl ur. evangólikus vallásoktnt:\si igl1z~ató dl". 
Oatldy I l lsz ió tart eWacUtsokat : SZfl.bnd em bm' 
szo lg a et1lber c imt"lt1, A katolik us c!(íadó dr'. 
Kiilrá.r a z ouchari sz t ia lényegóvel foglulkozi k 
e l őmhisai ban. J ó volt", gO l1d ol koz ni UZOlt, JJOgy 
ezon II IMogatott olő:td {lsso l"ozalon cl jüvőbotl 
mi unih\l'illsok is sorm kerüljünk. - Egyben 
öröm mel h\tjuk uz c!öadók között e~yik fiutn l 
I1nih~rillS ttlm'irlln kllt dl". Pekete I\l iklósl, ak i 
az osztótika és világnézet kérdcseir61 til1"l clő
ad{lst. 

Arany rákos i Sztkely Sándo r temp lomi 
vegyeskarunk októbel' 8-án megkczdctlc 1111111-
k{Issúglit. A rógi tagok szóp sz:\mulHl gyli ilok 
egybe ós örömmel üd vözö ltü k iLZ uj j elentkoz6-
ket.. A nöi szóhmlOkbntl H'Wnbutl Illóg ujil.bb 
orösi tésre VO ll1l l szü kségü nk s olsllsOl'bll n ido 
vúrjuk IL tovúbbi jolonLkezósekot. 

u. e. 



Unitárius Ev,könyvUnk jő"ő óvj ki adá
sának sajtó all\ t'cndCJzósét !llCgkcz,dc ttiik s .~Z 
ÓI'kC.iny\'ct r npl l n~ dc~cm~~I'l sz:'unaval cgyll~t 
küldjiik 81.('t olőflze tésl dlJJ:d of?nl tartozó Itl
\'ciukuck. 1\ 7. cvkölJYV részc re cikkeket o.~tóbc.1' 
hó vP(J'óig kell a szcrkesztőség eimén bcku ldclll . 

A. n " mzeti gyászUnnepen, ok tóber 
6 án tcmplOJllllioklm!l r stc~lisztclc lct t:1rt?ltunk, 
S cmlékczliink flZ UI' SZIne clöt~ m:okJoó} az 
időhöl,lllllikol' a szolgaság mcgprob;\ltlltásanak 
kesel'ii kcnvcdll ettük. 

A reformáció emlékünnepélyén októbe)' 
a l-én ,I ri"adó I1llgytcrmébcn fi Bethlen GábO!· 
Sr.övc'tség ~í'. idén is megrendezi ünnepélyel, 
nmelyen mcgnyitót (1,,.. Tasndclll Nagy ; \ nclt'llS 
{Llhulllitkl~r' om lék beszédet dr. Rév~sz Iml'e deb
receni e"y~témi tnnt\l' tal't, mig fl z,lró beszcdet 
dr, báró'~Da"iel Gábor, 1\ D!lvid Ferenc Egy let 
elnöke mondjn, 

Október hó 3t -én a refol'múció ünne
pélyév?1 kapcsolatban oste 7 ?r11,~or' az Uuitál'ius 
j\Hsszio Ilúz templomlÍ !Jnn IS unnopélyt I'ende
zünk az aláblli mÜSOI'l'1l1: Gyiil ckezeti ének : 
Tobenned biztunk eleitö l fogva.,. Imádkozik: 
Kereki G.'bol', Orgonojáték: Gál71a Sándo!',8z11-
~ol: Bmellek Uyula, Beszédet mond: Petha lstván. 
Eneksz:'unot. adnak elő: Bereij\lária cs Simonyi 
Győl'gyi, Dézsi i\ mlll kisél'elével. Zárszót mond: 
Ftretlcz József. J-lim1Uuz, - A templomi ünne
pélyt követöen <\1. .d ranyrákosi Székely Sándor 
lemlJlomi ve9y6skar a gyülekezeti teremben tartja 
meg összejövetelét. 

Perczel né Kozma Flóra Leányegyletünk 
Illbol'oz:\si beszámolóját közÖljlik lapunk mai 
szúmában. }\ l.Jeányegylet. minden esülöl'lökön 
delllIán öss7.ejövctell talt snját helyiségeiben. 
?lindCIl mllsodik vaslll"llap déllltún pedig ujra 
megkezdi oddigi I'ololvusássul egybekötött ösz
szcjöveteleinek Hu,tását, 

Dr. Boros György püspök l~udapcsten 
(;snlú~1i iillllupségen volt. I'észt, amiko r unoka
öccse Boros 'Sándn[' külkereskedelmi h ivatali 
flíelffudó ét; GutnQn Háchel1isz1a unitárius házas
ságból !;zlÍ.!'l1lflz6 kis fiát keresztelte mcg Sán
dOl' UYÖI'g'Y [HJV!'C szeptembe!' hó 15-ón. 

A budaop-sti unitárius e9'vh~'lkiiZ!lé9' 
s:t.t:pl('mhlJl' 22~il,i hhlibmílCl:ii ii'[ 6~én fot)'l al~ 
[~o:t.Ott l:D'I'I'Il1{,I;:('i n k Ir i t.ok lil t.íH<I, t~mp[omo~Ú8H 
(l S il gY~"'lIwk;'4i'llti ); 7.t('[cll'k ügyével. Aldozatot 
lll'lll !\IIIIÍ'I\'c igYI'K :o::t.ik mi nd('[I gycrmckiink
nl'k; u/-\,y :1 s7.('h~,d'övÍlro::;j, mi nt :t ·ki:)rnyéki l"'S 
:~ ~avolahbi vi,dl:,ki gycrllll'[win lmck, OkÜll<'tsiit 
\ ':0; tc·Il,l p hIlIlIJZlll;l.It ÖL lúlr"lö ll!gjohban nw,r
oldHIIl; !.\ templomozás ii~yéb<,n október S-[~l 
n:lld k l \' u lt k(,I,lita nú(·soi hívott <""""be ho'~y 
"l',.I" .. ,., • 1:1. ~J , "" 

,., .';e- d ' n ug-y o u.Ft IlH'g" ('zi H nC'hé-:t, é!'i fon-
l~)~ ,"~~' I'\ , l!0J::Y az ('g-yh:íz t'l'kö[c::; il ('1,{ nY('I'jen 
\1 II \ li a I ~ , vok llli'llItél k{'VO'il'hh zn kl atiísnuk 
11';"")'I'lIl'k. I"t~,\'t'. K(,t'jiik hívC'inktot tíuno"asRiík 
·IZ """1, l l" . ' . ' '<:'O : ',..... ; Z V~Z" %l"W'" ('l; :t 1{,Jk{>Rzc-inkl,t ebbe 
'~:1:1~n h~ ,. l; :t.l!Il~I('knk})n éli kiildj~k gY('I'llwkei
kl t ,t hl~lunol',akf'a PR :1 h'luplom ha il\{ltve a 
g'YI'J'III{,k I S II" III J;:t.II;le~l'kt'", ahoJ,')' ;)' hito];;t;,lú 
1<,11'('l-zl'l, I' ITI' fi·l III VJítk. 

Nagy öl'ömuJel .... éUl! tudOlnlíSill azt a 15zép 

U. 

eredményt, nmit n 34!). számít ,Jrínos Zsigm,rmd 
unit:íl' ill l; p:-i<' l'k(.f.\ z CHllpat, lIZ IlniülI'iu s f(orfiak 
konfpt'C'lwitljn. az IlniitLt·itlft konrf'l'l"lI('iíUI táhor 
n.vÍlri .1:i1Joroúisa, ll l' kii'lijt~(jl;~n :l gyennC'knya_ 
1':l ll alil s fl"lltlu l:II, Az lntt'7.IlJény<,k (' f.1f'ndl'H 
mu nk:'a'''lli(' :1;0', t!rdf'Ul, hog-y sziimunk i: sl~k~l y 
\·011<1 , s Zl'lsz(ll' l:-;úgJ ll lk {'fl sokak lll'mtörő,löm 
l;t'gC d:1(';í,.:1 il' (·I't'(l llll-n yt t udna k f('lmublbli 
(,s :1:1. l'g'y hiizki:izli(>gl', mncly minden nC'mes in
ü'nciút al1 yllgi l-S l'rkülo'i i tiímogatá:.:ithan ró
I'>z('síl. 1<;\.1)1'11 II UlllnkÍlhan nagy f;~;.;:ít ségiinkre 
V:ln ll. NiíRzövctség. 

T,apLlnk !<1zf'I'kcn!l-Hl'hpJl Rzemélyi vúllo:t.:ls 
Ílllott hC', :lIllCnnyihen kNlvf'S hal'á.tunk , dl'. 
T 1'lí11 T,lÍs::{ó rt :.:ze l"1;:C'S 7.lÓ<;rű! lX'tegsól!l" mialt 
kéllytf'IC'Tl volt ]C'mondani. 1)c egyLlthl1 meg
nyufrtnthat mindenkit, hogya lnp alapítója 
Yf'7.eti a lapot és l1. ~z('rkcsztésscl a kcblitanács 
Pt'few;; :r6z~<,f központi mi~Rzió i l ~lk {>szt bízta 
JllCJ.{, l1ki ('elllig "i s míll' aolgozott n lap szel'~ 
kf'~zt&:ébcn . 

]ú7wmrn Bf-la va~yonkezC'léí ~onc1 n okn:l.k a 
RzC'nbílll'lllI Ílmi l'ih<,nől 'ti1 Rz6ló h('~zúmo[ ójiit 
t;Í l'gynlvn., C'l halííl'ozbl 11 KC'!C'ti ' I'n !lács. J'<>gy a 
J.!Yl't'IllC'I;:nyal'a ll: llást v('zetö és :l7. eHetlC'g'C's he
!eg'<,k r észé re kiilöll szoblí t építtf't, flÍ Sítj:L a 
tt~lep"t éH állandó [c1iigyclőt :11kn[m,az, ak i n 
p:azdal"lt,!Ó c piilelben Cl'l'c a céh:t építf'lt f'~ty 
!'imha-konyhába lak na, áHkamní.t iR o"limlltat., 
~zóval iJ.{yckf' z.ik a tC'lcp('t f('I Rz('("('ln;, Erre az 
igazAn npm('R s 7.0ci:íli s mlUlkál':t azonban ci'lak 
Ílgv v:íll:llkozhatik az (>,kyluíz.kö7,sép:, ha az adó 
befoly renel<'Ren PS ezenkíviil az adnkozó kC'dv 
is vi s~z;tt{>r, rpud:iuk. hogy nchéz n mni cmbl"l'
nek. elc áldozat nélkül semmit se I(>het tenn;' 

Ez"nkívLi1 n lcllu"szi jel C'ntés. tandíj~f'p:{>1y 
voltak a kehli1 an<ÍeR ii~'Yci. A k"blitanlÍcs fl lf'g
n,lp:vobh ~k(iI'ii l tokintéRscl intézi cl a, h07.zli he
ótkpzctt kéréseket és <llTa törC'kszil" hOfrY az 
Ilnihhiu'3 <,gyház {tgy C'1'kölcsile,r.;: n~in.t anya.:~d ~ 
la~ gym'nporljon, Hof.íy C'Z m('gtortel~~p:n , l':zuk; 
sé-g''' van minden hívő lél"lowk a :101Ilclulnt.u 
p:írtfoglhil'll, amcly abhan jf'lentk<,zik meg, 
l lOg'~' ll1"j,thozza nnyl1p;i :íl rl o7.ntát, l'é .. ~hC' T1 :l 
mllllKlÍhól I"~ im;íclknzÍlRból és lm valalIlI c11('11 
k ifoglÍf;a vnn, még azt iR pnpíl'l'a. v"tve n, vc
zelöf.;(>g tudomÍl ~finl hO;':ZIl, hogy n!lWllllylbcn 
módjiihn v;l n viílt07. tll s~on, 

A Höliiui ] ":t l·bll S{nulOI' Kör f, hó :l-ÍlII d, c. 
11 ,~/I';,i hZlll'Ucl YI"i<;t'W~t'!ti g'viílést ImIolt. :1I11~
h 'c H nz()k (ll a Uuí(\oZHlnk:ll i &: y('k(>r..l~',~ kcre!i1H 
!Helyek ~('g'ílSCKé\'I' 1 II -IGir 1'1f'lél ,UJ.!II Ich?!n c 
IC'l'cmtcni , A !!v iílü;t!l('k (,sf'kt'I~' :.:znnlU. ,d~ I!!CJI 
lclk('!l rr.:;.dvl'"öi v\lIl:Ik. ~lill(len j c lf'llle,\·o In~ 
i/tVCKI';wtt ,I lt',itIHll-:'yohh II'lkl"<f'lt.}s:,:!,1 cs o',la
.. dús!",!. II Icadobh !udi'!ill (.fO loho!Sl'I.:'O, szen nt 
kÖ'!.ri'mfiködu i a z ('I-:' ,vi'siil,·l jövője onlekclwn.: ... 

Sajnl.hlll al id lI11,l!ol!:'lk Ille)!'. , ho::;y a. Bo l.o~1I 
F(II'ka~ S{lIulol' Kiil·, lImelYlwk h1\,td,ll!i1l C~ (,cl I:; 
\· 0111 :1 al', 110K" HZ IIl1itÍlri \l ~ ipllro~ ~!! ~cl'cs ki'!lo 
t('~tl'\'('I'(~'i!lk('I · "Jn' lII íl~;t: 1 1 kÖ1.l'll"hLl'o l l !i., m~,:.rl,~
mel'l\'sSll {'S 1"1.:'lli II I Il'hl'fóv~ tf'~Yf' a. ko!('st;tm,;; 
IlIllg~t'Kílé~1 {'S ;t y. .... 1!'~.iittlllíi~Ölléi<t. 1,~ lC'I~1I III lIa
mdLHII IWI\I lilii in 1'llnd,.II~,tl·,;;H h('foll~1II ~r:pf'1I 
I'Y.('!"! WI, I'a'vc,;;iil ,' ! V('1.i'f{í",'A'(' I'Z utOIl HI kel'l llZ 
II Ili l :'noi us i'l)nl'O,<t 1" k",'('",kntl;i t/'sh'tí reklll. ho/!y 
éd>l('k Hli',If lll', i, l/ik' .kl~·i,t (>>1 l:í!'lsuk" 1I,!f"g a~t .ho::;y 
lIol(iillk, :I ki k u,illrJuyuJlIn f"A',\' kozos fl l)IMk o ... 



Pestvidék • 

KözmOvcI4dtsl cI4adások Pcslszenllil rlnce n. 
A le<lnl'eg}'h<lzköt.ség Nöszü\'cts~ge érdekes gondolal IjIC/.: 
valósil sM tlhle maga elé ~ belUdu.1I esz tcndőre. A n.li\r 
eddig is megszakolI családI ~slclyelkcl tartalmas és. lllU'
denki! é rdeklő mílsorral akarja még \·onzobl?<I. t cn~I.I. ok
tóber g-cn az első öS5zejlil'elcliillk erdcly, lellegu. 1'011 . 
A 111 i!sor\)an n ég\' rÖl' id besz<l n~ol ó. szerepel t ~zen a . C I~lIen : 
./u ig}' Ifltíatu Erdélyt". Egy I't~ágt uő .. cg~ I'tlaglyrft , eg}' 

!
lIlpné és egy pap tl1011d t<lk el _1 , l j)a sz t al,II :H ka t .l1:k~k a nyár 
olyatH;\u !öbr) idő t !öllöllek Enlé ly.ben. EroJél YI Irók .I'er

seib51 ,nl cg)'Mzkö7.ség t S ~ ol1\s f!ye rmckcI és 
I'agy $zal'a lllHal SZenlj)cl egy tk kÖZ1~ll\~rl erdélyi 

va"y mitvész. A tuusa rtwk ez utóbbI réste II 
• elŐadásokon mcg i!i tUc tllitJik. UgyaniS minden 

lIlegreudezi 11 Nöszövotség ezeket az 
és mtls tárg}'körrel. Lesz Dávid Ferenc 

est stb. Minden <lIkalommal cg)" ismer
iró l'erseib6l Sozllvalatokkal, 

I alkalol1lszerü 
erdélyi 

, " 1.~st\ l , 'I ,;;" ~,, 
összetartás 
lését akarja eu ,l a ' I l 
Nem hangzatos frazi sokklll, hanem szelid és komaIr mun
kAval erősi l cni ennek a kis egyhát.közs~gnek a fu ndamen
tll l1H\t, merI mi sokszor megdöbbem'e láttuk mar. hogy ii! 
a főváros tÖl'ében unitarius szempontból I'cg"árban vagyunk. 
lit !örnek meg a zatos cici hulla mai s ezek rank mindig 
komoly veszélyt jelenteneK. Magunk crejére ha~yall'a is cini 
és gyarapodni akarunk. Az estelyek elokcszitesct a Nószö
I'elséf,! IItgjai eg)'Ut lesen végzik. 1\ gyermekek verseiket 
Stokolaync Tompa Márla ir:ínyilásll mellett tanulják Illeg. 
Nekünk jól esik látni. hogy asszonyaink e munkatöbblel 
meHell gondolnak a le111plom cs a g~' Ulekeze l i ház diszi té
sévej is. Jelenleg fü ggönyöket készitenek a gyiilekezctt M.t 
és a tanácste rem abl,tkatra . . . 

Vidék 

t~:~\~I;:~:~(':'~f~~~":'tl td6pontjál idejé· 
1~ a nöszövctség okt. 

utcai templomban lar
renclezendő eSlélyére 

dr K endecs)' Palné. ile, .. V., . ottani hivcink életé
és bnzditó előadást 

a tempIOméj,ill:s jal'ára. 

Kecskem tt~n október IO-Cn ta rtollunk istentiszle
letel. url'acsoraosz lás~al egybekapcsolva, ahol a szolgála
tot Ferencz József lelkész lalta cl. aki egyben l111nden 
szerdán I'égzl a s7.órvány 12 növendéké l1ek I'allásokta tasát 
is. A n~'á r folyamán kedves \·endégo.: I'olt a szó rl'átlynak 
dr . j. H . L{Jbrop amerikai unitfl rius lelkész és dr. Oelel 
louel szel;edi egyetemi reklo r, ollaui Ic;\n)'cgyh:hunk gond-
110 ka . akiket bugaci kirándulasuk alkalmával kecskeméti 
SlÓtványgondnokuuk P . B UZO(lánJ' La jos al ia ü{h'özöll s 
akinck Lenke kislcflnya l'irAgcsokorral kedvcskedCII I"endé
günkn('k. 

Miskolcon. okt. 3-fiu. t 
c&oraoSl.tflssal cgybekapcsoh'a 
a tkalommaI h('\o.:l1 vellek 
teendőket jdz(Jn Miklós 
oGyula IUrvenysU:ki biró 

• 

, Debreceni leánye2Yh~tközsl. .. unk 1!lJ7 1 i 
hó 7-én, 82. lstentistteletet k('lI'ct{í~n lartja meg evi ;el:gv· 
~özgyúlesét. mulyn"k fötárl.'Ya a j{h'ö CVll\öltségl'Clés e es; 
beálli titsa és a rendes liszlujil<lS. gy~ 

Oyul4n II reformálus templOmban okI. U-én d c.; 
I I 6 rakor dr. ~3lki Gábor tarI UT\'a(soraoszt:\ssal egybe'" 
ka j)Csol t tstentlsztel(' tel 

, Szolnokon a refortnatus templomban okt l7-én' 
d . e. II Órakor rózan Miklós la rt uTI'aesoraoszlás;;',1 ('gy'" 
bekapcsolt I s tenh~zteletet. 

Vidéki vallá 50kralásun~ Ugycben sokat láradoz
tu nk,.most bekértUk a1: összes \'Idékt középfoku iskolák 
adatmt kÖl.l'cllenUl a1. Igazgatóktól és nlilldenli\'C \ankönr
vet kUldUnk - s gondoskodunk a rról, ho!,!)' l'alatllel}'lk 
l el~csz az él' fol)'amáll legalább kétszer fclkeressen és 
lel'll.sga1.tasson tlllndcn növendékeI. Ennek ;) most beindi .... 
tandó munkának a kapcs.~n Icgalabb ötven olyan uni tárius 
gyerm('kcl rcszcsiWnk unitárius vallasos neveléshen akik 
ed(tig reformMus vagy evangélikus hi ttanórákat látogattak. 

HIVATALOS RÉSZ -
Szám; 195-1~37. 

Meghlv6, 
Unitárius Egyháti Igazgató TlI1l!ícnmk 1937. 

október hó ~O·é ll ((Jén/ek) délután 5 ól'akol' a 
tanáestCi'em ben 

évnegyedi rendes ülést 
tat'i, amely re 1\ 'I' fl nács tagjait SZCt'ctcttct mcg
hivjuk. 

Blldapcst, J!)37. ok tóbcl' !). 

dr. Mikó Fereuc sk. Józan Miklós sk. 
főgondnok-hc l y ett cs. pUspOki vik~ r ius. 

Tá"f'.'IysorOtat : J . Imn·biblinolvflsás.:!. Eluöki 
megnyitó. 3. JegyzCíkönyv hitcJcsitésc. 4. El nő
kileg 'clintézett és folyó iigyek. 5. E. K. Tnm\cs 
l 025-H)37. sz. Iciruta G. Bpesti cg'.vhá zközség: 
fi. va llástunitás l'cforllljl\I·ÓJ. 7. Kodifikáló bizott
ság jclcntése cgylu'tzi szcrvczet iigyében. 8. J c
lentés az oxfol'd i vnlh\sos kongt'csszlI sról. 9. 
SárbogÚ1'di egyhftzi bh'lok bérbcadl~sn újab? 12 
én·c. lD. Idők özbc n órkczö ügye k. ll. lnchLvá
nyok ( irásbflll-elCírc). 

NB! Állandó vcgyes bilw tl sl\g ül ése a 
lelkész i Ít 'oc!t\n okt. :!G-lin (kedd) d. u. 

6 ól":l kor. 

Mcghivó A Bölöni Fnrkrts Sándor I pll
rosok és Kct'cskcdOk Körc f. hó 24-6n d._ e. ~ l 
ón, i kezdettel Imljll éd rendes közgyuléset. 
i\livel f. hó 3-1\ 11 II Ingok ncm jclentek meg 
megfelc lő létsz:\ mbnn , fl közgytí lést :\k kOl' \lem 
lehctett m cglat'tnni, ozét'! nyolll il lé kosa n ~!Zycl
mcztotlink mindcnki t, hog~' 2-1-ólI il g.rul~s II 

legkiscbb tnglét.szl\mlllf.'-l is h:lll\r.o.~:ltkéP?~; .~rl'e 
II gyűl ésro , il m c ly cgl'.\llt lll. ItszluJttó ~Ö~:-.:~ _Il lés 
is lesz, mind cn uni1l11'lllS Iparos és kOI.clSkedO 
ipnl"os és kOl"cskcdO Illcghivjil. és CIVflI'J:I : 

Szabó Dtne:s ~a~Y Áron 
fő titk á r. etnök. 

u . 

I 



Istenllszteleti sorrend 1937. nov .. mber hóban. 
H o L I 6."lC·I."" vt". t 

I 
Koháry-utca 4 . . " 

• • 
• • II. illiU hlrt·l . J. (I lminh) 

(Rakos· ulca) • 

• • • 
BI KDr:telc kbcn : 
X., Mav.·lelep. '"I . I .I~1 

• ,. w • 

C) p utk6rnyike n: 
Budafok- Rel. templom 
Csepel - Templom· 'éri 

polgari i ~ kola . ... 
Kispert- Wekerle- telep 

II. st. elemi iskola . 
Pesiszenie IIsébet

Erzsébet· u. el. iskola 

•• • 
PestszenUőnnc-

Unitarius templom . 
• • 

R.tko~pa lo ta
MÁVAelepi iskola 

Sashalom
Kossuth-téri e l. isk . . 

Ujpesl- Szt. lslvan · lh i 
poleári iskola . .. . 

D) VIdiken : 
Debrecen-Hat"l'an-u.24 

Unitarius imah3z .. 
Baja- Evang. templom 
Du napalaj-

Unitán us templom 

• • 
• • 

Győr-Ref.templom . 
Nyiregyhh a- Evang. 

iskola distIerme .. 

14, 21 ., d.e . Barabb István 
• Fercncz József 

Kereki (Jábor 
dr. Csiki Ot\bor 

~ • Ferencz József 
• • Benedek Gyula 

". 28. 

". 
2 1. 

21. 

14. 
28. 

U I 
21. 

7. 

7. 

28. 

7. 
21. 

7. 
7. 
28. 
". 
21. 

• • 

Kereki (jábor 
dr. Csiki G .1bor 

• " Fercmcz József 

· . I J Pe t hő Is lván 

d. uA dr, Csik i Gabor 

dr. Csiki Gabor • • Kereki Gábor • • 
. 11 PethO Istvan 

• • Benedek Gyula 

d. u. 4 Ferencz József 

• • Kereki Gibor 

• • Gá lna Sándo r 

Józa n Miklós 
Ferencz József 

Barabás Istvin 
Barabas Istvan 
Ba rabás Is tván 
Józa n Miklós 

Józan Miklós 

Alapiti:! sze rkeszUS ; Józan Miklós 
Felel6. szerk •• ztö és kIadó; Farencz József 

SzerkeszUSség és kiadóhivatal; 
Budap.st, V., KOh' ry-utca 4. Telefon 110-651. 

El ö l i ze t és i dí j a negyedevenként meg
Jele~ö . Ma i f il zet ek- c. rnelléklettel 
együtt egy évre 4'- pens.0 amely 
beküldhel6 a 3O.4C() számu 'postala
kar~kpénzlári folyószámlára _ (csekk
tulajdonos : Umlarius Egyházközsee 
Budapest) . • 

A lap tulajdonosa a Bu.dapesti Unitárius Egyházkö:r.ség. 
A . Hlvatalos rész· c. rovat a Magyar
orstai:i Unilarius E2yhh bármel ik 

nern aJtai beküldött hivatalos közlemény t tartalmaiza 

XYI, élt, 10, IZ, BUdapest, 1937, októbe. hó 

NB I Al3hlu:oll dilumokon : (J"v.c~o"lJrnz/tfll. AI 
templomi vegye~klJr az énekpróbikat me&.kelEdelk: a. 
azokat minden Mtlőn él uerdin es te 7 órakor tartJa . , 
Kohiry utca i tanácsteremben. - Oyermek l lltenrlule/efelc' I 

a kijelöli csoportokban megkezdődtek a axokat legköZe
lebb OkI. 17. nov. , . és 2 1. napokon fogiuk meeta,tani _ 
Egyh6zJ IJd6 befizetésót azért sr.orJalmazzuk bOlY .. i es6-
esetben ne kelljen hatósaRi behaItashoz folyamodnunk 
Pinzlllr~ : ZSlgmo-:,d Lőrinc . Hivatalos Órá k: : d . e: 
9- I-Ig, d. u. 4- 6-lg. P énzbuzed6k : pesli old.lon ' 
Lux ErnO, budai oldalon : VargA J enő . Kérjük hiveinket 
fogadjak Oket meilér téssel. Ul!.yanOk á!vehelik a lelkészh 
nyued ijalapra szin t szives adoma nyokat is. - Adventi 
6hJIlJlainkal novem ber hó 28-án d. u. 6 órakor a Miau ió 
Hb templomaban megkezd jil k és a karácsonyt megel016. 
négy vasá rnapon 6t foeiuk tarlani. 

lelk i s z l nyó,!d l1ali!llpri!ll folyó é ... i szeptember hŐ' 
folyamán a következ adományokat kaptuk cs az ei)'hiz .. 
neve ben köszönettel nyugtázzuk : Szőke Ferenc Délafrika. 
SO· 1O (2 angol f tlnt beváltási 3111), Szilágyi Arthur Kispest 
50'-, Kincses Lászlóné Fgyarma! férje emlékére 30·
Persclygvirjtés az ősz i hálaadáskor (Kohflry·u.) 20"31, Skálí 
Zoltán 15·-, H:tutler György, N~'iredy András és Klein 
Geza 10-10, Ihász József és dr. Mester Miklós 5- 5 
Ujváry László 2-50, dr. I'ilahler Sándor 2·- , Hegedűs Szí': 
Járd és B. Páli Mária " - Ö·sszescn : 2 11 "91 pengö. Ez 
már igazán tekintélyes összeg, amit méltányló elismerés
sel jegyezzük fel. Nekünk különben a kisebb adomány ep
pen olyan kedves, mint a nagyobb áldozat, ha tudjuk s 
erről me~ is \'agynnk gyözoove, hogy a szent cél iránti 
megértő Jóindulat cs szeretet sugallta. Ebben a szellembe", 
hh'ok és kérek mindenkit, ítt a központban és a távoli 
országrészekben is, hogy kövessék azok példáját, akik ugy· 
szólván havonta megemlékeznek az uni tárius egyház sziv
ügyérő l. az 1927. óta nemes missziót telj es ítő UnitáriuS' 
Lelké!'zi Nyngd ijin lézetröl. Csekkszámla az Országos Köz
ponti Hítelszö\'ctkezetnél (Budapest, V. ker. Nádor·u. 22.) 
8486. A budapesti unitárius egyházközség csekkszámlája : 
30,400. Posta takarékpénztár. Adományok átvételére eJn'éb
irin l a rcképes igazoh'tmnyal ellátott pénzbcszedőink is lel 
vanna k jogosi!va a fóvAros lerületén. Együttes munkálk0-
dósunkon legyen Istennek aldása ! - Atyafiságo5 indulattal 

Budapest, 1937. X. 7. j 6nn MikI6~. 

Utánaküldés kizárval 
"._ .... 
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Nyomatott Mit~ ErnO könyvnyonldfl jaban, Budapest, VIII., Józae'"'Utc l 6J. _ TeleIon : 1 ~392-59. 
• 
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