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Budapes, 1938. októbe r hó

el ezik ] wtn lm aE:!, k ó ru sb nn l lOfis~as ál" vas~í.g uhl n ,
f'gy masl'a. t alajt, egy befo rrni 1,ész muO'yn.l'

•
Ba.ljó,slat ú i dő k. l~ J'i tik ~, s esztell (~? I sten
lw,l'ilgj a. és n épek__ 1.I~lborg~~ .sa . . . ](o~cl mu l t
lIiJ pokhan is p uttanaslg f cs:o:;;u It, terllC's _Iell ~gck
vűnultctk át fejiil~k felett. ~7 L~lal'm acla.l'~.l.k v es~t
hozó szárn ya. szantt~ttu. ,:e~l g ezt i.), ~ fo lcltcket.
Az utolsó per~ig m ~g a... :M3 ncl?ul1ato ~.aga se
,t ud ta, hogy illI fog Itt t~rte.r:!-l1l . I gen konn y.cl1
bclezuhanl1attunk volna. ISnl.ct egy olyan :fen eketlen örvénybe, am ely v?liink együtt n y om~
jahmul elnyelte és megernesztette volna pokolt
"·)7omrában a n yugati civilizációt.
ö.
l\1illi óJt imáj a csencle13cn 1l10rmOIVH, h an O'osan e.sen gve, vérkönn yeket s ír va - igen, ez

SZIvek.
I
o,
. . ~Ola.j ága t ·ide!~ f;jzö l'ny ű gal'lna c1ába n csupa

o la] a Pi<'ü ! T-I a~clcl.1assa a v iJág, h a dd. lássák az
cgym assal b ek cJobbo t f og o szo mszédok hog ·
a :M agyal'
IS volt
1. , 01·Cl··'
,. ' ~ .- h' a kész
.'
. .,
~
.. . .
, -'o"
'J;"enY
t
rstvaQ ota mmdlg a békét szerette "Mk ' t
ker este.
'
e

•

•

, ,Békét - becsülettel!. Békét - igCfzSIÍ!Hla!!
~.~I.i-et -:- ,sze1"e~ettel! :. '.:. D t!,n a-r~i sz~l men t.én "
kon.l}ye LO ld <el a p oH, o~lom tol sugarzo, szentelt
olnJaggal . .. Elmonclam.
J ózan Miklós
•

ERDÉLY
~ezé nyelt "IvregáJ1j a-t az eg ymá ssal fal'kasszemet néző tá boroknak. Its a nagy ne.m·zetek
vezé rei összenéztek, kezet -fogtak, s ők maguk
A
magyar
unitárius
egyház
is megkönnyebbült lélekkel ül tek le a " K e,·ek
zsinati-fötanácsa.
Asztal"-hoz, hogy II mind!1yájuk és mindn yá,
junk javát szolgáló isteni Bölcseség szavá ra
- Kolozsvár, 1398. október 2-4. •
hallgassanak.
'
A tö rténelem nélw itt fonnáló,lik szemeink
Mint aki nehéz álomból ébred, úgy sóh a j- tott és fellélekzett a z eg ész niiívelt világ, ami- előtt. É ,·ezziik, hogy véget ér egy· kOTsmk és
kor az iga zsá g és békesség, a békesség és igaz- kezdődik egy másik, mely " .iövendőt {géri. Az
ság dicsőséges napja világosságot gy ujtott erdély i nnitáTins egyház októbe,· hó 2-án és "
a sZÍvekben és a lelkekben, Az I sten úgy köv etk ező napokon püspök és papszentelő sziakart.a) hogy végre-vala.hára megértsék egy- nati főt,mácsi ülést tm·tott, ",el,yen beiktatt"
mást az Ö földi gyermekei, a népek és II nem- egy ház,,,,k me(Jválasztott és királyilaa rlte(Jzetek. A nagyok és a kicsinyek. egyar ánt. A z cTősített piispökét.
I sten maga ű zt.e el szemöldökének egyetlen
E ngedtessék ·lneg nekünk, horlY "Z 1.988.
mozdul at~va1 a vészthozó vihaTmfl~l ara kat s
eBztendő l~nitá'rill.s tÖ'I·téneti ese'rnényei1/ek lehely ükbe szent szövetségének fri gyládájá ból íTó.sát egy önké" telen töTténeti t'isszapi!!a,,kibocsátotta a Béke galambjait. '
tással kezdjük . .J ó hatv"" esztendőve! ezelőtt
Nézzétek, lássátok: mint röpködn ek · vil- a 1nagy ar 1.I,1t1:táriz1n'/./,s tel.iesen új v ezető ne'11l,~
lámgyorsa.n ide is, loda is, hogy m egvigyék zedék et kapo tt. Az á,·kosi emlékezetes (Jyiilé~
az örömhí rt az aggódó és rem énykedő emberi- sek en előbb főgon,lokká választják V"TrI1!Os.
ségn ek. Oc1aszállanak min den há zi tiízhelyre D a,n iel Gábm·t, ma,.i,l püspöl,:ké Pe,·encz József
és örömtől rep eső szívv el hullat ják r ája a cső ko lozsvári lelkészt és ugyanaznap másod!. k
n ikben hozott olajágat . . . " Mit féltek, oh főgondno kká 1"Z,odalvi d,· . B erde Aront, " kolozsvó.,·i egyetem későbbi "".'IyhíTii ,olső ,·ekkwsiny hitűek ! " ... A szer etetnek I stene 'tn·alkoc1ik most és mindörökké az Ö ter em tett tOTát, K Tiz,! J á.n os püspök és kaal, Na.gy
világa felett . .. Odaszállanak mi nden temnlo- Elek főgondnoh:ok nemes lw.r/!fománymt, eg'"
mi oltárr ;), és a tabernákulumb n váltság ígé- 1~j ne11zzedék ' veszi át, mel.lJ Ú',1 el{fon:7ol~s~(tl, .
rete gya nánt átöml esztik az ő szÍvük vérét. merész t erv ekkel siet ep.lIhÓzunk to va 7~be7nté
, Hát csak szálljatok! Szálljatok örök sé1-e. Az 1.938-ik. esztendőbe'n 1nintha b1z~n1J,!s
Beke galambjai! Szálljatok észak~·a ! Száll ja - 1i01Udko.zásbon 'ugyanezt 7átnánk memS1!7e!tok, keletr e -:, eléIre - és n y ugatra! Az egész lődni, Dr , B oros GJ/Ö1-,OY 1Jiispö"k hossz'u. eS
v ~lagTa! Ohl ]aga t okkal, szívet ek v é.rével vált- 1'l1,umJcás élete egyházának odaszente~t fá1"osatok meg a, b ű nbe merül t n ép ek mil1 ióit! , , . dozásai, tizé'1JPS, ' piisp'(j~fi m,1~.nk(t 1f,tq1~ nZlllJ:... m~ békénk lt.gyis - h m'ci zaj nélkül is {folom.ba borsátasa f. kert, am'd erm7laz'l fota--:-. habom volt edeh g. I sten kegyelm éből most 'n úcS1fnk érrle'il"1.e1' méltánylásct ?nellett, 'n~er~(I(!
kovetkez,Jk a fö lcli igazságszolgáltatás szem- Url1jancsak vele eqjtszen·e 111nnrl l~ a17rtS(I1'of
b~n a DH 1}1.agya l' ]1('ID zetünkkc}, akinek o~yéb hét főponrlno l"",!," d·r: Szent- l 'ur",!,', .J6z~ef és
d'r. Fe1'el1,fJzy Geza. zs. 1,938 elso 1U1VJo ,tbau
vet1~? nem 1gen volt, mi n t h ogy ·i tt er-pl' évvel
~zel ott ~:a7.át szor zett. ~ie.rt h a éDpen lett volna 1ne(Jtar ~ott e~y,há,:;i . föfa11ócsi iilé~'~'ink . .11If61
~ S , l ;. gt~?l~?t önmaga <,ll en vétk ezett. n c meg 11l(laszt.7a az 'll.] fo gon dnvkot. d?'. ~·ovendl ~
jJ1iklós to'rrlai ii,rtJlvéd és föl dbn'tokoS, (11.0IS bunhoclott. vczGk el t érette a síJáza.c1ok Bo rá n:
nyos7r.öri eg'J./házi feliir;IIPlő Don d110k, Ilolf 1,0.,,!lfeQ.bün7/tJdte m.ár e nép a 'J)"J,7/lta.t s jövendőt"
- l!lm t a köl ~ö m~ncl ja s mi nt ah o~y it tr ia- 1nán ka'l l J(/'Ta i képviselő sz('m~l:uéb('n, 'l'i. (~1:
nom om la clozo h ata l'ok Oll által zen gik , zcn ge- l "aroa Béla fIJ.ieOyzőt, a rendszeres tea ,OUW~
106
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,<;;:.akcsopor f }"f' /Idps [a nd rál c{fylt anutÍan pii spökké ,/ )(Í l (/ sz t j n (I• .1I/11~(Jalo mb(t 'v o1l1tla,c:.wl l
,',',,'nsp rleff lúi s/'Jökt szekb e. A 'Inost 1II (:'Ot ((1" ?/INI
'
..
.
l olt zsina
ti f ötallács If", es::n lJe t o",t o"tté'
, " II; (t 'm(( -

sodik t;;(j rmd1IO ki (!l!~s.f: ~8J (h. E~~k es /~?1nO~
kos szék elykeresz tun 1/{/ y vhl, ke! e~zt'u ~ 1, f el

ii.rlJjelő rlO'ltd11oh:. {l. szé"h.:el JJ! "ereszt1l1'? 'lf.~~? tan'U~
f ;;fjimnóz ium f en n '11lm odasa n e'l'nes 'llgyén ef,
fr'ábuz f/ óbb "!11:CO~(~ sze?!.~élyé~el. , A 1n~{j1.:a

laszt alt e,nuhazl fO.1('Qyzot" ,d'}. K;1 SS Elek teolÓ.rIia, okar?,;'mir!i ~' endes tanmrt, ln v atalosan bei kto tirík t/8ztscocbe.
..
"
E m/h ázunk élére az lrlet esz!en(?obe'n p.
lr/készi és a 'világi v~zet{ik sZe1!lelYe1 bel1 ;(1.
cm berek keriiltek , T ,s'!te!ettel ,esa .t.estv e!',
szeret etn pk Ő,CfZúl,te éTzese1v(>·l koszont1u,k 111,r;:l t Ósrf.aos és főtisztelen dő dl', Vm'oa B él(l 1JU8'piikiink et . aki ft lmszo'nötiid1?r abban (I, rlísze.s
sorban, akik Dá1!irl F e1'f3! l C o~a a ma,qym' 11n1 ~

fr1rill s eauház ll'lvatott es 1)(tlasztott szellem?

()1'ó 77 Iii, 'l( öszönt1i~k eay házkon ná1'11l/z6i '1n'lI?1-

krí'jána k osztólytó"s!,;t, dor, Gól M!klós és dr,
FJlekes DQ,M kos fo qon dn ok oknt es dor, K ,ss
Elplr főjc.o J/zőt s '1n'lf nkássá!]1fkHJ, a 1ni ern!
'I' rtGZ

Istenünk mdnrlen gazdag áldását kérjiik.

•
A z ünn e]J ,~ éf} e kell e ,fiOTOk 'Í'r ó ja, 'm,'Ímden 1J(Í.gya
dacára, ,'ajta k ív ii!cmó olcok miaU nem ve het et!
rész t, A kfolyf esem én1jekr öT, a.z P1'Jr5lyi 1nCtuym'
ua1Jil(1)ok oldalas t u dósítá:w i alf/l >.1án szúmn 70k
bf', 1II e ly e k1'ől lapunk (>rr/(;!?,i m u,nlwf'ri'r sft 1nf'rJ-

állapílotta, hogy Int
nek .

A

k'~Pf?t

(1r!:irík

(f Z

püspökszentelő

eBf)1Juh 1?/ck -

zsinat

ben, .0 y ii j L<.; d köl'~ <.ly. ig-i.1 í'lak {>H önzdh-Iwk ('~o
J)?J'tJ~t , hog-y mUI1~á.i<Ít á ldá!; {>H C'l"Nlm6ny

l~,l séJ'] c - :.1... rp C' d~c~őségNlrC', Ry.l'nlmcí J't Oli i
Eva énc:~szam:! u1 a n d l', GlÍt wf iklós röo onc1 _
n~k il fo] egyzo és (~ n yolc llnitál'iufi cO'~r h;h_
k?"I',. CS1~c J'ese, v t!,l a n~, lIlt a kül fÖ!fli kikÚlclölt
kisereteben ,; puspok elé járul. Dr , l encin 'l
k ;ll t~l s~~o~many.. kép~i selőj e, felolvassa a 1.: ;l'alyl Jova hagyast bi ztosító okmányt. a. fő
gon~lnok pe.chp: ~Z. egyházi zsinat i' főhm<l.cs
l1..eveben "t;tyl lvl:~nl tJH. pi.~ spökké d1'. TI(t1'{Jct 13é]<l:~. ~ ·fOJ et:qrzo , dr" Júss Elek már olvas$:l II
PU SP..o~ L csku s zav<.~ !t, s a. t0!f1plomi ~y i.i lck0ze,~ allltp.t?S csendJcben, valoban I sten szÍ nf>
elott, .s zlvere tett kézzel mondja utána az ('sl.::ii
szavm t dr, V m'!J(' Béla püspök. 11.7, eskü tétel
egyszcriiségében is meg-kapó szel'tal'tása ubín
n. pü spök letél'clel, a. főjegyző, a nvole eo'yltáz_
kör '?RP~~·eRe i,. és ::l ..kiil,fö,~c1i .. llnitáL'ius ~gyhá
>:nk uclvo7,letet hozo klkuldott egyenként járulnak eléje, k ezüket meghajtott f ejére teszi k
és egy -egy bibli"i ige iclézésével áldásukat. nrl j á,k ' arra., akit egyakarattal vála sztottak mH,Q'uk közül, h ogy viselje a pl'imus intel' pn t'08
I s ten és emberek el őtt nagy fel elősséggel' járó
biQ~ l ll
'
,.

A Bábel-tornyok mindig ledőlnek.
A gyiilekeze! közéneke nt,," ([,', V"T(!f<
Béla immáron beiktatott és f elszentelt niispök
áll a szószéken, hogy el ső püspöki prédikációját megtnL'tsa. A I"pigéjét Pál apostolnak a z
e fézu sbeli l1;yül ekezethez írott levele negyedik
részének hatodik versében vál asztotta ki :
"Eg-v az I s ten és minclen eknek Atyin. " ki
mincleneknek fel ette van és minclenek áltnl és
m i nclnyájatokban munkálkoclik":

Vil'á!:!;okkal rrH7.fla,fI,'on c1i sr,ítctt pompiíifiImn várta rt XVTII. H~(b;:1d véuén l ..{lz{lI' T:3tv;.ín püs nök éR Zf.; uki Lá<.: :t.16 álc1ozntos 111nnI st ennek munko!á" s(l,i 1,(lfl y ll1l k milldnyri~
]';:;;l iával épült. kol or,svári unitfil'lUR h'ffiplom }:
:ia1/.. l s/en a m:unkaadó és kiki fT m a,Qa hely(;n n
llii slJ ökszPDtelő Z'3 iuil ti Uit:mÚf'B 111l1lep!'ép;rin
munkás, F:s mindnyájan p{Jy liff, e,rn; l emlJlom épí~
j'óRztvevő kf't 1938 októlwl' ~ ':án , vn ~}ÍI'n (-l o l'Cv.'n , fá1'orlozu.nk, rn~lY1J.ek kötőanyaga CI szere~
gool. A templom a.i.t niáhall fl. ko1oz<;:vál'i ősi t/"ésé
pt,
allvcw]dé zRiu pl'cbitel'iumán:lk tn á ia ivnl (~l'.
- H orn; a mi, h'o1'l/.1tk n'JlUlIhalallol1, a r ra nem
Pálfh.1 Lásr,]ó g'onclnoK fO[l';)rliö.l :l'l. ii1"lnl\p ~égk ell 7riz ony í té k. Kilcitá stola}l stif/ s~oro ll gal j(1 (I
1'P. él'kezőket. kör,öttük az állami lIHi0ság kÓDlelkeket s az embe1' mdr~már ali g lót ki,veze/ ő
vi srlői t és cl testvér magvaI' felf'kez{'tpk ki !<;;I<lötteit,
'
. u tat. , ,
_ A z mnbel' nagykorú l e rt, mondjdk, de mJm'~
Az ('nYí-lzed.í fekE'f"c o8 ]átos unihl"i uf-; 101 - ló emJJel'i clké1")zelés oz, horn; m égi s éli/e Ine 1."11 ('11
l<é'szC'k hOSRr,Ú ROJ'ától l<íBél'vE', vonul hf' il nélkm, A t e1'1nészeN u d omríny el,iufolt vétJső kö~
templomba d,., Va",,,, Bél" nii snök, olrlalón 'IJetkezfel éséll ez, /.IIi /en lél éhez, v n jjon fl szodológ j(l
a nilL"V vilás-r unitár ius f'!!v házainak tC'stvél'i
és 1)oUlik(t m-i!;:01' j n t el ide vé,UTe? '"
liclvö7.1f>tót tolmácsoló T-Tarrinoton Don nl(l
_ A rnai km' l enna{}:!/obb bete{l ség.e az, hO.fj.1J
CIlnr l'i~ai unitárius lelkésszf>l. A pii spök elfogJaha smkott helyét, s a fe l szentcl enclő fia - oz embe1' m e.qfel edkezik arról, hogy pm~It>"' ri r t,,1 lelké, zek ott iiInek s"emben vele :lZ el ,ő • l ,~ten gyerm.ek e S 'Í.fI?) 1l1indnNó:ia,n le,<;( vere x; 'I:'f ~
SOl'h1n, A nagy tC'mnlomot mcgtöltö hnt"almn s {l YI.mlc. A z emT)(' ri, l elkekben oly an t'i1·e,~sé{J k ezd
fiok;11 ~~ ~l .n{(l in ff>lbúg (1 Z ol'gonával kísért fófOll g rnü, ami l ye m'e m ég so/w ne m v olf p élda (/
('gy lC1Z1 cn('k, és Ha l1nórwi János mal'osköri f örtén elentbe11..
_ A zzal indo kol:idk ez/, hogy az em ber e/~
C'fi ))01'(>S aik<l in Rzáll il fnhá Rr.kodás az ('IT('k
Il nl h<?z, ~lkitől á.ldá.st és ficg-edelmet ('sdel?el: .iu/olt {e,ilődéséu ek 'u éll Ső foká'r o, A mási.k i'lldo~'
Tmr> IH all f;r,r>nt színed f'lőtt [lz új fűpá R7. tOt', O.Z , II og II (I fÖ1'I"é1Je / cm ?Í:; !;zÍ1111'f' 11 ;!ff' (f Z p mbr /'I
ho~y fogadalmat tegyen Neked, népe nevé- lelkel", E z ttfóbbi v aló /w'JI 'ir/az - elld l1olil off o J,~u,
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f eldől. Pcdi.fJ fw/elé k(>/I fcjlőd11 Ü'II k. S zem elő U
kel/lm'fal/uuk, /to.QY mim/f'//' emlJeT, off: allol ~(m,
, .<.: / enne,,; 1/1·
" "",'",(( lIJ/Jlum. ezért, 'In'/.1/(lclllfI'IIek
.
,
""" Iröfeleli.'iémit . • '11l.C1'l ezt telJl!'7i./1J,e.
e/ kcll véfJezni.e
I stenorszógát 'tnu.1I}aíljn. A 1J(/bel-lon~yok 1JI-1 "/I.dlfJ
, (>(011(].,.
''' k
S e", béke· sem SZf'1'elet 'm'l/Csen
ell
.l s/
'

nélkül.
Js/ en
'

. t.
'Ilun

1Jtunkásá'l Iak

lenni.

P ('"./fJ

(/!,.1Iljl,

'",',.. ,'ze,'e/",'
"
• • • És hogy ule
• m'llw1' Jut el

111-1'11.~

ÖJ'ők kérdé.~. de utzlos
(IZ
.... kú./'t
csak ez hozhatja, ?n,eJ} az 01'0 . e ce , ...

emberisé.'l, -

(:Z ,

"Ogy

l\'finclcn ízében modern g0.n\lolko~ó .~ej
JI1co·nyilatko7.<:l.sil. volt ez a ,pi.l Spb~l bckoszonW, nmely lebil~n9sclte, m,eglel~t~, es le.fcgy."crczte a halO'atosagot, - allapltJ1:l meg a BHLSsói Lapok tudósítója.

A magyar együttérzés ünnepe.
A templomból a megjelent előkelő ségek
és hivatalos kikiildöttck átvonulnak az utca
másik oldalán levő püspöki laká sba, hog~ udvözöljék a beiktat.ott püspö),öt. Az állan:, ,ha:
lósáo'ok részéről H anm tabornagy, kiraly'
helytartó és Jenci" ál!amtitlnír Ü(~vö~ölték .t'?mán nyelven, mint nepének papJat es tam toját. 8tanca kanonok a görög k,elebl "~9a ka'IOnok a görög katohkns, egyb az uch'ozl.~tetl
tolmácsolják. A kolozsvan egyetem udvozletét, melynek a beiktatott püspök egykoron a
fil ozófiai karon habitált magántanal'a volt,
(h·, Draganu <'gyetemi jJl'oTcldol' tolmácsolta.
,
A kolozsvári Keleti U jság "a lnagyar
I'gyüttél'z!?'s ünnepe" cÍmet adta az unitárius
pii spökbeilrlaüí sról szóló tudósít8sának. Valóban, mélyen kisebbégi map;yar ünnep volt
az 1:1 rövid félól'a, melynek keretében a lnu-

gyal' testvél'cgybázak

vezetöi

üdvözletüket

tolmácsolt/ík. Az itteni magyal' életben szoka.tlan és ismeretlen (>Z fl valóba-n erdély i
hang: az egymás mellett közös népi célokért
dolgozó magyarok 'ü nnepi beszéde. Mindnyájunk okulására idézzük az alábbi gondola tokat:
Mád on Arou apostoli kormányzó, a gy nlafehél'yári pii spökség, cl kolozsvári plébánia
és az összes katolikus intézmények és S7.crzetes rend ek nevében üdvözölte a püspököt:

, - Híveimmel együtt mély szeretettel és
tisztelettel köszöntöm Méllóságod,\t. Mindenek előtt azt kell elmondanom, hogy szilárd
mep;győződésem szerint ki le het fm'tani llit·

tlv e~nk m.cllett gyíílölködés nelkül is, Hitclvemk lehetnek különbözőek de az ntcúnk
közös Atycíhoz 'vezetnek.'
•
- Ald :;a meg a. lV[iu deoható I sten méltósá~?dat b~lcs l?ehltással, hogy szíve' szerint
t~Ic1]a lwva lia 0\ terveit. 'Mi II ket ped'i g bi ztos ltl=ion aiTól a. szeretetéről, amel y nek tanújelét
ileltn megboldogult püspökünk beildatilsán.
) 1i ezeket It meleg, szívl)ő l jövő ·sza,vaka.t nem
l't'lcel iük Roha.."
'
BelIIlen cl YÖl'gy gl'óf főgondnok, egyU.

ház", és az öss zC:'s I'('[ol'mátus intézmény('k
!lC'vében beszé.! t.
, -: A J'ef<?l'~nátll S .és II n itál'i;u; \'gyháznl<
rruncllg' atya:E1 sagos v iszon yba n eitek cgymáHsal. Ezt szcrcinők mi is tovább folytatni, Szú1'OS összefogás1'a van szii,kség ct, 7rívii,];rőL és beUU,1'ől jövő v eszerlelAnek legyőzésP1'e , K.illönösen most., ezeklx'n a történelmi napokbilll, Hizonyára n1éltóságod is ettől <lz érzc!ellltöl át h~tva ~l\l;rja korm~n)'oz,!i minden erejével és
bolcs?segev,:el ,cgY,hazat, E s )111 ez így van , akkor tOl'ekvese.tt bIzonnyal SIker kOl'onázza, I sten áldását kérem munkájára!

Vásá"7Ielyi János református püspök h.zet fogva Varga piispökkel, csak ennyit mondott :
- Veled tartok .. .
Já1'osi Andor a magyal' lu theránus egyház iidvözletét tolmácsolta, A szász luthe,:ánus egyház jókíván r.;á~aít német nyelven. tolmácsolta Hans Ottó-Roth volt képvi sel ő, aki
a. történelmi kapcsolatokra ntalt! üdvözletéh ez csatlakozott a kolozsvári szász luthel'Cll1us

gvülekezet lelkészc Alberti Richánl is. ,ki a
jószomszédi viszony további ápolá,át kérte n
·" ;,n öktŐL Mindkét beszédre, német nyelven
válaszolt dr, ]TMri" Béla pii spök.

Munkám sikere a ti
támogatástoktól függ.
A vendégek ntán jött h. (iál Miklós f~
.2;ondnok iidvözölte, aki az egyház (d pii spokét a főtanács és ::lZ összes unitáriu s intézmén yek

n evében

tisztel etéről

üdvözölte.

Ragaszkodásáról,

és odaadó munkáról biztosítotlil
a püspököt. Vála s ~tlba~ a.z új t;Jii spök C'z~kct
mondotta: ~1unkall1 sIkel'c ;) tI tamog-atasotoktól fii crcr:' Amíp: ez tart, n y ugodtan ülök a
pii spöki ~ékben, De- ha ez mcgsr.íínik el. is tnvozom. Addig, amit m egtehct('k, mJn(l.('~t
megteszek cA'yházam él'dC'kébcn," ~7. UJ1If~t
rius nő szövetsóg ödvözletét. özv" CS'lf6 8(1~(I :
monné alelnöknö tolmác!-3olta, nkl az c:~vlI~~7, 1
Hzel'etetmunka

támogatását l{értc az UJ pus-

"öktől.

A kü'lföldi testvéregyházak
üdvözletei.
A nii spöks zcntel ő iinnepségckye, nf;I)('~
k,','1föld i küldöttsé rr jelentkezett, ak,k " tavoh
'" f'p,'V1"
10kozI"
orszc.1CTok unitál'ill.H
13r.amnl
{' '~S gyu..
~t.ej uer üdvözletét és jókíván~ágm~ fI~(~J'1:;~,k \~
}1 ozni , rt legősibb

un i tál'iu] ,('gyha~ ,U,] PI~ S P(,):
kének, akiben t('.nB'('~·ekent~,~1 1 ~.es..tve!.c~nk.'~ v~\
lá" eg-vetlen unttal'lUS pus pokct h sr.tehk, .
11011éz és s úlyos nemze.tközi hC'lyze.!ben n~nt
tudtak válla.lkozni AZ utAzá S l'il, s tobb:.
hu szonöt. levél és kábeltávirat" hozta az IIC VO~, nmen'k'
't: " IS PS UIlI letekej; az angol es
'(l l UJll "li ll ;,. i l"k
vel'zá,li sta ('g'vh;.l7.akt.ól ér.; tC'o lóg-i<1i fúlSW,,a tól; a holland l'C'monstráns és szabaclclvu, a

t!,',l

,-' . f l"ln c i '~ és német protestáns cgyletek,
«
"
ti e~ ~~a ba d -'
"' va/CI
. ' t' ~oll< .F'ü!öp-szig-ctok
.. .L' ~lg'ge
~ (l" a o' hÚW1n'!l{ él'sckétől l S. Az udvOJ:l lctck

~1 ~1\~~Y' l tÓ'fe'l tűnést keltet~"; jelenl eg,i angol
~~Z<? " l:~lnök

udvari p apJatol, l~e~l'.lCk JolSZ
"dvoz
" l e t , a ki' u.
"' Z Jlnl tal'l. US CS
_, ,· tő
" l ' ,I ezett ti
. ~'I11111lll
,esz származó
el {
'
" Ivoz
" Ie,t'c t IS'
ládlJól
CI IHm bCl' IUHl
ue
1o ltmÍűsolia.
,
A kiiJ-föJd i ullitál'iusság ü.dv?i1ct~t... ~ ~O:
b'
Harrington D onald, amcl'lk:~l.l. ~ntta! l ~::;

kresz
' to lma'csol"t..:'], a kinek leendo llazassagaI(-',tni
" . ,
" ,
oz L'lmnl'ikai
és Inagyal'
testven
scg
zban l's u"
.....
.
,.., t
l '" t os
' k

blzonysaga ,~ JU, '
Nicn~asszonya. egyik okL, unitán.?-s n?!~,l~e
,, " "I' S zánthó Ytlma akivel egyutt blsszuk,
tiZ llll ... ,
,
ik "
. )' '1l' II ol
hoo'Y továbbra is az a.m~l' al es n:a ~s<. ·
tá l~uS barátság apos tolaI maradnak.
szek Lpeso'ló

erejének

A papszentelés.

,

A hétfő délelő tti főtanác"i iilésen a
püspök ősi szokás ~.zerint bemu~lt~a ~ ~,U SZ~t::
nény felszentelendo ftatal lelkeszt ,l ~~ll les
nek. A papszenteJö I stentiszteleten , t,?adk?zott és egybázi beszédet mondott Swwn ~a
niel lupény-vulkáni lelk~sz, D,', Va,.ga ~ela
p üspök rövid beszéde ut!ill, melyben a le!keszt
kötelesséo'eh e bívta fel afraull lelklpasztorok fi gyclmét, az egybázl főjegyző bemLtta ,~z
új lelkészek ne,~ét a l el~észek anyakony~,,
be és bevette toluk a lelkeszl esku t, Az eskutétel után a lelkészek letér deltek, a pii~pök, az
co-yházi főjegyző, az esperes ek, a teologlal tanlrok és a.z egyházköri je~yzők egyne~-e~{:
nek a fejére tették a kezilkct fts a pU?p O,K
imádságban kérte a mmdenbato Is te:! aldasát reájllk. A lelkészi oklevelet a puspok a dta
át a felszentelt lelkészeknek egy-egy szen tírásbeli hely idézése mellett,
A felszentelt lelkészek névsora : Ci;if ó
Nagy László központi szolgálatra l'Cndelt, Lő
,'inczy Gergely küküllőszépl aki, ~ B ende Béla
medgyesi, Rázmán Mór központi szolgálatra
rendelt, S zékely Sándor csegezi, V égh Mihá ly
homordúj falvi, K ovács Laj os dl', sepsiszentgyörgy-kilyéni, Pilep Andor iklandi, Gálfi
Elek tordai hitokt>ltó, Sükösd P á l székelykeresztúri fel ügyelő, B éde Emil székelykeresztúri fel ügyelő, E,'dő J"á nos kolozsvári lli tok ~
tató, K ökösi K.ál mán mészkői, I(iss 'l'ibamél'
ádámos i,

Szc/,tll'Iná,,·i

Géza

aranyosgyéresi,

}(és1llá,'ki Miklós baróti, Lő,'inczi Mihály fogarasi, NaOY Samu mezőségi, Nagy Zoltán
temesvári, ifj. Szász D énes f irtos vá ral·jai,
N '!fit~·wi Mózes ma.l'os üjvál'i, Nemes . Dénes,
P"lf' Ká roly és JJl,kácsi Mózes okJ. lelkészek.
A ~el szen tel ést követően 'a kollégium tornateJ'lneben múgtartották a szokásos közebé-

det, ~!101
szontot,

lL

BeTde-se"zeggel inondották a kö-

A zsinati főtanács ülései,
A zsinati fŐblll ác.o;: erősíti meg h iva ta lá-

ban il ja.lluárba n megválasztott clr . lliss Elek
l'gy házi rő.i cgy ~őt és veszi be tőle hivatali (lSk~~j?t., .Nl.cgel'ő~iii ~~ új .~spcl'esek és egy hi:h:kon es ISl<oJm felugyelo g'onclnokok Il]('fo.vá lasztását és töl tik a hi vatal i es küt bcvcs~i. A

kolozsclobokai kör espercse Bumbái; Mikló,
l~agyenycd ~? a, kii~illlői kör c!3~CI'~~c :. M áty us

l lel'g'ely szoke falvl , a keresztUl'l kol' espC'res!.':

V tö L ajos székelykeresztúl'i lelkészek. Dl', T a"nás I stván alsójárai ügyvéd a tO l' daal'an yosi
elT. V(/,j clC/, Béla di csőszentmártoni llgyvé·cl ,l.
kiikiillői, cl"'. Gálfalvy György maros vásárhe lyi ügyvéd n. marosi egyházkör fel ügye l ő
g'on cl noka, ck. LŐTinczy I stván nagya.j ta i ilg'y véd, a székely keresztúri főgimnázi um re lüg'yelő gondnoka lett,
A zsinati főtanács Gvirló Béla 44 éves és
Vnnösi Károly 26 éves egyházi müködésórt
mindkettőjük r észér e a tiszteletbeli espel'esi
címet a domán yozta,
A zsinati főtanács sajnálattal vette tudomásul d,', F e'r encz J"ózsef kolozsvá ri iskolai
és dr , Szent-I ványi Gábor, báromszéki feliigyelő gondnokok lemondását,
A székelykel'sztllri gazdasági iskola igaz",,,tójának négyesztendei időulrtalom m B o~os György tanárt választották meg,
A főtanácsi tagok sorába világi tagk~n t
me !!'Választották Gotthá,'d Áron temesvan
,yy&rig'azo-atót ottani úJ' leányegyházunk
~
~,
kl
"
gondnokát és i fj , H adházy S~ndor o ?zsvan
főgimn áziumi tanárt" egyhazl tag~en t ,k,
Pikke,' J" ános teol. tanart. A meg;,al asz to~t
bizotts-io'i tao'ok között örömmellatJuk ket
" unitáriu
,~
" s jog ásznak, clr.; ~'f J.' M; ~fl;.o
"' I illrc
Ji ata.l
és ,h" i fj, V,.mösi K ároly bevalaszliisfllt.

A püspök székfoglaló beszéde,
M"gasztos felada tom tudatá(ól, qtludva
a következőkb en óhajtom az egyhaz. ~l~ t"n":
I.-el kapcsolatban a jövőb en m egval?", t",,,'o
terveinLet és szándékaz11wt 'l8,mertetnz.
A z egyházi közszellem: a biz~,lo", és
tek'intély, hely,'eáUítás", A népegyhaz megszervezese,
, , k'
l
M á,' m egváZ"sztásom "lkalm,a'VC" , ",e~~w.
lem hog,! életemnek, egyúttal puspol" ",,,k~ 
dés~mnek legfőbb célja az leend, h~{Jy e{ty haj
be'kéJ'ét és nyugalmat
""n
z ltn ,, be's'o"
,
k"
t den
eg
(;t'őmmel fenntartsam s ~ l~l ''1,.; egy~eg;e " ~L ' l~
erősítve az egyház eUenallo kep esseget és a
kot6 ie'~ékenységét nemcs«" sértetk""ü ",egÓ'vja", lu",em fokozott ",értékben teJ~e~sz~'''A:
A köz~l 400 esztenclő~ 1! nztá1'1/us .E gy l~~Z S~.~
vihart állott ki és ",egrs -nw,q"',!,W(lt. sot tej
lőr.lött erősödött. A 'multat }whez.. oS.9ze.'/(fsonlíü/,ni 'a jele1't1i~l. N ehéz ?ne.galla~t'lai:~;:~e:'b~f
eg,' házltnk r",kor v olt nehezeb
" Y l '"I
"
,
A zonba.n
'tu/Y
goncl ol om,

el'Jn't,/l;t 20l

eg'JJ I,ozun"

lway
UII ·
. ."/ a
., kozvf>
'b· ' t .{jvolt

es~tlee't'
é~~e~ly ;;ag'e1::':~;;'~~lflj~~in(tk,
e
ll . E' . XVJI . 10
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(i'lnelynek tan:nlságait 'most már ideje le'von,/w'nk {t jobb jö'vö érdekében, ,. ,
"
..ti 'IJl.agym' tá1'sadalom kozep?sztá,lya ~ az

-i'Iu périum óta máig n~/,gJj me,qn,tzkoatatasok
érték. E nnek a 'J1wgl)roba~tatqsl}{tk '1no'/ylltatnám lJne.Q'fokkanásna~, a lu:tasat tCT rneszeteSen a 1W[ e{j1jltázunk 'lS 'm.egerezte. Jh~zen. egyházi életü'/ik i'rányí(ó'l, v~z(jtői az 'tntel'tgen,s

középosztályból ke~'iiltek ..70', .amely, testtel" leleUd, ony"g,t"g es erJ.;olcstleg ved te ozpk"t

eröta'rtaléko!r-at, {lJInely~kct, az ;wn'tüw·/.ns
ey,ljház szeUe11t't és a'l,"'yag't ter~n atllozott a
(I Z

'/I1l/.1tból. Ez az egyhazfenntU1·to ~le1n ma ~~a
gyon '}Ule{jcs(ttJP{~nt

létszá1,~~~~W~ ~s 'rneggyongiilt anyagi ereJ~ben, A kont.l'lnenye!c. p~t1"(Ln

csaló szii./csége mtett aTm, hogy patolJ"'!.: ;<
megii.!resedett helyeket onnan" itJtO~'I/IUtn te!''/lwszetszerííleg kel! és leltet potolm, '!!"gy:tS az
unitárius vallásközönség köznépébol, ta/us1e",be"eink közül ...
Sziikségünk van és lesz világi vezető e1f/,
uerekre CIkiknek ?Jállalniak keU nemcsctk CIZ
egyházten"tc",táS nehéz gondját, hClnem en: '
nek arányábctn az egyház vezetésében vala
részvéte/,i is, AZ"pos és mélyreluttó előlcészít1s
szükséges c,hhoz, hogy új egyházfennt",-tok
átIJwssa""k Ct ,'égiek mellé, v"gy esetleg helyébe, Két módjc, v"n ennek : a népünk veze·
tőivel való közelebbi foglalkozás és tam,lói
'Jályán levő főleg főiskolás ifjúság""k az egyítCízi élethez való közelllOzása, lehetőleg intézményes bevonásc,. Az elsőt Ct presbite,··kéZJzés
útján véljiik elérhetőnek , . . E lJ.y-két héf1~e
öszeOyüjtsiik vidékenként népun" legi,,,",,·
lóbbj"it, hogy átita·lm;!, őket az egyházsze"etet és az egy ház ú'anti kötelességek szellemé?Jet.
A másik ",ód, a /,őiskolákon t" " "ló, az
ipclri és kereskeclel",i ZJály án mozgó if júságun""a" 1,ézbe vevése,
egy házhoz közelebb
hozás".
Tekintély nélkül Tende I t",-t"ni az egy/lázi iiguek nonnális m.entét 1negő1'izni '.Ite'-In
lehet. Minél szabcldelviíeb bek v"gynnk, cmnál
inkább meg kell lutjoln"n" azelőtt" tekintély
előtt, ",elyet s"ját "lmmtunkból állított",nk
",c'Oltnk felé s teljes meggyőződéSi,nkkel és
I eU,iis",eretü"kkel kötelesek vagy"nk Mt
'/Ien~csak elismerni, hanem szolgáfmi. Unitá1'Ü/S egyházunk olyan közszelle'l1tet kell '.Inegtere",tsen, "mel,y c, tekintélyt és szolgálatot
cgya1'ánt kötelezőnek ismeri el magántnézve,
1nint lelkisnwreti piL1'ancsot,
Allitélet Cl·ősítése . . . népünk jelleme kiü,tllatutlanul vallásos színezetü. ~1egva,n tellát
(IZ alcLp, amelyre építhetiink.
A tem,plon", tehennentesíttessék azoktól, umelyek nincsenek
j ó hatással, kellő megbecsülésére és val6bwn

"Z

8zentnelr tU1'tásáTC~, jl,t[{~ga az istentisztelet még
nem elegendő, A le1.kész kiilön is foglalkozzék
cl Mvek va 1lásos érzésének fejlesztésével egyé
11ileg ,is, ' ,. Ezért sziilrség van a lelkészek elII O _ _ _ _ _~U
.;.•.;.é, XVII. 10

mély edő vallásos életáe és " . hível,kel való
írct'VC~Ttal{(ln

összltangfa.

Az unitá'j'üts lelkész~ . h!vatás mct a legnehezebb, !eynagy obb lelelosséoet és lellá'lSn1,e'/'et~sseget megkövetelö lJúlY(L , EgyluÍr
znnk 1t1vatásának betöltése elsősorban u lelk~szi ka1't~~, ,.~igg és ,'ajtit 'f oTCl't~l '/neg, Az a
J/ogy ~o,,!oben ~r;yetlen egyházközség békeJef se clul,,, (el, tobbé ,:z egyetértés 'dónya
es aldozatok a'/'an 'ts elo kell mozdUo,ni az
eyy húzi kózérdek gyűzelmét.
.
A lelkészképzésről szólv", a püspök kiJelentette, hogy ezt" kérdést újból kell "end ezni, jelen~eg ni'/~.cs ;;zii/cség sok teológusTa,
ozonúan ak"kre SZltkseg van, azoktól 'trI,ey kell
kívánni az e1nbel'ileg ntegállap-f.that,ó an'avalóságot. A készülő t eológúli sz"bátyzat is
. gondot tag fordítcmi ezekn" szem.ponto/;1'C1. ri
teológi" jelenlegi elhelyezése nem megfelelő és
Mm kelt tÖTelwdni, hogy c, t eológiai ",kadémicI
kiilön épületet k"ZJjon. A püspök bejelentette,
hogy törekedni fog, hogy c, kormány orvosoljCt az ""itá,.i"s p"pok sérelmeit és "ám"tCltott
ctn'a, hogy egy négy ká"pótlékos 'l/Iútá:r/7/s
lelkész h"vi izetése még ,,'" is csak 2700 lej,
szembe" az állc,megyház hasonló hépesítésii
lelkészeinek 5500lejes l/(lvi áU"",segélyével.
A püspök ezatán az okt"tásiigy et is",e~'
te tte, kijelentve, hogy az ele",. "kolen okt"tas
az egyház legnehezebb és ~egslÍlyos{lúb kérdése mind" "wi nc'pig.
.
A ",,,lt a"''' könnyelmüsége, amellyel sok
felekezeli iskolát önként ctdt",,:, át az .áU':~II 
'IUtk, 1nég a 'I'égi Tegime al~ttt; v.(~dol. A Javoert .
felelősek . vClgy,~nk s ezed hJelente"" hogy
felekezet t okt"t<tSlI,nkltoz mga~zl:odm fog",~" Cl
végsőkig, bá,.,nily ql~oz"tok t:}Htn 's. Évszaza.:
clas isl,ol"fenntW'to Jogunkral nem monclu~,k
le solta, mint "I/Ogy sol", nem ,,!O~,dott le E ,dély egyetlen népe sem, sem a szas~olc, sem (t,·ománok.
.
, '11 t'
Vt
Ami" középiskolák hely~etet , ,e" c, ce
teljes főgimnáziu", fenntm· tas" ",egltalcu!i a

ceh

~/gyan

az egyház

e'l'őit, aZOnba'l1;

ezen

n~m 'vcÁ~~

tozt"tlultn"k, mert az egyhaz be]so . leli'
6 yensúly" köve telti ezt. A gazdasag', <sJ. o CI
sgépen 1niiködik és mindíg ~~'l!,áltJa azok~;ít6
reményeket "melyeket ltozza.fllztek. A tCt "
után 6tlás ;whéz és a tanítás mérhe~etlen/l l s/lány Panyagi életlehetőségekl~el. flolp'!"t
~~:
'I1~i iskolai tanUók it k'lsebbseg'l tely~e ne ..
lósáqos 11uÍ't,tídai,
~ , b
'.11 püspök felvetette " tovc,?bwk an egy
ipMos tanonciskolc, vagy legalctbb 's otth~n
j'elállításá1wk kérdését, 'vala'l1lt'l.nt c,l Z 'ls7~ o~an
kívüli valláserkölcsi nevelésnek fejleszteseI.
A nőszöveiség 'Jn'lf1tkáJá1'ól ,~z.61 'va'I/O::
pÜSpök ki.ielen!ett.e~. hogy o' lI~"pkqzl, ~t~,y_
(l.kczóJa, ba'r .!te~!('ltlo~hetetle1~'rw vaTt (f'-:.vlZeházban, a Noszovet~eg1'e vá'/ . a. cst!:csell~Zé. ')zés
lem, az AfJrJ'menlwz,.a dlOl~,?'j~}ss;a el'léb
mefJszervezese, valmn'lnt a SZQ IJO- és gy

Aí

háziipar; fouj'ul,l}(l1llok miJt~1 túgabb 1·ét.~(Je/.. ff' l'oló kü erJes,-dése . .A z lns-~etel)en g!J~t1I.t?~
(',.,ijskerf et ve /lek és itt ::,'z~retnenek a 'm~ssztOk

u"k új".bú ot/honi emel",.
.Iz irodai mi feladatokról , úeszélve, kijelentette (t püspök, ~ogy .,sz1!kser; v:l/lt az "~/;

de(yi u,nitánus eglJ/~az tortene~e1t~/" 1neg2.H;~tÍ raJ vaüunilll u,JáÚOf 'meg /vell 2rnz az wmta,I i II S Ili" (I nt és (l, k tiei'.

A külföldii kapcsolatok,.~l beszé!.t a pi~S
pM rá"/llldatva, hogy az ...tobb, tdobe n , k;/llrijhii /tuitún;ns szervezetekkel amnyu'a elenk
(;,~. kőz,'vetlen kaposolat volt, 1ni1/..t talán méf!

~'oll(l. A nemzetközi 'w nitá1'itls tá'fsnlat vezeto-

sége tervú e'vette (I Z 040nli kong·re,sz/l.son egy
Ifológi"i konl'erencü, ta,.tását az eHlélyí "."'lúd u.' eg.Yház központjában.
I'égiil a püspök az egyház anyagi helyzeIét ismertette -megálü'pít'va, hogy 'ÚJabb alapo/a,t kelt te/emteni az egylláz fennta-riásám .
f l z általános teszegényedés kö'vetkezménye az
is hogya kolozsvári unitá1'i'Us gi'mnázüt/Jn
[l:ndiiltátJ'alékai 'JI/ár közel já1"'Jwk, a, '1nillióhoz. Ezt az öszeget véndiák-akciók sO"án
akarják ",egszerezn'i . .ti ".Yng(líjalc,p teljesítiíképessége a 'végsőkig v(", ""egfeszítve és
úg'ylátszik, hogy a teológiai tanú"ok nyu.g(líjellátás I/ak iigye ,-evízióm fog szomlni. A
ngug(/íjazáso""t egyelőre be kellett sziintetni.
11 püspök l'rogmllllllját azza.l fejezte IJe,
hogy keresni kell a 7.ehetőséget, hogya ngu,gdijiigy et minél kedvezőbb ",ódon oldhasscík
'Jneg.

A z élénk helyesléssel találkozott progmlll",beszédnek, a hozzászólók az egyházi
'''pokba.n 'való leközlését indítványozták.

Az új

főgondnok.

Dr. F erenczy Géza főgonclnok lemondását húszas vita lltilU fogadták ol és érdemei
méltatása után a t iszteletbeli főo'~ndnoki clm·mel ruházták fel. Egyben kim~nc1otta a zsinati főtanács az állás azonnali betöltésének
szük:::égcsségét és többséggel a második Iő
gonclnoki állásra dr. Elekes Domokos szé~~clyk~L'csztút'i ügyvéclet, kCl'csztltrköri fclugyelo gondnokat választotta mell' aki a székclykcl:CSZ~.úl'i uniuhius fögjmnl~ium l'cnnm~lraclasa ug'yének egyik áldozu.tos ba l'cosa és
'11:1I~c1en egyházi mWlkát váll a ló unit.árius viag l emberünk
Az új fögonclnok köszöuö beszédében
o 'omlél'czctt '1, ' '0' I t
mc
,
.
, .. b
.
\..
~ .t
, lOgy a. Vl'1'
agl. tCl'lneszch
(?gol:dnoki állásnak 1708-ban történt létesítesc ota ~zúttal ll, 33- ik alkcilommal töltötték
h~ :z~ '\ h s:dségct. :MintaJ.::éphl igyckcz"ll i fog
h.~~ah, Nagy E lelrnck n yomdoka.it követn i, aki
8 ~\I,~~eg csC'tén anyagi áldozatok clőtcremió
l:ictol ~('m I'iadt vissza,

Az évi jelentések.
A k epviselötan acs j el entése,

A. ~ÓV,\"il:i,olö tanács jeleute::;ót. Mikó Lőrinc d,'.
C'g"y haz l, t.tl:~Il· ? L.... asla tel. A jel entés cl~ösol'b(lu
fl fe{julubb elelb eleJ)cU kiscbúségi törvény vári I '
"lfl
/(lU
11
I(~ a.'lowa, Of) allwz~k - iYJJ az államsegéLy C~('.
l.'ely ,volla,t -: so rolja, fd, FöLveti CL nylt!Jclíja(lp_
,wk allwm lamoyalds tilján való 1'clulezésél, m' . I
. k I ...
Ik l '
, <' Jl
IS ' 0 al uS'yc \'C cs az egyhúz bel ső é letével Vóg·ez.et.ül ~: gu:.'.daság.i és PÓllzügyekkel roglulk~zlli .
..-\ Je le n te::; lllogemlckczcLt az egyház halot.lall'ól.
. l~ .stat.iszt,ikai ~:datokat
iU eWleg az erdélyi
u lutul'lusok lclckszama 1937, év · elején 73 eze]'
H3~~ü lettek k i, ami az előző évhez , v iszouyit.\"u
418 SZallOl'ulat.ot jelent.. Szomorú ténykén t. úlhLpí .
lotta meg a jelentés, hqg y a kitél'ések száma úl ~
lauclóall n ő. küJö nöscu a néptöbbsógi va Hits t'clcl\Czetek kel sze m,beu.
A H omo r ód-völgyében például 130 kivö I,ér t,
cil' u, görög katotikus. 76 pedig n görög keleti v allás'r a.
Pataki, András jÓs'l.clgfeli.ig;yelösógi elnök II
jószúgl'eJijgyeWség évi jeleutését terjesztet.le e l ő,

melybcu a J'öldkisajátítások során lllenlesiilt., szét:::ZÓl't birtokl'észek eladását javasolták, A köy-cl
I'ó lm illióra ome l kedő birtokeladúshoz a iölanács
hozzá.jin·ult.
A Bors-hagyaték ügyébe n a Fazekas Jáno:;:
dr" Pataki A n ddis és Ador ján Géza tagokból úlló
hÍLrmas bízottsúg, m int jószágfeliigye l ősóg tette
m eg jelen tését. Eszer int a 200 ho ldat e l érő - na·
gyobrészt gyü lllölcsöst k épező - sz ind i bidok ki·
vételével, a többi kisebb terj odelm ü tel'ületek óriékesitósé t javasol:jik. A javaslatot HZ eg'yhú.z i
főtan ács el fogadja,
,
Dr, Mikó lj őri n c előad ó is mertette a jószng·
felügyelősóg útszel'vezésével kapcsolatos I;: érdésoket, a gazdasá g i el őadói ú ll úst dr, Szalhmá1'i, Já·
nossal töltötték be,
Ugya ncsak d r. Mikó L őr i nc ismer tette a szer veze ti tön'óny és a n y ugdíjszabitlyz,ü UlÓJO:::ítÚ·
~ai t. n\hl.lnint a
temes \'ári leúny-egyhúzközség
m cg a lakulúsúl.

A sze rvezeti törvélly m ódosítús lényeges pont'<1 ho"\'
.1,
o . ni.ind:lZon 40 évet e lért uők, akik eg's hicÍzl
uói sze rvezetek kikllldöUei , tagjai le hetnek az
kob li tanácsának.
(,o'v
o' ldlzli:ö zsé"'ck
....
A tauügyi év i j e len téseket ürmösi Józsof püs pöki tilk~lr terjesztette elő. Kiemel kedö pon tj a
vo lt e :ielc ntésnek a Szól'vclnyoln:ó l szó ló be~z~í
moló, melynek fokozottabb mél'v ü túmogatllsat
llatÚl'Ozta cl H ' zsin ati főtanúcs,
A tll"!).'~' Sol'ozat utolsó pOIlf.jakónt iud ítvúuyok
1Iaog'zoth~'I~ cl a tno[tókó l' dést és az es'y lHiz fílium ·
$t:!g'ó l;ré t, úgy;:;z inté n II lel készek egysóges pl:l.l il~t
ó:-; :-;apkav1selégét s a !c[l.Jlyogyluizközségek adnu,~i:-;zll'úciós kö llség'eit illetőleg,
.
"
A főtaUÚlJSl bizotts{lg indítvállyál'a J cgy z o ~
könvvilog I'cjczták ki Keleme n Lajos tudOIH,íll .... ?3
aka~lém i <l i tag-súgu fe leit. érzett öl'ömüket. llI<1Jd
•
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,
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dr. P á lffy Lúszl6 illdítvúllyára" ~.. s':~~~ I~,~k JUon-

,· OU
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muko d esecl t.
doLLa k- k'OSZ
eo
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Az unit áriu s egyháztársadal mi
mozgalmak.

-

A zsi nati főtanács ü l ésci~('1 J.;apcR,?1a tl}a.n
. l t" bb eo·yháztársada.hn L sZC'J'vcl uk ,IS
Jeenose
o
1"'" 1 t
l 'ken
incgt artották óvi sercg·sr.,~m ~.J1I w 1 !ne ~t: ... ~
slil mba.vévo egy e~ztcn..do md.gvctcset, .] JŰ
vcndő Jeladatrtit vJt,-..ttak meg.

'Az Unitárius Irodalmi Társaság.

•

Az évi közgyií lést d,'. Gál K eleme!, nyitotU! meg, a.ki m~l~g s~?-v,w::ka l cn"!le,kezctt
mo" a társaság alaplto clnokcl'ol, dr. j1e1 en~zy'
Oé:á1'ól, aki most sem szűnt ~ncg ,gonc1os!t-0_cl~
az unitá rius irodalmi társasag ta.moga.tasay~l
és 49.000 lej alapítványt t!'t! c, "",gy",: ,;,,:taTins ü'odalom é:rtéktennelesenek btztos'l,tasWI a.
A közgyűlés mél!;' bálá;val. és köszönettel fo""dÜl a nagylelku alapltvanyt.
o P. HeentmMton; Kálmán főtitkár , eznt~n
felolvasta az U nitárius Irodalmi Tarsasag
lU38 évi működésé ről szóló j elentést. A jeletésbő l kiderült, hogy a r egéllypályázatra
egyetlen pályamunka sem érkezett ,be, az 11'0(]almi 'rársasá'" azonban Varga Bela dl'. umtárius püspök o és Márkos A lbert kollégiumi
tanár előterjesztésére ú gy határozott, hogy a
jutalomdíjat - pályázaton kívül - GyaU"y
D01nokos,;ak, az ismert erdélyi Í1'6nak adja ki
"Nyá?' Solymoson" GÍnt'ÍÍ '1'egényéé1't.
Gyallay Domokos "Nyál' Solymoson" e.
regényének nemes célzatc:'1. az, hogy a magára
mm'adt erdélyi magyarság eggyéforrjon. 'rünjenek el a társ adalmi különbségek Fogjon kezet az erdélyi magyal' úr és paraszt, varos és falu és így egymást támogatva, Erdély
mérhetetlen kincsei fölhasználásával kcváesoljanak egy szebb j övőt m agllknak.
Altalában el lehet mondani, hogy ez a regény ne~csak az unitárius, hanem az egész
magyar Irodalom n yeresége, Éppen ezért, bál'
az U. I. '1'. által hirdetett pályázaton részt
n~m ,vett, de mert a szóba.n forgó regény H
palyazat. föltételeinek megfelel, a jánlj lIk,
hogy, a Jutalomdíj Gyallay Domokosnak, a
"Nyar Solymoson" című regény íJ'ójána.k
adassék ki.
Az Ul~itárius Irodalmi 1.'ársaság ezután
nag~ernye l K elemen Lajost, a kiváló erdélyi
lorten;elem tuclóst a Magyal' Tudományos
'?kade,mla kul ső tagját egyhangúlag alelnökul vc:l;.lasz.totta meg, ugyancsak ez alkaJommal vaJ':~ztottá~ rendes tagokká M i ká Imre
<;11'., Bozod, Gyorgy, 8 z"bédi Székely Lá szló
cs GyaUay P"p p Sándor í rókat Elhatározta
a közgyíílés, hogy ezután lnincien kÖzgyü h~:11 2

u.

sen

eml ékhes7.éd szerű

megemlékezés történjék

('gy uni tárius íróról.
közgyűlés örömmel lmllgattrt
szerkesztő és H allházy Sándor

VMi A lbert
pénztá rnok jelentését, a kik az egy let folyóirata a Keresztény :Mngvetö helyzetét i smc rtűtték. ÜJ'ömmel á llapttották meg, hogy ez a magnsní vójú folyóira.t, moly egyben az egész magya r nyelvte rül et legrégibb á ll andóan megjell'n ő szemlé:ie, m ost is jó úton halad. L a punk
jelen számába n n. folyóirat régi barátja. és
Jnunkatársn dr. T óti, György ki r. kÚJ'in i bíró
ismerteti a K e resztény Magvető j el entőségét.

A

,

Dávid Ferenc Egylet.

Az Unitárius Iroda lmi 'rársaság közgyülése u tá n a Dávid ,!!' erenc Egylet rendezte
meg díszgyülését. A gyíílés gazdag mű sor keretében zaj lott le. A teológiai akadé~üa dalárdájállak énekszáma után M"ro s> Marton székeiyszentmibályi lelkész mondott magasszárn yalású imát. A gyíílésen Gál Miklós főgond
nok az újonnan m egválaszto tt elnök mondott
bes~édet. 'Vázolta a Dávid Fm'cnc Egylet célkitiízéseit, amely felé az el ődök nyomdokain
kivánja vezetni az Egylete~. A gyíílés k?~ön
.é"'e hosszasan és lelkesen unnepelte az UJ elnököt. N agy Zoltán temesvár~ segédlelkész,
aki kÜlföldi tanulmány(ÜJa utan ,most t~rt
vi ssza, az északangliai templollll. es ~ eg~ha:L
életről tartott clőadás t. B enczéd, Pal htkar
az egylet l elkes munkájáról számolt b~. M ~If
emlékezett az e"'y let két elhunyt vezeto tag] arój' d,'. B oros Györgyné püspöknéről és 0,'mdsi Károlynéról, aki~e~ em lékél:e ~gy p~rc~
r e felállott a nagyszamu ~aJlgat?sag; Galt'
Lőrinc pénztári jelentése utan az UJ valasztasokra kerÜlt a sor.

Unitárius lelkészkör.
P ál Dénes siménfalvi lelkész, elnöki megllyitójával v ette kezdetét a lelkészkör háromnapos továbbképző konferenciájával eg~b,,:
kötött közgyiílése. A konfer encia alkaJmaval
minden r eo''''el és este I stentiszteletet tmtottak A konof~rencia folyamán egy, elpadás vitabevezetéséhez kapcso lódva b~szeJte~ J~eg ~
mai aktuális kérdéseket. A negyeloadast ct
következők tartották. Zoltán Sándor bo~o
J'ódszentmártoni lelkész, teol. m.tanál'; A j\'Iasvilag és az Új szövet~ég; ~ő'r ~1wzl L~ szlo kadácsi lelkész : A vaJlaseJ'kolcSl neveles ,a .gyako rl atban; Simén Dániel lupény-vu}kam I!,Ikész: Örök problémák és "[átlt é Sandor UJ.székelyi leU::'ész : A bál'omszázév~s désL. COIllplanatio tanulságai címeken. ~aJnos TIll'!c~len
tudósításunk erről a minden bIzonnya l erc c:
kes konferenciáról, melynek kÖri.in l~.bc n. v~lo
mcgvnlósítá sa., továbbképzési és testuJ;tI l~c~ 
viseleti sz('mpontból egyaránt fontos cs klva.natos lenne.

Ugyancsak gyűJ,ést (mtott ,az unitárius
UlI1ítók cgye.ülele Pata!,/al'vy "ZsIg11lond, elJlöklote a latt és az unttál'lus nok s~~v~tseg~,
melynek közgyűlésén dl'. Va1"ga BeJa.~c~ va. lasztották meg az !,lhunyt d,' , B01'OS U.yorIl'Yné helyébe elnöknónek. - 4 ~sm~tL . fot~acs
ülé"eivel kapcsolatban a DavId ]j erenc Egy-

Az egyházak, isw.ni rcndeltotésöknC'k m('O"_

f ~lolöcn, .:~. hi t erc~ét"

vallásos sí'j{'rvez('t~k
] ~I?l{?evelo munka.ssa~a} a .sze~·ett-l jegyóbpn
tO Lekednek az embel'lseg ;j<:Lvanl. fo rdít a ni
azonban nem mind ig kiel égítő ar, rredmé ll y'
~z il ~eln.?j~s~i ói,túvékenység, amely a 1 (> I\';i ~
slet ~lenkltesct cclozza, nrID elég batáRO~ . fl i<:1...

Ici ma.gas 'zÍnvonu.lú temp lomi ha.ngversenyt
rendezett, ~ n n?s~öv~tségi nagy tCl'em bc?, a

,:nyz,k '; !,yomtato.tt betli el'ejének a holy",
ieLhas~nal as?,. N~kunk, akiknek általános is,' o" koJlé"'ium epuletében, amely mell ett, a
merctel]ü~:. neh~ tevcsek, néha meg l epők, f..o ko'
,e
,
llel yen
' mos t 'UJ." ~S~ rp.ocl ern ~ZOl' ...mcgI:w,sztok, fok.ozot~, kötc l C'!:;~égii nk, hogy
réO'L
ldcsi ohuzak
bÓ~Pl:llotát építt~t cg:Y,~láz,:nk! ~LZ lf~u sa~' p :m- cs~k?lyszamban mC~J elcno .egyházi Japjainkat
elczte meg szokasos fota.nacs l Ismelkcdesl es- ln lnel magasabb szamban Jclcn te:5siik meg,
télyét.
, Tisztá;?a~ kel\ len,?-ünk azzal, h,ogy egy·
•
~'lazu~k el'ossege }1ivelu,k llltbc} l e~cJcbcn A'yöTöredezett vonásokkal egybefoglalva, a Korez Ik Dc a masok teves nezetet is el kell,
fentiekbe?! mjzoU"n,k !,épet CJ most lefolyt hog'y oszlassuk, nehogyegyházunkra né7.ve 07zsinat, to tanacSt "les"ol és vele. kapcsolatos felesleges megterhelést jelentsen . A mi kel'eszu"itáTüOS rnegmozd"lásoh61, M" akt", ,tt a tény hittestvéreinket jól tájékozott barátainkmamclék magya1' földö" clolgozun,~ és fam,!o- ká kell, hogy tegyük, hogy bclmissziónk k i fej z"nk az unitárins gondolat elobbTev,telelJ, tésében semmi sc vonja cl mindig kevésnek biÖTö",,,,el látj1l,k, hogy odah"z" az ösi földön 7.onyuli erőnket. Ezért rt nép részére s7,crko:=;r,lüktető élet foly,k , l sten kegyelme engedje
tett lap jaink is és a Keresztén y Magvető is
meg hogy az eddigi ellentétek els,"",,,ZásCl tÖl'ekedjenek minél több szell emi űrőt maguk '
ntá,; új, t ermékeny és jövőtfoTJnáló élet fa- köré csoportosítani. l\{a, midőn a gyorsiramú
lauljon c120n a földön., me/,y (lZ nmtánzlI!!ts társaclalomfej lés oly sok irányban köti le az
bölcsője, de egyben további őráltó v.égvám
pmhm'ek figyelmét, egyházunk i ~ csak a nakell, hogy ",amdjon, I sten áldásCl p,henJen gyobb aktivitás kifejtésével maradhat a közmeg elvégzett ",,,nkáj,dcon. Lelke CldJon eTőt érdeklődés keretében .
az új felac/Cltok vállCllásá1'CJ, hitet és kitc.,.tást
Történelmi egyházzá a magyar n emzeti
" ",,,nka végzéséTe, és testvén sze"etetet eszmével teljesen azonos irányú tÖl'rkvú&ck",indazok között, "kik otthon és ·itten 1JgyCln- kel és nagy erőfeszítések árán lehettünk Ez
azon egy igaz l sten kertjében foglalcdoskocl - az erőkife j tés ma szélesebb körben még fo konak,
zottabb · kéu, hogy legyen, m~rt e!iyházi élcFer.enez József .
tünk a demokratikus szellem Jcgyeben folYIk.
Az egyházi életben miu,denki ~z~Ue~ i ~s yngyoni erejének felesleget a }wzol;seg :),a.v!lra
k ell , hogy áldozza, mert csak l~gy l ~sz eTOS ugy
"zervezetünk, mint egész vallasos eletunk.
Mi a nyugateul'ópai ker~sztélly};:ul,túl'~.,tc
Keresztény Magvetö
rületén a jelzett "ereten ~nl a kulJr.,ssz.'y ra
Címszó és unitárius jelszó. Címe a LXVIII. ' n agy súlyt nem helyezhetlInk, amlllt II tobbl
évfolyamát élő egyetlen magyar unitárius fo- egyházak ,sem dolgozhatna k e ter',!ete~l kulmi ssziói célzattal sikerrel, dc annal Jobpan
I~óiratnak. É s jelszó azoknak, akik az unitárms szellem félévszázadot meghaladó fejlödé- kelJ fejlesztenünk belmissziónkat. A vezetesl'e
sét és hatását ismerni és jövőbeli lelJetöségeit hivatottak a ma megl evő szervezeteknek egy
munkálni kívánják. Azzal mindnyájan tisz- k is jóakaratú megel'ösítése {I~j(í. n is megm~
tában vagyunk, hogy a r eformáció korában tathatnák az erő eoneentmt lv ereuményet
vallásalapítónk a hitvitázó irodalomnak mily Nem 1é.lekhalászatl':1 gondolok, !umem a !el1SI
nagysúlyú vezéralakja. volt. rJ'udjuk azt is, tényezők megerő s ödésére és a rollInk val.~ tchogy egyházunk szempontjából időről- ; dőre . ves fe!foo'ások helyesbítésél'e. Klllm,"szwnkegyes kiváló unitárius munkának mily nagy nak csak "'ez ](;hetne a célj" ,
,
' ."
Mindezt különöscD it Kereszten:>; Magveto
~zerel?e . ~an, de úgy nézem, hogy a lDai kor
nem erz, at annak a feladatnak a felbeesülhe- szempontj ából tartottflJll clm()nc13t1:clonak~ n~~rt
tet1~n jelc!'tőségét, amit a Keresztény Mag- ez '1, nli ' megafonuoko J1~nnek a revell fi. ml szetv,eto az egesz unitáriussáCJ' érdekében meo-való- s~Órtan' élő bíveinkhez i~ e lj~lt!!'1..k ~{~PihaJlá~J'a
SIt.
o
o
érdemes gondolatok és a, lnvu/nllok lS olvdS..
1b, a nyomtatott betű hatalma sok "sot- IUl tfik il. mi eVHIIO'éliumi Elz(lzutunkat.
r
'~Tis'zeÍn hOCTyC> rövid időn belül mepl~o:,CI~~n fülel' a"szuronyok, ágyuk, tan.koK és l'epü..
~
l
O"
k'k
I"tt
tU'l U S
kcdik
azokna.k
a
szama,
a
l
e
o
"
lilll
(:
lok rettento erejéveL De embel'iescbb mert
hékésen, vél'ontAs nélkül. viszi az esr.m'ét (lia- jt~ l szó lesz a: ICm'esztény ~Iagvot'oo
.' ~
Dr. 1'ótlt GYt)l°rnf·
dnll'a.
.
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11OZ01 a tavalyi és az idei nyáron nyam.1t grvcr_
mckekct.

Százan M agyarkúton.
Közel .száz unitárius fiata.1 fordu lt meg
;l:!: elmu lt nyáJ'on~ a bu Shlpcsti ~ni tá t'iu s cg~ 
I!<l,,,kör.séoonyar;JlotC!CJJcn. .A ket gYL'fJl1l'kta bOJ'b~U1 h?trom-három Jt éLig 41 !'iú és 37 leány,
a p(·]'Cl.{'/ né Kozma. Flóra Leányegy let nyaralií sa idején J5 nagyobb leá n y élvcr.te cl jó leVl"rőn él'őtelj es tclph'ílkor.ás mellett a7, ('&"), 11;;1;"
álGl ~y uj tott nyaralclti áld{u::;a.it.
l\li a célja., valilmin t látluüó és várha tó
I'!'cclmónyc ünDok az akciónak, Jllclyct l'g-y l!{ti': lI nk nagy átdoz<ltial és Hok fál'ad sággn:1 létcsített é~ egyre szélese bb si.1wn épit J{i.
A kutoJicizmus és protestantizm us j [;j úsági Il1Ullkclinak eredményeit összehasonlí lva
azt az általános mcgá lJapHást szokás tenni,
hogy a protestáns egyházi lnu nka. kép teJen h ín' i csoportjait szervezett, fegyelmezett és ön tudatos sereggé átépíteni. Magyarkúton 7- 18
év közötti gyermekek és fiatalok nyamltnk.
J nitárius ifjak, egyh~lzi életü nk és munkánk
jiivőjónek letétemén yesei. A cél szociál is és
l:gyJ I :;ízncvc l ő. Szegénysorsú gyennekeket te ljesen ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron
uyarultatunk. Együit laknak a különféle tár5udalmi o~ztá l y ból SZcl.I'IDHZÓ sz ülők gycI'mekei
ö mind a kettőnek van mi t ianulnia egymástó!.
I~zen a té"en a legszebb eredmén ynek azt ia r tom, amikor a szociál is fel el ősségérzet önnlagá tól ébred fel a jobb körülmények között élő
gye~:mek lelkében az egészen szegény iránt. Az
egyIk egyetlen l'llhá ban, m ezítláb tábol'llnkba
érkezett gyermeket a tábor többi tag jai ru~áz
lá k f~1 és látták el cip ővel , anélklil, hogy én
('lTe IIgyelmuket felhívtam volna. A közösséO'i
éj'zés erejét építi az egyiittes lakás és étkezé~.
~ banítságot mély iti k cl a játékok és kiránd llIpso,k. A I~lek és unitárius sorsközösség a féla~bocyahuzott, Erdél ybő l megmentett magyar
zaszl o korllh reggeli és csti imádkozás és éneklés ~Ilkalmával épült. Együtt mondottuk a 'Mi~~~~l,a n1< ?t és a . Mag~~l' .Hiszekegy szavait és
kOl benallva, mu~cln ya Jan kezetfogva búcs úzt~}lk, egy mas!l(~k. cg-Yüttcsen jóéjszaluí.t kíVdll;7U . Az UJlltal'lUS eszmény és v ilág$zCnllélet Igy ezeken az alig észrevehető csatorná150 }1 .kere~zt.~il ju~ el il gyerrneki lélek fogékony
,~I.I ,"n sZI,vuk n;elyére. Cselekedetük és életiik
'.olt Ul1Ita.rJUS cs }'cmóljük, hogy fe lnőtt óletuk~cn IS hlzonysagot tesznek hitükről ha azt
toyabbl'i1 1s építjü k és pl<:lutáljuk nevo1 Ői mUllkank sOl'án.
'
A l átha~ó ered mény ma még csak ott van
h~g): az ('!só 5's7. i va llásónlll csillogó sZeJumel
bl Rzc lnek anol, hOb')' ~ragyal'kút l'd. más]<o r is
~:ln~(,,~uek, ~S .o~na ~l H~ép emJ?kckct.llQztak mah uk~{,-~I. A!, lrle!l \ :<; lolytat.1.ll akarJuk <l p es ti
I

harat! talal1wza8oka t, a ll o"l m ost össze 'I Imrj uk
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A várl!ató e l'ctlményt ott kcrcsem amikor
g~L~,l'apo~ln , kezel azoknak a száma, a.kik rcvel'zLlI1S a.dasa. hrlvctt l!"Vermckeikbcn is I,',t" I' t
' 't' l t ' bh '.. ,uJ
lIn ,('
e~l.l ';: ;;.>vat . .' onker:t és, szeretettel lS ietnek
IIJa.]d coyhazl ~n:lI1!G:1llk cs nk ko r plvé"zen CO
I"
""l"uc]',tt os
relada.ta.I n k cllHtn sa ra. }l 'iti)"n el'0"8 o
't II 1" 1
.
. ,
"
l"errge ~I \o Ja .;: 111."\.]<1 a, jövő unitáriwia inak.
~ ~abo r b~n a munka végzésé ben lelkes
~eg! tot<;l,I~sa k , a l~ottak rncllcttcm, a ki knek önlL'lalc1ozasa cs ~t.ldozata. nagyban hoz,zá jál'ult
ahhoz, ,hogy ve~zctt. mll?ká!1k el'cdméllyt i::)
tudott lelmllt~ltlll., lI~Lndkei tabol'b<ll1 végig jel el~ volt s az eneko l'akat vezette Nagy ~ándor,
alot a gyermekek nah""Y0n meg:szerettek s nhnek jó kec16Iye, a rossz ielö n;Ipjai n kCl'e~r.tiil \ ~
l;negt~trtot~~t v icl á msá,gun,ka t.. 13 e"edel, li )'ula
C~ Galna f::li:lllc1ol' lelkesztársi:\I11 k rovldcbb iel(, j n"
v~ttck részt ffiunJG:l.nkba.n, lnin elkcttCL1 vége~
lek ('gy-eg'y alk alommal a vHsárnapi szolo'ú!atot. Dézs; Anna okI. tanítónő és B erei !lrál'i"
a leánycsQport felügyelői á ldozatos szolgú la tot végeztek. A tábol' élelmezésének ellátá, át
az el ső táborban 11 egerliis G yulá né, cl 11)á80cl lkban F eTencz Józsefné vezették. A fő zést
a gyernlckck nagy örömére az ielén is Czeglédy Józsefné végezte.
, Tábor Ullkat többen meglátogattták. Egyl!ázközségünk képviseletében J ózml Miklós
püspöki vikárius, aki kétízbcn is végezte a
vasál'napi szolgálatot, JCelemen Béla gondnok,
Bantbás Istvánné a nőszövetség kép viseleteben, ' továbbá Rev . K. T winn angol unitárius
lelkész f eleségével, akinek jelen léte éreztette a
fiatalokkal, hogy egy nagy unitárius világközösség tagjai.
Az 1938. évi fiú és leánygyermektáborban az alábbiak vettek részt. A fiútábor tagjai, B udapest: Ambrus László, András Tibor,
Agoston Jj"ercnc, Bil'talan János, Bomhér
Uyula, Ceglédi Albert, FallIvégi László, H egédüs Abel, Jakab I stván, Jakab József, K irály György, Lőrincz Miklós, N yiredy Géza,
Póké I stván Tamási .Imre, Varga Dénes.
Pestvidék : B udafok: Lőrinc~i József, Lőrin:
czi Sándor. Csepel : Fazakas ZSI~mond,Gvldo
Béla Gvidó Géza Pálffy SZlIard. K 7Spest:
Bod~r János, Kel'~kes Mihály, Kovács László,
Linhárdt Antal, Parditka Lajos. P estszenterzsébet : Ács László !(ovács Béla, J{ n za Lajos. Pestszentlőrin~: Kozma Lóránd. Ui!)es!:
BM'la Sándor. R ákospalot,,: Egyed Lasz lo,
'l'ur'i Béla. Pomáz: Gál Attila. Vidék: Mező
be"ény : Oláh Imre, Oláh László. Szo/;n~k :
Székely László. K ecsk emét: Benedek Arpacl.
Gyul,,; Szász János. Debrecen: K elemÚJl
I

lJászló.

Leányok: Budapest : Agoston Becí.t.ri x,
Agoston Róza, Ba.hics.ik Kata lin, BaJ'lnka.
Kamilla, B e/án A l'an ka, Bclcll1 Katalin, B?nk(\
"f\f:í ria, Bogdán l~l'zsébet, DC'llwtCl' E rl.lscbct,

Dénes i\fár i1:1 , Weil' 110nl:1, Ii.lSó ~ivil:1 ? J~ .?cso 
" ies Magda, I{;wi l.' llonu, ,K<:1Cl~' Juhanna,
Kálmán Róza, .KoJl c~ .J~(ht, r~etth e1:.-n Il ona,
Gl<ljus Irén, Scbes ty~n.. ~va, r ,?by Z SU~si..~
!l 'l ' L'ótll ' Erzs6 bct, VIt.:'i. llS :i\íarglt. P esivtdek :
dt;~l1el : 1 1'[t~n k~l S..E szter, l{'a7.~kc.ls Z!, uz~án n a !
\Veisz :Má l'w. [i; 1spest : Borbely l}"en, ~r~l Cl
1 rél] Linllii J'c1 t Eva. P estszenteTzsebet: I\...l'lza
P iro;kCl . Peslszentlő1'inc : l{ozma ~Ial'git,

tlz"bó

Gab l' i cll ~ ,

R ák?spaloi<t: Nándori iVIá-

8(lsha~o11t : I~ a.rc1 a
]~s;;:: teJ'. V idék: Afezőbm'ény : Pl1cz GIzella.

r i[l . P omáz: Gal 'rCJ·ez.

X ecskemét : :i\fcdgyes i Anna. - Összesen: 41
fiú és 37 leány,
Fercncz Józ!,;el,

KRÓNIKA

,

Uj vallástanító lelkészünk.
SZEN'l'-IVANYI SANDOR kolozsvári
teológi ai aka.démia i ta nárt hívta meg l{ebli
Tanácsunk javáslatára 1938 szeptember hó
25-én tartott rendkivüli közgyíílésün k d,', I ván
László elhúnytával megüresedett vallástanítói
lelkészi állásba, Az új vallástanitó lelkész,
ak i előbb kolozsvári egyházközségünk vallástanitó IcIkésze volt, s most a teológiai akadémián a. gyakorlati tárgyak tanára, kiválóan
képzett papunk, akinek kinevezésével egyházlmk éR magya.rországi unitárizm usunk
c,<,k e rősöd és t nver!. K ét ízben amerika i talllllmányúton jáit s több konfere ncián is
résztvett, Szorga lma s munkása egyházi i1'ocblmunknak, s mint iró és f ordító eoyaránt
értékes munkát végzett, Az erdélYi ifjú sági
"; ll.nka ,egylk meginditója, akitől itt ezen a
toren va rjuk a munkát. A bll.dapesti O'yiilekezet vallástnnitó lelkésze heti h úsz órába.n oktatJa székes fővárosi iskolákba járó növendé~clfik csoportjait, s részt fog v enni az I stcntJ ~ztelet~k ellátásának munká jában is, B ehoszonto, beszédét okt6ber h6 23-án d, e, 9 6m1001' ta,'tJa a J(ohá"y-1!tcai templomban,

BESZÁMOLÓ
A regáti unitárius misszió,
. A köz nyelv od a haza Erc16lyb en R eg á to ak
neVeZ• l azt
a< tCl,,",' !ete t', me j y a jla' b or u' e j o"t'
, i
'
'h r eg
ll'~ ~,a ll kil'úlyságot a lko t ta. Er,r e II teriileÍl'e k ü onose n az i m I) Cl' "lum v a'[ t ozasa
'
,
uta n n ag y on solljn agYar vándorolt Ibe. Sokan azt szokt.á k D~ ond ~ nt
II m ú' j'k l
. lOgy
"
s oc l egn a gyobb mag'yar l a kosság'ú'
\1<1 1'08 ma Buka rest.
A R egá tba b eván dor o l t ma~,Yal'~k - közöttük tel'lu észetescn székely unitá~
1 1U~U l llk - eg
.'. l ete
- j epedett, k .i S h aza
.'"
tet ' " ..
y t.esze
t~ uzlel.' ~])al ll1uh cly t ~zc rzett, s eg'ész élete á lland óan
o( al,a pcso ló dot t . A bevá ndoro lt m a g yar ok na -

g~<o h!) .csoPod,ja awn ban csak id ősznk i mu nk 'Ik
vegzesCl.'Ű - kő m üvesck, ácsok _ mc ' j - l
>
1 1" ' '' 1
''
.
!lll e, l űeBz
CJl ( ot? -esztc ndo l'C, a h a rm a dik nagy ('!'OPO I' tot
a ~sc~ed ck, . l11 e~ő~azd asil gi mun kások all,otjí.k.
a....
k.Jcct
1l1ll1l
lHlk
ol'uk
megak a dá lyoz a l I '
1lOg~'
"
"
'
.
'
I
t.
.
·
}).I
ll
,
j
,O:l,ossegl e e II nkben resztvehessell ek A I ,. . , , '
'"
•
"
'
II I ,(IuM/
1~nt (~n ~( s, ?n~8}J~,1 6.i c!J'!Jllázk özség most. i Ult'IIt.' ll c
iennalla.sHuak
ot.cves f ordulól"\t
E'--' l,I,"o ! dZ.
.. Il lk iI ,
'..
, < .
lombo I c~:y kIS k? n ~\' ben m cgö r ök ített.e az ü lt'vc!»
m' unka
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A bc" !»Z,lm
' : oC)!'
!
k'
"
,
.
.
'
[ JO 'ltU llI k, hogy a z 6mlházko"'z'e" 1 le r v" e'
•
,
,
•
'.
,-J,
'1.
..
' 1\ 'IIH'!)'l] olO.''iya Mt (IZ ~fJlIsá g nak köszönh et ő . .Az H :12 tllvasza
l! H omo.l'ód-Karács on yfalváu lU l' loU U Ill't,',
't". " ,
,<I
l'lU S I JUS? ~l .kon ~'erecián mer iilt fel a
gondol n!.
ho~y a z o.k,. r alysagban az odasza kad t h ívc.k ::.;zúnU11:a eg'y n ~lzl~özsé~ létesülj ön, LŐ1'inczy n óuef'
Illpe n y vu lka lH lelkesz kapoU m egbi zás t a tel' V 1<0:esztrii lvitolél' c. a ki n y omban Bukarestbe u tazo tt
(:$ megkezd te munk á já t.
E lin dult vasarn a p délulá nollkén t vég ig' a Ci s migiu-k er ten S ahol mav:ycu' szót ha ll ott. meg{d lt és érdekl ődö tt. Ma id a
k ü lvá l'oso k tö meglakásait k er es te rel s íg y a'z hi n
HIa~ pünk ösd n apj.án n agy fárado zások ád n ÖSí\8zeh ozta :lz alak uló gyíi lés t, a m ely teJ;j es lelkesedé~~e l m ond ott.:l 1,i a z eg yházközség 1l1akulúsl:H .
Azon ban a m ega lakulás mégcsak a k ezdet-keí\t1 elél
j (~lent.ette, Se m paplak, sem temp lom nem vo lt,
gem a h ívek n a g y r ésí\ét l1elll Ísm er te a b uk aresl i
lelkész. ~z u tó bb i v olt a legnehooebb. F új da lma....
han g on meséli cl, h og y a hivek y al óság'ga l mCnekiiltek el ő l e . Oly a Llo k is a kad ta k, akik, mikor r i!j u k. ta lú lt, sz in te szemreh án yóan kérdeí\lél;;: "H á t
ongem ug'yan bi zony k i jelentett fe U" A n at n!
letkész la pot indí tot t "Unitárius ·Hinök" c ím me l.
a mit m ind en felkuta tott cí mre elkü ldöt t. hog'y az
ogy h úz kö ~ség· m eg a la k ulá sit ról és munká j úr ól h íl't
adjo n, Erre a nn á l is inká bb szükség vo lt, m or t. a
m isszió i egyh ilzközségbe Bukal'esten kí v ül még'
tizen h at szórVányegy h áz t ar tozi k s t.eriil ef:e Bu karestől Ceru a utig és Gala ctól P iatl'a Ol tig te rj ed.
Il y·c n óri ás i ter ül et.nek a meglátogatása nemcsak
Hagy f ~Í1·a d ~ágo t. de nagy a n ya g i á ld ozHtot is jelen t. E lh a nyag'o ln i pedig' nem szabac!. "R ossz móI~ész. ki a raj[tt futn i ha g y ja", ez a fiata l lelkész
:ielsza v a , E z a raj pe(l'ig a m,in(ln y<Í j u nké. az egész
lllagyarságé. É rdemes v olna az öt év mu n!dljá ..ól
és a ll nak sí\cm melláth ató eredmén ye iről bővebbe n
is beszám ol n i, S ze mléltetésk éppen az nl{lbbi li is
r ész t közö lj ük a bukares ti Nőszövetség munka J)l.'ogTa m m jáb ól : "T.Jeg nagyobb fel a data íll k közö
t.a r toz ik a leH<ck összefog ása és gondozása , K ezd:jiik a g'ycrmekek en. A leg több szegény sz ü l ő a nyag'i nehézsóg ek lUi att n em tú dj a gyermekét m ag yar'
,i s ko lá ba :i a ratn i, s em iat.t gyer meke csak az állmll
n yclvót tanuUa m eg, legg·yakrabba n otthon , is . .:\
mi k öte léRség iink az t elérni, hog y n égy~ötszaz 10ny i h ív i.in k között ne legyen egyetl eneg y sc m,
aki ne tud:ia anya nyelvét. Nllg :v fela da.t, de esnk
ki tHl·t.úR és sok, nagy on sok odaad ó szer otet ~el1
hozzá, Nek i:iuk magyar nőkn ek és an yák nl1 k l\c~c~c
van letéve n magy al' gyerm ekek le lki gO Jl,do:z.<IRIlnak. a.z a.ny an yel vnek, öntudatnak és él'zesnek It
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LŐl' i ll czy Dénes le lh:éf'lzt a t~l'dai g~iilc~e

zei hívht meg pásztorfIu i, s a mun lwt In .l wstvCl'öccse LŐ'ri.1Ic.ZY Géza 1'01 y ta.t.jn, s iovúbb i OlulIkll j:iho,: el'őt és arra Vdcll ;iJdilsilt kívánjuk.

Egyedül vagyunk.
Boldogemlék íí gr. Széchenyi I s tva n e ml ékezetes mondil sa : "Egyedül vö:lgyullk" illi a cím lapjún
egy új fo lyóira.t.llak. "l!!zeken a lui sábokoll ~lZ cl
nemzedék mondja .91 véleményét, amely ma cl InH gyal' közélet JW,jlujún dö r·ölllböl. Színmagyn r' tchetség'ck ~orakozmlk rcl itt tek intet nél kül pá rtúllú.~m ós úrnyallltoJ~l'n, Nem v itázni g y ülek eznek ide, hanem azokat H, nag'y kérdéseket megbeszél ni, mel yek rő l lé nyegében ug'y auaz a véleméuyiik" _ olvass uk b evezetőjükben prognun j uk súnva ll ásat.
Lapuuk célkitiízése nem engeli meg, hogy
részleteseu
is mertess iik
Oláh
György, cll'.
Pongrúcz Kálmán és vitéz Kárász József szer' kesztésében megjelenő folyói ratot fi maga érdeme szerint. A mai vilúgban, amikor túlsok a különféle színárnyalatú i Zlllust reprezentá ló fo l yóu'at, amikor nlinden baráti kör lapot
ad k i, hogy
,
eszméinek tért S önmagának talán érvényesiilé:si
l e hető séget harcoljon ki, akkor megértjük ennek
a szellemi cent.ralizúciónuk szükségesség'ét.
Sokan vagyunk, akik az élet különféle muu ~
kamezőiu dog-o~va ~s fáradozva gyakra n éreztük
azt, hog'y egyedül vagyunk. Örömmel köszöntj ük
ezt az új folyó i ratot. Hi nni a k arjuk, bogy nem
fogu nk c:salódui bennü k, akik s~dnmag .va ro k uak
akarnak íru i, hogy utat törjenek r::zámll kra egy
új világ felé.

Ferencz J 6zsef

RÓVÁS
Levél Hollandiáb61.

A. hat'ci,,;aj és a

feldúltság idejében , mint
egy feny sugar Jut el lelkemkbe a béke és szel'etet,.a7. emb(~ri bal'át:3ág és összetartás őszinte
hangJa,
Ez
tava~zá.n közlünk járt a hollandi,ai
r~monstran~.. egyház ifjú papnője, J eUje
l 01
E 1J?tt, hogy mmt ldegen testvér meo'Ismene .hazankat, népün ket és életmódunb~,
1\'1. Ulutánus Ifjúság magyal'kúti konÍerenciá)anak meg'hívott vendége volt, hol közelebbről
IS. alkalma lehetett köztünk élni a uondoktól
~\.'} 70#s , ele törhetetlen életeneriiáj fi magyal'
li )usag lelk.éb.e belepillantani , Termékeny lelkl'be~ !el sz~voclott egy távoli kis ország miu~en OJ'OID(' cs #bánata, - most már Ö is velünk
erez, most mar féltő gpnddal figyeli hegyen-

é-:
st:, ,
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völgyön

k e l.'~Rztiil

,

IS

maf,'Yal'

testvé l'eink

HO l'sát.
A ~lnllt~ hónap .. utol~só#,napju.iban, 1-1. vilá,~
lll.e~~:mQZdll las fcszl1~t# ,?l'alban # levél él'kczc~t
Hch<lny ma.gyar umtal'lus csaladb'l [nol "
"' I ~ tt 'k"
<,
ySQI'k
o l!l ~g!:ros
l l.\.' ·e#· lelkunkben az emberi ') ,
1t.'sivcn
oss7.eta l'tás
mindent 100''-'0''''0''
a'l(l <';...<'c~
•
••
] ..,,
eJ '~,
, Ol)
('I'~eset; - oIJand l tcs~é l'ünk uggódó, féltéSí:lel
t~'I L ~z lvvel fordul .. itteni .. barátaihoz, mivel
\ eszelybo!, lat bmymkot. Oszinte nggálya iban
:\c~c l<:kves, a seglteJ~.l ak~al'á.s lu egható 'kifPjl',,~sle Jut, ~zenetet kuld altalunk magya r uni tUl'lUS ~~,,~l.adoknak, .!1Og'f' akikhez eljut hívó
HZn.VU, JOJ]cnck az o vedőszál'nya. alá, az Ö
b~ke~zerel? ~lomoJ'~záguk~a , A felmerülő
kerclesek es tárgyalasok vegeit mélY telefons"ámát is közli , m ell yel esetleges gyo rs intéz.
keclést k íván lebonyolítnni ,
A bajban együttérzésne];, n veszélyben
cse l ekvés ~ek ~s. a t~stvéri sz!,r etetnek ilyen
JJlcgny l h:~tn,!]as(~t hálatelt s~,l vvel fogadju k.
Naf.,"Y e ro t es v igaszt ;;'lel llckuok az a. tuda.t
hogy vannak barátaink ol'szágunk habirai l~
tú l, kik lélokben, gondolatban egyek velünk!

,

KÜ LFÖLD
Unitári us ifjúsági világtalálkozó.
Az idén nyáron, Hollandiában gyíí lt össze az
unitárius és szabadelvű ifjúság, hogy éve nké nti
sel'egszem léjét megtartsa, Gyönyörű, m i ndvégig
napos idő kedvezett az' összejövetelnek, ajánd ékk él~en az égicktöl azért a barátságos és testvéries
érzésért, szell emért, mel y tíz ország fiata lságát
összehozta. Közel 300 kiküldött vett részt a hol landi ifjúsúg táborozó helyén, a történelmi nevezctességü Utrecht melletti leersumi találkozón,
A lwufel'cncia a szabadelvű kereszténység
jövőjének kérdésével foglalkozott. A nagyon értékes és magas színvonlllú előadások közül mege mlítjük prof. Adams chicagoi, dr. Buri berni
professzorok. dr. Kennet.h liverpooli egyetemi
előadó, dr. Hering holland, dr., Novák cseh, Toureille fra ncia és Fel'~ncz József budapesti lelkészek előadásait.. E sténként a kiilönböző orszá gok
kiküldöttei ism el'tették hazájuk ifjús<Íg i mozga lmait. Az erdélyi unitár ius ifjúsági munkáI'ó l
Csifó N agy László, a csonkamagyarorszúgi
" edig' Bal'dócz Vilmos tantottak előadást.
~Unden ekelőtt le kell szögeznün k azonba ll a zt
a tényt, h og'y tel j es eli smel'ésünk ki fej ezése J1l el ~
lett a mozgalom új átalak ulása főleg, személyt
vonatkozásaiban nem elégített k i bennünket. Az
ú jOllnan megválasztolt amerikai fé lvér eln ök, ,J.
'V. Campbell, az univerz~lIista egyhilz t3g.J ~I,
I nemcsak földl'aj zilag, hanem
felfogúsbel il eg .. I S
túvoles ik tő lilnk. Sajnos, nem ismeri he lyzotulI kot. Gondolatvi lágút n delllokl'{lCin és a I JlU'H.IICSuralom között i ellentét kérdései érdek li k. JÖl így

,

"',, tÖl'e k "c~cillk . igaz (úmogHlú s át.
•
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,
rÓl'tósói if; Hlig ,,~ídHlt.l llk. Jog'o~ oll oll\"otoI
(ű meg
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. " 1_,t me ... rclclö fo nn itbulI I\I. "e,/CZCSl'C
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.
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hollHIHI folyói,'atokball szamolt he ,S7.cpcn, lenyolllllsa iróI és lllozg'al mul~~;:ró l. ,
'
Változú s á ll ott be a szovetseg' elnevezésebon
is amenny iben elZ Internationa l Reljgious Fello'ws hip nevet viseli, Célkitiízései. törekvése i is
nzouball a r égi ek mal'adt.ulc 1\fi lldenesetre az ide i
ko nferencia is méltó bizonysága volt fi r észü nkről mindig lu\ngoztatott rel t'ogií.snak , hogya konl'erenciú koLl nem a. véletlelliiJ összevcl'ődött tömegek ha.tározati javaslahlü'~l van szükség', hanem
arra, hogy az valóban a szövetségbeli t.ömöriilt
szervezetek kikii ldött hjvafal os képvise l ő i nek k özös akal'ahl és e lgoudolúsa. legy en, E nll ek a h ibúnak feli smel'ésétöl indít,tatva hatá r ozta e l beI'ejezéskor az utolsó e ln öki tanács, h ~gy a jövő
ben a konferenc iát megelő ző l eg kétnapos t:'1nácskozúsra gyiijti egybe a hivahilos kikiildötteket,
hogy egymást jobban megismerve, va lóban irányítói lehessenek a konforencia közszellem ének.
A konferenci<.Ín magyal' rés z ről Fe r encz Józse f lel kész és fe lesége és Bal'dón7, Vi lm os Brassai
egy leti e lnök, erdélyi r észrő l pedig Osi ró NHgy
László és Köv,ál'i Jakab le lk észek vettek r észt.
A konferen ciát követő hollandi kÖl'uf'.az{\s
miUk'lSZel'Ü megl'endezése, a kedves vendég'hHits
és a Játottak vala mennyiünkben kitö l'ölh etetlen
n:-Tomokat hagyott.
Legfel emelőbb és legmeghnLóbb ta lán mégis
II bet'ejezéskol' az Isten kék egc HIHtt, a természet
templomúban I'ellohbanó tábol'Wz vo lt , A kísér tetiesen lohog6 lúngok, a I'ŐZf.;C Dattogú~a. l\i.ilö nös szépen I'cstették alá Ll l'e lc1"en d Ulő ue mze ti
énekeket és <l nemze,t i tá II coka t. Tíz nemze t ifjt.'lsága talált itt eg:.' má-sl'u, s ahogy kéz a kézhen
elmel'ellgö sze mmel, a hú c~ úzá~ szomo rú IUll1g'uI,dútól meredtek H húnyó l)uJ'Úzsra, úgy (- I'zem,
sok nOm c,.; szó nrl ék , él'zé~ és gondolat rogani meg
egymús kezét minél .szo l'osa bbnl rogva , I1bban u
Ili Il a natba n,
' Vorstcl' szemólyében, 1\1
J c It.JŰ

ll7.

B01'(lócz VilU/o.<;

HIREK
Igazságot
I<öveteliink f....., k '" k
l " ~ , , ... ..,
Crun' a magyal' é let sors(Vllto k?l'{lc:;ei megoldá sá han, Tgllzsá<"rot akal'lInk,
ho'?y,. v?ge legye n a békétle n és sz~rctetIl 6 Iki.ili
gy
l ulol
' ' seglle!<
' , ,. A le'' lek ",o' I,'é
, II gyO"k'erczo.. szol'e lo t
l
l.'.l t,nl' 111 .111(l '\'(.\Ikol.o
k t l lI l{h
I ' Hat.va. aka1" ',,,k. " ,A~o
'-'.., l lva
', '-'0 a tt \e l'll éscket. mcl~{ok most mag~lI.lI: ncm -

:r.cti é letiink hOll1loktel'éhe n úll ullak, A m i t11 1itlÍ -

.1:i".n~ul:' lln~\. sorsa , mindíg eg~ volt II mHgya l' n é \l
l'lotev? l es; SOl'savul. Lelkul1lt egész, melcgó\'ul
,mos,t IS ~tt vagyunk. ahol HZ igllz,ságot kercs ik , íj
a7. l?,u:-,sagtalan s ltg s:-,e nvedése it flka 1'ják jó vá-

fenul.
Legyen iga:-,súg, mert ha ezt megtel'emtcttiik
szomszéda i ukkal ' való kapcsolatunkhau , akkol'
~esz békesség is, s diadalmaskodni fog mindn yáJnnIwIl a szel'etet evangé liumána.k lelke,
. És ha igazságot.. akarunk, akko l' legyclI i ga;.~.
ság' idehaza is, €'gyenlő mértékkel mérjenek min den magyurok szá mára, Az ellentélek és az okok.
melyek az ell entétet to\'ábbl'u is fenntartj ák sziínjenek meg, s hozzanak ál dozatot egyszer azok is.
I'lkik eddig az á ldozathozatalt csak a szenvedők
lilbol'ával hordoztatták,
Kics in yesk edés, sí\cmély i érdekek , önzés 6s
g-y iítölködós tiínjön el a magyal' él etből , b ogy fakadhasson fel az iga zsúg lángja szerteszét a mag :-' Ul' fö ld ön·, Legyen vége a fe lekezetek egy más]<özötti h a talomsóvúrgásból fakndó eszmei eélkitüzésoikhez méltatlan torz.salkohlsának ,
Mi pedi g, akik od di g is a kovúsz szer epét sze)'ettük volna betö lten i a fejlődélS és haladús szellemösvényein. bel ső meg'újhodásuuk és ÖSfizetartó
akaratu nk megnyi l atkm~ásain keresztü l legyünk
az igazság fák lyahordozó i, II szcre1et katoná i é!:i
a békesség a.postolai,
F erencz J ózsef

R Á O I Ó K ÖZ V E T I T I istentiszteleteinket
V. Koháry-utcai templomunkból az alábbi alkalmakkor:
Október hó 16-án d. e. 9 órakor : Barabás István
lelkipásztor.
Október hó 31-én d e. II órakor: Oarkó Béla
füzesgyarmati lelkész.
November hó 13-án d. e. 9 órakor : dr. Csiki
Gábor missziói lelkész.
A REFOHMACI6 EMLtCKÜNNEPEN [,te,,·
l ifizte letct ta r tunk Kohál'y-ulcCli temp lomuukban
rlé l plö ft 11 ÓUlko"l', mel yet a l'itc1ió is követit. A
l:zo1gúllltOt Do·,.kó Hé hl t'üZ(l!:igYHI'IlUlti lelkészülIk
\'é~zi. A_ tanulóirjú~óg, elem i és középf~kü isko'
lú\;:ha ,irll'ók, kötelesek ezell az IstentIszteleton
ré·:;zt.\'Cllni ,

E1,ŐllJZE'1'JÍSli'l' IWNDEZZE JII NDEN KI.

J( étszeresen seoít az, aki k érés 'nélkitl fize~i
ill eg elő{-izelési dí:iát, JI I//Ost szétkiildött clvfi zetési s ü-rgetéseket fogodjuk megér f.éss..cl s
iO,ljekezziinlc azoknak 'I1~ielőbb elef/et tenni ,
•

VI'.llÉZ NYIRE DY GÉZA DG. tUl' t el öadúst~ a
Bölölli Farkas Sú nd ol' Ipal'osok és Km'cskcclok
Köl'o no vem ber l ~-éll rendezendő úsaládüls tC1.lt('stjé n II Mi ssziós HilZ gyülekezeti termóben,
'r öRB CIKKüNK és besu'nlloló nk
tOl'lódil!; mi att köve tk ező s.-.ámu nkl'H.
n lullt,ntúI'S<lillk sr.;vcs t,ürelm éi kórjii k,
U. É. XVII. 10
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D .\ VTn I"Il;rn~l\'"C EOYLE'l'üNK. :lo~'lYm h? r
hó ll -é li d. ll. 6 ól',1i kezdet,tel,. ?' , M ,z..:SZ ' Ó J-~a z
Icmplom<Íb ..lll Uldja r;lol ~aso ulcset. . Az c;;tel~ ,
clŐ:.tdója dr. G.1J1do:t} , ZoItml debl'ecclIl egyetemi
lIyilni n o~

r endes t/lUHI".

K EBT.JT 'l 'ANACSU:l\T){ javaslaiál'a a z egybázI;:özség olh ;1l<ll'o:.:la. hogy a kantpri állá sl'a ,b,cél'kezoli pid yúzatokvJ clfoga oja, s, l~Ó(.10t nyu,Jt ,?-l'l'~.
hog;'o' minden pályitzót egy ha zl e~ sr.a kerwkboI
fl ll ó bizott.;;;úg rlőtt llyilvúllosan is mcghaJlgassoll.
A j)róbaszc nlelés időpontjául Koh ál'y-u tcai templomuukba n oI.:tólJOT' hó 25-én délután 5 órát t ii zto
ki a közg,viíl és. A pl'óbaszc l'cplés nyilvános.

A KONFIRMALTAK SZöVETS1::GE oklóbe r
!l 1.élJ a r efo rm iw i ő e ml ék n a pj á n cl . e. 5/., 12 órako r ~;, Koldll'Y -ll wai templomban tartja el ső ő sz i
ülésót, rlH~l ynek ke re tében .I.; egyel e tteI emlélo:;:úk
meg' e nu ck a J13pnak jel en tőségéről. A szöve tség
minden é rd eklődő t, kiilönösen pedig az u tóbbi
évekbe n korffinn últ tesyél'eit sze r etettel várja.

tllgjni nagy sze rete l tel vettek ködi\. Ol<tóhel' hó
:j(J-Úll liT. Csiki Gábor lel kész tart l)ullapa lajon
11"1ell tisztele tet.
r

KECSKEMÉ l'EN októbe r lG-ún, az evangélik us tem l)lomban d, "
", ' 'f"l
II 0"'0'
k eZ l I c IIel Úl'''
~ l
vacsoraosztássa! egybckapcf.:olt I sten tisztelelet
turf. (/1'. C siki Gábor.
KOCSORDO N épülő ú:i templomunI, fclszc nte léR i ünn e psógét elŐreláthatóan novcmhel' hó
20-á n fo gj uk meg ta rtan i. Idejéhen még értesí tést
a dunk.
NYIREGYHAZAN októbe r 30-ún, az evangél ikus iskolá k dísztel'm ében úrvacsol'aosztással
egybekapcsolt. I stentiszteletet t a rt Józan Miklós
piispök i vikárius,
SZOLNOKON október I G-á n, a rei'ormátu s
templomban d. e. 11 órai k ezdettel úrvncsol'aosztással egybel<a.pcso1t I sten Liszteletet ta I't Jó zan
Miklós püspöki vil{ár iu s.

A 345, SZ, ,JANOS ZSLGi>IOND CSERKESZCSAPA'!' résztvett az id e i h a dijátékokon, m~- '
lvet az L (budapes ti) cse l'készk eriil et rendezett.
.Á. csapatot a z a kitün tetés ér te, h ogy szánásmesternek C S'ltCS ,1J Lá szló cserkésztisztet bí zta
l1Ieg a hadijáték vezc tő sé ge, aki kö zmegelégedésre
szépen és igen jól teljesítette ezt a n eb éz
nagy kÖl'ii1tekintést ig énylő 'és fel elősségteljes
fel<ldatot. A belváros i k ör zet - hova a mi csa pa hllIk is tartozik - k épezte a.z egyik hadosztály t
é~ a had vezetőség bizalma nyil vá nult meg
csallutunk vcz e tőségével sze m be n. amikor a II, had osztály paranesnokságávaI esa patunk egyik cser k észcsapattiszt,iét, ó-tordai 'V"eress Ákost bízta
meg, ak i nag YSze rŰ e B o ldotta m eg a l'eá:bhott fel (Hla tot és ez is hozzájál'u lt pilhoz, hogy a sú.rga
fél győzel met a ratot t a kékek felett. A csapat novembe r clQj én tán ce~tct szán dékozik rendezni
lIlcly,'e ezútoll is felhí vjuk olvasóink f'igyelm ét.
Szép s ike rt és Jó munkú t l.:: ivá nunk a cs apat minden egycs tagjának.

Vidék.
DR BORRtLY ANDOR jaszberéuyi tanár
a n yú l' fol:vn má n levéltári kutatásokat végzett.
Kutat úsa i közben néhány é rtékes unitárius adatra akadt, mel yet közölt lapunk szerkesziőj ével.
l"{trufluZú:-;Ílt I,öszö n:iiik és masok szíves figyelmébe a,hlul;i nk.

A ~IAGYARKU~rI TELEP felligy eJő,iév é
CCl:dédy
.. . , Júz~e rct nevozte ki eg'yházközségünk elő l . I aro~aga, a ki eddi g i munkássú g a alapjá!) érdell1eS~l' teth~ rnag'út 01'1'0 a biza l mi áll tlSl'a. Fele~ége két én': ll ker esztül h;.'u'om g-ye l' mektábol'ullk n:dt föz.öU, ~ az összes gyer mekek sz í vesell e nd él\C'ZII\~ k ViHhZU ióízü székely főztjé re. Kinlndul óiuk fig~' c l m {'h(' il iáuljuk, hogy a telep felü gyelő
nél
I c\'C'!cző lupok il'; vús ál· ol ha ló k.
,
DU NA PA 'r A .JON októhe r 9-én I stentiszlele tet
tnl'lolt Bom/)(í s I ~tvún l el ké~z, a k it a g y iilekczet
118
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PÉTER ANDRAS tartalékos hadn agy, csel'-;
k~szcsapatunk huzgó tagja néhány hónappal e7.előtt elmen t s azó't a Franeo tábornagy hadsercgá
ben harcolt a n em zeti spanyol fö ld fclszabadításitért. Nem r égiben vettük a szomorú hírt. hogy
a h átor ka tona tiszt életét áldozta a nemzeti esz
me di<ld all'ajutásáél't. Emlék ét cse l'k észtársa i &d
barátai kegyelettel ő r zik .

AZ OXFORDI UNITARIUS FöJSKOLA, II
Ma.nchcstel· Co ll ege igazgatója, H. J. ,VeaLheJ'ull a
jele n iskolai év kez d etétő l nyugalomba vonult.
Utóda R ev, H. Ni col Cross be lfasti. uni Ul1'in s lel kész, akit október 9-én ik tattak be ünn epélyescn új
munkakörébe. A beikta tás i iiu.ne peségek r c eg~7 hil 
zunk jókívánságait is elkii ldöttiik.

SIR SYDNEY JONES Jive!'J)ooJi egyetem i
p l'orektort, az oxfor di unitáriu s teológiai főiskola ,
a Man chester College elriök é.t, a liverpoo i vál'osi
tanú es a jövő esztendőre a város polgármes tel'évé
választotta meg. Egyházához ragaszkod ó úldmmtkész angol uni t.á riu s aty ánkfia maga s }titü ll tetésének sz ívből örvendezünk
,

'

BENEDEK GYULA okI. lelkész, aki el!~, ev 19
körilnkben végezte gyakorló lel kész i lll unTw.l a t, <lZ
1938-39. és 1939--4 0. iskolai évekre elnyel'Í'e a 11~:1,1I
(~hestel'i Un i hu'jan Coll ege E. Slwrpe Ös ztöm!t JH t.
Lelkésztúr s unk már meg js érkezett a ll g'li,a i. tanu lmányai h elyére, s munkújúJ'3 I ste u úldas~1L kór :jiik.

Halottaink_
ERD.ÉLYBÖL szomorú híreket i H kaptunk.
G y Ol'S egymásután bau bún yt e l le lk észi kll l'IIII~' 
nak ]~ét l{özs:.::el'etethell álló tagja. D oúai {s/ vein
va rgyru,;i le lk éf.;z eg'yike v olt azo kuclk, ? k.ik~t remél Wk. hogy ott I,Hunk valamikol' teologal! nka-

•

di'mi~íl l k

Iwted n'ljú II. Mé l.\" III Ih 'el1."Óg9' k.ivúló
IUl ve /ő voll, aki mint gY'rllwdó lelkesz IS e lr ~me
·· ... remóJtó Illunkút végzott. Fazeka8 Béla abl'udI J ~'llyni lell<észiink tl'ngikll ~ kőriilményck. k,özött
JuíJlvt e l Vfll':1LlIlIllIl. Nohoz poszton to l.l cs l tette
r"l kiplí szto "i ml1l1!víjil~, ~ . a. t~lllplom él) ít.ő.• l ell~é~
szeir fill'adságos szolg'alahlt vcgezte. VnJlOS~
T.~ 'l'oh'n é kolozsvári tb. espel'es- le lkésúink felc/ \.(I
.'J
•
•
I' · ' · .. ' I'
<.. ', , .....
lIő e o-y l e ti rőtitkal'unk e nunytut IS OSZlO c n
•.,1 g .... ,
e>
,
"
II it
frd lalju k, botHle:l melcgszlvlI ?mbcl: me e• . a vm:s
ihl e tett tllunluísilt is gyászo lJUk. Aldassek c mlekezctiik.

HIVATALOS RÉSZ
'IOD- 1938,

MEGHIVÖ
A buda pesti . unihlriu s egyhá.z};;:özségJi" eb li T "nácsa J 938" november 6-án, vasárnap
cl. c. 10 órakor a tan?l cstoremben

RENDKIVüLI

űLÉS1'

tart, melyrc a prcsbi térium tagj,1it szeretettel
meghívjuk
Budapest, 1938, 0któb~l' hó 12·,
nr, Koz",,, Jenő s, le
J óza'/! Mikló8 s, le
gondnok '
lelkész-elnök,
A presbitériumi ülés cgyetl<> n tárgya:
J elen/és a lJályázók lJl'óbaszolgáltáról, J "vaslatfétel " köz,qyiílésnek, " káni01'1'álasziás
lánl1jában,
_

409-938,

november hó 6-án, va sárnap d é l c1őtt'lJ órukot'
a. Kohál'y-utc<li tl'niplomban
RE )lDK IVŰLT KöZGYÜL,88'1'
tn rt, mel yl"e Hz egy húzkÖ7.ség mi nclcn ('gyes
t.agját szeretette] meghívjuk.

Buda pest, 1938, október hó 12,
IJr, Kozma Jenő s, k
J ózan kTi k/68 s, k
gondnok.
lolkész-elnök
rt

!.-ónirl1'-

NB! Szavazat i jogát gya koJ'olhntjn minclrn
lH'pcfizctö Cg-y. h<:lztno'
aki mult évi eo'Y_
.
.
b '
M.
I
'J,ll:
, l

adóját
pontosan befizcttc s ezt a helv,
.

SZJncn 19-a.7.o1ju.

LELKÉSZI NYUGDTJAT~APRA

(h".

,
Ez azután már ,Igazan
-

üd vözlettel
Budapest, 19'38 október 1,

folyó óvi
<lugusztus és szeptember hónapok fol\'amiul hck~I~Jött szíves udo manyoka.t cgyhú~u l l'k nevé be n
h::! las kÜs'l.Öllcit~1 nyugtázom az alúbbial, ball:

J6zan Miklós
püspök i vikár ius.

1\fEGHIVó a Bölöni Pm'kos Sá11r/or ' 1Jm'osok
és K e1'eslcedök ](ö1'e ez év november hó 12-én
(szombHton) 'eRtc 8 ól'ai I<ezdeltel. az eg:vesü let-i
tel'miinkbe n (IX., Hőgycs Endrc-u. il.) családias
tea-estély t rcnd e:l, a h ol (h . vitéz N yi1'edy Géza
nú n. titkár tart. előa dá st, melyre . ezúton atyafisúgOS szeretettel meghív mindenkit ar. EhlÖks(:g.
"\> ARA él gyula i unitárius szór vúny tagjai között
gyűjtést r e nd ezett, ule}y összesen 12 pengő t er edményezett a. nemes cél r a. Az adakozók közül SZclSZ
Domokos 2 P, SZ<Í:sz D omokosné. Fazekas Lajos,
Fazekas La.josné. Szász Lenke, dl'. űl'mösj Károly 1- 1 P, i d. Gyarmati Gergely Gyarmal i .Dénes, G~val'mati Domokos. Gyarmati KÚl'oly. Gyal'mati Béla, Gatbács JáL1 osné, id. Máté Bal~ízs, ifj.
Máté Balázs és Csáki Mihá ly 50- 50 fillé r I udo.
,. .
milnyoztak. - A gyul a i szól'\'á n y szereu~' gyU Jtesót testvéri szer etette l kii ldi a. koúso l'di hívek nek. Gyu la, 1938. okt. 6. J ózsef Dezső, szó"v!lny-

.

g'on dnok
A BöLö ~rr FA HKAS SANDOR TPHl'Osok és
Kerc~ k edők K öre 1939. év tflvasz,ín s:at k nli.1 i képességünk lJizoJlyítilsá l'a minta- és ~l'ubeml.d~lt:'I$t
ren dez. Arra kériink minden önaJló Ulllt<tl"!.(~S
ipal'oRt és kercskedőt, hog-y a közös cé l és a f';a.l~~t
~I' d el{é b en is. kapcsolódjék bele mielőhb az 010készii let munkájába. Elgondohisaikka l és bOlllll tatií~ra k e l' ülő munl,/üel'veil,kol ;jolc.lltk ezze .. ~ok "ez
év okt. ;JO- ig bez;l l'ól:1g min dc n vasürnap dcl elott
H lVri Rszióbá7. tomp lomilbHII jart~'l lldó is tentisztelet utiini érteke7.leten. n lg:,>' minden kedden cf';te
7 él'> 8 Ól'll kő:r,ött fIX .. HőgY0f'; Elldre-ll h'!l :1.) <lZ
('gyesii l eti terem be n. l1ir/aluII Lajo.'4 eln öl"
•

U, E, XVII, 10

,

m'O donw! Szíves

AZ :ÉPűLö KOCSORDI TEMPLOM JA,

•

MEGHIVö
A budapesii nnilá";us ermliázközséq 193R,

A közgylilés egyetlen tárgya:
'l·álasztás.

S"új(' 100 P. R:oh{II'v-ukni
' :""'~el ypélli: az őRzi hi'tlaadó iinellJlon 1(;.83 p
(ll', Zsal,6 Andor, ICl c il1 GÓ'''1 1'1','"11° ,, G"
.'
.
"'. . ,
~"~' ol'g \' C~
B%. ~ [u zRlla~ ,Gyu la (Kisi'> Lús'l,ló, volt lll. 8a~r()si
lelkész e~ll ekel'e) 10- 10 P. rr arjá n Al'pát! éR d."
Nngy Bela, Szombathely' 5-5 P. Uivári La',,, I'
"50
P " 1'r'J. ,sze'I{(~I y Sándol' és B. 'Páli
,,'
4-.>
1\'[ o
:'"
') ? P
'r' s.~a IlO' Lúszló, rriszaigar l P . Össze. d l let
--...
• I J.
RO ~~: 18~ pe l~go 33 fill ér. Ezt az összeget gyümöJ csoz~etcs. veg~tt elhelyeztem az O" szágos Közpo n tt I-l,telszovetkezct (c,'wkkszámla; 8486) l)f.. ._
U . . .
J
",!lZ
t , 'b
a,l:a. a, az
II I tUl'lUS Lelkés'l.i Nyugdíji noozct
(rovl(lI tvc: "Ny ug") fOlyószámlájúlI. A nomes
?éJra SÚlllt kegyes adományokat eg:,-' cncsen oda
IS be leh et kii ldeni. Ez megkönnyíti az elszámolást ... Nem kérllnk és nem "aruuk mi sokat.
Csak morzsákat. D e azokat rendescn. Önként.
Azoktól is, a kik csetleg aunak áldásait a nyugalom éve iben élvezni fogják, mert ki túmogassa a
mi ügyünket, ha mi magunk _ a tör vényes kil'ováson felül l S ~ nom tám ogatj uk.
Klein Arthur
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I

Istentiszteleti sorrend 1938. november hóban.
tJlolylJr I Moly I Szolgálatot v~gll
H o L
áb an
DII\'Ion

Női

és férfikalap nagy választékban
modelek után
alakítást olc só n vállalok

Ól

A) Templomokban:

6,20 d. e. 9. Barabás István
R .13 .. " dr. Csiki Gabor
,
ZI
" " Józan Mi,,16s
,
"
d.e. 10
ll, UiU" B.;,,· •. l. 11/ ... 1;11.1
6
(Rákos·utca)
" dr. Csiki Gábor
13,20 " " Ferencz József
,
•
27 I ." "Ferencz József
,
•
B) Körzefekben:
x., Máv.-telep. Prol.l"bh 6 d. u. 4 dr. Csiki Gábor
Szent-Iványi S.
20
,."
"
" "

.

V., Koháry-utca 4. . ' .

özv. p
VIII., Baross-utca 82.

.

c) Pe.tkörnyéken:
Csepel . . . . '.
Kispest. . . . .

•

Peszenterzsébet. .

•

•

•

•

13
20
13
27

Pestszentlörinc

,

"
"
" .
Rákospalota
Sashal om
Ujpest .

•

•

. . • • •
. . . . .

Dunapataj
GYÖT, ref. temlom . .

A megbizható üzletben való vásárlás örömmel és haszonnal jár!

d. e. II OAlna Sándor
d. u.4 FerencI József
dr. Csiki Gábor
,
," ferencI József

Vásároljon tehát

"

6, 13 d.e.ll Pethó István
20,27 " • Pethö Islván
6
d. u. 4 1Barabás István

6
27

.." Galna Sándor
",. Barabás István

6
27
13

d. e. 10 Józan Miklós
;i.11 d•. ! dr. Csiki Gábor
d .u. 4 Józan Miklós

D) Vidéken:
fDebrecen-Hatvan-u.24.

Uniláriu8 hlltesiuéreim támogatását kérem.

Nb 1 Aláhulott dátumokon utvacsoraoszfás. - Egyházi adó befiletését azért szorgalmazzuk, hogy végső esetben ne kelljen hatósági behajtas hoz folyamodnunk, Pénztáros: Zsigmond Lő rinc. Hivatalos órák: délelőtt 9-1.,
\ délután 4- 6. Pénzbeszedők: pesti oldalon: Lux Ernő,
budai oldalon: Varga Jenő . Kérjük hivei nket fogadjak öket
megértéssel. Ugyanők átvehetik a lelkész.i nyugdijaJapra
küldött adományokat is. - Egyházközségünk csekkszámlájának sdma: 30.400. -

üzletében.

Férfi és n ői szövetek, selymek, sjffon és
vászonárúk. Mosóárúk, fl analek, mértékutáni férfi fehérneműek stb .. .

Férfi és női konfekció osztály:
Kész kabátok, ruhák, pongyoták.
Esőkabátok,

balonkabáto);", munkaköpenyek, munkaruhák.

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban
Udvari helyiség· kis rezsi - legolcsóbb árak I

Hittestvéreinknek á l' engedmény!

Utánaküldés kizárva!
Uj cim:

Felelös szerkesztöSés ,kiadó: Ferencz József
Szerkesztöség és kiadóhivatal;
Budaoest. V •• Koháry-utca 4. Telefon 110-651.

Elöfizetési dij egy évre 4'- P, amely
bektildhetö a 30.400 számú posta takarékpénztári folyószámlára - (csekktulajdonos: Unitárius Egyházközség,
Budapest).
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség
A .Hivatalos rész" c. rovat a Magyarorszál;i Unitárius Egyház bármelyik
szerve által beküldött hivatalos közlemény t tartalmazza
NyomatoU: Maté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII ., József-utca 61. -

Telefon: 1-392-59.

