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" 
Netherland" 

IV[agyal'ul: H olla nd ia . . A z c:l l;>0ldog: 01'
_., t cr me]vnek nép e a napl munka bau es a,z 
~Ztae~n" 1 s· zO·I'(J'.', hÜba n jó példá val jár elöl :; dl -
IS • ~< . l . ' b I " I "éú'es tör ténelIni mu tJa a u, t uc osmpa~, 
esos o ] ' 'I . I lI ·ot·, s ·" m üvésze inúk és \Ira. J; alfl?';: ne~es 1:1 \. . t <-. ~ 
ban a lelki nagysag es tt sz.h~ Jel. 1 e~ klllCSC!t 
g ynra pí tja. az egész embcl'I seg J a v~\ra . Ak~t 
'6 so ,'sa oda vezérelt, hogy s ~eJnelyc~c.n ~ S 
inelYismcl'je ennek 't.. bold og .orszagnnk f lCl l t e,s 
I cá~ya i t s gyönyörköd he~séK .. ~ tenger mo1'<.1)
lásába n és a hatalm~s gata k alt!11 ;yédct~ .slk 
mezők eleven távla ta ban, l e~'e l es~o .nya]a ~\:, 
viJ.'ágcJ'döJ..::, fol yók és ,csatorna).:: lote l'J ~~l t h,a
Józatában, itt-ott tn rio tvn, Fl Z a lomszer,lI 8zel
malmok sorozatával - ahg tud be telnt n,zok
]",1 " benyomásokkal , ame lyek foly ton-fol y
n Íst n yomon ki sér ik. 

Nér.d meg H ol landiát és adj )lálát <;: z I s
tennek, hogy ennek a bol ~log o.rs~agJ1al~ Isten
fél ő népe békés fal vak es VIl'agzo va rosok, 
nyüzsgő-mozgó k i kötő k és tűn g:el'~D:túli ~ya l'
m atok k örében zavarta la nul telJes ttI a l'ca. ru
házott kiildetést, épí ti nemcsak kül ső fal a kkal 
és csillogó díszítésekkel a "Békepalotá t", hu.
n em beleépíti abba vallásos lelkül etén ek m in
den fö l emelő érzé'sét, gy" k orlati tudás>Ít és 
c.mbm'ies gondol kozásmódját. Nem hi va lko
dik és oem tetszeieg magának. Csak im á dko
zik és dolgoz ik, hogy I s ten n:lgy nevének d i
csősége ne h iába ha ngozzék cl a csa lá di ' otth o
nokban, a templomok boltívei a latt és a tudo
mány csal'nokaiban. 

Boldog ország boldog nép e nem néz hette 
közömbö.scn, l'észvétl C'ni.1l azt a nagy n y omo
rúságot, ami a mi árva magy a r nemzetü nk l'e 
sZclkaclt a v ilág há ború és a kommunizm-us 
pusztítása i következtében. Megdobbant eg~' 
a ny:ü 'Szív , ki tárul t egy kirá ly i L élek , és el
hangzott a gyászbaborult vil ág fölöt t a kri sz
tu si jeli .e;e : uEnged.iéteh hozzám, jőni (I lcicsi
?lyeketlH

• '. És a m a.gyar gyel'lllek ek, fiÍlk éR 
leá nyok tí zezrei és sZi:l zezl'ci szerető otthonrFl. 
talál tak cl b ékés, mu n kás, boldoQ; ol'~zágban, 
nhol egy-két év alatt még iskolába is jál'1Jat
tnk S me)\tannlták II nevelőszülők nyelvét. 
Mindnyá jpk számára egy életre szóló kedves 
ymlókd, holtig ta rtó barátsá ~ot jelentet t ez II . 

n emzetközi :iótékonyság i ; kciÓ. amelynek 
g~, ;j möl ese hálába n és elkötelezésben , jóindu
la tban és szer etetben, I sten áldásában és ke
gyelcml)cn :iótészt v isszaánldott a v endég 
szel'ető hajlékol<: l'a, 

-Po~tttp,'a l nmb v iszi ma lS iele-oda a lcv e
l,~t , mc~ yben egyik cl másiknak sziiletésnap-· 
]al'a 111111 ("l en esztendőben mmc1en :iót k ívf:Í-
nunk . . 

Dn1~a ryt:,l.gya l' télek fehér galambja. szá llj 
oda mn IS e~ ,most iB minden födél re, amely 
\~ é> c1 elmet nyuJtot t I:l mi kicsin yeinknek, hogy 

• 

onna n. tcstbrn-Iélckbcn megé~'ősöc1ve j öhesse. 
nek vissza az e lhagyott H azaba mint várva
várt fecské i a z eljövendő · szép,' m ab'Yar ~ra 
va sznak. , 

Drá.gi:~ n;agyal' l ~ lek f ehé r g ala mbja száll í 
oda ma, Inya lt a. :ma t n fl..pon, amikor a kicsiny 
._. d e a ml l'izcmunkben oly nagy - "N eth c1'
l (~nd" " a. . ~TI ;lt;a ; ul'a lkodóját, Wilhelmina ki. 
l'u lyn o Öl.cJseget, negyven éves koronázási év
fordulója alka lmá ból halártala n lelkesedéssol 
, da,ttv~ lói hódo}a Ita l és szeretettel iinuep] i: 
Sza}IJ orl:a a l\: ll'a lyl p a.lotára, s szárnyad csat
to~asa hirdesse a boldog Ol'szá lr boldoo' né]Jé-

l , ' k ~ o 
n<?;;: e;~ m n.gana - ; a z II ~·alk~~l~.na~ is, hogy K e-
let nepe ak kor es a zota, orok I dőkre szivébe 
zá rta ö t, ~ együtt ünnepel é~ együtt ad hálát 
a. n ag y I stenn ek - még mindi g könnyek kö
,ött - azér t, hogy egyszer akkor megdobbant 
('gy I:t nya i Szív, ki tárult egy k irályi L élek és 
d hangzott a gyászba borult világ fölöt t a 
kri sztus i jelige : "Enged jétek hozzám jőni a 
ki csinyeket! " , , . . • Él jen "Netherl a nd" . . . Oranie boven! 

,f ózon Mild.ós. 

ISTEN ELÖTT 

Testvér. 
Úrasztala elötti beszéd -

E gy otthontalan szó keTes otthont magá
·J7,a,k a" nú v ilágunkon, E gy otthontalan szó, 
amely itt jáT közötti,nk, de n em él, - m ert 
cs,," test e van a szónak 'mrlgok ból, ,le leU.'e 
'inég 'nem él , ' , ez a szó így lW/ltgzik: testv ér: 

Olyan ez a. szó : testvér, rnint egy messZI 
ú lágból hozott " itk" és kii!.önös növény, m e!y 
nem, m,in(fen, földb en ?nm'ad meg és nmn akar
'>Il.ily en éghajlat aloU él m eg., A szív o föld}e 
és " szeretet az éghaJI"t". Sz,v et keres, ",ely · 
ben ·nteg f o.Qa?'/.,.ion és kivi1'á.gozzék és , cso k, 
szá..im tallil " földön ez " szó, hogy testver. 

Abibli" " testvér szó szen t lényegét; a 
le/.két írm fejezi ki; . .. nekiink egy A tya.n" 
'van, az I sten, akitól van a rn1n(len~é.9, m.t 1.S. 
Oben n e és egZI Umnk, .ct J ézu s J~,.,sztIl S, .al. ' 
által van a m.inrlenBég es ' ''' lS Oaltala. M,nrl· 
ez bnene van ebben az egy etlen szó b",,, test-
vér. 

T1~agik,1{s jelentésű. SZ~lVaknak a gY,e1'?n~l~~ 
ez a szó, IlOrm testvér. A pJa. a, test, a" ~YJa." v el 
s a kettőblf( sziiletett : a testvér. E z 1.f!Y .. os~ze
lcapcsolódríst .iel.en t, pala mi szen t kozosseg~t 
pz a Iré t szó : testvér. Csak testben él a v.ér e~ 
(t test nem él, Ita n1'ncsen benne vér i e ket SZD 

l:apcsolata életet jelent, a tes t és vér e.qy~~gét, 
d e (t. vná,CJon éppen ~lZ elle1,~kezőjét "cs!,l1alJ~~1 ~ 
I.·éf szó: test. vér , ?1l1nt a1mt a keUobat sZlI ·e 
tett hanneulik szó .1ele'nt: a. testvér, , 



ri vilá(Jon t estből 18 vél-ól II , vaTt! emb~r~
l'et v(ílaszt el fflY'Iluistol (f, test es ver~ amtbol 

-el't s"él~ békesséqes sz6 lett: testver. N cm-('s. o , " , " 'tól "t II "feleket elzá'r, elküt6ntl CO}J'IIW S , so e cn-
;égként szembeállít e.r;y'lltassal a; test és vé'r, 
J)cdiq cq'lj Atyánk 'VOln a~ l st en, es egy Un{,~l,l~ 
(t J ~ZltS 'Ií1'isztus, de,. 'Jl!:egsel1t .1e~ent testven 
viszont az emberek kozott a test es Ct vé1'. 

LehuU éles.kaszájától az, amt~knak a .',e
'WlJér és kenyent,n/c lesz, (f, 'Int o't:?za:~'l(,nk fol(l
id", te,.,nett kenyer, Erm l!aza foldjen; ter?"e!t 
lnízából tcíplátkoz"k dt ""nrlen test es ver es 
1lIéqse'J1i tud szeretetet, '1negértést hozni a test 
és ll, vér. Ellenségként dllnak szemben (t csa
ládok, hiába egyfajtájú t est és egYr ajtá,iú 
'vé,' sőt sokszo,' erm csaláIlon beliil sem test-
1Jé,.' (f, test'vér . .. M e'rt más belül a lélek és ha 
1/Iás a lélek; hiába _egy a test és a vér, Elvesz
tette bolllogít6 egyéniségét ez a szép szá: test
'Vér, MeglolJta jóságát enn ek a szép szónak : 
testvér, meglOIJt" két tolv"j: " test és (, vél', 
E'l1tber az embernek nem, testvér, t"okon a 
1"okonnak nem, testvér, 11Wrnlar a marJyat"
nak nem. testvér, " K ig/Í,nuolt. ki"aca,gott, el
kergetett szó lett minden földön a : testvé" , , , 

nl/hontaZ"n lett és otthont ke"es .naf/á
nak szívekben, 'mint a fészelcnél7r:iili 'inadár. 
Es most ide szállott az Ur asztalám ez a 
szenvedő szó: testvél', ide, allOl lelket, szerete
tet, békességet jelent az asztalon levő t est és 
'Vér. 

Lát.iátok testvérein!', lt'l1l.it ne1n Mul 11teq
ltozni, megadni életiinknek a föleli test és vd,. 
l!iábn e!J.!Í A tyánk az l sten, azt meg h azza a~ 
",,'(/szlrtl, hor és "enJ1ér, mert testvéri lelket 
tokat· ez a test és fL vér, a bO?' és (L . kent/ér. A 
J ézus KTisz!"s lelkét, (l zét a Jéznsét , "lei által 
t('stv11'~k le7/etiink , nem ernnnást kínzó, tá-
1/1(/(10 allatok, hanem egumást bollloooá se(lítfi 
te;,tvél'elr, Amit átokkal "ont a földi test és 
':el', ~zt boldogsá.g'/bnkká val'ázsol,ia az égi test 
e,~ ver. 

, .. E.mf testvérisé" 'lan a földön, mely illnzi 
e~. 01, ok. fl, .] PZ1lS fÚ"'lsztllsban való szent lr,ö
z(Jsseo: FT a .Jézusban Zesziink testvérek ne'tn 
~1{/Z1trl~k kiizöttii,nk alattonwssáoot ez (I, ' szent 
,'zó: testvér, lIanern a K,'isztusban e(",esíti ez 
It, szó, !w(JJI : te,stvér (lznlcat is, akiket elkiilö
;~[ett es ;ze",befo/'dított PI1'fm.rí~sal rmíílölet-

ez a leet szó : test, - vél', M,luen "OSSZ 's 
f (~.~ tvéTteleniil élmi a viláfJon de vir;1jázz nem 
'1Itt'lulenki testvér... . • . . , 

t 
Alz U?' asztalánál. rt közös ken11ér és bor 

~6fa(i 11~ál tii.n.1ön e,l lr,özüW,nk mindrn 1J;ílasz
J; t1.sz C(fU At'lla'!-.-tk. 1JWn Tsten és ern! Unt,nk 

ft • e~us. '. ""(1, lellredbf>,n .Jézust követed és 
~;t;,t~nt s.~:?:ete(l. ak!r.nr tpstvér VfL(f1/ tp, test

th ... ~011 (lJ(Ji?f hát. ]lÍv PZ (I, test és (I, vér. 
~()l{/'l' JezHs K.n,~·zt'l/S !tUa] Tstenben Téq?} "te is 
If} ( oq testvér . . . . . . 

BÚD Lados, 

ESZMÉK VILAGA 

Mit féltek oh kicsinyhitüek. 

J~IJli l~e '.1 az ég I'UgYOg<'HW, sü rü köd fedi a 
tenget' SZInet, a 8z.elck korbácsol ,'u'k a h II ' . k L ' I ' . . < . llUllIon 
ú sze zug' es ha ragjában csapkodja a fákat ' \ 
lá,? h~~ít út a sö tétségen s az aÜ:,o ll yut nY~I;tla~ 
l,~ln za~okkal terheR, a madarak ijedten röppennel, 
!észko l ,~{l'e s a hal ak l obukuak a l1l élybe; minden 
menekul, em bel' és úllat ijedten koros roj Lek
he lyet. 

A kis hajó ide-oda himbálva kiizd a v ihar
ral , ~ tonger m?l'ajli~{ és a hullámok szeszólyeson 
la,bdaz nak ll. haJócska va l, moly ingador.va és buk , 
d ~l.Cso lva száguld a rohanó hu ll ámok hátán, benue 
~apad t ern~erek, l:cmegve a féle l emtő l bújnak 
o~szo s, keze iket IInura k ulcsol va kér ik a ;menedé
J;;et. Lelkük l'emeg a tanítványoknak, látván az éo
bosszús haragját, miközben kezeik emberfeletti 
erővel l'agadják az evezőt és irány ítják a vitor
lát, de a parányi jármű, min t dióhéj~ úgy táucol 
ft hullámok turujá n ; nincs menekvés, az á l' cl
sodor, n incs más út a pal't felé, csupán a halál, 
közben a lllfestel' a lszi.k, az Ö lelke nyugsz ik szc
líden az Ur karjaiban, a vihar nom l'ettenti, a 
félele m l1em szorongatja, hanem pihen, miként 
az igaz ember t ud pihen ni . Közben a tan ítv{LIlyok 
végső két:;égbeesésiikben hozzá mennek, felkelt
vén öt e szavakkal : Uram, tar ts Illeg minket, 
mert elveszünk. A ],'Íester felemeli áldott szemeit 
fi szelíd sugarút végig jártatja a haragos hullú
mokon, majd szemrch}ínyóan néz rá az ijedt ta
ní tványokl'a., mondván: Mit fóltek, áh kics in yhi 
ttíek! Egy szóval sem mondta, hogy ne fé ljetek, 
mert a bol veletek az Ul', ott kész a kegyelem. 
csupán a kicsinyhitüség fájt az Ö hitben hatal 
mas lelkének, majd megdorgálá a szeleket éi' a. 
vi hart s lőn n agy csendesség, miként a Szentíl'ils 
mondja. 

Szegény, bátol' talan hajósok, l<i k ezcr vi hat'
ra l ki:izdötök az éle t hánykódó tengerén! l\fi lyell 
sol{szol' van szü kség erős }':ezetekl'e, hogy Illeg
markoljátok az evezőket, melyck,I<c1 éltetek hajó
ját a kiszabott úton akar játok vezetn i, hlínyszor 
megtópi lelketek vitorláját a háborgó zivatarf A 
reménység csi llaga hányszor hún y cl a sötét fel 
hők mögött, a napfény ragyogúsát hányszor íí zik 
cl a tévelygések ködf'[ttylai, cltemetéssel lHln:\'
SZOl' fenyegetnek a hu ll ámok, melyeket a bűn 
kívánása szá nt lell<ctek csendes vizén, luí.nyszor 
kcll cne fölkelteni a z Urat, hogy lads meg, mort 
clvcszii nk. Az élet :t.llgó úr;jában vajjon IHl.nyszOl' 
jut eszünkbe odu mcneküln i a I\festerhez és kérni 
öt, hogy pa rancso ljon a szélnek és ultHssa ol It 

zivatm't. 
A lélek k li zd II bűnök ellen, vagy éppel! II 

híín bcn ,'c ménys6get nem ércz, szobadítást Illl lll 
liit é~ segíhsp-gct kérni mégsem t ud, Eltemeted (I , 
reményt, med hajód ill gado~mi kezd. a n~l.P~UIP~l' 
elhi n t, uz útjel ző cs ill ag' nem I'H gyO~; ld , sth'íí fel -
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"k l ' j " j ' CO'O(ICf 'l C,.;ll I Hh: c~ ap;'t~l'il zúdul és 

10' 10 1'1 • .1 11' b'" " , I 
I .' "Z U " " mit M lott, I'ell :vegcb'c Vfi U II ,e· 

e veSZ I « • •• ' , . ' . 

é -'o '1" c, ... ; .... ·, ..;!·g· ,"'-ll! " ilZ e lejei VCl'%1 t C Ill 
11\- r '\\"l" ~'" ~ ..... ~"... . '" 

I ', :'1: ',",,',.,.,j' 'Il, i lelkednek l tJg l;:cd vc~cbh s !4"j. 
;;eszu l-; Z /, ,\. ' " I 
w'dne k eg'y d a l'<l hjút. életednek mclegci latod. u-

. c'o ,,·''''·0" c<"'edbe ,'u! ·e II l\'lcsfc J'l l()z 101" "('SZ il [ .-, < .' ' .~ ,. • 

j I . C' " "zo' lcz'o a 1<1I1i1.vúllyokJ.:al: Unlll1, tal"lti 
( II III ,., '" . . ' I 

,'c" 1 c ','c""'iiu k9 Nem ~,ó h;z, mUI't meg aillOz Illeg. I . .". . " ,.' , 
. 1, ' e "in,' ;l hited, hog;\' seg dscgcl, ker.! . h,L! Illeg 
t:=ld::;. " " 1 N' I 
. jj , h o ''' \" IJíZ\'<I -hí zzid ,n z LJr .I0SIJg'a Hl lI. C;.t;( , 
ol l 10Z, ,..,. .. " 1 • j ' 
I . 'ód mi ként- imbolyog', most il hllIlO ;; SZ,-lll ;,;tz-
1.1,1 "111 11 ll ak r~l.iÍ€l ke l'osr.l iil " tO I·onJ' lIIag;t:-;s .. g l~ la)o;: ,a 

ilkadúk <.l zt c lhorítulli , yig yúzz, légy curon , sze· 
mcidet cmeld fel és l,ercsd meg 1\'lo~ t ercdct· - , az 
""'I'I II" I1 SÚ '" hill·Úll yilt - és kénl, mert 110 legy 
< < ., • I II " I kic:-: iu y hi W! Ö seg ít és elpanllll'soIHl, Ic ket )0 .n 
biíllÖS vilgYH I,nt és 101'0ll\t c~olldc s!!'iog'et, ha vc· 
szescll forgatja H vih;lr é le ted hajójá t. A hos~zú, 
a hU'öröm huJlúm os tengeréil v ig·yúzz. hog:" e l 
no nye!jellck II lwbol;: és gondolj Me:-:tercdre, a 
Illcgboc:sú1ó, a szerető Pil ~ztor nl él":i kérd. meri Ile 
lég~' ld c3 ill~r hi f. Ü. Ffn csa ttog·nuk le lked rcl~z~n é.1I 
<l kétségek ál'jai. ha tom p u lt Hgg·yal, leha,ltoH 
fejjel nincs múr r eménység'od ahh oz. hogy u meg· 
llyug"itslluk part:iitt elérod, egy p illalIatra emel· 
kedj fe l Mester edhez. a hitnek és hizalomnak 
oszlopílllOZ és hívd öt, OlCl't·Ö s iet a segítség edre, 
('sa l;: ne l ég·~r ki cs in :vhi1i.i! Ha szíved szakadozn i 
kezd, ha lelked nek gyúszos fellege sö tétségbe 
von:ia éle terlet. midőn u tolsó pihegesót lesed lel· 
kcdtö l szakadt kedves g-ycl'rnekednek s a za jongó 
hullám ok a bánat h~lbja iuak mélyébe a k a rjúk 
jPHle1ui. lelkedet, akkor ny i!!'id ki ~zemed és erős 
hiU el, nagy bi zak ochí ssal köny örögj ·Mesteredhez: 
Ura m, tarts meg, mert elveszünk! Ne ess k ét· 
sl'gbe, ne meriilj bele a g·yötrclmes b'itnat éj sza· 
k i"l ,iába, zokogásodat szüntesd. könuyeidet töröld 
le és vigaaztalja Illeg lelkedet a bi zta tás : "!\<lit fél· 
le];:, óh ldcs ill yhih'íeld Ne légy kios iny hit\.í , Hmi· 
kor az Ö ~egíL<;égét vár od S é r ezze meg lelked ~1 
csapások közott , hogy Ö Hkkor VH ll legközelebb 
hozzád és elér ed a partot a meguyugvÍlsnak. a 
11ilnek útjÚll s megte lik lelked békességgel. csak 
ne lég·y kicsi n yhilii. MCf' ter ed szeme nem alszi!,-, 
Ö vigyáz ak)wl" is, ha illom ri ugat el. Ö v igyá z. 
ha lelkedet ma rea ng·oljn a rú j rlalom. Ö melletted 
itll akkor is, mikor a. h ana t ·kön\l yek \'ö r ösre ma l'· 
júk al'codat és szelid sZ3\'ával , szereletteljes né· 
zt"' :-;éyel, jósngos kezének egyetl en intésével e lpu· 
rancsolja. ft vihart, amikor múr azt hiszed, h ogy· 
elmerül lelked . Bizzá l és higy jél. mert az Ö sze~ 
rC'teto elhallgattatja II ziva ta r t és v iss7.aparan· 
l'!;o lja .a rohót 31. Ő úgyúha s megdorgá l ván a 
habokat. ft felhők mögiiI kiragyog a kegyelem 
H !~pja eR ft reménységnek új csillaga túmad, a 
hanat"ból I'cltúmlHlllak az öröm·vil'úgok. Ha hinni 
tIldsz. ha Hem vagy kic!; inybitü. akkol' minden 
ki ragyog lelkedben. a megbocsátús és a megll~' lIg· 
\'llS jelében. 

B ékétlenséggel. zúgolódú~sal nem lehet a 
vjJlU r )o;z~írll~' út megkötni. Legyen lel ketek csön
des megbékélé~i'1e l és megn y ugdlssal éi-; nkkor ('I · 
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lnkuJ'odlLHk 01 ki!;ér lések é!; elm úlnak n lliogIH·Ó. 
bidtntúsok :-: rRlcll JIHJljn. J'cúto]{ I'agy og (os hizo. 
Ilyítja az Ö lI1i ll de nkori szerelctét. és állnndó jó. 
:-;úgos kcgyelm ét, csak ne Icg'ylllek k ics in y hitií ek. 

Dr. /(endecl$ y Pálné . 

ERDÉLY 

Fáböl harang! 

"A'f egcllllékezni ltí1lChwlt ef/Y pór sorban a 
JII(f,.rJycf,Tzsákodi efl,ljlidz/."özsé(Jnek arról, Cf, csak
U(' Jn kél és félpvi l.;.it(Frtó 'mwnkájá'ról, I1IcUyef 
IJf'sz('rez lc második /l0(J.'1 IHuaH(J1rí t. 

1935. lavasz<Í?1 silccriUt rt helyvpl i (óm. 
l<itt. crJyh ázHO!v ffil/olósáUi sef/éUyel, (j Ilcíbo
r,íba vitt IWI'O'It{!jnkat pótolnI. Ez (f, lw?"wl(J 
?"/{~{]?Jobb 'l!olt (lZ IIwiiá?"i'IISok meglevő Jl(tran{J~ 
jánál! Ugy hisze'm, rt Idiriilmény játszott "ÖZ~ 
1·e, I/Ogy (t ?1/(Ír m cghatlÍ1·ozott torony·építésl 
IL ll'Íl;clv kivá?lSár;á1"rj er;ybtll'ivott rendkívtifi 
közpyiílés elrjtefte és a ltara nr;láb kijavítása 
és Cf, második 7/aHInr; (rjTa brszerzését Italá.:. 
"ozt" el. 

N! ost 111á1' {/ rról 'Volt szó, J/OUY (f, megle 1.,1) 
375 1;q·08 IW1'(Lnr; mellé e(IY kisebbet, va(Jy 
,wgyobbat vegy;;nk. Eleinte töb lmt ~ "merve 
an!}Ctgi el'őnket - " lnsebb ",ellett foglaliak 
ríllást ,ze később. ",időn K ede, Sándor (J~kon 
.9on,"'~o/.; 30.000 r, kölcsö"t ajánlott f.e! 1~(Jrollt 
évre az egy l/ázközség II ek, ml.ndfnkz yallalt;l 
(I, móc/j" szerint reá eső rovrt!al evenkent (loe t 
év ) 50-200 I~ és 1/:3 i 'véJy szemes .r;abono 
megfizetését s így _ egyTtangulag eglf 11(!flYobb 
ll""ong mielőbb'; beszerzése lett e17J(/t",~oz_va . 
A l/Cf,1'CLngala71 készpénz V(!.r;YO?l~~ ehkor ~~,J::< L 
'IlClt CS1I1J!ín. E h h ez llOzz(l vett:,., nk .. az o~s,",c~ 
alalJoktól mintegy 35.000 L kolcsont, [~ fr!el 
!Ionnnok 30,000 L -es kölcsö,,"t s az elso erl 
rovataloklwl együ tt , kt(,ze}tnk .azt ~',I/Cl""': 
(jot , meluet az eoylwzkozseOl kozgylfle~ 1ll~r! 
bizósóból lelkész és flonc/nok 87.000 L·.lel ,,,,
sá fo 7t az (tTCldi " Fl önir/' cé[l'l1él, me?p'1lel; ~ Is~f(l 
sú l'lC< 500 kr; felszerelésfvel egyn,!t 713 t':.'I . 

. , . ' . '193- lee <>:) en mp(j ul· P elsze11telese 1S nlCl~· . . .. a:, c " ",,,,. . . de 
tént. 11f er; vo lf ct (j110?/yoru sze p luu ~tJlg'l' . 
meUette . Id/ott mintegy 70.000 [.-ny' ", os 

, ' 

sar; 's. '1 II s . E bben az időben voltel:(ul~ , efJY 4 tn ((/ 
('uM kitenne7és vér/ett s 1}~1l1dJart O.z,:I . .. ~~~l. 
dolat kezdte foolal ko~fahn (IZ, er/JJIIO.=.l, 0'::,. ( (/ 

néllánlJ· elöl ját·óját ( J(01'tCZ .J oz.sef, G.I)Ol rI l!. 
Péter' stb.), ·hprJY ,/leOl!.fik 1n~o, Ita J/i~q~.i~~~~ 
áron 111efJl."ap11fl." es kozlllllnl.áV(~1 va o . 

. l' "s' pls",tíllítás ntcln hátha 11f! lyrebdlellf-
111f es (;'..., ' . .. I 'I E fIOlI· 
7Ir /i/;Z. rO.lllláz!wk vaf!.yql1~ mer e(Je,. l~tpfl(' !.' 
dolatot fl lelkes~zel ko~o7te" a !e1~t~ III ,i öfrl. 
8 mindjárt (IZ eP1Jell Itthon ta' 16:/.?d .. o. ~fláJ/ 
birlokoshoz el is 1I1pnlek (IZ ~ladasl, al ~( 
c;rdeklr'Jrllli. Az ?fio/só rír Illd((S(1 1/1(/11 a mc] 



_ p összeIlívott rendkíviili k,özgyülés egy
~w1l(,"'" beleegYi ezésével, euy kikiildött bizott''''''7 , ' II rt tt I" stÍq ':22.000 i r,iel 'me!J.va~aTo , a ~Z e'ln;;1 rt. erre 0-
ff,j-ülct kitennelési Jogat egy e'Ven e Ilt?, 'lze-
iési kötelezettséOget. " . 

Ezzel az összeggel .1f,J1'Cl, csak szafJ~1·o.dott 
az (ulóssúglfuk. D~ {Jk/~'or ?n,egkezdodpU a 
'1loq1j 'lnU/llka és ,az?t(~ nHnden" evben, m:~n(len 
,,' l"/ból Pgy felf, 6 ""pon "t volt· I,oteles 
ua ,l< . t' é 'd ., l {/'í 'f.a{a1l1Il vágn? (I. at s m~n en ~g~/'va 'ren-

/ ;l ' ező 211-25 k""-l'e fek vo e{"das. hely,'e 
""',, {-' t"t E é t ' 5- -6'-szor szdl ?tan/l, a a. j Z _V. (Lva..:3Zant, a 
iavtÍgtÍs li ef~je:;ődött és az eddzg .~I~z~llUot,t 
ds eladott {abai kl/zze!tuk az e/ do 01 "t, 1, 0-
,{iziillettel 'visszafizettii-k J(ed~i Sándo?" fJ01~~-
1/01.- ú-rl/al.: (l, kölcsönt, f edeztu k (lZ egy l/Ozk0z.
ség kiadásai! (éyent.e 12-13,000 ,LJ; "Jwblz
ala polo tói "et~ koicsa;, ,:"yyobb, ,'eszet t01-les~
tdtiiI,:, s ct, meg fennallo 7"eSZ tO'l'lesziésére bo
séges fedezet ez év őszén elad~isrc(, kerülö még 
meglevő 5.1 öl (székely nagyol) r", 

. Sok volt a. munka és az áldozat, 11'/,íg a 
idból h"rang lett, d~ ",egZ/yagtató ,boldog ~T
zés tö{.t el, hoyy " h,vek e,qyak(JJmtaból és on
le/áldozó ",,,nká,iából hi'rrleti az Jsten dicső
ségét. . 

P étertt': Mihály , 

KÜLFÖLD 

Nemzetközi egyházi konferencia. 

A hoJlandiai Bentveldben közel a szép 
tengerparthoz cl. ,Vooclbroke alapítvány házá
bnn j úlius 18-23 napja in tartotta meg teo
lógiai konferenciáját az unitárius és szabacl
clvü keresztény egyháza.kat magában foglaló 
lntcrna ti ona l Association fol' Liberal Cbris
tia nity <'1IH1 HcJigious F l'ccclom. 

A szövetség lllinden hanuadik esztendő
ben világgy(íléseket tart, II legntóbbit 1837, 
nyarán Oxfordban, s a közbeeső ·években pe
dig tanulmá nyi konferenciákat rendez kisebb 
részt.vevő számmal, a hol tdkaimat ad az egyes 
o l's~ágokbnn dolgozó lelkészcknck és világink
Ilak, hogy egy más pl'obJ émc:í.it megismerve, a 
közös cél éJ'dckében erősebben és ki tcLrtóbban 
do~g-o~zann k, Az Ldcl kon [crcncil.l. vezető gon
dolata: a. sza badelvű kÚl'cs~ténység jövője 
vo~t. Ennek az eszmény nek a különfé le Ol'
Hzagokban mcgnyilatkozó lehetőséO'cit viláo'l-
I l 'k , ~ " b 
ú .ta: meg az egyes előadók, ak ik nek cl őadá-

!,;<.) lt Itt most hc lyszlík c miatt mind m éltiltni 
IWIn ty djuk, Az előadók n ove aZOnh;lJl bi 
z~H1ysag'a a nnilk! bogy jól lTIegvc:llogatott. ér
h' k~,? O"o nc101kozok közölték cszmény(,jkct a' 
ITI(\KIClc!lt; nagyobbl"és7il lelkészekb61 rllló 
hilllgato!-;agg;~ 1. ;Pl'of. Hpl'lTle link né m et, P rof. 
Adam .... n 1l1 l' 1'l 1011 , Prof. B ix lcr amerikai, Pro!'. 
V;\Jl ,I Io1k l ~o l\ i1 nd, Prof. ~r('l.l:l(' h lnn angol, 
l ro! . \Villl tl ('!" cl 'Aygallil'l·s 1'l ';lll ria ('líí;ld6k 
\'.'J meleti r-;za k kónl él'5f'krő l , dl". Bh.'f'kf' l' It oll unrl, 

~!al'li svájci, dl', D ex te r ame rikai cl· l-f l 
\?s holland és l(ővári J akab kÓno~'i l ~ll~ó: 
f-jz~lnk, tartottak .. gya korla.ti 8za kkérdésekl'öl 
eloadasoka t. Ö romme l állu!)ít;uk me~ l 

n . l ll ' , " ", lOgy e1"( e. y l e \eS~ ~~L!·S~1I1k előadása, melyben il 
lcll,csznek az If]u saO' kÖl'é l"'en vc'~zett ["I l" 
"" , • • , ~ '-J b~ \.· C08-

&egt~ .1('8 ~unka]at Ismertette, közvetlen eo-y_ 
SZCl'll vo~a~okkal, nagy tetszéssel találko~ott 
tL, ha ll ~':Jtosag~nn, Az előadásokat mindi O' bö
seges es t.Cl·.~le~en 'y vita kövC't te, melYbcn;-1 
n~affY~Il' k}kulclottck Józan :Nliklós püspöki 
V I ka l'lUS cs V'cl'cncz Józse f leH,ész is részt
vettek..A konf(:w~ncia. zclróistcntisztcletén dl'. 
Sch.tlbl"1 n~ .. berlini I ~lkész, prédikációja emel
le [cl lelknnket a halaad"s és gondviselésben 
bízó reménykedés magaslataira , eloszlatv'1 'lZ 

el nöklő dl', van II olk professzo rnak bor (;\;ÚÓ 
és veszedelmektől tartó búcsúszavaina k hatá
sát, 

A konferenciával egyidőben ülésezett a 
v ihlgszövetség elnöki tanácsa, melynek tuO'jai 
közöt t J ózan ]\fiklós püspöki vikál'ius IS °he_ 
Iyct fogla l. A hozott határozatok közúl az 
ökuménikus vi h,í.gmozgalommal kapcsola tos 
á llásfoglalást alkalmilag külön fogjuk lsmcl'
tdni, Most csak azt közöljük örömmel, hogy 
al. eln öki tanács úgy határozott, húgy ameny
nyiben anyagilag is biztosítani tudja, akkor 
a következő, 1940-ben megtnrtandó világkon
g l'esszlIsát itt Bllc1apes ten rendezi meg, Ennck 
n kongl'CSSZllSDak előkészítésére érkezik váro
~lInkba a szövetség titk.:lra, dr. ]j"'aber lelkész, 
aki a Dávid Ferenc Egyletben is előadást fog 
t" r ta ni szeptember bó -28-á n, 

A kon ferencián ]2 ország kiilöuböző egy
ház" ,nnk SO képvise lője vett részt. A jövő évi 
tanulmá ny i konferenciát minden vnlószínííség 
szeri nt svájci földön tartják meg, 

• 
Az ifjú sági szcrvezc.t" Lce l'~umb~~.n tn 1'

toHn. gy(ilését, melyet kll'anc111 1 i:~:s ko~etct"t . 
E nől il tn lálkozó ról lapunk legkozelebbl sza
III fl bn II cml ékez ii II le meg. 

F erencz J ózsef. 

RóvAs 
Erdélyben jártam. 

Eqyszel'ü .hs 'mondat és mégis 111fl'!fen soJ.· 
?Il.illdr"lIt fogla 7 nU/oúba/lt.: JV~lZ testven ~~ere· 
(ptet és csodás !ermészert sZépsé{jekct, J~epze
{dben bejárfrt'ln 1IU('}" Erdély 11! 'inden 1ns he
',/jél, rt, valóságf){1'/t csak ?Jwst .:Ju tottam odaf hog!) e!JY /.·is részét~ 1~Je9.1S!~le~·J~m . Ut01J~. e/~( 
állfJII/6sa a kolozS'Ill/n ·'lJus.agt. konfel encl~l 
1'oft. Sohase11/. fO[Jm~1 elte1e?tem, a:t a na!lf
/lz(''J"f'te!rJ (, (/'1J/ e7l,l)el loga.dta/l' ~.' /:.e_e tl el f/{1~.f_ 
r;a.f/.om prtékes e!iia,dás(('tlat!., s <.n:,??/! 'IIJ.e~ J:I~I t.
tI'! /.('11/ 'meg 1~0'l·.<:;61J/at . az erdél/p 11.'111 fe~fl él e 
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lelkéből fakodó f01"rásvizekböl , Az egy~s eZő
ru/osok ifjúsági lJroblémákat és gazdasági 
ii/l.l/eket tá1"lJyoltak. .. " . 

K';f~:itetfél;. azt, !,ogy .?n.et,1' ?' ?)((,sa,nutp't 'tB
kola a lallullll6 pontja, az 1fJu,sag2 'Jnozgalmuk-
11(1 Ir . ..ti kis gyermeket 7'á kell nevelni a, helyes 
8rfre bele kelt nevelini az cgyháztársadalm.i 
életb: A 'Inai ifiúsági egyletek 'nI/l1/nkája nem, 
elég, kiilsöségeken alapszik. L el/vi alapokHI 
"'cit épUe71i az egyleteket, s akko'r összejöve
telek '11étkiil ú végezhető igazi 'I'MInka. P éldá
kat ".oz tak lel (!T~'a~ hogy mit ~lt.(~n(! 1negval6-
sítam. az egyhaz, eletbé;' az .fJ'Usag, - ](0-
lozsvd1' l)at-inds kis házait, s Szép 7'égi t erJl,lJ
lomait nwgtekintve, Ct konferencia végeztével 
Aran:ijosszék 'megismerésére inrl'lIUam .. Min
dennap új "mbm'ek, más falvak, Milyen jó 
volt jó"""; közöttü.).;! A tennészet legkisebb 
része is ö'(öm'm,el köszöntötte a csobogó pata
koUw.l, szel/6 snttogásávo l a kis f(dvak há.
zait, a,nelyek sZel'etettet veszik kö,';il az ő,'
kör/ő kicsi templomokat, Vasárnaponként sok 
helyrn felcsendúlt qz istentiszteleti közének: 
,'világosság szent atyja, jelenjél meg köz
t linku 

... OlYa1~pk (l, te1nlJlO1nok, 1nint ez a kis 
vers: egyszerilek, megltittek, b ensőségesek. 
Szinte gye,.,nekien tiszta és kitá,.,tlkozó lélek
kel keresi benniik az ",nitá,';,/s hívő lélek a 
maga egy I stenét. 

Mily csodálatosan szép volt kom ,'egge
len kisétpni a má." vi~lán",?, kacagó naps'l!gá,'
u'}1'/, .a 1"etre, 'm~zo1'e, erezn?, a f'r2ss földszagot, 
latm (IZ eze,."y,' tarka szh,ben pompázó vi?'ág
cS1,l/agokat, Kozeledve az erdő felé hallqatni 
lmnbs"/lsogását, s madáHlalolását, ' , 

8, oz emberek egészen mások, Lelkeseb
IJek, hta,·tóbbak és mindig vígkedélyűek, 80k
k(d e?'edményesebb m"nkát végeznek, mint 
,m" "kd, 1!e(l?g szabadon mozoghat"nk, Az 
ar(l/1l,Jjossz.ek2 emberekben a szm'etet -is na
gyobb, " ... nt b~nniink. 80k ideqen házban meg
fOHlnU",,,, s ",gy foga(Uak ,mndeniitt mintIta 
'messzM'ől h?zaté1'ő gye'r?nekiik lennék. 
, 80"".t l(dtam, s tanulta", "Z elm"lt nyá

'0';, Koszo'lom azoknak, akik lelt etővé tették 
I~a,nomm ezt az nt"t, Felejthetetlen szép e",
eke,h l. el Jotte", 7taza, koszontését hozva a sok 
~Hl:ly. ,nagya"'",k, 7"sz mindannyi"n tndju k 
es rezz'ltk., hogy összetartoz'unk: egyek va-
g?jnnk, Dé ' A . Z8'/, nna. 

JÖVO ÚTJAIN 

Az orgonajáték szerepe 
az unitárius Istentiszteleten. 
. A ze}~eJ -mint a 'inűvészel.ek művészete, jófor-

UlCtn 'mo.rJo1mn fonl.alja az összes művészeteket 

\ 
A zcnckö!!ö igen sokszor filozófus lUódj~'tra 

(' gondolt oszmel,ct önt köllői forln 'lb " .. ,. t' t I' . < uJ.l zene epl
N,ze c a. ol'mutan segitségével és színezi ezor 

U, 9 

m~g eZOr gyönyörű han~színne1. És ha valame_ 
lyd~ bangszerrel lehet sZlUozni akkor'" l ' 
, k k' .: l é" , ' n lUllgSz.C

l ~ • . ~~~t Y,n Javai, a~ org~nava~ J'eltétlenU L lehei, 
llIoll az orgon a. magabanloglalJa a le több \ ' 
~7,cr I . ' 't' l' g lang-,. HtngSZlllC Cs lungJcl legét. Olyan csod ' I· t 
k cvCI'ésü !,;7.incket lobet az orgona seg, , ~~l <él OS\ 

l ·, " . < l~Cg vc 
c ovarazso\llI, melyet semmi más hang" . . 

k á 
. < . SZC[ vagy 

zonc ar ut- IlOZUl Hem ké!lCS. Nem csoda t \ .- t \ ' J ' , l ' '" . e 1.\. la 
(,1~nYl . \I va .0 tUu~~szi tulajdonság birtokába n az 
OlgOI:~\ ~uciJa a~ osszes hangszerek közül Je 'ob
b,w cl'zekeltetul a müvészit a t"k'\ t t gJ, 
I 't E ' '. o e e es , ~t'l. IS' 
~Ul. z~rt ~Z orgonát szent hangszernek neve-

Zik, s mtot ,Ilyen, a vallásos litul'giábau a leO'
al kal Olaz hatobb. . ." 

Az ,unitárius Ist~ntiszteloten az orgoua sze
r epe al'i:lnylag nem JS olyan szükrc ""abolI d '\' ., . ""< ,c e csen hat<u'.olt. 

. ,~li is. n;z igazi szerepe az orgonajátóknak a z 
Ideal is unttarius Istentiszteleten ' 

K~t l'észre "ta?,olhatjuk az Ol'gona liturgikus 
szerepet. Az elso reszben az orgona önállóan ohlia 
meg' a reá váró feladatokat, a korál el őjáiékok . öl 

1<OI'ill utójátékok és mondjuk az utóima uh~ni 
közjálékok a lkalmával. A második részben miiI' 
t~ak alárende!t, másoc!J:angú szerep jut az ol'go
JUlIlak, a korai-dallamok, a gyülekezeti ének ki 
sérete, 

Önállóan oldja meg liturgikus szerepét az 
orgona elsősorban a korál előjátékoknál. A korál 
előjáték nem egyéb, mint művészi zeneköltemóny, 
mely egy korál (egyházi ének) jellegzetes Jl1otí
Hunain épül fel. A korálelőjáték szerepe és hiva
tása az Istentisztelet lényegé"ből önként adódik. 
Hiszen az Istentisztelet képletesen kifejezve nem 
egyéb, mint mag-vetés. A lelkész, mint magvető 
hinti a magvakat a gyülekezet lelkébe, a r;záutó
földbe. ÁmJe aki járatos a földművelésben, az 
tudja. bogy a magvetést meg kell elöznie a szil n
tásnak és ez volna az orgonának az a feladata. 
amit a korál előjáték segítségével kell megolda
nia. De hogyan- teszi ezt' A korál el őjátékban 
minduntalan felcselldül az éneklendő egyházi 
éneknek egy-egy dallamrészeeskéje. hol az egyik, 
hol a másik szólamban, kisebb-nagyobb ritmikai 
meg dallami változtatásokkal, megfordításokkal , 
aszerint, amint a zeneköltő a koráldallamban ki 
fejezett eszmét, vallásos érzést mind jobban és 
jobbau' érzékeltetni és elmélyíteni törekszik. A 
gyülekezetnek ezek az ismerős daUarorészecskék 
önkéntelenül is feltünnek. Figyelni kezdi, mind 
jobban elmeriil bennÜk és ezáltal gondolatai ön
kéntelenül is elterelödnek a szürke hétköznapok 
e7.er gondjár61 és bajáról és belel'ingatódik fl mLí
vészi orgona és játék segítségével tolmácsolt ú h í
tatos valláaos hangulatba. Feledt" a földi gondo-

. kat és lelke szárnyakat kap, melyekkel <l 1\fin 
den ható fe lé törekszik. Ezzel a kOl'á l előjáték he 
i~ töltötte szel'opét. Az első szántúst elvégezte. /I 

lelk i talajt feltörte. rncgpuhitotta. jöhet /l. kö1.Ö~ 
(inel, és ima, hogy mélyítse és á ll allcló~ítMl IL v<ll 
lásos hangulatot, hogy a talaj a mag bofogadit
!=oill'n a lka lmas legyen. 



" tó'ma utáui közjáték, melyet egyes, mü-
1 '1.. 1. II l " t l 'kb 

" '(1" a' kkal rendelkezo cmIJ QlllaJU u n 
' ·CS1.1 01.,011 • k ... I· h' . . . '" kerrel ltlkal ulI.tzlla , ~U l a vo ua L-
Igell szep SI t' t ' 

I , h ' vő lelkeket a magve es II a n meg-
V'ltVI1, lOgy.l I " • kb l" "lvr' 

l a <>"a,...;abb sztera a omc JŰ. a .1Il-
lIVlIg a .. 'iSil, Ul ... ' < • I ' I" "t t' t I t ' 'ót' .. 'kelt.essc. Egy II ca IS IS CU I SZ e e c n 
dcnhai elZO. .. .• • I II "t " 

, t ' 1 olyan lW7..Juickot (O Ja szaUI, 
(crmesze CoOl " • .••• j' I 't' 

.: 'o'éllek J'omotJvumal n cpul e. IDi ll egy 
IIIc l y lL r.dl , . • • ó' I 

, ' '[ > letet j.épezvc az Llto l ma es a zur ene ( 
sima II IlW!. .,. . lk '. : It _ 
hil,ött. ,:rcl'lI1eszete~lCl logva I gel~ )V~'. es .V~L. ~ 

j . !-'Igy 11Il.Il<Yshlllekkel adando e lo. A lIturgl
~:I'I'°:I';o,~ajátél~ egyik legmüvészibb ,és legbcLl ~ö
!'légesebb része, olyan kell l e~ye~. m mt. egy sze
rető jósúgos atyai J~éz gyö llg~d . SI,D10gatasa, me!y 
J.épes vigasztaln i, DlcgnyugtuLUI es a lelkeket el
llléllyszo i'Íien emeln i. 

A koráluiójáték szerepe éppen mint a korál
cJöjúték é::> közjáték szel'epc, szi n tén önként adó
dik <lZ Istentisztelet lényegóből és liturg ikus rend
i éből. l\fíg a korálcl őjáték egy aránylag csendes 
gyülekezetben fo ly ik, a Iwr41 utójáték nál erre 
II~Jll sí\ámíthatunk, hiszen az utójáték a laH 
hagyja el il gyülekezet a temp lomot. Feladala is 
ehhez a mozgalmassághoz alkalmazkodik Ezért 
indulószerücn gyors, erős, markáns akkordokbó l 
van fe lépitve, CéUa nem az el őkészítés, millt a 
lwritlelőjittéknak, hanom II biztatás. Az i ndu ló· 
szedi akkordok kemény, határozott lépésekl'e ösz
tönöznek, de nemcsak buzdítanak, hanem egyút· 
tal önbizalmat és fenséges bátorságot kölcsönöz· 
nek. Nem tí.írik a tétovázás t, a habozást, a gyenge 
akal'atot, hanem nngy ercjiikkel magukkal l'itntu· 
nnk és visí\Jlek előre ellenállhatatlanul. 

Ez lenne az orgonának, mint önálló művészi 
hangszernek a szerepe az unitárius Istentiszte
letben. 

A második rész az orgonának, mint kisérő 
hangszernek a szerepe. Ez az orgonának, mint 
liflllgszernek a szempontjából csak másoclrang'ú, 
alárendelt szerep, de az istentisztelet szempontjá
ból éppen olyan jelentőségü, mint az el ső rész. 
~zél"t igen fontos, hogy ezt a részt se hanyag-ol· 
Juk el és korá ljainkat ne m inden zenei ízlést és 
]('Jkiismeretességet nélkülöző zeneietlen ' rög'töu
zésekkel kisérjük, mint ezt sajnos a legtöbb temp
lomunkban teszik A míivészien elkészített kOl'ál
kisérelnek is megvan a maga szerepe. Alapul. tá
masztékul szolgál az ének lő gyülekezetnek, ..:egiti 
lsten felé való szárnyalásábau. 

. Amint a fentiekből láthatjuk, az unitárius 
Istentis~.tolet keretein belül gyöllyörlÍ és magasz
tos ,szorop vár az orgonát szakszel'üen kezdll i 
tudo lelkiismeretes orgonistákra. Ezeknek a rel
,~datoknak a végrehajtása közvetlenebbé Istenhez 
ef<> uz unitár ius eszme'tle" méltóbb'- t "I'" ' l" 
t .. k "<.L eSZI ... a Wl lUl'glun at ' h . I ' b ' ugy ogy a szent hangszer. az l'rgona 
V:1 o .an, a'(' Istentisztelet szentségéhez méltó istoni 
~llllz~lkat ha!latna. Vajha a magyar lillitilt'izmu~ 
IS kltm'melne azokat h' t' k " 
k ' , . . alva asu magaslataI' aIló 

cJlzetl lelkllsmel'.etes orgollistákat ',.. I ""It" 
kct, akik lerak .- _ '.. ..',. e:s zene w u-
d. · .. n<lk Jovando egYhazL 'Zenénk mura-

llndó alapJatt. G"l S' I 
- ,~ na . anc or. 

KRÓNIKA 

Férfikonferencia Magyarkuton. 
Egyházközségünk szeptember 8-áll wu'loUa 

meg szokitsQS őszi fórl" ikon ferenc iáj{tt rt. magya\'
Jn'üi Szen túb r;ahú m i P i heu,ől1. 'M cgérlwzé~kol' a 
Jélárbócra húzott magyal' zászló ködi l á ll va él1e
keltiin k, maj d J ózarr .M i klós vi kitri U~ ol va~oLt 
bib liát s közösen mondtuk az imildsúgot. A kon
ferencia istentisztelettel kezdődött. A szolgálatot 
lJl". Csiki Gábol' lelkész végezte. Alázatos lClck
kel mondtunk hí vő imádsúg'ot a ZO n a helyen, ahol 
testiinket·lelkünl,et pihelltetjiik. valahiwyszor 
odazarándokolunk ar. "Isten völgyébe", mert. szá
U1unJua m in den bizonnyal ez a he ly az. "Az igaz 
ember h itbő l éL." Hatalmas számoukérés és fe l
h ivás volt ez az ige a p rédi kátor ajkán. Ezen a 
helyen nagyobb sú lya van a szónak, lélokbemal'
kolóbb a gondolat és mélyebb az érzés, mert. való
súgosabban érzi az ember Ist.en színe e lőtt a reá 
húl'u ló fel elősséget és kötelességet. 

Az Istentis7.telet kapcsán Józuu 1'1iklós vika
r ius meg'ható, könnyes beszéde közben szentel
tiiilk !'lgy márvány táblát Dl'. Iván László vall ús
tanár , az ifjúsá&: igaz barátja e mlékének. 

A konferenc ia célja ' az volt, hog'y vallásos 
életünk elmélyítésének lehetősége it keresse. A ta
nácskozást Dr. Kozma Jenő egyházközségi gond
nok nyitotta meg előadásával. Tör téneti v issza
tekin tésével bemutatta a protestántizmus, majd 
az u nitárizmus előállásának szükségességét, me
lyet nem emberek csináltak, hanem Isten és a 
lélek ör ök törvényei hoztak létre, - az un.itár iz
musnak, m int keresztény felekezetnok a létjogo
sul tságát s a nnak ér tékeit. A mély gondolatok
ka1 átitatott előadást hosszú megbeszélés követte, 
amelynek kapcsán egyházunk sürgős megoldásra 
váró kérdései vetődtek fel s alakult közös "éle
ménnyé a mélyebb, magyarabb és termékenyebb 
unitárizmus gondolata. 

A második előadást Szánthó Vilma, Ameri
kábó l v isszatért lelkész nő tartotta az amerikai 
rllli tál'iu sok szociális és vallásos él etéről. Ör öm
mel hallgattuk el őadását. 

örömmel mentünk Magyarkútra s még na
gyobb ör öm volt ott látnunk egyházunl;: vezetőit, 
mint Dr. lVIikó Ferenc egyházi rőgollduok~ Dr, 
báró Daniel Gábor, Kelemen Béla egyházközségi 
gondnokok, Barabás István lelkész, Kereid Gábor 
lwcsordi lelkész és dr. Imreh Dónes kQcsor<li tb. 
gondnok. Dr. Iván László családja részéről édes
anyja két testvére. Sajnálattal állapít;illk meg', 
bogy 42 pl'esbiterii nk közül csak kettő : Kovúcs 
Kálmán és Rédig'er Károly szakított időt a kon
ferencián való meg'jelenésre. Itt a roSSz idő, és 
elfoglaltság mellett a részvétlenséget is sajnillat
tal kell megáll apítanunk. Igy is harmincan vet
Wnk részt a konfereneiáu, ahol a luí zins:'izollyi 
ti sztet Fel'cllez Józsefné t iszteletes aSSZOU)~ 

látta el. 
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Reméljük. hogy ezek ti tanácskoz1:hwl{ m i
('rőbh ]'c lldszeJ'cs prcsbiteri értekczlotekké fej lőd-
nek ki . b. !lY· 

IFJÚSÁG 

Cserkészcsapatunk. 
A 345. sz. János Zs igmond cser.kés7. CSf!

p<lt nyári sz~iinete u tá'} i sm~t~ mc~kezdte m~n
káj,ít. A nyar folyama!'. a JIuk tavolléte mIatt 
Cf.:ak <.IZ öregek munkaJ<l. folyt WeJ"ess Ákos 
csapflttiszt vezetésével, aki most újjászervezi 
éfi nng'y ]{öriiJtekintésscl készíti elő a csapn tot 
117. HJ39-ik i 10 éves jubileum i ünnepség(\krc. 
Azt hisszük, hogy m inden szülő érzi a ju hi 
!euJnra való e!ökészi1lés erkölcsi súly~ít és an
na k si kere érdekében el k i.lI di f iát a csapatba, 
hn fia még nem volna. cS<:lptaunknak tagja . 
En e különben ezúton is kérü nk mindcukit. 

A csapat parancs noksága II jubileumi év
r" igen s7.ép munkatervet dolgozott ki, m~ly
nek mindenben va.ló megvalúsitását Pethő 
lstván csapatparancsnok váll alta és váll al ja. 
.. lZ Ö irányításával a parancsn okság t isztikara. 

Alkalmunk volt a vezelÖséggel hosszasab
ban tárgya lni és a. szép miísortervről HZ aláb
biakat közöljük : 

• öregek: az öregcserkész vizitelepen egy 
lOX20 méteres telelu-észt bérelt az öregmj, 
melyre egy kis nyári lakást szándékozik épí
teni, hogy nyárára hétvégi kiránduló helye 
legyen, a honnan viziki rándulásokat tehet az 
öreg raj. Vezető férfiai nkat felkel'cste a pa
rancsnokság s kilátásba helyezték az egyház 
vezető fédiai, hogy egy alkalmas helyet biz
tosí t az öregek részére, ahol a té l folyamán 
legalább két kajakot el tud készíteni. Amilyen 
szép munkát fog az öl'egraj végezni, - ha. ezt 
a belyet az egyhá7.község megadja, - épp 
nnnyi ra elveszti majd n kedvét, ba. valamilyen 
~knál fogva nem kapn á meg a helyiséget. Az 
oregek minden kedden este 1/,8 órától 1/.9 
ó l'áig tartják összejövetel iket, mikor is a h á
!'om cserkészpróba átismétlésén kívül a. fon
tosabb és az ifjúságot érdeklő problémákat 
tárgyalják és vitatják meg. - A rovereket és 
ar. öregcserkészeket cgycsítették s így il. 17, 
évtől már az öregek munkájában vesznek 
l'ÚS7.t i {jaink. . 

Cse1'késze7c: [lz előí rt 3 próbára ~aló e15~ 
készítés és a. Rziil<séges őTfivózető i k iképzés. A 
('~;(.'I'l{é~z~ I~~t ö l 's~l{be osztja a parancs nola.;ág, 
it vezC'tcsukl'c klképzctt és m inden tekin tet
ben a1kalm:'ls ől'svczC'tőket állítanak, akik n. 
parnncsnokság irányítá sa mellett, ele teljesen 
szab:Hlkezf>t nclva nekik, véghezviszik nz év i 
munki~tC',I:v(>!, mC'-l~(' n <17. lljonnnn cl őírt pr6bá 
kon lovIII allandoan R7.e m ('lőtt tad: ják nzt 
hogy C'l'délyiC'k. Összejövete l ik mind ig a:r. cr~ 
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c1élyi e~z~e jegl~beD fo!ynak le. 1).. cserkész
eszme ervenyesltese az eletben 'l]O t·,. ' 
P' . '~t tt ' I ~ ~ . ,< . Olveny 
~ a napl JO :C" ,~ese cs mmden cserkés7. éle

tenek egy k ltur-oit eszme mcbrvalóSíHro)"l . , 
munkate L'vbc tartozik. Mindcn ŐL'S Il~t"' kl~ a .. ... t I . "cn cnt egy oss:l,cJove c t tart. Arn í o' a cserkf.sz"l " . . 
j ' 1 ' ~ " ,,!::O .... ' ..... { OL'S I 
(d"l~pzesc .~z orlsv~zetok hatáskö rébe tartozik 
~l 5 I P;, t;Z ~o l'~gC{ es apródok (kis cscrkészl.!k) 
1l'anyltasat, Ille tve vlczetését "Veress Akos pa
rtl~csnokh (lllette~ v~l lalta . Az örcgekkel máI' 
s~ep ?redmenyt IS el't ?I s az ' apródok vezc
tcset l S rnegkczclettc ma r. 

.A z apTódok vo~e~se és il'ányítása. ta lán 
n legnehe~cbb cserkesz fe}ndatok közé tartozik. 
A 6-12 eves gyermeklelek abban a korb'W 
kezel k i~~lakuln} s minden gyc l'lneknél máské
pen, telJat cgyenenként ke ll velük fogla lkozni. 
Az apródok munkaterve uz e l ői't-t munka.terv 
el e itt i s ál landóa n szem el őtt tartja il. vezctő~ 
ség az erdélyi eszmét. Üsszejöveie'!ciket előre
látható lag vasárnap d. e. taJ'tják. 

Csapatösszejö'l)eiel, minden hónapban 
egyszer lesz, szombaton cl. u. A csapntösszc
jövetelen fontos szerep jut az énekk1Dulás
nak. A parancsnokság ekkor határozza e l 
azon énekek megtan ulását, melyeket nz egyes 
őrsök aztán külön-k ülön tanulnak meg. A jJa
l'ancsnokság minden vasárnapl';], kiní.nclu lást 
tervez, részben a . vizitelepre, részben II budai 
hegyekbe és az ősz folyamán kétnapos hét
végi kirándulá s t :Magyarkútra. 

Sok szerencsét kivállllllk e szép munka
terv megvalósításához és jó mlmkát úb'1' a 
parancsnokságnak, mint a csapat minden 
egyes tagjának 

EGYLETI ÉLET 

Dávid Ferenc egyletünk 
évad nyitó ülése. 

A Dávid Ferenc Egylet szeptembe!' bó 
28-án szerdán d. u. 6 órakor az UmtarlUS 
:M i ss~i ó l [áz' templomában tartja az ielel ŐS7.Ö I~ 
c1 sö felolvasó vallá~os estélyét. Ez it re!olv~lSO 
illés túlnő a rendes és szokásos ülések jC} Cll ~ 
tőséITén mert azon külfö ld i testvéJ'eg~IUlza
ink képviselői is m~gje,~en~ek és rlöi.ld.~lSok/l.t 
turumak. Az erdélyI puspokszent?lés unnel?~ 
~égeirc Jeutazó vendégek .. közii1 ~ mllld~n ~:l!y
színiíséO' szerint ezen az unnepe!ycll uclvozol
hot jük ~1.ngo l unitárius ~estvéJ'e!!1}{ m:ln~I I~~
teri UnitHrian College IgazgatoJat,. Il e l bOI t 
J . Rossington lelkészt, tl. birminglw!11I . .c.JllIr?IJ 
nf t he :MesRiah. n, C.hnmberIain c.sa!~ld O~I ~g~f ll ~ 
lt-'kezeténck pásztorát, az i.lJl){'rI ka l . un I IH II LI.S 

testvérek k iidildöttrit, ell'. J..Ju thcr J· r A(:ill.llt~ 
<:h ic'1. lfói coyetC'-m i prof'C'-ss.zO l't, il .!\' e,!c vD t; r I 1he~fogicil} Schoo l tnn.ár~t, l~. ,:l~~II·I,lC'-r. kt.s:l,~~ 
nnJd H.ll'nngton an1C'rl. ~a~ 1 lIn.II~II ,IlI ~ It II , . ,. t 
kiséretében, a nemzctkozJ UIlJtarrus léll SU.l 

1 



, 

-; . . hOJlllllc1I<1i ~zabi.ldcJvíí h:n!tiz~énxsé{r kép
Í'.~ '~:I('tél)('n dl'. l r. F<d)~r .. I l'lkl·s;--tJlkal'1,~ a )l(~! 
~. ls~1 áll ,IJ1JC'gvh:h j(>/kllJ<}s?torat, s ; .. ~ l oszll1l1-
1, IIlC I' 1'1 11 (,l'mel ink nemet C'vangcJdw8 lel 
l , r,. ct.·. It l I ' t ·· , 

t J" .. [ . 11"1'lrbur O' I. egyet.em vo uc os o J'te-
1<{'Sr, ,d , .. I:'>.. t . I" t 

.. .. p l'ofe:-iszorat cs md :sO d . 

11f't;Z Hzcl'cfettel kÖSZ.?l~~j.i~.k k~J'iin J.;:bc érkc~ő 
I, ·,11 ·nt S liclvoZOllUk I11l11clazokat, akik \ ' l' I1C COl " H . ' , .. ... t 

I 'I <; M>'Irluízunk nagy UlHI t' P SCgC II:C II ,azva 
( ' 1'( (')" '- "" ' . ,t 'l' 1·'ll· l- .... I ~ I' 
I ,' .. klJ"1l JS :dknl ma ,] ~t cl \. dUd, 100 Y 11 -
;01"1111 c '. ' I 1 " 1 l l ' . I J·('I is D1('o'lsmertcssc.;: egy Hlzal <- lJ';: ua-
~,;~; ul~61~dés~it. f'\~ clön~ló k J'~v i.d l?cszécleit m <l
t:.;rar nyelven is toJmacsollll -fogJuk. 

HIREK 

Választás 
dőft eill fl Inuftme.'iN unitárius gyülekezet, ](ét , fl 

1ltfHja terüle/én e.fJ!Jformán fon tos körúe kell új 
111'lmlaí soka l állí fmt'irl, A v allás f anil ó lelkész, (lL 
/ ván Lá",zló halcUával 'YII,e.fJii1'eseclett rn'lmJea./cö,(
ú(m, l/azdag örö!cséJjet ciN felelős:séql.elje:s kivalást 
11(' :SZ M. lJfwnkája CI holn011 rJyü.lekezete: az 'ifjú.ság 
1U' velé:se t erén nyilatkoz ik merJ, Törek'vése'i.nek 
IJ;zon,lJsúglevéíw if csak jó tíz esztendő 1nulva mér
h('fi le 'ig{/.zá'll, (mt'ikor nevelt jei 'is beállnnClk a 
fJJJülekezef"i élet 1nunlf,á,mi s01'ába, Sorsdöntő {on
Imjfuímí f eladat jut o!iztályrésziil --:- és e nehéz . 
f d(u/"fTa alkalmas embe1"f kell CI munkához oda
,ílfitonunk. Nem kevésbbé jelentős a meuválasz
lom/ó kCÍJ/tOT feladata, aki, úizonyo:s méTlékben 
ú:i u tat kell, hogy törjön és az éneklő f/yiilekezef 
meyleTemtése 'mellett egyházi o1'go1laművészA
Ni'nket kell l"ovább épUen'i.e. 

AHndkét ő."úlló helyen munkabí1'ó, felada[;át 
l'izívvel-Iélehkel vállaló embert akarunk látni, 
a/eiknek személyében n mar/YoroTSzági 1t1útáriz
mus e1'ősö,Uk és ,{fym'opodást nyer, 

A felarlatok na,gy fonl"ossárm l"udatáúa.n ,/}(Í

!m;s:wk meg a pályázók közül azokat, akik e(/(M.g'Í 
mun1cásságuk, tw7ásuk, h'ivalásérzetük, lJec..,iilefes 
é.Ii önzetlen törekvésiik alapján _ 1n'i.nd1fl az el
végzendő feladotot és nem o .I;zem,élyt szem előlt 
(m'/va - egyházunknak (f jövőben i s ,)izonyslÍg
l evő munkásai lesznek, 

F erencz J ózsef. 

LA.PUNK Ef,ÖFIZEl'O ll' tisztel etlel és 
szeretettel kérjiik meg ese,lékessé Vi11t elöli
z,etéSi (li.lailr bckiil{léséro. Az "Unitárius 
Ertesitőt'~. nem támogat,jit semmiféle hatóság, 
vagy testul.ct S 1\1. teljesen clőfizetői :1ó:tlml'u
t~I'.~ V:\l1 blZV'l. LalHlnlt jövőj ét ohasói bizto~ 
Slt.Jetl,. LapunkIlak petHg est\-I, cg'ycUcn céljll. 
"ItU az .. olvasóJlözöuség Jci szo Jgálilsa s ezen 
lreresztul egy házunk é l)itése és erősítése. Az 
éV I négy Ilengő elöfiizetésí díj beHzelllető a 
!t:lkészi .. h-O(Ht~, vidékről bh\.~lCO esel{klapon 
IS lJelHlldlwtő az egyhllzkUz'ég 30,400 ' sz, 
esekkszámlájára "előfizetés" .jelzéssel. Leve-

lezölap lUegkc l'rsésl'e szh esc n kUldiink csckk~ 
lal'ot_ 

lt.í]) lÓ li ÖZ V E'I'I'l' l Isten tíS7,te letii nket 
a Koháry-utcai ttHlqdomból , SZO I)tom{)tll' J 8~fUl 
d é l előtt ~ ól'"llol'. A szolgl,httot Józ:tu !lIklós 
J..IiiSl)6ki vik;'il'ius végzi 

Vl'l'ÉZ KOI,OSVARY·BORCSA M IHALYT 
ncvezte ki a Hl. ki r , 'Minisztcrelnök a milli sztel'_ 
CI nöl,ségi ,;aj tóo8zlúl y vezctöjévé. a IIlÚS ronto!>; 
IJlu llkakör be Ü'lVOZÓ (h-. llákócz i I mre miiI. tanÍt . 
eROS he lyébe. A túvozó sajlMő llöktől szeretette l 
húcs úzu nk, HZ új ~a;j tóf'ö ll ökhe ll üdvözö ljiii, a gc
r i nce~ mag yar em he r t, 8 az erdélyi testvért. J\ l ulI 
kássAgára Isten á ldását kérjük. 

PP.. . VE RESS GABOR IBUSZ alelnök-vozér
igg:q,ntlól, i fjúság'un k ncmessú vű bar{üját az 
űl a~z koronarcnd nag'Y tiszti k eresztjével tiilltclte 
ki Ola::::zol'sz<Íg kirá lya é:s császár a. Magas kiti.ill 
teté Re a lkalmából mi is szeretettel üdvözöljiik. 

DIt I-ILA1'KY ENDRÉ'l\ a magyal' r ád ió 
nép:-lxerÍÍ müsor igazgatóját m . kir. kormúnyl'öta ' 
náORos!Sá uc\'ezte ki :Magyarország Kormán yzója, 
l\t ag-I:>.:-l ki1.ü n tetése a lkalmából mi is szeretotte l 
ü(h·özöljűk. 

RAFFAY SANDOR evangél ikus J) i.i ~pök 
h úszéves püspöki és harmi 'lcéves budapest i lel
készi j ubileumán J ózan Miklós püspöki v ikál'iuo'i 
képviselte egyházunkat s beszédében az erdélyi 
szárm azású székely cRalád szép sikert elért sn rj{,t 
üd vözölte meleg szavakkaL Az ünnepelt dl'. Har· 
ray Sándor PÜSll0k nagy beszéde a mai aktu.H is 
egyházi kérdésekben iránytjeJzö értékíí és gOI\ 

dolatokhan gazdag volt. 

KEBU TANÁ CSUN K SZel)tember 23-án, 
Iléntelren délután fél 6 órakor tartll",16 iilé
sének tárg)'sorozatálJon, melyet lapunk mult 
sz!tm,j ban közölliin k, II szokásos kérdések mel
let két él'dekes és rOli tos l10nt is szerepel. 
Az egyik előteljesztés " v.lIástanító leJll ész! 
állás betullésére, II másik jelentés" Ic"ntOI'I 
llályázat ere'huényél'öl. A tárgyak foutOS8á, 
"It"" való tekintettcl Icérjiilc az összes l,res
biterek megjelenését A. ncvel és iigyi 19,én, II 

gaz(]asági bizottság 21-én ta.l'tJa iilését. 
KEREK! GABOR lelkészt, aki épülő kOCSOl'

di temp loma ügyében jött tel BLldapestre, k~ny ~ 
Ilyebb autóbaleset érte. GYÓgyu l á~t és ~~vabbl 
Illunlwkedvet k ivá uunk neki híve1\'el egylItt, 

VILMA HOLLAND KIRALYNö tiszteletór. 
az orszúgzászlónál ta l'tott ünnűp~égen az ül~ncPI 
heszédet dr. Csiki Gábor le lkész es dl', Felkai F e
renc, s7.ókesfővú rosi tanügyi tauácsIlok mondot· 
ták, . . 

DR. LűRINCZ AKO S orvosi diplomaJa meg
f.:zcrzésű utá n a gyöngyösi !<özkó l'házllÚI Il ~e rt 
all,a lmazást. M .í előU első á llomáshelyét e l fog~ 
lulla, megjelent a lelkél:izi hivatalban, bejelcntett~. 
hogy mos't ál1úsbll ke riilve, örömmel jaru,l.hozza 
cg'yhúz i tel'he ill k viseléséhez, s kéde egyh"lz l /.Ld.ó 
val való megl'ovúsút, !'; el őfi7.ctett lupuukrn IS, 
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P él(!<wd:lsl.Il Hlósok _ .. zii m;,Íl 'a közö ljiik nomes és 
L'gy hú z{d lOZ l" lgnszkodó. székely lélckhöl falwd6 
c~cl okod-ctó t. 

KOVACS KA-LMÁN budapes ti lH'csbHcriiu 9 

J,ct. imi nygi muúziu mi igazgatóvá nevC'I',tc lii gr. 
'l'eleki P ,íl kuliuszmiuiszter. Magas kitiilltc tésé
hez szer etettel gnüulúluuk, s reméljük, hogy ú:i 
llunkakö l·óben is tovi.'ihbl'a megmarad annak, aki 
, I " b '" mindeJl kél'désiiuk iritut me egen es ensosegescll 
érdeklődik . 

BA RADAS IS'PVAN lelkiJ)<lsztor megírta a 
j;Jllul silgokbau gazdag dunapataji ullitárius gyü
lekezet llll.llmlúsn és tomplomépítése történetét. A 
könyv megjelenését egyik ullitál'ius hívünk áldo
öatli:észsége teUe lehetövé. Az értékes egyhúzköz
ségi llloJlog:rúfia ismertetésére visszatérünk. 

KOLTÖ IBEN old. tanítónőt eljegyezte Dalles 
.pú l, az árkosi unitárius elemi iskola igazgat6~ 
hlllítÓja.. BolclQgsúgukhoz őszinte szívből mi is 
gratu}{I!unk. 

DR. l\HKO GYULA debreceni presbiteriin· 
ket, egyetemi rendkiviiH tanáni\. nevezte ki l\rfa
gya rorszúg Kormányzója tudományos munkás
sága elismeréseképen. Szép és méltáu megérde
melt kitiintetéséhez szeretettel gratulálunk 

hlRS. CLAUDE U. GILSON, az amerikai 
unitárius nöszövetség nemzetközi bizotiságának 
tagja. lJfrs. Fritz-Gerald eluöknő bizalmas barút
nője meglátogatt..'t városunkat s mcgtekintette a 
Misszió Ház tClUl)lomát, s behatóan érdeklődött 
~zociá1is téren végzett munkásságunk irányában. 
'rovábbi kÖl'utja során misszió.i gyiilekezetiinket. 
is felkeresi. 

A LONDONI CHANNING SHOOL, angol 
unitárius leánynevelő lntézetüu k az idei iskolai 
c~ztel\dőrc két magyar leánynövendéket kap 
Csiki Klá ra és Koncz Ildikó személyeiben. 

ISKOLAI ·"VMEGNYI TÚ I stentiszteletün
kön lele templom előtt végezte a szolgá latot Ba· 
rabás I stván lelkipásztor, aki a gyer mekek lel · 
J;:éhez szóló hcszédében figyelmeztette öket köte. 
lességeikre a t.emplom és iskola iránt. Az I s ten· 
tiszleleten a közének helyett énekelt Szent m{n·· 
toni :Éva énekmüvésznő, nővére Lenke k iséreté. 
vel. :Mindketten S zentmártoni Kálmán kolozsvári 
törtélló~ztan:írunknak leányai. 

OZ\'. GYULAI FEBENCNÉ, sz. E1tikösd Ilo
nu, (:~ykOI'.i unitárius tanítónk özvegyének el . 
hUlIytú t tíz élő gyermeke gyászolja. köztül< dl'. 
C ~I\l l a i Zoltún debreceni egyetemi tanár, Darkó 
H~la .l'ii :r,esgyal'mati lelkészii nk felesége, sz. Gyu
laI JUlika és Gy ulni Ál'pád kOl".OlHli lelkésztlu' . 
sUlllc A h()5~ZÚ életé.n át gyermekeiért élő édes
an,Vit ('m!ékczete legyen lt,ldott. 

A KO NI' II1MAL'l'AK SZOVE'l.'SEGE oldó
I~er 31-én, n rel'ol'máC!ió cmléküllnepélyén d, e. 10 
~ I'ak~,', tadja el ső őszi gyuléset és egyúttal re
lonmlcló megemlékezését a Koháry·utcai temp
lvmball. A S~övct8ég szeretettel várja és elvúl'ja 
minden egyes lagjút és az ól·dck lődőket. 
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U HVAC~ORAoszrrASSAL egy hoknpc!-lnlt 
ő;.;:1.i h:'linadó ls telltis~tel ete itlket !iIlC))t. 2:> én lad ... 
: i~1c A KohúI' Y·u. lcmplomhan d. e. 9, a lIőgYCR 
1', lIdl'c-u. templomban d. c, 10, PeslszCIlLlőrinccn 
d. c. II órakor . 

VIDÉK 

KOCSORnON most került redól alu az új 
tOlllplom, melyct I sten segedelmével az ősz folya . 
lmin fel is szell lelünk az ő dicsősegére. }I"elkél'jUk 
hí ve illl,ct, hogy adakozzanak a nemes cél ra n ki. 
kii ldött cseJcklullok felhasználásával. 

DUNANTULON Bartók Géza köl'lelkész au"". 
28·{}1I (!sw;áfjon, szept. ll·én B(tlatonlőlC(fjáro~t 
tartott I sleniiszteletet Úl'YM:sol'aosztassal cgyhú
lutjJcsolnl. A legközelebbi időben Adándon és lJö. 
!tönyén tart. ünnepi szolgálatot. 

SZEGEDI ÉS OROSHÁZI unitárius testvé. 
l'eimmel közölui kivánom, hogy a nyári szünet 
utÁn Orosházán és Szegeden a rendes havi lemp. 
lomozásokat megkezdem. Minden liónap első va· 
s~'trnapjál1 d, e. II órakor Q'rosltázán a Vörös· 
marty·utcai {d l. elemi iskolában és minden hónap 
második vasárnapján, déli 12 órakor Szegeden a 
Kálviu·tér i református templomban. Ezeken ki· 
vül, minden nagy ünnep első napján Oroshúzún 
és másodnapján Szegeden ünnepi templomozás t 
tartunk Ul'vacsora-osztással. Az őszi hálaadás 
árva csoráját Hódmezővascírltelyen szeptember 

' 25·én, Orosltázdn o:k;tóber hó 2·im, Szegeden októ
ber hó 9·én vesszük magunkhoz, Szeretettel: BiTO 
La.jos lelkész. 

DUNAPATAJON úrvacsoraoszlással egybe
kapcsol t Isteutiszteletet tar tunk szept. 25·én, az 
őszi hálaadás ü nnepén, 

DEBRECENBEN az őszi hálaadús ünnepén. 
ürvacsoraosztással egybekapcsol t I s tentisztele
tiinket most kivételesen nem a hó el ső v;lsclmap· 
ján, hanem október hó 9-én, d. e. l0 órakor tar tjuk, 

HIVATALOS RÉSZ 

338- 1938. 
MEGHIVO. 

.A buda.pesti "nitárius egyl"ízközs.ég .1938. 
. 5' ( '. . ) cl e II ora kor " szeptember 2 -cn vasalnup . ' 

Koháry-utcai templomban 

RENDKIVüLI KöZGYüLJtS'l' 

l • k'" . clon C!!'ycs tar t, lllC1yl'c az egy laz, o.zseg mUl "-' 
tagját s7.cl'ctettel meghl vJuk~ 

B udapest, 1938. szept. l D. 
D·,.. Kozma Jenő s. le. J óz,,'" Mik/IÓS!!: I,. 

d J !elkész-c no ,. g'on no {. , , 
El .. j . '"y,to 2 rrál'gysol'ozat: l . i no {l lpeg. ; ll;' : 

J c . zőkö'nyv-hitclesítők. 3." ~{an.tOl:I _ . t~ (~~ 
gy , " b t·· lté ' FOV'll'OSI llltoktdlol 

~ZCrvCZC:-;C cs c o sc. ':t . ~ 



állás betöltése, 3, Iudítváll yok (ínlsban
I " 'c) C Ot, " , ,,, 'bt 't ' "lé 938 NB! Elokeszlto 'tie f'l, (/!IUlCS-'lt. ;>S 1 . 

szept, 23-án (péntek) d, u, 1/,6-kor a templom-
ban. , 

Sza vazati jogat gYH.kol'olhatja minden 
kepcfí zető egybázt~~.g, ak i mult évi egy?á,zi 
adóját pOlltosan beflzettc s ezt a helyszmen 
igazolja . 

A SZENTABR.AffAMI PIHENö javára leg
újabban adakoztak: Anonymus 100 P, cll'. Zsakó 
Andor 5 P. vitéz Szinte Gábor 1 P 59 J, 37 drb. 
telepi levelezőlap á 10 f, 3 P 70 f, 20 ili'b, temp
lomi levelezőlap á 8 f, 1- P 60 f. kiegészítésül 20 
f, összesen 112 P, a június-július havi számunk
ban nyugtázott 57 P -vel együtt 169 P. Ebből dr. 
I vá n László emléktáblára adományoztunk hatá
rozatunk alapján 10 P-t és a Pibenőnek vet tünk 
egy órát 18 P-ért, tehát összes kiadásunk 28 p, 
levonva a bev'ételekből, marad 141 P. A 100 P 
adományt az adakozó kivánságához hiven az 
úsr,ó·medence költségeire fordítjuk . Tehát egyéb 
berendezési tárgyakra jelenleg 41 P áll rendell\:e· 
zésre. Felkérjük kedves olvasóinkat és h íveinket, 
hogy iigy adományaikkal. mint leve lező lap vásár · 
lásaikkal á lljanak a nemeS" cél szolgálatába. Ad· 
jauak, hogy mi is adhassunk a Pihenő berende· 
zésére. U jváry L ászló péllztaros. 

A KOCSOHDON ÉpüLö lTJ TEMPLOM 
épltésél'c a köyetkező a domá nyok foly tak be jú· 
nius l ·tő l augusztus 31·ig : Budapest: Dr, Simon 
Mihály P a l 100, Szende Gyula 3, Klein Géza 30, 
])1'. Udvaruoky H , Anta l 2, Dl'. Veress Gá bor 20, 
vitéz Gyula i Tibol' IDO, Papp I\'lihály 2, Székely 
F erenc 2, Ujvár i László 5, Dimény Mózes ID, Fo· 
do r Béla 2, Dr . .Máhler Sándor 2, H egedüs Szil ard 
3 •. P~tnoky . László 20, vi téz Szanády F erencné 2, 
Dlmeny Karoly -.50, H a utler György 3, Nadler 
Ferenc 10, Borbély Albert l, Borbély Tihamér l 
~r, Halá~z .Tánosné 6, Dr. Szá sz Anna 5, Dr. Fe~ 
lej' I, 1, Dr, Tóth G~:örgy 5, v i téz dr. Lázá r János 
1;.. ~agy Ist~ánné 4. Morgentháler Alfrédné 4. 
Kneger Ta ,.nasné 3, Dr. Barabás Zoltán 5. Gyal'. 
~nath~, .Ist; <tn 5, Gombos Tibol' 10. Botár Aladár 
\). CS lln ,~H I 2, BOJ'bély 1\1. l, Zsig'mond Lőrinc 2, 
~?~~en:ol. Zsig~on~ né 3, Dr. Szinte J á nos 10. 

II o I~tva.n 2, Sz;abo Dénes 2. H avas Jenő 50, 
I1 ?rtl Arpad l, D~'. Benczédy Laszló 5 Dr. UJ' laI{y 
Geza 3 D, Z k6 " • ~. sa' Andor 10. Dimény Lajos 10. 
~f,a~~ar6v~r : Dl'. Havas Béla 75, Dunapa ta j: Bo. 
~:l ~l . I.stvan 5, Pi.rtó: Szántó F erenc 5, Alsóda. 

]'Osl' 'DfJ. II~re J Ózsef 5. id. Imre József 5, Mi s-
~ C' al" G'b ' " ~o a Ol' 5, Gyula : József Dezső 5 Deb-
recen' ozv D W ' 
mán '5 n :k r. eress Lajosné 5, Somlyay Kál· 

K 't 'l ' a ospalota: Haralyi Fejér Domokos ;3 
e egy Hlza' K' I .t· , 

f~.- I stván ,, ' K~~~ DS van ~.30" Szentendre : Győrf
mat : vitéz 'F k t r" SuranYl Ede 3, Füzesgyar 
K:Il'oly 10 Be .e e Janos 10, Izsák: Dr, Kovács 

. < ,aJna: Dl' Tiboldy B ' l 4 B'k' Oz!wát h Andrá 2 L' , .... e a . e es: 
zölt 534 P d s " apunk JUDLUSl számában kö· 

' . a omannyal "tt HiS.20 p f I t b egy~ ,eddig összesen 
o y . e erre a szep cel ra. Adakozzék 

mindenki az ő lelkének illdí túsa 
Gábor. szerint. Dr. Csiki 

AZ 1938, ÉVI EGYH AZJ GYERMIi: KNYA_ 
RAL:A~ASRA természetben adakoztak s . t 
le/~va~' es .?u.kor adományaikkal támoga~ták a:z 
alabblak : ozv. lO\'ag Arlow Viktorné Alb " J " 
. ' C A lb J ' ' CI "UIII;JS ne" s. . ert anosné, Barabás I stvánné, Bo-

.~lor Janos~e, B,uz.ogá~lY Anna, P. Buzogány La. 
JO,S, Barabas Dmuelne. özv. dr. Dalmad,. Z It' _ 
ne" F ' b E l ' , ' o an .' ozv, a ry ~ ( ene, dr, Huszti Sámuelné ö' . 
Jakv Ná l ' J ' , Z\. 

v • nc orne, Ozan Miklósné Kolb A t I ' Kolt B ., , I ,n a ne, 
ay enone, c r. Koncz Lajosné Krajcsovics 

Ferencné, Krizsák Lőrincné, Kovács' Lászlóne' ] , 
" I " Gl " ',(l. 
J.\:lO csanYI yu aue, özv. Nyi l'Ő Gézáne' ' t ' , 
N'dG"" <,Vl ez 
.Y l~e Y, ezane, Nyn'edy Erzsébet. Nemes Au. 

reine. P eterffy Gyulá ué, P éterffy Júlia Pol " 
L' 't '" P'l . , ~al 
~po ~e, ozv . . l .tz ,G!uláné. özv. Ráduly Júnosné, 

dr. R a kóczy Belane, ozv, Sehe'" Ernőne' dt, S ' l' t 
J

. . " .l ,. h II e 
.a nos~e. Tovabb:" dr. Kozma Jenőné egy zsák 

h sz t, ozv. Belovary I stvánné 12 drb. törülköző 
Ferencz J ózsef és neje 50 kg burgonya. Kol b All~ 
talné könyv, dr. Oláh Ernőné tojás. Kovács Lász. 
lóné gríz és rizs. Az adományokat hálás, szívvel 
köszönjük Illeg Nőszövetségünk nevében mind. 
azoknak, :di:ik kicsinyeink nyal'a lta tását jó szí. 
v~kkel y'neg'segítették. B arabás I stvánné, pénz. 
tat·os. 

A BöLöNI F AR.KAS SANDOR. Iparo.ol< és 
Kereskedők Korc 1939. év tavaszán szakmai ké· 
pességünk bizonyítására minta· és ál'nbemutatitst 
rendez. Arra kér ünk minde,n önálló unitárius 
iparost és kereskedőt, hog~T a közös cél, és asajút 
éJ'dekében is, kapcsolódjék bele mielőbb az elö~ 
k észület munkájába. Elgondolásaikkal és bemu· 
tatásra kel'iilő mUllkaterveikkel jelentkezzenek ez 
év old. 30~ ig bezárólag mi nden vasárnap dél előtt 
a Misszióház templomában ta rtandó istent isztelet 
utáni értekezleten, vagy mi nden kedden este fél 8 
és 9 óra között (IX., Hőgyes Endre·u, 3.) az egye· 
sületi teremben. B1.1'falan L(tjos elnök, 

A BöLÖNI F AR.KAS SANDOR. Iparosok és 
Kere5kedők K öre 1938. év szeptember 18·illl d. e. 
II órakor (IX" Hőgyes Endre-u. 3,) a z egyesületi 
teremben rendkívül fontos választmán ~' i illést 
tart. K érünk minden vá lasztmá nyi tagot, hogy 
jelenjék meg pontosan. B h·talau Lajos elnök. 

L EVELEZÖLAPJAI:t>.'KBOL befolyó összeg 
teljes egészében a Szentábrahámi Pihenő céljait 
szolgálja. Ezért híveink figyelmébe ajánljuk, 
bog'y tel epiinkről szépen sikerült level ezőlapokat 
és különböző ajándékba kapott propaganda leve· 
lezőlapokat 10 f . árban, templomház levelezőla· 
punkat 8 f, árban és a még megmaJ.'adt "Egy nz 
I s ten" és "A hi t I sten ajá ndéka" felirntú képes 
lHpjainkat 6 f. úrban á ruljuk. Tisztelettel kérjiik 
hitrokona inka t. hogy templomozás után a lelkészi 
irodan ka pható l evelezől apjainkat vásál'o ljMi: . A 
tclepünkr&l készített ÚJ képet ki akarjuk adlli 
levelezőlapon, de ezt csak akkor tehetjük. ha hit· 
testvéreink vásárlásáyal reményünk lehet il1'r3. 

hogy ez az új áldozait(}tel nem lesz hiába,cnló. -
U jváry L6szl6. pénztáros. 

u, É , XVII. 9 103 



H O L Melyik I Mely 'l SzolgAlatot Y~gl l 
nlPon ó,li.ban 

A) Templomokban: I 
V., Koháry-utca 4. . . . 2,6 d.e.9 Barabás István 

• • • 
• • 

ll. Billll indre· •. I. (lilll iibj.1 
(Rákos-utca) 

• • • 
" " . " 

S) Körzetekben : 
X., Máv.-telep. Prol. lrnabál 

"" " c) Pestkörnytken: 
Csepel . . . . . . 
Kispest . . : . . . 
Peszenterzsébet . . 

• • 
Pestszentlörinc

Unitárius templom . 
, , 

Rákospalota . • • 

Ujpest ' . ' . . . . 
Dl Vidéken: 
Debrecen-Hatvan-u. 24, 

Unitárius imaház . 
Dunapataj

Unitárius templom 
Kecskemét -

evang templom . . 
Nyiregyháza -

evang. isk, díszterme 
Szolnok, rel templom . 

16,30 .. , " Barabás István 
9,23.31 .. " Józan Miklós 

2 d.e.l0 Barlók Géza 
9 ".. dr. H. Faber 

• 6,16,30 .. " Ferencz József 
23,31 " "dr. Csiki Gábor 

2 d.e. 10 Bartók Géza 
16 .,,, Oálna Sándor 

16 d . e. 11 Oálna Sándor. 
16 d. u.4 Ferencz József 
9 

" " 
dr. Csiki Gábor 

23 , , Ferencz József 
2,6,9 d. e. li Pethő István 
16,23 , • Pethő István 
30,:3 1 • , Pethő István 

2 d. u. 4 Barabás István 
30 , • Gálna Sándor 

J! d.e. lO Ferencz József 

30 d!.lt.d •. ! dr. Csiki Gábor 

16 d. e. Il dr. Csiki Gábor -
30 
16 -

d. e. Il Józan Miklós 
d.e. ll Józan Miklós 

Nb 1 Aláhu2Iott dátumokon urvacsoraosztás. - Egy
házi adó befizetését azért szorgalmaz zuk. hogy végső eset
ben ne kelljen hatósági behajtáshoz folyamodnunk. Pénz
táros, : Zsigmond Lörinc. Hivatalos órák:. déle l őtt 9-L, 
délután 4-6. Pénzbeszedök: pesti oldalon:. Lux Ernö, 

Felelös szarkesztöf és kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
BUdapest. V., Koháry-utca 4. Telefon 110-651. 

A lap 

szerve 

Elöfizetési dij egy évre 4'- P, amely 
bektildhetö a 30.400 számú posta ta
karékpénztári folyószámlára - (csekk
tulajdonos: Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

k~~~~t\éSs:1. Ugyanök. átvehetik a lelkésli nyugdiiala~ra 
lá

" k a ,?mányokat IS. - Egyházközségilnk csekk., m 
Jdna Sldma : 30.400. _ -

. , 
Női és férfikalap nagy vá
lasztékban - modelek után 
alakítást o l c s Ó n V á II a l ok 

ÖZV. Péter Ján 
".I!I" Baross-utca 82. 
Unitarius hlttesivérelm támogatáSát kérem. 

A megbizható üzletben való vá. 
sárlás örömmel és' haszonnal jár I 

Vásároljon tehát 

~S EORDOGH 
üzletében • 

F érfi és női szövetek, selymek, siffon és 
vászon árúk. Mosóárúk, flanalek, mérték

utáni férfi fehérneműek stb ... 

Férfi és női konfekció osztály: 
Kész kabátok, ruhák, pongyolák. 

Esőkabátok, balonkabátok, munkaköpe· 
nyek, munkaruhák. 

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

. Hittestvéreinknek ál'en I 

Utánaküldés kizárva! 

Uj cim: 

tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 
A "Hivatalos rész" c. rovat a Magyar
orszá~i Unitárius Egyház bármelyik 

által bekUldött hivatalos közteményt tartalmazza 

Nyomatott Máté Ernö könyvnyomdájában, Budapest , VIIl., József-utca 61. - Telefon: l-392- 59, 

• 
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